NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 2, ročník XIV., apríl 2016, nepredajné

Majstri SR, Majstri Európy, olympionici a držitelia rekordov. Levickí športovci žnú úspechy po celom Slovensku ale aj ďaleko za našimi
hranicami. Desať najlepších jednotlivcov, jeden športový kolektív a dve osobnosti športu si 19. apríla prevzali za svoje vynikajúce výkony
ocenenia v levickej synagóge. Viac na str. 4

Z ROKOVANIA MSZ
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva projektanti odprezentovali vizualizáciu revitalizácie amfiteátra a Vinohradov. Prvá časť
projektu by sa mala realizovať už tento rok.
Viac na str. 2

REKLAMY V MESTE BUDÚ
POD KONTROLOU
Neaktuálne a nelegálne reklamy by mali byť
minulosťou. Poriadok v nich urobí súkromná firma, ktorá okrem iného bude bezplatne udržiavať aj zastávky MHD.
Viac na str. 3

IN-LINE MARATÓN
Máš rád pohyb a túžiš byť súčasťou premiérového podujatia? Pridaj sa k nám! Čaká ťa
nový športový zážitok - 24 hodinový maratón na kolieskových korčuliach.
Viac na str. 11
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 28. 4. 2016
PROTIKORUPČNÁ STRATÉGIA ZVÝŠI
TRANSPARENTOSŤ ČINNOSTI
SAMOSPRÁVY
Jednou z úloh Programu rozvoja mesta
na roky 2015 – 2018 je v záujme zvyšovania transparentnosti a odstránenia
priestoru pre vznik korupcie v kľúčových
politikách mesta v spolupráci s Transparency International Slovensko (ďalej len
TIS) spracovať Protikorupčnú stratégiu
mesta Levice. Odporúčania TIS sú rozdelené do jedenástich oblastí, za ktoré
zodpovedá samospráva. V opatreniach
odporúčaných TIS je vyhodnotený súčasný stav v podmienkach mesta, navrhnuté opatrenie, termín i zodpovedný za
realizáciu. Realizácia opatrení vyplývajúcich zo stratégie zvýši transparentnosť
činnosti samosprávy mesta Levice. Pre
nahlasovanie nekalých praktík týkajúcich sa etiky resp. konfliktu záujmov
v činnosti samosprávy bola na mestskom
úrade vytvorená mailová adresa korupcia@levice.sk.

(456 eur), ŠBK Junior Levice (4 845 eur),
Šachový klub Levice (741 eur), Hokejový klub Levice (4 845 eur), TJ Lokomotíva Atóm Levice (456 eur), BKŽ Levice
(2 280 eur), KSŠ sv. Vincenta de Paul Levice
(0), FK 1. FC Kalinčiakovo 2000 (456 eur),
ŠK Aquasport Levice (2280 eur), Slov. rybársky zväz – MO Levice (681 eur), Kontakt – mládežnícke centrum Levice (0),
FK Slovan Levice (4 845 eur), Karate klub
Goju – Ryu (2 280 eur), OZ Kresťanský ŠK
Juventus Levice (150 eur), VK Palas Levice (4 845 eur), RZ pri V. ZŠ (0), ŠK Atóm
Levice (3 420 eur), RZ pri MŠ Konopná ul.
(0), OZ Fifty fife Levice (0).

SCHVÁLILI DOTÁCIE VO VÝŠKE
67900 EUR
O poskytnutí dotácií podľa VZN mesta
Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim
na území mesta Levice rozhodli poslanci
nasledovne:

V oblasti školstva dostali žiadatelia
sumu 6790 eur nasledovne: MÚDRE
ŽABKY (509 eur), Súkromná Hudobná Akadémia, n.o. (0), Spoznávaj vedu,
o.z. (0), Rodičovské združenie pri VII. Š
(700 eur), Rodičovské združenie pri
VII. ZŠ (0), Rodičovské združenie pri II.
ZŠ (600 eur), Tanečno-športový klub JUNILEV (900 eur), Rodičovské združenie
pri VI. ZŠ (300 eur), Katolícka spojená
škola sv. Vincenta de Paul (0 eur), Stredná
odborná škola, IČO:00352098 (400 eur),
Krnáč Kvetoslav – Fotografické studio
SORRY (120 eur), Rodičovské združenie
pri MŠ Tekovská (700 eur), Rodičovské
združenie pri MŠ Okružná (643 eur),
RZ pri MŠ P.O.Hviezdoslava (656 eur),
Edin – Edukácia intelektovo nadaných,
OZ pri I. ZŠ Andreja Kmeťa (500 eur),
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom
(162 eur), Rodičovské združenie pri MŠ
Perecká (600 eur).

V oblasti sociálnej a zdravotnej rozdelili sumu 8827,- eur pre Asociáciu
Nepočujúcich Slov.-Centrum nepočujúcich Levice (300 eur), Klub abstinentov
Levice (800 eur), Materské centrum Medulienka (900 eur), Miestne združenie
YMCA Levice (1 427 eur), Jednota dôchodcov na Slovensku, Levice (600 eur),
Spoločnosť Parkinson Slovensko, klub
Levice (600 eur), Slov. zväz telesne
postihnutých, ZO č. 68 Levice (600 eur),
Slov.
zväz
telesne
postihnutých,
ZO č. 12 Levice (600 eur), Svojpomocný
ILKO klub pri NsP (500 eur), TJ LOKOMOTÍVA ATOM (300 eur), Základná
organizácia rodičov zdravotne postihnutých detí (1 600 eur), Zväz diabetikov
Slovenska (600 eur).
V oblasti športu pridelili sumu 33950 eur
nasledovne: Stolnotenisový klub Levice
(741 eur), ŠK Fair Levice (404 eur), Futsal team Levice (225 eur), Box club Levice

V oblasti životného prostredia rozdelili
sumu 4753 eur pre Slov. zväz záhradkárov (390 eur), OZ Patrimonium Servandi (1443 eur), Združenie vinohradníkov
Krížny vrch, Levice (740 eur), Kynologický klub Levice (300 eur), Kynologický
klub Horša (880 eur), Slov. zväz chovateľov OV Levice (1000 eur).

