NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 6, ročník XIV., december 2016, nepredajné

Levické Vianoce
Vianočné trhy otvorili svoje brány na Námestí hrdinov. Až do 22. decembra si môžete so svojimi priateľmi a blízkymi vychutnať pravú
predvianočnú atmosféru – s jej vôňami, chuťami a príjemnými pocitmi. Zastavte sa počas predvianočného zhonu a užívajte si čaro adventu.
Tú pravú zimnú náladu navodí aj klzisko, kde si môžete so svojimi ratolesťami schuti zašantiť počas zimných prázdnin. Viac na str. 3

ROK REKONŠTRUKCIÍ
Čo nám priniesol rok 2016 a čo nás
čaká v budúcom roku? O úspechoch aj
nezdaroch samosprávy v tomto roku
či plánoch do budúcnosti sa dozviete
v koncoročnom príhovore primátora
mesta na str. 2

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
Ako sa darí našim najmenším a s čím
sa môžu naše materské a základné školy
pochváliť? O ich aktivitách, úspechoch
a projektoch sa dočítate na str. 5-7

ROZVOJ V ZNAMENÍ
ZNAČKY SCHOELLER
Zaspaté
vidiecke
mestečko
ožilo
príchodom rodiny Schoellerovcov. Veľké
závody, automobilová aj železničná
doprava či elektrifikácia mesta. Všetko
spája meno Schoeller. Viac na str. 11
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Vážení občania,
milí Levičania!

Stojíme na prahu najkrajších dní v roku,
vianočných sviatkov. Nalaďme sa do atmosféry nadchádzajúcich sviatkov a vytvorme
si vo svojom vnútri i v rodinách predvianočnú pohodu. Presuňme tieto pocity aj
do ulíc nášho mesta i na pracoviská. Príďte
sa s rodinou a priateľmi zabaviť na vianočné trhy, ktoré sme Vám pripravili, aby
ste si mohli plne vychutnať predvianočnú
atmosféru – s vôňou vareného punču, pečených gaštanov a iných vianočných dobrôt. Koledami a piesňami sa budeme snažiť
pripomenúť vianočné tradície a prostredníctvom duchovných našich cirkví navodiť pokoj v duši. Predovšetkým pre našich
najmenších sme počas zimných prázdnin
pripravili i umelé klzisko na námestí, ktoré
ich určite poteší .
Vážení občania, koniec roka je okrem osláv
príležitosťou na zhodnotenie uplynulého
roka, na bilancovanie aj prijímanie predsavzatí do nového roka. Tento rok sa v našom meste niesol s duchu osláv 860. výročia
prvej písomnej zmienky, v ktorej sa spomína založenie pôvodnej osady na území nášho mesta. Počas týchto rokov sa udialo veľa
zmien. Pôvodnú osadu pripomínajú už len
archeologické nálezy a miesto toho tu stojí
mesto s vyše 30 tisíc obyvateľmi, rozvinutým priemyslom, poľnohospodárstvom,
školstvom... Toto výročie je príležitosťou
na poďakovanie významným osobnostiam
za ich významné zásluhy v prospech mesta
aj jeho obyvateľov, významným rodákom,
ktorí šíria dobré meno nášho mesta, ale aj
všetkým vám, ktorí ste nášmu mestu verní,
ktorí sa podieľate na jeho rozvoji a prispievate k jeho zveľaďovaniu a rastu. Osobitne
mi dovoľte poďakovať poslancom MsZ,
členom komisií MsZ, pracovníkom MsÚ
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a členom Levického okrášlovacieho spolku
za mimoriadnu aktivitu a prácu v prospech
všetkých občanov nášho mesta.
Okrem osláv sa však tento rok niesol aj
v znamení rekonštrukcií a stavebných prác.
Z nich bezpochyby najväčšou bola oprava
miestnych komunikácií vo výške cca 1,6 mil.
eur. S radosťou môžem skonštatovať, že práce prebehli úspešne v stanovených termínoch a desať ciest sa pýši novým asfaltovým
povrchom. V rámci týchto prác boli obnovené aj niektoré chodníky, v ktorých rekonštrukcii by sme chceli pokračovať aj v budúcom roku. Ako prvá lastovička pribudla
v meste aj prvá cyklocesta na Ul. Ľ. Štúra,
ktorá dostane na jar ešte špeciálny farebný
povrch, aby bola odlíšená od ostatných jazdných pruhov. Žiaľ, povoľovací proces neprebiehal podľa našich predpokladov a trošku
sa predĺžil, následkom čoho boli aj dopravné
nehody v tomto úseku. Ďakujeme Vám všetkým, motoristom aj chodcom, za trpezlivosť
a pochopenie počas štyroch mesiacov rekonštrukcií, ktorých výsledkom sú kvalitné
cesty a následne bezpečnejšia jazda. V budúcom roku nás čaká od februára ďalšia dlho
očakávaná výstavba kruhovej križovatky na
Ludanskej ceste a Ul. Kpt. Nálepku, ktorej
výsledkom bude zvýšenie plynulosti a bezpečnosti premávky na tejto križovatke.
Napriek tomu, že v roku 2016 bolo ministerstvami SR vyhlásených menej výziev na získanie nenávratných finančných zdrojov ako
v predchádzajúcich rokoch, mesto spracovalo 24 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V procese posudzovania je ešte 10 žiadostí mesta, 10 bolo neúspešných a 3 už boli
úspešné. Na opravu strechy telocvične na
2. ZŠ, stavebné úpravy priestorov Územného
spolku SČK a nákup technológie na intenzifikáciu zberu zeleného odpadu sme získali
finančné prostriedky v celkovej výške cca
1,4 milióna eur. V budúcom roku budeme
určite v podávaní žiadostí pokračovať, pričom prioritou je získať prostriedky na investičné projekty - rekonštrukcie materských
škôl, kaštieľa v Kalinčiakove, bývalej židovskej školy, vybudovanie komunitného centra
na Ladislavovom dvore ale aj na vybavenie
odborných učební na základných školách,
rozšírenie cezhraničnej spolupráce či kultúrno-spoločenské a športové podujatia.
V tomto roku sme máličko postúpili aj
s problematikou DK Družba. Mesto dalo
odbornej firme vypracovať štúdiu realizovateľnosti, ktorá analyzovala možnosti rekonštrukcie z ekonomického a technickéLevice
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ho hľadiska. Štúdiou sa zaoberali poslanci
na októbrovom zasadnutí MsZ, avšak po
rozsiahlej diskusii sa nezhodli na schválení niektorej z alternatív. Pracovná skupina naďalej rieši spôsob výberu alternatív
riešenia prestavby či výstavby kultúrneho
domu. O ďalšom riešení tejto problematiky
rozhodnú poslanci MsZ.
Ďalším problémom, ktorý vás už dlhodobo
trápi, je parkovanie. Jednou z pozitívnych
správ je, že sa nám podarilo dohodnúť s Nitrianskym samosprávnym krajom na riešení
problematiky parkovania pri Nemocnici
s poliklinikou. Podľa dohody mesto Levice zrealizuje z vlastných zdrojov rekonštrukciu parkovacích plôch pred budovou
polikliniky a NSK zrealizuje výstavbu cca
200 nových parkovacích miest v areáli nemocnice a rekonštrukciu ostatných parkovacích plôch za hlavnou budovou NsP
vrátane vybudovania spevnenej plochy pre
leteckú záchrannú službu. S parkovaním
na sídliskách je to väčší problém. Ako sme
už dávnejšie avizovali, jedným z riešení by
bolo zavedenie rezidentského parkovania,
ktoré však vyžaduje dostatok parkovacích
miest. Môj návrh riešenia, ktorý predkladám poslancom zastupiteľstva, spočíva
v riešení najkritickejších lokalít Vinohrady
a Rybníky 5 - na Vinohradoch vybudovať
parkovisko cca 100 vozidiel a na Rybníkoch
5 vybudovať parkovisko pre cca 180 áut.
V prípade finančných možností vybudovať
i 50 nových miest na Rybníkoch III. Všetky
akcie cheme realizovať v roku 2017.
K rozvoju nášho mesta a regiónu by nepochybne prispelo zveľadenie rekreačného
zariadenia Margita-Ilona. Keďže vypracovaná štúdia dáva predpoklad, že v hĺbke sa
skrýva prameň teplej vody, pripravujeme
administratívne kroky k realizácii vrtu,
ktorý by mohol značne napomôcť záujmu
investorov a rozvoju kúpaliska.
Nezanedbateľnou investíciou v roku
2017 bude i výstavba troch malých a jedného väčšieho detského ihriska, ako i vybudovanie 1. etapy viacúčelového športového areálu na sídlisku Vinohrady.
Milí spoluobčania, prajem Vám radostné a pokojné prežitie blížiacich sa sviatkov v kruhu najbližších, ale predovšetkým Vám prajem, aby ste krásny pocit
vianočných sviatkov nosili v srdci po celý
rok 2017.
Štefan Mišák
primátor mesta
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LEVICKÉ VIANOCE 2016
Levické vianočné trhy na Námestí hrdinov
sa začínajú 16.decembra 2016 slávnostným
otvorením a až do 22. decembra 2016 budú
lákať návštevníkov vôňami a hudbou. Na
návštevníkov čaká 18 stánkov s ponukou
tradičných dobrôt, darčekov a štedrý vianočný program s koledami, vystúpeniami
pre deti a vianočnými pásmami. Vianočné
trhy sú otvorené denne od 10,00 do 20,00 h.
Novinkou počas vianočných prázdnin
bude tento rok po prvýkrát klzisko, ktoré
bude súčasťou vianočných trhov. Klzisko
so syntetickým ľadom bude mať rozmery

