NOVINKY

z levickej radnice
Občasník mesta Levice			

č. 5, ročník X., november 2012, nepredajné

Október priniesol levickej samospráve
dve významné ocenenia
Najlepšia web stránka mesta či Najkrajšie mesto Slovenska – v týchto dvoch súťažiach
bodovalo mesto Levice a získalo významné „medailové“ umiestnenia. Viac na str. 2 a str. 9
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Vážení občania,
Ospravedlňujeme sa vám za neskoré
doručenie septembrového čísla Noviniek
z levickej radnice, ktoré bolo zavinené
chybou distribútora.
Ďakujeme za pochopenie.

Levická 10 prilákala už po šiestykrát mnoho športovcov nielen z Levíc ale aj širokého okolia.
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Web stránka mesta Levice jedna z najlepších na
Slovensku!

Mesto Levice získalo významné ocenenie v súťaži ZlatyErb.sk
2012, vrámci ktorej sú každoročne oceňované najlepšie webové
sídla slovenských samospráv. Zo 180 hodnotených slovenských
miest a mestských častí získalo Mesto Levice v tejto prestížnej
súťaži významné 3. miesto.
Súťaž Zlatý Erb je projekt, ktorého cieľom je oceniť najlepšie internetové stránky, výnimočné projekty a ohodnotiť kvalitu a prístupnosť
elektronických služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí
a obcí. Súťaž každoročne vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska,
Združenie informatikov samospráv Slovenska a eSlovensko, o.z.
v spolupráci s projektom Zodpovedne.sk a Medzinárodným kon-

gresom ITAPA. Odborná komisia hodnotí kritéria ako test reakcie
na žiadosť o poskytnutie informácií, povinne zverejňované informácie, bezbariérová prístupnosť, dodržiavanie štandardov a technická
správnosť, odporúčané informácie, služby, informácie v oblasti cestovného ruchu či ovládanie webu, prehľadnosť a grafické spracovanie
stránky. Za každé kritérium môže hodnotená internetová stránka
získať maximálne 5 bodov, celkovo v hodnotení 55 bodov.
Vyhlásenie výsledkov 9. ročníka súťaže ZlatyErb.sk 2012 sa uskutočnilo 25. 10. 2012 v Bratislave v hoteli Crowne Plaza, v rámci Medzinárodného kongresu ITAPA. Ceny ZlatyErb.sk boli udeľované v troch
hlavných kategóriách: obce, mestá a mestské časti a samosprávne
kraje. Zároveň boli udelené špeciálne ceny za najlepšiu elektronickú
službu, najlepšiu bezbariérovú stránku či za dlhodobý prínos v oblasti budovania eGovernmentu.
V kategórii miest získalo 1. miesto už po siedmykrát Mesto Bratislava
(47,2 bodov), na druhom mieste sa umiestnilo Mesto Banská Bystrica (46,4 bodov) a 3. miesto získalo Mesto Levice (45,4 bodov). Prvé
miesto v kategórii VÚC získal Prešovský samosprávny kraj. Z obcí
zvíťazila stránka obce Klátová Nová Ves. Pre Levice to nebolo prvé
ocenenie v tejto súťaži, v roku 2008 internetová stránka mesta získala
špeciálnu cenu v kategórii Najlepšia elektronická služba samospráv.
Internetová stránka www.levice.sk prešla v roku 2011 veľkou zmenou, ktorej cieľom bolo okrem nového dizajnu zohľadniť všetky
legislatívne štandardy a požiadavky na webové sídla samospráv.
Stránka funguje od roku 2003, za tie roky je toto štvrtá grafická
zmena web stránky. Informácie o meste sú poskytované v troch jazykových mutáciách - anglicky, nemecky a maďarsky.
Adriana Macáková

Zmenil sa termín podávania žiadostí o dotácie mesta
Spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu
mesta prešiel dôležitými zmenami. Okrem zmeny termínu podávania žiadostí
sa obmedzili aj oblasti na ich poskytnutie a zároveň bolo zrušené poskytovanie
dotácií mestskou radou. Upravil sa aj
spôsob vyúčtovania dotácie.
Na 11. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 30. 8. 2012 bola schválená aktualizácia Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Levice (VZN) č. 73
o podmienkach poskytovania dotácií
právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice, ktorá je účinná dňom
17. 9. 2012.
Žiadosti sa podávajú už na jeseň
Medzi najzávažnejšie zmeny, ktoré boli
riešené aktualizáciou, patrí termín na
podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Žiadosti o dotáciu na rok 2013 je
potrebné podať do 21. 12. 2012. Tento termín rieši prechodné ustanovenie

VZN. Následne v ďalších rokoch budú
akceptované žiadosti podané do 31. 10.
bežného roka. To znamená, že napríklad
žiadosť o dotáciu na rok 2014 subjekt
podáva do 31. 10. 2013.
O dotáciu bude možné požiadať len
mestské zastupiteľstvo a primátora
Ďalšou úpravou je, že mestskú radu už
nebude možné požiadať o dotáciu. Právomoc pridelenia dotácie zostala primátorovi mesta priebežne počas celého
roka a mestskému zastupiteľstvu.
Na stravu, honorár či úvery dotáciu
nedostanete
Aktualizáciou boli vymedzené oblasti, na
ktoré nebude možné dotáciu z rozpočtu
mesta poskytnúť. Ide o stravné náklady,
nákup alkoholu a tabakových výrobkov,
honoráre pre organizátorov, refundáciu
výdavkov uhradených v predchádzajúcom roku, splácanie úverov a úrokov
z poskytnutých úverov a náklady, ktoré sa
nedajú preukázať účtovnými dokladmi.

