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PREZIDENT V LEVICIACH
Hlava štátu, prezident SR Andrej Kiska navštívil začiatkom júna naše mesto. Privítali sme ho v nádhernom tekovskom kroji,
s harmonikou, tradične chlebom a soľou. V rámci svojej pracovnej návštevy sa stretol s predstaviteľmi mesta, diskutoval so
študentmi aj zamestnancami najväčšej firmy v meste.
Viac na str. 2

N

MESTSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE
V NOVOM ZLOŽENÍ

oví poslanci z radov žiakov a študentov sa ujali svojich
funkcií. Za desať rokov fungovania mládežníckeho
parlamentu sa mládeži podarilo zrealizovať množstvo
vydarených projektov, aktivít, brigád a podujatí. Uvidíme,
čím obohatia naše mesto tentokrát.
Viac na str. 3

T

PRIPOMENULI SME SI VÝROČIE
DEPORTÁCIE

emnou kapitolou dejín nášho mesta bolo tzv. konečné
riešenie židovskej otázky a následná deportácia
našich židovských spoluobčanov do tábora smrti. Vyše
2600 židovských občanov z Levíc a okolia zahynulo v
koncentračnom tábore.
Viac na str. 5

M

VÝHĽADY
Z LEVICKEJ KALVÁRIE

nohí z vás ste už určite niekedy premýšľali pri
pohľade z rozhľadne alebo vyvýšeného miesta,
ako sa volajú kopce v diaľke, či okolité dediny a mestá.
Za dobrého počasia je možné sa kochať výhľadmi na 12
pohorí.
Viac na str. 7
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PREZIDENT SR ANDREJ KISKA V LEVICIACH
Prezident Andrej Kiska navštívil vo štvrtok 8. júna v rámci pracovného výjazdu
mesto Levice. S predstaviteľmi mesta diskutoval o téme zamestnanosti, problémoch
v školstve, zdravotníctve, ale aj problémoch s parkovaním v okresnom meste.
„Som rád, že je Levický okres veľmi úspešný. Ešte v roku 2003 tu bola 24-percentná
nezamestnanosť, v súčasnosti je nezamestnanosť na úrovni sedem percent. V miestnom
priemyselnom parku je zamestnaných vyše 3 000 ľudí, pričom park je z pohľadu
výroby veľmi diverzifikovaný. Primátor mesta mi vysvetľoval mravčiu prácu, aká sa
vykonala pre získavanie jednotlivých investorov. Takisto ako si vedenie mesta dávalo
záležať na tom, aby tu nebola iba jedna veľká fabrika, na ktorej by bolo celé mesto
závislé,“ povedal Kiska po pracovnom rokovaní s predstaviteľmi mesta.
V diskusii o školstve sa s primátorom zhodli, že jedným z dôvodov nedostatku
kvalifikovanej pracovnej sily sú aj chýbajúce učňovky, ktoré niekedy tvorili základ
pracovnej sily pre dnešok. „Duálne vzdelávanie sa rozbieha, ale zatiaľ je jeho efekt
dosť malý.“
Ďalšou z pálčivých tém, ktorej sa na pracovnom rokovaní venovali, je otázka
zdravotníctva. „Miestna štátna nemocnica s poliklinikou nie je v dobrom stave a
potrebovala by vysoké investície,“ informoval prezident. „Ako vo viacerých iných
nemocniciach, tie najziskovejšie oblasti sa sprivatizovali. Samotná nemocnica sa však
potáca vo finančných problémoch. V meste sa nachádza súkromná klinika, ktorá ma
podstatne vyššie limity na diagnostiku, napríklad na CT-čka. V štátnej nemocnici teda
človek nemôže dostať vyšetrenie, ale paradoxne ho v súkromnej dostane,“ dodala
hlava štátu.
Po skončení rokovania vítal Andreja Kisku na námestí zástup ľudí, s ktorými
sa prezident porozprával, aj ochotne odfotil. Z radnice sa delegácia presunula cez
námestie na Strednú odbornú školu pedagogickú, kde sa prezident stretol s pedagógmi
a diskutoval so študentmi o exktrémizme, korupcii či o aktuálnych výzvach, ktoré pred
budúcimi učiteľmi stoja.
Na záver svojej návštevy v Leviciach prezident navštívil najväčšieho miestneho
zamestnávateľa - nemeckú spoločnosť ZF Slovakia, jedného z najväčších svetových
subdodávateľov pre automobilový priemysel. Spoločnosť má na Slovenku tri závody,
zamestnáva viac ako 2 000 ľudí, no plánuje rozšíriť svoju výrobu a prijať ďalších ľudí.
Ako predstavitelia spoločnosti informovali prezidenta na stretnutí, momentálne
pripravujú prevádzku v Šahách. Andrej Kiska ocenil stratégiu tohto podniku:

Osadenie
pamätných tabúľ
a pomníkov

budú schvaľovať poslanci

História mesta Levice je bohatá na významné historické
udalosti i osobnosti, ktoré sa výraznou mierou podieľali
na jeho rozvoji. Málokto však o nich vie. Aj z tohto
dôvodu je cieľom samosprávy osádzať pamätné tabule,
busty a pomníky pripomínajúce významné osobnosti či
udalosti spojené s našim mestom. Na júnovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva poslanci schválili Zásady,
v ktorých sú stanovené podmienky ich osádzania na
verejných priestranstvách a budovách v meste Levice
a s tým súvisiace náležitosti. Cieľom tohto materiálu je
zároveň vytvárať a formovať pozitívny osobný vzťah k
mestu, umožniť aktívnu participáciu verejnosti a prispieť
k rozvoju cestovného ruchu.
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach môže schváliť
umiestnenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka
najmä za mimoriadne tvorivé výkony občanov,
ktoré obohacujú ľudské poznanie, národnú kultúru,
náboženské a duchovné hodnoty; za mimoriadne aktivity
obyvateľov, ktoré prispeli k upevneniu štátnosti a k

Diskusia prezidenta SR Andreja Kisku so študentmi

„Nechcú, aby ľudia chodili po cestách za prácou, oni radšej prevezú oceľ za ľuďmi.
Snažia sa teda vybudovať viacero podnikov vo viacerých mestách, čo je z pohľadu
našej krajiny veľmi dobré riešenie, pretože podnik otvára svoje závody v miestach,
kde je nezamestnanosť vyššia.“ Podľa prezidenta veľa závisí od aktivity primátorov,
ako dokážu svoju lokalitu predať, ponúknuť potenciálnemu investorovi. „Pokiaľ mu
dokážu vytvoriť dobré podmienky a ukážu, že tam je dostatok pracovnej sily, tak
investor má ochotu prísť aj do lokalít s vyššou nezamestnanosťou.“
V rámci návštevy regiónu sa Andrej Kiska v neďalekej obci Sikenica stretol s
predstaviteľmi Vidieckej platformy, s ktorými diskutoval o aktuálnom stave v
poľnohospodárstve.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

