NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 3, ročník XIII., jún 2015, nepredajné

DNI MESTA
SPÁJAJÚ LEVIČANOV

Samospráva tento rok začala novú tradíciu. Dni mesta Levice je
nové niekoľkodňové podujatie, ktorého cieľom je vytvoriť priestor na to, aby sa Levičania mohli stretnúť, diskutovať, spoznať

SMS INFO - NOVÁ SLUŽBA
PRE OBČANOV
Informácie môžete dostávať aj do mobilu. Mesto Levice v záujme skvalitňovania
a rozširovania služieb občanom ponúka
novú službu SMS info. Viac na str. 5.

a zažiť niečo nové. Snahou samosprávy bolo pripraviť pestrý
program ponúkajúci rôznorodé podujatia, z ktorých si mohol
každý návštevník vybrať podľa svojej chuti. Viac na str. 2.

SAMOSPRÁVA ZAPOJÍ DO
ROZHODOVANIA AJ VEREJNOSŤ
Vytvorenie priestoru na otvorenú a podnetnú komunikáciu o všetkom, čo sa nás
v meste týka a nachádzať lepšie riešenia
- to je hlavným cieľom nového projektu
v levickej samospráve, tzv. občianskej participácie. Viac na str. 6.

MARGITA-ILONA
OSLAVUJE 100 ROKOV
Obľúbené rekreačné zariadenie pri Leviciach má za sebou dlhú históriu. Vedeli
ste, že termálne pramene využívajú návštevníci už od r.1915? Viac na str. 10.
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DNI MESTA SPÁJAJÚ LEVIČANOV
Samospráva tento rok začala novú tradíciu. Dni mesta Levice je
nové niekoľkodňové podujatie, ktorého cieľom je vytvoriť priestor
na to, aby sa Levičania mohli stretnúť, diskutovať, spoznať a zažiť
niečo nové. Snahou samosprávy bolo pripraviť pestrý program ponúkajúci rôznorodé podujatia, z ktorých si mohol každý návštevník
vybrať podľa svojej chuti. Podujatia v rámci Dní mesta levice 2015

Foto: Štefan Ráchela
sa uskutočnili v dňoch od 16. mája do 23. mája 2015. V sobotu začala v Tekovskou múzeu Noc múzeí a galérií, kde bol pre malých
aj veľkých pripravený bohatý celodenný program až do neskorých
večerných hodín. Návštevníci si mohli pozrieť historické traktory
a motocykle, tradičné bábkové divadlo a podujatie spestril svojim
hudobným nástrojom aj verklikár. Priaznivci lahodného vína počas
Putovania za vínom mohli ochutnať vyše 150 druhov vín od miestnych vinárov. Podujatie sa konalo v deviatich levických prevádzkach
v centre mesta, ktoré mohli návštevníci formou prechádzky navštíviť
a oboznámiť sa tak s produkciou vinárov z nášho regiónu. Podujatie
organizuje OZ Terroir Tekov, ktoré združuje vinárov z Tekovského
a Pukanského vinohradníckeho regiónu s cieľom produkovať kvalitné vína pod touto ochrannou známkou.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO PRIDELILO DOTÁCIE

Pre tých, ktorí majú radi zaujímavé diskusie pripravilo KontaktCafe besedy s kazateľom Danielom Pastirčákom a novinárom Štefanom Hríbom. Za krásami hviezdnej oblohy záujemcov zaviedla
Tekovská hvezdáreň. Pre milovníkov výtvarného umenia a fotografie pripravilo Regionálne osvetové stredisko, Stredná umelecká škola Ladislava Bielika a Kaviareň Na kus reči výstavy obrazov
a fotografií. Mladých umelcov v akcii ste mohli vidieť počas týždňa
za mestským úradom, kde priamo na ulici tvorili svoje diela. Okrem toho bolo pre návštevníkov pripravených mnoho kultúrnych
podujatí – koncert vynikajúceho Jána Berkyho Mrenicu a Diabolských huslí, One man show Miroslava Donutila, divadelné predstavenia, tanečné vystúpenia a premietanie filmov, ktoré pripravilo
Mestské kultúrne stredisko. Labužníci mohli ochutnať regionálne
špeciality, ktoré pripravila Reštaurácia Biela hus a v KontaktCafe
si milovníci kávy mohli pozrieť a vychutnať kávové umenie Lukáša Podbehlého, majstra Slovenska v baristike v kategórii Latte.
Svoje športové aktivity ukázali verejnosti mladí ľudia z Jungle
Gymu a Zoo Crew na Námestí hrdinov, ktorí zapojili návštevníkov
jarmoku aj do vytvorenia nového slovenského rekordu. Vyvrcho-

Foto: Gabriel Kosmály
lením Dní mesta Levice bola slávnostná čaša vína, vrámci ktorej
primátor mesta Levice Štefan Mišák vo vynovenej divadelnej sále
hotela Lev uviedol do života novú knihu o našom meste „Levice na
starých fotografiách“ od Csabu Tolnaia. Kniha prináša množstvo
nádherných dobových záberov zo života nášho mesta a z jeho už
stratených zákutí.
Samozrejme nevynechali sme ani obľúbený netradičný jarmok,
kde nechýbali kolotoče, remeselníci, stánky s pivom, lokšami, medovníkmi a inými dobrotami.
Adriana Macáková

Vyše 58 tis. eur rozdelilo mestského zastupiteľstvo medzi rôzne
občianske združenia, neziskové organizácie, inštitúcie, športové
kluby a iné subjekty, ktoré požiadali v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.73 o poskytnutie dotácie z mestského rozpočtu.
Suma, ktorú žiadatelia požadovali, však bola oveľa vyššia, celkom žiadali príspevky vo výške skoro 240 tis. eur. O dotácie
požiadalo 65 subjektov.