Zmena nastala aj v spôsobe vyúčtovania dotácie
Už dotácie poskytnuté v roku 2012 budú
vyúčtovávané v zmysle § 7 aktualizovaného VZN, t.j. v stĺpci Skutočnosť Prílohy
č. 2 k VZN. Zároveň subjekty vyplnia
tabuľku Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta Levice podľa VZN
mesta Levice č. 73, ktorá nie je súčasťou
VZN, ale je predpísaná pri vyúčtovaní
finančných prostriedkov poskytnutých
z rozpočtu mesta Levice. Obidve tabuľky
(Príloha č. 2 aj tabuľka Zúčtovanie dotácie) sú k dispozícii na internetovej stránke mesta Levice v časti Tlačivá, prípadne
v Kancelárii prvého kontaktu na mestskom úrade. V prípade následnej kontroly použitia dotácie hlavným kontrolórom, bude subjekt povinný na vyžiadanie
predložiť k nahliadnutiu všetky doklady,
ktoré preukážu použitie dotácie.
Jana Komáromyová
finančné oddelenie
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Za správne poplatky občania zaplatia viac
Z dôvodu zmeny legislatívy od 1. októbra 2012 došlo k zvýšeniu niektorých správnych
poplatkov. Keďže niektoré kompetencie štátnej správy sú presunuté na samosprávy, zvýšenie správnych poplatkov sa dotkne občanov aj pri vybavovaní na mestskom úrade.
Prehľad vybraných správnych poplatkov
pri konaní pred orgánmi samosprávy (pre
porovnanie sú uvedené pôvodné/nové
výšky správnych poplatkov):
• Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití
územia pre právnické osoby 16,50 €/100 €
• Žiadosť o stavebné povolenie: na stavbu
rodinného domu do 600 m3 33 €/33 €, za
každých ďalších začatých 100 m3 0 €/20 €
• Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
bytového domu do 3000 m3 66 €/750 €,
za každých začatých 1000 m3 0 €/250 €
• Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny stavieb pred dokončením rodinného domu 23 €/100 €, bytového domu
23 €/750 €
• Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
garáže 23 €/30 €
• Žiadosť o povolenie na zmenu užívania
stavby 16,50 €/30 €
• Žiadosť o povolenie na odstránenie
stavby pre fyzickú osobu 6,50 €/16,50 €,
pre právnickú osobu 6,50 €/200 €
• Žiadosť o povolenie informačného, reklamného zariadenia do 15
m2 49,50 €/60 €, od 15 do 40 m2
49,50 €/200 €, nad 40 m2 49,50 €/430 €
• Výpis z matriky, s výnimkou prvého
výpisu z knihy narodení, manželstiev
a úmrtí 1,50 €/5 €
• Zmena mena alebo priezviska (ak nejde
o meno maloletých detí ani o hanlivé či
neosobné meno) 99,50 €/100 €

Oznam o aktuálnych
uzávierkách pozemných
komunikácií v meste Levice

• Osvedčenie podpisu na listine
0,50 €/1,50 €
• Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky
a úradného podpisu 3 €/5 €
• Vydanie rybárskeho lístka: ročný zo
6,50 €/7,00 €, trojročný zo 16,50 €/17,00 €
Všetky zmeny správnych poplatkov sú
uvedené v zákone NR SR č. 286/2012 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch,
v znení neskorších predpisov. Uvedenou
zmenou zákona dochádza aj k novele:
• Zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, kde sa upravujú kompetencie Ministerstva financií SR, ktoré
z vlastného podnetu môže zmeniť
udelenú licenciu na prevádzkovanie
hazardných hier ak dôjde k zmene
zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Upravuje
sa percento odvodu do štátneho rozpočtu pri číselných lotériách.
• Zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorou sa posúva
termín zrušenia kolkových známok,
ako jedným z možných spôsobov platenia správnych a súdnych poplatkov
z januára 2013 na január 2014.
Adriana Macáková

Zástupkyňa primátora mesta Levice Mgr. Beata Vrábelová
a koordinátor benefície Csaba Tolnai
Vás srdečne pozývajú
na benefičnú aukciu Art for help 2012
dňa 16. decembra 2012 (nedeľa) v Koncertnej sále Tekovského
múzea v Leviciach.
Výťažok z aukcie bude venovaný sociálne slabým rodinám z Levíc.
Predaukčná výstava sa uskutoční dňa 9. decembra 2012
v Kapitánskej budove Tekovského múzea v Leviciach. Hosťom
večera bude speváčka Adriena Bartošová a p. Štefan Bučko.
Viac na www.levice.sk

Mestský úrad Levice upozorňuje
širokú motoristickú verejnosť, že
z dôvodu realizácie stavby „Horúcovodná prípojka a KOST Nálepkova,
Levice, budú čiastočne alebo úplne
uzavreté nasledovné komunikácie:
• križovatka Hollého ul. s Ul.
kpt. Jaroša úplná uzávierka
v 45. - 48. týždni do 15.00 hod.
dňa 30. 11. 2012
• Ul. kpt. Jaroša od križovatky
s Hollého ul. po križovatku so
Saratovskou ul. úplná uzávierka v termíne od 7.00 hod dňa
5. 11. 2012 do 15.00 hod. dňa
30.11.2012
• Saratovská ul. v križovatke
s Ul. kpt. Jaroša úplná uzávierka v termíne od 17.00 hod. dňa
23. 11. 2012 do 17.30 hod. dňa
25. 11. 2012
• Kyjevská ul. č. 13 úplná uzávierka
v 48. - 49. týždni do 15.00 hod.
dňa 30. 11. 2012
• Nábrežná ul. č. 1 (CVS) úplná
uzávierka v termíne od 15.00
hod. dňa 7. 12. 2012 do 20.00
hod. dňa 9. 12. 2012
Všetky uzávierky budú riadne označené prenosným dopravným značením, preto prosíme vodičov, aby ho
rešpektovali.
Ďakujeme za pochopenie.
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Výmena jódových tabliet
V zmysle zákona bude Mestský úrad v Leviciach opäť zabezpečovať bezplatnú výmenu jódových tabliet pre obyvateľstvo.
Výmena tabliet bude vykonaná zamestnancami mesta osobne v mieste trvalého
bydliska od 2. 11. do 30. 11. 2012 v čase
od 8.00 do 16.00 h denne okrem sviatkov,
soboty a nedele. Tablety môže vymeniť aj
jeden člen rodiny starší ako 15 rokov pre
celú rodinu bývajúcu na uvedenej adrese.
Obyvatelia, ktorí nebudú zastihnutí na
adrese trvalého bydliska, si môžu vymeniť jódové tablety v dňoch 3.12. až
14.12.2012 v čase od 8.00 do 14.30 h na
Mestskom úrade v Leviciach v priesto-

roch referátu daní a poplatkov (vchod
z boku MsÚ).
Jódová profylaxia je jedným z doplnkových protiradiačných opatrení, ktoré sa
realizujú pri udalosti III. stupňa - núdzový stav v okolí AE Mochovce.
Jódová profylaxia spočíva v použití preparátov obsahujúcich stabilný (nerádioaktívny) jód, napríklad jodid draselný
(KI), ktoré blokujú absorbciu rádioaktívneho jódu štítnou žľazou. Nechráni proti
vnútornému ožiareniu inými rádionuklidmi. Je doplnkom k ostatným opatreniam a žiadnom prípade ich nenahradzuje. Účinnosť jódovej profylaxie závisí
na včasnom podaní preparátov. Ak sa ich

podanie uskutoční 1 až 6 hodín pred začiatkom príjmu rádioaktívneho jódu, je
ochrana takmer úplná. Pri oneskorenom
podaní sa znižuje, napríklad pri podaní
2 hodiny po začiatku príjmu rádioizotopu
jódu je asi polovičná.
Jódové tabletky je potrebné podávať
okamžite, najneskoršie do dvoch hodín
od začiatku vdychovania rádioaktívneho jódu. Pri dlhodobom alebo vysokom
príjme rádioaktívneho jódu sa podávanie tabliet opakuje a to spravidla po
48 hodinách.
Miroslav Stanek
referent CO a KR

