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Vážení obyvatelia mesta Levoča,
100 rokov je krásny vek, vek ktorému je potrebné vzdať úctu.
Dychová hudba mesta Levoča vznikla v roku 1921. Orientácia DH medzi 60. – 70.
výročím bola spojená s rôznymi oslavami, štátnymi sviatkami, pohrebnými obradmi. Členovia DH pod vedením dirigenta pána PaedDr. Eduarda Micháleka dosahovali výborné umiestnenia v rámci okresných prehliadok a festivalov.
Dychová hudba neustále spríjemňuje rôzne spoločenské príležitosti v meste
i okolí.
Jej historický význam, ako predstaviteľky regionálnej kultúry, amatérskeho charakteru je nepochybný.
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Už viac ako 15 rokov sa predstavuje v piatok verejnosti v parku, počas letnej turistickej sezóny. V súčasnosti DHML vedie dirigent Vladimír Tomko. DHML sa neustále podieľa na obohacovaní kultúrneho života v meste, na rozvoji hudobného
cítenia občanov a na poskytovaní kvalitnej zábavy.
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Ján Siláši /Szilassy, Szilaschÿ/

Som nesmierne rád, že svojou konkrétnou činnosťou prispieva v letnom období
k hudobnému spestreniu turistickej sezóny, prezentácii na slávnostných podujatiach mesta i širokého okolia, reprezentuje Levoču v partnerských mestách.
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Pri príležitosti 100. výročia založenia Dychovej hudby mesta Levoča mi dovoľte
všetkým členom poďakovať za dlhoročnú činnosť, podieľanie sa na kultúrnom
a spoločenskom živote, úspešné účinkovanie, propagáciu a udržiavanie tradície
dychovej hudby v našom meste.
Za 100 rokov z Dychovej hudby mesta Levoča vyrástlo významné hudobné teleso, známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. A ja vám za to, vážení členovia
Dychovej hudby mesta Levoča, úprimne ďakujem. Do ďalších rokov vám želám
predovšetkým pevné zdravie a chuť šíriť aj naďalej svojou kvalitnou hudbou a vynikajúcou povesťou dobré meno nášho mesta.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta
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HISTÓRIA

Púte na Mariánsku horu
a politika v 20. storočí
Pútnická lokalita na Mariánskej hore pri Levoči sa stala
v 20. storočí nielen miestom viery, ale aj dejiskom dobovej politiky.

V lete 1940 sa zúčastnil púte na Mariánsku horu aj prezident Slovenskej republiky Jozef Tiso. Jeho návšteva bola
spojená s ďakovnou púťou obyvateľov
spišských a oravských obcí, ktoré boli
pripojené k Poľsku po 1. svetovej vojne a ďalšie v roku 1938. Slovensko ich
získalo naspäť na začiatku 2. svetovej
vojny, keď sa spolu s Nemeckom zúčastnilo útoku na Poľsko. Púť organizoval levočský farár Jozef Vojtas z vďaky
za navrátenie obcí Slovensku. Pri tejto
príležitosti odslúžil 2. júla slávnostnú omšu spišský biskup Ján Vojtaššák
s chargé d'affaires zastupujúcim Svätú
stolicu v Slovenskom štáte Giuseppe
Burziom.
Kvôli previazanosti predstaviteľov vojnového Slovenského štátu s katolíckou
cirkvou zastávala po oslobodení no-

vovzniknutá Československá vláda ku
katolíckej cirkvi rezervovaný a nedôverčivý postoj. Veriaci na túto situáciu
reagovali demonštratívnymi prejavmi
viery. Na prelome rokov 1945 a 1946
sa na Slovensku rozšírila tzv. krížiková
akcia. Desiatky tisíc katolíkov nosili na
retiazke alebo na oblečení krížik ako
znamenie svojej viery. Neskôr sa konali aj púte s nosením krížov na pleciach
odkazujúc na výstup na Kalváriu. V lete
1947 sa uskutočnila krížová púť z Košíc a Prešova do Levoče pod vedením
Antona Harčara, kňaza a profesora
košického seminára. Pútnici sa 1. júla
1947 v Levoči stretli s ďalšími dvoma
procesiami. V procesii zo Spiša vniesli
kríž do Levoče spišskí kanonici a tretí
prúd tvorili veriaci zo Spišskej Magury.
Následne všetky tri procesiové prúdy
spoločne vyšli na Mariánsku horu. Tejto
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púte sa zúčastnilo vyše 130 000 katolíkov z celého východného Slovenska.
Biskup Ján Vojtaššák potom zasvätil
svoju diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Veriaci strávili noc na
Mariánskej hore modlitbami a spevom
mariánskych piesní.
Po prevrate vo februári 1948 sa postupne stupňoval nátlak na katolícku cirkev
a jej predstaviteľov. Púť v roku 1949 sa
štátna moc pokúsila zrušiť a okresného
lekára prinútili vydať vyhlášku o nekonaní púte, pretože v okrese údajne vypukol týfus. Napriek týmto prekážkam
však obyvatelia pokračovali v prípravách. V nepokojnej situácii po „Levočskej vzbure“ sa púť toho roku nakoniec
nekonala, ale v ďalších rokoch bola obnovená. Štátna moc zasahovala do organizácie pútí. Kazatelia, celebranti aj
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spovedníci museli získať štátny súhlas
s účinkovaním na púti a na schválenie
musel byť každoročne predkladaný aj
program púte. Pôvodne púte začínali
od kostola sv. Jakuba a pútnikov vítali
pri príchode na námestie, po prevrate
však pútnici chodili cez lesy priamo na
Mariánsku horu.
V roku 1950 chcel Slovenský úrad pre
veci cirkevné zakázať konanie púte,
nakoniec sa však predsa len 2. júla
uskutočnila. Nemohol sa však na nej
podieľať miestny kňaz, kanonik Vojtas
a namiesto neho ju zorganizoval jeho
kaplán Štefan Precner. V roku 1953
nebolo povolené konanie omše na
sviatok Navštívenia Panny Márie, ktorý
pripadá na 2. júla, ale bolo umožnené
svätenie omše v sobotu alebo v nedeľu
po 2. júli. Tento spôsob stanovovania
termínu púte sa z praktických dôvodov
používal aj v nasledujúcich rokoch.
V rokoch 1968-1969 došlo k čiastočnému uvoľneniu aj v cirkevnej oblasti.
V roku 1968 sa po rokoch znovu začala
púť z Chrámu sv. Jakuba, nasledujúci rok napríklad mohol farský úrad po
prvýkrát nechať vytlačiť plagáty s celým programom púte a Katolícke noviny mohli uverejniť termín púte ešte
pred jej konaním. K hlbším zmenám

však nedošlo, keďže naďalej platili zákony upravujúce vzťah štátu a cirkvi
prijaté ešte začiatkom 50. rokov. Cirkevní tajomníci naďalej udeľovali štátny súhlas k vykonávaniu kňazskej činnosti aj k aktívnej účasti na púťach.
Štátna moc mala premyslený systém
obštrukcií, ktorým sa snažila zabrániť
príchodu pútnikov. Počas púte boli
zakázané výjazdy podnikových a družstevných autobusov a linkové spoje
nepredávali lístky do Levoče. Osobné
autá boli odkláňané v Spišskom Štvrtku
alebo v Klčove, aby nemohli prísť priamo do Levoče. Počas púte dochádzalo
aj k odstávke vody, sociálnych zariadení, či na cestu na Mariánsku horu boli
umiestnené vyrúbané stromy. Okresný
výbor KSS zakázal zdravotníkom poskytovanie starostlivosti na Mariánskej
hore. Štát sa snažil aj o zmenšenie záujmu o účasť na púti zo strany veriacich
organizovaním rozličných aktivít v rovnakom termíne. Najmä pre mládež
boli v čase púte organizované rozličné
podujatia.
Napriek obštrukciám bola návštevnosť
pútí vysoká, často aj zo zahraničia. Na
Mariánsku horu prichádzali pútnici
z Poľska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky aj Talianska. Pápež

Ján Pavol II. vyhlásil 26. januára 1984
Chrám Navštívenia Panny Márie za
Baziliku minor. Vyhlásenie bolo prečítané 8. júla toho istého roku v Levoči
za mohutnej účasti veriacich z celého
Slovenska. Po skončení omše bolo na
poludnie z rozhlasu pustené vysielanie,
v ktorom sa pápež prihováral veriacim
v Ríme. Súčasťou jeho príhovoru bol aj
pozdrav pútnikom na Mariánskej hore.
V júni roku 1987 vyhlásil pápež Ján Pavol II. Mariánsky rok trvajúci do 15. augusta 1988. Na Slovensku priniesol oživenie katolicizmu vo forme pútí a jedna
z najväčších sa uskutočnila v Levoči. Na
púť do Levoče chodili aj zástupcovia
nelegálnych náboženských štruktúr,
v roku 1989 to boli napríklad Ján Čarnogurský, František Mikloško a biskup
Ján Chryzostom Korec. Napriek všetkým snahám štátnej moci Mariánska
hora ostala významným pútnickým
miestom, ktoré navštevovali desaťtisíce veriacich. Vytrvalosť a oddanosť veriacich ocenil aj pápež Ján Pavol II., ktorý celebroval omšu počas púte v roku
1995 za prítomnosti 650 000 pútnikov.
Mgr. Zuzana Dzimková,
SNM-Spišské múzeum v Levoči

Dopravný režim počas konania
Mariánskej púte
V súvislosti s konaním Mariánskej púte bude v dňoch 02.07.2021 od 06:00
hod. do 19:00 hod. a 04.07.2021 od 06:00 hod. do 13:00 hod. zavedený osobitný dopravný režim v meste Levoča na Sadovej ulici a Ulici športovcov.
Na Sadovú ulicu a Ulicu športovcov bude povolený vjazd motorovým vozidlám,
ktorých majitelia majú v predmetnej časti mesta Levoča (Sadová ulica, Ulica
športovcov, Ovocinárska ulica, Vodárenská ulica, Lúčna ulica a Lesná ulica)
trvalý, resp. prechodný pobyt, majiteľom nehnuteľností, zamestnancom organizácií, ktorí majú sídlo v predmetnej časti mesta, vozidlám zabezpečujúcim zásobovanie, organizátorom Mariánskej púte a záchranným zložkám.
Vjazd motorovým vozidlám na Mariánsku horu nebude povolený.
Kyvadlová doprava na Mariánsku horu v dňoch 02.07.2021 a 04.07.2021 nebude zriadená.
Mestská hromadná doprava bude premávať dňa 02.07.2021 do 08:00 hod,
posledný spoj o 07:30 hod, 04.07.2021 bude MHD v Levoči zrušená.
Prímestské spoje Levoča – Spišská Nová Ves budú premávať v dňoch
02.07.2021 a 04.07.2021 podľa platného grafikonu ku poliklinike na Námestí
Štefana Kluberta.
Pre parkovanie autobusov účastníkov púte bude v dňoch 02.07.2021
a 04.07.2021 vymedzený jeden jazdný pruh na ceste III/3225 v smere od Levočskej Doliny.
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SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

P O H OTOVO S T N É

LEKÁRNE

ROZPIS SLUŽIEB
JÚL 2021 – OKRES LEVOČA

Významné životné jubileá v mesiaci
júl 2021 oslávia:
87 rokov
Anna Wagnerová

1. – 2. 7.

16:00 - 20:00

Lekáreň Dr. Max

3. – 4. 7.

8:00 - 20:00

Lekáreň Dr. Max

5. 7.

8:00 - 19:00

Lekáreň SOPHUS

6. – 9. 7.

16:00 - 20:00

Lekáreň Dr. Max

10. – 11. 7.

