Dvojmesačník mesta Levice

Komunálne voľby 2018

V

oľby do obecných a mestských zastupiteľstiev
a tiež voľby starostov a primátorov sa konajú v
sobotu 10. novembra 2018. O pár týždňov sa otvoria
volebné miestnosti a občania opäť môžu rozhodnúť
o tom, kto bude počas najbližších štyroch rokov
spravovať naše mesto.
Viac na str. 2-3

Ročník XVI / č. 4 - september 2018, nepredajné

Školský rok v znamení rekonštrukcií

N

a niektorých školách a škôlkach prebieha aj
na začiatku školského roku čulý stavebný
ruch. Niektoré školy privítali deti vo vynovených
priestoroch, na väčšie rekonštrukcie však dva mesiace
prázdnin nestačili .

Medzinárodný festival zborového spevu

V

rámci 2.ročníka Levice privítajú niekoľko
špičkových speváckych zborov zo Slovenska aj zo
zahraničia. Diváci sa môžu tešiť na hlboký umelecký
zážitok nielen na koncertoch v sálach, ale aj pod holým
nebom v centre mesta.

Viac na str. 4

Viac na str. 7

Mostík nad Podlužiankou vymenia

Obyvatelia si počas septembra musia nájsť čas navyše na obchádzku z dôvodu rekonštrukcie lávky nad vodným tokom Podlužianka.
Frekventovaný mostík pri hradnom parku musel byť z dôvodu jeho zlého technického stavu na základe statického posudku
odstránený a bude vymenený za nový a širší.
Viac na str. 3

Vynovené mestské
športoviská
str.4

Nové ihriská v meste aj
mestských častiach
str.4

Žiaci cestujú aj tento rok
do školy zdarma
str.5

Ponuka krúžkov Centra
voľného času
str.6

Levickí seniori uspeli na
Festivale leča
str.7

Pozývame vás na kultúrne
podujatia
str.8
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SAMOSPRÁVA

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím číslo 203 zo dňa 6. júla 2018 o vyhlásení
volieb do orgánov samosprávy obcí podľa čl. 89 ods. 2
písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods.
1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásil voľby do
orgánov samosprávy obcí a určil:
• deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018,
• lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby
poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov
obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
• lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie
volebných miestností do 11. septembra 2018,
• lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do
11. septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadnutie
do 18. septembra 2018,
• lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a
okrskových volebných komisií do 11. októbra 2018
a lehotu na ich prvé zasadnutie do 24. októbra 2018.

zastupiteľstva v jednom volebnom obvode.
Podľa § 166 ods. 3 citovaného zákona volebné obvody
a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich určí
a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v
rozhodnutí o vyhlásení volieb.
Podľa § 166 ods. 4 citovaného zákona pre voľby starostu
obce tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný
obvod.
V súvislosti s určením volebných obvodov a počtu
poslancov v nich v zmysle § 11 ods. 3 písm. h) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien
a doplnkov, zákon zveruje mestskému zastupiteľstvu
kompetenciu určiť celkový počet poslancov mestského
zastupiteľstva (MsZ) v počte 15 až 25 poslancov
(mesto Levice spadá do kategórie od 20 001 do 50 000
obyvateľov).

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach na svojom zasadnutí
dňa 2.augusta 2018 svojím uznesením č. 27/II/2018
určilo na volebné obdobie 2018 – 2020 v zmysle § 166
ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
VOLEBNÉ OBVODY
zákonov v znení neskorších predpisov pre volebné
Podľa § 166 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach obdobie 2018 - 2022 v meste Levice počet volebných
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení obvodov 2 a počet poslancov MsZ 24.
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre
voľby poslancov obecných zastupiteľstiev v každej obci Volebný obvod číslo 1 bude mať počet poslancov
utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa MsZ 12 a volebný obvod číslo 2 bude mať taktiež 12
volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k počtu poslancov MsZ.
obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného

Volebný
okrsok

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 1

č.1

Dostojevského ul., Géňa, Hontianska ul., Hronská ul., Jarná ul., Jurská cesta, Kalnická cesta, Ladislavov
dvor, Mestský majer, Priemyselná ul., Sokolovská ul., Švédska ul., Tabaková ul., Talianska ul., Ul. 1.
mája, Ul. 28. októbra, Ul. E. Sachsa, Ul. G. Schoellera, Ul. J. Černáka, Ul. J. Dózsu, Ul. M. Kukučína, Ul.
mjr. Samojlenku, Ul. partizánov, Ul. priateľstva, Ul. Š. Majora, Ul. Zeppelina, Veterná ul., Železničná
ul.

č.2

Tekovská ul., Ul. Ľ. Podjavorinskej, Ul. M. R. Štefánika, 27, 29, 31, 33

č.3

Ul. M. R. Štefánika 35-63 (nepárne)

č.4

Dopravná ul. 1, 3, 5, 35, Dopravná ul. 2-20 (párne), Jubilejná ul., Mierová ul., Nádražný rad, Palackého
ul., Šafárikova ul., Tolstého ul., Ul. A. Dvořáka, Ul. B. Smetanu, Ul. Ľ. Štúra 55, 57, 59, 63A, Ul. M. R.
Štefánika 26-44 (párne), Vajanského ul. 7-21 (nepárne)

č.5

Dopravná ul. 7, 9, 11, 24-58 (párne), Na lúkach 31, 33, 35, 37, Ul. Ľ. Štúra 12, 12A, 14, 16, 18, 20

č.6

Holubyho ul., Kalvínske nám., Mlynská ul., Na bašte, Pionierska ul., Turecký rad, Ul. I. Krasku, Ul. Ľ.
Štúra, 1-19 (nepárne), Ul. M. R. Štefánika 3-25 (nepárne), Ul. sv. Michala, Záhradná ul.

