NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice

č. 5, ročník XI., október 2013, nepredajné

Voľby do orgánov
samosprávnych krajov 2013
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 3. júla 2013
vyhlásil voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov
a voľby predsedov samosprávnych krajov a určil deň konania volieb na sobotu 9. novembra 2013.
Primátor mesta, pán Ing. Štefan Mišák dňa 10. septembra 2013
určil 43 volebných okrskov v ktorých určil volebné miestnosti
pre každý volebný okrsok. Oznámenie o určení volebných okrskov a volebných miestností je zverejnené na úradných tabuliach mesta Levice a internetovej stránke mesta Levice.
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov majú občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt
v meste a ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.
Volebné miestnosti sa pre voličov mesta Levice a mestských
častí otvoria v sobotu 9. novembra o 7.00 hodine a zostanú otvorené do 22.00 hodiny. Volič po príchode do volebnej
miestnosti po preukázaní totožnosti dostane od členov okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku označenú odtlačkom
úradnej pečiatky mesta a dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok na voľby predsedu samosprávneho kraja a hlasovací lístok
na voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja.
Na hlasovacom lístku na voľby predsedu môže volič zakrúžkovať
poradové číslo iba jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku na
voľby poslancov zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac 9
poradových čísiel /počet volených poslancov za volebný obvod
č. 2 Levice/

Prečítajte si:

Volič, ktorý sa nemôže zo závažných, najmä zdravotných
dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať
okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky mimo volebnej miestnosti a to len
v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Okrsková volebná komisia vyšle
k voličovi aspoň dvoch svojich členov s prenosnou volebnou
schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.
Hlasovanie v zdravotníckom zariadení, v zariadeniach sociálnych služieb a v obdobných zariadeniach, v cele policajného
zaistenia, voličom zabezpečí možnosť hlasovania okrsková
volebná komisia, v obvode ktorej sa nachádza toto zariadenie
v spolupráci s vedúcim zariadenia.
Primátor mesta dňa 16. augusta 2013 poveril za mesto Levice v plnom rozsahu konaním pred orgánmi štátnej správy,
ako aj plnením úloh spojených s organizačno-technickým zabezpečením volieb do orgánov samosprávnych v roku 2013
p. JUDr. Elenu Kuštekovú, vedúcu oddelenia organizačnoprávneho Mestského úradu v Leviciach, ktorá v prípade nejasností podá bližšie informácie osobne na Mestskom úrade
v Leviciach, prvé poschodie č. dverí 43 alebo telefonicky, na
telefónnom čísle 63 50 252.
JUDr. Elena Kušteková
vedúca organizačno-právneho oddelenia, MsÚ Levice
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Šiklóš opäť „ožil“!
„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis
a spoločnosti HEINEKEN Slovensko v rámci programu Pohoda za mestom.“

V sobotu, 28.septembra, sa pri príležitosti slávnostného ukončenia
projektu „Spoločne za nový Šiklóš“, konal spoločný turistický výstup, ktorý organizovalo Mesto Levice v spolupráci s KST Lokomotíva Atóm Levice a obcou Mýtne Ludany.
Návštevníci, ktorých prišlo neúrekom, si tak mohli vychutnať novovybudovaný priestor, kde môžu tráviť svoj voľný čas a relaxovať.
Projekt „Spoločne za nový Šiklóš“, bol vypracovaný v rámci vyhlásenej výzvy Nadácie Ekopolis, program Pohoda za mestom
a bol podporený v plnej žiadanej výške. V rámci projektu sa
postupne vyčistila lokalita Šiklóša od odpadu za pomoci dobrovoľníkov, zostrihali sa kríky, osadili sa nové lavičky, informačná
tabuľa, smerové tabule a vytvorilo sa aj chránené ohnisko.
Našim hlavným cieľom bolo obnoviť a prinavrátiť poctu významnému vyhliadkovému a pamätnému miestu. V neposlednom rade
sme sa snažili aj o to, aby sa Šiklóš stal opäť súčasťou turistických
výstupov, rodinných či školských výletov, cyklistických túr alebo
odborného vyučovania v prírode.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na úspešnej realizácii projektu „Spoločne za nový Šiklóš“ podieľali. Veríme, že sa nám spoločnými
silami opäť podarilo prinavrátiť Šiklóšu „život“ a že sa stane plnohodnotným miestom pre pokojné prežívanie voľných dní, relaxo(mb)
vanie v prírode a oddych.

