MAREC 2022

PROGRAM NA MAREC
5.3. – 6.3.
DNI KRÁSY
Líčenie a kozmetické poradenstvo s Yves Rocher.

7.3. – 13.3.
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NÁKUPNÁ SÚŤAŽ K MDŽ

Nakúpte za 20€, zaregistrujte svôj pokladničný bloček a vyhrajte
kozmetický balíček.

MAR

DEŇ VODY S MADARAS POMÁHA

Chcete aj vy pomôcť svojmu mestu? Zapojte sa s nami do čistenia
okolia Hornádu.

A JE TO TU! VŠETKY NAŠE OBCHODY SÚ KONEČNE OTVORENÉ PRE
VŠETKÝCH. PRÍDTE SA POZRIEŤ, ČO SME SI PRE VÁS PRIPRAVILI TENTO
MESIAC.
MAREC V MADARASE SA NESIE V ZNAMENÍ MDŽ A PRETO SA TERAZ
MÔŽETE ZAPOJIŤ DO NÁKUPNEJ SÚŤAŽE O KOZMETICKÝ BALÍČEK.
NAKÚPTE ASPOŇ ZA 20€, ZREGISTRUJTE SVOJ NÁKUPNÝ BLOČEK NA
WWW.OCMADARAS.SK A BUDETE ZARADENÝ DO SÚŤAŽE.
TRADIČNÁ AKCIA DNI KRÁSY POKRAČUJE AJ TENTO ROK, MILÉ DÁMY.
VIEME, ŽE KAŽDÁ ŽENA JE PRIRODZENE KRÁSNA, ALE S PEKNÝM
LÍČENÍM MÔŽE BYŤ EŠTE KRAJŠIA. PORADÍME VÁM, AKO ZVÝRAZNIŤ
VAŠE PREDNOSTI, PRÍPADNE AKO ZAKRYŤ NEDOSTATKY. NALÍČIME VÁS
S YVES ROCHER.
AJ NAŠA PRÍRODA JE KRÁSNA, A PRETO SI JU MUSÍME CHRÁNIŤ.
ZAPOJTE SA S NAMI DO ČISTENIA OKOLIA HORNÁDU V RÁMCI
AKCIE DEŇ VODY S MADARAS POMÁHA. VÍTANÝ JE NAOZAJ KAŽDÝ.
VIAC INFO SA DOZVIETE NA NAŠICH MEDIÁLNYCH KANÁLOCH,
SLEDUJTE NÁS.

OCMADARAS.SK | @OCMADARAS | #OCMADARAS
MLYNSKÁ 39, 052 01, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

26.3.
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Milé dámy,
dovoľte mi, aby som sa k Vám čo najsrdečnejšie prihovoril pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, 8.3. Pre mňa je tento deň hlavne
o úcte k ženám. Význam žien v našom živote je tiež nespochybniteľný historický fakt, keďže v dejinách nájdeme množstvo príkladov
ako ovplyvnili chod dôležitých udalostí. Aj v súčasnosti je téma žien
stále v popredí, najmä v súvislosti so zabezpečením ich ochrany.
Žena je a vždy bude vyváženou váhou v našej spoločnosti, ale aj
v našich životoch.
Vďaka za Vaše aktívne pôsobenie v rôznych oblastiach v štátnej i súkromnej sfére, v občianskych združeniach, politike, či spoločenskom
živote.
Úprimne prajem všetkým ženám pevné zdravie, rodinnú pohodu,
splnenie Vašich túžob a prianí.

str. 19 - 20
Online a naživo? Prečo nie!

Miroslav Vilkovský,
primátor mesta Levoča

str. 20
Šport
str. 22 - 23
Zápisy do 1. ročníka ZŠ
str. 24
Pohotovostné lekárne
Fotograﬁa na obálke
Autor fotky: Max Vakhtbovych na Pexels

Informačný magazín mesta Levoča LIMKA. Vydávané a rozširované na území mesta Levoča. Vychádza jedenkrát mesačne, k 1. dňu v príslušnom mesiaci. Vydáva: Mesto Levoča,
Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321. Ročník VII., číslo 3. NEPREDAJNÉ. Náklad: 4400 kusov. EV 5295/15, ISSN 2453-7055. Grafická úprava a sadzba: Vladimír
Maľák. Inzercia: Mesto Levoča. Tlač: ProfiPrint, s.r.o., Levoča. Redakčná uzávierka 20. deň v kalendárnom mesiaci. V prípade, ak deň redakčnej uzávierky LIMKY pripadne na
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sa ospravedlňujeme. Informácie pre dotknutú osobu o prevádzkovateľovi a spracúvaní osobných údajov sa nachádzajú na webovom sídle mesta Levoča www.levoca.eu/gdpr.pdf
alebo ich možno získať na mailovej adrese zodpovednaosoba@levoca.sk a telefónnom čísle 0911 617 444.
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Zároveň od 1.3.2022 budú môcť cestujúci využívať
novší autobus typu Karsan Atak. Autobus bude nízkopodlažný, splňajúci normu EURO 6, ponúkne celkovo 57 miest na sedenie a státie.
Veríme, že nový typ autobusu zvýši úroveň a komfort cestovania a pritiahne ďalších nových cestujúcich.

LEVOČANOM SA BUDE ĽAHŠIE
DÝCHAŤ. ZÁUJEM O MHD STÚPA
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Ľubomíra Čujová,
Mesto Levoča
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Každý z nás môže ovplyvniť život na našej planéte
a je len na nás ako sa k tomu postavíme a aký
vzduch budeme dýchať.
...
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Bezplatná mestská hromadná doprava ľudí viac
motivuje k jej využívaniu. Mesto Levoča sa bude
snažiť znižovaním CO2 aj naďalej aktívne zapájať do
boja proti klimatickým zmenám.
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Mestu Levoča sa vďaka zavedeniu bezplatného
cestovania podarilo zvýšiť dopravnú vyťaženosť
mestskej hromadnej dopravy a dospieť aj k zníženiu počtu osobných motorových vozidiel v centre
mesta. Malými, ale o to potrebnejšími krokmi sa
Mesto Levoča začalo uberať smerom k naplneniu
Nízkouhlíkovej stratégie pre mesto, na čo poukazuje aj samotné zníženie emisnej zaťaženosti centrálnej mestskej zóny.
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Bezplatná mestská hromadná doprava v Levoči
splnila svoj účel a priniesla úžitok pre všetkých. Samospráva sa teší, že Levočania začali viac využívať
verejnú dopravu. V januári tohto roka počet cestujúcich mestskou hromadnou dopravou stúpol
o vyše 2000 oproti decembru minulého roku 2021.
+-premáva v nedeľu a v štátny sviatok
±-premáva v sobotu
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Prepravu zabezpečuje:SAD Poprad,a.s.,prev.Levoča,Levoča,tel.č.053/4512230
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Na 30. zasadnutí mestského zastupiteľstva v decembri minulého roka poslanci Mesta Levoča prijali
uznesenie o bezplatnej mestskej hromadnej doprave pre všetkých cestujúcich.
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704201 Sídl. Západ II - Nám. Majstra Pavla - Sídl. Západ II

Od 1.3.2022 bude premávať mestská hromadná
doprava aj na historické námestie. Autobus bude
stáť pri pošte (názov zastávky - Námestie Majstra
Pavla). Zrušia sa zastávky Zimný štadión, Košická
ulica v smere von z mesta. V dôsledku úpravy trasovania autobusu zastávky Železničný riadok MŠ,
Železničná stanica a Michala Hlavačka už nebudú
obsluhované po oboch stranách.

…-premáva v pracovné dni
ÎÂ-nejde 25. 12. 2021,1. 1. 2022
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MHD V LEVOČI SA VRACIA
DO CENTRA MESTA

INFORMÁCIE MsÚ

Vandalizmus

na zastávkach MHD
V meste Levoča patrí prevádzka mestskej hromadnej dopravy (MHD) k dlhoročnej
službe samosprávy pre obyvateľov nášho mesta. Mesto Levoča v rámci skvalitňovania
služieb MHD a z dôvodu označenia zastávok MHD začiatkom roku 2021 dalo vyrobiť
a označilo všetky zastávky predpísaným dopravným značením. Označník zastávky
obsahuje aj miesto na uchytenie cestovného poriadku liniek MHD.

V poslednom čase došlo k poškodeniu
niekoľkých takýchto označníkov zastávok, kde došlo k ulomeniu priehľadného plastu slúžiaceho na umiestnenie
cestovného poriadku, čo malo za následok zníženie komfortu pri cestovaní
autobusmi MHD.
Odhaliť páchateľov vandalizmu je náročné, no nie nemožné, pričom vandalstvu je možné mnohokrát zabrániť
iba tým, že nebudeme voči aktivitám
takýchto „jedincov“ ľahostajní. Svojou činnosťou vandali znevažujú úsilie
mesta, množstvo odpracovaných hodín a vynaložené finančné prostriedky.
Za takéto nevhodné správanie totiž
platí každý z nás opätovnou investíciou
do opravy škôd, čo napáchali vandali,
pričom tieto prostriedky následne chýbajú v rozpočte mesta. Občania môžu
byť nápomocní pri odhaľovaní vandalizmu kontaktovaním mestskej polície
na telefónnom čísle 0911 151 159.
Peter Petruška,
Mestská polícia Levoča

Zákaz parkovania na chodníkoch od 01. marca 2022
Mestská polícia opätovne pripomína, že s účinnosťou
od 01. marca 2022 bude platiť zákaz parkovania vozidiel na chodníkoch, kde v § 52 zákona č. 8/2009 Z.z.
o cestnej premávke, v jeho druhom odseku sa píše, že:
„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1,
pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods.
2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením
je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná

šírka chodníka najmenej 1,5 m“, čo v praxi znamená, že
zákaz bude automaticky platiť všade tam, kde nebude
výslovne dopravnou značkou parkovanie na chodníku
povolené.
Kontrola dodržiavania zákazu parkovania vozidiel na
chodníkoch po 01. marci 2022 bude vykonávaná príslušníkmi Mestskej polície v Levoči.
Peter Petruška,
Mestská polícia Levoča
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Mesto Levoča plánovalo udeľovanie verejných uznaní v mesiaci december 2021. Vzhľadom na vtedy
platné protipandemické opatrenia sa uvedené podujatie nemohlo uskutočniť.

Z tohto dôvodu bude preložené slávnostné zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Levoči a udeľovanie verejných uznaní
na deň 19.8.2022.
Mesto Levoča preto opätovne vyzýva na podávanie návrhov na udeľovanie verejných uznaní v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť a pomoc pri zveľaďovaní mesta, ako aj reprezentáciu mesta občanmi v rôznych oblastiach. Udeľuje sa Čestné občianstvo mesta
Levoča, Cena mesta Levoča, Cena primátora mesta.
Čestné občianstvo mesta Levoča sa udeľuje tým, ktorí sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta,
ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
Cena mesta Levoča sa udeľuje za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej
a verejnoprospešnej činnosti, činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho
propagáciu doma i v zahraničí, činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov.
Cena primátora mesta sa udeľuje obyvateľom za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta.
V návrhu je okrem základných údajov navrhovaného jednotlivca alebo kolektívu a kontaktov aj navrhovateľa potrebné uviesť
krátky text charakterizujúci dôvod ocenenia, ktorý bude v prípade jeho udelenia uvedený na listine. Zároveň musí obsahovať stručný
prehľad pôsobenia alebo životopis navrhovaného so zameraním sa na oblasť, ktorá súvisí s návrhom na ocenenie.
Návrhy, z hľadiska plnenia štatútom mesta ustanovených kritérií, posúdi príslušná odborná komisia, prerokuje mestská rada
a o udelení verejného uznania rozhodne Mestské zastupiteľstvo v Levoči. Návrhy je možné podávať do podateľne MsÚ
do 31. 3. 2022, prípadne mailom: mesto@levoca.sk.
Súčasťou návrhu musí byť vyplnené a podpísané tlačivo:
Informácie pre dotknutú osobu č. 81/a – Udeľovanie ocenení – Čestné občianstvo mesta Levoča, Cena mesta Levoča, Cena primátora mesta
Levoča, poďakovanie a odmena. Evidencia osobných údajov ocenených a navrhovateľov (obyvateľov mesta) na udelenie ocenení a tlačivo:
Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Čestné občianstvo, ceny a odmeny, ktoré nájdete na stránke www.levoca.sk
alebo si ich vyžiadajte v klientskom centre Mestského úradu mesta Levoča.