Pre subjekty pôsobiace v oblasti kultúry
bola pridelená suma 13580 eur nasledovne: Dom Matice slovenskej (300 eur),
Jungle Gym Levice (2500 eur), Tekovské
múzeum (700 eur), RZ pri VII. ZŠ (0),
Spoločnosť na obnovu a využívanie pamätníka bojov Červenej armády na vrchu
Vápnik (0), OZ Hlas knižnice (300 eur),
Tanečno športový klub- JUNILEV
Levice
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(2500 eur), ROS Levice (350 eur), ROS
Levice (1000 eur), Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (0), Rada rodičov
pri ZUŠ (400 eur), Združenie vinohradníkov Krížny vrch Levice (300 eur),
Združenie Reviczky Társulás (1000 eur),
RDM tanečná skupina Levice (850 eur),
O.Z. Terroir Tekov (1 300 eur), Združenie maďarských rodičov na Slovensku
Cirkevné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským – Levice (0), Michaelis (480 eur), SJS-JAZZ CENTRUM
(1600 eur), Tekovská knižnica (0), Reformovaná kresťanská cirkev (0).
REKREAČNÉ ZÓNY NA AMFITEÁTRI
A VINOHRADOCH NADOBUDLI
REÁLNE KONTÚRY
V rámci rokovania sa uskutočnila verejná
prezentácia vizualizácií revitalizácie areálu amfiteátra Levice a lokality Vinohrady
na rekreačnú zónu. Na amfiteátri je zachovaný prírodný charakter areálu s vybudovaním hľadiska pre 800 divákov, miest na
oddych a grilovanie, lanovej dráhy s využitím pôvodných vzrastlých stromov. Samozrejme sa počíta s mobiliárom, osvetlením aj kamerovým systémom. Projekt
rekreačnej zóny na Vinohradoch počíta
s vybudovaním športovej a oddychovej
zóny. Športová plocha by mala pozostávať zo skateparku (plánované náklady
66 tis. eur), oddelenej in-line a bežeckej
dráhy, cvičiska pre psov, detského ihriska a v oddychovej zóne budú vytvorené pobytové lúky, miesta na grilovanie,
tieniace pergoly. Samozrejmosťou je
mobiliár, zeleň a osvetlenie. Projektanti
nechali aj voľný priestor, o ktorého využití môže rozhodnúť verejnosť. Vizualizácie
budú zverejnené na www.levice.sk a na
1. poschodí mestského úradu. Svoje návrhy využitia voľných plôch môžete posielať
mailom na info@levice.sk alebo odovzdať
osobne na mestskom úrade. Realizácia
oboch projektov sa uskutoční etapovite,
podľa finančných možností mesta. Prvá
časť je plánovaná ešte v tomto roku.
Materiály z rokovania nájdete na
www.levice.sk. Najbližšie zasadnutie
mestského zastupiteľstva sa uskutoční dňa
23. 6. 2016.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou
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MESTO LEVICE VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
NA OBSADENIE FUNKCIE KRONIKÁRA MESTA LEVICE
Miesto výkonu práce:
Mesto Levice
Druh pracovného pomeru:
dohoda o vykonaní práce
Predpokladaný nástup do práce: 1. júla 2016

Kvalifikačné predpoklady: minimálne ukončené úplné stredné všeobecné alebo odborné vzdelanie (vyššie sekundárne)

Náplň práce: vedenie kroniky mesta – priebežné vyhotovovanie
textových dokumentov zo života samosprávy, z kultúrno - spoločenského diania, športu, činnosti spoločenských organizácií,
združení, cirkví, podnikateľského prostredia v meste.

Požadované doklady:
- prihláška do výberového konania
- vlastnoručne napísaný životopis
- fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
- výpis z registra trestov
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 		
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Požiadavky na uchádzača:
- znalosť štátneho jazyka slovom i písmom
- znalosť metodiky písania kroniky
- schopnosť získavania, zhromažďovania, selektovania
a overovania informácií
- všeobecný spoločensko - politický prehľad o dianí v meste,
v SR, vo svete
- ovládanie práce s PC
- občianska vyspelosť a osobnostné predpoklady zaručujúce
nestranné vedenie kroniky
- bezúhonnosť
- časová flexibilita a záujem zúčastňovať sa na akciách
a podujatiach mesta

Ďalšie informácie pre uchádzačov:
Požadované doklady a kontakt doručte do 10. mája 2016 do
12.00 h osobne do podateľne alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice. Na obálku
uveďte: “Výberové konanie - Kronikár mesta Levice“. Uchádzači budú pozvaní na pohovor telefonicky, resp. e-mailom.
Bližšie informácie: Mestský úrad Levice, č. tel. 036 6350 251,
osoo@levice.sk.

REKLAMY AJ ZASTÁVKY V MESTE BUDÚ POD KONTROLOU
Vandali si už na zastávkach nezašantia. Od začiatku roka má zastávky MHD v prenájme reklamná spoločnosť, ktorá okrem umiestňovania reklám bude bezplatne zabezpečovať ich čistenie a údržbu. Okrem toho urobí aj poriadok v reklamných plochách. Neaktuálne a nelegálne reklamy by mali byť minulosťou.
Mesto tento rok uzatvorilo zmluvu na
prenájom majetku mesta na umiesťovanie reklamných zariadení a na prevádzku
mestského informačného systému. Na
základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže v novembri 2015 zvíťazila spoločnosť
VEGO MARKETING z Banskej Bystrice.
Predmetom zmluvy je aj prenájom zastávok MHD, ktoré sú vo vlastníctve mesta,
na umiestňovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení. Súčasťou
zmluvy je aj údržba zastávok na náklady
firmy. A ako budú zastávky vyzerať? „Po
novom by mali byť zastávky určite krajšie
a čistejšie. V spolupráci s mestom pripravujeme rozsiahlu údržbu zastávok tak,
aby sa občania čakajúci na autobus cítili príjemne,“ hovorí konateľ spoločnosti
Peter Vozár. „Zastávky MHD budeme
predovšetkým čistiť a odstraňovať z nich
grafity. Taktiež plánujeme zástavky chrániť antigrafitovým náterom proti ďalšiemu
poškodeniu,“ upresňuje svoje zámery.
Mesto Levice má vybudovaný mestský
informačný systém - stĺpy so smerovými

tabuľami označujúcimi ulice resp. dôležité
miesta. Firma na základe zmluvy zabezpečí jeho modernizáciu a zároveň rozšírenie
do všetkých častí mesta. Podľa konateľa
spoločnosti bude nový mestský informačný systém komplexnejší a krajší. „Cieľom
je, aby správne navigoval k jednotlivým
uliciam a inštitúciám a slúžil nielen obyvateľom mesta, ale aj jeho návštevníkom,“
dodal a zároveň vyslovil presvedčenie, že
po jeho rekonštrukcii občania nenájdu už
žiadne vyblednuté a poškodené smerové
tabule na území mesta.
Levice
860. výročie mesta
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Verejnosť určite poteší skutočnosť, že
prácou reklamnej firmy bude aj odstraňovanie nelegálnych resp. neaktuálnych
reklamných stavieb umiestnených na majetku mesta. V meste už zmonitorovali
a spasportizovali všetky reklamné plochy
a taktiež firma pre mesto bezplatne dodala
systém na elektronickú evidenciu všetkých
reklám v meste. Samospráva tak získa dokonalý prehľad o každej jednej reklamnej
ploche v meste vrátane GPS súradníc. „Po
skončení legislatívneho procesu sme pripravení pre mesto bezplatne odstraňovať
všetky nelegálne reklamné plochy z majetku, ktorého je mesto vlastníkom,“ hovorí
Vozár a dopĺňa, že na stĺpoch verejného
osvetlenia sa už v súčasnosti nenachádza
ani jedna nelegálne umiestnená reklamná
tabuľa. „Všetky tieto činnosti robíme pre
mesto bezplatne na naše náklady. To znamená, že mesto nebude nič stáť ani údržba
zastávok MHD, ani nový mestský informačný systém,“ dodal.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ
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NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTA ZA ROK 2015
Mesto Levice aj tento rok ocenilo výsledky najlepších športovcov mesta Levice za uplynulý rok. Návrhy, ktoré mohli levické športové kluby a verejnosť predkladať do polovice januára, boli prerokované v komisiách a následne schválené na februárovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Slávnostný akt oceňovania sa uskutočnil dňa 19. apríla 2016 v levickej synagóge. Ocenených bolo desať
jednotlivcov, jeden športový kolektív a športová osobnosť mesta a bola udelená aj cena in memoriam. O vyčerpávajúce informácie
o úspechoch jednotlivých športovcov sa postaral moderátor podujatia p. František Graňo a slávnostnú atmosféru dotvorili svojím
profesionálnym vystúpením žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Leviciach.
V KATEGÓRII JEDNOTLIVCI SI OCENENIE PREVZALI:
Branislav Turčan, FK SLOVAN LEVICE
- Aktívny hráč a úspešný tréner U11
Daniel Chaban, ŠBK JUNIOR LEVICE
- Majster SR U 13 v basketbale a MVP finálového turnaja MSR

