NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 3, ročník XIV., jún 2016, nepredajné

Prajeme Vám príjemné slnečné leto, počas ktorého načerpajte nové
sily do ďalších mesiacov. Využite miestne zaujímavosti na pohodové
výlety s rodinou a spoznávajte rodný kraj. Prajeme Vám pri tom veľa
zábavy a množstvo pekných zážitkov.

REKONŠTRUKCIA CIEST
JE NA DOBREJ CESTE
Plánovaná niekoľko miliónová rekonštrukcia miestnych komunikácií nadobúda reálne kontúry. Vozovky na desiacich uliciach
v celkovej dĺžke 5700 m by mali dostať nový
asfaltový povrch. Verejným obstarávaním
sa podarilo znížiť predpokladané náklady
o polovicu. Čaká sa už len na podpísanie
zmluvy. Viac na str. 2

MESTO MÁ NOVÉHO KRONIKÁRA
Juraj Precechtel sa po 19 rokoch vzdal funkcie mestského kronikára. Na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva mu predstavitelia mesta verejne poďakovali a za svoj
prínos pre naše mesto si zaslúžil dlhotrvajúci
potlesk. Neľahkej úlohy kronikára sa na základe výberového konania zhostí Ľubica
Opaterná od 1. júla 2016. Viac na str. 3

OCENILI ZLATÉ LEVÍČATÁ
Symbolickou bodkou za celoročnou snahou žiakov je ocenenie ich výsledkov odovzdaním vysvedčenia. Tých najlepších,
ktorí úspešne reprezentovali školu a dosiahli významné výsledky na okresných,
krajských aj celoslovenských súťažiach, odmenila samospráva ocenením Zlaté levíča.
Viac na str. 5

samospráva

2. strana

Novinky z levickej radnice č. 3/2016

ZMENA ROZPOČTU MESTA
Poslanci mestského zastupiteľstva v Leviciach na zasadnutí dňa
23. júna schválili zmenu rozpočtu. Celkové zvýšenie daňových
príjmov je vo výške 305 780 €, nedaňových príjmov o 86 324 €,
grantov a transferov o 326 613 €. Za zimnú údržbu sme ušetrili 68 000 €. Z tejto sumy sme na údržbu komunikácií presunuli
60 000 € a na údržbu dopravného značenia 8 000 €. Na budovanie
bezpečných prechodov pre chodcov na ulici Dopravnej, Pereckej,
Saratovskej a kpt. Nálepku bolo schválených 42 000 €, v Kalinčiakove pribudne merač rýchlosti za 7 000 €. Z Fondu rozvoja bývania využijeme 30 000 € na vybudovanie parkoviska pre bytové
domy na ulici Z. Nejedlého. V zmene rozpočtu boli ďalej schválené projektové dokumentácie na rekonštrukciu miestnej komunikácie a vybudovanie kanalizácie na Tatranskej ulici za 10 000 €
a na okružnú križovatku Družstevnícka-Hlboká za 15 000 €.
V Horši plánujeme rozšíriť oplotenie odvodňovacieho kanála
vo výške 4 500 €. Venujeme sa aj rekonštrukcii materských škôl.
Podali sme projektovú žiadosť na získanie prostriedkov na rekonštrukciu škôlky na Ul.P.O.Hviezdoslava, žiadosť sa momentálne posudzuje. Okrem toho z vlastných zdrojov plánujeme rekonštruovať
materskú školu na Dopravnej ul. v sume 359 000 €, na Okružnej
ul. v sume 120 000 €. Ďalej sme predložili na Ministerstvo školstva
SR žiadosť na riešenie havarijného stavu na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským, konkrétne kapitálové výdavky vo
výške 90 000 € (zateplenie strechy a fasády ), bežné výdavky 45 000
€ (výmena okien). Pre Správu športových zariadení bol zvýšený
bežný transfer o 32 000 € na dokončenie opravy sociálnych za-

riadení v krytej plavárni a kapitálový transfer 140 000 € na nákup rolby na zimný štadión. Výdavky na rekonštrukciu vstupného portálu na budove Mestského úradu v Leviciach boli zvýšené
o 23 100 € na celkovú hodnotu I. etapy rekonštrukcie 43 100 €.
V odpadovom hospodárstve sa zapájajú príjmy z recyklačného
fondu v sume 65 513 € určené na nákup odpadových nádob na
triedený zber, prevádzku separovaného zberu a propagáciu separovaného zberu, nákup vozidla na zvoz triedených zložiek odpadu
s prídavným vozíkom. Mesto Levice sa bude uchádzať aj o dotáciu z Environmentálneho fondu na zber, odvoz a uloženie odpadu z čiernych skládok, predpokladaná výška dotácie je 63 942 €,
spolufinancovanie mesta je vo výške 5 % projektu. V rámci výzvy
Operačného programu Kvalita životného prostredia sme podali
projekt zameraný na intenzifikáciu zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. V prípade úspechu projektu by sme
okrem iného získali traktor s čelným nakladačom, teleskopický
nakladač, nákladné vozidlo s hákovým nakladačom a nadstavbou
na biologicky rozložiteľný odpad, drvič konárov, traktorový príves
veľký a plastové nádoby na bioodpad 120 litrové a 1 100 litrové.
Celková výška oprávnených výdavkov je 1 042 952,00 €, percento
spolufinancovania zo zdrojov EÚ 95 % je 990 804,40 €, výška spolufinancovania z vlastných zdrojov 5 % je 52 147,60 €.
RNDr. Ján Krtík
zástupca primátora mesta

REKONŠTRUKCIA CIEST V MESTE JE NA DOBREJ CESTE
O plánovanej rozsiahlej rekonštrukcii miestnych komunikácií v našom meste sme Vás už
informovali v predchádzajúcich číslach. Poslanci na svojom zasadnutí v decembri 2015

schválili opravu ciest na uliciach kpt. Nálepku, Hlboká, Dopravná, Ľ. Štúra, Námestie
hrdinov, Koháryho, Sokolovská, F. Engelsa,
Vajanského (medzi Ul. kpt. Nálepku a Ul.

ku Bratke) a vstupnej komunikácie na Rybníky V. Práce budú spočívať vo výmene
krytu obrusnej vrstvy vozovky frézovaním
a pokládkou hutnených asfaltových vrstiev
v celkovom objeme 49 716 m2 a dĺžke spolu
cca 5700 m. Súčasťou prác bude aj realizácia parkovacích plôch na Ul. kpt. Nálepku.
Niekoľko mesiacov prebiehajúce verejné obstarávanie by malo byť ukončené najneskôr
do polovice júla podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom. Predpokladané náklady vo výške cca 3 mil. eur sa elektronickou
aukciou podarilo znížiť, čím priniesla mestu 50 % úsporu finančných prostriedkov.
V elektronickej aukcii súťažili štyri firmy
a výsledkom aukcie je nasledovné poradie:
Eurovia SK, a.s. Košice, Ing. Jozef Horniak Vialle, Levice, Cesty Nitra, a.s. Nitra, a Strabag, s.r.o. Bratislava.
Vzhľadom k tomu, že uvedené rekonštrukcie so sebou prinesú aj určité obmedzenia v doprave, prosíme motoristov o trpezlivosť a pochopenie počas
najbližších mesiacov.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

