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Miesto v mojom meste 
Chodíme po zaužívaných cestách, deň nám napĺňajú pravidelné činnosti. Zvykli sme si na 
trasy v našom meste, ktorými sa pohybujeme, ktoré nám vyhovujú. V zornom poli našich 
očí máme rovnaké obrazy. Ihneď si vieme predstaviť ikonickú radnicu s Klietkou hanby, 
v pamäti máme bezpečne uložený svoj pohľad na Košickú bránu aj Mariánsku horu. 

Dajme na chvíľu priestor optike iných a dovoľme svojim očiam vidieť pekné veci v našom 
meste, ktoré sme si ešte nestihli všimnúť, alebo ich nechtiac prehliadame.

Aké je najkrajšie miesto v Levoči a kde hľadať pohľad nad všetky pohľady 
podľa primátora nášho mesta, Ing. Miroslava Vilkovského, MBA?

Aké je vaše miesto v meste? O ktorý pohľad by ste sa radi podelili s čitateľmi Limky? My 
vám obľúbené miesta predstaviteľov samosprávy a verejného života radi prinesieme v ďal-
ších vydaniach. Zatiaľ sa začítajte do pútavého rozprávania pána Vladimíra Tomka, v tomto 
čase už bývalého dirigenta Dychovej hudby mesta Levoča, nazrite do cenných archívnych 
materiálov a spracovaných spomienok pána Ernesta Rusnáka, absolvujte turistický výstup 
Za medveďmi s pánom Martinom Drahomireckým alebo iba jednoducho využite služby 
občianskeho servisu a informácií februárového čísla Limky.

redakcia

„Pre mňa je najkrajším miestom cesta nad 
Levočou, za odbočkou na starej ceste I/18 
z Popradu do Levoče, smerom k bývalej 
skládke komunálneho odpadu. Znie to 
síce zvláštne, ale hneď vysvetlím prečo. Je 
to najslnečnejšia časť nášho mesta spo-
lu s Mariánskou horou a nachádza sa tam 
výhľadový trojuholník na Levoču. Aj podľa 
bývalej generálnej riaditeľky Pamiatkového 
úradu SR, pani PhDr. Kataríny Kosovej, bola 
Levoča hodnotená v rokoch 2007 – 2009 pri 
zápise do Zoznamu svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO práve na 
základe tohto výhľadu. Je to hodnotiaci 
bod na splnenie kritérií zápisu.

Je to miesto dôležité aj do budúcna, lebo 
monitorovacia skupina chodí tento pohľad 
na Levoču stále o� ciálne aj neo� ciálne sle-
dovať. Je dôležité, ako panoráma mesta 
vyzerá práve z tohto bodu, lebo tiež uka-

zuje, ako sa staráme o pamiatky v meste. 
Akýkoľvek rušivý stavebný zásah by vyvo-
lal odmietavé stanovisko tejto organizácie 
pre vzdelávanie, vedu a kultúru pri OSN 
a jej riadiacej skupiny. Keď sa na tom istom 
mieste otočíme na juh, vidíme, ako pekne 
je zakomponovaná silueta diaľnice do cel-
kového koloritu územia nášho mesta, vrá-
tane tunela Šibenik.“

Viete si predstaviť, že by ste na toto „miesto 
v meste“ vzali aj svojich súkromných hostí, 
nie iba o� ciálne návštevy mesta či komisárov 
UNESCO?

„Určite áno, navyše je tam práve v tomto 
čase výborná bežecká stopa a skvelé pod-
mienky na bežecké lyžovanie spolu s nád-
hernými výhľadmi.“

Ďakujeme za tip.
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Počúvať druhých aj svoje srdce

Vladimír Tomko odovzdal po viac ako 
30 rokoch dirigentskú taktovku v levočskej 

dychovke Dominikovi Gurovi
Pedagóg na Základnej umeleckej škole v Levoči, multinštrumentalista, nestor trúbkovej hry na Spiši, 

zakladateľ zoskupenia Brass Collegium, zakladateľ tradície vežových koncertov v Levoči - to je len 
niekoľko prívlastkov, ktoré bezpochyby patria rodákovi z Vranova nad Topľou, Mgr. Vladimírovi Tomkovi. 
Našťastie ho láska k žene a starobylosti nášho historického mesta priviedla v druhej polovici 80. rokov žiť 
do Levoče. Odvtedy je významnou osobnosťou spoločenského diania. Krátko po príchode sa stal členom 

Dychovej hudby mesta Levoča, ktorá v roku 2021 oslávila 100. výročie svojho vzniku. Mgr. Vladimír Tomko 
ju viedol od roku 1990, teda viac ako 30 rokov. Dychová hudba mesta Levoča pod vedením Vladimíra 

Tomku reprezentovala mesto doma i v zahraničí, jej repertoár je ozvláštnený o rôzne piesne populárneho 
charakteru v podaní polky, valčíka, tanga, swingu či blues. Jej fanúšikovia vedia, že si na koncertoch okrem 

výbornej hudby vždy vypočujú aj výklad dirigenta a jeho vtipné historky. Dirigentskú taktovku prebral 
od PaedDr. Eduarda Micháleka a začiatkom tohto roka ju na novoročnom koncerte odovzdal Dominikovi 

Gurovi, Dis. art. A práve pri tejto príležitosti sme ho poprosili o rozhovor. (Foto: Vladimír Maľák)

Pán Tomko, začínali ste hrou na akor-
deón, neskôr ste sa dostali k trúbke 
a desiatkam ďalších hudobných ná-
strojov. Milujete a desaťročia pro-
pagujete starú hudbu. Hrávali ste 
dokonca z Pestrého zborníka levo-
čského, hudobnej pamiatky zacho-
vanej z druhej polovice 17. storočia. 
Prezraďte však, ako ste si našli cestu 
k dychovke?

Začiatok môjho vzťahu s dychovkou sa 
spája s menom pána Pavla Takáča, kto-
rý ma na konzervatóriu v Košiciach učil 
hrať na tube. Ako človek mi veľmi vyho-
voval, pretože nedeklaroval svoju pozí-
ciu za každú cenu. Prístupným, skoro 
ľudovým spôsobom nám vysvetľoval 
učivo, ktoré zvykol okoreniť napríklad 
drobným vulgarizmom, aby sa nám 
jazykom priblížil. Škola mala veľa žia-
kov, vyučovali sa hlavné predmety ako 
hra na trúbku, klarinet, plus akordeón 
a klavír. Pán Takáč bol vojenský muzi-
kant, ktorý vedel, že z každého z nás sa 
po skončení školy stane vojak základ-
nej služby. Pripravoval nás, aby sme si 
tie dva roky po nástupe na vojnu mohli 
odkrútiť vo vojenskej hudbe. Považu-
jem to za veľmi múdre a prezieravé. 
Práve tam, v dychovke na konzerva-
tóriu, som ako 15-ročný začal hrať na 
tube. Úžasný pocit z hry v kolektíve 
som prvýkrát pocítil, keď sme ako 
60-členná dychovka hrali na oslavách 
Veľkej októbrovej socialistickej revo-

lúcie. Bolo to pre mňa vzrušujúce. Je 
výborné, keď muzikant dokáže hrať 
podľa nôt, v dychovke sa však pasuje 
s tým, že na neho z každej strany „úto-
čia” iné melodické línie. Aj ten najlepší 
hudobník sa v tom stratí, ale praxou sa 
to zlepší. Počas štúdia som na trúbke 
v dychovke hral okrem Košíc aj v iných 
zoskupeniach. 
 
Keď ste sa presťahovali do Levoče, 
Dychovú hudbu mesta Levoča viedol 
pán PaedDr. Eduard Michálek. Ako si 
spomínate na svoje začiatky tu?

Keď som skončil konzervatórium a vďa-
ka Gabriele Olekšákovej sa v roku 1977 

priženil do Levoče, hneď po presťaho-
vaní sa som začal v miestnej dychovke 
vypomáhať. Vtedy v nej hralo približne 
30 ľudí, pre mňa menej známe tváre. 
Vravel som si, že „Co tote 50-ročné dze-
dove už ľen možu zahrac,” no keď som 
si ich vypočul, prišiel som na to, že im 
to ide celkom dobre. Vtedy som pocho-
pil, že mi moje vyštudované konzerva-
tórium na uplatnenie sa nestačí. 
Dva roky vojenskej služby som napo-
kon strávil vo výbornej muzike, v Pl-
zeňskej vojenskej hudbe. Boli to pre 
mňa tovarišské roky.
Návrat z vojny bol preto veľmi krásny. 
Vrátil som sa k manželke, s ktorou sme 
už vtedy mali dcéru a obaja sme zača-



li učiť v levočskej základnej umeleckej 
škole. A to, čo som si z Plzne priniesol, 
bolo dobrým základom pre to, aby 
som sa stal zástupcom kapelníka, pána 
PaedDr. Eduarda Micháleka. Keďže som 
učil, do mestskej dychovky som stiahol 
pár žiakov, vrátane môjho 3-ročné-
ho syna, ktorý s nami hral na triangel, 
a 6-ročnej dcéry, ktorá hrala na činely. 

Dychovka bola počas 60., 70. aj 80. 
rokov dôležitou súčasťou spoločen-
ského života. Ako si spomínate na 
toto obdobie?

Áno, v tomto období bola dychovka 
v mestách a obciach veľmi dôležitá. Sú-
viselo to s politikou predchádzajúceho 
obdobia, hrali sme na občianskych po-
hreboch, aktoch kladenia vencov, osla-
vách 1. mája a VOSR. Z ideologického 
hľadiska to teraz nejdem analyzovať, 
pre nás to však bolo dobré, lebo muzi-
ka mala dôvod hrať. Mali sme víziu, že 
budeme kdesi vystupovať a s tým súvi-
sel aj pocit zodpovednosti. Pravidelný-
mi skúškami, koncertmi a vystúpenia-
mi sme sa mohli zlepšovať. 
Spomínam si, že v Helcmanovciach 
sa pravidelne organizovali okresné 
prehrávky, na ktorých sa stretli všetky 
dychovky z vtedajšieho novoveského 
okresu. Na základe našej hry nás od-
borná porota zložená z muzikantov 
či skladateľov vytriedila do kategórií, 
podľa ktorých bola napríklad určená 
výška nášho honoráru. 

Počas rokov ste hrávali s desiatkami 
muzikantov, mnohých ste do muziky 
priviedli vy. Určite ste spolu na kon-
certoch zažili veľa silných momen-
tov.

Spomínam si na jedno sólo, ktoré som 
hral s nebohým pánom Ondrejom Kop-

kášom, ktorý sa v Jáchymove, ako od-
súdenec za predchádzajúceho režimu, 
naučil hrať na pozaune, barytóne. 
Starší muzikanti z muziky postupne od-
chádzali, no jeden z najdlhšie hrajúcich 
bol učiteľ hudby, pán Gurka. Mal už po 
osemdesiatke, problémy so sluchom, 
no pol hodinu pred každou skúškou ča-
kal vyštafírovaný a upravený na chod-
níku. Bol to celotýždňový zmysel jeho 
existencie. Myslím si, že tento princíp 
uplatňujeme aj my, ostatní starší mu-
zikanti v dychovke. Možno si niekto 
povie, že človek po sedemdesiatke má 
sedieť doma a čakať na zubatú s kosou, 
no práve tým, že stále hráme, sa tomu 
dokážeme mentálne ubrániť. Neupa-
dáme do nostalgie a skepsy. 
Do muziky som časom etabloval viace-
rých mladých, hoci to nebola len moja 
zásluha. Môžem spomenúť Ľuba Stráži-
ka, Vladimíra Kuľu, ktorí boli v dychovke 
od detských rokov. Pri každom žiakovi 
časom vyvstala otázka, či sa moje vízie 
počas rokov, ako som ich učil, stanú aj 
ich osobnými víziami. Levoča je, bohu-
žiaľ, mesto s obmedzeným množstvom 
pracovných príležitostí, takže kopa 
mladých aj poodchádzala.Trochu ma 
to mrzelo, že som sa s nejakým muzi-
kantom vytrápil a doviedol ho na určitý 
level, no on potom odišiel. Je to strata, 
ktorá sa nedá nijako nahradiť. 

Bola dychovka vždy vašou víziou?

Sú ľudia, ktorí si povedia, že dychovka - 
tam v žiadnom prípade hrať nebudem. 
Úprimne, ja som chcel hrať jazz, v mo-
jich predstavách som hral v Štátnom 
divadle v Košiciach alebo košickej � l-
harmónii. Ale manželka je celou dušou 
i telom Levočanka a koniec-koncov, ja 
som mal Levoču rád ešte pred ňou. Ako 
študent konzervatória som bol v Poľ-
sku na nákupoch, cestou späť sme sa 

zastavili v Levoči a ocitli na jej námes-
tí. Vo Vranove nad Topľou mi presne 
tá levočská starobylosť a „starota” chý-
bala. Pamätám si pocit, keď som vyšiel 
spoza rohu Košickej ulice na Námestie 
Majstra Pavla a hneď som sa do tohto 
mesta zamiloval. Už som len potrebo-
val nájsť nejakú Levočanku, s ktorou by 
som sa oženil.

Repertoár levočskej dychovky je veľ-
mi pestrý, ako sa rokmi menil a vy-
víjal?

Neustále som trénoval, aby si moji 
starší kolegovia v dychovke povedali, 
že tento chalan len nestrúha frajera, 
ale aj dobre hrá. Po odchode pána Mi-
cháleka som bol „vyprovokovaný”, aby 
som sa stal kapelníkom a chcel som 
z toho vytiahnuť maximum. Repertoár 
sa vždy skladal najmä podľa možností 
a schopností muzikantov. Vždy sme 
hľadali cestičky, aby sme ho ozvláštnili. 
To, kam to vieme posunúť, som pova-
žoval za výzvu. Vždy sme repertoár skú-
šali a keď to bolo nad naše sily, radšej 
sme zvolili niečo jednoduchšie. Snažil 
som sa naučiť sa to odhadnúť. Chcel 
som sa tiež ubrániť tlakom a otázkam, 
prečo nemáme v dychovke speváčky. 
Mám na to dva názory. V prvom rade 
by muzikanti viac sledovali speváčku 
ako mňa, a to by som žiarlil, a druhá 
vec je, že spevák sa musí prísť nazvučiť 
a celkovo by to bolo technicky zložitej-
šie. 
Na dôvetok, Levoča je okresné mesto 
historického významu a snažil som sa 
ubrániť tomu, aby sa z nás stala “-anka.” 

