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V Leviciach cestujú deti do školy zadarmo
Žiaci základných škôl a žiaci osemročného gymnázia (triedy prima, sekunda, tercia a kvarta) môžu v Leviciach cestovať v MHD zadarmo. Hlavným
cieľom projektu je uľahčenie dopravy školákov v našom meste do školy, odbremenenie rodičov a zlepšenie dopravnej situácie pri školách počas
rannej a poobedňajšej špičky. Žiaci, vybavte si dopravnú kartu a cestujte zadarmo!

Viac na str.4

Mesto vybuduje komunitné centrum

Z

lepšenie životných podmienok a celková integrácia
rómov je cieľom zriadenia komunitného centra. Na jeho
vybudovanie v lokalite Ladislav dvor získalo mesto dotáciu z
eurofondov vo výške vyše 200 tisíc Eur.
Viac na str. 3

Voľby so samosprávnych krajov

D

ňa 4. novembra 2017 sa opäť otvoria volebné miestnosti
a občania si budú môcť zvoliť zástupcov do orgánov
samosprávnych krajov.
Viac na str. 4

Blíži sa vykurovacia sezóna

S

príchodom chladnejších dní nezabudnite na kontrolu
vykurovacích telies a komínov. Dodržiavaním zásad
protipožiarnej prevencie predídete požiarom a škodám na
majetku.
Viac na str. 6
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Z rokovania mestského
zastupiteľstva dňa 7.9.2017
Levice budú Smart City
Poslanci schválili zapojenie mesta Levice do programu Smart City. Ide o nový
trend inteligentného manažmentu mesta s cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľov.
V rámci prípravných úkonov pre zapojenie mesta do programu Smart City je nutné
vypracovanie Auditu mesta. Jeho cieľom je navrhnúť víziu mesta, z ktorej bude vychádzať
stratégia a programy realizované prostredníctvom projektov. Všetky aktivity by mali
smerovať k zlepšeniu života občanov v meste v rôznych oblastiach – v oblasti dopravy,
parkovania, odpadového hospodárstva, revitalizácie verejných priestorov. Ide o dlhodobý
proces trvalo udržateľného rozvoja mesta.

Fontány na námestí budú napojené na studňu
Informoval o tom prednosta mestského úradu Rastislav Juhár. Nakoľko doteraz sa čerpala
voda do fontán na námestí z verejného vodovodu, čo bolo značne neekonomické, mesto
uvažovalo nad možnosťou ich napojenia na existujúcu studňu s tým, že pitné fontány by
zostali napojené na verejný vodovod. K tomuto riešeniu by však boli nutné značné zásahy
do námestia a preto sa pristúpilo k napojeniu aj pitných fontán na studňu. Regionálny úrad
verejného zdravotníctva vykonal niekoľko odberov a rozborov vzoriek vody, ktoré boli
vyhodnotené ako vyhovujúce na pitie. Na základe požiadavky Okresného úradu odboru ŽP
sa uskutočnil hydrogeologický prieskum. Po obdržaní vyjadrenia OÚ-odboru ŽP sa práce
uskutočnia ešte na jeseň a v budúcom roku už bude voda vo fontánach tiecť zo studne.

Skatepark na Vinohradoch
Na rokovanie MsZ bola predložená Správa o stave realizácie skateparku na Vinohradoch.
Stavebné povolenie bolo vydané v apríli t.r. a následne bolo vyhlásené verejné obstarávanie
na výber zhotoviteľa stavby. Nakoľko ani jeden z prihlásených uchádzačov nepredložili
všetky potrebné dokumenty, boli zo súťaže vylúčení a tým bola súťaž bezpredmetná.
Následne bolo vyhlásené ďalšie verejné obstarávanie, do ktorého bola predložená jedna
ponuka. Uchádzač však nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, čo je
podmienka v zmysle zákona. V súčasnosti plynie lehota výzvy na zapísanie uchádzača do
uvedeného registra.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Otvorenie okružnej križovatky na Ludanskej ceste

