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Vážení Levočania,
posledné 2 roky sme žili v mimoriadne
náročnej dobe, akú nezažili naši rodičia
ani prarodičia. S pandémiou COVID-19
sme bojovali statočne a podarilo sa
nám vyhrať viacero rozhodujúcich bitiek. Ale náš boj s COVID-19 rozhodne
nekončí. Napriek neľahkej situácii sú
medzi nami osobnosti, ktoré vo svojej
tvorivej práci nepovolili ani na chvíľu
a ich výsledky hovoria za všetko. Práve preto sa uskutočnilo dňa 19.8.2022
slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom som udelil verejné uznania osobnostiam, ktoré hodnotou a kvalitou svojej práce neustále
reprezentujú naše mesto nielen doma,
ale i v zahraničí. Medzi ocenenými sú
osobnosti z oblasti zdravotníctva, kultúry, športu, verejného či spoločenského života. Každý z nich prežil v Levoči
i mimo nej svoj životný príbeh. Udele-

ním týchto cien som laureátom poďakoval za prácu v prospech nášho mesta,
za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov
v rôznych oblastiach a za príklad mladým, že sa oplatí robiť pre spoločnosť.
Prejavil som im vďaku a úctu za to, že
pre nás obetovali svoj čas, prácu, zdravie za účelom zlepšenia podmienok života, aby sme my, ale i ďalšia generácia
mohli viesť krajší a lepší život. Ich skúsenosti sú pre nás studnicou múdrosti,
ktoré s pokorou prijímame, pretože si
uvedomujeme, že ich múdrosť bola
získaná nielen radosťou s úsmevom,
smútkom so slzami, ale aj bolesťou.
Som hrdý na toto mesto, ktoré s toľkou
poctou a úctou pamätá na tých, ktorí
chcú, aby sa meno Levoče stále viac
jagalo medzi mestami, ktoré svojim
obyvateľom dávajú nielen domov, ale
aj miesto pre naplnenie snov.
pokračovanie na druhej strane
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INFORMÁCIE MsÚ
v zahraničí.
Ing. arch. Pavol Mikolajčák za
šírenie dobrého mena Levoče
a Slovenska v zahraničí a medzinárodné úspechy v oblasti
architektúry.
CENA MESTA LEVOČA:
Interné oddelenie Nemocnice
Agel v Levoči za veľké osobné
nasadenie a obetavosť pri starostlivosti o pacientov počas
pandémie COVID-19.

Verejné uznania boli udelené nasledovne:
ČESTNÉ OBČIANSTVO:
Mgr. Henrieta Farkašová za osobitný
prínos v oblasti rozvoja slovenského
paralympijského športu, mimoriadne
úspechy v zjazdovom lyžovaní a za šírenie dobrého mena mesta Levoča a SR

Ing. arch. Magdaléna Janovská za hodnotu a kvalitu architektonických diel a aktívny
prístup pri obnove pamiatok
zaradených do zoznamu svetového dedičstva UNESCO v meste Levoča.
PaedDr. Ján Ferko za aktívnu činnosť
a prácu v prospech seniorov.
MUDr. Rastislav Osif za významné výsledky vedeckej a verejnoprospešnej
činnosti, za propagáciu mesta Levoča
doma i v zahraničí a za činnosť pri záchrane ľudských životov.
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Dr.h.c. PhDr. Ján Valko, PhD.- za celoživotný prínos pri šírení dobrého mena
doma i v zahraničí.
CENA PRIMÁTORA MESTA
Mgr. Ladislav Gajdoš za mimoriadny podiel na rozvoji školstva zrakovo
postihnutých a za celoživotný prínos
v oblasti ochrany prírody a rozvoja poľovníctva.
Mgr. art. Ján Lesňák za významný
podiel v rozvoji kultúry, sochárstva, výtvarného umenia a za propagáciu mesta Levoča doma a vo svete.
Mgr. Rastislav Višňovský za aktívny
podiel na duchovnom a kultúrnospoločenskom dianí mesta Levoča, za zásluhy pri výstavbe gréckokatolíckeho
chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky v Levoči, za ekumenizáciu kresťanských cirkví v Levoči.
Pevne verím, že výsledky ich práce
spravia z nášho mesta modernejšie,
bezpečnejšie i krajšie miesto pre život.

Miroslav Vilkovský,

primátor mesta Levoča

INFORMÁCIE MsÚ

Názov projektu:
Radnica s areálom na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči,
ÚZPF č.2891/1 – reštaurátorské práce – obnova radnice miestnosti 1.06 a 1.18.
Prijímateľ podpory: Mesto Levoča
Opis projektu:
Zámerom projektu sú reštaurátorské práce na prízemí objektu radnice v rámci stavby : Obnova Radnice v Levoči – 1.etapa, v miestnosti č. 1.06 a v miestnosti 1.18.
Vzhľadom na obnovu uvedených priestorov sa v miestnosti 1.06 reštaurátorským spôsobom upravia omietkové vrstvy a nástenná maľba s historickým nápisom na severnej
stene. V miestnosti 1.18 dôjde k odstráneniu vrchných náterov a omietkových vrstiev na stenách a klenbe s cieľom
dosiahnutia komplexnej finálnej prezentácie dochovaného
priestoru bývalej lekárne. Podľa stavu dočistenej omietkovej vrstvy bude doplnená (vytmelená, injektovaná) a prezentovaná s prípadnými nálezmi dochovaných fragmentov
farebnej úpravy v rámci celkovej prezentácie spolu s ostat-

nými reštaurátorskými prvkami a otvormi. Reštaurátorským
zásahom sa v čo najprípustnejšej možnej miere zachránia
originálne časti Národnej kultúrnej pamiatky a vyzdvihnú sa
ich umelecko – historické a výtvarné hodnoty radnice a jej
jednotlivých prvkov.
Cieľom projektu je fyzická záchrana originálov a maximálne možné zachovanie autentickej hmotnej a pamiatkovej
podstaty jednotlivých prvkov reštaurátorskými prácami
a jej následná prezentácia nadväzujúca na historický odkaz
v priestore radnice.
Tento projekt je financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2022, číslo
MK-9525/2021-180 na obnovu, ochranu, a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu vo výške 34 000 eur.
Mesto Levoča sa bude podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške 1 700 eur.

„Realizované s finančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky“
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KULTÚRA

Levočské babie leto – XV. ročník
Je to neuveriteľné, že sme sa dostali až k 15. ročníku festivalu Levočské babie leto! S úžasnou
podporou Mesta Levoča, Fondu pre umenie a Hudobného fondu, ale aj našich priateľov
z „Musical Enterprise“ v Luxemburgu. S radosťou oznamujeme, že je tu opäť týždeň
skvelej hudby – od 19. do 24. septembra 2022.

Keď sme s festivalom začínali, bolo
to so zámerom pomôcť Levoči získať
späť povesť centra kultúry na Spiši
a povzbudiť návštevníkov nášho krásneho mesta. O organizácii festivalu
sme v tých časoch veľa nevedeli. Najprv sme našim hudobným kamarátom
len napísali a povedali im: „Nemáme
veľa peňazí, ale Slovensko je krásne, ľudia sú priateľskí a pivo je vynikajúce!“
– a všetci reagovali s nadšením.
Jeden z našich umelcov z roku 2008,
klavirista Jonathan Powell, sa odvtedy
objavil na každom festivale – vrátane
roku 2020, ktorý bol kvôli COVID pandémii zrušený, kedy mal online recitál!
V tomto ročníku, v sobotu 24. septembra, vystúpi s recitálom s voľným
vstupom, na ktorom zaznie nádherná
hudba ukrajinských skladateľov, ako
pocta tejto krajiny za srdečnú reakciu
Levoče a pomoc utečencom.

Ako vždy, na festivale zaznie slovenská
hudba a niektoré
slovenské premiéry.
Festival začíname už
v pondelok 19. septembra
koncertom
skupiny Mojše Band,
ktorá nám prináša
svoj jedinečný štýl slovenskej klezmerskej
hudby a ktorá sa sem
po svojom koncerte
v roku 2019 vracia
s populárnym dopytom.
V stredu 21. septembra máme recitál virtuózov Juraja Tomka a Ivana Paloviča,
ktorí nám prinesú hudbu pre husle
a violu vrátane Mozartovho vznešeného dua, Rumunské tance Bélu Bartóka,
ako aj skladby slovenských skladateľov Jána
Cikkera a Petra Machajdíka.
22. a 23. septembra
nás čakajú dva napínavé koncerty s Českým filharmonickým
kvartetom a ich hosťami. Štvrtkový koncert
prináša
Dvořákovo
„Slovanské“
kvarteto a potom slávnosť anglickej piesne
v podaní britského
medzinárodne známeho britanského operného speváka Philipa
Sheffielda (ktorý nedávno v Brne spieval
hlavnú úlohu Janáčkovej opery „Osud“). Toto
všetko budú podľa nás
slovenské premiéry!
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Na koncerte zaznie dramatický piesňový cyklus Vaughana Williamsa „Na Wenlockovom zráze“, ku ktorému Philip
a kvarteto doplní Jonathan. Vystúpenie
bude len tri týždne pred 150. výročím
narodenia tohto veľkého skladateľa,
ktorý pretvoril britskú hudbu – veríme,
že jeho duch a štýl bude pre Levočanov
veľmi príťažlivý.
Na piatkový koncert kvarteto doplní
Ivan Palovič v prevedení Mozartovej
skvelej Symfónie č. 41 („Jupiter“), ktorú pre sláčikové kvinteto upravil v roku
1828 prešporský skladateľ Peter Lichtental. Súčasťou koncertu je aj krásne
kvarteto č. 2 Alexandra Borodina a „Ľudové“ kvarteto moderného českého
skladateľa Jaroslava Krčka.
Dúfame, že Levočanom a návštevníkom Levoče sa tieto napínavé koncerty
páčia a ešte raz ďakujeme mestu a jeho
občanom za umožnenie festivalu a za
ich neustálu podporu. Tešíme sa na vás!
Nadia a David Conwayovci
o.z. Levočské babie leto
https://sk.lblfestival.eu

KULTÚRA

XV. ročník hudobného festivalu
Pondelok 19. 9.
- 1900 h
Divadlo, Levoča
MOJŠE BAND (SK) - Večer „inej“ klezmerovej hudby

Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

Streda

21. 9.
- 1900 h
Galéria Mesta Levoča
JURAJ TOMKA (husle, SK) / IVAN PALOVIČ (viola, SK)

Štvrtok

22. 9.
- 1900 h
Koncertná sála ZUŠ, Levoča
ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO (CZ) / PHILIP SHEFFIELD (tenor, GB) /
JONATHAN POWELL (klavír, PL/GB)

Piatok

23. 9.
- 1900 h
Divadlo, Levoča
ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO (CZ) / IVAN PALOVIČ (viola, SK)

Sobota

24. 9.
- 1700 h
Koncertná sála ZUŠ, Levoča
JONATHAN POWELL (klavír, PL/GB)

- VOĽNÝ VSTUP

4 € / vstupenka
koncert 24. 9. VOĽNÝ VSTUP

PREDAJ

Mestské kultúrne stredisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 54; e-mail: msks.riaditel@levoca.sk
Tel.: (+421) 053 451 2522, (+421) 0911 906 011
K dispozícii je aj čestná patrónska vstupenka, umožňujúca vstup na všetky koncerty za 10 €.
Vstupenky je možné zakúpiť aj v pokladni pred koncertom.

