NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 5, ročník XIV., október 2016, nepredajné

LEVICKÁ DESIATKA OSLÁVILA
JUBILEJNÝ 10. ROČNÍK
Tretia októbrová nedeľa patrí v Leviciach už 10 rokov priaznivcom behu. Na jubilejný ročník nastúpili účastníci v rekordnom
počte, pričom bežali aj celé rodiny. Najmladší účastníci mali len 3 roky a najstarší účastník odbehol celú 10 km trasu vo veku 71 rokov.
Viac na str. 2

OBNOVA DK DRUŽBA
MÁ TRI ALTERNATÍVY
Rekonštrukcia, prestavba či novostavba.
Tieto možnosti obnovy funkcie domu
kultúry z ekonomického a technického
hľadiska analyzovala spracovaná štúdia
realizovateľnosti, ktorou sa zaoberali
poslanci na októbrovom zasadnutí MsZ.
Viac na str. 2

CESTA PRE CYKLISTOV
ČOSKORO REALITOU
Na Ul. Ľ. Štúra pribudne nová cyklocesta
spájajúca stanicu s centrom. Znížením
jazdných pruhov pre motorové vozidlá
vzniknú jazdné pruhy pre cyklodopravu.
Plánom samosprávy je mestské cyklocesty
postupne rozširovať v rámci mesta aj
mimo neho. Viac na str. 3

Z HISTÓRIE RADNICE
Budova radnice z r. 1902 prešla za svojich
vyše 100 rokov viacerými úpravami.
Je zapísaná v zozname Národných
kultúrnych pamiatok. Vedeli ste, že budova
bola pôvodne jednoposchodová? Viac z jej
zaujímavej histórie sa dozviete v článku na
str. 9 - 10
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Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 27. 10. 2016
OBNOVA DK DRUŽBA MÁ
TRI ALTERNATÍVY
Rekonštrukcia, prestavba či novostavba. Tieto možnosti obnovy
funkcie domu kultúry z ekonomického a technického hľadiska analyzovala spracovaná štúdia realizovateľnosti, ktorou sa zaoberali poslanci na októbrovom zasadnutí MsZ. Po nevydarenom investičnom
projekte mesto zvažovalo budúcnosť budovy domu kultúry a dalo
vypracovať odbornej firme analýzu spôsobu jej obnovy. Hlavné
funkčné priority si stanovilo mesto nasledovne: divadelná a multifunkčná sála, služby, menšie kultúrne priestory, detské ihrisko, doplnkové priestory (šatne, sociálne zariadenia). Súčasťou by mali byť
parkovacie plochy aj priestory na vonkajšie kultúrne aktivity (premietanie, pódium) pred budovou. Účelom tejto štúdie bolo priniesť
všetky informácie, ktoré sú potrebné k rozhodnutiu o ďalšom spôsobe realizácie projektu. Firma na základe prehodnotenie všetkých
pozitív a negatív z finančného a technického hľadiska vypracovala
tri alternatívy možnosti obnovy a to rekonštrukcia a obnova budovy,
zbúranie existujúcej budovy a výstavba nového objektu, čiastočné
zbúranie budovy a dostavba novej časti. Na základe tejto analýzy
bolo cieľom zastupiteľstva navrhnúť ďalší postup pre realizáciu tohto
zámeru. Po rozsiahlej diskusii sa však poslanci nezhodli na schválení
niektorej z alternatív a materiál zobrali na vedomie.
ZÁKAZ POUŽÍVANIA ALKOHOLU
NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
Na návrh poslancov R.Kasana, I.Édera a M.Gašparovej bol predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice (VZN)
č. 138 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území mesta Levice a mestských častí, ktorým sa zakazuje požívanie

alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach. Problém
konzumovania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách má negatívny dopad na verejný poriadok, čistotu a bezpečnosť v meste, a taktiež neprispieva k dobrému dojmu o meste.
Toto VZN upravuje miesta, na ktorých platia zákazy konzumácie
alkoholu a umožňuje postihovať nekontrolovateľnú a doteraz nepostihnuteľnú konzumáciu alkoholických nápojov vo vybraných
častiach mesta ako námestia a parky a taktiež v niektorých areáloch a vzdialenosti 100 m od nich ako školy, škôlky, detské ihriská, kostoly, cintoríny, zdravotnícke zariadenia aj zastávky MHD.
Zápisnicu z rokovania aj predložené materiály nájdete na
www.levice.sk v časti mestské zastupiteľstvo.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

PARKOVANIE PRED POLIKLINIKOU RIEŠI KRAJ AJ MESTO
Nedostatok parkovacích plôch pred levickou nemocnicou s poliklinikou (NsP) by mal vyriešiť spoločný investičný projekt Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) a Mesta Levice. Podľa materiálu, ktorým sa zaoberalo zastupiteľstvo NSK koncom októbra, mesto Levice zrealizuje z vlastných zdrojov rekonštrukciu parkovacích plôch pred budovou polikliniky, nakoľko tieto sú využívané aj návštevníkmi cintorína a NSK zrealizuje rekonštrukciu ostatných parkovacích plôch za hlavnou budovou NsP vrátane
vybudovania spevnenej plochy pre leteckú záchrannú službu. Podľa vypracovanej štúdie by malo ísť o cca 200 parkovacích miest
s tým, že celý parkovací systém by mal byť regulovaný parkovacími rampami. Predná časť pozemku by mala byť prenajatá mestu
Levice, ktoré bude zabezpečovať jej správu a údržbu.
(am)

NA CHODNÍKOCH SA UŽ NEBUDEME POTKÝNAŤ
Najväčšou investičnou akciou v tomto roku je bezpochyby rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste. Okrem nej sa však robia
aj menšie investičné projekty, ktoré možno málokto zaregistruje.
V meste boli v priebehu októbra vynovené spojovacie chodníky
v celkovej dĺžke cca 260 m s nákladmi 20 tis. €. Chodník medzi
Základnou školou Pri Podlužianke a tokom Podlužianka bol dosť
frekventovaný a jeho nerovnosti spôsobovali chodcom problémy. Pôvodné betónové kocky boli vymenené za zámkovú dlažbu.
Druhý vynovený chodník potešil obyvateľov sídliska Rybníky V.,
kde bol vymenený prasklinami a prepadlinami poškodený asfaltový chodník medzi bytovkami a parkom v dĺžke 116 m. S opraveným chodníkom sa môže pýšiť aj Ul. kpt. Nálepku, kde došlo
k úprave chodníkov v rámci rekonštrukcie vozovky.