Ukončenie projektu „TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
V LOKALITE LADISLAVOV DVOR“

„Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“
Mestu Levice bol schválený projekt s názvom „Terénna sociálna
práca v lokalite Ladislavov dvor“, ktorý bol vypracovaný v zmysle podmienok výzvy Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia. Výška nenávratného finančného príspevku
predstavovala sumu 95% z celkových oprávnených výdavkov, t.j.
35 710,50 €. Spolufinancovanie mesta Levice bolo vo výške 5%
z celkových výdavkov, t.j. 1 879,50 €. Projekt sa realizoval v meste
Levice v časti Ladislavov dvor.
Cieľom projektu bol rozvoj rómskej komunity, dosiahnutie zmeny
postoja Rómov v snahe riešiť svoju vlastnú situáciu, ich začlenenie
sa do majoritnej spoločnosti.
Medzi špecifické ciele projektu patrili:
• Predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, porúch
psychického, fyzického a sociálneho vývinu a zamedzenie
nárastu sociálno-patologických javov.
• Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít
so zameraním na zvýšenie ich aktivity.
• Zlepšenie sociálnych návykov a integrácia marginalizovanej rómskej komunity s ohľadom na ich špecifické potreby.
Cieľovou skupinou bola marginalizovaná rómska komunita žijúca
v lokalite Ladislavov dvor.
Projekt Terénnej sociálnej práce v lokalite Ladislavov dvor realizoval
1 sociálny pracovník (SP) a 1 jeho asistent (ASP). Pracovníci realizovali všetky aktivity priamo v lokalite Ladislavov dvor, kde pracovali s
rómskou komunitou s cieľom zvýšiť ich sociálnu inklúziu. Základné
aktivity spočívali v poskytovaní poradenstva a sprevádzaní klientov
na úrady a inštitúcie v súvislosti s riešením ich nepriaznivej sociálnej situácie, získavaním alebo obnovovaním pracovných návykov
potrebných na začlenenie sa do pracovného procesu, pomocou pri

uplatnení sa na trhu práce (vyhľadávaním ponúk, žiadostí, individuálna sociálna práca s konkrétnym klientom, jeho rodinou, komunitou v prirodzenom rodinnom prostredí), poskytovaním poradenstva
v oblasti zlepšenia osobnej hygieny a zdravotnej starostlivosti o deti a
dospelých (napr. dodržiavaním pravidelných lekárskych prehliadok a
očkovaní), v zlepšení školskej dochádzky, odstraňovaním záškoláctva
v spolupráci so základnou a materskou školou, špeciálnou základnou
školou internátnou ŠMŠ, zvyšovaním hodnoty vzdelávania Rómov,
pohovormi s rodičmi, zmysluplným využívaním voľného času najmä
u detí a mládeže, vedením k hospodárnosti a využívaním dávky a
príspevkov na zákonom stanovený účel (poučenie o hospodárnom
nakupovaní potravín a ošatenia), získavaním návykov a zručností
potrebných na riadne užívanie obydlí, pomocou pri riešení bytových
otázok klientov (spolupráca so správcom mestských bytov pri riešení
neplatičov nájomných bytov), poradenstvom a pomocou v zložitých
sociálnych situáciách a riešením životných kríz.
Sociálny pracovník a asistent sociálneho pracovníka úzko spolupracovali s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, s obvodnou
a mestskou políciou, so Slovenským červeným krížom, neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami zaoberajúcimi sa
sociálnou problematikou na území mesta Levice.
Aktivity projektu začali 01.10.2010 a to podpornou aktivitou –
riadenie projektu, v rámci ktorej sa uskutočnilo výberové konanie
na SP a jeho asistenta. Hlavná aktivita - výkon SP a jeho asistenta
začala 01. 11. 2010 a trvala do 30. 09.2012.
Informácie o projekte získate na internetovej stránke www.levice.sk.
Dana Vinklerová
projektová manažérka MsÚ Levice
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Primátor blahoželal 95-ročným občanom mesta
Do pamätnej knihy mesta Levice sa 26. októbra zapísali jubilantky Helena Szádecká a Anna Turayová, ktoré sa tento rok dožívajú krásneho veku – 95 rokov. Primátor Štefan Mišák daroval
každej oslávenkyni darčekový kôš a kyticu.
Pani Szádecká (obr.1) vychovala 5 detí a celý život pracovala ako
predavačka. Narodila sa slovenským vysťahovalcom v Amerike
a keď mala päť rokov, vrátili sa na Slovensko. Dlho hovorila len
po anglicky. Dnes sa teší zo siedmich vnúčat a ôsmich pravnúčat
a nevynechá každodennú prechádzku. Pani Turayová (obr. 2) pochádza z 11 súrodencov a kým sa nevydala, pracovala ako kaderníčka. Vychovala dvoch synov, má šesť vnúčat a štyri pravnúčatá.
S príbuznými si rada zahrá karty, najradšej má žolíka.
Oslávenkyniam srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a životného elánu.
Adriana Macáková

Obr.1 – jubilantka Helena Szádecká

Obr. 2 – jubilantka Anna Turayová

Október v znamení úcty k seniorom

Mesto Levice si každý rok pripomína „Október, mesiac úcty k starším“ stretnutiami
s dôchodcami. Rok 2012 bol Európskou
komisiou vyhlásený za „Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami“ a aj práve preto bolo vyvrcholením tohtoročného úsilia mesta vychádzať
v ústrety staršej generácii zorganizovanie
spoločného stretnutia spojeného so vzdelávacím programom pre seniorov.
Začiatkom októbra sa v sobášnej sieni
mestského úradu stretli členovia Rady
seniorov, Bezbariérovej komisie a Denných centier dôchodcov, pre ktorých boli
pripravené zaujímavé prednášky (obr.1).
MUDr. Dana Čechová z Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Leviciach
prednášala na tému „Fyzické ochorenie –
Alzheimerova choroba“, ktorá je jednou
z najničivejších mozgových ochorení. Zároveň pracovníčky z RÚVZ v Leviciach
účastníkom stretnutia, ktorí mali záujem,
vykonali praktické merania krvného tlaku.

