NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 4, ročník XIV., august 2016, nepredajné

CESTY SA BUDÚ PÝŠIŤ
NOVÝM ASFALTOM

Prejazd mestom v týchto dňoch testuje nervy vodičov aj tlmiče ich áut. V auguste začali práce na rekonštrukcii asfaltového povrchu vozoviek, pričom práce prebiehajú na viacerých cestných úsekoch súčasne. Výsledkom budú nielen krajšie, ale predovšetkým bezpečnejšie
cesty. Viac na str. 2

PRIBUDNÚ NOVÉ IHRISKÁ
Na základe požiadavky poslancov MsZ
a obyvateľov sa v najbližších rokoch
v meste vybuduje niekoľko menších, tzv.
vnútroblokových detských ihrísk. Cieľom
je pokryť mesto detskými zariadeniami
v dostupnej vzdialenosti všetkých občanov. Viac na str. 3

ROZDALI POTRAVINOVÉ BALÍČKY
Počas augusta si vyše 230 obyvateľov mesta prevzalo prostredníctvom Slovenského Červeného kríža potravinové balíčky.
Cieľom potravinovej pomoci je poskytnúť
nefinančnú pomoc osobám v hmotnej núdzi. Pomoc bude pokračovať až do r. 2020.
Viac na str. 4

Z HISTÓRIE - ŠTEFAN I. KOHÁRY
Významná osobnosť uhorských dejín,
ktorej meno sa zapísalo aj do histórie nášho mesta počas veľkej bitky pri Leviciach
v r. 1664. Štefan I. Koháry v tomto boji položil svoj život a túto udalosť dodnes pripomínajú pamiatky, povesti aj názov ulice.
Viac na str. 6-7
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TIETO CESTY SA BUDÚ PÝŠIŤ NOVÝM ASFALTOM
Od začiatku augusta prebieha v meste čulý stavebný ruch. Do
novembra dostane nový asfaltový povrch desať miestnych komunikácií – Kpt. Nálepku, Ľ.Štúra, Dopravná, Vajanského, vstup na

Rybníky V., Hlboká, Sokolovská, Koháryho, F. Engelsa a Nám. hrdinov. Na Kpt. Nálepku v úseku od Saratovskej ul. po Ludánsku
pribudnú pred prevádzkami aj parkovacie plochy.

Ulica Kpt. J. Nálepku 1.časť
8. 8. 2016 - 30. 9. 2016
Ulica Kpt. J. Nálepku 2.časť
15. 8. 2016 - 11. 9. 2016
Hlboká ulica		
10. 10. 2016 - 28. 10. 2016
Dopravná ulica		
12. 9. 2016 - 30. 9. 2016
Ulica Ľ.Štúra		
8. 8. 2016 - 26. 8. 2016

Námestie hrdinov		
15. 9. 2016 - 30. 9. 2016
Koháryho ulica		
27. 8. 2016 - 16. 9. 2016
Sokolovská ulica		
17. 10. 2016 - 4. 11. 2016
Vajanského ulica		
26. 9. 2016 - 9. 10. 2016
Vstupná komunikácia Rybníky V.
3. 10. 2016 - 21. 10. 2016
Ulica F. Engelsa		
19. 9. 2016 - 7. 10. 2016

Ulica Kpt. J. Nálepku

Ulica Ľ. Štúra

Hlboká ulica

Sokolovská ulica

Dopravná ulica

Vajanského ulica

Vstupná komunikácia Rybníky V.

Námestie hrdinov

Koháryho ulica

Ulica F. Engelsa

HARMONOGRAM OPRÁV

ŽIADOSTI O DOTÁCIE NA ROK 2017
V zmysle VZN mesta Levice
č. 73 o podmienkach poskytovania
dotácií právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom pôsobiacim na
území mesta Levice sa môžu oprávnené

subjekty uchádzať o poskytnutie dotácií
z rozpočtu mesta Levice na rok 2017.
Predpísané tlačivo žiadosti je k dispozícií
na web stránke mesta, prípadne na
Mestskom úrade Levice v kancelárii
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prvého kontaktu. Vyplnenú žiadosť
o dotáciu vrátane povinných príloh je
potrebné doručiť poštou alebo osobne do
podateľne MsÚ do 31. 10. 2016.
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NEZABÚDAJME NA NAJMENŠÍCH!
V našom meste je v súčasnosti vybudovaných sedem centrálnych
detských ihrísk, umiestnených v obytných súboroch Vinohrady,
Nová osada, Rybníky V, Poľná, Park M. R. Štefánika, Vajanského ul.
a Za tabakovou. K budovaniu veľkých centrálnych detských zariadení mesto pristúpilo po postupnej likvidácii pôvodných ihrísk, budovaných v 70. – 80.-tych rokoch minulého storočia. Tie boli súčasťou
každého sídliska, resp. vnútrobloku, takže na jednotlivých sídliskách
bolo aj niekoľko zoskupení hracích prvkov sústredených okolo pieskoviska. Tieto detské zariadenia však nespĺňali nové normy STN EN
1176 a STN EN 1177 vzťahujúce sa na bezpečnosť prvkov a povrchu
detských ihrísk a postupne boli z územia mesta zlikvidované. Vybudované centrálne ihriská s prvkami pre rôzne vekové kategórie však
nestíhajú pokryť záujem verejnosti a dostupnosť tiež nevyhovuje
každému. Z tohto dôvodu, na základe požiadavky rodičov, prišli poslanci mestského zastupiteľstva Miloš Zaujec, Ervín Szalma a Ivan
Murín s poslaneckým návrhom na vybudovanie viacerých menších
lokálnych detských zariadení na sídliskách, namiesto niekoľkých
veľkých. Uvedený návrh bol prerokovaný na verejnom stretnutí
v polovici augusta, kde sa u občanov stretol so súhlasom. Taktiež sa
návrh stretol aj s podporou ostatných poslancov na zasadnutí mest-

ského zastupiteľstva dňa 25. 8. 2016, kde poslanci uložili mestskému úradu spracovať Koncepciu výstavby detských ihrísk do r. 2020.
V rozpočte mesta na rok 2017 budú vyčlenené finančné prostriedky
na vybudovanie prvých lokálnych (vnútroblokových) ihrísk, ktoré
budú pozostávať z 3-4 hracích prvkov pre rôzne vekové kategórie
a pieskoviska. Samozrejme, je možné a potrebné hľadať aj iné mimorozpočtové zdroje z dotácií či od sponzorov.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ

PODANÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROKU 2016
Mesto Levice podalo v období od
01. 01. 2016 do 25. 08. 2016 celkovo
20 projektov, z toho boli dva úspešné,
osem bolo neúspešných a desať je ešte
vo fáze posudzovania vyhlasovateľmi výziev (ministerstvami, resp. nadáciami).
Z úspešných bol projekt rekonštrukcie
strechy telocvične Základnej školy na Ul.
sv. Michala, kde bola schválená suma vo
výške 41 tis. Eur a projekt rekonštrukcie
budovy Slovenského Červeného kríža na
Poľnej ul. v Leviciach vo výške 12 tis. Eur.
Na obidva projekty sa pripravuje verejné
obstarávanie na dodávateľa a realizácia
by sa mala uskutočniť v r. 2017. Žiaľ, aj
v tomto roku je zatiaľ viac neúspešných
projektov, dôvody neschválenia projektu
v hodnotiacom kole posudzovania však
nevieme. Podané projekty prechádzajú
viacerými kolami posudzovania – ako
prvá je administratívna kontrola všetkých
náležitostí žiadosti, tlačív a príloh a následne projekt postupuje do hodnotiaceho
kola, kde sa posudzuje po odbornej stránke. V tomto roku boli podané a neschválené tieto projekty:
• Participatívny rozpočet ako právo na
správe vecí verejných (Ministerstvo
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR),
• Od Kalvárie po Krížny vrch (Nadácia
Ekopolis, program Zelené oázy),
• Dialógy o Európe (EACEA - Výkonná
agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny
sektor a kultúru),

• Festival zborového spevu Levice 2016,
podané 11. 3. 2016 (Medzinárodný Vyšehradský fond),
• „Zdravo-hravo-chutne!“,
Základná
škola, Školská 14, Levice (Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR),
• „Pijem zdravú vodičku“, Materská škola, Okružná ul. 23, Levice (Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR,
• Festival zborového spevu Levice 2016,
podané 31. 05. 2016 (Medzinárodný
Vyšehradský fond),
• 1. ročník festivalu zborového spevu
s medzinárodnou účasťou (Nadácia
ZSE).
Polovica z podaných projektov v tomto
roku je ešte vo fáze posudzovania. Niekoľko z nich bolo podaných už aj v r. 2015,
kedy neboli schválené, v tomto roku sa
o ich schválenie uchádzame opäť. Pri týchto posudzovaných projektoch čakáme na
zverejnenie výsledkov hodnotenia a veríme, že budú úspešné. Sú to projekty:
• Bezpečné mesto – rozšírenie kamerového systému 2016
• Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy na Ulici P. O. Hviezdoslava
20 v Leviciach
• Výmena drevených výplní otvorov, zateplenie fasády a strechy – havárie, Základná škola Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským
• Intenzifikácia zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste
Levice (vybudovanie kompostárne)
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• „Zdravie z úľa“ – Základná škola,
Školská 14, Levice (vzdelávanie v oblasti
včelárstva)
• Oprava strechy telocvične pri V. Základnej škole v Leviciach – havárie
• Protipovodňové opatrenia v meste Levice
• Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Levice (likvidácia nelegálnych skládok)
• Dialógy o Európe (prezentácia regiónov partnerských miest a nadviazanie
nových partnerských a projektových
vzťahov)
• Sedem divov môjho mesta (rozšírenie
partnerskej spolupráce so zahraničnými
mestami v rámci krajín V4).
Koncom roka 2015 boli schválené tri projekty, ktorých realizácia bola plánovaná
v tomto roku. Na všetky tieto projekty sme
získali prostriedky z Nitrianskeho samosprávneho kraja v celkovej výške 1500 Eur.
Sú to projekty na kultúrno-spoločenské
a športové podujatia, a to mestské športové olympiády a Levická desiatka - beh
uličkami mesta (schválená suma 700 Eur),
I. ročník festivalu zborového spevu s medzinárodnou účasťou (schválená suma 500
Eur) a 3. ročník Dňa sv. Urbana na Krížnom vrchu (schválená suma 300 Eur).
Ing. Dana Kišová ,
Mgr. Miroslava Bakulová,
projektové manažérky MsÚ
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HOP-HOP MALÝ ŽIAČIK
Hop-hop, skáče taška na pleciach ... sa spieva v známej slovenskej pesničke. Po letných
prázdninách sa opäť zaplnili ulice deťmi,
spustnuté areály škôl opäť ožili. Rozozvučali
sa školské zvončeky a žiaci nastúpili do vyzdobených tried. Slávnosť prvého školského
dňa vystriedajú povinnosti, lopty a bicykle
vystriedajú knihy a zošity. Asi najväčšie zmeny prežívajú malí prváci. Plní očakávaní prekročili brány škôl, ktoré sa najbližších deväť
rokov stanú ich druhým domovom. Tento
rok majú pred sebou kopu roboty – naučiť sa
písať, čítať, počítať... Do školských lavíc levických základných škôl v tomto školskom roku
nastúpilo 427 prváčikov, pre ktorých mesto
pripravilo milý darček – náučnú omaľovánku
so zaujímavosťami Nitrianskeho kraja. A čo
je na škole najlepšie? Samozrejme prázdniny! Školáci sa môžu sa tešiť, v školskom roku
2016/2017 bude v období školského vyučovania 24 dní školských prázdnin (z ktorých 5 dní
pripadne na sviatky) a ďalších 5 dní sviatkov,
43 sobôt a nedieľ. Obdobie letných školských
prázdnin bude trvať 63 dní. Zvyšných 188 dní

sa žiaci potrápia v školských laviciach. Najbližšie si školáci oddýchnu počas jesenných
prázdnin od 28. do 31. októbra. Vianočné prázdniny budú trvať od 23. decembra
2016 do 5. januára 2017. Po polročnom vysvedčení si oddýchnu 3. februára a o dva týždne na to, 20. februára, začínajú pre Nitriansky kraj týždňové jarné prázdniny. V polovici
apríla potešia veľkonočné prázdniny od 13. do
18. apríla. Nakoniec vytúžené letné prázdniny
budú trvať od 3. júla do 31. augusta. A keďže
škola nie je o prázdninách, ale predovšetkým
o povinnostiach, žiaci budú musieť ukázať
svoje vedomosti počas celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl pod
názvom Testovanie 9-2017, ktoré sa uskutoční 5. apríla 2017 z predmetov matematika,
slovenský jazyk a literatúra. Náhradný termín
testovania sa uskutoční 20. apríla 2017. Štvrtáci a šiestaci sa môžu zúčastniť celoslovenského testovania s názvom Komparo 4 a 6,
čo je testovania žiakov na báze dobrovoľnosti
škôl, pričom levické školy túto možnosť využívajú. Piataci otestujú svoje vedomosti zo

slovenského jazyka, literatúry a matematiky
v novembri v testovaní T5- 2016. Všetkým
žiakom a učiteľom prajeme úspešný a nezabudnuteľný školský rok!
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ

SOCIÁLNE ODKÁZANÍ DOSTALI BALÍČKY S POTRAVINAMI
237 Levičanov si koncom júla prevzalo celkom 413 balíkov základných potravín, ktoré v rámci európskeho projektu potravinovej
pomoci rozdávali pracovníci Slovenského Červeného kríža (SČK). Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (OP FEAD) s cieľom poskytnúť nefinančnú pomoc osobám v hmotnej núdzi.
CESTOVINY, STRUKOVINY
AJ KONZERVY
V porovnaní s potravinovou pomocou
pred 5 rokmi, kedy sa rozdávali cestoviny
a múka, bol balík tentokrát oveľa pestrejší.
Prijímatelia si v ňom našli ryžu, niekoľko
druhov cestovín, strukovín, múky, cukor,
olej, sáčkové polievky, mäsové či rybacie
konzervy ale aj sušené mlieko či paradajkový pretlak. Pri stanovení zloženia balíčkov sa prihliadalo na výživové hodnoty
potravín, dĺžku trvanlivosti či náročnosť
spracovania jedla. Taktiež sa brali do úvahy rozdielne podmienky príjemcov na

skladovanie potravín a zohľadňovala sa aj
hmotnosť potravín, aby s poskytnutými
balíčkami mohli ľahko manipulovať tak
muži ako aj ženy.
PRE KOHO JE POMOC URČENÁ?
Zdrojom pre výber konečných príjemcov sú pravidelne aktualizované údaje
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Cieľovou skupinou OP FEAD sú osoby žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým je
poskytovaná sociálna služba v zariadení
sociálnych služieb bez poskytovania stravy (útulok) a je to: 1) rodina s nezaopat-

reným dieťaťom/mi, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi (PvHN), 2) príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek potrebný
na nárok na starobný dôchodok a nemá
príjem zo zárobkovej činnosti, 3) príjemca
PvHN, ktorý je invalidný a nemá príjem
zo zárobkovej činnosti, 4) príjemca PvHN
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý
nemá príjem zo zárobkovej činnosti. Jednotlivec spĺňajúci vyššie uvedené podmienky má nárok na 1 potravinový balíček. Rodina s 1 - 2 nezaopatrenými deťmi
má nárok na 2 potravinové balíčky, rodina
s 3 - 4 nezaopatrenými deťmi na 3 potravinové balíčky, rodina s 5 a viac nezaopatrenými deťmi na 4 potravinové balíčky.
V okrese Levice pracovníci a dobrovoľníci Územného spolku Slovenského Červeného kríža v spolupráci s obecnými
a mestskými úradmi rozdali 2731 balíkov
určených pre 1488 konečných príjemcov.
Na distribúcii sa podieľalo 22 pracovníkov
SČK Levice. „Touto cestou sa chcem poďakovať našim pracovníkom a dobrovoľníkom SČK, ktorí distribúciu zabezpečovali
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bez nároku na finančnú odmenu,“ hovorí
riaditeľka Územného spolku SČK Levice Oľga Szalmová. „Náš územný spolok
s tým žil celé 4 týždne. Zaujali sme k tomu
také stanovisko, že ak si to teraz dobre
nastavíme, ďalšie kolá nebudú pre nás už
také náročné,“ dodáva.
BEZPROBLÉMOVÝ PRIEBEH
Keďže v minulosti sa v niektorých slovenských mestách vyskytli problémy a potravinová pomoc skončila fiaskom, tentokrát
boli podmienky na výber dodávateľov aj
priebeh rozdávania stanovené oveľa prísnejšie. „Distribúcia balíkov sa uskutočnila bez väčších problémov,“ skonštatovala
Szalmová. „Ak sa aj vyskytli, zvyčajne to
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bola nespokojnosť občanov, ktorí sa na poskytnutom zozname nenachádzali, a preto
im balík nebol pridelený alebo sa konkrétna osoba na zozname nezdržiavala na
uvedenej adrese.“ Zoznamy sa generovali
do konca mája, a ak sa niekto stal poberateľom dávky v hmotnej núdzi neskôr, už
sa na zozname nevyskytol a potravinovú,
prípadne inú materiálnu pomoc môže
dostať v ďalšom kole. „Za zmienku stojí
fakt, že v pár prípadoch boli balíčky vrátené z dôvodu predčasného úmrtia alebo
že konečný prijímateľ sa zamestnal a balík
daroval sekundárnemu prijímateľovi,“ dopĺňa. „Na takéto prípady sme mali presný
pokyn z ústredia, kto môže byť sekundárny prijímateľ pri vrátených a neprevzatých
balíčkoch.“ Prijímatelia potravinovej pomoci uvedení na zozname boli písomne
vyzvaní na prevzatie balíčka, s uvedeným
konkrétnym miestom a časom výdaja.
V prípade neprevzatia výzvy či neznámej
adresy a pod., pracovníci SČK po ľuďoch
pátrali na obciach, na evidencii obyvateľstva aj na úrade práce.
O bezproblémový priebeh sa postarala
dobrá organizácia a spolupráca zúčastnených strán. „Bez spolupráce s komunitnými a sociálnymi pracovníkmi miest a obcí
by sa nám pracovalo ťažšie, preto naše
poďakovanie patrí všetkým zúčastneným,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na tomto opatrení ministerstva práce,“ hovorí riaditeľka SČK. Mesto Levice poskytlo
skladové priestory, kde bolo všetkých vyše
2700 balíkov uskladnených. Sklad bol napojený na centrálny pult mestskej polície.
„V ústrety nám vyšli aj miestni podnika-
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telia z firiem: Stavebniny B.K. Dom ktorí
nám pomohli s vysokozdvižným vozíkom,
firma TOMA - hutný materiál s.r.o., ktorá nám poskytla paletový vozík a plech
na pretlačenie 45,5 paliet cez prekážku
(1 paleta 900 kg), miestni deratizéri DeArt
s.r.o, ktorý nám zabezpečili deratizáciu
s dezinsekciu, páni l. Horský M. Ondrejka,
ktorí nám poskytli priemyselný vysávač na
dočistenie skladu a podnikateľ pán Zdeno Červený, ktorý nám dal do bezplatného užívania garáž pre vozidlo, ktoré nám
zabezpečovalo rozvoz balíkov po okrese.
Veľká vďaka všetkým za ústretovosť a bezplatnú pomoc.“ SČK ako partnerská organizácia ministerstva v rámci tohto projektu dôveru nesklamal. Levický územný
spolok prešiel dňa 2. 8. 2016 ústrednou
kontrolou ministerstva, a to priamo v teréne. Územný spolok dostal pochvalu za
dobrú organizáciu práce a komunikáciu
terénnych pracovníkov pri odovzdávaní
balíčkov.
Rozdaním potravinových balíčkov však
projekt pomoci nekončí. Na jeseň sa bude
pokračovať rozdávaním aj hygienických
balíčkov so základnými hygienickými
potrebami ako zubná kefka, zubná pasta,
mydlo a šampón. V ďalších rokoch bude
distribúcia potravinových balíkov pokračovať tak, aby boli využité všetky finančné
prostriedky, ktoré sú na tento operačný
program do roku 2020 určené.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ

PONUKA VOĽNÝCH NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
V MAJETKU MESTA LEVICE NA PRENÁJOM
- obchodný priestor na I. poschodí o výmere 60 m2, obchodný priestor na I. poschodí o výmere 170 m2, kancelársky
priestor na I. poschodí o výmere 14 m2,
kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 26 m2, kancelársky priestor na I.
poschodí o výmere 31 m2, kancelársky
priestor na I. poschodí o výmere 47 m2.

NÁMESTIE HRDINOV Č. 7-8
Ponúkame priestory na prenájom na I. poschodí po rekonštrukcii so samostatným
príslušenstvom, samostatným vykurovaním a odberom elektrickej energie, vhodné ako kancelárske priestory, ambulancie,
ucelený priestor pre firmy s menším počtom zamestnancov, v uvedenom objekte
sú momentálne všetky priestory prenajaté

PERECKÁ UL. Č. 42
- priestor na poschodí o výmere 8 m2,
priestor na poschodí o výmere 50 m2.

NÁMESTIE HRDINOV Č. 13
- nebytový priestor na I. poschodí o výmere 80 m2 (dve miestnosti), nebytový priestor na II. poschodí o výmere 22 m2.

UL. Ľ. ŠTÚRA Č. 3
- nebytový priestor na II. poschodí o výmere 17 m2.

UL. M. R. ŠTEFÁNIKA Č. 1
- nebytový priestor na poschodí o výmere 31 m2, nebytový priestor na poschodí

POĽNÁ UL. Č. 6
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o výmere 70 m2, nebytový priestor na poschodí o výmere 140 m2, nebytový priestor na poschodí o výmere 200 m2.
PRI PODLUŽIANKE 8
- nebytový priestor na poschodí o výmere
45 m2.
MESTSKÝ MAJER
- v uvedenom objekte sú momentálne
všetky priestory prenajaté
Záujemcovia o prenájom nebytových
priestorov sa môžu prihlásiť na na
Mestskom úrade v Leviciach, II. poschodie, č. dverí 64, tel. číslo 6350269.
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KAPITÁN ŠTEFAN I. KOHÁRY
V tomto roku si pripomíname 400. výročie narodenia Štefana I. Koháryho, hontianskeho župana a hlavného kapitána stredoslovenských banských miest, ktorého meno vstúpilo do dejín nášho mesta počas veľkej bitky pri Leviciach v r. 1664, kedy boli Levice oslobodené od tureckej okupácie. Štefan I. Koháry v tejto bitke položil svoj život a túto udalosť dodnes pripomínajú pamiatky aj povesti.
V období 16. a 17. storočia, poznačenom
bojmi s Turkami, sa členovia uhorského
šľachtického rodu Koháryovcov aktívne zúčastňovali na obrane krajiny. Vyznačovali sa
vojenskou statočnosťou a vernosťou panovníkovi, za čo boli náležite odmeňovaní menovaniami do vysokých vojenských a spoločenských funkcií. Otec Peter získal v roku
1622 os Ferdinanda II., barónsky titul a do
trvalého vlastníctva hrady Čabraď a Sitno.
S manželkou mali tri deti: dve dcéry, Máriu
a Magdalénu a jediného syna Štefana. Narodil sa pravdepodobne v roku 1616.
Osirel však v mladom veku a jeho poručníkom sa stal rytier Daniel Esterházy.
Podľa vzoru svojich predkov nastúpil vojenskú dráhu, stal sa dedičným kapitánom Fiľakovského hradu a neskôr v roku
1661 hlavným županom Hontu. Tento
titul sa stal dedičným pre mužských potomkov v rodine. V roku 1664 získal
hodnosť podmaršala a hlavného kapitána
stredoslovenských banských miest. Prvá
manželka zomrela mladá, tak sa oženil aj
druhýkrát. S Juditou rod. Balassa mal šesť
detí, z ktorých synovia Štefan II. a Ján pokračovali v otcových šľapajach a nastúpili
na vojenskú dráhu. Syn Gabriel vstúpil
k františkánom. Štefanovi I. Kohárymu sa
stala osudnou bitka pri Leviciach, kde na
rovine smerom na Tlmače došlo k bitke
armády cisára Leopolda I. pod vedením
maršala Ludwiga de Souchesa a tureckých
vojsk, vedeným Ali pašou. Turci sa snažili získať Levice späť, lebo v lete 1663 ich
dobyli spolu s mestami Nové Zámky,
Sečianky a Nitra, s cieľom následne obsadiť banské mestá s bohatými ložiskami
drahých kovov. Turecká okupácia Levíc
trvala 224 dní, cisárskym vojskám sa dňa
12. 6. 1664 podarilo prudkým útokom
Turkov z mesta vytlačiť. Turci sa však nezmierili so stratou Levíc a vypravili 30 000
armádu. Veľká bitka začala 19.7.1664
a skončila 20.7.1664 víťazstvom spojencov.
Na bojovom poli zostalo asi 800 mŕtvych.
Medzi obeťami bol aj Štefan I. Koháry,
ktorý velil uhorským oddielom. Už na začiatku boja bol zasiahnutý siedmimi guľ-

