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Jar prišla v celej svojej kráse. Potešme svoje duše pohľadom na rozkvitnuté japonské čerešne, nechajme
sa omámiť vôňou orgovánu a pajazmínu. A nezabudnite pobozkať svoju lásku, veď je máj - lásky čas!

parkovisko a športová zóna

N

ové parkovisko pre 111 áut na Hlbokej ul. vybuduje
mesto z dôvodu potreby zvýšenia počtu parkovacích
miest v tejto lokalite a taktiež z dôvodu plánovaného
rozširovania lokality o športovo-oddychovú zónu.
Viac na str. 2

oblastná organizácia tekov

M

está, obce, inštitúcie a podnikateľský sektor v
okolí Levíc spojili svoje sily s cieľom podporiť
rozvoj cestovného ruchu v tekovskom regióne. Pod
jednou značkou chcú propagovať to najlepšie, čo región
svojim návštevníkom ponúka.
Viac na str. 3

pozor na cyklistov!

O

d jesene minulého roku platí na Ul.Ľ.Štúra zmena
dopravného značenia z dôvodu vyhradenia
jazdných pruhov pre cyklistov. Cyklochodník bol v
priebehu apríla odlíšený aj farebne. Viete však, ako jazdiť
a kto má prednosť?
Viac na str. 6
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Rozdelili dotácie vo
výške 82 450 eur
Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva
poslanci rozhodli o poskytnutí dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim
na území mesta Levice podľa VZN mesta Levice č. 73
nasledovne:
V oblasti kultúry bola pridelená suma 14 017 eur pre 19
žiadateľov, v oblasti športu 38 752 eur pre 22 športových
klubov, v oblasti vzdelávania a školstva bola rozdelená
suma 7 420 eur pre 15 subjektov, v oblasti zdravotníctva
a sociálnych služieb suma 9 069 eur pre 13 žiadateľov,
v oblasti životného prostredia bolo 5 žiadateľom
rozdelených 4 947 eur a pre oblasť cestovného ruchu bola
rozdelená suma 6 071 eur šiestim žiadateľom.
Okrem tohto boli primátorom mesta pridelené dotácie
vo výške 2 174 eur v zmysle čl. I., § 6, odsek 4 VZN mesta
Levice č. 73 z dôvodu, že finančné prostriedky vyčlenené
na dotácie neboli komisiami rozdelené v plnej výške.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

Oprava cesty pri bývalej textilke

SAMOSPRÁVA

Nové parkovisko a športová zóna

Na Vinohradoch

Nové parkovisko so 111 parkovacími státiami pribudne
čoskoro na okraji obytného súboru Vinohrady. Bude
súčasťou pripravovanej novobudovanej miestnej
komunikácie prepájajúce Hlbokú ulicu s Tatranskou.

V

súčasnosti prebieha proces posudzovania vplyvov na
životné prostredie a proces verejného obstarávania
na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre stavebné

P

arkovisko je navrhované z dôvodu potreby zvýšenia
počtu parkovacích miest v lokalite Vinohrady a
taktiež z dôvodu plánovaného rozširovania lokality o
športovo-oddychovú zónu. Parkovisko je rozdelené
miestnou komunikáciou na dve časti. Pozdĺž
komunikácie je na jednej strane navrhované parkovisko
s kolmými parkovacími státiami v celkovom počte 37
a na druhej strane parkovisko so 74 šikmými státiami.
Spolu je navrhovaných 111 parkovacích miest, z toho 4
slúžia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Súčasťou výstavby bude chodník, verejné osvetlenie aj
výsadba zelene v okolí parkoviska a medzi parkovacími
miestami.
čelom výsadby je prekrytie spevnených plôch
korunami stromov a zároveň pohľadová izolácia
od plôch, ktoré budú slúžiť na rekreačné účely
obyvateľov mesta – multifunkčné ihriská a oddychová
zóna. Súčasťou úprav bude výsadba stromov, živých
plotov, nízkych drevín, trvaliek a trávnikov. Celkom
bude vysadených 51 stromov, 730 m2 kríkov a trvaliek a
trávnik s celkovou rozlohou 580 m2.

Ú

Koncom
marca sa uskutočnila motoristami dlho
očakávaná oprava cesty v úseku od križovatky ulíc
Vajanského-ku Bratke po Ul.Nádražný rad. Práce
spočívali vo vyfrézovaní narušeného asfaltového
povrchu komunikácie, zdvihnutí dažďových vpustí a
následné uloženie nového asfaltového povrchu.
Celkové náklady na opravu sú vo výške 129 150 eur z
rozpočtu mesta. Opravu uskutočnila firma Ing. Jozef
Horniak - Vialle na základe uzatvorenej zmluvy o
očas minulého roka avizovaná výstavba športovoposkytovaní verejno - prospešných služieb.
relaxačného areálu v lokalite Vinohrady sa stáva
Adriana Macáková realitou. Potešia sa predovšetkým priaznivci športov
ref. vzťahov s verejnosťou na kolieskach ako skateboard, kolieskové korčule,
kolobežky či BMX bicyklov, pre ktorých bude
novovybudovaný športový areál so skateparkom a inline dráhou určený. Skatepark má tvar trojuholníka
a pozostáva z jednotlivých na seba nadväzujúcich
betónových
prekážok
doplnených
trubkovými
prekážkami. In-line dráha ohraničuje celý športový areál

P

riešené územie na sídlisku Vinohrady
povolenie, následne bude vydané územné rozhodnutie
a stavebné povolenie. Po ukončení povoľovacieho
konania sa predpokladá začatie výstavby najneskôr na
jar 2018. Predpokladané celkové náklady na realizáciu
sú vo výške cca 600-tis. eur.

Športová zóna

Kalvária a Krížny vrch vytvoria
ucelenú náučnú trasu

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore
Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s.“

pribudne
parkovisko

na Vinohradoch už
čoskoro

a je tvorená zo železobetónu s lešteným povrchom. Šírka
jazdnej plochy in-line dráhy je 3 m.
a výstavbu skateparku a in-line dráhy je vydané
stavebné povolenie, v máji sa uskutoční verejné
obstarávanie na zhotoviteľa. Samotná výstavba sa
predpokladá v druhej polovici roku 2017. Predpokladané
náklady na realizáciu sú vo výške cca 100-tis. eur:
skatepark 60-tis. eur a in-line dráha 40-tis. eur.

