Občasník mesta Levice

č. 6. ročník VII, november 2009, nepredajné

PROJEKT COMENIUS

- MULTILATERÁLNE PARTNERSKÉ STRETNUTIE AJ NA RADNICI
Poľska, Nemecka i Turecka. V rámci Programu celoživotného
vzdelávania a kultúry COMENIUS sa tu totiž stretli učitelia i
žiaci z partnerských stredných škôl, ktorých mal po celý čas
trojdňovej návštevy pod patronátom úspešný prijímateľ grantu
Európskeho spoločenstva - Stredná odborná škola, Ul. sv.
Michala 36, Levice.
Hostí na pôde MsÚ privítal osobne primátor mesta, Ing. Štefan Mišák, ktorý pri tejto príležitosti slávnostne odovzdal riaditeľke školy Mgr. Zuzane Nemčokovej ďakovný list za doterajšiu spoluprácu s mestom. Následne prítomným prezentoval
históriu i súčasnosť mesta Levice, o ktorú sa hostia živo zaujímali. (pokračovanie na str. 2)

23. októbra 2009 sa obradná sieň Mestského úradu v
Leviciach rozoznela angličtinou, ktorá spojila zástupcov zo
Španielska, Francúzska, Talianska, Maďarska, Holandska,

SLÁVILI KRÁSNE 95-ROČNÉ JUBILEUM

Poďakovanie

Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa zúčastnili na voľbách
do VÚC.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta Levice

VIANOČNÝ KAMIÓN

AJ V LEVICIACH!

Primátor mesta Ing. Štefan Mišák s jednou z oslávenkýň pani
Alžbetou Tóthovou
Utorok, 10. november, patril našim 95-ročným jubilantom.
Tento nádherný, okrúhly sviatok oslavuje v roku 2009 šesť
Levičanov. Osobne im do ich príbytkov prišiel zablahoželať
primátor mesta Ing. Štefan Mišák spolu s pracovníčkami
Oddelenia starostlivosti o občanov a organizácie MsÚ Levice.
V bytoch na nich už netrpezlivo čakali usmiati oslávenci.
Primátor mesta im pri gratuláciách zaprial, aby si v zdraví a
životnom eláne ešte dlhé roky spokojne užívali všetky krásne
okamihy prichádzajúce s múdrosťou staršieho veku.
(pokračovanie na str. 3)

Všetky deti i rodičia
pozor, do Levíc príde
Vianočný kamión CocaCola! Dovezie sem
Santa Clausa, škriatkov
a kopec darčekov pre
všetkých! Nezabudnite
preto prísť 13. decembra 2009 o 16,30 na
Námestie hrdinov - na
vlastné oči uvidíte príchod rozsvieteného, 18
metrov dlhého kamiónu. Už od 15 h tu bude
na Vás čakať vianočná
dedinka s malými domčekmi, stánky s občerstvením i vianočnými
darčekmi, no a samozrejme veľa atrakcií, aby bola zábava!
Deti budú môcť poslať vianočný pozdrav priamo z kamiónu,
vyskúšať si karaoke, vyrobiť si vlastnú vianočnú kométu alebo
poprosia škriatkov, aby ich odfotografovali so Santa Clausom.
Všetky fotografie budú po akcii umiestnené na internetovej
stránke www.vianocnykamion.sk, odkiaľ budú k dispozícii na
stiahnutie. Nenechajte si ujsť polorozprávkový zážitok!
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 22. októbra 2009 obradná sieň na
Mestskom úrade v Leviciach patrila v
poradí už 18. riadnemu zasadnutiu
Mestského zastupiteľstva. Zo všetkých
bodov programu najviac času poslancov
pohltil Návrh aktualizácie Prevádzkového poriadku pohrebísk a domov
smútku, ktorých prevádzkovateľom je
Mesto Levice. Po vizuálnej prezentácii
komplexnej dokumentácie projektantkou
Ing. arch. Katarínou Gécovou poslanci
pripomienkovali materiál vo viacerých
aspektoch, najmä však v oblasti návrhu
zábezpeky (ktorú by mal zhotoviteľ
stavebných a kamenárskych prác na
hrobovom mieste zložiť pred vykonaním
prác u správcu pohrebiska, a ktorá by mu
po ukončení prác po skontrolovaní
dodržania prevádzkového poriadku bola
vrátená), návrhu na určenie jednotného
typu písma na epitafné dosky v urnovom
háji a tiež stanovenia rozmerov „uličiek“
medzi jednotlivými hrobovými miestami
v novom cintoríne. Projektantka zdôraznila, že cieľom predkladaného návrhu
bolo získanie čo najväčšieho počtu miest
pri dodržaní estetického cítenia tak, aby
bola zeleň dominantná a nevznikalo
„kamenné mesto“. Spracovateľka materiálu, Ing. arch. Eva Ürgeová, vedúca
OŽPKV MsÚ, pri tejto príležitosti upozornila na likvidáciu živých plotov zo
strany verejnosti, ako i problém zabratia
plochy mimo povoleného miesta, čím sa
prechodové zóny zužujú a miestami stávajú až nepriechodnými. Po odznení
všetkých sporných bodov projektu
poslanci navrhli materiál stiahnuť a
prepracovať ho v zmysle jednotlivých
pripomienok.
Mestské zastupiteľstvo ďalej prerokovalo a schválilo Aktualizáciu č. 1 Zriaďovacej listiny MsKS Levice, ktorej
súčasťou bolo i aktuálne prevzatie
budovy Synagógy s priľahlým objektom