kami. Klesol mŕtvy zo sedla, ale v strmeni
sa mu zachytila noha a jeho splašený kôň
ho ťahal až do chotára Hronských Kosíh,
kde bezduchý jazdec ostal ležať na zemi.
Telo Štefana I. Koháryho po nájdení preniesli do kostola v Hronskom Beňadiku,
odkiaľ ho na tretí deň príbuzní previezli
a pochovali na rodovom hrade Čabraď.
Kláštorný kostol svätého Benedikta sa nakoniec stal miestom jeho posledného odpočinku, po tom, čo v roku 1690 dal jeho
syn Štefan II. Koháry v hlavnej lodi pred
presbytériom vybudovať rodinnú hrobku.
V roku 1713 uctil pamiatku svojho hrdinského otca tým, že dal na stenu južnej lode
kostola sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku umiestniť epitaf z červeného mramoru
s latinským textom a maľbou na plechu
s výjavom smrti Štefana I. Na mieste jeho
smrti a nálezu jeho tela dal v tom istom
roku postaviť pamätné kaplnky.
Hrdinský život a smrť významného člena
rodu Koháry si spoločnosť pripomenula dňa
25. augusta 1909 na veľkolepej spomienkovej slávnosti, ktorú zorganizoval Ferdinand
Coburg, bulharský cár, ktorý bol pokrvne
spätý s rodom Koháry, pretože jeho predok
Ferdinand Juraj von Sachsen-Coburg-Gotha (1785 – 1851) sa oženil s Máriou Antóniou Gabrielou Koháryovou (1797 – 1862),
poslednou dedičkou rodu. Za účasti najvyš-

ších predstaviteľov Tekovskej a Hontianskej
župy, biskupov, prelátov a iných významných osobností si v kostole v Hronskom Beňadiku uctili pamiatku Štefana I. Koháryho.
V južnej lodi kostola mu bol odhalený nový
pomník pristavený pod starší epitaf, ktorý
podľa návrhov Františka Storna vyhotovili
z bieleho šopronského pieskovca. Pri tejto
príležitosti Ferdinand Coburg dal vyhotoviť
honosnú rakvu, do ktorej uložili pozostatky
baróna. Na rakvu položil kvety, privezené
zo záhrady kaštieľa vo Svätom Antone. Donedávna návštevníci kostola v Hronskom
Beňadiku mali možnosť vidieť aj bojovú
zástavu Štefana I. Koháryho, ktorá vznikla
pravdepodobne v roku 1661, keď získal titul župana. Je vyhotovená z hodvábu a na
jednej strane zástavy je namaľovaný rodový
erb Koháryovcov s latinským textom, na
strane druhej ukrižovaný Kristus. Zástava Štefana I. Koháryho bola súčasťou jeho
výzbroje. Sprevádzala ho na vojenských výpravách a na bojisku prezentovala rodovú
príslušnosť a vieru majiteľa. Zástava slúžila
ako orientačný bod pre jemu podriadené
jednotky i pre generála sledujúceho a riadiaceho z vyvýšeného miesta priebeh boja.
V poslednej bitke Štefana I. Koháryho však
jeho zástava poslúžila aj nepriateľovi, ktorý
v boji podľa nej rozpoznal veliteľa uhorských oddielov a zacielil naň svoje zbrane.
Zástava padla spolu s Kohárym, nie však do
rúk nepriateľa. Po boji bola pozošívaná, aby
nasledovala veliteľa aj po jeho smrti. Počas
slávnostného pohrebu Štefana I. Koháryho
v kostole sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku bola podľa dávnej tradície nesená
v smútočnom sprievode a so zbrojou vystavená, ako vzácny doklad hrdinstva v lodi
kostola. Tam akoby zázrakom pretrvala
vyše tristo rokov. V Leviciach okrem spomínanej kaplnky máme aj ďalšiu nehmotnú
pamiatku – a to ulicu, ktorá je pomenovaná
po ňom. Na návrh Skrášľovacieho spolku
v roku 1890 dali ulici pod hradom názov
po hrdinovi levickej bitky. Na počudovanie
toto pomenovanie prežilo všetky režimy aj
vojny.
Mgr. Margaréta Nováková

Literatúra: Reťkovská, A.: Bojová zástava Štefana I. Koháryho z Hronského Beňadika, Zborník múzeí Banskobystrického samosprávneho
kraja, Stredné Slovensko 11, spoločenské vedy, 2007, s. 61 – 68.
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A čo hovorí
povesť?
Koháryho verný kôň Viktor odniesol z bojiska bezduché telo svojho pána, ktorého
noha zostala zaseknutá v strmeni, Podlužianku s ním preskočil, zimánovský močiar prebrodil, horiacu raž pri Kotrmáni
obišiel, cez Teplicu ho prevliekol. Až poniže Rybníka sa pánova čižma vyšmykla zo
strmeňa. Koník Viktor zostal so zvesenou
hlavou stáť nad Koháryho nevládnym telom a celú noc sa od neho nepohol. Povesť
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hovorí, že sa ukazuje za mesačných nocí
medzi Hronským Beňadikom a Levicami.
Tlmačskí rybári ho pri Hrone videli a kľačianski pastieri ho neraz počuli po kamennej ceste od Šotiho mlyna dupotať. Viacerí
hovorili, že po hradskej cválal velikánsky
kôň a oheň mu šľahal z papule. A to bol
ten Koháryho kôň. Už tristo rokov hľadá
svojho pána...
(Zdroj: Melicher, J.: Tekovské povesti)

