NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 1, ročník XIV., február 2016, nepredajné

RIASY V JAZIERKU
BUDÚ MINULOSŤOU
Koniec dlhoročných problémov s riasami v jazierku, moderný automatický systém závlah ale predovšetkým úsporu finančných prostriedkov pri prevádzke parku by mala priniesť rozsiahla rekonštrukcia v Parku M. R. Štefánika v tomto roku. Viac na str. 9

LAUREÁTI NA OCENENIA
MESTA SÚ UŽ ZNÁMI
Na základe verejnosťou predložených návrhov poslanci schválili mená laureátov na
udelenie prestížnych ocenení mesta Levice.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční 19. mája na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Viac na str. 2

INVESTIČNÉ AKCIE MESTA
PLÁNOVANÉ V ROKU 2016
Dlhoočakávané opravy ciest, nové zastávky
MHD, výstavba parkovísk aj športovo-relaxačného areálu. To je len časť z plánovaných
investičných akcií, ktoré by sa mali realizovať v tomto roku s nákladmi niekoľko
miliónov eur. Viac na str. 3

ČAKAJÚ NÁS DÔLEŽITÉ ZMENY
V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE
Na základe zmeny zákona o odpadoch pre
občanov aj samosprávy vyplývajú nové povinnosti v systéme zberu a likvidácie odpadov. Okrem iného sa budú separovať aj
použité kuchynské oleje. Viac na str. 10
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 18.2.2016
ROZDELILI DOTÁCIE PRE ŠPORTOVÉ KLUBY.
Sumu vo výške 70 tis. eur rozdelili poslanci medzi desať registrovaných športových klubov dospelých pôsobiacich na území mesta
Levice. Pri hodnotení sa brali do úvahy viaceré aspekty ako napr.
úspechy, návštevnosť podujatí či tradícia športu v našom meste. Najvyššiu sumu vo výške 19 tis. eur získal Basketbalový klub
Levický Patriot, po 11.800 eur dostali HK Levice a FK Slovan Levice, BKŽ Levice získal 7.500 eur, ŠK Atóm Levice 6 tis. eur, ŠK
Aquasport Levice 3.500 eur, Karate klub Goju-Ryu 3 tis. eur,
o niečo menej a to 2.900 eur Tenisový klub Levice, 2.500 eur Futsal team Levice a rovných 2 tis. eur Kickboxing.
POZNÁME MENÁ LAUREÁTOV NA UDELENIE
OCENENÍ MESTA LEVICE
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie verejnosťou predložené
návrhy na udelenie ocenení mesta Levice a následne schválilo
udelenie ocenení nasledovne:
Čestné občianstvo mesta Levice: RNDr. PhMr. Ernest Alt
Cena mesta Levice: Oľga Szalmová; Spoločnosť pre obnovu a využívanie pamätníka Bojov ČA na vrchu Vápnik, o.z.
Cena primátora mesta Levice: Ing. Peter Müller
Cena Dobrovoľník mesta Levice: Katarína Olejárová, Ján
Buchan, Vladimír Konc, František Szabo
Športovec roka: Marcel Bátovský, Martin Danielič, Daniel
Chaban, Mgr. Branislav Turčan, Robin Reindl, Sabína Kupčová, Mgr. Peter Chmelovics, Tadeáš Fazekaš, Matúš Verbovský, Filip Graňo
Športový kolektív roka: ŠBK Junior Levice (Ing. Gabriel
Sirotňák, vedúci klubu)
Čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport: Jozef
Vidra; In memoriam Ján Mihál
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční v levickej synagóge. Ocenenia Športovec roka sa budú odovzdávať dňa 19. apríla
2016 o 16,00 h a slávnostné odovzdávanie ocenení mesta sa uskutoční na zasadnutí zastupiteľstva v rámci Dní mesta Levice dňa
19. mája 2016 o 16,00 h.
POSLANCI SCHVÁLILI OBSTARÁVANIE ZMENY
ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA
Na základe niekoľkých žiadostí fyzických a právnických osôb aj
samotného mestského úradu o zmenu územného plánu poslanci
rozhodli o schválení jej obstarávania. Zo šiestich predložených
požiadaviek bolo schválené obstarávanie štyroch zmien. Prvou
je zmena využitia územia na Rybníkoch V., ktorá je podmienkou
k realizácií zámeru mesta vybudovať tu parkovisko. Mesto Levice,
z dôvodu riešenia kritickej situácie s parkovaním v tejto lokalite,
obstaralo štúdiu parkoviska s kapacitou 182 parkovacích miest,

na základe ktorej odkupuje pozemky a pripravuje jeho realizáciu.
V zmysle v súčasnosti platného územného plánu mesta Levice je
predmetná lokalita určená pre plochy parkoviska, zelene a športu.
Vybudovanie parkoviska si vyžaduje zmeniť toto územie na plochy
„významné verejné parkoviská“. Ďalšou požiadavkou mesta bola
zmena na Tatranskej ulici z dôvodu odstránenia rozporu medzi
územným plánom a vydaným právoplatným stavebným povolením. Ďalšou bola požiadavka spoločnosti Amalion z dôvodu
rozšírenia existujúcej prevádzky areálu Koliba park, nachádzajúcej sa v lokalite Margita – Ilona, a to vybudovaním priestoru pre
kultúrno - zábavné a spoločenské podujatia. Pretože rozšírenie
vybavenosti v oblasti kúpaliska Margita-Ilona prispeje k rozvoju
a k zvýšeniu úrovne tejto rekreačnej lokality, poslanci schválili obstarávanie zmeny územného plánu. Spoločnosť Beast studio žiadala o zmenu územného plánu v lokalite medzi ulicami Družstevnícka a Bátovská z dôvodu zámeru výstavby rodinných domov. Keďže
táto lokalita je v územnom pláne navrhnutá na zástavbu rodinnými domami, mení sa len z výhľadového obdobia na návrhové, bolo
schválené obstarávanie zmeny územného plánu aj v tejto lokalite.
CESTOVNÉMU RUCHU POMÔŽE NOVÁ STRATÉGIA
S cieľom zlepšenia podmienok pre rozvoj cestovného ruchu poslanci schválili „Stratégiu rozvoja cestovného ruchu v meste Levice na roky 2016-2020“ (ďalej len stratégia). Strategický dokument
nadväzuje na predchádzajúcu stratégiu a skladá sa z dvoch častí.
Analytická časť obsahuje podrobnú analýzu prostredia, čoho výsledkom je SWOT analýza poukazujúca na silné, slabé stránky,
príležitosti a ohrozenia mesta. Strategická časť zahŕňa víziu mesta
a ciele, ktoré by mali v konečnom dôsledku odpovedať na otázku
„Kam sa chce mesto Levice dostať?“. Stratégia je základným dokumentom, o ktorý sa mesto má opierať pri rozvoji cestovného ruchu. Na schválený strategický dokument bude nadväzovať Marketingový plán rozvoja cestovného ruchu mesta Levice, ktorý bude
ďalším dôležitým materiálom pre podporu rozvoja cestovného
ruchu a bude predložený na júnové zasadnutie zastupiteľstva.
ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA POD ZVÝŠENOU KONTROLOU
V decembri 2015 prijatá zmena zákona o výbušninách prinavrátila
právomoc mestám a obciam určovať pravidlá používania zábavnej
pyrotechniky na svojom území z dôvodu zabezpečenia verejného
poriadku. Na základe tejto skutočnosti poslanci schválili Dodatok
Všeobecne záväzného nariadenia č. 72 „Požiarny poriadok mesta
Levice“ s názvom „Používanie pyrotechnických výrobkov“. Dodatok obsahuje zákaz používania pyrotechnických výrobkov na
všetkých verejných priestranstvách mesta Levice a v mestských
častiach. Zákaz sa nevzťahuje, za predpokladu dodržania platných právnych noriem, na oslavy Silvestra v čase od 18,00 h dňa
31. decembra do 02,00 h dňa 1. januára príslušného roka a na akcie
povolené mestom v prípade splnenia oznamovacej povinnosti pri
vykonávaní ohňostrojných prác podľa príslušného zákona.