20x12 m a bude umiestnené v ľavej časti
námestia (oproti Kalvínskemu domu).
Medzi jeho prednosti patrí nezávislosť na
teplote a chladení. Nakoľko ide o rozdielny povrch v porovnaní s klasickou ľadovou plochou, rýchlosť je menšia a preto si
skúsenejší korčuliari musia chvíľu zvykať.
Pri klzisku budú lavičky na prezúvanie sa
korčuľujúcich a k dispozícii bude aj požičovňa korčúľ, brúsenie korčúľ a stánok
s občerstvením. Klzisko sa začne stavať
15. 12. 2016 a bude otvorené spolu s vianočnými trhmi dňa 16. 12. 2016. Pre verejnosť bude prístupné do 8. 1. 2017 v čase

od 10,00 do 20,00 h, okrem Štedrého dňa,
24. 12. 2016, a Nového roka, 1. 1. 2017.
Srdečne pozývame všetkých Levičanov aj
návštevníkov Levíc, aby si prišli vychutnať
predvianočnú atmosféru – s vôňou vareného vínka, horúceho punču, kapustnice a iných vianočných dobrôt. Koledami
a piesňami sa budeme snažiť pripomenúť
vianočné tradície a navodiť dobrú náladu.
Kultúrny program na námestí počas Levických Vianoc nájdete na str. 12.
Tešíme sa na Vás!

POKYNY A ODPORÚČANIA PRE NÁVŠTEVNÍKOV UMELÉHO KLZISKA NA NÁMESTÍ HRDINOV
PRE BEZPEČNÝ PRIEBEH KORČUĽOVANIA
• Klzisko je otvorené od 16. 12. 2016 do
8. 1. 2017 v čase od 10,00 do 20,00 h
okrem 24. 12. 2016 a 1. 1. 2017.

• Je zakázaný vstup pod vplyvom alkoholu a omamných látok, taktiež sa na
ploche nesmie jesť, piť ani fajčiť

• Nesmie sa skákať cez mantinel ani sedieť na ňom, znečisťovať ľadovú plochu, používať hokejku, puk a loptičku

• Korčuľovanie na klzisku je na vlastnú
zodpovednosť návštevníka

• Na klzisku je potrebné dodržiavať
prikázaný smer korčuľovania a riadiť
sa pokynmi usporiadateľa

• Je zakázané ohrozovať ostatných
účastníkov, podrážať ostatných či naháňať sa.

• Pri každom začatí korčuľovania je
určený smer proti smeru hodinových
ručičiek

• Počas úpravy ľadovej plochy je zakázané vstupovať na klzisko.

• Vstup je povolený len v korčuliach,
povinné je aj použitie rukavíc
• Deti do 6 rokov môžu vstupovať na
plochu len v doprovode staršej osoby

BEZPEČNÉ PRIECHODY PRE CHODCOV
S cieľom zvýšenia bezpečnosti chodcov
mesto buduje nové bezpečné priechody.
Okrem špeciálneho náteru budú aj nasvietené novým LED osvetlením. Na Saratovskej ul. a na Ul. Kpt. Nálepku už motoristi
určite zaregistrovali nové vyvýšené priechody, ktoré fungujú zároveň ako spomaľovače. Všetky nové priechody sú vyznačené špeciálnym červeno-bielym náterom.
Na vybraných úsekoch miestnych komunikácií v meste Levice na uliciach Dopravná, Kpt. Nálepku , Perecká a Saratovská je
vybudované nové osvetlenie priechodov

pozostávajúce z vlastnej osvetľovacej sústavy LED osvetlenia s asymetrickou krivkou svietivosti. Na niektorých úsekoch
motoristov prekvapí nasvietenie priechodu s výstražnými LED prvkami - blikajúce
osvetlenie priechodu na základe detekcie
prítomnosti chodca na priechode a v jeho
blízkosti, ktoré sa zapne pri priblížení sa
chodca na priechod. Projekt bezpečné
priechody sa realizuje z rozpočtu mesta
a z grantu nadácie ČSOB v celkovej výške
60 tis. Eur.

Konzultačné hodiny v konzultačnom pracovisku Centra právnej pomoci na Mestskom úrade Levice v I. polroku 2017

Konzultácie prebiehajú každý druhý piatok od 9,00 hod do 15,00 hod. nasledovne :
13. 01. 2017, 27. 01. 2017, 10. 02. 2017, 24. 02. 2017, 10. 03. 2017, 24. 03. 2017, 07. 04. 2017, 21. 04. 2017, 05. 05. 2017,
19. 05. 2017, 02. 06. 2017, 16. 06. 2017, 30. 06. 2017
Konzultácia s právnikom sa poskytuje v rozsahu max. 1 hodiny, v jednej právnej veci len jeden krát
a je spoplatnená sumou 4,50 Eur.