SPOLOČNOSŤ NA POMOC OSOBÁM
S AUTIZMOM
Organizačná zložka v Levoči
Kláštorská 24/a, 054 01 LEVOČA

OZNAM
Mesto Levoča oznamuje verejnosti,
že Východoslovenská distribučná,
a.s. Košice v zmysle ustanovenia §-u
31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012
Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení preruší distribúciu elektriny,
pre odberné miesto Levoča, Pri likérke č. d. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 v termíne 29. marca 2022 v čase od 1100 h do
1330 h, z dôvodu opravy a pravidelnej
údržby distribučnej sústavy.
Ďakujeme za porozumenie.
Mesto Levoča

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Levoči oznamuje svojim priaznivcom a širokej verejnosti, že aj v tomto roku sa pripája
k celosvetovej iniciatíve „Rozsvieťme to na modro“ pri príležitosti svetového dňa povedomia
o autizme – 2. apríla.
Balkón levočskej radnice sa rozsvieti modrým
svetlom večer 1. apríla
o 19.30 hod. Ďakujeme
za dlhoročnú spoluprácu SNM – Spišskému múzeu v Levoči
a súkromnej spoločnosti MiKraDesign s. r. o.
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INZERUJTE AJ VY V MESAČNÍKU
UPOZORNENIE NA DODRŽIAVANIE
PRAVIDIEL CESTNEJ PREMÁVKY
JEJ ÚČASTNÍKMI

CENNÍK NÁJDETE NA STRÁNKE
www.levoca.sk

S poukazom na nepriaznivý vývoj dopravnej nehodovosti s následkami na živote
a zdraví obyvateľstva Okresné riaditeľstvo
policajného zboru v Poprade upozorňuje
všetkých účastníkov cestnej premávky na
dodržiavanie pravidiel cestnej premávky,
a to:
1.

vodičmi motorových vozidiel (najmä
na dodržiavanie ustanovených rýchlostí, zákazu požívania alkoholických
nápojov pred a počas jazdy, dostatočné venovanie pozornosti vedeniu
vozidla a situácii v cestnej premávke,
ohľaduplnosť a dodržiavanie povinností vodičov motorových vozidiel
voči chodcom a iným nemotorovým
účastníkom cestnej premávky a pod.),

2.

nemotorovými účastníkmi (najmä na
používanie reflexných prvkov alebo
reflexného bezpečnostného odevu
za zníženej viditeľnosti (napr.: hmla,
dážď, sneženie, tma), bezpečné prechádzanie cez priechod pre chodcov,
vybavenie bicyklov – osvetlenie, používanie ochranných prilieb cyklistami
a pod.)

Je potrebné si uvedomiť, že vidieť a byť
videný je životne dôležité nielen pre vodičov motorových vozidiel, ale najmä pre
chodcov a cyklistov, ktorí na nedostatočné používanie reflexných prvkov často
doplácajú zdravím a neraz i životmi.
plk. Ing. Ján Dubňanský,
riaditeľ Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Poprade
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ZBER OBJEMNÉHO ODPADU
A ELEKTROODPADU

ZAČÍNAME SO ZBEROM
BIOODPADU ZO ZÁHRAD

14.-18.3.2022

V marci opäť spúšťame zber bioodpadu zo záhrad. Prvý zber
sa tento rok uskutoční v stredu 9. marca a bude pokračovať
v dvojtýždňových intervaloch až do novembra.

Bezplatný zber objemného odpadu a elektroodpadu sa pre
Levočanov uskutoční v termíne 14.-18.3.2022.
Objemný odpad:
NÁBYTOK, OKNÁ, DVERE, SEDAČKY, POSTELE, KOBERCE,
MATRACE, PAPLÓNY, KOČÍKY, alebo iný odpad
z domácností, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer
uložiť do štandardnej zbernej nádoby.
Elektroodpad:
CHLADNIČKY, PRÁČKY, TELEVÍZORY, MONITORY, POČÍTAČE, VENTILÁTORY, VYSÁVAČE, KOSAČKY, VŔTAČKY,
MIXÉRY, ŽEHLIČKY, SVIETIDLÁ, MOBILY, či iné elektrozariadenia z domácností.
Zber sa uskutoční podľa ulíc:
PONDELOK - 14.3. - Námestie Majstra Pavla a ulice historického centra mesta: Košická, Ružová, Vetrová, Hradby,
Uholná, Kláštorská, Baštová, Gymnaziálny priechod, Nová,
Vysoká, G. Hermanna, Mäsiarska, Sirotínska, Špitálska, Dlhá,
Bottova, Žiacka, Kasárenská, Móricova, Kukučínova, M. Hlaváčka;
UTOROK - 15.3. - Prešovská, F. Kráľa, Námestie Štefana Kluberta, Štúrova, Za sédriou, G. Haina, Krátka, M. R. Štefánika,
Pri strelnici, Okružná, Pod vinicou;
STREDA - 16.3. - Športovcov, Sadová, Vodárenská, Lúčna,
Lesná, Ovocinárska, Kežmarská cesta, Ruskinovská, Levočská
Dolina, Závada, Levočské kúpele, Kováčova vila;
ŠTVRTOK - 17.3. - Potočná, Predmestie, Popradská cesta,
Kežmarská ul., Mengusovská, Krivánska, Slavkovská, Ždiarska, Gerlachovská, Lomnická, Novoveská cesta, Pri podkove,
Pri likérke, Železničný riadok, Staničná, Probstnerova cesta;
PIATOK - 18.3. - Nad tehelňou, Poľná, Levočské Lúky, Nový
dvor, chatové oblasti: Fedorkin jarok, Hajduk, Stará hrhovská
cesta, lokalita garáží: sídlisko Západ, sídlisko Pri prameni, na
ul. Železničný riadok, Za sédriou, sídliská.

kvety, burinu, trávu, lístie, konáre (max. 0,5m),
kôru, piliny, hobliny, ...
môžete
skompostovať vo vlastnej záhrade alebo
vložiť do hnedej zbernej nádoby alebo
doniesť na Zberný dvor
Bioodpad zo záhrad, počas pravidelných zberov, zbierame
výhradne prostredníctvom hnedých zberných nádob.
Okrem pravidelných zberov bioodpadu zo záhrad pripravujeme pre vás aj dva mimoriadne zbery tento rok. Prvý
veľký zber bioodpadu zo záhrad je naplánovaný na stredu 23.3.2022, uskutoční sa v meste Levoča a zároveň aj
v jeho častiach (Levočská Dolina, Závada, Levočské Lúky,
Nový dvor, „chatkové oblasti“ - Fedorkin jarok, Hajduk, Stará hrhovská cesta). Bioodpad zo záhrad môžete vyložiť pred
svoje rodinné domy na chodníky, nie na cestu. Obyvatelia
bytových domov môžu bioodpad zo záhrad uložiť k stojiskám zberných nádob.
Bioodpad zo záhrad, určený k vývozu, žiadame občanov
vyložiť najskôr deň vopred po 18.00 hodine a najneskôr
v stanovený deň do 6.00 hodiny. Zber sa uskutočňuje
v čase od 6.00 do 14.00 hod.
Informačné letáky o tom, ako si doma môžete vyrobiť kvalitný kompost (KOMPOSTOVANIE), ako funguje KOMUNITNÉ
KOMPOSTOVANIE, ako VYUŽIŤ BIOODPAD NA ZÁHRADE,
ako sa dá PREDCHÁDZAŤ VZNIKU ODPADU V DOMÁCNOSTI
a 10 TIPOV AKO NEPLYTVAŤ POTRAVINAMI nájdete na web
stránke mesta Levoča (v záložke ŽIVOT V MESTE) a na webe
TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA LEVOČA.

Odpady, ktoré už neviete zužitkovať, či podarovať, môžete
v stanovenom termíne vyložiť najskôr deň vopred po
18.00 hodine a najneskôr v stanovený deň do 6.00 hodiny pred svoje rodinné domy na chodníky. Občania bývajúci
na sídliskách môžu objemný odpad a elektroodpad nechať
v piatok (18.3.2022) pred 6:00 hod. pri stanovištiach zberných nádob.
V inom termíne, ako je uvedené, je ZAKÁZANÉ ponechať
takýto odpad pri kontajneroch. Počas roka môžete odpady
doviezť osobne do areálu Zberného dvora alebo si môžete
objednať odvoz odpadov. Za vybrané služby a odpady sa
uhrádza poplatok. Viac informácií na ts.levoca.sk.
Bude sa zbierať len objemný odpad a elektroodpad. INÝ
DRUH ODPADU bude ponechaný na pôvodnom mieste!
Odpadové PNEUMATIKY sa nepovažujú za objemný odpad!
Pneumatiky môžete bezplatne odovzdať v pneuservise alebo na Zbernom dvore.

ĎAKUJEME!
Touto cestou sa chceme poďakovať Technickým službám mesta Levoča za šťastný výber pri obsadení miesta v upratovacej
službe v rajóne na Sídlisku Pri prameni pani Máriou KALEJOVOU.
Od nástupu do práce v našom rajóne si všímame, ako usilovne a dôsledne pracuje. Nie je to povrchná práca a môže byť
naozaj vzorom pre všetkých pracovníkov upratovacích služieb.
Jej úsmev a milé správanie nás každý pracovný deň už od včasného rána sprevádza v každom počasí a robí nám deň krajším.
Veríme, že sa z nej takto budeme tešiť ešte mnohé roky.
Zaslúži si nielen našu vďaku, ale aj uznanie a odmenu od vedenia Technických služieb mesta Levoča.
Jej príklad je určite hodný nasledovania a prajeme jej, aby jej
zdravie a sily ešte veľa rokov dobre poslúžili!
Vďační obyvatelia Sídliska Pri prameni
a zvlášť z bytového domu Opál so všetkými,
ktorým záleží na kráse nášho mesta.

Už pri kúpe výrobku myslite na to,
že raz sa stane odpadom.
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INFORMÁCIE TSML, PLATENÁ INZERCIA, SPOLOČNOSŤ
Zberný dvor – Levoča
Kežmarská cesta 65

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Významné životné jubileum
v mesiaci február 2022 oslávili:

je v marci otvorený pre verejnosť:

pondelok, utorok, streda, a piatok
od 6:00 do 13:30

76 rokov
Veronika Dravecká

sobota od 8:00 do 16:00
štvrtok – Zberný dvor je pre verejnosť ZATVORENÝ
Dbáme aj o vašu bezpečnosť, preto sú štvrtky vyhradené
na manipuláciu s odpadmi a na starostlivosť
o priaznivé pracovné a životné prostredie.
Sledujte aktuálne informácie v skupine
Zber odpadu v Levoči na Facebooku
alebo na webe http://ts.levoca.sk/

75 rokov
Peter Labuda
Významné životné jubileá
v mesiaci marec 2022 oslávia:
90 rokov
Eleonóra Hudačeková
87 rokov
Gizela Petříková
83 rokov
Mária Hasajová, Mária Javorská,
Jozef Petrek, Ján Sninčák

Ďakujeme Vám za pochopenie.

82 rokov
Jozef Gaduš, Anton Neupauer
81 rokov
Mgr. Július Olejár

Galantéria Gombička
HĽADÁ
SVOJHO NOVÉHO MAJITEĽA

80 rokov
Anna Borová
79 rokov
Mária Repaská
78 rokov
Jozef Albert, Emília Čonková,
Edita Fiľová, Ľudmila Poľanovská
77 rokov
Ján Hakulin

SO SRDCOM PRE SLUŽBU ZÁKAZNÍKOVI
A S ODVAHOU VIESŤ VLASTNÚ PREDAJŇU

AK STE SYSTEMATICKÝ TYP, MÁTE RADI PRÁCU S ĽUĎMI
A TÚŽITE ZAČAŤ PODNIKAŤ, PONÚKAME VÁM

70 rokov
Dezider Čonka, Ing. Jozef Kováč,
Terézia Lesňáková, Jozef Plačko
Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme,
prajeme pevné zdravie a veľa životného optimizmu do ďalších rokov života.

MOŽNOSŤ ODKÚPIŤ
ZNAČKU GOMBIČKA

SÚČASŤOU POSTÚPENIA ZNAČKY JE:
– 20-ROČNÁ TRADÍCIA
– ŠIROKÁ ZÁKAZNÍCKA ZÁKLADŇA
– GALANTÉRNY TOVAR S REGÁLMI
– ZOZNAM DODÁVATEĽOV A DISTRIBÚTOROV
– PORADENSTVO PREDCHÁDZAJÚCEJ MAJITEĽKY
– ROZSIAHLE KNOW-HOW

NOVÉ PRIESTORY PREDAJNE GOMBIČKA NA NÁMESTÍ MAJSTRA PAVLA 14 NIE SÚ SÚČASŤOU POSTÚPENIA.
MAJITEĽKA PREDAJNE ICH BUDE POD NOVOU ZNAČKOU NAĎALEJ VYUŽÍVAŤ NA PREDAJ BIELIZNE
A TEXTILU. Z TOHTO DÔVODU JE POTREBNÉ NÁJSŤ GOMBIČKE NOVÝ DOMOV.
VŠETKY INFORMÁCIE O POSTÚPENÍ A CENE ZA POSTÚPENIE VÁM RADI POSKYTNEME NA TELEFÓNNOM ČÍSLE
0915 906 723 ALEBO V PREDAJNI NA NÁMESTÍ MAJSTRA PAVLA 14 V ČASE OD 10.00 DO 16.30.
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Vitajte medzi nami:
Jakub Čurilla
Vratislav Záthurecký
Opustili nás:
Ing. Juraj Seman, rok nar. 1930
Ervín Suttor, rok nar. 1935
Rudolf Polanek, rok nar. 1937
Štefan Jaremčuk, rok nar. 1938
Michal Džugan, rok nar. 1941
Štefan Galajda, rok nar. 1941
Edita Mlynarčíková, rok nar. 1947
Jozef Komloši, rok nar. 1956
Darina Krajňáková,
oddelenie OaVP

KULTÚRA
Autorský večer s Monikou Zumríkovou Kekeliakovou
3. marec, štvrtok o 17.00 hod.
O poézii Paľa Olivu bude rozprávať
autorka rovnomennej literárnej monografie Monika Zumríková Kekeliaková. Sprevádzať ju bude vydavateľ
Peter Milčák.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
PODUJATIA
Knižnica pre svojich používateľov
a širokú verejnosť pripravila počas
mesiaca knihy širokú ponuku podujatí a aktivít, ktoré budeme organizovať v súlade s aktuálne platnými
opatreniami. Sledujte našu webovú
stránku a sociálne siete, kde vás budeme priebežne informovať o plánovaných aktivitách.