Zápisnicu z rokovania MsZ a prerokované materiály nájdete na
www. levice.sk.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou
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INVESTIČNÉ AKCIE MESTA PLÁNOVANÉ V ROKU 2016
Dlhoočakávané opravy ciest, nové zastávky MHD, výstavba parkovísk aj športovo-relaxačného areálu. To je len časť z plánovaných investičných akcií, ktoré by sa mali realizovať v tomto roku s nákladmi niekoľko miliónov eur.
Na tento rok boli v rozpočte mesta Levice
schválené finančné prostriedky na realizáciu investičných akcií v celkovej sume
2.950.000 eur. V zmysle harmonogramu investičných akcií by sa z týchto prostriedkov
mala uskutočniť už na jar realizácia dvoch
ochranných stanovíšť na kontajnery TKO
v sume 22.000 eur, výmena (doplnenie) piatich zastávok MHD v sume do 15.120 eur aj
realizácia rozšírenia parkoviska a zmena organizácie dopravy na Ul. P.O.Hviezdoslava
č.7-15 v sume cca 30.000 eur. V lete je plánovaná rekonštrukcia chodníkov (chodník
na Rybníkoch V. a vedľa IV. ZŠ) v sume
do 43.000 eur. Na jeseň sa počíta s vybudovaním miestnej komunikácie Tatranská
(I. a II. etapa) v sume 40.000 eur, do konca
roka s prepojením ulíc Červenej armády
a K.Marxa vrátane výstavby parkoviska
v sume približne 100.000 eur. Okrem toho
sa v tomto roku pripravuje výstavba športovo - relaxačného areálu na Vinohradoch
v sume do 30.000 eur, vrátane vybudovania skateparku na Vinohradoch v sume do
66.800 eur. Realizácia by sa mala uskutoč-

niť na jeseň 2016. V Parku M.R.Štefánika
pripravujeme rekonštrukciu jazierka, na
čo bolo v rozpočte vyčlenených 30.000 eur.
Všetky investičné akcie sa uskutočnia na
základe výsledkov verejného obstarávania,
ktorými sa náklady schválené v rozpočte
mesta určite ešte znížia. Na plánované investičné akcie mesto zabezpečí tento rok
aj prípravu projektových dokumentácií,
a to na prepojenie ulíc Červenej armády
a K.Marxa vrátane parkoviska (podpísaná
zmluva na 9.000 eur), na rekonštrukciu jazierka v parku, skatepark na Vinohradoch,
vybudovanie parkoviska pred bytovým
domom Z. Nejedlého č. 45-69 a na revitalizáciu Vinohradov a amfiteátra. Okrem
uvedených investičných akcií sa má vybudovať dlhoočakávaná okružná križovatka
Ludanská - Kpt. Nálepku z prostriedkov
mesta a VÚC. Taktiež sú plánované aj opravy miestnych komunikácií v dĺžke cca 6 km
na Ul. kpt. J. Nálepku, Hlboká ul., Dopravná ul., Ul. Ľ. Štúra, Námestie hrdinov, Koháryho ul., Sokolovská ul., Vajanského (od
Ul. kpt. J. Nálepku po križovatku s Ul. ku

Bratke), vstupná komunikácia na Rybníky
V. (od Ul. ku Bratke), Ul. F. Engelsa v celkovej sume cca 2,2 mil. eur. Financovanie
týchto opráv sa uskutoční formou odkúpenia pohľadávky zhotoviteľa peňažným
ústavom. Z prostriedkov eurofondov a dotácií štátneho rozpočtu sa tento rok budeme
uchádzať o získanie nenávratného príspevku na rekonštrukciu materských škôl, telocviční na základných školách a v prípade
vyhlásenia výzvy znovu podáme žiadosť na
rekonštrukciu verejného osvetlenia. Koncom roka 2015 mesto požiadalo o dotáciu
na technologické vybavenie kompostárne,
v prípade schválenia žiadosti sa počíta s realizáciou v tomto roku. Začiatkom tohto
roka mesto podávalo žiadosť o dotáciu na
rozšírenie kamerového systému, v prípade jej schválenia by sa v tomto roku mohli
osadiť kamery na Námestí hrdinov, na križovatke Mlynská – Ľ.Štúra a na križovatke
Nádražný rad - Ľ.Štúra.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ U PRIMÁTORA V ROKU 2016
Vážení občania, aj v tomto roku sme pre Vás pripravili Dni otvorených dverí, kedy sa môžete stretnúť a porozprávať
s primátorom mesta. Deň otvorených dverí sa koná zvyčajne každú prvú stredu v mesiaci nasledovne:
3. 2. 2016
2. 3. 2016
6. 4. 2016

4. 5. 2016
1. 6. 2016
6. 7. 2016

3. 8. 2016
7. 9. 2016
5. 10. 2016

2. 11. 2016
7. 12. 2016

Stretnutia sa konajú v kancelárii primátora, I. poschodie, číslo dverí 34 od 13:00 h do 16:30 h.
O prípadných zmenách termínov z pracovných či zdravotných dôvodov Vás budeme informovať.

