NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 5, ročník XIII., november 2015, nepredajné

Priaznivcom behu tento rok opäť prialo počasie, počas poslednej októbrovej nedele si
otestovali svoju výdrž v behu na 10 kilometrov po uliciach centra nášho mesta. Viac na str. 7

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

MESTO ROZBIEHA AKTIVITY NA
PODPORU CESTOVNÉHO RUCHU

Poslanecký zbor doplnil staronový poslanec. Ladislav Jelenský nastúpil na miesto
Beáty Vrábelovej. Mesto opraví cesty za
2 mil. eur. Vytypované boli najhoršie úseky, ktoré by mohli byť opravené do konca
budúceho roka. Viac na str. 2

Odborný seminár, založenie oblastnej
organizácie cestovného ruchu aj účasť na veľtrhu – to sú aktivity mesta, ktorými chce naštartovať rozvoj cestovného ruchu v našom
meste. Pomôcť v tom majú mestu odborníci
aj spolupráca s podnikateľmi. Viac na str. 4

OKTÓBER PATRIL SENIOROM
Počas mesiaca úcty k starším členovia denných centier pripravili zaujímavé podujatia,
ktorých sa mohli zúčastniť všetci dôchodcovia z nášho mesta a mestských častí. Počas
jednotlivých podujatí ukázali levickí seniori
svoju šikovnosť a vedomosti. Viac na str. 6
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 29. 10. 2015
Nový poslanec mestského zastupiteľstva
Do rúk primátora mesta Levice Štefana Mišáka zložil sľub nový
poslanec mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ) p. Ladislav Jelenský.
Nastúpil na miesto zaniknutého mandátu poslankyne Mgr. Beáty
Vrábelovej, ktorá bola vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa
15. novembra 2014 v 2. volebnom obvode mesta Levice zvolená za
poslankyňu MsZ. Do roka však nezložila sľub poslanca MsZ a dňa
26. októbra 2015 sa písomne svojho mandátu vzdala. Ladislav
Jelenský nie je nováčikom v komunálnej politike. Mestským poslancom bol už počas volebných období 1994-1998, 1998-2002
a 2002-2006.
Oprava ciest za 2 mil. eur
Katastrofálny stav niektorých miestnych komunikácií by mala vyriešiť rekonštrukcia vytypovaných ciest, ktorá by sa mala začať realizovať v 1. polovici budúceho roka. Rebríček miestnych komunikácií
bol komisiou dopravy a pracovníkmi MsÚ zostavený po dôkladnom
zvážení. Cieľom bolo vybrať cesty v najhoršom stave, na zoznam sa
dostali Dopravná ulica (v celej dĺžke), Hlboká ulica (v celej dĺžke),
Ul. kpt. J. Nálepku (v úseku Saratovská ul. – Dopravná ul.), Ul. L. Štúra (v úseku Ul. A. Sládkoviča – Nádražný rad), Ul. Koháryho a Námestie hrdinov (v úseku za DK Družba – Ul. P. O. Hviezdoslava
pri ČSOB). Odhladované náklady na ich rekonštrukciu by nemali
prekročiť sumu 2 mil. eur, je možné, že vo verejnom obstarávaní na
dodávateľa sa suma ešte zníži. V tom prípade bude možné zoznam
doplniť o ďalšie ulice. Realizácia by sa mala uskutočniť v rámci tzv.
PPP projektov (projekt verejno-súkromného partnerstva), ktorých
cieľom je efektívne zabezpečiť kvalitnú verejnú infraštruktúru a verejné služby pre občanov formou dlhodobej spolupráce medzi orgánmi verejnej správy a podnikateľským sektorom.
Budú sa riadiť Etickým kódexom
Poslanci schválili Etický kódex volených predstaviteľov mesta,
ktorý definuje základné etické princípy a štandardy požadovaného správania a konania očakávaného od poslanca Mestského
zastupiteľstva Levice a primátora mesta Levice pri plnení ich povinností. Kódex vychádza zo spoločného právneho rámca Rady
Európy pre boj s korupciou. Predkladateľom materiálu bol poslanec Miloš Zaujec. Na augustovom zasadnutí materiál neprešiel,
po zapracovaní pripomienok ho už tentokrát poslanci schválili

a na znak súhlasu ho môžu podpísať. Etický kódex aj s menami
poslancov, ktorí sa k princípom Etického kódexu pridali, bude
zverejnený na web stránke mesta.
Ukončili nájomnú zmluvu s mestským divadlom. Priestory
Slovanu bude prevádzkovať podnikateľ.
Na základe žiadosti Občianskeho združenia AeRTé – Mestského divadla Levice zrušili poslanci doteraz platnú zmluvu na prenájom
priestorov bývalého kina Slovan za účelom prevádzkovania mestského divadla a schválili uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou
Bašta cafe. Nakoľko si rekonštrukcia tohto objektu vyžadovala väčšie
náklady, ako divadelníci predpokladali, boli nútení hľadať investora
resp. sponzora. Tým by mala byť práve spoločnosť Bašta cafe, ktorá
navrhuje úhradu nákladov spojených s rekonštrukciou z vlastných
zdrojov. Počas doby rekonštrukcie by z tohto dôvodu mali platiť len
symbolické nájomné a následne schválenú sumu 501 eur za mesiac.
Nakoľko cieľom prenájmu bolo prevádzkovanie divadla, spoločnosť
uzavrie podnájomnú zmluvu s Mestským divadlom Levice. V zrekonštruovaných priestoroch by sa mali organizovať kultúrne a spoločenské podujatia, malé divadelné predstavenia a spoločenské stretnutia.
Zápisnicu zo zasadnutia a všetky materiály nájdete na
www.levice.sk v časti Samospráva / Zasadnutia MsZ
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