č.7

Kľačianska ul., Koháryho ul., Krížny vrch, Pod Kalváriou, Pod Kusou horou, Podhradie, Robotnícka
ul., Skalný rad, Šotyho mlyn, Ul. F. Engelsa, Ul. J. Melichera, Ul. Kálmána Kittenbergera, Ul. M. Monaca,
Ul. P. O. Hviezdoslava, 2-14 (párne), Vysoká ul.

č.8

Ul. P. O. Hviezdoslava 1-29 (nepárne)

č.9

Na lúkach 1-21, Poľná ul. 4, 29, 31, 33, 35, Ul. A. Sládkoviča 7, 9, 11, 13

č.10

Okružná ul. 1-11, Ul. P. Jilemnického 1, 2, 3

č.11

Okružná ul. 12-25, Ul. Ľ. Štúra 21-47 (nepárne), Ul. P. Jilemnického 4, 5, 6

č.12

Pri Podlužianke, Ul. M. R. Štefánika 2-22 (párne), Vajanského ul. 2, 4, 6, 8, 10

č.13

Ul. B. Nemcovej, Ul. kpt. J. Nálepku 2, 4, 6, 8, Ul. Z. Nejedlého 1-14, 16, 73, Vajanského ul. 12, 14

č.14

Ul. A. Sládkoviča 18A, 20, 22, 24, Ul. B. S. Timravy, Ul. kpt. J. Nálepku 10-88 (párne), Ul. kpt. J. Nálepku
53-81 (nepárne), Ul. T. Vansovej

č.15

Ul. K. Marxa

č.16

Komenského ul., Na lúkach 23, 25, 27, 29, Poľná ul. 1-27 (nepárne), Požiarnická ul., Rozmarínová ul.,
Tyršova ul., Ul. Červenej armády, Ul. Čsl. Armády

č.17

Nám. Hrdinov, Ul. 29. augusta, Ul. SNP

č.18

Hurbanova ul., Kasárenská ul., Nám. E. M. Šoltésovej, Ul. J. Bottu, Ul. J. Jesenského, Ul. kpt. J. Nálepku
83-135 (nepárne), Ul. kpt. J. Nálepku 90-134 (párne), Ul. S. Chalupku, Vojenská ul.

č.19

Brestová ul., Ludanská cesta, Pod amfiteátrom, Ružová ul., Ul. J. Hollého, Ul. J. Kollára, Ul. kpt. Jaroša,
Ul. obrancov mieru, Ul. slobody

č.20

Agátová ul., Dolný Urban, Gaštanová ul., Javorová ul., Kvetná ul., Lipová ul., Muškátová ul., Narcisová
ul., Orgovánová ul., Pivničná ul., Predné Staré Levice, Staré Levice, Stredné Levice, Studená dolina,
Studený bok, Vargov vrch, Vinohradnícka ul., ZO Šiklóš, VO Pišla, ZO Zlatý Onyx,

č.21

Bernolákova ul., Pod Urbanom, Ul. F. Hečku, Východná ul.

č.22

Kuzmányho ul., Mládežnícka ul., Moyzesova ul., Mudroňova ul., Ul. Kmeťa, Ul. J. Kalinčiaka, Ul. J.
Švermu, Ul. L. Exnára, Ul.Ľ. Ivana

samospráva
Volebný
okrsok

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 2

č.23

Ul. Z. Nejedlého 15-25(nepárne), U. Z. Nejedlého 47-71 (nepárne),
Nábrežná ul.

č.24

Ul. kpt. J. Nálepku 19-49 (nepárne)

č.25

Ul. ku Bratke 2-24 (párne), Ul. ku Bratke 36-46 (párne)

č.26

Kyjevská ul., Ul. Z. Nejedlého 27-39 (nepárne), Ul. Z. Nejedlého 45

č.27

Ul. kpt. J. Nálepku 5-17 (nepárne), Ul. ku Bratke 26-32 (párne), Ul. Z.
Nejedlého 18-38 (párne)

č.28

Saratovská ul. 1-33 (nepárne)

č.29

Perecká ul. 18-32

č.30

Perecká ul. 4-12, Perecká ul. 34-37

č.31

Saratovská ul. 2-34 (párne), Súkennícka ul.

č.32

Perecká ul. 13-17, Textilná ul. 1-19 (nepárne)

č.33

Textilná ul. 2-32 (párne)

č.34

Perecká ul. 1, 3, 43A, Pradiarska ul., Saratovská ul. 35-43 (nepárne)

č.35

Mochovská ul. 2-20 (párne)

č.36

Ľanová ul., Mochovská ul. 22-38 (párne)

č.37

Konopná ul.

č.38

Saratovská ul. 45-85 (nepárne)

č.39

Pri tehelni, Severná ul. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Ul. za nemocnicou

č.40

Bobuľová ul., Hlboká ul. 2-28 (párne), Hlinená ul., Muštová ul., Ul. horný
Urban, Vínna ul.

č.41

Bátovská cesta, Čudo, Strážny vrch, Školská ul.

č.42

Južná ul., Krátka ul., Palárikova ul.