a pozemkami do správy MsKS. Mesto jekt, t. j. 80 000 €. Mesto tak deklarovatak učinilo z dôvodu, aby mohlo reago- lo svoj záujem opätovne hľadať možné
vať na výzvu regionálneho operačného finančné zdroje na rekonštrukciu levicprogramu.
kej synagógy.
Následne poslanci MsZ schválili žiaPoslanci MsZ ďalej schválili preddosť ČSOB, a.s. o predĺženie doby loženú Stratégiu rozvoja cestovného
nájmu nebytových priestorov na Námestí ruchu v meste Levice. Tá okrem iného
hrdinov č. 13 v Leviciach na dobu určitú identifikuje i priority, pri ktorých dosiah(5 rokov) s účinnosťou od 1. mája 2010. nutí by sa stal cestovný ruch významným
Ďalej boli prerokované žiadosti o aspektom ekonomického rastu, zamestprenájom objektu bývalých potravín v m. nanosti a regionálneho rozvoja nášho
č. Horša za účelom prevádzkovania mesta. Bližšie informácie o dokumente
obchodu s potravinami. Obchod s potra- nájdete na www.levice.sk.
vinami budú mať čoskoro aj obyvatelia
MsZ ďalej prerokovalo a schválilo
m. č. Malý Kiar, nakoľko MsZ schválilo Monitorovaciu správu – Plnenie opatrení
i žiadosť o prenájom časti kultúrneho za rok 2008 v zmysle Plánu hospodárskedomu v m. č. Malý Kiar. Tá bola pred- ho a sociálneho rozvoja mesta Levice i
ložená taktiež s úmyslom sprevádzkovať Zmenu a doplnok k územnému plánu
v daných priestoroch obchod.
mesta Levice. Ten okrem iného riešil i
Na Mesto Levice sa obrátila i zmenu typu križovatky v lokalite
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levice, Družstevnícka ulica sever - Nixbrod a to so žiadosťou o zámenu pozemkov Dom športu zo súčasnej priesečnej na
nachádzajúcich sa v lokalite Kalvárie. malú okružnú. Materiál sa dotkol i
Keďže navrhli zámenu rovnocenných lokality Námestia E. M. Šoltésovej parciel, MsZ žiadosť po prerokovaní Ludanskej cesty - Ul. kpt. J. Nálepku,
schválilo.
ktorá je úsekom pomerne častých
Nasledovali žiadosti o prenájom garáže dopravných nehôd. S úmyslom zvýšiť
v objekte Poľnej ul. č. 6 v Leviciach. bezpečnosť a zabezpečiť plynulosť
Nakoľko o prenájom danej nehnuteľnos- dopravy bola v danej oblasti schválená
ti prejavili záujem dva subjekty, poslanci prestavba existujúcej priesečnej križoschválili vyhlásenie Obchodnej verejnej vatky na priepustnejší, okruhový – objazsúťaže (OVS).
dový typ.
MsZ ďalej prerokovalo a schválilo
Poslanci MsZ ďalej prerokovali a
podanie žiadosti o nenávratný finančný schválili žiadosti FO a PO o prenájom
príspevok v rámci výzvy regionálneho nebytových priestorov, resp. o odkúpenie
operačného programu na projekt „Trans- pozemkov vo vlastníctve mesta, VZN
formácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky mesta Levice č. 102 „Trhový poriadok
na centrum kultúry v meste Levice“, príležitostného trhu – Vianočné trhy“ a
ktorého ciele sú v súlade s platným žiadosti troch nájomcov mestských
Územným plánom mesta Levice i plat- bytov na prevod bytu do osobného vlastným Programom hospodárskeho a níctva.
sociálneho rozvoja mesta Levice.
V závere programu primátor mesta
Schválené bolo aj zabezpečenie reali- otvoril diskusiu, ktorú poslanci využili
zácie projektu mestom Levice po na prednesenie požiadaviek a priposchválení žiadosti o nenávratný finančný mienok občanov z jednotlivých volebpríspevok, pričom ných obvodov.
spolufinancovanie
Mgr. Erika Macáková
činí 5 % z celkoreferent vzťahov s verejnosťou a
vých oprávnených
médiami MsÚ LV
(pokračovanie zo str. 1)
výdavkov na proAko nás informoval Ing. Imrich Laco, projektový manažér
školy, zmyslom multilaterálneho partnerstva škôl bola tvorba a
publikácia európskeho časopisu, písaného študentmi a pre študentov, ktorého ciele sa viažu k vzdelávaciemu procesu každej
školy. Časopis s názvom G@t it! – The European Feeling je
interaktívnym medzikultúrnym spravodajcom tvoreným s
Od 1.11.2009 do 30.4.2010 Mesto Levice v súčinnosti
použitím webových nástrojov. Podporuje kreativitu študentov,
s
ÚPSVaR Levice organizuje aktivačnú činnosť formou
pričom v primárnom kontexte generuje vzdelávacie prostredie
v anglickom jazyku. Projekt začal v septembri 2008, ukončený
menších obecných služieb. Mestský úrad v Leviciach žiada
bude v auguste 2010. Do októbra 2009 bolo vydané nulté a
uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú záujem o vykonáprvé číslo časopisu, ktoré si záujemcovia môžu pozrieť i na
vanie aktivačnej činnosti, aby sa dostavili na MsÚ Levice,
webstránke http://www.ejournal.fi/cfm33/.
Nám. hrdinov č.1, 1. poschodie, č. dverí 45
(kontakt: p. Nuotová – referentka pre aktivačnú činnosť,
Mgr. Erika Macáková
č. tel.: 036/ 6350 246).
referent vzťahov s verejnosťou a médiami MsÚ LV
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PRVÉ NEOFICIÁLNE STRETNUTIE MSPM
Prvý novembrový týždeň sa niesol v znamení I. neoficiálneho stretnutia nových mládežníckych poslancov z Mestského
parlamentu mládeže (poradného orgánu primátora mesta).
Keďže k septembru 2009 skončilo dvojročné funkčné obdobie
prvého zloženia mládežníckeho parlamentu, nastúpila ďalšia
partia mladých ľudí, ktorí zaujmú miesto mládežníckych