8:00 - 20:00

Lekáreň Dr. Max

82 rokov
Eleonóra Jozefčáková
Emil Vilkovský

12. – 16. 7.

16:00 - 20:00

Lekáreň Dr. Max

17. – 18. 7.

8:00 - 20:00

Lekáreň Dr. Max

80 rokov
Mária Petreková
Ján Škulec

19. – 23. 7.

16:00 - 20:00

Lekáreň Dr. Max

24. – 25. 7.

8:00 - 20:00

Lekáreň Dr. Max

26. – 30. 7.

16:00 - 20:00

Lekáreň Dr. Max

31. 7.

8:00 - 20:00

Lekáreň Dr. Max

86 rokov
Michal Faltin
Štefan Vrabeľ
84 rokov
Elena Jarošiková
Ondrej Kopasz
83 rokov
Mária Olexová

79 rokov
Ildiko Majchrzáková
Irena Suchá
Dušan Valent

Lekáreň SOPHUS (Kukučínova 3)

75 rokov
Vladimír Procházka
Anna Štramová
Štefánia Vitikáčová
Božena Udzielová
Vladimír Zoričák
70 rokov
Magdaléna Čurillová
Michal Kašper
Emília Lipajová
František Pekarčík
Pavol Toporcer
Všetkým oslávencom srdečne
blahoželáme, prajeme pevné zdravie
a veľa životného optimizmu
do ďalších rokov života.

tel. 904763182

Lekáreň Dr. Max (Pri podkove 7)

tel. 0901 961 267

PONÚKAM INDIVIDUÁLNY PROGRAM PRE VAŠE DIEŤA.
KURZ KRESLENIA, MAĽOVANIA A VÝTVARNEJ ČINNOSTI - 0907 021 774.
PONÚKAM OPATROVANIE DETÍ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN, VÝPOMOC
V ZÁHRADE, TALIANČINU - 0914 190 400.

Novootvorená

Vitajte medzi nami:
Anabela Kopaničáková

KARDIOLOGICKÁ
AMBULANCIA

Manželstvo uzavreli
Mgr. Stanislav Šefčík
a Mgr. Jana Grejtáková
Erik Kršiak a Mgr. Miroslava Čipkalová
Marek Pitorák a Miroslava Nemcová
Opustili nás:
Albína Rimská, rok nar. 1933
MVDr. Marián Skurka, rok nar. 1944
Milan Dzurilla, rok nar. 1949
Ladislav Štrublík, rok nar. 1952
Pavel Suchý, rok nar. 1952
Bc. Jozef Mlynarčík, rok nar. 1955
Marta Točoňová, rok nar. 1958

MUDr. KATARÍNA GORBÁROVÁ
Kukučínova 3, Levoča (oproti nemocnici)
Zmluvné vzťahy so všetkými ZP: VšZP, Dôvera, Union

0948 317 379

Mgr. Darina Krajňáková, oddelenie OaVP
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Najstaršia detská lekárka na Slovensku
MUDr. Mária Slugeňová (91) z Levoče:
„Nepracujem pre peniaze, ale preto,
že potrebujem rozptýlenie a kontakt s ľuďmi“
Najstaršia detská lekárka na Slovensku a zároveň prvá detská lekárka na Spiši. MUDr. Mária
Slugeňová. Útla žena plná energie, vždy elegantne upravená, plná optimizmu, ale aj jednoznačných
postojov či názorov podporených životnými skúsenosťami, vždy ochotná pomáhať a liečiť. Lebo tak
hovorí Hippokratova prísaha, na ktorú pred vyše 67 rokmi prisahala. Presne taká je MUDr. Mária
Slugeňová z Levoče, ktorá vo svojich 91 rokoch stále aktívne pracuje. Vďaka svojmu pozitívnemu
životnému postoju, napriek prekážkam i ranám osudu prežíva plnohodnotný život plný entuziazmu
a radosti s tým, že každý deň môže priniesť niečo pozitívne.

,,Nie som najstaršia praktická lekárka vo výkone
služby na Slovensku,“
hneď na úvod nás opraví
MUDr. Slugeňová. „Najstarším je pán doktor
Mika z Banskej Bystrice,
má 93 rokov. Som najstaršou detskou lekárkou na Slovensku a pán
doktor je najstarším lekárom pre dospelých.“
Zaujímalo nás, aký je recept na vitalitu a dlhovekosť. „Veľa chodím. V práci, potom idem domov
cez mesto, kde si kúpim
potraviny, hovorí čiperná lekárka. „Vládzem, ale
špeciálny recept nemám.
Dlhovekosť majú v rodine aj súrodenci zo strany
môjho otca. Možno sú
to aj gény“, zareagovala
lekárka na otázku, aký je jej recept na
vitalitu.
Doktorka pracuje päť dní v týždni, niekedy začína o siedmej ráno, inokedy o
ôsmej či deviatej. „Šesť hodín ambulancia, vyšetrovanie a potom ostatné – písanie, objednávanie liekov, vypisovanie
rôznych hlásení.“ Pediatrička ide s dobou, recepty predpisuje aj elektronicky
a používa systém elektronického zdravotníctva. Jej obvod tvorí časť mesta
Levoča, časť obce Doľany – Roškovce,
Spišský Hrhov a časť Levočská Dolina.

Keď začína svoj životný príbeh, tušíme,
že bude neskutočne zaujímavý. „Narodila som sa v Košiciach. Keď som mala
10 rokov, tak Košice pripadli na základe viedenskej arbitráže Maďarsku. Môj
otec bol Čech a musel z Košíc odísť.
Pracoval vo výskumných poľnohospodárskych podnikoch ako inžinier. Museli sme odísť v priebehu dvoch dní.
Našťastie sme mali v Spišskom Podhradí jednu známu, ktorá povedala, že
tam môžeme prísť, keďže mala jednu
voľnú izbu. Do tej izby sme sa nasťahovali – rodičia a moje dve sestry. Po
pol roku sa našiel v Spišskom Podhradí
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byt. Uvažovala som,
že budem učiteľkou,
pretože moja teta
bola profesorka a videla som v nej vzor.
Neviem ani čo sa stalo, že sa to zmenilo
a išla som na medicínu. Mali sme sa sťahovať do Bratislavy, kde
bol otec na ministerstve poľnohospodárstva. Mali sme tam
už aj pripravený byt,
ale otec náhle ochorel. Dostal od svojho
kolegu tuberkulózu,
ktorá sa vtedy ešte
nedala liečiť, a v priebehu krátkeho času
zomrel. Ostali sme len
s mamou, ktorá nás
sama vychovala. Všetky tri sme vyštudovali
pomocou štipendií, lebo mama nepracovala a nemala nám z čoho štúdium
zaplatiť.“
Neskôr sa zo Spišského Podhradia presťahovali do Spišskej Novej vsi a po
svadbe do Levoče. Tam bola nemocnica, kde sa doktorka Slugeňová po
ukončení štúdia zamestnala. Každý,
kto nezískal atestáciu, si najprv musel
v nemocnici odpracovať tri roky. Po ich
absolvovaní mohla začať pracovať ako
detská lekárka.
„Odkedy som si zvolila medicínu, vždy

ZDRAVOTNÍCTVO
som chcela byť detská lekárka. Nikdy
som nerozmýšľala nad niečím iným.
V rámci štúdia však nebola časť pediatrickej výučby. Začínala som ako lekárka
pre dospelých a až neskôr som začala
pracovať s detskými pacientmi. Absolvovala som rôzne školenia a samotná
atestácia bola už z pediatrie. S deťmi
ma to vždy bavilo a zamerala som sa
na prácu s nimi. Predstavte si to, bola
som prvá obvodná detská lekárka na
Spiši. Obvodné detské ambulancie neboli ani v Spišskej Novej Vsi. Na prvého
pacienta si nepamätám, ale všetci boli
veľmi dobrí a slušní. Mala som prakticky v obvode Levoču, Spišský Hrhov,
Klčov a Repaše. Bolo toho veľa, ale tá
práca nebola ešte tak plná administratívnej činnosti ako je dnes. Dispenzarizácia nebola taká dôsledná, bolo viac
času aj na rozprávanie sa s pacientami
a vysvetľovanie v rámci poradní. Presne
viem, ako s deťmi komunikovať a ako ich vyšetriť, aby sa
nebáli a ako zistiť aj to, čo je
skryté pod povrchom, v detskej duši,“ hovorí o svojich
dojmoch detská lekárka.
Manžel jej zomrel už dávno
a celý život mala najväčšiu
radosť zo svojich detí. „Najkrajšie obdobie bolo, keď sa
mi narodili synovia. Neskôr,
keď mali nejaké životné úspechy. Dnes sa teším z vnúčat
a pravnúčat, ktoré sú však
všade po svete. Jedna vnučka
je v Čechách v Liberci a druhá
v Amerike.
Pred rokom pripravil osud pani Slugeňovej tvrdú ranu, keď jej zomrel mladší syn. Hoci by odovzdala každému
pacientovi všetko zo svojich znalostí
a skúseností, netají sa kritickým pohľadom na jej kolegov. „Päť rokov môjho
syna liečil odborný lekár a za päť rokov
mu nezistil vážnu diagnózu a liečil ho
na niečo iné. Po piatich rokoch prišla
kríza, veľká škoda, že zomrel takto. Stále to mám pred očami,“ hovorí smutne matka, ktorá prežila svoje dieťa.
„Viete, ja pracujem preto, aby som nebola sama. Toho syna mám stále pred
očami, takže som rada, že dopoludnia
trávim čas s pacientmi v ambulancii.
Aspoň sa moja myseľ sústredí na niečo
iné. Potom už idem domov, nakúpim
si, spravím si obed, pozriem si televíziu a takto mi prejde čas. Ale je to veľmi ťažké, nemyslieť na takúto stratu,“

priznáva MUDr. Slugeňová. „Mám ešte
staršieho syna, ktorý žije v Bratislave.
Pracoval vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva, ale je už na dôchodku. A ja stále pracujem. Moje deti
to mali s uplatnením ťažké. Starší syn
chcel ísť študovať medicínu, ale nedovolili mu to, pretože môj manžel bol
politický väzeň. Tak potom vyštudoval
za inžiniera. Je to nespravodlivé, že sa
tieto veci prenášali na deti,“ spomína
lekárka na časy nedávno minulé.
A čo hovorí Mária Slugeňová na situáciu okolo pandémie? „Čo ja viem,
nemôžem to kritizovať. Nie som odborník v týchto veciach, ale myslím si,
že asi niektorí ľudia tomu nepomáhajú
a nevyvíja sa to tak, ako by sa to pravdepodobne malo vyvíjať. Samozrejme,
sú nové vyšetrovacie metódy, podľa
možností sa do toho zapája aj naša