Pribudlo aj päť nových zastávok MHD s celkovými nákladmi
15 tis. € a to na Hlbokej ul., Ul. J. Dózsu, Pereckej a Družstevníckej
ulici. Aj v tomto roku sa pokračuje s budovaním stanovíšť pre kontajnery, okrem pilotného projektu uzamkýnateľného stanovišťa na
Jilemnického ulici pribudlo aj oplotené stanovište na Ul. Kpt. Nálepku a do konca roka budú spevnené plochy pod kontajnermi
na levickom cintoríne. Motoristi sa potešia novému parkovisku na
Ul. Z. Nejedlého 45-49 aj parkovisku pri cintoríne v mestskej časti
Kalinčiakovo, ktoré budú vybudované do konca tohto roka.

Levice
860. výročie mesta
1156 - 2016

Ing. Dalibor Kováč
Ing. Ernest Szilvás
ref. investičných činností MsÚ
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MODERNÁ CYKLODOPRAVA V MESTE ZAČÍNA BYŤ REALITOU
V našich končinách bol bicykel ešte pred
niekoľkými desaťročiami bežnou súčasťou
prepravy obyvateľstva, no hustota motorovej dopravy a arogancia „silnejších“ vodičov tento spôsob prevozu z našich ciest
takmer úplne vytlačila. Vyspelé metropoly
na západ od našich hraníc už dávno pochopili nutnosť diverzifikácie ich dopravy,
pretože rovnako ako u nás, tak aj u nich
chýbal priestor v centrách a na sídliskách
na výstavbu nových parkovacích miest
a ciest s dostatočnou priepustnou kapacitou. „Aktuálne rovnaký problém riešime
aj v našom meste, a preto musíme umožniť alternatívny spôsob takej dopravy,
ktorá bude mať nulové alebo minimálne
priestorové potreby na parkovanie. Ako
najvhodnejšia a najlacnejšia alternatíva je
okrem pešej dopravy cyklodoprava,“ hovorí predseda komisie dopravy a poslanec
MsZ Rastislav Kasan. „Ak však chceme
prinavrátiť cyklodopravu do nášho mesta,
je nutné zamerať sa hlavne na bezpečnosť
cyklistov a to vylúčením možných stretov
s motorovou dopravou, pretože až vtedy
budeme mať šancu, že obyvatelia nášho
mesta začnú používať na prepravu bicykle
namiesto áut,“ dopĺňa poslanec. Ako ďalej hovorí, súčasné koncepcie cyklotrás sú
skôr v podobe návrhov a myšlienok, ktoré
sa aplikujú pri riešení aktuálnych projektov (napr. rekonštrukcia ciest), pričom
nemajú status uceleného projektu, čo je
pre všetkých veľká škoda. Pre rozvoj in-

fraštruktúry a turizmu sú však cyklotrasy
pre mesto kľúčové a bez investícií do nich
budeme mať v budúcnosti veľké problémy
nielen v doprave, ale aj v snahe naštartovať
turistický ruch.
PO REKONŠTRUKCII CIEST PRIBUDNE V MESTE NOVÁ CYKLOCESTA
„Aktuálne začíname trasovať prvú „lastovičku“, cyklocestu na Ulici Ľ. Štúra, kde
dôjde k zníženiu počtu pruhov pre autá
a po krajoch naopak rozšírenie pre cyklodopravu. Týmto spôsobom prepojíme stanicu s centrom mesta a už na budúci rok
pristúpime k trasovaniu a sprístupneniu
bicyklov do pešej zóny, kde vieme cyklotrasu rozvetviť ďalej a prepojiť ju s hradom,
Námestím hrdinov, Námestím Šoltésovej
a podobne,“ vymenúva pozitívne informácie Rastislav Kasan. Plánom mesta je mestské cyklocesty postupne rozširovať. „Mojím tajným snom je do dvoch rokov (popri
povodí Pereca) prepojiť cyklocestou Ulicu
Ľ. Štúra s Mochovskou ulicou, čím by sme
vedeli cyklouzlom spojiť sídliská Rybníky,
priemyselný park a centrum mesta. Tých
možností ako ďalej postupovať je samozrejme veľa, len treba chcieť nájsť zdroje na
ich výstavbu,“ dodáva. Dlhodobou snahou
samosprávy je možnosť vybudovania cyklochodníka Levice – Horná Seč - Dolná
Seč – Kalná nad Hronom, ktorá by sa ďalej
napájala na cyklochodník v Tekove. Takýmto prepojením by vznikla atraktívna

cyklistická trasa k Hronu, ktorá by zároveň prispela aj k rozvoju cestovného ruchu
v rámci regiónu. „Problémy však nastali
s vysporiadaním pozemkov, ktoré sa nám
podarilo úspešne doriešiť,“ hovorí primátor Štefan Mišák. „Na vybudovanie týchto
cyklochodníkov sa budeme snažiť využiť
všetky možné zdroje v rámci eurofondov
a štátnych dotácií,“ informoval primátor.
POŽIČOVNE AJ VIAC STOJANOV NA
BICYKLE
Pre potreby cyklodopravy sa bežne využívajú vo vyspelej Európe automatické
požičovne bicyklov, takže na využívanie
cyklotrás nie je nutné bicykel vlastniť.
„Tento systém postačí iba preniesť do nášho mesta a netreba nič nové vymýšľať,“
hovorí poslanec Kasan. „Samospráve nič
nebráni spolupracovať aj s podnikateľským sektorom ako napríklad hypermarkety a obchodné centrá a umiestňovať
požičovne z ich zdrojov a na ich pozemkoch, pretože takáto symbióza môže byť
prospešná pre obe strany,“ dodáva. Jedným z plánov primátora mesta je zriadiť
požičovňu na stanici. Ako hovorí poslanec
Kasan, je nutné rozvíjať aj ďalšie podporné
a doplnkové služby v podobe stojanov na
súkromné bicykle a kamerového systému
tak, aby bolo miesto na uloženie aj zabezpečené proti prípadným krádežiam alebo
vandalom.“
am

