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Vážení učitelia, milí žiaci,
v týchto dňoch sme úspešne ukončili školský rok 2021/2022. Uplynulé mesiace
sa v celej našej spoločnosti, nevynímajúc z toho ani školstvo, vzhľadom na pandémiu, ktorá postihla celý svet, niesli v duchu rôznych, neočakávaných zmien.
Pandémia koronavírusu ovplyvnila naše životy a zmenila zaužívané spôsoby fungovania v každej oblasti verejného diania, v našich rodinách, aj v školstve. Z tohto
dôvodu sme sa ani tento rok nemohli stretnúť a osláviť Deň učiteľov spoločne.
Preto prijmite, vážení učitelia, moje poďakovanie za Vašu prácu touto formou.
Učiteľ vždy bol a je opodstatnene nositeľom kultúrnych a spoločenských hodnôt.
Svoju prácu ste zvládali a zvládate v tomto ťažkom období veľmi dobre, a tak ste
si so svojimi žiakmi poradili aj počas pandémie, či už s prezenčným alebo dištančným vzdelávaním. Poskytujete tak možnosť dať včas svojim žiakom aj ich rodičom
všetky potrebné informácie, usmerňujete ich, komunikujete s nimi a pracujete
často v neľahkých podmienkach.
Dovoľte mi, aby som Vám poďakoval za Vašu prácu, ochotu pomôcť a poradiť,
obetu a v neposlednom rade za Vaše podnetné myšlienky a nápady, ktoré vo
významnej miere prispeli k tomu, aby žiaci našich škôl v pozitívnom svetle vnímali svet a boli výborne pripravení na ďalšie profesijné smerovanie. Vzájomným
pochopením medzi ľuďmi a vzájomnou spolupatričnosťou sa vieme bez rozdielu
medzi ľuďmi oprieť o tie najdôležitejšie ľudské hodnoty akou je ochota, obetavosť
a zanietenosť.
Moja vďaka, obdiv a úcta patrí vám všetkým, ktorí ste boli po celý školský rok
2021/2022 obetavými, pracovitými a tvorivými vzormi pre svojich žiakov.
Milí učitelia a žiaci,
všetkým prajem príjemné prázdniny, pekné leto, radostný návrat do školy a dovidenia 5. septembra.

Miroslav Vilkovský,

primátor mesta Levoča
Fotograﬁa na obálke
Mgr. Juraj Čurilla
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OKOLIE „LEVOČSKEJ PRIEHRADY“
PREŠLO VEĽKOU PREMENOU
V meste Levoča, časť Levočská Dolina v rámci cezhraničnej spolupráce a vďaka
projektu „Cezhraničná spolupráca Intereg V-A-Poľsko-Slovenská republika 20142020 a názvom projektu PRÍRODNÉ KLENOTY POHRANIČIA „Ochrana ohrozených
druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno-prírodných atrakcií miest
Starý Sacz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra
a Levočská Dolina“ vznikla ekologická relaxačno-oddychová zóna
s interaktívnym náučným chodníkom.
VIACÚČELOVÁ VODNÁ NÁDRŽ –
ŽABIA CESTA
Technické služby mesta Levoča budú
prevádzkovateľom tohto areálu, ktorý ponúka množstvo možností na
športové, kultúrne alebo spoločenské
využitie. Pre športové vyžitie slúži univerzálne ihrisko, na ktorom si môžu
návštevníci areálu zahrať futbal, basketbal, tenis a volejbal. Zážitkový areál
s lanovým parkom a lezeckou stenou
má slúžiť širokej verejnosti, ktorá si
v ňom môže otestovať svoje lezecké
zručnosti pod dohľadom našich vyškolených inštruktorov. Deťom poslúži
detské ihrisko, ktoré pozostáva z hernej
zostavy v tvare lode a pružinových hojdačiek. K ďalším možnostiam športového vyžitia patrí pieskové ihrisko na plá-

žový volejbal v blízkosti vodnej plochy.
Na vodnej ploche je pripravená zóna
na plávanie s bezpečným vstupom do
vody aj pre najmenšie deti a bude pod
kontrolou plavčíka. Súčasťou areálu
sú vonkajšie sprchy a priestor na prezliekanie. V objekte domu prírody sú
pripravené toalety pre verejnosť. Technické služby mesta Levoča budú prevádzkovať požičovňu malých vodných
plavidiel, kde si budú môcť návštevníci
areálu požičať pramice alebo vodné bicykle.
Ďalšou možnosťou športového vyžitia je prenájom vonkajšieho šachu
a ruských kolkov, ktoré budú súčasťou
služieb, ktoré my ako prevádzkovateľ
budeme ponúkať. Vyšší komfort náv-

števníkom, ktorí náš areál navštívia za
účelom oddychu, relaxu či opaľovania,
zabezpečia aj lehátka, ktoré si budú
môcť u nás prenajať.
Relaxačne posedieť sa dá v hlavnom
altánku s výhľadom na vodnú plochu
alebo v samostatných prístreškoch,
ktoré lemujú areál. Tieto sú tiež ideálnym miestom, kde si budú môcť návštevníci so svojimi príbuznými či známymi uvariť kotlíkový guláš, prípadne
niečo upiecť na platni alebo ugrilovať
na rošte. Kotlík s platňou a roštom sa
bude dať prenajať spolu s varechou,
naberačkou a ostatným príslušenstvom, vrátane dreva.
Cenník jednotlivých služieb a vstupného bude po schválení mestským
zastupiteľstvom zverejnený na našej
stránke.
Hlavným prvkom pre kultúrne využitie
areálu je prekryté pódium, na ktorom
sa môžu konať rôzne kultúrno-spoločenské akcie.
Technické služby mesta Levoča plánujú otvoriť tento areál pre verejnosť dňa
9.7.2022 so sprievodným programom
hlavne pre najmenších. Bližšie informácie sludujte na fb profile/fb stránke
Žabia cesta.
INTERAKTÍVNY NÁUČNÝ CHODNÍK
– ŽABIA CESTA
Levočská priehrada a okolie vodnej
nádrže sa stalo domovom pre mnohé druhy živočíchov a rastlín, preto
hlavným cieľom bolo vytvoriť novú

4

INFORMÁCIE MsÚ
tam zanechávajú.
V úseku prechodu okolo areálu trasa
ústi k okraju rekreačných chát a končí
na parkovisku v areáli.
Život v okolí levočskej priehrady neutícha vo dne, ani v noci. Na všetkých
osadených informačných tabuliach
získate informácie o záhadách prírody
v okolí „levočskej priehrady“ a zároveň
sa dozviete veľa informácií o živočíchoch, flóre a faune. S ich pomocou sa
ľahko zahráte na zvieracieho detektíva
a stanete sa ozajstným objaviteľom prírodných záhad.
Srdečne pozývame všetkých, ktorí
majú záujem o oddych a relax v novovybudovanom areáli.
Technické služby mesta Levoča,
Mesto Levoča

turistickú atrakciu založenú na prírodných a krajinných zdrojoch pohraničia
a ochranu ojedinelého žabieho ohniska
v lokalite.
Prechádzka interaktívnym náučným
chodníkom s dĺžkou 1175 metrov Vás
oboznámi so žabím putovaním a zázrakom žabieho života. Prezentuje život
tunajších obojživelníkov a najvzácnejších prvkov miestnej flóry a fauny. Je
rozdelený na štyri úseky: úsek voda,
úsek lúka, úsek les a úsek prechodu
okolo areálu.
V úseku voda trasa začína pri z dreva
vyrezanej žabke a smerom na juh pokračuje okolo vodnej hrádze, potom
nadväzuje po cyklochodníku okolo Levočského potoka.
Na informačných tabuliach je zdokumentovaný vývoj obojživelníkov.
K priblíženiu ich putovania poslúži aj
informačný technický panel „migračná
bariéra na lezenie“, ktorý znázorňuje
„miesto“ ich presunu z lokality do lokality.
V úseku lúka trasa odbočuje cez starý
ovocný sad. Na informačných tabuliach
sa dozviete bližšie informácie o miestnej flóre a operencoch.
V úseku les pokračuje trasa do lesného
porastu. Zaujímavou formou a vlastným bádaním sa dozviete, ktoré zvieratá žijú v danom území a aké stopy
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Zmodernizovaná budova autobusovej
stanice v Levoči je otvorená pre verejnosť
Bezbariérový vstup pomocou rampy pre imobilných a zdravotne postihnutých

Od septembra 2021 začala budova autobusovej stanice meniť svoj vzhľad.
Zrealizovala sa kompletná výmena
okien a dverí. Stará strešná krytina bola
demontovaná a nahradená novou.
Okolie budovy autobusovej stanice sa
upravilo a vyhotovili sa nové asfaltové
spevnené plochy. Na budove autobusovej stanice sa zrealizovala nová
fasáda s novým soklovým obkladom.
Súčasťou stavebných prác bolo aj nové
pripojenie budovy na inžinierske siete.
Zrealizovala sa nová vodovodná prípojka, nové pripojenie do novej kanalizačnej šachty na odvod dažďových
a splaškových vôd a nová NN prípojka.
Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči“ bol
financovaný z rozpočtu Mesta Levoča
a z nenávratného finančného príspevku získaného v rámci výzvy č.
IROP-CLLD-X653-512-001 vyhlásenej
Občianskym združením MAS LEV, o.z
pre Integrovaný regionálny operačný
program.

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči bola ukončená
na prelome mesiacov apríl a máj.
V súčasnosti je v správe Technických
služieb mesta Levoča, ktoré dohliadajú
na jej prevádzkovanie. Otváracia doba
je nasledovná: pondelok až piatok od
6:00 do 18:00, sobota od 9:00 do 15:00
a nedeľa od 13:00 do 17:30.
V budove autobusovej stanice došlo
k dispozičným zmenám. Vybudoval sa
priestor pre čakáreň, hygienické zariadenia, kanceláriu, odpočiváreň a sklad.
V priestoroch čakárne autobusovej stanice boli umiestnené:
•
nové lavičky pre cestujúcich čakajúcich na autobusy;
•
dve online tabule s cestovnými poriadkami zobrazujúcimi príchody
a odchody autobusov;
•
televízor s aktuálnymi spravodajskými informáciami;
•
dva predajné automaty, jeden
s ponukou nealkoholických nápo-

jov a druhý s potravinárskymi produktmi.
V čakárni autobusovej stanice je dostupná free wifi zóna s časovým obmedzením.
Vytvorili sa nové hygienické priestory pre mužov, ženy aj imobilných a
zdravotne postihnutých s mincovými
zámkami. Na 33. zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Levoči bol poslancami
schválený poplatok 50 centov.
Počas otváracej doby bude v kancelárii prítomný zamestnanec Technických
služieb mesta Levoča, ktorý bude dohliadať na plynulý chod celej budovy.
V odpočivárni pre vodičov je k dispozícií chladnička, sedačka s nábytkom.
Sklad slúži aj na uskladnenie hygienických potrieb.
Pre pocit bezpečnosti osôb, majetku
a prevencie voči vandalizmu Mestská
polícia v Levoči vynovenú budovu autobusovej stanice aj okolia monitoruje
kamerovým systémom.
Ľubomíra Čujová
Mesto Levoča
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INFOCESTA PO ATRAKTIVITÁCH
OOCR TATRY – SPIŠ – PIENINY
V sobotu, dňa 18.6.2022 Mesto Levoča
privítalo novinárov a blogerov z Poľska.
Infocesta sa organizovala pod záštitou
štátnej agentúry Slovakia Travel, zastúpenej v Poľsku, pánom Martinom
Pavlíkom. Novinári z Poľska spoznávali
v rámci infocesty kultúrne a historické
pamiatky mesta a prírodné atrakcie.
Podrobné informácie nielen o histórii
danej kultúrnej pamiatky, ale aj o rodoch, ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj
mesta, im poskytli skúsení sprievodcovia. Veríme, že infocesta poľských novinárov prispeje k propagácii nášho mesta i regiónu a podporí rozvoj aktívneho
cestovného ruchu z Poľska. Novinári
po ukončení infocesty budú zasielať
priebežné výstupy vo forme článkov
a reportáží.
Informačná kancelária
Mesto Levoča
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VEŽA

BAZILIKY SVÄTÉHO JAKUBA
Od 1. júla 2022 do 31. augusta 2022 si môžeme vychutnať
pohľady na historické skvosty z veže Baziliky sv. Jakuba každý deň, v čase od 10:00 hod. do 19:00 hod. Prvý vstup je
o 10:00 hod. a posledný vstup o 18:15 hod. Prehliadky sa
konajú organizovane so sprievodcom. Bližšie informácie na
t.č.: 0903 465 955, veza@levoca.sk.