MESTO LEVICE AKO DRUHÉ NA SLOVENSKU PREVÁDZKUJE OPENDATA KATALÓG
Smart Cities - inteligentné mestá alebo
otvorená samospráva – pod týmito spojeniami sú označované mestá z hľadiska
otvorenosti a prístupnosti informácií pre
verejnosť. Jednou z oblastí, v ktorej by sa
mal prejaviť netradičný prístup samosprávy
k občanom, sú aj dáta. Už dnes je na Slovensku možné o informácie a dáta vytvárané štátnou správou či samosprávou žiadať
na základe zákona č. 211/2000 Z.z., koncept inteligentného mesta sa však snaží
o výraznejší posun – mesto umožňujúce svojim občanom čo najjednoduchšie a bezplatne pristupovať k údajom,
s možnosťou pracovať s nimi. Poskyto-

vanie výstupov z databáz v strojovo čitateľných formátoch by malo byť cieľom
všetkých miest s ambíciou byť otvorenou
samosprávou. Zverejňované informácie,
spôsob a ich otvorenosť vo vzťahu k svojim obyvateľom, boli cieľom nezávislého
hodnotenia českých odborníkov v rámci
28 najväčších slovenských miest. Mesto
Levice v hodnotení spoločnosti Clevermaps a periodika Smart Cities obstálo
medzi ďalšími samosprávami na Slovensku na výbornom štvrtom mieste. Smart
cities, ako sa v hodnotení uvádza, nezverejňujú len tabuľkové formy a povinne
zverejňované zmluvy, ale pracujú aj s rôzLevice
860. výročie mesta
1156 - 2016

nymi mapami či informáciami nad rámec
zákona, v ktorých sa obyvateľ ľahko zorientuje a ich využiteľnosť bude maximálna. Pri hodnotení sa vychádzalo z metodiky Koncepcie inteligentných miest
českého Ministerstva pre miestny rozvoj
založenej na bodovom hodnotení sledovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych
charakteristík, ktoré dokážu mestské
dáta popísať. Víťazstvom sa môže popýšiť
mesto Prešov, ktoré ako jediné na Slovensku prevádzkovalo aj OpenData katalóg.
S hrdosťou môžeme skonštatovať, že od
januára 2016 túto službu prevádzkuje aj
pokračovanie na strane 4

4. strana

mesto Levice. Mesto Levice si ctí otvorenosť a považuje za svoju povinnosť sprístupniť čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch
verejných financií. Pre každú skupinu dát
sú zverejňované diaľkovo prístupné dáta

samospráva

„datasety“ v strojovo spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov.
Ide o dáta, ktoré sú voľne prístupné prostredníctvom otvorených alebo verejných
licencií. Zverejňované sú aj metadáta v tabuľkovej forme. Informácie zverejňujeme
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v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme
na portáli eGov, online s periódou aktualizácie 24 hodín.
Ing. Ľuboš Ternovszky
vedúci referátu informatiky

NA ITF SLOVAKIATOUR TENTO ROK
LEVICE NECHÝBALI
Mesto Levice sa po niekoľkých rokoch
opäť úspešne prezentovalo na najväčšom
veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku,
ITF Slovakiatour, ktorý sa konal v dňoch

28. - 31. 1. 2016 v Bratislave. V úplne novej
expozícii Regiónu Nitra propagovalo mesto
počas štyroch dní nielen pamiatky, kultúrne podujatia, či prírodné zaujímavosti, ale

i podnikateľské subjekty, ktoré prezentujú
Levice na slovenskom i zahraničnom trhu.
Spoluprácu s mestom využili a úspešne sa
odprezentovali študenti zo Strednej odbornej školy v Leviciach s barmanskou show,
Občianske združenie Terroir Tekov, Víno
Levice, s.r.o., Levické mliekárne, a.s., Cloetta Slovakia, s.r.o., Zlatý Onyx Levice, s.r.o.
Už zďaleka vzbudzovali pozornosť hostesky
oblečené v čajkovskom kroji, ktoré ponúkali
okoloidúcich slanými a sladkými dobrotami.
Po štyroch dňoch intenzívnej komunikácie s potenciálnymi návštevníkmi tak
vieme zhodnotiť o čo mali ľudia najväčší záujem, kde máme rezervy, na čo by
sme sa mali zamerať a ktoré silné stránky
vyzdvihnúť. Budúci rok má mesto v pláne
osloviť aj českých turistov a odprezentovať
sa v expozícii Regionu Nitra počas veľtrhu
Holiday World Praha.
Ing. Zuzana Obická
ref. pre reg. rozvoj a cestovný ruch

NOVÉ ŠPORTOVO-ODDYCHOVÉ ZÓNY MESTA
V našom meste by už čoskoro mohli pribudnúť nové oddychové
zóny na trávenie voľného času či športovanie. Jedna z nich je na
Vinohradoch medzi Hlbokou a Družstevníckou ulicou a druhá
na amfiteátri. Projektovú dokumentáciu pripravuje projektantská kancelária BEAST Studio. „Podľa pripravovanej projektovej
dokumentácie by na Vinohradoch mali pribudnúť športoviská
a to workout ihrisko v spolupráci s JungleGym, v spolupráci so
ZooCrew skatepark, ktorý bude odhlučnený terénnymi úpravami,
in-line a bežecká dráha a taktiež cvičisko pre psov v spolupráci
s OZ S.O.V.A.“ , približuje plány projektant Ing. arch. Juraj Ďurík.
„Okrem toho tu bude ďalších šesť plôch pre rôzne iné aktivity
a uvažuje sa aj s vytvorením rezervnej plochy pre kaviareň.“, dopĺňa možnosti využitia priestoru. Verejnosť určite poteší, že pre
oddych sú navrhnuté oddychové pergoly na grilovanie. Jednotlivé
aktivity budú prepojené chodníkmi.
Pre Levičanov je dlhoočakávaná aj rekonštrukcia amfiteátra.
V minulosti intenzívne využívaný areál na kultúrne podujatia,
koncerty či letné premietanie je už niekoľko rokov opustený. Pod
jeho chátranie sa podpísali najmä vandali. Názory na znovuobno-