N

Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

Ihrisko Žihadielko

Vďaka občanom mesta aj okolia, ktorí hlasovali za
mesto Levice v súťaži o ihrisko Žihadielko, aj vďaka
všetkým aktívnym občanom, firmám, školám a
19. apríla 2017 sa mesto Levice dozvedelo o schválení škôlkam, ktorí hlasovanie podporovali a propagovali,
projektu „Od Kalvárie po Krížny vrch“, ktorý bol naše mesto získalo krásne ihrisko pre našich
vypracovaný na základe vyhlásenej výzvy Nadácie najmenších. Ďakujeme za všetkých 83 093 hlasov!
Ekopolis, programu Zelené oázy. Projekt bol podporený
sumou 1 550 eur.
Po zverejnení výsledkov sa v priebehu marca uskutočnilo
V rámci projektu sa vyčistí lokalita lesoparku na Kalvárii, stretnutie zástupcov spoločnosti LIDL s predstaviteľmi
upraví sa chodník vedúci z lesoparku na Krížny vrch, mesta ohľadom bližších podmienok výstavby ihriska.
budú osadené smerovníky, panoramatická tabuľa Po zvážení viacerých faktorov bolo ako miesto pre nové
Krížneho vrchu s označením „krížnovršských pokladov“, ihrisko vybrané sídlisko Rybníky I., trávnatá plocha pri
ošetrí a osadí sa priečelie sudu, ktoré bude vytvárať Špeciálnej základnej škole na Vajanského ulici.
vstup do vinohradníckej lokality a vytvorí sa príjemné
posedenie pod pergolou.
Ihrisko, ktorého ústredným motívom je včielka Maja
Hlavným cieľom projektu je prepojenie dvoch a jej priatelia, má rozmery 20 x 16 m a skladá sa z 8
historických lokalít do jednej ucelenej trasy, čím sa vytvorí herných prvkov určených pre deti od 2-12 rokov. Ihrisko
zaujímavý nenáročný terén pre turistov a cykloturistov o je rozdelené na zóny pre menšie deti od 2-5 rokov a
dĺžke približne 7 km. Realizáciou projektu sa má zvýšiť pre väčšie deti od 6-12 rokov. Dopadová plocha v zóne
záujem študentov, obyvateľov a návštevníkov mesta určenej pre menšie deti je mäkká liata guma a drobný
o prírodu a históriu, tak jedinečnú v oboch lokalitách – štrk v zóne pre väčšie deti. Ihrisko bude oplotené a k
Kalvárii a Krížnom vrchu.
jeho vybaveniu patria aj lavičky, stojan na bicykle a
Do grantového programu v aktuálnom 11.ročníku odpadkové koše. Mestský úrad zabezpečí úpravu okolia
prihlásilo svoje projekty 338 žiadateľov. Z nich bolo ihriska a monitorovanie plochy kamerovým systémom.
podporených 23 projektov o celkovej hodnote 56 000 eur.
Termín ukončenia projektu: september 2017.
V súčasnosti zabezpečujeme podklady k stavebnému
povoleniu, po jeho vydaní sa ihrisko môže začať stavať.
Adriana Macáková Samotná dĺžka realizácie bude záležať od počasia,
ref. vzťahov s verejnosťou nemala by však, podľa vyjadrenia zástupcu spoločnosti

otvoríme počas
letných prázdnin

Lidl, trvať dlhšie ako mesiac. Slávnostné otváranie
nových ihrísk s bohatým celodenným programom
pre rodiny s deťmi plánuje spoločnosť Lidl počas 10
prázdninových víkendov.

Detské ihrisko Žihadielko

Počas ktorého víkendu otvoríme ihrisko
Žihadielko u nás v Leviciach, Vás budeme
informovať. Tešíme sa!
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

samospráva
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Oblastná organizácia TEKOV podporí cestovný ruch v regióne

Mestá, obce, inštitúcie a podnikateľský sektor v okolí Levíc spojili svoje sily s cieľom
podporiť rozvoj cestovného ruchu v tekovskom regióne. Založením Oblastnej organizácie
cestovného ruchu TEKOV chcú pod jednou značkou propagovať to najlepšie, čo región
svojim návštevníkom ponúka.

Mesto Levice na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválilo založenie
oblastnej organizácie cestového ruchu   (OOCR) a zároveň vstup mesta do tejto
organizácie. Jej vytvorenie je jednou z aktivít mesta v oblasti cestového ruchu (CR), ktoré
boli schválené v Programe rozvoja mesta na r. 2015 až 2018. Aj z tohto dôvodu ponúklo
Mesto Levice obciam v Regionálnom združení miest a obcí Tekov a všetkým záujemcom
z  podnikateľského prostredia v oblasti cestovného ruchu členstvo v oblastnej organizácii
CR, aby z jej činnosti mohol profitovať celý región.
Založenie oblastnej organizácie CR  je jednou z ciest ako podporiť cestovný ruch v regióne.
OOCR je právnická osoba, ktorá podporuje a vytvára podmienky pre rozvoj cestovného
ruchu na svojom území a chráni záujmy svojich členov. Podporuje činnosť svojich členov
pri tvorbe a realizácii rozvoja CR na svojom území, tvorí a realizuje marketing a propagáciu
svojich členov doma a v zahraničí, podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a
zachovanie kultúrneho dedičstva, organizuje podujatia, zabezpečuje tvorbu, manažment a
prezentáciu produktov CR na svojom území a pod. Členom OOCR môže byť obec, fyzická
alebo právnická osoba, ktorá podniká na jej území.
K zakladajúcim členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov patria: Mesto
Levice, Mesto Želiezovce, Obec Kalná nad Hronom, Obec Pukanec, Obec Bátovce, Obec
Santovka, Obec Jur nad Hronom, Obec Čajkov, Obec Rybník a spoločnosť Amalion, s.r.o.

Levická televízia
Koncom februára prebehlo výberové konanie
na konateľa Levickej televíznej spoločnosti
(LTS) po tom, čo predchádzajúca konateľka p.
Jana Bátovská odstúpila zo svojej funkcie. Do
výberového konania sa prihlásilo päť záujemcov.
Výberová komisia v zložení MUDr. Gabriel
Földi, Bc. Miloš Zaujec, Csaba Tolnai a RNDr. Ján
Krtík na základe výsledkov výberového konania
vybrala za novú konateľku p. Ľubicu Lukáčovú.

má nového
konateľa

rôzneho druhu (zámery, VZN). Vo vysielaní
nechýbajú aj zostrihy zo zasadnutia MsZ
v Leviciach. Levická televízia zabezpečuje
informovanosť aj prostredníctvom internetu
na webovej stránke www.levickatelevizia.
sk.
• Čo je podľa Vás na práci v televízii
najnáročnejšie?
Práca je náročná na čas a veľkú mieru
náročnosti zastáva zodpovednosť voči SOZE
(Slovenský ochranný zväz autorský), Rade
pre vysielanie a retransmisiu, samotnému
divákovi a tiež mestu Levice.
• Ako reaguje verejnosť na vysielanie
Levickej televízie? Stretávate sa s návrhmi,
pripomienkami týkajúcimi sa reportáží či
celkového vysielania?