ambulancia,“ dodáva skúsená lekárka
a spomína si na prípad jedného novorodenca. Pozrela som na to dieťa, malo
hrozné dýchanie, až stonalo, keď dýchalo. To som u dieťaťa videla prvýkrát
a hneď som ho poslala do nemocnice.
„Minulý rok sa ambulancia presťahovala z polikliniky, kde som pracovala
skoro 60 rokov do nových priestorov.
Človek si zvykne, ale je v tých nových
priestoroch menšia, ako sme to mali
predtým, konštatuje lekárka, ktorá už
v živote máločo nezažila, neskúsila.
„Ten život uteká a je to v ňom také všelijaké. Dá sa to všetko prekonať, ale
človek sa musí obetovať,“ hovorí Mária
Slugeňová a pridáva recept, ako zvládnuť aj tie horšie situácie. „Je potrebné si
uvedomiť, že sú ľudia, ktorí to majú aj
horšie. Predsa len, mne to zdravie ešte
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dobre funguje, takže môžem prekonávať aj horšie situácie. Do nemocnice
chodím ešte slúžiť na detské oddelenie, raz alebo dvakrát do mesiaca. Niekto si môže myslieť, že tá robí už dlho,
musí mať milióny, ale figu borovú, nie
je to tak,“ smeje sa MUDr. Slugeňová.
V priebehu pôsobenia v Levoči bola
doktorka Slugeňová viackrát ocenená
pri príležitosti okrúhlych jubileí. Naostatok pri oslave jej 90 tych narodenín
ju mesto Levoča na slávnostnom zasadaní mestského zastupiteľstva poctilo cenou mesta Levoča za dlhoročný
výkon lekárskeho povolania v odbore
pediatria, za poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti niekoľkým generáciám detských pacientov,
za obetavý prístup k pacientom a ich
rodinným príslušníkom. V tom istom
roku Nemocnica AGEL Levoča a.s., pri
príležitosti podujatia s názvom Svedectvo o ľudskosti, profesionalite
a obetavosti ocenila svojich
najvýznamnejších bývalých
a súčasných zamestnancov,
ktorí sa nezmazateľne zapísali
do medicínskej histórie mesta
a okolia. Jednou z ocenených
bola aj MUDr. Mária Slugeňová.
Narodila sa v roku 1929, pracovať začala ako 25-ročná,
takže to bude neuveriteľných
a úctyhodných 67 rokov, čo
vykonáva povolanie detskej
lekárky. V súčasnosti vyšetruje v niektorých prípadoch
aj pra-pra vnukov svojich prvých pacientov. „Viete, ako rýchlo mi
prešli tie roky? Nielen v radostiach, ale
aj v starostiach. Otec mi zomrel mladý,
manžel tiež a syn tak isto. Som katolíčka, moja mama bola veľmi nábožensky
založená, niekedy sme si mysleli, že až
veľmi, takže nás takto vychovala. Keď
sa počas posledných mesiacov nedalo
chodiť do kostola, omše som sledovala
doma na TV. A určite mi pomáha Pán
Boh a moja patrónka Panna Mária. Ináč
neviem, či by sa to dalo všetko prekonať, takže sa spolieham, že mi pomáhajú,“ dodáva na záver MUDr. Mária
Slugeňová, najstaršia detská lekárka na
Slovensku, a zároveň prvá detská lekárka na Spiši.
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková
Hovorkyňa skupiny AGEL SK

ZDRAVOTNÍCTVO

Tím z levočskej nemocnice
očkoval počas víkendu v okolitých obciach
Najstarším očkovaným bol 98-ročný senior
Tím zdravotníkov mobilnej očkovacej jednotky z Nemocnice AGEL Levoča vyrazil počas víkendu
očkovať obyvateľov okolitých obcí. Hneď prvý víkend sa im podarilo zaočkovať až 525 ľudí. Vďaka
spolupráci so starostami obcí sa podarilo zaočkovať aj imobilných občanov, onkologických pacientov,
či ľudí s inými ochoreniami, pre ktorých by bola cesta do vakcinačného centra náročná. Vakcinácia je
jediným spôsobom v boji proti koronavírusu a tiež najspoľahlivejšou metódou,
ako sa vyvarovať tretej vlny pandémie.

Doľany (Roškovce), Nižné Repaše,
Vyšné Repaše, Pavľany, Studenec,
Granč-Petrovce, Dúbrava, Dravce, Spišský Štvrtok, Bijacovce, Bugľovce, Domaňovce, Klčov, Nemešany. Tieto obce
navštívil počas piatkového popoludnia
a uplynulého víkendu tím zdravotníkov
z levočskej nemocnice, ktorí boli zaočkovať záujemcov levočského okresu.

„Skúsenosti z uplynulého víkendu sú veľmi príjemné. Podarilo sa nám zaočkovať 525 ľudí,
z ktorých by väčšina za iných
okolností nemala príležitosť
zaočkovania priamo v našom
vakcinačnom centre. Všetky
dostupné vakcíny sme minuli
aj vďaka starostom v obciach,
ktorí cez obecné rozhlasy hlásili počet voľných vakcín. V našom záujme je zaočkovať čo
najväčšie množstvo ľudí. V prvom rade, aby sme čo najlepšie ochránili našich pacientov
a aby sme ochránili aj našich
zdravotníkov a predišli podobnej situácii v nemocniciach,
ktorú sme zažili počas druhej
vlny,“ vraví o svojich skúsenostiach z očkovania námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť MUDr.
Renáta Bičanovská.
Očkovanie v obciach bolo veľmi úspešné. Tímu levočskej nemocnice sa podarilo zaočkovať imobilných pacientov,

„Chceli by sme sa poďakovať najmä
starostom jednotlivých obcí, ktorí boli
veľmi ústretoví a bola s nimi úžasná
spolupráca. Začali sme očkovať už
v piatok popoludní a pokračovali sme
až do nedele. Tento víkend bol pre našu
mobilnú očkovaciu jednotku pilotný,
no my sa už tešíme na ďalší víkend, počas ktorého budeme pokračovať v ďalších obciach nášho okresu,“ vraví MUDr.
Ingrid Dzurňáková, lekárka z tímu mobilnej očkovacej jednotky.
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onkologických pacientov, pacientov
so psychiatrickými diagnózami a ďalších záujemcov, ktorí nemali príležitosť
dať sa očkovať vo vakcinačnom centre. K niektorým ľuďom neváhali prísť
domov. Najstarším zaočkovaným bol
počas víkendu 98-ročný záujemca, ktorý by sa do vakcinačného centra v nemocnici sám nemal možnosť dostaviť.
Všetci zaočkovaní neskrývali spokojnosť s ústretovosťou, milým a ohľaduplným prístupom a pochopením.
„Na niektorých miestach sme nemali
dostatočne vhodné technické podmienky a mali sme problém s wi-fi pripojením. Našťastie sme mali v tíme aj
našich IT technikov, vďaka ktorým sa
všetko podarilo zvládnuť bez komplikácií,“ dodáva MUDr. Renáta Bičanovská, ako si poradili aj s technickými nástrahami výjazdového očkovania.
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková
Hovorkyňa skupiny AGEL SK

ZDRAVOTNÍCTVO

Laboratórium levočskej nemocnice má nový analyzátor
Dokáže vyšetriť až 135 rôznych parametrov
Laboratórium Nemocnice AGEL Levoča má k dispozícii nový moderný analyzátor. Modulárna platforma analyzátorov série Cobas 6000 umožňuje zostavu rôznych výkonnostných stupňov. Rovnakou
výmenou prechádzajú všetky laboratóriá siete nemocníc AGEL.

V levočskom laboratóriu vďaka modernému analyzátoru dokážu vyšetriť
135 rôznych parametrov z rôznych telových tekutín ako je sérum, plazma,
moč, likvor, či extracelulárna tekutina.
„Naša nová séria analyzátorov Cobas
6000 poskytuje analytické testy v odbore klinickej chémie a imunochémie.
V diagnostike je to jednotka na trhu
a vyniká najmä dobre premyslenou
systematickosťou. Nové vybavenie
je diagnosticky spoľahlivejšie a jeho
ďalšou výhodou je aj to, že sa vďaka
vysokej stabilite analytických setov
zníži potreba opakovaných testov, čo
prirodzene vedie k zníženiu nákladov.
Analyzátor je svojimi parametrami ideálny pre stredné aj väčšie laboratóriá.
Vďaka skúsenostiam z predchádzajúcich rokov, kedy už naše oddelenie
bolo vybavené Cobasmi nižších radov
sa personál pomerne rýchlo popasoval
i s inovovaným softvérom,“ informuje
vedúca laboratória Nemocnice AGEL
Levoča Mgr. Gabriela Bajzátová.
Pre zabezpečenie čo najširšej palety vyšetrovaných parametrov došlo
v rámci laboratórií AGELLABU v období
posledných dvoch rokov k zjednoteniu
Laboratórneho informačného systému, čo si vyžaduje rovnaké technické
zázemie, či už hovoríme o hardvérom
alebo softvérovom vybavení. Na to
plynulo nadväzuje používanie rovnakého diagnostického materiálu, čím by
sa v celej sieti mali uvádzať výsledky
v rovnakých jednotkách a s rovnakými
referenčnými hodnotami.
Uľahčuje to vzájomnú komunikáciu
a diagnostiku medzi jednotlivými pracoviskami nielen v rámci siete AGEL,
ale ide aj o prípravu na odosielanie výsledkov do e-Labu.
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková
Hovorkyňa skupiny AGEL SK
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SPOLOČNOSŤ

ReFace

zaujímavý projekt ušitý pre dnešnú dobu
Veľmi nás teší, že Vám môžeme predstaviť prvé zrealizované kroky v rámci
projektu ReFace – Regióny čeliace šokom: budovanie odolnej komunity,
ktorý je podporený cez program ERASMUS+.
Cieľom projektu ReFace je zlepšenie
regionálnej prispôsobivosti a odolnosti
tým, že sa tvorcom politík a zainteresovaným osobám, ktorí sa podieľajú na vytváraní regionálnych politík
a opatrení, poskytnú inovatívne spôsoby vzdelávania a vedenia. Partneri
ReFace (zo Slovenska, Talianska, Francúzska a Španielska) podporia možnosť dosiahnuť relevantné vedomosti
a kompetencie prostredníctvom vzdelávania a školení študentov odborného
vzdelávania a prípravy, v perspektíve
celoživotného vzdelávania.
Koordinátorom projektu je občianske
združenie MAS LEV a práve prvé oficiálne stretnutie partnerov projektu sa kvôli pandemickej situácii a obmedzeniam
spojenými s Covid-19 konalo online,
v novembri 2020.
I cez online priestor sme sa po našom vzájomnom zoznámení dohodli
na prvých krokoch, ktoré zahŕňali aj
rozsiahlu analýzu potrieb. Práve tá
prispela k vytvoreniu Európskej správy
o odolných regiónoch. Správa poskytla
prehľad, nevyhnutný pre prvý výstup
projektu: Sylaby pre MOOC „Regióny
čeliace šokom: budovanie odolnej komunity“.

materiálov, tak sa na september 2021
naplánovalo školenie o budovaní regionálnej odolnosti, ktoré sa bude konať v Nice. Partneri projektu sa stretnú,
aby si osvojili nevyhnutné schopnosti
potrebné na to, aby bol MOOC v ich
krajine vhodne poskytnutý, a aby si vylepšili praktické a teoretické vedomosti, ktoré MOOC zahrňuje.
správy a neziskové organizácie v oblasti regionálneho rozvoja študentov
končiacich ročníkov v odbore verejná
správa a regionálny rozvoj.
V rámci MOOC ReFace budú mať
účastníci kurzu možnosť zaoberať sa
odolnosťou a jej rozličnými stupňami a typmi. Konkrétne, budú schopní
preskúmať regionálnu odolnosť, komponenty jej životného cyklu a ich vzájomné prepojenie a taktiež koncept
rizík a hrozieb. Účastníci nahliadnu
do plánovania regionálnej odolnosti,
zistia viac o nevyhnutnosti zapojenia
a spolupráce komunity a kľúčových
hráčov v regióne, naučia sa vytvoriť
a implementovať vhodné stratégie
a plány a taktiež zhodnotiť vplyv plánovaných opatrení a financovania.
Aby sa zaistila vysoká kvalita študijných

Sylaby obsahujú ciele výučby, architektúru projektu (4 moduly), úlohy a hodnotenia, metódy poskytnutia, založené
na inovatívnom prístupe: spoločné časti, ktoré sa môžu jednoducho a priamo
aplikovať v 4 analyzovaných krajinách
a špecifické časti, vytvorené na mieru pre potreby jednotlivých regiónov.
Sylaby predstavujú metodologickú
štruktúru pre vytvorenie MOOC projektu ReFace, ktorý je určený predovšetkým pre: zamestnancov verejnej
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Školenie bude obsahovať prednášky,
stretnutia s odborníkmi a samostatnú
prácu. Osobitná pozornosť sa bude venovať socio-ekologickej odolnosti a integrovaným a udržateľným prístupom
k regionálnemu a komunitnému plánovaniu ako spôsobu predchádzania
sociálnych, ekonomických a environmentálnych rizík na regionálnej úrovni.
Školenie bude základom pre vytvorenie MOOC a zároveň má zabezpečiť silnú podporu pre budúcich účastníkov
pilotného kurzu.
Ten sa bude realizovať v roku 2022
a my veríme, že sa doň zapoja všetci tí,
ktorých sa téma dotýka. Váš záujem už
teraz môžete odkomunikovať v našej
kancelárii, aby sme Vás zaradili do databázy budúcich frekventantov.
Ing. Andrea Hradiská, PhD.
Predseda OZ MAS LEV, o.z.