ĎALŠÍM PROJEKTOM PRISPELI KU SKRÁŠLENIU MESTA
Levický okrášľovací spolok v týchto dňoch finišuje s realizáciou ďalšieho zo svojich projektov. Cieľom obnovy Koháryho pamätníka bola
nielen oprava schátralej pamiatky, ale aj pripomenutie bohatej histórie nášho mesta a významnej osobnosti, akou Štefan I. Koháry bol.
Levický okrášľovací spolok (LOS) je občianske združenie obyvateľov a priaznivcov Levíc, ktorý sa hlási k tradícii pôvodnej
mestskej okrášľovacej komisii založenej už
v roku 1860. Na Ministerstve vnútra SR bol
ako občianske združenie zaregistrovaný
Levický okrášľovací spolok v apríli 2015.
Pod vedením predsedu Csabu Tolnaiho sa
členmi spolku stali zástupcovia obyvateľov
mesta, architektov, záhradných architektov,
historikov, podnikateľov a ďalších oblastí.
Hlavným cieľom okrášľovacieho spolku je
prispieť ku skrášleniu Levíc a pripomenutiu bohatej histórie nášho mesta. Túžime
po tom, aby sa obyvatelia mesta a návštevníci cítili v Leviciach dobre a príjemne.
LOS má od mája minulého roku za sebou
už niekoľko úspešných projektov. Realizované projekty sú výhradne financované
z peňazí z členského a dobrovoľných príspevkov. Okrem výsadby kvetov a okrášlenia kruhového objazdu pri Kauflande,
výsadby 15 stromov či realizácie barokovej
výstavy v Dobóovskom kaštieli, členovia
na novoročnom zasadnutí LOS rozhodli
o revitalizácii zanedbaného pamätníka pri
Tlmačskej ceste. Na tomto mieste 19. júla
1664 padol v hrdinskom boji proti Turkom
podmaršal a hlavný kapitán stredoslovenských banských miest, čabraďský a sitniansky barón, hontiansky župan, veliteľ
uhorskej jazdy Štefan I. Koháry. Jeho syn
Štefan II. Koháry na uctenie si pamiatky
svojho hrdinského otca dal na tomto mieste v r. 1713 postaviť pamätnú kaplnku. Pôvodný pamätník bol v minulosti zničený
počas víchrice padajúcim stromom, ale
v r. 2002 sa ho podarilo znovu obnoviť. Pa-

mätník však stál nielen na okraji mesta, ale
aj na pokraji záujmu, a preto sa ňom prejavil zub času. Revitalizácia mimoriadne
zanedbaného areálu začala v marci tohto
roku a priebežne pokračuje. Návrh úpravy
areálu navrhol Ing.arch. Roderik Baltazár,

spolu s klampiarom Jozefom Koszorúm
vstupný stacionár s informáciami a erbom
Koháryovského rodu. Prednosta mestského úradu Ing. Rastislav Juhár (taktiež člen
LOS) zabezpečuje pracovníkov z aktivačnej
služby, ktorí významne pomáhajú pri výko-

grafiku a texty pripravil člen LOS a pracovník Tekovského múzea Mgr. Peter Pleva
a známa archeologička, pracovníčka múzea
Mgr. Margaréta Nováková. Štvormetrovú
budúcu informačnú tabuľu ako dar mestu
Levice vyhotovila a nainštalovala spoločnosť ROEZ, s.r.o. O celkovú úpravu pozemku a betonáž pilierov sa postarala firma
VIALLE a Levická záhradnícka spoločnosť.
Odborné murárske práce na samotnom
pamätníku sa vykonávajú vďaka p. Gabrielovi Vraželovi, Pavlovi Šrankovi, Štefanovi
Kosztolányimu - Kamenosochárstvo Tajpan. Pri čistení areálu verne pomáhali študenti Obchodnej akadémie v Leviciach pod
vedením riaditeľky Mgr. Beáty Kováčovej
a profesorky Mgr. Ivety Lešťanovej. Stredná priemyselná škola pod vedením riaditeľa Ing. Romana Karaffu, PhD., pripravuje

pových a upratovacích prácach a taktiež je
veľkou pomocou pri hľadaní firiem, ktoré
by mohli pomôcť. Samozrejme privítame
firmy a spoločnosti, ktoré by sponzorsky
pomohli pri projekte. Tesne pred otvorením zrevitalizovaného areálu LOS vyhlási
verejnú brigádu, aby mohli aj ochotní občania priložiť ruku k dielu.
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Verím, že už v druhej polovici septembra
budeme môcť verejnosti predstaviť vynovený pamätník a verím taktiež, že sa toto
miesto stane opäť navštevované obyvateľmi a návštevníkmi mesta, žiakmi škôl
a kde sa bude môcť znova pripomínať
významná udalosť – veľká bitka, ktorá sa
zapísala do európskych dejín.
Csaba Tolnai, predseda LOS
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Pozvanie na Kalváriu
Na sviatok Povýšenia Sv. Kríža - v stredu 14. septembra 2016 popoludní budú na levickej Kalvárii v obnovenom sakrálnom areáli
už šieste kalvárske hody. Začnú sa od 15:30 hod. pobožnosťou krížovej cesty, od 16:00 hod. slávnostnou svätou omšou, ktorú bude
slúžiť dekan Mons. Ján Bednár s asistenciou ďalších duchovných farnosti Levice-Mesto. Od 17:00 hod. počas agapé - pohostenie
z darov štedrých sponzorov aj samotných účastníkov hodovej slávnosti, sa bude podávať občerstvenie (guláš s chlebíkom, pagáče,
koláče, zákusky ovocie, nealko aj vínko). Okrem osvieženia pre dušu i telo organizátor OZ Patrimonium servandi pripravuje na
tieto hody výstavku z fotografickej dokumentácie obnovy Kalvárie priamo v sakrálnom areáli. Bude možnosť kúpiť si na pamiatku farebné pohľadnice, informačné bulletiny, pre deti pexeso a novinku – magnetky, všetko s námetom levickej Kalvárie. Prístupná bude vyhliadková veža a pre dobrú náladu hodovníkov pripravujeme i kultúrny program. Dúfame že nám Pán Boh požehná
pekné počasie. Pozývame všetkých priaznivcov našej Kalvárie, obyvateľov Levíc i návštevníkov z vidieka.
PhDr. Katarína Holbová,
predsedníčka OZ Patrimonium servandi