Levice
860. výročie mesta
1156 - 2016

Novinky z levickej radnice č. 3/2016

3. strana

samospráva

MESTO MÁ PO 19 ROKOCH NOVÉHO KRONIKÁRA
Mesto Levice je podľa zákona o obecnom
zriadení povinné viesť mestskú kroniku.
Kronika mesta Levice je vedená v zmysle
Štatútu mesta Levice, spracovaním zápisov do kroniky mesta je poverený mestský
kronikár, ktorého určuje mestské zastupiteľstvo. Od r. 1997 bol spracovaním zápisov do kroniky mesta Levice poverený
PaedDr. Juraj Precechtel, ktorý funkciu
mestského kronikára prestal vykonávať
z osobných dôvodov ku dňu 31. 3. 2016.
Mestská rada v Leviciach odporučila primátorovi mesta menovať komisiu na výber
kronikára mesta a následne Mesto Levice
vyhlásilo výberové konanie na obsadenie
funkcie kronikára mesta Levice v zmysle
podmienok stanovených komisiou. Do
termínu podávania prihlášok si podali
prihlášky štyria uchádzači, z ktorých podmienky výberového konania splnili dvaja
– Mgr. Ľubica Opaterná a pán Richard Porubský. Na základe výsledkov pohovorov
komisia odporučila MsZ v Leviciach za
kronikára mesta Levice určiť Mgr. Ľubicu
Opaternú s účinnosťou od 1. 7. 2016. Pani
Ľubica Opaterná je obyvateľkou mesta
Levice. Je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave – odbor učiteľstvo pre
školy II. cyklu, aprobácia slovenčina-latinčina. Vo svojej profesii pôsobila 40 rokov ako učiteľka na Gymnáziu v Šahách,
na SOU v Tlmačoch a od roku 1990 na
Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach. Na
levickom gymnáziu pôsobila až do odchodu na dôchodok v júni 2014. Pani Ľubica
Opaterná sa i na dôchodku aktívne zapája
do spoločenského diania v meste Levice.
Kronika mesta Levice zachytáva vývoj
a udalosti v meste od r. 1945. Zo začiatku
bola písaná na stroji na voľných listoch papiera, pričom kronikármi boli zvyčajne his-

torici. Od r. 1986 sa píše ručne do kníh. Táto
práca však nie je to len o zápise udalosti do
knihy. Kronikár sa musí udalosti osobne zúčastniť, informácie je potrebné zhromaždiť,
vytriediť a zapísať. Samotnému zápisu do
kroniky predchádza schvaľovanie v komisii
kultúry a následne v mestskej rade. Dôležité
je spomenúť, že kronika sa píše špeciálnym
dokumentačným atramentom. Informácie
musia byť objektívne, nestranné, bez osobných názorov a zachytávajú všetky oblastí
života v meste – činnosť samosprávy, kultúrne a športové podujatia ale aj politické
aktivity či výsledky volieb. Kroniky sa nachádzajú na mestskom úrade v ohňovzdornej skrini, nahliadnutie do nich je možné so
súhlasom primátora mesta.

ĎAKUJEME PÁN PRECECHTEL!
Pán Juraj Precechtel je levickým rodákom,
ktorý s týmto mestom žije, ozajstný lokálpatriot. Aktívne sa dlhé roky zapája do
činností samosprávy, roky bol poslancom
mestského zastupiteľstva. Ako sobášiaci
oddal viac ako 500 manželských párov. Od
roku 1997 vykonával náročnú a zodpovednú funkciu mestského kronikára a počas jeho pôsobenia získala Kronika mesta
Levice niekoľko ocenení. V roku 2011 sa
funkcie kronikára vzdal, ale samospráva
mala ťažkú úlohu nájsť druhého, ktorý by
pána Precechtela nahradil. Nakoniec prijal
späť túto funkciu a vykonával ju ešte ďalších päť rokov.

„Písať kroniku mesta bola
pre mňa česť“

Juraj Precechtel

Pán Precechtel, ďakujeme Vám za všetko,
čo ste pre naše mesto urobili. Ste nesmiernym prínosom vo všetkých oblastiach,
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v ktorých ste pôsobili – ako pedagóg
v školstve, ako tréner v športe alebo ako
poslanec a kronikár v samospráve. Veľa
ste nás naučili a pre mnohých ste vzorom.
Prajeme Vám veľa zdravia a síl a veríme, že
ešte dlho sa budeme môcť s Vami stretávať
na rôznych podujatiach mesta, ktorých ste
boli roky súčasťou.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

KRÁTKE
OZNAMY
AJ NA MESTSKOM ÚRADE
SEPARUJEME ODPAD!
Od júna môžu občania vidieť na
chodbách mestského úradu farebné
odpadové nádoby na triedenie zložiek komunálneho odpadu. Zabezpečuje sa tým plnenie podmienok
zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.,
podľa ktorých majú firmy a organizácie povinnosť zabezpečiť triedený
zber odpadov tak, aby čo najviac
znížili množstvo odpadov určeného na skládkovanie.
Samozrejmé bolo doteraz na
mestskom úrade separovanie papiera a plastov, s platnosťou od
15. 6. 2016 však bol zavedený triedený zber aj ďalších zložiek odpadu, a to skla a kovov spolu s viacvrstvými kombinovanými obalmi.

VÝSTAVBA NA UL. KU
BRATKE
Vážení občania, na Ulici ku Bratke začal súkromný investor s výstavbou supermarketu a úpravou
priľahlých pozemkov, čo so sebou
prináša aj určité obmedzenia v doprave, zvýšenú prašnosť a hluk.
Predpokladané ukončenie výstavby
je do konca roka 2016, pričom súčasťou výstavby bude aj úprava križovatky na Ul. ku Bratke a Z. Nejedlého a úprava priľahlých chodníkov.
Žiadame vás preto o pochopenie
a akceptovanie tejto skutočnosti,
ktorej výsledkom bude skvalitnenie
a doplnenie ponúkaných služieb
pre občanov mesta Levice.
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NOVINKY V CESTOVNOM RUCHU
o dedine Bratka spracoval a graficky upravil
Mgr. Daniel Bešina. Druhú tabuľu pomohol
vypracovať poslanec mestského zastupiteľstva Csaba Tolnai. Obe tabule obsahujú aj
jazykové mutácie. Mesto má v pláne využiť
priestor druhej strany vitrín na orientačné
mapy regiónu Tekov a centra mesta.

SPOZNÁVALI KRÁSY PRÍRODY LEVÍC
A OKOLIA
S cieľom priblížiť študentom zaujímavé prírodné lokality, históriu a taktiež aj
význam ochrany prírody, ponúklo mesto Levice pre II. stupeň základných škôl
a stredné školy prihlásiť sa na exkurzie.
210 študentov absolvovalo v mesiaci jún
výlety na Vápnik, Kalváriu a Krížny vrch
a taktiež do Horšianskej doliny. Vďaka odbornému výkladu RNDr. Vladimíra Smetanu sa tak zúčastnili nielen turistického
výletu, ale získali tiež užitočné informácie,
rady a poznatky o rastlinstve a živočíšstve
v predstavených miestach. Veríme, že budúci rok budeme môcť predstaviť krásy
Levíc a okolia ešte väčšiemu počtu mládeže a že si aj vďaka tejto myšlienke nájdu
cestu k prírode a turistike.