Dychová hudba mesta Levoča pod 
vaším vedením precestovala kus 
sveta, doma odohráte ročne desiat-
ky koncertov. Leto bez vašich kon-
certov v parku si hádam už ani Levo-
čania nedokážu predstaviť a sú vždy 
spestrením letnej turistickej sezóny. 
Samozrejme, dychovka nie je žáner, 
ktorý sa páči každému, ale myslím, 
že levočská si našla svojich skalných 
fanúšikov. Ako to vnímate vy?

Ja som sa vždy z našej dychovky sna-
žil robiť taký „band”, aby sme mali 
v repertoári napríklad aj swingové 
veci. Veľakrát bolo zaujímavé sledovať 
v parku počas koncertu, ako na nás re-
agovali náhodné skupinky Belgičanov 
či Nemcov. Z týchto koncertov máme 
skutočne veľmi pekné zážitky. Raz tam 
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bol otec s asi 35-ročným synom na in-
validnom vozíku, zrejme po nejakom 
vážnom úraze. Videl som, že otec na 
našu hudbu výborne reaguje, tak som 
sa za nimi vybral. Dozvedel som sa, že 
žijú v Holandsku a chlapec hrával na 
trúbke. Vyzval som ho, aby si vybral 
niečo, čo zahráme špeciálne pre neho. 
Vybral si pieseň Škoda lásky. A vtedy 
som si uvedomil, že ak by sme nikomu 
ďalšiemu v parku koncertom neurobi-
li radosť, tento človek bol 3 tri minúty 
šťastný, lebo sme mu zahrali jeho ob-
ľúbenú pieseň. Nikdy nevyhovieme na-
šou muzikou úplne všetkým, ale vždy 
sa nájde niekto, koho potešíme. 
V parku hrávame počas celého leta, 
nedeľa nám vychádza ako najlepší deň 
a vždy, aj po tých rokoch, sa nájde nie-
kto, kto sa na nás príde pozrieť. Ak robí-
me novoročný koncert, pripravíme 120 
stoličiek a príde 70 či 80 ľudí - som im 
vďačný. Kto sa chce baviť na koncerte 
Dychovej hudby mesta Levoča, baviť sa 
bude a potom sú tu takí, ktorí budú len 
hundrať, že v Levoči sa nič nedeje. 
Dychovka sa ozaj nemusí páčiť každé-
mu. Preto hráme Škoda lásky, Rodný 
môj kraj, Svätí pochodujú, Beatles a po-
medzi to polka, valčík a A okolo Levoči 
a do toho komentujem. Snažím sa ľudí 
uvoľniť a keď vedia, čo počúvajú, niečo 
sa o hudbe naučia. 

Hudba a edukácia má vo vašom živo-
te znamienko „rovná sa”?

Myslím, že áno. Dovolil som si zorga-
nizovať podujatie Dychovka trochu 
inak. Levočské kino sme naplnili deťmi 
a okrem dvoch učiteliek nikto nevedel, 
kto bude čestným hosťom. Keď sa tam 
zjavil Marián Čekovský, decká šaleli. Vy-
tvárali sme všelijaké alternatívy. V prin-
cípe je jedno, či je to dychovka, alebo 
vážna hudba, alebo výchovné koncer-

ty, vždy som sa to snažil robiť tak, aby si 
ľudia niečo z toho zapamätali. Niektoré 
z tých detí sme možno motivovali, aby 
začali hrať na nejaký hudobný nástroj. 

Tak, ako ste videli vo svojich učite-
ľoch svoje vzory, vaši študenti ho vi-
dia vo vás…

Takto som si to aj vždy myslel, preto 
som sa snažil správať vzorovo a trebárs 
nerobiť to, čo by som nechcel, aby ro-
bili oni. 

Aké pocity ste mali z posledného 
koncertu, ktorý ste dirigovali?

Priznám sa, že celý týždeň predtým 
sme boli v rodine chorí. Modlil som 
sa, aby mi to Pán Boh pomohol zvlád-
nuť a dopadlo to tak, ako som si pred-
stavoval. Úprimne, bolo mi pozitívne 
mäkko. Takých okamihov som v živote 
zažil niekoľko. Na konzervatóriu sme 
mali predmet literatúra a interpretácia 
skladieb. Učil nás pán profesor Hübner, 
legenda v hre na lesný roh. Pýtal som 
sa ho, či fyziologicky dokážem zistiť, 
kedy hrám dobre. Povedal mi, že ne-
vie určite, ale že si myslí, že je to vte-
dy, keď mu počas hry behá mráz po 
chrbte. Odvtedy som ten pocit hľadal. 
Zažil som to v ’89, keď som hral koncert 
v kostole, párkrát pri hre so synom. Ďa-
lej s Brass collegium, s ktorými sme mali 
dosť vydarených koncertov na radnici 
alebo aj v Poľsku. V Lytomyšli sme ro-
bili predkapelu bostonskej � lharmónii, 
čo bolo neskutočne krásne. To boli tie 
mrazivé momenty. Na tomto koncerte 
som mal okrem toho aj pocit príjem-
ného smútku, nostalgie, cítil som sa 
skvelo. Bál som sa, že pri rozhovore 
s pánom primátorom alebo, keď bu-
dem dávať Dominikovi paličku, zmäk-
nem, ale nestalo sa.

Ani doma?

Doma som to všetko zvestoval manžel-
ke, ktorá, chúďa, ešte ležala s chrípkou 
v posteli, no veľmi mi na koncerte chý-
bala. My sme od roku '71 spolužiaci, od 
'75 kamaráti, dovtedy ma nemala rada. 
A od '77 sme manželia a nedokážem si 
bez nej predstaviť život. Prajem každé-
mu prežiť život s jedným človekom.

A čo mi teda prezradíte o Dominiko-
vi Gurovi, vašom nástupcovi?

Dominik je môj žiak. Odchytil som ho, 
keď prišiel do ZUŠ-ky a po troch rokoch 
bol na konzervatóriu. Dnes je absol-
ventom košického konzervatória, zdo-
lal úspešne niekoľko súťaží. V porovna-
ní so mnou možno nemá takú držku, 
čo môže byť pre neho trošičku hendi-
kep, ale je to aj vekom. Otázne je, ako 
bude chcieť na sebe pracovať a či sa 
dá dotlačiť do vecí, do ktorých nechce. 
Dominik je žiakom Juraja Bartoša, naj-
lepšieho slovenského trubkára. Odmla-
da je v dychovke, vo vežovej muzike 
a iných muzikách a je otázka, či sa ne-
chá stiahnuť smerom k tým “-ankám”, 
alebo plánuje dychovku povýšiť vyššie. 
Ak bude zvedavý na môj názor, tak mu 
ho poviem, len ja som stará generácia 
a obom sa nám môže páčiť niečo iné. 
Každopádne, bol som rozhodnutý 
odísť, aby sa mi o dva-tri roky nesmiali, 
že sa mi trasie palička. Som rád, že pre-
dávam dychovku v dobrej kondícii. Po-
väčšine sú tam moji žiaci, okrem pána 
Miroslava Draveckého, Rudolfa Fľaka 
a Jozefa Babeja, s ktorými sme už ne-
stori kapely. 

Čo by ste mu teda poradili?

Aby počúval druhých, ale nakoniec ko-
nal podľa svojho srdca, a aby robil veci 
s presvedčením. 

Čo by ste dychovke zapriali do ďal-
ších rokov a čo plánujete?

Kým budem vládať, budem hrať a dy-
chovke prajem, aby sa im podarilo 
udržať kontinuitu, robiť letné koncerty 
v parku, ktoré pre nich môžu byť ne-
ustálou motiváciou cvičiť a zlepšovať 
sa, a aby bola stále ochota muzikantov 
hrať. Aby si uvedomovali a užívali ten 
pocit, že sú trochu iní ako ostatní. Je 
úžasné, ak človek dokáže na hudob-
nom nástroji ostatným sprostredkovať 



tie „vlnenia”, tú svoju inakosť.
Bolo mi cťou byť dirigentom tejto ka-
pely, pretože som tam prežil aj veľa 
náročných chvíľ, ale výsledný efekt, tá 
čerešňa na torte stála za to.
Celý môj doterajší život sa viazal na to, 
že keď niečo robím, musím mať z toho 
aspoň trochu dobrý pocit. Nikdy som 
to nerobil pre peniaze. My s manžel-
kou hovoríme, rovnako aj tí, ktorí robia 
starú muziku, že človek musí byť trošku 
blázon, aby sa tomu mohol venovať. 
Mal som šťastie, že som takých bláznov 
spoznal veľa. Môžem si aj namýšľať, že 
som vyoral nejakú brazdičku, ale všet-
ko som to robil, lebo som cítil voči svo-
jim žiakom zodpovednosť. 

My zo srdca ďakujeme, pán Tomko, za 
celý náklad autenticity a ľudskosti, ktorý 
nesú tieto riadky rovnako silno ako vaše 
na príhovory na koncertoch či družné 
rozhovory na námestí, kde vás často stre-
távame. Nielen hudobná, profesionál-
na, ale i človečenská zanietenosť je tou 
brázdou, ktorá Levoču krášli. Tešíme sa 
na ďalšie koncerty a prikladáme želanie 
pevného zdravia a pohody v práci i súk-
romí.

Vladimíra Novotná Čajová

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
Mesto Levoča oznamuje občanom a verejnosti, že prostredníctvom zho-
toviteľa ViOn, a.s., boli v mesiaci december 2022 ukončené reštaurátorské 
práce v miestnosti 1.06, 1.18 na realizácii projektu s názvom: „Radnica s are-
álom na Námestí Majstra Pavla č. 2 v Levoči, ÚZPF č.2891/1 – reštaurátorské 
práce – obnova radnice -  miestnosti 1.06 a 1.18.“
Tento projekt bol � nancovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu pro-
stredníctvom 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 výš-
ke 34 000 eur. Mesto Levoča sa podieľalo na spolu� nancovaní projek-
tu vo výške 1 700 eur.
Cieľom projektu bola fyzická záchrana originálov a maximálne možné za-
chovanie autentickej hmotnej a pamiatkovej podstaty jednotlivých prvkov 
reštaurátorskými prácami a jej následná prezentácia  nadväzujúca na his-
torický odkaz v priestore radnice. 

„Realizované s � nančnou podporou 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.“
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Mesto dokončilo 
rekonštrukcie chodníkov na 
ďalších levočských uliciach

V decembri minulého roku boli defi nitívne ukončené práce na 
rekonštrukcii chodníkov na Gerlachovskej a Kežmarskej ulici aj na 
Ulici M. R. Štefánika a Za sédriou. Opravy boli prvotne fi nancované 

z úverových zdrojov. Cena rekonštrukcie stála približne 353-tisíc 
eur, vedenie mesta sa však rozhodlo požiadať Ministerstvo  
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 

republiky o dotáciu a podarilo sa im na tieto účely
získať viac ako 293-tisíc eur.

Mesto Levoča sa kontinuálne venuje 
opravám miestnych ciest a chodníkov, 
rekonštrukciu ďalších štyroch dokonči-
li v závere minulého roka. „Predmetom 
rekonštrukcie chodníka na Gerlachovskej 
a Kežmarskej ulici bolo odstránenie exis-
tujúcej konštrukcie chodníka s krytom 
z asfaltového betónu vrátane cestných 
a záhonových obrubníkov a uloženie no-
vej konštrukcie chodníka s krytom z be-
tónovej dlažby a jeho ohraničenie s cest-
nými obrubníkmi. V rámci rekonštrukcie 
chodníka miestnej komunikácie na Ulici 
M. R. Štefánika sa z dôvodu nedostatoč-
ného počtu prvkov odvodnenia na ko-
munikácii doplnili uličné vpuste, ktoré 
sú kanalizačnými prípojkami napojené 
do existujúcej kanalizačnej siete. V úse-
koch, ktoré to umožňovali, boli chodníky 
aj rozšírené a v miestach výjazdov z ro-
dinných domov sú upravené tak, aby boli 
pojazdné,” priblížila Lenka Petrášová 
z Oddelenia investičnej činnosti územ-
ného plánovania, životného prostredia 
a stavebného úradu Mestského úradu 
v Levoči.
Chodník na Ulici Za sédriou prešiel 
rovnakými opravami, v rámci projektu 
došlo aj k úprave dopravného priesto-
ru miestnej priesečnej križovatky, kde 
vznikol smerový oblúk, ktorý spojil jej 
západné a južné rameno. Existujúci 
chodník pre peších bol presmerovaný 
a po novom lemuje líniu cestného ob-
rubníka. 

Celková cena rekoštrukcie spomína-
ných chodníkov vrátane podloží sa vy-
šplhala na približne 353-tisíc eur, viac 
ako 293-tisíc získalo mesto na tieto 
účely z dotácií Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky v rámci projektu 

Rekonštrukcia chodníkov v meste Levo-
ča. Rekonštrukčné práce realizovala 
spoločnosť EUROVIA SK, a.s.

Na opravu komunikácií na Ulici Za 
sédriou a M. R. Štefánika sú aktuálne 
pripravené a spracované projektové 
dokumentácie, ich realizácia však bude 
závisieť od schválenia � nančných zdro-
jov v rozpočte mesta. 

Mesto Levoča taktiež pokračuje v opra-
vách v ďalších lokalitách. „Od mája mi-
nulého roka prebiehajú stavebné práce 
na prestavbe Špitálskej ulice spočívajú-
ce v rekonštrukcii chodníka, komuniká-
cie, verejného osvetlenia a dobudova-
nia parkovacích miest. Momentálne je 
stavba zazimovaná, pokračovať sa má 
v jarnom období a práce majú trvať cca 
do mája alebo júna tohto roku,” hovorí 
Lenka Petrášová.