Robin Reindl , ŠK AQUASPORT LEVICE
- 7-násobná zlatá medailistka medzinárodných plaveckých
pretekov v Paríži, 18 zlatých a 18 strieborných medailí z MSR,
v roku 2015 10 zlatých a 7 strieborných, 13-násobná držiteľka
Slovenského rekordu

Martin Danielič, ŠBK JUNIOR LEVICE
- Najlepší hráč ŠBK JUNIOR LEVICE za rok 2015,
Vicemajster SR v basketbale U15 a MVP finálového turnaja
MSR, Kapitán reprezentácie SR, s ktorou získal 3. miesto na
turnaji olympijských nádejí

Sabína Kupčová, ŠK AQUASPORT LEVICE
- Za účasti plavcov zo 42 krajín získala na ISM BERLÍN
7 zlatých a 1 striebornú medailu, 37-násobná majsterka SR
z toho 18x v roku 2015, 66-násobná držiteľka slovenského
rekordu - 34x v roku 2015 a 2x prekonala rekord Martiny
Moravcovej

Marcel Bátovský, ŠBK JUNIOR LEVICE
- Vicemajster SR v basketbale U15 a MVP Ligy U15, najlepší
strelec finálového turnaja MSR, člen All Stars Európskej ligy
U15, reprezentant SR – 3. miesto na turnaji olympijských nádejí

Filip Graňo, parawestern, G4 RANCH DFD SANTOVKA
- EXCA 1, Medzinárodné MSR PARA 3a3, MSR JUNIORI 3,
MSR OPEN 3, ME juniori 24miesto, víťaz SP barrel race, zlatý
a strieborný medailista špeciálnej olympiády v Los Angeles

Peter Chmelovics, naturálna kulturistika, ŠK ARENA RELAX
TEAM Dunajská Streda
- ME 3, miesto, MSR 3. miesto, Grand Prix Hungary 1. miesto,
Iron gym cup Zvolen 1. miesto, Victoria natural cup 3. miesto,

V KATEGÓRII ŠPORTOVÉ KOLEKTÍVY BOLI OCENENÍ:
ŠBK JUNIOR LEVICE
majstri SR U15, účastníci európskej basketbalovej ligy U13

Matúš Verbovský, triatlon, ŠK ATÓM LEVICE
- 3., 6., 12. celkovo 17. miesto EP juniorov v triatlone, Majster
Slovenska dorastencov v triatlone, duatlone a akvatlone,
školský majster SR behu na 3000 m a školský vicemajster SR
v triatlone a bronzový medailista MSR v triatlone mužov
Tadeáš Fazekaš, triatlon, ŠK ATÓM LEVICE
- Európsky pohár 4., 5., 6. a 10. miesto, celkovo 10. miesto EP
juniorov v triatlone, 1. miesto v slovenskom pohári juniorov,
Majster Slovenska juniorov v DUATLONE, TRIATLONE,
behu na 3000m a majster SR v triatlone mužov
Športová osobnosť roka p. Jozef Vidra počas preberania ocenenia
od p. Márie Kuriačkovej

Najlepším športovým kolektívom je ŠBK Junior Levice

ŠPORTOVÁ OSOBNOSŤ MESTA LEVICE:
Jozef Vidra
Rodený Levičan, ktorého meno sa neoddeliteľne spája s levickým
futbalom. Z Levíc smerovali jeho kroky do košického Čermela,
kde hrával za Lokomotívu a z dorastu sa prepracoval do ligového
áčka. Po návrate do Levíc bol v roku 1972 spolu s Tiborom Kovesim pri zrode prvého športového strediska futbalu na druhej
základnej škole. O rok neskôr založili športové stredisko pri strednej priemyselnej škole, kde vyrástlo niekoľko vynikajúcich hráčov
a reprezentantov Československa. Ako tréner postúpil s levickým
áčkom do druhej ligy a s jeho menom je spojených mnoho úspechov levického dorastu.

Levice
860. výročie mesta
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ŠPORTOVÁ OSOBNOSŤ MESTA LEVICE - IN MEMORIAM
Ján Mihál
Športový komentátor, moderátor, ktorého nezameniteľný hlas znel
z ampliónov športovísk v Leviciach temer 40 rokov. Srdcovou záležitosťou mu bol predovšetkým futbal, ktorému venoval hodiny
svojho osobného voľna. Sústreďoval a archivoval výsledky jednotlivých futbalových ročníkov levických mužstiev. Jeho výstrižky
z novín a fotografie boli nevyhnutnou archívnou dokumentáciou
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rôznych etáp levickej futbalovej histórie, čo sa pretavilo do monografie vydanej k stému výročiu futbalu v Leviciach. Cenu prevzala
p. Serafína Mihálová.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa osobných a športových úspechov aj v budúcnosti!
Adriana Macáková

NOVÉ SMETNÉ NÁDOBY PRE MESTO

DEŇ SV. URBANA

Strojárska firma ROEZ, pôsobiaca v hnedom priemyselnom parku v Leviciach, sa rozhodla mestu darovať desať smetných nádob
v hodnote 2 tis. eur. „ V rámci programu našej firmy sa snažíme
skrášľovať okolie, v ktorom žijeme a pomáhame aj v oblasti rekonštrukcie kultúrnych pamiatok alebo podpore mladých talentov,“
vysvetlil konateľ spoločnosti Michal Lecký. „Veríme, že naša iniciatíva sa stretne s pozitívnym ohlasom aj u iných podnikateľov
či fyzických osôb a uvedomia si, že prostredie vychováva.“ Mesto
tieto nádoby rozmiestnilo v centre mesta, kde by mali byť viac
na očiach a tým viac chránené pred vandalmi. „Ďakujeme firme
ROEZ a veríme, že verejnosť ocení snahu firmy o skrášlenie nášho
mesta a budú si viac vážiť majetok a čistotu verejných priestranstiev,“ povedal primátor mesta Štefan Mišák.
(am)

NA KRÍŽNOM VRCHU
28. mája 2016 (sobota)
od 14:00 hod.
na Krížnom vrchu,
pri soche sv. Urbana
viac na www.levice.sk

MAĽOVANÉ LEVICE ZÍSKALI OCENENIE
miesto v kategórii propagačné materiály
o meste. Slávnostné odovzdanie cien sa
uskutočnilo dňa 12. apríla 2016 v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici. Toto ocenenie je pocta pre autorky Veroniku Árendášovú a Andreu Harmadyovú a zároveň aj pozitívna prezentácia mesta Levice, keďže víťazné kolekcie
kalendárov, kníh a propagačných materiálov budú počas roka v rámci putovnej výstavy vystavené vo vybraných slovenských
mestách.

Omaľovánka „Maľované Levice“ bola ocenená v súťaži Najkrajší kalendár, kniha
a propagačný materiál, ktorú každý rok
vyhlasuje Klub fotopublicistov Slovenské-

ho syndikátu novinárov spolu so Štátnou
vedeckou knižnicou Banská Bystrica. Odborná porota tejto netradičnej veršovanej
omaľovánke o meste Levice udelila tretie

Pre Mesto Levice je to už tretie ocenenie
v tejto súťaži, v roku 2009 sme získali druhé miesto s kalendárom mesta na rok 2009
a v roku 2012 tiež druhé miesto s Monografiou mesta Levice.
Adriana Macáková

NAUČME SA SEPAROVAŤ!
V rámci Dní mesta Levice sa dňa 20. 5. 2016 uskutoční na Námestí hrdinov Deň triedeného zberu. Podujatie, ktorého organizátorom je mesto Levice a spoločnosť ENVI-PAK, bude zamerané na
propagáciu triedeného zberu odpadov, ako aj konkrétne triedenie
odpadu priamo v našom meste. Program je zameraný na všetkých
obyvateľov, od 10.00 h sa naši najmenší môžu tešiť na divadielko
“Ufúľaná rozprávka“, následne bude program zameraný na žiakov
základných škôl a v poobedňajších hodinách pokračuje program

pre študentov a ostatných občanov mesta. Nebudú chýbať rôzne
súťaže s peknými cenami. Vo večerných hodinách bude program
zakončený vystúpením hudobnej skupiny MODUS. Príďte sa oboznámiť s možnosťami aj povinnosťami v oblasti separovania, ale aj
získať potrebné informácie ako odpad triediť a zároveň šetriť.
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Ing. Gabriel Šurányi
ref. odpadového hospodárstva MsÚ
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PRISPELI K DOBREJ VECI

Študenti zo Strednej odbornej školy na
ulici Pod amfiteátrom pomáhali „oživiť“
náučný chodník v Horšianskej doline.