Pozvánka
Miestny odbor Matice slovenskej v Levoči
Vás srdečne pozýva na

Vatru zvrchovanosti
pri príležitosti 30. výročia prijatia
deklarácie o zvrchovanosti SR
Dátum: 15. 7. 2022
Miesto akcie:

na kopci Strompeš pri dvojkríži
Čas: 18:00 hod.
Program:
1. Hymna SR
2. Deklarácia o zvrchovanosti
3. Príhovory hostí
4. Hymnické piesne v podaní speváckeho zboru
5. Občerstvenie – podávanie gulášu
6. 19:00 hod. – zapálenie vatry
Mgr. Miroslav Brincko, Predseda MO MS v Levoči

INZERUJTE AJ VY V MESAČNÍKU

STATICKÉ ZABEZPEČENIE HRADOBNÉHO A PARKÁNOVÉHO MÚRU V ÚSEKU MEDZI KOŠICKOU BRÁNOU A REMENÁRSKOU BAŠTOU V LEVOČI

CENNÍK NÁJDETE NA STRÁNKE
www.levoca.sk

V mesiaci jún 2022 bol ukončený projekt s názvom:
„Statické zabezpečenie hradobného a parkánového
múru v úseku medzi Košickou bránou a Remenárskou baštou v Levoči“. V súlade s rozhodnutím č. SOÚ
2021/0032-406/423/44, vydaným Obcou Kurimany ako
príslušným stavebným úradom, Sociálny podnik mesta
Levoča, s.r.o., r.s.p. začal s realizáciou stavebných prác
v mesiaci február 2022. Jednalo sa o odstránenie havarijného stavu mestského opevnenia na severovýchodnej strane mestskej pamiatkovej rezervácie. Projekt bol
financovaný z Ministerstva financií SR.
Ľubomíra Čujová
Mesto Levoča
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Významné životné jubileum
v mesiaci jún 2022 oslávila:
79 rokov
Mária Semanová
Významné životné jubileá
v mesiaci júl 2022 oslávia:
87 rokov
Štefan Vrabeľ
86 rokov
PaedDr. Jozef Vizváry
85 rokov
Elena Jarošiková
84 rokov
Mária Olexová, Alžbeta Sedláková

Nové služby - čistenie kobercov, sedačiek,
náhrobných kameňov, sťahovanie, kosenie.
Ochrana dreva - ničenie červotočov, húb, plesní injektážou
a mikrovlnným žiarením. Viac info na t.č. 0904 865 262

83 rokov
Mária Novotná, Emil Vilkovský
80 rokov
Mária Falaštová, Agáta Jendrichovská,
Dušan Valent
77 rokov
Viktória Surovková
76 rokov
Vladimír Procházka, Štefánia Vitikáčová
70 rokov
Emília Ivanová, Miroslav Ušák,
Anna Viciánová
Všetkým oslávencom srdečne
blahoželáme, prajeme pevné zdravie
a veľa životného optimizmu
do ďalších rokov života.
Vitajte medzi nami:
Oliver Ján Lesnický, Michaello Ondruš,
Aneta Schwirianová, Liam Škovira,
Matúš Tomiskin, Niko Varga,
Nela Zoričáková
Manželstvo uzavreli:
Tomáš Koleček a Eva Tabaková
Michal Lisoň a Mgr. Ľudmila Krempaská
Jerguš Slota a Marta Petrisková
Marek Šlachtovský
a MUDr. Elena Dzurňáková
Mário Žiga a Nikola Dudušová

Opustili nás:

Helena Smiková, rok nar. 1926
Mária Rišová, rok nar. 1943
Mária Rovderová, rok nar. 1943
František Petruška, rok nar. 1947
Rudolf Gaj, rok nar. 1950
Viera Brincková, rok nar. 1956
Štefan Pollák, rok nar. 1958
Tatiana Švedová, rok nar. 1977
Darina Krajňáková, oddelenie OaVP
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Udialo sa ...
Školský rok pokračoval v svojom tempe
aj v rámci súťaží, ktoré sme nevynechali
a zapájali sa. Veľmi nás tešia úspechy našich
žiakov, ktorí svoje vedomosti a zručnosti
pretavili do vynikajúcich výsledkov, ktoré
Vám veľmi radi predstavíme:

ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ DEŇ TRIDSAŤSEDMIČKY
Myšlienka bola jasná. Školský športový deň
po úspešnej športovej aktivite “Beh poza
školu” sa bude konať. V deň konania aktivity sme sa prebudili do daždivého rána
a vôbec to nevyzeralo, že bude svietiť slnko.
Dážď však ako zázrakom po deviatej hodine ustal, dopolunie sa zmenilo na slnečný
deň a my sme mohli otvoriť náš ŠKOLSKÝ
ŠPORTOVÝ DEŇ.
Pohotová reorganizácia stanovíšť pre prípad dažda spôsobila, že niektoré aktivity
boli pripravené aj v priestoroch školskej
budovy a samozrejme aj telocvične. Všetci
sa postupne vystriedali na stanovištiach,
kde prekonávali svoje limity a dávali si nové
výzvy, takže určite každý postupne úspešne zvládol všetko. Športový deň sa niesol
v znamení hesla "Nesúťažíme, ale športujeme, pretože u nás vyhrávajú všetci, tak
ako deti, aj ich rodičia."
Celé dopoludnie sa nieslo v duchu dobrej
nálady, príjemných rozhovorov a konečne
aj spoločných stretnutí, pretože po dlhej
dobe sme sa mohli všetci stretnúť aj takto.
Atmosféru dopoludnia dotváral aj náš
maskot ZAJAC, ktorý bol naozaj všade.
Po aktivitách, skákacom hrade a hasičskom
kurze sme sa konečne dostali aj k programovej lahôdke dňa, ktorou bol samozrejme
vynikajúci guláš.
Čo dodať na záver? Veríme, že tento deň
naplnil to, čo sme očakávali a vďaka našim
sponzorom sa nám podarilo všetko zabez-

pečiť tak, aby všetci zúčastnení odišli naplnení energiou a pocitom spokojnosti z príjemného dňa. Už teraz sa tešíme na ďalšie
podobné školské aktivity.
Vaša ZŠ, G. Haina 37, Levoča
Milí čitatelia,
posledný mesiac školského roka je už tradične spájaný s jeho záverom. Tento školský
rok sa opäť zapísal do kroniky našej školy
ako úspešný, pretože priniesol veľa zmien,
noviniek, ale aj úspechov. Do kroniky školy
sa zapísal aj pán minister školstva, Branislav
Gröhling, ktorý našu školu osobne navštívil
27. januára 2022. Pri tejto príležitosti si prešiel školu, triedy a školský športový areál.
Počas prehliadky pán minister diskutoval
so žiakmi, učiteľmi a navštívil aj žiakov, ktorí
mu napísali osobnú pozvánku na Instagram.
Veľké úsilie sme zamerali na premenu interiérov školy, na ktorej sme intenzívne
pracovali. Školské chodby a triedy sa tak
postupne menili na nové oddychové zóny,
ktoré zmenili celkový vzhľad školy v oboch
budovách. Novinky sme postupne prezentovali na našej webovej stránke a na sociálnych sieťach školy.
Po covidovom období, ktoré nás prinútilo
zostať doma a obmedziť fyzickú aktivitu
sme po zrušení opatrení pristúpili k aktivite,
ktorá si od 1. apríla okamžite našla svojich
fanúšikov, a tak sa náš “Beh poza školu” stal
akýmsi pomyselným ťahúňom každého
týždňa. Žiaci sa tešili na beh a úspešne zbierali žetóny, ktoré im prinesú odmenu.
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VŠETKOVEDKO - celoslovenská súťaž
17.miesto - Boris Budzák (2.C)
MAKSÍK – korešpondenčná matematická
súťaž
1.miesto - Vladimír Kovaľ (3.A)
PYTAGORIÁDA P4 – okresné kolo
2.miesto – Tibor Samseli (4.A)
3.miesto – Dávid Michal Tremko (4.B)
5.miesto – Laura Orinčáková (4.A)
6.miesto – Liana Valenčíková (4.A)
PYTAGORIÁDA P5 – okresné kolo
1.miesto – Zuzana Melcherová (5.A)
2.miesto – Timotej Sobinovský (5.A), Dávid
Kedžuch (5.B)
4.miesto – Adela Pitáková (5.A)
PYTAGORIÁDA P7 – okresné kolo
1.miesto – Peter Gibala (7.A)
PYTAGORIÁDA P8 – okresné kolo
2.miesto – Barbora Bartošová (8.A)
4.miesto – Rastislav Berko (8.C)
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5 – okresné
kolo
1.miesto – Aneta Šurcová (5.A)
2.miesto – Dušan Šaradín (5.A)
3.miesto – Zuzana Melcherová (5.A)
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z6 – okresné
kolo
1.miesto – Samuel Vrábeľ (6.C)
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z9 – okresné
kolo
1.miesto – Simona Šaradínová (9.A)
MATEMATICKÝ KLOKAN
1.miesto - Nela Deptová (1.A)
1.miesto - Teodor Gibala (1.B)
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – okresné kolo
1.miesto - Liana Valenčíková (4.A)
ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK – celoslovenská súťaž (do finále sa prebojovali)
Nicole Bielická, Anna Beličáková, Ela Slaninová (1.A)
Zuzana Slejzáková (2.C)
Dávid Jakubec, Lukáš Beličák, Soňa Valentová a Leo Zolotarev (3.B)
Tamara Bečkerová (3.A)
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo
Kategória F
1.miesto - Tomáš Spišský (6.C)
3.miesto - Samuel František Iľaš (6.C)
Kategória E
1.miesto - Róbert Rusňák (7.B)
Kategória D
1.miesto - Barbora Bartošová (8.A)
5.miesto - Nikola Fľaková (8.A)
Kategória C
1.miesto - Simona Šaradínová (9.A)

ŠKOLSTVO, SPOLOČNOSŤ
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA – krajské kolo
Kategória E
8.miesto - Róbert Rusňák (7.B)
Kategória D
7.miesto - Barbora Bartošová (8.A)
Kategória C
15.miesto - Simona Šaradínová (9.A)
ŠALIANSKY MAŤKO – okresné kolo
II. kategória
3.miesto - Timea Fudalyová (5.A)
OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU –
okresné kolo
Kategória 1A
3.miesto - Tamara Valosová (7.B)
Kategória 1B
6.miesto - Patrícia Macášová (9.A)
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – okresné
kolo
Kategória E
5.miesto - Nikola Fľaková (8.A)
9.miesto - Simona Šaradínová (9.A)
Kategória F
5.miesto - Róbert Rusňák (7.B)
8.miesto - Tomáš Spišský (6.C)
Kategória G
3.miesto - Zuzana Melcherová (5.A)
4.miesto - Dušan Šaradín (5.A)
5.miesto - Timotej Sobinovský (5.B)
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – okresné kolo
Kategória C
3.miesto - Simona Šaradínová (9.A)
4.miesto - Amália Pomikalová (8.C)
MALÝ FUTBAL MLADŠÍCH ŽIAKOV - okresné kolo
2.miesto - Dominik Gally, Šimon Ambrózy,
Tomáš Heimschild, Roman Lesňák, Adam
Stanko, Sebastián Fabiš, Tomáš Berko, Milan
Ebergényi, Maxim Lazišťan
MALÝ FUTBAL MLADŠÍCH ŽIAČOK - okresné kolo
4.miesto - Ivana Brindzová, Tamara Kačmáriková, Nina Janovčíková, Tamara Hlavajová, Nela Kollárová, Michaela Mihálová,
Laura Sipková, Simona Maximová, Nina
Vdovjaková, Alexandra Frančáková
MALÝ FUTBAL McDONALD’S CUP - okresné kolo
1.miesto - Vladimír Kovaľ, Max Sipko, Karol
Jeseňák, Boris Budzák, Michal Brincko, Dominik Slanina, Kristián Piták, Leo Zolotarev,
Erma Mária Obert, Vanesa Šveďuková
SLÁVIK SLOVENSKA - okresné kolo
1. kategória
1.miesto - Teodor Gibala (1.B)
3. kategória
1.miesto - Amália Pomikalová (8.C)
SLÁVIK SLOVENSKA - krajské kolo
3.miesto - Teodor Gibala (1.B)
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo
2.miesto - Barbora Bartošová (8.A), Ester
Grešová (6.A), Tamara Jenkutová (6.A)
KOMIKS – výtvarná súťaž mestskej knižnice
kategória: starší žiaci
1.miesto - Klára Pomikalová (7.A)
2.miesto - Daniela Dobrovičová (7.A)
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo
5.miesto - Eliška Špenerová (9.B)