Dotácie sa pridelili v oblastiach sociálnej a bytovej (7566 eur),
oblasti životného prostredia, výstavby a územného plánovania (4074 eur), v oblasti školstva a vzdelávania (5820 eur),
oblasti kultúry (11640 eur) a v oblasti športu (29100 eur).
(MsÚ)

ZASADNUTIA KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
BUDÚ TRANSPARENTNEJŠIE
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Leviciach (MsZ) schválili nové Zásady pre
zriaďovanie, zloženie a úlohy komisií
mestského zastupiteľstva (ďalej len zásady) a rokovacieho poriadku komisii MsZ.
Iniciátorom zmeny bol poslanec Rastislav
Kasan s cieľom zefektívnenia a stransparentnenia činnosti komisií. „Novelou
zásad a rokovacieho poriadku komisii
MsZ došlo k výraznému posunu smerom
k otvorenej samospráve“, povedal poslanec. „Mesto Levice sa tak zaradilo medzi
mestá ako Martin alebo Trenčin, ktoré
patria k lídrom samospráv naklonených
otvorenosti a transparentnosti voči svojim obyvateľom.“ Najpodstatnejšou zmenou je sprístupnenie rokovaní komisií
verejnosti a to formou priamej účasti na
rokovaniach alebo možnosti prečítania si
zápisníc, ktoré budú vždy zverejnené na
webe mesta. Komisie si po novom budú
môcť zavolať na rokovania pomoc v podobe odborníkov z verejnosti a nechať si
v danej oblasti poradiť, prípadne ujasniť
súvislosti. Na základe iniciatívy poslanca
sa upravil aj samotný spôsob tvorby zápisníc, ktoré doteraz boli podľa neho nejednotné a občas nič nehovoriace a určili sa
termíny, do kedy je nutne ich vypracovať.
„Cieľom úprav zásad bola aj myšlienka,

aby sa komisie stali hnacím motorom
v oblasti, pre ktoré boli zriadené. Osobne očakávam viac kreatívnych nápadov
a riešení zo strany komisii, ktoré nám napomôžu riešiť problémy mesta a samozrejme aj zvýšenie „tlaku“ verejnosti na
volených zástupcov na to, aby sa namiesto
sľubov začali prezentovať aj reálnymi výsledkami“, vysvetlil dôvody svojej snahy
o zmeny v činnosti komisií.
Komisie MsZ sú poradnými, iniciatívnymi
a kontrolnými orgánmi mestského zastupiteľstva v Leviciach. Sú zložené z poslancov MsZ a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Činnosť komisií
MsZ koordinuje zástupca primátora mesta v súčinnosti s oddeleniami a odbornými
útvarmi MsÚ, ktoré na požiadanie poskytujú komisiám MsZ potrebné informácie
na plnenie ich úloh.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach má
tieto stále komisie:
−− komisiu finančnú, správy mestského
majetku a regionálneho rozvoja
−− komisiu sociálnu a bytovú
−− komisiu dopravy a správy mestských
komunikácií, výstavby a územného
plánovania

−− komisiu životného prostredia, komunálnych vecí
−− komisiu vzdelávania a mládeže
−− komisiu športu
−− komisiu kultúry
−− komisiu obchodu, služieb a cestovného
ruchu
−− komisiu pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov
mestskej časti Kalinčiakovo
−− komisiu pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov
mestskej časti Horša
−− komisiu pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov
mestskej časti Čankov
−− komisiu pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov
mestskej časti Malý Kiar
−− komisiu na zabezpečovanie ochrany
verejného záujmu pri výkone funkcie
primátora mesta a poslancov MsZ
−− komisiu na prešetrovanie sťažností
proti činnosti poslanca MsZ, primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta.
Adriana Macáková

LEVICKÁ TELEVÍZIA PRINÁŠA DO VYSIELANIA NOVINKY
MILÍ LEVIČANIA!
AKO SA VÁM PÁČILI DNI MESTA LEVICE?
NAVŠTÍVILI STE NIEKTORÉ Z PODUJATÍ?
ČO BY STE PRIVÍTALI NA BUDÚCI ROK?

Napíšte nám na info@levice.sk Vaše podnety aj pripomienky, aby sme Vám na budúci rok mohli ponúknuť ešte pestrejší a zaujímavejší program, lebo Dni mesta Levice sú pre
Vás a o Vás!