Nahraj krátke
propagačné
video o meste
a vyhraj!

Dňa 19.apríla sa študenti druhého ročníka
zúčastnili brigády, v rámci ktorej boli ošetrené drevené prvky na náučnom chodní-

ku (lavičky, informačné tabule, orientačné
stĺpy) ako i očistený pamätný kameň. Ten
vyrobili ich predchodcovia ešte v roku
2010, kedy sa konalo slávnostné otvorenie
náučného chodníka. Všetkým zúčastneným brigády patrí poďakovanie.
Náučný chodník sa nachádza v lokalite
NPR Horšianska dolina. Ponúka nenáročnú prechádzku so scenériou na skalné útvary na svahoch, zrelaxovanie pri zvukoch
lesa a spevavcov ako i možnosť vzhliadnuť
rozmanité druhy rastlín a živočíchov. Trasa končí v bývalom kameňolome, kde sa
nachádza ohnisko s posedením.
Ing. Zuzana Obická
ref. cestovného ruchu

ŠKÔLKARI NAHRÁVALI DVD
S MIROM JAROŠOM
Dňa 20.4.2016 deti z Materskej školy na Pereckej ulici zažili krásny deň plný zábavy vďaka
výhre vo vianočnej súťaži s TV RIK. Detičky spolu so svojimi rodičmi, pani učiteľkami
a pani riaditeľkou z motýlikovej triedy si prišiel vyzdvihnúť na výlet maskot TV ŤUKI
a vzal ich autobusom na výlet do Bratislavy. V zábavnom centre ich už čakal Miro Jaroš,
s ktorým natáčali zvučky na nové DVD Pesničkového Neposlušníka 2. Po natáčaní sa ešte
do sýtosti vyhrali v centre plnom skákacích hradov, šmýkaliek, trampolín a iných radostí...

Zachyť miesta a momenty,
ktoré podporia rozvoj
cestovného ruchu v meste
a jeho mestských častiach
(pamiatky, príroda, história,
remeslá, tradície, relax, voľný
čas, gastronómiu,
zaujímavosti a pod.)
SÚŤAŽNÉ VIDEO POŠLI
DO 28. 10. 2016
Podmienky súťaže a prihlášku
nájdeš na

www.levice.sk
Po obede sa deti presunuli do TV JOJ na exkurziu, kde ich už očakával ďalší maskot RIK.
RIK ich previedol nahrávacími štúdiami a tak deti na vlastné oči videli, kde sa natáčajú
TV Noviny, Nákupné Maniačky, Súdna Sieň, Inkognito... Deti sa mohli všade vyfotografovať, zahrať sa na moderátorov a nakoniec dostali milé darčeky na pamiatku s logom
televízie. Deti plné krásnych zážitkov a unavené rýchlo posadali do autobusu a vydali sa
na cestu domov. Na rozlúčku im zamával aj kamarát RIK.

TITLE

DIRECTOR
CAMERA

DATE

SCENE

TAKE

Rodičia detí z MŠ Perecká ul.
Levice
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NAJVYŠŠIE VYZNAMENANIE V ŠKOLSTVE DVOM RIADITEĽKÁM
LEVICKÝCH ŠKÔL
Pri príležitosti Dňa učiteľov si v Bratislave
prevzali z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera učitelia
a pedagogickí zamestnanci ocenenia za
mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej práci. Veľké i Malé medaily sv. Gorazda
a ďakovné listy dostalo celkovo 62 učiteľov
a pracovníkov v školstve. S potešením sme
prijali informáciu, že medzi ocenenými
bola aj riaditeľka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levice. Pani
Mgr. Mária Čuková, ktorá vedie ZŠ Pri
Podlužianke 6 (IV. ZŠ) od roku 1991, bola
ocenená za celoživotnú prácu, mimoriadne výsledky v oblasti výchovy, vzdelávania
a riadenia základného školstva. Medaily
sv. Gorazda udeľujú ministri školstva pri

príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných
oblastiach spoločenského života od roku
1999. Pani riaditeľka Čuková bola vyznamenaná Veľkou medailou sv. Gorazda, čo
je najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva. Rovnakou medailou bola poctená aj
p. riaditeľka SUŠ L. Bielika v Leviciach Ing.
Lívia Jančoková za rozvoj stredného umeleckého školstva na Slovensku. Ďakovný
list od ministra školstva dostala PaedDr.
Zuzana Meszárosová z Obchodnej akadémie v Leviciach. Všetkým oceneným
blahoželáme!
Mgr. Martin Bátovský
vedúci odd. školstva a vzdelávania MsÚ
Levice

„MALÍ ZDRAVOTNÍCI
POMÁHAJÚ ZÁCHRANÁROM“
je téma tohtoročnej, v poradí už 23
prehliadky „Malých zdravotníkov“.
Deti materských škôl levického okresu v obvodoch Šahy, Želiezovce, Tlmače a Levice opäť po roku predvedú svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti pri
ošetrovaní drobných poranení - popálenín, odrenín a uštipnutí včelou. Na prehliadke budú deti ošetrovať simulované poranenia figurantov. V hre na cukrárov sa kamarát „popáli“ horúcim čajom, pri cvičení si „odrie“ lakeť, koleno,
v kvetinárstve ho uštipne včela. Deti budú triediť krvné skupiny i zložky krvi,
vyhľadajú rovnaké symboly týkajúce sa zdravia, precvičia si jemnú motoriku.
Môžu priamo pozorovať darcov krvi pri odbere. Držať ocka, mamičku, učiteľku
za ruku, alebo len sledovať ako fungujú prístroje, ktoré zabezpečujú nezrážanie
krvi vo vakoch. Dieťa intenzívne vníma a prežíva pocity svojich blízkych. Formujú sa postoje i hodnotový systém potrebné pre jeho ďalší osobnostný rozvoj.