Vo výpise aktivít a udalostí by sme mohli
ešte pokračovať ďalej. Každá aktivita, či
už bola malá alebo veľká splnila svoj cieľ,
a tak mi zostáva poďakovať všetkým žiakom, ktorí venovali svoj čas a úsilie v jednotlivých súťažiach a aktivitách. Ďakujeme Vám, srdečne blahoželáme víťazom
a všetkým prajeme veľa ďalších úspechov
v budúcich školských rokoch. Moje poďakovanie patrí aj všetkým vyučujúcim, ktorí
žiakov pripravovali, nielen pre jednotlivé
súťaže, ale aj na jednotlivých vyučovacích
hodinách. V závere Vám prajem veľa slnečných dní počas letných prázdnin a opäť sa
na Vás teším v septembri.
Mgr. Štefánia Tomalská Repaská
riaditeľka školy
OCENENÁ PANI LOUISE S. EUSTACE
Už viac ako dve desaťročia prichádza medzi stredoškolákov katolíckeho gymnázia
v Levoči írska lektorka anglického jazyka.
Na maturitnom seminári vedie ako dobrovoľníčka hodiny konverzácie v angličtine.
Škola nominovala pani Louise Sarah Eustace na ocenenie Sophista pro regione 2022
v ankete Učiteľ a žiak Prešovského samosprávneho kraja.
V roku 1996 prišli na Slovensko rehoľné sestry Kongregácie Sestier Obetovania Panny
Márie z Írska na Slovensko. Usadili sa v Bratislave s cieľom pôsobiť tu a pomáhať núdznym. Počas cestovania po našej krajine
navštívili Spiš a cítili, že vyčlenenej komunite Rómov, ktorú našli pod Spišským hradom v obciach Dobrá Vôľa a Spišské Podhradie, chcú pomáhať každodenne.
S požehnaním nebohého spišského sídelného biskupa Františka Tondru vybudovali
a v roku 2004 slávnostne otvorili v Spišskom Podhradí Centrum Nano Nagle, pomenované po zakladateľke svojej rehole
/1775/. Až do roku 2021 pracovali – najprv
spolu s rehoľnými bratmi, neskôr iba ženy
– každodenne s malými deťmi v škôlke, so
staršími žiakmi v popoludňajších hodinách,
s dospelými ženami podvečer a šírili v tejto
minoritnej komunite osvetu v každodennej
hygiene, v starostlivosti o deti, rodinu a domácnosť.
Sestra Louise Sarah Eustace [Jústas] popri tejto náročnej práci (až do roku 2017
vo funkcii riaditeľky Centra Nano Nagle
[Nejgl] ) pôsobila najprv iba na Gymnáziu
sv. Františka Assiského v Levoči ako lektorka angličtiny, v posledných rokoch si ale
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delí pracovný týždeň aj pre iné cirkevné
stredné školy. „Sme náboženská kongregácia írskych sestier a snažíme sa pomáhať
kdekoľvek na svete hocijakým spôsobom.
Po aktívnej službe s rómskou komunitou,
keď som už na dôchodku, chodievam medzi mládež na tri cirkevné gymnáziá v Levoči, Spišskej Novej Vsi a Poprade. Učím tri
dni v týždni na školách, ktoré ma poprosili
o spoluprácu,“ vysvetľuje a už viac ako 20
rokov vedie hodiny konverzácie v anglickom jazyku a rolovými hrami a konverzačnými cvičeniami odbúrava u žiakov stres
hovoriť cudzím jazykom, prirodzeným
spôsobom ich motivuje komunikovať
a improvizovať bez stresu z gramatiky či výslovnosti.
V pozoruhodnom veku prináša budúcim
maturantom na hodiny tematicky rozdelené podľa konverzačných okruhov pohľad
80-ročnej cudzinky dlhodobo žijúcej na
Slovensku, ktorý je mimoriadne otvorený,
moderný, inšpiratívny a bez predsudkov,
mapujúci aktuálne celospoločenské dianie.
„Z môjho pohľadu chcú slovenskí študenti
napredovať, chcú sa vzdelávať, sú múdri
a ambiciózni, hoci trochu hanbliví. Ich učitelia zas pracujú veľmi usilovne.“
Od roku 2000 obetavo prichádza medzi
tínedžerov, trpezlivo a pozorne sa snaží
u nich odbúrať strach z hovorenia v cudzom jazyku a pripravuje ich na ústnu časť
maturitnej skúšky z angličtiny. S množstvom skúseností, otvorenou mysľou a reálne prežívanou vierou je cenným prínosom
k vyučovaciemu procesu a formácii mladých ľudí.
K úspešnej nominácii a zaslúženej cene
Sophista pro regione srdečne blahoželáme.
GSFA

ŠKOLSTVO, SPOLOČNOSŤ, RELAX
Mladí a mladší naši čitatelia , škola Vám síce už skončila,
ale poďte si s nami ešte zasúťažiť a vyhrajte nasledujúce ceny:
1. cena – kniha Čarovný Spiš + pero s logom mesta + notes
s logom mesta.
2. cena – tričko s logom mesta.
3. cena – šiltovka s logom mesta.

Šaliansky Maťko 27. ročník
Vďaka šalianskemu ortopédovi MUDr. Svetozárovi Hikkelovi vznikla súťaž v prednese slovenských povestí J. C.
Hronského. Je určená žiakom 2. – 7. roč. ZŠ a osemročných
gymnázií. Cieľom súťaže je vytvárať žiakom priestor na poznávanie umeleckých diel, priblížiť a prehĺbiť záujem detí
o minulosť nášho národa, o slovenčinu a vôbec o Slovensko. Nielen povesti, ale aj piesne, výšivky sú našou bohatosťou, vzácnym dedičstvom, ktoré je treba uchovať, lebo
je naše slovenské. V tomto roku sa okresné kolo súťaže konalo 01. apríla 2022 v priestoroch ZŠ, Francisciho v Levoči
v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej a MsÚ
– odborom školstva v Levoči. Žiaci súťažili v 3 kategóriách.

TAJNIČKA: AKÝ NÁZOV MÁ LEVOČSKÁ FONTÁNA?
8. Najbližšia hviezda k zemi

1. Najväčší ostrov Afriky

9. Najväčší ostrov na svete

2. Najdlhšia rieka na svete
3. Najhlbšie jazero na svete

10. Ktoré mesto má najvyšší gotický oltár

4. Najväčšia suchozemská púšť

11. Najväčší živočích na svete

5. Najväčší amfiteáter na svete

12. Najväčší oceán na svete

6. Najľudnatejší štát na svete

13. Najľudnatejšie mesto na svete

7. Najmenší štát na svete

I. kategória (2.-3. roč)

1. miesto: Arthur Valigura - ZŠ Spišské Podhradie, Školská
2. miesto: Bianka Bežillová – ZŠ Bijacovce
3. miesto: Kristína Šupolová – ZŠ Dravce

II. kategória (4.-5.roč.)

1. miesto: Patrik Hronček - ZŠ Spišský Hrhov
2.miesto: Kornélia Kopaničáková – Súkromná ZŠ Levoča
3. miesto: Timea Fudalyová – ZŠ G. Haina Levoča

III. kategória (6.-7. roč.)

1. miesto: Nela Bežillová – ZŠ Sp. Podhradie, Pálešovo námestie
2.miesto: Zoja Glevická – ZŠ Spišské Podhradie, Školská
3. miesto: Viktória Majerčíková – ZŠ Francisciho, Levoča
3. miesto: Dávid Butvin – ZŠ Spišský Hrhov

Porota v zložení: PaedDr. Božena Švábová, PhD., PaedDr.
Alžbeta Richnavská a Mgr. Mária Bariaková
V závere súťaže zablahoželali k výborným recitačným výkonom, ktorými vyčarovali umeleckú atmosféru a zaželali
veľa úspechov v krajskom kole.
Mgr. Miroslav Brincko, predseda MO MS v Levoči

TAJNIČKA PRE NAJMENŠIE DETI: PRIANIE
1. Armádny športový klub

6. Voda

11. Strihá a robí vlasy

2. V lete zelená na jeseň žltá

7. Lieta na lietadle

12. Vtedy zdobíme stromček

3. Funguje pod vodou

8. Hrá v divadle

13. Koniec pretekov

4. Stráži dom

9. Pracuje na lodi

14. Rastlina, ktorá vyzerá ako slnko

5. Ťaží uhlie

10. Plávanie na chrbte

15. Preteky áut v prírode

Odpovede zasielajte na mailovú adresu - sutaz@levoca.sk alebo prineste do klientskeho centra MsÚ do 15.7.2022.
Autor tajničiek: Michal Kašper

12

INFORMÁCIE TSML, PLATENÁ INZERCIA
Výber z kalendára zberu triedeného odpadu
v meste Levoča spolu s mimoriadnymi oznamami
V júli zbierame v IBV triedené zložky: plasty spolu s VKM, sklo, papier, a BIOODPAD zo záhrad.
Zber zmesového komunálneho odpadu sa v utorok 5.7.2022 počas
Sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda uskutoční bez zmeny.
Zberný dvor je zatvorený dňa 2.7.2022 (sobota) z dôvodu konania
Levočskej púte na Mariánsku horu a dňa 5.7.2022 (utorok) počas
Sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda.
JÚL 2022
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Zberný dvor

Kežmarská cesta 65, Levoča
ZD mimoriadne zatvorený

je v júli otvorený:

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

ZD zatvorený, Zber ZKO
ZD zatvorený

sobota od 8:00 do 16:00
ZD zatvorený

Vždy sa prosím ohláste na vrátnici.
štvrtok – Zberný dvor je
pre verejnosť ZATVORENÝ

BIO
ZD zatvorený

Dbáme aj o vašu bezpečnosť,
preto sú štvrtky vyhradené na manipuláciu
s odpadmi a na starostlivosť
o priaznivé pracovné a životné prostredie.

ZD zatvorený

Ďakujeme Vám, že nám pomáhate vytvárať
bezpečné pracovné prostredie.

papier
ZD zatvorený

Pre aktuálne informácie sledujte skupinu
Zber odpadu v Levoči na Facebooku
alebo na web http://ts.levoca.sk/

ZD zatvorený

BIO
ZD zatvorený

ZD zatvorený

Ďakujeme, že sa poctivo zapájate
do triedeného zberu.
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SPOLOČNOSŤ, KULTÚRA

Leto vyskladané zo zážitkov.
Aj tých z interaktívneho múzea

Plánujete si vyskladať leto zo zaujímavých zážitkov? Tak vás čakajú aj v levočskom interaktívnom
múzeu. Hľadaním malej nálepky začnete, veľké bude spoznávanie tajomstiev Louisa Brailla,
jeho písma a priblíženie sluchu a zraku bude doslova nadrozmerné.
Tento rok Legendarium odštartovalo už 15. júna a potrvá
do 11. septembra 2022.

Už štvrtý rok sa Múzeum špeciálneho školstva v Levoči,
Centrum vedecko-technických informácií SR (www.cvtisr.sk) zapojilo do projektu podporujúceho cestovný ruch
v Prešovskom kraji, do tradičného Legendaria – www.
legendarium.eu

Silná turistická „značka“ kraja je aj Múzeum špeciálneho školstva v Levoči. Aj tento rok sme si pripravili program, ktorý
zabaví aj poučí.