TÝŽDEŇ
SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
28. február - 6. marec
Čo čítajú knihovníci
28. február, pondelok o 15.00 hod.
Pozývame vás na stretnutie čitateľov s knihovníkmi, ktorí vám porozprávajú o nových knihách v knižnici
a o tom, čo práve čítajú.
Knižnica môjho detstva
1. marec, utorok o 13.00 hod.
Stretnutie seniorov s knihovníkmi
pri téme knižnica v minulosti a dnes.
Prezentácia
knižnično-informačných služieb a knižničného fondu.

Čítame si s najmenšími
4. marec, piatok od 10.00 hod.
Vzťah ku knihám je dobré budovať
už od malička a my vám radi poradíme, akými knihami môžete zaujať
aj celkom malé detičky. Predstavíme
vám nové i staršie obľúbené knihy
z nášho fondu a budeme si spolu čítať a hrať sa.
Počas Týždňa slovenských knižníc vám po vrátení všetkých kníh
odpustíme všetky upomienky. Zaregistrovať sa alebo predĺžiť členstvo v knižnici si budete môcť počas tohto týždňa za symbolických
10 centov.
Popoludnie s rozprávkou - Myšacia
polievka
9. marec, streda o 15.00 hod.
O tom, ako vám príbehy môžu niekedy
zachrániť život si prečítame druhú marcovú stredu z knihy Myšacia polievka
od Arnolda Lobela.

Popoludnie s rozprávkou - Na
krídlach príbehov
2. marec, streda o 15.00 hod.
Od marca sa budeme každú stredu
popoludní stretávať pri spoločnom
čítaní, hrách a tvorivých dielničkách.
Nechajte sa uniesť na krídlach príbehov a objavte s nami čaro čítania. Pri
našom prvom stretnutí si vyrobíme
rôzne záložky do knihy.

V Krajine kníh s Lenkou Šingovskou Dodo v krajine permoníkov
10. marec, štvrtok o 9.00 a 10.30 hod.
V marci nás opäť navštívi spisovateľka
a vydavateľka Lenka Šingovská, ktorá
žiakom prostredníctvom knihy Dodo
v krajine permoníkov porozpráva o nerastnom bohatstve Slovenska, banskej
histórii a neopakovateľnej atmosfére
banských lokalít.
Organizované podujatie
určené pre žiakov 2. ročníka ZŠ.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Na schôdzke s poéziou Paľa Ušáka
Olivu
3. marec, štvrtok o 11.00 hod.
Pre študentov gymnázia sme pripravili stretnutie s poéziou básnika
katolíckej moderny Paľa Ušáka Olivu, o ktorej nám porozpráva Monika
Kekeliaková Zumríková.
Organizované podujatie.

Konverzácia v ruštine - По-русски
обо всём
14. marec, pondelok o 17.00 hod.
Oprášte svoje znalosti ruského jazyka
a príďte sa s nami porozprávať o všeličom možnom v ruštine. Vhodné aj
pre začiatočníkov. Tieto stretnutia nie
sú kurzom RJ. V marci si budeme čítať
krátke príbehy v ruštine.
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Mladý, hybaj do knižnice s Milanom
Bez Mapy
15. marec, utorok o 10.00 hod.
V rámci nového projektu určeného
pre žiakov stredných škôl sa stretneme
s autorom jedného z najčítanejších
blogov, Milanom Bardúnom, ktorý vydal knihu Influencer. Porozpráva nám
o pozadí tohto moderného povolania,
aj o tom, čo všetko so sebou prináša
cestovanie bez mapy.
Organizované podujatie
pre študentov SŠ.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Klub šikovných rúk
15. marec, utorok o 15.00 hod.
Venovať sa obľúbeným ručným prácam môžete aj v knižnici a okrem toho
vzájomne si poradiť a vyskúšať nové
či staronové ručné práce. Vhodné pre
všetky vekové kategórie.
Popoludnie s rozprávkou - Musíš si
priniesť klobúk
16. marec, streda o 15.00 hod.
Na čítanie z knihy Simona Philipa si aj
vy môžete priniesť klobúk. A ak si ho
náhodou zabudnete priniesť, môžete
si ho vyrobiť na tvorivej dielničke.
Knižný klub KJH
17. marec, štvrtok o 18.00 hod.
Všetkých priateľov dobrej literatúry srdečne pozývame na stretnutie knižného klubu pri knihe Roky Annie Ernaux.
Prečítanie knihy nepodmieňuje účasť.
Let’s talk!
18. marec, piatok 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 konverzačné
stretnutia Let’s talk!.
Mladý, hybaj do knižnice s Annou
Vasseur
22. marec, utorok o 10.00 hod.
Na stretnutí s Annou Vasseur, ktorá
dlhé roky pracovala pre Slovenský inštitút v Paríži, sa budeme rozprávať
nielen o živote vo francúzskej metropole, ale najmä o tom, čo prináša práca
prekladateľa.
Organizované podujatie
pre študentov SŠ.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

KULTÚRA

Autorský večer s Mariánom Milčákom a Erikom Markovičom
24. marec, štvrtok o 18.00 hod.
Srdečne vás pozývame na uvedenie
zbierok Provinčné básne Mariána Milčáka a Nanebovzývanie Erika Markoviča, ktoré vyšli vo vydavateľstve Modrý
Peter.
Popoludnie s rozprávkou - Úsmev
pre žabku
30. marec, streda o 15.00 hod.
O tom, aké dôležité je odovzdávať si
navzájom úsmevy, si budeme čítať
z knihy Úsmev pre žabku. Prečítame si
aj iné úsmevné príbehy a zahráme sa.
V Krajine kníh s Petrom Gärtnerom
31. marec, štvrtok o 9.00 a 10.30 hod.
Spisovateľ, dramatik, scénarista a bábkoherec Peter Gärtner predstaví deťom
svoju knižnú novinku Krpci z tretieho
vchodu, ktoré je humorným rozprávaním o detstve šestice nerozlučných kamarátov z čias, keď deti dokázali stráviť
celé dni vonku.
Organizované podujatie
určené pre prvý stupeň ZŠ.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
Radostná správa s Petrom Gärtnerom
31. marec, štvrtok o 17.00 hod.
Komiksový príbeh legendárnej dvojice
Lasica, Satinský Radostná správa mapuje zrod, začiatky a vrcholné tvorivé
roky Lasicu a Satinského v časoch, ktoré humoru veľmi nepriali. O knihe nám
porozpráva jeden z jej autorov Peter
Gärtner, ktorý nám predstaví aj svoju
knihu Veľký román.

ZMENA VÝPOŽIČNEJ DOBY
Milí čitatelia, od marca bude knižnica fungovať opäť v štandardnej
výpožičnej dobe bez obedňajšej
dezinfekčnej prestávky.

Beletria
Adlington, Lucy: Krajčírky z Auschwitzu
Bjergfeldt, Annette: Kodanská pieseň piesní
Baudelaire, Charles: Tej, čo prešla popri mne
Hanišová, Viktorie: Houbařka
Hepworth, Sally: Dobrá sestra
Kosztolányi, Dezsö: Škovránča
Lasica, Milan; Ormandík, Marek: V krátkosti
Scott, Walter: Talizman
Sims, Gill: Prečo mama stále pije
Siváček, Miroslav: Dokonalá hra
Šikulová, Veronika: Radosti a dni
Romány pre ženy
Balogh, Mary: Splnený sen
Beck, Jamie: Mohlo by to vyjsť
Berne, Lisa: Nevestin bozk
Frantz, Laura: Pani plukovníková
Hartl, Patrik: 15 roků lásky
Havranová, Ivana: Herečka
Hoﬀer, Denisa: Svet sa zbláznil, keď nás dvoch
dal dokopy
Kinsella, Sophie: Máš to u mňa
Steel, Danielle: V otcových šľapajách
Volo, Fabio: Ešte jeden deň
Detektívky a trilery
Brown, Sandra: Nebezpečné puto
Gerbel, Juraj: Otoč sa
Hoﬀner, Nika: Betónový hrad
Karika, Jozef: Hlad
Kubica, Mary: Neplač, miláčik
Mehl, Nancy: Sedem slonov
Pavonič, Peter: O mŕtvych len v dobrom
Rastam, Hannes: Prípad Thomasa Quicka
Šimunek, Viliam: Nebezpečné spomienky
Tuomainen, Antti: Králičí faktor
Sci-fi a fantasy
Aveyard, Victoria: Červená kráľovná 1
Dekker, Rachelle: séria Prorok
DeStefano, Lauren: Záhrada večnosti – Pasca,
Horúčka
Hibberd, James: Oheň draka nezabije
Madro, Dominika: Dediči posmrtnej ríše
Smith, Crystal: Krvavec
Literatúra pre mladých dospelých
Delevingne, Cara; Coleman, Rowan: Všetci za
jedného
Price, Sarah: Dievča s košom rajčín
Protušová, Nina: Nočný motýľ
Sutherland, Krystal: Takmer definitívny zoznam najhorších nočných môr
Literatúra pre deti a mládež
Amft, Diana: Pavúčik Zlatúšik - Návšteva
u lekára
Daynes, Katie: Prečo sa musím obliekať?
Doyle, Arthur Conan: Sherlock Holmes vyšetruje 1 - Štúdia v červenej
Han, Jenny: Zlatko
Harrison, Cora: Jane Austenová bola moja
najlepšia kamoška
Hronská, Branislava: Tajný život v lese

Cholewińská – Szkoliková, Aniela: Miška a jej
malí pacienti - Lesný útulok
Maple, Daphne: Psie záchranárky - Šteniatko
pre šťastie
Muller, Gerda: Rok zo života veľkého duba
Nagy, Peter: O princeznej Eleanore
Nowicki, Artur: Rok na stavenisku
Peers, Bobbie: Klub objaviteľov - Papagájoptéra
Piatkowska, Malgosia: Rok v horách
Rowling, J. K.: Vianočné prasiatko
Scarry, Richard: Čo robíme celý deň?
Tormová, Kristína: O Duške a Luške
Náučná literatúra pre deti a mládež
Brasseur, Philippe: Mysli ako génius
McLeod, Cinders: Ako sa Zajkovci učili nakupovať
Turek, Ivan: Ako veci vidíme
Vincent, Bruno: Chceš byť ako nindža?
Náučná literatúra pre dospelých
Cox, Christoph: Audiokultúra
Fry, Stephen: Hrdinovia
Graziano Breuning, Loretta: Návyky šťastného mozku
Gribbin, John: Pátrání po Schrödingerově kočce
Grünfeld, Nina F.: Frida (Vojna mojej slovenskej starej mamy)
Gunderman, Richard: Tesla
Gupta, Sanjay: Zachovajte si bystrosť
Jurík, Ľuboš: Dialógy s hviezdami literatúry
Keller, Helen: Příběh mého života
Kleeman, Jenny: Sex bez ľudí, mäso bez zvierat
Kotová, Marcela: Knížka pro začínající učitelky mateřských škol
Lawton, Graham: Kniha, ktorá vám možno
zachráni život
Lax, Eric: Woody Allen
Lucado, Max: Láska hodná dávania
Marwell, David G.: Mengele
Mihálechová, Zuzana: Olivia (Čo vás o živote
naučí iba dieťa)
Sheppard, Ruth: Freud
Sullenberger, Chesley; Zaslow, Jeﬀrey: Zázrak
na rieke Hudson (let 1549)
Škorvagová, Eva: Príbeh o zajakavosti
Šterbáková, Daniela: Ticho
Vácha, Marek: Nevyžádané rady mládeži
Wallace, Chris; Weiss, Mitch: Odpočítavanie
1945

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

kniznicalevoca.sk

Nákup kníh z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

web: kniznicalevoca.sk
Instagram: kniznicalevoca
FB: facebook.com/kniznicajanahenkela
e-mail: info@kniznicalevoca.sk
Tel.: 053/451 2202
Mobil: 0910 788 895
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Popoludnie s rozprávkou - Najkrajšia záhrada na svete
23. marec, streda o 15.00 hod.
Po dlhej zime budeme privolávať jar
čítaním z knihy Najkrajšia záhrada na
svete od spisovateľky M.D. Arnold. Po
čítaní si aj my vytvoríme krásnu farebnú záhradu.

HISTÓRIA

Židovská komunita v Levoči
počas holokaustu
Pretože Levoča bola slobodným kráľovským mestom, mali židia stáročia zakázané
usadzovať sa v meste. Až v 40. rokoch 19. storočia sa v Levoči usadili prvýkrát.
Postupne vznikla samostatná náboženská obec s vlastným rabínom, obec vybudovala
v mestskom chotári vlastný cintorín a koncom 19. storočia bola vybudovaná aj
synagóga s rituálnymi kúpeľmi mikve a školou.