24. mája 2016 od 9.00 do 12.00 hod.
obchodný dom Dituria Shopping Center, LEVICE
25. mája 2016 od 8.00 do 11.00 hod.
Základná škola s materskou školou, ČAKA 364
26. máj 2016 od 8.00 do 11.00 hod.
Materská škola - Óvoda, Hviezdoslavova 32, ŠAHY
31. máj 2016 od 8.00 do 11.00 hod.
Materská škola, Námestie odborárov 9, TLMAČE
Až keď niečo zažije človek sám, vtedy ocení pomoc druhého...
S poďakovaním, členky Klubu zdravých materských škôl pri Územnom
spolku SČK Levice

Levice
860. výročie mesta
1156 - 2016

ZÁKLADNÁ
UMELECKÁ
ŠKOLA
POZÝVA NA
PRIJÍMAČKY
30. 5. - 3. 6. 2016
14:00 - 18:00

Hudobný odbor
Ul. F. Engelsa 2

Literárno-dramatický
odbor a tanečný odbor
II. ZŠ, Ul. sv. Michala 42

Výtvarný odbor

CK Junior, Ul. Sládkovičova 2
Záujemcovia o výtvarný odbor si
môžu priniesť 3ks domácich prác
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HRADBY CHRÁNILI MESTO SKORO PÄŤ STOROČÍ
Zatiaľ čo na hrade môžeme i dnes obdivovať jeho silné múry, pamiatkou Levíc takmer výlučne známou už len z dokumentov, je
mestské opevnenie. Centrum Veľkých Levíc, mesta pod hradom,
sa v stredoveku nachádzalo v priestore medzi vstupom do hradu
a Kostolom sv. Michala, postupne sa rozširovalo na juh a východ.
Mestské hradby obkolesovali areál s najdôležitejšími objektmi.
Boli tu kostoly, úrady, školy, murované domy zámožnejších ľudí,
sídla cechov a remeselnícke dielne, hostince, na hlavnej - teda Panskej ulici (Ulica sv. Michala) sa sústreďoval obchod. Prvá zmienka
o opevnení mesta je z roku 1410, kedy ho tvorili iba drevené palisády (ohrada zo zašpicatených kolov). Ako sa mestá hospodársky
vzmáhali a bohatli, mohli si postupne dovoliť opevňovať trvalejšími a pevnejšími materiálmi, zväčšovať výšku, hrúbku i územný
rozsah opevnenia, i kombinovať ho s ďalšími prvkami zabezpečenia. Hradby sa stali otázkou prestíže, vstupenkou do elitného
klubu miest, zárukou bezpečného obchodu, ktorý priťahovali,
boli pre mesto zdrojom rozličných daní, mýta a iných poplatkov.
Novú koncepciu renesančných opevnení s významnou funkciou
nárožných bášt rozvinuli talianski stavitelia koncom 15. storočia.
Bašty poskytovali obrancom lepší prehľad o útočníkoch a hlavne
umožňovali ohrozovať dobyvateľa zboku a tlmiť tak jeho nápor na
múry opevnenia. Na Slovensku dochádza k nebývalému masívnemu opevňovaniu miest a hradov po bitke pri Moháči roku 1526.
Zhruba v tomto období dostávajú svoje murované hradby aj Levice. Popri nich sa však na niektorých úsekoch zachovali aj palisády
(podľa rytín zo 17. stor.).
Zo západnej strany bol do Levíc ťažký prístup - pôda tu bola
zradná a rozľahlé plochy pokrývali močiare, prirodzenou prekážkou bol potok Podlužianka a neskôr z Hrona vedúci kanál Perec,
ktorého vybudovaním sa najmä v 17. storočí zabezpečil dostatok
vody pre napájanie priekop - súčasť ochrany hradu i mesta. (Severo)západný roh mestského opevnenia bol situovaný kdesi medzi dnešným reformovaným lýceom (pôvodný Učiteľský ústav)
a korytom Pereca, s ktorým boli odtiaľto smerom na juhovýchod
hradby viac-menej rovnobežné. Niekde v areáli II. Základnej školy by sme dnes vykopali základy obdĺžnikovej bašty. Múr pokračoval zhruba v línii Záhradnej ulice. Domy na Mlynskej ulici oproti
mlynu boli postavené roku 1929 z vonkajšej strany tejto pokračujúcej línie. Tu, naproti stráženému riečnemu brodu a kamennému
eszterházyovskému mlynu (na mieste neskoršieho Schoellerovho) sa vstupovalo do mesta Starou bránou (tiež Mlynská brána).
Po tom ako v auguste 1544 vpadlo do mesta dvojtisícové turecké
vojsko pod vedením bega Şabana Muşu a bolo vzápätí vyhnané
držiteľom hradu Melicherom Balassom, bola brána nazvaná po
ňom - Balassova. Tento priechod musel byť zachovaný i pri stavbe
Reitmannovho domu na tomto mieste v 20. storočí. Niektorí odborníci však tvrdia, že to s veľkou pravdepodobnosťou nebola táto
brána. V prvej polovici 16. storočia táto brána ešte neexistovala
a že v tomto prípade sa jednalo o hlavnú bránu, nachádzajúcu sa
v tom čase v blízkosti dnešných priestoroch križovatky ulice Štúrovej s ulicou Sv. Michala pri dnešnej Diturii. Južná mestská bašta
potom bola neďaleko - na mieste neskoršieho Eislerovho domu
na rohu Mlynskej a Štúrovej ulice. Po rozobratí bašty začiatkom
18. storočia bol materiál údajne použitý na stavbu hostinca Červený vôl (Vörös Ökör), ktorý stál do roku 1938 na mieste Okres-

ného súdu. V roku 1998 bola pri osadzovaní retardérov na vstupe
do pešej zóny odkrytá časť základov - bašta teda značne vybiehala
do priestoru dnešnej Ulice Ľ. Štúra. Hradby na juhovýchodnej
strane starého mesta pokračovali v línii pešej zóny. Tzv. Vnútorná
brána (tiež Cisárska) bola zavŕšená vežou a nachádzala sa v mieste
kríženia Ulice sv. Michala a Ulice Ľ. Štúra. Bola hlavným vstupom
do mesta a to z dôležitého smeru - od Ostrihomu a Štúrova, cesty
vedúcej cez slabšie opevnené predmestie (medzi Nám. Šoltésovej
a Štúrovou). Azda najznámejšou lokalitou pripomínajúcou v názvosloví túto kapitolu dejín mesta je ulica Na bašte. (Juho) východná bašta mesta sa totiž rozkladala práve tu (na mieste Klainovho/
Vežičkového domu, resp. za ním stojaceho torza Klaisnerovho

Priemet mestských hradieb na súčasnú mapu mesta
domu). Zlomok z pevnostného múru sa zachoval zozadu Klainovho domu (dnes je omietnutý, ale je možné ho pozorovať). Podľa
niektorých prameňov sa Na bašte nachádzala brána, známa ako
Trhová alebo Bátovská (viedla k nej upravená hradská od severovýchodu, smerom od mesta Bátovce). Na tomto mieste bol roku
1664 vedený útok cisárskych oddielov na hradby mesta okupovaného Turkami.
Mestský múr pokračoval cez pozemok dnešného mestského úradu,
o kúsok ďalej jeho trasu zachovávala aj dávno po jeho zbúraní Kalvínska ulička (dnes Pionierska) medzi Kalvínskym dvorom a budovou lekárne Bellis na jednej strane a Goldsteinovym domom zo
strany druhej. Tam, kde dnes stojí Business hotel ASTRUM LAUS,
bola kľukatá ulička zvaná maď. Kapu köz - Medzibránie, či Medzivrátie. Už v roku 2005 sme spolu s bývalým riaditeľom Štátneho
archívu v Leviciach Petrom Tesákom a Slavomírom Hlásnym predpokladali na základe skúmania jednej známej z rytín zo 17. storočia, že niekde tam pravdepodobne kedysi stál bastión tzv. barbakan
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stavbe Friedovho domu na Štúrovej. Vstupy do ďalších chodieb boli
zaznamenané pod zástavbou medzi Ulicou I. Krasku a líniou hradieb. Bezpečnosť mesta posilňovalo i niekoľko murovaných hliadkovacích stanovíšť - veží či pevnôstok na vyvýšených miestach (známe
najmä zo stredoslovenských banských miest) - z nich minimálne dve
boli na úpätí Kalvárie (jedna nad dnešnou hlavnou poštou, druhá
približne v areáli dnešných Vinárskych závodov).

