Občasník mesta Levice

Výzva
pre občanov mesta vlastníkov rodinných
domov, správcov bytových
domov, spoločenstvá
vlastníkov bytov, firmy
a organizácie - vlastníkov,
správcov budov
V súvislosti s blížiacim sa
sčítaním obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011 Vás vyzývame na spoluprácu pri
hladkom priebehu sčítania
v našom meste a to doplnením chýbajúceho označenia orientačnými a súpisnými číslami budov, keďže na
mnohých budovách v našom
meste bolo spomínané označenie odstránené najmä pri
rekonštrukcii budovy.
Doplnenie chýbajúceho označenia uľahčí prácu sčítacím
komisárom.
V zmysle § 7 vyhlášky MV
SR č. 31/2003 Z.z, ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb pripevnenie
a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom
zabezpečuje stavebník (vlastník, správca) budovy.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať
na č. tel. 6350247.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

č. 2, ročník IX, apríl 2011, nepredajné

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov
Vám praje vedenie mesta Levice,
kolektív zamestnancov MsÚ
a redakčná rada Noviniek z levickej radnice

Monografia mesta Levice –
druhá najkrajšia kniha o mestách Slovenska
Monografia mesta Levice, ktorá vyšla koncom roka 2010, bola ocenená v súťaži Najkrajšia
kniha a propagačný materiál za rok 2010, ktorú každý rok vyhlasuje Klub fotopublicistov
Slovenského syndikátu novinárov spolu so Štátnou vedeckou knižnicou Banská Bystrica.
jov, Košice, Kremnica, Levice, Lučenec, Muráň, Nitra,
Piešťany, Rožňava, Stará Ľubovňa, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar
nad Hronom, Žilina).
Prvá MONOGRAFIA MESTA LEVICE v ôsmich rozsiahlych kapitolách prináša
množstvo informácií o prírodných pomeroch mesta a okolia, o histórii od mladšej doby
kamennej až po súčasnosť,
o hospodárstve, kultúre, športe, ale aj o dejinách školstva
a cirkvi v našom meste.
V poslednej kapitole o stavebnom vývoji sa dozviete
o výstavbe mesta a o vydarených ale žiaľ aj drastických
V rámci súťaže o najkrajšiu tupcovia autorského kolek- zásahoch do jeho vzhľadu.
knihu za rok 2010 sú vyhlá- tívu z Mestského úradu Le- Začítajte sa a zaspomínajte si
sené rôzne kategórie – Knihy vice, Štátneho archívu Nitra, na malebné zákutia, ktoré
o Slovensku, Knihy o kraji a re- pobočka Levice, Tekovského zmizli vo víre času či osudy
gióne, Knihy o mestách a Kni- múzea v Leviciach a vyda- ľudí, ktoré sa prelínali možno
hy o obciach. Odborná porota vateľstva - Štúdia Harmony aj s tým Vašim.
tejto unikátnej publikácii o mes- s.r.o. Banská Bystrica.
Táto výnimočná 256 stranová
te Levice udelila druhé mies- Toto ocenenie je pocta pre ce- plnofarebná publikácia je by
to v kategórii Knihy o mestách, lý autorský kolektív a zároveň nemala chýbať v žiadnej knižprvé miesto získalo mesto Tr- aj pozitívna prezentácia mesta nici rodákov a obyvateľov
nava za Dejiny Trnavy a na Levice, keďže víťazné kolek- nášho mesta, ale aj okolia.
treťom mieste sa umiestnila cie kalendárov, kníh a propagačných materiálov budú vys- Tento úspech mesta Levice
Dubnica nad Váhom.
Slávnostné odovzdanie cien tavené do 13.04.2011 v Ban- nebol prvým v tejto súťaži –
sa uskutočnilo dňa 23. marca skej Bystrici a počas roka v roku 2009 Levice v súťaži
2011 v priestoroch Štátnej ve- budú v rámci putovnej výs- o najkrajší kalendár vyhrali
deckej knižnice v Banskej tavy vystavené vo vybraných druhé miesto za vreckový ka-am
Bystrici a zúčastnili sa ho zás- slovenských mestách (Barde- lendár mesta Levice.
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Opravy
výtlkov
Mesto Levice zabezpečuje
prostredníctvom dodávateľskej firmy (Ing. Jozef
Horniak -Vialle) údržbu
miestnych komunikácií vo
svojej správe, ktoré mali
v zmysle zmluvy začať do
15 dní od ukončenia zimnej
údržby – táto bola ukončená 14.3.2011.
S prácami však vzhľadom na
priaznivé počasie začali už
začiatkom marca. Do dnešného dňa boli vyspravené
výtlky na Dopravnej ul., Nábrežnej, Nádražný rad, Nám.
Šoltésovej, Kpt. Nálepku,
Tyršova, Poľná... Ďalej sa
pokračuje podľa spracovaného harmonogramu na mesiace marec a apríl. Vysprávka výtlkov sa priebežne uskutočňovala aj počas zimy,
nakoľko súčasná technika
umožňuje tieto práce realizovať do -5 °C. Na tento účel je
v rozpočte mesta vyčlenených 70 tis. eur.
Zároveň sa začiatkom marca
začalo s čistením miestnych
komunikácií a chodníkov smerom od centra mesta k okrajovým častiam. Čistí sa strojným a ručným spôsobom.
Konkrétne lokality čistenia
sú označené prenosným dopravným značením a vodiči
v danej lokalite by mali svoje zaparkované motorové vozidlá preparkovať na čas,
kým nebude daná lokalita vyčistená. Práve toto je problém
– obyvatelia nerešpektujú
prenosné dopravné značenie
a značne tým obmedzujú
výkon týchto prác. V tomto
roku ale budeme spolupracovať s Mestskou políciou,
ktorá bude nezodpovedných
vodičov riešiť. Čistenie bude
prebiehať približne do 15.5.
2011. Mesto na čistenie mesta vyčlenilo v rozpočte sumu vo výške 150 000 €.
MsÚ
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Nové poradné orgány zástupkyne primátora Bezbariérová komisia a Rada seniorov
Bezbariérovosť, zapojenie, rovnosť, zamestnanosť, vzdelávanie a odborná príprava,
sociálna ochrana, zdravie a externá činnosť – to sú priority bezbariérovej komisie,
v ktorých je potrebné prijať opatrenia.
Základným cieľom komisie je
umožniť ľuďom so zdravotným postihnutím plne využiť
všetky ich práva a naplno sa
zapojiť do spoločnosti. Členmi komisie sú zástupcovia
organizácií a združení občanov s telesným postihnutím
okresu Levice, Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Leviciach, Mestskej polície
Levice a zástupcovia Mestského úradu v Leviciach.
Komisia má celkom 18 stálych členov.
Bezbariérová komisia vznikla
v roku 2005 v rámci realizácie projektu Európskej únie
„Podaj mi ruku, človek!“,
ktorý bol podporený Európskym sociálnym fondom a

realizovaný Územným spolkom Slovenského červeného
kríža v Leviciach v spolupráci s Mestom Levice. Projekt
bol ukončený v roku 2010
a vyplynul z neho prísľub
o aktivitách vo vzťahu k handicapovaným ľuďom. Nad komisiou prevzala záštitu zástupkyňa primátora mesta Levice
Mgr. Beáta Vrábelová a vytvorila ju ako svoj poradný
orgán.
Rada seniorov má 9 členov
z radov dôchodcov a jej hlavným cieľom je prezentovať
záujmy starších občanov mesta Levice vo všetkých sociálnych oblastiach života s cieľom neustáleho zlepšovania
kvality života v starobe. Úlo-

hou členov bude tlmočiť názory a oprávnené požiadavky
seniorov a zaujímať stanoviská k otázkam rozvoja mesta a celospoločenským problematikám z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie zástupkyne primátora. Rada seniorov bude sledovať a podporovať opatrenia Národného
programu ochrany starších
ľudí v Slovenskej republike
a nadväzovať a udržiavať
kontakty s inými slovenskými
a európskymi seniorskými organizáciami a združeniami.
Zoznam členov oboch poradných orgánov a kontakty nájdete na webovej stránke mesta Levice www.levice.sk.
-am