PRIMÁTORSKÁ KVAPKA KRVI

V sobášnej sieni Mestského úradu v Leviciach sa opäť zišli občania mesta, ktorí sa rozhodli darovať krv v rámci podujatia
Primátorská kvapka krvi. Obradná sieň sa dňa 18.októbra zmenila na odberné stredisko.
K tomuto humánnemu činu sa odhodlalo 60 darcov, z ktorých až 14 prišlo darovať
krv po prvýkrát. Darovať krv však nemohli
všetci. Po povinných vyšetreniach museli
byť štyria darcovia zo zdravotných dôvodov
odmietnutí. Odber krvi sa uskutočnil za
pomoci pracovníkov Hematologicko-transfúzneho oddelenia NsP Levice, v spolupráci
s dobrovoľníkmi zo Slovenského Červeného
kríža v Leviciach. Pre všetkých darcov bolo
pripravené malé občerstvenie a každý odchádzal s ďakovným listom od primátora
mesta. Jedným z pravidelných darcov krvi
je aj primátor mesta Štefan Mišák, ktorý nevynechal ani toto podujatie. „Prvýkrát som
daroval krv v r. 1977 na základnej vojenskej
službe, neskôr som chodieval darovať krv

ke krvi mali premiéru nové odberové kreslá,
ktoré Hematologicko-transfúzne oddelenie
NsP Levice získalo práve vďaka primátorovi. Podujatie Primátorská kvapka krvi bolo
organizované v rámci projektu Zdravé mesto Levice, ktorého cieľom je zvýšenie zdravotného povedomia občanov a na základe
tejto myšlienky pripravuje mesto Levice
v rámci projektu pre občanov rôzne podujatia na vzbudenie záujmu o ochranu zdravia
a zdravý životný štýl. S organizovaním Primátorskej kvapky krvi sa začalo v roku 2009
a veríme, že toto úspešné podujatie sa bude
aj naďalej tešiť veľkému záujmu verejnosti.
pravidelne na strednej priemyslovke so žiakmi,“ hovorí primátor. Na Primátorskej kvapLevice
860. výročie mesta
1156 - 2016

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

4. strana

samospráva

Novinky z levickej radnice č. 5/2016

PREHLIADKAMI OSLÁVILI DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU
Dátum 27. september patrí oslavám Dňa cestovného ruchu už od roku 1979, kedy si ho vybrala Svetová organizácia cestovného
ruchu (UNWTO). V tento deň sa totiž symbolicky končí hlavná turistická sezóna na severnej pologuli a začína na južnej. Hlavným
cieľom osláv tohto dňa je zvýšiť povedomie o význame cestovného ruchu a jeho prínose pre celkový rozvoj spoločnosti.
Mesto Levice sa tento rok po prvýkrát zapojilo do týchto osláv
formou bezplatných prehliadok po meste so sprievodcami, ktoré
sa konali počas dvoch dní. Dňa 30. septembra prebehla riadená prehliadka so sprievodcom Mgr. Petrom Plevom, ktorá bola
venovaná sakrálnym pamiatkam mesta. „Zúčastnení ľudia boli
spokojní a boli zvedaví na mnoho drobností aj mimo oficiálnej
prehliadky“, povedal Pleva. 1.október bol venovaný histórii vinohradníctva a vinárstva v našom meste. Počas tohto dňa záujemcov sprevádzal Mgr. Denis Marosy, ktorý sa na margo podujatia vyjadril: „Ľudia boli nadšení a myslím, že boli nad očakávanie
prekvapení, čo vidia v každej pivnici. Panovala dobrá atmosféra
a krásne počasie nás sprevádzalo počas celej prehliadky.“
Sme radi, že tohtoročné premiérové oslavy Dňa cestovného ruchu sa tešili veľkému záujmu, zúčastnilo sa ich vyše 30 občanov.
Počas prehliadok návštevníci mohli vidieť bežne verejnosti nesprístupnené zaujímavosti, ako napr. bývalé panské pivnice či
menšie kamenné pivnice v meste. Taktiež prehliadky levických
kostolov s odborným výkladom priniesli občanom nový pohľad na naše sakrálne pamiatky. Našim cieľom je i prostredníctvom takejto akcie rozvíjať a propagovať cestovný ruch v meste.

Veríme, že i budúci rok sa zaradíme medzi slovenské mestá, ktoré
rozvoj cestovného ruchu podporujú.
Ing. Zuzana Obická
ref. pre regionálny rozvoj a CR

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY V RODINNÝCH DOMOCH
Jedným z období, ktoré si vyžadujú pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi, je obdobie vykurovacej sezóny.
Toto obdobie je možné charakterizovať aj ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov pri nedodržaní technických
podmienok a požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť hlavne pri inštalácii, prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania, pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov, nedodržaní lehôt ich
čistenia a vykonávania kontrol.
Preto Mesto Levice v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona NR
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov za účasti preventivára
mesta Levice a v spolupráci s členmi Dobrovoľného hasičského zboru v Leviciach vykonáva preventívne protipožiarne kontroly v rodinných domoch. Preventívne protipožiarne kontroly
v meste sa vykonávajú v päťročnom cykle podľa vopred stanoveného plánu, počas ktorého budú skontrolované všetky rodinné
domy v meste Levice a v mestských častiach. Pri prehliadkach sa
kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru, stav komínových
a vykurovacích telies, voľnosť prístupu k uzáverom rozvodových
zariadení elektrickej energie, plynu a vody. V prípade zistených
nedostatkov kontrolná skupina upozorní majiteľa alebo prítomnú osobu na nedostatky a pokiaľ to bude možné zabezpečí, aby
sa nedostatky odstránili ihneď na mieste, poprípade im poskytne odbornú pomoc. Prehliadky slúžia predovšetkým k prevencii
proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na
možné riziká vzniku požiarov.
Dodržiavaním nasledovných podmienok predídete vzniku požiarov od vykurovacích telies.