Motoristi sa dočkali okružnej
križovatky na Ludanskej ceste
V polovici augusta sa uskutočnila kolaudácia novej kruhovej križovatky na prieseku ulíc
Ludanská - Kpt. J. Nálepku. Pásku na novej križovatke slávnostne prestrihol dňa 23. augusta
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica spolu s primátorom mesta Levice
Štefanom Mišákom. K výstavbe kruhovej križovatky mesto pristúpilo z dôvodu zvýšenia
bezpečnosti a plynulosti premávky v tomto úseku. Výstavba bola realizovaná ako združená
investícia Mesta Levice a Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý je vlastníkom cesty.
Práce začali v marci, pôvodný novembrový termín ukončenia bol skrátený na august. V
súvislosti s výstavbou križovatky sa uskutočnili nevyhnutné prekládky vysokonapäťového
vedenia a ďalších inžinierskych sietí a taktiež boli upravené aj priľahlé chodníky. Celkové
náklady na realizáciu križovatky sú vo výške cca 535 tisíc Eur.
Z dôvodu výstavby okružnej križovatky mesto realizuje aj výstavbu prepojovacej cesty
z Ul. Červenej armády na Ul.K.Marxa, nakoľko pôvodný vstup z Ul. Kpt. Nálepku sa
stal výstavbou kruhového objazdu neprejazdný. Súčasťou výstavby prepojovacej cesty
a chodníka mesto vybudovalo aj nové parkovisko s 25 parkovacími miestami. Výstavba
prepojovacej komunikácie a parkoviska si z rozpočtu mesta vyžiadali investície vo výške
75 tisíc Eur.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Investičné akcie
Pribudnú ďalšie
bezpečné priechody
pre chodcov
Mesto aj v tomto roku pokračuje s budovaním
tzv. bezpečných priechodov pre chodcov
s celkovými nákladmi 30 tisíc Eur. Dva
priechody sa vybudujú na Ul. Kpt. Nálepku
v križovaní s Ul. A.Sládkoviča a v križovaní
s Vojenskou ulicou, kde okrem farebného
odlíšenia na vozovke sa o bezpečnosť postará
aj LED signalizačné zariadenie. Ďalší osvetlený
priechod bude na Textilnej ulici, ktorého
súčasťou bude aj spomaľovač. Realizácia sa
uskutoční v priebehu októbra s ukončením do
polovice novembra.

Ďalšie ihriská pre deti
Tri nové detské ihriská potešia najmenších
Levičanov. Dve pribudnú na sídlisku
Rybníky V., na Pradiarskej a Textilnej ulici
a ďalšie na Školskej ulici na Vinohradoch.
V súčasnosti sa ukončuje stavebné konanie,
realizácia by sa mala začať koncom
septembra s ukončením v polovici októbra.

Celkové náklady sú vo výške 30 tisíc Eur.
Hracie prvky sú určené pre rôzne vekové
kategórie, na každom ihrisku bude iná
kombinovaná zostava so šmýkačkou a
vonkajšia trampolína zabudovaná do zeme,
na Pradiarskej a Textilnej budú okrem toho
pružinové hojdačky a celokovové kolotoče
Koniec rozhádzaným
a na Školskej preklápacia hojdačka a visiaca
hojdačka s košom. Veríme, že deti si nové
odpadkom
ihriská obľúbia a vandali sa im budú z diaľky
Nové uzamykateľné stanovište kontajnerov vyhýbať.
vybudovalo mesto na Konopnej ulici. Dôvodom
boli opakované sťažností obyvateľov tejto
lokality a zamestnancov materskej školy a ich
následnej petície kvôli neustálemu neporiadku
okolo stojísk kontajnerov. Nakoľko si mesto
nevedelo rady s „vyberačmi kontajnerov“,
ktorí odpad pravidelne rozhadzovali po okolí,
pristúpilo k uzamknutiu stanovišťa, čím sa
zabráni vstupu nepovolaných osôb. Kľúč
dostali všetky domácnosti v okolí od správcov
bytov. Celkové náklady na realizáciu oplotenia
a prestrešenia stanovišťa sú vo výške 9 500 Eur.