V lete by mali byť dokončené prá-
ce na výstavbe a rekonštrukcii ciest 
a chodníkov, vrátane vybudovania 
siete verejného osvetlenia v mestskej 
časti Levočské Lúky. „V rozpočte mesta 
sú schválené � nančné prostriedky na 
rekonštrukciu chodníka a komunikácie 
Ružovej ulice. V súčasnom období pre-
bieha stavebné konanie a pripravuje sa 
proces verejného obstarávania,” dodá-
va Lenka Petrášová.

Vedenie mesta plánuje výstavbu ko-
munikácie a dobudovanie verejného 
osvetlenia v mestskej časti Levočská 
Dolina a výstavbu III. etapy cyklochod-
níka na Levočskú Dolinu, ktorej reali-
zácia bude závisieť od získania � nanč-
ných prostriedkov z cudzích zdrojov.

Vladimíra Novotná Čajová
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SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Významné životné jubileum 
v mesiaci január 2023 oslávili:

91 rokov
Anna Krajňáková

70 rokov
Mgr. Eva Spaleková

Významné životné jubileá 
v mesiaci február 2023 oslávia:

98 rokov
Mária Tejbusová

94 rokov
Oľga Šuniarová

88 rokov
Mária Vizváryová

85 rokov
Ignác Jendrichovský, Mária Jeseňáková

84 rokov
Mária Combová

82 rokov
Teodor Hanisko, Zdenka Stanková

80 rokov
Agnesa Durľáková

79 rokov
Emília Bobková

78 rokov
Mária Bašistová, Rudolf Dzurilla

77 rokov
Veronika Dravecká, Jozef Kellner

75 rokov
Dorota Dzurillová

Všetkým oslávencom srdečne 
blahoželáme, prajeme pevné 

zdravie a veľa životného optimizmu do ďal-
ších rokov života.

Vitajte medzi nami
Matúš Tondra

Jakub Žid

Manželstvo uzavreli:
Vladimír Ondruš a Erika Králová

Opustili nás:
Michal Pavlov, rok nar. 1929
Anna Bačová, rok nar. 1938
Ján Sninčák, rok nar. 1939

Anna Petrovičová, rok nar. 1941
František Minařik, rok nar. 1947
Mária Mlynárová, rok nar. 1950

Mgr. Magdaléna Péchyová, rok nar. 1950
František Bikár, rok nar. 1976

Lea Sminčáková, rok nar. 2008

Mgr. Darina Krajňáková,
oddelenie OaVP

Sledujte o� ciálny pro� l mesta Levoča
na Instagrame

@mestolevoca
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Nemocnica AGEL Levoča od 2. feb-
ruára 2023 dočasne pozastavuje 
prevádzku vakcinačného centra 
a mobilného odberového miesta co-
vid-19. Pozastavenie činnosti týchto 
prevádzok by malo trvať najmenej 
do 1. júla 2023. Najbližšie testovacie 
miesta a vakcinačné centrá sú k dis-
pozícii v susedných okresoch. 

Levočská nemocnica dočasne pozastavuje prevádzku 
vakcinačného centra a mobilného odberového miesta covid-19

Prevádzka mobilného odberového 
miesta covid-19 a vakcinačného cen-
tra levočskej nemocnice bude od 1. 2. 
2023 do 1. 7. 2023 dočasne pozasta-
vená. „Vzhľadom na klesajúci záujem 
o testovanie na ochorenie covid-19 
a očkovanie proti tomuto ochoreniu, 
nebude naše zdravotnícke zariadenie 
tieto pracoviská dočasne prevádzkovať. 

Zamestnanci budú využití na zlepšenie 
poskytovania zdravotnej starostlivosti 
na iných oddeleniach,“  informuje riadi-
teľ levočskej nemocnice Ing. František 
Lešundák. 

„V prípade zmeny epidemiologickej 
situácie či zvýšeného záujmu obyva-
teľstva o vykonávanie antigénových 
a PCR testov a očkovania proti ocho-
reniu covid-19 bude toto rozhodnutie 
bezodkladne prehodnotené. Najbližšie 
testovacie miesta sú pre verejnosť do-
stupné v mestách Poprad, Spišská Nová 
Ves a Kežmarok,“ dopĺňa riaditeľ levoč-
skej nemocnice. 

Prevádzka mobilného odberového 
miesta Nemocnice Dr. Vojtecha Alexan-

dra v Kežmarku, člen skupiny AGEL,  je 
od pondelka do piatku, v čase 7.00 hod. 
– 15.30 hod. s prestávkou od 12.00 hod. 
do 12.30 hod. Nachádza sa na ulici Dr. 
Daniela Fischera č. 7. Posledný odber 
je realizovaný 15 minút pred koncom 
pracovnej doby. Vakcinačné centrum 
sa nachádza v budove polikliniky na 
Hviezdoslavovej ulici č. 27. Najbližšie 
očkovanie bude možné 25. 1. 2023 
v čase 7.00 – 11.00. Časový harmono-
gram je zverejnený na webovej stránke 
kežmarskej nemocnice.

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Nemocnica AGEL Levoča víta na transfúziologickom oddelení v utorky a vo štvrtky darcov krvi. Rok 2022 priniesol 
o 91 800 ml krvi viac ako rok 2021, pod ktorý boli podpísané vlny koronavírusu. Celkový počet darcov krvi v roku 
2022 bol 1567, z nich bolo vyradených len 7,2%. Do levočskej nemocnice tak v minulom roku pritieklo 654 300 ml krvi 
od 1454 darcov, z ktorých až 11% bolo prvodarcov. Mesiac november sa pýši najvyšším počtom darcov, naopak, pod 
najmenší počet darcov sa podpísalo dovolenkové obdobie. 

Levočská nemocnica sa v roku 2022 
tešila opätovnému nárastu počtov 
darcov krvi. „V minulom roku sme zae-
vidovali o 204 darcov krvi viac, ako to 
bolo v roku 2021. Pod mierny úbytok 
darcov v roku 2021 sa podpísala naj-
mä pandémia koronavírusu. Tešíme 
sa, že záujem o túto ušľachtilú činnosť 
v minulom roku opäť narástol,“ uvádza 
primár tranfsúziologického oddelenia, 
MUDr. Rastislav Osif. Celkový počet dar-
cov krvi v minulom roku bol 1567, pri-
čom len 113 darcov bolo vyradených. 
Na transfúziologickom oddelení tak 
v minulom roku darovalo 1454 darcov 
až 654 300 ml najvzácnejšej tekutiny. 

Zloženie darcov tvorili približne 2/3 
mužov a 1/3 žien, čo môže byť aj vý-
sledkom rôznej časovej frekvencie da-
rovania krvi, keďže muži môžu darovať 
krv každé tri mesiace a ženy až každé 
štyri mesiace. „Najsilnejším mesiacom v 

počte darcov krvi bol november 2022, 
kde oddelenie eviduje až 162 darcov 
z celkového počtu, čo je vyše 10%. Na-
opak, pod najslabší počet darcov krvi 
sa podpísalo dovolenkové obdobie. 
V mesiaci júl bolo na našom oddelení 
prítomných 89 darcov krvi, čo je len 
5,4% zo všetkých darcov v roku 2022,“ 
uvádza štatistiku Andrea Marcinková, 
sestra transfúziologického oddelenia. 

„Tešili sme sa aj odvahe a odhodlaniu 
až 174 prvodarcov, ktorí tvorili až 11% 
z celkového počtu darcov krvi v minu-
lom roku. Najmenej prvodarcov bolo 
v mesiaci august, keď sme privítali 
4 záujemcov a najviac, celkom 34 od-
vážlivcov, prišlo v mesiaci november. 
Veríme, že tento trend bude napredo-
vať aj v tomto roku a do tímu darcov sa 
pridajú ďalší odvážlivci, ktorí budú spo-
lu s nami zachraňovať životy,“ dodáva 
na záver MUDr. Osif s tým, že všetkých 

pozýva na odbery krvi v utorky alebo 
štvrtky od 7.00 hod. na transfúziologic-
ké oddelenie levočskej nemocnice. 

Informácie poskytla 
Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

V roku 2022 pritieklo od darcov 
do levočskej nemocnice vyše 654 litrov krvi
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE
ROZPIS SLUŽIEB FEBRUÁR 2023

OKRES LEVOČA

1. – 3. 2. 16.00 - 20.00 Lekáreň Dr. Max

4. – 5. 2. 8.00 - 20.00 Lekáreň Dr. Max

6. – 10. 2. 16.00 - 20.00 Lekáreň Dr. Max

11. – 12. 2. 8.00 - 20.00 Lekáreň Dr. Max

13. – 17. 2. 16.00 - 20.00 Lekáreň Dr. Max

18. – 19. 2. 8.00 - 20.00 Lekáreň Dr. Max

20. – 24. 2. 16.00 - 20.00 Lekáreň Dr. Max

25. – 26. 2. 8.00 - 20.00 Lekáreň Dr. Max

27. – 28. 2. 16.00 - 20.00 Lekáreň Dr. Max

Lekáreň Dr. Max
(Pri podkove 7)

tel. 0901 961 267

Podporné pohrebné združenie na 
Slovensku

- odbočka 126 v Levoči

Dôležitý oznam
 Podporné pohrebné združenie - 

odbočka 126 v Levoči Vás 
pozýva na výročnú členskú schôdzu, 

ktorá sa uskutoční
dňa 12. 3. 2023 o 14.00 hod.  

v Kongresovej sále 
Mestského divadla 

v Levoči.

Zároveň prosíme o uhradenie 
členských poplatkov 

do 30. 6. 2023 
u svojich inkasantov.

S pozdravom
výbor odbočky 126 v Levoči

1. legenda
Podvodník sa predstaví ako príbuzný, 
známy, lekár alebo ako policajt. Senio-
rovi oznámi, že jeho príbuzný, napr. 
vnuk alebo syn spôsobil dopravnú ne-
hodu, leží v nemocnici a nemôže ko-
munikovať, lebo si pri nehode odhryzol 
jazyk a súrne potrebuje peniaze na vy-
platenie škody, ošetrenie a neoznáme-
nie prípadu polícii. Seniora dôrazne 
požiada, aby nikoho nekontaktoval, 
s nikým túto záležitosť nepreberal, lebo 
jeho príbuzný bude mať z toho prob-
lémy a môže ísť do väzenia, pretože 
šoféroval pod vplyvom alkoholu a pri 
nehode ťažko niekoho zranil. 

2. legenda
Podvodník sa predstaví ako zamestna-
nec Slovenskej pošty a spýta sa seniora, 
či mu má vydať z peňazí alebo ich roz-
meniť, aby mu mohol vrátiť preplatok 
a následne podvodník ukončí hovor. 
Podvodník následne zavolá späť a te-

raz sa predstaví ako policajt a oznámi 
seniorovi, že je v nebezpečenstve, pre-
tože v dome, v ktorom, býva sú zlodeji 
a polícia ho spolu s jeho majetkom 
chce chrániť. Preto má všetky peniaze 
cennosti a zlaté šperky dať do tašky 
a následne vyhodiť z okna alebo z bal-
kóna.

3. legenda
Podvodník sa predstaví ako policajt 
a oznámi seniorovi, že si ho vytypo-
vali páchatelia, ktorí ho chcú vykrad-
núť. Následne povie seniorovi, aby 
vložil všetky svoje cenné veci spolu 
s � nančnou hotovosťou do tašky, ktorú 
má vyhodiť z okna. Podvodník povie 
seniorovi, že si má ľahnúť na zem a ča-
kať na ďalšie inštrukcie. Sú prípady, keď 
páchateľ oznámi seniorovi, že mu hrozí 
odcudzenie � nančnej hotovosti z účtu. 
Následne naviguje seniora do banky, 
aby vybral z účtu všetky peniaze a vlo-
žil ich do papierového vrecka a nechal 

niekde na ulici, či už na lavičke, pri koši 
alebo na zemi pri aute. 

Polícia upozorňuje, že podvodníci 
úmyselne volajú niekoľkokrát za sebou, 
aby znemožnili seniorovi preveriť si 
u príbuzných skutočnosti uvádzané 
v telefóne. Po peniaze si prídu k se-
niorovi osobne, alebo ho požiadajú, 
aby ich priniesol na určené miesto. Sú 
prípady, keď k seniorovi pošlú taxík. 
V niektorých prípadoch podvodníci 
požiadajú seniora, aby peniaze zaslal 
na konkrétny účet v banke. Konkrétne 
číslo účtu podvodníci seniorovi pove-
dia cez telefón alebo mu ho zašlú cez 
SMS. V takomto prípade polícia odpo-
rúča, aby senior požiadal o pomoc pra-
covníka banky.

Milí seniori, buďte prezieraví a na 
takéto vymyslené legendy s cieľom 
ublížiť vám a nelegálne sa obohatiť 
nereagujte.

„Seniori, pozor na tieto triky,”
vystríha polícia

Okresné riaditeľstvo PZ v Poprade upozorňuje seniorov na podvody páchané na senioroch prostredníctvom 
zaužívaných legiend, ktorými sa páchatelia snažia získať ich fi nančnú hotovosť alebo iné cennosti.
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Málokto z Levočanov, skôr už len tí 
starší, osemdesiat a viac roční, sa môžu 
pamätať na starú vojenskú plaváreň na 
okraji Levoče. Nachádzala sa pri ceste 
smerom na Levočskú Dolinu, približne 
na mieste, kde v súčasnosti majú Tech-
nické služby mesta Levoča oplotený 
areál na zber bioodpadu. Plaváreň síce 
v názve mala vojenská, ale využívať ju 
mohlo aj civilné obyvateľstvo. Niekde 
sa uvádzala aj pod názvom Mestská 
plaváreň pod krivou cestou. Existovala 
už pred 1. svetovou vojnou. V roku 1911 
ju levočské vojsko opravilo, a preto sa 
už vtedy dostal do názvu prívlastok 
„vojenská” plaváreň. Jej životnosť bola 
do konca päťdesiatych rokov, pretože 
v roku 1943 sa začala výstavba novej 
plavárne v tzv. Mestskej záhrade pri 
terajších tenisových kurtoch. Tak ako 
vojenskú plaváreň, aj nové kúpalisko 
v mestskej záhrade rada využívala hlav-
ne levočská mládež. Ale vráťme sa na-
späť k vojenskej plavárni. 