Levická televízna spoločnosť, s.r.o. sa usiluje
pri svojich poddimenzovaných personálnych možnostiach a technickom vybavení
pracovať na modernizácii vysielania. Naši
pravidelní diváci už určite stihli zaregistrovať
niekoľko drobných zmien, avšak tie zásadné

nás čoskoro čakajú. Približne pred mesiacom sme dali do prevádzky novú internetovú stránku, ktorá ponúka nielen modernejší
dizajn, ale hlavne väčší komfort. Vzhľadom
k tomu, že mnoho ľudí nemá Levickú televíziu len preto, že si ju nedokáže naladiť, do

ponuky na stránke sme zaradili podrobný
postup „Ako si nás naladiť“. Reklamným
klientom ponúkame ako bonus vysielanie
reklamy aj na našej internetovej stránke, na
ktorej sme zaznamenali vyššiu sledovanosť.
Pokračovanie na druhej strane
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Pristúpili sme i k zmene programovej
štruktúry, momentálne čakáme na jej potvrdenie z Rady pre vysielanie. Nová televízna štruktúra je obohatená o týždennú publicistiku, o záznamy zo zasadnutí
mestského zastupiteľstva a o vysielanie
oznamov rôznych inštitúcií v meste Levice,
ktoré organizujú kultúrne, odborné, vzdelávacie, či záujmové podujatia. Levičania
tak budú môcť získať prehľad o tom, čo sa
bude konať skôr, ako odvysielame spravodajstvo z týchto podujatí. Oznamy mestského úradu, ktoré trvali približne 20 minút v každej programovej slučke, budeme
vysielať len 2 krát dopoludnia a 2 krát popoludní, v ostatnom čase budeme vysielať
publicistiku a 10 minútové už spomínané
oznamy z mnohých inštitúcií. Diváci budú
vopred upozornení na túto zmenu v páse

samospráva

na obrazovke počas vysielania. Spravodajské príspevky sme obohatili o zábery Dronom, ktoré sme získali na základe novej
spolupráce s pánom Davidom Greksom.
V lete plánujeme natočiť približne 30 mi-

nútový film o Leviciach. Veríme, že sa nám
to v súčasnej zostave podarí zrealizovať
a na jeseň ho budeme môcť v našom vysielaní odprezentovať. V snahe priblížiť sa
verejnosti sme programové vysielanie Levickej televízie sprístupnili aj v Shopping
centre Dituria.
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Levická televízna spoločnosť sa zároveň
presťahuje do nových priestorov na Šafárikovej ulici. K zmene sídla prevádzky
nás priviedla motivácia pracovať v užšom
kruhu a v kreatívnejšom prostredí. V CK
Junior sme disponovali tromi miestnosťami, ktoré nám však nevyhovovali pre rozmiestnenie kamier pri realizácii publicistiky a taktiež pri tvorbe vysielania. Veríme,
že sa nám bude pracovať tak, aby Levičania a občania okolitých obcí boli spokojní.
Touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať vedeniu mesta a všetkým poslancom za podporu a výnimočnú spoluprácu.
Všetkým divákom ďakujeme za námety
a ústretovosť pri plánovaní natáčania.
Jana Bátovská,
Levická televízna spoločnosť, s.r.o.

LEVICKÝ OKRÁŠĽOVACÍ SPOLOK ZAČAL
SVOJU ČINNOSŤ ZASADENÍM STROMU
Dňa 22. mája 2015 o 17 h bol na Námestí hrdinov pri príležitosti
založenia Levického okrášľovacieho spolku (L.O.S) slávnostne zasadený pamätný strom - brest. Výsadba sa vykonala pod záštitou
Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo
Zvolene za účasti jej dekana doc. Ing. Branka Slobodníka, PhD.,
popredného slovenského dendrológa prof. Ing. Tibora Benčaťa,
CSc., primátora mesta Levice Ing. Štefana Mišáka, viceprimátora mesta Levice RNDr. Jána Krtíka a prednostu Mestského úradu
v Leviciach Ing. Rastislava Juhára.

Foto: Peter Drmlík

Z akademickej sféry sme na výsadbe ďalej privítali prodekana
Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo
Zvolene , dendrológa a krajinného ekológa Ing. Juraja Modranského, PhD., vedúceho Katedry plánovania a tvorby krajiny uvedenej fakulty, nestora súčasného slovenského krajinárstva doc.
Ing. Petra Jančuru, PhD., vedúceho Katedry ekológie a všeobecnej ekológie FEE zoológa a ekológa prof. Ing. Slavomíra Stašiova,
PhD.
Prítomným desiatkam Levičanov sa prihovoril pred vykonaním
aktu výsadby predseda L.O.S Csaba Tolnai, primátor mesta Ing.
Štefan Mišák, dekan univerzity doc. Ing. Branko Slobodník, PhD.
a prof. Ing. Tibor Benčať, CSc. Všetci hostia prispeli k výsadbe
symbolickou lopatou zeme.
Levický okrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov
a priaznivcov Levíc, ktoré sa hlási k tradícii Levického okrášľovacieho výboru. Okrášľovací spolok v Leviciach v minulosti
nebol nikdy oficiálne zaregistrovaný. Existoval len okrášľovací
výbor, ktorý fungoval popri radnici. Prvý okrášľovací výbor stál
za zrodom viacerých vegetačných celkov a kompozícii, z ktorých
za spomenutie stojí park v areáli levickej nemocnice, aleja a úprava časti mesta historickej Káky (v súčasnosti Ul. 29. augusta),
výsadba na bývalom Námestí Flóra a i. Neúspešný bol nasledujúci pokus o založenie spolku pred II. sv. vojnou. Táto snaha sa
podarila až teraz v r. 2015, kedy zástupcovia občanov, architektov, záhradných architektov, historikov, podnikateľov a ďalších
oblastí založili Levický okrášľovací spolok. Základnou snahou
a cieľmi spolku je zachovanie tradícii, lokálneho patriotizmu,
pamiatok a zelene a pozdvihnutie identity občanov k samotnému mestu. Z tohto dôvodu spolok začína svoju činnosť práve
výsadbou symbolického brestu, podobného, aké boli pred viac
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ako 300 rokmi sadené na počesť prítomnosti kniežaťa Rákocziho v Leviciach, a ktoré si pamätajú ešte mnohí Levičania ako
majestátne, avšak už postupne odumierajúce stromy v ich meste.
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stredia v meste Levice s akcentom na jeho históriu, demografiu,
architektúru a vegetačné úpravy.
Csaba Tolnai,
Levický okrášľovací spolok