KULTÚRA

IN NOMINE CIVITATIS LEUTSCHA...
O tých, ktorí zanechali svoju stopu...

O drahých kameňoch v zlatom šate.

Ján Siláši (Szilassy, Szilaschÿ)
(1707 – 1782)

Jednou z najvýznamnejších umelecký postáv v dejinách mesta je určite
zlatník s nevšedným rukopisom – Ján
Siláši. Jeho rukami prešlo veľké množstvo zlata, striebra a drahých kameňov.
Najväčšiu časť drahocenného materiálu pretavil do vyše stovky liturgických
predmetov – monštrancií, kalichov,
cibórií, krížov, ktoré sa v kostoloch
používajú dodnes. Málokto vie, že vytvoril aj diela pre potechu svetskej
spoločnosti, súpravu čajového servisu
(dnes v Budapešti), alebo šperkovnicu
(dnes vo Viedni), šperky a pečatidlá.
Bol aj maliarom, dokonca portrétistom.
Maliarsky talent využil najmä v špecifických emailoch, ktoré zdobili jeho
liturgické predmety. V miniatúrnych
maľbách emailov vytvoril pestrú galériu postáv svätcov či príbehov z biblie.
Medzi tieto maľby prepašoval aj veduty
miest, napr. Žiliny alebo horiacej Levoče. Často maľoval módne a populárne
symbolické kompozície – emblémy.
Predlohy nachádzal v populárnych
publikáciách, ktoré obrazom a textom
rozširovali tieto symbolické obrazy
s krátkymi textami.
Zlatnícke remeslo patrilo k životu mesta, ktoré obchodovaním s rudou a kovmi bohatlo a prekvitalo. Prvé zmienky
o zlatníckom cechu sú známe z polovi-

ce 15. storočia, v 16. a 17. storočí levočský zlatnícky cech združoval 6 – 8 zlatníkov, čo bol celkom slušný počet. Ján
Silaši však pochádzal z Rožňavy, kde sa
narodil do rodiny stolára, ale v rodine
bol zlatník Juraj Silaši, ktorý pôsobil
v Košiciach a k nemu roku 1719 Juraj
nastúpil do učenia. Košický zlatnícky
cech predpisoval 8 ročné učenie, ktoré
Ján musel absolvovať a potom, už ako
tovariš musel absolvovať vandrovku.
Ján Silaši ju teda začal podľa všetkého
v roku 1727 v slobodnom kráľovskom
meste Levoča a jeho zlatníckom cechu,
ktorý ho zamestnal v dielni zosnulého
cechmajstra Andreja Reutera, ktorú
v čase Silášiho príchodu už sedem rokov viedla Reuterova vdova. Andrej
Reuter ovládal techniku maľovaného
emailu a možno práve to pritiahlo do
Levoče mladého Silášiho, ktorý svojím
talentom naposledy pozdvihol slávu
levočských zlatníkov.
V roku 1728 sa oženil s Katarínou Reuterovou a o rok neskôr sa stal členom
zlatníckeho cechu, ktorý od roku 1747
celých 40 rokov viedol. Tu sa oženil aj
druhýkrát, pretože po štyroch rokoch
prvého manželstva Katarína roku 1732
zomrela pri pôrode druhej dcéry, ktorá sa dožila iba jedného roka. Vdovec
s malým dieťaťom sa oženil roku 1733

s dcérou levočského mešťana Katarínou Frühaufovou. Narodil sa mu syn
Jan Kristián (1734) a roku 1751 aj dcéra, ktorá pár dní po narodení bez krstu a mena zomrela. Syn, a zrejme jeho
nádej na pokračovanie remesla, zomrel
ako 25-ročný. Možno preto si obľúbil
o generáciu mladšieho zlatníka Jána
Bernarda Liedemanna, ktorému v testamente odkázal svoju maliarsku skrinku s farbami a „tabuľu na maľovanie
obrazov v čase odpočinku“. Priateľovi
zanechal aj ním maľovaný krucifix, krajinomaľbu dovezenú z Viedne, obraz
s výjavom Krst Krista, ktorého autorom
bol on sám a zanechal mu aj zlievaciu
pec. Zariadenie dielne však malo zostať
dcére, ktorá ho mohla predať iba vtedy
ak by sa ani jedna z vnučiek nevydala
za zlatníka.
Ján Silaši bol nielen zručným a vyhľadávaným zlatníkom ale bol 18. najbohatším obyvateľom mesta. V 12. časti
vlastnil dom a v meste mal viaceré nehnuteľnosti. Už to, že 40 rokov zastával
post cechmajstra svedčí o tom, že bol
váženým a dôveryhodným mešťanom.
Deväť rokov bol volený do vonkajšej
rady mesta, kde zastupoval evanjelikov.
Ťažké a výpravné barokové monštrancie, či kalichy a pacifikály, ktoré vyšli
spod jeho rúk, nesú pečať jeho zlatníckeho majstrovského rukopisu. Na mnohé z nich vyryl svoje meno a vytlačil
svoj znak (IS) spolu so znakom levočského cechu (dvojkríž v ovále). Dodnes
patria k najcennejším kúskom chrámových pokladov v kostoloch po celom
Slovensku i za jeho hranicami.
PhDr. Mária Novotná,
Spišské múzeum v Levoči.
Foto: SNM – Spišské múzeum
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PROGRAM JÚL - AUGUST LEVOČA
Galéria mesta Levoča • výstavy
4.6. - 10.7.2021
16.7. - 17.8.2021
20.8. - 21.9.2021

3.7.2021

Peter Krupa ml. - SANS SOUCI
Martin Činovský - MINIATÚRA MONUMENTALITY
Vernisáž výstavy - 16.7.2021
Chlopotnoje ďeľce
Kolektívna výstava Bieloruských výtvarníkov
Vernisáž výstavy - 20.8.2021

o 18.00 hodine

o 18.00 hodine

100 ROKOV DYCHOVEJ HUDBY MESTA LEVOČA
Severný park - program k oslavám 100. výročia DHML od 15.00 hodiny

TAJOMNÉ DNI MAJSTRA PAVLA 2021
4.7.2021

10.7.2021
17.7.2021
24.7.2021
30.7. - 2.8.2021
6.8.2021
7.8.2021
9.8. - 14.8.2021
13.8.2021
14.8.2021
21.8.2021
28.8.2021
4.8. - 6.8.2021
júl, august
júl, august
júl, august
júl, august

TAJOMNÉ TEXT-TÚRY – STRETNUTIA
Festival literatúry - viac na osobitných plagátoch
TAJOMNÝ PARK – Projekt H.U.D.B.A.
Severný park - host večera SMOLA A HRUŠKY
TAJOMNÝ LES
Rodinné podujatie s čarovnými lesnými postavičkami, koncert VRBOVSKÍ VÍŤAZI
Hradby 2 (altánok pri technických službách) - viac na osobitných plagátoch
TAJOMNÝ ZÁPAD
HUDOBNÉ POPOLUDNIE S LEVOČSKÝMI KAPELAMI, LED BUBNOVÁ ŠOU BATIDA
- viac na osobitných plagátoch
TAJOMNÉ PREMIETANIE POD HVIEZDAMI
LETNÉ PREMIETANIE BAŽANT KINEMATOGRAF - program na osobitných plagátoch
TAJOMNÝ KLÁŠTOR
Čarovný večer v starom kláštore minoritov - koncert na počesť Majstra Pavla
- viac na osobitných plagátoch
TAJOMNÝ CHRÁM – Hudobný recitál (violončelo Lukáš Svoboda, gitara Ľubomír Kopkáš)
TAJOMNÁ RADNICA
Medzinárodný festival vežovej hudby
Balkón historickej radnice
Každý deň o 11.00, o 13.30, o 15.00 hodine.
TAJOMNÉ ÁTRIUM I. – Slávnostný operný večer v podaní E. Horniakovej a O. Kleina
TAJOMNÉ ÁTRIUM II. – Svetelná LED SHOW, DJ WALLKY, PUERTO & YAEL
TAJOMNÁ FONTÁNA
Cestovanie rozprávkou nielen pre deti v parku pri fontáne - viac na osobitných plagátoch
TAJOMNÉ DIVADLO – Thriller ŽENA V ČIERNOM v podaní DIVADLA KONTRA
Rezbársky plenér - Pocta Majstrovi Pavlovi
Priestor pri radnici
Letné kino - Átrium - Mestské divadlo
Vždy v stredu o 21.00 hodine.
Promenádne koncerty Dychovej hudby mesta Levoča
Altánok - Severný Park
Každá nedeľa o 14.00 hodine.
Vežové koncerty Brass Collegia
Balkón historickej radnice
Každá nedeľa o 11.00 hodine.
VÝSTAVA EPIX(R)EVOLUTION (URBAN_BELLTOWER) Zvonica radnice
Zmena programu vyhradená.

DNI
MAJSTRA
PAVLA
júl
august
2 0 2 1
L E VO C A

Stretnutia
festival slovenskej poézie
Levoča
2. – 4. júla 2021
Program:

Piatok, 2. júla 2021

10.00 hod., Knižnica Jána Henkela v Levoči
Stretnutie s autormi kníh pre deti a ich rodičov
a autorské čítanie z kníh Pirátske rozprávky
(Veronika Dianišková) a Láska zradu premôže.
Bieloruské ľudové rozprávky (Peter Milčák)
18.00 hod., Foajé Mestského divadla v Levoči
Výstava ilustrátorskej tvorby: Alena Hil (Minsk,
Bielorusko), Ľudovít Hološka, Jakub Milčák, Petr
Veselý (Brno, Česká republika)
19.00 hod., Galéria mesta Levoča
Sme (stále) príbuzní na začiatku. Uvedenie prvej
slovenskej antológie Osamelých bežcov, čítanie,
diskusia o časopise Mladá Tvorba a kultúrnom
precitnutí v 60-tych rokoch: Mária Laučíková,
Angela Repka, Ivan Štrpka, Peter Repka, Ján
Štrasser, Peter Zajac

Sobota, 3. júla 2021

19.00 hod., Kino Úsmev, Levoča
Premiérové uvedenie filmu Muž so zajačími
ušami. Po premietaní diskusia s režisérom filmu
Martinom Šulíkom

Nedeľa, 4. júla 2021

17.00 hod. – 21.00 hod., Foajé Mestského divadla
v Levoči
Knižný trh nezávislých vydavateľstiev: Drewo
a srd / Vlna, F.A.C.E., F.R. & G., KK Bagala, Modrý
Peter, Skalná ruža
18.00 hod., Mestské divadlo v Levoči
Večer autorského čítania venovaný 30. výročiu
založenia vydavateľstva Modrý Peter
(Marián Andričík, Ľuboš Bendzák, Miroslav
Brück, Veronika Dianišková, Ján Gavura, Erik
Jakub Groch, Mila Haugová, Andréa Jarmai,
Rudolf Jurolek, Juraj Kuniak, Valerij Kupka,
Ladislav Lipcsei, Erik Markovič, Marián Milčák,
Peter Milčák, Stanislava Repar, Angela Repka,
Peter Repka, Ivan Štrpka, Pavel Theiner).
Hudobný hosť: Július Fujak
20.30 hod., Mestské divadlo v Levoči
Koncert: Jakub Ursíny a Teatro fatal
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner.