Celý jej areál bol jednoduchý. Zhoto-
vený bol z ohobľovaného dreva. Bola 
to vlastne pomerne veľká vykopaná 
jama, z vnútornej strany celá obložená 
drevenou konštrukciou. Hĺbka vody 
bola približne od jedného metra. Pri 
najhlbšej časti bol postavený skokan-
ský mostík, zhotovený taktiež z dreva. 
Jeho výška bola do 2,5 metra. Skákalo 
sa z pevnej a pružnej fošne, ktorá z kon-
štrukcie mostíka prečnievala nad vodu. 
Podobná fošňa bola aj nižšie, tesne nad 
hladinou vody. To znamená, že v tejto 
časti bola voda oveľa hlbšia. Okolo ba-
zéna bolo zábradlie z okresaných hra-
nolov a na zemi drevené rošty, aby sa 
zabránilo vytváraniu blata pri bazéne 
a jeho prenášaniu do vody. Z cesty sa 
do areálu schádzalo schodiskom. Celý 
areál kúpaliska bol oplotený dreveným 
plotom, na ktoré boli z vnútornej stra-
ny pristavené drevené prezliekarne. 
Časť prezliekarní mali vojaci a službu-
konajúci plavčíci. Tí boli stále dvaja. Od 

bazéna smerom k potoku bola plocha 
na opaľovanie a športové hry. Súčas-
ťou areálu boli aj stoly, stoličky a lavice. 
Voda sa do bazéna privádzala z Levo-
čského potoka cez mlynský náhon, 
ktorý viedol k Juríkovmu mlynu. Medzi 
náhonom a kúpaliskom bola drevená 
šachta, v ktorej sa nachádzalo taktiež 
drevené šupátko. Podobne sa voda 
z kúpaliska cez drevené šupátko aj vy-
púšťala naspäť do Levočského potoka. 
Juríkov mlyn bol postavený neďaleko 
nad kúpaliskom a slúžil Levočanom na 
mletie obilia. 

Najmodernejší v kraji

Mestské zastupiteľstvo v Levoči 18. 
decembra 1933 schválilo uznesením 
č. 3198/1932 prenájom plavárne na 6 
rokov (od 1. 1. 1932 do 31. 12. 1938) 
športovému odboru, odbočke Zväzu 
československých dôstojníkov. Výš-
ka prenájmu bola 20% z tržby. Vstupy 

Stará vojenská plaváreň v Levoči

Levočská mládež na vojenskej plavárni
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do plavárne pre verejnosť boli denne 
okrem štvrtka od 6.00 hod. – 18.00 hod. 
Pre vojsko bol vyhradený celý štvrtok 
a hodiny od 18.00 do 20.00. Vstupné 
bolo jedna koruna za jedno kúpanie 
bez rozdielu veku. Doba trvania jedné-
ho kúpania bola dve hodiny. Vojaci pri 
spoločnom kúpaní mali vstup zdarma. 

Po 2. svetovej vojne sa už do obnovy 
tejto plavárne neinvestovalo. V novi-
nách Slovenský východ z roku 1936 
bol príspevok nasledovného znenia: 
v Levoči sa na jar začne so stavbou mo-
dernej plavárne s bazénmi za 250 000 
korún. Stavebníkom bude vojenská 
správa a časť nákladov sa uhradí z po-
platkov civilného obyvateľstva. Pravde-

podobne 2. svetová vojna oddialila za-
čiatok výstavby nového kúpaliska. To sa 
provizórne dalo do prevádzky až v roku 
1949. Nové kúpalisko malo tri bazény. 
V roku 1964 sa na ňom postavili kabínky 
na prezliekanie. Pri najhlbšom bazéne 
bol pekný, betónový, dvojposchodový 
skokanský mostík. V strednom bazéne 
zase bola šmýkačka do vody. Na túto 
dobu patrilo nové levočské kúpalisko 
spolu s košickým k najmodernejším vo 
Východoslovenskom kraji. Žiaľ, ani toto 
kúpalisko už v Levoči nemáme. Jeho 
prevádzka de� nitívne skončila 15. au-
gusta 1984 otvorením kúpaliska v Spiš-
skej Novej Vsi. 

Ing. Ernest Rusnák
foto: archív autora

ŠPORTOVÁ HALA
Basketbal: muži 

12. 2. 2023 - 14.00 hod.
BK Slovenský orol Levoča - ACADEMIC ŽU Žilina

19. 2. 2023 - 14.00 hod.
BK Slovenský orol Levoča - UNIPO BKM Iskra Svit

Futbal: muži

4. 2. 2023 - 8.00 hod.
Turnaj muži

18. 2. 2023 - 7.00 hod.
Turnaj žiaci

ZIMNÝ ŠTADIÓN
Hokej: ml. žiaci

11. 2. 2023
Spiš Indians Levoča - HC Prešov

25. 2. 2023
Spiš Indians Levoča - HC Košice

Hokej: st. žiaci

18. 2. 2023
Spiš Indians Levoča - HK Slovan Gelnica

Pondelky - 17.30 - 19.00 hod.
Stredy - 16.30 - 18.00 hod.
Soboty - 14.00 - 15.30 hod.
Nedele - 13.00 - 14.30 hod.

Verejné korčuľovanie:

ŠPORT
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Levoča, slobodné kráľovské mesto. 
V stredoveku významné obchodné 
a remeselné centrum. Podľa zázna-
mov v daňových knihách, v roku 1521 
v meste pôsobilo 141 majstrov rôznych 
remesiel a 40 sladkárov a pivovarní-
kov. Kým sa remeselník stal majstrom 
vo svojom odbore, musel prejsť dlhú 
cestu. Začínal ako učeň, neskôr tovariš 
až k najvyššiemu titulu majster. Každý 
z týchto stupňov učenia mal svoje špe-
ci� ká, spojené so zaužívanými zvykmi.
 
Učni boli v službe u majstra približne 
dva až štyri roky. Niektoré cechy, naprí-
klad cech hodinárov a zlatníkov, mali 
učňov v učení až šesť rokov. Keď sa táto 
doba skončila, zasadli všetci majstri ce-
chu, prišli rodičia učňa a učeň bol sláv-
nostne z učenia prepustený. 

Aby sa z učňa stal tovariš, musel 
okrem požadovaných zručností prejsť 
aj krstom. Tie sa konali na fašiangy. 
V mnohých prípadoch boli zaručenou 
zábavou pre celé mesto. Napríklad 
u mäsiarov v deň konania krstu nosili 
tovariši učňov po celom meste obkroč-
mo sediacich na tyčiach ako na koni. 
Učni pri tom vyhadzovali do obecen-
stva sušené slivky a uhlíky. Tento krst 
pokračoval krstným kúpeľom. Vtedy 
učni odetí len do ľanových košieľ boli 
trikrát ponorení dole hlavou do špina-
vej a trikrát do čistej vody. Tým sa sym-
bolicky z učňov zmyl prach učňovských 
rokov. Mimoriadne nebezpečný vstup 
do učňovských rokov mali garbiari. 
Učni museli vyliezť na strechu domu. 
Zo strechy sa presunuli na odkvapovú 
rúru, ktorá spravidla presahovala do 
ulice. Pod odkvapom stáli štyria gar-
biarski tovariši, ktorí držali v rukách veľ-
kú vypracovanú volskú kožu. Na tú mu-

sel učeň zoskočiť. Až potom sa z neho 
stal skutočný garbiarsky tovariš. 

Tovariši pracovali v majstrovej dielni 
šesť dní v týždni. Oddychovali v ne-
deľu a cez sviatky. Po ukončení výuč-
by u majstra sa museli vybrať na tzv. 
vandrovku. Tá trvala najmenej tri roky. 
Po jej ukončení sa tovariš vrátil naspäť 
do dielne svojho majstra, kde sa začal 
pripravovať na meisterstϋck - teda maj-
strovskú skúšku. To, čo musel budúci 
majster zvládnuť, predpisovali artiku-
ly jednotlivých cechov. V artikulách 
sa predpisovalo aj to, aby každý nový 
majster vystrojil pre svoj cech hostinu. 
Niektoré cechy, napríklad cech kež-
marských gombikárov, dokonca pred-
pisovali jednotlivé chody slávnostnej 
hostiny. 

Tá pozostávala zo štyroch chodov: 
1. chod: hovädzie mäso s korením 

a ryžou
2. chod: po 10 funtov hovädzieho, 

bravčového a teľacieho mäsa, vy-
kŕmená hus, plnené prasiatko, štyri 
sliepky a na každej mise ešte dve 
kurčatá

3. chod: korenená kapusta s mäsom 
a na každej miske ešte po dve husi 
a sliepky 

4. chod: ryža v mlieku s medom a ku 
všetkému ešte dve pinty vína. 

Po tom všetkom sa podávalo aj ovo-
cie, pre všetkých víno za dva zlaté 
a každému ešte jedna pinta vína. 
Všetko malo byť pripravené na jed-
nom stole. Zaujímavosťou je, že na 
jedálnom lístku sa nenachádzajú ze-
miaky. Tie sa na Spiš dostali až neskôr 
v polovici 18. storočia.

Tieto predpisy sú pomerne striedme. 
Pre porovnanie ševci z Myjavy mali vo 
svojich predpisoch až 20 chodov. Mož-
no aj to bol dôvod, prečo tieto cechové 
hostiny Mária Terézia zakázala, s vý-
nimkou iba jednej do roka.

Zvyky majstrov boli úzko späté s po-
sedeniami. Sedenia cechových maj-
strov boli riadne a mimoriadne. Raz za 
štvrťrok sa konali tzv. suché posedenia, 
kde sa predkladalo vyúčtovanie. Vtedy 
nikto nesmel prísť s nožom, palicou, 
kyjom alebo inou zbraňou. Raz za rok 
sa konal tzv. Bruderbier, kde sa zišli 
všetci členovia cechu aj s rodinami. Pri 
tej príležitosti sa vypil sud piva. Aby sa 
zachovali dobré mravy, aj na takých-
to stretnutiach platili určité pravidlá, 
napr. ak niekto zaklial, buchol päsťou 
po stole a vylial obsah pohára, musel 
chýbajúce pivo v súdku doplniť. Zaují-
mavosťou je, že majstri platili pokutu aj 
za to, ak sa pri pití prvého suda vzdialili 
z miestnosti. Pri druhom už miestnosť 
opustiť moholi.

Cechoví majstri, sa stretávali pri rôz-
nych príležitostiach. Pri prijímaní uč-
ňov, pri ich prepúšťaní, pri odchode na 
tovarišskú vandrovku, pri majstrovskej 
skúške, pri rôznych cirkevných sviat-
koch, pri zásnubách, svadbách i ka-
roch. Tak vznikli aj tzv. Blaumontagy 
- čiže modré pondelky. Boli to odpočin-
kové dni po stretnutiami spestrenej ne-
deli. Vtedy sa chodilo neskôr do práce, 
dokonca sa v ten deň členovia cechu 
povinne kúpali.

Zuzana Demčáková,
Spišské múzeum v Levoči

O učňovských krstoch,
tovarišských vandrovkách 

a majstrovských posedeniach....





ASTERIX A OBELIX: Ríša Stredu
5. (NED) o 15.00 • Komédia, rodinný, akčný • 104 min. • FR • 5€

SD

P

UTEČ!
10. (PIA) o 19.00 • Thriller, horor • 106 min. • NOR • 5€

15

ČT

P

KORZET
12. (NED) o 15.00 • Dráma, historický • 113 min. • AT,LUX,DE,FR • 4/5€

ČT

MAGIC MIKE: Posledný tanec
14. (UTO) o 19.00 • Komédia, hudobný, muzikál • 100 min. • USA • 6€

15

ST

SLÚŽKA
2.,4. (ŠTV,SOB) o 19.00 • Dráma, historický • 110 min. • SR • 6€

OV

P

INVALID
11. (SOB) o 19.00 • Čierna komédia • 120 min. • SR • 6€

OV

P

DUCHOVIA INISHERINU
3. (PIA) o 19.00 • Dráma • 114 min. • IR,VB,USA • 6€

ST

NIEKTO KLOPE NA DVERE
4. (SOB) o 17.00 • Horor, thriller • 102 min. • USA • 6€

ST
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NEZVESTNÁ
1. marec  (STR) o 19.00 • Thriller • 110 min. • USA • 6€

ST

CREED III
3. marec (PIA) o 19.00 • Dráma, Životopisný, Športový • 110 min. • USA • 6€

12

ST

P

JACK MIMOUN A TAJOMNÝ OSTROV
4. marec (SOB) o 19.00 • Komédia, dobrodužný • 104 min. • FR • 6€

ČD

ANT-MAN A WASP: Quantumania
16.,17.,18.  (ŠTV,PIA,SOB) o 19.00 • Akčný, Sci-� ,Fantastický • 125 min. • USA • 6€

SD

P

DRUHÝ DYCH
21. (UTO) o 19.00 • Komédia • 97 min. • FR • 4/5€

ČT

P

BELLA A SEBASTIÁN: Nová generácia
4. marec (SOB) o 17.00 • 5. marec (NED) o 15.00 • Rodinný • 96 min. • FR • 5/6€

SD

P

KUCIAK: Vražda novinára
23.,25. (ŠTV,SOB) o 19.00 • Dokument • 102 min. • DEN,ČR,USA • 6€

OV

TANEČNICA V TME
28. (UTO) o 19.00 • Kriminálny, Dráma,Muzikál • 140 min. • DEN,DE,NED,USA,SWE • 4/5€

ČT
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P

MÚMIE
18. (SOB) o 17.00 • 19. (NED) o 15.00 • Animov. • 88 min. • ESP • deti 5€/dospelí 6€

SD

12

P
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12

15

P

Digitalizáciu kina Úsmev fi nanč-
ne podporil Audiovizuálny fond v 
rámci komplexného projektu, re-
alizovaného vďaka fi nančnej pod-
pore predsedu vlády Slovenskej 
republiky.

