Občasník mesta Levice

č. 2, ročník VIII, máj 2010, nepredajné

Levice navštívil prezident SR
Pri príležitosti konania Levických poľovníckych dní navštívil
mesto Levice prezident SR Ivan
Gašparovič. Pred budovou mestského úradu ho osobne privítal
primátor mesta Štefan Mišák,
prednosta MsÚ Marián Sokol a
poslanci mestského zastupiteľstva. Následne sa v kancelárii
primátora mesta konalo pracovné rokovanie, počas ktorého
vedenie mesta informovalo hlavu
štátu o najakútnejších problémoch Levíc. Štefan Mišák počas
stretnutia poukázal na potrebu
rekonštrukcie miestnych komunikácií, dobudovanie parkovísk a
s tým súvisiace úpravy chodníkov. Ďalej pozornosť prezidenta SR upriamil na tému nedostatku bytov v meste a možnosti

doriešenia tejto problematiky.
V rámci diskusie sa Ivan Gašpa-

rovič zaujímal o úspechy Levíc
v čerpaní finančných prostried-

kov z európskych fondov, ako aj
o plány magistrátu a poslancov
vo sfére rozvojových ideí. Predstavitelia mesta mu poskytli
bližšie informácie nielen o schválených projektoch a najbližších
stavebných zámeroch v meste,
ale aj o snahách radnice znížiť a
stabilizovať cenu tepla pre svojich občanov. Po pracovnom
rokovaní sa Ivan Gašparovič
v sprievode vedenia mesta a
poslancov prešiel po pešej zóne,
pričom pozdravil občanov mesta.
Následne jeho kroky smerovali
do Domu kultúry Družba, kde sa
ujal slávnostného aktu otvorenia
15. ročníka Levických poľovníckych dní.
(em)

PODPORUJEME ZDRAVIE UŽ 10. ROKOV
Každé mesto plní množstvo funkcií vyplývajúcich z legislatívy, levická samospráva však robí aj niečo naviac. Dobrovoľne, neziskovo, iniciatívne. Čo konkrétne máme na mysli? Členstvo Levíc v Asociácii Zdravých miest Slovenska (ďalej len AZMS) a súvisiace
aktivity organizované pod hlavičkou projektu Zdravé mesto Levice, ktoré radnica organizuje pre širokú verejnosť už jubilejných 10.
rokov. Pri tejto príležitosti sme sa o projekte a napĺňaní jeho cieľov porozprávali s Ing. Štefanom Mišákom, primátorom mesta, pod
ktorého záštitou projekt funguje.
* Mohli by ste nám osvetliť
vznik projektu Zdravé mesto,
ako i súvisiace členstvo Levíc
v AZMS?
- AZMS zoskupuje mestá, ktoré
si uvedomili dôležitosť vplyvu
zdravého okolia na život človeka
vo všetkých jeho aspektoch a
zaviazali sa k aktívnemu pôsobeniu na zlepšenie kvality života a
zdravia vo svojom okolí. Myšlienka projektu Zdravé mesto vychádza z priorít Národného programu podpory zdravia Slovenskej
republiky, je založená na princípoch strategických dokumentov
Svetovej zdravotníckej organizácie „Zdravie 21 – zdravie pre
všetkých v 21. storočí“, stratégie
trvalo udržateľného rozvoja a
z Deklarácie ľudských práv.
Mesto Levice sa s týmito ideami
oficiálne stotožnilo v roku 2000,
kedy vznikol projekt Zdravé
mesto Levice.

* Ako je všeobecne známe,
rozhodnutie vedenia zapojiť sa
do AZMS vyplynulo z negatívnych zdravotných štatistík
tohto okresu v minulosti. Niekto by voči nim ostal ľahostajný, no v Leviciach sa stal opak.
Samospráva pružne zareagovala a rozhodla sa konať. Aké
ciele si projekt stanovil?
- Hlavným cieľom projektu je
zlepšiť kvalitu života a zdravia
obyvateľov mesta. Jednou z ciest
k splneniu tejto méty je zvyšovanie zdravotného povedomia,
podporovanie návyku na preventívne kontroly a mobilizácia
Levičanov k väčšej zodpovednosti za svoje zdravie. Ďalším
rovnako dôležitým zámerom je
snaha presvedčiť všetkých kompetentných, aby spojili svoje
úsilie a snažili sa o vytvorenie
podmienok, ktoré by mohli skvalitniť život občanov nášho mesta.

Aj z tohto dôvodu nadväzujeme
spoluprácu s miestnymi organizáciami, zapájame ich do projektu a snažíme sa koordinovať
ich aktivity v duchu vízie zdravých miest.
* Levice deklarujú svoj záujem

o zdravie obyvateľov množstvom aktivít. Mohli by ste nám
ich priblížiť aspoň vo všeobecnosti?
- Organizujeme preventívne
zamerané aktivity, ktoré sú ...
(pokračovanie na str.2)
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PODPORUJEME ZDRAVIE UŽ 10. ROKOV
(pokračovanie zo str.1)
...postavené na pilieroch neziskovosti a osvety. Snažíme sa,
aby bolo zdravie dostupné naozaj pre každého, a preto sú
všetky podujatia projektu Zdravé
mesto nekomerčného charakteru. Ide najmä o akcie organizované v spolupráci s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva
so sídlom v Leviciach, počas
ktorých záujemcom vyšetrujeme
rizikové faktory. Prevencia v tejto
sfére môže byť neraz kľúčovým
momentom v boji proti rozširovaniu srdcovo-cievnych ochorení.
Vynikajúcu spoluprácu sme nadviazali aj so Zväzom diabetikov
Slovenska, z.o. Levice, s ktorými
sa zameriavame na zistenie
hladiny glykémie v krvi pre včasné odhalenie závažnej diagnózy
diabetes mellitus, inak cukrovky.
* Projekt organizuje aj bezplatné, osvetovo zamerané prednášky, na ktorých občanom
sprostredkúvajú informácie
odborné kapacity z celého Slovenska. Stretávajú sa u občanov so záujmom?
- Áno, získavajú si stále väčšiu
pozornosť. Teší nás to, pretože
záujem verejnosti podčiarkuje
zmysel celého projektu. Niektoré
prednášky sa stretli dokonca s
takým veľkým ohlasom, že sme
ich museli niekoľkokrát opakovať
v kapacitne väčších priestoroch.
Tu by som rád poďakoval mimoriadne aktívnej pani Gizele
Szabóovej z Finclubu Slovakia,
DC Levice, vďaka ktorej sa nám
v rámci cyklu verejných odborných diskusií podarilo nielen šíriť
zdravotné povedomie, ale podporiť zdravie i vecne. Vďaka spomínanej dáme sme záujemcom
na prednáške o rizikách vedúcich
k rakovine hrubého čreva zadarmo rozdali imunologické testy,
ktoré môžu byť prvým indikátorom tohto v poslednom čase až
enormne rozšíreného ochorenia.
Čo sa týka ďalších odborných
prednášok, verím, že občanov
sme tiež potešili informáciami o
oddelenej strave a detoxikácii
organizmu priamo z úst Prof.
RNDr. Kataríny Horákovej,
DrSc., ktorá je autorkou mnohých vedecko-populárnych kníh
na túto tému. Ani tu neodišli
občania len s hlavou plnou informácií – každý si odniesol aj publikáciu o zdravom životnom štýle.
Pri tejto príležitosti by som vyzdvihol tiež prínos MUDr. Izabely
Hanskovej, ktorej iniciatíva stojí
za nedávnym podujatím „Zubná