Je to síce prvý, ale veríme, že veľmi dôležitý krok v následnej spolupráci pri riešení problematiky tvorby a ochrany životného pro-

INFORMATIK MESTSKÉHO ÚRADU TRETÍ
NAJLEPŠÍ V KRAJI
Počas 21. celoslovenskej konferencie
Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorá sa konala 14. - 15.
mája 2015 v Martine, boli hlavnými témami nové trendy a prístupy v elektronizácii
Slovenska. Počas konferencie vyhlásili jej
organizátori eSlovensko o. z., Únia miest
Slovenska a mesto Martin aj výsledky šies-

teho ročníka súťaže Najlepší informatik
samospráv Slovenska (NISS) za rok 2014.
Do súťaže bolo zapojených vyše 220 informatikov z celého Slovenska, ktorí súťažili
o tituly v rámci Slovenska, ale aj jednotlivých krajov.

Absolútnym víťazom sa stal Jaroslav Ježek z Bratislavského samosprávneho kraja.
V rámci nitrianského kraja sa na 3. mieste
umiestnil informatik MsÚ Levice Ing. Ľuboš Ternovszky.
Blahoželáme!
(zdroj: eSlovensko, o.z.)

ODCHYT ŠTVORNOHÝCH TULÁKOV
Problematika túlavých psov je jedným
z dlhodobých problémov v našom meste.
Ide zväčša o prípady, keď sa nezodpovední
majitelia domácich miláčikov rozhodnú,
že sa jednoducho zbavia svojho psíka a nechajú ho napospas ulici. Títo malí tuláci
potom pobehujú po celom meste, často sú
značne zanedbaní, špinaví a v niektorých
prípadoch aj trpiaci rôznymi chorobami.
Pracovníci Mestskej polície v Leviciach
zabezpečovali odchyt takýchto túlavých
psov a ich následné umiestňovanie v útulkoch. Už niekoľko rokov funguje v Leviciach útulok, ktorý prevádzkuje Občianske združenie Šťastný Domov – Happy

Zmluva bola uzatvorená s účinnosťou od
13.5.2015. Od tohto termínu sa odchytom
psov bude zaoberať OZ Šťastný Domov
– Happy House a mestská polícia bude
podľa potreby poskytovať pri odchyte asistenciu.
Ak uvidíte zatúlaného psíka, volajte na
tel. č. 0948 330 815, 0940 388 146.
House. Mesto Levice s týmto občianskym
združením uzatvorilo zmluvu o odchyte
a umiestňovaní túlavých psov na území
mesta Levice a v prímestských častiach
Čankov, Kalinčiakovo, Malý Kiar a Horša.

Bc. Adámik Miloš,
Mestská polícia Levice

SMS INFO - NOVÁ SLUŽBA PRE OBČANOV
Mesto Levice v záujme skvalitňovania a rozširovania
služieb občanom ponúka novú službu SMS info.
Ak sa zaregistrujete v službe SMS info, budete dostávať zadarmo informácie priamo do Vášho mobilu napr. oznamy
mestského úradu, upozornenia na dopravné obmedzenia či
havarijné situácie a iné mimoriadne udalosti.
V prípade záujmu sa budeme snažiť postupne rozšíriť službu
SMS info o ďalšie informácie, o ktoré budete mať záujem.
Ako je možné aktivovať si túto bezplatnú službu?
Zaregistrujte sa na webstránke mesta www.levice.sk prostredníctvom registračného formulára, kde uvediete Vaše celé
meno, bydlisko a oblasť informácií, o ktorú máte záujem. Mô-

žete si vybrať jednu alebo viaceré z nasledovných možností
– krízové správy (havarijné situácie, mimoriadne udalosti),
dopravné informácie (uzávierky miestnych komunikácií, rozkopávky) alebo oznamy (pozvánky a pod.) Samozrejme nezabudnite uviesť Vaše mobilné telefónne číslo.
Keď už nebudem mať záujem o túto službu?
V prípade, že už nebudete mať záujem o túto službu, pošlete
e-mail na msu@levice.sk, kde uvediete Vaše meno a mobilné
číslo, ktoré následne vymažeme z databázy.
Keďže ide o bezplatnú službu mesta, prijímanie jednotlivých
správ nie je spoplatnené. Všetky náklady súvisiace s posielaním informačných SMS hradí Mesto Levice.
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MESTO ZAPOJÍ DO ROZHODOVANIA AJ VEREJNOSŤ
Vytvorenie priestoru na otvorenú a podnetnú komunikáciu o všetkom, čo sa nás v meste týka a nachádzať lepšie riešenia - to je
hlavným cieľom nového projektu v levickej samospráve, tzv. občianskej participácie.
Deti, mládež a seniori, Verejné priestory
a Mestské časti a okrajové štvrte. V týchto
oblastiach boli potom určené štyri možnosti
ich riešenia. V oblasti Kultúra v meste boli
navrhnuté riešenia problémov podporou
miestnych umelcov, rekonštrukciou a modernizáciou kultúrnych priestorov (Družba
a Slovan), dotáciou na zľavy na vstupné, lepšou propagáciou.