Poslanecká kvapka krvi
V utorok dňa 15. 12. 2015 sa na Mestskom úrade v Leviciach bude konať v spolupráci s Hematologicko-transfúznym
oddelením Levice a Slovenským červeným krížom Levice Poslanecká kvapka krvi.
Myšlienka zorganizovať toto podujatie vznikla počas 6. zasadnutia MsZ na podnet poslancov Petra Benčeka, podpredsedu
ÚzS SČK a Ervína Szalmu a našla podporu aj v radoch ostatných poslancov.
Po dohode s vedením mesta bude uvedená dobročinná akcia súčasťou vianočných aktivít mesta a vianočných trhov.
Zúčastniť sa jej môžu okrem poslancov aj všetci zamestnanci mestského úradu a všetkých organizácií patriacich do
pôsobnosti mesta, samozrejme sú vítaní aj občania, ktorí budú môcť a chcieť podporiť túto aktivitu a prídu darovať krv.
Všetkých vás srdečne pozývame a vopred ďakujeme.
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INVESTIČNÉ AKCIE V TOMTO ROKU
Mesto tento rok zrealizovalo niekoľko investičných akcií v celkovej hodnote cca
165 tis. eur. Obyvateľov najviac potešia
nové parkovacie plochy a to na uliciach Vajanského a Z. Nejedlého, ktoré stiahli z rozpočtu vyše 50 tis. eur. Zrekonštruovaná
bola prístupová komunikácia na Ul. M. R.
Štefánika 36-38 v hodnote 24 tis. eur. Pokračovali sme vo výmene zastávok MHD,
nové pribudli na Hlbokej ulici, Ku Bratke
a Saratovskej ulici v celkovej hodnote skoro
9 tis. eur a do konca roka by mali pribudnúť
ďalšie na Hlbokej ul., Družstevníckej ul.,

Ul. J. Dóžu a na Pereckej ul. (pri kostole)
v hodnote ďalších cca 15 tis. eur. V parku
na ihrisku na Hollého ulici sme vybudovali
chodník s nákladmi 13 tis. eur a na zvýšenie bezpečnosti detí do konca roka ešte
vybudujeme oplotenie detského ihriska na
Poľnej ulici s nákladmi cca 4 tis. eur.
Okrem uvedeného mesto odstránilo stavebnú suť v priestoroch v bývalej CTZ.
Okrem realizácií sa pripravovali projektové dokumentácie na ďalšie investičné
akcie, ktoré by sa mali realizovať v najbliž-

ších rokoch. Zabezpečili sme projektové
dokumentácie na parkoviská na uliciach
P. O. Hviezdoslava, Vojenská 125-127,
Dopravná 3-5 a Sv. Michala, rekonštrukciu chodníka na Rybníkoch V., spojovací
chodník ulíc Pri Podlužianke - Vajanského
a zabezpečuje sa príprava a stavebné povolenie na dlhoočakávanú okružnú križovatku Ludanská cesta - Kpt. Nálepku.
Ing. Dalibor Kováč
ref. investičných činností

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA MIEST PONÚKA NOVÉ MOŽNOSTI
Mesto Levice hostilo pri príležitosti tradičného jarmoku zástupcov štyroch partnerských miest z Maďarska (Érd), Českej republiky
(Boskovice a Námešť na Hané) a Poľska (Skierniewice). V piatok 16. októbra sa uskutočnilo oficiálne prijatie členov delegácií partnerských miest zástupcami mesta Levice v sobášnej sieni mestského úradu za účasti poslancov mestského zastupiteľstva, riaditeľov
správy športových zariadení, mestského kultúrneho strediska, základných škôl a spoločnosti Margita-Ilona.
„Cieľom je, aby partnerská spolupráca miest bola prínosom pre
všetkých“
Štefan Mišák
Počas pracovného stretnutia prezentovali predstavitelia partnerských miest možnosti spoločných projektov spolupráce v oblastiach
kultúry, športu, školstva a cestovného ruchu. Taktiež sa diskutovalo o možnosti získavania prostriedkov z grantových programov na
podporu cezhraničnej spolupráce. „Účelom stretnutia je zhodnotiť
uplynulé obdobie, čo sa nám podarilo zrealizovať a čo nie,“ povedal
primátor mesta Štefan Mišák. „Chceme rozvíjať ďalšie smery, nielen
v oblasti spolupráce škôl či kultúry, ale aj pre iné skupiny obyvateľov
či podnikateľskú sféru. Cieľom je, aby partnerská spolupráca bola
prínosom pre všetkých,“ dodal. Zástupca primátora Ján Krtík vo
svojej prezentácii predstavil možnosti, o ktoré by sa mohla spolupráca obohatiť, či už v oblasti spolupráce klubov dôchodcov alebo

Členovia delegácii partnerských miest na mestskom úrade

v oblasti cestovného ruchu. „Partnerská spolupráca miest nie je
len o návšteve jarmoku alebo pamiatok,“ povedal, „ale je to predovšetkým o výmene skúseností a o diskusiách, ako spoluprácu ďalej
rozvíjať a pre aké cieľové skupiny.“ Počas návštevy venovali predstavitelia partnerských miest výtvarné diela do benefičnej aukcie Art
for help, čím sa rozšíri ponuka prezentovaných diel o ďalších zahraničných autorov. V rámci neformálneho programu navštívili zástupcovia partnerských miest dominanty nášho mesta, absolvovali
prehliadku Banskej Štiavnice a blízkeho kaštieľa vo Svätom Antone
a na záver termálne kúpalisko v Podhájskej. Táto návšteva bola štvrtou z partnerských stretnutí počas tohto roka – v júni navštívili naše
mesto zástupcovia mesta Boskovice, v septembri sa predstavitelia
nášho mesta zúčastnili návštev Boskovíc a mesta Érd.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou
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PONUKA PRE
PODNIKATEĽOV
Z OBLASTI CESTOVÉHO
RUCHU
Mesto Levice sa plánuje prezentovať
na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR,
ktorý sa uskutoční v dňoch 28. – 31.
januára 2016 na výstavisku Incheba EXPO Bratislava. Podnikateľom
z oblasti cestovného ruchu, prevádzkovateľom ubytovacích a stravovacích zariadení ponúkame možnosť
bezplatnej propagácie (prospekty,
letáky, vzorky produktov...) v stánku
mesta Levice, ktorý bude súčasťou
stánku Nitrianskeho samosprávneho kraja. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť u Ing. Zuzany Obickej,
tel. č. 036/6350 204, e-mail: zuzana.obicka@levice.sk v termíne do
31. decembra 2015.