Ukončenie projektu „Výstavba a revitalizácia
infraštruktúry hnedého priemyselného areálu
na výrobno-servisný priemyselný park Levice“

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.“ INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenia 1.2 – Podpora spoločných služieb pre
podnikateľov a v rámci výzvy – Podpora budovania hnedých a zelených
priemyselných parkov. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (www.economy.gov.sk, www.opkahr.sk).
výška poskytnutého príspevku:
Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 7 948 768,42
EUR. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 7 551 329,99 EUR. Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške 5%. t.j., 432 952,07 EUR
Základné informácie o projekte:
Realizáciou projektu sa dosiahlo revitalizovanie hnedej priemyselnej zóny v lokalite Sokolovská 3435/70 a vybudovanie

priemyselného parku vhodného na podnikanie s celkovou
plochou 21 932 m² nových, technicky zhodnotených objektov.
V súvislosti s projektom bude v priebehu 5 rokov vytvorených
122 nových pracovných miest budúcimi investormi firmami
ROEZ, s.r.o., so sídlom Tyršova 2354/2, Levice a HADVIČÁK,
s.r.o. so sídlom ČSA 20, 974 01 Banská Bystrica. Vybudovanie nového priemyselného parku prispeje k rozvoju ďalších
nadväzujúcich služieb, zvýšeniu kvality života a prosperity
mesta Levice. Projekt sa začal realizovať v auguste 2010, kedy
nasledovalo nadobudnutie hnedého priemyselného areálu, po
ukončenom procese verejného obstarávania na dodávateľa asanačných a búracích prác sa v marci 2012 začali asanačné a búracie práce na nadobudnutých objektoch. Po ukončení asanačných a búracích prác v júni 2012 začala výstavba stavebných
objektov úspešnou firmou z procesu verejného obstarávania.
Vzniknuté stavebné objekty
a prevádzkové súbory bolo vydané kolaudačné rozhodnutie OBCOU KALNÁNAD HRONOM pod číslom č. SÚ-2013/234-002/
Nav. zo dňa 24.05.2013, pod číslom SÚ-2013/6365-002/Nav. zo
dňa 08.08.2013, pod. č. SÚ-2013/419-003/Nav. zo dňa 09.08.2013
a Obvodným úradom životného prostredia v Leviciach pod č.T2013/00719-Vod/Na zo dňa 07. 05. 2013.
V súčasnej dobe prebiehajú administratívne práce na záverečnej
žiadosti o platbu.
Ing. Dana Vinklerová, projektová manažérka
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City monitor - nový spôsob komunikácie so samosprávou!
Mesto Levice spustilo 1. októbra 2013 do prevádzky
novú službu, ktorej cieľom
je zefektívniť komunikáciu
a riešenie problémov medzi
samosprávou a Vami, občanmi mesta. Ide o mobilnú
aplikáciu City monitor, prostredníctvom ktorej môžete
jednoducho a rýchlo, spolu
s lokalizačnou a fotografickou dokumentáciou priamo
z Vášho mobilného telefónu, nahlásiť poruchu alebo problém
v našom meste. Zároveň tým umožníte samospráve rýchlejšie
reagovať na krízové situácie, lepšie plánovať, organizovať a kontrolovať celý proces vyriešenia problému.
Ako to funguje?
Mobilná časť aplikácie umožňuje občanom nahlasovať podnety
a sledovať zmeny v ich riešení.
Ak vlastníte mobilný telefón s operačným systémom Android
alebo IOS (Apple Phone), mobilnú aplikáciu si môžete stiahnuť
cez obchod s aplikáciami Obchod play (Google play, App store).
Je poskytovaná zdarma a identifikujete ju podľa výrobcu, ktorým
je QBSW, alebo podľa ikony. Po jej inštalácii môžete City monitor
začať využívať ihneď.
Po jej spustení sa Vám na úvodnej obrazovke objaví graf, na ktorom
vidíte informácie o Vašich ale zároveň aj o ostatných hláseniach. Ak
chcete pridať nové hlásenie, kliknete na tlačidlo „plus“ a hlásenie
vytvoríte. Ako prvý krok si vyberiete oblasť, ktorej sa Vaše hlásenie

týka. Na výber máte kategórie ako: Dopravné značenie, Smeti, Cesty a pod., a v časti „Poznámka“ opíšte danú situáciu.
Ak si želáte k Vášmu podnetu priložiť aj fotografiu, môžete ju
pridať buď už z existujúcej galérie vo vašom mobilnom telefóne,
alebo ju jednoducho odfotíte v danom momente a jednoducho
pridáte do systému. V priebehu pár minút bude Váš podnet zaregistrovaný, a ak Váš telefón podporuje GPS, budú k nemu priradené presné súradnice miesta, z ktorého ste podnet zaslali.
Pri všetkých Vašich podnetoch si môžete sledovať, či už z mobilného telefónu alebo prostredníctvom webovej stránky, v akom
štádiu riešenia sa nachádzajú. Pri každom jednom z nich bude
status: Evidované, Riešené, Vyriešené a tak budete vedieť ľahšie
sledovať činnosť samosprávy a kontrolovať ju.
Služba sa dá však využívať aj v prípade, že nie ste vlastníkom
tzv. inteligentného mobilného telefónu s vyššie spomínanými
operačnými systémami. Svoje podnety môžete jednoducho nahlasovať aj z pohodlia domova a to prostredníctvom web stránky
www. citymonitor.sk.
Webová časť tejto aplikácie slúži samosprávam, ktoré evidujú
všetky nahlásené podnety. Zoznam hlásení bude pravidelne kontrolovať určený zamestnanec Mestského úradu v Leviciach a ten
ďalej na základe typu problému určí, komu budú pridelené a ako
sa budú ďalej riešiť. Počas riešenia daného problému bude určený
zamestnanec kontrolovať postup prác pri likvidácii podnetu, upravovať statusy pod podnetom v priebehu odstraňovania poruchy
a sledovať spätnú väzbu od občanov.
Veríme, že aj týmto novým, moderným, spôsobom komunikácie sa nám podarí prispieť k transparentnejšiemu riešeniu
problémov a zvýšiť tým záujem občanov o chod a dianie v na(mb)
šom meste.