ekonomickému a spoločensko-politickému rastu štátu; za
mimoriadne aktivity obyvateľov v boji za mier a ľudské
práva, presahujúce regionálny význam; za mimoriadne
významnú činnosť a aktivity osôb alebo inštitúcií, ktoré
sa zaslúžili o všestranný rozvoj mesta, čím podstatne
vzrástol jeho nadregionálny význam (v oblasti kultúry,
politiky, školstva, športu a pod.)
Návrhy na osadenie pamätných tabúľ, búst a pomníkov
posudzuje komisia MsZ kultúry na základe posudku
odborníkov na danú oblasť (napr. história, veda, výskum,
kultúra, šport a pod.), ktorý je povinnou prílohou návrhu
na osadenie. Posudku podlieha umiestnenie (vyjadrenie
pamiatkového úradu, architekta, príp. výtvarníka), text
(posúdený odborníkmi na danú oblasť) a finančné zdroje
(navrhovateľ, mesto, verejná zbierka, cirkev a pod.)
V návrhu musia byť okrem údajov navrhovateľa
(jednotlivca či inštitúcie) uvedené podrobné informácie
o pamätnej tabuli či buste vrátane grafického návrhu
a textu, ale aj návrh finančného zabezpečenia jej
zhotovenia a osadenia.
Komisia predložené návrhy preskúma a z tých,
ktoré spĺňajú podmienky, pripraví návrhy na osadenie
pamätnej tabule, busty a pomníka, ktoré predloží
Mestskému zastupiteľstvu v Leviciach na schválenie.
Odhalenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka sa
uskutočňuje slávnostným spôsobom za prítomnosti
navrhovateľa a najbližších príbuzných oceneného

Pamätná tabuľa osadená v Kalinčiakove na rodnom
dome Imricha Karvaša,
prvého guvernéra Slovenskej národnej banky
u jednotlivcov, resp. za prítomnosti žijúcich občanov,
ktorí sa podieľali na činnosti inštitúcie a s pozvaním
čestných hostí z politického, kultúrneho, vedeckého
a spoločenského života a pod. Evidenciu pamätných
tabúľ, búst a pomníkov mesta Levice vedie a archivuje
oddelenie správy a evidencie majetku Mestského úradu
v Leviciach.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

NÁVŠTEVNÍKOV BUDE VÍTAŤ VYREZÁVANÝ SUD

Osadenie priečelia vyrezávaného sudu
na Krížnom vrchu

Dňa 15.6.2017 sa v časti Kalvária v meste Levice konala
dobrovoľnícka brigáda k projektu „Od Kalvárie po
Krížny vrch“. Cieľom brigády bolo vyčistenie lesoparku
na Kalvárii a úprava chodníka vedúceho cez lesopark
na Krížny vrch. Do brigády sa zapojilo prostredníctvom
Mestského parlamentu mládeže skoro 200 žiakov
a študentov zo Strednej priemyselnej školy, Ul. Fr. Hečku,
Strednej umeleckej školy Ladislava Bielika, Strednej
odbornej školy, Ul. pod amfiteátrom a Základnej školy,
Saratovská 85. Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, patrí
srdečné poďakovanie.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Nadácie
Pontis a spoločnosti Slovnaft a.s., prostredníctvom
programu Zelené oázy. Mesto Levice spolupracuje na
realizácii diela s OZ Patrimonium Servandi, s Lesmi SR

š.p. a Združením vinohradníkov Levice. Hlavným cieľom
projektu je prepojenie dvoch historických lokalít do
jednej ucelenej trasy, čím vznikne zaujímavý, nenáročný
terén pre turistov a cykloturistov o dĺžke približne 7 km.
V mesiaci máj sa už zrealizovala prvá etapa projektu
v lokalite Krížny vrch, kde členovia Združenia
vinohradníkov na Krížnom vrchu opravili vyrezávané
priečelie sudu a osadili ho na drevenú konštrukciu, čím
vznikla atraktívna vstupná brána do tejto lokality.
V ďalších mesiacoch sa osadia na Kalvárii smerové
tabule a na Krížnom vrchu sa umiestni panoramatická
tabuľa a pergola na príjemné posedenie či už pre vinárov
alebo pre návštevníkov Krížneho vrchu.
Ing. Žaneta Vargová
ref. pre cestovný ruch a regionálny rozvoj
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MESTSKÝ PARLAMENT MLÁDEŽE
v novom zložení
Symbolicky na Deň detí sa uskutočnilo slávnostné 1.
zasadnutie už v poradí piateho Mestského parlamentu
mládeže v Leviciach (MsPM). 18 šikovných mladých ľudí
nominovali na pozíciu mládežníckeho poslanca základné
a stredné školy v meste Levice, aby zastupovali a hájili
záujmy mládeže.

Mestský parlament mládeže v novom zložení
Po úvodných povzbudivých slovách primátora mesta
Štefana Mišáka a autorky projektu -poslankyne mestského
zastupiteľstva Martiny Gašparovej si z rúk primátora
prevzali svoje osvedčenia a stali sa tak oficiálne členmi
mestského parlamentu mládeže.
Po oficiálnej časti nasledovalo prvé riadne zasadnutie
MsPM v novom zložení. Novozvolení mládežnícki poslanci
si v rámci rokovania odhlasovali svojho vedúceho zástupcu
MsPM - lídra, ktorým sa stal sympatický Dávid Židek.
V jeho práci mu budú pomáhať zástupcovia - vicelídri
a to Dorothea Salinková a Patrik Šabík. V ďalších bodoch
programu si členovia parlamentu stanovili plán činnosti
na rok 2017, harmonogram stretnutí a rozdelili sa do
pracovných skupín.

Mládežnícki poslanci sa ujali svojich funkcií. Sprava: Tóth
Lili, Dávid Židek, Dorothea Salinková a Patrik Šabík
Mestský parlament mládeže bol založený v septembri roku
2007 ako poradný orgán primátora mesta. S myšlienkou
jeho založenia prišla poslankyňa mestského zastupiteľstva
Martina Gašparová. Od roku 2014 spadá MsPM pod
mestský úrad a je súčasťou útvaru primátora. Vedením
mládežníckeho parlamentu je poverený zamestnanec
mestského úradu a spolu s autorkou projektu zabezpečuje
jeho činnosť. MsPM má v súčasnosti 18 členov a je zložený
zo študentov a žiakov stredných a základných škôl mesta
Levice. Za 10 rokov fungovania parlamentu mládeže mladí
poslanci zrealizovali množstvo vydarených projektov,
aktivít, brigád a podujatí, o ktorých sa dočítate na stránke
mesta v časti Občan - Parlament mládeže.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Patrícia Repiská
Dorothea Salinková
Oto Stanko
Laura Sváková
Matúš Svitok
Patrik Šabík
Tóth Lili
Kristína Zlatnická
Dávid Židek

Všetkým členom parlamentu mládeže želáme v ich funkciách
veľa dobrých nápadov a veríme, že svojím nadšením dokážu
za dva roky svojho pôsobenia v MsPM zrealizovať čo
najviac svojich plánov a budú aktívne prispievať k riešeniu
potrieb mládeže nášho mesta.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

„Sme špecializovaný inštitút na ochranu ľudských
práv. Našim cieľom je obhajovať záujmy občanov so
zdravotným postihnutím a prešetrovať ich podnety
a sťažnosti.“
Zuzana Stavrovská
obrátiť sa ktokoľvek vo veci porušovania alebo ohrozovania
práv osoby so zdravotným postihnutím.
Podnet je potrebné adresovať na Úrad Komisára pre
osoby so zdravotným postihnutím, Račianska ulica 153, 83
154 Bratislava. Podnet je možné podať aj elektronicky. Bližšie
informácie nájdete na www.komisar.sk.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

MALÍ ZDRAVOTNÍCI
na cestách bezpečnejšie

To bola téma tohtoročnej, v poradí už 24. prehliadky
„Malých zdravotníkov“, ktorú každoročne organizuje
Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku
SČK Levice.
105 detí z 35 materských škôl levického okresu
v obvodoch Šahy, Želiezovce, Tlmače a Levice opäť po
roku predviedli svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti
pri ošetrovaní drobných poranení - popáleniny, odreniny
a uštipnutí včelou. Na prehliadke ošetrovali simulované
poranenia figurantov, rozpoznávali dopravné značky
pomocou hry puzzle a pexeso, triedili krvné skupiny
i zložky krvi. Stali sa účastníkmi mobilného dopravného
ihriska ako cyklisti, kolobežkári a chodci. Reálne si
vyskúšali používanie dopravných značiek a svetelnú
križovatku. Na odbere krvi mohli priamo pozorovať
darcov krvi - držať ocka, mamičku, učiteľku za ruku
alebo len sledovať, ako sa robí test určovania krvnej
skupiny.
Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku
SČK Levice, Národná transfúzna služba SR v Nitre
a Nových Zámkoch, ďakuje darcom, ktorí sa zúčastnili
odberu krvi počas konania prehliadky Malí zdravotníci
2017. Z celkového množstva 115 darcov bolo 32
prvodarcov.