SAMOSPRÁVA VYTVORÍ OBČANOM A ZDRUŽENIAM PRIESTOR
A MOŽNOSŤ VEREJNE VYJADROVAŤ A VYMIEŇAŤ SI NÁZORY
A ZÁROVEŇ IM UMOŽNÍ PRIJÍMAŤ
ROZHODNUTIA
Čo je občianska participácia?
Výmenou názorov medzi občanmi podľa
vopred stanovených pravidiel sa zvyšuje
ich informovanosť. Občania sú motivovaní získavať informácie a zaujímať sa o verejné záležitosti. V prípade participácie
občanov na prijímanom rozhodnutí sa
predpokladá, že výsledok takého rozhodovania je bližší preferenciám občanov.
Verejné rozhodovanie je pritom nielen
rozhodovaním za účasti verejnosti, ale aj
rozhodovaním s verejnými dôsledkami
a o verejných zdrojoch.

covia OZ Utopia predstavili prítomným princípy fungovania občianskej participácie a tzv.
participatívneho rozpočtu. Ich hlavnou podstatou je zapojenie občanov do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa mesta
s cieľom aktívnej účasti verejnosti na prerozdelení mestského rozpočtu. Čo to znamená?
Občania mesta Levice budú môcť spoločne rozhodovať o využití časti prostriedkov
vyčlenených v rozpočte na realizáciu vlastných nápadov na zlepšenie nášho mesta.
Projekty predložia občianske združenia,
neziskové organizácie a rôzne komunity
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samospráva

RADA SENIOROV POKRAČUJE VO SVOJEJ
ČINNOSTI V NOVOM ZLOŽENÍ
Zástupca primátora Ján Krtík sa rozhodol pokračovať v činnosti
poradného orgánu vytvoreného jeho predchodkyňou Mgr. Beatou Vrábelovou s cieľom vytvoriť priestor a možnosť pre starších
občanov na zapájanie sa do aktivít samosprávy. Hlavnými úlo-

Participácia, ktorá umožňuje účasť verejnosti na rôznych úrovniach, vedie priamo i nepriamo k tomu, že sa rozhodovacie procesy stávajú transparentnejšími
a efektívnejšími. Jednoducho povedané
– občianska participácia umožňuje, aby
ľudia do rozhodovania videli, rozumeli
mu, podieľali sa na ňom, kontrolovali ho
a tým sa priamo stali tvorcami rozhodnutí,
ktoré ovplyvňujú aj ich život. Participácia
teda nie je cieľom samým osebe. Je v prvom rade efektívnym prostriedkom na
dosahovanie čo najkvalitnejších verejných
rozhodnutí.

a o tých, ktoré budú nakoniec realizované, rozhodne verejnosť. Projekty sa môžu
týkať rôznych oblastí – športu, kultúry,
zelene, dopravy ... s hlavným spoločným
cieľom skvalitnenia života v meste.

„Dnešné stretnutie bolo podnetné a nápadité,“ povedal na záver stretnutia zástupca
primátora Ján Krtík. „Podstatou úspechu
projektu je, aby sa ľudia zaktivizovali a aby
sa pridávali ďalší“.

Dňa 20. mája 2015 sa na Mestskom úrade
v Leviciach uskutočnilo prvé verejné stretnutie na tému Participatívny rozpočet. Zástup-

Na prvom verejnom stretnutí prítomní
zadefinovali štyri hlavné problematické
oblasti nášho mesta a to oblasť Kultúra,

Adriana Macáková

hami a cieľmi Rady seniorov je prezentovanie záujmov seniorov,
podávanie podnetov a návrhov k rozhodujúcim otázkam rozvoja
mesta, navrhovanie riešení v sociálnej alebo zdravotnej situácii či
nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s inými podobnými seniorskými organizáciami a združeniami.
Ako povedal zástupca primátora, členmi Rady seniorov by mali
byť osoby, ktoré majú dosah na široký okruh ľudí. Aj z tohto
dôvodu boli za členov Rady seniorov vybraté vedúce štyroch
Denných centier (tzv. klubov dôchodcov) a Jednoty dôchodcov Slovenska. Za predsedníčku Rady seniorov bola schválená
p. Mária Kostolányiová. Zasadnutia rady seniorov sa konajú 1x
za štvrťrok.

Problematiku Verejných priestorov by
mohla vyriešiť revitalizácia parkov a amfiteátra, občianske hliadky, kamerový systém, rekonštrukcia komunikácií a výsadba
nízkoúdržbovej zelene a kvetov.
Skupina venujúca sa problematike Detí,
mládeže, seniorov navrhla riešenia výstavbou detských a dopravných ihrísk, športovísk, prepojením aktivít mládeže a seniorov a prevenciou (boj proti kriminalite,
závislostiam...). Mestské časti a okrajové
štvrte riešenia svojich problémov vidia vo
vybudovaní cyklotrás a oddychových zón
v mestských častiach, v lepšej spolupráci
samosprávy s mestskými časťami a tiež
napr. v službách pre seniorov (rozvoz stravy, kluby dôchodcov).
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LEVIČANIA SA POKÚSILI O VYTVORENIE
NOVÉHO REKORDU
Vydržať jednu minútu v drepe – znie so síce
jednoducho, ale skúste! Dňa 22. mája 2015
sa o to v Leviciach pokúsilo 410 návštevníkov netradičného jarmoku. Cieľom organizátorov pokusu o rekord Mesta Levice
a OZ Jungle Gym a Zoo Crew bolo, aby sa
zapojilo čo najviac účastníkov. Počasie nám
veľmi neprialo a tak mali sa všetci rekordéri
sťažené podmienky – drep robili s dáždnikmi. Do pokusu o rekord za zapojilo naozaj široké spektrum účastníkov - najstarší
účastníci rekordu mali 69 rokov a najmlad-