Prenasledovanie židov začalo už na jeseň
1938 po vyhlásení slovenskej autonómie. Dňa
6. novembra 1938 bolo zatknutých 83 židov
bez domovskej príslušnosti v meste a odsunutých na územie, ktoré malo byť po Viedenskej
arbitráži odstúpené Maďarsku. Tam boli niekoľko týždňov internovaní a až po intervencii
medzinárodných organizácii sa niekoľko rodín
vrátilo naspäť. V decembri 1938 židov vylúčili
z mestského zastupiteľstva, nasledujúci mesiac bola zrušená Židovská strana a nasledovali
obmedzenia slobodných povolaní, ktoré mohli
židia vykonávať. Po vyhlásení Slovenského štátu členovia Freiwillige Schutzstaﬀel a Hlinkovej
gardy z mesta i jeho okolia vyrabovali židovské domy a obchody, zničili kultové zariadenia
a útočili na ľudí. Rozbíjanie okien, často spojené aj s rabovaním sa opakovalo aj v nasledujúcich rokoch. Židia boli prepustení zo štátnych
služieb, ich účasť v hospodárskom živote bola
obmedzená, a boli rozpustené židovské spolky.
V auguste 1940 bolo asi 90 židov odvedených
do pracovných stredísk na nútené práce. V roku
1941 bolo v Levoči zlikvidovaných 68 židovských obchodov a remeselníckych dielní, časť
zrušených podnikov však bola znovu otvorená
slovenskými a nemeckými podnikateľmi. Ďalších 6 obchodov a podnikov bolo arizovaných,
teda ich získali do vlastníctva nežidia.
V dobe začínajúcich deportácií na jar v roku
1942 bolo v Levoči 187 židovských domácností
s počtom 498 osôb. Dňa 23. marca 1942 bolo
v Levoči zhromaždených 83 dievčat z celého
okresu, následne boli presunuté do zberného
tábora v Poprade a 25. marca 1942 boli prvým
transportom zo Slovenska deportované do
Osvienčimu. V transporte mali byť slobodné
mladé ženy od 16 do 26 rokov, ktoré mali ísť
údajne za prácou. Z Levoče však boli v prvom
transporte deportované okrem iných aj invalidná Hermína Jakubovičová, len 15-ročná Magda-

léna Braunová či vydatá Lenka Szénešová. Muži z okresu boli 5. apríla
1942 deportovaní do koncentrač-

ného tábora Majdanek. Dňa 28.
mája 1942 bol vypravený transport
č. 37, tzv. rodinný transport, židov

Scan korešpondenčného lístku z pracovného oddielu Smrekovica
od Levočana Vojtecha Schwartza pre manželku Jolanu. Obaja boli v transporte č. 17
do Osvienčimu 17. apríla 1942, ani jeden neprežil.

12

HISTÓRIA, ŠKOLSTVO, KULTÚRA
z levočského a spišskonovoveského
okresu. Muži, ženy a deti boli deportovaní do lublinskej oblasti. Deportácie
pokračovali aj počas leta. Posledným,
57. transportom vypraveným počas
prvej fázy deportácií boli 22. októbra
1942 deportovaní aj pacienti neurologicko-psychiatrického oddelenia v Levoči, z ktorých ani jeden neprežil selekciu po príchode do tábora. V priebehu
ôsmych mesiacov bolo deportovaných
80 % osôb židovského pôvodu z celého
okresu. Ich domy a byty boli vyrabované a majetok bol rozpredaný. Po zastavení deportácií v jeseni 1942 ostalo
v Levoči len približne 50 židov, ktorí
mali rôzne výnimky a asi 30 konvertitov.
Po vypuknutí SNP obsadila Levoču
nemecká armáda a deportácie boli
obnovené. Nemecké jednotky zničili
kultové stavby, cintorín aj školu. V októbri 1944 boli židia z Levoče a okolia
deportovaní do koncentračného tábora Ravensbrück. Ďalší boli popravení na
rôznych miestach. Partizán Karol Adler,
povolaním zubný technik, bol obesený 20. decembra 1944 na námestí
v Dobšinej, veľkoobchodník s pivom
Ing. Edmund Földy s manželkou Teklou
a bratrancom Achácom boli v novembri 1944 upálení v lesnej kolibe nad
Oľšavicou.
Po vojne sa do Levoče vrátilo niekoľko
desiatok židov, len časť z nich však bola
pôvodnými obyvateľmi mesta, napríklad architekt Eugen Ormay či právnici Móric Fried a Artúr Höflich. Pod
vplyvom holokaustu sa zaktivizovalo
sionistické hnutie, ktoré propagovalo
ideu sionizmu- vysťahovanie do Palestíny a vznik samostatného židovského
štátu. Podporovatelia hnutia zbierali
prostriedky pre Židovský národný fond
v Palestíne. V roku 1948 sa niekoľko
rodín odsťahovalo do väčších miest
a meste tak ostalo iba 37 židov. Časť sa
v roku 1949 vysťahovala do Izraela alebo ďalších štátov. Vplyvom emigrácie
a prirodzeného úbytku po smrti povojnového predsedu Artúra Hőflicha náboženská obec zanikla.

Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10,
054 01 Levoča
Vás pozýva na

TÝŽDEŇ OTVORENEJ ŠKOLY,
ktorý sa uskutoční od 14.3.2022 do 18.3.2022 v budove školy.
Ponúkame:
•
účasť na vyučovacom procese v ľubovoľnej triede na predmete podľa
vlastného výberu
•
prehliadku priestorov a materiálno technického vybavenia školy
Záujem o návštevu si môžete dohodnúť na tel. č. 0911 389 148
Tešíme sa na Vašu účasť.

Mgr. Jana Milčáková, riaditeľka školy

Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči

POZVÁNKA
na besedu so spisovateľkou

Michaela Ella Hajduková
pútavé knižné príbehy súčasnosti aj nedávnej minulosti

24. marec 2022 o 14.30 hod.
Štúrova 36, Levoča

Mgr. Zuzana Dzimková
SNM-Spišské múzeum v Levoči
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Dobrodružná výprava
do slovenských múzeí
s Andreou Kellö Žačokovou,
autorkou knihy

VITAJ V MÚZEU
23. marec 2022
od 16.00 do 18.30 hod.

Podujatie určené rodinám
s deťmi od 5 rokov.
Vstupné: aktuálny cenník múzea

www.msslevoca.sk

Podujatie sa uskutoční podľa aktuálneho COVID režimu.

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči
Námestie Majstra Pavla 28
mss.levoca@gmail.com; +421 918 625 285
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marec 2022

GALÉRIA MESTA LEVOČA

MAREC

VÝBER ZO ZBIERKY GALÉRIE

KOLEKTÍVNA VÝSTAVA DIEL AUTOROV ZO ZBIERKOVÉHO FONDU GALÉRIE MESTA LEVOČA – VÝSTAVA PREDĹŽENÁ DO 10.4.2022

8:00 - 15:00
MAREC

POHĽADNICA Z LEVOČE

5.
5.

19:00 h.

7.

18:00 h.

SOBOTA

FOYER - MESTSKÉ DIVADLO

VSTUP VOĽNÝ

“NAJKRAJŠIA DVOJIČKA” - VÝSTAVA AUTORSKÝCH FOTOGRAFIÍ SÚŤAŽE
VÝSTAVA POTRVÁ DO KONCA MARCA 2022

16:00 h.

SOBOTA

VSTUP VOĽNÝ

7€

MESTSKÉ DIVADLO

DŽABI 10 - JUBILEJNÉ

Predpredaj vstupeniek:

KABARETNÉ PREDSTAVENIE LEVOČSKEJ DIVADELNEJ SPOLOČNOSTI

TEXT: S. HRADISKÝ, P. PÉCHY • HUDBA: M. FINDURA • ÚČINKUJÚ: M. LORKOVÁ–ZELENÁ, L. HRADISKÁ, T. POĽANOVSKÁ, P. PÉCHY, M. NOVÁK, S. HRADISKÝ, G. CHALUPECKÝ, S. SEMAN A D. GURA • RÉŽIA: L. PÉCHY

7€

MESTSKÉ DIVADLO

DŽABI 10 - JUBILEJNÉ

KABARETNÉ PREDSTAVENIE LEVOČSKEJ DIVADELNEJ SPOLOČNOSTI

TEXT: S. HRADISKÝ, P. PÉCHY • HUDBA: M. FINDURA • ÚČINKUJÚ: M. LORKOVÁ–ZELENÁ, L. HRADISKÁ, T. POĽANOVSKÁ, P. PÉCHY, M. NOVÁK, S. HRADISKÝ, G. CHALUPECKÝ, S. SEMAN A D. GURA • RÉŽIA: L. PÉCHY

GALÉRIA MESTA LEVOČA

AKO SA ČÍTA ARCHITEKTÚRA

VSTUP VOĽNÝ

UVEDENIE KNIŽNEJ PUBLIKÁCIE A STRETNUTIE S JEJ ZOSTAVOVATEĽOM
PONDELOK ING. ARCH. IMRICHOM PLEIDELOM. PODUJATIE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FPU.

13. DŽABI 10 - JUBILEJNÉ

7€

13. DŽABI 10 - JUBILEJNÉ

7€

16:00 h.

NEDEĽA

KABARETNÉ PREDSTAVENIE LEVOČSKEJ DIVADELNEJ SPOLOČNOSTI

TEXT: S. HRADISKÝ, P. PÉCHY • HUDBA: M. FINDURA • ÚČINKUJÚ: M. LORKOVÁ–ZELENÁ, L. HRADISKÁ, T. POĽANOVSKÁ, P. PÉCHY, M. NOVÁK, S. HRADISKÝ, G. CHALUPECKÝ, S. SEMAN A D. GURA • RÉŽIA: L. PÉCHY

19:00 h.

NEDEĽA

MESTSKÉ DIVADLO

MESTSKÉ DIVADLO

KABARETNÉ PREDSTAVENIE LEVOČSKEJ DIVADELNEJ SPOLOČNOSTI

TEXT: S. HRADISKÝ, P. PÉCHY • HUDBA: M. FINDURA • ÚČINKUJÚ: M. LORKOVÁ–ZELENÁ, L. HRADISKÁ, T. POĽANOVSKÁ, P. PÉCHY, M. NOVÁK, S. HRADISKÝ, G. CHALUPECKÝ, S. SEMAN A D. GURA • RÉŽIA: L. PÉCHY

MDŽ S FILMOM
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI
PRE VŠETKY ŽENY PLATÍ ZĽAVA 50%

Pri vstupe do prevádzok, ako aj v priestoroch konania podujatí, vás prosíme
o dodržiavanie aktuálne platných hygienických opatrení.
KINO, GALÉRIA A DIVADLO fungujú od 26.2.2022 v režime ZÁKLAD.
Pre aktuálne informácie navštívte stránku msks.levoca.sk,
ako aj našu stránku na sociálnej sieti Facebook: Kultúra v Levoči

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
MESTA LEVOČA
Nám. Majstra Pavla 54
7.00 - 16.00 hod.
a hodinu pred začiatkom predstavenia.
053 / 451 2522
msks.levoca.sk
msks@levoca.sk
facebook.com/kulturavlevoci
instagram.com/kulturavlevoci

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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Online a naživo? Prečo nie!
Situácia v spoločnosti vychádzajúca z globálnej krízy spôsobenej koronavírusom priniesla (nielen)
do kultúry problémy a zmätok, ktoré sa prejavujú v mnohých jej oblastiach. Za posledné roky sme sa
naučili fungovať aj napriek rôznym obmedzeniam, či opatreniam a napriek nepriaznivej
situácii to v konečnom dôsledku mohlo priniesť isté skúsenosti.

Vieme ich využiť?
Každému je zrejme jasné, že život
a zdravie človeka sú primárnymi cieľmi ochrany, a to najmä v čase pandémie, keď si uvedomujeme krehkosť
života a dôležitosť vzájomnej podpory
a pochopenia. Za posledné roky sme
si prešli nielen my v kultúrnej obci,
ale aj v iných sférach spoločnosti veľmi náročným obdobím, kedy nejeden
človek bojoval takpovediac o prežitie.
V kultúrnej oblasti sa podujatia presúvali (pokiaľ to bolo aspoň trochu možné...) do online priestoru a rok 2022
svitá v nádeji, že sa kultúra postupne
začne otvárať pre čo najpočetnejšie
publikum.
Mierne uvoľnenie opatrení prinieslo
okrem iného aj päťdesiat percentnú
účasť publika v koncertných sálach, divadlách, kinách, či na iných kultúrnych
podujatiach. Preto sme veľmi radi, keď
naživo vidíme tváre v koncertných
sálach napriek tomu, že sú rúškom
prekryté, či počujeme potlesk, ktorý
je pre nás inšpirujúci. Ide však najmä
o to, že iba naživo cítime tú vzájomnú
interakciu prebiehajúcu od intepretov
k publiku a naspäť. ...to na online koncerte zažijeme len zriedka...

Minuloročný pilotný online koncert
Projekt H.U.D.B.A. kLASiKA 2021 bol
svojím spôsobom originálny a ojedinelý projekt v Levoči. Tým, že sa
odohrával v online priestore nám priniesol ako organizátorom veľa skúseností a podnetov, zároveň poslucháči si
z toho mohli zobrať zaujímavý zážitok
priamo z pohodlia domova. Tvrdenie,
že by to bol historicky prvý levočský
online koncert klasickej hudby je síce
možno trochu odvážne, ale práve toto
nás podnietilo do ďalšej tvorivej práce.