Vážení občania,
nevynechajte ani v mesiaci november možnosť povedať vedeniu mesta, čo Vám chýba, čo by ste zmenili, ale
aj to, čo sa Vám páči a s čím ste spokojní. Vaše názory sú pre nás zrkadlom toho, čo robíme dobre, ale aj kde
sú naše nedostatky, ktoré by sme mali vylepšiť.

Príďte a porozprávajte sa preto s primátorom mesta počas:

DŇA OTVORENÝCH DVERÍ!
KEDY?: v stredu 6. novembra od 13,00h do 16,30h
KDE?: v kancelárii primátora, I. poschodie, číslo dverí 34
V prípade zmeny termínu z pracovných či zdravotných dôvodov Vás budeme informovať!

Oznam o presťahovaní osvedčovania!
Vážení občania, oznamujeme Vám, že odo dňa 11.10.2013 vykonávajú zamestnanci MsÚ Levice osvedčovanie listín a podpisov na listinách v priestoroch Daní a poplatkov, z boku budovy mestského úradu. (MsÚ)
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Vo „Fitparku“ sa súťažilo
Od slávnostného otvorenia FitParku pre seniorov, ktorý vyrástol v oddychovej zóne, kde verejnosti v tom čase
už slúžilo moderné a veľmi obľúbené
detské ihrisko, sa park teší vysokej účasti nadšencov športu. Jeho vybudovaním
sa mestu Levice podarilo rozšíriť cieľovú skupinu návštevníkov o dospelých
a hlavne seniorov.
Cieľ, ponúknuť možnosť kvalitne zhodnotiť čas nutný na sprievod detí na detskom
ihrisku, sa naplnil nad očakávania. Výber
základných prvkov vonkajšej posilňovne,
ktorý je v zhode s ideou o komplexnom zaťažení a cvičení celého tela, sa teší pozitívnym ohlasom verejnosti. Bez rozdielu veku
sú reálne využívané všetky cvičiace prvky,
spontánne, bez akejkoľvek organizácie zo
strany realizátora projektu, seniorom sa
podarilo opäť integrovať do denných aktivít
života mesta a park navštevujú počas celého dňa. Takisto sa podarilo zvýšiť záujem
seniorov o šport, prirodzene vznikli skupinky seniorov, ktorí vďaka pravidelnému

cvičeniu vo Fitparku už nepotrebujú k pohybu francúzske palice.
Už v čase príprav slávnostného otvorenia Fitparku, ktoré sa konalo 24. mája, bola na programe pripravovaná súťaž rodičov a starých
rodičov z MC Medulienka, seniorov a seniorov z klubu dôchodcov. Tí sa na súťaž poctivo pripravovali a k dosiahnutiu dobrých výsledkov využívali park ako tréningové miesto.
Súťaž sa konala 10. októbra predpoludním, a na základe podnetov od cvičencov
bol zvolený mechanizmus súťaže tak, že
bola vyhlásená spoločne, ako pre juniorov,
tak i pre seniorov, a vyhrala tá skupinka
športu chtivých, ktorá sa dostavila na cvičenie vo väčšom počte. Zo štvrtkovej súťaže odchádzali ako víťazi seniori.
K dosiahnutiu celkovej spokojnosti je v priestore Fitparku ešte potrebné dobudovať spevnenú prístupovú komunikáciu a osvetlenie,
tiež je potrebné doplniť mobiliár. V súčasnosti
nás ale teší, že v čase ukončenia projektu sú
osadené prvky plne využívané a počet cvičiacich je permanentne stabilný.

Mesto Levice sa preto rozhodlo, na základe týchto dobrých skúseností, pokračovať
s budovaním vonkajších cvičiacich prvkov
(mb/mp)
aj v iných lokalitách mesta. 