19. – 24. september 2022
sk.lblfestival.eu

www.facebook.com/levocafestival
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Výber z kalendára zberu triedeného odpadu
v meste Levoča a mimoriadne oznamy
V septembri zbierame v IBV triedené zložky: plasty spolu s VKM, papier,
a dvakrát BIOODPAD zo záhrad.
V prípade, ak vám zber separovaných
zložiek nevyhovuje, môžete ich bezplatne odovzdať na Zbernom dvore.
Zberné nádoby si môžete zakúpiť aj na
Zbernom dvore alebo si tu môžete vyzdvihnúť vrecia na triedený zber.
Štvrtkové rajóny zberu zmesového komunálneho odpadu počas sviatkov sa
presúvajú na piatok. To platí pre štátny sviatok Dňa ústavy SR z 1.9.2022

na 2.9.2022 a rovnako aj pre 15.9.2022
(Sedembolestná Panna Mária) sa zber
presúva na piatok 16.9.2022. Piatkové
rajóny ostávajú bez zmeny.
Zberný dvor je počas sviatkov, vo štvrtky a v nedele ZATVORENÝ.
Ďakujeme, že sa poctivo zapájate do
triedeného zberu odpadu.
Prosím, neponechávajte odpady pri
zberných nádobách. Doneste ich na
Zberný dvor alebo si objednajte odvoz
na 0903 418 229.

Zberný dvor

Kežmarská cesta 65, Levoča
je v auguste otvorený:

pondelok, utorok, streda a piatok
od 6:00 do 13:30
sobota od 8:00 do 16:00
štvrtok – Zberný dvor je pre verejnosť
ZATVORENÝ
Vždy sa prosím ohláste na vrátnici.

Dbáme aj o vašu bezpečnosť, preto sú štvrtky vyhradené na manipuláciu
s odpadmi a na starostlivosť o priaznivé pracovné a životné prostredie.
Ďakujeme Vám, že nám pomáhate vytvárať
bezpečné pracovné prostredie.
Pre aktuálne informácie sledujte skupinu
Zber odpadu v Levoči na Facebooku alebo na web http://ts.levoca.sk/

Žabia cesta

@zabia_cesta
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PLATENÁ INZERCIA, SPOLOČNOSŤ

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Významné životné jubilum
v mesiaci august 2022 oslávil:
83 rokov
Dušan Kamenický
Významné životné jubileá
v mesiaci september 2022 oslávia:
90 rokov
Magdaléna Štofančíková
88 rokov
Helena Mlynarčíková
Juliana Urdová
86 rokov
Ing. Imrich Bajla
84 rokov
František Hodorovský

Sledujte oficiálny profil mesta Levoča
na Instagrame

@mestolevoca

82 rokov
Mária Combová
80 rokov
Anna Mlynarčíková
79 rokov
Štefan Kopnický
78 rokov
Hedviga Kacejová
Margita Vilkovská
77 rokov
Elena Lopatková
75 rokov
Alžbeta Repaská
Mária Spišská
70 rokov
Ing. Ján Babej
Všetkým oslávencom srdečne
blahoželáme, prajeme pevné zdravie
a veľa životného optimizmu
do ďalších rokov života.
Vitajte medzi nami:
Jasmin Gabčová
Natália Grančaiová
Alisia Kriššáková
Erika Mlynarčíková
Manželstvo uzavreli:
Michal Csejtey a Lenka Labudová
MgA. Ľubomír Kopkáš a Rebeka Uličná
Patrik Kratochvíl a Jana Motyková
Richard Poľanovský a Petra Čikovská
Ján Rímsky a Mgr. Martina Šimková

Opustili nás:

Štefan Vrábeľ, rok nar. 1935
Ján Bača, rok nar. 1953
Viera Kochanová, rok nar. 1955
Magdaléna Petrušková, rok nar. 1956
Ľuboslav Kukura, rok nar. 1968
Robert Mikula, rok nar. 1972
Darina Krajňáková, oddelenie OaVP
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SPOLOČNOSŤ, ZDRAVOTNÍCTVO

OZNAM
Detská ambulancia MUDr. Mária Slugeňová, s.r.o.
ukončuje svoju činnosť dňa

30.09.2022

Ambulancia bude poslednýkrát otvorená v piatok 30.09.2022
Pacient, resp. jeho zákonný zástupca, si do 30.09.2022 musí nájsť nového detského lekára, s ktorým podpíše
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zároveň u pôvodného poskytovateľa podpíše zrušenie dohody
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Nový poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (detský lekár) si od
doterajšieho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vyžiada zdravotnú dokumentáciu pacienta. Ak si pacient
do uvedeného termínu nenájde nového detského lekára, bude jeho zdravotná dokumentácia
odoslaná lekárovi Prešovského samosprávneho kraja.
Zdravotná dokumentácia sa nesmie vydať pacientovi ani jeho zákonnému zástupcovi,
ale iba novému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (novému detskému lekárovi).
Od 01.10.2022 nebude možné prísť na vyšetrenie, ani požadovať vydanie zdravotnej
dokumentácie (karty pacienta), ktorá už bude odoslaná lekárovi Prešovského samosprávneho kraja.
Ak si pacient nájde nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (nového detského lekára)
po termíne 30.09.2022, je tento nový poskytovateľ povinný vyžiadať si zdravotnú dokumentáciu
priamo od lekára Prešovského samosprávneho kraja.

MUDr. Mária Slugeňová, s.r.o.

Lesný kúpeľ v chránenej oblasti otestovali aj zamestnanci
levočskej a kežmarskej nemocnice
Národná prírodná rezervácia Morské oko privítala koncom minulého týždňa aj zdravotníkov
z Nemocnice AGEL Levoča a Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny
AGEL. Ozdravná relaxačná terapia, tzv. „Lesný kúpeľ“, je podporená Nadáciou VSE a určená pre
zdravotníckych zamestnancov z celého Slovenska. Karpatské bukové pralesy poskytujú pokoj,
spomalenie, relax a žiadny signál.

Lesný kúpeľ je ozdravná relaxačná
terapia, ktorá je organizovaná v nádhernom prostredí lesov Národnej prírodnej rezervácie Morské oko v Karpatských bukových pralesoch zapísaných
v zozname Svetového prírodného dedičstva UNESCO. „Pobyt je určený pre
každého zdravotníckeho pracovníka,
ktorý potrebuje načerpať nové sily, zregenerovať a zbaviť sa akútneho stresu.
Za podporu tohto projektu pre zdravotníkov vďačíme aj Nadácii VSE,“ hovorí Ing. Berta Stašková, predsedníčka
OZ Lesná pedagogika a certifikovaná
terapeutka lesného kúpeľa.
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ZDRAVOTNÍCTVO, POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE
Pobyt na dve noci v lone prírodnej rezervácie ponúka bohatý program spojený s relaxáciou či kreativitou. „Účastníci pobytu sa môžu tešiť na nevšednú
prechádzku lesom, dychové cvičenia,
workshopy, a najmä na oddych bez
elektroniky, ktorou sme v súčasnej
dobe intenzívne pohltení. S láskou
pripravujeme aj zdravé jedlo z domácich surovín, ktoré dokazuje, že aj bez
mäsa sa dá stravovať chutne a zdravo,“
informuje o niektorých aktivitách Berta Stašková a dopĺňa, že okrem týchto
aktivít sa účastníci môžu tešiť na občerstvenie pri ohnisku, praktickú fytoterapiu, vlastnoručnú výrobu liečivej masti
či fľaštičku tinktúry z liečivých bylín.
„Lesný kúpeľ na Morskom oku bol nevšedným relaxom, ktorý spomalil naše
bežné pracovné a životné tempo na
úplne minimum. Mali sme zabezpečený program na celý deň a ďalším vytrhnutím z reality bolo prostredie bez
signálu. Na niekoľko hodín sme si bez
toho mobilu fakt oddýchli,“ hodnotia zdravotníčky levočskej nemocnice
Lenka, Katka a Janka. Krátky pobyt neďaleko Remetských Hámrov pozitívne
hodnotí aj Mária z kežmarskej nemocnice: „Náš pobyt bol veľmi príjemný. Na
okamih sme sa zastavili a začali svet
vnímať inými očami. Bol to balzam na
dušu v nádhernom prostredí s príjemnou spoločnosťou a chutným jedlom.“
„Ihneď ako sme dostali od organizátorov ponuku na ozdravný pobyt pre
našich zamestnancov, reagovali sme
a obsadili niekoľko miest, koľko bolo
ešte voľných. Pôvodne sme rozmýšľali
o akcii pre 100 zdravotníkov troch nemocníc Spišského klastra, ktorí sa podieľali na liečení pacientov s Covid-om.
Vzhľadom na limitovanú kapacitu 20
účastníkov sa pobytu sa mohlo zúčastniť len 14 zamestnancov. Napriek tomu
nás teší, že sme aspoň týmto zamestnancom umožnili, aby si na pár dní dopriali relax a oddych originálnym spôsobom v Národnej prírodnej rezervácii
Morské oko,“ dodáva na záver riaditeľ
kežmarskej a levočskej nemocnice Ing.
František Lešundák.
Informácie poskytla
Mgr. Martina Pavliková
Hovorkyňa skupiny AGEL SK

P O H OTOVO S T N É L E K Á R N E
ROZPIS SLUŽIEB
SEPTEMBER 2022
OKRES LEVOČA
1. 9.