hliadka“. Vďaka tejto akcii si
cieľová skupina z radov detí
osvojila pútavou formou divadelného prestavenia správne techniky čistenia zubov. Ako bonus
získali všetky prítomné deti nové,
kvalitné zubné kefky. Čo sa týka
zatiaľ posledného podujatia projektu, šlo o prednášku, ktorou
sme verejnosti priblížili čínsku
medicínu, homeopatiu a naturálne spôsoby umenia zdravo žiť.
* Projekt Zdravé mesto však
zasahuje aj do sociálneho
rozmeru života v meste a to
najmä organizovaním humanitárnych nefinančných zbierok šatstva. Tie majú vďaka
altruistickému cíteniu Levičanov v našom meste už svoju
tradíciu. Ako dopadla posledná zbierka?
- Posledná zbierka, ktorú sme
pripravili v spolupráci s občianskym združením Pomôžme si,
pomohla nielen ľuďom, ale sekundárne podporila i ekologické
zmýšľanie. Vďaka občanom sa
nám podarilo vyzbierať vyše 3,5 t
oblečenia, čo bolo viac, ako sa v
rámci danej zbierky vyzbieralo
napríklad v Bratislave. Je to
krásne číslo, ktoré veľa napovedá o ľuďoch v našom meste.
* Ďalšou z aktivít projektu, ktorá sa u verejnosti stretáva s
pozitívnym ohlasom, je Deň
zdravia. Vieme, že sa ho zúčastňuje vyše 30 organizácií
ponúkajúcich široké spektrum
produktov a služieb z oblasti
zdravia. Plánuje ho mesto zorganizovať aj tento rok?
- Určite, pretože Deň zdravia
poskytuje našim spoluobčanom
ideálnu príležitosť nájsť pod jednou strechou najväčšiu a najbohatšiu ponuku zdravého životného štýlu v okolí. Okrem diagnostiky zdravotného stavu z
očnej dúhovky, kontroly materských znamienok či vyšetrenia
rednutia kostí, ktoré odhaľuje už
ranné štádiá osteoporózy, majú
občania na tomto podujatí
možnosť využiť i rôzne masáže,
konzultovať svoj zdravotný stav s
lekármi aj ľudovými liečiteľmi,
vyskúšať vzorky biokozmetiky,
biostravy, ochutnať bezplatnú
ponuku ovocných a zeleninových
šalátov a oboznámiť sa s mnohými novinkami zo sféry zdravia.
Ponuku posledného ročníka sme
obohatili aj o bezplatné kadernícke služby spojené s masážami hlavy, poradenstvom v oblasti

starostlivosti o pleť a s manikúrou. Záujemcovia sa tak mohli
na Dni zdravia nielen ozdraviť,
ale i skrášliť, zrelaxovať a zregenerovať si ducha. Za túto bezplatnú kvázi „zmenáreň“ vďačíme
spolupráci so Strednou odbornou
školou z Ul. sv. Michala 36.
Zaujímavé a zároveň potešujúce
bolo zistenie, že o dané služby
neprejavili záujem len dámy, ale i
páni, takže v tomto duchu mienime pokračovať aj tento rok.
* Zdravé mesto Levice podporuje aj myšlienku darovania
krvi. Kedy najbližšie budú
môcť potenciálni darcovia
darovať túto nenahraditeľnú
tekutinu v rámci Primátorskej
kvapky krvi a ako dopadol
posledný ročník tohto podujatia?
- Termín najbližšej Primátorskej
kvapky krvi plánujeme na 29.
júna 2010. Touto cestou pozývam všetkých, aby sa zapojili do
siete pravidelných darcov a
pomohli tým zachraňovať to najcennejšie – ľudské životy. Poslednú Primátorskú kvapku krvi
sme zorganizovali vo februári
2010, opäť za vecnej pomoci
nášho už pravidelného sponzora
tejto akcie Levických pekární,
PEZA, a.s. Levice. K občerstveniu pre darcov prispeli aj Levické
mliekárne, a.s. Levice, ktorým
taktiež patrí naša nesmierna
vďaka. O odber zabezpečovaný
Transfúznou stanicou z Nitry a
pracovníkmi Slovenského Červeného kríža, Územného spolku
v Leviciach, prejavilo záujem
vyše 100 ľudí, krv nakoniec
mohlo darovať 81 darcov. Aj
touto formou sme sa snažili
aspoň čiastočne vykryť následky
vtedajších komplikácií v Nemocnici s poliklinikou v Leviciach,
ktorá mala pozastavenú prevádzku na Hematologicko-transfúznom oddelení.

* Dnes je to už 10 rokov, čo sa
môžu Levice pochváliť existenciou projektu Zdravé
mesto. Je to čas vhodný na
bilancovanie a zhodnotenie
vyvinutého úsilia i prostriedkov. Možno podľa Vás pri
pohľade späť konštatovať, že
rozhodnutie vstúpiť do AZMS
nebolo len prázdnym sľubom,
ktorým sa radnica zaviazala
zlepšiť podmienky života
v meste?
- Za niektorých hovoria slová, za
Levice činy. 10-ročné úsilie
mesta v tejto sfére je samo o
sebe najlepšou odpoveďou. Prispievame do regionálnej sociálnej
politiky niečím, čo je pre kvalitu
života človeka kľúčové. Uvedomujeme si nenahraditeľnosť
zdravia, jeho krehkosť i zdravotné riziká súčasnej doby. O to viac
je mne osobne ľúto, že na Slovensku je stále priveľa miest,
ktoré prehliadajú možnosti zasiahnuť a pozitívne ovplyvniť životy svojich obyvateľov aj v tomto nanajvýš významnom, povedal
by som až strategickom aspekte.
Veď zdravie verejnosti znamená
produkciu a teda perspektívu pre
celé mesto. Chcel by som preto
poďakovať všetkým partnerským
organizáciám nielen za ich odbornú erudovanosť, ale tiež za
ústretovosť, čas a podporu myšlienky nezištnej a nekomerčnej
práce v mene šírenia zdravotného povedomia. Ich prínos je
neoceniteľný o to viac, že robia
niečo, čo nemusia. Veľmi si to
cením. Ja osobne a určite i
mnohí občania.
(em)