PONUKA PRE
PREDAJCOV NA
VIANOČNÝCH TRHOCH
Mesto Levice ponúka možnosť predaja na vianočných trhoch v Leviciach, ktoré sa uskutočnia v dňoch
18. - 22. decembra na Námestí hrdinov. Hľadáme predajcov s vhodným vianočným sortimentom nie
potravinárskeho charakteru (napr.
vianočné stromčeky, živé ryby, dekorácie, drevené hračky a rôzne
drobnosti, ktoré potešia malých aj
veľkých návštevníkov). V prípade
záujmu o predaj sa informujte na
tel. č. 036/6350236, 036/6350237.
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SAMOSPRÁVA CHCE NAŠTARTOVAŤ
CESTOVNÝ RUCH ZA POMOCI ODBORNÍKOV
„Možnosti rozvoja cestovného ruchu v meste Levice“ – tak znel názov vôbec prvého
seminára, ktorý sa organizoval v tomto duchu v meste. Záštitu nad seminárom prevzal
primátor mesta Levice a Komisia MsZ pre obchod, podnikanie a cestovný ruch.
Dňa 21.októbra 2015 sa v kongresových priestoroch Business Hotel Astrum Laus stretli
zástupcovia cestovného ruchu (ďalej len CR)
pôsobiaci v rôznych organizáciách CR na
Slovensku (Slovenská agentúra pre CR, Slovenská spoločnosť sprievodcov CR, Inovačné centrum CR, Nitrianska organizácia CR,
odborný časopis o CR) a odborná verejnosť
pôsobiaca v rámci mesta (zástupcovia supraštruktúry, organizácií a združení, stredných
škôl, atď.), poslanci mesta a členovia vyššie
spomínanej komisie. Cieľom seminára bolo
identifikovať možnosti a príležitosti mesta pre
rozvoj CR. Na úvod seminára zhrnul víziu CR
mesta Levice na nasledovné roky zástupca
primátora mesta Ján Krtík. „Cieľom seminára bolo informovať verejnosť a podnikateľov
o záujme mesta podnecovať cestovný ruch
a vytvárať preň podmienky, na čo si zároveň
hľadá aj partnerov,“ povedal Ján Krtík. „Jednou z ciest je založenie oblastnej organizácie
cestovného ruchu,“ dodal. Ďalej vyzdvihol
najmä dôležitosť histórie mesta, prítomnosť
rôznych náboženstiev, vinohradníctva, cechov
a remesiel, existujúce historické cesty, ako aj
podporu v organizovaní podujatí rôzneho
charakteru a zavedenie tradície ich organizovania. Potenciál vidí v rozšírení cezhraničnej
spolupráce, v spolupráci s kúpeľným mestom
Dudince, kongresovom CR, cykloturistike
a i. Príklady dobrej, ale i zlej praxe, spolupráce samosprávy a podnikateľských subjektov,
odporúčania a postrehy predstavili vo svojich
prezentáciách: Ing. Beáta Lukáčová zo Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, Mgr. Marta
Hároníková z Nitrianskej organizácie CR
a Mgr. Marián Bilačič zastupujúci Slovenskú
spoločnosť sprievodcov CR

Odborníci prednášali o možnostiach rozvoja cestovného ruchu v Leviciach

Jedným z prednášajúcich bol známy cestovateľ Ľubomír Motyčka, ktorý pôsobil ako
vydavateľ časopisu Cestovateľ. „Podstatou
cestovného ruchu je zarábanie peňazí,“ uviedol Motyčka. „Každý, kto chce tie peniaze
zarábať, musí nájsť spôsob, ako prilákať návštevníkov. Prinesie to úžitok mestu, podnikateľom ale aj samotným obyvateľom,“ dodal.
Marketingové aktivity Slovenskej agentúry cestovného ruchu, možnosti spolupráce s podnikateľmi a obcami predniesol
Ing. Ronald Turček. Odborné poradenstvo
pri zostavovaní strategických dokumentov,
ktoré tvoria základ pre rozvoj CR, ponúkol
Ing. Juraj Buranovský, PhD. z Inovačného
centra CR, ktorý stál pri zrode mnohých takýchto dokumentov a pomáhal aj pri vytváraní produktov či implementácií marketingových nástrojov. Posledným prezentujúcim
bol riaditeľ Hotela Astrum Laus, Bc. Fajin
Michal, ktorý zhrnul doterajšie pôsobenie
hotela na trhu a prisľúbil pomoc mestu pri
ďalšej práci v rozvoji cestovného ruchu.
Najbližšou akciou, ktorou sa bude Komisia
MsZ pre obchod, podnikanie a CR zaoberať,
bude zostavenie novej Stratégie rozvoja CR
v meste Levice na roky 2016-2020 a následne aj Marketingovej stratégie na stanovené
obdobie. Oba dokumenty budú k nahliadnutiu na webovej stránke ešte pred schválením mestským zastupiteľstvom a odborná
verejnosť ako i obyvatelia mesta sa k nej
budú môcť vyjadriť.
Ing. Obická Zuzana
ref. pre reg. rozvoj a cestovný ruch
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USMIEVAVÝ KOVBOJ FILIP U PRIMÁTORA
Primátor mesta prijal hviezdu letnej špeciálnej olympiády Filipa Graňa. Niekoľkonásobný víťaz parawesternových pretekov
si tento rok z Los Angeles priniesol zlatú aj
striebornú medailu, s ktorými sa hrdo primátorovi pochválil. 18-ročný Filip svojou
spontánnosťou a radosťou potešil naozaj
všetkých. V prijemnej atmosfére sa porozprávali o olympiáde v Los Angeles aj o svetovom pohári v Guadalajara. Na záver
odovzdal primátor Filipovi čestné uznanie
a zaprial mu veľa ďalších úspechov.
Filip blahoželáme a držíme palce v ďalších
súťažiach!