Podmienky bezpečného prevádzkovania komínov:
• vymetacie otvory musia byť uzatvorené dvojitými dvierkami
z nehorľavých materiálov a nesmú sa na nich skladovať horľavé materiály (seno, slama, dravo), podlaha okolo nich musí byť
z nehorľavých materiálov,
• v komíne nesmú byť zamurované horľavé materiály ( napr. drevené trámy)
• komíny, ktoré sú nad strechami a sú z horľavých materiálov
musia byť vybavené lapačmi iskier zabraňujúce ich úletu,
• musí byť zabezpečená pravidelná kontrola a čistenie komínov
a to jeden krát za 4 mesiace pri pripojení palivového spotrebiča
na tuhé palivo, raz za 6 mesiacov pri komíne bez vložky a raz za
12 mesiacov pri komíne s vložkou, na ktorý je pripojená palivový spotrebič na plynné palivo s výkonom do 50 KW,
• čistenie komína vykonáva odborne spôsobilá osoba, ktorá vydá
potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína, ktoré je potrebné predložiť v prípade krytia poistnej udalosti.
Podmienky bezpečného prevádzkovania dymovodov:
• musia byť umiestnené v bezpečnej vzdialenosti od horľavých látok,
• dymovod treba zostaviť a upevniť tak, aby sa samovoľne neuvoľnil,
• rúry dymovodu, ktoré sa do seba zasúvajú musia byť zasunuté
dostatočne v smere ťahu spalín.

Levice
860. výročie mesta
1156 - 2016
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Podmienky bezpečného prevádzkovania palivových spotrebičov:
• nepoužívať vykurovacie telesá so žeravými časťami v priestoroch, kde sa pracuje s horľavými látkami (drevom) a horľavými
kvapalinami,
• horľavé látky – drevo, papier, textil ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových spotrebičov so žeravými časťami a nesušiť
časti odevov a obuvi na palivových spotrebičoch,
• podlaha a ochranná podložka pod vykurovacími telesami musí
byť nehorľavá,
• izolačná podložka musí presahovať pôdorys spotrebiča najmenej o 150 mm na každej strane,
• ochranná clona musí byť vyhotovená s hrúbkou najmenej 3 mm.
Podmienky skladovania horľavých látok:
• v jednotlivých garážach možno uskladňovať len palivá v nerozbitnom obale s objemom najviac 40 l pre motocykel, štvorkolku
a osobný automobil,
• v garáži v priestore jedného miesta na státie možno uskladňovať najviac 10 l pre motocykel, štvorkolku a osobný automobil,
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• na účely lokálneho vykurovania sa môže uskladňovať najviac
100 l kvapalného paliva a to len v prepravnom obale oddelene
od pevného horľavého materiálu, alebo najviac 20 l horľavých
kvapalín,
• horľavé kvapaliny sa nesmú uskladňovať na streche a na povale
rodinných domov.
Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušenia základných
povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov,
dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní
môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.
„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám
určite oplatí a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich
blízkych.“
Mgr. Jana Fábriová
referent PO MsÚ

Pripomenuli sme si Mesiac úcty k starším
Poskytovanie služieb najstarším obyvateľom nášho mesta je
jednou z oblastí, ktoré patria do kompetencií samosprávy. To,
že sa mestu v tejto oblasti darí, svedčí množstvo aktivít určených práve seniorom. Počas roka mestský úrad pripravuje
niekoľko podujatí – spoločenských stretnutí členov denných
centier, známych ako kluby dôchodcov. Medzi ne patria samozrejme predovšetkým aktivity organizované v októbri –
v rámci Mesiaca úcty k starším, ktoré sú všeobecne veľmi obľúbené. Aj tento rok si samospráva pripomenula tento mesiac
spoločenským stretnutím, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. októbra v Hoteli Lev. V rámci programu vystúpili talentovaní žiaci
základnej umeleckej školy a spevácky súbor Nádej zložený
z členov denných centier.

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším členovia denných
centier pripravili zaujímavé podujatia – šachový turnaj, vedomostný kvíz a súťaž v lúštení krížoviek, ktorých sa mohli
zúčastniť všetci dôchodcovia z nášho mesta a mestských častí.
Počas jednotlivých podujatí ukázali levickí seniori svoju šikovnosť a vedomosti. Okrem súťaží na rozhýbanie mozgových závitov si levickí dôchodcovia rozhýbali aj telá na športovej olympiáde seniorov, ktorej prvý ročník sa uskutočnil
dňa 28. októbra v levickej športovej hale a na plavárni. Účastníci si zmerali sily v piatich disciplínach - hod loptičkou do
diaľky a na cieľ, plávanie, beh na 50 m a kop loptou do brány.
Mgr. Alena Danišová
sociálny pracovník MsÚ

MESTSKÁ POLÍCIA ZVÝŠILA KONTROLY
Mestská polícia v Leviciach upozorňuje vodičov motorových vozidiel, že vzhľadom na enormne zvýšený počet priestupkov v cestnej premávke a sústavné nerešpektovanie dopravného značenia
(v centre aj na sídliskách), začala realizovať pomerne rozsiahle preventívno-bezpečnostné opatrenia. Tieto budú zamerané na priestupky súvisiace s porušovaním Zákona o cestnej premávke ako aj
neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky: zákaz
zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, ako aj zákazu státia na chodníku, zákazu státia na verejne prístupnej zeleni a pod. Akcia bude spočívať v upozorneniach vodičov na páchanie týchto priestupkov ako
aj následne, v prípade opakovania sa týchto porušení, v prejednávaní
týchto priestupkov v priestupkovom konaní a ukladaní sankcií.

Mestská polícia v Leviciach vyzýva vodičov motorových vozidiel na dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky a na rešpektovanie dopravného značenia. Veríme, že zvýšenie kontrol prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie
v meste a zároveň k väčšej uvedomelosti vodičov.

Okrem horeuvedených opatrení v oblasti cestnej premávky,
mestskej polícia plní úlohy súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku, ochrany obyvateľov, dodržiavaním poriadku,
čistoty a hygieny v uliciach, na verejne prístupných miestach,
ktoré sú dané zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami mesta, uzneseniami mestského zastupiteľstva a rozhodnutiami primátora mesta.
Levice
860. výročie mesta
1156 - 2016

Mgr. Ján Marcinek, náčelník MsP Levice
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STRETNUTIE RODÁKOV MESTA