SPOLOČNOSŤ
MARTIN ČINOVSKÝ

MINIATÚRA MONUMENTALITY
16. 7. – 17. 8. 2021

Martin Činovský, grafik, rytec, umelec,
meno osobnosti v povedomí širokej verejnosti spájané najmä s pojmami prvý
slovenský rytec poštových známok,
alebo tvorca prvej slovenskej poštovej
známky, známy aj ako autor ryteckých
portrétov prezidentov Slovenskej republiky. Odbornej verejnosti, filatelistom je dobre známa jeho rozsiahla
známková tvorba. Doc. Martin Činovský, ArtD. je tiež prvým mimopražským
príslušníkom renomovanej Pražskej
oceľoryteckej školy, je umelcom, ktorý

na Slovensko preniesol tradíciu vyspelej českej oceľoryteckej tvorby. Je tvorcom početného radu poštových známok, najskôr emisií Československa,
nadväzne emisií Slovenskej republiky.
Kurátor: Peter Milčák
Vernisáž výstavy sa uskutoční
16.7.2021 o 18:00 hodine v priestoroch Galérie mesta Levoča, Námestie
Majstra Pavla 43..

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči v súlade s §
4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. n) zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA
VZNIKU POŽIARU
v územnom obvode okresu Levoča
od 21.06.2020 od 13,00 hod.
do odvolania
je zakázané vykonávať činnosti
spojené so spaľovaním horľavých
látok na voľnom priestranstve.
V čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods.
2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov sa z a k a z u j e
najmä:
•
fajčiť, odhadzovať horiace alebo
tlejúce predmety, alebo používať
otvorený plameň na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
•
vypaľovať porasty bylín, kríkov,
stromov,

•

zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť
k jeho rozšíreniu.

•

•

•

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia
lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa §
6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
p o v i n n í najmä:
•
zabezpečovať v lesoch a v ich
ochrannom pásme hliadkovaciu
činnosť; pre osoby vykonávajúce
hliadkovaciu činnosť vypracúvať
časový harmonogram s určením
trasy pochôdzok a s uvedením
konkrétnych časov a miest, kde sa
má hliadkovacia služba v danom
čase nachádzať; zabezpečiť jej
vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
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•

zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody
v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek
a ich využitie na účinný zásah,
prijímať osobitné opatrenia pre
priestory postihnuté kalamitou,
zamerané najmä na:
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné
zabezpečenie
prejazdnosti lesných ciest
a zvážnic pre hasičskú techniku,
vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad
lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú
na spracovanie dreva a zvyškov po
ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.
pplk. Mgr. Stanislav Strojný, v. r.
riaditeľ Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Levoči

KULTÚRA
v čitateľskom kútiku počas podujatia
Tajomný les organizovaného Mestským kultúrnym strediskom v Levoči. V podvečer sa stretneme pri Čítaní
v pyžamkách.

PODUJATIA V MESIACI JÚL
Knižnica v tomto mesiaci pripravila pre svojich používateľov a širokú
verejnosť podujatia a aktivity, ktoré
bude realizovať v súlade s platnými
nariadeniami. Vzhľadom na premenlivosť situácie a opatrení sledujte
webovú stránku knižnice, facebook,
instagram, prípadne sa informujte
telefonicky, mailom alebo osobne.

Prečítané leto
každú stredu o 10.00 hod.
Už tretíkrát sa zapájame do celoslovenského projektu Prečítané leto. Prázdniny sú časom zábavy, dovoleniek
a oddychu, ale každé prespaté leto má
negatívny vplyv na ďalšie vzdelávanie dieťaťa. Liek na tento prázdninový
útlm je jednoduchý - 4 až 6 prečítaných
kníh za leto. Každý týždeň pre vás preto
pripravíme výber kvalitných detských
kníh na rôzne témy a opäť sa budeme stretávať pri spoločných čítaniach
sprevádzaných zaujímavými aktivitami
a hrami. Bližšie informácie a aktuálny
program sledujte na našej webovej
stránke a na sociálnych sieťach.
Prvýkrát sa stretneme vo štvrtok 1.
júla pri téme “O batohoch a kufríkoch” a potom každú ďalšiu stredu.
V júli nás ešte čakajú témy “O dáždnikoch”, “O stopách”, “O zastávkach” a “O
jazerách”.
Autorské čítanie Veroniky Dianiškovej a Petra Milčáka
2. júl, piatok o 10.00 hod.
Dospelých čitateľov so srdcom dieťaťa
a ich deti pozývame na autorské čítanie Veroniky Dianiškovej z knihy Pirát-

ske rozprávky a Petra Milčáka z knihy
Láska zradu premôže.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Klub šikovných rúk
8. júl, štvrtok o 16.00 hod.
Venovať sa obľúbeným ručným prácam môžete aj v knižnici a okrem toho
vzájomne si poradiť a vyskúšať nové či
staronové ručné práce. Nebude chýbať
ani prezentácia knižných noviniek a čítanie z dobrej literatúry.
Knižnica Jána Henkela v Tajomnom
parku
10. júl, sobota popoludní
Na pozvanie organizátora podujatia
Tajomný park, Mestského kultúrneho
strediska, vám v čitateľskom kútiku
predstavíme fond a služby našej knižnice.
Nezabudnuteľní autori - Romain
Gary alias Émile Ajar
13. júl, utorok o 19.00 hod. v Kine Úsmev
Romain Gary patril medzi najpopulárnejších a najplodnejších francúzskych
literárnych autorov a ako jediný získal
dvakrát prestížnu Goncourtovu cenu.
Autorov životopisný román Prísľub
úsvitu do filmovej podoby previedol
režisér Eric Barbier. Diela Romaina Garyho nájdete aj vo fonde našej knižnice.
Autorský večer s Mariou Danthine
Dopjerovou
15. júl, štvrtok o 18.00 hod.
Rodená slovenka žijúca v Paríži, autorka kníh Francúzsko krížom krážom,
Paríž - moja láska, môj život, Paríž môj
druhý domov, Parížske momenty, bude
hosťom našej knižnice.
Menované knihy nájdete aj v našom
fonde.
Knižnica Jána Henkela v Tajomnom
lese
17. júl, sobota popoludní
Pozývame vás oddýchnuť si s knihou
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Let’s talk!
20. júl, utorok o 17.00 hod.
Chcete si zdokonaliť vaše “speaking
skills”, oprášiť znalosti angličtiny, či sa
jednoducho porozprávať o zaujímavých témach v cudzom jazyku? Pozývame vás na neformálne stretnutia
Let’s talk! k nám do knižnice.
Autorský večer s Petrom Župníkom
22. júl, štvrtok o 18.00 hod.
Tohtoročné leto v knižnici je francúzske. Fotograf Peter Župník vám porozpráva ako vznikala kniha Zaľúbení do
Paríža a premietne fotografie hlavného
mesta Francúzska.
Konverzácia v ruštine - По-русски
обо всём
26. júl, pondelok o 17.00 hod.
Oprášte svoje znalosti ruského jazyka
a príďte sa k nám do knižnice porozprávať o všeličom možnom v ruštine.
Vhodné aj pre začiatočníkov. Tieto
stretnutia nie sú kurzom RJ.
Počas leta pripravujeme aj Autorský večer s… Ladislavom Lipcseiom,
Dominikou Sakmárovou, Danielom
Pastirčákom, Veronikou Šikulovou,
Zuzanou Šulajovou
Termíny podujatí uverejníme na stránke knižnice a sociálnych sieťach.
Zmena v cenníku: Všetky deti do 6
rokov a žiaci prvého ročníka ZŠ majú
po novom v našej knižnici registráciu
a ročné členské zdarma.

SPOLOČENSKÉ HRY
Máme pre vás dobrú správu! V našej
knižnici si môžete požičať už aj spoločenské hry. Pripravili sme pre vás
širokú ponuku hier pre všetky vekové kategórie, hry zábavné i náučné,
logické, postrehové, kreatívne. Na
svoje si prídu deti aj dospelí. Požičiavanie hier má svoje pravidlá, prečítať si ich môžete na našom webe:
www.kniznicalevoca.sk/spolocenske-hry
Spoločenské hry si môžete prísť
s kamarátmi alebo rodinkou zahrať aj
k nám do knižnice, kde objavíte aj
ďalšie hry, ktoré sa domov požičať
nedajú.

KULTÚRA
PROJEKTY

Nové knihy pre všetkých
Fond na podporu umenia v minulom
roku podporil aj akvizíciu našej knižnice dotáciou vo výške 6 000€, vďaka ktorej sme knižničný fond doplnili
o nové knihy. Zakúpili sme tituly z beletrie pre deti i dospelých a takisto sa
nám podarilo oživiť ponuku náučných
kníh v oddelení pre dospelých i pre
deti. Aj v tomto roku sme vďaka úspešnému projektu získali od Fondu na
podporu umenia dotáciu 5 000€, ktorá
nám pomôže zabezpečiť kvalitnú literatúru v nasledujúcom období.
Autorský večer s...
Začiatkom tohto roka FPU podporil sumou 2 000€ aj náš nový projekt Autorský večer s..., v rámci ktorého chystáme
aj v lete besedy s tvorcami literatúry
pre dospelých čitateľov.

VÝPOŽIČNÝ ČAS
POČAS LETA
Pondelok:
9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Utorok:
8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Streda:
13.00 - 16.00
Štvrtok:
9.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Piatok:
9.00 - 12.00 13.00 - 16.00