Zoznam členov
MESTSKÉHO PARLAMENTU MLÁDEŽE
2017 – 2019

Laura Bartolovicová
Denisa Drappanová
Adam Gaži
Jaroslava Grausová
Valentín Horányi
Laura Lapinová
Jakub Mumper
Natália Oltmanová
Alex Pankulič

ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
OBČANOV CHRÁNI KOM I S ÁR

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr.
Zuzana Stavrovská spolu so svojim tímom dňa 14. júna
navštívila Levice. V rámci výjazdového dňa sa stretla
s predstaviteľmi mesta, inštitúcií a zariadení, ktoré
poskytujú pomoc a podporu osobám so zdravotným
postihnutím.
Oficiálne prijatie sa uskutočnilo na mestskom úrade, kde
sa konala prezentácia činnosti Úradu komisára pre osoby
so zdravotným postihnutím pre organizácie a združenia
zdravotne postihnutých občanov na území mesta Levice,
pre členov sociálnej komisie MsZ, Bezbarierovej komisie
a Rady seniorov. Následne komisárka so svojim tímom
navštívila chránenú dielňu v meste, ktorej hlavnou
činnosťou sú reklamné služby a výroba ochranných
a pracovných pomôcok. V rámci výjazdového dňa
komisárka navštívila aj Zariadenie sociálnych služieb
Domum v Krškanoch, kde sa stretla s vedením
zariadenia a s jeho klientami. Po týchto návštevách sa
tím komisárky vrátil na mestský úrad, kde do neskorých
popoludňajších hodín prijímal podnety občanov so
zdravotným postihnutím a poskytoval im poradenstvo.
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je
právnická osoba, zriadená na základe zákona NR SR č.176/2015
Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným.
Komisár sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným
postihnutím, podporou a presadzovaním práv priznaných
osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami,
ktorými je Slovenská republika viazaná. Na komisára má právo

UPOZORNENIE

1.
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9.
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na výsadbu drevín na verejných
priestoroch v meste Levice
a v mestských častiach
Mestský úrad v Leviciach upozorňuje občanov
mesta Levice, aby nevysádzali dreviny (stromy
a kry) na verejných priestranstvách, resp. na
pozemkoch, ktoré nie sú v ich vlastníctve,
správcovstve alebo v nájme (z nájomnej zmluvy
musí byť zrejmé, že nájomca má oprávnenie
na výsadbu drevín), bez predchádzajúceho
odsúhlasenia rastlinného materiálu a miesta
výsadby odbornými pracovníkmi Oddelenia
životného
prostredia
Mestského
úradu
v Leviciach.

24.prehliadka „Malých zdravotníkov“

Priestory prehliadky boli vyzdobené výtvarnými
prácami detí predškolského veku okresu Levice, ktoré
boli ocenené na 2. ročníku výtvarnej súťaži zameranej na
zdravotnú výchovu na tému: „Pomáhať sme sa naučili,
keď sme boli ešte malí“. Celkovo sa do súťaže zapojilo
19 materských škôl so 109 výtvarnými prácami. Kresbou,
maľbou, kombinovanou technikou deti vyjadrili
predstavy a pocity na podnety danej témy, s dôrazom
na sebavyjadrenie a uplatnenie svojich citov, vnemov,
predstáv a fantázie, čo ocenili hlavne donori, ktorí sa stali
majiteľmi krásnych výtvarných diel.
Katarína Olejárová, predsedníčka
Klubu zdravých materských škôl pri ÚzS SČK

Týmto sa zabráni stretu záujmov ochrany prírody,
a to najmä:
1. Zamedzeniu pestovania a šírenia inváznych druhov
rastlín
2. Ohrozeniu prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí
- umiestnením drevín do ich ochranných pásiem
3. Negatívnemu vplyvu drevín na stavebné objekty
- umiestnením drevín v blízkosti stavieb, ktoré
v budúcnosti môžu mať negatívny vplyv svojim
koreňovým systémom na ich statiku a môžu
nadmerným
tienením
znižovať
hygienické
podmienky bývania.
Starostlivosť o výsadbu drevín po odsúhlasení
bude vykonávať žiadateľ.
Ing. Gabriela Danišová
ref. pre tvorbu a ochranu verejnej zelene MsÚ Levice
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NA 2. ZŠ OPÄŤ ÚSPEŠNÝ ROK
v informatických súťažiach

B sa Patrik Šabík umiestnil na 15. mieste a Boris Stano na 19. mieste v kategórii A.
Gratulujeme im a prajeme im ešte veľa IT úspechov.
V súčasnosti sa zameriavame na programovanie robotov vo virtuálnej realite pomocou
aplikácie LIGHT BOT. Výborné výsledky žiakov hovoria o smerovaní a cieľoch našej
základnej školy, ktorá sa v tomto smere buduje míľovými krokmi. Zapojili sme sa
dvakrát do projektu NÚCEM-u s názvom eTestovanie, v ktorom si žiaci overili svoje
vedomosti z profilových predmetov a vypracovávali testy v elektronickej forme. Dve
plne vybavené učebne s výpočtovou technikou, každá trieda s interaktívnou tabuľou
alebo plátnom a dataprojektorom či príprava tabletovej učebne sú dôkazom napĺňania
našej vízie moderného vzdelávania.
PaedDr. Peter Varga
ZŠ, Ul. sv. Michala 42

„Dvojke“ na životnom prostredí záleží!