8:00 - 19:00

2. 9.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

3. – 4. 9.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

5. – 9. 9.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

10. – 11. 9.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

12. – 14. 9.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

15. 9.

8:00 - 19:00

16. 9.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

17. – 18. 9.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

19. – 23. 9.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

24. – 25. 9.

8:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

26. – 30. 9.

16:00 - 20:00

lekáreň Dr. Max

Lekáreň Dr. Max
(Pri podkove 7)

ZELENÁ LEKÁREŇ

Lekáreň u Barborky

Lekáreň u Barborky
(Ulica Jána Francisciho 45)

tel. 0901 961 267

tel. 0534514508, 0950740256

Zelená Lekáreň
(Železnicný riadok 1219/2)

tel. 053/451 02 22, 0905 351 178
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Vatra zvrchovanosti
v Levoči
„My, národ slovenský,“ ako to znie hrdo
a nádejne a verne pre tých, čo našu SR
chceli a privítali. Od tých čias uplynulo 30 rokov, 30 náročných rokov, kým
sme dospeli k tejto rozhádanej nezodpovednosti s hazardovaním našej zvrchovanosti. Pod egidou terajšej vlády
a prezidentky. Pamäť má váhu, bez nej
sme ako smeť unášaná na všetky strany bez koreňov a bez svojej podstaty.
Na mnohých miestach Slovenska horeli vatry, zapaľovali sme ich v nádeji na
pokračovanie naďalej. Napriek všetkému, čo sa tu deje. V Levoči členovia
Miestneho odboru Matice slovenskej
a ich sympatizanti a národniari zapálili
vatru 15. júla na Strompeši pri dvojkríži
za spevu štátnej hymny a pozdravov,
veršov od Teodora Križku.
“Raz sa vás isto opýtajú deti
a ak nie ony – vnuci našich vnúčat,
či aj vy zrážali ste päty,
ochotní večne za hrsť drobných mlčať.
Povolá si vás nebo z rodnej prsti –
po milosť – a nie aby sa vás zrieklo,
nikto z vás si ten strach neodpustí,
to bude vaše prekliatie a peklo.“

Účastníkov privítal predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Levoči
Miroslav Brincko. V príhovoroch vystúpili, bývalý podpredseda rady športu ministerstva školstva Ján Krišanda
a poslanci MZ v Levoči – Anna Kravecová, Róbert Novotný a Ľubomír
Murín. Anna Petreková predniesla
text Deklarácie zvrchovanosti, prijatej
Slovenskou národnou radou 17.júla
1992 v Bratislave. Spevácka skupina
pri Dennom centre seniorov v Levoči
za sprievodu harmonikára zaspievala
ľudové a národné piesne. Povzbudzovali, povznášali, rozveselili všetky srdcia. K tomu prispelo aj občerstvenie,
a samozrejme guláš. Vatra na Strompeši, starostlivo strážená v tomto suchu
a pred uhasnutím nádejí na našu zvrchovanosť, tu pod hradbou Tatier na
obzore v lúčoch zapadajúceho slnka,
bola jasným dôkazom našej vernosti
a odhodlanosti uchrániť si ideu štátnosti a národnej slobody.
Mgr. Miroslav Brincko,
predseda MO MS v Levoči.

FUTBAL
MUŽI – 5. Liga Podtatranská
FK 05 Levoča – Veľká Lomnica
01.09.2022 11,00 hod.
FK 05 Levoča – Hrabušice
18.09.2022 15,00 hod.
STARŠÍ, MLADŠÍ ŽIACI – II. Liga
FK 05 Levoča – Sabinov
11.09.2022 10,00 a 11,45 hod.
FK 05 Levoča – Lipany
25.09.2022 10,00 a 11,45 hod.

Verejné korčuľovanie
Zimný Štadión
od 20.8.2022
streda od 16,30-18,00
sobota od 14,00-15,30
nedeľa od 13,00-14,30

INZERUJTE AJ VY
V MESAČNÍKU

CENNÍK NÁJDETE NA
STRÁNKE
www.levoca.sk
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SPOZNAJ TAJOMSTVO JOGY

JOGA
V DENNOM
ŽIVOTE

Ak si sa v živote stratil, vráť sa ku svojim koreňom, a začni
sa ich opäť dotýkať.
Spoznaj sám seba a rozviň svoje vnútorné schopnosti.
Cvičením jogy:

Programy:
Pondelok: Joga proti bolestiam chrbta
Mierne pokročilí /cvičí Števka/
Utorok:
Ranná joga /cvičí Števka/
Utorok:
Joga proti bolestiam chrbta
Začiatočníci /cvičí Janka/
Utorok:
Joga pre aktívnych /cvičí Jožko/
Streda:
Regeneračné
a relaxačné jogové cvičenia
Začiatočníci /cvičí Jana/
Streda:
Regeneračné
a relaxačné jogové cvičenia
Mierne pokročilí /cvičí Jana/
Štvrtok:
Joga pre seniorov /cvičí Allan/
Štvrtok:
Meditačné cvičenia /cvičí Allan/
Štvrtok:
Joga pre pokročilých /cvičí Allan/

•
•
•
•
•
•

17.00 - 18.30
09.00 - 10.30
16.30 - 18.00
18.10 - 19.40
16.30 - 18.00

•
•

18.00 - 19.30

Spoločnosť Joga v dennom živote ( JVDŽ )
ponúka možnosť prihlásiť sa na kurzy jogy.

09.00 - 10.30
17.00 - 17.45
18.00 - 19.30

Joga v dennom živote pobočka LEVOČA

KDE: JOGACENTRUM, Majstra Pavla 28, Levoča

Korešpodenčná adresa: Majstra Pavla č. 13, 054 01 Levoča
Prevádzka: JOGACENTRUM 28, Levoča
Kontakt: 0903 603 154
email: amritpuri55@gmail.com
IČO 37783394
č. ú. Sl. spor.: 0521069142/0900
DIČ:2021499722

Kurzy začínajú od 6.9.2020 podľa programu
Tešíme sa na Vás!
Kontakt: 0903 603 154

Udržíš si pružné a zdravé telo
Získaš duševnú rovnováhu
Budeš odolnejší voči stresu
Naučíš sa pracovať s dychom
Naučíš sa lepšie rozumieť sám sebe
Spoznáš zdroje svojej sily /sila koncentrácie, sila bdenia, sila zvnútornenia a pod./
Získaš náhľad na zdravý životný štýl
Získaš náhľad na zmysluplný život

www: jogavdennomzivote.sk/levoca

13

ŠPORT

MEDZINÁRODNÉ CYKLISTICKÉ PRETEKY

OKOLO SLOVENSKA

SA STÁVAJÚ ČORAZ POPULÁRNEJŠÍMI
Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska napredujú míľovými krokmi vpred.
Neustále rastie záujem nielen verejnosti, ale aj médií o svetovú cyklistiku. Medzinárodné
cyklistické preteky Okolo Slovenska sú čoraz svetovejšími vďaka účasti špičkových tímov
a cyklistov z celého sveta. Už dnes predstavuje ich 66. ročník najvýznamnejšie
etapové cyklistické preteky organizované na Slovensku.
vymedzené parkovacie plochy pre
parkovanie sprievodných a technických vozidiel konvoja,

uzávierky ciest, hlavne križovatiek, kruhového objazdu a neprehľadných úsekov ciest.

•

pre parkovanie autobusov návštevníkov mesta Levoča bude vymedzený jeden jazdný pruh na
ceste III/3225 (Kežmarská cesta)
v smere od Levočskej Doliny,

Počas pretekov bude niekoľko desiatok
policajtov riadiť a usmerňovať dopravu, dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a ochranu verejného poriadku.

V súvislosti so štartom 4. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska
bude zavedený osobitný dopravný režim v meste Levoča, a to uzávierka Námestia Majstra Pavla, s ktorou sú spojené nasledovné dopravné obmedzenia:

•

parkovanie osobných motorových
vozidiel bude povolené na parkoviskách v hradobnej priekope
a miestnych komunikáciách nepodliehajúcich osobitnému dopravnému režimu.

•

v čase od 07:00 do 13:00 bude uzatvorené Námestie Majstra Pavla,

•

na Námestí Majstra Pavla a Košickej ulici budú počas platnosti
osobitného dopravného režimu

Upozorňujeme všetkých účastníkov
cestnej premávky, že počas prejazdu
pretekárov, sprievodných a technických vozidiel konvoja cez Novú ulicu,
Probstnerovu a Novoveskú cestu sa
budú vykonávať krátkodobé úplné

Mesto Levoča a Slovenský zväz cyklistiky ďakujú účastníkom cestnej premávky za porozumenie a veria, že tolerantným prístupom všetci prispejeme
k vydarenému priebehu tohto významného športového podujatia a bezpečnému priebehu pretekov.