Rezervácia vstupeniek na interne-
tovej stránke kino.levoca.sk Pred-
predaj a predaj vstupeniek hodinu 
pred premietaním v pokladni kina 
Úsmev Levoča t.č. 053/4512208.
Zmena programu vyhradená!
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Veková prístupnosť

Jazyková verzia:
ST/ČT - slovenské/české titulky
SD/ČD - slovenský/český dabing
OV - originál verzia

Premiéra

Možnosť uplatniť zľavu s preukazom FK

FILMOVÝ KLUB



Kultúra v Levoči 
február 2023 

Predpredaj vstupeniek:  

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 
MESTA LEVOČA

Nám. Majstra Pavla 54 
8.00  - 16.00 hod.

a hodinu pred začiatkom predstavenia.

053 / 451 2522
msks.levoca.sk

msks@levoca.sk
facebook.com/kulturavlevoci

instagram.com/kulturavlevoci

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

11.
SOBOTA

DO 2.
APRÍLA

LONDÝN - PORTRÉTY/STREET PHOTOGRAPHY
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ BRANISLAVA ŠTEFÁNIKA
VÝSTAVA POTRVÁ DO 2. APRÍLA 2023

   GALÉRIA MESTA LEVOČA VSTUP VOĽNÝ

DŽABI 11
KABARETNÉ PREDSTAVENIE LEVOČSKEJ DIVADELNEJ SPOLOČNOSTI
TEXT: S. HRADISKÝ, P. PÉCHY • HUDBA: M. FINDURA, G. CHALUPECKÝ • ÚČINKUJÚ: M. DROZDYOVÁ, L. HRADISKÁ, 
T. LOJKOVÁ, P. PÉCHY, M. NOVÁK, S. HRADISKÝ, G. CHALUPECKÝ, S. SEMAN, J. DUBEC A D. GURA • RÉŽIA: L. PÉCHY

15.00, 18.00 hod. MESTSKÉ DIVADLO      7€

15.
STREDA

ELEJ TALKSHOW - ZVYKY A TRADÍCIE
POZÝVAME VÁS SLEDOVAŤ NOVÝ DIEL DISKUSNEJ RELÁCIE
HOSTIA: MICHAL SMETANKA, BOŽKA ŠVÁBOVÁ, PETER KOVÁČ

18.00 hod.  YOUTUBE KANÁL KULTÚRA V LEVOČI 

16.
ŠTVRTOK

HUDOBNÝ VEČER S DUOREYRO
POSEDENIE PRI PRÍJEMNEJ HUDBE DVOJICE DUOREYRO - MAREK KAMENICKÝ A JÁN FILIP
NA PODUJATIE JE POTREBNÁ REZERVÁCIA STOLA. ORGANIZÁTOR: LEUTSCHAU CAFÉ

19.00 hod.  LEUTSCHAU CAFÉ REZERVÁCIA STOLOV

24.
PIATOK

ROMANE MIRIKLE
FESTIVAL RÓMOV A ICH PRIATEĽOV PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DŇA RÓMOV
ORGANIZÁTOR: OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE ROMAINTEGRA

16.00 hod.  KINO ÚSMEV LEVOČA VSTUP VOĽNÝ

25.
SOBOTA

DŽABI 11
KABARETNÉ PREDSTAVENIE LEVOČSKEJ DIVADELNEJ SPOLOČNOSTI
TEXT: S. HRADISKÝ, P. PÉCHY • HUDBA: M. FINDURA, G. CHALUPECKÝ • ÚČINKUJÚ: M. DROZDYOVÁ, L. HRADISKÁ, 
T. LOJKOVÁ, P. PÉCHY, M. NOVÁK, S. HRADISKÝ, G. CHALUPECKÝ, S. SEMAN, J. DUBEC A D. GURA • RÉŽIA: L. PÉCHY

15.00, 18.00 hod. MESTSKÉ DIVADLO      7€
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Branislav Štefánik sa venuje čiernobielej fotogra� i. Študoval 
na univerzite v Bedfordshire v Anglicku. Po viac než desia-
tich rokoch v zahraničí sa vrátil na Slovensko a momentálne 
pôsobí v Prešove. V Galérii mesta Levoča vystaví fotogra� e 
inšpirované londýnskou kabaretnou scénou.
 
Výstava potrvá do 2. apríla 2023.

Čím je pre vás Levoča?
Hľadáme priliehavý názov pre naše mesto,

tak ako je   Trenčín – mesto módy
alebo   Bratislava – krásavica na Dunaji.

Aký atribút je pre Levoču najvýstižnejším?
Možno bude inšpiráciou práve váš slogan. 

Ozvite sa správou fb  profi lu 
Mesto Levoča alebo Kultúra v Levoči.

Sledujte fb pro� l 
„KALENDÁRIUM – KAM DNES V LEVOČI“

• Zriaďovateľom a adminom skupiny je MsKS Levoča 
v spolupráci s Komisiou pre kultúru, cestovný ruch 
a rozvoj mesta.

• Nájdete tam informácie o všetkých plánovaných 
umeleckých, kultúrnych, športových a voľnočasových 
podujatiach na jednom mieste.

• Jednoducho a efektívne si vyberiete svoje „Kam do 
mesta“.

• Ako organizátor podujatia ho lepšie naplánujete 
a skoordinujete s inými akciami v meste a s veľkým 
efektom zlepšíte dosah propagácie vlastnej udalosti. 
Jednoducho pošlite informácie o podujatí, jeho čase 
a mieste konania tejto fb stránke.
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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 spoločenských hier 
každý pondelok od 14.00 hod. 
Príďte sa k nám zahrať na klub spolo-
čenských hier. Máme pre vás k dispo-
zícii výber rôznych spoločenských hier 
na rozvíjanie jazykových zručností, pre-
cvičovanie vedomostí či strategického 
myslenia. Vezmite do knižnice kama-
rátov alebo celú rodinku a zabavte sa 
pri spoločenských hrách. Vhodné aj pre 
dospelých.

NA KRÍDLACH PRÍBEHOV: 
Kde žijú divé zvery
1. február, streda o 15.00 hod.
Max vystrája, a preto ho mama pošle 
spať do svojej izby bez večere. Max má 
zlosť a v úlete fantázie navštívi divokú 
krajinu, aby sa vrátil späť s vierou v ro-
dičovskú lásku. Vo februári si prečítame 
príbeh o tom, ako deti môžu zvládať 
svoje pocity – hnev a frustráciu. Vyro-
bíme si spoločne aj masky na karneval.

PREDNÁŠKA
O hladovaní s dlhoročným cvičite-
ľom jogy RNDr. Allanom Dudinským
6. február, pondelok o 18.00 hod.
Prednáškou o hladovaní a jeho účin-
koch na zdravie človeka nadväzu-
jeme na minuloročnú prednášku 
o liečebnom hladovaní. So svojimi skú-
senosťami z hladovania sa s vami po-

delí dlhoročný cvičiteľ jogy a lekárnik 
RNDr. Allan Dudinský.

NA KRÍDLACH PRÍBEHOV: 
Chcem späť svoj klobúk
8. február, streda o 15.00 hod.
Medveďovi sa stratil klobúk a urputne 
ho hľadá. Trpezlivo a slušne sa zvie-
ratiek po jednom pýta, či ho nevide-
li. V dialógoch prerozprávaný príbeh 
s hravými humornými ilustráciami, pri 
ktorých sa zabavia deti a vykúzli úsmev 
aj dospelým. Nezabudnite si na čítanie 
priniesť svoj klobúk.

Klub šikovných rúk
9. február, štvrtok o 15.00 hod.
Venovať sa obľúbeným ručným prá-
cam môžete aj v knižnici a okrem toho 
si vzájomne poradiť a vyskúšať nové či 
staronové ručné práce. Vo februári bu-
deme šiť dekoratívne srdiečka.

Let’s talk!
10. február, piatok o 17.00 hod.
Chcete si zdokonaliť vaše “speaking 
skills”, oprášiť znalosti angličtiny či sa 
jednoducho porozprávať o zaujíma-
vých témach v cudzom jazyku? Pozý-
vame vás na neformálne konverzačné 
stretnutia Let’s talk! Vo februári sa bu-
deme rozprávať o � lmoch a seriáloch. 
Čaká na vás aj malý � lmový kvíz.

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 
- NTM 2023

Rande naslepo s knihou
13. - 17. február
Pre všetkých ľudí zaľúbených do čí-
tania sme opäť pripravili valentínsku 
zoznamku. V knižnici na vás budú 
počas tohto týždňa čakať zabalené, 
vy� ntené knihy, na ktorých nájdete 
iba zopár indícií. Rozbaliť a bližšie 
spoznať ich budete môcť až doma. 

Diskusný večer - Odkaz o manžel-
stve v literatúre
13. február, pondelok o 18.00 hod.
V rámci Národného týždňa manžel-
stva vás pozývame do knižnice, kde 
sa na vzťah ženy a muža pozrieme 
cez literárny priezor. Publikácie od-
borné, krásna literatúra a poézia nie-
len zrkadlí, ale aj inšpiruje. 

Medzinárodný deň darovania 
kníh
14. február, utorok od 11.00 hod. do 
16.00 hod. v severnom parku v altán-
ku
Tento deň patrí už tradične sv. Va-
lentínovi a od roku 2012 je aj Me-
dzinárodným dňom darovania kníh.
V tento deň sa preto stretneme na 
námestí v altánku, kde si budete 
môcť vybrať z kníh, ktoré vám daru-
jeme my, alebo priniesť knihu, ktorú 
by ste chceli posunúť ďalej a obda-
rovať ňou niekoho ďalšieho. 

NA KRÍDLACH PRÍBEHOV:
Vanda hľadá lásku
15. február, streda o 15.00 hod.
Hrejivý príbeh o hľadaní pravej lásky. 
Dážďovka Vanda túži po láske. Preto 
nelení a vydáva sa do sveta hľadať 
toho pravého. Čo sa jej cestou priho-
dí, či nájde svojho vyvoleného a či 
jestvujú jednorožce sa dozviete na 
našom valentínskom čítaní pre deti. 
Vyrobíme si spolu aj valentínky pre 
našich najmilších.

Knižný klub KJH
16. február, štvrtok o 18.00 hod.
Srdečne vás pozývame na stretnutie 
knižného klubu, kde môžete disku-
tovať alebo len počúvať rozhovor 
o dobrej literatúre. Vo februári číta-
me knihu Portugalské sonety od au-
torky Elizabeth Barrett-Browningo-
vej. Prečítanie knihy nepodmieňuje 
účasť.
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Beletria
• Bodnárová, Jana: Patchwork v bielej 
• Boyne, John: Komnata ozvien
• Duncker, Dora: Markíza de Pompadour
• Džunková, Katarína: Premenená na hudbu
• Janeček, Petr: Černá sanitka a jiné příběhy
• Král, Rudolf: Raci v hlavě
• Liptáková, Slávka: Krajina matiek
• Murakami, Haruki: Norské dřevo
• Palombo, Alyssa: Spovede Borgiovcov
• Patterson, James: Jazdkyňa
• Satrapiová, Marjane: Persepolis (komiks)
• Sempé, Jean-Jacques: Držet kurz
• Smithová, Jennifer E.: Nepotopiteľná

Romány pre ženy
• Baráthová, Nora: Muž, ktorý kráčal za 

smrťou
• Brownlee, Victoria: Láska na francúzskom 

vidieku
• Gregory, Philippa: Kráľovnin šašo
• Hlubocká, Martina: Gentlemanská stávka
• Malpas, Jodi Ellen: Skutočná kráľovná
• Marcum, Diana: V údolí motýľov
• Môc, Slavomír Slavio: Nič ma nebolí
• Rivers, Francine: Tá dáma je moja
• Score, Lucy: Veci, ktoré v nás ostanú navždy
• Turňová, Andrea: Ten z mesta
• Wenzlová-Švábeková, Zdenka: Nebezpečný 

precedens

Detektívky a trilery
• Bakkeid, Heine: Neprebudíme sa
• Belloc Lowndes, Marie: Podnájom pre vraha
• Flood, Helene: Milenec
• Gerritsenová, Tess: Študentka
• Gero, Barbora: Mŕtvi neplačú
• Hillenbrand, Tom: Ukradnutá úroda
• Regan, Lisa: Matkin hrob
• Sansom, C.J.: Temný oheň
• Slovensko Krimi

Sci�  a fantasy
• Armentrout, Jennifer L.: Koruna z pozláte-

ných kostí 
• Aveyardová, Victoria: Kráľova klietka 
• Black, Holly: Kniha noci
• Maas, Sarah J.: Na dvore zo strieborných 

plameňov

Literatúra pre deti a mládež
• DiCamillo, Kate: Proroctvo o udatnej 

Beatryce
• Fletcher, Tom: Santasaurus a zoznam nepo-

slušníkov
• Fombelle, Timothée: Vango (Princ bez 

kráľovstva)
• Goscinny, René: Malý mikuláš a jeho susedia
• Gudsnuk, Kristen: Minecraft – S witherom 

opreteky
• Halvoník, Alexander: Mátoha, neboj sa!
• Hlavatá, Dana: Bájky pre teba
• Hunter, Erin: Mŕtve mesto (Zákon svorky 1)

• Hvorecký, Michal: Lebopreto
• Kalamárová, Michaela: Ebík a Edko - Nielen 

ľudské srdce potrebuje lásku
• Kardošová, Barbora: Traja kamoši a fantas-

tický zázrak
• Kassjanowicz, Dorota: Ahoj, vlky!
• Kaščáková, S.; Kucirková, Z.: Ako Paľko Dob-