Dňa 15. júna 2016 zavítal štáb slovenskej
televízie do Levíc, kde natáčal cyklistickú
reláciu venovanú Leviciam a blízkemu okoliu. S redaktorom Jánom Žgravčákom sme
predstavili zo sedla bicykla potenciálnym
návštevníkom to najzaujímavejšie z Levíc.
Ak patríte k tým, ktorí radi spoznávajú
krásy Slovenska na bicykli, pozrite si program CYKLOPOTULKY každú sobotu ráno
o 9.00 hod a nechajte sa inšpirovať. A nezabudnite si zapnúť STV2 23. júla 2016, kedy
bude premiéra relácie o našom meste!

CYKLOPOTULKY AJ O LEVICIACH

STARÉ VITRÍNY DOSTALI NOVÉ
INFORMÁCIE
Možno ste si aj všimli, že v informačných
vitrínach, ktoré sú už roky súčasťou mesta
– na začiatku pešej zóny a vstupu do hradu, pribudli nové informačné tabule, ktoré informujú o Stredovekej dedine Bratka
a historicky významnej lokalite kedysi nazývanej „Námestie sv. Trojice“. Informácie
Levice
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LETNÚ SEZÓNU OSVIEŽIA NOVÉ
PRODUKTY CESTOVNÉHO RUCHU
Tak ako býva zvykom v iných slovenských
mestách, že návštevník má možnosť objednať si počas návštevy mesta sprievodcovské služby, pripravilo i mesto Levice
v spolupráci s Levickou informačnou
agentúrou ponuku zaujímavých produktov – prehliadky pamätihodností spojené
s výkladom certifikovaných sprievodcov
cestovného ruchu (CR), degustáciami či
možnosťou vyskúšať si svoje zručnosti. Od
leta budú mať nielen návštevníci možnosť
objednať si v Levickej informačnej agentúre nasledovné produkty: Po stopách
vinohradníctva a vinárstva, Rod Schoellerovcov v Leviciach, Religiózne dedičstvo Levíc, Históriou cechov a remesiel
a objaviť tak možno doposiaľ nepoznané
pamätihodnosti, pivničky či atraktivity
mesta. Veríme, že i touto formou sa nám
podarí pritiahnuť návštevníkov z blízkych
kúpeľných domov, termálnych kúpalísk,
rekreačných oblastí či vyplniť voľný čas
Levičanom, alebo zamestnancom zahraničných firiem. Viac informácií o spomínaných produktoch CR získate v Levickej
informačnej agentúre.
V SÚŤAŽI KRÁTKYCH VIDEÍ
HRÁTE O ...
Ako sme Vás prednedávnom informovali,
od apríla máte možnosť zapojiť sa do súťaže krátkych videí, ktorú pre Vás pripravilo Mesto Levice v spolupráci s komisiou
MsZ pre obchod, služby a cestovný ruch.
Cieľom súťaže, ktorá nesie názov „NAVŠTÍVTE LEVICE“, je podporiť rozvoj cestovného ruchu v meste Levice a mestských
častiach. Doteraz ste však nevedeli o aké
ceny súťažíte... Pre výhercov všetkých kategórií sú pripravené športové kamery
s príslušenstvom. Štatút súťaže ako i prihlášku nájdete na webovej stránke mesta
www.levice.sk, v časti Oznamy. Veríme, že
Vás ceny motivovali a využijete letné mesiace na natočenie pútavého videa o Leviciach.
Ing. Zuzana Obická
ref. pre regionálny rozvoj a cestovný ruch
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ZÁUJEM ŽIAKOV O TECHNIKU PODPORÍ NOVÉ VYBAVENIE ŠKOLSKÝCH DIELNÍ
Pred niekoľkými rokmi boli dielne na základných školách v rámci technickej výchovy bežné. Vytvorením nových vzdelávacích
programov sa však postupne začala polytechnická výchova zanedbávať, čo sa prejavilo znížením záujmu o technické vzdeláva-

nie. Mnohé základné školy školské dielne zrušili. U detí absentujú
pracovné zručnosti a práca v priemyselných odvetviach pre nich

nie je lákavá. Súčasným trendom, aj vzhľadom na požiadavky
pracovného trhu, je obnoviť a zvyšovať záujem žiakov o štúdium
technických odborov, čomu majú napomôcť aj národné projekty
zamerané na prípravu žiakov na odborné vzdelávanie vybavením
odborných učební a dielní. V rámci poslaneckého prieskumu boli
oslovené školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s cieľom získať
informácie o vybavení odborných učební a dielní a aj počte žiakov
absolvujúcich predmety Svet práce resp. Technika.
Z dôvodu zvýšenia aktivít samosprávy na podporu vzdelávania
technických predmetov poslanci na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili vyčlenenie sumy 7000 eur na vybavenie
školských dielní vybranej základnej školy, do rozpočtu mesta na
r. 2017 zahrnúť materiálne zabezpečenie vyučovania predmetov
technika a svet práce a zabezpečiť reagovanie na projektové výzvy
ministerstva týkajúce sa polytechnického vzdelávania a materiálneho vybavenia základných škôl.
Ing. Roman Karaffa
riaditeľ Strednej priemyselnej školy, Ul. F. Hečku a poslanec MsZ

MESTO OCENILO ZLATÉ LEVÍČATÁ
Symbolickou bodkou za celoročnou snahou žiakov je ocenenie ich výsledkov odovzdaním vysvedčenia. Tých najlepších, ktorí
úspešne reprezentovali školu a dosiahli významné výsledky na okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach, odmeňuje samospráva ocenením Zlaté levíča. Tento školský rok navrhli riaditelia základných škôl na území mesta Levice na toto ocenenie
spolu 26 žiakov a 2 športové kolektívy. Ocenenia za svoju usilovnosť a úspechy si prevzali z rúk primátora mesta dňa 28. júna 2016
v sobášnej sieni Mestského úradu v Leviciach.
OCENENIE ZLATÉ LEVÍČA 2016 ZÍSKALI:
Dávid Školník, 9.B/ZŠ, Školská 14 za viacročnú úspešnú reprezentáciu školy a mesta v predmetových olympiádach z oblasti fyziky a dejepisu
Martina Števiarová 9.B/ZŠ, Školská 14 za viacročnú reprezentáciu
školy a mesta v speváckych súťažiach a kultúrnych podujatiach
Krištof Éder 3.ročník/1. časť/ZUŠ za reprezentáciu školy, mesta
i Slovenska v sólovej hre na klavír
Ema Chvojková 4.ročník 1.časť/ZUŠ za úspešnú reprezentáciu
školy a mesta v prednese poézie a prózy na celoslovenskej i medzinárodnej úrovni
Lucia Karasová 8.B/ZŠ, Pri Podlužianke 6 za úspešnú reprezentáciu
školy a mesta v predmetových olympiádach a súťažiach z oblasti literatúry a prírodovedných predmetov
Luisa Vydrová 6.A/ZŠ, Pri Podlužianke 6 za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v recitačných súťažiach a kolektívnych športových súťažiach
Miroslav Švec 9.A/ZŠ, Pri Podlužianke 6 za dosiahnuté úspechy
vo vedomostných súťažiach z oblasti prírodovedných a spoločenských vied
Patrik Blaho 8.B/ZŠ, Saratovská ul. 43 za dosiahnuté úspechy
vo vedomostných súťažiach prírodovedného zamerania a úspechy
v biologickej olympiáde
Karin Jánošová 8.A/ZŠ, Saratovská ul. 43 za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v predmetových a postupových súťažiach z oblasti fyziky, geografie, techniky a športu
Marcel Bátovský 9.B/ZŠ, Saratovská ul. 85 za úspešnú reprezentáciu školy, mesta i Slovenska v individuálnych i kolektívnych
športoch