Tréning pamäti pre aktívnych seniorov
a seniorov s poruchami pamäti prebiehal pod vedením trénerky pamäti p. Evy
Bajanovej z Tekovskej knižnice v Leviciach. Cvičenia boli poučné a mimoriadne zábavné, často sa účastníci nasmiali

a pobavili na vlastných schopnostiach či
neschopnostiach. Hry boli zamerané na
precvičenie mozgu, pri ktorých sa používala najmä krátkodobá pamäť, pozornosť
a matematické a vizuálne schopnosti.
Na záver riaditeľka Slovenského červeného kríža v Leviciach p. Oľga Szalmová
viedla prednášku v duchu „Európskeho
roka aktívneho starnutia a solidarity
medzi generáciami“, vrámci ktorej informovala prítomných o možnostiach
aktívne sa podieľať na spoločenskom živote zapájaním sa do rôznych dobrovoľníckych aktivít, kde seniori môžu využiť
ich neoceniteľné skúsenosti, ktoré nadobudli počas svojho života.
„Aktívne starnúť znamená zachovať si aj
vo vyššom veku dobré zdravie a postavenie plnohodnotného člena spoločnosti,
cítiť sa spokojne vo svojej práci, nezávisle
v každodennom živote a byť zainteresovaný v občianskych záležitostiach,“ povedala
Mgr. Beáta Vrábelová, zástupkyňa primátora, ktorá bola iniciátorkou tohto stretnutia. „Bez ohľadu na náš vek stále môžeme zohrávať aktívnu úlohu v spoločnosti
a tešiť sa z kvalitného života,“ povzbudila
prítomných vo svojom príhovore (obr.2).
Členovia Rady seniorov, Bezbariérovej
komisie a prítomní občania/seniori zo
štyroch denných centier, ktoré prevádzkuje mesto Levice, citlivo vnímali stretnutie
a prednášku a veľmi ocenili záujem mesta Levice o zapojenie sa do „Európskeho
roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami“.
Vzhľadom na veľký úspech prednášky
bude mesto v podobných podujatiach pokračovať a zapájať seniorov do ďalších nových vzdelávacích aktivít.
Gabriela Špaňová
referent sociálnych vecí

samospráva
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Už čoskoro pribudnú v meste nové detské ihriská
Do konca novembra 2012 pribudnú v lokalitách Vinohrady,
Nová osada a Podlužianka nové detské ihriská s celkovými
nákladmi na výstavbu vo výške 113 tisíc eur.
V apríli tohto roku vyčlenilo mesto Levice na výstavbu nových detských ihrísk finančné prostriedky vo výške 200 tis. eur. Z plánovaných lokalít na výstavbu detských ihrísk v meste Levice boli vybrané
tri - Vinohrady, Nová osada a Podlužianka, v ktorých by mali byť
nové detské ihriská vybudované do konca roka 2012.
V mesiacoch marec - apríl 2012 pripravovalo oddelenie životného
prostredia a komunálnych vecí odborné podklady potrebné k vykonaniu verejného obstarávania. Vzhľadom na výšku vyčlenených
finančných prostriedkov, ako finančný limit podľa zákona o verejnom obstarávaní, bola zákazka zaradená do podlimitných zákaziek, čím museli byť dodržané zákonom stanovené lehoty. Verejné obstarávanie bolo ukončené v mesiaci október a momentálne
prebieha stavebné konanie. Verejným obstarávaním boli uzavreté
zmluvy na výstavbu detských ihrísk v celkovej hodnote 113 tis.
EUR s DPH. Vlastná realizácia by mala byť ukončená do 30. no-

Mestský parlament
mládeže má zastúpenie v komisii MsZ

vembra 2012 v závislosti od klimatických podmienok. V obytnom
súbore Vinohrady bude realizované detské ihrisko v priestore
pod existujúcim, vandalmi zničeným detským ihriskom Viničné
domčeky v časti za chodníkom. V lokalite Nová osada sa umiestni detské ihrisko do parku na Ul. J. Hollého a v obytnom súbore
Podlužianka bude nové detské ihrisko vybudované v priestore za
obytným domom na Vajanského ul. č. 2 - 10.
Detské ihriská sa budú skladať z hracích prvkov rozdelených do
dvoch zoskupení podľa vekových kategórií, a to pre deti od 2 - 5 rokov a pre deti od 5 - 12 rokov. Prvá kategória detí bude šantiť na
závesných hojdačkách (vybavených bezpečnostným sedadlom),
prevažovacej hojdačke, šmýkale, kolotoči a pružinových prvkoch.
Druhú kategóriu detí potešia hojdačky a komplex detských prvkov
spojených v jeden celok. Každé detské ihrisko bude oplotené a jeho
súčasťou bude i mobiliár – lavičky a smetné koše.

Zoznam voľných nebytových priestorov
v majetku mesta Levice na prenájom
Objekty:
Poľná ul. č. 6
•
•
•
•
•
•
•

kancelársky priestor na prízemí 103 m2
kancelársky priestor na poschodí 31 m2
kancelársky priestor na poschodí 169 m2
kancelársky priestor na poschodí 26 m2
kancelársky priestor na poschodí 37 m2
skladový priestor o výmere 66 m2
garáž o výmere 35 m2

Perecká ul. č. 42
•
•
•
•

Líderka Mestského parlamentu mládeže
(MsPM) Dáša Tarišková sa stala členkou
komisie obchodu, služieb, cestovného
ruchu a mládeže. „Cítim sa poctená, že
môžem byť, ako mladý človek súčasťou
komisie mestského zastupiteľstva, verím
že budem nápomocná,“ povedala nová
členka poradného a iniciatívneho orgánu
mestského zastupiteľsva.
Dáša sa zúčastnila už prvého zasadnutia, kde predstavila činnosť MsPM
a vyjadrila sa k možnej spolupráci.
Členovia vyjadrili veľké potešenie
z prítomnosti líderky MsPM v komisii.
Radka Tatarkovičová
mediálna skupina MsPM

Mária Parráková
referent ŽP

priestor na I. poschodí o výmere 60 m2
priestor na I. poschodí o výmere 73 m2
priestor na I. poschodí o výmere 50 m2
priestor na I. poschodí o výmere 150 m2

Ul. Ľ.Štúra č. 3

• nebytový priestor na II. poschodí o výmere 17,00 m2
• nebytový priestor na I. poschodí o výmere 25,00 m2