Levice
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Mesto Levice, Primátor Mesta Levice, v súlade s ustanoveniami § 3 zák. č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov, § 2 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Levice a § 5 zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii,
v znení neskorších predpisov,
vypisuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovného miesta:
PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE V LEVICIACH
Nevyhnutné požiadavky v súvislosti s pracovnou pozíciou
• Vek – nad 21 rokov
• Bezúhonnosť – výpis z registra trestov GP SR
• Zdravotná spôsobilosť
• Duševná spôsobilosť
• Vodičské oprávnenie skup. „B“ a min. 2 roky praxe
Kvalifikačné predpoklady: Stredoškolské vzdelanie s maturitou
Zoznam požadovaných písomností a dokladov
• Prihláška do výberového konania (s uvedením kontaktných
údajov na komunikáciu s uchádzačom a to telefónne číslo
a emailová adresa)
• Profesijný životopis uchádzača
• Overená kópia maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu
• Výpis z registra trestov GP SR uchádzača (nie starší ako
3 mesiace)
• Fotokópia vodičského preukazu skupiny “B“
Termín doručenia prihlášok a dokladov: 05. 01. 2017 do
13,00 hod.
• V zalepenej obálke označenej „Výberové konanie MsP – NEOTVÁRAŤ ! “ poštou na adresu: Mestský úrad, útvar primátora, Nám. hrdinov, č. 1, 934 01 Levice alebo osobne do
Kancelárie prvého kontaktu MsÚ Levice.

• Za doručenú sa považuje prihláška, ktorá došla v stanovenom termíne na MsÚ (nie podacia pečiatka pošty).
Forma a priebeh výberového konania
• Pozvanie na výberové konanie sa uskutoční z uchádzačov,
ktorí si v stanovenej lehote podali písomne prihlášku do
výberového konania spolu s požadovanými písomnosťami
a dokladmi.
• S pozvanými uchádzačmi, ktorí si v stanovenom termíne
podali písomne prihlášku s požadovanými písomnosťami
a dokladmi sa uskutoční pohovor, v priebehu ktorého sa
im podajú všetky informácie o celom priebehu výberového
konania, o disciplínach a podmienkach previerok telesnej,
zdravotnej a duševnej spôsobilosti, ako aj ďalšie informácie o povinnosti získania odbornej spôsobilosti príslušníka
obecnej polície a držby zbrojného preukazu.
Ďalšie informácie
• Bližšie informácie získate v prac. dňoch v čase od 08,00 hod.
do 15,00 hod. u zástupcu náčelníka MsP Zdenka Lauroška na
tel. č.: 036/6312 022, ďalej na internetovej stránke Mestskej
polície Levice: www.msplevice.sk a na mailovej adrese: zast.
nacelnika@msplevice.sk
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

VÝSLEDKY ANKETY O ŠPORTE
V septembri mali občania možnosť vyplniť
dotazník k otázkam športu v meste Levice,
ktorý pripravila komisia MsZ športu. Cieľom tohto dotazníka bolo zistiť, čo obyvateľov ohľadne športu zaujíma, resp. čo im
v meste chýba. Väčšina respondentov sa
o šport zaujíma aktívne a najradšej športujú
v prírode. Zistili sme aj to, že obyvateľom
chýba park alebo lesopark na beh a pre-

chádzky, cyklodráha, dráha na kolieskové
korčule, viac športových podujatí organizovaných mestom, ale aj to, že mesto by malo
viac podporovať športové kluby reprezentujúce mesto. Na otázku „Ktorých 5 športov
by malo mesto vo väčšej miere podporovať?“ bol uvedený futbal, hokej, basketbal,
plávanie a volejbal. Z uvedeného vyplýva, že
obyvatelia mesta majú záujem o šport, špor-

tové dianie v meste a že sa doň radi zapájajú
či už aktívne, alebo pasívne. Dotazník bude
slúžiť ako podklad na spracovanie koncepcie športu, ktorú komisia MsZ športu bude
pripravovať v najbližšej dobe. Všetkým,
ktorí dotazník vyplnili, ďakujeme.
Andrea Havettová
ref. pre šport, kultúru a mládež

VÝZVA PRE PREVÁDZKOVATEĽOV MALÉHO ZDROJA
ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA
Mesto Levice vyzýva všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania
ovzdušia (MZZO) na území mesta Levice a mestských častí, aby
do 15. februára 2017 na Mestský úrad Levice oznámili údaje
a spotrebu za každý MZZO - tepelný zdroj (s príkonom nižším
ako 0,3 MW, t.j. do 300 kW) alebo energetický zdroj.
Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15. februára 2017 je
mesto Levice povinné uplatniť voči prevádzkovateľom sankčné

postihy, v zmysle ustanovenia § 8 zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia uložením pokuty do 663,87 €.
Bližšie informácie vám poskytneme na Oddelení životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice (č. tel. 036/6350267).
Tlačivo „Oznámenie údajov o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na rok 2017“ je možné si prevziať v kancelárii prvého kontaktu
(KPK) MsÚ Levice alebo si stiahnuť z webovej stránky mesta.
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Levická Eurozprávka v Bruseli
Európsky výtvarný projekt, realizovaný
pri príležitosti predsedníctva SR v Rade
EÚ 2016, do ktorého sa zapojila aj naša
Materská škola na Hlbokej ulici v Leviciach, zviditeľnil našu krajinu už aj v zahraničí. Dňa 15. novembra 2016 sa uskutočnila vernisáž výstavy Eurorozprávky
v Bruseli v Galérii IFA LABORATORY.
Na realizácii tejto významnej udalosti sa
spolupodieľal poslanec Európskeho parlamentu pán Miroslav Mikolášik, vďaka
ktorému sa na základe jeho osobného
pozvania vernisáže mohlo zúčastniť aj
12 pedagogických zamestnancov materských škôl z celého Slovenska. Výstavu
otvorili významné osobnosti tak zo SR
aj z Bruselu, ako aj autorka projektu pani
Mária Zuščinová. Svetlom rozžiarená,
rozmanitými farbami nasýtená a tvorivou
energiou nabitá miestnosť galérie, ako aj
samotný slávnostný akt v nás vyvolávali
neopísateľné emócie. Slová chvály a uznania rečníkov, vyzdvihnutie neúnavnej kreatívnej práce a pedagogického majstrovstva projektových učiteliek, ktoré svojím
láskavým a citlivým prístupom dokázali
nadchnúť skupinu svojich detí k jedinečným tvorivým výkonom, sa hlboko dotkli
srdca každej z nás a dojali k slzám. Hlavným cieľom výtvarného projektu bolo
predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu, prispieť k vytvoreniu
a pestovaniu vzťahu detí k poznaniu krajín EÚ prostredníctvom rozprávok z rôznych krajín EÚ, umožniť návštevníkom
výstavy spoznať slovenské mestá cez detskú tvorbu, prostredníctvom rozprávok
poznávať kultúru jednotlivých krajín EÚ
a klasickými rozprávkami krajín EÚ priblížiť nevinnú krásu detskej duše. Do projektu sa zapojilo 57 MŠ z 28 miest Sloven-

ska, prezentovaných bolo 57 výtvarných
projektov v plošnej a priestorovej podobe
zo slovenských MŠ a 12 výtvarných projektov z 3. Európskej školy v Bruseli. Bolo
mi cťou zviditeľniť naše jubilujúce mesto
a prezentovať výsledky niekoľkomesačnej
tvorivej práce detí našej materskej školy aj v zahraničí. Na začiatku roka, kedy
sme boli oslovení k zapojeniu sa do tohto
projektu, ani v mojich najtajnejších snoch
som neuvažovala o tom, že by som sa
mohla osobne dostať do Bruselu. S projektovou kolegyňou Katarínou Malíkovou a riaditeľkou našej MŠ Mgr. Monikou Matusovou sme však s maximálnym
nasadením pracovali na tom, aby nami
vylosovaná rozprávka zo susedného Rakúska „Heidi a Divá Poľana“ priniesla
deťom tak hlboké estetické zážitky, aby
dokázali nielen dramaticky, ale aj výtvarne stvárniť svoje prežívanie z rozmanitých
aktivít a napokon svojou kreativitou nás
úspešne reprezentovať na vernisážach tak
v Bratislave ako aj v Bruseli. Tento úspech
je výsledkom oddanej tímovej spolupráci,
preto úprimne ďakujem všetkým mojim