Zoznam voľných nebytových priestorov v majetku
mesta Levice na prenájom
Objekty:
Poľná ul. č. 6
• obchodný priestor na prízemí o výmere 35 m2
• obchodný priestor na prízemí o výmere 60 m2
• obchodný priestor na prízemí o výmere 26 m2
• obchodný priestor na prízemí o výmere 40 m2
• kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 20 m2
• obchodný priestor na I. poschodí o výmere 169 m2
• obchodný priestor na I. poschodí o výmere 77 m2
• kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 26 m2
Perecká ul. č. 42
• priestor na I. poschodí o výmere 60 m2
• priestor na I. poschodí o výmere 30 m2
• priestor na I. poschodí o výmere 50 m2
• priestor na I. poschodí o výmere 150 m2
Hronská ul. 8, bývalá práčovňa a čistiareň
• nebytový priestor na poschodí o výmere 130 m2
• nebytový priestor na prízemí o výmere 20 m2
Mestský majer
• garáže o výmere 36 m2
Ul. Ľ. Štúra 3
• priestor na II. poschodí o výmere 17 m2

Námestie hrdinov č. 13
• nebytový priestor na I. poschodí o výmere 80 m2
(dve miestnosti)
• nebytový priestor na I. poschodí o výmere 150 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 priestory, ambulancie, ucelený priestor pre firmy s menším počtom
zamestnancov
• priestory o výmere 72 m2
• priestory o výmere 84,60 m2
Ul. M. R. Štefánika č. 1
• nebytový priestor na poschodí o výmere 69 m2
• nebytový priestor na poschodí o výmere 31 m2
• nebytový priestor na poschodí o výmere 200 m2
Ul. Kasárenská č. 4954 (bývalý Klub Slovan)
• nebytový priestor o výmere 538 m2
Záujemcovia o prenájom nebytových priestorov
sa môžu prihlásiť na MsÚ Levice, II. posch., č. dverí 64,
(MsÚ)
tel. č. 6350269.
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MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE...
Nové posily v radoch mestskej polície
Z dôvodu nenaplnenosti početného stavu mestskej polície v Leviciach, vyhlásilo Mesto Levice dňa 27.5.2013 výberové konanie na
obsadenie pracovnej pozície „príslušník mestskej polície“.
Uchádzači o tieto voľné pracovné pozície mali možnosť podať
si prihlášku do výberového konania do 25.6.2013, čo učinilo 37
záujemcov. Dňa 23.7.2013 boli uchádzači, ktorí spĺňali zákonom
stanovené podmienky pre prijatie do pracovného pomeru za
príslušníka mestskej polície pozvaní na pohovor, v ktorom boli
oboznámení s priebehom výberového konania. Po absolvovaní
všetkých disciplín a lekárskych vyšetrení boli uchádzači, ktorí zatiaľ úspešne prešli neľahkým sitom, pozvaní na osobný pohovor,

po ktorom sa výberová komisia rozhodla prijať do radov mestskej
polície nové tváre. Jedná sa o Marka Krenčana, Patrika Krenčana,
Miroslava Masaryka, Deana Bariša a Michala Šovčíka.
Od 23.9.2013 naši noví kolegovia nastúpia do školiaceho strediska na získanie odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície,
kde počas troch mesiacov budú nasávať množstvo informácií,
ktoré budú po úspešnom absolvovaní využívať v praxi. Všetkým
držíme palce a pevne veríme, že školu úspešne zvládnu a od nového roku posilnia rady mestskej polície v uliciach nášho mesta.
Miloš Adámik
referent preventívno-výchovných činností,MsP Levice

Požiarne zóny v meste Levice
Na viacerých miestach v meste Levice došlo k vyznačeniu priestoru pre zásah hasičov osadením dopravných značiek B 33 „zákaz
státia“. Vyznačený priestor je určený pre voľný prejazd hasičskej
techniky pre prípadný zásah. Obyvatelia sídlisk často využívajú
tieto miesta na parkovanie svojich vozidiel. Na všetkých sídliskách je situácia s parkovaním motorových vozidiel kritická, nakoľko parkoviská sú značne poddimenzované. Sídliská boli vybudované v časoch, kedy nebolo bežným štandardom vlastniť dve aj
viac motorových vozidiel, ako je to v súčasnosti.
Niektorí vodiči využívajú na parkovanie chodníky, alebo verejnú
zeleň, čo je v rozpore so zákonom. Podľa platných zákonov môže
Mestská polícia prejednávať tieto priestupky v blokovom konaní
až do výšky 60,- Euro.
Aj napriek nelichotivej situácii s parkovaním na sídliskách Rybníky, Vinohrady a v mnohých ďalších lokalitách mesta Levice,
chce Mestská polícia aj touto cestou upozorniť vodičov motorových vozidiel na dodržiavanie § 25 ods. 1 písm. q) a písm. s) a § 3
ods. 2 písm. b) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, nakoľko
opakovane dochádza k porušovaniu tohto zákona tým, že vodiči
parkujú na chodníkoch, verejnej zeleni alebo na miestach so zákaMiloš Adámik
zom státia.
referent preventívno-výchovných činností,MsP Levice

Pozvánka
Vážení občania, srdečne Vás pozývame na prednášku

„Bystrá myseľ po celý život“,
ktorá sa uskutoční dňa 20.11.2013, v rámci projektu Zdravé v obradnej
sieni Mestského úradu v Leviciach. Prednášať bude prof. RNDr. Katarína
Horáková, DrSc., profesorka všeobecnej biológie.
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Posledná aktivita Mestského parlamentu mládeže III.