poslancov. Celý september sme očakávali delegačné listiny zo
všetkých stredných, základných škôl a Informačného centra
mladých (ktoré zastupuje všetky ostatné mládežnícke organizácie v MsPM). Môžme s radosťou konštatovať, že všetky školy
i združenie delegovali študentov, ktorí budú zastávať post
mládežníckeho poslanca.
Úplne prvé stretnutie nových mládežníkov bolo veľkým prekvapením, zišli sa ľudia s pekným postojom k zaujatiu miesta v
mládežníckom parlamente. Na úvod sa rozdelili do dvojíc, kde
sa navzájom predstavovali a následne prezentovali ostatným
svojho kolegu v dvojici. Koordinátorka Martina Gašparová im
predstavila základné informácie o fungovaní MsPM, o aktivitách, ktorými sa v ostávajúcom období zaoberal.
V závere asi dvojhodinového stretnutia mladí poslanci
obdržali kvíz s otázkami ohľadne našej samosprávy a rovnako
mohli vyjadriť svoje názory, čo by chceli pre naše mesto urobiť, ako využijú svoju pozíciu.
Slávnostné menovanie za mládežníckych poslancov bude v
decembri tohto roku a po ňom bude mládež pracovať na svojich
oficiálnych i neoficiálnych zasadnutiach.
Mgr. Martina Gašparová,
poslankyňa MsZ a koordinátorka MsPM

AJ VY STE SI DALI ZMERAŤ CUKOR?
Možnosť dať si bezplatne skontrolovať hodnotu glykémie v
krvi sa pre širokú verejnosť vyskytla dňa 13. novembra 2009 v
priestoroch vestibulu NsP v Leviciach. Využilo ju 323
Levičanov i občanov z blízkeho okolia Levíc. Podujatie organizované pod záštitou primátora mesta, Ing. Štefana Mišáka, v
spolupráci s členmi Zväzu diabetikov Slovenska, základnej
organizácie v Leviciach, má v našom meste už peknú 7 - ročnú
tradíciu.
Podľa slov Magdalény Kunyovej, predsedníčka Zväzu diabetikov, z.o. Levice, mnohí občania nielen absolvovali vyšetrenie z kvapky krvi, ale sa o diagnózu diabetes mellitus i živo
zaujímali.
Hlavnou myšlienkou akcie bolo upozorniť na význam prevencie a podporovať tak u občanov návyk na pravidelné preven-

tívne kontroly svojho zdravotného stavu.
Často sú to totiž práve prehliadky, ktoré
upozornia jednotlivcov na vysoké
hodnoty rizikových faktorov.
Takéto včas odhalené prípady podčiarkujú
hlboký zmysel a účel podobne zameraných aktivít.
Mgr. Erika Macáková,
koordinátorka projektu Zdravé mesto Levice

STAVIA SA NOVÉ
VIACÚČELOVÉ IHRISKO!