PRIMÁTORSKÁ KVAPKA KRVI

29. jún 2010
od 8,00 h
MsÚ Levice

Novinky z levickej radnice 2/ 2010

3. strana

SOCIÁLNE SLUŽBY PO NOVOM
Nový systém poskytovania
sociálnych služieb upravený
v zákone č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2009, stanovil
presné pravidlá pre poskytovanie, resp. pre zabezpečenie
poskytovania sociálnych služieb
občanom odkázaným na sociálne služby. V zmysle § 80 citovaného zákona obec zriaďuje,
zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkaoprahové denné centrum, nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, zariadenie pre seniorov, zariadenie
opatrovateľskej služby a denný
stacionár. Obec ako subjekt zodpovedný zo zákona za poskytovanie sociálnych služieb má zabezpečiť v spolupráci so žiadateľom o sociálnu službu jej poskytnutie najskôr vo vlastných zariadeniach. Až v prípade, že nie
je možné zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb vo vlastnom zariadení, požiada obec so
súhlasom občana vyšší územný
celok o poskytnutie sociálnej
služby u verejného poskytovateľa sociálnych služieb, pričom
úhrada za službu je približne rovnaká. Nič samozrejme nebráni
tomu, aby si občan vybral i neverejného poskytovateľa sociálnych
služieb. V tom prípade však musí
rátať s tým, že bude platiť vyššiu
úhradu, ako v prípade sociálnych
služieb poskytovaných verejnými
poskytovateľmi sociálnych služieb.
Mesto Levice môže požiadať o
poskytovanie sociálnych služieb
pre občanov s trvalým pobytom v
meste Levice, ktorým mesto požadovanú službu nedokáže zabezpečiť, v zariadeniach patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného celku
(verejný poskytovateľ). V tomto
prípade je obec povinná refundovať vyššiemu územného celku
ekonomicky oprávnené náklady
spojené s poskytovaním sociálnej služby tomuto občanovi. Ak
obec požiada o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby
neverejného poskytovateľa sociálnej služby je povinná takémuto poskytovateľovi poskytnúť
finančný príspevok na prevádzku

sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej
osoby.
Občan, ktorý má trvalý pobyt
v meste Levice a má záujem o
poskytovanie sociálnych služieb
v zariadení sociálnych služieb
(zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby,
denný stacionár), podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu na Mestský úrad
v Leviciach a to aj v prípade, že
má záujem o poskytnutie sociálnej služby mimo územia mesta
Levice.
Ako má občan postupovať
pri podaní žiadosti
o umiestnenie
v z ariadení pre seniorov
(nový názov pre domov
dôchodcov), v zariadení
opatrovateľskej služby
a v dennom stacionári?
1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podáva žiadateľ - občan s trvalým
pobytom v meste Levice na
Mestskom úrade v Leviciach oddelenie služieb občanom a
organizáciám na predpísanom
tlačive, ktoré obdrží na MsÚ.
2. V žiadosti žiadateľ vyplní
osobné údaje a zároveň určí
druh sociálnej služby, ktorú
požaduje poskytovať.
3. Prílohou žiadosti je tlačivo
„Lekársky nález“, ktorý dá žiadateľ potvrdiť svojmu zmluvnému
(obvodnému) lekárovi v mieste
trvalého bydliska.
4. Kompletne vyplnenú a podpísanú žiadosť o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu
aj s potvrdeným tlačivom od
zmluvného lekára doručí žiadateľ osobne na Mestský úrad v
Leviciach - oddelenie služieb
občanom a organizáciám alebo
zašlete poštou na adresu MsÚ
Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 01
Levice.
5. Žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom je podkladom pre
vydanie lekárskeho posudku,
ktorým posudzujúci lekár určí
stupeň odkázanosti žiadateľa.
V domácnosti žiadateľa bude
pracovníčkami MsÚ v Leviciach
– oddelenie služieb občanom a
organizáciám následne vykonané sociálne šetrenie za účelom

vydania sociálneho posudku.
6. Na základe lekárskeho a sociálneho posudku bude žiadateľovi vydaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a
následne mesto Levice vydá
rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu.
7. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na
sociálnu službu si žiadateľ na
predpísanom tlačive, ktoré obdrží
na MsÚ Levice, podá žiadosť o
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
8. V „Žiadosti o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ si žiadateľ vyberie
ten druh sociálnej služby, na
ktorý bol ako žiadateľ rozhodnutím mesta Levice odkázaný a
zároveň si vyberie formu sociálnej služby, ktorá k druhu sociálnej služby prináleží, uvedie deň
začatia poskytovania sociálnej
služby, ako aj názov zariadenia
sociálnych služieb, kde by chcel
byť umiestnený. V prípade, ak
nebude možné občanovi zabezpečiť sociálnu službu v zaria-

dení, ktoré si vyberie, mesto Levice so súhlasom občana zabezpečí poskytovanie sociálnej
služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby v územnom obvode NSK resp. u verejného poskytovateľa v územnom
obvode iného vyššieho územného celku alebo u neverejného
poskytovateľa sociálnej služby.
Bližšie informácie o poskytovaní sociálnych služieb poskytnú
občanom sociálne pracovníčky
Mestského úradu v Leviciach,
oddelenie služieb občanom a
organizáciám, I. poschodie, č.d.
50:
Kontakt: Mestský úrad v Leviciach - oddelenie služieb občanom a organizáciám
Námestie hrdinov č. 1
934 01 L e v i c e
tel. kontakt: 036/6350 214
e-mail: soc.kd@levice.sk,
socialne@levice.sk
Gabriela Špaňová,
ref. OSOO MsÚ Levice

KANCELÁRIA PRVÉHO
KONTAKTU PRESŤAHOVANÁ
Vážení občania,
v snahe zvýšiť plynulosť priebehu vybavovania Vašich podnetov
riešených v Kancelárii prvého kontaktu Vám oznamujeme, že od
konca februára 2010 sú Vám zamestnanci KPK k dispozícií
v priestoroch bývalej podateľne MsÚ (vstup hlavným vchodom do
budovy MsÚ, prvé dvere vpravo).
Veríme, že odčlenenie Kancelárie prvého kontaktu do
samostatných priestorov prispeje k vyššiemu komfortu a
spokojnosti Vás, našich občanov.
(em)