Preteky prešli rôznymi vývojovými štádiami, ale vždy išlo o klasické etapové
preteky. Tohto roku sa konajú v dňoch
13.-17.9.2022. V Levoči dňa 17.9.2022
je plánovaný o 12:00 hod. štart záverečnej 4. etapy Levoča (Námestie Majstra Pavla > Nová ulica > Probstnerova cesta > Novoveská cesta) > Košice,
v dĺžke 182 km.
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Oddelenie školstva, sociálnych vecí,
zdravotníctva a školský úrad,
Mesto Levoča

DNI MAJSTRA PAVLA 2022

SA NIESLI V DUCHU KULTÚRNEHO A SPOLOČENSK0HO VYŽITIA
Dni Majstra Pavla je medzinárodný kultúrny festival, ktorý je venovaný významnej levočskej osobnosti.
Jeho 22. ročník sa uskutočnil tohto roku vo veľkolepom štýle, ako to bolo v období spred pandémie.
Spomínaný festival nám ponúkol umenie poprepájané s kultúrnymi hodnotami, ktoré sa zachovali v meste a regióne aj vďaka
Majstrovi Pavlovi z Levoče, ktorý Levoču preslávil až za hranice a jeho nesmrteľné diela sa dodnes pýšia svojou krásou.
Vďaka Dňom Majstra Pavla sa podporila umelecká tvorba v jednotlivých oblastiach a remeselných dielňach. KARPATSKÝ
REMESELNÝ TRH 2022 prebiehal dva dni a mohli ste si pozrieť, vlastnoručne tvoriť a kúpiť zaujímavé predmety z dielne
remeselníkov a umelcov. Vaše oči mohli uprieť pohľad na výrobky z vlastnej produkcie remeselníkov: ručne maľované obrazy,
sviece, produkty z dreva, textilu, drôtu, kože, šúpolia, keramiky, medu, papiera, atď. Mohli ste si vyskúšať svoje zručnosti
a vytvoriť si vlastné umelecké dielo na hrnčiarskom kruhu, zapozerať sa na prácu kováča. Vaše ratolesti potešili rôzne kreatívne
hry a atrakcie v podobe dreveného kolotoča, maľovanie na tvár a iné zaujímavosti.
Počas Dní Majstra Pavla sme sa mohli kultúrne vyžiť pri nasledujúcich podujatiach,
pričom najznámejšia je aktivita Tajomná Levoča.
Z balkónu historickej radnice sa niesla celým námestím krásna dychová hudba v podaní hudobných telies: THEATER
BRASS MISKOLC – Maďarsko, SVÄTOKRÍŽSKY BRASS KVINTET KIELCE – Poľsko, PREŠOVSKÍ TRUBAČI – Prešov, BRASS BAND
KONZERVATÓRIA NA TIMONOVEJ ULICI – Košice, BRASS COLLEGIUM – Levoča a DIKOBRASS – Banská Bystrica. Ich hudba si
zaslúži obdiv, pretože vniesla hudobný zážitok z dávnych čias do spoločenského a kultúrneho diania v meste Levoča.
Na Námestí Majstra Pavla bola pokrstená nová knižná publikácia s názvom LEVOČA A OKOLIE - NIELEN Z NEBA. Vďaka nej sa
dozviete nielen niečo nové o Levoči a jej okolitom regióne, ale si vychutnáte i pohľady z rôznych leteckých perspektív.
Promotérkou knižnej publikácie sa stala riaditeľka SNM – Spišské múzeum p. Mária Novotná. Aj keď je súčasná doba plná
elektronizácie, veríme, že kniha bude mať v rukách človeka navždy svoje miesto a publikácia, ako je táto, sa stane archívnym
dokumentom a overeným zdrojom informácií aj pre budúce generácie.
Scénický program V HODVÁBE A ZLATE bol inšpirovaný kultúrou a módou renesancie.
Priniesol pohľad na inscenovanú renesančnú svadbu cez hudbu, spev a hlavne módu vtedajšej Florencie.
Týmto podujatím sme sa preniesli do 15. storočia v kontraste súčasného sveta.
Živé sochy stelesňovali najdôležitejšie postavy levočského života. Herci boli odetí v dobových kostýmoch.
Kultúrne vystúpenie poslúžilo ako vzdelávací a zábavný nástroj pre verejnosť, lákadlo pre turistov.
O ďalšiu zábavu a dobrú náladu sa postarali hudobníci a hudobné skupiny –
Ľudová hudba Stana Baláža, Kopa, Hrdza, Peter Bič Projekt, Ondrej Kandráč, Cigánski diabli, Terapia, Tina, Wallky.
Doplňujúcimi sprievodnými aktivitami boli Tajomná záhrada s rozprávkovým programom plným zábavy, deti sa mohli
pomocou mini planetária preniesť do tajomného sveta vesmíru, disko, výstavy v Galérií mesta Levoča
a vo veži Baziliky sv. Jakuba.
Mesto Levoča ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili a spríjemnili podujatie DNI MAJSTRA PAVLA 2022.
Podujatie: DNI MAJSTRA PAVLA 2022
Realizované v rámci projektu „Radnica otvorená komunitám (Radnica)“,
aktivita 4: Kultúrna spoločnosť je lepšia spoločnosť,
kód projektu: CLT01027
Text: Mesto Levoča, Ľubomíra Čujová
Foto: Marek Tlusták, Vladimír Maľák
Spolufinancované z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021
a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

KULTÚRA
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...z druhej
strany...

Pozývame vás na aktuálnu výstavu do
Galérie mesta Levoča, kde sú vystavené diela fotografa Roba Kočana a maliara a grafika Zbyňka Prokopa.
Robo Kočan (roč. 1968) je absolventom bratislavskej VŠVU a patrí k silnej
generácii slovenských fotografov. Zbyněk Prokop (roč. 1962) je absolventom
pražskej AVU a dlhoročným pedagógom na Katedre výtvarných umení
a intermédií Fakulty umení košickej
Technickej univerzity.
Výstava potrvá do 2. októbra 2022.

2. MIESTO LEVOČSKÉHO ŠACHOVÉHO MUŽSTVA V KOŠICKEJ MESTSKEJ LIGE

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
V ŠACHU ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH OPÄŤ V LEVOČI

V dňoch 9.7.2022 až 17.7.2022 sa v Košiciach na sídlisku Furča, Jegorovovo
námestie č. 5, Košice odohrala Mestská liga Cassovia, ktorej sa zúčastnilo
aj šachové družstvo ŠO Štart Levoča.
Po úspešnom a tvrdom boji v desiatich
kolách sa umiestnilo na 2. mieste so 67
bodmi za prešovským tímom Slávia PU
Prešov, ktorý získal 73 bodov. Levočské družstvo teda predbehlo všetky tri
domáce košické družstvá. Šance na víťazstvo mali Levočania do posledného
kola, kde ale z nesmierne ťažkej pozície
museli poraziť víťazný Prešov s minimálnym skóre 3,5 – 0,5 boda zo štyroch
šachovníc. To sa nanešťastie nepodarilo a posledné kolo skončilo mierovými
remízami na všetkých štyroch šachovniciach a finálnym skóre 2 – 2. Levoču v tejto súťaži reprezentovali spolu
s kapitánom tímu Jozefom Horbaľom
ďalej: Pavol Minarčák, Anton Andráš,
Andrej Kokavec, Matúš Marcin a Michal
Horbaľ.

Už druhý ročník po sebe sa v Levoči
v Spojenej škole internátnej na Námestí Štefana Kluberta 2 uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v šachu zrakovo
postihnutých. Tie sa odohrali v dňoch
od 11.8.2022 do 14.8.2022. Tohto turnaja sa zúčastnilo trinásť hráčov z celého Slovenska, pričom až šesť z nich
bolo z Levoče. Tí si zabojovali o prvé
miesto v siedmich kolách hraných švajčiarskym systémom. O medailu do posledného kola súťažili až traja Levočania. Víťazom sa stal Dominik Nandráži
z Prešova. Toho po šiestich výhrach za
sebou, teda perfektným skóre, dokázal
až v poslednom kole zastaviť remízou
Jozef Horbaľ z Levoče. Jozef Horbaľ,
ktorý bol zároveň organizátorom tohto
turnaja si vďaka tejto remíze vybojoval
celkovo tretie miesto.

Robo Kočan / Zbyněk Prokop
26. august ~ 2. október 2022

Tabuľka výsledkov po jednotlivých šachovniciach: (viď fotografia nižšie)
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V areáli materskej škôlky
na Hermanke vyrástol
pocitový chodník
Prevádzka materských škôl počas mesiacov júl, august 2022 bola v prázdninovom režime. Deti mali
možnosť navštevovať všetky materské školy v Levoči v dvojtýždňových intervaloch. Pobyt v našej
materskej škole pripadol na koniec letných prázdnin
od 15.08.2022 do 26.08.2022. No aj napriek tomu, že
tu deti neboli, bolo u nás rušno. Vedenie materskej
školy naplánovalo stavebné práce na školskom dvore realizované Sociálnym podnikom mesta Levoča,
s.r.o., r.s.p. Touto cestou sa chceme poďakovať Mestu Levoča, ktoré nám finančne prispelo na opravu
schodov na školský dvor a stali sa bezpečnejšími pre
deti, rodičov a personál. Občianskemu združeniu
„Rodičovské združenie Hermanka“ ďakujeme za financovanie pocitového chodníka na školskom dvore a nakoniec aj Sociálnemu podniku mesta Levoča,
s.r.o. r.s.p za realizáciu týchto stavebných prác, ktoré
boli vykonané naozaj profesionálne.
Podnetom na výstavbu pocitového chodníka bol
nielen estetický výsledok, ale hlavne jeho relaxačný a zdravotný účinok. Nohy nás nosia a zaslúžia si našu starostlivosť.
Chodenie naboso po jednotlivých povrchoch dodáva telu
pocit rovnováhy a pozitívne pôsobí na celý organizmus.
Chodidlo má tisícky nervových zakončení. Podľa čínskej medicíny sú jednotlivé oblasti chodidiel spojené s našimi vnútornými orgánmi. A platí, že stimuláciou jednotlivých bodov
na chodidle odovzdávame signál príslušnému orgánu v tele.