Aj tento rok sa zvedavci, hľadači dobrodružstiev a nových
objavov počas cestovania môžu zapojiť do projektu Legendarium. Aktivita Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska už siedmy rok touto formou motivuje
navštíviť rôzne atrakcie v kraji. Cieľmi sú hrady, múzeá, lokality v prírode, ale aj kúpaliská či náučné chodníky.

Začnite v centre mesta. Po príjemnej prechádzke na Medvedí
vrch objavíte rozhľadňu. Pokocháte sa úchvatnými výhľadmi
na mesto, Vysoké Tatry a široké okolie. A začnete pátrať. Pátrať
po trezore, ktorý ukrýva nálepku Louisa Brailla, autora Braillovej abecedy pre nevidiacich. Pokračovať potom budete v našom
zážitkovom múzeu. Čaká vás prehliadka interaktívnej expozície
a pečiatka s názvom Levoča. Dáte si 'tour' našimi štyrmi poschodiami. Uvidíte zaujímavé Pichtove písacie stroje. Napíšete
si svoje meno v Braillovom písme. Budete rozoznávať zvuky dopravných prostriedkov či zvierat. Hmatom spoznávať reliéfne
portréty významných špeciálnych pedagógov. Dozviete sa, ako
fungujú naše zmysly. Na nadrozmernom 3D modeli ľudského
ucha a oka zistíte, z akých častí sa skladajú a ešte ... a ešte veľa,
veľa zaujímavých informácií.

Motto tohtoročného Legendaria znie jasne - Vyskladaj si
leto! Vyskladaj si leto zo zážitkov a nových poznatkov, ale aj
súťaženia. Vekové hranice tu rolu nehrajú. Navštíviť zaujímavé miesta a získavať súťažné pečiatky či hľadať v prírode trezory s nálepkami môže totiž každý. Navyše v závere projektu
je pripravené veľké žrebovanie o hodnotné ceny. Odmeňovať sa bude aj priebežne.

V závere prehliadky sa ocitnete v tmavom priestore. Ten evokuje jednoduchú domácnosť nevidiacich. A počuli ste už
o zvukovom pexese? V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči si zahráte aj zvukové pexeso alebo poskladáte hmatové
puzzle.
Zážitková a interaktívna expozícia je vhodná pre kohokoľvek. Detského či dospelého návštevníka, odbornú verejnosť,
táborové skupiny, ale aj osoby so zdravotným postihnutím.
Nevidiaci si tu popisy exponátov prečítajú v Braillovom písme, vyhmatajú si repliky vybraných zbierkových predmetov.
Nepočujúci majú k dispozícii videosprievodcu v posunkovom jazyku. Osoby s telesným postihnutím vyvezie do expozície pohyblivá schodisková stolička.
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči je opäť otvorené
sedem dní v týždni vrátane sviatkov. Bližšie informácie
o programovej ponuke, otváracích hodinách, vstupnom, ale
aj ďalšie informácie nájdete na www.msslevoca.sk a sociálnych sieťach Facebook a Instagram.
Rezervujte si svoj vstup na prehliadku nášho múzea buď
telefonicky +421 918 625 285
alebo mailom mss.levoca@gmail.com
Tešíme sa na vás!
Štefánia Petreková
Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

14

KULTÚRA

7. Bienále plastiky malého formátu
niektorí sa po rokoch opäť vrátili, Ján
Zelinka a Miro Žáčok majú na tomto
bienále premiéru. Prevláda mladšia
stredná generácia autorov a diela, ktoré boli vytvorené v ostatných jeden až
troch rokoch.

torského výberu limitovaného počtu
umelcov – pre lepšie pochopenie východísk ich tvorby na báze viacerých
prezentovaných exponátov – nazrieť
do rozmýšľania aspoň niekoľkých.
Roman Popelár

7. ročník Bienále plastiky malého formátu nepredstavuje ucelenú výpoveď
o stave komorného sochárstva na Slovensku. Nešlo nám o to, urobiť salón.
Skôr pokúsiť sa prostredníctvom kurá-

Idea založiť na Slovensku bienále tohto typu vzišla
v roku 2005. Pri zrode myšlienky i realizácie stáli prof.
Jozef Jankovič, akad. soch., historička umenia Ľuba
Belohradská a Viera Moravčíková, koordinátorka
projektu. Keďže bienále sa od vzniku cielene viazalo
k mestu Pezinok, pôvodný názov znel Bienále plastiky malého formátu Pezinok. V začiatkoch sa podujatie odvolávalo na Mednarodni bienale male plastike
Murska Sobota (Slovinsko). Pointou bolo, že aj v menších regionálnych mestách malých krajín môže vzniknúť významné podujatie s medzinárodným dosahom.

Názov: 7. Bienále plastiky malého formátu
Socha / Hmota / Vedomie - 7. ročník (Oščadnica – Levoča – Senica)
Miesto: Galéria mesta Levoča
Kurátor: Roman Popelár
Vystavujúci: Ján Hrčka, Katarína Kissoczy, Patrik Kovačovský, Bohuš Kubinský,
Helena Lukášová (CZ), Róbert Makar, Róbert Szittay, Iveta Tomanová, Miroslav
Trubač, Ján Zelinka, Miroslav Žáčok (SK/CZ)
Vernisáž: piatok 8. júla 2022 o 19.00 hod.
Trvanie výstavy: 8.07. 2022 – 21.08. 2022

Úvodný ročník bienále (pod vedením Ľuby Belohradskej) sa konal v roku 2007. Mal retrospektívny
charakter a bol prehliadkou výstupov absolventov
výtvarných vysokých škôl v SR a ČR od roku 1990.
Organickou súčasťou projektu boli podujatia ako medzinárodné kolokvium, program DETI NA VÝSTAVE
i koncerty pre verejnosť.
Od roku 2011 dostáva podujatie víziu, ktorá má
vzostupný charakter, od roku 2013 je medzinárodné
a výstavy sú prezentované širokému publiku vo viacerých slovenských galériách vrátane Bratislavy. Aktuálny, v poradí 7. ročník, prebieha v kontexte dozvukov
pandémie. Má menej vystavujúcich, ide takmer výlučne o domácich autorov.
Názov Socha/Hmota/Vedomie symbolizuje stíšenie
a opätovné ponorenie sa do podstaty komorného sochárstva – k témam, ktoré rezonujú v druhej dekáde
21. storočia. Historizujúce verzus aktuálne. V princípe
jednoduché, čitateľné koncepty artikulované z veľkej
časti prostredníctvom štylizovaných figúr, torza figúry, odtlačku, alebo abstrahovaného vizuálneho odrazu aktuálneho prežívania tvorcu. Z jedenástich vystavujúcich niektorí vystavujú po druhý-tretíkrát,
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web: kniznicalevoca.sk
Instagram: kniznicalevoca
FB: kniznicajanahenkela
e-mail: info@kniznicalevoca.sk
Tel.: 053/451 2202
Mobil: 0910 788 895
Klub šikovných rúk
7. júl, štvrtok 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.
V júli si vyskúšame techniku makramé.

Knižný klub KJH
21. júl, štvrtok o 18.00 hod.
Srdečne vás pozývame na stretnutie knižného klubu, kde môžete diskutovať alebo
len počúvať rozhovor o dobrej literatúre.
V knižnom klube čítame knihu Dušana Dušeka Potok pod potokom.

Prázdninové čítanie na Jarmoku
12. júl, utorok o 16.00 hod., átrium Jarmoku
Pozývame vás na počúvanie príbehov
a rozprávok pre deti aj dospelých v príjemnom prostredí átria Jarmoku v Levoči.
Podujatie sa koná v spolupráci s MsKS
a Levočským kreatívnym spolkom OZ.

Knižná búdka sa vracia
23. júl, sobota o 16.00 hod., kaviareň Provence
Pozývame vás na slávnostné otvorenie
knižnej búdky v parku pri kaviarni Provence. Budeme čítať, tvoriť, hrať sa a spievať.
Podujatie sa koná v spolupráci s MsKS
a kaviarňou Provence.

Konverzácia v ruštine - По-русски обо
всём
12. júl, utorok 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.
Čo čítajú knihovníci
14. júl, štvrtok 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.
Let’s talk!
19. 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 konverzačné stretnutia Let’s talk!.
Témou júlového stretnutia budú dovolenky
a cestovanie.

O knižných novinkách
28. júl, štvrtok o 15.00 hod.
Ak hľadáte tipy na letné čítanie, pozývame
vás na stretnutie pri knihách v spoločnosti
nás knihovníkov a ďalších čitateľov. Predstavíme vám knižné novinky vydané v tomto roku, ktoré stoja za prečítanie.

VÝPOŽIČNÝ ČAS
POČAS LETA
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

8.00 - 17.00
8.00 - 17.00
14.00 - 17.00
8.00 - 17.00
8.00 - 17.00
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Prečítané leto
každú stredu o 10.00 hod.
Už štvrtý rok 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 v piatok 1. júla pri téme “O fontánach” a potom každú ďalšiu
stredu dopoludnia o desiatej.
V júli nás ešte čakajú témy “O panelákoch”, “O tajných uličkách”, “O snoch”
a “O nočnej oblohe”.
Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
S rodinou do knižnice
počas celého leta
Príďte stráviť príjemný čas s rodinou
v knižnici pri príbehoch, rozprávkach
a tvorení. Ponúkame vám individuálne čítanie pre vašu rodinu a vašich priateľov na vopred dohodnutý
termín. V prípade záujmu píšte na
adresu podujatia@kniznicalevoca.
sk alebo volajte na tel. číslo knižnice. Tému a výber kníh prispôsobíme
veku vašich detí.
Klub spoločenských hier
každý pondelok od 14.00 hod.
Príďte sa k nám cez leto schladiť
alebo schovať počas daždivých dní.
Máme pre vás k dispozícii výber
rôznych spoločenských hier na rozvíjanie jazykových zručností, precvičovanie vedomostí či strategického
myslenia. Vezmite do knižnice kamarátov alebo celú rodinku a zabavte sa pri spoločenských hrách.

KULTÚRA, SPOLOČNOSŤ

Romány pre ženy
Beňačková, Renata: Bol si mojím omylom
Berne, Lisa: Pán a jeho nevesta
Brnková, Michaela: Iba desať dní
Camden, Elizabeth: Zúfalá nádej
Dray, Stephanie: Ženy zo zámku Lafayette
Figueiredo, Isabela: Tučná
Hunter, Teagan: Nedám Ti (vedieť)
Lipińska, Blanka: Ďalších 365 dní
O‘Leary, Beth: Road trip
Ries, Michala: Celý život
Sparks, Nicholas: Prianie
Waldon, Lacie: Posledný let
Detektívky a trilery
Bartz, Andrea: Nikdy sme tu neboli
Clarke, Amy Suiter: Dievča, 11
Derňár, Peter: Kladivo
Fitzek, Sebastian: Námesačný
Herbert, Debbie: Nie sú ako my
Hjorth, Michael; Rosenfeldt, Hans: Kto seje
vietor