Reakcie verejnosti sú rôzne. Aj tu platí:
„sto ľudí, sto chutí“. Sú diváci, ktorí sú
Konateľka LTS p.Lukáčová
veľmi spokojní, nebránia sa slovám chvály,
či vďaky. Sú však aj kritici. Ak je kritika
opodstatnená, snažíme sa nad ňou zamyslieť
• Máte dlhoročné skúsenosti s prácou v a posúva nás ďalej.
Levickej televízii. Mohli by ste priblížiť
verejnosti, v čom spočíva práca v TV, kým • Pripravujete zmeny vo vysielaní resp.
diváci uvidia výsledok na obrazovke?
personálne zmeny?
V Levickej televízii pracujem od roku 2003
a netajím sa tým, že mám prácu v televízii
veľmi rada. Vysielacia slučka LTS je práca
celého kolektívu. Spravodajská či športová
reportáž začína snímaním jednotlivého
príspevku. Výsledkom je zosnímaný tzv.
„surový“ materiál. Nasleduje práca s týmto
materiálom – strihanie, nahováranie textov
a doplnenie hudobnej stopy. Pri tejto práci
je dôležité držať sa hlavnej myšlienky
reportáže, a teda z množstva materiálu
vybrať
to
najvýstižnejšie.
Vysielacia
štruktúra LTS zahŕňa aj reklamný blok, ktorý
sa pripravuje z reklamných rozhovorov,
reklamných spotov alebo video-textových
reklám. Reklamu je potrebné pripraviť tak,
aby sa klientovi páčila a aby sa jeho produkt
či služba ponúkla verejnosti čo najlepšie. Raz
týždenne je vysielacia štruktúra doplnená
publicistikou rôzneho druhu. V rámci
informovanosti obyvateľov mesta Levice a
okolia sa pripravuje kalendár podujatí, ktorý
informuje o spoločenských, kultúrnych
a iných podujatiach, organizovaných
mestom Levice. V informačnom servise
mesta môžu obyvatelia vzhliadnuť oznamy

Samozrejme plánujem aj zmeny. Jednou z
nich je zmena zaraďovania do vysielania.
Doteraz sa vysielacia slučka menila dvakrát
za týždeň, a to v pondelok a v piatok.
Vysielanie sa však bude obmieňať hneď
po dokončení reportáže, čím zabezpečíme
vo vyššej miere jeho aktuálnosť. Čo sa týka
personálnych zmien, tie zatiaľ neplánujem.
Levická televízna spoločnosť je spoločnosť s
ručením obmedzeným so 100% majetkovou
účasťou Mesta Levice. Mestská televízia
vznikla v r. 2001 za účelom rozšírenia
možností prístupu verejnosti k informáciám,
pričom vysielacia štruktúra sa menila z
pôvodnej teletextovej formy na vysielanie
reportáží z činnosti samosprávy, z
kultúrneho a spoločenského života v meste
aj športových správ. Za 16 rokov fungovania
televízie sa na poste konateľa vystriedali
viacerí – Ing. Július Srna (od r.2001 do
r.2003), p. Adriana Slažanská (od r.2003 do
r.2011), Mgr. Jana Bátovská (od r.2011 do
r.2016) a od 1.4.2017 p. Ľubica Lukáčová.

Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

(Penzión Rekrea, reštaurácia Koliba), spoločnosť MORE-PJC, s.r.o. (sprievodcovské služby,
RegionVINO), PaedDr. Ján Füri – JUROB (Kemping Vodník Jur nad Hronom), Tekovské
múzeum, Viale s.r.o. (Hotel Lev), OZ Terroir Tekov. Vstup nových členov je vítaný a
možný počas celého pôsobenia organizácie.
Na 1. valnom zhromaždení dňa 10.4.2017 členovia schválili základné dokumenty, členské
príspevky a zloženie riadiacich orgánov oblastnej organizácie. Zároveň oblastná organizácia
vyhlásila výberové konanie na pozíciu výkonného riaditeľa, ktorý o.i. bude zabezpečovať
chod OOCR Tekov, prípravu a realizáciu aktivít na podporu rozvoja cestovného ruchu
v regióne. OOCR bude sídliť v Leviciach. Oblastné organizácie majú možnosť získavať
dotáciu aj zo štátneho rozpočtu, čo v prípade novozaloženej OOCR Tekov bude možné
v roku 2019. Dovtedy bude svoje aktivity realizovať z členských príspevkov, grantov a z
vlastných aktivít – predaja produktov a služieb.

Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov ( OOCR Tekov )
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
„Výkonný riaditeľ OOCR Tekov „
Kvalifikačné predpoklady :
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
• prax v oblasti cestovného ruchu, manažmentu, marketingu alebo finančného
riadenia vítaná
• skúsenosti s tvorbou projektov, grantov sú výhodou
Znalosti:
• aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka (AJ alebo NJ) slovom i
písmom, ďalší jazyk výhodou
• znalosť MS Office, internet
• znalosť marketingových nástrojov a ich uplatnenia
• vodičský preukaz skupiny B
• znalosť regiónu Tekov
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
• samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreatívnosť, 		
komunikatívnosť
• reprezentatívna osobnosť
• organizačné schopnosti, logicko-analytické a finančné myslenie
• schopnosť tvorivej samostatnej aj tímovej práce
• vytrvalosť a orientácia na výsledky
• manažérske zručnosti
• bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
• vedenie tímu ľudí a zodpovednosť za ich výkony, motiváciu a náplne práce
• tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu regiónu Tekov
		doma a v zahraničí,
• zostavovanie a realizácia dlhodobej a krátkodobej koncepcie a stratégie rozvoja
		cestovného ruchu regiónu Tekov
• v spolupráci s členmi oblastnej organizácie vypracovávať a realizovať ročný plán
aktivít, výročnú správu o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu v
		regióne Tekov
• príprava rozpočtov organizácie a stratégie získavania a čerpania finančných
		prostriedkov
• podávanie žiadostí o získanie finančných príspevkov a dotácií
• budovanie mediálnych vzťahov a medzinárodných vzťahov
• zodpovednosť za plnenie plánu činnosti ako po obsahovej aj finančnej stránke
• zodpovednosť za výsledky činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Tekov
Zoznam požadovaných dokladov :
• štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe, vlastnoručne podpísaný
• žiadosť o prijatie do zamestnania (formou motivačného listu)
• fotokópia dokladu o nadobudnutom najvyššom vzdelaní
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• vypracovaný zámer rozvoja cestovného ruchu regiónu Tekov (max. 1 strana
		formátu A4)
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
		nasl. zmien a doplnkov
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 12. 05. 2017 (rozhodujúci je dátum
podania žiadosti na pošte) na adresu sídla OOCR:
Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov
Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice
s označením obálky
NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE „VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR TEKOV „
( v prípade osobného doručenia do podateľne je termín 12. 05. 2017 do 14,30 h ).
Uchádzačov, ktorí budú spĺňať požadované predpoklady, pozve komisia na účasť vo
výberovom konaní.
Pracovný uväzok : 0,5 na dobu určitú do 31. 12. 2017 s perspektívou zmeny dojednaných
pracovných podmienok. Predpokladaný nástup 01. 07. 2017 resp. podľa dohody.