OZNÁMENIE VYDAVATEĽA
Mesto Levice ako vydavateľ Noviniek z levickej radnice v súlade s 6 ods.
3 Zákona č. 167/2008 o periodickej tlači (tlačový zákon) oznamuje, že
vlastníkom tejto periodickej tlače k 31.12.2009 bolo Mesto Levice.
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Mestská polícia zasahuje
Mestská polícia Levice za
obdobie mesiacov január - apríl
2010 zasahovala na území
mesta Levice a v mestských častiach Levice celkom 1.720 x pri
riešení rôznych priestupkov.
Z toho bolo zistených a prejednaných 1.304 priestupkov. Priamo na mieste v blokovom konaní
bolo doriešených 743 priestupkov vo výške 10.080,-€. Blokovou pokutou nezaplatenou na
mieste bolo riešených ďalších 73
priestupkov vo výške 2.503,-€.
Za to isté obdobie prišlo od
občanov 559 rôznych telefonických oznámení a 31 osobných
oznámení o páchaní priestupkov.
Na ich základe sa podarilo
mestskej polícii doriešiť na
mieste 293 priestupkov. Jednalo
sa väčšinou o priestupky ako
státie motorovými vozidlami na
trávniku, rušenie nočného pokoja, verejné pohoršenie a obťažovanie. Kamerovým systémom
bolo zaznamenaných 325 priestupkov. Z toho bolo na mieste
doriešených 213 priestupkov,
predvolaných na ďalšie riešenie
na mestskú políciu bolo 45 priestupcov.
Zistila 39 priestupkov vandalizmu, na mieste doriešila 11 priestupkov. V súčasnej dobe mestská
polícia rieši ešte 4 priestupky
z oblasti vandalizmu, poškodzovania veci a krádeže, ktoré sa
stali na uliciach Bernolákova, Ľ.
Štúra a Poľná. Zistené priestupky sú postupne zdokumentované
a riešené mestskou políciou.

Zadokumentovala 16 drobných
krádeží, kde v 10 prípadoch boli
páchatelia zadržaní a doriešení
nasledovne: v 7 prípadoch v
blokovom konaní, v 5 prípadoch
boli odovzdaní orgánom činným
v trestnom konaní, v 3 prípadoch
boli doriešení pokarhaním a 1
prípad je ešte v riešení.
Na území mesta bolo odchytených 95 psov, odovzdaných do
útulku v Nitre bolo 60 psov,
majiteľom bolo vrátených 28
psov a 7 psov bolo umiestnených
k novým majiteľom.
Ďalej sa podieľala na odchyte
zatúlaného koňa na sídlisku
Vinohrady, odchytu srnky v pešej
zóne, záchrane volavky na sídlisku Rybníky 3, likvidácii zatúlaných líšok na Ul. P. O. Hviezdoslava a odstránení rôznych
uhynutých zvierat z verejného
priestranstva v 6 prípadoch.
Na základe oznámení od občanov, požiadania o súčinnosť
(pomoc od ZZS, HZS a polície
SR), príchodu signálu o narušení
chránených objektov a na odchyt

túlavých zvierat mestská polícia
vykonala ďalších 307 výjazdov.
Bezprostredne poskytla pomoc
občanom v núdzi v 94 prípadoch,
z čoho v 4 prípadoch poskytnutím prvej pomoci a stabilizovaním do príchodu ZZS zachránila nájdeným osobám život.
Ďalej zistila a riešila: 12 x
tvorbu nedovolených skládok,
z toho 7 x zadržala a riešila osoby tvoriace nedovolené skládky
blokovou pokutou.
Bolo zistených 21 vrakov motorových vozidiel. Majitelia po vyzvaní odstránili 12 vrakov motorových vozidiel a 9 je v riešení.
32 x vykonala v denných a
večerných hodinách kontrolu
v reštauračných zariadeniach
so zameraním sa na podávanie a
požívanie alkoholických nápojov
mladistvým. V poobedňajších a
večerných hodinách zistila 14 x
požívanie alkoholických nápojov
na verejnosti, z toho 3 x mládežou, blokovou pokutou riešila
8 priestupcov.
Vykonala 30 výjazdov na riešenie rušenia nočného pokoja,
pričom v 8 prípadoch udelila
blokovú pokutu.
Zistila sprejovanie v 3 prípadoch, pričom boli zadržané 4
osoby. V dvoch prípadoch boli

spracované prvotné úkony. V jednom prípade bol priestupok
odložený z dôvodu veku 2
páchateľov do 14 rokov a v jednom prípade je sprejovanie v
riešení. V jednom prípade boli 2
osoby neriešené, nejednalo sa o
priestupok (povolené majiteľom
objektu).
Ďalej bolo zistených 303 priestupkov státia a jazdenia motorových vozidiel na trávniku a
chodníku, čím došlo k porušeniu
§ 4, ods. 1, VZN č. 32/1996 Mesta Levice v znení aktualizovaných zmien a doplnkov. Doriešených na mieste blokovo bolo
166 priestupkov a 137 priestupcov bolo predvolaných na ďalšie
riešenie na MsPo.
Mestská polícia chce touto cestou vyzvať všetkých občanov –
vodičov motorových vozidiel, aby
neničili spoločný majetok a stáli
na tých miestach, ktoré povoľuje
zákon, i keď parkovacích miest je
v niektorých lokalitách málo.
Zároveň ďakuje všetkým občanom, ktorí poskytli pomoc
polícii pri odhaľovaní priestupkov
a ostatných chce požiadať, aby
ich nasledovali.
Ing. Jozef POLKA,
náčelník MsP

Bezplatná prednáška pre verejnosť
DUCHOVNÁ PODSTATA CHORÔB

3. jún 2010 o 16,00 h, MsÚ Levice

Informácie o Levickej informačnej agentúre
Levická informačná agentúra
bola zriadená Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach ako
samostatné oddelenie v marci
roku 2001 so sídlom za Mestským úradom – Holubyho 6, kde
sídli dodnes.
Hlavnou náplňou práce v Levickej informačnej agentúre je zabezpečovanie informácii pre
domácich občanov, ako aj návštevníkov mesta a turistov týkajúcich sa zaujímavostí z kultúry,
cestovného ruchu , histórie, ako
aj informácie o podnikateľských
subjektoch.
LIA má vytvorenú vlastnú databázu, ktorá sa priebežne dopĺňa.
Databáza obsahuje široký rámec
informácií, ktoré sa týkajú Levíc a
blízkeho okolia. Obsahuje informácie o ubytovacích a stravovacích zariadeniach, kontakty na
malých a väčších podnikateľov,

obchody a služby, športové zariadenia, rôzne inštitúcie (banky,
poisťovne...).
Ďalšou súčasťou práce Levickej informačnej agentúry je
predaj informačných a propagačných materiálov, kníh, suvenírov. Začiatkom roku 2009
Mestské kultúrne stredisko Levice pre účely Levickej informačnej
agentúry spracovalo a vydalo
informačnú brožúru „Levice a
okolie“ v 4 jazykových mutáciách
v náklade 1 000 ks.
Neoddeliteľnou časťou práce
Levickej informačnej agentúry je
poskytovanie rôznych služieb,
ako je kopírovanie, fax, internet,
skenovanie.
Začiatkom roka 2007 Mestské
kultúrne stredisko Levice podalo
žiadosť o prijatie Levickej informačnej agentúry do Asociácie
informačných centier Slovenska.