Hronská ul. 8, bývalá práčovňa a čistiareň
• nebytový priestor na poschodí o výmere 130 m2

Námestie hrdinov č. 7-8

Ponúkame priestory na prenájom na
I. poschodí po rekonštrukcii so samostatným príslušenstvom, samostatným
vykurovaním a odberom elektrickej
energie, vhodné ako kancelárske prie-

story, ambulancie, ucelený priestor pre
firmy s menším počtom zamestnancov
• priestory o výmere 72 m2
• priestory o výmere 84,60 m2

Námestie hrdinov č. 13

• nebytový priestor na I. poschodí o výmere 80 m2 (dve miestnosti)

Ul. M.R.Štefánika č. 1
• nebytový priestor
mere 69 m2
• nebytový priestor
mere 13 m2
• nebytový priestor
mere 17 m2
• nebytový priestor
mere 31 m2
• nebytový priestor
mere 40 m2
• nebytový priestor
mere 200 m2

na poschodí o výna poschodí o výna poschodí o výna poschodí o výna poschodí o výna poschodí o vý-

Mestský majer

• garáže o výmere 36 m2

Kasárenská ul. č. 4954 (bývalý Klub
Slovan)
• nebytový priestor o výmere 538 m2

Záujemcovia o prenájom nebytových priestorov sa môžu prihlásiť
na MsÚ Levice, II.poschodie, č. dv.
64, tel. č. 6350269.
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Októbrové zasadnutie parlamentu mládeže
Prvý októbrový deň sa v priestoroch
mestského úradu stretli mládežnícki
poslanci, aby schválili svoj program
a určili si priority, ktorými sa budú zaoberať posledné mesiace roku 2012.
Prvým bodom programu bolo otvorenie
zasadnutia koordinátorkou Martinou
Gašparovou a zhodnotenie realizovaného projektu Mladým bez servítky
II., ktorý sme absolvovali na začiatku
školského roka. Cieľ projektu bolo otvorene komunikovať o problémoch tejto
doby, ako je napríklad obchodovanie
s „bielym mäsom“, mäkké, tvrdé drogy,
násilie a podobne. „Medzi pozvanými,
ktorí prispeli k našim novým vedomostiam, bol preventista z mestskej polície
Miloš Adámik, ktorý mal pre nás pripravený odborný film o obchodovaní
s ľuďmi a dréger na overenie dychovej
skúšky. Na otázky ohľadom nášho mesta, VÚC a ich fungovania nám odpovedal pán primátor mesta Štefan Mišák

a pán poslanec NR SR Marián Kéry,“
hodnotili mládežnícki poslanci.
Ďalším projektom počas nového zloženia mestského parlamentu mládeže
(MsPM) je projekt „Krajšie je tu ako
inde!“, podaný v spolupráci s Mestom
Levice a prostredníctvom Centra pre
filantropiu. Projekt žiaľ z dôvodu početného zastúpenia projektov tento rok
neprešiel, ale ešte je tu stále šanca, že sa
zrealizuje. Projekt mal byť zrealizovaný
na levických rybníkoch, kde mali byť
osadené nové lavičky, smetné nádoby
a náučná tabuľa.
Tento rok náš čaká ešte mikulášska návšteva Národnej rady Slovenskej republiky, kde
nám bude sprístupnená rokovacia sála, budeme môcť vidieť ako dané rokovanie a hodina
otázok v parlamente prebieha.
Radka Tatarkovičová
mediálna skupina MsPM

Projekt Euroscola 2013
Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul uskutočnila v
rámci projektu Euroscola 2013 konferenciu, kde žiaci a študenti diskutovali s poslancami o problematike Európskej
únie, jej inštitúcii a porušovaní ľudských práv a slobôd. Jednou z tém bola aj Sacharovova cena.
Ako prvá európska
poslankyňa Katarína Neveďalová prítomným vysvetlila,
čo to Európska únia
je a aké má funkcie.
Študenti mali možnosť klásť pani europoslankyni
otázky,
na ktoré veľmi rada
odpovedala. Diskusia
sa uskutočnila pomocou konferenčného
hovoru. Ďalší pozvaný bol PhDr. Roman
obr.1 - Europoslankyňa Katarína Neveďalová
Salinka,
poslanec
Mestského zastupiteľstva v Leviciach, ktorý nás oboznámil s problematikou ľudských
práv. Dal nám veľa rád do života a jedno skvelé poučenie „najskôr
začnite od seba“. K poslednej téme Sacharovova cena sa vyjadrila
Mgr. Martina Gašparová, ktorá s mládežou hravo komunikovala
a kládla otázky.
Tému Európska únia vo forme prezentácie spracovala študentka 3.ročníka Barbora Vargová. Tému ľudských práv bola spracovaná vo forme
plagátu a videa, ktoré vytvoril Michal Husár. Zároveň sa podiaľal na
technickom zabezpečení. Základné informácie o Sacharovi odprezentovala Martina Kondéová. Konferenciu viedli študentky 3. ročníka
Veronika Strákošová a Kristína Gulová, ktoré si poradili aj s menšími

komplikáciami techniky. Do projektu bolo zapojených ďalších 12 ľudí,
ktorí sa podieľali na tvorbe propagačného plagátu a papierového srdca, ktoré symbolizuje lásku a rovnosť medzi ľuďmi. Súčasťou projektu
bolo aj vytvorenie dotazníka, ktorého cieľom bolo zistiť vedomosti
študentov stredných škôl a žiakov II. stupňa základných škôl o týchto
témach. Keďže viac ako 60% zo zatiaľ opýtaných respondentov sa ne-