RNDr. Ján Krtík, v.r.
predseda predstavenstva
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Materská škola na Konopnej ulici oslá-

vila 30 rokov

Dňa 19.04.2017 sa v kultúrnom dome Junior v Leviciach uskutočnila slávnostná
akadémia pri príležitosti 30. výročia založenia Materskej školy na Konopnej ulici
č. 8 v Leviciach. Na slávnostnej akadémii vystúpili deti zo všetkých siedmych tried.
Program bol rôznorodý, veselý s krásnymi úsmevmi našich detí.
Pôvodné sídlo materskej školy bolo až do roku 1992 na Pereckej ul. č. 40. Pred tridsiatimi
rokmi, presne 16. apríla 1987, bola daná do prevádzky podniková materská škola, ktorá
bola výlučne pre zamestnancov EMO Mochovce. V zmysle vtedajšej legislatívy pôsobili
veľké materské školy ako Spoločné zariadenie - jasle a materská škola. Pri spustení do
prevádzky boli k dispozícii štyri oddelenia materskej školy a dve oddelenia jaslí. Zápis
v tom čase nerobila riaditeľka, ale sociálne oddelenie EMO Mochovce. V tomto čase
patrila materská škola medzi najväčšie a najmodernejšie materské školy v Leviciach.
V rámci komplexnej bytovej výstavby bolo postavené sídlisko Rybníky, kde bola
rozostavaná materská škola. Prvé deti vstúpili do nových priestorov 19.10.1992. Dnes
sú z nich už dospelí ľudia a mnohí z nich majú svoje deti v našej materskej škole.
Materská škola začínala ako 7 triedna. Od roku 1996 až do roku 2002 bola až 8 triedna.
Bránami materskej školy prešlo nespočetné množstvo detí. História materskej školy
je zaznamenaná v kronike s menami všetkých zamestnancov, detí a významných
udalostí. Od tej doby prešla materská škola rôznymi organizačnými zmenami. No
jej poslanie bolo vždy to isté, poskytovať deťom výchovu a vzdelávanie. Nech bola
výchova orientovaná akýmkoľvek smerom, vždy mala a má jeden cieľ, dať deťom tie
najlepšie základy do života, lásku a porozumenie. Doba sa mení, ale deti ostávajú vždy
iba deťmi. Sú náročnejšie, vnímavejšie, ale stále majú rady rozprávky, spev, tanec a
pohyb a vždy potrebujú lásku.

Bublinky a Ďatelinka
roztancovali V. ZŠ
Zameraním a filozofiou V. ZŠ, Saratovská ul. 43, Levice je realizovať a poskytovať
žiakom celodenný vzdelávací systém, ktorý sa uskutočňuje i formou krúžkovej
činnosti v popoludňajších hodinách. Žiaci majú na výber množstvo krúžkov rôzneho
zamerania, v ktorých môžu rozvíjať, zdokonaľovať svoje nadanie, záujmy, schopnosti,
a tak zmysluplne využiť voľný čas. Dodržiavať zvyky a tradície našich predkov a

MŠ Konopná ul, Levice
Poďakovanie patrí pani riaditeľkám, ktoré v priebehu 30-tich rokov pôsobili
v materskej škole a posúvali ju vždy dopredu, všetkým pani učiteľkám, ktoré učili
na tejto škole a celému kolektívu, za všetko čo pre deti robíte, čo ste deti naučili, za
lásku, ktorú ste deťom venovali. Veľké ďakujem patrí nášmu zriaďovateľovi Mestu
Levice za kvalitnú materiálno – technickú a metodickú pomoc. Naša vďaka patrí aj
našim rodičom, ktorí nám dôverovali a zverili svoje deti a za veľkú pomoc pri chode
materskej školy. Ďakujeme za spoluprácu všetkým organizáciám podieľajúcich sa na
výchove a vzdelávaní, s ktorými spolupracujeme a všetkým, ktorí nám pomáhali pri
organizovaní akadémie.
Helena Brániková
riaditeľka MŠ Konopná ul.

Európska dúha

V dňoch od 18.marca do 25. marca 2017
sme sa zúčastnili projektového stretnutia
Erasmus + v Taliansku v meste Sulmona
v rámci projektu Európska dúha. Projekt
je zameraný na hľadanie etických hodnôt
prostredníctvom povestí, ktoré podporujú národné cítenie a pomáhajú v boji
proti rasizmu a xenofóbii. Základnú
školu Školská 14 v Leviciach reprezentovali pedagógovia Mgr. Eva Ginzeryová
a Mgr. Peter Šturc a žiačky Vanessa Murajdová a Lenka Jakubíková. Stretnutia
sa takisto zúčastnili pedagógovia a žiaci zo štátov Litva, Portugalsko, Grécko,
Poľsko, Bulharsko a Taliansko. V nedeľu
sme všetci spolu absolvovali prehliadku Ríma zo sprievodkyňou. V pondelok
sme sa oboznámili s malým mestečkom
Sulmona v srdci Talianska. V utorok sme
pred veľkou sochou Ovidia na námestí
v Sulmone prednášali úryvky z Ovidia
v rôznych jazykových formách vrátane
angličtiny. Neskôr sme sa premiestnili
Bublinky a Ďatelinka do miestneho divadla a prezentovali sme
naše prezentácie o povestiach, ktoré boli
tak realizovať v praxi regionálnu výchovu je zámerom a náplňou ľudového súboru s typické pre našu krajinu alebo mesto. Ponázvom Ďatelinka. I keď súbor vznikol len tento školský rok, našiel podporu a pomoc
u pani učiteliek Renáty Kotorovej a Heleny Herengovej, ktoré krúžok vedú. Tematicky
pripravujú svoje ľudové pásma - Vianoce, jarné zvyky - vítanie jari, vynášanie Moreny,
Veľká noc, žatva, jesenné zvyky. Zdá sa, že štvorlístok ďatelinky im prináša šťastie,
počet členov súboru sa neustále zvyšuje a narastá záujem i o ľudový folklór medzi
žiakmi, čím sa uchovávajú zvyky a tradície tekovského regiónu.

spája
školy

obede sme navštívili umeleckú školu, kde
sme si vyskúšali vytvoriť potlač na rôzne
kusy látok a potom sme spolu s miestnymi študentmi vymýšľali začiatok príbehu,
ktorý sa postupne bude dokončovať na
projektových stretnutiach.. V stredu sme
túto školu navštívili opäť a rozprávali sme
sa o výhodách projektu Erasmus +. Potom
si pre nás pripravili hru, pri ktorej nám čítali povesti a my sme mali hľadať hlavné
symboly povestí v miestnosti. Vo štvrtok
sme sa autobusom premiestnili do Pescary, kde sme mali čas na obhliadku mesta,
na prechádzku po pláži a navštívili sme
múzeum o živote ľudí v regióne Abruzzo.
Z Pescary sme sa krátko zastavili v Sulmone, kde sme sa rozlúčili s našimi priateľmi a pokračovali do Ríma. Nasledujúce
stretnutie bude v Bulharsku, ktorého sa
tak isto zúčastnia žiaci s učiteľmi školy
a budú prezentovať národných hrdinov,
symboly povestí našej krajiny.
Vanessa Murajdová a Lenka Jakubíková
žiačky ZŠ Školská 14, Levice