Preto sme sa rozhodli pokračovať aj
tento rok, avšak vzhľadom na opatrenia nastala otázka: „Online alebo naživo aj s publikom v sále?“ Našťastie to
nebola dlhá dilema... Tým, že ako umelci cítime veľký deficit ľudí, ktorí pri online koncerte absentujú, rozhodli sme
sa pre variantu s päťdesiat percentným
obsadením sály. Krátko na to nastala
druhá otázka: „A prečo nie aj online?“
Ľudí a techniku na to máme, priestory
a YouTube kanál tiež, tým pádom sme
nevedeli nájsť dôvod prečo nie. Slovo
dalo slovo a nakoniec sme sa dohodli,
že to pôjde online a naživo aj s publikom. Stačilo len dohodnúť spôsob realizácie a samozrejme ďalší veľmi dôležitý aspekt, bez ktorého by to nebolo
možné uskutočniť. Tým aspektom sú
účinkujúci.
V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom možno povedať, že tento ročník bol medzinárodný. Ako zahraniční
účinkujúci sa nám na podnet rodáčky
zo Spiša Lenky Pollákovej predstavili
hostia z Akademie Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego v Krakove. Tam
sa aj s Lenkou spoznali ako spolužiaci
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v rámci programu Erasmus. Sú to menovite Julia Kuzyk (PL), Joshua Clarke
(UK), Lili Szűcs (HU). Okrem nich sa
nám, ako už je zvykom, predstavili mladí umelci z Levoče a okolia. Na rozdiel
od minulého roku, v programe koncertu prevažovali najmä hráči na plechové
dychové nástroje. Sú to známe tváre
levočskej dychovej hudby: bratia Ján
a Patrik Glodžákovci, Dominik Gura, či
Gregor Chalupecký a hrou na trúbku
ich doplnil Pavol Grich z Kežmarku.
Klavírnu stoličku tento rok opäť obsadila Stanislava Hricová, ktorá zberá
skúsenosti na Konzervatóriu v Brne
a o dramaturgiu koncertu sa postaral
Eduard Kostelník, taktiež momentálne
študujúci v Brne na Janáčkovej akadémii múzických umení. Priestor za
vystupujúcimi umelcami aj tento rok
zdobilo veľkorozmerne dielo levočského výtvarníka Jakuba Milčáka.
Organizačne to opäť podchytilo Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
na čele s pani riaditeľkou Zuzanou Kamenickou a samozrejme technickým
zabezpečením, ktoré mali na starosti
Ladislav Staš a Peter „Golo“ Gondkovský. Réžiu zabezpečil Vlado Maľák
a moderoval to Oliver Urda, ktorý to

celé zvládol z domácej izolácie. Priamy
prenos obsahoval zaujímavé dokrútky s účinkujúcimi, ktorých natáčanie
a strih zabezpečil šikovný fotograf
Robin Polák alias „Robimhood“. Celý
prenos je zachytený na platforme YouTube a kto by mal záujem o dodatočný zážitok z koncertu klasickej hudby,
budeme radi ak si to pozrie na YouTube
kanáli Kultúra v Levoči.

Kultúra v Levoči

Na záver by som sa rád osobne, ale aj
v mene MsKS Levoča poďakoval všetkým poslucháčom, ktorý v nedeľu 13.
februára 2022 prišli do Kongresovej
sály Mestského divadla v Levoči a zdieľali s nami tento neobyčajný zážitok
v podobe koncertu klasickej hudby.
Plány do budúcnosti sú, teraz len ostáva veriť v priaznivú situáciu a tešiť sa
aj z maličkostí, ktoré navonok pôsobia
možno trochu jednoducho, ale stojí za
nimi obrovský kus práce a odhodlania.
Eduard Kostelník

@kulturavlevoci

Kultúra v Levoči

Športová hala

Zimný štadión

HÁDZANÁ:

HOKEJ:

12.3.2022 – 18,00 hod.

8.ročník
5.3.2022 - 9,00 hod. 11,30 hod
Spiš Indians Levoča - Trebišov

muži

HK Slovan Levoča – ŠKH Agrokarpaty
Pezinok

6.ročníky 5 ročníky
12.3.2022 - 9,00 hod. 11,30 hod.
Spiš Indians Levoča - Michalovce,
- Prešov

FLORBAL:
Florbalový klub Quickball Levoča
Turnajové zápasy

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE:

12.3.2022 - 8,00 hod. - ml. prípravka
19.3.2022 - 8,00 hod. - ml. žiaci
20.3.2022 - 8,00 hod. - st. žiaci

Každú stredu - 16,30 - 18,00 hod.
sobotu - 14,00 - 15,30 hod.
nedeľu - 13,00 - 14,30 hod.
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Nohy unavené,
duša spokojná
Pán riaditeľ, pôjdeme na lyžiarsky kurz?
A kedy sa to dozvieme? Posledné decembrové, ale i v januárové dni som
tieto otázky dostával od študentov
denne. Vnútorne som veril, že lyžiarsky
kurz bude, no odpovedať študentom
nebolo ani trochu jednoduché. Čakali a sledovali sme vyhlásenia ministra
i úradov zdravotníctva. V momente,
keď padlo rozhodnutie, sme oslovili
žiakov, netušiac, či nástup na svah zo
dňa na deň bude reálny. Dlhodobo plánovať sme si netrúfali, každý úspešne
zrealizovaný 5 dňový kurz nás hrial na
duši. Stredná odborná škola pedagogická v Levoči je špecifická faktom, že
lyžiarske kurzy s metodikou nie sú len
dobrovoľnou aktivitou, ale vzhľadom
na profil absolventa – povinnou súčasťou štúdia a podmienkou pripustenia k
maturitnej skúške. Kvôli pandemickej

situácii nebolo možné lyžiarske kurzy
uskutočniť, preto sme sa toho roku, len
čo to situácia dovolila, rozhodli okamžite konať.
V priebehu 6 týždňov sa vystriedalo 13
tried denného i pomaturitného štúdia,
čo je dokopy vyše 300 študentov. Unavené nohy, možno až vyčerpanie, ale
zároveň svieža myseľ a skvelý pocit, že
sa nám to podarilo.
Myslím, že na lyžiarsky kurz sa každý
veľmi tešil. Boli chvíle, keď nikto neveril,
že lyžiarsky výcvik bude, ale sen sa stal
skutočnosťou. V nedeľu ráno sme dostali
informáciu, že v pondelok nastupujeme.
Pocity boli rôzne – stres, radosť, panika.
No všetci sme si ho užili naplno a zdokonalili sa v lyžovaní. Ako prváci sme sa
lepšie spoznali, vznikli nové priateľstvá

a skamarátili sme sa aj s profesormi, ktorým patrí veľké ĎAKUJEME!
Barbora Bortáková, 1. ročník
Keď nám oznámili, že o pár dní možno
pôjdeme na lyžiarsky kurz, ak sa nič nezmení, veľmi som sa tešila. Od ubytovania v hoteli MAGURA v Monkovej doline,
lyžovania v Bachledovej doline, až po
našich profesorov, bolo všetko skvelé!
Aj keď sme druháci, doteraz sme sa veľmi nepoznali, preto lyžiarsky kurz nebol
pre nás iba „telocvikárskou“ záležitosťou.
A zistili sme, že s našimi profesormi je
celkom sranda. Na lyžiarsky budem spomínať ešte veľmi dlho. A určite nie iba ja.
Júlia Kuchárová, 2. ročník
Lyžiarsky kurz sme mali absolvovať ako
druháci, ale bohužiaľ sme kvôli pandémii
boli namiesto svahu pred obrazovkami
počítačov a mobilov. Tento rok to vyšlo!
Dozvedeli sme sa to síce na poslednú
chvíľu, ale myslím si, že to balenie a dokupovanie vecí stálo za ten úžasný týždeň strávený na svahu. Aj keď nás boleli
nohy a posledné dni sme už mleli z posledného, aj napriek tomu sme odchádzali domov vysmiati a so zážitkami na
celý život. Ďakujeme vedeniu školy za to,
že tento mega lyžiarak sme zažili aj my.
Po dlhom čase sme znova pocítili pravosť
študentského života.
Samuel Špirek, 3. ročník
Reakcie žiakov po lyžiarskom kurze
hrejú na duši. Dokázali sme to, aj keď
na začiatku nebol výsledok istý. Skôr
sme o takomto výsledku snívali. Ďakujem kolegom, inštruktorom, za to, že
odviedli kus skvelej práce. No ďakujem
i rodičom a žiakom, že napriek urgentnému nástupu s nami spolupracovali
a podporili našu snahu. Dobehli sme
všetky „resty“ a verme, že sa už onedlho otvoria dvere do života, ktorý sme
viedli pred pandémiou. Možno o skúsenosť bohatší, možno lepší. Nebráňme deťom športovať, nebráňme deťom pobytu v prírode!
Miloslav Repaský,
riaditeľ SOŠPg
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ŠKOLSTVO
Základná škola, Námestie Štefana
Kluberta 10, 054 01 Levoča

Základná škola , Francisciho 11,
05401 Levoča

oznamuje, že

Milí rodičia budúcich prvákov!

zápis do 1. ročníka
sa uskutoční

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA NA ŠKOLSKÝ
ROK 2022/2023

od 04. 04. 2022 do 06. 04. 2022.

sa uskutoční nasledovne:

od 13:00 do 17:00 hod. v budove školy

1. Od 01.04.2022 (piatok) do 11.04.2022 (pondelok)
formou elektronickej prihlášky – na webovej stránke školy.
2. 12.04.2022 (utorok), 13.04.2022 (streda) kompletizovanie elektronických prihlášok.
3. Od 19.04.2022 (utorok) do 29.04.2022 (piatok) budeme ralizovať zápis prezenčnou formou v škole, za prítomnosti dieťaťa. Termín prezenčného zápisu bude upresnený
dohodou s rodičom dieťaťa (telefonicky).

Ako treba postupovať?
1. Pred zápisom
Rodič vyplní elektronickú prihlášku na webovej stránke školy www.klubert.edupage.org
2. V deň zápisu
Rodič príde na zápis s dieťaťom a so sebou prinesie:
• vyplnenú a oboma rodičmi podpísanú prihlášku
• rodný list dieťaťa
• občianske preukazy oboch rodičov
• poplatok 15,- € na nákup pracovných zošitov a písaniek
pre prváka

Zapisujú sa deti narodené
od 1.9.2015 do 31.8.2016
a deti, ktoré v minulom šk. roku pokračovali
v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

Rodič dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami naviac doloží:
• vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr do 15. júna 2022

Veľmi radi vás privítame v priestoroch našej školy. Ak to aktuálna pandemická situácia dovolí, budete mať možnosť
pozrieť si našu školu a jej moderné vybavenie, zúčastniť sa
vyučovacieho procesu v ktorejkoľvek triede a porozprávať
sa s našimi pani učiteľkami. Ak to nebude možné, radi Vám
odpovieme na otázky aj telefonicky na čísle 0910 867 463,
e-mailom na adrese zsfrancisciho@gmail.com a oboznámime Vás aj s projektami našej školy:
MATEMATICKÉ HRY NA ŠACHOVNICI, BUBO, MOJA PRVÁ
ŠKOLA, ZDRAVÁ ŚKOLA, FENOMÉNY SVETA, DUÁLNE VZDELÁVANIE, PESTRÁ STRAVA BEZ ZBYTOČNEJ CHÉMIE, NP POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV, ZLEPŠENIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Ďalšie podrobnosti o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ ustanovuje § 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 320/2008.
Na Vaše otázky a nejasnosti k zápisu do 1. ročníka Vám radi
odpovieme na tel. č. 0911 389 148
alebo na skola@zsklubert.sk.
Tešíme sa na vás!
Mgr. Jana Milčáková,riaditeľka školy

Z á p i s p r vá k ov
Zápis do 1. ročníka na šk. r. 2022/2023 v ZŠ, Gašpara Haina 37 v Levoči bude možný dvomi
spôsobmi:

1. Elektronicky prostredníctvom prihlášky cez webovú stránku školy https://zsghaina.edupage.org/
v termíne od 01.04.2022 (piatok) do 29.04.2022 (piatok).
2. Osobne s budúcim prváčikom v budove školy ročníkov 1.-4. v termíne od 04.04.2022 do 07.04.2022
v čase od 14,00 hod. do 16,30 hod..
Prineste si so sebou rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča a finančnú hotovosť 15.- € na zaplatenie predpísaných
predlohových a pracovných zošitov.
Zápis sa vzťahuje na deti, ktoré do 31.08.2022 dovŕšia vek 6 rokov a taktiež na deti, ktoré mali odloženú školskú dochádzku
v predchádzajúcom roku.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy https://zsghaina.edupage.org/.
Mgr. Štefánia Tomalská Repaská, riaditeľka školy
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ŠKOLSTVO, PLATENÁ INZERCIA
( ODBORNÉ UČEBNE - FYZIKY, CHÉMIE, BIOLÓGIE, TECH. VÝCHOVY, NP edIT 2 (školský digitálny koordinátor). Modernejšia škola a iné.