obr. 2 - Účastníci projektu Euroscola 2013

stretlo s pojmom Andrej Sacharov, Sacharovovou cenou a informácie
o ľudských právach im tiež neboli jasné, uskutoční sa ďalšia konferencia, kde bude pozvaných približne 200 študentov z okolitých škôl.
Zapojením sa do projektu Euroscola 2013 súťažíme o výhru jednodňového pobytu v európskom parlamente v Štrasburgu, kde
budeme spolu s poslancami rokovať o problémoch v Európe.
Radoslava Tatarkovičová
mládežnícka poslankyňa za SKŠ sv. Vincenta de Paul
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Mládež si servítku pred ústa nekladie
Projekt „Mladým bez servítky“ je jednou z aktivít Mestského
parlamentu mládeže (MsPM), ktorá je zameraná na dôležité
témy súčasnosti ako protispoločenská činnosť, násilie, fajčenie, alkohol, drogy či obchodovanie s ľuďmi.
V rámci projektu sa začiatkom školského roka uskutočnilo dvojdňové sústredenie pre mládež vo veku od 13 - 19 rokov v príjemnom
a hlavne neformálnom prostredí penziónu v Radave pri Podhájskej.
Projekt sa zameral na ústredné témy protispoločenskej činnosti, ktoré
sú v dnešnej dobe na dennom poriadku. Dôležité informácie, nielen
z teoretického rámca, mládež dostala bez nejakých okolkov, preto
má uvedený projekt výstižný názov „bez servítky“. Všetky aktivity, workshopy, besedy a prednášky boli realizované hravou, pútavou
formou, aby si ich mladí ľudia lepšie zapamätali a šírili ďalej medzi
svojich vrstovníkov. Metodológia celého projektu bola realizovaná prostredníctvom odborných filmov, prezentácií, aktivít v teréne,
živými besedami a diskusiami na témy protispoločenskej činnosti.
Na odborné otázky a témy odpovedal preventista z Mestskej polície
v Leviciach Miloš Adámik. Mladí ľudia privítali aj stretnutie s primátorom mesta Štefanom Mišákom, s ktorým viedli rozsiahlu diskusiu
o problémoch a prioritách v meste Levice. Neskôr diskusia pokra-

čovala s poslancom NR SR Mariánom Kérym o fungovaní vyšších
územných celkov a pôsobení Národnej rady v Slovenskej republike.
Na záver účastníci v dotazníkoch vyjadrili svoj názor na priebeh
celého projektu a vytvorili spoločný leták s konkrétnymi výstupmi.
Martina Gašparová
koordinátorka MsPM

Levická 10 už po šiestykrát
„Šport a osobný príklad športovca profesionála či amatéra je najlepšou prevenciou proti
závislostiam a ohrozeniam dnešnej doby.“

Igor Varga
V nedeľu 28.októbra 2012 sa uskutočnil
už šiesty ročník levického maratónu na 10
km „Levická desiatka“. Športové podujatie
organizuje Mesto Levice v spolupráci s Komisiou športu MsZ v Leviciach pod záštitou
poslanca MsZ Ing. Igora Vargu, ktorý sa
každoročne osobne maratónu zúčastňuje.
„Dnešná doba je sprevádzaná nárastom civilizačných ochorení, typický je sedavý spôsob
života, nedostatok pohybu a nárast obezity.
Trápia nás závislosti rôzneho druhu. Škola
a zamestnanie nás núti podávať stále vyššie
výkony. Menej sa osobne stretávame a menej
komunikujeme,“ vysvetlil Igor Varga podstatu organizovania tohto podujatia. „Levická 10 je pre mladšiu generáciu viacej športové podujatie a pre starších bežcov a amatérov
je to spoločenská udalosť, pri ktorej skôr ako
o rýchlosť ide o príležitosť stretnúť starých
priateľov, spoznať nových, možnosť porozprávať sa a mať radosť z pohybu. Veľkým

povzbudením sú pre mňa osobne tí najstarší
bežci a vozičkári,“ dodal.
Priaznivcov behu neodradilo ani sychravé
jesenné počasie a na štart nastúpili v hojnom
počte. Celkom zaregistrovaných 84 pretekárov súťažilo v piatich kategóriách, deti ročníky 2001 – 2004 bežali trať s dĺžkou cca 660
m, detí narodené v roku 2005 a mladšie bežali trať 330 m, mladší a starší žiaci 1 okruh
cca 3 km a juniori a dospelí bežali 3 okruhy
s celkovou dĺžkou 10 km.
Absolútnym víťazom šiesteho ročníka Levickej desiatky sa stal Tadeáš Fazekaš s časom
30 minút a 50 sekúnd, pretekár športového
klubu Atóm Levice. Medzi ženami zvíťazila
Ivana Kuriačková s časom 33 minút 17 sekúnd, tiež členka ŠK Atóm Levice, čerstvá
juniorská majsterka sveta v akvatlone.
Výsledky:
Chlapci a dievčatá r. 2005 a ml.
1. Kopernický Sebastian (2006, Levice),
Haulíková Paulína (2005, Levice)
2. Jánoš Michal (2006, Levice), Oltmanová
Natália (2005, Levice)
3. Titka Ivko (2007, Levice), Moravčíková
Ema (2006, Rybník)

Chlapci a dievčatá r. 2001 - 2004
1. Toma Jakub (2005, Bátovce), Povrazníková Dominika (2002, Levice)
2. Kabát Oliver (2002, Levice), Lindnerová
Petra (2002, Levice)
3. Špaňo Dominik (2002, Levice), Jánošová Karin (2002, Levice)
Chlapci a dievčatá r. 1997 - 2000
1. Verbovský Matúš (1998, Levice), Titková Viktória (2000, Levice)
2. Ziman Peter (1997, Velký Ďur), Oltmanová Kristína (1999, Levice)
3. Pavlovič Erik (2000, Podlužany), Meszárošová Natália (1999, Levice)
Muži a ženy r. 1996 - 1963
1. Fazekaš Tadeáš (1996, Levice, 30:50:00),
Kuriačková Ivana (1994, Levice, 33:17:00)
2. Bubeník Jozef (1987, Trenčín, 31:09:00),
Miklóšová Ivona (1996, Levice, 34:08:00)
3. Jánoš Slavomír (1972, Levice, 32:38:00),
Gunárová Katarína (1995, Levice, 38:22:00)
Seniori 1962 a st.
1. Melicherčík Igor (1962, Levice, 37:44:00)
2. Erdziak Pavola (1950, TASR BA, 40:57:00)
3. Sloboda Jozef (1946, Trnava, 49:03:00)
Štartovaciu listinu všetkých účastníkov
zoradených podľa umiestnenia v jednotlivých kategóriách nájdete na internetovej stránke mesta www.levice.sk.