VÍKEND SA NIESOL V ZNAMENÍ PRVEJ POMOCI
Druhý ročník projektu Víkend prvej pomoci je za nami! Mládež Slovenského
Červeného kríža Levice spolu s mládežou
z Nových Zámkov po druhýkrát zorganizovali projekt, ktorého cieľom je získanie,
resp. rozšírenie teoretických vedomostí
a praktických zručností poskytovania prvej
pomoci. 55 účastníkov si pri Počúvadlianskom jazere znovu overilo svoje vedomosti

a schopnosti z prvej pomoci. Aj tento rok sa
niesol v znamení medzispolkovej spolupráce, takže medzi nami boli účastníci nielen
z Levíc a Nových Zámkov, ale aj zo Žiaru
nad Hronom, Košíc, Komárna či Popradu.
Účastníci mali možnosť zapojiť sa buď do
teoretického bloku, kde sa od našich lektorov dozvedeli teóriu poskytovania prvej
pomoci, alebo do bloku praktického, kde si

účastníci, ktorí už teoretické základy majú
a sú v prvej pomoci už o krôčik ďalej, overovali tieto vedomosti na realisticky namaskovaných a zahraných situáciách. V týchto
situáciách sa stretli s rôznymi poraneniami,
stavmi zranených či inými okolnosťami,
aby si v reálnych podmienkach bez ohrozenia života vyskúšali ako správne pomôcť,
keď to bude naozaj potrebné. Sme veľmi
radi, že aj tento ročník sa niesol v znamení
smiechu, radosti, nových priateľstiev a najmä, že sme sa znovu naučili čosi nové. Už
teraz sa tešíme na ďalší ročník a na ďalších
nových alebo už známych priateľov.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
všetkým za krásne chvíle, ktoré sme spolu
prežili - mestu Levice, poslancom MsZ Levice a členom Komisie vzdelávania a mládeže pri MsÚ Levice Mgr. Ervínovi Szalmovi a Mgr. Petrovi Benčekovi za pomoc
pri realizácii projektu, podporu a spoluprácu. Ďakujeme a tešíme sa opäť o rok.
Text a foto: Martin Máťaš,
člen Výboru mládeže SČK

TRIEDENIE JE HRAČKA, TVRDIA SLOVÁCI. MNOHÍ ALE NEVEDIA,
AKÝ ODPAD DO AKÉHO KONTAJNERA PATRÍ.
Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na
recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom
PLASTY ZVLÁŠŤ, PAPIER ZVLÁŠŤ. FAREBNÁ ABECEDA
TRIEDENIA
Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo,
červená na kovy. Mnohí ale nevedia, čo všetko môžu do nich

vhadzovať. Ak aj vy ešte váhate, kam patrí polystyrén, ponúkame
vám pomôcku pri triedení.
DO ŽLTÉHO KONTAJNERA NA PLASTY PATRIA:
PET fľaše, plastové obaly z potravín, kozmetiky a čistiacich
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prípravkov, fólie, vrecká, igelitové tašky, vedrá, obaly z CD či prepravky z fliaš. Pred vyhodením je vhodné ich jemne vypláchnuť
a ich objem zmenšiť na minimum. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén a v našom meste je tento kontajner určený
aj na vrstvené obaly, tzv. tetrapaky. Nepatria sem: pneumatiky,
hrubo znečistené plasty z mastných olejov či pást, nebezpečných
látok, zeminy a farieb.
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V našom mesta zatiaľ kontajnery na kovy nemáme, ale kovový
odpad môžete odovzdať na zberovom dvore na Mochovskej ulici.
Všetky informácie o triedení môžete nájsť na www.triedime.sk.
Stránka nielen usmerní, kam s ktorým druhom odpadu, ale aj odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera.

DO MODRÉHO KONTAJNERA NA PAPIER PATRIA:
papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity,
listy, kancelársky papier, lepenku, krabice, kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier. Nepatria
sem: nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier
s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny,
škatuľky z cigariet, kopírovací papier, termopapier a mokrý papier.
DO ZELENÉHO KONTAJNERA NA SKLO PATRIA:
sklenené nádoby, obaly , fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či
liekov, sklenené črepy, okenné sklo bez rámov a aj sklo z okuliarov. Nepatria sem: zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky
a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom
chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika,
dymové sklo a ani plastové vrchnáčiky a korkové štuple zo sklenených fliaš.
DO ČERVENÉHO KONTAJNERA NA KOVY PATRIA:
plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal či starý kovový riad. Nepatria sem: kovové obaly obsahujúce zvyšky nápojov a potravín, tuby z krémov a pást, chemicky
znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.

VIETE, ŽE ...

z 5 zaváracích pohárov môže byť sklenená váza na kvety
10 časopisov sa môže zmeniť na krabicu na televízor
z 30-tich PET fliaš môže byť fleecová bunda
a zo 150-tich koberec
zo 670 hliníkových plechoviek sa môže vyrobiť
rám na bicykel

LEVIČANIA PREZENTOVALI SLOVENSKÚ KULTÚRU V ZAHRANIČÍ
V mesiaci júl 2016 prijal národný mužský
Spevácky zbor slovenských učiteľov (ďalej
SZSU) pozvanie prezidenta Spolku Slovákov v Poľsku - pána Ludomira Molitorisa

a zúčastnil sa XXIII. ročníka festivalu Dni
slovenskej kultúry v Malopoľsku, kde šnúrou
koncertných vystúpení v slovenských obciach
poľského pohraničia prezentoval divákom

Členovia Speváckeho zboru slovenských učiteľov z Levíc a okolia (zľava) - Stanislav
Titurus, Peter Benček, Karol Fabian, Jozef Kušnierik, Martin Paukovič a Ivan Šóš pri pamätnej tabuli prof. Jána Strelca v Kacvíne.
Levice
860. výročie mesta
1156 - 2016