Mesto Levice
Vás srdečne pozýva

na netradičný levický jarmok ,
ktorý sa bude konať v dňoch

20. – 21. mája 2011.
Tešíme sa na Vás!

Povedzte nám svoj názor!
Vážení občania,
z dôvodu lepšieho informovania obyvateľov a
bližšieho kontaktu s Vami mesto Levice hľadá
nové spôsoby komunikácie s verejnosťou.
Keďže o diskusné fóra zo strany občanov
nebol veľký záujem, rozhodli sme sa pre Vás
vytvoriť nové priestory na vyjadrenie Vašich
názorov.
Pre mladých ľudí, ktorí namiesto osobného
kontaktu uprednostňujú komunikáciu prostredníctvom internetu, sme vytvorili profil
primátora mesta Levice na najznámejšej
sociálnej sieti Facebook, kde môžu vyjadriť
svoje názory či návrhy. Diskusie budeme brať
ako spätnú väzbu našej práce, v prípade potreby sa primátor do diskusie zapojí.
Pre tých skôr narodených, ktorí sa radi
porozprávajú zoči-voči, sme pripravili Dni
otvorených dverí u primátora mesta. Príďte
a povedzte, čo Vám v našom meste chýba, čo
by ste zmenili ale aj čo sa Vám páči a s čím ste
spokojní.
Deň otvorených dverí bude vždy v stredu od

13,00 h do 16,30 h v kancelárii primátora, I.
poschodie číslo dverí 34.
Termíny na prvý polrok sú nasledovné:
9. marca 2011
6. apríla 2011
4. mája 2011
1. júna 2011
V prípade zmeny termínu, napr. z pracovných
či zdravotných dôvodov, Vás budeme informovať.
Zároveň dávame do pozornosti, že na
Mestskom úrade v Leviciach stále funguje
bezplatná telefónna linka 0800/120 646, kde
môžete na záznamníku nechať svoje pripomienky.
Veríme, že Vás nové spôsoby komunikácie
oslovia a poviete nám, čo Vám leží na srdci
ohľadom nášho mesta či mestských častí.
Z Vašich názorov budeme vedieť, čo robíme
dobre ale aj kde sú ešte nedostatky, ktoré sa
budeme snažiť napraviť.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
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Primátorská kvapka krvi
Sobášna sieň mestského úradu sa už po štvrtýkrát zmenila na odberné stredisko
V sobášnej sieni Mestského úradu v Leviciach sa opäť po
roku, 23. marca v čase od 8,00 do 12,00 hod, zišli občania
mesta, ktorý sa rozhodli darovať krv v rámci podujatia
Primátorská kvapka krvi.
Akcia organizovaná levickou
samosprávou zaznamenala u verejnosti opäť značný ohlas.
"Na podujatie sa nám prihlásilo 63 darcov, z toho 10
bolo zamestnancov mesta,"
informovala koordinátorka
podujatia Andrea Havettová,
„krv nakoniec mohlo darovať
48 darcov, z toho bolo 6 prvodarcov."
Odbery krvi zabezpečovali
pracovníci Hematologickotransfúzneho oddelenia NsP
Levice, ktorým pomáhali
dobrovoľníci Slovenského červeného kríža v Leviciach.. Pre
darcov bolo pripravené občerstvenie a každý odchádzal s
darčekovým balíčkom s ovocím a sladkosťami a ďakov-

ným listom primátora mesta.
Podujatie Primátorská kvapka
krvi bolo organizované v rámci projektu Zdravé mesto
Levice pod vedením koordinátorky projektu Andrei Havettovej, ktorého cieľom je
zvýšenie zdravotného povedomia občanov.
Počas desaťorčnej existencie
projektu Zdravé mesto Levice
MsÚ Levice pripravuje pre
občanov rôzne podujatia na
vzbudenie záujmu obyvateľov o ochranu zdravia a zdravý životný štýl. S organizovaním Primátorskej kvapky
krvi sa začalo v roku 2009,
minulý rok bolo toto podujatie z dôvodu šetrenia v rámci
krízových opatrení zrušené.

Na besede s primátorom
Odpad, psíčkari, nové kino, či viac ihrísk – to sú problémy,
ktoré najviac trápia našich najmenších obyvateľov.
Na besede s primátorom mesta v sobášnej sieni mestského
úradu povedali žiaci ZŠ Saratovská 85 primátorovi všetko, čo
ich v našom meste trápi a zaujíma. Primátor mesta Štefan
Mišák na úvod oboznámil žiakov s fungovaním samosprávy a
následne ho žiaci bombardovali pripravenými otázkami zo
života mesta. Najčastejšie sa opakovali témy o čistote, zeleni,
venčení psov, počte detských ihrísk, ale aj o výstavbe v meste,
rekonštrukcii Námestia hrdinov či plánov do budúcnosti.
Taktiež ich zaujímalo, či bude v meste električka či na
kúpalisku Margita-Ilona viac tobogánov. Deti mali množstvo
podnetných nápadov, žiaľ, mnohé z nich nie je možné realizovať. Na záver žiaci venovali primátorovi vlastnoručne
vyrobený darček k Veľkej noci.
-am

Veríme, že toto úspešné podujatie sa bude aj naďalej tešiť
veľkému záujmu verejnosti a
aj v budúcnosti budeme mať
možnosť vám pomôcť tento
šľachetný čin uskutočniť.
Touto cestou by sme chceli
poďakovať všetkým, ktorí si
našli čas a prišli dobročinne

pomôcť iným.
Ďakujeme prvodarcom, že našli odvahu a odhodlali sa k tomuto vysoko humánnemu
kroku; ďakujeme pravidelným darcom, ktorí si asi
najlepšie uvedomujú, že ich
rozhodnutie už zachránilo
-am
mnohé životy.