úžasným kolegyniam, nášmu zriaďovateľovi za finančnú podporu projektu, ZUŠ
v Leviciach za odbornú spoluprácu pri
priestorovom stvárnení rozprávky, našim
šikovným predškolákom – dnešným prvákom a ich zanieteným rodičom. Každý
z nich priložil ruku, aj kus svojho srdca
k úspešnému dielu. Bolo mi potešením so
všetkými spolupracovať a každému z nich
by som dopriala osobne zažiť tú úžasnú
atmosféru v Bruseli. Napriek tomu, že sa
tak nemohlo stať, ostali v nás nezabudnuteľné zážitky a spomienky na spoločné
chvíle tvorivosti a súdržnosti, ktoré nám
bude pripomínať aj Metodický zborník
a DVD nahrávky s aktivitami všetkých
zúčastnených materských škôl v projekte
Eurorozprávky. Tam, kde Eurorozprávka
začala, tam aj vo svojom rodisku končí. Po
svojej zahraničnej ceste v Bruseli ju čaká
ďalšia etapa pokračovania III. slávnostnej
vernisáže dňa 08. 12. 2016 v Mestskej galérii PKO Caraffovej väznici v Prešove.
Alžbeta Kollárová
učiteľka MŠ Hlboká ul. 1, Levice

Prezentácia rozprávky „Heidi a divá poľana“ v MŠ na Hlbokej ulici

ODHALILI HRADNÉ TAJOMSTVÁ
Pod Šiklóšom, neďaleko Kusej hory, v blízkosti Hrona, kde Rimania vyhrali svoje najslávnejšie víťazstvo, leží mesto Levice. V tomto meste je jedna základná škola, ktorá dostala pomenovanie po
významnej osobnosti, akou bol Andrej Kmeť. Nielenže leží v ta-

juplnom zátiší, ale sa v nej dňa 9. 11. 2016 diali rôzne taje, čary
a pasovačky. Na Hradné tajomstvá boli pozvaní malí predškoláci
so svojimi rodičmi, kde na nich čakali čarovné komnaty. Bežné
triedy sa zmenili na Dračie údolie, Tajomnú komnatu, odvážlivci
sa mohli vybrať do čias minulých a zacestovať si v čase. Svoju zdatnosť mohli ukázať v rytierskych súbojoch a v dobytí hradnej veže.
Odmenou im bolo slávnostné pasovanie za rytierov a šľachtičné,
ktoré vykonal sám kráľ. Na záver všetkých pozval na svoj hrad,
v ktorom na nich čakala veselica, na ktorej sa do sýtosti vyšantili
a vyskákali. Malí rytieri a šľachtičné spokojne odchádzali zo školy, v ktorej odkliali spomínané poklady Andreja Kmeťa, veľkého
znalca podsitnianskeho kraja.
Mgr. Laura Salokyová
ZŠ Andreja Kmeťa, Ul.M.R.Štefánika 34, Levice
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ŽIJEME ENVIRONMENTÁLNE
V školskom roku 2016/2017 prebieha na
V. Základnej škole niekoľko aktivít zameraných na ochranu a tvorbu životného
prostredia. V mesiaci september – október
žiaci so svojimi vyučujúcimi realizovali výstavku z plodov jesene, na hodinách
výtvarnej výchovy vyrábali z odpadových
materiálov šarkanov a v polovici októbra
spoznali žiaci a pedagógovia našej školy „Sokoliarstvo ako nehmotné kultúrne
dedičstvo UNESCO“. Cieľom prezentácie
bolo naučiť rozpoznávať jednotlivé druhy
dravcov a sov, prezentovať ukážky sokoliarskeho výcviku, priblížiť žiakom význam
dravcov v prírode a informovať o možnosti ich chovu, vzbudiť záujem a získať nových priateľov pre sokoliarstvo. Sokoliari
poskytli žiakom i pedagógom jedinečný

zážitok environmentálneho vzdelávania.
V našich žiakoch dlhodobo rozvíjame environmentálne cítenie, vzťah k životnému
prostrediu nielen prostredníctvom zážitkovej výučby prírodovedných predmetov,
ale aj prostedníctvom krúžkovej činnosti
a rôznych aktivít. Aj z tohto dôvodu sme
sa zapojili do projektu vyhláseného Nadáciou Volkswagen Slovakia pod názvom
„Najlepší eko – vylepšovák“. Náš projekt
bol jedným zo 14 podporených projektov
z celkových 73 zaslaných projektov z celého Slovenska. Prostredníctvom nášho
projektu si žiaci budú môcť overiť svoje
eko myslenie pri vytváraní návrhu eko
– vylepšováka v priestoroch našej školy.
Najlepší návrh vyhodnotíme počas každoročnej akcie v rámci Dňa Zeme. Vďa-

že celý turnaj prebiehal v duchu fair play
a účastníci turnaja odchádzali z Levíc spokojní a plní úžasných športových dojmov.
Po absolvovaní medzinárodného turnaja
v Boskoviciach a zahraničných poznáva-

cích exkurzií v niektorých krajinách Európskej únie majú žiaci možnosť overiť si
svoje jazykové činnosti a stratégie aj návštevou vianočných trhov v hlavnom meste
Českej republiky v dňoch 9.-11. 12. 2016.

ka finančným prostriedkom získaných
z grantu Nadácie Volkswagen Slovakia
2016 víťazný návrh eko – vylepšováka implementujeme v priestoroch našej školy.
ZŠ Saratovská ul. 43, Levice

Škola sa môže pochváliť úspechmi na
medzinárodnej i celoslovenskej úrovni
nielen v športových, ale i vo vedomostných súťažiach, zameraných na rozvíjanie logického myslenia prostredníctvom
programovacích jazykov Baltie a Scratch
v súťažiach iBobor, Codeweek, Hour of
code a Creative Baltie. Traja žiaci z deviateho ročníka - Filip Fekeč, Radoslav
a Tomáš Petrániovci reprezentovali nielen našu školu, ale aj Slovenskú republiku
s vlastnou niekoľkolevelovou hrou „Tale
of Baltie“ na Creative Baltie 2016 v dňoch
25.-26. 11. 2016 na Fakulte informatických
technológií Vysokého učenia technického
v Brne (foto). Obhajobou v anglickom
jazyku pred odbornou porotou zloženou
z programátorov z praxe a univerzity sa
umiestnili na 4. mieste v konkurencii tímov z Čiech a Poľska. Blahoželáme!
ZŠ, Ul. Sv. Michala 42, Levice

ŠACH NA ŠKOLÁCH
Centrum voľného času (CVČ) v Leviciach
sa aktuálne zapája do 5. ročníka projektu
Šach na školách pre deti od 5-10 rokov, do
ktorého je už zapojených 240 škôl a CVČ.
Šach na školách je aj vďaka odporúčaniu
Európskeho parlamentu z roku 2011 veľkým fenoménom posledných rokov, v niektorých krajinách však funguje už desaťročia. Značný pokrok v školskom šachu
zaznamenávajú štáty západnej Európy

s prepracovanými systémami vzdelávania,
predovšetkým Nemecko, Veľká Británia
a škandinávske krajiny. Cieľom Šachu na
školách pritom nie je výchova kvalifikovaných šachistov, projekt má hlavne spoločensko-vzdelávací charakter. Hlavným
zmyslom je naučiť čo možno najviac detí
hrať šach a využiť túto hru ako nástroj výučby na zlepšenie schopností detí učiť sa
a rozmýšľať. Zároveň sú deti motivované
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AKTIVITY NA ZŠ NA VINOHRADOCH

ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA A ŠPORTU
2. Základná škola na Ul. sv. Michala je
škola plná života a športu. Zameriava sa
predovšetkým na futbal a volejbal s cieľom priviesť čo najviac žiakov k aktívnemu tráveniu voľného času a snaží sa učiť
ich zodpovednosti nielen voči sebe, ale
aj ku kolektívu, a to i na medzinárodnej
úrovni. Každoročne organizuje pre žiakov
športových tried sústredenie zamerané na
kondičnú prípravu pod odborným vedením kvalifikovaných trénerov. V spolupráci s FK Slovan Levice zorganizovala
v predvianočnom období medzinárodný
futbalový turnaj U12 za účasti družobných miest a ich tímov - FC Boskovice
(CZ),VSE Érd (HU), BSE Balassagyarmat
(HU) a slovenských družstiev FK Pohronie Žiar nad Hronom, VION Zlaté Moravce a Banská Bystrica, ktorý sa v tomto
školskom roku uskutočnil dňa 3. 12. 2016.
Aj keď sa naši futbalisti umiestnili na
3. mieste, nič sa nemení na skutočnosti,

Novinky z levickej radnice č. 6/2016

k zmysluplnému využitiu voľného času, čo
je súčasne prevenciou pred sociálno-patologickými javmi. Krúžok vedie dlhoročný šachový pedagóg RNDr. Oliver Ralík z Nitry.
Bližšie informácie získate na tel. čísle 036/6312 661, 0911/969 808, e-mail:
centrumv36@cvclv.edu.sk.
Mgr. Roman Hamaliar
riaditeľ CVČ

Na Základnej škole na Vinohradoch začal školský rok ako na každej inej základnej škole. Našou snahou je nadviazať na
predchádzajúce úspešné obdobie školy.
Veď v hodnotení portálu INEKO sme sa
v Nitrianskom kraji umiestnili na 7. mieste ako škola s výbornými výsledkami žiakov, v rámci hodnotenia predmetových
olympiád a súťaží na 4. mieste v Levickom
okrese, v hodnotení športových súťaží na
6. mieste v okrese. V celoslovenskom testovaní deviatakov a piatakov sme dosiahli
vynikajúce výsledky. Naši piataci a deviataci so svojimi vyučujúcimi sa budú snažiť,
aby si tieto úspechy zopakovali.

dinách anglického jazyka spolu s Kennym
– jazykovým lektorom.
V polovici septembra sme s 25 žiakmi
navštívili našich priateľov v partnerskej
škole v mestečku Námešť na Hané (foto).
V rámci projektu Erasmus+, ktorý sme naštartovali tento školský rok, sme navštívili
poľskú Poznaň a chystáme sa do talianskej Sulmony. Náš projekt „EUROPEAN
RAINBOW“ je zameraný na budovanie
európskeho povedomia cez spoznávanie

iných kultúr prostredníctvom oboznamovania sa s ľudovými povesťami jednotlivých krajín. Do projektu sú zapojení žiaci
z Bulharska, Grécka, Litvy, Poľska, Portugalska a Talianska. Čaká nás náročný školský rok, ktorý však bude pre našich žiakov
určite plný zážitkov v duchu motta našich
školských vzdelávacích programov: „S radosťou za vzdelaním“.
ZŠ, Školská 14, Levice

Žijeme však nielen matematikou a slovenským jazykom, ale snažíme sa o rozvíjanie komunikačných zručností žiakov
v cudzom jazyku. Konverzačný kurz v anglickom jazyku a poznávací zájazd do zahraničia sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou života žiakov na Vinohradoch. Svoje
jazykové zručnosti si môžu naši druháci,
piataci a šiestaci pravidelne rozvíjať na ho-

OD JANUÁRA MÔŽEME OPÄŤ HLASOVAŤ ZA IHRISKO ŽIHADIELKO
Aj v roku 2017 prináša spoločnosť Lidl projekt „Ihrisko Žihadielko“, ktorý je zameraný na rozvoj voľnočasových aktivít detí.
Všetky mestá a obce, kde sa nachádza predajňa tejto spoločnosti, majú možnosť sa zapojiť do tohto projektu a súťažiť o nové
ihrisko Žihadielko určené pre deti od 2-12 rokov s motívom obľúbenej rozprávky o včielke Maji. V desiatich mestách, ktoré v hlasovaní získajú najviac hlasov, spoločnosť Lidl postaví nové ihriská v celkovej hodnote 870 tis. Eur. Hlasovanie sa začne v polovici
januára a bude trvať až do konca februára. Počas tejto doby môže verejnosť každý deň pridávať hlasy pre svoje mesto na stránke
www.zihadielko.sk.
Veríme, že sa do súťaže aktívne zapoja všetci rodičia, starí rodičia aj budúci rodičia a všetci tí, ktorým záleží na našich deťoch.
Aj keď naše mesto v prvom kole súťaže začiatkom tohto roku nebolo úspešné, urobme všetko preto, aby v našom meste vyrástlo
ďalšie pekné nové ihrisko. Bližšie informácie sa dozviete pred spustením hlasovania na webstránke súťaže alebo na webstránke
mesta Levice.

TIP NA DARČEK Monografia mesta Levice
Pri príležitosti 860. výročia prvej písomnej zmienky o meste
Levice uzrelo svetlo sveta druhé rozšírené vydanie Monografie
mesta Levice. Táto výnimočná 271 stranová plnofarebná publikácia by nemala chýbať v žiadnej knižnici rodákov a obyvateľov nášho mesta ale aj okolia.

dozviete o výstavbe mesta a o histórii a zaujímavostiach mestských častí. Začítajte sa a zaspomínajte si na malebné zákutia,
ktoré zmizli vo víre času či osudy ľudí, ktoré sa prelínali možno
aj s tým Vaším. V novom vydaní pribudlo 15 strán s pútavým
obsahom a množstvo nových fotografií.

Monografia mesta Levice vo ôsmich rozsiahlych kapitolách
prináša množstvo informácií o prírodných pomeroch mesta
a okolia, o histórii od mladšej doby kamennej až po súčasnosť,
o hospodárstve, kultúre, športe, ale aj o dejinách školstva a cirkvi v našom meste. V poslednej kapitole o stavebnom vývoji sa

Monografiu mesta Levice si môžete zakúpiť v kancelárii prvého kontaktu, v Levickej informačnej agentúre a v kníhkupectvách.
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SILVESTER A ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA

UMENIE POMÁHA
V nedeľu 11. decembra 2016 sa v priestoroch Synagógy v Leviciach
uskutočnil jubilejný 10. ročník benefičnej aukcie obrazov pod názvom Art for help. Aukcia sa koná pod záštitou zástupcu primátora
mesta Levice RNDr. Jána Krtíka a koordinátorov benefície Csabu
Tolnaia a Mgr. Margaréty Novákovej. Ako aj názov hovorí – umením pomáhať – cieľom aukcie umeleckých diel je získať finančné
prostriedky, ktoré sú následne rozdelené sociálne odkázaným jednotlivcom či rodinám, ale aj občianskym združeniam venujúcim
sa pomoci takýmto občanom. Každoročne pred Vianocami takto
potešíme desiatky ľudí v hmotnej núdzi z Levíc a okolia.
Prvý ročník aukcie sa uskutočnil v roku 2007, kde boli ponúknuté
obrazy iba od jedného umelca a to zakladateľa myšlienky p. Jozefa Kanyuka. Záujem o aukciu každoročne stúpa či už zo strany
umelcov, ale aj zo strany licitujúcej verejnosti. Za desať rokov bolo
na benefičnej aukcii vydražených 358 diel, čím bolo pre sociálne
odkázaných občanov rozdelených skoro 25 tis. Eur. Svoje diela do
aukcie venovalo tento rok rekordných 62 umelcov, ide o profesionálnych a amatérskych výtvarníkov, z ktorých mnohí vystavujú
svoje diela nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Medzi nimi už
po druhýkrát venoval svoje diela aj známy slovenský spevák Pavol
Hammel. Svoje obrazy do aukcie každoročne venuje aj zakladateľ
myšlienky benefičnej aukcie p. Jozef Kanyuk, ktorého postupne
nasledovali desiatky umelcov.