Dominika Machová 9.A/ZŠ, Saratovská ul. 85 za dosiahnuté úspechy v predmetových olympiádach a súťažiach z oblastí fyziky, chémie,
výtvarnej výchovy a slovenského jazyka na úrovni okresu a kraja
Soňa Lacková 8.C/ZŠ, Saratovská ul. 85 za dosiahnuté úspechy
v predmetovej olympiáde z anglického jazyka a 2. miesto v celoštátnom kole súťaže „Jazykový kvet“
Tomáš Petráni 8.B/ZŠ, Ul. sv. Michala 42 za reprezentáciu školy
a mesta v matematických súťažiach a popredné umiestnenie v súťaži programovania
Timea Bátovská 9.A/ZŠ, Ul. sv. Michala 42 za viacnásobnú úspešnú reprezentáciu školy a mesta v predmetových olympiádach
a súťažiach z biológie
Anna Borsíková 9.C/ZŠ A. Kmeťa, Ul. M.R.Štefánika 34 za viacnásobnú úspešnú reprezentáciu školy a mesta v predmetových
olympiádach prírodovedných predmetov, geografickej, biblickej
olympiáde a literárnych súťažiach
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Erika Zuberecová 9.C/ZŠ A. Kmeťa, Ul. M.R.Štefánika 34 za dlhoročnú reprezentáciu školy s výraznými úspechmi v literárnych
súťažiach
Peter Popa 9.D/ZŠ A. Kmeťa, Ul. M.R.Štefánika 34 za viacročnú
úspešnú reprezentáciu školy a mesta v predmetových olympiádach z oblasti matematiky, fyziky a prezentáciu ročníkovej práce
na celoslovenskej Malej vedeckej konferencii nadaných žiakov
Mária Mederlyová 4.D/ZŠ A. Kmeťa, Ul. M.R.Štefánika 34 za dosiahnuté úspechy v matematických súťažiach a vo vlastnej tvorbe
Chiara Horňáková 6.A/ZŠ, Ul. sv. Michala 42 za dosiahnuté úspechy v biologickej olympiáde na úrovni okresu a kraja
Ema Briediková 6.B/ZŠ, Ul. sv. Michala 42 za reprezentáciu školy
a mesta v olympiáde z anglického jazyka na úrovni okresu a kraja
Dávid Gál 9.A/ZŠ s VJM za dosiahnuté úspechy v súťaži Poznaj
slovenskú reč
Veronika Nagy 7.A/ZŠ s VJM za reprezentáciu školy a mesta v literárnych súťažiach na krajskej i celoslovenskej úrovni
Viktória Mészarosová 6.A/ZŠ s VJM
za reprezentáciu školy
a mesta v matematických súťažiach na krajskej i celoslovenskej úrovni
Slavomír Hajduk 3.C/Spojená škola internátna za dosiahnuté úspechy v prednese poézie a prózy na úrovni kraja i Slovenska
Agáta Vargová 4.B/Katolícka Spojená škola sv. Vincenta de Paul
za dosiahnuté úspechy v umeleckom prednese poézie a prózy

Novinky z levickej radnice č. 3/2016

Karolína Lešťanová 8.A /Katolícka Spojená škola sv. Vincenta
de Paul za vynikajúcu reprezentáciu školy a mesta v individuálnych i kolektívnych športoch
Žiacky tím v hokeji Peter Farkaš, Adam Horváth, Kristián
Griesbach, Daniel Gellen, Martin Grobař, Samuel Pacala ZŠ,
Pri Podlužianke 6 za vynikajúcu reprezentáciu školy a mesta
v školskom roku 2015/2016 v hokeji
Žiacky tím v basketbale Martin Villem, Henrich Sirotňák, Šimon Slaninka, Denis Lojek, Daniel Chaban, Dominik Špaňo,
Matúš Gatiar, Damir Petrovič, Erik Pavlovič ZŠ, Saratovská ul.
85 za vynikajúcu reprezentáciu školy a mesta v školskom roku
2015/2016 v basketbale
VŠETKÝM SRDEČNE BLAHOŽELÁME A PRAJEME VEĽA
SÍL A VYTRVALOSTI DO ĎALŠÍCH ŠKOLSKÝCH ROKOV!
Riaditeľom základných škôl a základnej umelecnej školy bola pri
príležitosti 860. výročia prvej písomnej zmienky o meste Levice
venovaná monografia mesta a Listina prvej písomnej zmienky.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ

PROJEKT ZA JEDNO LANO – MLADÍ MÔŽU MENIŤ POLITIKU
Začiatkom júna sa vybraní žiaci levických stredných škôl - SOŠ Ul.sv. Michala 36, Gymnázia Andreja Vrábla, Obchodnej akadémie
a PaSA zúčastnili diskusného stretnutia s názvom „Vyjadri sa!“ v priestoroch Mládežníckeho centra KONTAKT v Leviciach, ktoré
sa organizovalo v rámci programu ERASMUS+.
DISKUSNÉ STRETNUTIE BOLO ROZDELENÉ NA DVA DNI:
1. DEŇ: Študenti sa stretli aj s ambasádorkami projektu v KONTAKTE o 9.00 h.
Každý študent dostal zápisník s perom
a brožúrku o projekte. Ako prvá aktivita bola zoznamovačka, aby sme sa lepšie
spoznali, každý napísal na papier svoje
meno + školu, z ktorej prišiel, plus slovo
ktoré ho vystihuje. Následne to každý prečítal a spravila sa z toho papierová reťaz,
ktorá symbolizovala spoluprácu. Následne
nám vysvetlili program, čo nás čaká a neminie. Rozdelili nás do skupín, v ktorých
sme riešili nedostatky a plusy mesta. Vyjadrovali sme sa k rôznym témam, čo by
sme v meste radi vylepšili. Musel to byť
však taký projekt, s ktorým by sme aj vedeli reálne ako študenti pomôcť. Každý študent dostal 10 hlasov, ktoré mohol rozdeliť

na projekty, ktoré sa mu páčia. Ku koncu
sa podľa počtu hlasov a rozhodnutia študentov vybrali štyri projekty a o 15:00 sme
odišli domov nedočkaví, čo bude zajtra.
2. DEŇ: Ráno sme prišli trochu skôr, aby
sme si dokončili naše projekty. Najskôr
sme mali menšie školenie, ako prezentovať
projekt a čomu sa vyhnúť, aby sme najviac
zaujali. Potom prišli „dôležití dospelí“, boli
to poslanci mesta Levice p. Benček, p. Éder,
p. Kasan a p. Tolnai. Aj oni mali malinké
školenie ako reagovať na naše projekty.
Z prezentácie našich projektov vyšli nasledovné závery:
Dobrovoľníctvo: študenti by radi spropagovali dobrovoľníctvo v našom meste a radi by
zapojili čo najviac ľudí, aby mesto vyzeralo
krajšie. Zvýhodnené podmienky pre mladých podnikateľov: študenti by radi uspo-