Kubica, Mary: Anjelik
Pavesi, Alex: Osem detektívok
Literatúra pre deti a mládež
Boehme, Julia: Terka a lesní detektívi
Brezina, Thomas C.: Ohnivé oko – prísne
tajné!
Bright, Rachel: Veľryba, čo chcela viac
Dubuc, Marianne: Medveď a šepot vetra
French, Jess: Tajomstvá oceánov
Chainani, Soman: Škola dobra a zla – Výprava za slávou 2
Chapman, Linda: Môj tajný jednorožec –
Prekvapenie pod hviezdami
Macho, Adrián: Gerda – Malá veľrybka
Mourlevat, Jean-Claude: Jefferson
Mull, Brandon: Dragonwatch: Dračia hliadka
Revajová, Toňa: Túlavý braček
Riordan, Rick: Dcéra hlbín
Ruhe, Anna: Tajomná lekáreň – Záhada
čierneho kvetu
Spomaľ… na svojom prahu
Stewnerová, Tania: Alea, dievča mora 3,4
Stower, Adam: Ako Fin zaplavil svet
Štelbaská, Zuzana: Stane sa zázrak
Urban, Jiří: Denník malej blondínky 2 –
Opäť v škole
Whalen, M. D.: Veľká kniha prdov
Webb, Holly: Vodný kôň
Zázračný džbán (Indické rozprávky)
Náučná literatúra pre dospelých
Bjarnason, Egill: Ako Island zmenil svet
Burkeman, Oliver: 4000 týždňov
Faber, Joanna; King, Julie: Ako hovoriť
s malými deťmi, aby nás počúvali
Fossey, Dian: Gorily v mlze
Helmstetter, Kristen: Vnútorné dialógy pri

káve
Ilustrovaná ústava Slovenskej republiky
Ivan, Michal: Beštie a bojovníci
Karmažín, Tinka: Tinkine rodinné recepty 2
Kaušitz, Juraj; Ondruš, Dalibor a kol.: Špeciálna onkológia
Komžík, Marián: Menej známe ovocné
druhy 2
Kužela, Ladislav; Čižmáriková, Zuzana:
Zdravie bez liekov
Leman, Kevin: 5 dní, ktoré zmenia vaše dieťa
Levy, Lawrence: Príbeh štúdia Pixar
Medicína – veľké myšlienky jednoducho
vysvetlené
Németh, František: Geriatria a geriatrické
ošetrovateľstvo
Púček, Ján: Karpaty!
Suchá, Jitka; Jarolímová, Eva: Trénink
paměti pro seniory
Turner, Tina: Šťastie vychádza z teba
Veda – veľké myšlienky jednoducho vysvetlené
Venglář, Jakub: Místa, kam se nechodí
Vydrová Škarková, Tereza: Recy textil
Wedel, Angelika: Okrasné vtáky

NOVÉ KNIHY NA MESIAC JÚL

Beletria
Asimov, Isaac: Nadácia na rozhraní
D‘Silva, Renita: Dieťa vojny
Morris, Heather: Tri sestry
Muhammad, Rahaf: Rebelka
Nunez, Sigrid: Priateľ
Rand, Ayn: Zdroj
Rosnay, Tatiana de: Sarah a jej kľúč
Singer, Isaac Bashevis: Rudovláska Kejle
Slimani, Leila: Vôňa kvetov noci
Staviarsky, Víťo: Rinaldova cesta
Steinbeck, John: V neistej bitke
Štrpka, Ivan: Hermovská chôdza
Tarantino, Quentin: Vtedy v Hollywoode
Vanistendael, Judith: Ako Dávid prišiel
o hlas (komiks)

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

kniznicalevoca.sk

Nákup kníh z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

Levoča a okolie nielen z neba
Mesto Levoča v spolupráci s Informačnou kanceláriou
mesta Levoča dáva do pozornosti knižnú publikáciu
Levoča a okolie nielen z neba za účelom propagácie
nášho regiónu. Kniha v slovenskom aj anglickom jazyku spolu s leteckými fotografiami nielen nášho starobylého klenotu a kráľovského mesta Levoča, ale aj
okolitých miest dotvára nezabudnuteľné čaro. Pôvab
nepoznaného nám pomocou knihy odhalí menej známe miesta, ktoré stoja za povšimnutie a spoznanie. Kniha je v predaji v Informačnej kancelárii mesta Levoča,
na Námestí Majstra Pavla 58, v cene 10,50 €. Predmetná kniha vyšla v edícií Slovensko z neba. Knihy, vydané
v rámci tohto projektu predstavujú krajinu na leteckých fotografiách. Doteraz vyšlo viac ako päťdesiat
titulov. Sú zostavené buď tematicky (napríklad Slovenské hory z neba, Slovenské hrady a zámky z neba), alebo regionálne. V projekte vychádzajú knihy, venované
mestám, turistickým a samosprávnym regiónom.

Mesto Levoča
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V CYKLO SPIŠI
vyrastá ďalšia talentovaná cyklistka
V klube CYKLO SPIŠ jazdí ďalšia vychádzajúca hviezda cestnej cyklistiky na
Slovensku. Po Pavlovi Rovderovi, ktorý dnes reprezentuje kontinentálny cyklistický
klub Dukla Banská Bystrica a patrí do slovenskej reprezentácie, háji farby klubu
aj Klaudia Varšová. Viacnásobná majsterka Slovenska v časovke do vrchu nám
porozprávala niečo o svojich začiatkoch, úspechoch, ale aj o tréningovom
procese či reprezentačných skúsenostiach.

1. Klaudia, fanúšikovia slovenskej mládežníckej cyklistiky ťa mohli prvýkrát
zaregistrovať v r. 2018, kedy si sa začala
zúčastňovať Slovenského pohára v cestnej a horskej cyklistike. Aká bola tvoja
cesta k cyklistike a prečo si sa rozhodla
práve pre tento šport?
Voľba cyklistiky neprišla z mojej hlavy. Naviedla ma na to kamarátka Lenka. Predtým
som chodievala na športové súťaže a zrazu
sa mi ozvala, že môžem chodiť s ňou trénovať. Tak som začala a vôbec som si neuvedomovala, že by som raz mala ísť na preteky. Keď mi tréneri povedali, že ma čakajú
prvé preteky, tak som nevedela, čo mám
od toho očakávať. Nejakú predstavu som si
vytvorila podľa fotografií. Nepamätám si, či
moje prvé preteky boli cestné alebo horské,
ale viem, že som sa veľmi bála. Po tých pretekoch som si povedala, že to nie je až také
zlé a keď budem trénovať, tak ma to bude
baviť. Viac som sa bála horských pretekov,
pretože tam sú potrebné technické zručnosti. Bála som sa najmä zjazdov.
2. Venovala si sa pred cyklistikou iným
športom?
Dá sa povedať, že som sa venovala behu.
Nechodila som do žiadneho bežeckého
klubu, ale chodila som reprezentovať školu napríklad na cezpoľné behy. Taktiež som
chodila na športové súťaže v basketbale,
futbale aj florbale. Pamätám si, že v triede
som bola jediným dievčaťom, ktoré robilo
všetky športy. Podľa mňa mi to pomohlo
k vytrvalosti. Chodila som na súťaže, ale tréningu som sa nevenovala. Na dedine sme si
niekedy zahrali futbal.
3. Na konci prvej sezóny si začala zbierať
prvé úspechy. V Kláštore pod Znievom
si na časovke aj v pretekoch skončila na
druhom mieste. Ako si spomínaš na daný

víkend?
Boli to pre mňa obyčajné preteky a pred
nimi som neriešila konečný výsledok. Nemala som cieľ napríklad skončiť medzi
najlepšími piatimi. Vtedy som len získavala
skúsenosti. Pamätám si, že prišiel za mnou
tréner a začal ma objímať. Nechápala som,
čo sa stalo. Vtedy bola na pódiu aj ďalšia
pretekárka v našom klube a spravili nám
spoločnú fotografiu. Sú to pekné spomienky. Prakticky z ničoho nič som sa dostala na
pódium.
4. O tri týždne neskôr si v Spišskej Novej Vsi nenašla premožiteľku a stala si
sa majsterkou Slovenska v časovke do
vrchu. Aké faktory podľa teba prispeli
k tvojim výborným umiestneniam už
v prvej sezóne?
Podľa mňa to bolo tým, že som nezačínala
od nuly. Mala som už kondíciu z iných športov. Na bicykli som ale nemala najazdených
veľa kilometrov a chýbali mi aj skúsenosti.
Od štartu som šla tak, ako som vedela a ako
mi sily stačili. Ani som vtedy neriešila, že
som vyhrala tú časovku. Možno k tomu pomohol aj fakt, že sa na Uložu musím dostať
po ťažkom kopci. V prvom roku som však
po ňom veľmi nechodila. Cestovala som
domov autobusom alebo autom.
5. V roku 2019 si sa začala venovať aj
dráhe. V celkovom poradí na konci sezóny si skončila na druhej priečke. Ktoré
odvetvie cyklistiky Ti najviac vyhovuje
a prečo?
Na horských pretekoch sme mali aj technickú časť, kde mi to veľmi nešlo. Súperky
v tom boli lepšie. Čo sa týka dráhy, tak som
si niekedy myslela, že cestné a dráhové preteky sú to isté. Spočiatku som vôbec nevedela, ako tá dráha vyzerá. Keď som videla
dráhu v Prešove, tak som si vravela, že toto
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nie je nič pre mňa. Kamarátka ma ale povzbudila a dráha sa mi tak zapáčila, že som
začala mať radšej preteky na dráhe ako na
ceste. Postupom času zo mňa opadol strach
z nej.
6. Ako kadetka si sa prepracovala aj do
slovenskej reprezentácie. Ktorý dosiahnutý výsledok v reprezentácii je pre teba
najcennejší?
V roku 2020 som bola prvý rok kadetka
a bola som zaradená do reprezentácie. Spočiatku sme nemali žiadne reprezentačné
výjazdy, pretože prišla pandémia. Bola som
rada, že sme vôbec mali Slovenský pohár.
Minulého roku som absolvovala prvý reprezentačný výjazd v Rakúsku, kde som sa
zúčastnila etapových pretekov Sportland
Kids Tour. V úvodnej časovke som skončila na 14. mieste, čo som vôbec nečakala.
Boli sme tam štyri Slovenky a mojím cieľom bolo nebyť najhoršou z nich. Na ďalší
deň bola normálna etapa. Opäť sa mi šlo
dobre a skončila som na 12. priečke. Mala
som radosť z toho, že vládzem držať krok
so súperkami aj v zahraničí. V ďalšej etape
som skončila na 25. mieste, ale v poslednej
etape som spadla, zlomila panvu a preteky
som nedokončila.
7. Na jar si sa zúčastnila predsezónneho
sústredenia v Chorvátsku, kde si bola
so svojím tímom CYKLO SPIŠ. Skús nám
načrtnúť, ako vyzeral tvoj deň na sústredení.
Mladší pretekári chodili ráno behávať a na
rozcvičku. Ja som behať nechodila, pretože ma čakali preteky s reprezentáciou.
O ôsmej sme mali raňajky a doobeda som
chodila na tréning za autom, ktorý mal päťdesiat až šesťdesiat kilometrov. Poobede
som absolvovala ďalší tréning so zvyškom
tímu. Čas tréningov sme mali prispôsobe-
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ný podľa počasia. Na tréningoch sme spočiatku šli spolu, ale neskôr sme sa rozdelili.
Mladší cyklisti prichádzali z tréningov ako
prví. Nám tréningy trvali najviac štyri hodiny. Po tréningu sme sa najedli a osprchovali. Večer sme mali strečing a cvičili sme
jogu s trénerkou. Medzi tréningami sme
oddychovali. Pozerali sme filmy, alebo sme
sa šli prejsť k moru a pozrieť si mesto. Nechceli sme tráviť čas na telefónoch. O desiatej
sme mali večierku, ale posledné dni sme už
spali o deviatej. Mali sme aj voľné dni, počas
ktorých sme umývali bicykle a šli do mesta.
8. Venuješ sa v rámci predsezónnej prípravy aj iným športovým aktivitám?
Áno. V zime na Uloži sme chodili hrať hokej,
korčuľovať sa alebo behať. Beh aj jazdu na
valcoch som mala v tréningovom pláne.
Každý rok máme u nás ľad. Taktiež sme chodili na turistiky, ale lyžovať som nebola.
9. Od aktuálnej sezóny patríš do kategórie junioriek, kde pretekáš aj so ženami.
Na prvom kole, kritériu v Trnave si medzi juniorkami skončila na tretej priečke. Aké sú tvoje ambície v jednotlivých
disciplínach pre túto sezónu v rámci Slovenského pohára na ceste?
Ako juniorka už cítim, že to nie je jednoduché. Je obrovský rozdiel medzi kategóriami
kadetiek a junioriek. Najprv som len pozerala, kde som sa to dostala. Je to naozaj
ťažké. Tým, že pretekáme so ženami, sa ide
úplne iné tempo ako v predchádzajúcich
kategóriách. Snažím sa hlavne držať v pelotóne, aby ma neodtrhli. Na kritériách chcem
najmä nazbierať body. V pretekoch s hromadným štartom sa chcem najmä udržať,