Slovami básne sa prihovoril zástupca primátora Ján Krtík pozvaným hosťom na
stretnutí rodákov a osobností mesta, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 860. výročia mesta Levice dňa 14. októbra 2016.
Medzi vyše 40-timi pozvanými hosťami
boli osobnosti z rôznych oblasti kultúrneho a spoločenského života, ktorí pôsobia
na Slovensku aj v zahraničí - spisovatelia,
akademickí maliari, univerzitní profesori,
vedci, režiséri, architekti... Všetci títo významní hostia majú niečo spoločné s mestom Levice, je to buď ich rodisko, miesto
ich štúdia alebo dlhoročného pôsobenia.
„Mnohí z vás tu v Leviciach a blízkom
okolí vyrastali, ale osud Vás zavial ďalej či
už v rámci Slovenska alebo ďalej do sveta
za prácou, za rodinou,“ povedal zástupca

primátora vo svojom príhovore. „Azda
dnešná slávnosť nás prinúti na chvíľu sa
vrátiť v spomienkach do minulosti, pripomenúť si svoje detstvo, školské časy, chvíle
prežité tu, v Leviciach.“ Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v reprezentatívnych
priestoroch levickej synagógy. V rámci

programu spevom a tancom prítomným
pripomenul čaro rodného kraja folklórny
súbor Limbačka, ktorý svoj repertoár čerpá práve z miestnej - čilejkárskej tradície.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

PRIEČELIE RADNICE DOSTANE STARO-NOVÝ VZHĽAD
Na budove mestského úradu prebieha
čulý stavebný ruch. Národná kultúrna
pamiatka postavená v r. 1902 si už nutne
vyžadovala opravy. Opadávajúca omietka
a ošarpaná fasáda nie je dobrou vizitkou
dominanty námestia. Predmetom prác
na priečelí je obnova stredovej časti rizalitu (vystupujúcej časti fasády) a jeho

priľahlých dvoch častí, celková obnovu
balkóna, soklov a dekoratívnej výzdoby.
Budú rekonštruované aj chýbajúce prvky
výzdoby a chýbajúce hlavice štvrťstĺpov
na streche. Okrem toho v celej čelnej časti
bude riešené dodatočné odizolovanie základov proti zemnej vlhkosti s následným
osadením pôvodného kamenného ob-

kladu. Rekonštrukcia sa dotkne aj hodín
na veži radnice. Súčasná veľkosť zostane
ponechaná, ale dôjde k úprave ciferníka
tak, aby font a veľkosť číslic korešpondovali s ostatnou architektúrou a výzdobou.
Farebnosť kovového rámu ciferníka bude
prispôsobená farebnosti fasády. Na priečelie pribudnú aj stožiare na vlajky, ktoré
boli pôvodne jeho súčasťou. Všetky práce
sa uskutočňujú na základe reštaurátorského výskumu pod dohľadom pamiatkového úradu a reštaurátorov. Opravy
priečelia by mali byť ukončené do konca
mája 2017 s nákladmi 77 tis. Eur.
Z dôvodu prebiehajúcich prác bude hlavný vchod do budovy mestského úradu až
do odvolania uzavretý. Na vstup do budovy bude slúžiť zadný vchod z Holubyho
ulice.
Budova radnice prešla za svojich vyše 100
rokov viacerými úpravami. Vedeli ste, že
budova bola pôvodne jednoposchodová?
Viac z jej zaujímavej histórie sa dozviete
v článku na str. 10.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

Levice
860. výročie mesta
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ZŠ PRI PODLUŽIANKE ZÍSKALA NÁRODNÚ CENU KARIÉROVÉHO
PORADENSTVA 2016
Základná škola, Ul. Pri Podlužianke 6, Levice získala cenu za posilnenie kariérovej výchovy u žiakov základnej školy a zavedenie
predmetu „Voľba povolania“ do školského vzdelávacieho programu. Na konferencii Národná cena kariérového poradenstva 2016,
ktorá sa uskutočnila 29. 9. 2016 v Bratislave za účasti zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Zastúpenia
Európskej komisie na Slovensku, ktoré je partnerom súťaže, boli vyhlásené výsledky 8. ročníka súťaže. Organizátor a odborná
porota vyhodnotili 31 príspevkov, ktoré do súťaže prihlásili základné, stredné i vysoké školy, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
neziskové organizácie a ďalší poskytovatelia služieb kariérového poradenstva.
Ocenenia v roku 2016 získala aj naša základná škola Základná
škola, Pri Podlužianke 6, Levice, za posilnenie kariérovej výchovy
u žiakov základnej školy a zavedenie predmetu „Voľba povolania“
do školského vzdelávacieho programu. Predmet „Voľba povolania“, ktorý naša škola do súťaže prihlásila, je inšpirovaný príkladom z Českej republiky a posilňuje možnosti neskoršieho uplatnenia sa absolventov na trhu práce prostredníctvom vhodného
výberu strednej školy vzhľadom na osobný potenciál, schopnosti
a zručnosti jednotlivých žiakov. Na výučbu predmetu má škola
spracované samostatné učebné osnovy s tematickým zameraním
od sebapoznania, cez rozhodovanie, akčné plánovanie, adaptá-

ciu na životné zmeny, prehľad možných krokov absolventa ZŠ,
hľadanie a triedenie informácií a následne ich využívanie až po
svet práce v dospelosti. Autorkou učebných osnov je výchovná
poradkyňa s dlhoročnými odbornými skúsenosťami Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská. Škola iniciatívne oboznamuje odbornú
verejnosť s výsledkami dosiahnutými v tejto oblasti a podnecuje
diskusiu o presadení výučby predmetu „Voľba povolania“ v rámci
štátneho vzdelávacieho programu pre ZŠ.
Zdroj: webstránka školy

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SARATOVSKÁ 85 JE “ZELENÁ ŠKOLA“
Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov.
Na Slovensku je v tomto školskom roku zapojených do programu 286 škôl. Program Zelená škola je pod záštitou ministerstva
životného prostredia a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN. Koordináciu programu zabezpečuje Centrum
environmentálnej a etickej výchovy Živica.
V septembri školského roka 2014/2015
sa do dvojročného medzinárodného
programu Zelená škola prihlásila aj naša
Základná škola na Saratovskej ul. 85 v Leviciach. Prioritnú tému sme si vybrali Zeleň a ochrana prírody. Počas roka sme sa
snažili zmeniť seba a svoje okolie, rozvíjať
pozitívnu energiu, spoluprácu s rodičmi, realizovať environmentálnu výchovu
a praktické aktivity s priamym zapojením
žiakov. Ich cieľom bolo zvýšiť vplyv školy
na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy výučby. Spoločne sme za jeden rok zostavili funkčné
Kolégium, uskutočnili audit školy, vypracovali akčný plán školy, splnili z neho
väčšinu cieľov naplánovaných pre dané
obdobie, o svojich environmentálnych
aktivitách sme informovali školskú komunitu a aktívne ju zapájali do aktivít. Za

dzinárodného certifikátu a vlajky Zelená
škola. V ďalších krokoch sme zveľadili
zeleň v areáli školy pomocou rôznych brigád, vytvorili učebňu v prírode, pocitový
chodník, Záhradu, ktorá učí, Artušov
kruh, zasadili nové dreviny. Spoločnými
silami sme pokračovali v aktivitách Zelenej školy a dňa 5. októbra 2016 na slávnostnej certifikácii v Bratislave bol našej
škole udelený Medzinárodný certifikát
Zelená škola a vlajka Zelenej školy. Naše
dvojročné úsilie prinieslo ovocie a zo
získaného ocenenia máme všetci veľkú
radosť.

čiastočnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ naša škola 9. októbra
2015 na slávnostnej certifikácii v Piešťanoch získala ocenenie - Diplom „Na ceste
k Zelenej škole“. Platnosť Diplomu „Na
ceste k Zelenej škole“ bol nasledujúci jeden školský rok, počas ktorého sme ďalej
plnili ostatné kritériá pre získanie meLevice
860. výročie mesta
1156 - 2016

Veľká vďaka patrí koordinátorom, pedagógom, vedeniu školy, rodičovskému
združeniu, žiakom a rodičom za pomoc
pri rôznych aktivitách spojených s našim
projektom. Ocenenie Zelená škola si veľmi vážime a naďalej pokračujeme v tomto
projekte v novej téme - odpad. Spoločne
sme vytvorili sieť ľudí, ktorá inšpiruje
k zmene. Zmene, ktorú je vidieť a cítiť.
Pretože pokiaľ dokážeme zmeniť školu,
dokážeme zmeniť aj svet okolo seba.
PaedDr. Alžbeta Kiselová
Ing. Monika Mališová
koordinátorky projektu

školstvo / rôzne
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Mesto Levice zastúpené Ing. Štefanom Mišákom, primátorom mesta, vyhlasuje podľa ustanovenia § 4 ods. l zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA/RIADITEĽKY ZÁKLADNEJ ŠKOLY:
ZÁKLADNÁ ŠKOLA ANDREJA KMEŤA LEVICE, UL. M. R. ŠTEFÁNIKA 34
Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:
• kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
• I. atestácia alebo jej náhrada
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Požadované doklady potrebné predložiť do VK:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
(prihláška)
• overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
(nie zápočet rokov)
• profesijný štruktúrovaný životopis
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

občianska bezúhonnosť
ovládanie štátneho jazyka
osobnostné a morálne predpoklady
komunikačné, organizačné a riadiace zručnosti
znalosť školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej
legislatívy potrebnej pre riadenie ZŠ
aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)
zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná)
flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
písomný návrh koncepcie rozvoja školy na funkčné
obdobie (stručný)
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti
na výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického
zamestnanca
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných
údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s dokladmi doručte do 11. 11. 2016 do 11. 00 hod. na adresu :
Mesto Levice, Kancelária prvého kontaktu, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice.
Obálku označte heslom „Výberové konanie na riaditeľa Základná škola Andreja Kmeťa Levice, Ul. M. R. Štefánika 34„NEOTVÁRAŤ !“ s uvedením adresy odosielateľa. O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne
radou školy najmenej 7 dní pred jeho konaním. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

BEH NA ŠIKLÓŠ
OZ Spoločnosť na obnovu a využívanie pamätníka bojov Červenej armády na vrchu Vápnik – Šikloš, komisia MsZ športu a komisia MsZ školstva pozýva pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu a Dňa študentstva všetkých nadšencov behu na
podujatie BEH NA ŠIKLOŠ. Podujatie sa bude konať dňa 16.11.2016 so štartom o 10:00 h pri Koncovej hore.
Bližšie informácie Vám poskytne Mgr. Mária Kuriačková na t.č. 0903352674. Propozície súťaže nájdete na www.levice.sk.

MESTO LEVICE V RÁMCI PROJEKTU „ZDRAVÉ MESTO LEVICE“ V SPOLUPRÁCI
S FIRMOU FINCLUB POZÝVA NA BEZPLATNÚ PREDNÁŠKU

„ STRAVA A ZDRAVIE ČLOVEKA“
dňa 1. decembra 2016 o 16,30 h v sobášnej sieni Mestského úradu Levice.
Aj vy sa čudujete, prečo ste po jedle unavení a chce sa Vám spať?
Nemáte dostatok energie na ďalší výkon?
Chcete zmeniť svoje stravovacie návyky?
Príďte na prednášku a pani Katarína Horáková, profesorka všeobecnej biológie na Fakulte chemickej
a potravinárskej technológie STU Bratislava, Vám poradí a rada zodpovie v diskusii na Vaše otázky.
Všetci ste srdečne vítaní.

Levice
860. výročie mesta
1156 - 2016

životné prostredie
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INVÁZNE RASTLINY - I. ČASŤ
Invázne rastliny v súčasnosti predstavujú vážny problém tak vo verejnej zeleni, ako aj na súkromných pozemkoch. Nesúvisí to
len s prílevom rôznych druhov cudzokrajných rastlín na náš trh, ale aj s globálnou zmenou klímy a všeobecným otepľovaním.
V tejto prvej časti o inváznych rastlinách sa budeme snažiť ozrejmiť, prečo sa niektoré rastliny označujú ako invázne, prečo je také
dôležité ich odstraňovať, a aké povinnosti a zákazy vyplývajú zo zákona o ochrane prírody a krajiny.
Okres Levice je, vzhľadom k lokalizácii v rámci Slovenska, jeho teplej klíme
a blízkosti rieky Hron, na juhu Štiavnických vrchov na prechode panónskej
a karpatskej fytogeografickej oblasti,
najviac reálne aj potenciálne atakovaný
inváznymi druhmi rastlín.
Inváznou rastlinou môžeme vo všeobecnosti označiť nepôvodný druh rastliny,
ktorý sa vo svojom novom biotope spontánne rozširuje, je ťažko kontrolovateľný
a vytláča ostatné, pôvodné druhy voľnej
krajiny alebo druhy v rôznych parkových
a záhradných výsadbách. Vyniká špecifickými vlastnosťami, odolnosťou, vysokou
konkurenčnou schopnosťou (dobrá vitalita, dlhé obdobie kvitnutia a tvorby plodov,
rýchly vegetatívny rast, dobrá reprodukčná schopnosť – vegetatívna, generatívna,
vysoká klíčivosť semien atď.). Darí sa jej aj
v nepriaznivých obdobiach (teplo, sucho,
záplavy) a v lokalitách, kde nie sú pre iné
rastliny priaznivé podmienky pre rast. Pre
tieto svoje vlastnosti sú veľkým problémom pre pôvodnú flóru, ktorú potláčajú,
znižujú druhovú pestrosť – diverzitu –