Mládežnícki poslanci v sobotu
21. septembra 2013 brigádovali
v parku na Rybníkoch a obnovili
projekt z roku 2010, ktorí realizoval MsPM II., Krajšie je vonku ako
v bare. Farby z lavičiek už po troch
rokoch vybledli, tak sa opäť namaľovali do pestrých farieb, zbieral sa
odpad a čistila sa projektová tabuľa.
Skvelé je, že mladí ľudia svoj voľný
čas v sobotu dopoludnia venovali
svojmu mestu a ľuďom, ktorí v ňom
žijú.
Mgr. Martina Gašparová
Koordinátorka MsPM

Počty žiakov základných škôl zatiaľ klesajú!
Počet žiakov v levických základných školách nám neustále
klesá. Podobný trend očakávame aj v ďalších rokoch, odhadujeme však, že v priebehu troch – štyroch rokov by sa mal počet
stabilizovať. V materských školách máme ustálený počet detí,
čo každoročne predstavuje približne číslo niečo pod tisíc detí.

Pre bližšie a prehľadnejšie informácie uvádzame štatistické
tabuľky počtu žiakov za posledných sedem školských rokov.

Trend ZŠ v meste Levice:

Trend MŠ v meste Levice:

Mgr. Martin Bátovský
vedúci oddelenia školstva a vzdelávania, MsÚ Levice

Školský rok

počet žiakov

rozdiel

šk. rok

počet detí

rozdiel

2007/2008

3649

-237

2007/2008

955

10

2008/2009

3444

-205

2008/2009

953

-2

2009/2010

3278

-166

2009/2010

903

-50

2010/2011

3156

-122

2010/2011

898

-5

2011/2012

3054

-102

2011/2012

939

41

2012/2013

2991

-63

2012/2013

929

-10

2013/2014

2950

-41

2013/2014

925

-4

Počet žiakov podľa jednotlivých škôl a školských rokov:

školy

i.zš

ii.zš

iv.zš

v.zš

vi.zš

vii.zš

zš
s vjm

spolu

šk. rok 2012/2013

601

326

720

394

487

289

174

2991

šk. rok 2013/2014

594

356

725

356

484

278

157

2950
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Mestskú športovú olympiádu ukončili žiaci stredných škôl
Po materských a základných školách, ktoré si svoje sily zmerali ešte pred letnými
prázdninami, súťažili na mestskej športovej olympiáde aj žiaci stredných škôl.
Hoci im počasie príliš neprialo, mohli
stráviť príjemné dopoludnie rôznymi pohybovými aktivitami.

II.miesto Katarína Gunárová – GAV
III.miesto Anita Goldbergerová – PaSA

Súťažilo sa v rôznych disciplínach: beh na
100 m, beh na 800m dievčatá, beh na 1500m
chlapci, vrh guľou, stolný tenis, malý futbal, volejbal a basketbal. Víťazi jednotlivých
olympijských disciplín boli za svoje úspechy
ocenení diplomom a vecnými cenami.
Celkový víťaz, ktorým sa stalo Gymnázium
Andreja Vrábla, si zo športovej olympiády
odniesol putovný pohár prednostu MsÚ.

Beh na 100 m:

Celkové umiestnenie :
1. Gymnázium Andreja Vrábla
2. Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
3. Obchodná akadémia
4. Pedagogická a sociálna akadémia
5. Stredná priemyselná škola Fr. Hečku
6. Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
7. SOŠ sv. Michala 36
8. SOŠ L. Bielika
9.- 10. SOŠ Pod amfiteátrom
9.- 10. Gymnázium s vyučovacím jazykom
maďarským
11. SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku

chlapci:
I.miesto Patrik Pišky – SPŠ
II.miesto Roman Rosenberger – SOŠ PaSV
III.miesto Tomáš Tóth - OA

dievčatá:
I.miesto Kristína Kotrusová – OA
II.miesto Žofia Chlebová - KSŠ sv. Vincenta
III.miesto Skarlet Jančová – GAV
chlapci:
I.miesto Martin Krajč – Animus
II.miesto Martin Krén – SPŠ
III.miesto Jozef Dudáš - KSŠ sv. Vincenta
Beh na 800m
dievčatá:
I.miesto Kristína Hegedüsová – GAV
II.miesto Viktória Havranová - KSŠ sv. Vincenta
III.miesto Eva Štarkeová - PaSA
Beh na 1500m chlapci:
I.miesto Tadeáš Fazekaš - KSŠ sv. Vincenta
II.miesto Peter Ziman – SPŠ
III.miesto Patrik Bob - GAV

Výsledky z jednotlivých disciplín:

Vrh guľou:

Skok do diaľky :

dievčatá:
I.miesto Monika Červená – PaSA
II.miesto Jana Jovičová - KSŠ sv. Vincenta
III.miesto Nikol Slažanská – OA

dievčatá:
I.miesto Žofia Chlebová - KSŠ sv. Vincenta

chlapci:
I.miesto Adam Konvický – SPŠ
II.miesto Marek Dalmady – Pod amfiteátrom
III.miesto – Benjamín Tóth – Animus
Stolný tenis :
dievčatá:
I.miesto Zuzana Kováčová - KSŠ sv. Vincenta
II.miesto Alena Valentová – SOŠ L. Bielika
III.miesto Eva Tóthová PaSA
chlapci:
I.miesto Ladislav Piatrik – Gym. s VJM
II.miesto Radovan Gaľa - KSŠ sv. Vincenta
III.miesto Duchoň – SOŠ L. Bielika
Malý futbal:
I.miesto Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
II.miesto Súkromná stredná odborná škola Animus
III.miesto SPŠ Fr. Hečku
Volejbal:
I.miesto Gymnázium A. Vrábla
II.miesto Obchodná akadémia
III.miesto PaSA
Basketbal:
I.miesto Gymnázium A. Vrábla
II.miesto PaSA
III.miesto SOŠ sv. Michala 36
Srdečne blahoželáme!
(MsÚ)
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V rámci odbornej praxe navštívili mestský úrad

Žiačky Strednej odbornej školy technickej z Tlmáč navštívili, dňa
25. septembra 2013, pôdu Mestského úradu v Leviciach, s cieľom
dozvedieť sa viac o fungovaní samosprávy a samotného úradu.
Hoci sú študentkami marketingu, rozhodli sa v rámci odborného výcviku zúčastniť exkurzie na Mestskom úrade. V zasadacej miestnosti
úradu si tak mohli vypočuť obsiahlu prednášku o tom, ako funguje
samospráva, aké sú jej základe úlohy a v neposlednom rade im bola
priblížená činnosť mestského úradu a jeho jednotlivých oddelení.

Svoju exkurziu spájali so Svetovým dňom cestovného ruchu, preto nesmelo chýbať ani pár slov a stratégii cestovného ruchu mesta
Levice a o aktivitách mesta v rámci v tejto oblasti.
Na pamiatku si z prednášky mohli odniesť informačnú brožúru
o meste Levice, a so slovami vďaky z nej odchádzali plné pozitívnych dojmov. S prísľubom skorého návratu sa spolu s ich pani
učiteľkou, Ing. Ivetou Nagyovou, vybrali na ich ďalšie stanovisko
(mb)
v rámci exkurzie, ktorým bola levická Kalvária.

Zástupkyňa primátora mesta Mgr. Beáta Vrábelová vyhlasuje

siedmy ročník fotografickej súťaže LEVICE 2013
súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí radi zachytávajú
svojim fotoobjektívom momentky zo života.
Súťaž bude prebiehať v čase od vyhlásenia do konca novembra 2013. Súťaží sa v 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.

Téma fotosúťaže :
1. Momentky zo života
2. Cestovateľské foto
Maximálne štyri najlepšie snímky formátu A5 (13×18 cm)
môžete odovzdať v obálke označenej menom, adresou
a názvom súťaže „Fotosúťaž – LEVICE 2013/7“ do Kancelárie prvého kontaktu MsÚ Levice, alebo doručiť poštou
na adresu MsÚ Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice.

Vaše súťažné foto materiály zasielajte v termíne od 1. novembra do 30. novembra 2013. Na obálku nezabudnite
uviesť aj vekovú kategóriu, v ktorej súťažíte. Fotograf profesionál označí obálku heslom Profesionál.
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 2013.
(ilustračné foto)
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Lákavé vône, kulinárske lahôdky, hudba, tanec,
zábava – to je Levický jarmok!
V polovici októbra sa tradične v centre mesta Levice uskutočnil jednej z najväčších jarmokov na Slovensku. Príjemné jesenné počasie,
množstvo predajcov a nespočetné množstvo návštevníkov sa postarali
o vynikajúci jarmok, ktorý môžeme jednoznačne označiť za úspešný.
Aj tento rok bolo cieľom jarmoku zabezpečiť kupujúcim nákup
širokého sortimentu tovarov, ponuku a predaj spotrebného a priemyselného tovaru, oživenie tradícií a pobavenie návštevníkov formou kultúrnych podujatí.
Usporiadateľom jarmoku bolo Mesto Levice a jeho úspešný priebeh
zabezpečovalo Riaditeľstvo jarmoku, sídliace v budove mestského
úradu. Mestské kultúrne stredisko si pre návštevníkov pripravilo aj
tento rok naozaj zaujímavý kultúrny program, ktorý bol zostavený
z rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie. V prvý deň jarmoku si
návštevníci mohli vypočuť ľudovú hudbu a mohli sa stať súčasťou hudobno-zábavného programu Senzi Tour 2013, v rámci ktorého vystupovali známe tváre z televíznej obrazovky. V sobotu si prišli na svoje
aj detskí návštevníci jarmoku a to počas divadelného predstavenia
Divadielka bez opony z Banskej Bystrice a ich predstavenia Červená