RODIČIA POZOR! MENÍ SA TERMÍN ZÁPISU
DO ZÁKLADNÝCH A MATERSKÝCH ŠKÔL
Na základe novely školského zákona sa mení zaužívaný termín
zápisu budúcich prváčikov. Školy, resp. ich zriaďovatelia, mali
doteraz možnosť stanoviť termín zápisu medzi 15. januárom
a 15. februárom. Po novom to bude o niečo neskôr a to v termíne od 1. do 30. apríla. Dôvod? Neskorší zápis je podľa psychológov a učiteľov pre deti vhodnejší, dva mesiace v tomto veku vo
vývine znamenajú veľa. U väčšiny detí sa síce dá určiť, či je dieťa
zrelé na školu, ale posun termínu zápisu môže byť vhodnejší
napríklad pre deti, ktoré sa narodili v letných mesiacoch.
Kompletné testy školskej zrelosti pri deťoch, kde sú pochybnosti, je dobré robiť čo najneskôr v čase pred začiatkom školy. V praxi sa stávalo, že deti šli najskôr na zápis a až potom

sa u niektorých robili testy školskej zrelosti v pedagogickopsychologických poradniach.
Mesto Levice určí presný termín zápisu detí do základných škôl
v meste Levice v dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 98. Predbežne navrhovaný termín je 22. a 23. apríla 2016.
V nadväznosti na uvedené zmeny mesto rozhodlo aj o zmene termínu zápisu do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levice, kde sa zápis uskutoční v mesiaci máj
2016, namiesto doterajšieho termínu, kedy zápis prebiehal
v mesiaci marec.
Mgr. Martin Bátovský
vedúci odd. školstva MsÚ Levice

CENA ZA ORIGINÁLNU TEMATICKÚ FOTOGRAFIU
PRE MESTO LEVICE
V Banskej Bystrici sa uskutočnilo slávnostné ukončenie európskeho týždňa mobility a vyhodnotenie národnej súťaže zapojených
samospráv. Medzi ocenenými je aj Mesto Levice.
Súťaž vyhlásilo Ministerstvo životného
prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia pre všetky samosprávy
na Slovensku, ktoré sa zapoja do kampane Európsky týždeň mobility. Hodnotené
boli kategórie Aktívna samospráva, Originálna aktivita, Efektívne trvalé opatrenie
a Originálna tematická fotografia. Kategóriu národnej súťaže ETM 2015 Aktívna
samospráva vyhrala Žilina, za originálnu
aktivitu Deň bez áut bola ocenená Banská
Bystrica a Moldava nad Bodvou si prevzala ocenenie za Efektívne trvalé opatrenie.
Kategóriu Originálna tematická fotografia

vyhralo mesto Levice. Cenu prevzal primátor mesta Štefan Mišák z rúk zástupcov
Ministerstva životného prostredia a Slovenskej agentúry životného prostredia.
Víťazná fotografia bola vyhotovená zamestnancom mestského úradu počas podujatia
k Európskemu týždňu mobility dňa
22. 9. 2015 na Námestí hrdinov a zobrazuje
študentov Strednej odbornej školy L. Bielika pri tvorbe výtvarnej práce s názvom
Mobilita.
Ing. Adriana Macáková
referent vzťahov s verejnosťou
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OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU
POMÔŽE MESTU ZVIDITEĽNIŤ SA
Jednou z ciest ako podporiť cestovný ruch (ďalej len CR) a vytvárať preň podmienky, je založenie oblastnej organizácie CR. Jej
vytvorenie je jednou z aktivít mesta v oblasti cestového ruchu, ktoré schválilo mestské zastupiteľstvo v Programe rozvoja mesta na
r. 2015 až 2018. Aj z tohto dôvodu ponúka Mesto Levice obciam v Regionálnom združení miest a obcí Tekov a všetkým záujemcom
z podnikateľského prostredia v oblasti CR členstvo v oblastnej organizácii CR, aby z jej činnosti mohol profitovať celý región.
Stretnutie záujemcov sa uskutoční ešte do konca tohto roka.
Čo je oblastná organizácia CR je a aké sú
jej úlohy?
Zákon, ktorý presne upravuje a špecifikuje oblastnú organizáciu, podmienky
jej vzniku, zániku, úlohy, členstvo a pod.
bol schválený v roku 2010, ako Zákon
č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu. Jej neskoršou novelizáciou (Zákon
č. 386/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu) sa upravili podmienky, najmä
čo sa týka spresnenia zdrojov financovania
organizácií CR, poskytovania dotácií, zavedenie možnosti obcí združovať sa bez splnenie podmienky spoločného katastrálneho územia. Obec v cestovnom ruchu môže
iniciovať vznik oblastnej organizácie a zároveň sa podieľa aj na spolufinancovaní jej

aktivít. Oblastná organizácia CR je právnická osoba, ktorá podporuje a vytvára
podmienky na rozvoj CR na svojom území
a chráni záujmy členov. Oblastnú organizáciu môže založiť zakladateľskou zmluvou
s podnikateľskými subjektmi najmenej päť
obcí, pričom súhrn počtu prenocovaných
návštevníkov v ubytovacích zariadeniach
na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku musí dosiahnuť
najmenej 50-tisíc prenocovaní. Dodatkom
pribudla tiež možnosť založiť oblastnú organizáciu aj v prípade, ak menej ako päť
obcí spĺňa podmienku, a to: ak je súhrnný
počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach na území zakladajúcich obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej
150-tisíc. Oblastná organizácia okrem iné-