Na tomto princípe je založená akupresúrna masáž chodidiel.
Chôdza naboso po rozmanitom povrchu sa odporúča pre ich
správny vývoj, ale aj pre relax a v chladnejšom počasí je dokonca súčasťou otužovacích rituálov.
Dúfame, že si ho deti obľúbia a budú ho využívať počas hier
na školskom dvore.
Mgr. Katarína Jabrocká,
riaditeľka MŠ, Ul. G. Hermanna
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KULTÚRA
NA KRÍDLACH PRÍBEHOV
V septembri sa opäť budeme každú stredu popoludní stretávať pri spoločnom
čítaní a tvorení. Srdečne pozývame všetky deti i dospelých, ktorí sa radi nechajú
uniesť na krídlach príbehov.
Dráčik má sestričku
7. september, o 15.00 hod.
Rúfus je milý dráčik, no príchod sestričky
v ňom prebudil hnev, žiarlivosť aj strach.
Nie sú to pekné pocity, preto ich pred
všetkými tají. O tom, ako sa Rúfus chopí
úlohy veľkého brata, si prečítame na našom prvom septembrovom stretnutí.
Toto nie je džungľa!
14. september, o 15.00 hod.
Všetko sa začalo v deň, keď sa Paulínka
rozhodla, že bude hovoriť už iba “nie”.
Odrazu mohla robiť, čo sa jej zachcelo.
Lenže potom sa to stalo. Jej dom zmizol
a zmenil sa na ozajstnú džungľu.

web: kniznicalevoca.sk
Instagram: kniznicalevoca
FB: kniznicajanahenkela

Babka a vtáčatko
21. september, o 15.00 hod.
Noimu sa akosi nechce ísť na prázdniny k babke, ktorá býva na opustenom
ostrove, pretože tam nie je veľa zábavy.
To, čo však zažije toto leto, sa na nudu
v žiadnom prípade nepodobá. Nechá sa
vtiahnuť do vzrušujúceho dobrodružstva, ktoré mu prinesie nového kamaráta.

Klub spoločenských hier
každý pondelok od 14.00 hod.
Aj v školskom roku pokračujeme s naším
klubom spoločenských hier. 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.

Elmer a vietor
28. september, o 15.00 hod.
Elmer je presvedčený, že nech fúka akokoľvek silný vietor, slona neodfúkne. Vtáčikovi sa však zdá, že to s odvahou akosi
preháňa a podpichuje ho. Aby ho Elmer
presvedčil, s bratrancom Wilburom opäť
čosi vyhútajú, podcenia však silu neúprosného živlu.

Konverzácia v ruštine - По-русски обо
всём
6. september, 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.

VÝPOŽIČNÝ ČAS
OD SEPTEMBRA
Pondelok: 8.00 - 17.00
Utorok:
8.00 - 17.00
Streda:
13.00 - 17.00
Štvrtok:
8.00 - 17.00
Piatok:
8.00 - 17.00
Sobota:
9.00 - 12.00

Klub šikovných rúk
8. september, 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 Krajine kníh s Toňou Revajovou
19. september dopoludnia
Pozývame vás na stretnutie s autorkou kníh
pre deti a mládež Toňou Revajovou, ktorá
nám predstaví svoju knižnú novinku Túlavý
braček a porozpráva o práci spisovateľa.
Organizované podujatie
pre I. stupeň ZŠ.
Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.
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e-mail: info@kniznicalevoca.sk
Tel.: 053/451 2202
Mobil: 0910 788 895
Čo čítajú knihovníci
20. september, utorok 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.
Noc literatúry 2021
21. september, streda o 18.00 hod.
Noc literatúry bude prebiehať sériou čítaní
zo súčasnej európskej literatúry na štyroch
rôznych netradičných miestach. Bližšie informácie nájdete na stránke knižnice a FB.
Let’s talk!
23. september, 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!.
Knižný klub KJH
27. september, utorok o 18.00 hod.
Srdečne vás pozývame na stretnutie knižného klubu, kde môžete diskutovať alebo
len počúvať rozhovor o dobrej literatúre.
V septembri čítame Kjersti A. Skomsvold Tridsaťtri. Prečítanie knihy nepodmieňuje
účasť.
Ján Milčák, dramatik
29. september, štvrtok o 9.30 hod.
Mestské divadlo v Levoči
Seminár o Jánovi Milčákovi ako dramatikovi. Dramatická tvorba Jána Milčáka v podaní literárnych vedcov a scénické čítanie

KULTÚRA
divadelnej hry Majster hercami divadla Kontra pre študentov, pedagógov, knihovníkov
a širokú kultúrnu verejnosť.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

V SEPTEMBRI PRIPRAVUJEME:
Autorský večer s prekladateľom Miroslavom
Zumríkom, spisovateľkou Veronikou Šikulovou, historičkou Danielou Dvořákovou.
Bližšie informácie nájdete na našej webovej
stránke a sociálnych sieťach.
Autorské večery v našej knižnici z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Zmena programu vyhradená!

Romány pre ženy
Brezinská, Tatiana: Mňa sa nezbavíš
Bryndza, Robert: E-maily Coco Pinchardovej
Cousens, Sophie: Ešte som ťa nestretla
Crane, Rebekah: Ako sa zamilovať do
blázna
Henry, Emily: Letná stávka
Hunter, Denise: Leto pri jazere
Kelly, Ruth: Malé vinárstvo v Provensalsku
Lee, Robine: Predstava o tebe
Malpas, Jodi Ellen: Škandalózna princezná
Potter, Alexandra: Jedna dobrá vec
Velinská, Sara Mia: Pomsta
Wenzlová Švábeková, Zdenka: Nahota psyché
Detektívky a trilery
Audrain, Ashley: Druhá tvár
Berg, Mattias: Nosič
Böjrlind, Cilla; Böjrlind, Rolf: Milosrdný samaritán
Brown, Sandra: Alibi
Bryndza, Robert: Keď sadá súmrak

Christie, Agatha: Tajomstvo sídla Chimneys
Jewell, Lisa: Noc, keď zmizla
Paris, B. A.: Priveď ma späť
Sager, Riley: Preži túto noc
Scifi a fantasy
Levenseller, Tricia: Čepeľ tajomstiev
Mead, Richelle: Diamantový dvor 1-3
Pratchett, Terry: Čaroborci
Riggs, Ransom: Neobyčajné deti slečny Peregrinovej – Vtáčia konferencia
Weir, Andy: Posledná šanca
Woolf, Marah: Nemiluj ma
Literatúra pre deti a mládež
Almond, David: Vojna sa skončila
Balážová, Soňa; Marcin, Dávid: Zlatý zub
Cobb, Amelia: Zara a jej Záchranná ZOO –
Roztomilá lama
Gaudin, Jean-Charles: Bol raz jeden človek
– Pravek
Hutchison, Barry: Raťafák Malone 1,2
Legíň, Michal: Kedy stromy spievajú?
Nagy, Peter: Peter Nagy pre deti
Nicoll, Tom: Dráčik na tanieri
Pescetti, Luis: Nataša
Reese, Gwyneth: O čom snívajú víly
Rosenberg, Natascha: Lea a jej neuveriteľná cesta
Růžička, Oldřich: Atlas starovekého Egypta
pre deti
Sherlock Junior a hrob vo Westminsterskom opátstve
Schoenwald, Sophie: Kde je moja mamička?
Spider-man a Venom – Problémy na druhú
Starobinec, Anna: Zvierací detektívi 1 – Vlčí
brloh
Stewner, Tanya: Alea, dievča mora 5,6
Vegara, Maria Isabel Sánchez: David Attenborough
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Náučná literatúra pre dospelých
Bednářová, Jaroslava: Stromy a kry
Byler, Darren: V táboroch
Cain, Geoffrey: Dokonalý policajný štát
Forsyth, Mark: Stručné dejiny opitosti
Gibson, Lindsay C.: Keď detstvo bolí
Knoll, Andrew H.: Stručná história Zeme
Kolektív autorov: Aktivity pre školský klub
detí 1 - 2
Kolk, Bessel van der: Telo si pamätá
Letz, Róbert: Slovenské dejiny VI.
Millás, Juan José; Arsuaga, Juan Luis: Sapiens a neandertálec
Navarro, Joe: Tajná reč tela
Newport, Cal: Svet bez e-mailov
Obama, Barack: Zasľúbená zem
Priestley, Marc „Elvis“: Mechanik (Vzrušujúci svet zákulisia F1)
Roedl, Bohumír: Dějiny Peru a Bolívie
Rogers-Whitehead, Carrie: Digitální rodičovství
Salzgeber, Jonas: Malá kniha stoicizmu
Samuel, Julia: Všetko sa raz pominie
Welzer, Harald: Klimatické vojny
Wolfe, Tom: Správna posádka
..a veľa ďalších! Kompletný zoznam
noviniek nájdete na našej web
stránke: kniznicalevoca.sk

Nákup kníh z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

NOVÉ KNIHY NA MESIAC SEPTEMBER

Beletria
Afshar, Tessa: Klenot Nílu
Bánková, Zsuzsa: Světlé dny
Cameron, Sharon: Svetlo v úkryte
Crichton, Michael: Dračie zuby
Dutka, Wojciech: Čierna a purpurová
Forden, Sara Gay: Klan Gucci
Gregory, Philippa: Biela kráľovná
Martin, Charles: Strážca písmen
Pacheco, José Emilio: Bitky na púšti
Rutledge, Lynda: Na západ so žirafami
Sáenz, Benjamin Alire: Aristoteles a Dante
objavujú hlbiny neznáma
Stefánsson, Jón Kalman: Sága z Keflavíku
Straka, Tomáš: Len sa nepozri do očí
Šimečka, Martin M.: Džin

SPOLOČNOSŤ, HISTÓRIA

V hodvábe a zlate
Drahé látky, luxusné doplnky, rozmanité a dômyselné strihy či čipky jemné ako pavučiny- móda.
Obliekať sa podľa aktuálnych trendov je súčasť života ľudí od tých najstarších čias. Ženy v každom
veku a v každom období sa túžili aspoň raz obliecť do hodvábu a zlata. V renesancii opraty módy
pevne v rukách držalo mesto Florencia. Tu sa formovali myšlienky, ktoré ovplyvnili celú Európu
a priniesli podnety do všetkých oblastí života človeka.
V roku 1447 sa bohatá dáma z Florencie pripravovala na svadbu svojej
dcéry. V liste svojmu synovi opísala
oblečenie, ktoré snúbenec pripravil
pre svoju budúcu manželku. Keď sa
zasnúbili, objednal si šaty z karmínového zamatu, ktorý bol považovaný
za jeden z najhonosnejších a najkrajších materiálov v celej Florencii.
Snúbenec si tiež objednal pre svoju
vyvolenú pokrývku hlavy, nazývanú ghirlanda. Bola vyrobená z peria
a perál v hodnote 80 florénov. Patrili
k nej aj dve šnúry perál v hodnote 60
florénov a viac.
Mladé Florenťanky zriedkakedy opúšťali svoj domov bez úpravy svojho
zovňajšku. Ich výzor a hlavne oblečenie vždy odrážalo bohatstvo rodiny.
Ženy nosili v závislosti od príležitosti
niekoľko typov šiat. Najčastejšie to boli
šaty jednoduchého strihu gamurra,
nosené na košeli, prestrihnuté v páse,
s rozviatou sukňou. Bohaté ženy mali
tieto šaty šité z hodvábnych tkanín
z taftu a damašku. Rukávy šiat boli úzke
a priviazané ku korzetu šnúrkami. Iným
druhom odevu bola cotta. Boli to elegantné šaty s vlečkou, šité zo vzorovanej látky. Na drahú cottu bol nasadený
kabát zvaný giornea- ktorý bol používaný na svadobných obradoch. Vydaté
ženy nosili polkruhové kabáty nazývané mantello. Veľký dôraz sa kládol na
doplnky a pokrývky hlavy. K všetkým
typom šiat sa nosili opasky, náhrdelníky, prstene a brošne. Vydaté ženy nosili
na hlavách biele závoje, zatiaľ čo mladé
ženy nosili na temene hlavy čiapky nazývané barretta.
Móde podliehalo aj mužské oblečenie.
Páni sa obliekali do krátkych šiat- giornea, často vyrobených z tých najdrahších látok. Tie sa nosievali na vypasovanom krátkom caftane, ku ktorému boli
pripojené dlhé pančuchy obopínajúce
lýtka.