ší registrovaný rekordér 2 roky. Odmenou
pre registrovaných účastníkov rekordu bol,
okrem dobrej zábavy, aj jednorazový vstup
na kúpalisko Margita-Ilona.
Možno i nepriaznivé počasie mnohých odradilo k registrácii, no napriek tomu sme
v Leviciach pokúsili o nový slovenský rekord.
Oficiálne nám bude rekord potvrdený až zaslaním certifikátu zo Slovenských rekordov.
Adriana Macáková

VZÁJOMNE SI POMÁHAJME

Komisia vzdelávania a mládeže v spolupráci s Územným spolkom
SČK Levice a mládežou SČK sa podujala uskutočniť pri príležitosti
Dni mesta Levice pre všetkých záujemcov, ktorí navštevujú levickú

plaváreň, rýchlokurz prvej pomoci s praktickými ukážkami. Blíži sa
letné obdobie a s tým sú spojené aj určité riziká. Vieme poskytnúť
prvú pomoc keď sa to od nás vyžaduje? Vedel by si aj Ty zachovať duchaprítomnosť a skutočne poskytnúť prvú pomoc? Praktické ukážky
spojené s fundovaným výkladom si vyskúšalo celkovo osemdesiattri
Levičanov. Všetci prítomní hodnotili aktivity veľmi vysoko a nebáli
sa aktívne pristúpiť a precvičiť si základy poskytovania prvej pomoci.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným ako aj SŠZ Levice a kaviarni na plavárni, ktorá pre všetkých zapojených poskytla občerstvenie
bezplatne. Prevencia je veľmi dôležitá, nikdy nevieme kedy budeme
musieť svojou aktivitou pomôcť tam, kde to bude práve potrebné doma, na pracovisku alebo na ulici. Ďakujeme
Roman Salinka

šport
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OLYMPIJSKÝ OHEŇ HOREL AJ V LEVICIACH
Ďalej, vyššie, rýchlejšie – známemu olympijskému zákonu sa podriadili malí aj väčší športovci nášho mesta, ktorí počas dvoch
dní podali výkony hodné tohto podujatia – mestskej športovej olympiády.
9. miesto MŠ Perecká
10. miesto MŠ sv. Vincenta de Paul

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Beh na 40 m - chlapci / dievčatá
1. miesto: Matúš Lipták, MŠ Dopravná/
Sofia Ďurkovičová, MŠ Konopná
2. miesto: Adam Czíria, MŠ Okružná/
Ema Tóthová, MŠ T.Vansovej
3. miesto: Adam Markuš, MŠ Hlboká/
Laura Šuhalová, Mš Vojenská

Dňa 21. mája 2015 si svoje sily zmerali
žiaci základných škôl a 22. mája súťažili
deti z materských škôl. Mestskú športovú olympiádu ukončia študenti stredných
škôl z nášho mesta v septembri. Počasie
podujatiu veľmi neprialo a preto sa disciplíny na otvorených plochách - tenis
a atletika neodohrali.

VÍŤAZI MESTSKEJ ŠPORTOVEJ
OLYMPIÁDY ZÁKLADNÝCH ŠKÔL:

3. miesto V. ZŠ
Volejbal – dievčatá:
1. miesto IV. ZŠ
2. miesto V. ZŠ
3. miesto II. ZŠ
Malý futbal – chlapci:
1. miesto II.ZŠ
2. miesto I. ZŠ
3. miesto VI. ZŠ

Celkové umiestnenie škôl:
1. II. ZŠ
2. IV. ZŠ
3. I. ZŠ
4. V. ZŠ
5. VI. ZŠ
6. VII. ZŠ
7. Katolícka spojená škola Vincenta de
Paul (KSŠ)
8. Základná školy s vyučovacím jazykom
maďarským (ZŠ s VJM)
9. Spojená škola internátna (SŠI)

Basketbal – chlapci :
1. miesto VI. ZŠ
2. miesto IV. ZŠ
3. miesto II. ZŠ

Plávanie - voľná disciplína - chlapci/
dievčatá
1. miesto Matej Grman VII. ZŠ/ Robin
Reindlová IV. ZŠ
2. miesto Jakub Žilkovan IV. ZŠ/ Anikó
Nyulová ZŠ s VJM
3. miesto Andrej Cicer V. ZŠ/ Jana Macsaiová II. ZŠ

VÍŤAZI MESTSKEJ ŠPORTOVEJ
OLYMPIÁDY MATERSKÝCH ŠKÔL:

Vybíjaná - dievčatá:
1. miesto II. ZŠ
2. miesto IV. ZŠ

Stolný tenis dievčatá/chlapci:
1. miesto Tamara Forgáčová I. ZŠ/ Lukáš
Lukniš I. ZŠ
2. miesto: Karin Palovčíková V. ZŠ Martin Janurik IV. ZŠ
3. miesto: Martina Števiarová VII. ZŠ/
Adam Barcik KSŠ