Zástupkyňa primátora mesta Mgr. Beáta Vrábelová
vyhlasuje
piaty ročník fotografickej súťaže

LEVICE 2011/5
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí radi zachytávajú svojim
fotoobjektívom dianie okolo, krásne zátišia a život v meste
Levice.
Súťaž bude prebiehať v čase od vyhlásenia do konca septembra 2011. Súťaží sa vo dvoch vekových kategóriách, kategória deti a mládež do 16 rokov a kategória nad 16 rokov.
Súťaže sa môžu zúčastniť aj profesionálni fotografi, ktorí budú
vyhodnocovaní v osobitnej kategórii.
Súťaž je zameraná a bude vyhodnotená k nasledovným
témam:
1. PREROD MESTA LEVICE
2. MLADOSŤ A STAROBA /PORTRÉTY
3. ZÁTIŠIA NÁŠHO MESTA
Pri hodnotení súťažných záberov musí byť jasne vidieť, že tie
zábery boli vyhotovené v našom meste. Maximálne štyri
najlepšie snímky formátu A5 (13×18 cm) môžete odovzdať
v obálke označenej menom, adresou a názvom súťaže
„Fotosúťaž – LEVICE 2011/5“ do Kancelárie prvého kontaktu MsÚ Levice, alebo doručiť poštou na adresu MsÚ
Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice.
Vaše súťažné materiály zasielajte v termíne od 1. septembra
do 30. septembra 2011. Na obálku nezabudnite uviesť aj
vekovú kategóriu, v ktorej súťažíte. Fotograf profesionál
označí obálku heslom Prosefionál.
Súťaží sa o hodnotné ceny. Najlepšie práce budú sprístupnené
k nahliadnutiu verejnosti. Fotografický materiál môže byť v budúcnosti použitý aj na propagačný materiál mesta Levice v prípade Vami udeleného súhlasu.
Želáme veľa úspechov pri fotografovaní v roku 2011.
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Koľko odpadu sme vyprodukovali

na vykonanie
celomestskej deratizácie

Z nelegálnych skládok sa odviezlo až 330 ton odpadu

V zmysle § 53 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vám oznamujeme, že v termíne od
21. 03. 2011- 21. 04. 2011
sa na území mesta Levice a
v mestských častiach Kalinčiakovo, Malý Kiar, Čankov a Horša, vykonáva celomestská regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia).
Z hľadiska dosiahnutia čo
najvyššej efektivity je potrebné vykonať deratizáciu
v meste komplexne, t.j. v tom
istom období. Za účelom
úspešného priebehu celoplošnej deratizácie týmto
vyzývame
všetky fyzické a právnické
osoby na území mesta a mestských častí k jej zabezpečeniu v uvedenom termíne. MsÚ

Za rok 2010 bolo v meste Levice a mestských častiach vyprodukovaných, vyvezených
a zlikvidovaných 14 362 ton komunálneho odpadu. Za uvedenú službu mesto vyplatilo
1,232 mil. Eur, vrátane nákladov na zvoz vyseparovaných zložiek odpadu a odvoz
nebezpečného odpadu.
Základný poplatok za ulože- Celkove možno konštatovať, nery na sklo v počte 84 ks,
nie odpadov na skládku od- že vytriedených a odovzda- ktoré budú rozmiestnené na
padov vyplatený v súlade so ných odpadov na zhodnotenie sídliskách v priebehu tohto
zákonom č.17/2007 Z. z. bol bolo 1 995,74 t a na skládku roku. Taktiež boli počas leta
bolo odovzdaných 12 366 t opravené a doplnené všetky
vo výške 61 341 Eur.
V rámci separácie odpadu bo- odpadu. Podiel vytriedeného malé smetné nádoby a boli
lo celkovo zhodnotených odpadu je 13,89 %. Teore- zakúpené nové betónové ná716,14 t vyseparovaného od- tická úspora nákladov súvi- doby v počte 27 ks, ktoré sa
padu, z toho 258,57 t papiera, siaca s prepravou a usklad- osvedčili a budú nakúpené aj
202,44 t skla, 252,75 t plastov nením zhodnoteného odpadu v nasledujúcich rokoch. Celje približne 90 tis. Eur. V prie- kový náklad na opravu nádob,
a 2,38 t pneumatík.
Zabezpečená bola likvidácia behu roku 2010 bola v pre- nákup nádob a ich osadenie
nebezpečného odpadu zo zbe- vádzke triediaca linka odpa- bol vo výške 6 314 Eur. Boli
rového dvora v celkovom dov, na ktorej bol dotrieďo- taktiež zakúpené vrecia na
množstve 5 250 kg. Žiaľ, vaný všetok vyseparovaný separovaný zber odpadu,
dlhodobým problémom je odpad z mesta Levice, ako aj ktoré boli rozdané v zástavbe
tvorba divokých skládok, okolitých obcí a firiem. Pre- s rodinnými domami aj s ponajmä v okrajových častiach vádzka triediacej linky bola kynmi na triedenie odpadu.
mesta. V priebehu roku 2010 spustená v mesiaci december Na skládke stavebnej sute
bolo z nelegálnych skládok 2009. Triediacou linkou preš- v Malom Kiari bolo v roku
zlikvidovaných 331 t odpadu. lo celkom 2 303,74 ton odpadu. 2010 umiestnených 5.426,4 t
V rámci odvozu biologického Náklady na nakladanie s ko- inertného materiálu, pričom
odpadu priamo od rodinných munálnym odpadom v jed- príjem z poplatkov za uložedomov a z viničných a zá- notlivých mestských častiach nie uvedeného množstva bol
hradkárskych oblastí bolo v ro- za rok 2010 boli zrovnateľné vo výške 21.229 Eur. Údržba
skládky Malý Kiar si v roku
ku 2010 do kompostárne do- s predchádzajúcimi rokmi.
vezených 1274,35 ton biolo- V roku 2010 boli zakúpené 2010 vyžiadala náklady vo
nové 700 l plastové kontaj- výške 11.040,28 Eur.
MsÚ
gického padu.

Jarné upratovanie
Od konca marca na území mesta a mestských častí prebieha jarné upratovanie, ktoré Mesto Levice každý rok
organizuje s cieľom vyčistenia nášho mesta, záhrad,
dvorov a pivníc a umožnenia občanom zbaviť sa nepotrebného rozmerného odpadu.
Upratovanie prebieha v troch
etapách, v mestských častiach od 24.3. do 26.3. 2011,
v zástavbe s rodinnými domami od 7.4. do 10.4. 2011 a
v zástavbe s bytovými domami od 14.4. do 18.4. 2011.
V uvedených termínoch mestský úrad zabezpečí do jednotlivých lokalít mesta pristavenie veľkoobjemových
kontajnerov, ktorých rozmiestnenie je zobrazené
v úradných tabuliach mesta.
Do kontajnerov je povolené
ukladať veľkoobjemový, veľkorozmerný odpad, z dôvodu
využitia kapacity kontajnera

vhodne rozobratý. Vo všeobecnosti je možné ukladať
všetky druhy komunálnych
odpadov, ktoré nie je možné
umiestniť do bežných zberových nádob, okrem odpadu
stavebného, nebezpečného a
biologického odpadu. Uvedené druhy odpadov je možné bezplatne uložiť na zberovom dvore na Mochovskej
ulici. Zber biolgického odpadu sa vykonáva v určených termínoch, o ktorých
boli obyvatelia rodinných
domov oboznámení informačnými letákmi.
MsÚ