č.43

Družstevnícka ul., Hlboká ul. 3, 7, 9, 11, 30, 32, Nixbród, Nová ul., Severná
ul. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, Slnečnicová ul., Svätojánska ul., Tatranská ul.,
Tichá ul., Ul. Montua, Ul. Svätý Ján

č.44

mestská časť Malý Kiar

č.45

mestská časť Kalinčiakovo

č.46

mestská časť Horša

č.47

mestská časť Čankov

PRÁVO VOLIŤ A BYŤ VOLENÝ
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v
obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť
je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného
zdravia.
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ obce,
ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18
rokov veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ
obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov
veku.
Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
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PRIEBEH VOLIEB
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti
preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho
preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Potom okrsková volebná komisia
zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie
lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací
lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom
úradnej pečiatky obce (mesta). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v
zozname voličov vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasovaním
odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi,
ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov,
okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho)
zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov,
koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov,
ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej
časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky
jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden
hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené
hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na
odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo
preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej
volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok
a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu
hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o
skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia
okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky,
môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba,
nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných
dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu
o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode
volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33
Eur.
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018 v čase od
7:00 h do 22:00 h v 47. volebných okrskoch. Primátor mesta Ing. Štefan Mišík menoval
za zapisovateľku mestskej volebnej komisie JUDr. Elenu Kuštekovú, vedúcu oddelenia
organizačno-právneho Mestského úradu v Leviciach, ktorú zároveň poveril za mesto
Levice v plnom rozsahu konaním pred orgánmi štátnej správy, ako aj plnením úloh
spojených s organizačno-technickým zabezpečením volieb do orgánov samosprávy
obcí, ktorá v prípade nejasností podá bližšie informácie osobne na Mestskom úrade
v Leviciach, prvé poschodie č. dverí 40, telefonicky na telefónnom čísle 036/6350
252 alebo prostredníctvom e-mailu: oop@levice.sk. Informácie k voľbám do orgánov
samosprávy obcí sú zverejnené na internetovej stránke mesta Levice www.levice.sk.
JUDr. Elena Kušteková
vedúca organizačno-právneho oddelenia MsÚ

Účelom rekonštrukcie a rozšírenia lávky cez Podlužianku je jej technické zhodnotenie,
pretože existujúca lávka je v súčasnosti podľa statického posudku v zlom technickom
stave. V rámci stavby sa zdemoluje zábradlie lávky, podlahové vrstvy lávky,
skorodované nosníky, prevedú sa búracie práce na spevnených plochách pre úpravu
Mestský úrad začal 4. septembra s rekonštrukciou lávky cez Podlužianku pri
chodníkov. Vyhotoví sa a osadí nová oceľová nosná konštrukcia lávky so zábradlím na
hradnom parku. Zlý technický stav lávky si vyžiadal úplnú výmenu konštrukcie,
existujúce, resp. rozšírené základy. Lávka sa rozšíri z pôvodných cca 1,2 m na 2,2  m,
občanov poteší aj jej rozšírenie.
pre rozšírenie lávky je potrebné staré základy rozšíriť na obidve strany. Podlaha lávky
bude opatrená protišmykovou rohožou. Bude obnovená aj nástupná spevnená plocha,
súčasný chodník zo zámkovej dlažby bude rozobratý a nanovo položený tak, aby bol v
jednej rovine s rovinou lávky. Na druhej strane lávky bude asfaltový povrch nahradený
tiež zámkovou dlažbou. Predpokladané trvanie rekonštrukcie je cca jeden mesiac.

Rekonštrukcia lávky cez Podlužianku

Celkové náklady na rekonštrukciu sú vo výške 35 tisíc Eur, práce bude realizovať na
základe verejného obstarávania spoločnosť PEDANT Levice.
Uvedená rekonštrukcia si bude vyžadovať väčšiu trpezlivosť zo strany občanov,
nakoľko obchádzka je možná len po najbližšom moste a to na Ul.M.R.Štefánika, resp.
po Ul. P.O.Hviezdoslava. Lávka je dosť frekventovaná, využívajú ju predovšetkým
žiaci okolitých základných a stredných škôl, návštevníci športového areálu (plavárne,
športovej haly), ale aj cestujúci nastupujúci na zastávkach na Ul.Turecký rad.
Ing. Adriana Macáková
referent vzťahov s verejnosťou MsÚ
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Nový školský rok

Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levice patrí sedem
základných škôl, z toho jedna s vyučovacím jazykom
maďarským, ktoré spolu navštevuje viac ako 2900
žiakov. Do prvých ročníkov v tomto školskom roku
nastúpilo viac ako 300 prvákov. Na školách pracuje
cca 250 pedagogických a odborných zamestnancov
a 44 vychovávateliek školského klubu detí (ŠKD).
Približne do 100 ľudí pôsobí ako technicko-hospodársky
pracovníci (THP) - upratovačky, kuchárky, školníci,
administratíva. Materských škôl v meste je 11, z toho
jedna sa nachádza v mestskej časti Kalinčiakovo. Učí v
nich 106 pedagogických zamestnancov a o úspešný chod
škôlok sa stará ďalších 70 THP. „Kapacita materských
škôl je dostatočná. Sme schopní vziať všetky deti , ktorých
rodičia prejavia záujem,“ hovorí Mgr. Martin Bátovský,
vedúci oddelenia školstva a vzdelávania na mestskom
úrade. „V prípade, že vo vybranej materskej škole nie
je voľné miesto, vieme rodiča nasmerovať do inej, kde
v danej vekovej skupine voľné miesto je,“ upresňuje.
Mesto má v prípade nepredvídaného, enormného
záujmu o umiestnenie detí v rezerve dve voľné triedy
v materskej škole na sídlisku Vinohrady. Kapacity v
materských školách neboli rozširované, s výnimkou
materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským,
kde bola z hygienických dôvodov stanovená naplnenosť
na 30 detí. „Stavebnými úpravami priestorov počas
prázdnin sme dosiahli zvýšenie kapacity tejto materskej
školy o 15 detí. Týmto opatrením vychádzame v ústrety
aj Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským,
kde každoročne zaznamenávame pokles počtu žiakov,“
vysvetlil vedúci oddelenia školstva.