Súkromná základná škola,
Kláštorská 37, 054 01 Levoča

Vaše deti sa môžu stať členmi detského folklórneho súboru VENČEK, ktorý má viac ako
dvadsaťročnú tradíciu a pracuje pod vedením
kvalifikovaných pedagógov, môžu využiť krúžkovú činnosť podľa ich záujmu, či byť súčasťou
detskej organizácie FÉNIX.
Ďalej ponúkame : vyučovanie cudzích jazykov
od 1. ročníka, posilnenie anglického jazyka,
matematiky a slovenského jazyka, vyučovanie
informatiky od 2. ročníka, kvalitné a zážitkové
vyučovanie pod vedením kvalifikovaných pedagógov, odbornú pomoc špeciálneho pedagóga pre deti s poruchami učenia, interaktívnu
techniku v každej triede 1. stupňa, organizovanie školy v prírode, korčuľovania, plaveckého
a lyžiarskeho výcviku, prípravu talentovaných
detí na rôzne súťaže a olympiády, rozmanitú
a pútavú činnosť v ŠKD pre žiakov 1. – 4. ročníka.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Súkromná základná škola,
Kláštorská 37, Levoča
oznamuje rodičom 6-ročných detí, že

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ
pre školský rok 2022/2023

sa uskutoční dňa 19.4.2022
v čase od 9,00 do 16,00 hod.

Tešíme sa na Vás!!!
K overeniu vyplnených údajov e-prihlášky,
ktorý zrealizujeme počas prezenčného zápisu, je potrebné priniesť:
• rodný list a preukaz poistenca dieťaťa,
• občiansky preukaz zákonného zástupcu.
Kontakt: 053/4512515, 0910 867 463,
zsfrancisciho@gmail.com

Vzhľadom na meniacu sa epidemiologickú situáciu
aktuálne informácie a pokyny k organizácii a priebehu zápisu
budú zverejnené priebežne na webovom sídle školy:

skolalevoca14.edupage.org
PaedDr. Marta Bajtošová
riaditeľka školy

Mgr. Viera Adamkovičová, riaditeľka školy

Spojená škola internátna, Námestie Š. Kluberta 2, Levoča
ponúka možnosť navštevovať Praktickú školu.
Praktická škola je určená pre žiakov s mentálnym alebo viacnásobným postihnutím a môžu
ju navštevovať žiaci po ukončení Špeciálnej základnej školy. Príprava v praktickej škole trvá
tri roky a dokladom o skončení vzdelávania je záverečné vysvedčenie.
V našej praktickej škole pripravujeme žiakov na život v rodine, na sebaobslužné a praktické
práce v domácnosti so zameraním na pomocné práce v kuchyni, prípravu jednoduchých
jedál a remeselné práce.
Pri vyučovaní žiaci využívajú odborné učebne (počítačové triedy, výtvarná učebňa, keramická dielňa, stolárska dielňa, cvičná kuchynka, audio-učebňa a iné), telocvičňu, posilňovne
a školský dvor, na ktorom sa nachádza multifunkčné ihrisko, bežecká rovinka, preliezačky
a hojdačky, stroje na vonkajšie outdoorové aktivity, oddychový kútik aj bylinková záhrada.
Uprednostňujeme inovatívne a zážitkové formy vyučovania s využívaním modernej techniky.
Ponúkame pestrú paletu záujmových krúžkov.
Ak váhate a stále nie ste rozhodnutí, navštívte našu školu.
Odporúčame, aby ste sa dohodli vopred telefonicky 053/ 4512395, 4514795
alebo e-mailom www.skola.nevidiaci.sk.
PaedDr. Šarlota Múdra,
riaditeľka školy
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ZDRAVOTNÍCTVO, POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

Levočská nemocnica otvára ambulanciu
klinickej psychológie
Nemocnica AGEL Levoča otvára od 21. februára 2022 ambulanciu klinickej psychológie. Ordinovať
bude počas pracovných dní okrem stredy, od 7.30 hod. do 15.00 hod. Nachádzať sa bude v priestoroch
interného oddelenia, v bývalej internej ambulancii. Ambulancia bude v tomto odbore poskytovať
zdravotnú starostlivosť pre dospelých pacientov. V zdravotnej starostlivosti budú zaradené výkony
na požiadanie lekára, sociálne účely či na vlastnú žiadosť pacienta. Ambulancia poskytne aj možnosť
individuálnej, párovej a skupinovej psychoterapie.
„Sme veľmi radi, že po organizačných
prípravách môžeme začiatkom februára privítať pacientov v novootvorenej
ambulancii klinickej psychológie,“ hovorí primárka psychiatrického oddelenia MUDr. Erika Gernáthová. Doposiaľ
mala nemocnica na psychiatrickom
oddelení v prevádzke len psychiatrickú ambulanciu. „Ambulanciou klinickej
psychológie tak rozširujeme pôsobenie nášho odboru a ponúkaných odborných služieb a poskytovaných výkonov aj v odbore psychológie. Veľkou
výhodou novej ambulancie je aj to, že

pacienti, ktorí začali individuálnu psychoterapiu počas hospitalizácie na psychiatrickom oddelení, môžu vo svojej
liečbe plynule pokračovať v ambulancii
s tým istým psychológom, “ informuje
primárka oddelenia.
Ambulancia klinickej psychológie bude
poskytovať zdravotnú starostlivosť pre
dospelých pacientov v čase od 7.30
hod. do 15.00 hod. počas pracovných
dní okrem stredy. „K poskytovaným
výkonom našej ambulancie klinickej
psychológie bude patriť komplexné

P O H OTOVO S T N É L E K Á R N E
ROZPIS SLUŽIEB
MAREC 2022
–
OKRES LEVOČA
1. – 4. 3.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

5. – 6. 3.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

7. – 11. 3.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

12. – 13. 3.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

14. – 18. 3.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

19. – 20. 3.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

21. – 25. 3.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

26. – 27. 3.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

28. – 31. 3.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

Lekáreň Dr. Max (Pri podkove 7)

tel. 0901 961 267
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a parciálne psychodiagnostické vyšetrenie na žiadosť lekára – špecialistu,
pre sociálne účely či na vlastnú žiadosť
pacienta. Vítaní budú u nás pacienti so
záujmom o individuálnu, párovú a skupinovú terapiu či nácvik relaxačných
techník,“ informuje o možnostiach poskytovaných výkonov novej ambulancie klinická psychologička levočskej
nemocnice, Mgr. Monika Hasajová.
Špecifikum
ambulancie
klinickej
psychológie bude prevádzka mimo
budovy psychiatrického oddelenia.
Z prevádzkovo-priestorových dôvodov
bude ambulancia situovaná v pavilóne interného oddelenia, v priestoroch
bývalej internej ambulancie. Nová ambulancia levočskej nemocnice má uzatvorenú zmluvu s poisťovňou Union,
Dôvera a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Záujemcovia o vyšetrenie sa
môžu od 21. februára 2022 objednať
na telefónnom čísle +421 904 322 605.
Ordinačné hodiny ambulancie klinickej psychológie Nemocnice AGEL
Levoča a. s.:
PONDELOK:
UTOROK:
STREDA:
ŠTVRTOK:
PIATOK:

7:30 – 15:00
7:30 – 15:00
x
7:30 – 15:00
7:30 – 15:00

Kontakt:
Telefónne číslo: +421 904 322 605
E-mail: psycholamb@nle.agel.sk
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

ZDRAVOTNÍCTVO

V minulom roku pritieklo do levočskej nemocnice
od darcov 562,5 litrov krvi
Počet darcov a množstvo darovanej krvi v Nemocnici AGEL Levoča sa počas roka 2021
výrazne zmenil. Rok 2021, rok druhej a tretej vlny pandémie koronavírusu, sa pripísal na úbytku
množstva darovanej krvi o viac ako 100 000 ml. Napriek tomu nemocnica od 1125 darcov
získala 562,5 litrov krvi. Najmenej darcov je s krvnou skupinou AB.
Transfúziologické oddelenie Nemocnice AGEL Levoča privítalo v roku
2021 úctyhodných 1125 darcov krvi,
od ktorých dokopy prijalo 562 000 ml
najvzácnejšej tekutiny. Na štatistiky
z roku 2021 sa však podpísala pandémia. „Veľmi pekne ďakujeme našim pravidelným aj novým darcom krvi. Veľmi
si vážime ich pomoc, bez nich by sme
nemohli fungovať. Druhá a tretia vlna
pandémie však spôsobila oproti roku
2020 úbytok darovanej krvi. V roku
2020 sme od darcov prijali 663 500 ml
krvi, čo je o 101 500 ml viac, ako sme
prijali v minulom roku,“ informuje primár hematologicko-transfuziologické-

ho oddelenia Nemocnice AGEL Levoča
MUDr. Rastislav Osif.
Najviac darcov krvi oddelenie eviduje
v prípade krvnej skupiny 0. Najmenej
darcov, ale aj všeobecne najmenší počet darcov sa vyskytuje pri krvnej skupine AB. „Každý darca, bez ohľadu na
krvnú skupinu, je u nás vítaný. Niekedy
sa pasujeme s nedostatkom konkrétnej skupiny a v prípade potreby našich
ochotných darcov kontaktujeme. V súčasnosti máme menší dostatok krvnej
skupiny A a B, a preto radi všetkých
darcov na našom oddelení privítame
vo vybranom čase,“ hovorí primár od-

delenia.
Odbery krvi sa realizujú na transfúziologickom oddelení v utorok a štvrtok
od 7.00 hod. Záujemcovia sa môžu
vopred objednať na telefonickom čísle
+421 53 3332 370. „Darcovia krvi, ktorí
absolvovali očkovanie proti ochoreniu
covid-19 môžu prísť najskôr 14 dní po
podaní vakcíny. Štrnásťdňová lehota
platí taktiež pre darcov, ktorí užívali antibiotiká. Tých, ktorí prekovali ochorenie covid-19 radi privítame po mesiaci
od prekonania ochorenia,“ špecifikuje
MUDr. Osif.

Levočská nemocnica spúšťa revitalizáciu
chirurgického oddelenia

Prinesie vyšší komfort a kvalitnejšie služby pre pacienta
Nemocnica AGEL Levoča po významných zmenách, ktoré realizovala vlani, chystá ďalšie zásadné
zmeny aj v tomto roku. V minulom roku to bolo dokončenie nových priestorov rádiodiagnostického
oddelenia, spustenie prevádzky neurologickej, chirurgickej a internej ambulancie v nových
priestoroch a začiatok rekonštrukcie lôžkovej časti interného oddelenia. Prvou zmenou v roku 2022
bude presťahovanie, rozšírenie a celková zmena chodu chirurgického oddelenia. Uvedené zmeny
sú odrazom toho, aká je skladba najčastejších diagnóz a potrieb pacientov v Levoči a celej spádovej
oblasti. Od 7. februára tak začnú rozsiahle práce na presťahovaní chirurgického oddelenia, ktoré bude
zastrešovať aj jednodňovú zdravotnú starostlivosť v rámci urologických diagnóz.
Ambulantná urologická starostlivosť zostáva v nezmenenej prevádzke.
,,Nemocnica musí reagovať na potreby
obyvateľov, ich skladbu, najčastejšie
diagnózy a tiež brať do úvahy vzdialenosti. Na základe našej analýzy sa zmenila situácia v tom, že región prioritne
potrebuje rozšírenie a skvalitnenie
chirurgickej starostlivosti. Preto bude
chirurgický pavilón presťahovaný do
nových, zrekonštruovaných priestorov,
s adekvátnym vybavením a službami.
Ich súčasťou bude poskytovanie hospitalizácie pacientov so službami, na aké
sú zvyknutí v rámci hotelového pobytu. Samozrejmosťou je 24 hodinová odborná starostlivosť vrátane urgentných

zákrokov a dostatok kvalifikovaného
personálu s výbornými skúsenosťami
z oboch medicínskych odborov,“ vysvetľuje riaditeľ Nemocnice AGEL Levoča Ing. František Lešundák.
V odbore urológia je moderným trendom jednodňová zdravotná starostlivosť a tá bude v rámci chirurgického
oddelenia poskytovaná aj tomto odbore. Fungovanie urologickej ambulancie
bude pokračovať bez zmien. ,,Jedinú
vec, ktorú sme zmenili je, že mimoriadne závažné urologické výkony budú
presunuté do nemocníc vyššieho typu.
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Je to plne so stratégiou fungovania
a zmenami, ktoré sa chystajú v celom
rezorte,“ vysvetľuje riaditeľ Lešundák.
Nový režim nemocnica spúšťa 7. februára, do revitalizácie a obnovy chirurgie
investuje celkovo 400 tisíc eur. Zmeny
privítali aj zamestnanci, ktorí budú fungovať v nových, modernejších priestoroch s lepším vybavením.
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková,
hovorkyňa skupiny AGEL SK

CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV
2. marca – POPOLCOVÁ STREDA, ZAČIATOK VEĽKÉHO SVÄTÉHO PÔSTU.
Pôstne obdobie je zamerané na Veľkú
Noc.
Pôstna liturgia nás pripravuje na slávenie
Veľkonočného tajomstva utrpenia, smrti
a zmŕtvychvstania Pána.
V pôstnom období máme sa zamerať na
úprimnejší pohľad do svojho vnútra, konať pokánie a dobré skutky.
Na Popolcovú stredu je požehnanie popola a poznačenie popolom na znak
úprimného pokánia.
V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu, ktorý nemožno nahradiť iným skutkom kajúcnosti.
Počas pôstneho obdobia v piatky a nedele budeme sa schádzať na pobožnostiach
krížovej cesty na Mariánskej hore.
V piatky o 16,00 a v nedele o 17,00 hodine.
4. marec – PRVÝ PIATOK V MESIACI
MARCI.
(Dnes nie je dovolená votívna sv. omša
o Božskom Srdci).
Sv. spoveď pred prvým piatkom počas
ranných i večerných sv. omší a okrem
toho vo štvrtok a piatok od 17.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvého
piatku navštívime v piatok od 8.00 hodiny dopoludnia.
5. marec – FATIMSKÁ SOBOTA.
Fatimská sobota v Bazilike sv. Jakuba
v Levoči so začiatkom o 9.30 hodine.
(Dnes nie je dovolená votívna sv. omša).
6. marec – PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA.
Od Prvej pôstnej nedele vzhľadom na
uvoľnené pandemické opatrenia sv.
omše budú následovne:
Bazilika sv. Jakuba: 7.00, 8.00, 10.00, 14.30
a 19.00 hod.
Bazilika na Mariánskej hore: 7.00 hod.
Gymnaziálny kostol: 9.00 hod.
V dnešnú Prvú pôstnu nedeľu je jarná
zbierka na charitu.
9., 11. a 12. marec – JARNÉ KANTROVÉ
DNI.
V stredu, piatok a v sobotu a úmysel týchto dní: príprava na pokánie a na sviatosť
zmierenia.
13. marec – DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA.
19. marec – SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, SLÁVNOSŤ.
Sv. omše o 6.30, 8.00 a 19.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
V Závade o 8.00 a v Levočskej Doline
o 9.00 hodine.
20. marec – TRETIA PÔSTNA NEDEĽA.
25. marec – ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ.