Do pozornosti
psíčkarom
V roku 2010 bolo odchytených 266 zatúlaných psov, z toho
103 našlo svojich majiteľov.
Mesto Levice každoročne
zabezpečuje zákonom stanovenú povinnosť na odchyt
túlavých psov a mačiek na
území mesta a mestských
častí. V roku 2010 bolo na
území mesta Levice odchytených 266 psov, z toho príslušníkmi Mestskej polície
(MsP) 250 psov a občanmi
mesta 16 psov. Odchytené psi
boli umiestnené priemerne na
3 dni na mestskej polícii a
následne bolo 103 psov
vrátených pôvodným majiteľom, 56 psov našlo nových
majiteľov a 117 psov bolo
odsunutých Slobodou zvierat

do útulku v Nitre. Celkové
náklady MsP na odchyt psov
za rok 2010 boli cca 4 330
Eur. MsP Levice vykonala
v roku 2010 celkom 205 kontrol majiteľov psov so zameraním na prihlásenie psa do
evidencie, zaplatenie dane za
psa, odstraňovanie exkrementov a povinné očkovanie psa.
Pri výkone uvedených kontrol bolo zistených spolu 289
nedostatkov, pri väčšine išlo
o nezaplatenú daň za psa, či
neodstránenie exkrementov
po domácom miláčikovi, za
čo boli udelené pokuty vo
výške 690 Eur.
MsÚ
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Levické poľovnícke dni 2011
Začiatok apríla je v meste Levice neodmysliteľne spojený
s poľovníckou tematikou. Odborníci či široká verejnosť –
všetci si prišli na svoje.
Slávnostného otvorenia šestnásteho ročníka Levických
poľovníckych dní pod záštitou prezidenta Slovenskej
republiky sa zúčastnili predstavitelia štátnych orgánov
a organizácií a samosprávy.
Významným hosťom na slávnostnom otvorení bol minister
pôdohospodárstva Zsolt Simon. Po úvodnom príhovore
a slávnostnom prestrihnutí
pásky ministrom pôdohospodárstva a primátorom me-

sta Levice sa konala vernisáž
výstavy „Príroda očami detí“
a následne organizátori predstavili prítomným hosťom
jednotlivé expozície poľovnícko-ochranárskej výstavy
„Poľovníctvo a zver“ a chovateľskú výstavu medailových
trofejí situované v estrádnej
sále domu kultúry. Po prehliadke výstavy sa hostia zúčastnili
vyhodnotenia výtvarných a
literárnych prác žiakov základných škôl okresu Levice na

tému Príroda očami detí. Autorom najlepších prác odovzdal primátor mesta Levice
vecné dary a diplomy venované Mestom Levice. Cez
víkend sa pre odbornú verejnosť uskutočnil seminár
„Škody zverou a na zveri a
možnosti ich obmedzenia“.
Súčasťou poľovníckych dní je
každoročne festival filmov
s tematikou poľovníctva
a prírody „Hubertlov – Levice
2011“, ktorého výsledky boli
vyhlásené na slávnostnom
Galavečeri levických poľovníckych dní dňa 8.4.2011,
počas ktorého sa zároveň konali aj majstrovstvá Sloven-

ska juniorov vo vábení zveri.
Pre širokú laickú verejnosť
bolo pripravené sprievodné
zábavno-súťažné podujatie
„Deti a poľovníci pod hradom“ s ukážkami sokoliarstva, vábenia zveri, lukostreľby, jazdy na koni či práce
poľovníckych psov. Nádherné
jarné počasie prilákalo do
hradného areálu množstvo
zvedavcov. Počas víkendu si
mohli návštevníci Levických
poľovníckych dní na poľovníckych trhoch zakúpiť knihy,
doplnky, darčeky a pomôcky,
ktoré súvisia s poľovníctvom
a voľným časom stráveným
-am
v prírode.

Ochrana lesov – záujem nás všetkých
Prichádza obdobie, kedy sa nielen v záhradách, na poliach a
pasienkoch robí jarné upratovanie, ale aj v lesoch. Preto
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Leviciach (ďalej ORHaZZ) apeluje na vlastníkov, správcov
alebo užívateľov lesných pozemkov, ako aj na všetkých ľudí,
aby venovali zvýšenú pozornosť opatreniam v súvislosti
s ochranou lesov pred požiarmi.
Hasičský a záchranný zbor
Slovenskej republiky eviduje
za rok 2010 na území Slovenska 6744 požiarov v prírodnom prostredí, kde popri lesných požiaroch sú to najčastejšie požiare trávnatého porastu, ktoré spôsobili škody vo
výške 346 585 €. V okrese
Levice boli v roku 2010 evidované dva požiare lesných
porastov a 14 požiarov trávnatého porastu, pričom nedošlo k usmrteniu ani k zraneniu

osôb. Pre porovnanie v roku
2009 bolo evidovaných o
1910 viac požiarov v prírodnom prostredí ako v roku 2010.
Vo väčšine prípadov býva príčinou vzniku požiarov lesných a
trávnatých porastov práve
ľudská nedbanlivosť, nedodržiavanie protipožiarnych
bezpečnostných opatrení a
najmä podceňovanie požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa (zakladanie ohňa, fajčenie, vypa-

ľovanie trávnatých porastov
a pod.)
Likvidácia lesných požiarov,
ale aj rozsiahlych trávnatých
porastov je náročná a komplikovaná. Preto je potrebná
prevencia a zvyšovanie vedomostí ľudí o povinnostiach pri
spravovaní a obhospodarovaní lesov.
Opatrenia v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiarov upravuje vyhláška MV SR č. 121/2002
Z.z. o požiarnej prevencii.
Povinnosti správcov a obhospodarovateľov lesov sú zakotvené v § 6b zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení zákona
NR SR č. 199/2009 Z.z..

Spaľovanie zvyškov na lesných pozemkoch rovnako
podlieha legislatívnej žiadosti
smerovanej na príslušné OR
HaZZ, pričom žiadosť musí
byť schválená. Až potom je
možné po zabezpečení opatrení a oznámení začiatku
spaľovania na operačné stredisko príslušného OR HaZZ
začať spaľovať.
Lesy sú zdrojom kyslíka a
tým aj života. Ich veľkosť,
čistota a zdravie je pre všetkých devízou. Doprajme teda
svojim zodpovedným prístupom radosť z čistej a dostupnej prírody i našim potomkom.
Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného
zboru v Leviciach
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Z činnosti Mestského parlamentu mládeže
Hlavným programom prvého zasadnutia mládežníckeho
parlamentu v roku 2011 bola tvorba Plánu činnosti
Mestského parlamentu mládeže (MsPM) na rok 2011
a predstavovanie podaných projektov.
Ako prvý prezentovala projekt "Mladým bez servítky o
protispoločenskej činnosti"
koordinátorka MsPM a poslankyňa MsZ Martina Gašparová.
Tento projekt bude trojdňovým sústredením pre mládež
vo veku od 13 - 19 rokov,
ktorého cieľom je poukázať
sa na ústredné témy protispoločenskej činnosti, zamerať sa na aktivity týkajúce sa
fajčenia, alkoholu, tvrdých
drog, násilia, šikanovania na
školách, rasizmu, účastníci
absolvujú malý kurz sebaobrany a dozvedia sa fakty
predávania ľudí do zahraničia. Odbornú stránku projektu
zabezpečíme kvalifikovanými
školiteľmi, preventistami z
okresného riaditeľstva policajného zboru, mestskej polície a
fundovanými pracovníkmi
v daných oblastiach Súčasťou
bude aj s klientmi z resocializačného zariadenia drogovo
závislých „Pahorok“, n. o., kde
budú mať mladí ľudia možnosť pozrieť sa aj na konkrétne príbehy zo života drogovo závislých.
V prezentácii pokračoval Marián Kosnovský, predseda OZ
ZooCrew Levice, ktorý je spolu s MsPM hlavným aktérom