25. apríla 2007 na 14. Valnom
zhromaždení Asociácie informačných centier Slovenska (AICES)
v Ružomberku bola Levická
informačná agentúra prijatá za
riadneho člena AICES. LIA sa
snaží plnohodnotne spolu-pracovať s ostatnými členmi AICES,
ako aj s ostatnými informačnými
centrami. Vďaka členstvu v
AICES máme dostatok propagačného materiálu, týkajúceho
sa celého Slovenska, ktoré
môžeme voľne poskytovať našim
návštevníkom.
20. mája 2009 bola na valnom
zhromaždení AICES v Liptovskom Mikuláši prijatá členmi asociácie pasportizácia a kategorizácia TIC. Na základe kritérií, ktoré
by mali spĺňať jednotlivé TIC-i,
obstála Levická informačná
agentúra medzi TIC-mi z celého
Slovenska veľmi dobre, v pripra-

vovanej kategorizácii získala
označenie Kategória ٭٭. (Kategorizácia: Kategória ٭٭, Kategória )٭. Pri komunikácii s vedením asociácie bola vyzdvihnutá
vynikajúca spolupráca AICES
s Levickou informačnou agentúrou.
Systém kategorizácie sa v rokoch 2010 – 2011 realizuje
v skúšobnej prevádzke. Ďalšie
vyhodnotenie a prerokovanie kategorizácie a pasportizácie sa
bude konať na najbližšom valnom zhromaždení, ktoré sa bude
konať 25. - 26.5.2010 v Trenčíne.
Na základe doterajších skúseností môžeme tvrdiť, že aj pri
ďalšej pasportizácií obstojí Levická informačná agentúra veľmi
dobre.
Ing. Zuzana Budinská
Levická informačná agentúra
Msks Levice
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ČO JE NOVÉ V CESTOVNOM RUCHU?
V minulom čísle Noviniek z levickej radnice sme Vás informovali o úspešnom projekte v rámci
výzvy Slovenských elektrární
a.s., vďaka ktorému bude mať
mesto nový propagačný materiál
obsahujúci všetky potrebné informácie pre návštevníkov (napr.
o histórii mesta, jeho súčasnosti,
pamiatkach v meste a jeho okolí,
ubytovacích a stravovacích zariadeniach a pod.). Propagačný
materiál sa v súčasnej dobe nachádza vo fáze tvorenia. Veríme,
že jeho moderné prevedenie ako
i obsahová stránka ulahodí každému oku.
O ďalšom úspechu v oblasti
cestovného ruchu, ste sa mohli
dočítať z regionálnej tlače, ako i
z internetovej stránky mesta.
„Tento projekt sa realizuje
vďaka podpore Nadácie
Ekopolis a spoločnosti
Slovnaft, a.s.“
Dňa 15. marca 2010 sa mesto
Levice dozvedelo o schválení
žiadosti o grant s názvom „Turisticko-náučný chodník v Horšianskej doline“. Žiadosť o grant
bola podaná do Nadácie Ekopolis v rámci programu Zelené
Oázy 2010. Z 316 podaných žiadostí bolo podporených 21. Celková výška schváleného grantu
je 1 250,00 €. Spolufinancovanie
mesta je vo výške 20 %.
Cieľom projektu je vytvorenie
turisticko-náučného chodníka
v Horšianskej doline, ktorá je od
roku 1976 národnou prírodnou
rezerváciou (NPR). Radi by sme
priblížili návštevníkom doliny jej
jedinečnosť a vytvorili nenáročnú
turistickú trasu, ktorú by mohli
využívať počas celého roka na
prechádzky v prírode.

Na základe niekoľkých ohlasov
ľudí by sme radi spresnili, že na
vytvorenie uvedeného cieľa sa
budú vykonávať len minimálne
zásahy do krajiny. Využije sa
existujúca cestička v smere na
Malé Krškany, pozdĺž ktorej budú
osadené informačné tabule informujúce o vzniku doliny, miestnej
flóre a faune a na jej začiatku
bude umiestnený pamätný kameň a orientačné šípky. Vzhľadom na skutočnosť, že Horša
patrí do 4. stupňa ochrany,
Správa CHKO Ponitrie povolila
umiestniť lavičky len v bývalom
kameňolome, čo budeme plne
rešpektovať.
V týchto dňoch prebiehajú začiatočné práce súvisiace s opracovaním pamätného kameňa,
návrhom lavičiek, tabúľ a s odborným spracovaním textového a
obrazového materiálu. Časový
harmonogram realizácie projektu
je naplánovaný od 04/2010 do
06/2010.
Na referáte regionálneho rozvoja a cestovného ruchu sa
pripravuje aj ďalšia brožúrka. Tá
bude venovaná len pamiatkam
v meste a jeho mestských častiach. Celkové náklady predpokladáme vo výške 2 600 €.
Podporu sa nám podarilo čiastočne získať aj z podnikateľského prostredia, čo si nesmierne ceníme. Do konca prvého polroka by tak mala vzniknúť brožúrka, zatiaľ pod pracovným názvom – „Putovanie po Leviciach“,
ktorá má priblížiť návštevníkom
CR ako i obyvateľom Levíc bohatstvo mesta v podaní pamiatok. Zároveň by mala vyzdvihnúť
povedomie miestneho obyvateľstva o pamiatkach, aby vedeli
osobne predstaviť mesto počas
návštevy svojich známych,