SLÁVILI KRÁSNE 95-ROČNÉ JUBILEUM
(pokračovanie zo str. 1)
Podľa ich rozžiarených pohľadov sa zdalo, že sa potešili nielen voňavej kytici kvetov či balíčku plnému sladkých maškŕt,
ale najmä návšteve, ktorá so sebou priniesla milý úsmev a
dobrú náladu. Po slávnostnom akte podpísania sa jubilantov do
Pamätnej knihy mesta Levice nasledovalo príjemné posedenie,
ktoré, usudzujúc podľa lúčenia, bude v oslávencoch ešte dlho
rezonovať v podobe peknej spomienky.
Kto oslavoval?
Margita Tóthová, Mária Bartošová, Alžbeta Tóthová, Margita
Štroffeková, Ľudmila Meliorisová a Ján Dubovský.
Aký je podľa našich jubilantov recept na dlhý život?
Veselá myseľ, pracovitosť a skromnosť.
EŠTE RAZ SRDEČNE BLAHOŽELÁME!
Mgr. Erika Macáková,
referent vzťahov s verejnosťou a médiami MsÚ LV

Dňa 6.11.2009 začala v areáli VI. ZŠ výstavba ďalšieho
viacúčelového ihriska s termínom ukončenia prác do 5
týždňov. Stavbu realizuje firma SPORTER, s r.o., Bratislava,
je financovaná z dotácie Úradu vlády SR vo výške 39.832
EUR a dofinancovaná z rozpočtu mesta. Po ukončení prác
bude viacúčelové ihrisko uvedené do prevádzky s umelou
trávou a mantinelovým systémom. Športovci, máte sa na čo
tešiť!
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Mesiac úcty k starším

LEVICKÁ DESIATKA

Dňa 27. októbra 2009 estrádna sála DK Družba v Leviciach
ožila mnohými tvárami, rozličnými osudmi a priateľskými
stretnutiami. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa tu totiž
už tradične zišlo vedenie mesta s členmi denných centier, teda
bývalých levických klubov dôchodcov. Kto by však čakal
vetché starenky a starčekov, bol by prekvapený. Na stretnutie
prišli krásne upravené dámy i páni, ktorých oči nežiarili len
skúsenosťami, trpezlivosťou a múdrosťou veku, ale i vitalitou,
činorodosťou a živým humorom.

- už 4. ročník!

Stretnutie otvorilo umelecké vystúpenie účinkujúcich z
tanečno-športového klubu JUNILEV, ktorí prítomným pod
vedením PaedDr. Lenky Kluchovej predviedli radosť z pohybu v podobe ukážok z viacerých druhov spoločenských tancov.
Po nich sa na pódium postavil spevácky zbor NÁDEJ, ktorý
tvorili samotné členky z miestnych denných centier. Tie zaujali nielen svojim spevom, ale i profesionálnym prejavom na
javisku.
Vzápätí prednosta mestského úradu, Ing. Marián Sokol, prítomných srdečne privítal a vzdal úctu nielen ich veku, ale i
vedomostiam, skúsenostiam a celoživotnému úsiliu.
Prihovárajúc sa publiku, sála nostalgicky stíchla a započúvala sa do jeho slov, ktorými vyjadril rešpekt, hlboké uznanie
a vďaku za všetko, čo nám odovzdali predchádzajúce generácie. Nasledoval akt blahoželania jubilantom, ktorí tento rok
oslávili okrúhle výročie. Po oficiálnej časti sa rozprúdila
spoločenská debata a posedenie sa tak nieslo v príjemnom,
priateľskom duchu.
Mgr. Erika Macáková,
referent vzťahov s verejnosťou a médiami MsÚ LV

Dňa 25.10.2009 sa v centre Levíc konali bežecké preteky ulicami mesta, pod názvom Levická desiatka. Pod záštitou
poslanca Ing. Igora Vargu, organizátorom podujatia bol mestský úrad a komisia MsZ športu a kultúry v Leviciach.
Podujatie otvoril a bežcov privítal primátor Ing. Štefan Mišák.

Štart a cieľ behu bol pred mestským úradom, Levická desiatka
pozostávala z troch okruhov. Na štart sa postavilo 65
pretekárov z Levíc a jeho okolia, ale aj z Trnavy, Banskej
Štiavnice, Nitry, Novej Bane, Zlatých Moraviec, Bolerázu.
Okrem dospelých rekreačných bežcov sa behu zúčastnilo aj
devätnásť detí, ktoré bežali jeden okruh pozostávajúci z vyše
troch kilometrov. Bežcov čakalo v cieli občerstvenie, účastnícke tričká a diplomy. Najrýchlejší traja bežci v absolútnom
poradí bez rozdielu veku a pohlavia získali víťazné poháre a
medaily. Dianie bežeckých pretekov komentovala predsedníčka komisie MsZ športu a kultúry Mgr. Mária Kuriačková.