Nultý ročník

Mesto ako zriaďovateľ zriaďuje triedu nultého ročníka,
ktorá je určená len pre žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia, ktorí k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť
rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich
predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy
so vzdelávacím programom. Absolvovanie nultého
ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej
dochádzky. „Po dvojročných pozitívnych skúsenostiach,
kedy sme nultý ročník mali na V.ZŠ a II. ZŠ a minulý
rok na I.ZŠ, trieda nultého ročníka s počtom 12 detí je
zriadená i v tomto školskom roku a to na základnej škole
na Vinohradoch,“ hovorí Martin Bátovský. Mesto Levice
zároveň zabezpečuje dopravu mimo grafikonu MHD
špeciálne pre týchto žiakov z celého mesta do uvedenej
základnej školy a popoludní späť. „Títo žiaci, vzhľadom
na plne vyťažené ranné spoje prepravcu, budú začínať
vyučovanie trochu neskôr, cca o 8:30 hod., čo nám
príslušná legislatíva umožňuje,“ dopĺňa.

samospráva

Stavebný ruch na školách

Materské školy v meste boli postavené v 70.-80. -tych
rokoch minulého storočia. Niektoré sú aj staršie.
Rekonštrukcia týchto budov je nevyhnutná. V roku 2017
prešla rozsiahlou rekonštrukciou škôlka na Dopravnej
ulici. V máji t.r. bola dokončená rekonštrukcia pavilónu
A v materskej škole na Okružnej ulici vo výške 430 tisíc
Eur - injektovanie základov, nové podlahy, omietky,
elektroinštalácia, zateplenie strechy, výmena okien.
zateplenie fasády, rekonštrukcia balkónových terás.
V súčasnosti je v príprave doplnenie projektov na ďalšie
dva pavilóny. Z dôvodu dodržania legislatívy sa v tomto
roku realizovalo rozšírenie kapacity sociálneho zázemia
v materskej škole na Ul.T.Vansovej – práce spočívali
v dispozičných zmenách v existujúcom priestore s
doplnením pôvodných zariaďovacích predmetov tak, aby
bola dodržaná legislatíva 1ks umývadlo a WC na max.
5 detí. Podobne na materskej škole s vyučovacím jazykom
maďarským bola z nevyužívaného priestoru budovy
rozšírená kapacita sociálneho zázemia vytvorením
samostatného priestoru priľahlého k existujúcej triede
so zabudovaním 3 ks umývadiel a WC. Zároveň došlo k
rozšíreniu priestoru materskej školy o jednu miestnosť,
ktorá môže slúžiť variabilne ako spálňa alebo telocvičňa.
V septembri sa na materskej škole s vyučovacím jazykom
maďarským začne realizácia multifunkčnej plochy Smart
Soft - dopravné ihrisko vo výške cca 13 tisíc Eur, na ktoré
škola získala grant vo výške cca 10 tisíc Eur z Nadácie
Gábora Bethlena.
Najväčšou rekonštrukciou v tomto roku prechádza
Materská škola na Ul.P.O.Hviezdoslava, na ktorú
mesto získalo zdroje z eurofondov vo výške 530 tisíc
Eur a ďalších 200 tisíc vyčlenilo mesto z vlastných
zdrojov. Práce na tzv. energetickom zhodnotení
budovy financované z dotácie spočívajú vo výmene
okien, zateplení fasády a striech, osadení rekuperačnej
techniky, zriadení okapových chodníkov. Predpokladané
ukončenie prác je v polovici septembra. Naďalej však
pokračujú práce financované z rozpočtu mesta a to
maľby, nátery vnútorných priestorov, výmena podláh ,
oprava vnútorného átria, zriadenie dažďovej kanalizácie
a vsakovacej šachty, rekonštrukcia terás. Predpoklad
ukončenia týchto prác je koncom októbra.
V auguste boli na Základnej škole Saratovská 85 ukončené
práce na rekonštrukcii strechy telocvične zateplením vo
výške 23 tisíc Eur a rekonštrukcia elektroinštalácie a
osvetlenie cvičebného priestoru v telocvičniach vo výške
21 tisíc Eur. Projekt sa realizoval na základe dotácie
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
V septembri začína zateplenie strechy pavilónu F a G
ako I. etapa prác, pričom druhá etapa - zateplenie fasády
bude pokračovať na jar 2019.
Na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským
prebiehajú monitorovacie práce na základe statického
posudku, podľa ktorého sadajú základy budovy,
následkom čoho sú poškodené ležaté rozvody kanalizácie.
Podľa výsledku monitoringu sa pravdepodobne pristúpi
k injektáži základov, odvedeniu dažďovej vody od
budovy, oprave kanalizačného rozvodu a podláh, ktoré
budú narušené v dôsledku zemných prác.
Mesto v súčasnosti pripravuje podklady k podaniu
žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR na
financovanie projektu „Zhromažďovanie dažďových
vôd v meste Levice“, v rámci ktorého – v prípade
schválenia žiadosti - budú vybudované nové rozvody
kanalizácie, vsakovacie a retenčné nádrže a dažďové
záhrady na niektorých základných školách (I.ZŠ, II.ZŠ,
VI.ZŠ a ZŠ s VJM).
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ

Nové ihriská v meste aj v mestských častiach
Najmenší Levičania sa budú môcť čoskoro tešiť z ďalšieho nového ihriska. Ihrisko
s nákladmi 36 850 Eur vyrastie v priebehu októbra v obytnom súbore na Tekovskej
ulici. Práce, ktoré bude realizovať spoločnosť MM Cité z Trenčína, budú spočívať vo
vybudovaní nových spevnených plôch, osadení detských herných prvkov a parkového
mobiliáru podľa projektovej dokumentácie vypracovanej architektonickou kanceláriou
BEAST Studio Ing. arch. Juraj Ďurík. Ihrisko je vyskladané z rôznych prvkov - hernej
zostavy s lezeckou stenou pre menšie deti, šmýkaľky, lanovej dráhy a pod; pružinovej
hojdačky a hojdačky „vtáčie hniezdo“. Súčasťou sú aj prvky mobiliáru ako stôl, lavičky,
stojan na bicykle a smetný kôš. Samotná dopadová plocha pod hernými prvkami je