šinský zbieral rozprávky
• Langen, A., Droop, C.: Listy od Félixa
• Minecraft – Stavebné chuťovky 2
• Pospíšilová, Zuzana: Strašidelný dom 
• Šafranová, L., Žoldáková, Ľ.: Čo by bolo keby
• Škorupová, Katarína: Anča z Pomaranča 

a záchrana ranča
• Walliams, David: Operácia Banány

Náučná literatúra pre deti a mládež
• Courtney-Tickle, Jessica: Tajomná džungľa
• Dedopulos, Tim: Albert Einstein – Záhady 

a rébusy
• Minecraft – kreatívna príručka
• Sliz. Všetko, čo potrebujete vedieť na prípra-

vu perfektného slizu
• Socha, Piotr: Špina

Náučná literatúra pre dospelých
• Askwith, Richard: Dnes trochu zomrieme
• Cussans, Thomas: Holokaust
• Frier, Sarah: No � lter
• Fry, Stephen: Trója
• Galef, Julia: Mysli ako prieskumník
• Golasovská, Monika: Bylinková terapia
• Hansen, Anders: Dobrá správa o úzkosti
• Harper, Kyle: Pád Říma
• Hodgeová, Susie: Stručný příběh žen v umění
• Jähner, Harald: Čas vlkov
• Kendi, Ibrahim X.: Ako byť antirasista
• Keogh, Michelle: Domáce sušenie
• Kužela, L. a kol.: Recepty pre zdravé črevo 
• Lucado, Max: Bol si stvorený pre túto chvíľu
• Mlynaříková, Lenka: Psychologie lži
• Rainey, Jenna: Akvarel na každý deň
• Röhr, Heinz-Peter: Nedostatočný pocit 

vlastnej hodnoty
• Ryan, Gerrett: Nahé sochy, bojové slony 

a tuční gladiátori
• Soberg, Susanna: Otužovanie
• Strapáčová, Petra: Z lodičiek na loď
• Untermüller, Vojtěch: Manuál copywritingu
• Veteška, J., Fischer, S.: Psychologie kriminál-

ního chování
• Volfová, Hana: Pohádkové cvičení nejen pro 

předškoláky

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

stránke: kniznicalevoca.sk

Nákup kníh z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
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Karneval knižných hrdinov
17. február, piatok o 17.00 hod.
Všetky deti i dospelých pozývame 
na karneval do knižnice plný zábavy, 
hier a dobrôt. Nebude chýbať ani sú-
ťaž o najlepší kostým. Témou nášho 
karnevalu budú knižní hrdinovia. Ak 
ste niekedy chceli byť v koži vašich 
obľúbených knižných postáv, teraz 
na to máte jedinečnú príležitosť. 

Konverzácia v ruštine - По-русски 
обо всём
20. február, pondelok o 17.00 hod.
Oprášte svoje znalosti ruského jazyka 
a príďte sa s nami porozprávať o všeli-
čom možnom v ruštine. Vhodné aj pre 
začiatočníkov. Vo februári si budeme 
hravou formou cvičiť našu slovnú zá-
sobu.

V Krajine kníh s Lenkou Šingovskou
21. február, utorok o 9.00 a 10.30
Vo februári vás pozývame na stretnutie 
s vydavateľkou a autorkou Lenkou Šin-
govskou, ktorá deťom predstaví knihy 
z projektu Slovensko - Krajina plná ta-
jomstiev. 

Organizované podujatie 
určené pre 3. a 4. ročník ZŠ.

Podujatie z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia.

NA KRÍDLACH PRÍBEHOV: 
Máme v škôlke prasiatko
22. február, streda o 15.00 hod.
Prasiatko sa rozhodlo. Už viac nechce 
byť samo! Chce chodiť do škôlky, hoci 
je prasiatko.
Podarí sa mu to? Všetky deti pozývame 
na spoločné čítanie a tvorenie.

Čítanie v pyžamkách pre dospelých 
23. február, štvrtok o 18.00 hod. 
Príďte do knižnice so svojou obľúbe-
nou knihou z detstva. Budeme si vzá-
jomne čítať najmilšie texty na dobrú 
noc v pyžamkách. Pyžamo je vítané, 
ale nie je podmienkou. Akceptujeme aj 
župan.

Zmena programu vyhradená!
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Za medveďmi

Toto slovné spojenie som si veľmi ob-
ľúbil. Symbolizuje dočasné zmiznutie 
politikov z očí verejnosti, napríklad po 
neúspechu vo voľbách. „Za medveďmi“ 
opakovane odchádzali aj slovenskí pre-
miéri, ale myslím si, že väčšina z nás má 
z času na čas podobné chúťky – aspoň 
na chvíľu zmiznúť kdesi v hlbokých le-
soch a byť tam sám, iba so svojimi myš-
lienkami a ľahkým batohom.

Moja kancelárska mapa Levočských 
vrchov sa mi už viackrát stala zdrojom 
inšpirácie na zaujímavú túlačku. Ani 
tentoraz to nebolo inak. Po lete plnom 
cestovania, telefonátov, presunov a na-
háňačiek sa za termínmi som cítil nut-

kavú potrebu stratiť sa niekde v lese, 
hoci iba na pár hodín. Odľahlejšie časti 
Levočských vrchov ponúkajú to pravé 
– divokosť, neopozeranosť a praktic-
ky nulovú návštevnosť. Je niečo pred 
jedenástou, keď vyrážam z Blažovskej 
doliny smerom hore na Chmeľov.

Túto výstupovú cestu som si chcel vy-
skúšať už dávno. Ako som už viackrát 
písal – v mapách Levočských vrchov 
sú cesty a chodníky zaznamenané veľ-
mi nepresne. Množstvo zakreslených 
ciest už neexistuje, a naopak – v teréne 
je veľa novších ciest, ktoré na mape nie 
sú. Preto je tu pohyb mimo značených 
ciest viac-menej lotéria, a to na Levočá-
koch zbožňujem. 

Je zamračené, ale zatiaľ neprší. Výstup 
je strmý a vedie hustým lesom. Po troch 
serpentínach sa sklon zmierňuje. Rastú 
tu krásne a asi aj poriadne staré stromy. 
Pomedzi ne začína presvitať svetlo, ta-
kže sa už asi blížim k horským lúkam 
na Chmeľove. Zabudnutú šnúrku na 
strome si pamätám ešte z prechádza-
júceho výletu spred 4 rokov, takže od-
bočujem vľavo a niekoľkých minútach 
prichádzam k prekrásnej chatke Chme-
ľov v nadmorskej výške 1 030 m. Je síce 
dosť chladno, ale doprajem si krátku 
prestávku. Prameň pri chate je takmer 
vyschnutý, ale nemožno sa čudovať po 
tak suchom lete. Našťastie, vody mám 
dosť a môžem ísť ďalej.

Na vrchole Chmeľov sa veľmi nezdr-

Keď si zaujímavý zážitok
nenecháte pre seba…

 Nosíte v mysli nejakú príhodu z prechádzky, cesty do práce alebo za oddychom? Zažili ste niečo v našom 
meste či jeho okolí a mohli by o tom vedieť aj ostatní? Zdieľajte svoje osobné skúsenosti alebo hodnotné 
príhody s čitateľmi Limky. V tomto aktuálnom čísle si prečítajte o túre do okolitých Levočských vrchov. 

O svoj zaujímavý deň cestou na Chmeľov sa s nami podelil pán Martin Drahomirecký.
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žiavam. Fúka vietor, vrcholky okolitých 
kopcov zakrývajú mraky. Ráno som 
zvažoval, či to dnes neabsolvujem v níz-
kych topánkach, ale včas ma osvietilo 
a zobral som si vysoké turistické topán-
ky. Vysoká tráva je plná vody z hmly, 
zem je zase mokrá od včerajšieho daž-
ďa. Dnes to teda nie je veľmi o výhľa-
doch, preto sa vzdávam plánu vybeh-
núť na bájny Čiernohuzec. Míňam ho 
traverzom, plným zrelých čučoriedok, 
ktoré síce zmierňujú hlad, ale spoma-
ľujú môj postup. Ďalších 15 minút je 
orientačne zložitejších, raz sa dokon-
ca musím vrátiť späť na rázcestie, ale 
s božou pomocou a mobilom v ruke 
nakoniec prichádzam na lúku v širo-
kom sedle medzi Čiernohuzcom a Pie-
sočným vrchom. V budúcnosti má tade 
viesť modrá turistická značka, ale nebol 
som si istý, či sa s maľovaním značenia 
už začalo. Prvú modrú nakoniec nachá-
dzam niekoľko metrov za lúkou v sme-
re na Jankovec.

Pohľad na hodinky neveští nič dobré. 
Je už dosť neskoro a ešte nie som ani 
na Veľkom Václaváku. Vo vzdialenosti 
asi 30 metrov zbadám mladého jeleňa, 
ako sa pasie priamo na ceste. Nechcem 
ho vyrušiť, ale po 10 minútach čaka-
nia a pozorovania strácam trpezlivosť 
a rázne mu vykročím oproti. Vzdia-
lenosť medzi nami sa skrátila možno 
na polovicu, keď si konečne uvedomí 
moju prítomnosť a v okamihu je preč. 
Nerád plaším zver, keď som tu vlastne 
na návšteve, ale teraz to inak nešlo. 

Je skoro pol tretej, keď prichádzam 
na vrchol Jankovec a na pár minút 
skladám batoh v peknom prístrešku. 
Počasie sa nejako nelepší, je stále za-
mračené, ale aspoň neprší. Aspoň si len 
cvaknem ruiny bývalej horárne a idem 
ďalej. Na trojjediný Václavák (Veľký Vác-
lavák, Sedlo pod Škapovou a Mervova 
chyžka) je to už len niekoľko minút 
s peknými výhľadmi do Blažovskej do-
liny.

Ďalším kontrolným bodom je chata 
Kameň. Už si len zodpovedať otázku, 
ktorou cestou sa k nej dostať. Volím 
nenápadný chodník lesom, ktorým 
som nikdy predtým nešiel. Obloha sa 
začína čistiť a mne sa otvárajú široké 
výhľady na takmer celú dnešnú trasu. 
Úzky chodník opäť vedie zradným ču-
čoriedím, ale čas ma neúprosne tlačí 
vpred. Chatu Kameň nateraz míňam, 

lebo najprv potrebujem obnoviť geo-
kešku, ktorú mi nejaký dobrák ukradol. 
Odkedy som tu pod Škapovou spoloč-
ne s kolegami z mestských lesov objavil 
symbolickú mohylku na mieste letec-
kého nešťastia z roku 1956, odvtedy 
má pre mňa toto miesto akúsi zvláštnu 
príťažlivosť. Pohýnam sa ďalej a pri cha-
te Kameň sa ešte chvíľu kochám parád-
nymi výhľadmi na východ. V diaľke, krí-
žom ponad mohutnú Blažovskú dolinu 
vidím chatu Chmeľov a kdesi tam dole 
sa potrebujem dostať (podľa možnos-
tí ešte za svetla). Je pred pol piatou 
a nie je čas ďalej tu len tak rozjímať. Vy-
dávam sa ďalej po hrebeni smerom do 
Torysiek a hľadám odbočku na doteraz 
nepoznaný Mačací zámok.

Hrebeňovka je veľmi príjemná, plná 
výhľadov. Na jednom rázcestí odha-
dujem, že nastal čas opustiť hlavný 
hrebeň a vydať sa bočným, ktorý za 
vrchom Na Bielkach nekompromisne 
padá o 400 výškových metrov do hĺbky 
Blažovskej doliny. Túto časť Levočských 
vrchov vôbec nepoznám a blížiaci sa 
západ slnka vyvoláva mierne štekle-
nie v mojom bruchu. Triafam na širokú 
cestu, ktorá tesne míňa vrchol Mačací 
zámok. Smutne konštatujem, že ani 
po dlhých minútach hľadania som tu 
žiadny zámok ani mačky nenašiel. Pô-
vod názvu tohto nevýrazného kopca 
nateraz ostáva záhadou. Ako sa blížim 
ku kóte Na Bielkach, cesta sa pomaly 
stáča neželaným smerom (na západ). 
Ja ale potrebujem pokračovať na se-
verovýchod, takže nastupuje náročné 
putovanie bývalým rúbaniskom, ktoré 
medzičasom zarástlo mladými stroma-

mi a vysokou trávou. Postupujem veľmi 
pomaly, často musím obchádzať popa-
dané stromy. Situácia zatiaľ nie je až 
taká vážna, stále mi ostáva ešte trochu 
denného svetla.

Na tento úsek som sa tiež veľmi tešil. 
Mapa je tu absolútne slepá, bez ciest, 
chodníkov alebo akýchkoľvek orientač-
ných bodov. Je to pecka, idem si, kade 
chcem. Chvíľu ma to sťahuje na západ, 
potom zase na východ. Hlavný smer 
je ale dobrý – idem na sever. Onedlho 
predsa len triafam na nejakú zvláštnu 
cestu, tak sa jej chvíľu držím. Po niekoľ-
kých metroch sa ale stočí preč, takže 
ďalej putujem lesom. Opäť je les asi 
veľmi starý, už dávno sa v ňom neťaži-
lo. Z popadaných listnáčov rastú huby 
a na zemi je hrubá vrstva lístia. Fotím si 
stromy, ktoré možno pamätajú neďale-
kú vysídlenú obec Blažov a rozmýšľam, 
či aj tu pred mnohými rokmi nechodili 
Blažovčania na drevo bez toho, aby tu-
šili, že ich čas na tomto mieste sa nemi-
losrdne kráti... Celé okolie sa ponára do 
šera, slnko už skôr zapadlo za horizont. 
Najvyšší čas kopnúť do vrtule. Šťastie 
mi praje – prichádzam na zvážnicu, 
ktorá ma miernou okľukou pár mi-
nút pred siedmou privedie na miesto, 
z ktorého som dnes dopoludnia vyrazil.

Šiel som síce „za medveďmi“, ale vô-
bec mi nevadí, že som dnes žiadneho 
nestretol. Aj keď trasa a počasie tomu 
dnes vyslovene priali. V nohách mám 
výživných 25 kilometrov, v hlave doko-
nale upratané a žalúdok načisto prázd-
ny. Je ťažké nemať rád Levočáky…



Myšlienka založiť dlhodobejšiu súťaž 
pre amatérskych fotografov vznikla 
spontánne s cieľom vytvoriť nejakú 
voľnú otvorenú platformu pre skoro 
všetkých, v oblasti, do ktorej má prístup 
skoro každý, stačí mobil a „proartizmus“ 
– otvorené srdce (oko) pre umenie. 