projektu "Krajšie je vonku
ako v bare - rekonštrukcia
levického Dirt parku". Ako aj
z názvu vyplýva, cieľom pro-

dovanie oddychovej zóny
v priamej blízkosti ihriska
s lavičkami a smetnými nádobami. Záverom projektu bude
športová súťaž so slávnostným otvorením ihriska a jeho
odovzdaním obyvateľom mesta do užívania.
Na záver zasadnutia vrámci

Projekt „Mladým bez servítky“

jektu je, aby mládež dala
prednosť športovisku či pobytu na čerstvom vzduchu, ako
vysedávaniu v pivniciach alebo krčmách. Momentálny
stav bicrossového ihriska na
Vinohradoch je nevyhovujúci,
dráhy sú rokmi opotrebované
a ich forma a tvar nezodpovedajú potrebám používaných
športových prostriedkov, v tomto prípade bicyklom. Súčasťou projektu bude aj vybu-

workshopu poslanci prezentovali svoje vízie a zahrnuli ich
do Plánu činnosti MsPM na
rok 2011. V tomto roku členovia MsPM naďalej plánujú
podieľať sa na zveľaďovaní
a čistote mesta formou brigád
a aktívnou pomocou pre mesto, pokračovať v tzv. „Turné
po školách“, v rámci ktorého
zapájajú aj ďalších mladých
ľudí do verejného života v
meste, či riešiť dôležité otáz-

ky ako parkovanie a pod..
V minulom roku mládežnícki
poslanci vrámci svojej činnosti okrem zasadnutí MsPM
úspešne pokračovali v tradícii
organizovaní brigád – podieľali sa na vyčistení a skrášlení
levickej kalvárie, Schollerovho parku či hradného parku. V rámci projektovej činnosti v spolupráci s rôznymi
organizáciami a mestom Levice bolo podaných sedem
žiadostí, z ktorých štyri boli
schválené a realizované a to:
projekt „Mladým bez servítky“, projekt „Mládeži o protispoločenskej činnosti“, projekt „Krajšie je vonku ako v bare!“ a projekt „Na Leviciach
nám záleží”.
Členovia MsPM sa aktívne
zapájali do rôznych podujatí
ako Mestská športová olympiáda, Levická 10, Sviečkový
pochod či kladenie vencov pri
rôznych pamätných udalosatiach. Viac o našej činnosti
na
www.levice.sk
a
Facebooku – MsPM.
Martina Gašparová,
koordinátorka MsPM

Ocenili 19 levických pedagógov
Mesto Levice si každoročne pripomína Deň učiteľov odovzdaním Ďakovných listov primátora najlepším pedagogickým
pracovníkom materských škôl, základných škôl a Základnej umeleckej školy v Leviciach.
„Pre každého učiteľa je príjemné, ak je za svoju prácu
nielen primerane odmenený,
ale aj ak ho niekto morálne
podporí, poďakuje, ak uznáva
jeho prácu“, povedal primátor
mesta. „Podobne, ako je ťažké ohodnotiť umelecké dielo,
je ťažké oceniť mravenčiu
prácu učiteľa za mnohé hodiny venované odovzdávaniu
informácií žiakom a formovaniu ich osobností“. Symbolickú
kyticu desiatich ruží v podobe desiatich vystúpení odo-

vzdali vynikajúci žiaci a pedagógovia ZUŠ. Za svoju
prácu boli ocenení nasledovní pedagógovia: PaedDr. Július Kurpaš, zástupca riad.
ZŠ, Mgr. Viera Sokolová, učiteľka ZŠ (ZŠ Saratovská ul.
85, Levice), Mgr. Ivana Krišková, učiteľka ZŠ (ZŠ Školská ul. 14, Levice), Mgr. Alžbeta Mikóová, učiteľka ZŠ
(ZŠ s VJM Gyulu Juhásza,
Levice), Erika Molnárová,
učiteľka ZUŠ, Mgr. Alena
Cibulková, učiteľka ZUŠ,

Ing. Pavol Pľuta, učiteľ ZUŠ
(ZUŠ Ul. F. Engelsa 2, Levice), Mgr. Angelika Matľáková, učiteľka ZŠ, Mgr. Alica
Meňhartová, zástupkyňa riad.
ZŠ (obe ZŠ Andreja Kmeťa,
Levice; Mgr. Darina Trnavszká, učiteľka ZŠ (ZŠ Ul. sv.
Michala 42, Levice), RNDr.
Eva Karasová, zástupkyňa
riad. ZŠ, Mgr. Eva Nilašová,
učiteľka ZŠ (obe ZŠ Pri Podlužianke 6, Levice), Helena
Horská, vychovávateľka ŠKD
(ZŠ Saratovská ul. 43, Levice),

Edita Horská, učiteľka MŠ
(MŠ Dopravná ul. 60, Levice),
Bc. Natália Kabátová, učiteľka
MŠ (MŠ Hlboká ul. 1, Levice),
Bc. Ľubomíra Mikulcová, učiteľka MŠ (MŠ Konopná ul. 8,
Levice), Jana Palkovičová,
učiteľka MŠ (MŠ Perecká ul.
41, Levice), Zuzana Kaliariková, učiteľka MŠ (MŠ
Tekovská ul. 28, Levice),
Katarína Hlaváčiková, učiteľka
MŠ (MŠ Okružná ul. 23,
Levice). Srdečne blahoželáme!
-am
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov,
sa uskutoční v listinnej podobe od 21. 5. 2011 do 6. 6. 2011 a v elektronickej forme od 21. 5. 2011 do 29. 5. 2011
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
v Slovenskej republike sa uskutoční
v čase od 13. mája do 6. júna 2011. Údaje
sa budú zisťovať k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, ktorým je polnoc
z piatku 20. mája na sobotu 21. mája
2011. Po prvý raz v histórii dostanú obyvatelia možnosť vybrať si, či vyplnia
sčítacie formuláre v listinnej podobe
alebo v elektronickej forme prostredníctvom novej internetovej stránky Štatistického úradu SR www.scitanie2011.sk.
Sčítacie formuláre v listinnej podobe
bude možné vyplniť od 21. mája do 6.
júna 2011. Čas na elektronické sčítanie
bude kratší, od 21. mája do 29. mája
2011 Elektronické formuláre budú okrem
slovenčiny aj v maďarskom, rómskom,
rusínskom, ukrajinskom a anglickom
jazyku.
Najdôležitejšou úlohou obcí v najbližšom období bude výber sčítacích komisárov a zabezpečenie ich činnosti. Štatistický úrad SR odporúča vyberať za sčítacích komisárov občanov odborne vyspelých s komunikačnými zručnosťami,
fyzicky schopných na plnenie úloh
súvisiacich so sčítaním. Malo by ísť o osoby, ktoré bývajú v obci alebo v jej
blízkom okolí. Mesto Levice najneskôr
do 18. apríla 2011 vyberie aj náhradníkov sčítacích komisárov pre prípad, že
v čase sčítania nebude niektorý z vymenovaných sčítacích komisárov schopný
z akýchkoľvek dôvodov vykonať sčítanie.
Sčítacím komisárom môže byť štátny
občan Slovenskej republiky, starší ako
18 rokov, ktorý je bezúhonný a spôsobilý na právne úkony. Sčítací komisári
začnú navštevovať od 13. mája 2011
domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu, aby obyvateľom odovzdali sčítacie tlačivá a identifikátory