pretože vždy sa niekoľko cyklistiek neudrží.
Zároveň sa chcem vyhýbať pádom. Keď si
mám vybrať medzi riskom alebo spomalením, tak radšej spomalím, pretože po pádoch mám rešpekt a nechcem si niečo zlomiť. Na tréningoch je to v poriadku, ale keď
som na pretekoch v balíku a vidím tie pády,
tak mám obavy z toho, že opäť spadnem
a dva mesiace budem bez bicykla. Už to nechcem zažiť. Snažím sa neskončiť posledná
a ísť podľa svojich možností.
10. Tohtoročné majstrovstvá Českej
a Slovenskej republiky v cestnej cyklistike sa uskutočnia v českej obci Kovářov
a meste Mladé Vožice. Pre teba to bude
premiéra na spoločných majstrovstvách.
Skús povedať, aké sú tvoje ambície na
jednom z vrcholov sezóny.
V Česku som ešte nepretekala, takže neviem, aká je tam úroveň. Určite to nebude
také ako na Slovensku. Dúfam, že dovtedy poriadne vyladím svoju formu. Medzi
juniorkami chcem zabojovať o umiestnenie
v Top 5. Bolo by skvelé, keby sa mi podarilo
dosiahnuť na pódium.
11. Pre aktuálnu sezónu si zaradená aj
do slovenskej reprezentácie v cestnej
cyklistike. Nakoľko si juniorka, môžeš
štartovať na Svetovom pohári, majstrovstvách Európy či majstrovstvách sveta.
Aké sú tvoje ambície na medzinárodnej
scéne?
Na týchto pretekoch je veľa cyklistiek rado,
keď sa vôbec udrží v balíku, pretože pelotón sa hneď od začiatku delí na menšie
skupinky a množstvo cyklistiek nepríde do
cieľa. Chcela by som sa držať najlepšej Slo-
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venky, ktorá je podľa mňa Terézia Ciriaková.
Prvoradé je pre mňa dôjsť do cieľa. Určite
nemierim na pódium. Ide mi hlavne o skúsenosti, ale aj o zážitky.
12. Máš za sebou prvé reprezentačné
preteky medzi juniorkami – Gent – Wevelgem, kde sa Ti nepodarilo prísť do cieľa. Ako hodnotíš svoj výkon v Belgicku
a čo ti tieto preteky ukázali do budúcna?
Na preteky som sa veľmi tešila spoločne
s ostatnými Slovenkami. Samozrejme, vedeli sme, čo nás čaká a že to nebude jednoduché. Deň predtým sme si boli pozrieť
trať. Pred cieľom nás čakal úsek s dlažobnými kockami. To bol najťažší úsek. Celé preteky boli rovinaté. Točili sme sa na okruhoch
a veľmi fúkal vietor. Približne jedno kolo
som sa držala v balíku. Na úseku s kockami začali niektorým cyklistkám vypadávať
fľaše a množstvo dievčat tam preto spadlo.
Potom som sa dokázala vrátiť do pelotónu,
ale cesty boli strašne úzke a bolo nás 130.
Na niektorých úsekoch sme dokonca museli zastaviť. Celý pelotón sa preto natiahol a s Janou Mácsaiovou sme sa prepadli
dozadu. So skupinou, kde som bola, som
sa snažila dobehnúť hlavnú skupinu, ale
musela som ísť sama, pretože viaceré odpadnuté cyklistky to už vzdali. Ale ja som to
ešte nevzdávala a niekoľko kôl pred cieľom
ma rozhodcovia odvolali. Ten balík by som
pravdepodobne už nedobehla.
13. Aktuálne si študentkou Strednej
zdravotníckej školy v Levoči, kde študuješ odbor praktická sestra. Ako zvládaš
školské povinnosti v kombinácii s cyklistikou?

ŠPORT, VOĽNÝ ČAS
Školu som doposiaľ zvládala dobre. Počas
prvého polroku som zvládala školské povinnosti aj tréningy, ale po sústredeniach
sa mi toho dosť nahromadilo. V škole som
nebola približne päť týždňov. Po návrate
som mala veľa písomiek, pretože sa blížil
štvrťrok a ja som nemala žiadne známky.
Učitelia, pochopiteľne, chcú známky. Takže
prvý týždeň po návrate som sa veľa učila,
až ma z toho bolela hlava. Niekedy som sa
pripojila aj online, keď som mohla, keďže
niektoré predmety máme dištančne. Keby
som nemala tak dobré spolužiačky, tak by
som bola úplne stratená. Posielali mi úlohy, povedali mi, čo preberali alebo z akých
tém písali písomky. Spolužiačky ma chápu
a vedia, že to nemám jednoduché. Veľmi mi
pomohli, ale aj učitelia s riaditeľkou brali na
mňa ohľad. Lenže známky som potrebovala
a oni písomky za mňa nemôžu napísať.

sezóny nemôžeš dopriať?
Počas sezóny by som nemala jesť jedlá ako
vyprážaný syr alebo niečo z McDonaldu.
Skôr preferujem cestoviny. Snažím sa jesť
zdravo. Ale nie je jedlo, ktoré by som mala
zakázané.
17. Veľmi diskutovanou témou je bezpečnosť cyklistov na cestách. Vlani po
kolíziách s automobilmi zomreli dvaja
cyklisti, ktorí sa pravidelne zúčastňovali
Slovenského pohára. Aké sú tvoje skúsenosti s vodičmi motorových vozidiel počas tréningov?
Na tréningoch som už zažila všeličo. Sú šoféri, pred ktorými dávam klobúk dolu. Sú
ľudskí. Idú čo najďalej, aby nás neohrozili.
Keď prechádzame cez križovatku, tak počkajú. Dávajú si záležať na tom, aby nás neohrozili a ďakujem im za to. Na druhej stra-

14. O dva roky budeš maturovať. Akým
smerom by si sa chcela po ukončení
strednej školy uberať?
Po skončení strednej školy chcem ostať pri
medicíne. Veľa žiakov skončí zdravotnícku
školu a uberá sa iným smerom, ale ja chcem
ostať pri zdravotníctve. Veľmi ma baví pomáhať ľudom. Zaujíma ma ľudské telo
a choroby. Nechodím na tú školu len preto,
žeby som nemala kam ísť. Určite chcem ísť
aj na vysokú školu, ale naozaj neviem, na
aký odbor. Rozmýšľam nad medicínou alebo ošetrovateľstvom. Neviem, či si trúfam
na medicínu, pretože tam je dosť chémie
a ja nie som študijný typ. Chcem pracovať
v nemocnici, ale ešte neviem, na akej pozícii.
Čo sa týka cyklistickej kariéry, ešte neviem.
Bolo by ťažké sa popri cyklistike venovať
aj vysokej škole. Pred sebou mám ešte dva
roky. Cyklistiku beriem predovšetkým ako
záľubu. Niekto chodí do základnej umeleckej školy a ja na bicykel. Uvidíme, čo bude.
15. Ako vyzerá tvoja strava počas sezóny?
Špeciálne sa nestravujem. Nemám žiadne
diéty. Zjem všetko, čo mi dajú na tanier.
Veľmi sa nepozerám na váhu. Neobávam
sa toho, že priberiem. Obidvaja rodičia sú
chudí, takže to mám v genetike. Na sústredeniach nás trénerka vedie k zdravej strave.
Na raňajky jedávame pohánku a stravujeme sa zdravo, aby sme mali energiu. Vyhýbame sa mastným jedlám. Keď prídem
domov, jem to, čo mamka navarí. Keď som
vonku s kamarátmi, aj ja si dám napr. pizzu,
ale nepreháňam to. Mám vyváženú stravu.
16. Sú jedlá, resp. nápoje, ktoré si počas
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ne sú šoféri, ktorým je to úplne jedno. Na
križovatke nám nedajú prednosť a obehujú
nás tak tesne, že mám problém sa udržať
na bicykli. Musím dávať pozor aj na iných
cyklistov, aby som ich neposlala na zem.
Najhorší sú tí, ktorí trúbia a obiehajú nás
stokilometrovou rýchlosťou. Cyklisti patria
na cestu rovnako ako autá.
Jakub Hlubek
Autor článku je externým redaktorom
cycling-info.sk. V minulosti sa venoval
mládežníckej cyklistike ako jazdec CYKLO
SPIŠU. Aktuálne je študentom žurnalistiky
na Univerzite Komenského v Bratislave.
Poznámka redakcie: Rozhovor bol urobený už
v máji, ale pre nedostatok priestoru nemohol
byť uverejnený v júnovom čísle.

ZDRAVOTNOCTVO, POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE

Darovanie krvi môžeme nazvať aj peelingom kostnej drene
Darcovstvo krvi je ušľachtilá činnosť, ktorá spája všetkých tých, ktorí sú ochotní a môžu pomôcť. Nemocnica AGEL
Levoča prevádzkuje transfúziologické oddelenie a možnosť darovania krvi majú darcovia každý utorok a štvrtok.
V blízkej budúcnosti nemocnica plánuje aj obnovu mobilnej odberovej jednotky s odbermi v Kežmarku
a Krompachoch. Málokto vie, že darcovstvo má zo zdravotného hľadiska beneﬁty aj pre samotného darcu. Aké?
Krv je pre pacientov a zdravotnícke zariadenia nesmierne dôležitá. „Veľmi si vážime pomoc všetkých darcov, bez ktorých
by sme nemohli fungovať. Darovanie krvi
je umožnené všetkým zdravým jedincom
s hmotnosťou nad 50 kg. Málokto však vie,
že darovanie krvi má zo zdravotného hľadiska prospešný účinok aj pre samotného
darcu. Po darovaní krvi sa krv v tele človeka
prirodzene obnovuje. Môžeme to nazvať
aj tak, že je to tzv. „peeling“ kostnej drene.
Po darovaní sa krv v organizme prirodzene
tvorí, čím sa obnovujú krvotvorné bunky,
súčasne má darovanie krvi i stimulujúci
účinok na imunitu,“ hovorí o benefitoch darovania krvi pre ľudský organizmus, MUDr.
Rastislav Osif, primár Transfúziologického
oddelenia, krvnej banky a hematologickej
ambulancie Nemocnice AGEL Levoča.
Darcov krvi a krvi nie je nikdy dosť. „Letné
mesiace sú z hľadiska počtu darcov najslabšie. Mnoho z nás je na dovolenkách, no
nemocnice potrebujú krv celý rok a stále
rovnako, a preto našich darcov radi privítame aj v tomto období,“ informuje MUDr.
Osif. Najviac darcov krvi oddelenie eviduje
v prípade krvnej skupiny 0. Najmenej darcov, ale aj všeobecne najmenší počet ľudí 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,“ hovorí odborník s dlhoročnými skúsenosťami.
Odbery krvi sa realizujú na Transfúziologickom oddelení levočskej nemocnice každý
utorok a štvrtok od 7.00 hod. Záujemcovia
sa môžu vopred objednať na telefonickom
čísle +421 53 3332 370. „V blízkej budúcnosti plánujeme aj obnoviť mobilnú odberovú
jednotku, ktorá bude chodievať dvakrát do
mesiaca na odbery do Kežmarku a dvakrát
do mesiaca bude k dispozícii záujemcom
v Krompachoch. Momentálne pracujeme
na detailoch ohľadom spustenia prevádzky
a v prípade obnovenia odberov budeme
verejnosť určite včas informovať. Opäť sa
veľmi tešíme na darcov z Krompách a Kežmarku, s ktorými je vynikajúca spolupráca
a máme s nimi dobré skúsenosti,“ dodáva,
MUDr. Rastislav Osif.

P O H OTOVO S T N É L E K Á R N E
ROZPIS SLUŽIEB JÚL 2022
OKRES LEVOČA
1. 7.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

2. – 3. 7.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

4. 7.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

5. 7.