Učebňa informatiky
Základná škola, Ul. Sv. Michala v Leviciach sa aj v tomto školskom roku aktívne
zapájala do informatických súťaží. V prvom polroku sme boli úspešní pri súťaži
iBOBOR a niektorí naši žiaci dosiahli percentil 99, čo znamená, že v SR len 1 % žiakov
je lepších ako niektorí z nás. V Brne naši žiaci Tomáš Petráni, Radoslav Petráni a
Filip Fekeč vybojovali 4. miesto za vývoj vlastnej počítačovej hry - Tale of Baltie v
súťaži CREATIVE BALTIE 2016. V I. polroku sme sa zapojili aj do medzinárodných
projektov - HOUR OF CODE či CODEWEEK, ktorý sme venovali programovaniu v
novom programovacom jazyku - Scratch. Starší žiaci precvičovali svoje algoritmy v
jazyku Imagine.
V druhom polroku sme sa zamerali na súťaže v programovacích jazykoch Scratch,
Imagine a Baltie, ako aj na tvorbu vlastných blogov v súťaži JUNIOR INTERNET. V
súťaži IMAGINE LOGO CUP 2017 sa Radoslav Petráni umiestnil na 20. mieste, no z
Nitrianskeho kraja bol prvý, Filip Štutika vybojoval 44. miesto. V SCRATCH CUP-e
2017 sme boli úspešnými riešiteľmi a súčasne nováčikmi v tejto súťaži, a to aj vďaka
samoukom Noemi Sasaiovej a Filipovi Husárovi . Najväčšiu radosť máme však z
postupovej súťaže BALTIE 2017, kde sa naši žiaci zo školského kola prebojovali do
krajského kola v Nitre, kde v kategórii A vybojoval Boris Stano 3. miesto a Lukáš Šabík
5. miesto. V kategórii B skončil Patrik Šabík na 4. mieste a v kategórii C sme vybojovali
5. miesto - Radoslav Petráni, 6. miesto - Tomáš Petráni a 7. miesto - Filip Štutika.
Všetci menovaní postúpili do medzinárodného fináloveho kola, ktoré bolo súčasne
celoslovenským. Organizovala ho 10. 6. 2017 Základná škola Pusté Úľany, kde naši
programátori vybojovali vynikajúce úspechy. Tomáš Petráni sa umiestnil na 5. mieste,
Filip Štutika na 7. mieste a Radoslav Petráni na 17. mieste v kategórii C, v kategórii

Brigáda žiakov 2. Základnej školy v Leviciach

Žiaci 2. Základnej školy v Leviciach sa zapojili do iniciatívy DM Spoločne. Vypracovali
krátky projekt o čistení okolia priľahlej autobusovej zastávky pri škole, ktorý bol vybratý
medzi víťazné projekty 2017. Dňa 17. mája sa ako dobrovoľníci v dopoludňajších
hodinách zapojili do zberu odpadu v okolí spomínanej zastávky pri škole, ale aj v okolí
školy, hradu a parku. Koordinátorka projektu DM Spoločne zabezpečila účastníkom
rukavice a vrecia. Približne 50 žiakov spolu so svojimi učiteľmi a dobrovoľníkmi
z DM-ky vyzbierali skoro plný kontajner odpadu.
Ďakujeme dobrovoľníkom za ich pozitívny vzťah k životnému prostrediu a veríme,
že na vyčistených plochách už nenájdu ďalší odpad.
PaedDr. Peter Varga
ZŠ, Ul. sv. Michala 42

20.ROČNÍK ŠTAFETOVÉHO BEHU
vyhrali gymnazisti

Žiaci levických základných a študenti stredných škôl sa
6. júna zúčastnili jubilejného už 20. ročníka štafetového
behu o Pohár primátora mesta. Štvorčlenné štafety v troch
kategóriách – mladší žiaci ZŠ, starší žiaci ZŠ a študenti
SŠ bežali na trati Staré Levice (Pivničná ulica) - rekreačné
zariadenie Margita – Ilona. Víťazi získali pohár, diplom,
medailu a voľný vstup do rekreačného zariadenia Margita
- Ilona s.r.o. v sezóne 2017. Putovný Pohár primátora mesta
s časom 00:13:55 získalo Gymnázium A. Vrábla.

VÍŤAZNÉ ŠTAFETOVÉ DRUŽSTVÁ

20.ročník štafetového behu o Pohár primátora mesta

štafeta mladší žiaci ZŠ
1. miesto ZŠ Saratovská ul. 85
2. miesto ZŠ Gy. Juhásza s vyučovacím jazykom
maďarským
3. miesto ZŠ Pri Podlužianke 6
štafeta starší žiaci ZŠ
1. miesto ZŠ Gy. Juhásza s vyučovacím jazykom
maďarským
2. miesto ZŠ Saratovská ul. 85
3. miesto ZŠ Ul. sv. Michala 42
štafeta študenti SŠ
1. miesto Gymnázium A. Vrábla
2. miesto KSŠ sv. Vincenta de Paul
3. miesto SOŠ pedagogická
Srdečne blahoželáme !

Víťazné družstvo - Gymnázium A.Vrábla

Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

MŠ Perecká, Levice

SMEJKO A TANCULIENKA

v škôlke

Dňa 5.júna 2017 navštívili deti z MŠ na Pereckej ulici
„Smejko a Tanculienka“, aby s nimi a rodičmi oslávili
ich veľký sviatok MDD.
Celá udalosť sa niesla v radostnej a srdečnej atmosfére,
kde deti veselo predviedli prítomným rodičom krátky
kultúrny program, o ktorý sa postarali pani učiteľky.
Rodičia mali z programu detí pekný zážitok a spolu s
nimi sa veselo zabávali na milom vystúpení „Smejka a
Tanculienky“. Spievali, tancovali a bola im ponúknutá
malá ochutnávka chutných a zdravých nátierok,
ovocných nápojov a ovocia.
Radosť prežívali aj deti z detských jaslí, ktoré boli na
vystúpenie do materskej školy pozvané tiež. Z akcie
odchádzali všetci s úsmevom a pozitívne naladení.
Mgr. Tatiana Fedorová
riaditeľka MŠ Perecká
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DEPORTÁCIE A HOLOKAUST
V LEVICIACH