riadali rôzne stretnutia mladých, ale už aj
úspešných podnikateľov. Zároveň žiadali
od mesta napríklad prenajímanie dlhodobo
nevyužitých priestorov mesta za symbolické ceny. Levice očami detí: študenti by boli
radi, ak by sa vytvoril krúžok „mladý redaktor“ so spoluprácou levickej televízie a Centra voľného času, kde by deti tvorili vlastné
reportáže z rôznych akcií v meste. Výmenné
pobyty: študenti žiadali, aby mesto dalo viac
príležitostí na výmenné pobyty pre žiakov
a učiteľov aj mimo veľkých projektov ako
je Erazmus +. Zároveň by radi dosiahli aj
výmenné pobyty pre učiteľov na načerpanie
nových skúseností. Na záver nasledovala
diskusia o tom, ako sa to dá a nedá a ako
môže pomôcť mesto. Mestským poslancom
sa páčili naše nápady a zároveň boli prekvapení, akých tvorivých študentov mesto má
a vyjadrili sa, že ak budeme aktívni, tak nás
v rámci možností radi podporia.
Všetci študenti boli veľmi radi, že sa mohli
zúčastniť tohto zaujímavého projektu a už
sa tešia na to, ako sa ich projekty dostanú
do reality. Sme veľmi vďační ambasádorkám, že nás toľko veľa naučili.
Matúš Svitok
SOŠ Ul.sv.Michala 36, Hotelova akademia
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PUTOVNÝ POHÁR V ŠTAFETOVOM BEHU ZOSTAL
NA CIRKEVNOM GYMNÁZIU
Komisia športu Mestského zastupiteľstva
v Leviciach už po 19-ty krát zorganizovala
pre žiakov a študentov levických škôl súťaž o pohár primátora mesta v štafetovom
behu. Štafetový beh bol rozdelený na tri
kategórie – mladší žiaci a starší žiaci základných škôl a študenti zo stredných škôl.
Štafeta je zložená zo štyroch členov, ktorí bežia 4 km trasu s cieľom na kúpalisku
Margita-Ilona. Okrem diplomu a cenného pohára, ktoré bežci získali pre školu,
dostali tiež permanentky na kúpalisko
Margita-Ilona počas letných prázdnin.
Putovný pohár primátora mesta získala
Katolícka spojená škola Vincenta de Paul,
ktorá s časom 12 min 50 s obhájila svoje
prvenstvo z predchádzajúcich rokov.

II. miesto: ZŠ sv. Michala 42, Štefan
Kardoš, Kevin Kollár, Hana Tóthová, Jana
Mácsaiová
III. miesto: ZŠ s vyučovacím jazykom
maďarským Gyulu Juhásza, Jesenského
41, Adrián Nagy, Peter Gál, Lili Tóth, Alexandra Császárová

I. KATEGÓRIA
I. miesto: ZŠ Saratovská 85, Paulína Havlíková, Martina Fiťková, Michal Grexa,
Martin Bielik

III. KATEGÓRIA
I. miesto: Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Viktória Havranová, Niko-

II. KATEGÓRIA
I. miesto: ZŠ Saratovská 85, Petra Lindnerová, Barbora Szabóová, Martin Villem,
Damir Petrovič
II. miesto: ZŠ Saratovská 43, Andrej
Cícer, Karin Jánošová, Daniela Zaťková,
Miroslav Bogdán
III. miesto: ZŠ sv. Michala 42, Lucián Meňuš, Michaela Námesná, Diana Töröková,
Ľuboš Lehocký

la Kováčiková, Matúš Verbovský, Tadeáš
Fazekaš
II. miesto: Gymnázium Andreja Vrábla,
Viktória Titková, Jakub Žlkovan, Matej
Grman, Ivana Bollová
III. miesto: Stredná umelecká škola
L. Bielika, Imrich Tóth, Kristián Simonics,
Alžbeta Hajduchová, Rebeka Horváthová

Blahoželáme!

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

V PARKU SI DO KONCA AUGUSTA MÔŽETE POŽIČAŤ A PREČÍTAŤ KNIŽKU
Malá drevená knižnica pri soche
M.R.Štefánika otvorila svoje dvierka
pre všetkých okoloidúcich. Slávnostné
otvorenie novej sezóny letnej knižnice
dňa 3. júna spestrili svojim vystúpením
predškoláci z MŠ P.O.Hviezdoslava, po
ktorom prítomným prečítali rozprávky
členky klubov dôchodcov aj iniciátorka
projektu, poslankyňa MsZ Martina Gašparová. Knižnica je otvorená denne od
10,00 do 20,00 h až do konca augusta,
pričom k dispozícii sú deky, vankúšiky či

slnečník, ktoré si môžu záujemcovia požičať. Knižnica sa riadi heslom „požičaj,
prečítaj a vráť“, ale samozrejme je možné prispieť aj vlastnými knižkami, ktoré
sa Vám už doma zunovali. Ďakujeme
levickým klubom dôchodcov, ktorí na
tohtoročné otvorenie knižnice venovali
knižky zo zbierky medzi svojimi členmi.
Veríme, že si počas pekných letných dní
nájdete chvíľku pre seba a v príjemnom
prostredí mestského parku si oddýchnete
pri dobrej knižke.

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

ĎALŠÍ ÚSPEŠNÝ ROČNÍK PROJEKTU „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“
Blíži sa koniec školského roka 2015/2016 a preto je vhodné trošku bilancovať ubehnutých 10 mesiacov aj z pohľadu prevencie
kriminality. Aj tento rok, podobne ako po minulé roky, prebiehal na II. a IV. základnej škole v Leviciach projekt „Správaj sa normálne“. V tomto projekte mestský policajt každý mesiac v školskom roku prichádza medzi žiakov 4. ročníka a preberá s nimi témy
preventívneho zamerania. Maskot programu Robo poukazuje na nevhodné správanie a deti spolu sním riešia problémy. Projekt sa
teší pozitívnym ohlasom detí, pedagógov aj rodičov.
Projekt obsahuje 10 tém o polícii, jej činnosti a mieste v spoločnosti.
Zaoberá sa problematikou krádeží, pravidlami v cestnej premávke,
hromadnej doprave, zábavnej pyrotechniky, vandalizmu, alkoholizmu, hazardných hier, drogovou problematikou, násilím, rasizmom
a diskrimináciou. Cieľom projektu je popularizácia práce policajtov
a zvýšenie dôvery polície v očiach verejnosti. Dôležitým aspektom získavania dôvery je spolupráca polície s deťmi. Veď práve 10-11-ročné
deti si formujú svoj pohľad na svet, sú ľahko ovplyvniteľné a neuvážene môžu vyparatiť niečo, čo sa s nimi bude viezť celý život. Projekt
zároveň pomáha zabrániť stúpajúcemu trendu kriminality, násilnej
trestnej činnosti, drogovej závislosti, alkoholizmu a iným nežiadúcim