DISKUSNÉ FÓRA
SÚ TU PRE VÁS
Začiatkom roka sa pod taktovkou primátora mesta Ing. Štefana
Mišáka uskutočnilo prvé zo štyroch verejných diskusných fór plánovaných na rok 2010.
Možnosť osobne upozorniť vedenie mesta na problémy života
lokality za Tabakovou ulicou využilo približne tridsať Levičanov.
Výsledkom stretnutia bola nielen zvýšená informovanosť občanov o
dianí v meste, ale tiež konkrétne úlohy, ktoré sa radnica zaviazala
splniť. TOUTO CESTOU VÁS POZÝVAME NA NAJBLIŽŠIE
DISKUSNÉ FÓRUM VEDENIA MESTA S VEREJNOSŤOU, ktoré sa
uskutoční 26. mája 2010 o 17,00 h v priestoroch V. Základnej školy
(Saratovská ul. č. 43, Levice).
(em)

kamarátov, kolegov a pod.
Súčasťou brožúry bude aj mapa,
na ktorej plánujeme všetky pamiatky vyznačiť. Význam uvedeného materiálu je o to väčší,
že bude obsahovať tiež jazykové
mutácie textu v maďarčine,
angličtine a nemčine.
Obyvatelia Levíc ako i okolitých
obcí sa môžu aj tento rok tešiť na
letnú súťaž podporujúcu rozvoj
domáceho CR. Tentokrát však
súťaž bude prebiehať v rámci
regiónu Tekov a čakajú ju menšie
zmeny v pravidlách. Radi by sme
oslovili nielen rodiny s deťmi a
seniorov, ale i mladých ľudí. Preto
veríme, že úpravy, ktoré vykonáme, budú viesť k väčšej účasti a
spokojnosti. Začiatok súťaže predpokladáme v júni, presný dátum
však nie je ešte stanovený. O jej
začiatku Vás budeme včas informovať!
Na záver by sme radi informovali o podanom projekte v
mene Mestského parlamentu
mládeže, v rámci vyhlásenej
výzvy Nadácie INTENDA, programu „Oživujeme verejný priestor“. Projekt pod názvom „Súťaž
– Graffiti art verejne a legálne“ je
venovaný mladým ľudom, ktorí
sa venujú práve tomuto druhu
umenia.

S prvotnou myšlienkou prišla
firma Fortunae, s.r.o., ktorá
spravuje výmenníkové stanice v
meste Levice a ktorá sa rozhodla
poskytnúť tieto čiastočne opravené stanice mladým umelcom,
aby sa verejne a legálne mohli
realizovať a predstaviť svoje
umenie. Zámerne hovoríme o
umení, pretože by sme radi
ukázali verejnosti, že aj graffiti
môžu predstavovať určitý druh
umenia. Projekt bol spracovaný
vo forme súťaže, do ktorej sa
budú môcť títo mladí umelci
zapojiť. V prípade jeho neschválenia, sa mesto pokúsi naakumulovať potrebné množstvo
finančných prostriedkov a realizovať túto myšlienku, ktorej
cieľom bude oživenie a skrášlenie výmenníkových staníc pri
bytových jednotkách.
Na rozvoj cestovného ruchu je
potrebná spolupráca. Spolupráca
verejného sektora, súkromného
sektora, ale i miestnych obyvateľov. Preto veríme, že naše
snahy rozvíjať domáci cestovný
ruch budú aj naďalej vítané a
podporované aspoň tak, ako
doteraz. Ďakujeme všetkým,
ktorí nám ochotne pomáhajú a
podporujú.
Ing. Zuzana Frtúsová
ref. pre RR a CR

Informatici MsÚ Levice patria
k najlepším na Slovensku
Združenie informatikov samospráv Slovenska (ZISS),
eSlovensko o.z. a Únia miest Slovenska počas 11. konferencie
ZISS v Mojmírovciach vyhlásili výsledky 2. ročníka súťaže
„Najlepší informatik samospráv Slovenska za rok 2009“.
Absolútnou víťazkou tohtoročnej súťaže sa stala žena - Mariana
Hurná z Prešova, ktorá tým obhájila svoje víťazstvo z minulého
roka. Levice dôstojne reprezentoval Ing. Ľuboš Ternovszky,
vedúci Referátu informatiky MsÚ Levice a Peter Balla, správca
serverov a počítačovej infraštruktúry MsÚ Levice.
Do súťaže bolo zapojených 216 informatikov z celého Slovenska,
ktorí súťažili o tituly v rámci Slovenska, ale aj jednotlivých krajov.
Súťažiaci boli hodnotení podľa dvanástich kritérií, medzi ktoré patrili
napríklad aktívna účasť informatika na práci ZISS, zapojenie samosprávy do vzdelávacieho projektu alebo výsledky súťaže o najlepšiu
internetovú stránku samospráv ZlatyErb.sk.
Oficiálne výsledky súťaže „Najlepší informatik samospráv
Slovenska v Nitrianskom kraji“:
1. Ing. Ľuboš Ternovszky, Levice; Ing. Vladimír Vrzák, Nové Zámky
2. Zoltán Šesták, Hurbanovo
3. Peter Balla, Levice; Ing. Peter Zakar, Komárno
Blahoželáme!
(em)
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SAMOSPRÁVA PROSÍ O POMOC
garantujeme Vám, že prešetríme všetky, teda
aj anonymne nahlásené podnety.
Vážení spoluobčania, dúfame, že voči našej
prosbe neostanete ľahostajní, pretože vychádza z nášho spoločného záujmu.
Nedisciplinovanosť niektorých z nás
stojí obrovské finančné čiastky VŠETKÝCH. Prestaňte tento fakt tolerovať a pomôžete nám ho zmeniť. Ďakujeme.

Vážení občania,
aj takto vyzerajú naše Levice. Napriek
nemalým finančným prostriedkom, ktoré
vynakladáme na udržiavanie čistoty ulíc,
napriek každodenným prácam aktivačných
pracovníkov, ktorí nám pomáhajú v boji proti
neupraveným, zanedbane pôsobiacim lokalitám.

Erika Macáková, ref. vzťahov
k verejnosti a médiám
Tzv. čierne skládky odpadu nielenže pôsobia na svoje okolie negatívne a sú potenciálnou zdravotnou hrozbou, je tu aj neprehliadnuteľný finančný aspekt, ktorý sa odzrkadľuje
v nákladoch spojených s ich odstránením.

Navzdory maximálnemu úsiliu je realita našich sídlisk neúprosná. Posúďte sami - toto
sú autentické zábery mesta, v ktorom žijeme.
Chcete, aby takto vyzerali Levice aj naďalej? My NIE. A preto prosíme o pochopenie a
pomoc každého jedného z Vás.