ho podporuje činnosti svojich členov pri
tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja CR na
území svojej pôsobnosti, tvorí a realizuje
marketing a propagáciu CR pre svojich členov a obec doma a v zahraničí, presadzuje
záujmy svojich členov, podporuje kultúrny,
spoločenský a športový život a zachovanie
prírodného a kultúrneho dedičstva, organizuje podujatia, iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu
produktov CR na svojom území a i. O členstvo v oblastnej organizácii môže požiadať
obec, fyzická alebo právnická osoba, ktorá
podniká alebo pôsobí na jej území.
Ing. Zuzana Obická
ref. pre reg. rozvoj a cestovný ruch

OKTÓBER PATRIL SENIOROM
Poskytovanie služieb najstarším obyvateľom nášho mesta je jednou z oblastí, ktoré patria do kompetencií samosprávy. To, že sa
mestu v tejto oblasti meste darí, svedčí množstvo aktivít určených
práve seniorom. Počas roka mestský úrad pripravuje niekoľko podujatí – spoločenských stretnutí členov denných centier, známych

Šachový turnaj v Dennom centre I.
ako kluby dôchodcov. Medzi ne patria samozrejme predovšetkým
aktivity organizované v októbri – v rámci mesiaca úcty k starším,
ktoré sú všeobecne veľmi obľúbené. Aj tento rok si samospráva
pripomenula tento mesiac spoločenským stretnutím, ktoré sa uskutočnilo dňa 7. októbra v Hoteli Lev. V rámci programu vystúpilo viac ako sto talentovaných žiakov základných škôl, základnej

umeleckej školy a spevácky súbor Nádej zložený z členov denných
centier.
Počas mesiaca úcty k starším členovia denných centier pripravili zaujímavé podujatia, ktorých sa mohli zúčastniť všetci dôchodcovia z nášho mesta a mestských častí. Počas jednotlivých
podujatí ukázali levickí seniori svoju šikovnosť a vedomosti.
V Dennom centre I na Tekovskej ulici sa dňa 22. 10. 2015 konal
Šachový turnaj pre seniorov. Na 1. mieste sa umiestnil p. Štefan
Švoňavec , na 2. mieste p. Tibor Maurer a 3. miesto obsadil p. Pavol
Barcík. V Dennom centre II v CK JUNIOR sa dňa 28. 10. 2015
uskutočnil kvíz o histórii Levíc, kde sa zúčastnilo 12 súťažiacich
vo dvojiciach. Výhercovia kvízu: 1.miesto Ľubica Opaterná, Eva
Mokos, 2. miesto Anna Dvořáčková, Štefan Kúdela, 3. miesto
Zuzana Homolová, Katarína Rošková. Členovia Denného centra III na Poľnej ulici pripravili výstavu ručných prác, ktorú si
návštevníci mohli pozrieť v dňoch 8. – 11. 10. 2015. Háčkované,
vyšívané, paličkované či štrikované alebo vypletané – nádherné práce šikovných rúk mohli inšpirovať mnohé mamy či staré
mamy. Dňa 27. 10. 2015 v Dennom centre IV, bola uskutočnená
súťaž v lúštení krížoviek, ktorej sa zúčastnilo 25 súťažiacich. Traja najlepší krížovkári: 1. miesto Anna Dvořáčková, 2. miesto Katarína Rošková, 3. miesto Eva Paulínyová. Víťazi súťaží v jednotlivých denných centrách získali od mesta diplomy a vecné ceny.
Alžbeta Poláková
ref. sociálnej starostlivosti
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KLOBÚK DOLE. NAJSTARŠÍ ÚČASTNÍK
LEVICKEJ DESIATKY MÁ 78 ROKOV!
V nedeľu 25. októbra 2015 sa uskutočnil už deviaty ročník levického maratónu na 10 km „Levická desiatka“. Športové podujatie
organizuje Mesto Levice v spolupráci s Komisiou športu MsZ
v Leviciach pod záštitou hlavného kontrolóra mesta, Ing. Igora
Vargu. Priaznivcom behu tento rok opäť prialo aj počasie a na
štart nastúpili naozaj v hojnom počte. Behu sa zúčastnilo celkom
168 pretekárov, z toho až 78 detí do 12 rokov. Na štart nastúpili
v originálnych maľovaných tričkách od Anny Sovany aj zástupcovia z radov mestských poslancov R. Kasan, I. Éder a P. Benček,

Radosť v cieli

Súťažiaci na štarte
ktorí si trať odbehli formou štafety a podporili tým pripravovanú
benefičnú aukciu Art for help. „Vážim si každého, kto nastúpi na
štart“, povedal organizátor Igor Varga, ktorý sa každoročne osobne maratónu zúčastňuje. „Je to výzva odbehnúť celú trasu, ale sme
povďační aj za to, keď len prídu a skúsia si to“. Víťazom deviateho
ročníka Levickej desiatky v kategórii muži sa stal Jakub Šiko s časom 34 minút a 49 sekúnd. Na druhom mieste sa, podobne ako
minulý rok, umiestnil Tadeáš Fazekaš (34:53) a na treťom mieste
Marián Dávidík (35:46).