Pôdorys opevneného mesta, medirytina zhotovená podľa zápiskov
generála grófa de Souches roku 1664
- obranná veža s dvomi bránami, ktorej úlohou bolo sťažiť útok na
druhú bránu. Napokon, práve na tomto predpokladanom mieste,
pri výkopových prácach základov nového hotela v r. 2008 objavili tri rady unikátnych kolových drevených palisád a zvyšky múrov
bývalého stredovekého mestského opevnenia a bastiónu. Na mieste
odborníci vykonali archeologický výskum a trojrozmerné skenovanie odkrytých múrov. Žiaľ, vzácne pamiatky padli za obeť výstavbe
hotela. Levice mohli mať jednu z ďalších zachovalých dominánt.
Známa levická stoka v úzkej uličke - Holubyho ulica mala príznačný názov: Csatorna köz - bola zrejme pozostatkom širšej a hlbšej
priekopy. Ulica existovala ešte i po II. svetovej vojne. Tiahla sa od
Medzibránia, teda miesta, kde stál bastión a končila až pri synagóge na strane od dnešných panelákov na Ulici P. O. Hviezdoslava.
V oblasti synagógy sa nachádzala tzv. Malá brána (tiež Tajná), vstup
do mesta pre peších, bezprostredne vedľa severnej mestskej bašty.
Hneď oproti bašte sa rozkladala najväčšia - juhovýchodná bašta hradu, nazývaná Vodná, keďže bola z troch strán obkolesená vodnou
priekopou. Hrad bol výborne chránený ešte i na strane od vnútorného mesta. O šírke priekopy na tomto úseku nám poskytne matnú
predstavu šírka hradného parku, založenom v priekope po jej vysušení. Ponad vodu sa klenul od kláštora kamenný most, ktorý končil
cca 3 - 5 metrov pred hradnou bránou, z ktorej bol spúšťaný drevený
padací most (v horných rohoch portálu Dobóovského kaštieľa dodnes vidíme otvory na reťaze, na ktorých bol zavesený). Pod mestom existovalo i niekoľko (tajných, ak chcete) podzemných chodieb
slúžiacich na diskrétny únik z opevneného mesta. Jedna napríklad
ústila neďaleko Balassovej brány - pod dnešným Munkovým domom oproti mlynu. Dvojitá chodba bola odhalená v r. 1934 - 35 pri

Po nepokojnom 16. a 17. storočí význam mestských hradieb prudko upadol. Karlovickým mierom z roku 1699 končí okupácia väčšej
časti Uhorska Osmanskou ríšou a výpady Turkov na územie Slovenska. V roku 1711 dáva Szatmársky mier bodku za érou kuruckých povstaní. Navyše stihli kuruci ešte roku 1709 zničiť samotný Levický hrad, následkom čoho stratil význam ako strategický
oporný bod a sídlo vojenskej posádky a spolu s ním i celé mesto.
V 18. storočí strácali mestské hradby na význame. Aj preto začínajú
byť obyvateľmi rozoberané a časti opevnenia boli postupne začleňované do hmoty novopostavených budov. Priaznivým demografickým vývojom (demobilizácie po rokoch vojen, kompletizovanie
rodín, skvalitnenie života vďaka rozvoju lekárstva, pôdoznalectvo
- lepšie výnosy a viac potravín), obnovou infraštruktúry a lepším

Medirytina zhotovená podľa zápiskov generála grófa de Souches
roku 1664
pohybom tovarov, ale aj nástupom osvietenstva, rozvojom remesiel, manufaktúr a napokon i priemyslu, bol spôsobený aj územný
rozmach miest. V druhej polovici 18. storočia začali Levice pomerne rýchlo expandovať. Ďalším impulzom bola stavebná obnova po
požiari z roku 1808, kedy zhorela takmer polovica všetkých domov.
Napríklad v r. 1828 mali už Levice 585 domov a 4 099 obyvateľov.
Centrum diania sa definitívne presúva za hradby na formujúce sa
hlavné námestie. Posledné voľne stojace časti hradieb boli zbúrané
v r. 1928. Dnes tvorí stredoveké jadro mesta iba zlomok rozlohy
mesta Levice. O to dôležitejšie je vyvarovať sa necitlivých zásahov,
aké tomuto areálu v posledných desaťročiach značne ublížili.
Csaba Tolnai

VYKROČTE SPOLU S NAMI SPRÁVNYM SMEROM...
K AUTOBUSU!... K LEKÁROVI!
Tento rok už po štvrtýkrát bude mať široká verejnosť možnosť navštíviť pojazdnú ambulanciu.
V spolupráci s „Hnutím za zdravé nohy“ sa mobilná ambulancia zastaví v 46 mestách v rámci
celého Slovenska. Roadshow naprieč Slovenskom sa v Leviciach zastaví dňa 13. 5. 2016 v čase od
9:00 h do 18:00 h na Námestí hrdinov. Každý, kto navštívi mobilnú ambulanciu, si bude môcť na
mieste nechať vyšetriť svoje žily. K dispozícii budú odborníci, ktorí ponúknu návštevníkom nielen
poradenstvo a pomoc, ale aj odporúčania týkajúce sa liečby chronického žilového ochorenia. Teší
sa na Vás odborný tím z Accelerate s.r.o.
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POZVÁNKA NA LEVICKÚ KALVÁRIU
OZ Patrimonium servandi v Leviciach
oznamuje, že od 1. mája 2016 bude každú nedeľu popoludní od 14.00 do 16.00 h
sprístupnená pre záujemcov vyhliadková
veža na levickej Kalvárii. Pochopiteľne
počas búrky, silného vetra a dažďa nebude
veža otvorená. V nedeľnom režime bude
až do konca októbra 2016 možnosť pozrieť
sa na Levice a ich široké okolie z vtáčej
perspektívy. Návštevníci si budú môcť zakúpiť priamo pri veži farebné pohľadnice
a bulletiny o levickej Kalvárii, ktoré vydalo naše občianske združenie. Vstupné na
vežu je dobrovoľné, získané peniaze použijeme, tak ako doteraz, na financovanie
údržby veže i sakrálneho areálu.

černých hodinách z bezpečnostných dôvodov. Začína sa turistická sezóna a našou snahou je, aby sa obyvatelia Levíc aj
návštevníci nášho mesta cítili na levickej
Kalvárii príjemne. Sakrálny areál je pekne
pokosený, pohrabaný a vyčistený. Nová
skalka pri veži a stará vedľa kaplniek
krížovej cesty aj rozkvitnuté kvetinové
záhony potešia oči. Spev vtáčikov a bzukot najrozličnejšieho hmyzu tvorí jemnú zvukovú kulisu, aby sa tu starí, mladí
i malí návštevníci osviežili. Apelujeme
na všetkých, aby v areáli nechali po sebe
poriadok a použili nádoby na odpadky, ktorými je vybavený. Upozorňujeme
zároveň, že tu nie je miesto na venčenie
psov. Prajeme všetkým návštevníkom levickej Kalvárie krásne zážitky z návštevy
tohto miesta.

Upozorňujeme, že mimo nedele len pre
väčšie skupinky záujemcov treba aspoň
týždeň vopred dohodnúť výstup na vežu
mailom na adrese katka.holbova@gmail.
com, ale neumožňujeme výstup vo ve-

PhDr. Katarína Holbová
podpredsedníčka OZ Patrimonium Servandi

MOTORISTI, POZOR NA CHODCOV!
Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti našich ratolestí bola na niektorých
miestach v meste Levice vytvorená „školská zóna“, označená dopravnou značkou IP 26a (začiatok školskej zóny) a IP 26b (koniec
školskej zóny) a to na uliciach Saratovská, Vojenská, J. Jesenského
a F. Hečku. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie
jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť, keďže
v týchto zónach smú chodci používať cestu v celej jej šírke. Ak je
to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne
a pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie

je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne sú
chodci povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré
sa hrajú v obytnej zóne, nakoľko v obytnej zóne sú dovolené hry
detí na ceste. Touto cestou mestská polícia v Leviciach upozorňuje
vodičov motorových vozidiel, ale aj ostatných účastníkov cestnej
premávky, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky v uvedených
zónach s obmedzenou rýchlosťou a venovali zvýšenú pozornosť
riadeniu motorového vozidla. Iba spoločným úsilím môžeme školákom dopriať pocit bezpečia cestou do školy a tiež bezpečný návrat domov.
Miloš Adámik, referent preventívno-výchovných činností
Mestská polícia Levice
Mestský úrad má spracovaný projekt „Bezpečné priechody“ , ktorý by sa mal realizovať na vybraných komunikáciách so zvýšeným pohybom chodcov. Nové priechody by
sa mali riešiť v tzv. retroreflexnom prevedení tak, aby boli
viditeľné z dostatočnej vzdialenosť.