Veľkej obľube a záujmu žiakov sa tešia krúžky pohybovej aktivity – napr. krúžky
mažoretiek s názvom Little bubbles a Crazy bubbles, ktoré vedú pani učiteľky Lenka
Ivaničová a Erika Paniaková, tiež bývalé mažoretky, ktoré ochotne odovzdávajú
svoje skúsenosti malým mažoretkám. Odbornú pomoc, poradenstvo i podporu im
poskytuje PaedDr. Lenka Kluchová. Malé dievčatá s pom-pomom tancujú a trénujú s
veľkou chuťou a oduševnením, a hoci nacvičujú len od septembra už vystupovali na
akciách organizovaných školou - na dni otvorených dverí, urobili radosť našim starším
spoluobčanom, prezentovali školu v Levickej televízii. Budeme ich môcť vidieť i na
Medzinárodnom dni detí v Parku M.R. Štefánika a prihlásili sa i do súťaže Showtime
Levice, ktorá sa uskutočnila 21.-23.4.2017, kde Little bubbles a Crazy bubbles získali
krásne strieborné medaily. Usilovne trénujú v školskom areáli každý týždeň, kde ich
za pekného počasia môže vidieť a povzbudiť i široká verejnosť.
Toto je jedna z foriem ako deťom aktívne vyplniť voľnočasové aktivity podľa ich
záujmu.
Mgr. Júlia Kotrusová
riaditeľka školy

projektové stretnutie Erasmus+, Taliansko 2017

šport
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Hokejová škôlka Poznáme mená najlepších
ukončila 9. sezónu športovcov mesta za
rok 2016

Významné osobnosti slovenského športu - prezident
Slovenského olympijského výboru Anton Siekel a
generálny manažér slovenskej hokejovej ligy, majster
sveta z Göteborgu, Richard Lintner, zavítali do Levíc, kde
sa spolu so zástupcami Hokejového klubu v Leviciach
zúčastnili slávnostného ukončenia deviateho ročníka
hokejovej škôlky.

Množstvo cenných úspechov, ktoré dosiahli levickí
športovci na slovenských, európskych a svetových
podujatiach, neostalo bez povšimnutia a preto im
patrí poďakovanie za ich vzornú reprezentáciu farieb
nášho mesta a našich športových klubov. Komisia
športu Mestského zastupiteľstva v Leviciach vybrala
na základe návrhov levických športových klubov
najúspešnejších športovcov, ktorým bolo dňa 11. apríla
2017 v levickej synagóge odovzdané ocenenie Športovec
roka 2016. Ocenených bolo jedenásť jednotlivcov, tri
športové kolektívy, tréner a športová osobnosť mesta.

V kategórii Jednotlivci si ocenenie prevzali:

Leto 2017
v Centre voľného času
Levice

3. - 7. 7. 2017  
Denný tábor tvorivosti a pohybu
tvorivé dielne, vychádzky, hry v telocvični, na plavárni
a v prírode
Rodičovský príspevok: 30 €/týždeň
3. - 7. 7. 2017  
Letná tanečná škola / vek 6.-12 rokov/
BM Generation, Tanečné základy hip-hopu, baletu,
jazzu, výlet v cene...
Rodičovský príspevok: 30 €/týždeň
10. - 14. 7. 2017  
Tábor tvorivých detí a radosti
Rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, zdravé
sebavedomie, pohybové hry
Tvorivé dielne - hry, súťaže, besedy...
Rodičovský príspevok: 59 €/týždeň

Oceňovanie malých absolventov hokejovej škôlky
„Na vlastné oči som videl, aké úspechy sa dajú dosiahnuť
s deťmi, keď sa ich športové nadanie podchytí v čo
najskoršom veku,“ povedal prezident Slovenského
olympijského výboru Anton Siekel. „Tento projekt
hokejovej škôlky by mohol byť pozitívnym príkladom aj
iným mestám na Slovensku, a osobne sa budem snažiť ho
zviditeľniť,“ doplnil Siekel.
Projekt hokejovej škôlky je pilotný v rámci Slovenska a
už od roku 2009 funguje v rámci levického Hokejového
klubu. Deti z materských škôl na Tekovskej a na Okružnej
ulici v Leviciach absolvujú každý týždeň pod dohľadom
kvalifikovaných trénerov hokejovú prípravu, od prvých
krôčikov na korčuliach až po techniku hokeja.

31.7 – 4.8.2017
Správne dievča vie.../staršie žiačky, stredoškoláčky/
kurz háčkovania, šitia ,pletenia, prednášky a besedy so
ženskou sestrou, tajomstvá šikovných gazdiniek...
Rodičovský príspevok: 50 €

7.- 12. 8. 2017
Rekreačno – spoznávací tábor Orava
Pobytový tábor na 6 dní, možnosti výletov: splav na
pltiach po rieke Orava, Oravský hrad, plavba loďou
po Oravskej priehrade – Slanický ostrov, vyhliadková
jazda – Oravská železnica, skanzen Zuberec, hry,
súťaže..
Rodičovský príspevok: 165 €
pri prihlasovaní záloha 30 €
14.- 18.8.2017
Tábor tvorivých detí a radosti
Rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, zdravé
sebavedomie, pohybové hry
Tvorivé dielne- hry, súťaže, besedy.....
Rodičovský príspevok: 59 €
Na aktivity je potrebné sa prihlásiť do 20.6. 2017
alebo do naplnenia táborov.
Viac na www.cvclv.edu.sk

plavkyňa Robin Reindl preberá ocenenie z rúk
predsedníčky komisie športu Márie Kuriačkovej

V kategórii Tréner bol ocenený:
Jozef Popellár, Palas VK Levice

V kategórii Športové kolektívy boli ocenení:
Karate Klub Goju-Ryu
Levickí Patrioti B
Basketbal BKŽ Levice –juniorky

31.7. – 4.8.2017  
Letná škola plávania a športu
plaváreň, Margita-Ilona, multifunkčné ihrisko
/loptové hry,turistika, streľba...
Rodičovský príspevok: 30 €/týždeň
7.- 11. 8. 2017  
Letná tanečná škola / vek 6.-12 rokov/
BM Generation, Tanečné základy hip-hopu, baletu,
jazzu
Rodičovský príspevok: 30 €/týždeň

Maroš Červienka, Horolezecký klub IAMES
Viktor Kišš, Box Club Gama Group
Sabína Kupčová, Aquasport
Robin Reindl, Aquasport
Paulína Haulíková, ŠK Atóm
Boris Bátovský, ŠK Atóm
Mia Pohánková, Tenisová škola Tomáša Krištofa
Šimon Ördögh,  HK Levice
Filip Čorba - Hanka Tóthová, TŠK Junilev
Patrícia Tóthová, Palas VK Levice