čiapočka. V neskorších večerných hodinách patrilo pódium Cigánskym diablom či skupine AC/ DC Revival. V posledný deň jarmoku
sa mestom ozývala ľudová hudba v podaní Rikkoňovcov.
Počas plynutia jarmoku premávali v hodinových intervaloch mimoriadne linky mestskej hromadnej dopravy, ktoré mohli občania mesta využívať bezplatne zo sídliska Vinohrady a Rybníky na Námestie
Šoltésovej a späť. Základná myšlienka tejto akcie bola presvedčiť
obyvateľov mesta, aby využívali na cestovanie mestskú hromadnú
dopravu, ako aj čipové karty, čo zníži dobu manipulácie pri nástupe
cestujúcich do autobusov a prinesie urýchlenie a skvalitnenie prepravy. Návrh týchto mimoriadnych cestovných poriadkov predložil
dopravca po prerokovaní so zástupcami mesta, pričom snahou bolo
obslúžiť hlavne územie s maximálnym počtom cestujúcich t.j. hlavne sídliská. V rámci tejto akcie bolo poukázané na negatívny vplyv
individuálnej dopravy na životné prostredie, na problémy s parkovacími plochami, hlavne v centre mesta, a podobne.
Podobné mimoriadne spoje, ktoré budú premávať formou kyvadlovej
(mb)
dopravy, sa plánujú zaviesť aj počas sviatku Všetkých svätých.

Jeseň na levickej Kalvárii
Na sviatok Povýšenia sv. Kríža, v sobotu 14. septembra sa konali už
tradičné „kalvárske hody“. Hoci bolo chladné a dažďom hroziacemu počasiu na liturgickú oslavu „menín“ historického kalvárskeho
kostolíka prišli veriaci nielen z Levíc, ale tiež z okolia. Pobožnosť
krížovej cesty viedol a svätú omšu v torze kostolíka celebroval
Mons. Ján Bednár, dekan farnosti Levice – mesto. Piesňami sprevádzal slávnostnú liturgiu levický mládežnícky chrámový spevokol. Následné agapé – spoločné pohostenie účastníkov hodovej
slávnosti pripravil organizátor OZ Patrimonium servandi vďaka
štedrým sponzorom a dobrovoľníkom. Pri chutnom horúcom guľáši z levickej Tilie s mäkkým chlebíkom z Novej Dediny, levickom
vínku a voňavých pagáčikoch si hodovníci aj napriek nevľúdnemu
počasiu aspoň na chvíľku posedeli v prírodnej „jedálni“. Odmenou
im bola nádherná dúha, ktorá vyzdobila podvečernú oblohu nad
Kalváriou. Ešte pred zotmením bol hodový areál uprataný vďaka
niekoľkým ochotným účastníkom.
Týždeň po hodoch, v pondelok 23.9. prišli na levickú Kalváriu so
svojimi pedagógmi brigádnici – spolu 30 študentov a študentiek I.
ročníka zo SOŠ pri amfiteátri. V rámci jesenného upratovania v lesoparku oslobodili spod buriny vstupné schody a časť chodníka, vyčistili ohnisko a zlikvidovali jeho ďalšie tri nelegálne napodobeniny.
Roztriedeným odpadom naplnili 5 vriec. Mocnejší mládenci pod
vedením svojho majstra upravili za torzom kostolíka uskladnené
haldy štrku a kameňov. Väčšie balvany premiestnili pod vyhliadkovú vežu, kde budú tvoriť základ budúcej skalky, ktorá skrášli pätu
veže. OZ Patrimonium servandi im zabezpečilo chutné a zdravé
občerstvenie. Bonusom navyše bola možnosť vyskúšať si výstup
na vyhliadkovú vežu. Všetci záujemcovia to zvládli a urobia preto
reklamu tejto novej atrakcii Levíc aj vo vzdialenejších regiónoch,
odkiaľ väčšina z nich pochádza.
Prvá a teda skúšobná jesenná sezóna prevádzky novej vyhliadkovej
veže na levickej Kalvárii sa skončila v nedeľu 13. októbra. Vďaka regionálnym informačným médiám sa chýr o veži dostal do povedomia širokej verejnosti, o čom svedčí rastúca návštevnosť. Od polovi-