Beletria
Benedict, Marie: Tajomstvo Agathy Christie
Blšáková, Mária: Karanténa
Crowley, Cath: Slová v hlbinách
Davies, Barbara: Posledná žena z rodu Moonovcov
Follet, Ken: Večer a ráno
Jaouad, Suleika: Medzi dvoma kráľovstvami
Petro, Martin: Hlavný hrdina
Smith, Ali: Jar
Starnone, Domenico: Dôvernosti
Storey, Stephanie: Raffael, maliar v Ríme
Tanzer, Eliska: Vyrástla som v gete
Twardoch, Szczepan: Kráľ
Whitehead, Colson: Chlapci z Nickelu
Wiśniewska, Ilona: Biele – Ľadové ostrovy
Špicbergy
Romány pre ženy
Keeland, Vi: Šéf
Kingsbury, Karen: Dotyk anjelských krídel
March, Meghan: Hriešne vinný
McKenziová, Catherine: Tajomstvá
Ries, Michala: Na love
Rimmerová, Kelly: Zamlčaná pravda
Quinn, Julia: Vikomt, ktorý ma miloval
Vágnerová, Wanda: Manžela som milovala
Detektívky a trilery
Bailey, Samantha M.: Žena na hrane
Belsham, Alison: Jej posledný výdych
Börjlind, Cilla; Börjlind, Rolf: Mrazivé zlato
Connelly, Michael: Zákon neviny
Feeney, Alice: Niekedy klamem
Harris, Robert: Druhý spánok
Horst, Jorn Lier: Prípad 1569
Osman, Richard: Štvrtkový klub detektívov
Tokarczuk, Olga: Cez kosti mŕtvych pluh svoj
veď
Sci-fi a fantasy
Clare, Cassandra: Mechanický anjel
Galierik, Tomáš: Linda a kľúč od Andary
Hvorecký, Michal: Čierny lev
Kova, Elise: Mágia živlov 1 a 2
Meyer, Stephanie: Polnočné slnko
Reeve, Philip: Stratené mesto
Literatúra pre mladých dospelých
Hodkin, Michelle: Čo sa stalo Mare Dyerovej?
Sáenz, Benjamin Alire: Aristoteles a Dante
spoznávajú svet a tajomstvá vesmíru
Welch, Jenna Evans: Láska & gelato
Zákopčan, Marek: Zvonením sa všetko začína
Literatúra pre deti a mládež
Barklem, Jill: Rozprávky spod černičia
Belton, Claire: Dúhový život mačičky Pusheen
Blyton, Enid: Slávna päťka sa má super
Brezina, Thomas C.: Fantóm futbalového ihriska
Davies, Benji: Dedkov ostrov
Dubuc, Marianne: Lev a vtáčik
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Gaines, Joanna: Sme záhradníci
Gajdošík, Peter: Zvieratko pre Tadeáša
Galewska-Kustra, Marta: Kubko na prázdninách
Gobbeti, Claudio: Pestovateľ snov
Grimm, Sandra: Ella objavuje svet – V lese
Mull, Brandon: Fablehaven – Čaroles
Minecraft - Prvá kniha príbehov
Perret, Delphine: Björn a nové jarné objavy
Radeva, Sabina: Charles Darwin a jeho teória O pôvode druhov
Revajová, Toňa: Kiko jeden, Kiko dva – Schody do mora
Shaw, Elizabeth: Ako sa zajačik prestal báť
Stickley, Frances; Fleming, Lucy: Čím budem?
Tobin, Paul: Spider-Man (Môj prvý komiks)
Vollmer, Georg: Sovička Eli chce mať kamaráta
Walliams, David: Najhorší učitelia na svete
+ 20 nových kníh z edície Kúzelné čítanie
Náučná literatúra pre dospelých
Ambrožová, Petra: Nové formy školního podvádění a vyrušování v kontextu digitálního
vzdělávání
Dobelli, Rolf: Umenie dobrého života
Erzinclioglu, Zakaria: Forenzná kriminalistika
Fromm, Erich: Anatómia ľudskej deštruktivity
Jay, Francine: Ako žiť s ľahkosťou
Hansen, Anders: Instamozek
Henzelyová, Iveta: Bylinková škola
Hodgeová, Susie: Stručný příběh architektury
Kang, Lydia; Pedersen, Nate: Šarlatáni
Marshall, Tim: Tieňohra
Oftring, Bärbel: 52 projektov pre mestských
záhradkárov
Rosling, Hans: Ako som sa naučil rozumieť
svetu
Sagashima, Yuki: Vyšívaná kvetinová záhrada
Samara, Timothy: Grafický design
Snopková, Lenka: Upletené z papiera
Strenárčiková, Mária: Vzdelávanie v čase
pandémie
Šimkovičová, Jana: Hokejové rýchlovky
Tallis, Frank: Žiť sa musí
Yalom, Irvin D.: Problém Spinoza

..a veľa ďalších! Kompletný zoznam
noviniek nájdete na našej web stránke:

kniznicalevoca.sk
Nákup kníh z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

NOVÉ KNIHY NA MESIAC JÚL

Krajina kníh
V júni sme úspešne ukončili projekt
Krajina kníh, ktorý z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia vo
výške 1 800€. V roku 2020 a 2021 sme
na besedy pozvali dvanástich autorov
kníh pre deti a mládež, ktorí deťom
predstavili svoju tvorbu a priblížili
im prácu spisovateľov, vydavateľov
a ilustrátorov. Besedy boli doplnené
o autorské čítania a živé diskusie, ktoré
podporovali interakciu medzi tvorcami
a deťmi a záujem žiakov o literatúru
a čítanie. Navštívili nás spisovatelia Mária Štefánková, Toňa Revajová, Zuzana
Mojžišová, Lenka Šingovská, Branislav
Jóbus, Peter Opet, Valentín Šefčík, Erik
Jakub Groch, Matej Zámečník, Peter
Karpinský, Marka Staviarska a ilustrátor
Marek Holeša.

web: kniznicalevoca.sk
Instagram: kniznicalevoca
FB: www.facebook.com/kniznicajanahenkela
e-mail: info@kniznicalevoca.sk
Tel.: 053/451 2202 Mobil: 0910 788 895
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Podľa vzoru život
Komu sa podarí nahliadnuť do kroniky – klubovej, mestskej
či rodinnej, prestáva vnímať reálny čas, s bázňou obracia
rozľahlé listy hrubého papiera, vdychuje zvláštnu vôňu, číta
iniciály nadpisov, niekedy lúšti rukopis a premýšľa o osobe
zapisovateľa. Tridsaťročná história Gymnázia svätého
Františka Assiského už zaplnila skoro dve školské kroniky.
Kožená väzba s kovovými rohmi láka nahliadnuť.

Podľa vzoru Gašpara
Haina
Prvé strany zošednutého
atramentu nás vracajú ďaleko do histórie, do počiatkov školstva
v našom meste, do konca 15. storočia,
čias panovania kráľa Mateja a založenia mestskej školy. Čítame, že o dve
storočia neskôr ju dekrétom Leopolda
I. z roku 1671 nahradilo jezuitmi spravované gymnázium, ktoré umiestnili
v bývalom minoritskom kláštore pri terajšom gymnaziálnom kostole a viedli
ho až do zrušenia rehole v roku 1773.
Škola bola neskôr zverená premonštrátom a v roku 1852, po reforme, bolo
osemtriedne gymnázium spravované
štátom ako kráľovské katolícke vyššie
gymnázium.
Úhľadný rukopis prvého kronikára, nebohého pána profesora Serafína Kresťana, nás ešte prenáša storočiami cez
udalosti revolučných rokov 19. storočia, levočským školstvom z čias 1. Československej republiky, povojnového
obdobia, až k jedenásťročnej strednej
všeobecnovzdelávacej škole a neskôr
ku gymnáziu.
Novodobej histórii cirkevného školstva
otvorila dvere až Novembrová revolúcia. Gymnázium svätého Františka
Assiského bolo zriadené Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvom Spišské
Podhradie dňa 1. septembra 1991
s dvomi prvými triedami, ktoré boli najprv umiestnené v suteréne vedľa sídliaceho štátneho Gymnázia JFR. Po celkovej rekonštrukcii kláštora malo aj svoj
vlastný vstup a dobudovanú jedáleň
s kuchyňou. Biskupský úrad vymenoval
za riaditeľa školy PhDr. Vladimíra Osifa,
a popri externých vyučujúcich prišli
učiť aj prví interní pedagógovia. „Začíname,“ odhodlane napísal do školskej
kroniky jej prvý zapisovateľ.

Podľa vzoru ulica
Škola neskôr pokračovala
v rozšírení svojho zamerania
aj na osemročné štúdium
a z priestorových dôvodov sa po rekonštrukcii presťahovala do bývalého Učiteľského ústavu na Kláštorskú ulicu číslo 24. Jeho predchodcom je komplex
budov, v ktorom sídlila už od roku 1879
rímskokatolícka maďarská dievčenská ľudová škola a meštianka, neskôr
Ústav Zábojského, Učiteľská akadémia
s poslednými absolventmi v roku 1950
a do júna 2007 aj Stredná pedagogická
škola. Nájdeme dnes ulicu s koncentrovanejším študentským životom? Tri
cirkevné školy v jednom komplexe, pridajme zadný trakt Základnej umeleckej
školy a pripočítajme súkromnú školu
a štátne gymnázium, Kláštorská ulica
nemôže mať na Slovensku akademickejšieho konkurenta!
Podľa vzoru žena
Listujúc ďalej stranami kroniky školy s fotografiami učiteľských kolektívov, zábermi
zo školských exkurzií a stužkových
slávností, z projektových ciest, výletov,
charitatívnych kampaní, adaptačných
kurzov a študentských večierkov vidieť, ako plynie čas. Po desaťročí vedenia školy a odchode pána riaditeľa dr.
Osifa do dôchodku sa ďalšími riaditeľkami školy stali Mgr. Anna Špesová /
od 1.9.2001/ a RNDr. Janka Hozová /
od 1.7.2015/. Naše gymnázium si našlo svoje miesto v sieti predmetových
olympiád a v dejepise či slovenčine sa
naše národné prvenstvá dokonca reťazia. Úspešne bodujeme v stredoškolskej odbornej činnosti, na konte máme
účasti v medzinárodných projektoch
Britskej rady Dreams and Teams, Sokrates, Erasmus, Erasmus+, Cena vojvo-
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du z Edinburghu, e-Twinning, Mládež
v akcii, slovenských projektoch a súťažiach, v programe Akadémia veľkých
diel. Skladáme lego roboty, hráme sa
s micro-bitmi. Organizujeme Deň vedy,
intenzívne jazykové kurzy a mestskú
angličtinársku súťaž Give me 5, učíme
sa v moderných laboratóriách, v popoludňajších hodinách tancujeme
v tanečnom kurze, športujeme na multifunkčnom a workoutovom ihrisku,
z kurzov je populárny cyklistický kurz,
na ktorom pedálujeme Pieninami. Cestujeme na exkurzie a návštevy do partnerskej školy v Brne a po koronovom
období sa určite rozbehne aj najnovšia
spolupráca s rakúskou školou v Eisenstadte.
Podľa vzoru srdce
Výpočet by nebol úplný bez
duchovnej formácie. Pri iniciatíve založiť cirkevné gymnázium stál od počiatku aj levočský dekan
a farár, správca dvoch levočských bazilík, Mons. František Dlugoš. K duchovnému životu školy patria každoročné
slávenia sviatku patróna školy, stužkových svätých omší, adorácie v školskej
kaplnke a formačné duchovné obnovy
pre žiakov a zamestnancov školy pod
vedením celého radu ďalších, otcom
biskupom ustanovených školských špirituálov, a prispievajú k tomu, že naše
katolícke gymnázium vzdeláva a zároveň formuje celé spoločenstvo.
Podľa vzoru vysvedčenie
Základnou úlohou strednej
školy je príprava gymnazistov
na vysokoškolské štúdium.
Hoci posledný rok štúdia nás poriadne
preverilo dištančné vzdelávanie, žiadna hodina či predmet nezostali visieť
vo virtuálnom priestore. Na koncoroč-
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ných vysvedčeniach, ktoré zakrátko
rozdáme, by sme pokojne mohli dopísať známku z predmetov trpezlivosť,
výdrž aj IT servis. O svedomitej práci
učiteľov a žiakov v oblasti vzdelávania
hovorí aj naše 68. miesto v celoslovenskom rebríčku gymnázií podľa hodnotenia spoločnosti Ineko.