Ste dôchodca – dôchodkyňa? Cítite sa osamelo?
Rozmýšľate, že by ste sa zapojili do aktivít denných centier?
Ak áno, dávame Vám do pozornosti nasledovné kontakty:
Denné centrum č. I., Tekovská ul. č. 6, LV, tel. č.: 036/631 67 61
Prevádzka: štvrtok od 13,00 h, nedeľa od 13,00 h
Denné centrum č. II., Ul. A. Sládkoviča č. 2, LV, tel. č.:
036/622 34 28, Prevádzka: pondelok od 13,00 h, streda od
13,00 h
Denné centrum č. III., Poľná ul. č. 4, LV, tel. č.: 036/631 53 88
Prevádzka: utorok od 13,00 h, štvrtok od 13,00 h
Denné centrum č. IV., Ul. priateľstva č. 32, LV, tel. č.: 036/631
67 74, Prevádzka: utorok od 13,00 h, štvrtok od 13,00 h
Pomoc a poradenstvo starším občanom v krízových situáciách
– BEZPLATÁ SEIOR LIKA: 0800 172 500.
Môžete volať v pracovných dňoch od 9,00 - 17,00 h.

Preteky prebiehali počas príjemného októbrového počasia, pri
obmedzenej doprave, na bezpečnosť dohliadala mestská polícia.
Výsledky najrýchlejších bežcov:
1. miesto: MILAN ŠVEC, Tlmače,
čas: 30:04,00
2. miesto: JAKUB ŠIKO, Levice,
čas: 30:44,00
3. miesto: RÓBERT HAVLÍK, Levice,
čas: 31:23,00
Výsledky detí:
1. miesto: TADEÁŠ FAZEKAŠ, Levice,
čas: 10:17,00
2. miesto: ALEXANDER MOJŽIŠ,
Hontianske Nemce,
čas: 11:25,00
3. miesto: VIKTOR MOJŽIŠ,
Hontianske Nemce,
čas: 11:33,00
Mgr. Mária Kuriačková
predsedníčka komisie MsZ športu a kultúry
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NAJNOVŠIE ZMENY NA LEVICKEJ KALVÁRII
Hoci dopoludnia dňa D, t.j.
vo štvrtok 29. októbra pršalo,
slávnostné odovzdanie nového
náučno – rekreačného areálu
„Zelená učebňa pre všetkých“
na levickej Kalvárii dopadlo
dobre. Počasie sa na čas programu a obhliadky polepšilo,
aj ľudí prišlo dosť. Dvoma
poetickými gospelovými piesňami a lyrickou básňou od
predstaviteľa katolíckej moderny Dilonga, otvorili program študentky z levickej
PaSA. Predsedníčka OZ Patrimonium
servandi Ing. Mária Gajdošová srdečne
privítala všetkých prítomných a poďakovala im aj mnohým ďalším za pomoc,
ktorú poskytli pri budovaní novej podoby levickej Kalvárie. Každý dobrý počin
bol dôležitý, spoluprácou mnohých sa
podarilo vytvoriť dielo, ktoré poslúži
všetkým návštevníkom Kalvárie.

Podpredsedníčka OZ PhDr. Katarína
Holbová stručne predstavila, čo sa podarilo v II. etape revitalizácie levickej
Kalvárie vytvoriť – čo tvorí nový areál,
určený tým (no nie len im), ktorí nie sú
nábožensky založení, ale majú pekný
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vzťah k prírode a jej hodnotám. Napokon
príroda je najkrajší Boží chrám a
Kalvária je aj po tejto stránke bohato
požehnaná. Vystúpenie deťúreniec z MŠ
na Ul. P.O. Hviezdoslava bolo aktuálne –
o stromoch a jeseni a bolo veľmi milé.
Potešilo náš, že sme mohli hneď na
mieste odovzdať vyše polovicu zo 60
ďakovných listov pripravených pre tých,
ktorí aktívne pomáhali budovať nový
areál. Potom prišiel na rad najdôležitejší
bod programu – kolaudácia hotového
diela, teda prechádzka novým prírodným
náučným areálom. V takmer 40-ročnej
skalke žiarili aspoň nové farebné menovky pri viacerých drevinách, cibuľovinách a trvalkách, keďže v tomto
období len máločo kvitne. Viacerí z prítomných prvýkrát videli novú krížovú
cestu a upravené torzo historického kostolíka. Dostali vysvetlenie aj k výkopovým prácam okolo neho – sú prípravou k čiastočnej obnove pôvodného
múru nádvoria. Po ceste - s balansovaním medzi blatom a štrkom - sme prešli
k novučičkej drevenej informačnej tabuli. Na jednej strane text a farebné
obrázky oboznamovali s prírodným