Zimný štadión

pripravený na novú sezónu

Levickí hokejisti už začali sezónu na vynovenom
zimnom štadióne
Na základe vyhodnotenia kontroly štadiónov v súvislosti
so zmenou pravidiel ľadového hokeja a následne
pravidiel vydaných Slovenským zväzom ľadového
hokeja (SZĽH) bolo nevyhnutné vykonať úpravy aj
na našom zimnom štadióne. Ide konkrétne o pravidlo
týkajúce sa mantinelov a ochranných skiel. Zmeny mali
predovšetkým prispieť k vyššej bezpečnosti hráčov.
Hokejový klub Levice na základe uvedeného podpísal
návrh spolupráce so SZĽH, ktorého súčasťou bol aj
prísľub dotácie do výšky 35 000 Eur. Prostriedky boli
určené na materiálno-technický rozvoj športu, čo bolo
predmetom Zmluvy o spolupráci s mestom Levice.
Súčasťou dodávky mantinelov boli aj hráčske priestory,
t.j. hráčske lavice, trestné lavice, priestor pre časomeračov
a hokejové brány. Celková cena investície bola 80 000 Eur.
Po odpočítaní dotácie SZĽH predstavovala suma z
rozpočtu mesta 45 000 Eur.
Výmena mantinelov sa uskutočnila počas odstávky
zimného štadióna, ukončená bola do 10.7.2018, kedy sme
začali s chladením ľadovej plochy pre novú sezónu.

Telocvičňa T-18
s novým opláštením

Výmena opláštenia telocvične T-18
V súčasnosti prebieha čulý stavebný ruch aj na hale T-18
z dôvodu narušenia nosných pilierov po požiari, ktorý
spôsobili zatiaľ neznámi páchatelia. Na základe
statického posudku bolo potrebné nosné piliere opraviť,
pričom zároveň sa vymení aj bočný plášť telocvične aj
s oknami. Opravu pilierov, nové opláštenie zo
sendvičových panelov a okná realizuje spoločnosť
TOSTAV. Práce prebiehajú od začiatku augusta s
predpokladom ukončenia do konca septembra. Náklady
na opravu sú vo výške 78 tisíc Eur z rozpočtu mesta.
Ing. Roman Takács
Riaditeľ Správy športových zariadení Levice

tvorená ako gumový liaty povrch hrúbky 10 mm v sivej a v čiernej farbe. Okolo hernej
plochy je okružná dráha z mlátového povrchu.
Nové ihriská pribudli koncom augusta aj v mestských častiach Kalinčiakovo, Čankov,
Malý Kiar a Horša. Dodávateľom certifikovaných detských ihrísk v celkovej hodnote
47 416 Eur je spoločnosť Dextrade zo Žilliny. Odstránenie starých prvkov, prípravu
pozemku, dodávku a montáž nového oplotenia, nové prístupové plochy a následnú
úpravu terénu realizuje Imrich Šinko – Montim v celkovej hodnote 10 532 Eur. Deti v
mestských častiach sa teraz môžu tešiť z nových ihrísk zložených z rôznych zoskupení
herných prvkov ako kombinované zostavy, preklápacie a pružinové hojdačky,
kolotoče, hrazdy či lanová pyramída.
Ing. Adriana Macáková
referent vzťahov s verejnosťou MsÚ

Novinky z Levickej radnice č. 4 / 2018

školstvo

Zbierka školských potrieb
pokračuje!
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MHD zadarmo
aj v tomto školskom roku

V mesiacoch jún až september 2018 prebieha zbierka školských potrieb s názvom
Školáčik. Zbierka je určená pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Myšlienkou
bolo pomôcť rodine a deťom - budúcim školáčikom, pripraviť sa do školy. Nie každé
dieťa má svoju vlastnú školskú tašku, peračník či nové školské pomôcky.
Medzi ochotných darcov, ktorí chcú pomôcť rodinám v ťažkej situácií, patrí aj Nelka
a jej stará mama. Nelka darovala svoju školskú tašku, písacie potreby a oblečenie pre
deti, ktoré to potrebujú. Veci tak nemusela vyhodiť do kontajnera, ale prostredníctvom
terénnych sociálnych pracovníčok budú odovzdané budúcim školáčikom.
Aj školáčka Nelka Všetkým deťom a ich rodičom, ktorí prispeli do zbierky, veľmi pekne ďakujeme. Vaše
venovala svoju školskú dary sa postupne prerozdeľujú.
tašku chudobnejším deťom Výzva stále trvá - ak môžete, prispejte troškou. Veď more sa skladá z malých kvapiek.
Mgr. Jana Kušnieriková, PhD.
Terénny sociálny pracovník