Absolventi hokejovej škôlky
Tréning prebieha samozrejme v kompletnom hokejovom
výstroji, ktorý škôlka zabezpečuje zo sponzorských
príspevkov. Mladým hokejistom sa venujú aj na
Základnej škole, Ul. pri Podlužianke v Leviciach, kde
môžu svoj talent ďalej rozvíjať aj hokejisti z hokejovej
škôlky.
Ako povedal riaditeľ HK Levice Slavomír Brza, je veľmi
dôležité už od malička deti učiť „abecede pohybu“, aby
si čo najskôr začali vytvárať pohybové návyky, ktoré
v budúcnosti len zúročia.
„Po deviatich úspešných ročníkoch budeme naďalej
stavať na spolupráci s materskými školami a môžeme len
odporučiť takýto projekt iným športovým a školským
inštitúciám,“ dodal pochvalne na margo úspešného
projektu. Malí absolventi dostali pri príležitosti
ukončenia hokejovej sezóny na pamiatku osvedčenie o
ukončení hokejovej škôlky, medailu a hokejovú trofej.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

Karate Klub Goju-Ryu, členky družstva
v športovej disciplíne kata

Športovou osobnosťou mesta Levice sa stal:

Štefan Reindl – za celoživotný prínos športu v meste
ako dlhoročný učiteľ telesnej výchovy a tréner
volejbalového družstva žiačok. Tento rok oslávi okrúhle
životné jubileum.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme
veľa osobných a športových úspechov aj v budúcnosti!
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou
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Rôzne

Levický okrášľovací spolok
dva roky od založenia

V máji uplynú už dva roky od založenia Levického okrášľovacieho spolku. Tak je
tu čas na malé bilancovanie aktivít, ktoré vo svojej zatiaľ mladej histórii dokázal. LOS,
ako okrášľovaciemu spolku z Levíc hovoríme, založila v máji 2015 skupina nadšencov
za podpory mesta a pod záštitou Technickej univerzity vo Zvolene. Išlo okrem iného
aj o reakciu na množstvo zanedbaných miest a pokračovanie v tradícii pôvodného
spolku, ktorý ako okrášľovaciu komisiu v meste založili ešte v r. 1875. Cieľom spolku,
ako to vyplýva z jeho stanov, je realizovať aktivity so zameraním na skrášľovanie
verejných priestranstiev v meste Levice a jeho okolia, za účelom skvalitňovania života
obyvateľov regiónu.
Ambícií a miest odkiaľ začať už v máji 2015 bolo nespočetné množstvo. Keďže
hmatateľné stopy pôvodného spolku dnes ešte nájdeme vo forme stromov, tak aj
dnešný LOS začal výsadbou symbolického brestu na námestí hrdinov. A odvtedy
členovia a sympatizanti LOS-u nezastavili svoju snahu ani na deň a z ich rúk vzniklo,
zrealizovalo sa alebo je v príprave množstvo menších či väčších projektov. Za všetky
spomenieme aspoň niektoré. Tie, okolo ktorých mnohí z nás chodia denne. Jednou z
prvých realizácii bolo poukázanie LOS na chýbajúcu zeleň na Námestí hrdinov, tak
dočasne umiestnili v črepníkoch vzrastlé stromy priamo k lavičkám na námestí. Po
odinštalovaní tejto malej demonštrácie stromy vysadili do aleje na sídlisku Vinohrady
a k lavičke priateľstva v priestore za pamätníkom Ľudovíta Štúra. Črepníky so
substrátom potom venovali deťom v materských školách pre výsadbu vlastných
kvetov.
So zazeleňovaním súvisela aj aktivita výsadby množstva trvaliek na hroby padlých
vojakov z I. sv. vojny na vojenskom cintoríne v Leviciach. Išlo o jednu z prvých
aktivít, kedy LOS prispel svojimi brigádnickými silami a odbornou gesciou a mesto
vyčlenilo prostriedky na nákup výsadbového materiálu. V uvedenom prípade len
takouto cestou bolo možné výsadby zrealizovať, pretože obmedzené prostriedky
správy cintorína umožňovali iba nákup materiálu. LOS následne na jeseň 2015 prispel
k ošetreniu výsadieb a vyhrabaniu lístia na tomto historickom mieste. Pomohli aj
študenti levických stredných škôl, ktorým historik z LOS navyše ozrejmil aj situáciu
vzniku cintorína a historických súvislostí Levíc a I. sv. vojny. Kvety a zeleň, ako jedna
z hlavných prostriedkov okrášľovania, tak sprevádzajú LOS celé dva roky. Ďalšou
malou aktivitou bola výsadba niekoľkých kvetov do črepníkov pred MsÚ a dvomi
pokusmi sa nakoniec podarilo aj ozelenenie kruhového objazdu v centre mesta.
LOS sa o svoje výsadby rovnako pravidelne stará a tak organizuje svojich členov,
dobrovoľníkov a študentov v celom rade brigád. Pravidelne spolu s partnermi
zabezpečuje aj ošetrovanie najstaršieho levického stromu, vyše 350 ročného brestu, v
centre mesta.
Ďalšou vetvou aktivít LOS-u je okrášľovanie rôznych vzácnych a zanedbaných
kútov mesta a starostlivosť o jeho pamätihodnosti. K uvedeným patrí aj zatiaľ
najrozsiahlejší projekt LOS-u – záchrana a obnova pamätníka levického hrdinu
protitureckých bojov Štefana I. Koháryho. V roku 2016 sa podarilo zohnať množstvo
sponzorov a za pomoci mesta a zúčastnených firiem vyčistiť a obnoviť tento vzácny

Pozor

máj 2015, výsadba brestu na Námestí hrdinov
pamätník. Súčasne tu bola osadená aj rozsiahla informačná tabuľa s popisom bitky
z r. 1664 a prvky drobnej architektúry. S uvedeným súvisí aj naštartovanie projektu:
„Busty slávnych Levičanov“. Prvá, venovaná práve Kohárymu, bude osadená už
v tomto roku. Vlani bola obnovená aj socha sv. Urbana pod Vinohradmi umelcom
inšpirovaným práve činnosťou LOS-u. Pri záchrane rôznych artefaktov vznikli napr.
podstavce pod barokové sochy v Tekovskom múzeu na Levickom hrade a celý rad
prednášok o Leviciach, ktoré pravidelne pokračujú aj v tomto roku.
Spolu s mestom LOS pracuje na obnove Schöllerovho parku, pri záchrane starej
parkovej fontány či osvetlení hradu. Práve osvetlenie hradu je jeden z najbližších
projektov LOS-u. Ďalším je rekonštrukcia pôvodného historického parku pri cintoríne,
ktorý je známy ako historická promenáda alebo „špacírka“. Členovia LOS-u pripravujú
aj prvú maľovanú mapu levických pamätihodností a spolu s mestom ich označovanie
pamätnými tabuľami. Z edukačných aktivít treba spomenúť organizovanie besied,
prechádzok po meste s odborníkmi na rôzne témy, histórie, architektúry, či zelene.
Pri výpočte aktivít za prvé dva roky treba LOS-u samozrejme poďakovať, že iniciuje
množstvo projektov, organizuje ľudí a prinavracia obyvateľom identitu k rodnému
mestu. Aktivity LOS-u nie sú financované zo zdrojov mesta, ale výlučne z partnerskej
spolupráce a od sponzorov. LOS preto reprezentuje nezávislú skupinu nadšencov a
odborníkov, ktorým záleží na stave a budúcnosti nášho mesta a má dvere otvorené
pre všetkých záujemcov, ktorí majú chuť prispieť k jeho prospešným projektom. Za
jeho dvojročné fungovanie sa mu podarilo získať podporu projektov od mesta Levice
a od množstva levických firiem, občianskych združení, iniciatív a jednotlivcov, za čo
im všetkým patrí obrovská vďaka.
Dušan Daniš
Levický okrášľovací spolok