venie pôvodnej funkcie amfiteátra sa rôznia – niektorí by privítali
prinavrátenie jeho pôvodnej funkcie, iným naopak vadil večerný
ruch. Iniciatívy sa minulý rok chytili mladí Levičania, ktorí na
mestské zastupiteľstvo aj verejnosti predložili vizualizácie návrhov
možného riešenia a využitia areálu. Mestských poslancov záujem
verejnosti oslovil a v rozpočte mesta schválili prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu amfiteátra.
Čo z toho sa stane skutočnosťou a načo sa môže verejnosť tešiť?
„Na amfiteátri navrhujeme nové antivandal sedenie pre 800 osôb
v hľadisku, nové estetickejšie oplotenie pri chodníku zo sídliska
Vinohrady. V existujúcich vegetačných plochách budú umiestnené tri miesta pre grilovanie a lanová dráha“, vysvetlil vízie využitia areálu Juraj Ďurík. Intenzívnu starostlivosť dostanú aj stromy
a existujúca vegetácia. Taktiež sa v návrhu uvažuje s rezervnou
plochou pre vytvorenie novej prepájacej trasy z vinohradov na
Brestovú ulicu, podľa už prezentovanej architektonickej štúdie.
Samozrejmosťou budú v oboch lokalitách verejné osvetlenie,
lavičky, odpadkové koše...
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ŽIACI ZŠ ANDREJA KMEŤA SA UČIA TECHNIKU PRIAMO NA „STROJARINE“
Medzi priority súčasného vzdelávania
žiakov na základných školách patrí podpora polytechnickej výchovy a podpora
profesijnej orientácie na odborné vzdelávanie a prípravu. Stredná priemyselná
škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice
(SPŠ) oslovila základné školy v Leviciach
s bezplatnou ponukou priestorov, vzdelávacích kapacít a učiteľov odborných

predmetov na rozvoj technického vzdelávania žiakov. Riaditeľka Základnej školy
Andreja Kmeťa v Leviciach, Mgr. Alica
Meňhartová, ako jediná reflektovala na
ponuku priemyslovky. Rozvinula sa výborná spolupráca medzi oboma školami.
Na základnej škole sa vo vzdelávacej oblasti človek a svet práce vyučuje predmet
technika, kde sa žiaci druhého stupňa

zoznamujú s problematikou spracovania dreva, kovov, plastov, elektrických
obvodov, navrhovania plošných spojov,
spájkovania. V priestoroch SPŠ Levice
absolvujú časť vzdelávania pod vedením
učiteľov odborných predmetov. Využitím
zariadení v školských dielňach a laboratóriách získajú žiaci základnej školy skúsenosti z praktických činností, naučia sa
základy techniky, ktoré im môžu pomôcť
v praktickom živote, možno i v profesijnej orientácii. Samozrejme u žiakov očakávame prebudenie záujmu o štúdium
technických odborov, čo sa môže prejaviť
v záujme o štúdium techniky na stredných školách v našom okrese. Vyjadrujeme poďakovanie riaditeľke základnej školy Mgr. Alici Meňhartovej za jej ochotu
spolupracovať so strednou školou, a tak
poskytnúť svojim žiakom množstvo nových podnetov a skúseností.
Roman Karaffa
riaditeľ SPŠ Levice

INFORMÁCIE O DEMOGRAFICKOM VÝVOJI
NÁŠHO MESTA KU KONCU ROKA 2015
Podľa údajov evidencie obyvateľstva
k 31.12.2015 mali Levice ku koncu roka
33 332 obyvateľov, pre porovnanie rok
predtým to bolo 33 552. Dlhodobým trendom je vyšší úbytok ako prírastok obyvateľstva, čo však platí nielen pre Levice. Za
posledných 10 rokov za znížil počet obyvateľov nášho mesta o približne 3 tisíc.
Z celkového počtu obyvateľov mesta je
viac žien a to 17491, mužov bolo 15841.
Za minulý rok sa narodilo 1094 detí,
z toho 565 chlapcov a 529 dievčat, čo je
porovnateľné s rokom predtým. Najobľúbenejšie chlapčenské mená boli Jakub,
Peter, Adam, Michal a Filip. Dievčatkám
zase dali rodičia najčastejšie mená Sofia,
Viktória, Nina, Tamara a Natália. Na matričnom úrade v Leviciach boli zapísané
aj nezvyčajné mená - dievčenské Cataley,
Savannah, Betülm, Kimberly, Chloe, Lalita, Tanya, Alessa, Fanni, Konsuela a chlapčenské Emir, Giovanni, Daren, Marvin,
Ryan, Nathanuel, Kende, Chuan, Migel,
Noah či Tiberiu.

bolo 77. Z celkového počtu uzavretých
manželstiev bolo 15 sobášov s cudzincom.

PRVÁ BOLA MICHAELA
Prvým občanom nášho mesta narodeným
v tomto roku je dievčatko, ktoré prišlo na
svet 1. januára v poobedňajších hodinách
a dostalo meno Michaela. Ku krásnemu
prírastku do rodiny prišiel šťastným rodičom Miroslavovi a Michaele Meliche-

Počas minulého roka zomrelo 742 občanov, z toho 386 mužov a 356 žien. Bolo
uzavretých 197 sobášov, z ktorých bolo
viac občianskych, a to 120, cirkevných
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rovcom zablahoželať 12. februára 2016 aj
primátor mesta Ing. Štefan Mišák, ktorý
im odovzdal vkladnú knižku na meno dieťaťa so symbolickým vkladom, darčeky pre
dieťatko a mamičke kyticu kvetov. Návšteva sa niesla vo veľmi srdečnej a priateľskej
atmosfére. Malej Michaele prajeme veľa
zdravia a úspechov v živote.
(am)