Tridsiaty školský rok zaberá v školskej
kronike najmenej strán. Pochopiteľne.
Prešiel bez tradičných súťaží a podujatí. Maturanti stihli iba symbolické stužkové, prebehlo niekoľko on-line súťaží,
prvé týždne späť v škole patria opakovaniu učiva. Prajeme si, aby nová dekáda v živote nášho gymnázia rovnako
úspešne a rýchlo zaplnila ďalšie strany

druhého a zakrátko aj tretieho dielu
školskej kroniky. Najpodstatnejšie ale
je, aby sme celé spoločenstvo – žiaci,
učitelia, rodičia i priatelia školy – hravo zvládli skloňovanie podľa
vzoru život.
E. Malíšková, vyučujúca
Gymnázia sv. Františka Assiského

Pokračovanie projektu na SOŠ služieb Majstra Pavla
STEP AHEAD II – „O KROK VPRED“
Od roku 2015 je SOŠ služieb Majstra Pavla v Levoči zapojená do projektu STEP AHEAD. Výstup
projektu je interaktívny portál a metodiky zamerané na získanie teoretických poznatkov cieľových
skupín – učitelia, majstri OV, lektori CŽV, študenti SOŠ automobilových, študenti VŠ, zamestnanci
v rôznych oblastiach autopriemyslu z oblasti inovácií a trendov v autopriemysle. Výstupy projektu
podporujú princípy duálneho systému odborného vzdelávania,
ktoré je v súčasnosti prioritou vlády SR.
Aj preto sa SOŠ služieb MP znovu zapojila do tohto projektu a v dňoch 7. – 9.
júna 2021 sa Ing. Jozef Babík, učiteľ odborných predmetov, spolu s Mgr. Zuzanou Kollárovou, učiteľkou anglického
jazyka, zúčastnili online školenia realizovaného v rámci medzinárodného
projektu:
STEP AHEAD II – Automotive Innovation & Teacher training Academy, financovaného a realizovaného
v rámci programu ERASMUS+.
Projekt aj školenie boli zamerané na
inovácie v autopriemysle a tvorbu
metodických materiálov s využitím
aktivizujúcich metód, ktoré prenášajú
ťažisko aktivít na študenta, a učiteľa
podporujú v úlohe facilitátora, ktorý
študentom vytvára vhodné podmienky na štúdium.
Príklady vyučovacích hodín metódou

E-U-R(EVOKÁCIA- UVEDOMENIE – REFLEXIA) nám sprostredkovali vyučujúci:
Mr. Juanjo Martínez, učiteľ, Španielsko;
Kimmo Ylitalo, učiteľ, TTS, Fínsko; Mgr.
Janka Sýkorová, učiteľka, Slovenská republika.
Okrem ukážok vyučovacích hodín, počas ktorých sa účastníci tréningu sami
stali na chvíľu študentmi, sa prostredníctvom 5 webinárov dozvedeli viac
o problematike elektromobilov v týchto témach:
Batérie elektromobilov – APAGA,
Španielsko - prednášajúci Mr. Álvaro
Sauras
Dobíjacie systémy – APAGA, Španielsko - prednášajúci Mr. David Alonso
Bezpečnosť elektromobilov – APAGA, Španielsko - prednášajúci Mr. David Alonso
Trakčné elektrické systémy a WLPT

– APAGA Španielsko - prednášajúci Mr.
David Alonso
Elektromotory používané v trakčných systémoch – APAGA Španielsko
- prednášajúci Mr. David Alonso.
Školenie sa uskutočnilo v anglickom
jazyku za účasti partnerov projektu
a pedagógov stredných odborných
škôl zo Španielska, Fínska, Slovenska
a Českej republiky.
Zámerom tohto projektu bolo nielen
vytvoriť jedinečný vzdelávací materiál
zameraný na inovácie a trendy v oblasti autoprofesií, ale tiež zatraktívniť odborné vzdelávanie, bez ktorého bude
ohrozené pôsobenie investorov v SR.
Realizácia projektu prispieva ku konkurencieschopnosti absolventov stredných odborných škôl na trhu práce.
Cieľom projektu bolo tiež pripraviť pre
aktívnych pedagogických zamestnancov odborných predmetov v oblasti
autoprofesií nástroj (výučbový portál)
zohľadňujúci trendový spôsob výučby
a zároveň vďaka tréningom v Českej
republike, Veľkej Británii, Španielsku
a Fínsku naučiť ich výučbové materiály zamerané na inovácie vytvárať a na
svojich hodinách aktívne používať.
http://projektstepahead.sk/ webová
stránka projektu STEP AHEAD
Ing. Jozef Babík
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„NA STENE MAĽOVANÉ“
V marcovom vydaní mesačníka LIMKA
sme vám predstavili prácu nášho pána
učiteľa Ing. Rastislava Pomikalu – maľby na stenách a dverách tried. Dni plynuli ďalej a úsilie sa postupne menilo

na realitu. V škole pribudli nové jedinečné motívy, ktoré dominujú ďalšej
strane budovy školy. Žiaci a učitelia tak
vchádzajú do sveta antického Grécka
a jeho hrdinov, obdivujú nádheru sveta

prírody, kvetov a vzdelávajú sa aj v oblasti náboženstva, etiky a filozofie.
Za mimoriadne zaujímavú maľbu považujeme tvár Ježiša, ktorá dominuje
jednej celej stene chodby a predstavuje prvky, ktoré sú v obraze ukryté, ako
napríklad rôzne symboly, vzorce, slovíčka a rovnice.
Touto cestou vám chceme dať do pozornosti, že sa pán učiteľ v rámci svojho
voľného času zapojil do výtvarnej súťaže "Môj knižný hrdina" v kategórii dospelí, ktorú organizovala Knižnica Jána
Henkela v Levoči. So svojou výtvarnou
prácou "Leonardo da Vinci (Dejiny
umenia)" sa umiestnil na 1. mieste. Teší
nás tento úspech, ku ktorému mu všetci srdečne blahoželáme.
Pripravil: Mgr. Martin Kokavec
ZŠ, G. Haina 37, Levoča

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU „Olymp“
FRANCISCIHO 635/10, 054 01 LEVOČA, KONTAKT: 053/451 0045, 053/4699088, 0910 867 401
WWW.CVCOLYMP.SK, CVCOLYMP@CENTRUM.SK
PONUKA AKCIÍ NA JÚL 2021
PRIPRAVUJEME LETO 2021:
viac informácií v CVČ
Baletný tábor: 6.7.- 9.7.2021
(4-dňový) Cena: 50€
Denný tábor plný baletných rozcvičiek, prvkov a choreografií. Cena zahŕňa aj obed na každý deň.
Prímestský tábor I.turnus: 6.7.9.7.2021 (4-dňový) Cena: 55€
Vodopád Skok, Stredoveký vojenský
tábor St. Ľubovňa, Habakuky, Jaskyňa Zlá diera
Prímestský tábor II. turnus: 12.7. –
16.7.2021 Cena: 65€
Planetárium, ZOO Kavečany, Oravský hrad, Lovecký zámoček, Rozprávkový chodník Mikušovce
Futbalový kemp I. turnus: 12.7. –

16.7.2021 Cena: 70€ nečlen / 65€
člen
5-dňový perfektný kemp pre deti,
ktoré milujú futbal. Čakajú na vás
tréningy na vytrvalosť, herné činnosti, regenerácia (welness), zápas,
pitný režim, obedy
Tanečno kreatívny tábor: 19.7.23.7.2021 Cena: 60€
Čakajú na teba tanečné tréningy,
workshop, výroba vlastného trička,
zapletenie štýlového účesu, výlet.
Cena zahŕňa aj obed na každý deň.
Prímestský tábor III. turnus: 19.7.
– 23.7.2021 Cena: 65€
Tatry, Botanická záhrada, Bojnice,
Ždiar - Vláčik Maguráčik, Zoo SNV
Futbalový kemp II. turnus: 26.7. –
30.7.2021 Cena: 70€ nečlen / 65€
člen
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5-dňový perfektný kemp pre deti,
ktoré milujú futbal. Čakajú na vás
tréningy na vytrvalosť, herné činnosti, regenerácia (welness), zápas,
pitný režim, obedy
Gymnastický tábor: 26.7. –
30.7.2021 Cena: 60€
Poď zdokonaliť svoje gymnastické
zručnosti pod vedením super trénerky. Cena zahŕňa aj obed na každý
deň.
Pozor! Podmienkou účasti na letnom tábore je negatívny PCR test
pre deti nad 10 rokov.
Na jednotlivé akcie sa môžete prihlásiť v CVČ, alebo telefonicky!
Tešíme sa na Vás!!!

VOĽNÝ ČAS

Predstavujeme revíry Slovenského rybárskeho zväzu Levoča
VODNÁ NÁDRŽ KLČOV – REVÍR Č. 4-3470-1-1 ROZLOHA 1,5 HA.

Predstavíme Vám jeden z najkrajších
revírov, ktorý obhospodaruje MOSRZ
Levoča - vodnú nádrž Klčov.
Obec Klčov leží na rozhraní Levočských
vrchov a Hornádskej kotliny. Asi dva kilometre severne nad obcou sa nachádza umelo vytvorená priehrada. Prístupová cesta pre autá je vo veľmi zlom
stave, preto je dôvod na opatrnosť.
Kedysi maličký potok ľudia pre potreby závlahy pre ovocinársku firmu prehradili a tak vznikla vodná nádrž Klčov.
Potok, ktorý prechádza obcou nebol
nijako pre rybárov zaujímavý, nakoľko
bol málo živný pre ryby, a tak aj osádka rýb v potoku bola veľmi slabá, alebo
žiadna. Voda v ňom síce bola studená,
čo lososovitým rybám vyhovuje, ale
pre jeho relatívne krátku dĺžku nebola
schopná uživiť väčšie množstvo rýb. Je
nutné podotknúť, že po toku potoka
sa nenachádza žiadna obývaná zóna,
a tak do priehrady priteká čistá voda,
bez splaškov a neporiadku. Po prehradení potoka, keď vznikla priehrada, sa
tento revír stal pstruhovým revírom.
Nasadila sa tam základná osádka rýb
a revír začal fungovať. Pstruhy tam však
boli slabo živené a aj napriek dokrmovaniu ryby slabo prosperovali. Netrpeli
na žiadne ochorenia, ale ani nepriberali. Úlovky boli síce dĺžkou mierové, ale
nedosahovali primeranú hmotnosť.
Medzi rybármi sa hovorilo, že pstruhy
sú tam ako pravítko. Dlhé, ale chudé.
Po zarybnení priehrady pstruhmi vznikol ešte ďalší problém, a to pytliactvo.

Obyvatelia obce a okolia sa domnievali,
že priehrada je ich, a tak tam prekvitalo
pytliactvo veľkého rozsahu. Lovili a privlastňovali si aj maličké ryby, ktoré nebolo možné spracovať na konzumáciu.
Tým, že revír bol vypytliačený, a teda
skoro prázdny, stratili o neho záujem aj
rybári. Rybár ide k vode nielen za oddychom, ale aj preto, aby si mohol uloviť
rybu. No a tu platí staré, ale osvedčené
heslo, že kde nie je rybár, tam je pytliak.
Preto sa na výročnej členskej schôdzi
rozhodlo, že sa tento revír stane kaprovým, a tak sa obnoví záujem rybárov
o túto krásnu lokalitu. Došlo k novému
zarybneniu, už nie len lososovitou rybou, ale aj kaprom, šťukou, zubáčom
a aj takzvanou bielou rybou. Samozrejme, rozmanitosť osádky rýb je ešte väčšia. Možno aj klimatickými zmenami,
ktoré v poslednej dobe pozorujeme, sa
živnosť tohto revíru zvýšila a pozorujeme tam krásne kusy rýb. Pridaním dravca do vody sa však potlačili iné, menšie
druhy rýb, ktoré sa tam vo veľkej miere vyskytovali. Či už Hrúz škvrnitý, Slíž
obyčajný, ktorý žije iba v čistej vode, ale
aj karas, ktorého hejná sa plavili z jednej strany priehrady na druhú. Niektorým rybárom sa niekoľko krát naskytol
aj pohľad na dospelú korytnačku, ktorú
si tam asi niekto odložil, keď sa o ňu už
nechcel postarať. Tým, že je priehrada
vsadená ako keby do kaňonu, je k nej
zlý prístup autom, a tak ak chcete ísť na
lovné miesto, treba sa potrápiť s prenesením náčinia k rybačke. Výsledok však
rozhodne stojí za to. Nemusí sa Vám
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vždy podariť uloviť rybu, ale oddýchnete si v krásnom a čistom prostredí.
Tak ako každá voda, má aj vodná nádrž
Klčov svoje špecifiká. Niektoré spôsoby
lovu, ktoré fungujú na iných revíroch,
tu nefungujú a záleží len na šikovnosti
a ume rybára, ako si s tým poradí. Návšteva tohto revíru, či už za športom,
oddychom, relaxom alebo len tak kvôli
prechádzke, u Vás zanechá krásny zážitok a určite sa tam budete radi vracať.
Vodná nádrž Klčov je nádherne vsadená do terénu krajiny. Pohľad z hrádze
na okolitú krajinu je nádherný hlavne
za dobrého počasia. Ale aj jeseň nám
ponúka krásne scenérie, hlavne keď sa
pridajú hmly a vy vidíte len doliny zahalené hmlou. Je čas dovoleniek a oddychu, preto Vám MO SRZ Levoča praje
krásne prežitie tohto obdobia a rybárom Petrov zdar.
Rybári pozor: Zvýšená minimálna lovná miera: kapor 45cm !!!
V budúcom čísle Vám predstavíme Levočský potok a chovný potok Lodina.
Za MOSRZ Levoča spracoval
Mgr. Branislav Klein, MPH
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Spomienky