ce septembra každú nedeľu od 14.00 do 16.00 hod. bola možnosť po
64 schodoch vystúpiť na 12 m vysokú konštrukciu veže. Jej „korunu“ tvorí ešte 2 m vysoká výstupná kabínka s vyhliadkovou terasou
a 7 m vysoký kríž, celá veža meria 21 m. Z vtáčej perspektívy je
zaujímavý nielen pohľad na mesto, jeho historické centrum, sídliská, vinohrady a úrodnú rovinu nivy Hrona. V panoráme krajiny
dominuje na východe Sitno, na severe chrbát kopcov Štiavnických
vrchov a Pohronského Inovca, na západnom horizonte sa za Kozmálovskými vŕškami tiahne Tríbečské pohorie. Pohoria Börzsöny
a Pilis na juhu ležia už na území našich maďarských susedov. Na
veži vyvesený prevádzkový poriadok platil len do 13. októbra, až jar
otvorí novú sezónu.
Doteraz absolvovalo výstup na vežu cca 300 návštevníkov. Bolo
medzi nimi dosť detí (len od 6 rokov staršie) s rodičmi, veľa mladých, dospelých, ba aj seniorov (najstarší 80-roční). Okrem Levičanov a obyvateľov blízkych obcí tu boli tiež hostia z Čiech, Poľska,
Lotyšska, dokonca mladoženích z Kamerúnu. Viacerí venovali do
kasičky tiež dobrovoľný príspevok, ktorý použije OZ Patrimonium
servandi na prevádzku veže a na údržbu sakrálneho areálu.
PhDr. Katarína Holbová,
podpredsedníčka OZ Patrimonium servandi
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Povesti o Leviciach... O studni na krížnom vrchu
KRÍŽNY VRCH, TO VÁM BOLI ODDÁVNA VINICE CHÝRNE,
PRESLÁVENÉ. Ešte pred tatárskym pustošením ich ako kľačianske vinice kráľ Ondrej Druhy beňadickým mníchom daroval. Na
to je písmo – a písmo nepustí!
A o tristo rokov boli tieto vinohrady chýrnejšie ako Levický hrad
– bárs je aj opovážlivosť murovaný zámok s viničnými búdami
zrovnávať! Turecký učený vandrovník, čo všade bol, všetko videl
a všetko počul, pozorný cestovateľ – Čelebi zvaný, ten celkom
vážne po svete roztrúbil, že keď na Krížnom vrchu prechladnutý
Turek kýchne, celý Levický zámok sa od fundamentov zatrasie.
A že od Vrchnej paseky len poriadne napľuť načim, a ľahko do
žŕdky uhorskej alebo cisárskej zástavy na hrade trafíte. Nevie sa,
či tým chcel naše vinice pochváliť, alebo Levický zámok potupiť.
Ale Krížny vrch má aj inakšie veľmi vzácne čudo, o ktorom Čelebi nepísal, lebo o ňom ešte vedomosť nemal. Čo to bolo? Nuž,
voda, prepytujem pekne, lebo na viniciach je vraj hriech vodu
spomínať. Ale túto načim.
V prostriedku viničnej hory, dobrý kus od Káčatova a ešte lepší kus od Koháryho kaplnky nájdete vyše tridsať metrov hlbokú studňu, zhora murovanú a naspodku do kameňa vysekanú.
Voda z nej je vraj lepšia ako santovská alebo slatinská kyselka.
Voľakedy, keď ešte v Leviciach vodovod nemali, aj do špitála vozili z nej. Ľudia vravia, že takú dobrú chuť má od dievčenskej
krvi. Nešťastná láska je v nej utopená.
Chodieval tam do Jozefčekovho hajloka mulatovať jeden rakúsky generál s dcérou. A tá dcéra sa zahľadela do mladého kľačianskeho hájnika. Ale z toho nemohlo byť nič dobrého: generálova
dcéra a chudobný viničný hájnik! Ako to v tej pesničke:

,,Bráni otiec, bráni mati, bráni celá rodina...“
Ale láske nerozkážeš. Ako, ako nie, tá láska generálska kišasonka
sa tak rozželela, že sa uviazala obidvoch zniesť zo sveta. Dala
sa tajne vyviezť na hintove do viníc, kočiša poslala preč a vošla
do hájnikovej búdy. Hodila sa mládencovi do náručia a odrazu
mu pichla zlatú dýku do srdca. Potom sa ako bláznivá rozbehla
k studni a skočila do nej.
Kedy to bolo a ako ju potom z tej studne vytiahli, to ja veru neviem. Ako som to počul, tak ti to vyprávam. Ale voľačo musí byť
na tom, lebo krik zmárnenej generálovej dcéry už mnohí počuli
pri tej studni. Ani za svet by tam nikto vodu neťahal o polnoci.
Boli tak smelci, čo si bársčo pri burčiaku trúfajú, ale krik tých
dvoch mladých zmárnených zaľúbencov ich zakaždým odplašil.
Starý Struhár – báči, čo dlhé roky bývali oproti tej studni, ju
na vlastné uši počuli – vždy tak okolo Lucia, pred Vianocami.
A tancováva okolo tej studne v bielom závoji stou krvavou dýkou v ruke. To vám zase stará Struhár - nenka dosviedčala, ak
ešte žijú. Aj ten mládenec sa vraj ukazoval pri hájnickej búde
a vykrikoval na toho generála, že – trlóóó. Lebo ten generál sa
vraj Trelburg volal. Preto sa už potom nikdy viac mladý človek
nezjednal za hájnika na Krížnom vrchu. Len takí starší, nahluchlí, takí, čo sa už ničoho nebáli, čo ich staroba strachu zbavila, lebo už ani nevideli, ani nepočuli dobre.
A ešte doposiaľ a bársjaké víno z bieleho hrozna zafarbí na červeno, ak sa doň naleje čo len za pyskáč z tejto studne. Keď aj nie
hneď, ale po čase istotne.
Melicher, Jozef: Tekovské povesti. Bratislava, Tatran 1989, s. 32.
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