Medzi ženami obhájila svoje minuloročné víťazstvo Monika
Kováčová s časom 42 minút a 41 sekúnd, druhé miesto obsadila Katarína Bátovská (47:02) a tretie Erika Kopernická (49:15).
V kategórii Najstarší účastník behu sa na stupienok víťazov postavil opäť p. Juraj Cengel z Banskej Štiavnice, ročník narodenia
1937. V kategórii deti do 6 rokov si zlaté medaily prevzali Nikol
Pivovarčiová a Tadeáš Valent, strieborné Natália Krajčírová a Boris Bátovský a na bronzovej priečke sa umiestnili Nina Tomová
a Tomáš Pál. V kategórii detí od 7 do 12 rokov zvíťazili Natália
Mareková a Andrej Mišák, druhé miesto obsadili Laura Cícerová
a Šimon Berkeš a na treťom mieste Simona Gáliková a Oliver
Gál. Výsledkovú listinu všetkých účastníkov zoradených podľa
umiestnenia v jednotlivých kategóriách nájdete na internetovej
stránke mesta www.levice.sk.
Všetkým účastníkom blahoželáme!
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou
foto: MsÚ

REKONŠTRUKCIA KINA V JUNIORE MEŠKÁ
Práce na oprave a modernizácii kinosály v Centre kultúry Junior sa natiahli.
Pôvodný termín ukončenia rekonštrukcie koniec septembra stavebník - firma
Levstav nedodržal. Dôvodom mali byť
mimoriadne okolnosti a to nesúlad medzi
projektovou dokumentáciou a skutočnosťou. Projektant s týmto vysvetlením
nesúhlasil z dôvodu, že išlo len o drobné
úpravy. Termín ukončenia prác bol predĺžený do konca októbra, kedy stavebník požiadal o ďalšie predĺženie termínu
ukončenia stavby kvôli problémom s dodávkou materiálov z dôvodu ich poško-

denia. Predpokladaný termín ukončenia
prác je polovica novembra.
Za vyše 200 tis. eur sa v kinosále buduje nové
osvetlenie, akustický strop, vzduchotechnika,
nové zatemnenie, podlahy a bezbariérový
prístup. Následne sa môže uskutočniť druhá
etapa rekonštrukcie a to osadenie 368 nových
kresiel. Ich dodávateľom je česká firma Kinoexport, ktorá s ponukou 60 tis. eur s DPH
zvíťazila vo verejnom obstarávaní na výrobu
a montáž čalúnených sedadiel do kinosály.
(am)
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DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY NA ZŠ VINOHRADY V LEVICIACH
Každoročne je 16. október svetovým
Dňom zdravej výživy. Spestrili sme si všedné dni a snažili sme sa poopraviť nezdravé
jedálničky našich žiakov. Aspoň na pár dní
odložili čipsy, sladkosti či kolu a nahradili
ju ovocnými šalátmi, celozrnným chlebíkom a vodou. Utópia? Pre niektorých to
bol naozaj problém, no všetci to zvládli. Nezdravé stravovacie návyky badáme
každý deň v nejednej triede, rozhodli sme
sa teda zasvätiť celý týždeň na našej škole
zdravému stravovaniu. Začali sme pondelkom - dňom bez sladkostí. Nebolo ľahké
vzdať sa obľúbeného keksíka či čokolády.
V utorok každý priniesol jabĺčko a podaroval ho priateľovi. Mliečnym dňom bola
u nás streda, preto medzi desiatami prevládal jogurt. Zeleninový štvrtok potrápil viacerých, ale s mrkvičkou a paprikou
v desiate to žiaci ľahko zvládli. Týždeň vyvrcholil práve v piatok, kedy sa žiaci učili
len prvé tri hodiny a posledné dve boli venované pestrým aktivitám. Triedy sa zmenili na ateliéry, kde sa tvorilo, maľovalo,
básnilo i varilo. Žiaci vyrábali plagáty, ma-

ľovali kresby, vymýšľali zdravé jedálničky
v angličtine i skladali básne o zdravej výžive. Deviataci sa zas zúčastnili na besede
s Matejom Olejárom o zdravej strave a cvičení. Keďže zdravý životný štýl nie je len
o strave, ale aj o pohybe, žiaci si zasúťažili
v telocvični a zmerali si sily v športových
disciplínach a loptových hrách. Všetky ak-

tivity sa na konci dňa vyhodnotili. Veríme,
že tento zdravý týždeň plný aktivít zanechal v našich žiakoch dojem natoľko, aby
v ňom pokračovali aj naďalej.
Mgr. Viktória Minárová
ZŠ Školská 14

LEVICE MAJÚ NOVÚ PROTIPOVODŇOVÚ TECHNIKU
Protipovodňové vozíky s vybavením pomôžu levickým dobrovoľným hasičom bojovať proti vodnému živlu v našom meste a mestských častiach. Dobrovoľným hasičom z okresu Levice a okolia ich odovzdal v polovici októbra Minister vnútra SR Robert Kaliňák.
Protipovodňový vozík prvej pomoci určený pre obce obsahuje kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, prenosné osvetlenie,
povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo, plávajúce čerpadlo
a set náradia. Všetky veci sú naložené na uzatvárateľnom prívese, od ktorého kľúče odovzdal minister primátorovi mesta Levice
Štefanovi Mišákovi a podpredsedovi Dobrovoľného hasičského
zboru mesta Levice Miroslavovi Stanekovi.

razne znížiť škody spôsobené záplavami a ochrániť ľudské životy.
Hlavnou ambíciou projektu je zvýšiť pripravenosť krajiny na povodne a zmierniť ich následky prostredníctvom zefektívnenia práce záchranných zložiek a zlepšenia ich technického vybavenia. Vozíky budú uskladnené priamo v obciach, čo umožní dobrovoľným
hasičom zvýšiť rýchlosť a tiež kvalitu protipovodňových zásahov.