Nová maľovaná cyklomapa
TEKOV DEŤOM

Začiatkom leta uzrela svetlo sveta nová cyklomapa
regiónu určená predovšetkým pre deti od 7-14 rokov.
Cieľom novej edície cyklomáp vydavateľstva CBS je
motivovať deti k pohybu na bicykli a spoznávať krásy
regiónu. Obsahom mapy sú prioritne cyklotrasy a
atrakcie, o ktoré sa zaujímajú rodičia s deťmi. Aj z toho
dôvodu sú všetky texty písané tak, aby boli zrozumiteľné
a atraktívne pre detského čitateľa. Mapa je však nielen
určená pre deti, ale je aj z veľkej časti tvorená deťmi.
Všetky zaujímavosti v regióne maľovali deti z miestnych
základných škôl, základných umeleckých škôl a z
detských domov . Pri každej maľbe je uvedené aj meno
malého autora. Deťom z detských domovov za ich prácu
organizuje vydavateľstvo CBS atraktívne víkendové
pobyty. Pri tomto projekte vydavateľstvo spolupracuje
s organizáciou Úsmev ako dar, Detskou tour Petra
Sagana (ktorý je aj „tvárou“ cyklomapy) a Slovenským cykloklubom. Celá mapová edícia je tak nielen propagáciou
cykloturistiky a regiónov Slovenska, ale nesie aj ušľachtilé poslanie pomoci a podpory mladých talentov.
Mesto Levice v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Leviciach pripravili na jar t.r. pre žiakov základných
škôl výtvarnú súťaž, ktorej cieľom bolo zamerať pozornosť našich detí na mesto Levice a vybrať tie najzaujímavejšie
miesta, s ktorými by radi oboznámili návštevníkov mesta prostredníctvom svojej výtvarnej práce. Najlepšie práce
boli odoslané do vydavateľstva CBS a stali sa súčasťou novej cyklomapy TEKOV DEŤOM.
Maľovanú cyklomapu TEKOV DEŤOM nájdete v predaji v Levickej informačnej agentúre.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ

Letný detský tábor SČK

Tak ako každý rok, aj v tomto roku v dňoch
13.8. – 19.8.2018 Územný spolok Slovenského Červeného
kríža Levice (ÚS SČK) zorganizoval Detský letný
tábor pre deti od 8 do 15 rokov z Levíc a okolia. Opäť
v nádhernom prostredí Vysokých Tatier - v Dome H.
Dunanta v Mlynčekoch.
ÚS SČK Levice organizuje letné tábory už viac ako
10 rokov a z roka na rok sa tešia väčšiemu záujmu detí a
ich rodičov. V tomto roku sa ho zúčastnilo 29 detí, ktoré
mali počas siedmich dní postarané o bohatý program
zameraný najmä na ozdravný pobyt v čarokrásnej

tatranskej prírode, turistiku a samozrejme činnosti úzko
späté s aktivitami SČK – prednášky, besedy, ukážky
poskytovania prvej pomoci, obhajoba siedmich princípov
červeného kríža, maskovanie a ošetrovanie zranení a
podobne.
Deti spolu so svojimi vedúcimi postupne počas týždňa
absolvovali turistické vychádzky na Štrbské pleso,
vodopád SKOK, do Belianskej jaskyne, Tatranskej
kotliny, navštívili Tatranskú Lomnicu, Kežmarok
a múzeum kežmarského hradu, videli vystúpenie
sokoliarov, relaxovali v Kežmarských Žľaboch a vo
Vyšných Ružbachoch, naučili sa nové hry a športy v
prírode. Dni sa končili rozhovormi, opekačkou pri ohni,
spevom a príjemnou únavou.
Ako hlavný vedúci ďakujem za spoluprácu svojim
kolegom - pani Oľge Szalmovej (zdravotníčke SČK),
Natálii Liptákovej, Radoslave Lizákovej a tiež pánovi
šoférovi Martinovi Gyönyörovi z Toni transport za
bezpečnú prepravu detí počas týždňa, ktorí sa všetci
pričinili o zdarný priebeh pobytu detí v tábore a jeho
ukončenie.
Verím, že o rok sa znovu stretneme a opäť pripravíme
levickým deťom nezabudnuteľné chvíle a krásne zážitky
v srdci Slovenska.
Mgr. Peter Benček
predseda Územnej rady SČK Levice

Žiaci základných škôl a prvého stupňa osemročného
gymnázia v Leviciach budú aj naďalej cestovať
mestskou autobusovou dopravou zadarmo. Umožní to
spoločný projekt mesta Levice a dopravnej spoločnosti
ARRIVA, ktorý uľahčuje dopravu školopovinných detí
a zlepšuje dopravnú situáciu v meste.
Úspešný projekt, ktorý umožňuje bezplatné cestovanie
žiakov v Leviciach, pokračuje už druhý rok. Žiaci môžu
cestovať autobusmi mestskej autobusovej dopravy
zadarmo bez časového obmedzenia, a to aj počas
prázdnin. Stačí, ak:
1. navštevujú základnú školu alebo osemročné
gymnázium (triedu príma, sekunda, tercia a kvarta)
v Leviciach,
2. predložia potvrdenie o trvalom pobyte v Leviciach,
3. vlastnia čipovú kartu ARRIVA. Ak čipovú kartu
ešte nemajú, stačí navštíviť obchodné miesto
ARRIVA, kde im ju na počkanie vystavia. Návšteva
obchodného miesta je potrebná aj s pôvodnou
čipovou kartou, na ktorej personál upraví nastavenie
na bezplatné cestovanie.
Cieľom projektu bezplatného cestovania žiakov v
Leviciach je zjednodušiť dopravu školopovinných detí,
odbremeniť rodičov a zlepšiť dopravnú situáciu v meste.
Zároveň ide o snahu zlepšiť životné prostredie v meste.
Všetky potrebné informácie o bezplatnej MHD získate na
obchodnom mieste na autobusovej stanici v Leviciach.
Bezplatná MHD aj počas Dňa bez áut
Mesto Levice prináša pre všetkých obyvateľov
možnosť cestovať zadarmo v mestskej autobusovej
doprave v rámci Dňa bez áut dňa 21. septembra
2018. NECHAJTE AUTO DOMA a cestujte zadarmo
autobusom MHD !