Temnou kapitolou dejín nášho mesta bolo tzv. konečné riešenie židovskej otázky počas druhej svetovej vojny
a následná deportácia našich židovských spoluobčanov do tábora smrti. 13.6.2017 sme si pripomenuli 73. výročie
tejto tragédie nášho mesta. Je to spomienka na obete, ktorí prežili niečo, čo si väčšina z nás predstaviť ani
nevie. Hrôzy holokaustu sa popísať nedajú. Ostáva len veľmi horká príchuť toho, čoho je schopný človek. Akú
enormnú bolesť môže človek prekonať, vstať a opäť milovať a žiť a na druhej strane, akú bolesť sme schopní
spôsobovať iným. Ako táto bolesť prebiehala v našom meste?
V porovnaní so Slovenským štátom bolo horthyovské
Maďarsko, ku ktorému Levice patrili od novembra
1938, k Židom miernejšie, a tak sa v Leviciach usadilo
aj veľa imigrovaných slovenských Židov. 5. mája 1939
bol v Maďarsku prijatý zákon o obmedzení verejného a
hospodárskeho života Židov. Hlavnoslúžnovský úrad v
Leviciach začal zisťovať árijský pôvod notárov a verejných
zamestnancov. Začali sa postupne zisťovať údaje o
rabínoch. V rámci postupného likvidovania židovského
podnikania v Maďarsku aj v Leviciach, Hlavnoslúžnovský
úrad zamietal žiadosti o udelenie živností a neskôr došlo
k zhabaniu tovaru židovským obchodníkom v Leviciach.
Od roku 1940 boli v Maďarsku vytvárané tzv. židovské
pracovné jednotky. Protižidovské opatrenia a antisemitské
štvanice narušili pokojné spolunažívanie židovského a
nežidovského obyvateľstva. V roku 1940 mali Levice 1 271
židovských obyvateľov. 8. augusta 1941 bol prijatý zákon o
ochrane rasy, ktorý zakazoval sobáše so Židmi. A napokon
18. marca 1942 vyšlo nariadenie o lesoch a poliach, ktorým sa
znemožňovalo Židom disponovať nehnuteľným majetkom.
Vyvrcholením protižidovských štvaníc bol rok 1944. Po
obsadení Maďarska Nemeckom 19. marca 1944 sa na Židov
privalila lavína hrôz a katastrof. Okupáciou Maďarska sa
spečatil tragický osud hlavne jeho židovských obyvateľov.
V čase okupácie mala židovská náboženská obec v Leviciach
1 005 členov. Zo začiatku však Židia nevideli to obrovské
nebezpečenstvo, do ktorého sa dostali príchodom nacistov.
Väčšinou to boli študovaní a inteligentní ľudia, ktorí
plní optimizmu verili, že v krátkej dobe bude Maďarsko
oslobodené spod nacistického jarma a vojna sa skončí
Hitlerovou porážkou. 29. marca 1944 sa spustil príval
protižidovských nariadení a od 5. apríla musel byť každý
židovský obyvateľ označený žltou šesťcípou hviezdou. To
bolo konečné poníženie židovského obyvateľstva. Spustila
sa masívna vládna protižidovská kampaň. Židia už nesmeli
pracovať ako učitelia, právnici, herci, novinári, lekári atď.
Boli vylúčení z finančných, obchodných a priemyselných
spoločností. Ich majetok bol zabavený, tovar z obchodov
rozkradnutý. O pár dní neskôr už nemohli naši židovskí
spoluobčania navštevovať verejné podniky.
7. apríla 1944 začalo platiť nariadenie, že Židia z vidieka
a dedín sa musia sústrediť do geta - zberných táborov. Pri
sťahovaní si mohli zobrať 50 kg osobných vecí. Tábory
boli zriadené väčšinou v továrenských priestoroch, alebo
aj pod holou oblohou. Ešte pred sústredením levických
Židov, priviezli do Levíc všetkých Židov z okolia - zo
Želiezoviec, Tekovských Lužian či z Kalnej nad Hronom.
Väčšinu umiestnili do starých kasární. Levickí Židia ešte
chvíľu zostali vo svojich bytoch a verili klamstvám nemeckej
propagandy, ktorá tvrdila, že vidieckych Židov priviezli do
mesta len preto, aby od nich očistili dediny a že oni spolu
s nimi budú chodiť na práce. Na ulicu mohli vychádzať
len v určitých hodinách a museli si prišiť na oblečenie žlté
hviezdy. Židia chodili po uliciach ponížení a smutní. Snažili
sa čo najviac zdržiavať doma, von vychádzali len v nutných
prípadoch. O krátky čas vyšlo nariadenie, že Židia musia
opustiť svoje byty a presťahovať sa do vyznačených
židovských ulíc. Z centra mesta, hlavne z honosných budov,
ktorých boli majiteľmi, Židov úplne vysťahovali.

Levické geto
10. apríla 1944 bol žandárskym veliteľom vypracovaný
zoznam židovských osôb, podľa ktorého sa začalo
sústreďovanie obyvateľstva židovského pôvodu do geta.
Geto tvorili ulice v okolí centra – dnešné ulice J.Jesenského,
J.Bottu, Holubyho, P.O.Hviezdoslava, Koháryho ... celkom

asi 20 ulíc. Začiatkom mája 1944 bola vymenovaná Židovská
rada (Zsidó tanács) na čele s Dr. Štefanom Fischerom. Ako
jediná reprezentovala židovskú komunitu v okrese Levice v
kontakte s úradmi. Sústreďovanie trvalo do 11. mája 1944.
Maďarskí žandári priviedli do Levíc viac ako 570 Židov
z okolitých obcí. Začiatkom júna priviezli do Levíc Židov
sústredených v Štúrove a vo Vrábľoch. Títo boli umiestnení
v sklade tabakovej továrne.
Ostatní Židia z okolitých dedín okresu boli natlačení,
a v neľudských podmienkach, v priestore starých kasární
(dnes je tu parkovisko na Kasárenskej ulici). O niekoľko dní
sem premiestnili aj Židov dočasne sústredených v uličnom
gete. Ľuďom, natlačeným do bývalých honvédskych kasární,
čakajúcich na zázrak sa aj posledná nádej rozplynula. Stráže
pri bráne geta po vylodení spojencov v Normandii 6. júna
1944 nahradili maďarskí sadistickí žandári, tzv. kakaštollaši
a ich príchodom sa podmienky v gete ešte viac zhoršili.
Znovu ich prehľadávali a pobrali im aj tie klenoty, ktoré
im ešte zostali. Nevšimli si len tie, ktoré mali Židia zašité
do šiat. Bohatých Židov odvliekli na veliteľstvo a dovtedy
ich mlátili, kým väčšina z nich neprezradila, kam ukryli
svoje rodinné klenoty. Na veliteľstve v budove bývalého
gymnázia (dnes Obchodná akadémia) ich mučili a surovo
bili. PaedDr. Juraj Precechtel si spomína na rodinnú známu,
pani Weizsovú, ktorá mala pekáreň na Deákovej ulici, ako
visela dole hlavou vo dvore gymnázia z dvojitého rebríka
zbitá a zakrvavená. Bol to veľmi traumatizujúci zážitok.

Deportácie za sprievodu maďarských žandárov

Židov z regiónu sústredili aj v priestoroch tabakovej
továrne

Maďarskí žandári, tzv. Kakaštollaši

13. jún 1944
Večer pred deportáciou Židov z uličného geta sústredili
do synagógy a židovskej školy, kde museli odovzdať
kľúče od svojich bytov a obchodov. Ráno 13. júna 1944
Židov z mestského geta (1 695 osôb), 12 starcov zo
židovského starobinca z ulice Podhradie, spolu so Židmi
z okresu (572 osôb sústredených v starých kasárňach)
a ďalšími privezenými do skladov tabakovej továrne,
začali eskortovať na železnicu. Spolu 2 678 osôb. Tento
dav musel odpochodovať z kasární a tabakovej továrne za
sprievodu surových žandárov so psami a s nastoknutými
bodákmi. Neďaleko železničnej stanice, v priestore dnešnej
Kukučínovej ulice, boli pripravené pre našich občanov
dobytčie vagóny, v ktorých ich v neľudských podmienkach
s trochou chleba a vody viezli do tábora smrti. Vagónovanie
trvalo do neskorej noci. Vlak odišiel v noci ako transport
číslo 103. Transport dorazil do Osvienčimu ráno 16. júna
1944. Po brutálnej selekcii väčšina levických Židov ešte v tú
noc išla do plynových komôr na istú smrť...
Z viac ako 1 700 deportovaných z Levíc sa zachránilo len
asi 300. Z nich len polovicu tvorili pôvodní obyvatelia
mesta. Tí, ktorí prežili, obnovili náboženskú obec a za jej
predsedu si zvolili MUDr. Zoltána Bányaia. Dr. Andrej
Kampfner sa stal duchovným židovskej komunity celého
okolia. Príslušníci náboženskej obce vynaložili veľké úsilie o
obnovu života komunity a úpravu svojich objektov. Vyčistili
a opravili synagógu, židovský cintorín a obecný dom, ktorý
znovu slúžil svojmu účelu. Na židovskom cintoríne odhalili
pamätník obetiam holokaustu.
V roku 1948 mala židovská komunita v Leviciach 304 členov.
Väčšina z nich sa vysťahovala v roku 1949 do Izraela a do
iných štátov. Židovská náboženská obec svoju synagógu
užívala do roku 1967, keď ju Zväz židovských náboženských
obcí predal štátu. Potom slúžila ako sklad nábytku. Ešte v
60. rokoch v Leviciach slúžil šachter, ktorý prevádzkoval
kóšer bitúnok na Holubyho ulici. Postupne židovská obec
úplne zanikla.
Csaba Tolnai
Foto: archív autora