potrebné na právoplatné sčítanie v listinnej podobe i elektronickej forme.
Do sčítacích formulárov sa budú zapisovať údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k polnoci
z piatku 20. mája na sobotu 21. mája.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
musia sčítací komisári ukončiť najneskôr 6. júna. Počas výkonu činnosti
je sčítací komisár povinný preukazovať sa osobnitým poverením, ktoré mu
vydal primátor mesta pán Ing. Štefan
Mišák. Sčítacie tlačivá budú na národnostne zmiešaných územiach k dispozícii okrem štátneho jazyka aj v jazykoch národnostných menšín, pre slabozrakých a nevidiacich budú vysvetlivky k sčítacím tlačivám v Braillovom písme . Sčítací komisár nevstúpi
do domácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí Vás o spôsobe vyplnenia
sčítacích tlačív a odpovie na Vaše otázky. Ak ste definitívne rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára od
ktorého prevezmete tieto tlačivá
A. Údaje o obyvateľovi /pre každého
člena domácnosti/
B. Údaje o byte /vyplní jedna osoba za
celú bytovú domácnosť/
C. Údaje o dome /vyplňuje vlastník
alebo správca domu za každý dom - za
každý dom jedno sčítacie tlačivo.
Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie
tlačivá, prečítajte si vysvetlivky. Mali
by Vám pomôcť zapísať údaje úplne,
správne a pravdivo. Sčítacie tlačivá
vypisujte modrým alebo čiernym perom. Sčítacie tlačivá neskladajte,
chráňte ich pred poškodením a zničením. Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi Vašu domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to po-

žiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá
a v prípade potreby Vás vyzve, aby ste
doplnili alebo spresnili údaje. Sčítací
komisár vyzbiera vyplnené sčítacie
tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.
Podmienkou úspešného zvládnutia sčítania je tvorba sčítacích obvodov. Jeden
sčítací obvod bude tvoriť približne 100 –
120 bytových domácností, čiže jeden sčítací komisár zabezpečí sčítanie v priemere 350 až 400 obyvateľov. Mesto Levice je rozdelené na 109 sčítacích obvodov. V roku 2011 sa sčítacie obvody
po prvý raz v histórii tvoria prostredníctvom on-line aplikácie (aplikačného
programového vybavenia GIS RSO).
Zjednotenie metodického postupu pri
tvorbe sčítacích obvodov na celom území Slovenska umožní zabezpečiť efektívnu prácu viac ako dvadsaťtisíc sčítacích komisárov. Vytváranie návrhov
sčítacích obvodov s využitím moderných
technológií je jedinou cestou, ako dostať
sčítanie na vyššiu úroveň a zabezpečiť
tak vyššiu kvalitu relevantných dát
využiteľných aj po sčítaní. Pri sčítaní
v roku 2011 sa bude u nás po prvý raz
zisťovať okrem miesta trvalého pobytu aj
obvyklé bydlisko, teda miesto, na ktorom
sa obyvateľ zdržiava väčšiu časť roka,
kde najčastejšie trávi denný a nočný
odpočinok. Tento údaj zo sčítania môže
zaujímavým spôsobom zmeniť počty
obyvateľov jednotlivých sídel a v nadväznosti na to aj financie, ktoré vo forme
podielových daní plynú do obcí. Zisťovanie obvyklého bydliska je silnou motiváciou pre obce, aby na svojom území
zabezpečili sčítanie skutočne každého
jedného obyvateľa.

Veľkonočná Krížová cesta na Kalvárii
Ako každý rok i cez tohtoročný Veľký pôst sa každú
nedeľu popoludní zišli farníci z Levíc a okolia na
pobožnosti krížovej cesty na Kalvárii v Leviciach. Aj
na Kvetnú nedeľu 17.apríla 2011 popoludní a na
Veľký piatok 22.apríla 2011 dopoludnia sa bude
konať na Kalvárii v Leviciach krížová cesta. OZ
Patrimonium servandi pozýva všetkých, ktorí si chcú
aj touto formou uctiť vykupiteľskú smrť nášho
Spasiteľa, Ježiša Krista.
Do konca polroku 2011 chceme na Kalvárii realizovať
opláštenie oceľovej konštrukcie budúcej vyhliadkovej
veže. Dúfame, že sa nám podarí ešte pred turistickou
sezónou vydať aj nový informačný bulletin o levickej
Kalvárii, a to v štyroch jazykových variantoch, každý
s iným grafickým dizajnom.
PhDr. Katarína Holbová

Zdroj:Štatistický úrad
Slovenskej republiky
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Podané projekty za rok 2010
Projekt

Program

Dátum podania

Požadovaná
suma

Výstavba a revitalizácia
infraštruktúry hnedého
priemyselného areálu na
výrobno-servisný
priemyselný park, Levice

OP KaHR

15. 02. 2010

9 810 871,54 €

490 543,58 €

SCHVÁLENÉ vo
výške 9 775 357,90 €
a neoprávnené
výdavky vo výške
35 513,64 €

Turisticko-náučný
chodník v Horšianskej
doline
Bike park – Kalvária
Levice
Terénna sociálna práca
v lokalite Ladislavov dvor

Zelené Oázy
2010

22. 02. 2010

1 245,00 €

311,60 €

SCHVÁLENÉ vo
výške 1 250,00 €

Zelené Oázy
2010
OP ZaSI

22. 02. 2010

3 200,00 €

500,00 €

Neschválené

23. 02. 2010

35 996,18 €

1 894,54 €

SCHVÁLENÉ vo
výške 35 710,50 €

Poklady môjho srdca
Súťaž – Graffiti art
verejne a legálne
Šanca pre Váš región –
Záhradka u Krtka
VI. ZŠ – ohrev TÚV