Všetkým účastníkom blahoželáme!
Adriana Macáková
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Čo je nové v cestovnom ruchu?
Synagóga sa stala súčasťou Slovenskej
cesty židovského kultúrneho dedičstva
Koncom októbra podpísal primátor mesta
rámcovú zmluvu o spolupráci s Neinvestičným fondom židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, ktorá oprávňuje mesto
používať logo a identitu Cesty za účelom
propagácie synagógy. Obnovou národnej
kultúrnej pamiatky – synagógy vznikol
v Leviciach nový priestor nielen pre kultúrny život. Mestu sa tak naskytla príležitosť
zviditeľniť túto pamiatku na národnej ako
i na medzinárodnej úrovni. Slovenská cesta
židovského kultúrneho dedičstva združuje
najvýznamnejšie pamiatky židovskej kultúry
(synagógy, múzeum, cintoríny) za účelom
ich lepšej propagácie a úplnej integrácie do
kultúrneho a turistického produktu Slovenska. Cesta funguje na princípe partnerstva
s vlastníkmi a správcami pamiatok. Pomáha
im v marketingu jednotlivých objektov. Pamiatky sú označené identifikačnou tabuľou.
Ňou bude označená aj levická synagóga.
V rámci Nitrianskeho kraja sú do tohto projektu zaradené i synagógy v Nitre, Komárne,
Nových Zámkoch, Šuranoch a Šahách.
Na medzinárodnej úrovni je Slovenská cesta
židovského kultúrneho dedičstva súčasťou

rozsiahleho projektu Európskej cesty židovského kultúrneho dedičstva, ktorý nesie označenie Veľká kultúrna cesta Rady Európy. Podrobnejšie informácie o projekte môžete nájsť
na stránke www.slovak-jewish-heritage.org.
Levice sú druhým najkrajším mestom na
Slovensku
Od 1. apríla do 31. októbra 2012 prebiehalo internetové hlasovanie za „Najkrajšiu
obec a mesto Slovenska“ na portáli Slovakregion. Mesto Levice sa umiestnilo na
krásnom druhom mieste, čím si polepšilo
svoje umiestnenie oproti predchádzajúcemu roku o štyri priečky. Na prvom mieste
sa umiestnil Bardejov, na treťom mieste
skončil Púchov, nasledujú Skalica, Prešov
a Trenčín. Mestu by malo toto víťazstvo pomôcť najmä vo zviditeľnení sa. Okrem diplomu získa mesto celoslovenskú propagáciu
v médiách, propagačné materiály či grafický baner o meste na portáli Slovakregion.
Pribudnú nové propagačné materiály
V decembrom čísle máme pre deti pripravené
prekvapenie, vďaka ktorému spoznajú mesto
a jeho históriu a budú si ho môcť vymaľovať.
Pôjde o omaľovánku obohatenú milými ver-

Po stopách židovských predkov

Levickú synagógu navštívil potomok Dr. Jozefa Pólyu, ktorý bol
v čase výstavby synagógy v roku 1883 najvyšším predstaviteľom,
predsedom židovskej náboženskej obce v Leviciach. Fred E. Kelemen
(obr. 1), prapravnuk tejto významnej osobnosti levickej histórie, navštívil Levice počas svojej návštevy Slovenska pri príležitosti filmového
festivalu v Bratislave. Žije v Nemecku a je známym filmovým režisérom a kameramanom. O svojich predkov zo Slovenska však prejavuje
intenzívny záujem a zbiera informácie o všetkých členoch rozsiahlej
rodiny. Nad rekonštrukciou synagógy vyslovil pochvalu, keďže tento
historický objekt videl pred pár rokmi ako schátralú ruinu.
Jeho praprastarý otec Dr. Jozef Pólya (obr. 2) sa narodil v roku 1830
v Drietome (okres Trenčín). Študoval medicínu na Lekárskej fakulte
Viedenskej univerzity, kde v roku 1858 získal diplom chirurga. Od roku
1858 žil v Leviciach. Zomrel 4. novembra 1894, pochovaný je na židovskom cintoríne v Leviciach. Jeho meno sa verejnosť dozvedela zo zakladacej listiny, ktorá bola náhodou objavená počas rekonštrukcie synagógy.
Adriana Macáková

šíkmi, prostredníctvom ktorých sa deti oboznámia so zaujímavosťami nášho mesta.
Druhým pripravovaným materiálom je
brožúra venovaná židovskej tematike. Dozviete sa z nej zaujímavé informácie o živote a osudoch Židov nielen v Leviciach,
ale i blízkom okolí. Predstavené budú
taktiež pamätihodnosti a významné osobnosti židovskej komunity. Zostavovateľom
brožúry je p. Csaba Tolnai, ktorý spolu
s p. Raimundom Zahrádkom vytvorili
krásny propagačný materiál plný zaujímavých historických a novodobých fotografií.
Veríme, že potešíme i milovníkov turistiky.
Tí sa konečne dočkajú materiálu venovanému turistickým trasám v okolí Levíc. Šesť
zaujímavých a nenáročných trás Vám v tzv.
„skladačke“ predstaví RNDr. Vladimír Smetana. Poradí Vám, odkiaľ treba túru začať,
koľko času Vám výlet zaberie a aké prevýšenie absolvujete. Novú letnú sezónu tak budete môcť začať i s pomocníkom na cestách.
Propagačné materiály nájdete v Levickej
informačnej agentúre (na Holubyho ulici)
už koncom roka.
Zuzana Obická
referent pre cestovný ruch a regionálny rozvoj
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PREDSTAVUJEME PARTNERSKÉ MESTÁ
Skierniewice
V roku 2004 mesto Levice podpísalo zmluvu o nadviazaní
partnerských vzťahov s ďalším poľským mestom - mestom
Skierniewice. Skoro 50-tisícové mesto leží 60 km severozápadne od Varšavy. Na rozdiel od priemyselnej Rudy Slazskej,
ktorú sme vám predstavili v minulom čísle, Skierniewice sú
vedeckým centrom poľského záhradníctva. Za svoje sídlo si
toto mesto vybral aj Výskumný ústav ovocinárstva, kvetinárstva a zeleniny, ktorý výrazne ovplyvnil vývoj mesta. Už viac

ako 30 rokov sa tu koná niekoľkodňový festival kvetín, ovocia
a zeleniny, ktorý každoročne priláka asi 150 tisíc návštevníkov
z domova i zo zahraničia. Najstaršia zmienka o Skierniewicziach ako vidieckej osade je z roku 1139. Jednou z dominánt
mesta je budova železničnej stanice z roku 1872, ktorá bývala
súčasťou významnej historickej trasy Varšava-Viedeň.
Adriana Macáková
Foto: internet