samospráva
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ŠTVORYLKU SI TENTO ROK ZATANCUJÚ AJ LEVIČANIA
Mesto Levice sa tento rok, pri príležitosti 860. výročia mesta, stane
účastníkom jedinečného medzinárodného projektu hromadného
tancovania štvorylky - European Quadrille Dance Festival. Podujatie sa uskutoční 20. mája o 12,00 h na Námestí hrdinov v rámci
Dní mesta Levice. Tanečné podujatie organizuje s pomocou mesta Levice tanečno-športový klub Junilev pod vedením p. Lenky
Kluchovej. Tanca sa môžu zúčastniť žiaci 2. stupňa ZŠ a študenti
stredných škôl, ktorí budú počas štvorylkového festivalu oblečení
v rovnakých tričkách vo farbách mesta. Nácviky sú v plnom prúde,
na jeden z nich prišiel aj známy tanečník a choreograf Milan Plačko,
aby kroky tohto starého tanca ukázal aj našim žiakom a učiteľom.
S nácvikom štvorylky má bohaté skúsenosti, keďže už roky organizuje toto podujatie v Košiciach v počte niekoľkotisíc tanečníkov.
Táto akcia sa organizuje v Európe pravidelne už niekoľko rokov a je
spájaná s pokusom o prekonanie Guinnessovho rekordu v synchronizovanom tanci. Vyhlasovateľom tohto tanečného festivalu je
Slovinsko, kde projekt vznikol. Postupne sa pripojili ďalšie mestá
v rôznych štátoch, kde sa tancuje v rovnaký deň aj čas, zväčša tretí
májový piatok, presne o 12. hodine. Štvorylka sa tancuje vo štvori-

ciach, vždy dve dvojice oproti sebe. Kroky sú pomerne jednoduché,
tanečníci si menia miesta, ukláňajú sa a otáčajú. Štvorylku môže
verejnosť v súčasnosti poznať už len z historických filmov, kde sa
tancovala na dvoroch panovníkov alebo ako salónny tanec.
(am)

Zástupca primátora mesta Levice RNDr. Ján Krtík vyhlásil desiaty ročník fotografickej súťaže

LEVICKÁ FOTOGRAFIA
Fotografická súťaž je jedným zo sprievodných podujatí osláv 860. výročia prvej písomnej zmienky o Leviciach.
Súťaž bude prebiehať v čase od vyhlásenia do konca apríla 2016. Amatérski fotografi súťažia v dvoch kategóriách:
kategória deti a mládež do 16 rokov a kategória nad 16 rokov. Súťaže sa môžu zúčastniť aj profesionálni fotografi,
ktorí budú hodnotení v osobitnej kategórii.

Téma fotosúťaže :
„ Levice od svitu do mrku “
Súťažné fotografie (maximálne štyri) formátu A4 (21x30 cm) môžete odovzdať v obálke označenej menom, adresou a názvom
súťaže „Fotosúťaž“ do kancelárie prvého kontaktu MsÚ Levice alebo doručiť poštou na adresu MsÚ Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice. Vaše súťažné fotografie zasielajte v termíne do 30. apríla 2016. 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 verejnosti. Fotografie môžu byť v budúcnosti použité aj na propagačný materiál mesta Levice v prípade Vami
udeleného súhlasu.

Želáme veľa úspechov pri fotografovaní.

ŠANCA NA ZAMESTNANIE PRE ZNEVÝHODNENÝCH UCHÁDZAČOV
Nové národné projekty zastrešované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny ponúkajú aj nové možnosti na zamestnanie. Jedným
z nich je aj projekt „Šanca na zamestnanie“ na podporu vytvorenia pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, napr. dlhodobo nezamestnaných ľudí, ľudí nad 50 rokov, absolventov a pod.
Medzi mestom Levice a Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny bola v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“
uzatvorená dohoda o poskytnutí finančného
príspevku. Mesto v zmysle dohody vytvorilo 11 pracovných miest a tak zamestnalo
znevýhodnených uchádzačov o prácu na
údržbu verejných priestorov v meste Levice,
na zabezpečenie kosby a čistenie verejných
priestorov v mestských častiach Kalinčiakovo, Malý Kiar, Čankov a Horša a údržbu jarkov na odvedenie povrchových vôd

na celom území mesta.V súčasnosti mesto
prostredníctvom týchto zamestnancov zabezpečuje vyhrabávanie a čistenie verejnej
zelene pozdĺž chodníkov najmä v lokalitách,
kde chodníky lemujú živé ploty a v centrálnej mestskej zóne. Od 1. januára boli vyčistené lokality Turecký rad, Ul. Podjavorinskej,
M.R.Štefánika, P.O.Hviezdoslava, Mlynská
(pozdĺž parku), okolie železničnej stanice,
pod nadjazdom, parčík na konci Ludanskej
cesty, cintorín, Ul.29.augusta. Počas mrazivých dňoch sa čistili chodníky od snehu
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a ľadu na cintoríne a v centre mesta. Mesto
v roku 2016 bude zabezpečovať prostredníctvom zamestnancov prijatých cez projekt
„Šanca na zamestnanie“ aj kosbu trávnatých
plôch a čistenie verejných priestorov v mestských častiach a údržbu jarkov na odvedenie
povrchových vôd. Tieto práce sa budú vykonávať od jarných mesiacov v závislosti od
klimatických podmienok.
Ing. arch. Eva Ürgeová
vedúca odd. ŽP a komunálnych vecí
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Vážení občania, naše mesto si tento rok pripomína okrúhle 860. výročie od prvej písomnej zmienky v listine z roku 1156. Pri tejto príležitosti
Vám budeme aj v Novinkách z levickej radnice prinášať známe aj menej známe informácie z minulosti nášho mesta. Zaujímavé reportáže
pripravuje aj Levická televízia, kde sa dozviete niečo nové z histórie Levíc a života v meste. V rámci osláv 860. výročia sa budú v meste počas
celého roka konať rôzne podujatia, ktorými si mesto Levice bude pripomínať toto výročie. Kultúrne a spoločenské podujatia, na ktoré sa
môžete tešiť v najbližších mesiacoch, Vám prinášame na zadnej strane noviniek.

PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA O LEVICIACH
Dejiny našich miest a dedín sa z anonymity dávnej minulosti začínajú vynárať
aj vďaka prvým písomným zmienkam.
V období včasného stredoveku sú však tieto zmienky veľmi skúpe a objavujú sa iba
vtedy, ak dochádzalo v existujúcej majetkovej držbe k výraznejším zmenám.
Potrebu spísomňovania majetkoprávnych
prevodov ako prví pochopili a začali realizovať predstavení cirkevných inštitúcií,
čo je celkom pochopiteľné, keďže v časoch všeobecnej negramotnosti väčšiny
obyvateľstva žili v kláštoroch stredovekí
vzdelanci, ktorí dokázali vyhotoviť listiny
a prví uhorskí králi vyjadrili iba svoj súhlas privesením alebo pritlačením svojej
pečate. Dolné Pohronie našťastie patrilo
k oblastiam, v ktorých sídlili alebo tu mali
svoje majetky viaceré významné cirkevné
inštitúcie. Vďaka tejto okolnosti najstaršie
zmienky o jednotlivých lokalitách pochádzajú už z druhej polovice 11. storočia.
Konkrétne viacero sídiel v bezprostrednej
blízkosti Levíc zaznamenáva zakladacia
listina benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku z roku 1075, ktorú vydal
uhorský kráľ Gejza, zvaný Magnus. Levice

Listina z r. 1156
sa však v tejto listine nevyskytujú, lebo sa
nestali majetkom opátstva v Hronskom
Beňadiku, ani s ním nesusedili. Nepochybne však už vtedy existovali a patrili

Budova archívu Ostrihomského arcibiskupstva, kde je uložená listina s prvou písomnou
zmienkou o Leviciach
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miestnym šľachticom. Dozvedáme sa to
v polovici 12. storočia, keď sa niektorí
z týchto šľachticov rozhodli darovať časť
svojich majetkov cirkvi.
Krátko pred rokom 1156 si šľachtic
Euzidinus zaumienil postaviť na svojom
majetku v Bratke (dnes v chotári Levíc)
farský kostol Sv. Martina. Pri príležitosti
jeho vysvätenia v roku 1156 sa rozhodol
nový kostol aj primerane obdarovať. Predovšetkým to bolo všetko vybavenie pre
oltáre sv. Kríža, sv. Martina a sv. kráľa
Štefana. Ku každému oltáru bolo treba
zabezpečiť jedného klerika a pre nich
bohoslužobné rúcha, bohoslužobné knihy ako aj zvonára a jedného oráča spolu
s jeho rodinou. Oráčova žena a dcéra sa
mali starať o čistotu kostolných rúch.
Aby fara mohla riadne fungovať, Euzidinus dal novému farárovi k dispozícii 16
kusov dobytka, z toho 8 volov, a k tomu
navyše 50 oviec. Ďalej kostolu daroval
polovicu zeme, druhá mala zostať Euzidinovým synom. Darovanú zem zároveň nechal ohraničiť. Ako medzníky sa
spomínajú potoky Kompuška a Pristuc
pokračovanie na strane 8
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(dnešný Perec), dva stromy (hruška a topoľ) a údolie, ktoré viedlo k zemi baníkov.
Na jednej strane údolia rástli brezy, druhá
patrila zaniknutej dedine Vitk.

Situačný nákres náleziska v lokalite Bratka

Iba niekoľko rokov po vydaní Euzidinovej
listiny sa zachovala ďalšia, zrejme z roku
1158, ktorá sa tiež týka územia dnešných
Levíc. Vydal ju Euzidinov brat Štefan, syn
Hadriána, ktorý konštatuje, že už zomrel
nielen jeho brat, ale aj jeho synovia. Keďže ani Štefan nemal šťastie na potomkov,
prostredníctvom tekovského župana Gabriela sa obrátil na kráľa Gejzu II,. aby mohol o svojich majetkoch rozhodovať podľa
svojho uváženia. Po získaní kráľovského
súhlasu Štefan obdaroval svojimi majetkami kláštor v Hronskom Beňadiku. Prvým
z nich bola spomínaná Bratka s kostolom
Sv. Martina a 8 usadlosťami libertínov
(prepustených nevoľníkov), s ich rodinami a so zemou v rozsahu 5 popluží. Druhý
majetok „Santov“ (Zamto), ležiaci v bez-
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prostrednej blízkosti Bratky, bol oveľa väčší. Tu stálo 72 usadlostí, v ktorých bývali
„hostia“ (obyvatelia ktorí sa prisťahovali
a žili v osobitnom právnom režime výhodnejšom ako bolo domáce zvykové právo).
Hospodárili na 40 poplužiach zeme (okolo
1 600 ha) a k tomu patrili ešte lúky a miesto pre mlyn na riečke Kompe. Spomínané
stredoveké dediny boli situované južne od
starých Levíc a stali sa súčasťou pozemkového vlastníctva kláštora v Hronskom
Beňadiku. Naopak, staré Levice aj naďalej
zostali v držbe miestnych šľachticov a preto sa nespomínajú ani v druhej polovici
12. storočia ani v prvej polovici 13. storočia.
zdroj: Švoliková, M. a kolektív. Monografia
mesta Levice, 2010, časť Levice v stredoveku, str. 39-40
fotografie: Štátny archív Levice

A ČO MAJÚ LEVICE S LEVMI?
Na prvé počutie si každý bežný človek pri počutí názvu Levice pomyslí na kráľa zvieracej ríše, alebo jeho družku, ale to je naozaj iba
povrchný dojem. Dnešný tvar prekonal zložitý jazykový vývin. Pri
jeho rekonštrukcii pomohla skutočnosť, že veľmi podobný názov
sa zachoval v Trenčianskej župe. Ide o mesto Ilava na strednom
Považí. Obe lokality majú v maďarčine rovnakú podobu a boli zapisované ako „Leua“, „Lewa“ a v neskorších dejinách ako „Léva“.
Dokonca v oboch lokalitách existujú aj fortifikácie, vďaka čomu
dochádzalo aj k nechcenej zámene. Miestny názov Levice teda nie
je maďarského pôvodu, ale pod vplyvom maďarčiny sa redukoval

z pôvodného staroslovanského „Iglava“, „Ihlava“ na Ilava a do maďarskej podoby prešiel ako „Leva“, resp. „Léva“. Nemecká jazyková podoba názvu Levice, ktorá bola zaznamenaná ako „Lewentz“,
vychádzala skôr zo slovenskej podoby názvu než z maďarského
jazykového základu.
zdroj: Švoliková, M. a kolektív. Monografia mesta Levice, 2010,
časť Levice v stredoveku, str. 42

Zaujali Vás dejiny nášho mesta? Viac sa dozviete v Monografii mesta Levice,
ktorej druhé, doplnené vydanie bude v predaji od mája 2016.