svoje spevácke zborové majstrovstvo a reprezentoval slovenskú kultúru. SZSU, v ktorom
spieva aj sedem spevákov z Levíc a okolia, sa
okrem iného zúčastnil aj odhalenia pamätnej
tabule prof. Jánovi Strelcovi, významnej slovenskej hudobnej osobnosti , v jeho rodisku
Kacvín a členovia zboru spievali aj pri pamätnej tabuli v Niedzici, rodnej obci slovenského
herca Michala Dočolomanského. Štvordňový pobyt u našich severných susedov zavŕšil
SZSU spolu s ďalšími slovenskými, hudobnými a folklórnymi skupinami vystúpením na
festivale v Novej Belej a v Krempachoch, kde
si ho vypočuli aj významné osobnosti politického a kultúrneho života v Poľsku. V týchto
dňoch sa SZSU už intenzívne pripravuje na
koncertné vystúpenia, ktorými sa predstaví
divákom a poslucháčom v našom meste a to
na medzinárodnom Festivale zborového spevu krajín V4, ktorý sa uskutoční v Leviciach
a okolí v dňoch 23. 9. - 25. 9. 2016 za účasti
speváckych zborov z Maďarska, Poľska, SR
a Českej republiky.
Mgr. Peter Benček
Foto: Milica Molitorisová
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POZÝVAME VÁS NA LEVICKÚ 10
Ing. Igor Varga, komisia MsZ športu a Mesto Levice pozývajú všetkých priaznivcov behu na 10. ročník behu uličkami mesta
- LEVICKÁ DESIATKA. Podujatie sa uskutoční dňa 23. októbra 2016 so štartom o 14,00 h na Holubyho ul. (za mestským úradom). Registrácia bude možná od 1. 10. 2016 na http://www.casomierapt.sk/prezentacia/prezen.php
Organizátori podujatia budú radi, ak sa vopred na vyššie uvedenej adrese prihlásite. V prípade, že sa budete chcieť prihlásiť až
na mieste v deň podujatia, túto možnosť budete mať len do 13,00 h. Po tomto termíne nebudeme vedieť zabezpečiť spoľahlivé
meranie času, čo Vám však nebráni sa behu zúčastniť. Počas Levickej desiatky budú na Námestí hrdinov pre deti prebiehať sprievodné akcie.
Všetky bližšie informácie budú včas k dispozícii na www.levice.sk.

Na všetkých sa srdečne tešíme.

POČAS SVETOVÉHO DŇA BEZ ÁUT CESTUJTE V MHD ZADARMO
Mesto Levice sa zapojilo, tak ako po minulé roky, do kampane Európsky týždeň mobility (ETM), ktorú už od roku 2002 každoročne organizuje Európska komisia od 16. do 22. septembra. V spolupráci so SAD Nové Zámky sme pripravili pre všetkých
účastníkov mestskej hromadnej dopravy na 22. septembra bezplatnú prepravu osôb. Cieľom kampane je podporiť opatrenia
udržateľnej mestskej mobility, aby obyvatelia využívali pre prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či MHD) - alternatívy osobných motorových vozidiel. Veríme, že i Vám záleží na kvalite životného prostredia a rozhodnete sa aspoň v tento jeden
deň nechať Vaše auto doma a tak sa aktívne zapojíte do kampane ETM 2016.

TEKOVSKÁ KNIŽNICA V LEVICIACH A MESTO LEVICE
Vás srdečne pozývajú na putovnú výstavu

Najkrajšia kniha a propagačný materiál
o Slovensku za rok 2015
a najkrajší kalendár Slovenska 2016
Výstavy sú sprístupnené širokej verejnosti od 7. 9. 2016 do 23. 9. 2016
v Tekovskej knižnici v Leviciach, Ul. A. Sládkoviča 2.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU LEVICE
otvára v školskom roku 2016/2017 pre malých aj
veľkých záujmové krúžky:
angličtina hrou (1.-4. roč., 5.-9. roč. ZŠ), judo, pohybové hry (cvičenie a tanec), hokej, pedagogika
montessori, golf, florbal, krúžok dobrých nápadov, šachový, stolný tenis, výtvarný, fubal, volejbal,
basketbal, rope skipping, krúžok šikovných rúk, tvorivé dielne, kynologický, jazdecký, moderný tanec,
bedminton, krúžok sebarealizácie a tvorivosti, atleticko-gymnastická škôlka, plávanie, spoločenský tanec

informácie a prihlášky: Centrum voľného času Levice, Ul. sv. Michala 42,
tel. č.: 036 6316 309, 036 6312 661, centrum36@cvclv.edu.sk, www.cvclv.edu.sk
Levice
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Vážení spoluobčania, komisia športu MsZ pripravila dotazník, ktorého cieľom je zistiť záujem verejnosti o šport v meste a jeho rozvoj
a čím by podľa Vás malo mesto prispieť k zlepšeniu situácie v tejto oblasti. Odpovede budú jedným z východísk koncepcie rozvoja športu
v našom meste, ktorá sa v tomto období pripravuje. Za Vaše názory Vám vopred ďakujeme.

Pohlavie

muž

žena

Vek

do 20 rokov

36 - 50 rokov

20 - 35 rokov

51 - 65 rokov

Vzdelanie

základné

stredné

Ekonomická aktivita

žiak, študent

zamestnanec, podnikateľ

dôchodca

nezamestnaný

viac ako 65 rokov

vysokoškolské

iné

Venujete sa športu?

vôbec nie

Kde najradšej športujete?

pasívne - iba sledujem

športujem aktívne, príležitostne

športujem aktívne, pravidelne

v telocvični, v hale

v posilňovni

v plaveckom bazéne

na štadióne, na ihrisku

na zimnom štadióne

v prírode

iné

Ak športujete, najčastejšie
využívate športoviská, ktoré sú

zdarma

platené

oboje

Ako hodnotíte možnosti
pre športovanie a pohybové
aktivity v meste Levice?

sú veľmi dobré

sú dobré

je tu málo možností

Aké športoviská Vám
chýbajú najviac v meste?

telocvične

nevyhovujú mi existujúce športoviská

neviem posúdiť

cyklodráhy

neviem posúdiť

dráha na kolieskové korčule

park, lesopark na beh a prechádzky

iné

Akú športovú aktivitu by ste
prijali, aby mesto organizovalo?
Podporuje mesto dostatočne
športové kluby reprezentujúce
mesto Levice?
Ktorých 5 športov by malo
mesto vo väčšej miere
podporovať?

áno

nie

internet

mestský rozhlas

noviny

výlepné plochy

1.
2.
3.
4.
5.

Kde vyhľadávate informácie
o športových aktivitách?

iné

860.

Vyplnený dotazník prosím odovzdajte na Mestskom úrade
v Leviciach
kancelárii prvého kontaktu do 30. 09. 2016.
výročie
mestav Levice
1156 - 2016
Dotazník v elektronickej forme nájdete na www.levice.sk
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