na cyklistov na
cykloceste !

Podľa zákona o cestnej premávke sú cyklisti povinní
prednostne používať cestičku pre cyklistov. V Leviciach
pribudla cestička pre cyklistov na Ul. Ľ. Štúra.
V križovatkách uvedenej ulice s priľahlými miestnymi
komunikáciami je cestička pre cyklistov vyznačená
zelenou farbou a vodorovným značením nazývaným
„priestor pre cyklistov“ - pred stop čiarou v križovatke.
Toto vodorovné značenie je tu z dôvodu, aby boli cyklisti
viditeľní pre vodičov vo všetkých smeroch. Vyznačené
sú tiež odbočovacie plochy pre cyklistov, ku ktorým ich
navedú zelené šípky.
Cyklista má nárok využívať celý jazdný pruh. Vodiči
by preto mali byť trpezliví, keď chce cyklista pred nimi
odbočiť doľava. Ak vodič predbieha cyklistu, je potrebné
mu urobiť dostatočný priestor. Cyklistu nepredbiehajte
v zákrute alebo v križovatke. Pri predbiehaní,
nezrýchľujte, predchádzajte vyrovnanou rýchlosťou. Na
toto pravidlo, je potrebné dať pozor hlavne v noci, kedy
je menšia premávka, ktorá zvádza k rýchlejšej jazde.

Súťaž

„Do práce na bicykli“
Mesto Levice sa po úspešných
predchádzajúcich ročníkoch aj tento rok zapojilo do
celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“ vyhlásenej
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky. Do práce na bicykli je
súťaž určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy
alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak
potvrdia, že budú v období od 1. do 31. mája 2017
dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať
výsledky do registračného systému na webovej stránke

premávky. Taktiež môžu cestičku pre cyklistov využívať
aj osoby na korčuliach, kolobežke alebo skateboarde.
am, kde cestička pre cyklistov nie je, môžu cyklisti
jazdiť len pri pravom okraji vozovky (prípadne pri
krajnici, ak tým neobmedzia alebo neohrozia chodcov).
Po ceste jazdia cyklisti len jednotlivo za sebou. Je
samozrejmé, že cyklista musí mať počas jazdy ruky na
riadidlách a nohy na pedáloch. Cyklisti sa nesmú sa
počas jazdy držať iného vozidla, viesť iný bicykel, ručný
vozík či zviera. Taktiež nesmú prevážať predmety, ktoré
by im sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných
účastníkov cestnej premávky.

T

„priestor pre cyklistov“

Vo všeobecnosti platí, že:

P

o cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo, pričom po
cestičke môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým
neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej
www.dopracenabicykli.eu.
Okamžite po potvrdení registrácie samosprávy je možné
začať registrovať 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria
zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Po novom
sa do súťaže môžu zaregistrovať aj tímy študentov
z rovnakej školy. Títo študenti musia v deň začiatku
kampane, t.j. 1.5.2017, dosiahnuť vek minimálne 15
rokov. Zaregistrované tímy budú počas mesiaca máj
dochádzať do zamestnania/školy na bicykli a budú si
o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.
dopracenabicykli.eu v zmysle štatútu súťaže. Registrácia
tímov je možná od 1.3.2017 až do 5.5.2017.
Hlavným posolstvom tohtoročnej kampane DPNB 2017
je vzájomné rešpektovanie sa tých, ktorí sa po ceste

D

eti mladšie ako desať rokov môžu jazdiť na bicykli
len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov. Dieťa
do 15 rokov si musí chrániť hlavu riadne upevnenou
ochrannou prilbou v obci, mimo obce je povinný chrániť
si hlavu prilbou cyklista bez obmedzenia veku.
a zníženej viditeľnosti musí mať cyklista na sebe
reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný
odev.
Dopravný inšpektorát ORPZ Levice

Z

pohybujú najčastejšie – cyklistov a vodičov.
Veríme, že hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do
súťaže bude predovšetkým dobrý pocit súťažiacich,
že šetria svoje zdravie, svoje financie, svoje mesto a
životné prostredie. V snahe zatraktívniť podujatie
hlavní organizátori v spolupráci s partnermi pripravili
pre ročník 2017 aj bonusy navyše – 7 mestských
bicyklov, pobyt pre dve osoby, či možnosť zakúpenia
atraktívnych tričiek pre účastníkov súťaže.
Pravidlá súťaže a ďalšie informácie nájdete na www.
dopracenabicykli.eu.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

história
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Tekovská knižnica
v Leviciach jubiluje

Tekovská knižnica v Leviciach si v roku 2017 pripomína dvojité jubileum - 90.
výročie vzniku prvej slovenskej knižnice v Leviciach a 65. výročie otvorenia a
sprístupnenia bývalej Okresnej ľudovej, dnes Tekovskej knižnice v Leviciach,
širokej verejnosti. Je to príležitosť na prezentáciu historických míľnikov tejto
kultúrnej inštitúcie, ktorá zohrala v kultúrnych dejinách nášho mesta a regiónu
dôležitú úlohu.

Knižnice v miestnych spolkoch
Vývoj a formovanie bolo ovplyvnené historickými udalosťami a predovšetkým
existenciou a fungovaním knižnice v národnostne zmiešanej oblasti. V meste najskôr
vznikali maďarské knižnice. Vznik prvej slovenskej knižnice bol zaznamenaný až
oveľa neskôr. Podľa dostupných historických prameňov na území mesta už v druhej
polovici 19. storočia existovali viaceré súkromné, či spolkové knižnice. Pravdepodobne
v roku 1859 vznikla v Leviciach Knižnica Jednoty Kasína, ktorá bola prvou maďarskou
verejnou knižnicou. Jej knihovníkom bol Šándor Tóth. Zbierku knižnice tvorilo 1 360
zväzkov zväčša maďarských kníh, ktoré požičiavali výlučne členom a návštevníkom
kasína.