Špeciálna technika je financovaná z eurofondov v rámci projektu
s názvom Aktívne protipovodňové opatrenia a jej úlohou je vý-

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

Naposledy zasiahla naše mesto a mestské časti povodeň na jar
v roku 2013, kedy došlo následkom dažďa a sneženia k rýchlemu nahromadeniu vody vo vodných korytách tokov Podlužianka
a Sikenica. Podobne to bolo aj začiatkom leta v roku 2010, keď
následkom dlhodobých dažďov došlo k rýchlemu nahromadeniu
vody vo vodných korytách uvedených tokov. Protipovodňové vozíky budú ďalším prostriedkom v boji proti vodnému živlu spolu
s protipovodňovými zábranami, ktoré sú v meste vybudované na
rizikových úsekoch toku Podlužianka. Na povodeň sa záchranné jednotky vedia lepšie pripraviť aj vďaka unikátnemu projektu
VESNA, ktorý počítačovými simuláciami pomáha predpovedať
šírenie povodne. Systém bol v našom meste uvedený do testovacej
prevádzky na jar 2010 a „naostro“ úspešne použitý počas povodňovej situácie v júni 2010.
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ZŠ PRI PODLUŽIANKE PRIVÍTALA ŽIAKOV
Z PIATICH PARTNERSKÝCH ŠTÁTOV
Základná škola Pri Podlužianke 6 v Leviciach počas októbra hostila
žiakov a pedagógov z piatich partnerských štátov v rámci Projektu
Erasmus + (Under the same sky: open minds and equal rights for all).
Po návšteve mestského úradu a stretnutí s primátorom mesta Levice
návštevníci zo zahraničia mali možnosť pozrieť si bohatý kultúrny
program, ktorý pripravili žiaci pod vedením učiteľov a taktiež zúčastniť sa vyučovacieho procesu a vymeniť si skúsenosti s pedagógmi našej školy. Toto v poradí už tretie partnerské stretnutie bolo venované
téme rovnosti medzi ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a zdravými ľuďmi. Jednou z aktivít projektu bola návšteva jazdeckej školy

G4 ranč v Santovke, ktorá sa venuje tréningom postihnutých detí
v rámci hipoterapie. Deti zo Španielska, Holandska, Poľska, Talianska
a Turecka mali možnosť na vlastné oči vidieť prácu s hendikepovanými deťmi a taktiež sa zúčastniť tréningového procesu.
Ďalšou súčasťou tohto stretnutia bola návšteva prevádzky Spojenej školy internátnej na Ul. 29. augusta v Leviciach. Špeciálni
pedagógovia na čele s riaditeľom školy poskytli zahraničným
partnerom možnosť nazrieť do edukačného procesu detí s viacnásobným postihnutím a oboznámiť sa s unikátnymi formami
a metódami práce ako sú hudobná terapia, hydromasáž, bazálna
stimulácia atď. Práca našich pedagógov dostala vysoké ohodnotenie a uznanie od kolegov zo zahraničia.
Program partnerskej návštevy pokračoval otvorenou hodinou
v našej základnej škole, na ktorej koordinátorka z Talianska predniesla našim deťom a žiakom zo zahraničia pútavý výklad na tému
rovnosti medzi postihnutými a zdravými ľuďmi. V snahe ukázať
európskym partnerom aspoň časť z nášho kultúrneho dedičstva
a priblížiť im zvyky a tradície regiónu koordinátori ZŠ Pri Podlužianke zorganizovali poznávacie exkurzie do Banskej Štiavnice,
Nitry a taktiež návštevu termálneho kúpaliska v Podhájskej. Celé
stretnutie, ktoré trvalo 5 dní, sa nieslo v duchu priateľstva, porozumenia a výbornej spolupráce.
Mgr. Vladimír Mosijenko
ZŠ Pri Podlužianke

V BENEFIČNEJ AUKCII SI MÔŽETE VYDRAŽIŤ AJ GRAFIKU
ZNÁMEHO SLOVENSKÉHO SPEVÁKA
Umením pomáhať – to je motto benefičnej aukcie Art for
help, ktorej už siesty ročník sa uskutoční dňa 6. decembra
v Tekovskom múzeu v Leviciach pod záštitou zástupcu
primátora mesta Levice RNDr. Jána Krtíka a koordinátorov benefície Csabu Tolnaia a Mgr. Margaréty Novákovej.
Na predaukčnej výstave dňa 29. novembra si budú môcť záujemcovia o výtvarné diela pozrieť a zhodnotiť umelecké obrazy, o ktoré by mali záujem. Pri dražbe a samotnej aukcii týchto
výtvarných diel sa budú môcť potom ľahšie rozhodovať. Tento
rok bude vystavených a dražených 50 diel od 28 autorov. Mimoriadnym prínosom do tohtoročnej aukcie je osem obrazov
darovaných partnerskými mestami pre mesto Levice. Obrazy
od autorov z Érdu (Maďarsko), Boskovíc a Námešť na Hané
(Česká republika) a z poľských Skierniewic venovali do aukcie zástupcovia týchto miest počas nedávnej návštevy nášho
mesta. Veľkým lákadlom pre záujemcov bude určite grafika od
legendy slovenskej populárnej hudby Pavla Hammela.

Nadobudnúť pekné umelecké dielo však nie je jediným cieľom aukcie. Ako už aj názov napovedá, základnou podstatou
je pomáhať. Tvorcom myšlienky obrazovej aukcie je pán Jozef Kanyuk zo Želiezoviec, ktorý do aukcie rovnako venuje aj
svoje diela. Pre najúspešnejšieho dražiteľa je každý rok pripravené bonusové dielo, budú tento rok to budú dva obrazy.

„Žijeme dobu, kedy veľa ľudí padlo nižšie,
nie z vlastnej viny, a tak chceme
takýmto spôsobom pomôcť.“
Aj na základe tejto nezištnej myšlienky sa na minuloročnej
benefičnej aukcii vydražili umelecké diela v krásnej hodnote
3245 eur. Výťažok z aukcie poputuje tento rok sociálne slabým jednotlivcom a rodinám z Levíc a okolia, ktorí si sami
nevedia a nemôžu pomôcť.
Csaba Tolnai
koordinátor benefičnej aukcie

kultúra
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ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA - PRACOVNÉ MIESTO
Základná umelecká škola Levice prijme do pracovného pomeru na dobu určitú pedagóga hudobného odboru so
špecializáciou spev na 100% pracovný úväzok od 1. februára 2016.
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších
predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov
posielajte do 31. 12. 2015 elektronicky na riaditel@zuslevice.sk alebo na adresu: ZUŠ Levice, Ul. F. Engelsa 2, 934 01 Levice.
Informácie ohľadom pracovného miesta: tel.: 0911 345 952, e-mail: riaditel@zuslevice.sk.