62 diel venovaných do aukcie bolo predstavených na vernisáži
4. decembra. Počas celého týždňa pred konaním aukcie je výstava
prístupná verejnosti v synagóge, kde si záujemcovia mohli diela
pozrieť. Dražba je určená pre širokú verejnosť, takže získať pekné
umelecké dielo a zároveň pomôcť môže každý. Sme radi, že sa toto
benefičné podujatie teší stále väčšej podpore občanov.
Všetkým účastníkom aukcie ďakujeme za podporu tohto charitatívneho podujatia a za pomoc ľuďom v núdzi.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

INVÁZNE RASTLINY – II. ČASŤ
Problematika inváznych rastlín v meste
Levice je pomerne zložitá najmä z dôvodu početnosti jedincov inváznych druhov
a ich rozšírenia v jednotlivých častiach
mesta. Postupne za ostatné roky sa nemenila len klíma, ale aj samotné rozšírenie
inváznych druhov. Najväčšie škody napáchané nekontrolovateľným šírením sa
síce dejú mimo intravilánov, resp. na rozhraní intravilánu a extravilánu, a to najmä
v brehových porastoch riek, na okrajoch
lesov a lúk, kde invázne druhy potláčajú
pôvodnú flóru, znižujú druhovú pestrosť
- znižujú ekologickú stabilitu, čím výrazne negatívne ovplyvňujú priaznivý stav
ekosystémov. Avšak aj v mestách je tento problém podobný. Väčšinu inváznych
druhov si človek zavliekol (intordukoval)
do svojich záhrad a parkov úmyselne ako
okrasné byliny a dreviny. Vzhľadom však
k tomu, že mesto je oveľa citlivejší a nestabilnejší ekosystém z pohľadu ekologickej
kvality a biodiverzity, invázne rastliny ho
oveľa jednoduchšie obsadzujú.
Z dôvodu závažnosti situácie s ich rozširovaním si mesto Levice dalo v roku 2015 vypracovať „Dokument riešenia problematiky inváznych rastlín v intraviláne mesta
Levice“. Zhotoviteľom dokumentu bol

rôzne
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autorský kolektív z Technickej univerzity
vo Zvolene. Dokument rieši najmä hodnotenie súčasného stavu rozšírenia jednotlivých inváznych druhov, návrh riešenia
problémových plôch, t. j. lokality s ich najvyšším zastúpením a potenciálne najviac
ohrozené plochy, ako aj návrh etapovitej
eradikácie, resp. likvidácie inváznych rastlín v meste. Všeobecne možno povedať, že
najmä opustené plochy a ruderálne stanovištia sú primárne obsadzované inváznymi
druhmi. Výnimkou však nie sú ani plochy
verejnej zelene a neudržiavaných súkromných záhrad. Riešenie súčasného stavu
šírenia inváznych rastlín v našom meste
bude dlhodobým procesom. Zo strany
mesta bude nevyhnutná spolupráca so súkromnými vlastníkmi a správcami pozemkov s výskytom inváznych drevín.
V tomto roku mesto Levice v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny, začalo s postupným odstraňovaním inváznych drevín, ktoré mali
v zmysle horeuvedeného dokumentu najmä
zhoršený až zlý zdravotný stav. Išlo o druhy
pajaseň žliazkatý a javorovec jaseňolistý,
ktoré majú na území mesta najpočetnejšie zastúpenie. Je potrebné poznamenať,
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že lokality s výskytom inváznych drevín
majú rôzne vlastnícke vzťahy, čo do značnej
miere limituje zásah voči týmto drevinám.
V nasledujúcich rokoch bude mesto pokračovať v odstraňovaní inváznych drevín
aj v spolupráci s vlastníkmi a správcami
pozemkov, na ktorých bol zaznamenaný
výskyt rastlín s expanzívnym správaním.
Zároveň mesto Levice upriami pozornosť
na šírenie osvety medzi obyvateľmi s cieľom zamedziť rozširovaniu takýchto rastlín.
Ing. Gabriela Danišová
ref. pre tvorbu a ochranu verejnej zelene

Rozlúčka so starým rokom a vítanie nového sú oslavy, ktoré sú spojené aj s ohňostrojom a zábavnou pyrotechnikou. Viac ako polovica
požiarov počas Silvestra a Nového roku vznikne ako dôsledok ľudskej neopatrnosti a nezodpovednosti pri manipulácii a používaní
zábavnej pyrotechniky. V drvivej väčšine si občania neuvedomujú,
že svojím nezodpovedným konaním môžu ľahko zapríčiniť požiare
balkónov, susedských bytov, zaparkovaných vozidiel, kontajnerov
alebo požiare v prírodnom prostredí, ktoré si vyžadujú profesionálny zásah hasičov. Okrem toho zábavná pyrotechnika spôsobuje aj
rozsiahle popáleniny a stratové poranenia. Najlepšou prevenciou
proti požiarom a úrazom spôsobených zábavnou pyrotechnikou je
nepoužívať ju. Málokto však odolá ligotavej žiare, ktorá má toľko podôb, farieb, efektov. Možnosť, ako aspoň zmenšiť množstvo úrazov
a požiarov je kúpa zábavnej pyrotechniky od certifikovaných výrobcov a predajcov. Pri jej používaní musíme dodržiavať pokyny výrobcu a predajcu, nesmieme vykonávať neodborné zásahy do zábavnej
pyrotechniky, zapaľovať ju priamo v ruke a v blízkosti tváre, pokúšať
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sa opäť zapáliť zábavnú pyrotechniku, ktorá nevybuchla. Práve naopak, je potrebné ju uhasiť s dostatočným množstvom vody.
Majte na pamäti, že pri každom zapálení zábavnej pyrotechniky
vznikajú rozžeravené fragmenty, ktoré sú potencionálnym zdrojom požiaru. Dodržiavaním zásad pri používaní pyrotechnických
výrobkov sa vyhnete mnohým problémom, ktoré si zvlášť počas
vianočných sviatkov nepraje mať nikto z nás. Na decembrovom
zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva prerokujú schválenie
Všeobecného záväzného nariadenia č. 140 „Požiarny poriadok
mesta Levice“, ktorého obsahom je aj používanie pyrotechnických
výrobkov. Informácie o používaní pyrotechnických výrobkov na
území mesta Levice v rámci schváleného VZN č. 140 „Požiarny
poriadok mesta Levice“ nájdete na web stránke mesta Levice.
Mgr. Jana Fábriová
technik PO MsÚ v Leviciach