sociálno - patologickým javom spoločnosti. Deti sa učia nájsť spôsob,
ako sa vyhnúť riziku a nestať sa obeťou trestného činu či iného nepremysleného, aj vlastného konania. Koniec júna neprináša iba príjemné
letné dni, ale pre našich školákov aj dlho očakávané prázdninové obdobie. V týchto dňoch nemusia školáci tráviť popoludnia nad knihami
a môžu sa venovať príjemnejším veciam ako školským povinnostiam.
Dovoľte mi popriať našim školákom, aby si cez prázdniny hlavne oddýchli a načerpali nové sily do nového školského roka. Príjemné prežitie letných prázdnin.
Bc. Miloš Adámik
ref. preventívno-výchovných činností MsP Levice
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LEVIČANIA DO PRÁCE NAJAZDILI VYŠE 24 TISÍC KM
V máji bol na cestách Slovenska zvýšený pohyb cyklistov. Do súťaže Do práce na bicykli, ktorú vyhlásilo Ministerstvo dopravy,
sa zapojilo už po tretíkrát aj mesto Levice. Vďaka celoslovenskej súťaži bicyklovalo do práce a z práce v našom meste 132 ľudí
z 13-tich firiem, spoločností a organizácií. Spolu vytvorili 36 tímov, ktoré za mesiac spolu najazdili 24 698 km (v r.2015 to bolo
18 858 km) a zabezpečili tým pre Levice opäť vynikajúce umiestnenie v celoslovenskom hodnotení. Po veľkých slovenských mestách ako Bratislava, Martin, Banská Bystrica, Trenčín, Košice a Žilina mesto Levice obhájilo svoje minuloročné umiestnenie na
fantastickom 7. mieste zo 60 prihlásených samospráv. Vo všetkých hodnotených kategóriách sa Levice umiestnili v prvej 10-tke.
Slávnostné vyhodnotenie víťazných miest
a spoločnosti na národnej úrovni sa uskutočnilo v priestoroch Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR v pondelok 16. júna 2016. V Leviciach
boli účastníci a víťazi súťaže ocenení dňa
29.6.2016 na Mestskom úrade v Leviciach. V kategórii TÍMY sa podľa počtu
najazdených kilometrov na prvých troch
víťazných priečkach umiestnili: 1. miesto
tím MBLM v zložení Jozef Marko, Jaroslav Ledvinka, Ladislav Mácsai, Ľubomír

Baksa, 2. miesto Camfil Bike team 1 v zložení Jozef Frajka, Imrich Mészáros, Ján
Dzuro, Martin Hricko a 3. miesto tím
EMO – CKDV v zložení Peter Dioszegi,
Ľudovít Kanás, Marián Vörösmarty, Jozef
Cahel. V kategórii JEDNOTLIVCI svoje prvenstvo z predchádzajúcich rokov
v tejto kategórii obhájil Imrich Mészáros
z tímu Camfil bike 1 s 1221 najazdenými
kilometrami, na 2. mieste sa umiestnil Jozef Cahel z tímu EMO – CKDV s 896 kilometrami a 3. miesto si vybicykloval
Ľubomír Baksa z tímu MBLM s 864 kilometrami. V tretej hodnotenej kategórii
SPOLOČNOSŤ S NAJVIAC NAJAZDENÝMI KILOMETRAMI NA BICYKLI
1. miesto získala spoločnosť ZF, a.s. , kde
zamestnanci vytvorili 12 tímov a spolu najazdili 6127 km. Na 2. mieste sa umiestnila
spoločnosť Slovenské elektrárne, závod
Mochovce, kde 2 tímy najazdili 5317 km.
3. miesto patrí spoločnosti Camfil so 6 tímami a 4937 najazdenými kilometrami.
Z celoslovenského hľadiska sa do súťaže
zapojil dvojnásobný počet účastníkov

v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Do práce na bicykli jazdilo na Slovensku
5637 súťažiacich v 1731 tímoch. Na dvoch
kolesách najazdili až 782 621 kilometrov,
čo je dvakrát viac kilometrov ako je vzdialenosť Zeme od Mesiaca. Keďže cieľ súťaže
nie je len športový ale hlavne ekologický,
je potrebné spomenúť, že v našom meste sa tým ušetrila produkcia CO2 o vyše
6200 kg. V rámci Slovenska súťažiaci zamestnanci firiem a organizácií ušetrili viac
než 200 ton nevyprodukovaného CO2.

DETI Z LEVÍC V TÁBORE S PATRIKOM HERMANOM
Občianske združenie Štvorlístok deťom
a Nadácia Markíza zorganizovali ďalší ročník letného tábora pre deti z chudobných
a ťažko skúšaných rodín z celého Slovenska,
ktorého sa tento rok zúčastnili aj deti z Levíc. Letný tábor sa každoročne odohráva
pod vedením známeho moderátora a tváre
Televízie Markíza, Patrika Hermana. Tábor
sa uskutočnil v dňoch 26. júna až 8. júla v rekreačnom zariadení Lesák v Tajove, v prekrásnom prostredí na úpätí Kremnických
vrchov, približne 12 km od Banskej Bystrice. Dopravu detí z Levíc do tábora a späť
zabezpečilo na vlastné náklady Občianske
združenie Miesto v dome z Levíc, ktorému
týmto ďakujeme za ochotu a spoluprácu.
Deti vo veku 10-13 rokov do tábora vyberajú
zástupcovia mestských a obecných úradov

v spolupráci s riaditeľmi škôl , pretože pre
deti je pobyt okrem oddychu súčasne od-

menou za vynikajúce výsledky v škole alebo
mimoškolskej činnosti. Myšlienkou tohto
projektu je pripraviť krásne prázdniny pre
deti z rodín, ktoré by si to vzhľadom na svoju
Levice
860. výročie mesta
1156 - 2016

sociálnu a finančnú situáciu nemohli dovoliť. Pre všetky deti je pobyt zdarma a mnohé
z nich majú tak po prvýkrát možnosť zažiť
zábavu detského letného tábora, o ktorú sa
okrem táborových vedúcich či známych tvárí starajú vojaci, policajti, hasiči, kynológovia
či záchranári. Neodchádzajú však len s kopou spomienok, ale odnášajú si materiálnu
pomoc v podobe oblečenia, hygienických
potrieb, školských pomôcok či rôznych hračiek. Okrem toho je pre všetky deti zabezpečené kompletné očné vyšetrenie, vrátane
bezplatného odovzdania nových okuliarov.
Pre deti je pobyt okrem oddychu súčasne
odmenou za vynikajúce výsledky v škole alebo mimoškolskej činnosti.
Gabriela Špaňová
sociálny pracovník MsÚ

rôzne
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VYHODNOTENIE FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE LEVICE 2016
Fotografická súťaž Levice 2016 prebiehala od jesene do konca apríla, dokedy mohli amatérski aj profesionálni fotografi posielať
svoje fotografie do jubilejného 10. ročníka fotosúťaže. „Za 860. rokov prešlo naše mesto mnohými zmenami - architektonicky,
kultúrne, hospodársky... Aj práve preto sme vybrali tému tohtoročnej súťaže „Levice od svitu do mrku“, aby ste mali možnosť
zachytiť naše mesto vo všetkých jeho podobách, aby ste mohli zachytiť jeho premeny v priebehu jedného dňa, od rána do večera,“
vysvetlil vo svojom príhovore výber témy zástupca primátora Ján Krtík. Súťaž má za roky svojej existencie svojich verných priaznivcov a aj tohto roku boli mená niektorých účastníkov porote dobre známe. Súťažiaci boli zaradení do kategórií do 16 a nad
16 rokov.
V kategórii nad 16 rokov o poradí víťazov rozhodla hodnotiaca komisia nasledovne:
1. miesto Ľudovít Mészáros
2.miesto Jakub Frtús, Vladimír Pelúch
3. miesto Martin Ficek, Peter Ivkovič
V kategórii do 16 rokov o poradí víťazov rozhodla hodnotiaca komisia nasledovne:
1. ani 2. miesto nebolo udelené
3. miesto David Bačkor
V kategórii nad 16 rokov komisia udelila
Čestné uznanie za súbory fotografií Jánovi Polákovi a Ctiborovi Begánovi.