V KALINČIAKOVE POSTAVILI MÁJ
Dňa 29. 4. 2016 sa v našej malej mestskej časti Kalinčiakovo konalo stavanie mája. Akcia, ktorej miesto patrí do našej kroniky, má
už dlhoročnú tradíciu. Tento rok sme sa opäť ako dedinčania zišli,
aby sme spoločne privítali najkrajší mesiac v roku. O program sa
postarali naši malí škôlkari, ktorí nám predviedli svoje milé a zaujímavé vystúpenie s hovoreným slovom, tancom a divadielkom.

Zavítali medzi nás žiaci zo ZŠ na Vinohradoch a taktiež nám ukázali svoje umenie. Vyvrcholením podujatia bolo postavenie mája,
čo hravo zvládli dedinskí mládenci a chlapi. Nechýbalo občerstvenie a príjemná hudba. O rok sa radi stretneme zas.
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MAJSTRI V ŠTANDARDNÝCH TANCOCH
Tanečno-športový klub Junilev Levice bol
spolu s Dance Star Association a Slovenským zväzom tanečného športu organizátorom Majstrovstiev SR v štandardných
tancoch 2016. V niekoľkomesačnej prípravnej fáze vznikla myšlienka a spoločná
zhoda s manažérmi DSA na tom, že keď
už máme možnosť organizovať takúto
súťaž, tak to spravme vo veľkom. Predsúťažná noc bola spojená s premenou športovej haly a palubovky na priestor, ktorý
je hodný pre organizáciu MSR v ŠTT.
Palubovku športovej haly sme premenili
na tanečný parket, kde sme za 8 hodín
položili takmer 350 m2 tanečného parketu, profesionálna firma nám pripravila
obrovské rampy s perfektnou svetelnou
a zvukovou technikou a veľké pódium
s veľkou LED obrazovkou. Súťažné ráno
bolo spojené ešte s dekoračnými prácami
a potom mohli súťažiaci a priatelia tanca
vstúpiť do priestoru, ktorý spĺňal na 100%
parametre majstrovstiev Slovenska, dokonca by pokojne mohla konkurovať aj
svetovým súťažiam. Hudobný sprievod
tanečníkov zabezpečovala profesionálna
DJ-ka z Talianska. Do súťaže bolo zaregistrovaných 144 tanečných párov v rôznych
vekových kategóriách od juniorských
kategórií až po seniorov. Vyvrcholením

súťaže bol večerný galaprogram, kde sa
okrem finálových kôl jednotlivých kategórií predstavili aj speváčky LA Gioa

Divas, ktorým do nádherného spevu
tancovali 11 násobní majstri Talianska
a finalisti world cup Francesco Galuppo
s Deborou Pacini. Úplným finále a zá-

verom súťaže bolo finálové kolo dospelej kategórie, kde sa víťazom stal Matteo
Chicchitti a Simona Brecíková, taliansko-slovenský pár a na druhom mieste
bol David Schavel s Vittoriou Sorice,
ktorý je pre zmenu slovensko-taliansky
pár. Pre nás ako organizátorov bola najväčšia radosť z nášho juniorského páru
Gabriela Korpása a Vanessky Murajdovej,
ktorým sa podaril ich veľký osobný ale aj
náš levický úspech, stať sa MAJSTRAMI
Slovenska v štandardných tancoch za rok
2016. Ich prípravu a náročnú cestu k tomuto titulu zabezpečoval v prvom rade
ich coach Fabio Natale Bellucci - majster
sveta, profesionálny tréner. Tanečný pár
tancuje od roku 2009, najskôr súťažili
v Hobby kategóriách, v roku 2012 začali svoju súťažnú kariéru ako registrovaní
tanečníci v Slovenskom zväze tanečného
športu. V tanečnom športe doteraz absolvovali 157 súťaží, z toho 91 krát tancovali vo finále a 27 krát získali prvé miesto.
Majstrovský titul získali prvýkrát, stali sa
členmi reprezentačnému tímu Slovenska
a budú našu krajinu reprezentovať v júni
na Majstrovstvách sveta 2016.
PaedDr. Lenka Kluchová
vedúca TŠK JUNILEV

24 H LEVICE 10. - 11. JÚN 2016
MÁŠ RÁD POHYB A TÚŽIŠ BYŤ SÚČASŤOU PODUJATIA, KTORÉ MÁ NA
SLOVENSKU PREMIÉRU? PRIDAJ SA K NÁM!
Dňa 10. - 11. júna sa v našom meste uskutoční 24 hodinové športové podujatie, do ktorého sa môžeš zapojiť aj ty svojimi 15-timi
minútami pohybu na kolieskových korčuliach. Korčuľovať sa
bude na bežeckom ovále Základnej školy na Saratovskej ul. 43.
Celá korčuliarska akcia (24 h) je rozdelená na 15 min. úseky, ktoré
budú zverejnené na webovej stránke mesta levice www.levice.sk.
Na nej nájdete aj bližšie informácie ohľadom registrácie. V pravom stĺpci nájdete hypertextový odkaz 24H LEVICE. Keď ho zakliknete, rozbalí sa vám tabuľka s jednotlivými 15 min. úsekmi
(každý úsek bude mať svoje číslo). Tie časové úseky, ktoré budú
voľné a budú vám vyhovovať si zarezervujete odoslaním e-mailu
na adresu 24h@levice.sk. V ňom uvediete svoje meno, e-mailový,
tel. kontakt a veľmi dôležitý údaj – číslo 15 min. časového úseku, ktorý si chcete rezervovať. Tabuľka sa bude takto postupne
zapĺňať. V jednom úseku (15 min) sa môžu prihlásiť aj viacerí
záujemcovia. Zaregistrovaní však budú minimálne traja. Podmienkou úspešnosti tohto podujatia je nielen váš záujem, ktorý
sa premietne v rezervácií všetkých časov (15 min. úsekov), ale aj
vaša účasť a dochvíľnosť. Ďalší nemenej dôležitý predpoklad us-