PRÍRUČKA NA OCHRANU OBYVATEĽSTVA VO FORME KALENDÁRA DO KAŽDEJ DOMÁCNOSTI
Mesto Levice bude v najbližších dňoch dávať
do každej domácnosti dvojročný kalendár
Slovenských elektrární, ktorý obsahuje príručku pre ochranu obyvateľstva v ochrannom pásme Atómových elektrární Mochovce. V kalendári nájdete informácie, ktoré by

Vám mohli byť užitočné v prípade, ak by
došlo k mimoriadnej udalosti. Pravdepodobnosť, že k tejto udalosti dôjde, je nízka,
ale aj napriek tomu by sme všetci mali vedieť,
čo v takomto prípade robiť. Našou najvyššou
prioritou je bezpečnosť obyvateľstva. Preto

sú vypracované pre prípad radiačnej udalosti súbory opatrení, ktoré zabezpečia zvládnutie takejto udalosti bez ujmy na zdraví
obyvateľov.
Ing. Miroslav Stanek
ref. KR a CO mesta Levice

LEVICE ŽILI ZBOROVÝM SPEVOM
Mesto Levice si počas tohto roka pripomína 860. výročie prvej
písomnej zmienky, pričom v rámci osláv pripravujeme počas celého roka pre svojich občanov a návštevníkov rôzne tradičné, ale
aj nové sprievodné podujatia. Jedným z nich bol aj Prvý ročník
festivalu zborového umenia, ktorý sa konal od 23. do 25. septembra 2016. Riaditeľom a manažérom festivalu boli RNDr. Ján Krtík
a Mgr. Peter Benček. Počas troch festivalových dní sa predstavili
spevácke zbory zo Slovenska a z ostatných krajín Vyšehradskej
štvorky, Maďarska, Poľska a Českej republiky. Pozvanie na úvodný ročník prijali špičkové spevácke zbory - Spevácky zbor slovenských učiteľov zo Slovenska, Chorus Ostrava z Českej republiky,
Cantemus Gyermekkórus z Maďarska, Podkarpacki Chór Meski
z Poľska, ktoré zaručili kvalitný a hlboký umelecký zážitok. Vysokú úroveň festivalu zabezpečili jeho odborní garanti - prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. a doc. Mgr. Art. Štefan Sedlický, ArtD.,
a taktiež Realizačný a prípravný tím, ktorého členmi boli zamestnanci MsÚ a MsKS. Festival nemal núdzu o sponzorov a podujatie finančne podporil aj Nitriansky samosprávny kraj. Bohatý
3-dňový program festivalu začal v piatok výchovným koncertom
pre stredné školy a večer sa zborové telesá predstavili k hlavnom
programe, ktorý prebiehal v synagóge, v kaštieli v mestskej časti
Kalinčiakovo a v evanjelickom kostole v mestskej časti Čankov.
V sobotu sa o prekvapenie verejnosti postaralo vystúpenie súborov v obchodnom centre a na námestí. Sobotňajší program zavŕšil
slávnostný galakoncert v centre kultúry Junior, na ktorý prijalo
pozvanie množstvo hostí z odbornej hudobnej sféry. Na nedeľu boli pripravené sakrálne koncerty v kostoloch v Leviciach a v
blízkom okolí. V rámci prepájania národných kultúr si poslucháči
mohli vypočuť hudobné diela z okolitých krajín a medzi nimi aj

verejnosti dobre známe melódie skladateľov Dvořáka, Suchoňa či
Cikkera. Medzi vrcholné zážitky festivalu patrila nepochybne záverečná skladba Ave Maria skladateľa Franza Biebla v spoločnom
prevedení všetkých speváckych zborov pod taktovkou Štefana
Sedlického. Pôsobivá kombinácia hlasov a efektné rozostúpenie
členov zborov umocnili dojem z nevšednej interpretácie známej
skladby a zaslúžili si dlhotrvajúci potlesk nadšeného obecenstva.
Cieľom Festivalu zborového spevu Levice je spopularizovanie
zborového spevu a umelecké obohatenie mesta Levice a jeho širšieho okolia. Po úspešnom prvom ročníku je našou snahou spraviť z podujatia tradíciu, ktorá by oslovovala stále väčšie množstvo
poslucháčov a stala sa jedinečnou v rámci vyšehradskej spolupráce na Slovensku.
Adriana Macáková
Mestský úrad Levice
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KRYTÁ PLAVÁREŇ
Piatok

23. 12. 2016

Sobota

24. 12. 2016

Zatvorené

Nedeľa

25. 12. 2016

Zatvorené

Pondelok

26. 12. 2016

Zatvorené

13,00 – 21,00 hod.

Utorok

27. 12. 2016

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Streda

28. 12. 2016

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Štvrtok

29. 12. 2016

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Piatok

30. 12. 2016

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

13,00 – 14,00 / 17,00 – 21,00 hod.

Sobota

31. 12. 2016

Nedeľa

01. 01. 2017

Pondelok

02. 01. 2017

Zatvorené

13,00 – 21,00 hod.

Utorok

03. 01. 2017

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Streda

04. 01. 2017

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Štvrtok

05. 01. 2017

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Piatok

06. 01. 2017

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Sobota

07. 01. 2017

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Nedeľa

08. 01. 2017

9,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Zatvorené
Zatvorené

REGENERAČNO-RELAXAČNÉ CENTRUM
Sobota

24. 12. 2016

Nedeľa

25. 12. 2016

Pondelok

26. 12. 2016

Zatvorené

13,00 – 21,00 hod.

Utorok

27. 12. 2016

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Streda

28. 12. 2016

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Štvrtok

29. 12. 2016

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Piatok

30. 12. 2016

10,00 – 12,00 hod.

Sobota

31. 12. 2016

Zatvorené

Nedeľa

01. 01. 2017

Zatvorené

Pondelok

02. 01. 2017

Zatvorené

13,00 – 21,00 hod.

Utorok

03. 01. 2017

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Streda

04. 01. 2017

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Štvrtok

05. 01. 2017

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Piatok

06. 01. 2017

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Sobota

07. 01. 2017

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Nedeľa

08. 01. 2017

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Zatvorené
Zatvorené

13,00 – 21,00 hod.

ZIMNÝ ŠTADIÓN
Piatok

23. 12. 2016

Sobota

24. 12. 2016

Nedeľa

25. 12. 2016

10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.

Pondelok

26. 12. 2016

10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.

Utorok

27. 12. 2016

10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.

Streda

28. 12. 2016

10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.

Štvrtok

29. 12. 2016

10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.

Piatok

30. 12. 2016

10,00 – 12,00 hod.

Sobota

31. 12. 2016

Zatvorené

Nedeľa

01. 01. 2017

Zatvorené

10,00 – 12,00 hod.

14,00 – 16,00 hod.
Zatvorené

14,00 – 16,00 hod.

OTVÁRACIE HODINY OD 2. 1. 2017 DO 8. 1. 2018 BUDÚ UVEREJNENÉ
NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE WWW.SSZLEVICE.SK
Levice
860. výročie mesta
1156 - 2016
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ROZVOJ V ZNAMENÍ ZNAČKY SCHOELLER

OTVÁRACIE HODINY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ
POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN
9,00 – 12,00 hod.