V kategórii do 16 rokov získala Čestné uznanie za súbor fotografií Ivona Töröková.

POZVANIE NA KALVÁRIU

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

LEVICKÁ TELEVÍZIA AJ U VÁS DOMA

OZ Patrimonium servandi oznamuje, že poslednú júlovú
nedeľu (31. VII.) bude na levickej Kalvárii od 10.30 hodiny
slávnostná ďakovná svätá omša k 8. výročiu odovzdania
obnoveného sakrálneho areálu. Hlavným celebrantom
bude dôstojný pán Mgr. Jozef Poliak, správca farnosti Žemberovce. Po ničivom požiari v roku 1808 až do skončenia
2. svetovej vojny sa každý rok konala poslednú júlovú nedeľu na levickej Kalvárii prosebná svätá omša, aby Všemohúci
chránil mesto a jeho obyvateľov od podobnej pohromy. Po
obnove zničeného kostolíka a kaplniek krížovej cesty v roku
2008 sa tradícia sv. omše na Kalvárii obnovila. Srdečne
pozývame všetkých, ktorí sa chcú poďakovať Nebeskému
Otcovi aj vyprosiť jeho ochranu a požehnanie. Zároveň už v predstihu oznamujeme, že na sviatok Povýšenia Sv. Kríža v stredu 14. septembra 2016 popoludní,
budeme mať v obnovenom sakrálnom areáli v poradí
6. kalvárske hody, na ktoré už teraz všetkých záujemcov
srdečne pozývame.
PhDr. Katarína Holbová, predsedníčka OZ

Vážení obyvatelia, v záujme zvýšenia informovanosti o spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach Vám dávame
do pozornosti možnosť sledovať Levickú televíziu a iné TV
programy na DVB-T bez mesačných poplatkov. Špecializovaná firma Vám zrekonštruuje Vašu spoločnú televíznu anténu na Vašom panelovom dome (činžiaku, bytovke). Zároveň
vybaví dotáciu pre bytové spoločenstvo od TOWERCOM a.s.
na rekonštrukciu Vašej spoločnej antény, ktorej výška je do
50 % z celkovej ceny na rekonštrukciu antény pre váš panelový dom. Touto rekonštrukciou budete mať možnosť sledovať
nasledovné programy bez mesačných poplatkov.
Bezplatné slovenské TV stanice:
Levická televízia – LTS, STV 1 HD, STV2 HD, Markíza, JOJ,
Dajto, WAU, JOJ Plus, Doma, TA 3, Slovak Sport, Senzi, Šláger, TV 8, TV Lux, TV Noe
Bezplatné maďarské TV stanice
M1 HD, M2 HD, M4 Sport HD, Duna HD, TV 2, RTL Klub,
2 HU, Euronews
Bližšie informácie o tejto ponuke získate na telefónnom čísle
036/6308 420, 0903 586 677 alebo na
redakcia@levickatelevizia.sk

BEACH VOLEJBAL V AREÁLI SŠZ LEVICE
Aj počas tohto leta môžu priaznivci plážového volejbalu využívať
dve plážové volejbalové ihriská. Nachádzajú sa v blízkosti telocvične T-18 a zimného štadióna. Plážové ihriská slúžia športovej
aj rekreačnej verejnosti. Prenájom je realizovaný formou pred-

bežných požiadaviek na Správe športových zaradení. Informácie o prenájme poskytujeme na telefónnom čísle 036/6316 663.
Vstupné na jeden kurt je 6,00 €/hod.

Levice
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CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI
KONZULTAČNÉ DNI
v konzultačnom pracovisku centra právnej pomoci na Mestskom úrade Levice prebiehajú každý druhý piatok od 9.00 hod do 15.00 hod v II. polroku 2016 nasledovne:
15. 07. 2016

12. 08. 2016

09. 09. 2016

14. 10. 2016

11. 11. 2016

29. 07. 2016

26. 08. 2016

23. 09. 2016

28. 10. 2016

25. 11. 2016

09. 12. 2016

Konzultácia s právnikom sa poskytuje v rozsahu max. 1 hodiny, v jednej právnej veci len jeden krát a je spoplatnená
sumou 4,50 Eur. Konzultačné pracovisko sa na nachádza v kancelárii č. 39 na I. poschodí MsÚ.
Kontakt: Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88, P.O.BOX 7, 949 03 Nitra
Tel: 037/242 00 53, 55 www.centrumpravnejpomoci.sk

LETO NA KRYTEJ PLAVÁRNI

Správa športových zariadení Levice oznamuje verejnosti, že krytá plaváreň bude počas leta od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016
otvorená nasledovne:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

od 9:00 do 12:00 hod.
od 9:00 do 12:00 hod.
od 9:00 do 12:00 hod.
od 9:00 do 12:00 hod.
od 9:00 do 12:00 hod.
od 9:00 do 12:00 hod.

VSTUPNÉ
• dospelí					2,00 €
• deti do 15 rokov				
1,20 €
• dospelí nad 60 rokov 			
1,20 €
(V cene je zahrnutý aj poplatok za použitie šatníkovej skrinky).

od 13:00 do 21:00 hod.
od 13:00 do 21:00 hod.
od 13:00 do 21:00 hod.
od 13:00 do 21:00 hod.
od 13:00 do 21:00 hod.
od 13:00 do 21:00 hod.
od 13:00 do 21:00 hod.

Cez letné prázdniny bude na krytej plavárni platiť vstupné
po dobu troch hodín a zároveň sa nemusia používať plavecké čiapky. V letnom období je možné využívať terasu a trávnatú plochu vedľa plavárne.

KNIEŽA RÁKOCI A JEHO POVESTNÝ STROM
V tomto čísle Noviniek z levickej radnice sa vyberieme na miesto s pomaly vyprchávajúcim čarom na styku ulíc Františka Hečku a Brestovej. Tu, oproti areálu Strednej priemyselnej školy, prerušuje stále súvislejšiu zástavbu moderných rodinných domov malá oáza dýchajúca starými časmi. Nielen pamätníkom, ale ešte i mladšej generácii známy prastarý brest (odtiaľ názov ulice) zvaný „Rákociho strom“,
pripomínal, že v dejinách nášho mesta má svoje miesto aj taká významná postava ako František II. Rákoci (Rákóczi Ferencz), hlava
posledného kuruckého povstania v Uhorsku proti vládnucemu rodu Habsburgovcov. To vypuklo na jar 1703 a definitívne skončilo tzv.
Szatmárskym mierom 1. mája 1711. Týmto rokom končí vyše storočná éra občianskych vojen prebiehajúcich v krajine už beztak sužovanej rozpínavosťou Osmanskej ríše. Išlo o odboj hrdej uhorskej šľachty brániacej svoje staré výsady proti centralizujúcej moci Viedne,
ale i boj za náboženskú slobodu. Do povstaleckých armád však vstupovali aj sedliaci a chudoba a odboj tak získaval ďalší rozmer.
František II. Rákoci zdedil titul „knieža Sedmohradska“ (Transylvánia, severozápadná časť Rumunska), narodil
sa však v roku 1676 v obci Borša (dnes
okr. Trebišov) v Zemplínskej stolici. Jeho
dedom a pradedom boli Juraj II. a Juraj.
I. Rákoci, matkou Helena Zrínska, dcéra chorvátskeho bána Petra Zrínskeho.
Otec František I. čoskoro zomrel a chlapec vyrastal zväčša na zámku v Mukačeve v búrlivých podmienkach (aj vďaka svojmu otčimovi kniežaťu Imrichovi
Thökölymu), kedy sa u neho vyvinula
dostatočná nenávisť k Habsburgovcom.