Platforma pre fanúšikov umenia je jed-
nou z aktivít občianskeho združenia 
Urban. Keďže veľa ľudí fotí a stačí mať 
v ruke mobilný telefón, rozhodnutie 
začať súťaž v amatérskych fotogra� ách 
bolo jednoduché, hoci vysvetliť v on-
line priestore o čo ide, bolo spočiatku 
náročné. Organizátori sa pustili do týž-
dennej periodicity vyhlasovaných tém 
a dodnes sčítavajú hlasy z oboch pro-
� lov na facebookovom aj instagramo-
vom účte.

V súčasnosti je téma 
vyhlasovaná zvyčaj-
ne dvakrát mesačne. 
Ktoré témy rezonujú 
u fanúšikov najviac? 
V hre už boli jedno-
duchšie témy: mesto, 
jedlo, káva, ročné 
obdobia, sviatky, prí-
roda..., ale odozvu 
našli aj náročnejšie 
témy, ako napríklad 
tieň, detail, horizont, 
depresia, krátke dni, 
čierna a biela...

Na začiatku aktu-
álneho roka 2023 
vstúpila súťaž už do 
obdivuhodného 159. 
– 160. týždňa a počas 
jej trvania bolo zve-
rejnených viac ako 
2 400 fotogra� í. Tie 
najúspešnejšie sa ob-
javili už na deviatich 
výstavách v kaviarni 
Leutschau Café na 
Námestí Majstra Pavla vo formáte A5 
a dnes už A4. 

Nedávno sa Elejphotofans pridali k cha-
ritatívnej myšlienke vianočných trhov 
v kaviarni, kde si návštevníci mohli ví-
ťazné fotky za symbolické 1.- € kúpiť 
a použiť ako pohľadnicu či záložku.

Obdiv si zaslúžia aj dve samostatné te-
maticky zamerané cestovateľské expo-
zície: v lete 2021 sme mohli obdivovať 

Sokotru na autorskej výstave cestova-
teľských fotogra� í „Sokotra – Galapágy 
Indického oceánu“ a o rok neskôr, v lete 
2022 sme žasli nad expozíciou „Tváre 
údolia Omo“ v Etiópii, obe s fotogra� a-
mi Zuzky Gajdošovej. Vysokú umeleckú 
hodnotu mala výstava fotogra� í Petra 
Župníka, jedného z najdôležitejších 
slovenských fotografov, vo veži Baziliky 
sv. Jakuba počas poslednej letnej turis-
tickej sezóny s fotogra� ami diel Majstra 
Pavla.

Komunity – spoločenstvá 
s rovnakým cieľom

Naše mesto netvoria len orgány štátnej správy, inštitúcie, školy, ponuka služieb a občania s trvalým 
pobytom na jeho území, ale aj obyvatelia, ktorí zdieľajú priestor a navzájom sa podporujú. Podľa Slovníka 

súčasného slovenského jazyka a Slovníka cudzích slov ide o spoločenstvo ľudí so spoločnými záujmami 
a s rovnakými cieľmi, ktorí si vzájomne pomáhajú. Silný významový obsah. A pri pohľade na komunitné 
zoskupenia v našom meste stojí za to, aby sme im venovali pozornosť aj na stránkach nášho mesačníka. 

Prvou komunitou sú fanúšikovia fotografovania aktívni – ako autori alebo sledujúci – na platforme 

Elejphotofans.
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Súťaží sa anonymne

Zapájajú sa vekovo aj skúsenostne rôz-
norodí súťažiaci, amatéri aj absolventi 
rôznych fotogra� ckých kurzov. Aj ich 
počet je rôzny, na začiatku projektu 
bolo súťažiacich viac, niektorých me-
nej hlasov odradilo, naopak, mnohých 
priazeň publika podnietila zapájať sa 
do každého súťažného kola. Čo je dôle-
žité pripomenúť, súťaží sa anonymne, 
je to oslobodzujúce pre váhavých a zá-
roveň spravodlivé zo strany tých, ktorí 

majú veľa priateľov a sledovateľov na 
svojich pro� loch a znevýhodňovali by 
virtuálne menej aktívnych užívateľov.

Ak ste túto iniciatívu ešte nezachytili, 
alebo vám ušla niektorá z tém a chce-
li by ste si zúčastnené a zverejnené 
fotogra� e pozrieť, vďaka moderným 
technológiám ste o nič neprišli. Stačí 
„preskrolovať“ históriu násteniek na 
pro� loch Elejphotofans na oboch po-
užívaných spoločenských sieťach, náj-
dete všetky zverejnené fotogra� e aj 

výstavy.

Zostáva len obzrieť sa okolo seba vní-
mavým okom cez objektív fotoaparátu 
či mobilu, lebo svet okolo nás je krásny 
a je čo zvečňovať. Každý je vítaný, kaž-
dá fotka bude zverejnená a má šancu 
dostať sa na výstavu a tešiť nielen auto-
ra/-ku, ale i oko návštevníkov kaviarne, 
za ktorej proartové nastavenie taktiež 
ďakujeme.

Eva Malíšková

Novinky a zaujímavosti na Gymnáziu 
J. Francisciho - Rimavského v Levoči

V školskom roku 2022/2023 komisia 
J. Williama Fulbrighta pre vzdeláva-
cie výmeny v SR pridelila Gymnáziu J. 
Francisciho - Rimavského asistentku 
výučby anglického jazyka. Zo 142 žia-
dostí výberová  komisia vybrala 12 škôl, 
medzi nimi aj našu, ktoré budú hostiť 
asistentov výučby anglického jazyka. 
V septembri tak na našu školu zaví-
tala Saylar Epperson, ktorá pochádza 
z Knoxville, Tennessee, USA. Vyštudo-
vala politológiu na University of Tenne-
ssee. 

Študenti Gymnázia J. Fran-
cisciho - Rimavského majú 
úžasnú možnosť celý škol-
ský rok rozvíjať svoje jazyko-
vé schopnosti a obohacovať 
sa o nové poznatky, ktoré 
spolu so Saylar rozvíjajú. 
Každá trieda má počas týž-
dňa okrem bežných hodín 
anglického jazyka aj jednu 
hodinu s americkou asis-
tentkou. Saylar sa zúčastňu-
je na všetkých školských aj 
mimoškolských aktivitách 
našej školy a je veľmi milo 
prekvapená otvorenosťou 
a prijatím našich študentov. 
Tí zase majú radosť a po-
stupnými krokmi sa zdoko-
naľujú vo svojej angličtine, 
lebo ako povedal F. Nietz-
sche: „Človek, ktorý trochu 
ovláda cudziu reč, má z nej 
viac pôžitku ako ten, kto ju ovláda do-
konale.“

A aby si naši študenti vedeli overiť svo-
je jazykové znalosti aj v reálnom živote, 
aj tento šk. rok boli pod vedením Mgr. 
Jozefa Fabiša na týždennom poznáva-
com výlete v Londýne. Ohúrení kraji-
nou, vôňou a náladami predvianočné-
ho času spoznávali mnoho pamiatok 
tohto mesta. 

Tímea, študentka septimy, napísala: 
„Naša škola nám ponúkla možnosť 
zúčastniť sa výletu do hlavného mes-

ta Anglicka – Londýna. Bol to pre nás 
nezabudnuteľný zážitok. Videli sme 
Big Ben – Elizabeth Tower, Tower Brid-
ge, Buckinghamský palác, London Eye, 
Westminister a mnoho rôznych záhrad, 
napr. Hyde Park. Uchvátil nás aj mra-
kodrap v Sky Garden. Okrem toho sme 
videli výmenu stráží a odfotili sme sa 
s � gurínami v Madame Tussauds.
Ďakujeme škole, že nám umožnila ten-
to nezabudnuteľný výlet.“
V novom kalendárnom roku sa tešíme 
na ďalšie zaujímavosti, ktoré naša škola 
ponúka.

PhDr. Soňa Chmelíková

SPOLOČNOSŤ, ŠKOLSTVO
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2. februára – OBETOVANIE PÁNA 
(štvrtok)
Obrad požehnania sviec a procesia 
v úvode sv. omše o 8.00 hodine v Ba-
zilike sv. Jakuba, apoštola.
Sv. omše v tento deň: 
v Bazilike sv. Jakuba o 6.00; 8.00 
a 18.00 hodine,
na Mariánskej hore o 16.00 hodine 
Dnes je 27. svetový deň zasvätené-
ho života.
3. februára – SV. BLAŽEJA, BISKU-
PA, MUČENÍKA A PRVÝ PIATOK 
V MESIACI FEBRUÁRI
Sv. omša ráno o 6.00 hodine zo spo-
mienky sv. Blažeja, v závere sv. omše 
o 6.00 hodine budeme udeľovať svä-
toblažejské požehnanie. 
Večerná  sv. omša o 18.00 hodine 
o Božskom Srdci Ježišovom, v závere 
sv. omše bude poklona     
a eucharistické požehnanie. Svätob-
lažejské požehnanie večer sa nebude 
udeľovať.    
Sv. spoveď pred prvým piatkom 
počas ranných i večerných sv. omší 
a okrem toho vo štvrtok  a v piatok od 
17.00 hodiny,
od 8.00 hodiny dopoludnia návšte-
va chorých a starých pri príležitosti 
prvého piatku.
4. februára – FATIMSKÁ SOBOTA
Fatimská sobota v Bazilike sv. Jakuba 
o 9.30 hodine
5. februára – PIATA NEDEĽA V CEZ-
ROČNOM OBDOBÍ
11. februára – PREBLAHOSLAVE-
NEJ PANNY MÁRIE LURDSKEJ.
Tridsiaty prvý svetový deň chorých
Svätá omša na Mariánskej hore 
o 10.00 hodine
12. februára – ŠIESTA NEDEĽA V CEZ-
ROČNOM OBDOBÍ
14. februára – SV. CYRILA, MNÍCHA, 
A SV. METODA, BISKUPA
19. februára – SIEDMA NEDEĽA 
V CEZROČNOM OBDOBÍ
22. februára – POPOLCOVÁ STRE-
DA, ZAČIATOK VEĽKÉHO SVÄTÉHO 
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Spomienky 
                        a poďakovania

Dr. Ján Valko

Dňa 25. 11. 2022 nás navždy opustil môj drahý manžel, náš milovaný otec, dedko, svokor, pra-
dedko, strýko, príbuzný a priateľ.
Chceme vyjadriť úprimnú vďaku Mons. prof. ThDr. ICDr. PhDr. PaedDr. Františkovi Dlugošovi, 
PhD. za duchovnú posilu, vysluhovanie sviatostí, pohrebnú svätú omšu a pohrebné obrady. 
Úprimné poďakovanie patrí aj PhDr. Jozefovi Lapšanskému, PhD., ICLic. Petrovi Majchero-
vi, prof. ThDr. PhDr. Amantiovi Akimjakovi, PhD., Mgr. Matúšovi Knižackému, Mgr. Patriko-
vi Miturovi a bratovi Martinovi M. Kollárovi za dôstojnú rozlúčku. Ďakujeme aj pracovníkom 
cintorína mesta Levoča a všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí nás sprevádzali na 
poslednej rozlúčke s naším drahým zosnulým. Sme vďační za prejavy sústrasti, kvetinové dary 
a modlitby.
Zároveň chceme vyjadriť vďaku kolektívom nemocničných oddelení anestéziológie a inten-
zívnej medicíny a všeobecnej chirurgie za profesionálnu opateru v posledných chvíľach jeho 
života.

Smútiaca rodina

„Objal Ťa rukami
a zdvihol k odpočinku.
Božia záhrada musí byť krásna.
Vždy do nej berie to najvzácnejšie.“

Alojz Čarnoký
Dňa 17. 2. 2023 uplynie 8 rokov od chvíle, keď nás predišiel do večnosti náš manžel, otec, starý 
otec a príbuzný Alojz Čarnoký.

S láskou spomíname.

Elena Mrázová

V januári tohto roka uplynulo 20 rokov od úmrtia našej mamy Eleny Mrázovej, učiteľky ZŠ na 
Námestí Štefana Kluberta.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou na ňu spomínajú dcéry Katarína a Daniela s rodinami.

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

Mária Dzurňáková

Dňa 28. 2. 2023 uplynie tretí rok, čo nás navždy opustila naša drahá mamka a babka Mária 
Dzurňáková. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Smútiaca rodina



PÔSTU
Pôstne obdobie je zamerané na Veľ-
kú Noc. 
Pôstna liturgia nás pripravuje na slá-
venie Veľkonočného tajomstva utr-
penia, smrti a zmŕtvychvstania Pána.
V pôstnom období máme sa zame-
rať na úprimnejší pohľad do svojho 
vnútra, konať pokánie a dobré skut-
ky.
Na Popolcovú stredu je požehnanie 
popola a poznačenie popolom na 
znak úprimného pokánia. 
V tento deň je prísny pôst a zdržia-
vanie sa mäsitého pokrmu, ktorý 
nemožno nahradiť iným skutkom 
kajúcnosti.  
Počas pôstneho obdobia v piatky 
a nedele budeme sa schádzať na po-
božnostiach krížovej cesty na Marián-
skej hore v piatky o 16.00 a v nedele 
o 17.00 hodine v Bazilike sv. Jakuba. 
26. februára – PRVÁ PÔSTNA NEDE-
ĽA
V túto nedeľu je zbierka na charitu.

Zmena programu vyhradená!

„Odišla, už nie je medzi nami,
no v našich srdciach stále žije spomienkami.“

Mária Smiková
Dňa 24. 2. 2023 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá teta, krstná mama, švagriná 
a príbuzná. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Smútiaca rodina

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

Marián Štefaňák
Dňa 19. 1. 2023 uplynuli 2 roky, čo nás náhle a navždy opustil môj milovaný manžel, náš otec, 
svokor, dedko, pradedko, strýko, švagor, príbuzný a priateľ. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami modlitbu a tichú spomienku. Ostane navždy v našich srdciach.