8:00 - 19:00

lekáreň Dr. Max

6. – 8. 7.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

9. – 10. 7.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

11. – 15. 7.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

16. – 17. 7.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

18. – 22. 7.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

23. – 24. 7.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

25. – 29. 7.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

30. – 31. 7.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

Lekáreň Dr. Max
(Pri podkove 7)

tel. 0901 961 267
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Spomienky

RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV
1. júla – PRVÝ PIATOK V MESIACI.
Svätá spoveď v Bazilike sv. Jakuba od
17.00 hodiny.
2. júla – SVIATOK NAVŠTÍVENIA
PANNY MÁRIE, na Mariánskej hore
slávnosť. (sobota)
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba
o 6.30 a 19.00 hodine.
Na Mariánskej hore podľa programu púte 2022.
Ako po iné roky aj teraz bude Televízia LUX prenášať liturgický
program z Mariánskej hory v sobotu a v nedeľu.
3. júla – ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – HLAVNÁ LEVOČSKÁ PÚŤ.
Nedeľné sv. omše s formulárom Navštívenia Panny Márie budú v Bazilike
sv. Jakuba:
o 6.00, 8.00 a 19.00 hodine.
5. júla – SLÁVNOSŤ SV. CYRILA
A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV. (utorok)
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.
7. júla – PÚŤ KRESŤANSKÝCH SENIOROV. (štvrtok)
Program na Mariánskej hore od 8.00
do 13.00 hodiny.
Slávnostná sv. omša, ktorú vysiela aj
TV LUX bude o 9.30 hodine.
Sv. omšu bude slúžiť administrátor
Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš.
10. 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.
16. júla – PANNY MÁRIE ŠKAPULIARSKEJ. (sobota)
Na Mariánskej hore sv. omša o 10.00
hodine.
17. júla – ŠESTNÁSTA NEDEĽAV CEZROČNOM OBDOBÍ.
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30
hodine.
24. júla – SEDEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ.
O 10.00 hodine slávnostná odpustová sv. omša ku cti sv. Jakuba,
apoštola.
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30

a poďakovania

„Odchádzam za svetlom, kdesi v diaľke splyniem s ním.
Tým, ktorých milujem, na cestu posvietim.“

Vierka Brincková
Dňa 20.05.2022 odišla do večnosti moja milovaná manželka, naša drahá mamička, babka, teta,
príbuzná a priateľka Vierka Brincková. Týmto vyjadrujeme úprimné poďakovania lekárskemu
kolektívu v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici pod vedením p. primára MUDr. Hrnčára
a pani MUDr. Magdalene Jablonickej za príkladnú lekársku starostlivosť. Veľké poďakovanie
patrí Mgr. Rastislavovi Višňovskému za jeho duchovnú podporu a dôstojnú rozlúčku so zosnulou dňa 26.5.2022. Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Viere Jankovčínovej za krásne a dojemné slová.
Všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou Vierkou úprimne ďakujeme.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, za kvetinové dary.
S láskou a úctou manžel Janko, deti - dcéra Inga s rodinou a syn Róbert s rodinou.

„Mal rád život, ľúbil svoje deti, vnučky, celú rodinu.
Nikdy nepomyslel na poslednú žitia svojho hodinu.
Osud bol však k nemu krutý, nedoprial mu s nami dlhšie byť.
Nebolo pomoci, ani lieku žiadneho, aby mohol ešte žiť.“

Juraj Šarišský
Dňa 12.7.2022 si pripomíname 7 rokov odo dňa, keď nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Juraj Šarišský.
V našich srdciach a mysliach žije naďalej. Spomíname a nezabúdame.
Manželka Alžbeta, syn Rastislav a dcéra Iveta s rodinou.

„Modlitba tíško znie z našich perí,
pri hrobe stoja jej drahí, ktorí ju mali radi.“

Mária Suchá
Dňa 3. júla 2022 si pripomenieme 10. smutné výročie odchodu do večnosti našej drahej manželky, mamky, babky Márie Suchej, ktorá nás opustila vo veku 72 rokov.
Chýba všetkým, tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Odpočinutie večné daj jej, Pane!
S láskou a žiaľom v srdci na ňu spomína manžel Štefan,
dcéra Iveta, synovia Miroslav a Štefan s rodinami.

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

Mária Lesňáková
Štefan Lesňák
Dňa 10.07.2022 uplynie 30 rokov, čo nás navždy opustil náš otec Štefan Lesňák a 26.11.2022 uplynie 8 rokov, čo nás navždy opustila naša mama Mária Lesňáková. Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou a úctou spomína dcéra Mária, syn Ľubomír a nevesta Jarmila s rodinami.
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Helena Labudová
Dňa 25. júla 2022 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mamka a babka Helena Labudová. Vy, ktorí ste ju poznali, venujte
jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomína syn Ľubomír s rodinou a dcéra Adriana s rodinou.

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

Štefan Lesňák
Dňa 31.07.2022 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil Štefan Lesňák.
S úctou a vďakou spomína manželka Jarmila s dcérou Marcelou a Jaroslavou.
Súrodenci Mária a Ľubomír s rodinami.

hodine.
25. júla – SLÁVNOSŤ SV. JAKUBA
APOŠTOLA, patróna baziliky, farnosti a mesta.
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba 6.00,
8.00 a 19.00 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 31. júla 2022
o 10.30 hodine.
31. júla – OSEMNÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ.
Na Mariánskej hore sv. omša o 14.30
hodine.
Zmena programu vyhradená!

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
„V pamäti našej žiariť bude pamiatka jeho stále živá.“

Michal Hrubizna
Dňa 31.07.2022 si pripomenieme 25 rokov, čo nás navždy opustil Michal Hrubizna, manžel, otec,
starý otec a známy.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna,
syn Radoslav s manželkou, dcéry Michaela s manželom a Slávka s rodinou.

Melánia Olekšaková, rod. Gajdošová
narodená 1959
zomrela 2022

Úprimné poďakovanie vyslovujeme Mons. Františkovi Dlugošovi za dôstojnú rozlúčku a zádušnú omšu.
Veľké poďakovanie patrí všetkým za účasť na poslednej rozlúčke a za vyslovené prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Milí Levočania.
Po 16. rokoch pastorácie v miestnej gréckokatolíckej cirkvi odchádzam na iné
pôsobisko. Chcem sa z úprimného srdca poďakovať Bohu za dar žiť, pôsobiť
a stretávať sa s vami. Ďakujem mojim spolubratom všetkých miestnych cirkví,
vedeniu mesta, predstaviteľom rôznych inštitúcií, riaditeľom škôl, pedagógom, lekárom, zdravotníkom, ako aj všetkým vám osobitne, drahí Levočania
za prijatie, pochopenie, ústretovosť, spoluprácu a všetku pomoc, ktorej sa
mne a mojej rodine dostalo.
Nech vám Všemohúci Boh zosiela svojho Svätého Ducha do každej chvíle života a Presvätá Bohorodička svojím plášťom nech chráni každý váš krok.
S hlbokou úctou, láskou a požehnaním o. Rastislav Višňovský s rodinou.
„Kto budoval svoje dielo, ten ho opustí ťažko. Kto sa snažil budovať dielo
Božie, tak vie, že v tom môže pokračovať ktokoľvek iný a on môže pokračovať kdekoľvek, kam ho Pán Boh pošle.“
(arcibis. J. Graubner)
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Bohoslužobný program na mesiac
Júl 2022.
Sväté liturgie v týždni:
pondelok, streda (csl.),
štvrtok, piatok – 16:30
utorok, sobota – 07:30
Sväté liturgie
v nedeľu – 10:00 po slovensky
V sobotu 2.7. 2022 je sviatok Uloženia rúcha presvätej Bohorodičky
v Blachernách. V tento deň sa na
Mariánskej hore v rámci Mariánskej
púte bude sláviť sv. liturgia o 15:00
hod. Hlavným slúžiteľom bude vladyka Peter Rusnák, prešovský administrátor a bratislavský eparcha.
V nedeľu 03.07.2022 bude na Mariánskej hore sláviť sv. liturgiu o. Matúš Nastišin, popradský protopresbyter o 07:00 hod.
V cerkvi na sídlisku Západ bude
v nedeľu archijerejská sv. liturgia so
začiatkom o 08:00 hod. Slávi vladyka
Peter Rusnák.
SVIATKY V MESIACI JÚL:
02.07. – sobota – Uloženie rúcha
presvätej Bohorodičky v Blachernách
05.07. – utorok – sv. Cyril a Metod,
učitelia Slovanov
17.07. – nedeľa – blažený Pavol
Peter Gojdič, prešovský biskup
20.07. – streda – svätý prorok Eliáš
25.07. – pondelok – Zosnutie sv.
Anny, matky presvätej Bohorodičky

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
„Čas ubieha a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky v našich srdciach zostávajú.“

EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
Služby Božie na mesiac júl 2022

Mária Kuľová

Milí Levočania!

Dňa 19. júla 2022 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila a odišla do večnosti naša drahá mamka a starká Mária Kuľová.
Vy, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry Mária, Anna, Marta a Jana s rodinami.

„Ten, kto Ťa poznal, si spomenie.
Ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.“

Michal Lukačik
Dňa 19.06.2022 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný syn, brat, synovec, vnuk Michal
Lukačik.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú rodičia, brat Vladimír a ostatná rodina.

„Čas plynie, no bolesť a smútok v srdci zostáva.“

František Olejník
Dňa 25. júla si pripomenieme 5.výročie, čo si Pán života a smrti povolal k sebe do večnosti môjho
milovaného manžela, drahého otca a dedka Františka OLEJNÍKA. Milosrdný boh nech ho odmení za jeho dobrotu a lásku večným životom.
„Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti...“
S vďakou a úctou spomínajú manželka Mária, deti Beáta a Stanislav s rodinami.

„Už je to rok, čo v duši ostala prázdnota,
chýbajú nám spoločné chvíle i tvoja dobrota.“

Mária Maslišová
Dňa 2. júla uplynie 1. rok, čo nás opustila naša milovaná mamka, svokra, babka, dcéra, sestra
MÁRIA MASLIŠOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme.
S láskou spomínajú dcéry Janka a Marianka, zaťovia Slavomír a Róbert,
vnučka Liliana, vnuci Filip, Dario, Andrej, Tadeáš, mama Katarína,
sestry Katarína, Marta, Gabriela, bratia Štefan, Daniel, Martin.

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

Rudolf Šebest
Dňa 11.7.2022 uplynie rok, čo si odišiel navždy tam, odkiaľ niet návratu.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
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Už sú prázdniny, skončil sa čas učenia, stresov a podľa väčšiny študentov práve nastáva čas, ktorý prinesie dlho očakávaný pokoj a radosť.
Skúsme sa opýtať podobnú otázku tri týždne po začiatku prázdnin
a uvidíme, že u viac ako polovice
mladých sa objavuje podobný životný štýl, ktorý je živený realitou
nazvanou nuda. Nebezpečenstvo
tohto obdobia spočíva hlavne
v množstve voľného času, v nečinnosti, v aktivitách, ktoré môžeme
robiť bez dozoru iných, v prístupe
k životu, ktorý je hlavne počas
prázdnin u mnohých charakterizovaný postojmi: „Je chvíľa, aby som
nič netvoril a iba nechal plynúť čas,"
alebo „To je nuda poďme urobiť niečo vzrušujúce!" Podľa výpočtov, má
dnes bežný človek o 33 000 hodín
viac voľného času, ako jeho predok
v polovici 19. storočia.
Je na nás, aby sme si vybrali. 1. Môžeme sa rozhodnúť pre surfovania
po televíznych programoch, webových stránkach, v úsilí zahnať nudu
a uspokojiť svoju túžbu po niečom
viac. 2. Alebo sa môžeme rozhodnúť
hľadať vo voľnom čase, ktorý nám
prázdniny ponúkajú Boha, v kvalitnej kresťanskej knihe, kresťanskom
filme, na kresťanských podujatiach
detí a mládeže, aj tu si môžeme nájsť
nové priateľstvá, počuť zaujímavé
myšlienky a zažiť dobrodružstvá. Ponuka dobrého je bohatá.
Ako sa aj apoštol Pavel prihovára
v liste Filemonovi aj nám: „a prosím, aby sa tvoja účasť vo viere
prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi.“ Fil 1,9
Čas prázdnin, to mnoho obyčajného a "šedého", nemusí byť prežitý,
iba v nekonečnom hľadaní vzrušenia, zábavy, TV reality. Môže to byť
aj obdobie, keď si môžeme nájsť
čas na ľudí, byť s nimi, urobiť pre
nich niečo užitočné.