Pomník na židovskom cintoríne v Leviciach postavený na
pamiatku obetiam holokaustu
Moše Hoch vo svojich pamätiach píše:
„Náš osud sa zavŕšil, keď nás 13. júna 1944 zoradili na
kasárenskom dvore a na dvore tabakovej výrobne a viedli nás na
našu poslednú, osudnú cestu. Deň predtým nás však ešte raz
prehliadli a vzali nám, čo ešte našli. Maďarskí žandári sa nás
snažili ponížiť kopancami, výsmechom. Vedeli, že už dlho nás
nebudú môcť trápiť, lebo nás preberú nemeckí SSáci.
Bol krásny letný deň, keď sme sa zoradili na dvore kasárne.
Na chrbte sme mali batohy, do ktorých sme popchali, čo sme
mohli. Hoci slnko žiarilo, nám sa zdalo, že nebo nad nami je
zachmúrené. V srdciach sme mali len smútok a pocit blížiacej sa
tragédie. Odznel povel na odchod, maďarskí žandári si nastokli
na pušky bodáky a s pokrikom: „Pohyb, Židia!” nás vyviedli na
ulicu. Vidím, ako sa dlhý smutný sprievod pohýna z levickej
kasárne v ústrety netušenej katastrofe a tragédii, v ústrety
Auschwitzu. Moju drahú matku som viedol pod pazuchou a
tak sme prechádzali cez ľudoprázdne levické ulice. Zopár ľudí
postávalo na uliciach a pozeralo sa na nás, iní vykukovali z okien.
Na ich tvárach sa nezračila ani štipka ľútosti, porozumenia.
Len kvitnúce gaštany z dvora Dávida Knappa, obchodníka so
strojmi, nám kývali na rozlúčku. Pretože v tej dobe bolo viac
lásky a porozumenia v stromoch a v zvieratách, ako v ľuďoch.
Všimol som si, že ani jeden pes na nás nezabrechal, iba sem-tam
postávali a sledovali smutný sprievod. Možno gazda nejedného
z nich kráčal medzi nami a oni to cítili a preto na nás neštekali.
Hodiny na levickej veži ukazovali práve tri hodiny, keď náš
mĺkvy sprievod dorazil k Steinerovmu sklenárstvu. Zdalo sa
nám neskutočné, že to všetko sa naozaj s nami odohráva a nie
je to iba sen. Takto sme prechádzali cez celé mesto, kde sme sa
narodili, kde sme žili a pracovali.“
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RÔZNE

„NIE SME INÍ, NIE HORŠÍ,
CHCEME ŽIŤ S VAMI,
NIE VEDĽA VÁS!“
Pod týmto sloganom organizovala Spojená škola internátna
v Leviciach v spolupráci s MsKS v Leviciach dňa 12.06.2017
v CK Junior a v mestskom parku M. R. Štefánika „DEŇ
KRIVÝCH ZRKADIEL“ venovaný ľuďom s mentálnym
postihnutím.

pani Štadlerová so synom Spojená

7 sviec

na pamiatku obetí
holokaustu

Pri príležitosti smutného 75. výročia prvého transportu
zo Slovenska do Auschwitzu sa v Leviciach uskutočnila
smútočná slávnosť - kajúcna tryzna, na počesť vyše
2 000 židovských občanov z Levíc a okolia, ktorí zomreli
v koncentračnom tábore.
Kajúcnej tryzny sa zúčastnili predstavitelia mesta,
predstavitelia židovskej náboženskej obce na Slovensku,
Ústavu pamäti národa, Ústredia ekumenickej pastoračnej
služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov, Okresného
riaditeľstva PZ Levice, Štátneho archívu Nitra - pracovisko
archív Levice a zástupcovia cirkví v Leviciach. Taktiež
na kajúcnu tryznu prijali pozvanie priama účastníčka
deportácie, 92-ročná pani Štadlerová a príbuzní Židov, ktorí
boli deportovaní do koncentračného tábora Osvienčim,
a to pán Štadler a pani Salátiová. Slovo taktiež dostal
pán Ladislav Ürge, ktorý ako 5-ročný bol priamy svedok
deportácie Židov v roku 1944 v Leviciach. Počas celého
večera kajúcnu tryznu sprevádzali moderátori Pavol Strežo,
Csaba Tolnai, klaviristka a speváčka arménskeho pôvodu
Karin Sarkisjan.
Cieľom kajúcnej tryzny bolo, aby sme my občania, ako aj
oficiálni predstavitelia mesta Levice, vyjadrili ľútosť a
bolesť nad stratou spoluobčanov židovského pôvodu
počas hlokaustu. V závere podujatia bolo   predstaviteľmi
židovskej náboženskej obce a mesta Levice zapálených
7 sviec na pamiatku všetkých obetí holokaustu z mesta
Levice a okolia.
Široká verejnosť na túto udalosť reagovala veľmi pozitívne
a s uznaním prijala fakt, že organizáciu tohto nevšedného
podujatia s mimoriadne vzácnymi a významnými hosťami,
mali v rukách aktívni policajti Policajného zboru SR.
Csaba Tolnai

POZVANIE
na slávnostnú sv. omšu
Blíži sa letné prázdninové obdobie, kedy sa konajú už
tradične na mnohých miestach Slovenska tiež púte. Aj
Levice majú takúto dávnu tradíciu. Po veľkom požiari,
ktorý uprostred leta 1808 zničil veľkú časť mesta,
Levičania konali každý rok na Kalvárii púť so sv. omšou,
aby vyprosili od Nebeského Otca ochranu mesta pred
podobným nešťastím. Bývala vždy poslednú júlovú
nedeľu, a to až do polovice 20. storočia. Desaťročia
ateizácie spoločnosti v období budovania socializmu
prerušili túto tradíciu. Po vyše polstoročnej prestávke
sa ju podarilo obnoviť presne 200 rokov od jej vzniku.
Pred 10 rokmi – v marci 2007 vzniklo OZ Patrimonium
servandi, aby zabezpečilo obnovu sakrálneho areálu na
levickej Kalvárii. Tradícia púte bola oživená v roku 2008
ďakovnou sv. omšou, opäť slúženou na levickej Kalvárii.
Vtedy bol slávnostne požehnaný, a levickým farníkom
i ostatným obyvateľom mesta aj okolia, odovzdaný
sakrálny areál s novou krížovou cestou a uchovaným
torzom historického kostolíka z 18. storočia. Odvtedy sa
tu znova každý rok poslednú júlovú nedeľu koná svätá
omša.
Pozývame všetkých, ktorí sa chcú poďakovať Pánu Bohu
za obnovu posvätného miesta, aj prosiť o požehnanie
a pokoj pre obyvateľov mesta Levice i našej krajiny, aby
sa zúčastnili slávnostnej sv. omše na Kalvárii.
Tento rok to bude 30. júla dopoludnia o 10:30 hod.
PhDr. Katarína Holbová
predsedníčka OZ