Bezpečne pri školách!
Prázdniny ubehli ako voda a školáci opäť zasadli do
školských lavíc. Priechody pre chodcov v blízkosti
školských zariadení sú hlavne v ranných hodinách
viac využívané žiakmi ako v letnom období.
Upozorňujeme preto vodičov motorových vozidiel,
aby venovali zvýšenú pozornosť na tieto priechody a
umožnili tak školákom bezpečný presun do školy.
Pre školákov platí, že prechádzanie cez cestu je
bezpečnejšie pokiaľ použijú priechod pre chodcov a
budú vstupovať na vozovku až vtedy, keď je prechod
cez cestu bezpečný. To znamená, že vozidlo musí byť
v dostatočnej vzdialenosti od priechodu pre chodcov,
aby vedelo bezpečne zastať a pustiť školákov cez
priechod.
Mestská polícia sa tiež podieľa na zvýšení bezpečnosti
žiakov pri ceste do školy a počas celého školského roka
sú hliadky mestskej polície smerované na priechody
pre chodcov v okolí školských zariadení. Verím, že
spoločnými silami predídeme zbytočným nešťastiam.
Bc. Miloš Adámik
referent preventívno–výchovných činností MsP Levice
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Milé deti,

využite posledné letné dni aj krásne zafarbené jesenné víkendy na prechádzky po
našom meste a okolí. Spoznávajte naše mesto s Levíkom, pátrajte po odpovediach
a vyhrajte pekné ceny! Brožúrku s hádankami a súťažnými otázkami si môžete
vyzdvihnúť v Levickej informačnej agentúre. Na zodpovedanie otázok však musíte
navštíviť vybrané miesta v meste, kde sa dozviete správne odpovede a samozrejme
aj množstvo ďalších pútavých informácií. Po absolvovaní všetkých úloh prineste do
konca novembra vyplnený kupón z brožúrky do Levickej informačnej agentúry, kde
získate peknú odmenu za vašu snahu. Všetky správne vyplnené súťažné kupóny budú
zaradené do žrebovania o hodnotné ceny, ktorých víťazov žrebujeme v decembri počas
podujatia Mikuláš v meste.

Levická televízia vysiela už aj v
Magio TV
Oznamujeme verejnosti, že od júla 2018 vysiela Levická
televízia už aj v Magio TV na pozícii 628. Prostredníctvom
digitálnej televízie Magio TV od spoločnosti Slovak
Telekom je Levická televízia dostupná pre 200 000
domácností na Slovensku.
Levická televízia je od začiatku roku 2018 aj v ponuke
vysielania digitálnej televízie od UPC a Orange
Slovensko. V multiplexe UPC Slovensko v meste Levice je
programová služba LTS pridaná na programovú pozíciu
s označením “Regionalna TV1“, kde sa na setopboxoch
UPC automaticky zobrazí. V ponuke digitálnej televízie
od Orange na optickej sieti je na pozícii číslo 180 (zákazníci si môžu pozíciu stanice
meniť podľa vlastných priorít). Levická televízia je dostupná od najmenšieho balíka a
to bez zmeny súčasného poplatku.
Vysielanie Levickej televízie je takto dostupné už pre vyše pol milióna domácností na
Slovensku.
Redakcia Levickej televízie

Kontajnery cieľom podpaľača
V polovici augusta zatiaľ neznámy páchateľ úmyselne podpálil 1100 l plastové
kontajnery na separovaný zber aj komunálny odpad pred bytovým domom na
križovatke ulíc Bernolákova a Vojenská. Škoda, ktorá vznikla mestu na piatich
zničených kontajneroch, je vyčíslená na 1 072 Eur. K tomu je potrebné ešte pripočítať
ďalšie výdavky mesta na odstránenie škôd vzniknutých požiarom. Okrem zhorených
kontajnerov plných odpadu
vznikla škoda aj na asfalte,
ktorý
bude
potrebné
obnoviť. Požiar zasiahol aj
blízko rastúci strom. Je len
veľkým šťastím, že počas
letného sucha nevznikol
z horiacich kontajnerov
oveľa rozsiahlejší požiar,
ktorý
mohol
ohroziť
majetok aj životy ľudí v
blízkych bytoch a domoch.
Páchateľovi za trestný čin
poškodzovania
cudzej
veci hrozí v tomto prípade
trest odňatia slobody až na jeden rok. Prosíme občanov, ktorí by vedeli poskytnúť
informácie o tomto požiari v noci z 10. na 11. augusta 2018, aby ich oznámili polícii.
V tomto roku je toto už druhý prípad podpálených kontajnerov. Pred tromi rokmi
takto zhorelo až 28 kontajnerov. Vtedy bol páchateľ prichytený a za svoj čin si odpykal
trest.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ