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
1. júla – PRVOPIATKOVÁ SPOVEĎ.
Kvôli zajtrajšiemu sviatku Panny Márie chorých a starých navštívime vo
štvrtok 1. júla od 8.00 hodiny.
2. júla – SVIATOK NAVŠTÍVENIA
PANNY MÁRIE, na Mariánskej
hore slávnosť (piatok)
O 9.00 modlitba sv. ruženca,
o 10.00 slávnostná sv. omša, ktorú
bude sláviť emeritný biskup Mons.
Andrej Imrich,
o 13.00 sv. liturgia východného obradu vladyka Marián Pacák,
o 16.00 modlitba sv. ruženca,
o 17.00 slávnostná sv. omša, celebruje Peter Majcher, rektor baziliky.
Celý liturgický program bude vysielaný v priamom prenose TV LUX.
3. júla – SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA,
sviatok.
FATIMSKÁ SOBOTA v Bazilike sv. Jakuba o 9.30 hodine.
4. júla – ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – HLAVNÁ
LEVOČSKÁ PÚŤ
O 9.00 modlitba sv. ruženca,
o 10.00 slávnostná sv. omša, ktorú
bude sláviť biskup Mons. Ján Kuboš,
spišský diecézny administrátor.
Celý liturgický program bude vysielaný v priamom prenose TV
LUX.
Nedeľné sv. omše s formulárom Navštívenia Panny Márie budú iba v Bazilike sv. Jakuba:
O 6.00, 7.00, 8.00, 14.30 a 19.00 hodine.
5. júla – SLÁVNOSŤ SV. CYRILA
A METODA SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00,
8.00 a 19.00 hodine,
v Závade a Levočskej Doline o 8.00
hodine.
Na Mariánskej hore sv. omša o 10.00
a 17.00 hodine.
11. júla – PÄTNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Na Mariánskej hore oktáva hlavnej
púte.
O 14.00 modlitba sv. ruženca a sv.
omša o 14.30 hodine, ktorú bude
sláviť emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.

a poďakovania

„Ten, kto Vás poznal, spomenie si,
ten, kto Vás mal rád, nezabudne.“

Štefan Smik
Magdaléna Smiková
13. mája 2021 ubehlo neuveriteľných 25 rokov a 9. júla 2021 ubehlo 15 rokov, čo nás navždy opustili naši milovaní rodičia Magdaléna a Štefan SMIKOVCI. Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku a modlitbu.
Deti Jana, Magda a Rasťo s rodinami.

„Milovali sme ho a on miloval nás.
Tu lásku z našich sŕdc neodvial ani čas.“

Jozef Urban
Dňa 30.07.2021 si pripomenieme 2 roky, čo nás navždy opustil môj
manžel, otec, dedko, krstný otec, brat, švagor a priateľ Jozef Urban.
Ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária,
deti Jozef a Zuzana s rodinami.

,,Bolesťou unavený navždy zaspal,
zanechal všetkých a všetko, čo rád mal.
Sladko spí svoj dlhý sen,
a my v spomienkach sme s ním stále, každý deň."

Juraj Šarišský
Dňa 12. 7. 2021 si pripomíname 6. výročie smrti milovaného a drahého manžela, otca a dedka
Juraja Šarišského.
Nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie je medzi nami.
S láskou, vďakou a úctou spomína manželka Alžbeta, syn Rastislav a dcéra Iveta s rodinou.

,,Odišla si tíško, nie si medzi nami,
v našich srdciach však žiješ spomienkami.“

Marta Točoňová
Dňa 15. júna 2021 nás vo veku 63 rokov po ťažkej chorobe opustila moja milovaná manželka,
drahá mamka, naša babka, sestra, švagriná a príbuzná Marta Točoňová.
Spomienka na Teba nikdy nevymizne zo sŕdc tých, ktorí Ťa milovali a sú Ti vďační za Tvoju lásku
a obetavosť.
Odpočívaj v pokoji.
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„Milovali sme ho a on miloval nás.
Tú lásku z našich sŕdc neodvial ani čas"

Vojtech Lang
Dňa 27.7.2021 uplynú dva roky, čo nás navždy opustil môj manžel, otec, dedko, pradedko a svokor Vojtech Lang.
S láskou, vďakou a úctou spomína manželka Katarína,
dcéra Daniela, syn Jaroslav s rodinami a všetci, čo ho mali radi.

„Čas plynie a nevráti čo vzal,
len úcta a spomienky ostali v nás.“

Dezider Kalinaj
Dňa 16. 7. 2021 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý otec
Dezider Kalinaj.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu a spomienku.
S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami a rodina.

16. júla – PANNY MÁRIE ŠKAPULIARSKEJ.
Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00
hodine.
18. júla – ŠESTNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30
hodine.
25. júla – SEDEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ.
SLÁVNOSŤ SV. JAKUBA APOŠTOLA, patróna farnosti i mesta.
Slávnostná odpustová sv. omša
o 10.00 hodine.
26. júla – SV. ANNY, MATKY PANNY MÁRIE, spomienka, v Závade
slávnosť.
V Závade sv. omša o 17.00 hodine.
Vonkajšia odpustová slávnosť sv.
Anny v Závade v nedeľu 1. augusta 2021 o 10.30 hodine.

„Odišiel si cestou, z ktorej sa nevracia,
ale milá spomienka na Teba sa nestráca.“

Zmena programu vyhradená!

Štefan Borovič
Dňa 1. júla 2021 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil dobrý manžel,
ocko, dedko a pradedko.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú manželka Anna,
dcéry Anička, Števka, Zlaťka a syn Peťko s rodinami.

EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
Bohoslužobný program na mesiac JÚL 2021.
– Sväté liturgie v týždni:
pondelok, streda (csl.), štvrtok, piatok 16:30
utorok, sobota
07:30
– Sväté liturgie v nedeľu:
9:30 po slovensky
– Dňa 2.7. 2021 (piatok) je sviatok Uloženia rúcha
presvätej Bohorodičky v Blachernách. V tento
deň sa na Mariánskej hore bude sláviť sv. liturgia
o 13:00 hod.
– V sobotu 3.7.2021 slávenia na Mariánskej hore nebudú. V nedeľu 4.7.2021 bude na Mariánskej hore
slávnostná sv. omša o 10:00 hod.

Slovo povzbudenia z Písma svätého
Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť
alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako
pokrm a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských? Ani nesejú
ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich
živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni?

Mt 6,25-26
Služby Božie v kostole na námestí o 8:30 hod.
4.7.2021
5. nedeľa po Svätej Trojici
11.7.2021
6. nedeľa po Svätej Trojici

SVIATKY V MESIACI JÚN:
02. 07. – piatok – Uloženie rúcha presvätej Bohorodičky
v Blachernách
05.07. – pondelok – sv. Cyril a Metod, učitelia Slovanov
17.07. – sobota – blažený Pavol Peter Gojdič, prešovský
biskup
20.07. – utorok – svätý prorok Eliáš
25.07. – nedeľa – Zosnutie sv. Anny, matky presvätej Bohorodičky

18.7.2021
7. nedeľa po Svätej Trojici
25.7.2021
8. nedeľa po Svätej Trojici
Záujem o pastorálnu návštevu alebo prislúženie Večere
Pánovej v domácnostiach potrebné nahlásiť na tel. čísle:
0918/624 814 alebo e-mailom faralevoca@gmail.com
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SLOVÍČKO OD MINORITOV
S Pannou Máriou putujme, navštevujme, obdivujme stvorenstvo
Drahí Levočania,
aké miesto v Levoči pokladáte za najkrajšie? Keď nám nedávno položil túto otázku spolubrat Tomáš, s prekvapením som
zistil, že všetci traja (zvyšní členovia našej
komunity), nezávisle od seba, sme odpovedali: Mariánska hora. Prečo? Čo sa mňa
týka: vedie na ňu krásna lipová aleja Jána
Pavla II. (od jeho návštevy v roku 1995
s pohodlným asfaltovým kobercom), na
hore je nádherný výhľad, krásna bazilika,
no predovšetkým chrám zasvätený Panne Márii, udalosti jej navštívenia – s odpustovou slávnosťou 2. júla. Júl je skutočne ako stvorený pre navštevovanie,
putovanie, obdivovanie krásy stvorenia.
Prizrime sa, ako putovala Panna Mária.
Evanjelista Lukáš píše, že sa ponáhľala
k svojej príbuznej Alžbete (Lk 1, 39-56).
Ako často sú naše návštevy spojené
s ponáhľaním sa, s nervozitou a neraz so
vzájomným zraňovaním! Bezhriešna Mária sa ponáhľala v pokoji. Vždy sa snažme
ponáhľať v pokoji! Aj športovci podáva-

jú lepšie výkony v pokoji ako v strese.
V evanjeliu ďalej čítame: „Len čo Alžbeta
začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa
zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.“
Čím my obohacujeme ľudí, s ktorými
sa stretávame? Zväčša nechceme prísť
s prázdnymi rukami. Je fajn, keď sa vhodným darčekom snažíme spraviť druhým
radosť. No tým najdôležitejším, čím môžeme iných obohatiť, je naša láska, pohoda, radosť zo stretnutia. Hovorí sa: Hosť
do domu, Boh do domu. Naopak, ak by
sme boli nervózni, mrzutí, aj ten najlepší
darček môže veľmi stratiť na hodnote.
Ako posilniť pohodu ducha, aby naša
prítomnosť bola skutočným obohatením pre druhých? Predovšetkým je nutné prijať samých seba. Ako? V modlitbe
prijímať všetko, čo nám Stvoriteľ v živote
doprial – vzťahy, zdravie, financie,... a tak
vstupovať do harmónie s ním i s celým
stvorením. Výborne nám k tomu môže
poslúžiť putovanie na posvätné miesta,
ale aj trávenie času v prírode, v spoločenstve ľudí, ktorých nám Pán posiela na
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našej životnej púti. Každý z nás sa môže
presvedčiť, aké je požehnané venovať
povedzme druhý desiatok radostného
ruženca – Návšteva Panny Márie – za
ľudí, s ktorými sa máme stretnúť, aké je
požehnané putovať životom s Pannou
Máriou.

Brat Martin Mária Kolár, OFMConv.
PODUJATIA V JÚLI:
3.7. – Púť Kruciáty oslobodenia
človeka – z Kežmarku na Mariánsku
horu
4.-8.7. – Tábor v Brehove – pre deti
vo veku 7-13 rokov. Doprava autobusom z Draviec
12.-17.7 – Prázdniny u minoritov
– pre mladých od 15 rokov – dopoludnia práca, popoludní výlety
do okolia; s možnosťou ubytovania
v kláštore