kutočnenia tejto akcie je dobré počasie, ktoré sa veľmi ťažko dá
dopredu odhadnúť. Pre tieto dve podmienky (záujem a počasie) si
organizátor vyhradzuje právo potvrdiť alebo zrušiť podujatie 24 h
pred zahájením akcie. Všetky dodatočné informácie budú zverejnené aj na webovej stránke mesta Levice. Niektoré podujatia, diela
a akcie nezávisia na jednom človeku. Ich úspešný priebeh nestojí
ani tak na šikovnosti, rýchlosti, obratnosti či nadanosti jednotlivcov. Skutočnou hodnotou a zárukou ich úspechu je súdržnosť či
spolupatričnosť ku komunite a k rodnému mestu. Patriotizmus
a hrdosť k vlastným koreňom, k svojim spoluobčanom. Upozornenie: Podujatie bude prebiehať počas 24 h od 10. júna od 18.00h
(piatok), do 11. júna do 18.00h (sobota) teda aj v noci. Prosíme,
aby sa v nočných hodinách prihlasovali len dospelí korčuliari.
V prípade záujmu rodičov s deťmi odporúčame voliť radšej čas,
kedy bude denné svetlo. Korčuliarsky ovál bude v noci osvetlený,
avšak pre lepšiu orientáciu vám odporúčame priniesť si čelovú baterku, ktorá ale nie je podmienkou.
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14. 5. 2016 (SOBOTA)
13.00 - 20.00 Levické putovanie za vínom
degustácia vín levických vinárov, vstupné: 18,- €
(z toho 10,- € kupón na nákup vína)
15.00
ANGRY BIRDS VO FILME 2D
premietanie kina Junior, vstupné: 4,- €
18.00
PRIAMY PRENOS HOKEJOVÉHO STRETNUTIA SLOVENSKO : KANADA,
miesto: kino Junior, vstup voľný
21.00
SUSEDIA NA ODSTREL 2D,
premietanie kina Junior, vstupné: 4,- €
16. 5. 2016 (PONDELOK)
9.00 -16.00 TÝŽDEŇ V MÚZEU, miesto:
Tekovské múzeum
18.00
PERLOVÁ PARTA - ČEPČEK,
prehliadka víťazov v speve amatérskych spevákov
ľudovej piesne, miesto: CK Junior, vstupné: 2,- €
16. - 19. 5. 2016
10.00 - 15.00 FARBY DOMOVA výstava výtvarných prác Gabriely Frečkovej miesto: výstavná sieň CK Junior, vstup: voľný
17. 5. 2016 (UTOROK)
8.30-14.00
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, miesto: futbalový štadión, športová hala, vstup: voľný
18. 5. 2016 (STREDA)
15.00-17.00 VIETE POSKYTNÚŤ PRVÚ
POMOC? praktické ukážky prvej pomoci miesto: plaváreň, vstup voľný
16.00
NOVINKY V INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÁCH, MOBILNEJ
KOMUNIKÁCII workshop - Ondrej Macko,
šéfredaktor portálu touchIT, Bratislava miesto:
Kontakt Café
19.00
FEŠÁCI A MICHAELA TUČNÁ, koncert country legendy, miesto: CK Junior, vstupné: 8,- €
18. - 21. 5. 2016
STRETNUTIE PARTNERSKÝCH MIEST
19.5.2016 (ŠTVRTOK)
15.00-17.00 VIETE POSKYTNÚŤ PRVÚ
POMOC? praktické ukážky prvej pomoci,
miesto: plaváreň, vstup voľný
16.00
SLÁVNOSTNÉ UDEĽOVANIE
OCENENÍ MESTA LEVICE miesto: synagóga,
vstup voľný

kultúra
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17.00
KNIHA DŽUNGLE 3D, premietanie kina Junior, vstupné: 6,- €
19.30
CESTA HORE 2D, premietanie
kina Junior, vstupné: 3,- € V prípade postupu
Slovenskej hokejovej reprezentácie do štvrťfinále bude v kine Junior priamy prenos hokejového
zápasu. Informácie k zmene programu kina nájdete na web stránke www.kino.mskslevice.sk
20. 5. 2015 (PIATOK)
10.00
SÚŤAŽE PRE DETI S ENVIPAK - DEŇ TRIEDENÉHO ZBERU, miesto:
Námestie hrdinov, vstup: voľný
10.30
UFÚĽANÁ
ROZPRÁVKA,
miesto: Námestie hrdinov, vstup: voľný
11.30
SÚŤAŽE PRE DETI S ENVIPAK - DEŇ TRIEDENÉHO ZBERU, miesto:
Námestie hrdinov, vstup: voľný
12.00
QUADRILLE
EUROPEAN
DANCE FESTIVAL - ŠTVORYLKA medzinárodný festival - synchronizované tancovanie
štvorylky, miesto: Námestie hrdinov, vstup: voľný
12.30
SÚŤAŽE PRE DETI S ENVIPAK - DEŇ TRIEDENÉHO ZBERU miesto:
Námestie hrdinov, vstup: voľný
16.00
LOLO A PIŠKÓT NA SAFARI
detské predstavenie, miesto: Námestie hrdinov,
vstup: voľný
16.30
DNI FOTOGRAFIE V LEVICIACH 2016 slávnostné otvorenie 9. ročníka medzinárodného fotografického festivalu,
miesto: synagóga
17.00
AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY 2D
premietanie kina Junior, vstupné: 4,- € 17.30 D
BLUES BAND koncert hudobnej skupiny z Levíc miesto: Námestie hrdinov, vstup: voľný
19.00
MARIATCHI ESPUELAS vystúpenie skupiny z partnerského mesta Boskovice
(ČR), miesto: Námestie hrdinov, vstup: voľný
19.30
X-MEN: APOKALYPSA 3D
premietanie kina Junior, vstupné: 6,- €
20.30
MODUS koncert hudobnej skupiny miesto: Námestie hrdinov, vstup: voľný
do 24.00
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ POZOROVANIE OBLOHY, miesto: Tekovská
hvezdáreň, vstup: voľný
21. 5. 2015 (SOBOTA)
SVETOVÝ DEŇ ROZMANITOSTI
DIALÓG A ROZVOJ

PRE

10.00
FOTOKLUB SZENTES (MR)
vernisáž výstavy, miesto: výstavná sála CK Junior, vstup: voľný
10.00-12.00 PRIMA ZVIERATKOVO S MEDULIENKOU, miesto: kaviareň Korzo u Katky,
vstup: voľný
10.00-22.00 NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ, miesto: areál Levického hradu, vstup: 1,- €
10.30
GENIUS LOCI, fotografický
workshop, miesto: výstavná sieň CK Junior,
vstup: voľný
11.00
POMÁHAŤ DRUHÝM SME
SA NAUČILI, KEĎ SME BOLI EŠTE MALÍ
vernisáž výstavy, aktivita Klubu zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK Levice,
miesto: areál Levického hradu
11.00-14.00 PREHLIADKA AUTO-MOTO
VETERÁNOV, miesto: ul. P. O. Hviezdoslava,
vstup: voľný
14.00
PREZENTÁCIA TALENTOV
ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY LEVICE,
miesto: Námestie hrdinov, vstup: voľný
15.00
KNIHA DŽUNGLE 3D, premietanie kina Junior, vstupné: 6,- €
16.00
PODDUKLIANSKY UMELECKÝ ĽUDOVÝ SÚBOR - vystúpenie, miesto:
Námestie hrdinov, vstup: voľný
16.00
PREDSTAVENIE 2. VYDANIA
PUBLIKÁCIE MONOGRAFIA MESTA LEVICE, miesto: Hotel Lev
16.00
VERNISÁŽ BENEFIČNEJ FOTOGRAFICKEJ VÝSTAVY MOJE NAJMILŠIE
LEVICE, miesto: hotel Lev
17.00
AKO SA ZBAVIŤ NEVESTY
2D, premietanie kina Junior, vstupné: 4,- €
17.30
LM RETRO BAND, koncert hudobnej skupiny z Levíc, miesto: Námestie hrdinov, vstup: voľný
19.00
DYNASTIA, koncert hudobnej
skupiny z Levíc, miesto: Námestie hrdinov,
vstup: voľný
20.00
X-MEN: APOKALYPSA 2D,
premietanie kina Junior, vstupné: 4,- €
20.30
LOJZO, koncert, miesto: Námestie hrdinov, vstup: voľný
22.00
OHŇOSTROJ K 860. VÝROČIU MESTA LEVICE, miesto: Námestie hrdinov, vstup: voľný
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