MESTO LEVICE MÁ NOVÉ LOGO K 860. VÝROČIU
Pri príležitosti 860. výročia od prvej písomnej zmienky o meste Levice bolo vyhotovené logo, ktoré bude samospráva používať
počas celého roka.
Jednou z prvých aktivít, ktorými si počas
tohto roka bude naše mesto pripomínať
860. výročie od prvej písomnej zmienky, je
vyhotovenie loga. Okrúhle logo s dominantným levom vychádza z farebnosti a motívu
mestského erbu a bude sa používať okrem
iného na listinách odchádzajúcich z mestského úradu, kde bude umiestnené v hlaLevice
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vičke listu. Logo sa bude tiež používať pri
frankovaní obálok. Návrh loga vyhotovilo
mesto a neboli s tým spojené žiadne finančné náklady. Mesto začalo toto logo oficiálne používať od 25. januára 2016.
Ing. Adriana Macáková
referent vzťahov s verejnosťou
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V PARKU SI ZACVIČÍTE NA KYSLÍKOVEJ DRÁHE
V Parku M. R. Štefánika pribudli nové prvky podporujúce aktívny oddych. Počas prechádzky v mestskom parku si tak návštevníci
môžu precvičiť telo na nenáročnej dráhe s drevenými prekážkami, kladinami či hrazdami.
„Kyslíková dráha“ v dĺžke 62 m je určená pre širokú verejnosť a pozostáva zo šiestich prvkov na cvičenie s vlastnou váhou tela - horizontálna kladina, stúpajúca kladina, prekážky, hrazdová zostava
s rebrinou, hranoly a naklonená rovina. Všetky prvky sú určené
na nenáročné pohybové aktivity ako prekračovanie, preskakovanie, podliezanie, zavesenie, ale aj dvíhanie končatín či trupu. Ich
usporiadanie je zostavené tak, aby sa náročnosť postupne zvyšovala. Absolvovanie dráhy rozvíja pohybové schopnosti a zručnosti, zlepšuje rovnováhu, koordináciu a stabilitu. Jednotlivé prvky
dráhy majú informačné popisy s pokynmi na cvičenie. Súčasťou
tohto priestoru bude aj rozprašovač vody pozostávajúci z troch
drevených stĺpov rôznej výšky. Projekt realizuje akad. sochár Jozef Kliský na základe verejného obstarávania na dodávateľa. Jednotlivé prvky sú vyhotovené z agátového dreva s charakteristikou
autorskej ručnej práce. Kyslíková dráha nie je prvým projektom
Jozefa Kliského v našom meste. Od r. 2001 skrášľuje mestský park
detské ihrisko Čarovná rybka z jeho autorskej dielne.
Projekt „Kyslíková dráha“ sa realizoval z prostriedkov dotácie
Úradu vlády vo výške 20 tis. eur. , o pridelení ktorých sa rozhodlo

počas výjazdového rokovania vlády v NR kraji. Slávnostné otvorenie sa uskutoční na jar po pridelení všetkých potrebných bezpečnostných certifikátov.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

RIASY V JAZIERKU BUDÚ MINULOSŤOU
Koniec dlhoročných problémov s riasami v jazierku, moderný automatický systém závlah ale predovšetkým úsporu finančných
prostriedkov pri prevádzke parku by mala priniesť rozsiahla rekonštrukcia v Parku M. R. Štefánika v tomto roku.
Hlavným dôvodom pripravovanej rekonštrukcie jazierka je nekontrolovateľné
množenie rias v letných mesiacoch a následný neestetický vzhľad vody. Počas
20-tich rokov existencie jazierka boli pri
jeho čistení použité rôzne technologické
postupy. Chemické, biologické aj mechanické. Ich efektivita však nebola na požadovanej úrovni. S nekonečnou údržbou
boli spojené samozrejme aj zvýšené nákla-

dy na jeho čistenie. Výsledkom v súčasnosti prebiehajúcej predprojektovej prípravy
diela a rokovaní s odborníkmi bude projektová dokumentácia s návrhom technického riešenia cirkulácie vody, či výsadby
vodných rastlín. Projektová dokumentácia
by mala byť vyhotovená do júna a následná
rekonštrukcia by sa mohla uskutočniť už
na jeseň tohto roka. V rozpočte mesta na
rok 2016 sú vyčlenené finančné prostried-

Levice
860. výročie mesta
1156 - 2016

ky vo výške 2 600 eur na projektovú dokumentáciu a 30 000 eur na realizáciu.
V súčasnosti prebieha v parku aj kompletná rekonštrukcia závlahového systému s napojením na riadiacu jednotku
a zrážkové čidlo. V prvej etape bude zrekonštruovaných 36 závlahových sekcií
a 129 postrekovačov, t. j. cca 3/4 celkovej
plochy parku. V druhej etape bude zrekonštruovaná aj zvyšná časť parku. Dôvodom etapizácie je plánovaná rekonštrukcia
okrasného jazierka. Keďže ide o kompletnú rekonštrukciu, pôvodná zostane len
rúrová sieť závlahového systému. Ostatné
komponenty budú vymenené za moderné
prvky, ktoré budú tvoriť plne automatický systém so zrážkovým čidlom. Týmto
sa zabezpečí najmä úspora finančných
prostriedkov pri prevádzke parku a kvalita trávnatých plôch. Finančné náklady na
rekonštrukciu závlahového systému v Parku M.R.Štefánika sú vo výške 19 200 eur.
Práce na prvej etape by mali byť ukončené do začiatku zavlažovacej sezóny, t.j. do
15. 4. 2016.
Mgr. Róbert Valovič
ref. údržby verejnej zelene
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DÔLEŽITÉ ZMENY V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE NA ROK 2016
V roku 2015 bol prijatý nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
a taktiež príslušné vykonávacie vyhlášky k uvedenému zákonu.
Pre občanov nášho mesta z toho vyplývajú nasledovné zmeny
v systéme zberu a likvidácie odpadu:
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD (DSO) – nie je súčasťou poplatku za komunálne odpady. DSO je možné odovzdať na zberovom
dvore len občanmi s trvalým pobytom na území mesta a to zo
svojpomocne realizovaných stavebných úprav a za poplatok určený všeobecne záväzným nariadením mesta Levice o miestnom
poplatku a poplatku za DSO. Poplatok sa bude platiť na zberovom
dvore na základe odvážených množstiev odpadu.

- uloženie iného odpadu do nádob na triedený zber okrem
takého na čo je určená nádoba
- za zneškodnenie odpadu inak ako je určené zákonom – DSO,
pneumatiky, elektroodpad a pod.
- porušenie VZN mesta Levice o odpadoch
Za uvedené priestupky je možné uložiť pokutu do výšky až
1 500 eur.