znižujú ekologickú stabilitu, čím výrazne negatívne ovplyvňujú priaznivý stav
ekosystémov. Zoznam inváznych rastlín
je uvedený v Prílohe č. 2 k vyhláške MŽP
SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny. Vyhláška v platnom znení uvádza v zozname inváznych druhov rastlín
11 druhov. Je to 7 bylín – ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec (krídlatka), boľševník obrovský,
netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská,
zlatobyľ obrovská a 4 dreviny – pajaseň
žliazkatý, beztvarec krovitý, kustovnica cudzia a javorovec jaseňolistý. Ďalej
v tejto prílohe sú uvedené tiež spôsoby
ich odstraňovania. Podľa § 7b ods. 2 a 3
zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, sa
uvedené druhy inváznych rastlín zakazuje
držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať alebo obchodovať s nimi, ako aj
s ich časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť samovoľné rozšírenie
invázneho druhu. Vlastník, správca alebo
užívateľ pozemku je povinný odstraňovať
invázne druhy rastlín so svojho pozemku

a to spôsobom, ktorý je uvedený v Prílohe
č. 2 k vyhláške, a starať sa o pozemok tak,
aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.
V II. časti o inváznych rastlinách sa zameriame na konkrétnu problematiku šírenia
sa inváznych druhov rastlín v meste Levice, ako aj na pripravovaný zákon súvisiaci
s danou problematikou.
Ing. Gabriela Danišová
ref. pre tvorbu a ochranu verejnej zelene

ŠETRITE MIESTO V KONTAJNERI. UŠETRÍTE AJ V PEŇAŽENKE
Stlačením odpadu pred jeho
vyhodením ušetríme nielen
v kontajneri.
Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo
vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na
Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom
na ich objemnosť kladú vysoké nároky
na skladovanie vyprázdnených obalov.
Skôr než ich hodíme do triedeného zberu...

ZOŠLIAPNITE, STLAČTE, ROZLOŽTE
Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory
v nádobách na triedený zber.
Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.
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Z HISTÓRIE RADNICE
Do polovice 18. storočia Levice nemali
radnicu v pravom zmysle slova, richtári
úradovali vo vlastných domoch. Zasadania magistrátu sa podľa potreby až do roku
1754 zvolávali do domu niektorého z jeho
členov. Vtedy mesto pre administratívne
potreby kúpilo rodinný dom pri Mlynskej
ulici, neskôr na starom trhovisku (dnes
Námestie hrdinov), ku ktorému postupne
prikupovalo ďalšie objekty. Stará radnica

narodenia Ľudovíta Košúta. Mestské zastupiteľstvo a funkcionári sa zhromaždili pred
novým Mestským domom a na čele s mešťanostom Ľudovítom Bódogom. Oslavy sa
začali pobožnosťami v kostoloch jednotlivých cirkví zastúpených v meste. Radní
a hostia sa potom zhromaždili v slávnostnej
sieni (dnes sobášna sieň). Pri tejto slávnostnej príležitosti sa zastupiteľstvo uznieslo na
založení základiny pre podporu študentov

Budova starej radnice
stála na mieste dnešného Mestského domu,
avšak zaberala približne len zadnú polovicu jeho pozemku (foto 1). Jednoposchodová budova so škridlovou strechou bola
tesne pred asanáciou vo veľmi zlom stave,
a preto koncom 19. storočia mestskí radní
rozhodli, že treba vybudovať novú účelovú budovu – Mestský dom. Dali vyhotoviť
projekty, zabezpečili príslušné povolenia
a najmä peniaze. Z členov mestského zastupiteľstva zvolili mestskú stavebnú komisiu. Na základný kameň zapísali krátke
dejiny starého objektu, rozpočet na rok
1902 a menoslov členov zastupiteľstva. Po
vymeraní základov sa začalo s výkopmi.
Projekt vyhotovil architekt Rudolf Czibulka, stavbu realizovala stavebná firma Izidora Szauera (Szauer Izidor és Mór). Celkové
náklady na jej vybudovanie sa vyšplhali do
výšky 200 000 uhorských korún. Pracovalo
sa sedem dní v týždni od svitu do mrku.
Mestský dom postavili v slohu neskorého
romantizmu s prvkami uhorskej secesie
(foto 2). Slávnostné odovzdanie Mestského
domu sa uskutočnilo 19. septembra 1902.

levických škôl. Mestské trhovisko, nazývané „hlavné námestie“, pri tejto významnej
príležitosti premenovali na Námestie Ľ.
Košúta (Kossuth Lajos-tér). Rozhodli aj
o zakúpení olejomaľby Ľudovíta Košúta,
ktorú plánovali umiestniť v slávnostnej

Dňa 19. septembra 1902 slávnostne vyzdobené Levice zobudili výstrely z mažiarov umiestnených na hradnom vrchu.
Slávnostné odovzdanie novopostaveného
Mestského domu stanovili na 100. výročie

sieni. Po zasadnutí nasledovala slávnostná
hostina. Na obede sa zúčastnili aj pozvaní
hostia - tekovský hlavný župan, zlatomoravský kráľovský prokurátor, finančný riaditeľ. Po boku mešťanostu Ľudovíta Bódo-

ga sedeli: za slobodné kráľovské a hlavné
banské mesto Kremnica hlavný notár Jozef Szmetanovics a za kráľovské slobodné
mesto Nová Baňa Emil Kotera. Na obede
podávali jesennú polievku, blatenského zubáča s majonézou, sviečkovicu na parížsky
spôsob s jemnou oblohou, tvarohové rezance (čusa) a jablkové pité, pečenú kačicu
a pečené kurča s kompótom a so šalátom,
rôzne zákusky, zmrzliny a parfé – mrazený krém so šľahačkou, ovocie a syr. Hostia
pili kávu a likér, stolové víno z pivnice grófa
Breunera, malotopoľčianske červené víno,
Dörgecsényi muskotányi a šampanské
Littke Sport sekt. Prítomní sa pochvalne
zmienili o kuchárskom umení Váriho, ktorý hostinu pripravil, i o Sándorovej kapele.
Hostina sa skončila na druhý deň o štvrtej
hodine ráno. Levičanov zhromaždených
pred Mestským domom pozdravil Ondrej
Bárdy, duchovný evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, pričom odzneli hymny
a koncert spevokolu.
V 20-tych rokoch 20. storočia mesto začalo uvažovať o prestavbe radnice, pretože
pôvodné priestory už neboli dostačujúce.
Magistrát preto vyhlásil súťaž. Ukázalo sa,
že budove najlepšie rozumie jej autor – architekt Rudolf Czibulka, ktorý poskytol
originálne a úsporné riešenie prestavby
bez rozobratia krovu. Všetky práce riadil
hlavný projektant osobne. Strechu budo-