bohatstvom Kalvárie, na
druhej strane s jej pohnutou
históriou. Účastníci slávnosti si
mohli obzrieť aj zvyšok smetí,
ktoré vyniesli brigádnici z lesíka – jeden kontajner nestačil na
obsah vyše 50 vriec vytriedeného odpadu. Musíme rýchlo nájsť dobrodinca, ktorý
zabezpečí a zafinancuje odvoz
tohto minismetiska. Novými
štrkovo-drevenými, ručne zhotovenými schodmi sme zišli na
upravenú lesnú cestičku.
Previedla nás lesíkom ku rázcestiu s
drevenými lavičkami, aj ku kameňmi
obloženému ohnisku, lemovanému trojicou rovnakých lavičiek. Návrat ku
schodom absolvovali viacerí druhou trasou, tí opatrnejší sa vrátili „na povrch“
Kalvárie rovnakou cestičkou. Pokračovali sme novým chodníčkom, ktorý
nás paralelne s trasou krížovej cesty
doviedol na dolnú lúčku nad zrázom
bývalého kameňolomu. Tam nás čakal
ako zlatý bod programu drevený podstavec s farebnou, veľkoplošnou fotografiou krajiny, ktorá sa nám rozprestierala priamo pred očami. Každý ocenil
fakt, že pri vyobrazení krajiny boli informácie, na čo sa práve pozeráme – aké
pohoria, kopce, obce či podniky vidieť
smerom na sever od Kalvárie. Veríme, že
levická Kalvária vo svojej obohatenej
výbave priláka a poteší ďalších domácich
i cezpoľných návštevníkov.
PhDr. Katarína Holbová,
podpredsedníčka OZ Patrimonium
servandi
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Vážení Levičania,
obraciame sa na Vás s prosbou o odpovede na niekoľko otázok, ktorých hlavným cieľom je Vaša spokojnosť. Vyjadrite pre nás
svoj názor vyplnením priloženej ankety o Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (ďalej len PHSR) – pomôžete nám
tým zlepšiť kvalitu podávaných informácií Vám, našim občanom.
Ste:
- Žena
- Muž

Váš vek spadá do kategórie:
- Do 18 rokov
- Od 19 do 35
- Od 36 do 55
- Od 56 do 70
- nad 70
_________________________________________________
1.Vedeli ste, že naše mesto má vypracovaný dokument
PHSR?
- Áno.
- Nie.
- Nejaké informácie som postrehol/la, ale nevenoval/a som im
bližšiu pozornosť.

2. Ak áno, kde ste sa o ňom dozvedeli?
- Na web stránke mesta www.levice.sk.
- Z Noviniek levickej radnice.
- V priestoroch Kancelárie prvého kontaktu MsÚ Levice.
- Zachytil/a som o ňom informáciu z regionálnej tlače.
- Z iného zdroja
3. a ktoré roky tento strednodobý dokument podľa Vás
určuje ciele?
- Na roky 2007 – 2010, s výhľadom do roku 2014.
- Iné roky.
- Netuším.
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Ekonomický klub Pohronia opäť zasadal
Dňa 21. októbra 2009 sa na pôde
Mestského úradu v Leviciach uskutočnilo zasadnutie občianskeho združenia s
názvom „Ekonomický klub POHRONIA“, ktorý zastrešuje podnikateľov
Levického regiónu. Originálna myšlienka vzniku tohto združenia pochádza z
hlavy PhDr. Oľgy Prekopovej, šéfredaktorky regionálneho týždenníka Pohronie.
Pod jej taktovkou si prítomní podnikatelia i živnostníci vypočuli prezentáciu pozvaného hosťa Mgr. Pavla Vakoša,
ktorý sa stretnutia zúčastnil ako zástupca
Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií
a obchodu. Ten prítomných informoval o
aktuálnych možnostiach čerpania finančných zdrojov, preplatení výdavkov
súvisiacich s propagáciou v zahraničí a

odpovedal na konkrétne otázky zúčastnených.
Ako nás informovala Mgr. Anna
Brokešová, tajomníčka EKP, táto
otvorená organizácia vznikla na základe
ustanovujúceho zasadnutia dňa 15. apríla
2009. Jeho prioritnou snahou je získavať
a poskytovať dôležité, aktuálne informácie o ekonomickej situácii v rámci
regiónu, prispievať k zvyšovaniu kvality
podnikateľského prostredia a jeho informovanosti, nastoľovať a spoluriešiť
problémy, kooperovať, hľadať východiská, prezentovať výsledky, názory,
zámery a zároveň informovať verejnosť
o ekonomickej a hospodárskej situácii v
regióne prostredníctvom 1-krát mesačne
vydávanej Ekonomickej prílohy týždenníka Pohronie.