Spomienky

a poďakovania

„Odišli ste tíško, niet Vás medzi nami.
V našich srdciach žijete
krásnymi spomienkami.“

Cecília Dravecká
Ján Dravecký
Dňa 9.3.2022 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustila naša mama,
babka a prababka Cecília Dravecká.
Dňa 21.3.2022 uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, dedko a pradedko Ján Dravecký.
S láskou a úctou spomínajú synovia Ján a Stanislav,
dcéra Mária a nevesta Mária s rodinami.

„Čas plynie a nevráti, čo vzal.
Zostali len spomienky a v srdci žiaľ.“

Imrich Mazak
Dňa 16. marca 2022 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, otec, svokor
a príbuzný.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú manželka Alžbeta,
dcéra Michaela, syn Imrich s nevestou, sestry, brat a ostatná smútiaca rodina.

„Odišiel si tíško,
nie si medzi nami.
V našich srdciach však žiješ spomienkami.“

Teodor Boroš
Dňa 14.03.2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko, brat
a príbuzný.
S láskou spomínajú manželka Monika,
deti Martina, Marcela, Tibor s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

„Každý z nás má v nebi niekoho,
komu by chcel poďakovať za to,
že „bol” a povedať mu: veľmi mi chýbaš.”

Mária Majerská
Dňa 31. marca 2022 uplynie rok, čo nás navždy opustila moja milovaná manželka, naša drahá
mamka, babka Mária Majerská.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou za všetko na Teba spomína manžel Ladislav,
syn Marek a dcéra Zuzana s rodinami.
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„Dotĺklo srdce, utíchol hlas,
my sme ho milovali, on miloval nás. “

Emil Zombek
Dňa 20.01.2022 sme odprevadili do večnosti môjho drahého manžela, ocka, dedka, pradedka,
brata, strýka a príbuzného Emila Zombeka.
Ďakujeme všetkým za prejavenú spoluúčasť na poslednej rozlúčke a za kvetinové dary.
S láskou spomínajú manželka Elena a dcéry Iveta a Ingrid s rodinami.

„Dotĺklo srdce, ktoré sme radi mali,
zmeraveli ruky, ktoré nás pohládzali.
Utíchol hlas, ktorý rady života dával,
vyhasol život, ktorý nad chorobou nevyhrával.“

Sv. omše o 6.00, 8.00 a 18.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
V Závade o 17.00 a v Levočskej Doline
o 18.00 hodine.
O 17.00 hodine spoločná modlitba sv.
ruženca v Bazilike sv. Jakuba a po nej sv.
omša za všetkých ruženčiarov.
26. marec – ZMENA ČASU.
V noci z 26. na 27. marca sa mení zimný
čas na čas letný.
O 02.00 hodine stredoeurópskeho času
posúvame hodiny na 03.00 hodinu letného času.
27. marec – ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA
(NEDEĽA RADOSTI).
Zmena programu vyhradená!

Judita Cingelová

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

Dňa 21. marca 2022 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša milovaná mamka, babka, svokra,
sestra, manželka, príbuzná a priateľka.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami modlitbu a tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Anna, Zuzana a ostatná smútiaca rodina.

„Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba sa vracajú zas a zas...“

Anna Baníková
Dňa 30. marca 2022 si pripomenieme 2. výročie, čo nás navždy opustila naša milovaná mamička.
Smútiaca rodina.

„Čas neúprosne beží a nevráti čo vzal...
Len láska, úcta a spomienky ostávajú.“

Pavol Viduch
Dňa 06. marca uplynie rok, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš otec, dedko, svokor, brat, švagor. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, deti, nevesta, zať, vnúčatá a ostatná rodina.

„Klesla ruka, ktorá tak rada pracovala,
zmĺkli ústa, ktoré slovami hladili,
oči, ktoré sa tak milo pozerali,
sa navždy zavreli.“

Bohoslužobný program na mesiac
marec 2022.
Sväté liturgie v týždni:
pondelok, streda, štvrtok, piatok
16:30
utorok, sobota
07:30
Sväté liturgie v nedeľu – 10:00
Sviatky v mesiaci marec:
12.03. – sobota – druhá zádušná sobota
19.03. – sobota – tretia zádušná sobota
25.03. – piatok – Zvestovanie Presvätej
Bohorodičke
26.03. – sobota – štvrtá zádušná sobota
Pondelok, utorok a štvrtok počas Veľkého
svätého pôstu sú dni plne aliturgické (výnimkou sú sviatky). V týchto dňoch budeme sláviť pôstne večierne, a iné pôstne
modlitby.
V stredu a piatok, ak to bude možné, počas veľkého pôstu sa slávi pôstna liturgia
Vopred Posvätených Darov.
V stredu a piatok počas Veľkého pôstu je
zdržanlivosť od mäsa.
Každú nedeľu počas veľkého pôstu sa
slávi liturgia sv. Bazila Veľkého.
Na sviatok Zvestovania sa slávi liturgia sv.
Jána Zlatoústeho.
Akékoľvek zmeny času slúženia liturgických slávení budú oznámené pri nedeľných oznamoch.

Ladislav Kuľa
Dňa 10. februára 2022 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil a odišiel do večnosti náš drahý
otec a dedko Ladislav Kuľa.
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku a úprimnú modlitbu.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry Mária, Anna, Marta a Jana s rodinami.
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Gréckokatolícky farský úrad,
Potočná 6, 054 01 Levoča
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Slovíčko od
minoritov
Krížová cesta odhaľuje
Božiu lásku v nás

„Tichou modlitbou vyprosme dar pokoja,
kým sa nám duše naveky nespoja.“

Jozef Málik
Dňa 24.03.2022 uplynie 10 rokov od smrti milovaného manžela, otca, dedka a pradedka Jozefa
Málika.
Nech s nami spomína každý, kto ho mal rád.
S láskou a vďakou spomína manželka Mária a deti s rodinami.

Drahí Levočania,
v prvom marcovom týždni chceme spovedať v našom kostole od pondelka do piatku
od 14:00 do 15:45 a podľa potreby aj dlhšie.
Predpokladáme zvýšený záujem o sviatosť
zmierenia, keďže druhého marca je Popolcová streda, ktorou začíname pôstne obdobie. Je veľmi dobré začať toto obdobie
zmierením sa s Bohom i s ľuďmi. Prijatím
znaku popola dávame najavo, že chceme konať pokánie a veriť evanjeliu – ako
o tom hovorí jedna z dvoch výziev, ktorú
v tej chvíli vyslovuje kňaz: „Kajajte sa a verte
evanjeliu“.
Skutočne kajúcnosť musí byť spojená s vierou, má byť ovocím viery. Jadrom kajúcnosti
je zriekanie sa rôznych dobier kvôli najvyššiemu Dobru, ktorým je Boh = Láska. Ona
v Ježišovi prišla na svet, aby sme pochopili,
že láska je (úplné) darovanie sa pre dobro
milujúcej osoby. Naše zriekanie sa dobier
z lásky k Láske nás pripodobňuje Ježišovi
a my môžeme objavovať, že nebo, teda
jeho prítomnosť, môžeme zakúšať vo svojej
duši už teraz.
Kristovej láske sa najdokonalejšie pripodobnila Panna Mária, o ktorej anjel povedal, že je plná milosti (porov. Lk 1, 28). Pán
aj nás napĺňa milosťou, keď sa snažíme ako
Mária milovať jej Syna, milovať ako jej Syn.
Blahoslavenej Kataríne Emmerichovej bolo
zjavené, že Panna Mária ako prvá prichádzala na miesta krížovej cesty svojho Syna
a pripomínala si tam jeho utrpenie. Nemalo
by nás to prekvapovať, veď aj evanjelista
Lukáš niekoľkokrát poznamenal, že Mária si
zachovávala v srdci slová svojho Syna a premýšľala o nich (Lk 2, 19. 51). Nebolo by nič
zvláštne na tom, keby aj neskôr prichádzala
na miesta utrpenia svojho Syna a pripomínala si veľkosť jeho obety, ktorá napokon
viedla k jeho osláveniu a podivuhodnej
premene.
Vyhraďme si v pôste čas uvažovať nad krížovou cestou nášho Pána, snažme sa mu
pripodobniť a s láskou sa zriekajme rôznych
dobier, aby sme stále viac zakúšali, ako veľmi je naša duša stvorená na Boží obraz.

Brat Martin Mária Kolár,OFMCov.

„Neplačte nado mnou, len tichý sen mi prajte,
iba spomienku si na mňa v srdci navždy uchovajte.“

Regina Dravecká
Dňa 26.marca 2022 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá mamka, babka, prababka,
svokra, sestra, švagriná Regina Dravecká.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

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

Jozef Harniš
Už len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať a pri plamienku sviečky s láskou spomínať.
Dňa 01. októbra 2021 nás náhle navždy opustil môj milovaný manžel, drahý otec, brat, švagor,
krstný otec, strýko Jozef Harniš.
S láskou a vďakou spomína manželka Eva,
syn Matej, dcéra Eva a ostatná smútiaca rodina.

„Ten, kto ťa poznal, si spomenie,
ten, kto ťa mal rád – nikdy nezabudne.“

Jozef Antoš
Dňa 10.marca 2022 uplynie 30 rokov, čo nás navždy opustil a odišiel do večnosti manžel, otec
a dedko Jozef Antoš.
S láskou a vďakou spomínajú manželka Mária, dcéry Erika a Silvia s rodinami.

V MARCI PLÁNUJEME:
Krížové cesty o 15:00 – v piatky (vedú
členovia spoločenstiev), v nedele (vedú
bratia minoriti).
2.3. – Popolcová streda – o 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva, následne
posvätný ruženec pred vystavenou Sviatosťou oltárnou.
17.3. – Diecézna škola viery.
O 15:50 svätá omša, po nej prednáška
a diskusia o Novom zákone.
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18.3. – Nočná krížová cesta pre mužov – začiatok o 20:00 v Kostole Ducha
Svätého. Dĺžka cca 20 km (Levočskými vrchmi), predpokladané ukončenie
o 1:00 hod.
25.3. – slávnosť Zvestovania Pána
– zároveň je to Deň počatého dieťaťa –
o 15:00 pobožnosť za nenarodené deti;
počas celého dňa bude možnosť prijatia
deklarácie duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa (na 9 mesiacov).

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

„V teba Pane som dúfal,
nebudem zahanbený naveky.“
(Ž 71,1)

Služby Božie na mesiac marec 2022

Ján Lesňák
Dňa 5. marca si pri svätej omši v kostole Ducha Svätého pripomenieme 5. výročie odchodu do
večnosti nášho zosnulého Jána Lesňáka a budeme mu vyprosovať Božie milosrdenstvo, večné
odpočinutie a bohatú odmenu za jeho lásku, starostlivosť a svedectvo viery.
Smútiaca rodina.

Anna Lazorová
Vyslovujeme úprimné poďakovanie vdp. Jozefovi Mačejovskému za
dôstojnú rozlúčku a pohrebné obrady. Naše poďakovanie patrí aj personálu interného oddelenia VNsP v Levoči za príkladnú starostlivosť
počas hospitalizácie. Zároveň ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom a známym,
ktorí sa prišli dňa 15. februára 2022 rozlúčiť s našou milovanou mamkou, babkou Annou Lazorovou. Ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy, modlitby a kvetinové dary.
S úctou dcéry Mária, Anna, Katarína s rodinami, syn Michal s rodinou.