V tom období existovali v meste ďalšie dve spolkové knižnice – Knižnica Čitateľského
spolku remeselníkov a Knižnica Katolíckeho kruhu. Knižnicu Čitateľského spolku
remeselníkov s počtom kníh 750 spravoval Ján Kováč, ktorý vypožičiaval knihy
členom spolku zdarma a ostatným za niekoľko halierov. knižnici Katolíckeho kruhu
vypožičiaval knihovník Ladislav Jánoši 1 767 zväzkov bezplatne členom kruhu. V
meste tiež pôsobila ďalšia súkromná Výpožičná knižnica Dobrovického, ktorej
knižničný fond tvorilo 1350 kníh, ktoré sa vypožičiavali za poplatok. O niečo neskôr
vznikla Mestská maďarská verejná knižnica s fondom okolo 5 000 kníh. Po roku 1945
sa maďarská knižnica budovala takmer od začiatku z knižnice kasína, maďarského
lýcea a Čitateľského spolku remeselníkov. Viedol ju učiteľ Juhász.

Prvá slovenská knižnica v Leviciach
Prvé známe pramene o vzniku slovenskej knižnice pochádzajú z roku 1927. Slovenská
knižnica bola v tom čase na území mesta menšinová. Jej knihovníkom bol pán Hrnčica
a po ňom knižnicu viedla učiteľka Gabriela Bažová až do roku 1938. Odvtedy až
do oslobodenia v roku 1945 nie sú známe správy o činnosti tejto knižnice. Po roku
1945 sa knižnice ujal učiteľ Koloman Šoško s manželkou. V tom čase bola knižnica
otvorená 2 dni v týždni spolu 6 hodín. Do roku 1950 sa každá z týchto knižníc vyvíjala
samostatne. Jediným styčným bodom medzi nimi bola slovensko-maďarská čitáreň,
ktorú spravoval Pavel Huljak.
Dňom 1. septembra 1951 bola zriadená Okresná ľudová knižnica, ktorá vznikla
zlúčením slovenskej a maďarskej mestskej knižnice a boli do nej odovzdané knihy
štátnej doplňovacej a Okresnej putovnej knižnice. Po spracovaní dvoch samostatných
knižničných fondov maďarského (približne 2 000 kn. j.) a slovenského (2 000 - 3 000
kn. j.) a doriešení administratívnych náležitostí bola dňa 2. marca 1952 otvorená
a sprístupnená Okresná ľudová knižnica v Leviciach. V rokoch 1951-1961 sa stala
jej prvou riaditeľkou Margita Rischaneková. Až do súčasnosti v knižnici pôsobili
Levické kasíno na Kalvínskom námestí (dnes obchodný dom) riaditelia: Zuzana Králiková (1961-1962), Štefan Vojtáš (1962), Jozef Róringer (19621980), Oľga Hudecová (1980-1988), Vlasta Kostolányiová (1989-1990), PhDr. Anna
Vydrová (1990-1999) a od roku 1999 Mgr. Jana Holubcová. Počas svojej existencie sa
knižnica v roku 1965 premenovala na Okresnú knižnicu a v roku 1996 zmenila názov
na Tekovská knižnica v Leviciach, ktorý používa dodnes.

Pečiatky prvých levických knižníc

Tekovská knižnica má v súčasnosti niekoľko špecializovaných oddelení – oddelenie
beletrie (sídliacej na Holubyho ul.), oddelenie odbornej literatúry, oddelenie literatúry
pre deti a mládež, hudobný kabinet a regionálne oddelenie (sídliace na Ul. A.Sládkoviča
v budove CK Junior) a pobočku na sídlisku Vinohrady v priestoroch Základnej školy
na Školskej ulici.
Zdroj: www.kniznicalevice.sk

Rudavský naspäť v Leviciach
Už len malá časť obyvateľov mesta Levice sa pamätá na plastiku
Andreja Rudavského „Svedectvo“, ktorá bola v rokoch 19711974 umiestená pred dnes už chátrajúcim objektom bývalého
hotela Rozkvet.
Autor patrí medzi najvýznamnejšie sochárske osobnosti druhej
polovice 20.storočia. Bol spoluzakladateľom Skupiny Mikuláša
Galandu, ktorá tvorila do roku 1968 a v roku 1972 bol vylúčený
zo Slovenského zväzu výtvarných umelcov. Vďaka obdobiu, v
ktorom sme žili, kde v umení sa uprednostňoval socialistický
realizmus a v popredí boli umelci „kráčajúci s dobou“, bola
socha koncom roka 1974 odstránená z tohto verejného priestoru.
Našťastie nestretol ju osud jeho ďalších ôsmich sôch z tohto
obdobia, ktoré boli zničené. Sochárske dielo bolo Technickými
službami mesta Levice v r. 1975 hospodárskou zmluvou
odovzdané do Tekovského múzea v Leviciach. Tu bola uložená
v provizórnych priestoroch, mala zapadnúť prachom a nikdy
nevidieť svetlo. Po roku 1990 autor Andrej Rudavský si sochu od
múzea dlhodobo zapožičal a vystavoval ju na mnohých miestach
v Bratislave na svojich autorských výstavách (v záhrade
prezidentského paláca, pred Mirbachovým palácom) a v
Piešťanoch počas podujatia Socha a objekt.

Bola publikovaná v rôznych publikáciách o umelcovi
a uverejnená v mnohých dokumentárnych filmoch. Po
smrti Andreja Rudavského v apríli 2016 sa Tekovské múzeum
v Leviciach rozhodlo toto významné dielo z konca 60. a
začiatku 70.rokov 20.storočia preniesť do Levíc a umiestniť
pred Galériou Jozefa Nécseyho. Až na jar tohto roka sme sa
od manželky sochára dozvedeli prekvapujúcu skutočnosť, že
toto dielo sa volá „Svedectvo“ a nie, ako je v dokumentoch z tej
doby uvádzané, „Pribinovo posolstvo“, ktoré je vo vlastníctve
Slovenskej národnej galérie v Bratislave.
Na túto plastiku môžeme mať z umeleckého hľadiska rôzny
názor, ale tešme sa zo skutočnosti a buďme patrične hrdí na
to, že mesto Levice má na svojej pôde vystavené sochárske
dielo od autora, ktorý je svojou tvorbou reprezentovaný vo
významných svetových múzeách a galériách a napríklad jeho
socha stojí aj pred budovou OSN v New Yorku. Vážme si toto
dielo, pristupujme k nemu s pokorou a úctou k autorovi ako k
človekovi, ktorý nemal počas svojho života všetko „ustlaté na
ružiach“, dlhé roky nemohol vystavovať len za to, že mal iný
názor a presvedčenie.

Socha bude slávnostne odhalená 12.5.2017 o 17,30 hod.
počas otvorenia 10. ročníka Dní fotografie v Leviciach 2017.
plastika „Svedectvo“, A.Rudavský

PhDr. Ján Dano, riaditeľ Tekovského múzea v Leviciach
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