li zástery. Tie slávnostné boli z čipky
alebo tenkej priehľadnej látky vyšívanej zlatom.
Nosenie nohavíc bolo pre ženy nemysliteľné. Ich nosenie aj počas fašiangov, kedy boli rôzne výstrelky
tolerované, bolo prijímané s nevôľou
a pohoršením.

Móda, ktorá sa nazýva uhorskou, bola
zmesou prevzatých európskych prvkov. Boli to košele a živôtiky z Itálie, zástera z Nemecka a to všetko ešte silne
ovplyvnené východným vplyvom. Základnými časťami ženského odevu boli
košeľa, sukňa, živôtik, zástera a plášť.
Každá šľachtičná vlastnila aj niekoľko
kusov oblečenia ako janker, kamizola,
kepeň, mentieka, pruslik alebo prusliak, štrimfle, štucle, tásle, šuba alebo
šubica. Najväčší dôraz sa kládol na
sukne. Spravidla sa skladala z dvoch
častí. Zo samotnej sukne a k nej patriacemu živôtiku alebo prusliaku. Tie
mohli mať dlhé rukávy alebo mohli byť
bez rukávov, teda ako vesty. Prusliaky
alebo živôtiky boli zdobené nášivkami.
Mohli to byť drahé kamene, perly ale aj
farebné textilné šnúry, tzv. pozamenty, tvarované do rôznych ornamentov.
Krinolína, módna najmä v Španielsku,
sa podobne ako korzet v našich končinách neujala. V Uhorskej móde sa objavili, no v pozmenej forme.
V Uhorsku, ako aj v Levoči sa medzi
meštiankami ako módny doplnok uja-
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Odevy u mužov nepodliehali módnym trendom až do takej miery ako
oblečenie ženské. Mužský odev sa
skladal z košele, priliehavého kabátca, priliehavých nohavíc a voľnejšieho
plášťa. Košele sa šili obvykle z bieleho
ľanového plátna. V Uhorsku bolo zvykom, že nevesta prinášala do manželstva aj košele, ktoré vyšívala pre svojho manžela od zásnub. Kabátec alebo
dolomán mal obvykle úzky stojatý
golier a dlhé úzke rukávy. Vpredu sa
od hrdla až po pás zapínal na gombíky
a slučky. Do pása bol vypasovaný a od
pása nadol sa rozširoval. Na dolomán
sa obliekal plášť mentieka. Bol voľnejší a dlhší, zvyčajne bez rukávov. Daniel
Speer vo svojich zápisoch spomenul
aj oblečenie mešťanov z nášho mesta:
„(Levočský)... Magistrát musí chodiť na
radnicu i do kostola v nemeckých plášťoch, topánkach i klobúkoch na znamenie používania nemeckého práva...“
Šľachtici a mešťania na svojom oblečení nešetrili. Luxus v tejto podobe
bol otázkou cti a prestíže. Najdrahšie
a najluxusnejšie látky a tkaniny si nechávali dovážať z ďalekých krajín.
Dnešné striedanie módnych trendov
v rámci jednej sezóny bolo nemysliteľné a nerealizovateľné. Odevy sa dedili
aj po niekoľko generácií, a keď už bola
látka obnosená alebo poškodená, oblečenie putovalo služobníctvu, ktoré
ho s vďačnosťou ponosilo ešte niekoľko rokov.
Zuzana Demčáková,
kurátorka SNM - SML

KULTÚRA
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CIRKVI, SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Spomienky

RÍMSKOKATOLICKÁ CIRKEV
1. sept. – ÔSMY SVETOVÝ DEŇ
MODLITIEB ZA OCHRANU STVORENSTVA.
2. sept. – PRVÝ PIATOK V MESIACI
SEPTEMBRI.
Sv. spoveď počas ranných i večerných sv. omší a okrem toho vo štvrtok a piatok od 18.00 hodiny.
Chorých a starých z príležitosti prvého piatku navštívime od 8.00 hodiny
dopoludnia.
3. sept. – FATIMSKÁ SOBOTA.
Fatimská sobota na Mariánskej hore
so začiatkom o 9.30 hodine.
4. sept. – DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
5. sept. – VENI SANCTE na začiatku
školského roku so sv. omšou pre
cirkevné školy o 8.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba.
VENI SANCTE na začiatku školského roku so sv. omšou pre všetky
základné i stredné školy o 19.00
hodine v Bazilike sv. Jakuba.
8. sept.– NARODENIE PANNY MÁRIE, sviatok (štvrtok).
Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00
hodine.
9. sept. – SPOMIENKA VÝROČIA
ZAKLADATEĽKY
KONGREGÁCIE
SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA
(piatok).
Sv. omša o 19.00 v Bazilike sv. Jakuba.
11. sept. – DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
12. sept. – NAJSVÄTEJŠIEHO MENA
MÁRIA (pondelok)
Na Mariánskej hore sv. omša o 16.00
hodine.
14. sept. – POVÝŠENIE SVÄTÉHO
KRÍŽA, sviatok (streda).
Tradičná púť vozičkárov a telesne
postihnutých na Mariánskej hore,
sv. omša o 10.00 hodine.
O 21.00 hodine na Mariánskej
hore pobožnosť krížovej cesty
a sv. omša z nasledujúcej slávnosti
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska.
15. sept. – SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť (štvrtok).
Sv. omše v Bazilike sv. Jakuba o 6.00,
8.00 a 19.00 hodine.
Na Mariánskej hore o 10.00 a 14.30
hodine.

a poďakovania

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

Anton Nemec
Dňa 15. 8. 2022 uplynul rok, čo nás navždy opustil môj manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor
Anton Nemec.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku a modlitbu.
S láskou a vďakou spomína manželka Jarmila,
deti Martina, Antónia a Peter s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

„Odišiel si tíško ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva spomienka len.
Nech s nami spomína každý,
kto ťa mal rád.“

Štefan Vrábeľ
Dňa 31. 7. 2022 nás náhle navždy opustil náš milovaný otec, dedko, pradedko, svokor, ujo, príbuzný a priateľ.
Úprimne sa chceme poďakovať Mons. Prof. Františkovi Dlugošovi, za zádušnú svätú omšu
a dôstojnú rozlúčku. Naše úprimné poďakovanie patrí aj ďalším kňazom, ktorí sa osobne zúčastnili na zádušnej svätej omši.
Ďakujeme všetkým za účasť na poslednej rozlúčke, za prejavy sústrasti a podporu v našom
hlbokom žiali.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú modlitbu.
Smútiaca rodina.

„Ten, kto ťa poznal, spomenie si.
Ten, kto ťa miloval, nikdy nezabudne.
Už len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať
a pri plamienku sviečky s láskou spomínať.“

Daniela Majerová
Dňa 30. 9. 2022 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mamka, manželka, sestra, teta a babka Daniela Majerová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manžel Jozef,
dcéra Danka, syn Kamil, sestra Eva s rodinami.

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

Jozef Štrama
Dňa 28. septembra 2022 uplynuli dva roky, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, dobrý
otec, dedko a pradedko Jozef Štrama. Ďakujeme mu za všetko, čo pre nás urobil. Odpočívaj
v pokoji.
Manželka Klára, deti Jozef, Peter a Vlado s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
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SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
„Nebolo mi dopriate s Vami ďalej byť,
nebolo lieku, aby som mohol žiť.
Neplačte a nechajte ma kľudne spať,
aj bez sĺz sa dá spomínať. “

Ľuboslav Kukura
Dňa 3. augusta 2022, vo veku 54 rokov, nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš drahý ocko,
syn, brat, svokor, švagor, strýko a príbuzný.
Úprimné poďakovanie vyslovujeme ICLic Petrovi Majcherovi za dôstojnú rozlúčku a zádušnú
omšu 5. augusta.
Veľké poďakovanie patrí všetkým za účasť na poslednej rozlúčke a za vyslovené prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a úctou spomínajú manželka Zdenka,
deti Ľuboslava, Nikola a Lukáš s rodinou.

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

Jaroslav Václav
Dňa 29. 9. 2022 uplynie rok úmrtia nášho brata a strýka Jaroslava Václava.
S láskou spomína smútiaca rodina.

18. sept. – DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
19. sept. – ZMENA ČASU VEČERNÝCH SV. OMŠÍ.
Od pondelka 19. septembra večerné sv. omše kvôli skoršiemu
stmievaniu budú o 18.00 hodine,
okrem sobôt a nedieľ. V soboty
a nedele sv. omše o 19.00 hodine.
21. sept. – SV. MATÚŠA, APOŠTOLA
A EVANJELISTU, sviatok.
21. , 23. – JESENNÉ KANTROVÉ DNI
v stredu, piatok a sobotu.
24. sept. – Úmysel týchto kantrových
dní je poďakovanie za tohoročnú
zemskú úrodu.
25. sept. – DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.
28. sept. – SIEDME VÝROČIE POVÝŠENIA CHRÁMU SV. JAKUBA NA
BAZILIKU MINOR.
29. sept. – SV. MICHALA, GABRIELA
A RAFAELA, ARCHANJELOV, sviatok.
Zmena programu vyhradená!