Celkové umiestnenie materských škôl
1. miesto MŠ Tekovská
2. miesto MŠ Hlboká
3. miesto MŠ Konopná
4. miesto MŠ Dopravná
5. miesto MŠ Vojenská
6. miesto MŠ P. O. Hviezdoslava
7. miesto MŠ Okružná
8. miesto MŠ T. Vansovej

Hod kriketovou loptičkou - chlapci /
dievčatá
1. miesto: Marián Panáček, MŠ Okružná/
Mia Pohánková, MŠ P.O.Hviezdoslava
2. miesto Samuel Kožík, MŠ Tekovská/
Zuzana Lehotkaiová, MŠ Konopná
3. miesto Maroš Hano, MŠ Dopravná/
Patrícia Majorová, MŠ. T.Vansovej
Skok do diaľky - chlapci /dievčatá
1. miesto: Martin Ďurčo, MŠ Vojenská/
Barbora Grausová, MŠ Tekovská
2. miesto: Martin Habara, MŠ Dopravná/Karolína
Henčeková,
MŠ
P.O.Hviezdoslava
3. miesto: Nikolas Baláž, MŠ Konopná/
Anna Zuzana Hajková, MŠ Konopná
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LETO NA KRYTEJ PLAVÁRNI
Správa športových zariadení Levice oznamuje verejnosti, že krytá plaváreň bude počas leta od 1.7.2015 do 31.8.2015
otvorená nasledovne:
Pondelok

od 13:00 do 21:00 hod.

Utorok

od 9:00 do 12:00 hod.

od 13:00 do 21:00 hod.

Streda

od 9:00 do 12:00 hod.

od 13:00 do 21:00 hod.

Štvrtok

od 9:00 do 12:00 hod.

od 13:00 do 21:00 hod.

Piatok

od 9:00 do 12:00 hod.

od 13:00 do 21:00 hod.

Sobota

od 9:00 do 12:00 hod.

od 13:00 do 21:00 hod.

Nedeľa

od 9:00 do 12:00 hod.

od 13:00 do 21:00 hod.

VSTUPNÉ
• dospelí					2,00 €
• deti do 15 rokov				

1,20 €

• dospelí nad 60 rokov 			

1,20 €

(V cene je zahrnutý aj poplatok za použitie šatníkovej skrinky).
Cez letné prázdniny bude na krytej plavárni platiť vstupné
po dobu troch hodín a zároveň sa nemusia používať plavecké čiapky. V letnom období je možné využívať terasu a trávnatú plochu vedľa plavárne.

REGENERAČNO-RELAXAČNÉ CENTRUM
POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN
Pondelok

13:00 – 21:00 hod.

Muži

Sanárium

Prekážková dráha - chlapci / dievčatá
1. miesto: Dalibor Mikuláš, MŠ Hlboká/
Zuzana Holečková, MŠ Hlboká
2. miesto: Matúš Murcin, MŠ sv. Vincenta
de Paul / Zoja Šebová, MŠ Tekovská
3. miesto: Jakub Števko, MŠ Dopravná/
Sofia Turanová, MŠ Vojenská

Utorok

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Ženy

Sanárium

Streda

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Zmiešaná

Sauna

Štvrtok

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Ženy

Sauna

Piatok

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Muži

Sauna

Sobota

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Zmiešaná

Sanárium

BLAHOŽELÁME !

Nedeľa

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 21:00 hod.

Zmiešaná

Sanárium

VSTUPNÉ pre 1 dospelú osobu do Regeneračno-relaxačného centra
• vstupné na 2 hod. do 15.00 hod.		

4,50 €

• vírivá vaňa celotelová		

2,00 €/20 min./osoba

• vstupné na 2 hod. od 15.00 hod.		

6,00 €

• uzavretá skupina 1 hod.		

40,00 €

• prekročenie za každých 30 min. navyše

2,00 €

• Pre deti do 15 rokov platí polovičné vstupné.

BEACH VOLEJBAL V AREÁLI SŠZ LEVICE
Aj počas tohto leta môžu priaznivci plážového volejbalu využívať
dve plážové volejbalové ihriská. Nachádzajú sa v blízkosti telocvične T-18 a zimného štadióna.

Plážové ihriská slúžia športovej aj rekreačnej verejnosti. Prenájom
je realizovaný formou predbežných požiadaviek na Správe športových zaradení. Informácie o prenájme poskytujeme na telefónnom čísle 036/6316 663. Vstupné na jeden kurt je 6,00 €/hod.

rôzne
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KÚPALISKO ZAČALO LETNÚ SEZÓNU
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prameňov. S povolením obecného zastupiteľstva pre potreby vojakov, ale i verejnosti,
dal na pravej strane rieky Sikenica vybudovať bazén na sedacie kúpele. Steny aj
dno bazéna s objemom 28 m3 dal vyložiť
prírodným kameňom.

Voda s teplotou 30°C nie je nič nereálne ani na obľúbenom
kúpalisku pri Leviciach. Od júna minulého roku funguje solárny ohrev vody v detskom bazéne Ilona a preto sem môžete
vytiahnuť svoje ratolesti, aj keď nie je úplne horúco. Ak je jasno až polojasno, teplota vody v poobedňajších hodinách dosahuje 28°C až 30°C a v takejto teplej vode môžu detičky veselo šantiť. Rodičom a starým rodičom dávame do pozornosti
veľmi výhodné rodinné vstupenky a celosezónne vstupenky.