Smútiaca rodina

„Deň Tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku.
Hoci si odišla bez slova a na rozlúčku nebol čas,
spomienky na Teba ostanú navždy v nás.“

Sidónia Plačková
Dňa 15. 2. 2023 uplynie rok, čo nás navždy opustila moja milovaná manželka, drahá mamka, 
babka, svokra, krstná mama, sestra, teta, švagriná a príbuzná.

S láskou a úctou spomínajú manžel Ondrej a syn Radovan s rodinou.

„Nie si tu s nami...
ale v našich srdciach zostaneš stále...“

Ján Repaský
Dňa 2. 1. 2023 uplynul rok odvtedy, čo nás navždy opustil môj manžel, náš otec a dedko Ján 
Repaský.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

manželka Alžbeta a deti s rodinami

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

Tomáš Skasko

Dňa 12. 1. 2023 uplynulo 10 rokov odvtedy, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, otec 
a dedko.

S láskou a úctou spomína manželka Jana, deti Martina, Marián a vnučka Miroslava.

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

Alžbeta Štramová

Dňa 04.02.2023 uplynú 3 roky, čo nás navždy 
opustila naša mamka, babička a prababička, 
ktorá navždy ostane v našich srdciach.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku a modlitbu.

S láskou a úctou spomínajú dcéry Janka, 
Alena a Iveta s rodinami.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA, CIRKVI
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BOHOSLUŽOBNÝ PROGRAM NA 
MESIAC FEBRUÁR 2023:
Svätá liturgia nedeľu o 10.00 hod. 
Svätá liturgia počas pracovného týždňa
o 16.30 hod. 
Svätá liturgia počas pracovného týždňa 
ráno a v sobotu o 7.30 hod. 
Svätá liturgia počas pracovného týždňa 
v deň sviatku o 18.00 hod. 
(presný deň a čas sv. liturgie bude ohlásený 
pri nedeľných oznamoch
alebo na: facebook.com/grkatlevoca)

SVIATKY V MESIACI FEBRUÁR 2023:
2.2. (štvrtok o 18.00 h)

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa 
Ježiša Krista so Simeonom
(požehnanie sviec, myrovanie)
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na to dobrú príležitosť.
Všetko, čo človek robí a ako sa sprá-
va, má následky. Poznáme to z kaž-
dodennej skúsenosti. 
Ak druhému nejakým spôsobom 
ublížime, oklameme, sklameme, 
podvedieme, v mnohých prípadoch 
sa stáva, že sa nám bude chcieť od-
platiť rovnakou mierou. Ale môže sa 
stať, že človek, ktorému ukrivdíme, 
odpovie na naše zlé konanie dob-
rom. Vtedy koná podľa zásady: „Ne-
daj sa premôcť zlému, ale dobrým 
premáhaj zlé.“ To je cesta, ktorou 
nás vedie Pán Ježiš Kristus, keď žia-
da od nás, aby sme dobre robili tým, 
ktorí nás nenávidia. V takom prípade 
je síce porušená rovnováha vyjadre-
ná vetou: „Akou mierou meriate vy, 
takou vám bude namerané“, ale mô-
žeme povedať, že je to vysoko tvo-
rivé porušenie zlej, negatívnej rov-
nováhy, tvorivé porušenie, ktoré má 
svoj vzor v samotnom Pánu Bohu, 
ktorý dáva slnko na dobrých aj na 
zlých a dážď na spravodlivých aj na 
nespravodlivých. Stáva sa, že dobré 
správanie a konanie jedného člove-
ka vyvolá v druhom dobrú odozvu, 

dobré konanie. Vtedy obe stránky 
tohto vzťahu prispievajú k tvoreniu 
dobrej atmosféry v medziľudských 
vzťahoch.  Ale vždy to tak nebýva. 
Často sa stáva, že dobré správanie si 
ten druhý vykladá ako slabosť, ktorú 
sa potom snaží využiť a zneužiť na 
svoj prospech. 
Pán Ježiš tieto svoje slová však ne-
vzťahuje len na vzájomné správanie 
sa ľudí v tomto svete, ale dôležitým 
a hlavným obsahom Jeho slov je 
predovšetkým: Akou mierou me-
riate vy, takou mierou vám Pán 
Boh nameria. Pán Boh nám môže 
namerať už teraz, v časnosti, aby svo-
jím konaním, svojím meraním reago-
val na to, ako sa správame my, ľudia. 
Boh je pánom ľudského života aj vo 
večnosti. Biblické posolstvo jasne 
ukazuje, že pri konečnom hodnotení 
ľudského života na poslednom súde 
sa v plnej miere uplatní táto zásada. 
Pozorne si prečítajme podobenstvo 
o boháčovi a Lazárovi alebo Ježišo-
vu reč o poslednom súde v Matúšo-
vi, 25. kapitole. Nesmieme pritom, 
pravdaže, zabudnúť na to, že pre 
konečný údel človeka vo večnosti 

EVANJELICKÁ CIRKEV
AUGSBURSKÉHO VYZNANIA

Služby Božie a podujatia na me-
siac február 2023
Milí Levočania!
Z malého Ježiška vyrástol Ježiš, kto-
rý začal svoje pôsobenie krstom 
v rieke Jordán, spoznávame jeho 
prvé zázraky a uzdravenia. Počúva-
me Jeho slová, ktoré v nás vyvolá-
vajú úžas, ale aj hlboké zamyslenie. 
V Evanjeliu podľa Matúša v 5. až 7. 
kapitole sa nachádza súbor Ježišov-
ho učenia. Súčasťou je i slovo, kto-
rým sa nám prihovára: „Akou mie-
rou meriate vy, takou bude vám 
namerané.“ Mt 7, 2. Pán Ježiš nás 
učí ako žiť na tejto zemi s presahom 
do večnosti. Učí nás vzťahu človeka 
voči druhému človeku, k príbuzným, 
priateľom, ale aj k neznámym, ne-
priateľom, ku každému.
K ľuďom v okruhu našich vzťahov 
zaujímame postoj, ktorý sa odráža 
na našom správaní. Paleta týchto 
postojov alebo miera, ktorou ich 
meriame, je veľmi široká a pestrá. 
Môže to byť úprimný záujem o nich, 
alebo ľahostajnosť; rešpektovanie 
ich života, alebo bezohľadné po-
škodzovanie; láskavá snaha pomôcť 
im, či neochota; pravdivosť, trans-
parentnosť, alebo klamanie, podvá-
dzanie; ochota odpustiť, či pomsta; 
radosť z úspechov druhých, alebo 
závisť. Všetko toto a mnoho ďalších 
postojov, pozitívnych alebo nega-
tívnych, je obsahom slov: „akou 
mierou meriate vy“.
Citované slová sú povedané adres-
ne, priamo do tváre poslucháčov. 
Mali by sme ich vztiahnuť osobne 
na seba: Akou mierou meriaš ty, 
takou bude tebe namerané. To nás 
vyzýva, aby sme sa zamysleli nad 
svojím správaním. Vo väčšine prípa-
dov sa správame automaticky, nau-
čene, ako sme si to dlhým opakova-
ním zaužívali. Máme určité zásady, či 
už vedomé alebo podvedomé, ktoré 
určujú naše správanie, bez pred-
bežného uvažovania. Zastavme 
a zamyslíme sa, či naše zásady 
a ich praktické uplatňovanie sú 
správne! Ľahko sa môže stať, že roz-
ličné stránky nášho konania nie sú 
v súlade s hlavnými zásadami Božie-
ho zákona a Ježišovho učenia. Pri čí-
taní a počutí slov Pána Ježiša máme 

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

Michal Džugan
Dňa 26. 1. 2022 uplynul jeden rok, čo nás navždy opustil môj manžel, otec, dedko a pradedko 
Michal Džugan.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu a spomienku.

S láskou spomína smútiaca rodina.

Michal Terpák
Dňa 6. 2. 2023 si pripomíname piate výročie úmrtia nášho otca, dedka 
a pradedka Michala Terpáka. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

S úctou spomínajú deti Pavol, Peter a Renáta s rodinami.

Edita Rusnáková

Dňa 04. 2. 2023 si pripomenieme 12. výročie úmrtia našej drahej mamky a babky Edity Rusnáko-
vej. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami modlitbu a tichú spomienku. 

S láskou spomína smútiaca rodina.
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Slovíčko od minoritov
Duchovne sa obnovujme premenou zmýšľania

Drahí Levočania,
asi to poznáte, keď Vás telefonát riadne 
zaskočí. Práve to sa mi stalo, keď mi za-
volal známy a spýtal sa ma, či by mohli 
u nás v niektorú nedeľu po svätej omši 
predstaviť ich spoločenstvo Anonym-
ní sexholici. Okamžite som si pomys-
lel: Kto asi ostane na také stretnutie 
v našom malom meste? Spomenul som 
si na prosbu jedného dieťaťa v našom 
bratislavskom kostole: „Aby ocko nepo-
zeral neslušné časopisy.“ „Celý kostol“ 
sa pozeral, koho je to dieťa. Po nejakej 
sekunde uvažovania som si uvedomil, 
že ide o závažný problém a určite aj pre 
túto závislosť platí, čo hovoria alkoho-
lici: Piť osamote sa dá, no abstinovať 
osamote je veľmi ťažké. Spoločenstvo 
je veľkou oporou. Bolo by dobré, aby 
o takomto spoločenstve vedeli čím 
viacerí, aj tí, ktorí sami tento problém 
nemajú, no mohli by poradiť niekomu 
vo svojom okolí. Zvláštnou zhodou 
okolností termín stretnutia vyšiel aku-
rát pred svätým Valentínom. Patrón za-
milovaných, ktorý mal prísť o život, pre-
tože neposlúchol cisára a tajne sobášil 
vojakov, určite chce, aby každý vedel 
ovládať svoju túžbu po intímnej lás-
ke. Ťažko môže byť niekto skutočným 
darom pre druhého, keď sa nedokáže 
ovládať. 
Svätý František vravel: Ak duša nena-
chádza radosť, telo sa vracia k svojim 
príjemnostiam. Anonymní sexholici, 
podobne ako Anonymní alkoholici, 
učia 12 krokov uzdravenia. Tie nie sú ur-
čené len pre veriacich, no pomáhajú im 
prijať seba aj s tými túžbami, ktoré Boh 
vložil do našich sŕdc. Teda pomáhajú 
im prijať Božiu vôľu celú. To je základný 
predpoklad, aby duša mohla byť sku-
točne šťastná. Sv. Pavol píše, aby sme 
odložili starého človeka s predošlým 
spôsobom života, ktorý sa ženie 
za klamnými žiadosťami do skazy, 
a aby sme sa duchovne obnovovali 
premenou zmýšľania (Ef 4, 22-23). 
Nech nám k tejto obnove zmýšľania 
pomôže aj pôstne obdobie, ktoré sa za-
čína 22. februára Popolcovou stredou, 

i všetky výročné dni a slávenia, na ktoré 
Vás srdečne pozývame.

Brat Martin Mária Kollár OFMConv.
levoca@minoriti.sk

VO FEBRUÁRI POZÝVAME:
2.2.
Sviatok Obetovania Pána a záro-
veň 27. Svetový deň zasväteného 
života – požehnanie hromničných 
sviec počas svätej omše o 7.00 a o 
15.50 hod.
3.2.
Spomienka na svätého Blažeja – 
svätoblažejské požehnanie hrdiel 
v závere svätej omše o 7.00 
a o 15.50 hod. 
8.2.
Spomienka na svätú Jozefínu 
Bakhitu a zároveň 9. Svetový deň 
modlitby a povedomia o obcho-
dovaní s ľuďmi
11.2.
Spomienka Panny Márie Lurdskej 
a zároveň 31. Svetový deň cho-
rých – sviatosť pomazania chorých 
a ľudí nad 60 rokov, ktorí cítia, že to 
potrebujú  – počas svätej omše 
o 7.00 a o 15.50. 
12.2.
Stretnutie so spoločenstvom 
Anonymní sexholici,  o 17.00 – 
predstavenie spoločenstva 
a podelenie sa o skúsenosti so 
závislosťou na žiadostivosti a s pro-
cesom uzdravovania 
17.2.
Mariánske stretnutie – po svätej 
omši o 15.50 stretnutie Rytierov Ne-
poškvrnenej a ctiteľov Panny Márie
22.2.
Popolcová streda – o 15.00 Korun-
ka Božieho milosrdenstva, následne 
posvätný ruženec pred vystavenou 
Sviatosťou oltárnou
Krížové cesty o 15.00 – v piatky 
(vedú členovia spoločenstiev), 
v nedele (vedú bratia minoriti)

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.

má zároveň rozhodujúci význam 
to, či človek prijme s vierou vyku-
piteľské dielo Pána Ježiša Krista, 
aj to, aké etické dôsledky na náš 
praktický, každodenný život má 
toto prijatie Božieho ospravedl-
nenia.
Do večnosti si neodnesieme nič 
z toho, čo tu máme – to všetko ne-
cháme tu. Ale odnesieme si to, čo 
sme zo seba za desaťročia pozem-
ského života svojím konaním, svo-
jím meraním urobili, ako sme svoju 
bytosť vybudovali. 
„Akou mierou meriate vy, takou 
bude vám namerané“ – to je dô-
ležitá zásada, ktorú Pán Ježiš daro-
val každému jednotlivému človeku. 
Toto Božie slovo sa nevráti k Pánu 
Bohu prázdne, ale vykoná to, na čo 
ho Boh poslal. Amen

SLUŽBY BOŽIE:

5. 2. 2023
Nedeľa Deviatnik
– v modlitebni na fare o 9.00 hod.

12. 2. 2023
Nedeľa po Deviatniku
– v modlitebni na fare o 9.00  hod.

19. 2. 2023
Predpôstna nedeľa
– v modlitebni na fare o 9.00 hod.

26. 2. 2023
1. pôstna nedeľa aj so spoveďou 
a večerou Pánovou
– v modlitebni na fare o 9.00 hod.

Každý utorok o 17.00 hod. Biblic-
ká hodina na fare

Každý piatok od 13.00 hod. pozý-
vame deti na Detský klub na fare.
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18.marec 2023 
18.00 h  Mestské kino LEVOČA