Novinky z levickej radnice č. 6/2016

Zrušením feudalizmu v roku 1848 sa Levice
vymanili z poddanskej závislosti na rode Esterházyovcov, ktorí zanedbané majetky prenajali v roku 1861 rodine Leidenfrostovcov
a viedenským súrodencom, bankárom Alexandrovi a Pavlovi Schoellerovcom. V roku
1867 Schoellerovci panstvo definitívne odkúpili za sumu 1 100 000 forintov. Hlavnými
nájomcami a zveľaďovateľmi panstva však
naďalej zostávali Leidenfrostovci. Až neskôr
vtlačila prítomnosť Schoellerovcov pečať
celému mestu i jeho okoliu (patrila im väčšina blízkych majerov: Svätojánska pusta,
Nixbród, Dobogov, Ladislavov dvor – tzv.
Laci-major, majere v Sándorhalme, v Géni
a v Loku). Schoellerovci vlastnili sedem liehovarov, mali veľkochov dobytka a šľachtených
koní (napr. v Novom Tekove), s ktorými boli
známi aj v zahraničí. Ich majetok zahŕňal aj
okolité lesy, vinohrady, kameňolom a mlyn,
ktoré spravovali poverení správcovia a bíreši. Od 1886 majetok panstva zastrešovala
firma Schoeller a spol. Rodina Schoellerovcov v roku 1893 iniciovala založenie cukrovaru v Pohronskom Ruskove a stala sa jeho
najvýznamnejším akcionárom. V čase príchodu Schoellerovcov boli Levice malým,
zanedbaným a nerozvinutým mestečkom.
Po ich odchode boli priemyselným, poľnohospodárskym, kultúrnym a správnym centrom dolného Pohronia. V meste fungovala
automobilová doprava, pracovalo niekoľko
priemyselných podnikov a vybudovalo sa
centrum, niekoľko škôl a kultúrnych ustanovizní. Aj konečné prepojenie Levíc s ostatným
svetom železnicou bolo z veľkej časti zásluhou
Schoellerovcov. Vedľajším efektom pripojenia
mlyna na sieť Stredoslovenských elektrární
bola masová elektrifikácia Levíc a ich okolia
v rokoch 1928 až 1931. Rodina bola mimoriadne aktívna aj v sociálnej oblasti – usporadúvala dobročinné akcie a podporovala chudobinec, sirotinec, nemocnicu a cirkvi.

nielen k sebe, ale aj k iným. Traduje sa, že
rád chodieval do vinárne hotela Lev, aby si
vypočul cigánsku hudbu, a neraz v nej minul
nemalé peniaze.

LEVICKÝ MECENÁŠ

Obrovskou škodou pre Levice je strata Schoellerovho kaštieľa (foto 2). Honosnú budovu
dal v roku 1879 v neobarokovom slohu postaviť Ladislav Leidenfrost ako sídlo majiteľa
panstva. V roku 1900 kaštieľ vyhorel a pri rekonštrukcii k nemu podľa projektu architekta Rudolfa Czibulku pristavili ďalšie poschodie. Ladné prepojenie stavby s jej prostredím
zdôrazňujú popínavé rastliny šplhajúce sa
po stenách. Schoellerov kaštieľ stál na mieste
dnešného kvetinového záhonu v mestskom
parku. V kaštieli, v najprepychovejšom dome
Levíc na začiatku 20. storočia, boli salóny,
obrazáreň, knižnica a iné miestnosti obsahu-

Pre Levice hádam najznámejší príslušník
Schoellerovcov bol Rytier Gustav Philipp
Ritter von Schoeller (foto 1), ktorý prišiel
do Levíc z Brna v roku 1893. Bol bezdetný (osvojil si v roku 1936 syna svojej sestry
Eugena Szűts Jenő), temperamentný, vedel
užívať život plnými dúškami. Miloval jedlo,
víno, tanec a cigánsku hudbu. Lipol na svojich zbierkach umenia a starých zbraní. Rád
jazdil na koni, bol vášnivý poľovník a pre
zranenie krku, pamiatku na šermiarsky súboj, vraj iba šepkal. Tento Viedenčan, ktorý
plynulo hovoril aj po maďarsky, bol štedrý

Keď prichádzal do milovaného levického
sídla, zvykol deti obdarúvať sladkosťami.
Keďže park bol súkromný a neslúžil verejnosti, občas sa stávalo, že zvedaví chlapci neodolali pokušeniu niekde predsa len preliezť
plot a nazrieť pre nich do neznámeho sveta.
V parku však voľne pobehovali štvornohí
strážcovia a tak sa stávalo, že chlapci v lepšom prípade šli domov len s rozstrapkanými
nohavicami. Pri jednej takejto nepozvanej
návšteve sa Schoellerove psi pustili rovno
do mladíkov a zachraňovať ich musel sám
Schoeller. Namiesto zaslúženého trestu im
tento rakúsky gentleman daroval ako kompenzáciu za roztrhané nohavice poukážky,

za ktoré im ich mamy mohli v obchode kúpiť
niekoľko takých nohavíc. Jeho nákupné poukážky boli určené pre verných zamestnancov, ktoré im vydával pri rôznych sviatkoch.
Nečudo, že si ho Levičania obľúbili a nazývali ho „náš Schoeller“. Nemohlo sa stať, že
aj počas hospodárskej krízy a v období vážneho nedostatku nemali jeho zamestnanci
každý deň chlieb, čerstvé mlieko či maslo
a to rovno predo dvermi ich príbytkov.

júce vzácny nábytok či vyrezávané schodiská,
kozub z talianskeho a zo zeleného švédskeho
mramoru (vyrobený vo Viedni v roku 1898),
koberce, gobelíny, obrazy, plastiky, poľovnícke trofeje a ďalší majetok úctyhodnej hodnoty. Schoellerovo služobníctvo bývalo naproti
rezidencii, v bývalom esterházyovskom kaštieli z rokov 1863 až 1865. V súčasnosti je
k tejto budove pristavaná banka. Impozantný
zovňajšok kaštieľa zvýrazňoval krásny park
plný vzácnych stromov, kríkov a rastlín zo
Stredomoria, Severnej Ameriky, či z Malej
alebo Východnej Ázie (mnohé z nich v parku rastú dodnes), medzi ktorými vynikali
ihličnany a paprade. Na hladinách jazierok
a kanálov plávali lekná a v čistej vode žili ryby
a vzácne živočíchy, mloky a iné. Park v štýle
anglického parku bol projektovaný významným švédskym záhradným architektom Carlom Gustavom Swenssonom, ktorý dizajnoval aj parky napr. v Mariánskych Lázňach či
pri jazere Bled v Slovínsku. Park, o ktorý sa
vzorne staral záhradník, hýril životom, voľne
tu pobehovali pávy, stála tu voliéra s exotickými vtákmi a výbeh s lesnou zverou. Nachádzal sa tu aj žrebčín a tenisový kurt. Čaro
prostredia dotvárala fontána, presnejšie umelý gejzír. Ponad jazierka sa klenuli ozdobné
drevené mosty. Do areálu sa vchádzalo cez
veľkú, majstrovsky kovanú bránu, ktorú po
roku 1948 demontovali a použili ako vstupnú bránu do amfiteátra, kde je dodnes. Kaštieľ pri prechode frontu v decembri 1944 poškodil útok bombardéra, avšak spôsobené
škody neboli také rozsiahle, aby zabránili
navráteniu kaštieľa do pôvodného stavu. Po
vojne však núdza obyvateľov mesta dohnala
k nešťastnému a krajnému riešeniu - pre vše-

IMPOZANTNÝ KAŠTIEĽ
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obecný nedostatok stavebného materiálu na
obnovu zničených domov začali ľudia brať
murivo z kaštieľa, čo navždy spečatilo jeho
osud. Podobne skončili aj sakrálne objekty
na Kalvárii. Majetok rodiny Schoellerovcov
skonfiškovali krátko po skončení druhej svetovej vojny.
Csaba Tolnai
Foto: archív autora
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