Mali by sme si preto uvedomiť, že
nepovedať STOP ich vznikaniu znamená
povedať ÁNO plytvaniu peniazmi daňových poplatníkov. Ako môžete pomôcť?
Upozorňujte nás nielen na náleziská nedovoleného vývozu smetí, ale tiež na vinníkov. Len tak môžeme brať na zodpovednosť tých, ktorí sa správajú k nášmu mestu a
teda i k nám ostatným bezohľadne. Pokiaľ sa
obávate narušenia susedských vzťahov,

Zo zasadnutia
Utorok 20. apríla 2010 o 14,00 hodine sa
konalo III. riadne zasadnutie Mestského parlamentu mládeže (ďalej len MsPM) v obradnej sieni Mestského úradu. Mládežnícki
poslanci sa rozhodli stretávať v dvoch
podobách, raz v oficiálnom prevedení, teda
v poslaneckej sieni a ďalší krát v zasadačke
Mestskej rady za okrúhlym stolom.
Tretie zasadnutie v tomto roku sa mládež
videla v sieni, kde zasadá i Mestské zastupiteľstvo. Pozvanie na rokovanie MsPM prijal aj mládežnícky parlament z Revúcej,
ktorých sme poňali ako našich partnerov.
Okrem nich, na zasadnutí nechýbala vrchnosť mesta, ako pán primátor a pán prednosta. Na zasadnutí bolo prítomných 20
mládežníckych poslancov, dvaja sa ospravedlnili.
V úvode koordinátorka MsPM privítala
hostí, mládežníckych poslancov a ostatných
prítomných. Odovzdala slovo podpredsedovi
MsPM Patrikovi Agárdymu, ktorý viedol
zasadnutie MsPM, pretože predsedkyňa

Vážení občania,
ďakujeme Vám za všetky
podnety nahlásené na
bezplatnú linku Mestského úradu v Leviciach, ktorú
sme pre Vás zriadili s cieľom adresne,
promptne a efektívne odstraňovať problémy
spadajúce do kompetencie samosprávy.
Ceníme si, že nás touto formou upozorňujete na konkrétne ťažkosti jednotlivých
lokalít nášho mesta. Pomáhate nám tým
napĺňať našu víziu lepšieho a ľahšieho života Levičanov, o ktorú sa v rámci našich
právomocí neustále snažíme.
Dovoľte nám preto, aby sme Vám opätovne dali do pozornosti číslo bezplatnej
linky na Mestský úrad v Leviciach, ktoré je
Vám za týmto účelom aj naďalej k dispozícií:

0800 120 646
(em)

MsPM

Lucia Hasičová sa ospravedlnila.
Primátor mesta vymenoval dve nové
mládežnícke poslankyne: Frederiku Kokovú
z II. ZŠ (Davidovi Kelementovi bolo odobraté
osvedčenie, z dôvodu školských povinností)
a Alenu Ľuptákovú zo SOŠ obchodu a
služieb, uvedená škola delegovala zástupcu
oneskorene, ale predsa.
Druhým bodom programu boli Mestské
športové olympiády, ktoré MsPM prišla priblížiť referentka pre šport a kultúru pani
Alžbeta Boťanská. Športová komisia MsPM
sa zapojí do organizácie uvedených olympiád
vo všetkých termínoch.
Mládež dostala informácie formou prezentácie o projektoch: Židovská synagóga prezentovala Ing. Andrea Bellušová, projektová manažérka mesta, podaný projekt na
nadáciu Intenda Súťaž Grafity art verejne a
legálne a o schválenom projekte Turistickonáučný chodník v Horšianskej doline, tieto
dva projekty sprezentovala Ing. Zuzana
Frtúsová.

MsPM podal projekt na zorganizovanie futbalového zápasu medzi poslancami MsZ a
poslancami MsPM, na odbúranie bariér
medzi vedením mesta a mladými ľuďmi.
Tak ako to bolo aj minulý rok, mladí poslanci aj tento rok organizujú brigádu v parku
M.R. Štefánika, kde chcú opäť poukázať na
to, že im záleží na meste, v ktorom žijú alebo
študujú. Brigádou chcú pritiahnuť čo najširšiu
skupinu mladých ľudí. Každý mládežnícky
poslanec na svojej škole spropaguje aktivitu
vytvorením plagátu o mieste a dátume konania brigády.
Predpokladaný termín brigády je piatok 21.
mája 2010 o 9,00 hodine.
V júni bude MsPM rokovať na chate
v rekreačnej oblasti Margita-Ilona, kde sa
stretne prvé zloženie MsPM s terajším
zložením a pozvanie prijal aj Mestský
mládežnícky parlament Revúca.
Mgr. Martina Gašparová,
poslankyňa MsZ a
koordinátorka MsPM
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AKTUÁLNE O LEVICKEJ KALVÁRII
Po dlhšej zime sa začína na
levickej Kalvárii opäť čulý ruch,
no odolnejší návštevníci tu nechýbali ani v zimných mesiacoch.
Vlani na jeseň vybudovaný nový
areál „Zelená učebňa pre všetkých“ pomáha objavovať prírodné zaujímavosti tohto miesta.
Málokto prejde nevšímavo okolo
nových informačných tabúľ a
najmä tá na vyhliadkovej lúke
budí zaslúženú pozornosť. Počas 6 pôstnych nedieľ, aj na
Kvetnú nedeľu a Veľký piatok,
zišli sa na Kalvárii veriaci (150 –
210 ľudí) na pobožnosti krížovej
cesty. Pribúda tých, čo sa z cintorína vracajú do mesta cez
Kalváriu.
Pri občasnej kontrolnej prechádzke po Kalvárii však zisťujem, že hoci je v areáli 6 nádob
na odpadky, niektorí neporiadnici
„nevládzu“ zaniesť prázdnu
fľašu, obal, papier či špak z cigarety až k nim. Zásluhou neporiadnych majiteľov psov – žiaľ i
spomedzi obyvateľov Kalvárie návštevníci tu nájdu početné
„značky“ po psíkoch, v horšom
prípade do takej stúpia. Napriek
dopravným značkám Zákaz vjaz-

du na oboch koncoch nového
areálu na Kalvárii sa stále nájdu
aj majitelia motorových vozidiel džípu aj iného auta, terénnej
motorky či „štvorkolky“, ktorí toto
dopravné značenie ignorujú.
Našťastie sú tiež iní - starší aj
mladší - obyvatelia Levíc, ktorí
prichádzajú na Kalváriu s chuťou
pomôcť pri jej skrášľovaní. „Malé
jarné upratovanie“ bolo v sobotu
pred Kvetnou nedeľou. Už mesiac krásne rozkvitá „naša“
skalka a slúži ako malá botanická
záhrada. Nové farebné menovky
prez-radia slovenský i latinský
názov práve kvitnúcej rastlinky.
V piatok 23. apríla pri „veľkom
jarnom upratovaní“ pomáhali študenti zo SOŠ poľnohospodárstva
a slu-žieb na vidieku. Pokosili a
pohrabali časť areálu, pripravili
chodník medzi kaplnkami na jeho
lepšiu povrchovú úpravu, naložili
do pristaveného kontajneru zvyšok odpadu, ktorý pred vstupom
do lesoparku čakal na svoj odvoz
ešte od jesene.
Čo nové chystá OZ Patrimonium servandi na Kalvárii a čo
chceme spraviť pre jej lepšiu
propagáciu? Do konca mája bu-