PNEUMATIKY – je zakázané ukladať do resp. vedľa zberových
nádob, ako aj ich dovážať na zberový dvor. Všetky predajne pneumatík, ako aj pneuservisy sú povinné vaše pneumatiky prevziať.
ZBER BIOODPADU od rodinných domov – bude realizovaný
2x mesačne v termínoch uvedených v harmonograme vývozu.
Upozorňujeme na dôsledné dodržiavanie povinnosti vyloženia
bioodpadu v určených termínoch, t.j. najskôr 48 hodín pred termínom uvedeným v harmonograme zberu, resp. najneskôr do
8.00 hodiny v prvý deň určený v harmonograme vývozu. Vyloženie odpadu v iný deň ako je určené, bude považované za
vytvorenie tzv. čiernej skládky s možnou sankciou až do výšky
1 500 Eur.
ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV A BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ
- Na zberový dvor je možné doviesť bezplatne jedlé oleje a tuky
a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. Odpad
je možné doviesť v primeranom množstve zodpovedajúcom jednej domácnosti.

FINANCOVANIE SEPAROVANÉHO ZBERU
Od 1. 7. 2016 bude financovanie separovaného zberu oddelené od
rozpočtu mesta. Samotný zber, prepravu, dotriedenie a zhodnotenie
budú financovať organizácie výrobcov obalových materiálov. Mestá
uzatvoria s organizáciami zodpovednosti výrobcov (ďalej len OZV)
zmluvy, na základe ktorých OZV preberú zabehnuté systémy triedeného zberu odpadu v jednotlivých mestách a budú ich financovať.
Mesto sa bude podieľať len na spolupráci v oblasti propagácie zberu
a kontroly dodržiavania systému. Pre občanov mesta to bude znamenať skutočnosť, že za triedené zložky odpadu nebudú musieť nič
zaplatiť a dobrým triedením môžu znížiť poplatky za komunálne odpady. Teda čím viac odpadu vyseparujeme a nedáme ho do nádob na
komunálny odpad, tým bude mesto menej finančne zaťažené. V ďalšom roku podľa dosiahnutých výsledkov potom bude možné znížiť
poplatok za komunálne odpady, t.j. za jeho zber, odvoz a likvidáciu.

PRIESTUPKY A POKUTY
Obec môže prejednávať priestupky určené zákonom a to napr.:
- uloženie odpadu na iné miesto ako na miesto určené obcou

Ing. Gabriel Šurányi
ref. odpadového hospodárstva MsÚ Levice

DETSKÉ IHRISKO NIE JE PARKOVISKO
Polemika problému parkovania v obytných
zónach nie je novinkou. Bolo toho popísané naozaj dosť a musím konštatovať, že
problémy s parkovaním v obytných zónach
nezmiznú mávnutím čarovného prútika.
Je to dlhodobý zložitý proces. Nemyslím si
však, že riešením problému je parkovanie
vozidiel na detskom ihrisku, ako sme to už
viackrát zistili napr. na Ul. kpt. Nálepku, kde
parkujú vozidlá priamo na ploche streetbalového ihriska. Odhliadnuc od problému
z profesného hľadiska, je to zo strany vodičov, ktorí si našli nové parkovisko nanajvýš
drzé. Neviem, či ide o vodičov, ktorí nemajú
deti, alebo im ratolesti odrástli, ale ostatní
obyvatelia tejto lokality by možno radi videli behať svoje deti na ihrisku kde neparkujú

pod basketbalovým košom autá. Mestská
polícia v poslednom období riešila niekoľko
oznámení o parkovaní vozidiel na detských
ihriskách v rôznych lokalitách mesta. Mestskí policajti takýto druh priestupku evidujú a zadokumentujú, ale keďže tento druh
priestupku nespadá do pôsobnosti mestskej
polície, vec odstupujeme správnemu orgánu
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na ďalšie riešenie. Verím, že postih, ktorý
týchto vodičov čaká, napomôže ku zvýšenej
ohľaduplnosti a podobné problémy sa už
v budúcnosti nebudú opakovať.
Bc. Miloš Adámik
referent preventívno-výchovných činností
Mestská polícia Levice
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KINEMATOGRAFICKÝ DAR MINULOSTI OŽÍVA
Filmové žurnály, inak aj spravodajské týždenníky, patrili kedysi k neodmysliteľnej
súčasti filmových predstavení. V čase,
keď televízne vysielanie ešte neexistovalo,
boli filmové žurnály pre diváka jediným
audiovizuálnym zdrojom skutočného života. A práve vďaka nim nám kúsok minulosti zostal. Kinematografický dar minulosti, ktorý prostredníctvom FK Otáznik
v mesiacoch marec a apríl ožíva aj na filmovom plátne v meste Levice.
Je neopísateľne krásne spätne sledovať niečo, čo bolo svojho času úplnou aktualitou.
Je to, ako keby ste sa vo večerných správach presunuli strojom času o niekoľko

desaťročí späť. Ibaže bez diaľkového ovládača, bez pukancov a koly, bez absolútnej
slobody slova...
Vôdzkou pre správne pochopenie jednotlivých filmových žurnálov by mohol byť aj
vtedajší režim, ktorý ovplyvňoval nielen
médiá, ale aj literatúru a kinematografiu.
Všímajte si, čo sa do týždenníkov dostalo
a čo, naopak, nedostalo. Všímajte si, aké
boli zrazu ulice s domami vyzametané,
balkóny upravené, ľudia nahodení, aj keď
my si skôr pamätáme tie domy s popraskanými stenami a opadanými škridlami, tie
balkóny zapratané haraburdím a tých ľudí

ako stroje, ktorým na svojom zovňajšku
záležalo asi najmenej zo všetkého.
Vitajte v spoločnosti poznačenej ideológiou vtedajšieho režimu. Vitajte v spoločnosti, ktorá sa prezentovala skôr tak, ako
chcela vyzerať a nie tak, ako skutočne vyzerala. Príjemne sa usaďte, pretože každú
stredu v mesiacoch marec a apríl sa vám
pred všetkými premietaniami filmového
klubu otvoria brány minulosti v podobe
krátkych filmových žurnálov.
Aktuálny program FK Otáznik je dostupný na www.fkotaznik.sk
Petra Števková

Mesto Levice Vás v rámci projektu „ Zdravé mesto Levice“
pozýva na 5. ročník
výstavy výtvarných prác detí materských škôl a žiakov 1. stupňa základných škôl

„ZDRAVÉ LEVICE OČAMI NAJMENŠÍCH“
v priestoroch polikliniky Sanat od 15. do 30. marca 2016.
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