Základná umelecká škola Levice
Vás srdečne pozýva na vianočné podujatia,
ktoré organizuje v spolupráci
s rôznymi partnermi: MsKS Levice,
Združenie Reviczky – Reviczky Társulás Levice,
Cirkev bratská v Leviciach

8. december 2015 o 16,00 hod.

CK Junior, Benefičný koncert pre telesne postihnutých

14. december 2015 o 17,00 hod.

CK Junior, Vianočný program žiakov ZUŠ Levice

17. december 2015 o 17,00 hod.
Dom Reviczky, Vianočný koncert

18. a 20. december 2015 o 16,00 hod.

Námestie hrdinov Levice, Živý Betlehem

21. december 2015 o 17,00 hod.

Kostol Cirkvi Bratskej v Leviciach, Vianočný koncert

VYHODNOTENIE ANKETY „AKO ĎALEJ
S KULTÚROU V LEVICIACH?“
Počas septembra mohli občania v ankete pripravenej Komisiou kultúry MsZ
vyjadriť svoje názory a pripomienky
k otázkam týkajúcim sa kultúry v našom
meste, návštevnosti jednotlivých kultúrnych zariadení či ich budúcnosti.
Doručených bolo 230 anketových lístkov,
z toho 125 žien a 105 mužov, najviac respondentov bolo vo veku 26 až 45 rokov.
A čo občania očakávajú a čo im chýba?
85 % z respondentov si v meste želá divadlo. Podujatia v synagóge navštevuje
50 % opýtaných, kino až 68 %. Občanom
najviac chýbajú v meste koncerty známych
hudobníkov a veľký hudobný festival. Až
96 % opýtaných si želá rekonštrukciu amfiteátra a jeho ponechanie na kultúrne podujatia (koncerty, divadlá, prírodné kino)
a doplnenie o oddychovú zónu, detskú
zónu, samozrejme s príslušnými služba-

mi (občerstvenie a sociálne zariadenia).
Taktiež by vyše 80% respondentov privítalo rekonštrukciu DK Družba. Zástupcov
komisie kultúry zaujímala aj spokojnosť
s propagáciou kultúrnych podujatí, pre
32 % je propagácia nedostatočná, zvyšok
je spokojný resp. čiastočne pokojný. Webové stránky týkajúce sa kultúry navštevuje až 82 % opýtaných.
Anketa by mala pomôcť hlavne mestskému kultúrnemu stredisku pri riešení
koncepcie kultúry, z ankety sa dá presne vyčítať, aké zmeny by občania chceli
v oblasti kultúry, taktiež môže anketa
pomôcť zastupiteľstvu s otázkami financovania kultúry a kultúrnych stánkov
(Družba, amfiteáter, Slovan). Anketa
môže pomôcť aj Levickej televízii rozšíriť svoje vysielanie a informovanosť občanov nášho mesta (len 4% opýtaných

čerpajú informácie o kultúrnych podujatiach z vysielania LTS). Podotýkam, že
toto bola prvá anketa, ktorú iniciovala
komisia mestského zastupiteľstva. Je to
najlepší spôsob zisťovania potrieb občanov a hlavne je potrebné jej výsledky
aplikovať do bežného života. V neposlednom rade sa aj týmto spôsobom samospráva viac otvára občanovi.
Výsledky ankety si môžete pozrieť na
www.levice.sk
Miloš Zaujec
predseda Komisie kultúry MsZ
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MESTO LEVICE VÁS SRDEČNE POZÝVA NA
Bohatý kultúrny program, sprievodné podujatie,
živý Betlehem,vianočný punč, varené vínko, kapustnica...
na Námestí hrdinov
od 18. do 22. decembra 2015

MAĎARSKÝ SPOLOČENSKÝ A KULTÚRNY ZVÄZ NA
SLOVENSKU – CSEMADOK A MAĎARSKÁ SPOLOČNOSŤ
PRIATEĽOV HUDBY NA SLOVENSKU,
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V LEVICIACH
A ZDRUŽENIE REVICZKY VÁS POZÝVA NA

XII. ročník Klavírnej súťaže Pála Kadosu v Leviciach
v dňoch 19. – 21. novembra 2015.

19. november 2015 o 17:00 hod. vernisáž a klavírny koncert v Dome
Reviczky. Predstaví sa maďarský detský virtuóz Boros Misi.
20. november 2015 od 10:00 hod. klavírna súťaž žiakov ZUŠ z celého Slovenska v Synagóge a v koncertnej sále ZUŠ Levice
21. november 2015 o 17:00 hod. galakoncert mladých talentovaných
klaviristov v Synagóge.

12. strana

kultúra

Novinky z levickej radnice č. 5/2015

Novinky z levickej radnice – dvojmesačník. Vydavateľ: Mesto Levice, IČO 00307 203, Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Mestský úrad Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 01 Levice, e-mail: pr@levice.sk, tel.: 036/635 02 64. Šéfredaktorka: Adriana Macáková, redakčná rada: Mgr. Peter
Benček, Mária Búriová, PhDr. Roman Salinka, Mgr. Petra Števková, Ing. Roman Takács, Csaba Tolnai. Grafická úprava, tlač a distribúcia:
Ad Solutions spol. s r. o. Náklad: 15 000 ks. Uzávierka 3. 11. 2015. Registrácia: EV 1479/08. ISSN 1339-035X.