Pôvodne jednoposchodová budova radnice

Levice
860. výročie mesta
1156 - 2016

vy rozobrali na sektory a podopreli podpornými stĺpmi rozmiestnenými podľa
najprísnejších statických prepočtov. Krov
zdvihli skrutkovými zdvihákmi, pričom
postupne domurovali ďalšie poschodie
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(foto 3). Hlavným námestím sa v pravidelných intervaloch rozliehali povely na pootočenie ramien zdvihákov o štvrť otočky.
Robotníci museli postupovať súčasne, aby
krov nepoškodili. Do zrekonštruovanej
budovy v roku 1927 umiestnili okresný
úrad a iné inštitúcie. Na druhom poschodí
sídlil Štátny daňový úrad, daňové riaditeľstvo, mestská knižnica a múzeum. Na
prízemí bolo šesť obchodných priestorov,
Mestský notársky úrad, mestské žandárstvo a úrad na sprostredkovanie práce.
Pôvodne bolo na prízemí Mestského
domu šesť obchodných priestorov. V pravom krídle na prízemí budovy mal obchod s vínom a so značkovým alkoholom
Imrich Amstetter, ktorého bývalý obchod
z konca 19. storočia stál na námestí pred
starou radnicou na približne rovnakom
mieste. Vľavo od tejto budovy stáli tzv.

história / rôzne

pečenárske búdy. V nich počas trhov
piekli tradičnú levickú pečienku.
V dolnej ľavej časti radnice zriadil židovský
obchodník Bernát Lang centrálnu kaviareň, ktorej priestory siahali aj do ulice Na
bašte. Nachádzala sa tu predajňa s obuvou
Alexandra Kovácsa a obchod Schweihsa a Trebitscha so zmiešaným tovarom.
Po rekonštrukcii budovy sa do priestorov
Langovej centrálnej kaviarne nasťahoval
židovský obchodník Vámos Mór (Móric
Vámos). Vámos bol veľmi obľúbený deťmi,
pretože predával hračky od výmyslu sveta.
Bol to obchodník ako sa patrí. Jeho masívne a bohato zdobené výkladné skrine i lákavé reklamné tabule už z diaľky vzbudzovali pozornosť. V interiéri mal dlhé, vkusne
naaranžované regále plné autíčok, bábik,
kočíkov a iných lákadiel. Zaujímavosťou
je, že pôvodný nápis na fasáde „Lang“ bolo
vidieť aj počas opravy omietky v 90-tych
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Unikátna nadstavba budovy
rokoch 20. storočia. V týchto mesiacoch
fasáda radnice opäť prechádza rekonštrukciou. Aké tajomstvá nám odhalí?
Csaba Tolnai
Foto: archív autora

LEVICKÁ DESIATKA MÁ ZA SEBOU JUBILEJNÝ 10. ROČNÍK
Tretia októbrová nedeľa patrí v Leviciach už tradične priaznivcom
behu. 23. októbra 2016 sa uskutočnil jubilejný 10-ty ročník levického
maratónu na 10 km „Levická desiatka“. Športové podujatie organizuje Mesto Levice v spolupráci s Komisiou športu MsZ v Leviciach pod
záštitou hlavného kontrolóra mesta, Ing. Igora Vargu. Priaznivcom
behu tento rok opäť prialo aj počasie a po upršaných dňoch vykuklo
slniečko. O bežcov núdza nebola, na štart nastúpili naozaj v hojnom
počte. Behu sa zúčastnilo celkom 174 pretekárov, z toho až 60 detí do
12 rokov. „Som rád, keď tento pekný šport má stále viac priaznivcov
a obdivovateľov. Prvý ročník sme začínali s 36 účastníkmi a ich počet
každoročne stúpal,“ povedal organizátor Igor Varga, ktorý sa osobne
maratónu zúčastňuje. „Ďakujem všetkým, ktorí ste si to osobne vyskúšali bez ohľadu na výsledok. Aj vďaka Vám bežecké podujatie Levická 10 stále žije pri vyššej účasti bežeckej aj tej fandiacej verejnosti.“
Víťazom desiateho ročníka Levickej desiatky v kategórii muži sa
stal Tadeáš Fazekaš s časom 36 minút a 13 sekúnd. Na druhom
mieste sa umiestnil Ján Sopko (00:36:49) a na treťom mieste Marek Vidlička (00:37:29).
Medzi ženami obhájila svoje minuloročné víťazstvo Monika
Kováčová s časom 42 minút a 47 sekúnd, druhé miesto obsadila
Martina Burzová (00:43:09) a tretie Lucia Pivarčiová (00:45:27).

V kategórii Najstarší účastník behu sa na stupienok víťazov postavil Michal Okosy zo Šurian, ročník narodenia 1945.
V kategórii deti od 7 do 12 rokov si zlaté medaile prevzali Nikol
Pivarčiová a Boris Bátovský, strieborné Paulína Haulíková a Alex
Mandák a na bronzovej priečke sa umiestnili Tamara Moravská
a Radim Štutika.
V najmladšej kategórii detí do 6 rokov zvíťazili Simona Havranová a Hugo Kašiar, druhé miesto obsadili Barbora Gajdošová
a Tim Kopernický a na treťom mieste sa umiestnili Daniela Jakubíková a Filip Eliáš.
Sprievodným podujatím na Námestí hrdinov boli detské atletické preteky organizované Detskou športovou akadémiou Levice v spolupráci
so Slovenským atletickým zväzom a mestom Levice. V deviatich športových disciplínach si mohli zmerať svoje sily deti do 12 rokov.
Všetkým účastníkom blahoželáme!
Celkové poradie účastníkov nájdete na www.levice.sk
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou
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