Peter Dzurňák

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV

S nádejou na stretnutie v nebeskom raji,
si dňa 28. 9. 2022, pri večernej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba, pripomenieme prvé výročie odchodu do večnosti môjho manžela a nášho otca
a dedka Petra Dzurňáka.
S úctou a láskou na nášho drahého si v modlitbách
spomína manželka a deti s rodinami.

„Žiarila z Teba láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
Aj keď už nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.“

Ondrej Jablonovský
Dňa 6. septembra 2022 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec a starý otec
Ondrej Jablonovský.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu modlitbu a tichú spomienku.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú deti Anna, Ondrej,
Mária, Marcela s rodinami, Vladimír a Miroslav.

„Čas ubieha a nevráti, čo vzal,
len láska, úcta a spomienky v našom srdci zostávajú.“

Miroslav Hradiský
Dňa 8. 6. uplynulo päť rokov, čo nás navždy opustil otecko a priateľ.
S láskou spomína syn Miško a priateľ ka Mária s rodinou.
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Bohoslužobný program na mesiac
september 2022:
Svätá liturgia v nedeľu o 10.00 h
Svätá liturgia počas pracovného
týždňa o 16.30 h
Svätá liturgia počas pracovného
týždňa ráno o 7.30 h
Svätá liturgia počas pracovného
týždňa v deň sviatku o 18.00 h
(presný deň sv. liturgie bude ohlásený
pri nedeľných oznamoch)
SVIATKY V MESIACI SEPTEMBER:
1.9. (štvrtok)
– Začiatok indiktu (nového cirkevného roka)
8.9. (štvrtok)
– Narodenie Presvätej Bohorodičky,
Panny Márie
14.9. (pondelok)
– Povýšenie svätého kríža nad
celým svetom
15.9. (štvrtok)
– Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka, Patrónka Slovenska

CIRKVI
EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA
Služby Božie a podujatia na mesiac september 2022
Milí Levočania!

Slovíčko od minoritov
Máriine spoločenstvá sú skvelou skúsenosťou
pôsobenia Božieho Ducha
Drahí Levočania,
september je prvý z mesiacov s koncovkou –ber, čo naznačuje, že je nám
uberané zo svetla a tepla, blíži sa zima.
Neistota ohľadom cien energií túto
skutočnosť ešte zvýrazňuje. Navyše
ďalší pandemický začiatok školského
roka, aj keď zatiaľ prakticky bez obmedzení a pokračujúca vojna v susednej
Ukrajine, by nás mohli viesť k prílišným
obavám a k uberaniu z nášho životného nadšenia. Je dobré, keď máme vo
svojej blízkosti niekoho skúseného,
schopného, plného životného elánu,
niekoho, kto nás povzbudí.
Keď svätý Pavol prosil, aby mu bol odňatý z tela osteň, Pán mu odpovedal:
„Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.“ (2 Kor 12,
8) Všetky tie ťažkosti, s ktorými sa potýkame, sú pre nás výzvou, aby sme
intenzívnejšie spolupracovali s Božou
milosťou. S ňou najlepšie spolupracovala Panna Mária, preto ju anjel nazval
„milostiplná“. Je len na nás, či ona bude
našou spoločníčkou v každodennom
napredovaní.
Aj to nám pred rokom v septembri prišiel pripomenúť Svätý Otec. Na jeho
návštevu Bratislavy, Košíc, Prešova
a Šaštína môžeme pozerať ako na poďakovanie za všetko, čo nám Pán Boh
v dejinách doprial s povzbudením nasledovať Krista spolu s Máriou a Jozefom. Slovensko má nemálo osobností,
ktorí sa s veľkou obetavosťou angažujú
pre spoločné dobro. Potvrdzuje to aj

nedávny pohreb otca kardinála Jozefa
Tomka, človeka veľkej rozvahy, pokoja,
húževnatosti, vyznačujúceho sa hlbokou úctou k Panne Márii.
Levoča je mestom pod Mariánskou
horou. Mnohí Levočania majú vrúcny
vzťah k Panne Márii. Je trochu prekvapujúce, že napriek tomu je u nás pomerne málo ružencových ruží. Zvlášť
životom skúsenejší by mali poznať
význam spoločenstva, osobitne spoločenstva spojenom Božou rodičkou.
Ale aj mládežnícke ruže by mohli byť
pre mnohých výbornou skúsenosťou
spoločenstva v Božom Duchu. Je na
každom z nás, či spravíme krok vpred.
Brat Martin Mária Kolár,OFMCov.
PODUJATIA V SEPTEMBRI:
14.9. – Stála Matka bolestivá – od
18:00 do 19:00 poklona Sviatosti
oltárnej s modlitbou bolestného ruženca a spevom.
15.9. – sviatok Sedembolestnej
Panny Márie – sväté omše ako v nedeľu: o 9:00, 11:00 a 16:00; pol hodiny pred svätými omšami Sedembolestný ruženec.
17.9. – sviatok Stigmatizácie svätého Františka – o 15:00 františkánsky ruženec, o 15:50 svätá omša.
30.9. – mariánske stretnutie – po
svätej omši o 15:50 stretnutie Rytierov Nepoškvrnenej a ctiteľov Panny
Márie.
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Na úvod mesiaca september chcem
osloviť predovšetkým všetkých
školopovinných. Chcem vás, milí
žiaci a študenti, rodičia, učitelia, zames-tnanci školy povzbudiť. Mám
pre vás veľmi dobrú správu: Dobrou
správou je, že od prvého školského
dňa sa začne skracovať školský rok
a prázdniny približovať. Okrem toho,
vám chcem ponúknuť aj zopár rád.
Všetky budú mať niečo spoločné
s ceruzkou.
Ceruzka je totiž pomôcka, ktorá
žiaka sprevádza od prvej triedy až
po vysokú školu. Keďže dnes budeme o ceruzke trochu viac rozprávať,
mali by sme vedieť niečo aj o jej
histórii. Viete, kedy vyrobili prvú ceruzku? V roku 1662. O 100 rokov neskôr vznikla prvá továreň na ceruzky
v Norimbergu. Jacques Conté je považovaný za oficiálneho vynálezcu
tuhy. Na prvý pohľad sa to nemusí
zdať, ale ceruzka má veľmi veľa spoločného s nami ľuďmi.
Má 5 vlastností, ktoré by sme mali
mať aj my. Ak si ich osvojíme, bude
sa nám oveľa ľahšie žiť.
1.VLASTNOSŤ: Ceruzka potrebuje šikovnú ruku. Ceruzkou sa dá výborne
písať, dajú sa ňou nakresliť nádherné obrázky vecí, zvierat i ľudí. Ale to
všetko je možné len vďaka šikovnej
ruke, ktoré ceruzku drží a vedie jej
pohyby tak, aby z toho vznikla krásna kresba. Tou rukou, ktorá nás chce
viesť, je Boh. Ale môže to urobiť len
v prípade, ak mu to dovolíme. V knihe Prísloví 16,3 si čítame: „Uvaľ
na Hospodina svoje diela a tvoje
úmysly sa zdaria.“
A tak porozprávajme Bohu o svojich
plánoch a túžbach, vložme sa do
Jeho ruky a výsledkom môže byť
nádherná kresba nášho života, z ktorej budú mať aj ostatní radosť.
2. VLASTNOSŤ: Ceruzka sa občas
zatupí. A vtedy treba prestať písať
a použiť strúhadlo. Ceruzke síce
spôsobí trochu utrpenia, no jej hrot
bude ostrejší a bude oveľa lepšie písať. Aj my ľudia môžeme byť z času

CIRKVI
na čas otupení – z počítačových hier,
alebo zo zlých kamarátov, starostí,
nesprávnych životných rozhodnutí...
Nezostáva za nami čistá čiara. Aj my
preto potrebujeme strúhadlo. Čo
myslíte, čo je tým strúhadlom pre
nás? Sú to napríklad učitelia, rodičia, alebo dobrí priatelia, ktorí nás
v správnej chvíli napomenú a možno aj kritizujú. Kritika nie je pre nikoho príjemná. Asi ju nikto z nás nemá
rád, ale sú chvíle keď je potrebná.
Tak ako sa ceruzka vďaka strúhadlu
stane lepšou ceruzkou, tak aj my sa
vďaka kritike, dobrým radám staneme lepšími ľuďmi. Pán Boh niekedy
dopustí do nášho života aj problémy
– aj tie fungujú ako strúhadlo. Biblia
nám hovorí opäť v knihe Prísloví
15,5: „Blázon pohŕda kázňou otcovou, kto však prijíma pokarhanie, koná rozumne.“ Alebo Príslovia 12,1: „Kto miluje kázeň, miluje
poznanie, kto však nenávidí karhanie je hlúpy.“ Vážme si rady tých,
ktorí nás majú radi.
3. VLASTNOSŤ: Keď píšeš ceruzkou,
máš vždy možnosť použiť gumu
a opraviť všetko to, čo si napísal zle.
Aj my ľudia sme od Boha dostali
možnosť napraviť to, čo sme pokazili. Snaž sa preto napraviť to, čo si
pokazil. Samozrejme, sú veci, ktoré
sa už vrátiť späť nedajú. Napríklad
škaredé slová, ktoré urazili a ublížili
druhému človeku. Aj na to však našiel Pán Boh spôsob, ako to vyriešiť.
Tou gumou je pre nás odpustenie.
Mali by sme sa naučiť povedať prepáč, alebo odpusť mi. Toto by sme
mali povedať nielen tomu človeku,
ktorému sme ublížili, ale aj Pánu
Bohu. V knihe Prísloví 12,18 Šalamún hovorí: Kto nerozvážne
hovorí, akoby bodal mečom. Pán
Ježiš hovorí, aby sme šli za bratom,
ak sme mu ublížili a vieme, že má
na nás ťažké srdce. Máme sa s ním
zmieriť skôr ako by sme išli urobiť
akúkoľvek dôležitú povinnosť:

dôležitejší vonkajšok – farba, obrázky, tvar, materiál obalu, ale vnútro –
náplň – tuha. O svoje vnútro by sme
sa mali starať rovnako, ako o náš
vonkajšok. Skúmaj, či tá tvoja náplň
je v poriadku – o čom rozmýšľaš?
Po čom túžiš? Ako tráviš voľný čas?
To všetko hovorí o tom, čo máš vo
svojom vnútri. Nie je v tvojom srdci závisť, že tvojmu spolužiakovi sa
lepšie darí, alebo má krajšiu či modernejšiu vec ako ty? Aj Božie slovo
nás upozorňuje: „Človek totiž hľadí
na to, čo je pred očami, Hospodin
však hľadí na srdce.“ 1.Samuelova
16,7b. Preto Dávid prosí Boha, aby
preskúmal a skontroloval jeho vnútro: „Preskúmaj ma, ó, Bože, poznaj moje srdce; skús ma a poznaj
moje myšlienky!“ Ž 130 A v knihe
Prísloví 4,23 je napísané: „So všemožnou bdelosťou chráň si srdce,
lebo z neho pramení život.“
5. VLASTNOSŤ: Za ceruzkou zostáva
čiara. Mal by si vedieť, že všetko, čo
v živote urobíš, alebo povieš, zanechá určitú stopu. Dobre si premysli
všetko, čo sa chystáš urobiť. Aj napriek tomu, že existuje guma,
často po čiare na papieri zostáva
ryha, ktorá sa už nedá odstrániť.
Verím, že tiež túžite, aby po vás zostala krásna kresba života, na ktorú
sa budú môcť s radosťou pozerať
všetci a možno za niekoľko rokov raz
aj vaše deti.
Milý brat, milá sestra! Keď budeš
najbližšie v škole alebo doma držať
v ruke ceruzku, spomeň si na tých 5
vlastností a rozmýšľaj aj nad sebou.
Pýtaj sa sám či sama seba: Dovolil si,
aby ťa viedla v živote Božia ruka? Nepotrebuješ zastrúhať, nie si otupený? Staráš sa o svoje vnútro rovnako,
ako sa staráš o svoj výzor a zovňajšok? Obzri sa a poriadne si poobzeraj písmo tvojho života, či tam nie je
niečo, čo tam napísané nemalo byť,

V Evanjeliu podľa Matúša 5,24:
„Nechaj svoj dar tam pred oltárom, najprv sa zmier s bratom
a potom príď a obetuj svoj dar.“
Samozrejme, najlepšie je hovoriť
a konať tak, aby si nemusel nič gumovať ani opravovať.
4. VLASTNOSŤ: Najdôležitejšie je to,
čo je vo vnútri. Na ceruzke nie je naj-
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niečo, čo treba zmazať.
Čerpajme a učme sa z toho najlepšieho zdroja. Z Biblie. Koľko vzácnych rád nám Boh vo svojom slove
zanechal. Nechajme sa nimi viesť.
Aby bol aj tento školský rok 2022/23
úspešný a Bohom požehnaný.
SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA
PODUJATIA A SLUŽBY BOŽIE
V KOSTOLE NA NÁMESTÍ:
4.9.2022
Služby Božie v 12. nedeľu po
Svätej Trojici o 9.00 hod Začiatok
školského roka, požehnanie detí,
žiakov, študentov
11.9.2022
Služby Božie v 13. nedeľu po
Svätej Trojici o 9.00 hod
18.9.2022
Služby Božie v 14. nedeľu po
Svätej Trojici o 9.00 hod – Pamiatka posvätenia chrámu na
Námestí Majstra Pavla
25.9.2022
Služby Božie v 15. nedeľu po
Svätej Trojici o 9.00 hod.
Stále je otvorená výstava EXODY
XX. STOROČIA v evanjelickom
kostole na námestí, prístupná
je v sobotu a v nedeľu od 10.00
– 18.00. V týždni je potrebné si
návštevu dohodnúť na telefónnom čísle 0918 828 199. Srdečne
pozývame!
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. Môžete nás
sledovať na facebooku ECAV Levoča.

SPOLOČNOSŤ

VÝZVA OBYVATEĽOM MESTA LEVOČA
O ZAPOJENIE SA DO HLASOVANIA PROJEKTU
Levočania zabojujme o Lidl Čistinku, každý hlas zaváži
Mesto Levoča sa zapojilo do projektu s názvom Zelené športové oddychové zóny „Lidl Čistinka“,
v ktorom je nevyhnutná účasť obyvateľov v hlasovacej súťaži. Jedná sa o vybudovanie nového
mestského parku spoločnosťou Lidl na parcele KNC2888/332
(plocha v blízkosti Základnej školy, Francisciho ul.).

Pozemok umožňuje umiestnenie štyroch prepojených modulov. Každý
modul bude mať výmeru 12m x 12m
alebo 15m x 15m v celkovej výmere
657 m². Pôjde o variabilné usporiadanie priestoru, v ktorom každý modul by
mal svoju funkciu a charakter, pričom
spolu by tvorili kompaktnú zónu s názvom Lidl Čistinka. Takto vyskladaný
mestský park z modulov by dokázal
pokryť potreby každého obyvateľa
a užívateľa verejného priestoru v meste
Levoča.
Pomôcť mestu Levoča získať Lidl Čistinku môže každý z nás. Päť miest získa
jednu Lidl Čistinku. Mestá sú rozdelené podľa počtu obyvateľov do piatich
kategórií a Lidl Čistinku získa v každej
kategórií jedno mesto s najvyšším
počtom hlasov. Zapojiť sa môže každý
zákazník, ktorý od 15. augusta do 25.
septembra 2022 pri pokladni v predajni Lidl si zakúpi tovar v hodnote minimálne 20 eur, obdrží pri pokladni jednu
hlasovaciu kartičku. Kartičku automaticky zákazník získava za každých ďalších celých 20 eur hodnoty nákupu. Počet kartičiek sa násobí výškou hodnoty
nákupu. Prostredníctvom unikátneho
kódu na tejto hlasovacej kartičke bude
mať zákazník možnosť odovzdať svoj
hlas mestu Levoča. Zadávanie kódov
a hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke: www.lidl.sk/cistinka.
V prípade ak by niekto nemal možnosť
zaregistrovať nákupom získaný kupón,
môže ho doniesť do budovy mestského úradu na Klientske centrum a zaregistruje ho pracovníčka mestského
úradu.
Plocha je rozdelená na zelené športovo oddychové zóny, ktoré sú urče-

né pre všetkých užívateľov verejného
priestranstva bez ohľadu na vek. Ide
o špeciálne bezbariérové exteriérové
plochy, ktoré v sebe prepájajú prvky
zelenej infraštruktúry (stromy, kríky, zatrávnený povrch a vodné plochy) s prvkami určenými pre šport (street workoutové prvky, hracie prvky pre deti,
mini ihriská – futbal, basketbal, stolný
tenis) a relax (lavičky, stolové posedenie s prístreškom, priestor na opekanie/
grilovanie). Návrh počíta aj so stojanmi
na bicykle, hmyzími domčekmi, pitnými fontánami a recyklačnými košmi.
Zábava aj pre najmenších na Lidl Čistinke:
Zóna pre deti by bola obklopená zeleňou s hracou plochou pre najmenšie
deti. K zábave by im poslúžilo detské
ihrisko so šmykľavkou, hojdačkou
a možnosťou na sedenia.
Grilovačka pre všetkých na Lidl Čistinke:
Zóna pre oddych bude ponúkať príjemné posedenie pod prístreškom.
Boli by tam priestranné stoly a sedenie
v tesnej blízkosti dvoch ohnísk, kde
by sa dala pripraviť grilovačka či už vo
dvojici, alebo aj s celou rodinou a kamarátmi.

Cvičím, cvičíš, cvičíme a najlepšie športové výkony na Lidl Čistinke :
Zóna pre šport by mala športovú plochu pre vonkajší workout na posilnenie
rôznych partií tela. V blízkosti samotného workoutu by sa nachádzala lavička
a múrik, ktorý by sa mohol využiť aj
na oddych. Na druhej väčšej športovej
ploche by bolo multifunkčné ihrisko
s basketbalovými košmi, bránkami na
futbal aj pre iné loptové hry. Kto by mal
záujem na neďalekom stole by sa dal
zahrať aj stolný tenis.
Celkovú atmosféru a kvalitu mestského
parku nedotvára iba rôznorodý mobiliár, ale aj pestrá zeleň. Tá neodmysliteľne patrí k základným zložkám, ktoré
vytvárajú priaznivé podmienky pre náš
život nielen v meste, ale aj v regióne.
Práve zeleň dotvára nezabudnuteľnú
estetickú atmosféru, zjednocuje a prirodzene prepája celý priestor Lidl Čistinky. Spolu s pánom Danielom Hevierom môžeme konštatovať, že: „To bude
Lidl Čistinka jedna báseň“.
Ľubomíra Čujová
Mesto Levoča

Levočania, spojme sa a spoločným úsilím
získajme nový mestský park na regeneráciu,
zábavu a trávenie voľného času pre všetky
generácie. Bolo by to príjemné miesto pre šport
a oddych, kde by sa Levočania stretávali
a relaxovali v peknom prostredí
s dostatkom zelene.

30

Levočania, spravme gesto,
hlasujme za naše mesto!
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Daniel Hevier

Čo je projekt Čistinka?
Už budúci rok Lidl postaví 5 moderných mestských parkov
vybavených workoutovou zónou, multifunkčným ihriskom,
grilovacím kútikom i detským ihriskom. Záleží len na hlasoch
ľudí, ktoré mestá alebo mestské časti park Čistinka získajú. Všetky
prihlásené mestá sme rozdelili do 5 kategórií podľa veľkosti.

Ako získame hlasy?
Za nákupy v Lidli. Od 15. 8. do 25. 9. dostanete za každých
20 € nákupu kartičku s hlasovacím kódom.
Na stránke lidl.sk/cistinka si zo zoznamu miest vyberiete
to naše (alebo našu mestskú časť) a prostredníctvom kódu
odovzdáte svoj hlas.
Spojme hlasy za moderný park v našom meste!
Viac informácií na stránke lidl.sk/cistinka