Z HISTÓRIE NÁŠHO MESTA
Staré kasárne
Chátrajúca budova v centre mesta prežila revolúcie a dve svetové vojny, slávu
vojenských ťažení aj smutné obdobie
holokaustu. Nedokázala však odolať
záujmom novodobých „developerov“.
Jej dôležitosť pre mesto a medzinárodný
význam nám dnes pripomínajú už len
zažltnuté fotky a záznamy z archívov.
Kasárne Maďarskej kráľovskej domobrany
(Honvédske kasárne, neskôr Kasárne Jana
Žižku, Kasárne M. R. Štefánika) postavila
v roku 1870 pre 61. tekovský prápor stavebná firma Františka Sisáka, mesto si na ich
vybudovanie vzalo úver z Levickej sporiteľne. Areál kasární tvorili tri samostatné budovy. Honvédi (obrancovia vlasti) bol čestný
názov pôvodne dobrovoľníkov – účastníkov
maďarskej revolúcie proti Viedni v rokoch
1848 a 1849. Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní roku 1867 ich však obnovili ako pravidelnú armádu. Prvým veliteľom bol mjr.
Ján Várady. Krátky čas tu bol umiestnený
aj prápor zo Šiah. V roku 1889 boli kasárne
sídlom 14. uhorského pluku a v tom istom
roku, keďže kasárne už kapacitne nestačili,
bol pluk premiestnený do Nitry. V roku 1897
prebehla rozsiahla rekonštrukcia objektov
kasární, kedy budovy rozšírili a zväčšili. Časom sa tu vystriedalo niekoľko záložných
a peších plukov. Stála posádka míňajúca

žold v obchodoch a hostincoch bola pre
mesto prínosom. Kasárne sa natoľko zapísali do povedomia Levičanov, že sa objavili
aj vo viacerých ľudových piesňach. Po vypuknutí 1. svetovej vojny začiatkom augusta
1914 boli levickí chlapci postupne odvážaní
na balkánsky front na územie Srbska, kde sa
zúčastnili troch ofenzív. Je to zvláštne a nie
celkom pochopiteľné, že Levičania privítali vypuknutie vojny s veľkým nadšením.
Stovky akčných študentov vyzbrojených
národnými zástavami a hlasným skandovaním „Nech žije kráľ a vojna !“ budili v meste

rozruch. Zamerali sa hlavne na kasárne, kde
národnými piesňami, ba dokonca ohňostrojom oslavovali miestnu posádku.
V roku 1915 vzniká v budove kasární
osobitné školiace stredisko pre vojakov.
Rozpad Rakúsko-uhorskej monarchie
vyvrcholil koncom októbra 1918. Počas
obsadzovania novovzniknutého Československa, a to najmä územia Slovenska
československým vojskom, neustále dochádzalo k ozbrojeným zrážkam s Maďarmi. V Leviciach sa zdržiavali v lete
1919 vojská Maďarskej republiky, ktoré
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mali sídlo v kasárňach. Posádke a bojom velil major Pálmay Ernest, ktorému v roku 1939 po Viedenskej arbitráži
a znovupričlenení Levíc k Maďarsku odhalili pamätnú tabuľu na priečelí kasární.
Posádka kasární sa po bojoch s československým vojskom a českými legionármi
zdemoralizovala a z kasární zutekala.
Po vzniku Československej republiky
kasárne slúžili 20. banskobystrickému
záložnému práporu 26. pluku a 3. práporu nitrianskeho tzv. tatranského pluku.
V tridsiatych rokoch 20. storočia v levických kasárňach bývali československí
vojaci 33. cyklistického pluku pod vedením pplk. Jána Dokupila. Po Viedenskej
arbitráži v novembri 1938 sa do kasární
vrátili maďarskí vojaci. Zriadili v nich
Štátnu policajnú školu, v roku 1939 tu
bola hasičská zbrojnica aj sídlo mládežníckej organizácie Levente.
Smutnou kapitolou dejín mesta bolo konečné riešenie židovskej otázky počas druhej svetovej vojny. Na jar 1944 bolo v Leviciach zriadené geto, kde boli sústredení
židovskí spoluobčania s cieľom ich fyzicky
zlikvidovať. Geto bolo zriadené v už vtedy
starých kasárňach.
Mose Hoch, levický Žid, ktorí prežil nacistické besnenie vo svojej knihe „A útechu nenájdeš“ na levické geto v kasárňach spomína takto:
„Našu rodinu rozdelili: ja som musel odísť do kasárne a mojich drahých - matku
a zvyšok mojej rodiny s Martou spolu
s ostatnými levickými Židmi sústredili do
židovskej školy. Odtiaľ ich v krátkej dobe
previezli do výrobne tabaku, kde už bolo
celé levické židovstvo. Ale ešte pred tým
nám pobrali všetky klenoty a cennosti. Do
geta sme si toho veľa zobrať nemohli. Veci
nám ostali v bytoch, ale niečo sme si stihli uložiť u známych z kresťanských rodín.
Takto sa celý náš život rozpadol na kusy.

história/kultúra

Život v kasárenskom gete nebol ľahký, veľa
ľudí sa tlačilo v malých priestoroch. Boli
tu hlavne vidiecki Židia: zo Želiezoviec,
z Lužian, z Kalnej a z ďalších okolitých
dedín. Bolo nás tam jednoducho veľmi
veľa. Spávali sme
na zemi, na slame a hygienické
podmienky boli
zlé.
Dostávali
sme len trochu
teplej
stravy
a našťastie sme
mali ešte aj nejaké jedlo z domu.
Bolo veľmi nepríjemné to, že
muži, ženy a deti
sa spolu tlačili
v kasárenských
izbách. Ale spolupatričnosť medzi nami bola
úžasná a nikdy
sme sa nehádali. Všetci sme si
pomáhali, ako
sme len vedeli
a vychádzali sme
spolu v pokoji
a v porozumení.
Nebolo rozdielu
medzi chudobnými a bohatými. Nebezpečenstvo a žiaľ nás
všetkých stmelili.
Tu sme boli všetci súrodencami.
Potvrdilo sa staré porekadlo, že
Židia vo veľkých
nebezpečenstvách vždy náj-
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du jeden druhého, zo srdca si pomáhajú
a sú jednotní v nešťastí a v žiali. Smutné
tragické udalosti začali naberať rýchly
spád. Do geta priviedli aj tých levických
Židov, ktorí mali dovtedy výnimku. Boli to
vysokopostavení vojenskí dôstojníci, ktorí
boli v období prvej svetovej vojny vyznamenaní za hrdinstvo. Naložili nás do vagónov spolu s ostatnými Židmi a všetkých
nás vypravili na našu osudnú cestu, ktorej
konečnou zastávkou bol Auschwitz.“
Pri prechode frontu v decembri 1944 bola
budova kasární vážne poškodená. Po vojne
budovu kasární ešte využívali mestské inštitúcie, úrady, učňovská škola a československé vojsko. Historicky cenná a významná
budova nám roky chátra, opustená akoby
bez majiteľa straší v centre mesta a jej rozpadávajúce sa múry ohrozujú okoloidúcich.
Investor už asi na svoj pôvodný zámer zrekonštruovať tento rozsiahly komplex na polyfunkčný objekt zabudol...
Csaba Tolnai
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