škola internátna v Leviciach zabezpečuje
vzdelávanie deťom s mentálnym postihnutím už od 3 rokov
v špeciálnej materskej škole, následne v špeciálnej ZŠ a tiež
umožňuje svojim žiakom získať nižšie stredné odborné
vzdelanie v praktickej škole.
Žiaci našej školy dosahujú výborné výsledky v oblasti
športu, získavajú okresné, krajské aj celoslovenské ocenenia
vo výtvarných súťažiach, v prednese poézie a prózy, v tanci
a v speve. Sú úžasní v prekonávaní celoživotných bariér. Sú
priateľskí, otvorení, veselí, s chuťou do života, radi sa hrajú.
Dokážu vytvárať prekrásne výrobky.
Práve formou tvorivých dielní, spevom, tancom a
pozitívnymi príkladmi chceli v tento deň ovplyvniť postoj
verejnosti k ľuďom s mentálnym postihnutím, búrať
bariéry a predsudky voči nim, a v neposlednom rade
prezentovať myšlienku integrácie a začleňovania týchto
ľudí do spoločnosti.
Naši žiaci a ich pedagógovia si pre svojich zdravých
kamarátov a všetkých divákov pripravili nielen kultúrny
program, ale aj tvorivé dielne, kde mohli všetci záujemci
spolu s nimi vytvárať rôzne pekné výrobky.
Túto jedinečnú akciu svojím kultúrnym programom
a aktívnou účasťou podporili aj kamaráti zo ZUŠ Levice
a 6. ZŠ Levice. Pre všetkých si pripravili ukážky svojej

Spojená škola internátna v Leviciach
práce a aktivít aj HaZZ Levice, Kynologický klub Levice,
Lesy SR s lesnou pedagogikou, Vivárium Levex, SČK
Levice a spevom vyjadril svoju spolupatričnosť aj zrakovo
postihnutý spevák Maroš Bango.
Vo výstavnej sieni CK Junior žiaci školy prezentovali svoje
výtvarné práce. Súčasťou akcie bola aj aukcia 25 vybratých
výtvarných prác, ktoré zaujali nielen netradičnými
technikami, ale aj svojou farebnosťou, hravosťou
a úprimnosťou vyjadrenia, typickou práve pre tieto deti.
Aj vďaka prítomným ľuďom dobrej vôle, rodičom,
podnikateľom, zástupcom mesta a podporovateľom tejto
myšlienky, sa podarilo vyzbierať viac ako 500 €, ktoré budú
použité na skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu.
Veríme, že touto akciou sa podarilo pootvoriť dvere do
sveta týchto detí, predstaviť ich talent, ich výnimočný
pohľad na svet.
Za mediálnu a materiálnu podporu vďačíme MsKS a mestu
Levice, Novinkám z levickej radnice, Levickej televíznej
spoločnosti a spravodajskému portálu Leviceonline.sk.
Spojená škola internátna

REVITALIZÁCIA HISTORICKEJ PROMENÁDY
V období Rakúsko-Uhorska, za účasti okrášľovacej komisie, Využili sme možnosť a prihlásili sme tento projekt v rámci
vznikla v Leviciach pešia promenáda. Bola vysadená Grantovej výzvy „Ukážte sa v dobrom svetle 2017“, ktorú
vzrastlou alejovou vegetáciou a tvorila vtedy jediný ucelený vyhlásil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii
vegetačný prvok určený pre verejnosť. Viedla z centra mesta Pontis. Prostredníctvom tohto fondu mesto Levice môže
popri cintoríne na levickú
získať finančné prostriedky
kalváriu. V povojnovom
na jeho realizáciu. Ďakujeme
období stratila svoj význam,
všetkým, ktorí dali svoj
ktorý prebral novovytvorený
hlas tomuto projektu vo
park. V súčasnej dobe ide
verejnom hlasovaní. V čase
o zarastený a spustnutý
uzávierky novin ešte neboli
priestor,
tvoriaci
pás
známe výsledky hlasovania
zanedbanej zelene medzi
V dňoch 9. – 10. júna 2017 sa
cestou vedúcou k cintorínom
uskutočnila dobrovoľnícka
a novou zástavbou rodinných
iniciatíva „Naše Mesto“
domov. Nachádza sa v
(jedna z podmienok pre
pokojnej lokalite a aj dnes
získanie grantu), v rámci
má potenciál pre pôvodnú
ktorej partia dobrovoľníkov,
funkciu.
najmä
zamestnancov
Dobrovoľníci pri obnove promenády Slovenských elektrární, a.s.,
Na
podnet
Levického
okrášľovacieho
spolku,
ktorý tu pred rokom identifikoval niekoľko historických a
vzácnych drevín, vznikol projekt na oživenie tohto miesta.
Cieľom projektu je revitalizovať predmetný priestor –
vyčistiť riešené územie od odpadu a stavebnej sute, prerezať
náletové dreviny, vytvoriť pešiu komunikáciu, umiestniť
prvky drobnej architektúry a prepojiť s trasou na Kalváriu.

položila základy budúcej
obnovy parku. Počas dvoch dní zanechali za sebou kus
roboty - vyčistili priestor od náletových drevín a odpadkov.
Obetovali kus svojho času a námahy pre spoločný cieľ,
ktorý nakoniec bude slúžiť všetkým – patrí im za to vďaka.
Jozef Kubovič

„Čítam si v parku a je mi dobre...“
Malá drevená knižnica pri soche M.R.Štefánika aj tento rok
otvorila svoje dvierka pre všetkých okoloidúcich. Knižnica
je otvorená denne od 10:00 do 20:00 h až do konca augusta,
pričom k dispozícii sú deky, vankúšiky či slnečník, ktoré
si môžu záujemcovia na čítanie požičať. Knižnica sa riadi
heslom „požičaj, prečítaj a vráť“, ale samozrejme je možné
prispieť aj vlastnými knižkami, ktoré sa Vám už doma zunovali.
Veríme, že si počas pekných letných dní nájdete chvíľku pre
seba a v príjemnom prostredí mestského parku si oddýchnete pri dobrej knižke.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

Malá drevená knižnica pri soche M.R.Štefánika

RÔZNE
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májovou nedeľou začala nová sezóna na
TURISTICKÁ SEZÓNA Prvou
vyhliadkovej veži vedľa torza historického kostolíka. Až
do konca októbra bude veža prístupná pre návštevníkov

začala i na levickej
Kalvárii
A

P

RÁZDNINY ZA DVERAMI

Koniec júna neprináša iba príjemné letné dni,
ale pre našich školákov aj dlho očakávané letné
prázdniny. V týchto dňoch môžu školáci zabudnúť na
školské povinnosti a môžu sa venovať príjemnejším veciam.
Prázdniny ale so sebou prinášajú aj množstvo nástrah, na
ktoré nesmieme zabúdať. Práve v tomto období evidujeme
nárast priestupkov na úseku rušenia nočného kľudu,
ktorého sa dopúšťajú hlavne násťroční študenti, ktorí často
zostávajú vonku do neskorých večerných hodín. Taktiež sa
zvyšuje počet priestupkov v dôsledku požívania alkoholu
mladistvými osobami. Aj z tohto dôvodu mestská polícia
v Leviciach zvýši počet kontrol na požívanie alkoholu
mladistvými osobami.

ko každý aj tento rok sa robilo „jarné upratovanie“ na
levickej Kalvárii pomocou ochotných rúk dospelých
i študentských dobrovoľníkov, aby bol celý areál do začiatku
návštevníckej sezóny pekne upravený. Prišli pomôcť
mládenci i dievčence - stredoškoláci zo štyroch levických
škôl (SOŠ Ul. pri amfiteátri, SOŠ na Ul. Sv. Michala, OA a
SPŠ) aj deti zo Spojenej školy internátnej. V celom areáli
zbierali smeti, v lesoparku čistili cestičky, ohnisko, upravili
vstupné drevené schody, opravili poškodené lavičky a
ochranným náterom ošetrili všetky lavičky i nádoby na
smeti, pleli burinu na cestičke k vyhliadkovej veži a hrabali
pokosenú trávu. Pri údržbe obnoveného areálu je na Kalvárii
dosť práce po celý rok a vítaná je každá ochotná pomocná
ruka. OZ Patrimonium servandi ďakuje aj touto cestou
všetkým ochotným dobrovoľným pomocníkom, ktorí tejto
jari prispeli ku skrášleniu levickej Kalvárie.