Nadácia VÚB
31. 03. 2010
Nadácia Intenda 26. 03. 2010

7 025,00 €
1 000,00 €

1 000,00 €
145,00 €

Neschválené
Neschválené

Nadácia Orange 20. 04. 2010

3 000,00 €

600,00 €

Fond Živá
energia
OP ZP

30. 04. 2010

20 000,00 €

27 000,00 €

SCHVÁLENÉ vo
výške 1 200,00 €
Neschválené

24. 06. 2010

535 724,73 €

28 196,04 €

Neschválené

OP KaHR

28. 06. 2010

249 779,29 €

13 146,28 €

Projekt sa posudzuje

1 300,00 €

Nevyžaduje sa

2 159 736,06 €

236 915,66 €

SCHVÁLENÉ vo
výške 1 000,00 €
Projekt sa posudzuje

NSK
31.10.2010
Podpora športu
NSK
Podpora kultúry 31.10.2010

1 096,00 €

1 096,00 €

Projekt sa posudzuje

660,00 €

840,00 €

Projekt sa posudzuje

Nadácia
Ekopolis
Zelené Oázy
Nadácia Pontis
Tesco pre
zdravšie mestá

30.11.2010

2 035,00 €

883,32 €

Neschválené

9.12.2010

3 300,00 €

3 621,99 €

Neschválené

Technologické vybavenie
kompostárne mesta Levice
Rekonštrukcia ver.
osvetlenia v miestnej časti
Cigánka v meste Levice
Náučný chodník Krížny vrch
Aglomerácia Levice –
vybudovanie kanalizácie
v mestskej časti Levíc
Kalinčiakovo
Mestská športová olympiáda
Súťaž na podporu domáceho
cestovného ruchu – Tu som
doma, tu dovolenkujem!
Revitalizácia Schoellerovho
parku
Revitalizácia Schoellerovho
parku II.

Nadačný
20. 08. 2010
program Mochovce
OP ŽP
02. 11. 2010

Spolufinancovanie Poznámka

Projekty v roku 2011
Rok 2011 bude náročný na dokončenie už prebiehajúcich projektov. V súčasnosti sa realizujú projekty regionálneho rozvoja
ako napr. revitalizácia Námestia hrdinov či rekonštrukcia Synagógy a projekt terénnej sociálnej práce v lokalite Ladislavov
dvor. Počas roka sa rozbehnú ďalšie investičné projekty:
 Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu na výrobno-servisný priemyselný park Levice – v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa
stavebných prác. Samotné stavebné práce by sa mali začať
v prvej polovici roka.
 Aglomerácia Levice - vybudovanie kanalizácie v mestskej časti Levíc Kalinčiakovo – mesto Levice by malo v blízkom čase
obdržať rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku a následne sa uskutoční podpísanie zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku s ministerstvom životného

prostredia. V súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác. Predpokladaný začiatok
stavebných prác je naplánovaný v druhej polovici roka.
 Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy, Saratovská
ul. 85 – stavebné práce by sa mali začať v prvej polovici roka.
Mesto Levice pripravuje podklady na rekonštrukciu verejného
osvetlenia a technologické vybavenie kompostárne, nakoľko
tieto projekty neboli počas roka 2010 schválené, pripravujeme
ich opätovné podanie v tomto roku.
Okrem vyššie uvedených veľkých investičných projektov sa
mesto pravidelne zapája do rôznych menších grantových programov ako napr. Nadácia Orange, Ekopolis a programy ministerstiev SR. Podávame projekty na podporu terénnej sociálnej
práce, domáceho cestovného ruchu a podporu detí a mládeže.
MsÚ
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ZDRAVÉ LEVICE OČAMI NAJMENŠÍCH
Mesto Levice v rámci projektu Zdravé
mesto Levice organizuje pre deti materských škôl a žiakov
1.stupňa základných
škôl výstavu výtvarných prác pod názvom „Zdravé Levice
očami najmenších“,
kde deti môžu prejaviť svoj pohľad na
zdravie a starostlivosť oň. Práce budú
vystavené od 19. apríla 2011 do konca mája v priestoroch
Polikliniky SANAT, kde ich budú môcť obdivovať všetci
pacienti a skrátiť si tak čakanie u lekára.
-am

Indiánsky tábor
KEDY? 18. júla - 22. júla 2011
KDE? DT Pukanec Majere
INFO: Centrum voľného času,
Sládkovičova 2, Levice
Tel.: 036 - 6312 661

Počít@čový tábor
KEDY? 11. júla - 15. júla 2011

Poplatok v detských jasliach sa zvýšil

KDE?
INFO:

Vážení rodičia,
rodičovský príspevok za detské jasle sa s účinnosťou od
1.1.2011 zmenil. Poslanci na svojom 24. zasadnutí dňa
28.10.2010 schválili zvýšenie rodičovského príspevku z pôvodných 66 € na 100 €/mesiac pre rodičov s trvalým pobytom
v Leviciach. Za deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v meste
Levice rodičia zaplatia poplatok vo výške 150 €/mesiac
(zvýšenie z pôvodných 83 €). K uvedenej sume je potrebné
ešte pripočítať poplatok za stravu vo výške 20 €.
Bližšie informácie Vám poskytne vedúca detských jaslí
p. Eva Lukáčiková.
Tel.: 036/ 62 243 32, e-mail: detskejasle@levice.sk

DT Pukanec Majere
Centrum voľného času
Sládkovičova 2, Levice
Tel. : 036 - 6312 66

Tanečný tábor
moderného tanca

Čo je nové v areáli kúpaliska Margita-Ilona?
Margita-Ilona otvára brány kempingu a kúpaliska ako už
tradične v polovici mája. Ceny oproti roku 2010 budú vyššie
približne o 5%. Je potrebné ale povedať, že ceny v roku 2010
sa oproti roku 2009 vôbec nezmenili.
Momentálne v rekreačnom zariadení ukončujeme modernizáciu troch chatiek – nahradili sme drevené chatky murovanými
bungalovmi už aj s kompletným príslušenstvom, ďalej na detskom bazéne Ilona realizujeme novú betónovú obrubu a nové
plážové vstupy do bazéna. Pri občerstvovacích zariadeniach
staviame nové letné terasy. Spoločnosť Ekoform momentálne
finišuje s prácami na novej gravitačnej a tlakovej kanalizácii
smerom z kúpaliska cez kemping až po penzión Rekrea.
V celom rekreačnom zariadení boli vykonané všetky potrebné
práce v rámci udržiavacích prác a bežnej údržby.

KEDY? 22. augusta - 26. augusta 2011
KDE?
INFO:

Margita-Ilona s.r.o.

Mestský Denný tábor
Kedy?
Kde?
Info:

1. júla - 26. augusta 2011
Centrum voľného času Levice
Centrum voľného času
v Leviciach, Sládkovičova 2
Tel.: 036 - 6312 661

DT Pukanec Majere
Centrum voľného času
Sládkovičova 2, Levice
Tel. : 036 - 6312 661

Tábor v Kežmarských žľaboch
Kedy?
Kde?
Info:

25. júla - 31. júla 2011
Vysoké Tatry
Centrum voľného času
v Leviciach, Sládkovičova 2
Tel.: 036 - 6312 661
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Pripomíname si 30.výročie úmrtia Imricha Karvaša
Imrich Karvaš – slovenský národohospodár, právnik, vy-sokoškolský pedagóg, prvý guvernér Slovenskej národnej banky
- narodil sa 25. 02. 1903 v Kalinčiakove (v tom čase Varšanoch) v rodine podnotára.