„V roku 2009 boli realizované 4 zasadnutia s vybratým tematickým zameraním
a hosťami, v súčasnom období pripravujeme sympózium, ktoré by malo byť nielen prezentáciou členov EKP, ale cez
hodnotenie súčasného stavu aj ekonomickým a hospodárskym výhľadom
budúceho roku v regióne a SR,“ dodáva
Mgr. Anna Brokešová.
V prípade, že ste zamestnávateľ, živnostník, podnikateľ Levického regiónu a
máte záujem rozšíriť rady členov EKP,
kontaktujte redakciu Pohronie na tel. č.
0907 172 968 alebo 0910 914 981.
Mgr. Erika Macáková
referent vzťahov s verejnosťou a
médiami MsÚ LV

Prednáška zaznamenala veľký úspech –
Samospráva v Leviciach reagovala na
aktuálnu tému rakoviny hrubého čreva a
v spolupráci s Finclubom Slovakia, distribučným centrom v Leviciach, zorganizovala pre širokú verejnosť bezplatnú
prednášku s názvom „Rakovina hrubého
čreva – test, ktorý môže zachrániť
život!“.
Ako už vyplýva z názvu, prednáška
bola zameraná nielen preventívne, ale i
na diagnostiku. Vďaka Finclubu Slovakia sa na nej totiž rozdávali imunologické testy v hodnote 5 € úplne zdarma.
Každý účastník si tak okrem nových poznatkov z oblasti starostlivosti o svoje
zdravie odniesol z podujatia aj malý
darček – jednoduchý, bezbolestný test,
ktorý mohol absolvovať v pohodlí vlast-
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ného domova.
Levičanov téma očividne zaujala, pretože v deň prednášky, 27. októbra 2009,
boli priestory prednáškovej sály - inak
obradnej siene na MsÚ – doslova preplnené ľuďmi. Odborníčka na výživu,
Ing. Lucia Šindelková, prítomných informovala o nástrahách tejto zákernej
choroby, no i o možnostiach, ako jej
predísť. Keďže verejnosť prišla v
obrovskom počte, samospráva na očividný dopyt po tejto téme pružne zareagovala a prednášku zopakovala aj 12.
novembra 2009 o 16,30 h, tentoraz však
v kapacitne väčších priestoroch kinosály
DK Družba v Leviciach. Druhej etapy
prednášky sa zúčastnilo až vyše tristo
ľudí.

musela sa dokonca opakovať!

Čo dodať na záver? Vďaka bohatej
účasti Vás, našich občanov, získavame
istotu, že rozhodnutie Mesta Levice
zapojiť sa do Asociácie Zdravých miest
Slovenska bolo správne. A tak budeme
naďalej podnikať kroky, ktorých cieľom
je nielen zvýšenie zdravotného povedomia, ale v konečnom dôsledku i zlepšenie zdravotnej bilancie Levičanov.
Môžeme len prisľúbiť, že Váš hlad po
informáciách z oblasti zdravého životného štýlu neostane bez povšimnutia.
Sme tu pre Vás, CHCEME tu byť pre
Vás.
Mgr. Erika Macáková
koordinátor projektu
Zdravé mesto Levice
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4. Stretli ste sa už s konkrétnou víziou dokumentu PHSR,
resp. s informáciami o jeho strategických cieľoch?

6. Ktoré priority by ste odporučili zapracovať do jeho
hospodársky a sociálne zameraných cieľov?

- Áno.
- Nie.
- Nie som si istý/á.
5. Ak áno, čo si o PHSR myslíte?
- Ak sa naplní, bude pre naše mesto prínosom.
- Je potrebný, stotožňujem sa so stanovením priorít, ktoré
definuje.
- Nepáči sa mi.
- Nemám jednoznačný názor.

7. Ak Vás napadá podnet, pripomienka či návrh, ktorý by
ste radi tlmočili samospráve, napíšte ho prosím sem:

Vyplnený anketový lístok zašlite alebo prineste na adresu: Mestský úrad, ámestie hrdinov č. 1, Levice.
Anketu je možné vyplniť aj na www.levice.sk v sekcii „AKETA“.

ĎAKUJEME,
VAŠE PRIPOMIEKY EPREHLIADEME.
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NIELEN LEVIČANIA PODPORILI DOMÁCI CESTOVNÝ RUCH
V priebehu leta sa v meste Levice a
jeho okolí dovolenkovalo v rámci súťaže
na podporu domáceho cestovného ruchu
(CR) pod názvom „Tu som doma – tu
dovolenkujem...!“. Počasie súťažiacim
prialo, a tak mohli spoznať to NAJ, čo
doma máme. Spomínaná súťaž prebehla
podľa predstáv a sme radi, že na jej konci
sme mohli konštatovať, že bola úspešná,
najmä čo sa týka zviditeľnenia CR
v očiach verejnosti. Do súťaže sa zapojili
nielen obyvatelia Levíc, ale i Kalnej nad
Hronom a Tlmáč. Vzhľadom na to, že v
konečnom dôsledku tiež podporili jeden
z vytýčených cieľov, umožnili sme im
zúčastniť sa na súťaži a ich záujem nás
veľmi potešil.
Do žrebovania bolo zahrnutých 60 platných súťažných kupónov, čo je na prvý
ročník súťaže dobré. Veríme však, že sa
toto číslo bude z roka na rok zvyšovať.