Rôzne

rôzne
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V Leviciach opäť zaznejú jedinečné melódie v podaní
špičkových speváckych zborov zo Slovenska a zo zahraničia
Pred dvomi rokmi po prvýkrát rozozneli koncertné sály a kostoly v Leviciach
zborovým spevom. Záujem a pozitívne ohlasy verejnosti počas prvého ročníka
festivalu boli jasným znakom, že cieľ organizátorov priniesť do Levíc niečo nové,
doteraz netradičné, a obohatiť kultúrny život v meste, sa splnil. Ambícia založiť z
podujatia tradíciu sa druhým ročníkom stáva realitou. Organizátori si dali záležať a
opäť do Levíc pozvali mimoriadne kvalitné spevácke telesá. Počas troch dní trvania
Medzinárodného festivalu zborového spevu od 28. do 30. septembra 2018 sa v Leviciach
predstavia spevácke zbory zo Slovenska a z ostatných krajín Vyšehradskej štvorky
- Maďarska, Poľska a Českej republiky. Pozvanie na 2. ročník festivalu prijali špičkové
spevácke zbory - Spevácky zbor slovenských učiteľov a dievčenský zbor Cambiar la
Musica zo Slovenska, Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské - Technické
univerzity Ostrava z Českej republiky, Pécsi Tudományegyetem Női Kara (Ženský
zbor Univerzity v Pécsi ) z Maďarska, Wyrzyski Chór Meski (Mužský zbor mesta
Wyrzysk) z Poľska, ktorých vystúpenia ulahodia uchu aj oku návštevníkov. Vysokú
úroveň festivalu zabezpečuje aj účasť medzinárodne uznávaného Štátneho komorného
orchestra zo Žiliny počas sobotňajšieho galakoncertu. Odborní garanti festivalu - prof.
PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. a doc. Mgr. Art. Štefan Sedlický, ArtD. podobne ako pred
dvomi rokmi zaručujú kvalitu zúčastnených zborov, ktorých vystúpenia a pripravený
repertoár zanechajú v divákoch hlboký umelecký zážitok.
Bohatý 3-dňový program začne v piatok 28.9.2018 doobeda vystúpením slovenských
zborov, Speváckeho zboru slovenských učiteľov a zboru Cambiar la Musica, v CK
Junior počas výchovného koncertu pre stredné školy. Večer svoje spevácke umenie
predstavia verejnosti v levickej synagóge zbory Wyrzyski Chór Meski z Poľska
a zbor Cambiar la Musica zo Slovenska, o 19:00 h v kultúrnom dome mestskej
časti Horša vystúpi Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské z Českej
republiky a v katolíckom kostole v Malom Kiari ukážu svoje umenie zboristky z
Pécsi Tudományegyetem Női Kara. Sobotňajšie dopoludnie obohatia zbory svojim
vystúpením v centre mesta (v OC Dituria a na Námestí hrdinov), kde spojenie
zborového spevu a netradičných priestorov ponúkne divákom ojedinelý zážitok.
Sobotňajší program vyvrcholí večerným galakoncertom v Hoteli Lev, kde sa v rámci
večerného programu verejnosti predstavia všetky zbory s repertoárom zloženým z
klenotov zborovej hudby. Okrem neopakovateľného dojmu z vystúpenia jednotlivých
zborov bude galakoncert výnimočný ešte jednou hudobnou udalosťou a to vystúpením
profesionálneho Štátneho komorného orchestra, ktorý spolu so Speváckym zborom
slovenských učiteľov uvedie veľkú vokálno-inštrumentálnu skladbu Tretia kniha
žalmov od Ľuboša Bernátha. Toto spojenie orchestra a mužských hlasov bude pre
divákov určite ojedinelým umeleckým zážitkom. V nedeľu 30.9.2018 zavŕšia program
festivalu vystúpenia zborov s repertoárom sakrálnych skladieb v štyroch kostoloch
v Leviciach.
Veríme, že aj druhý ročník Medzinárodného festivalu zborového spevu v Leviciach
prinesie divákom príjemné umelecké zážitky z výnimočnosti ľudského hlasu v podaní
zborového spevu.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ

Levickí seniori bodovali

na Festivale leča v maďarskom Érde
Mestá Levice a Érd sú partnerské mestá už niekoľko
rokov. Organizácie či školy z oboch miest udržujú nielen
profesionálne, ale aj priateľské kontakty. Tak je to aj
medzi seniormi z denných centier.

Záujemcovia si mohli zahrať aj šach. Podujatie sa konalo
v príjemnom prostredí mládežníckeho tábora v lesoparku
pod urastenými borovicami. Bolo príjemne a veselo.
Kým sa lečo varilo, mali sme možnosť sa porozprávať,
vymeniť si zážitky a skúsenosti z klubových činností,
spoznať nových priateľov a známych. Maďarskí hostitelia
nám pripravili výborné pagáče a koláče, ktoré sme popri
varení ochutnávali. Na obed zasadala odborná komisia,
ktorá mala veľmi ťažkú úlohu – ochutnať a vyhodnotiť,
čo súťažiaci navarili. Všetci vedúci súťažiacich skupín
dostali diplom a vecný darček, ktorý im odovzdal
zástupca primátora. Prvé tri najlepšie lečá boli
vyhodnotené osobitne. Prvé a tretie miesto si vybojovali
domáci seniori a druhé miesto získalo Denné centrum č.
2 z Levíc, čo nás veľmi potešilo, lebo konkurencia bola
naozaj veľká. Nakoniec – čo sme si navarili, to sme si aj
zjedli a boli sme radi, že sa všetko minulo.

Dňa 23. augusta 2018 sa v Érde konal III. Lečový
festival seniorov, do ktorého sa zapojili aj členovia
všetkých štyroch denných centier z Levíc. Vo varení
leča v kotlíku súťažilo spolu 22 súťažných družstiev. V
každom družstve bolo desať súťažiacich, ktorých prišli
povzbudiť aj predstavitelia mesta Érd – primátor mesta
T.Mészaros András a viceprimátor Simo Károly. Súťaž
organizovalo Mestské kultúrne stredisko z Érdu, ktoré
zabezpečilo potrebné suroviny a pomôcky – cibuľu,
papriku, paradajky, kotlíky, drevo... Súťažiaci museli
pripraviť lečo z 5 kg papriky, 5 kg paradajok a cibule. Ako
základ bola použitá bravčová masť a slanina. Súťažiaci si
rozdelili úlohy a usilovne pracovali – čistili, krájali, varili.
Lečo bolo potrebné občas pomiešať, dochutiť, pridali Bol to deň plný nezabudnuteľných zážitkov a dojmov.
Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia s našimi priateľmi
sme klobásku a koreniny.
z partnerského mesta Érd.
Aby sa nám lepšie darilo, organizátori pre nás pripravili
Mária Kostolányiová
pekný kultúrny program. Celý deň nám hrala živá
vedúca Denného centra č. 2
hudba, predviedli nám mediteránske cvičenia a tance.
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