„Ten, kto Ťa poznal, spomenie si,
ten, kto Ťa mal rád, nezabudol.“

Jozef Majerský
Dňa 21.3.2022 uplynie 10 rokov odo dňa , čo nás navždy opustil môj manžel, náš otec, dedo Jozef
Majerský.
Ďakujeme za tvoju lásku, nezištnú pomoc a obetavosť. Spomíname na teba v modlitbách.
Smútiaca rodina.

„Odišla náhle, niet jej medzi nami,
ale v našich srdciach žije spomienkami.“

Mária Antošová
Dňa 26.02.2022 uplynul rok, čo nás navždy opustila moja manželka, mamka, babka a prababka
Mária Antošová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku a modlitbu.
S láskou spomínajú manžel Michal, dcéra Mária a syn Jozef s rodinou.

„Spíš ticho, tichučko,
dosníval si života sen
a cestou bolesti odišiel si tam,
kde je mier a láska len.“

Martin Rabada
Dňa 18. marca 2022 si pripomenieme prvé výročie odchodu do večnosti nášho syna, brata, vnuka, strýka, synovca, bratranca, krstného syna, príbuzného a priateľa Martina Rabadu.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami modlitbu a tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
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List Židom 4,12 – 13: „Lebo slovo Božie
je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do
rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať hnutie
a zmýšľanie srdca. A niet tvora skrytého pred Ním, všetko je obnažené a odkryté očiam Toho, ktorému sa budeme
zodpovedať“. Amen
Milí Levočania!
Ľudské slovo je veľmi dôležité a má veľkú moc. Každý z nás si to v živote overil.
Slovo dobra a lásky, keď mama hovorí „ľúbim ťa“ svojmu dieťaťu, keď muž a žena si
povedia „áno“ pri sobáši, keď tréner pred
zápasom povzbudí zverencov „vyhráme
to“, keď bojazlivému poviete „neboj sa“,
smutnému „neplač“, tomu, čo ste ublížili poviete „odpusť“, umierajúcemu „nie
si sám“... Slovo je mocné a dôležité, keď
vám pripomína príjemné pocity, keď vo
vás vyvoláva vášeň, nádej, túžbu, keď ním
dáte sľub, vyčaríte úsmev alebo oslovíte
človeka vedľa vás.
Ľudské slovo je však mocné aj negatívne:
keď poviete „nenávidím ťa“ svojim rodičom, „neotravuj“ svojim deťom, keď ním
berieme nádej a ubližujeme až do hĺbky
srdca. Je negatívne, keď preklíname, keď
robíme ľudí smutnými, skleslými, keď vyslovíte slová bez premýšľania, v hneve.
Slovo je negatívne a ubližuje vtedy, keď
si ho pamätáte a za každým vytlačí do očí
slzy. Sú to nevyslovené výčitky, ktoré vidíme v očiach najbližších alebo slová, ktoré
namiesto pochopenia karhajú, ponižujú
alebo tie, ktoré berú optimizmus, chuť
pracovať, tvoriť. Ľudské slovo ani nemusí
byť vyslovené a môže ublížiť a zraniť tak,
že na to nikdy nezabudneme.
O čo mocnejšie je slovo Božie. To, slovo, ktorým Boh stvoril tento svet s jeho
krásou a detailmi. Je to nielen zvuk, ale
rovno skutok, keď po vete: „Buď svetlo!“
svetlo začalo existovať. Je to slovo, ktoré
sprevádzalo Izraelský národ celými jeho
dejinami až do vyvolenej zeme a až po
dnešok. Sú to zasľúbenia, ktoré sa plne
realizovali a Boh ich uskutoční aj v budúcnosti. Božie mocné slovo to je nádej,
ktorá bola daná hriešnikom, zomierajúcim, beznádejným v príchode Pána Ježiša, ktorého evanjelista Ján nazýva „Slovom“. Je to slovo, ktorým Boh uzdravoval
chorých, odpúšťal hriešnikom, zastavoval
búrku. Božie slovo bolo a je mocné, keď
dáva potešenie smutným, nádej opusteným, ktoré má moc zničiť aj smrť a zmeniť
myslenie človeka, obrátiť jeho srdce.

CIRKVI, SPOLOČNOSŤ
Lenže Božie slovo je mocné aj inak. Pán
Boh nám prostredníctvom neho ukazuje,
že sa hnevá, no neničí, že je smutný,
no nedeptá, prostredníctvom Božieho
slova vieme, že sme urobili chybu, no
On i odpúšťa, hovorí pravdu, no nie
bez možnosti výberu a nadovšetko
v každom Božom slove je kus Jeho lásky, milosti a prijatia.
Tam, kde ľudské slovo vie ublížiť, Božie
slovo vie pomôcť. Tam, kde sa nedostane nikto z ľudí, pretože sú oblasti života,
do ktorých nikoho nepustíme, tam sa
vie ponoriť a dostať slovo nášho Boha.
Dokonca sa pred Ním nijako nemôžeme
skryť. Všetko v nás je Bohu jasné, známe.
On dobre vie aj o tom, čo sami vytesňujeme z nášho vedomia a života. Možno
sú to práve chvíle, keď nám ublížilo slovo človeka vedľa nás. Boh svojim slovom
lieči.
Pred tým istým Bohom sa však raz budeme za všetko aj zodpovedať. Za všetky
vypovedané i nevypovedané slová, za
tie pekné a príjemné, ale aj za tie, ktorými sme ublížili. Za niečo sa už zodpovedáme teraz, keď sa nám vráti negatívne
slovo vo výčitkách svedomia alebo slovom, ktorým niekto ublíži nám. A niečo
nám zostane ako bremeno na posledný
súd. Nemusíme však skončiť v depresii
a v beznádeji, keď na to myslíme. Pretože
v liste Židom ďalej čítame o Veľkňazovi, ktorý cíti s našimi slabosťami. A toto
mocné Božie slovo nám pripomína, že
tam, kde sme my slabí, je Boh stále silný. Vstupujeme do pôstneho obdobia.
Pripomíname si umučenie a obeť jediného Božieho Syna, Pána Ježiša Krista, Jeho
smrť na dreve golgotského kríža. Nezabudnime, že po Veľkom Piatku prichádza
Veľkonočná nedeľa vzkriesenia a nového
života. Boh dokázal svoju silu, ale hlavne,
že je tvorcom života.
A tento silný Boh nám aj dnes ponúka
svoje slovo, ako sprievodcu na ceste nášho života. Slovo, ktoré nám chce pomôcť
a zachrániť nás pre večný život. Preto je
dnes namieste otázka: čítame, počúvame, vnímame Božie slovo, nechávame
ho v nás pôsobiť a poslúchame ho? Viera je totiž z počúvania a počúvanie cez
slovo nášho Pána. Ak teda Bohu chceme
dôverovať, bez Jeho slova to nepôjde.
V slove človeka je obrovský dar, ak je dávaný s láskou. V Božom slove je dar nevyčísliteľnej hodnoty. Lebo ono je živé,
pulzujúce, aktívne a oslovujúce podľa
situácie nášho života. Skúste si prečítať
rovnaký príbeh vo chvíľach smútku, a potom vo chvíľach radosti. Zistíte, že to isté
Božie slovo vás vždy osloví, presne na vás
a vašu situáciu. Preto je potrebné mať ho
v strede života a nechať ho pôsobiť úžasné veci v nás i pri nás. Amen.

Ak Pán Boh dá Služby Božie budú
v modlitebni na fare o 9.00
6. 3. 2022
- 1. nedeľa pôstna s Večerou Pánovou
9. 3. 2022
- streda - pôstna večiereň o 17.00
13. 3. 2022
- 2. nedeľa pôstna
16. 3. 2022
- streda - pôstna večiereň o 17.00
20. 3. 2022
- 3. nedeľa pôstna
23. 3. 2022
- streda - pôstna večiereň o 17.00
27. 3. 2022
- 4. nedeľa pôstna
30. 3. 2022
- streda - pôstna večiereň o 17.00
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Všetky služby Božie sa budú konať v práve aktuálnom režime podľa nariadení
RÚVZ.
Záujem o pastorálnu návštevu alebo
prislúženie Večere Pánovej v domácnostiach môžete nahlásiť na tel. čísle cirkevného zboru:
0917 771 758 alebo 0918 828 199
farárka Zuzana Durcová,
prípadne e-mailom na:
faralevoca@gmail.com

• keď
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KEDY SA VÁM OPLATÍ
VYUŽIŤ MOJE SLUŽBY

potrebujete vedieť aktuálnu trhovú cenu nehnuteľnosti k dedičskému konaniu pre notára (resp. ostatných potenciálnych dedičov)
keď sa rozvádzate a chcete vedieť aktuálnu trhovú cenu nehnuteľnosti
k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov
keď nemáte žiadnu skúsenosť s predajom nehnuteľnosti
keď chcete predať nehnuteľnosť za viac než je priemerná cena na trhu
keď potrebujete 100% zastúpenie pri predaji nehnuteľnosti vrátane
prepisu u dodávateľov energií a služieb, zmene vlastníka u správcu
bytového domu, odhlásenie dane z nehnuteľnosti či RTVS
keď túžite presťahovať sa do “väčšieho” alebo “menšieho” alebo “inam”
(hľadáte nehnuteľnosť na výmenu)
keď nemáte čas na predaj nehnuteľnosti
keď vám chýbajú financie na prezentáciu, propagáciu a marketing
nehnuteľnosti
keď by ste radi ponúkali na predaj svoju nehnuteľnosť moderne, no
neviete ako
keď ste si dohodli podmienky prevodu nehnuteľnosti s kupujúcim, no
chýba vám právny servis
keď sa zaujímate o investičnú nehnuteľnosť
keď sa boríte ako vlastník nehnuteľnosti s exekúciami či inými ťarchami
keď potrebujete dohodnúť podmienky predaja nehnuteľnosti so
spoluvlastníkmi
keď chcete predať nehnuteľnosť rýchlo a zároveň výhodne
keď máte viacero záujemcov o kúpu nehnuteľnosti a uvažujete
o zrealizovaní aukcie
keď by sa vám zišlo poradenstvo ohľadom hypotéky na kúpu nehnuteľnosti
keď musíte nehnuteľnosť vypratať, vysťahovať
keď hľadáte seriózneho nájomcu
keď vám chýbajú právne dokumenty k začiatku nájmu alebo ukončeniu
nájmu
keď si nie ste istí v čomkoľvek ohľadom predaja, kúpy či prenájmu
nehnuteľností.

Bc. Beáta Kohiarová, RSc.

Váš profesionál v realitných službách
Tel. 0918 125 835
www.beatakohiarova.sk
www.facebook.com/RKLEVOCA
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ĽUDIA KRVI

1. (UTO) o 18:00 • Dráma • 85 min. • ČR • 3/5€

MIMORIADNA UDALOSŤ

3. (ŠTV) o 19:00 • Komédia • 102 min. • ČR • 5€

THE BATMAN

4., 5. (PIA,SOB) o 19:00 • Akčný, Thriller • 176 min. • USA • 5€
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P

P

TAJOMSTVO STAREJ BAMBITKY 2 PES
5. (SOB) o 17:00 • Rozprávka • 100 min. • ČR • 4/5€

10. (ŠTV) o 19:00 • Komédia • 101 min. • USA • 5€

BETLEHEMSKÉ SVETLO

11.,12. (PIA,SOB) o 19:00 • Komédia • 99 min. • ČR • 5€
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ENCANTO

12. (SOB) o 17:00 • 13. (NED) o 15:00 • Anim. • 110 min. • USA • 4/5€

C’MON C’MON

15. (UTO) o 18:00 • Dráma • 109 min. • USA • 3/5€

15

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI

17.,19. (ŠTV,SOB) o 19:00 • Romantická komédia • 93 min. • SR • 5€
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P

POST MORTEM

18. (PIA) o 19:00 • Horor, Mysteriózny, thriller • 115 min. • HU • 5€

MYŠI PATRIA DO NEBA

19. (SOB) o 17:00 • 20. (NED) o 15:00 • Ani. • 87 min. • ČR/FR/PL/SR • 4/5€

BADMAN

24. (ŠTV) o 19:00 • Komédia • 85 min. • FR • 5€
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SANITKA

25. (PIA) o 19:00 • Akčný • 136 min. • USA • 5€

PRÍŠERAKOVCI 2

26. (SOB) o 17:00 • 27. (NED) o 15:00 • Anim. • 103 min. • DE/VB • 4/5€

STRATENÉ MESTO

26. (SOB) o 19:00 • Dobrodružná komédia • 105 min. • USA • 5€
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KROTITELIA DUCHOV: Dedičstvo BELLE
28., 30. (PON,STR) o 19:00 • Dobrod. sci-fi komédia • 125 min. • USA • 5€

29. (UTO) o 18:00 • Animovaný, fantasy • 122 min. • JP • 3/5€

15

Veková prístupnosť

P

Premiéra

ČT

Jazyková verzia

FK

Možnosť uplatniť zľavu s preukazom FK

SRDCE NA DLANI

31. (ŠTV) o 19:00 • Komédia • 95 min. • ČR • 4/5€

Digitalizáciu kina Úsmev ﬁnančne podporil Audiovizuálny fond
v rámci komplexného projektu, realizovaného vďaka ﬁnančnej
podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.

Rezervácia vstupeniek na internetovej stránke kino.levoca.sk
Predpredaj a predaj vstupeniek hodinu pred premietaním
v pokladni kina Úsmev Levoča t.č. 053/4512208.
Zmena programu vyhradená!