Zároveň sme sa rozhodli oceniť až 12
súťažiacich. Aj týmto spôsobom sme
chceli motivovať ľudí, aby sa zúčastnili
tiež budúceho ročníka súťaže. Sme
vďační všetkým, ktorí nám pomohli podporiť rozvoj CR. Aj tým, ktorí nakoniec
neposlali kupón, avšak podporili dobrú
myšlienku a navštívili niektoré z uvedených atraktivít CR.
Zároveň ďakujeme všetkým partnerom
súťaže za pomoc a podporu. Veríme, že
budúci rok sa nám podarí súťaž zopakovať, možno v pozmenenej podobe, no o
to v atraktívnejšom podaní.
Ceny potešili týchto výhercov: Jiří
Hoza (horský bicykel), Milan Bielik
(digitálny fotoaparát), Viera Bátovská
(základný jazdecký výcvik na koni),
Monika Hozová (ďalekohľad na
hviezdy), PhDr. Ivana Horniaková (permanentka na kúpalisko Margita-Ilona),

Helena Medvecká (permanentka do Kina
Junior), Babeta Bieleschová (permanentka do krytej plavárne), Patrik Bielesch
(balíček od Tekovskej hvezdárne), Filip
Ďurčat (balíček od Tekovskej hvezdárne), Ľudovít Bátovský (balíček od
Mesta Levice), Angela Kormanová
(balíček od Mesta Levice), Alexander
Sedmák (balíček od Mesta Levice).
Partneri súťaže: Mestské kultúrne
stredisko v Leviciach; Levická informačná agentúra; Správa športových zariadení Levice; Margita – Ilona, s.r.o.;
Tekovské múzeum v Leviciach;
Tekovská hvezdáreň Levice; JK Merci
Cheval, centrum koní a ľudí; VÚEZ, a.s.;
FUJI Image Service.
Ing. Zuzana Frtúsová
referent pre regionálny
rozvoj a cestovný ruch

PROGRAM PODUJATÍ MsKS LEVICE
NA DECEMBER 2009
4. 12. 2009 Námestie Hrdinov o 15.00 hod „MIKULÁŠ
V MESTE “ , V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie
koná v DK Družba
7. 12 – 11. 12. 2009 CK JUNIOR „ DARČEK POD
STROMČEK“, Výstava / súťaž /výtvarných prác žiakov ZŠ
mesta Levice, Denne od 10.00 – 16.00, Vstup: voľný
10. 12. 2009 DS – DK DRUŽBA o 14.00 hod
„BEEFIČÝ KOCERT s OTTOM WEITEROM “
Vstup: voľný
10. 12. 2009 DK DRUŽBA od 9. 00 – 18.00 hod
„ Prezentácia ľudových výrobkov v rámci benefičného
koncertu“
12. 12. 2009 DK DRUŽBA ES o 19.00 hod
„JAZZ & BLUES WITER PARTY “, Vystúpenie hudobnej skupiny -123 min., Vstupné: 3.00 € (90,38 Sk)
14. 12. 2009 DK DRUŽBA o 19.00 hod „KOCERT
HUDOBEJ LEGEDY“ PAVLA HAMELA
Vstupné: predpredaj: 8 € (241,01 Sk), v deň koncertu: 10 €
(301,26 Sk)
16. 12. 2009 DK DRUŽBA o 10.00 hod „...VIŠUJEME
VÁM...“, Výchovné pásmo, S vystúpení FS LIMBAČKA
Vstup: voľný
17. 12. 2009 o 19.00 Športová hala v Leviciach „ Folkový
koncert bratov EDVĚDOVCOV “
Vstup: predpredaj: 12 € (361,51 Sk), v deň koncertu: 15 €
(451,89 Sk)
31. 12. 2009 Námestie Hrdinov
„Vítame nový rok“ SILVESTER
23.00 – Hudobný koktail hitov
24.00 – Ohňostroj
00.01 – 02.00 – Hudobný koktail 2010 s DJ Olejárom
PRIPRAVUJEME v ovom roku 2010
- Novoročný koncert, Výchovný koncert
- Radošinské Naivné Divadlo – to najlepšie s RND
- MISS 2010 s vystúpením X-Plosion
- Výstava, Kurzy AJ, TJ, + odborné kurzy

ZIMNÝ ŠTADIÓN - otváracie hodiny - zimné prázdniny
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