65 rokov dýchame slobodu...
Dňa 7. mája sa o 9 h rozoznela levickým Námestím hrdinov štátna
hymna. Predstavitelia samosprávy, štátnej správy, politických strán,
členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Armády
Slovenskej republiky, mládežnícki poslanci a obyvatelia Levíc sa
v tento deň zišli pred Pomníkom padlých, aby si pri príležitosti 65.
výročia ukončenia II. svetovej vojny uctili pamiatku všetkých, ktorí
našej generácii vybojovali jeden z najvzácnejších darov každého
národa - slobodu. Po zložení vencov k pamätníku, ktorý sa ako

de na vrchole kovovej konštrukcie vedľa kostolíka osadený
veľký kríž, upevnený na budúcej
vyhliadkovej plošine tejto „veže“.
V Tekovskom múzeu od 16. júla
do 12. septembra uvidia návštevníci v Galérii Jozefa Nécseyho
výstavu „Levická Kalvária“. Jej
základom budú originály grafických návrhov na nové propagačné materiály o Kalvárii.
Vytvoria ich v rámci ročníkovej
práce študenti oddelenia propagačnej grafiky zo SOŠ Ladislava

Bielika. Aj na „dolnom“ konci,
bližšie k námestiu bude osadená rovnaká informačná tabuľa
o histórii a prírodných zaujímavostiach Kalvárie. Hoci sme
nezískali grant od Nadácie Ekopolis dúfame, že náš projekt na
propagáciu Kalvárie podporí
Nadácia Orange – dozvieme sa
to po 31. máji.
PhDr. Katarína Holbová,
podpredsedníčka OZ

Na základe sťažností zo strany občanov

MESTO LEVICE
vyzýva všetkých majiteľov psov na dodržiavanie § 6 zákona
č. 282/2002 o podmienkach držania psov, ktorý určuje povinnosť
odstrániť z verejného priestranstva psie exkrementy tomu, kto
psa vedie.
Zároveň upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že v zmysle § 7
ods. 1 VZN mesta Levice č. 62 o niektorých podmienkach držania
psov na území mesta a v mestských častiach PSA NEMOŽNO
NECHAŤ VOĽNE SA POHYBOVAŤ NA KTORÝCHKOĽVEK
VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH, ale len na tých, ktoré sú za
týmto účelom viditeľne označené.
Uvedené dávame do pozornosti tzv. sídliskovým „psíčkarom“, ako
aj obyvateľom rodinných domov.
Radnica touto výzvou apeluje na svedomie, zodpovednosť a
solidárnosť každého jedného majiteľa psa.
Pristupujte k venčeniu svojich psov a k následnému znečisteniu
verejných priestranstiev, chodníkov, mestskej zelene s prihliadnutím
na ďalších obyvateľov, predovšetkým deti.

memento odkazu známych i neznámych hrdinov hrdo týči levickým
námestím už 64 rokov, sa prítomným prihovoril zástupca Obvodného
úradu v Leviciach Ing. Ján Janáč. Svojim príhovorom poukázal na
tragické dôsledky najrozsiahlejšieho a najničivejšieho vojenského
konfliktu na našom kontinente. Oživil tým spomienky národa, ktoré
nesmú vyblednúť. V mene všetkých, ktorí obetovali svoje životy na
oltár mieru; v mene všetkých rán, strát a bolesti, ktoré so sebou
prináša každá vojna... Nezabudnime.
(em)

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

(em)
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Poznáme najúspešnejších športovcov mesta Levice
Dňa 7. apríla 2010 sa konalo
slávnostné oceňovanie najlepších športovcov roka 2009.
Podujatie zorganizovalo Mesto
Levice, komisia športu mestského zastupiteľstva a regionálny týždenník Pohronie. V obradnej miestnosti mestského úradu
sa oceneným športovcom prihovoril primátor Štefan Mišák,
predsedníčka komisie športu
MsZ Mária Kuriačková a šéfredaktorka Pohronia Oľga Prekopová. Alžbeta Boťanská z Mestského úradu v Leviciach predstavila ocenených športovcov.
V kategórii jednotlivci boli
ocenení: Július Beňuš, HK Levice, Rastislav Bielik, triatlonista
ŠK Atóm Levice, Soňa Drábiková, plavkyňa ŠK Aquasport
Levice, Ján Fedor, karate klub
Goju-Ryu Levice, Erik Ivanič, futbalista FK Slovan Levice, Monika
Kalmánová, volejbalistka, Palas
VK Levice, Richard Klein, basketbalista BK Levice, Ivana
Kuriačková, triatlonistka ŠK Atóm
Levice, Peter Pavuk, bežec, maratónec, tanečný pár Pažický Rýdza, TK Junilev, Rebeka Polomčáková, plavkyňa ŠK Atóm
Levice, Tomáš Valentík, karate

klub Goju-Ryu, Andrej Začka, futbalista, FK Slovan Levice.
Najúspešnejšie kolektívy za
rok 2009: muži TK Ratufa Lv A,
FK Levice prípravka ročník 2000,
ZooCrew klub extrémnych športov.
Športová osobnosť roka:
PaedDr. Juraj Precechtel, za celoživotný prístup k športu, výchovu mládeže a aktívnu
funkcionársku prácu v oblasti
športu.
Cena primátora mesta in memoriam venovaná p. Ladislavovi Dobrovolnému, za nezištnú
prácu v športe a výchovu mla-

dých talentov v cestnej cyklistike.
Po prvýkrát bola vyhlásená
anketa na zapojenie verejnosti a
to o najsympatickejšieho športovca mesta prostredníctvom regionálneho týždenníka Pohronie. Na
základe výsledkov uverejnenej
ankety dostala najviac hlasov p.
Vierka Kováčiková, trénerka
basketbalu a získava titul NAJSYMPATICKEJŠÍ ŠPORTOVEC
ROKA.
Mesto Levice a komisia športu
MsZ v Leviciach pripravuje
športové podujatia, mestské
športové olympiády v nasle-

dovných termínoch:
20.5.2010 pre materské školy,
27.5.2010 pre stredné školy,
4.6.2010 pre základné školy,
10.6.2010 sa uskutoční Štafetový
beh o putovný pohár primátora
mesta Levice a 27.5.2010 bude
akvaerobik v krytej plavárni,
cvičenie vo vode pre ženy, vstup
voľný, všetci sú vítaní. Bližšie
informácie získate na tel. 6 350
213, e-mail: kultura@levice.sk,
príp. na WEB stránke mesta.
Mgr. Mária Kuriačková,
predsedníčka komisie MsZ
športu

LINKA 159 OPÄŤ
BEZ POPLATKU
Oznamujeme širokej verejnosti, že číslo 159 na mestskú políciu
sa od 1. apríla 2010 opäť nespoplatňuje.