CIRKVI
Skúsme sa viac rozprávať pri vypnutom televízore.
Skúsme obetovať prácu a hluk
a stráviť chvíle s členmi svojej rodiny. Verím, že aj toto je hľadanie dobrých a Božích vecí pre nás a našich
blízkych a vnášanie trocha neba do
života na zemi.
Skúsme sa viac modliť sami s Bohom, v súkromí a skôr než sme už
na smrť unavení. Každý okamih, keď
si nájdem čas na Boha, mi Pán Boh
vynahradí mnohonásobne teraz, no
omnoho viac v nebeskom kráľovstve.
SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA
PODUJATIA A SLUŽBY BOŽIE
V KOSTOLE NA NÁMESTÍ:
2.7. 2022 o 19.00 hod.
Opera MOJŽIŠ v artikulárnom
kostole v Kežmarku
Vstupné dobrovoľné
3.7.2022
Služby Božie v kostole v Levoči
sa nekonajú, koná sa Evanjelický
deň v Kežmarku, stretnutie evanjelikov Slovenska
o 10.00 hod slávnostné služby
Božie v artikulárnom kostole
v Kežmarku v priamom prenose
RTVS, doprava vlastná, na požiadanie zabezpečí evanjelický cirkevný zbor, spoločný obed v priestoroch zboru
o 15.00 hod Evanjelici – kto sme
a čím žijeme? Hudobno - slovné
pásmo
10.7.2022
Služby Božie v 4. nedeľu po Svätej Trojici o 9.00 hod
17.7.2022
Služby Božie v 5. nedeľu po Svätej Trojici o 9.00 hod
24.7.2022
Služby Božie v 6. nedeľu po Svätej Trojici o 9.00 hod
25. 7.2022 – 29.7.2022
Denný hudobný tábor pre deti aj
mládež v Levoči a Organová škola Marty Gáborovej. V termíne
každý deň od pondelka do piatka od 8.00 – 16.00 hod.
Cena: 50€/osoba (v cene sú obedy, olovrant, pitný režim, programové materiály)
Čo zažijeme? Biblické príbehy, hra

na bubon djembe, športové a skupinové hry, tvorivé dielne, výlet.
V organovej škole aj hra na organ,
začiatočníci a pokročilí.
Prihlásenie a otázky na t.č. 0918
828 199 do 20.7.2022
30.7.2022 o 19.00 hod.
EXODY v 20. STOROČÍ. Koncert,
svedectvo farára narodeného
v Angole, otvorenie výstavy obrazov Františka Guldana.
31.7.2022
Služby Božie v 7. nedeľu po Svätej Trojici o 9.00 hod. Káže Leonardo Teca, evanjelický farár narodený v Angole, dnes pôsobiaci
v Kladne, ČR. Hrajú a spievajú deti
z hudobného tábora.

Slovíčko od minoritov
Mária nám odhaľuje povolanie k rodinnej láske
Drahí Levočania,
organizátori tohoročnej púte na Mariánsku horu nadväzujú na 10. svetové
stretnutie rodín, ktoré sa konalo 22. 26. júna v Ríme. Jeho motto: „Rodinná
láska: povolanie a cesta svätosti“ úzko
súvisí s patrocíniom našej baziliky –
Návšteva Panny Márie. Mária sa totiž
ponáhľala k svätej Alžbete, svojej príbuznej, keď sa dozvedela, že vo svojej
starobe počala dieťa, hoci sa o nej hovorilo, že je neplodná. Len čo Alžbeta
počula jej pozdrav, naplnil ju Duch
Svätý a dieťa v jej lone sa zachvelo radosťou.
Hovorí sa: „Hosť do domu, Boh do
domu.“ O Panne Márii to v tej chvíli platilo dvojnásobne, veď vo svojom lone
nosila Božieho Syna. Mária nás svojím
príkladom pozýva, aby sme sa ponáhľali k našim blízkym a aby sme s láskou
prijímali návštevy, veď v každom človeku je prítomný Boh. On je Otcom každého z nás. Pamätajme na to aj keď budeme vítať, či stretávať pútnikov. Som
rád, že sa od pútnikov nebude vyberať
parkovné. Snažme sa, každý ako môžeme, spraviť gesto lásky k tým, čo k nám
prichádzajú.
Známy výrok o putovaní hovorí: „Ak
chceš spoznať Krista, choď do Jeruzalema, keď chceš spoznať Cirkev, choď
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do Ríma a keď chceš spoznať seba, putuj do Compostely.“ Pútnická cesta do
Compostely vedie aj cez naše mesto,
a tak putovanie by nám malo byť blízke.
Som presvedčený, že k tomu heslu môžeme dodať: „Ak chceš poznať Pannu
Máriu, choď do Levoče.“ Na Mariánskej
hore môžeš zistiť, že nebo je nám bližšie, než sa tam dole zdalo. Pri pohľade
z hora môžeš objaviť, ako je tam dole
krásne a že stálo za tú námahu ísť sem.
Podobne je to s duchovným výstupom,
keď počúvame Máriinho Syna, odmietame hriech a konáme dobro, môžeme
odhaliť, že povolanie k rodinnej láske je
nádherné, aj keď sa občas zadýchame.
Brat Martin Mária Kolár,OFMCov.

V JÚLI PLÁNUJEME:
2.7. – Púť Kruciáty oslobodenia
človeka – z Kežmarku na Mariánsku
horu
4. – 9.7. – Prázdniny u minoritov
– pre mladých od 15 rokov – dopoludnia práca, popoludní výlety
do okolia; s možnosťou ubytovania
v kláštore
15.7. – Sviatok sv. Bonaventúru
z Bagnoregia – od 15:00 sa členovia Františkánskeho svetského rádu
budú modliť františkánsky ruženec

INFORMÁCIE MsÚ, KULTÚRA

Dopravný režim
počas konania Levočskej púte
V súvislosti s konaním Levočskej
púte bude v dňoch 02.07.2022
a 03.07.2022 zavedený osobitný
dopravný režim v meste Levoča na
Košickej ulici, Námestí Majstra Pavla,
Sadovej ulici a Ulici športovcov.
Parkovanie osobných motorových
vozidiel bude povolené bezodplatne na parkoviskách a miestnych
komunikáciách v meste Levoča nepodliehajúcich osobitnému dopravnému režimu.
Pre parkovanie autobusov bude vymedzený jeden jazdný pruh na ceste
III/3225 v smere od Levočskej Doliny.
Vjazd vozidiel na Mariánsku horu
bude povolený len na základe povolenia vydaného Rímskokatolíckym
farským úradom v Levoči.
Zásobovanie, dovoz a odvoz tovaru
pre príležitostný trh na Ulici športovcov bude povolené len vozidlám
označeným povolením pre služby
a zásobovanie, ktoré vydáva Mestský
úrad Levoča, oddelenie investičnej

činnosti, územného plánovania a životného prostredia, stavebný úrad.
Vstup na Košickú ulicu a na Námestie Majstra Pavla bude povolený
len vozidlám označeným povolením
pre služby a zásobovanie, ktoré vydáva Mestský úrad Levoča, oddelenie investičnej činnosti, územného
plánovania a životného prostredia,
stavebný úrad.
Do uzatvorených častí mesta bude
povolený vjazd motorovým vozidlám, ktorých majitelia majú
v predmetnej časti mesta Levoča trvalý, resp. prechodný pobyt, majiteľom nehnuteľností, zamestnancom
organizácií, vozidlám zabezpečujúcim zásobovanie, organizátorom
Mariánskej púte a záchranným zložkám.
Kyvadlová doprava na Mariánsku
horu v dňoch 2.07.2022 a 3.07.2022
nebude zriadená.
Mestská hromadná doprava bude
premávať podľa platného grafikonu.

MIMORIADNE VLAKOVÉ SPOJE
Spišská Nová Ves – Levoča
Čas
05:27 – 05:44
07:17 – 07:34
08:03 – 08:20
09:27 – 09:44
11:27 – 11:44
13:27 – 13:44
14:11 – 14:28
15:27 – 15:44
17:27 – 17:44
19:27 – 19:44

Číslo vlaku
Vlak 8703
Vlak 8707
Vlak 8709
Vlak 8711
Vlak 8715
Vlak 8719
Vlak 8721
Vlak 8723
Vlak 8727
Vlak 8731

Dátum premávky
03.07.2022
02.07.2022 a 03.07.2022
03.07.2022
02.07.2022 a 03.07.2022
02.07.2022
02.07.2022 a 03.07.2022
03.07.2022
02.07.2022 a 03.07.2022
02.07.2022
02.07.2022

Levoča – Spišská Nová Ves
Čas
06:24 – 06:40
07:40 – 07:56
08:26 – 08:42
10:14 – 10:30
12:14 – 12:30
13:50 – 14:06
14:32 – 14:48
16:04 – 16:20
18:14 – 18:30
20:14 – 20:30

Číslo vlaku
Vlak 8704
Vlak 8706
Vlak 8708
Vlak 8712
Vlak 8716
Vlak 8718
Vlak 8720
Vlak 8724
Vlak 8728
Vlak 8732

Dátum premávky
03.07.2022
03.07.2022
02.07.2022 a 03.07.2022
02.07.2022
02.07.2022 a 03.07.2022
03.07.2022
02.07.2022 a 03.07.2022
02.07.2022 a 03.07.2022
02.07.2022
02.07.2022
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Prímestské spoje Levoča – Spišská
Nová Ves budú premávať ku poliklinike na Námestí Štefana Kluberta
(zastávka Levoča, Prešovská). Výstupná a nástupná zastávka bude na
ceste I/18 nad parkoviskom na Sadovej ulici.
Mimoriadne vlakové spoje na trati
Spišská Nová Ves – Levoča budú vypravené podľa platného cestného
poriadku. Ku vlakovým spojom bude
zriadená kyvadlová doprava premávajúca ku poliklinike na Námestí Štefana Kluberta.
Dovoľujeme si požiadať všetkých
účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného
značenia, zvýšenú pozornosť a ohľaduplnosť pri dodržiavaní dopravných usmernení.
Mesto Levoča srdečne pozýva a víta
všetkých účastníkov Levočskej púte.
Odd. IČ,ÚPaŽP,SÚ

PROGRAM JÚL 2022 • KINO ÚSMEV
12
SD
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P

P
01

02

03

MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA

01

PREZIDENTKA

1.7. (PIA) o 17:00, 2.7. (SOB) o 17:00, 3.7. (NED) o 15:00 • Animovaná komédia • 88 min. • USA • 5€

1.7. (PIA) o 19:00 • Komédia • 98 min. • ČR • 5€

12

12

SD

OV

P

P
07

08

THOR: LÁSKA A HROM

14

HÁDKOVCI

7., 8. (ŠTV, PIA) o 19:00 • Akčný, fantasy • 119 min. • USA • 5€

14. (ŠTV) o 19:00 • Komédia • 98 min. • ČR • 5€

15
SD

ST
P
15

MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA

15

ČIERNY TELEFÓN

15. (PIA) o 17:00 • Animovaná komédia • 88 min. • USA • 5€

15. (PIA) o 19:00 • Horor/Thriller • 102 min. • USA • 5€

15

15

ČT

ČT

P

P

FK

19

JABLKÁ

22

VŠETKO, VŠADE, NARAZ

19. (UTO) o 19:00 • Dráma, komédia • 90 min. • GR/PL/SLO • s preukazom FK 4€/ bez preukazu FK 5€

22. (PIA) o 19:00 • Komédia, akčný, dobrodružný, sci-fi • 139 min. • USA • 5€

12
SD

OV

P

P
23

NÁMESAČNÍCI

23. (SOB) o 17:00, 24. (NED) o 15:00 • Animovaný • 85 min. • DE • 5€

24

29

STRIEDAVKA

29. (PIA) o 19:00 • Komédia • 90 min. • ČR • 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!

LETNÉ KINO

ÁTRIUM MESTSKÉHO DIVADLA

JÚL - AUGUST • VŽDY V STREDU o 21:00 hod.