Rodinná vstupenka

rôzne
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PONDELOK - PIATOK

SOBOTA, NEDEĽA, SVIATOK

2. dospelí + 1 dieťa (3 - 15 r.)

7,50 €

9,50 €

2. dospelí + 2 deti (3 - 15 r.)

9,00 €

12,00 €

2. dospelí + 3 deti (3 - 15 r.)

10,00 €

13,50 €

• celosezónna vstupenka dospelý		

45,00 €

• celosezónna vstupenka od 3 do 6 rokov

12,00 €

• celosezónna vstupenka od 6 do 15 rokov

35,00 €

• celosezónna vstupenka dôchodcovia		

35,00 €

Názov zariadenia bol odvodený od Majera Margita, ktoré nieslo krstné meno
barónky Bolfrasovej rodenej Nyáryovej,
poslednej majiteľky Kalinčiakovského
panstva. Ilona bol názov kúpaliska, ktoré vzniklo v roku 1934 v katastri obce
Malý Kiar a bolo pomenované po Ilone
Francisciovej. Zjednotením týchto dvoch
samostatných kúpalísk postupne vzniklo dnešné zariadenie so štyrmi bazénmi,
autokempingom s 300 lôžkami, elektrickými prípojkami pre stany a karavany,
športoviskami, reštauráciami, bufetmi
a príslušnou infraštruktúrou. Napriek

Foto: J. Duhonyová
tomu, že tieto pramene nemajú medzinárodný či celoslovenský význam, ako
napríklad Bardejov, Piešťany či Trenčianske Teplice, stali sa obľúbeným a vyhľa-

dávaným rekreačným miestom levického
regiónu.
PhDr. Ladislav Vincze

Ján Lacek, Margita-Ilona s.r.o.

OBĽÚBENÉ REKREAČNÉ ZARIADENIE
MARGITA – ILONA OSLAVUJE 100 ROKOV
Teplé termálne pramene pri rieke Sikenica, ktorá tvorila hranicu katastrov obcí
Kalinčiakovo a Malý Kiar, boli známe už
niekoľko storočí, ale pre liečebné účely sa
začali využívať až v prvej polovici 20. storočia. Dovtedy ich miestni obyvatelia používali na močenie konope, a pretože voda

v zime nezamŕzala, aj na celoročné pranie.
Prvá písomná zmienka o organizovanom
využívaní termálnych prameňov v katastri obce Kalinčiakovo pochádza z roku
1915. Vojnové udalosti zapríčinili neustály
pohyb vojsk v krajine, s čím prichádzali
i mnohé povinnosti civilného obyvateľstva

(ubytovávanie, rekvirácie). Ubytovacej povinnosti sa nevyhla ani obec Kalinčiakovo,
ktorá na obecnom Majeri Margita ubytovala vojakov 77. cisárskeho a kráľovského pešieho pluku pod velením poručíka
Adalberta Hambergera. Poručík zrejme
ako prvý rozpoznal význam termálnych

VYHLIADKOVÁ VEŽA NA LEVICKEJ
KALVÁRII PONÚKA JEDINEČNÝ VÝHĽAD
Sedem metrov vysoký kríž zďaleka púta pozornosť. Stojí na vrchole
12 metrov vysokej oceľovej konštrukcie s vyhliadkovou terasou. Z nej
si môžu návštevníci vychutnať výhľad na mesto a okolie od začiatku
mája až do konca októbra. Veža je sprístupnená každú nedeľu v prípade
priaznivého počasia od 14:00 do 16:00 hod. V prípade nepriaznivého
počasia (dážď, búrka, silný vietor) nie je z bezpečnostných dôvodov vyhliadková veža sprístupnená. Výstup na vyhliadkovú vežu je na vlastnú
zodpovednosť návštevníkov. Do priestorov veže môže vstúpiť naraz maximálne 5 dospelých osôb (nad 18 rokov), maximálne 8 osôb. Deti od
6 do 15 rokov môžu vstúpiť do priestorov veže len v sprievode dospelej
zodpovednej osoby (rodič, učiteľ, ...). Deti vo veku do 6 rokov nemajú
vstup do priestorov vyhliadkovej veže povolený. Pobyt na vyhliadkovej
terase veže je vymedzený na maximálne 20 minút. Pri fotografovaní
z veže treba rešpektovať súkromie obyvateľov domov v jej susedstve.
Vstup do priestorov pre organizované skupiny mimo vymedzeného
času možno dohodnúť minimálne 5 dní vopred so zástupcom OZ
Patrimonium servandi. Pre aktuálne obdobie je kontaktnou osobou
PhDr. Katarína Holbová, mail: katka.holbova@gmail.com
Dobrovoľný finančný príspevok na prevádzkovanie a udržiavanie vyhliadkovej veže môžete odovzdať pri vstupe do jej priestorov osobám zabezpečujúcim vstup na vežu. Aktuálne informácie
k prevádzkovaniu vyhliadkovej veže sú zverejňované v informačnej
tabuli na ulici Sv. Michala pri rímsko-katolíckom farskom kostole.
Prevádzkovateľom vyhliadkovej veže je OZ Patrimonium servandi, Sv. Michala 43, Levice.

Foto: V. Škvarka

PhDr.Katarína Holbová,
OZ Patrimonium servandi
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Mesto Levice Vás v rámci projektu
Zdravé mesto pozýva na

DEŇ ZDRAVIA

18. júna 2015 od 10:00 hod. do 17:00 hod.
v CK Junior
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