Povstanie, ktoré ako dospelý viedol, zachvátilo takmer celé územie dnešného
Slovenska, pričom území Ukrajiny, Maďarska a Rumunska sa dotklo iba v malom rozsahu. Levice nemohli pre svoju
strategickú polohu ostať týchto búrok
ušetrené. Mocný hrad na okraji úrodnej nížiny s veľkými zásobárňami potravín bol kurucmi niekoľkokrát dobytý
i stratený. Sem zamieril 30. decembra
1704 Rákoci po neúspešnej bitke pri Rimavskej Sobote. Zdržal sa tu na strategickej porade s veliteľmi svojej armády,
a to iba do 6. januára 1705. To však zrejLevice
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me stačilo na jeho zápis do miestneho
folklóru.
Rozhodujúcu porážku utrpeli kuruci 3. augusta 1708 pri Trenčíne. Po nej
ich vodca ustúpil na východ krajiny,
napokon vo februári 1711 ušiel do Poľska. Tu sa pod pseudonymom zdržiaval
do r. 1712, zatiaľ čo jeho dvaja synovia
boli v domácom väzení vo Viedni. Ponúkaná mu bola dokonca i poľská kráľovská koruna. Z Gdaňska sa plavil do
Anglicka, kde mu kráľovná Anna, vtedy
spojenec Rakúska, odmietla udeliť azyl.

Novinky z levickej radnice č. 3/2016

Neuspel ani u svojich tradičných spojencov vo Francúzsku, kde pobudol v rokoch 1713 - 15. Napokon prijal pozvanie
nepriateľa svojich nepriateľov - Osmanskej ríše. Spolu s grófmi Mikulášom Bercsényim, Šimonom Forgáchom, Antonom Esterházym a ďalšími prominentmi
povstania sa roku 1717 usadil v meste Te-

rôzne / z histórie

v Leviciach, na čo upozorňuje aj tabuľka
umiestnená na Kasárenskej ulici.
Náš starý Rákociho strom poslúžil však
nespočetnému množstvu prostých ľudí,
ktorých mená sa nezachovali. Ľudí žijúcich v úcte a rešpekte pred darmi svojho
Stvoriteľa, plodivou silou prírody, ktorá
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však bola aj častým miestom stretávok
mladých ľudí - nejeden pár odtiaľ sledoval nočnú oblohu, nejeden mladík tam
svojej milej zložil báseň. Poetickosť tohto
miesta dotváral aj jarček lemovaný vŕbami (Fűzfasor) kľukatiaci sa na mieste
dnešnej školy (viedol od starých kasární
do polí). Za kaplnkou viedla úzka, hlboká, strmá cestička viničným kopcom až
do priestoru dnešného sídliska Vinohrady. Dnes si už asi iba málokto pamätá,
že toto sídlisko bolo do polovice 80-tych
rokov romantickou viničnou lokalitou
s maľovanými hajkolmi a cestičkami lemovanými voňavými orgovánmi. Dnes
jeho históriu pripomína už iba názov.
Pri oprave kaplnky roku 1964 našli pod
prahom kaplnky pamätnú listinu zaznamenávajúcu vzácne údaje z miestnych
dejín, spísanú roku v roku 1930. V tom
roku (za obecného richtára Jozefa Booba
a farára Štefana Misakha) bola mimoriadne bohatá úroda hrozna a kaplnka
dostala novú sedlovú strechu, zhotovenú Vasilijom Kozlovom, tesárskym majstrom ruského pôvodu.

kirdag (známe pod talianskym názvom
Rodosto), blízko Istanbulu. Po 22 rokoch
v exile umiera 8. apríla 1735. Jeho srdce
bolo odoslané do Francúzska, vnútornosti uložené v gréckom pravoslávnom
kostole v Rodoste a telo pochované v jezuitskom kostole v Galate pri Istanbule.
V roku 1906 bolo na žiadosť uhorskej
vlády prevezené a pochované v Dóme sv.
Alžbety v Košiciach.
Košatý „Rákociho“ brest teda zrejme nikdy neposlúžil slávnemu kniežaťu, aby si
odpočinul v jeho chladivej tôni uprostred
letnej páľavy - ako to tvrdí ľudová povesť.
Povestný strom vyschol v roku 1966,
roky práchnivel a napokon iba nedávno,
v roku 1992, padol za obeť víchrici. Tento
brest nebol jediný, ktorý bol v Leviciach
na počesť Rákociho vysadený. Pri príležitosti jeho návštevy v Leviciach bola popri
hradskej ceste vedúcej k mestským opevneniam vysadená celá desiatka brestov.
Posledný dnes ešte žijúci košatý brest sa
nachádza na Vojenskej ulici a leží na súkromnom pozemku. Po zbúraní starých
kasární sa Levičanom naskytol nevšedný
pohľad na tento zjavne najstarší strom

ich živila, i pred dielami svojich predkov,
ktoré im to mali pripomínať. Takým dielom je aj Kaplnka sv. Urbana postavená
pri Rákociho strome. Malá náboženská
stavba v strohom klasicistickom slohu
s výrazným rustikálnym nádychom bola
postavená z prostriedkov vinohradníckej
obce Urban v roku 1777. Názov lokality
Dolný Urban (na východnej strane Ulice
Fr. Hečku) i patronát svätca sú príznačné.
Urban bol kresťanský kňaz v pohanskom
Ríme, umučený pre svoju vieru. Keďže sa
počas prenasledovania skrýval vo vinohradoch, vybrali si ho neskôr pestovatelia
viniča za ochrancu svojej úrody pred
krupobitím a škodcami. Každá viničná obec či osada sa mu snažila postaviť
kaplnku, či aspoň sochu na podstavci.
Tieto objekty sa stávali pulzujúcim srdcom obce. Najdôležitejšie pobožnosti sa
konali 25. mája, teda na sviatok patróna
Urbana a v čase oberačiek a dožiniek.
V levickej obci Urban kňaz 25. apríla (na
sv. Marka) vychádzal z kaplnky do polí
na mieste dnešnej SPŠ, kropil zem a prosil za novú úrodu obilia. Miesto tu mali
nielen bohoslužby, procesie a ružencové
modlitby, ale aj degustácie, spolkové oslavy, hry detí, posedenia žien. Kaplnka
Levice
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Na počesť vyschnutého brestu vysadil Levický okrášľovací spolok v máji 2015, pri
príležitosti jeho založenia, na námestí brest
v línii toho najstaršieho doteraz rastúceho
stromu na počesť kniežaťa Rákociho.
Csaba Tolnai
Foto 1: archív autora
Foto 2: zdroj internet
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