Jeho matka pracovala ako
žena v domácnosti. Keď mal
6 rokov začal navštevovať
ľudovú školu v Pukanci.
Ľudovú školu ukončil v roku
1913 v Holíči. Potom nasledovalo štúdium na gymnáziu
v Skalici, ktoré v roku 1921
zavŕšil maturitou.
Napriek tomu, že patril medzi
najvýznamnejších slovenských
národohospodárov, pedagógov a spoluzakladateľov Vysokej školy obchodnej je pre
mnohých osobnosťou takmer
neznámou. Študoval na právnickej fakulte UK v Bratislave, v Paríži a v Štrasburgu.
Prednášal na Sorbone vo Fran-

cúzsku, v Nemecku, vo Švajčiarsku, v Anglicku, v USA
a v Kanade. Zastával mnohé
významné funkcie napr. v roku 1938 minister vo vláde
gen. Syrového, riadny profesor národného hospodárstva
na Slovenskej univerzite, tajomník Obchodnej a priemyselnej komory, Zväzu slovenských bánk, v rokoch 1939 –
1944 bol guvernérom Slovenskej národnej banky. Z jeho podnetu bola roku 1940
v Bratislave založená Vysoká
škola obchodná, dnes Ekonomická univerzita. Realizáciou svojich názorov na hospodársku politiku sa zaslúžil
o priaznivý vývoj ekonomiky
Slovenskej republiky v období druhej svetovej vojny.
Pracoval v protifašistickom
odboji a zabezpečoval financovanie Slovenského národného povstania. Zabezpečil
záchranu zlatého pokladu
pred jeho krádežou nacistami.
V roku 1944 bol zatknutý a vypočúvaný gestapom a následne
väznený v koncentračných tá-

boroch Flossenburg, Dachau,
Innsbruck a Niederdorf. Po
návrate z koncentračného tábora sa vrátil k pedagogickej
činnosti. V rokoch 1947–1948
pôsobil ako dekan Právnickej
fakulty a zároveň pôsobil ako
poradca vlády pre obnovu
Slovenska.
Po februárových udalostiach
v roku 1949 bol zatknutý
a odsúdený na dva roky väzenia. V roku 1958 bol znovu
odsúdený na 17 rokov väzenia. Nepriazeň osudu sa
výrazne podpísala i na jeho
zdravotný stav. Po roku 1960
bol postupne rehabilitovaný.
Imrich Karvaš zomrel 20.februára 1981 na už v poradí
tretí infarkt.
Až po roku 1989 zaujal
miesto v dejinách, ktoré mu
patrí a jeho práca bola in memoriam ocenená aj československými a slovenskými štátnymi vyznamenaniami.
Slovenská ekonomická univerzita v Bratislave udeľuje
od roku 1999 významným
odborníkom za prínos v eko-

nomických vedách pamätnú
medailu Univerzitného prof.
JUDr. Imricha Karvaša. Za
celoživotné dielo, za zásluhy
o demokraciu a ľudské práva
mu bolo in memoriam udelených niekoľko vyznamenaní: v roku 1991 Řád T.G.
Masaryka III. Triedy a v roku
2001 Pribinov kríž I. triedy.
V roku 2003 vydala Národná
banka Slovenska k 100. výročiu narodenia prof. Imricha
Karvaša pamätnú striebornú
mincu.
Na počesť tohto nášho významného rodáka bola v roku
2008 na jeho rodnom dome
v Kalinčiakove umiestnená
-am
pamätná tabuľa.

Odkaz z minulosti mesta
Pri čistení spodnej časti priečelia levickej synagógy objavili 15. marca 2011 stavební robotníci vzácnu listinu.
V schránke vymurovanej z tehál čakal odkaz vo fľaši na
svoje objavenie takmer 128
rokov. Listinu sem uložili pri
položení základného kameňa
novej synagógy 24. apríla
1883. V tom čase bol rabínom v levickej židovskej náboženskej obci Ambróz Kohn,
najvyšším svetským predstaviteľom obce predseda Dr.
Jozef Pólya. Zaujímavým,doteraz neznámym údajom
v histórii levickej synagógy,
ktorý sa z listiny dozvedáme,
je meno jej staviteľa: Gustáv
Šišák, (jeho firma sídlila vo
Veľkej Kálnej, dnes súčasť
Kalnej nad Hronom). Gustáv
Šišák bol tiež autorom plánov,
podľa ktorých synagógu stavali. Okrem listiny boli vo
fľaši aj dve mince - uhorská
zlatka Františka Jozefa I.
razená v Kremnici roku 1883

a 10-grajciar, minca s najnižšou nominálnou hodnotou,
ktorou v čase stavby synagógy bolo možné platiť. Táto
synagóga (z gréckeho synagogé – zhromaždenie), nebola
prvým objektom, ktorí vlastnili levickí Židia a konali
v ňom náboženské zhromaždenia. Keď sa od roku 1836
v našom meste postupne začali usadzovať Židia z Nitry,
Nového Mesta nad Váhom,
Hurbanova a Šurian, vlastnili
modlitebňu, dom, upravený
na bohoslužobné účely.
Prvú synagógu v Leviciach
postavili v roku 1853, resp.
1854, no až v roku 1857 do
nej vsadili svätostánok (aron
ha kodes, ktorý bol na východnej, k Jeruzalemu orientovanej stene synagógy)
a umiestnili doň zvitky Tóry.
Podľa tradičného usporiada-

nia bolo uprostred synagógy
vyvýšené miesto, ktoré sa
nazýva bíma (pódium). Na
základe údajov z literatúry
v levickej synagóge boli dve
bímy, jedna uprostred a druhá
pri svätostánku. V polovici
19. storočia žilo v Leviciach
okolo 160 Židov. Pri zvyšujúcom sa počte členov židovskej náboženskej obce (v roku
1880 ich bolo 903) synagóga
nevyhovovala, a preto sa v roku 1883 rozhodli postaviť
novú, väčšiu, ktorá stojí dodnes. Nová synagóga mala
400 miest na sedenie. V roku
1902 ju rekonštruoval levický
architekt Rudolf Czibulka.
Tragické obdobie 2. svetovej
vojny, deportácie a holokaust
prežila len časť členov levickej židovskej náboženskej obce. Po vojne obnovili svoju
činnosť a synagóga slúžila svojmu účelu až do roku 1967,
keď sa z nej stal sklad ná-

bytku. Potom Židia užívali
malú modlitebňu na bývalej
Zámočníckej ulici, ktorá bola
asanovaná kvôli výstavbe
Prioru. Od roku 1991 je synagóga vo vlastníctve mesta.
V súčasnosti prebiehajúca
rekonštrukcia by mala navrátiť tomuto priestoru bývalú
krásu, od budúceho roku by
mala slúžiť ako galéria moderného umenia. Stálo by za
uváženie, či by časť obnovených priestorov (napríklad
na galérii) nemohla byť využitá ako stála expozícia k dejinám židovskej náboženskej
obce v Leviciach – podobne
ako je to v Šuranoch. Zaslúžili
by si to všetci Židia, ktorí
v Leviciach žili a žijú, mnohí
z nich prispeli k hospodárskému, spoločenskému
a sociálnemu rozvoju mesta.
Mgr. Marta Švoliková,
Štátny archív v Nitre
– pobočka Levice
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