Výhľady z levickej Kalvárie

M

nohí z vás ste už určite niekedy premýšľali pri
pohľade z rozhľadne alebo vyvýšeného miesta,
ako sa volajú kopce v diaľke, či okolité dediny a mestá.
Návštevníkom rozhľadne na levickej Kalvárii teraz pomôžu
štyri panoramatické zábery s označením vrchov, pohorí a
mnohých ďalších zaujímavostí. Za dobrého počasia je možné
sa kochať výhľadmi na 12 pohorí. Tie najvzdialenejšie vrchy
– napríklad hradný kopec Szandavár v maďarskom pohorí
Cserhát, však vidieť len za veľmi dobrej dohľadnosti,
pretože sú takmer 70 km ďaleko a nízko nad horizontom.
Vysvetlivky na panorámach prezrádzajú, kde možno nájsť
ďalšie rozhľadne, chaty a miesta, na ktorých kedysi stáli
hrady a hradiská. Okrem levického hradu je tak možné na
Bc. Miloš Adámik severozápadnom obzore objaviť zrúcaniny hradu Gýmeš.
referent preventívno-výchovných činností MsP Levice Aj preto sa oplatí zobrať si so sebou ďalekohľad.

U mladších prázdninujúcich detí je dôležité, aby rodičia mali
prehľad, kde a s kým sa ich ratolesti cez deň zdržiavajú. Nie je
ničím nezvyčajným, že aj maloleté osoby sa väčšinou z nudy
dopúšťajú rôznych priestupkov, ako napr. poškodzovanie
majetku, alebo drobné krádeže. S ohľadom na zdravie
našich školákov mi nedá neupozorniť, aby nevstupovali do
opustených chátrajúcich budov, nekúpali sa vo vodách, kde
je to výslovne zakázané a podobne. Prianím nás všetkých
predsa je, aby si naši školáci cez prázdniny hlavne oddýchli
a načerpali nové sily do nového školského roka. Na záver
mi dovoľte popriať školákom príjemné prežitie letných
prázdnin.

každú nedeľu od 14:00 do 16:00 hod. Dobrovoľné vstupné,
ktoré venujú jej návštevníci, použije OZ Patrimonium
servandi na údržbu, zveľadenie a prevádzku kalvárskeho
areálu. Novinkou sú štyri stojany upevnené na zábradlí
vyhliadkovej terasy veže. Na nich sú farebné panoramatické
fotografie s vyznačenými názvami pohorí, jednotlivých
vrchov, obcí i objektov. Autorom fotopanorám je levický
rodák žijúci v Budapešti, meteorológ André Simon, PhD.
Veríme, že tieto informácie návštevníci vyhliadkovej
veže privítajú. Získajú viac konkrétnych a zaujímavých
poznatkov o meste Levice a zorientujú sa v jeho blízkom
a značne vzdialenom okolí.
yhliadku už pred sezónou navštívilo počas pôstneho
obdobia viac ako 200 dospelých i detí, keď po nedeľných
pobožnostiach krížovej cesty bola sprístupnená veža
záujemcom spomedzi účastníkov pobožnosti. Tiež účastníci
brigád mali možnosť obzrieť si svoje dočasné pracovisko,
spoznať z vtáčej perspektívy mesto a jeho okolie. Srdečne
pozývame na návštevu levickej Kalvárie, kde človek okreje
na tele i na duši – tešme sa z nej a chráňme si ju!

V

PhDr. Katarína Holbová
predsedníčka OZ

N

iektoré označenia alebo fakty môžu byť na prvý
pohľad prekvapujúce. Určovanie významných
geografických bodov však v súčasnosti už do veľkej miery
uľahčujú družicové dáta s vysokým rozlíšením a programy,
pomocou ktorých je možné vykresliť panorámy takmer z
ľubovoľného miesta. Ďalšie užitočné údaje a informácie je
možné nájsť na stránkach Úradu geodézie, kartografie a
katastra SR. Z nich sa napríklad možno dozvedieť aj to, že
najvyšší bod levického okresu nie je na vrchu Priesil, ktorý
pri pohľade od Levíc dominuje severnému horizontu, ale na
vrchu Drieňov v katastri obce Uhliská.

R

ozhľadňa na Kalvárii má okrem vynikajúceho výhľadu
aj ďalšiu výhodu - je totiž ľahko dostupná a to aj
pre tých, ktorí nie sú veľmi športovo založení. Panely s
informáciami nielen priblížia vzdialené kopce, ale môžu
poskytnúť aj ďalšie tipy, kam sa vybrať na najbližší výlet.
André Simon, PhD.

LETO NA KRYTEJ PLAVÁRNI
Správa športových zariadení Levice oznamuje verejnosti, že krytá plaváreň bude počas leta
od 1.7.2017 do 3.9.2017 otvorená nasledovne:

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

REGENERAČNO-RELAXAČNÉ CENTRUM
počas letných prázdnin

Letná sezóna na Kúpalisku Margita-Ilona

BEACH VOLEJBAL V AREÁLI SŠZ LEVICE
Aj počas tohto leta môžu priaznivci plážového volejbalu využívať dve plážové volejbalové
ihriská. Nachádzajú sa v blízkosti telocvične T-18 a zimného štadióna. Plážové ihriská slúžia
športovej aj rekreačnej verejnosti. Prenájom je realizovaný formou predbežných požiadaviek
na Správe športových zaradení. Informácie o prenájme poskytujeme na telefónnom čísle
036/6316 663. Vstupné na jeden kurt je 6,00 €/hod.

Kúpalisko Margita-Ilona spolu s kempingom je otvorené od začiatku júna. Tohtoročné
investície sa zameriavali hlavne na kemping, takže novinky návštevníci kúpaliska
nezaregistrujú. V kempingu sa ukončila I. etapa odkanalizovania bungalovov a nové obklady
a nátery fasád na 19-tich bungalovoch. Vlaňajšie výnosy z kúpaliska boli o 25% nižšie oproti
dlhodobému priemeru, takže v investíciách dostal pre tento rok prednosť kemping. Ceny
vstupného prevádzkovateľ po troch rokoch, kedy sa nemenili, zvýšil. Napriek zvýšeniu je
Margita-Ilona v širokom okolí najlacnejším kúpaliskom, na ktorom na dôvažok sú v cene
vstupenky aj lehátka, slnečníky, tobogan a vodná šmykľavka. Do pozornosti dávame aj
veľmi výhodné rodinné vstupenky: dvaja dospelí + jedno dieťa, dvaja dospelí + dve deti,
dvaja dospelí + tri deti. Teploty vody v bazénoch sú okolo 25°C, v detskom bazéne vďaka
solárnemu ohrevu poobede pri slniečku okolo 30°C.
Srdečne pozývame všetkých na návštevu kúpaliska, ktoré príjemne osvieži počas horúcich
letných dní. Tešíme sa na vás!
Ing. Ján Lacek
Margita-Ilona, s.r.o.
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