Nový chodník na
Saratovskej ulici
S celkovými nákladmi 47 tisíc Eur mesto
zrekonštruuje chodník na Saratovskej ulici
v úseku od Ul. Kpt. Nálepku po Ul. Ľ. Ivana.
Práce sa uskutočnia v priebehu mesiacov
september – október.
MsÚ Levice

Zmena

Dopravného
Značenia Na
Nábrežnej
Ulici

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a zvýšenia bezpečnosti
chodcov na miestnej komunikácii Nábrežná ul. v meste Levice pri poliklinike
SANAT pristúpilo mesto Levice na základe súhlasu Okresného dopravného
inšpektorátu OR PZ Levice k zmene dopravného značenia nasledovne:
• v smere od Ul. ku Bratke za križovatkou a vjazdom na parkovisko pri OD
Perec budú osadené dopravné značky B31a Najvyššia dovolená rýchlosť jazdy
30 km/h a A14 Chodci,
• v tom istom smere za križovatkou s Kyjevskou ul. bude osadená dopravná
značka B31a Najvyššia dovolená rýchlosť jazdy 30 km/h,
• v smere od Ul. kpt. Nálepku budú za križovatkou s Kyjevskou ul. osadené
dopravné značky B31a Najvyššia dovolená rýchlosť jazdy 30 km/h a A14
Chodci.

Dopravné značenie bude osadené najneskôr do 15. septembra 2017.
Uvedené opatrenia je potrebné prijať do doby zrealizovania bezpečného priechodu pre chodcov na Nábrežnej ul. v meste Levice z dôvodu zvýšenia bezpečnosti
chodcov pohybujúcich sa v blízkosti polikliniky SANAT.

MsÚ Levice

samospráva

Novinky z Levickej radnice č. 4 / 2017

3

Na Ladislavovom Dvore mesto postaví
komunitné centrum

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.
Celkové zlepšenie životných podmienok a integrácia rómskej komunity je cieľom vybudovania komunitného centra v časti Ladislavov dvor. Na jeho
výstavbu a prevádzkovanie samospráva získala od Ministerstva vnútra SR (www.minv.gov.sk) ako sprostredkovateľského orgánu Operačného programu
Ľudské zdroje nenávratný finančný príspevok vo výške 221 480,24 Eur, pričom celkové náklady projektu sú vo výške 233 137,09 Eur.
Prostredníctvom realizácie aktivít projektu chce mesto vytvoriť priestorové a materiálne
podmienky pre komunitný rozvoj a výkon komunitnej práce. Zabezpečovanie
sociálnych a komunitných služieb prispeje k sociálnemu začleňovaniu miestnych
obyvateľov do spoločnosti.

Zdevastované domy, nezamestnanosť, drogy, záškoláctvo
Mesto v r. 2002 vybudovalo v časti Ladislavov dvor 40 sociálnych nájomných bytov
pre neplatičov, aby vyriešilo problémy s neprispôsobivými občanmi v centre mesta
a na sídliskách.

V rámci projektu terénnej sociálnej práce
dostávali deti na Mikuláša potraviny, omaľovánky aj knižky

Všetka snaha sa míňa účinku...
V r. 2010-2012 bol v tejto lokalite realizovaný projekt Terénna sociálna práca, financovaný
zo zdrojov operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V rámci neho sa
uskutočnilo množstvo aktivít na zlepšenie životnej situácie miestnych obyvateľov.
Okrem toho pracovníci MsÚ v Leviciach, oddelenia služieb občanom a organizáciám,
pracujú s ohrozenými rodinami nepretržite už niekoľko rokov. Napomáhajú im
k riešeniu rodinných problémov, susedských sporov, podporujú návštevy detí
umiestnených v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu. Sociálne pracovníčky
poskytujú sociálne poradenstvo, informácie o dostupných formách pomoci, poskytujú
pomoc a asistenciu pri vybavovaní úradných záležitostí a spisovaní žiadostí, pri
hľadaní zamestnania, ubytovania a pod. Mesto Levice zabezpečuje na vlastné náklady
Novostavby sociálnych bytov na Ladislavovom dvore v r. 2002, prepravu žiakov zo Spojenej školy internátnej v Leviciach do lokality Ladislavov dvor
objekty sa po pár rokoch zmenili na nepoznanie po vyučovaní. Napriek všetkej ponúkanej pomoci problémy pretrvávajú a množia sa aj
sťažnosti ostatných obyvateľov mesta na tu žijúcu komunitu.
Občania, ktorí sem boli vysťahovaní, patria medzi sociálne slabé vrstvy, často ide
o viacdetné rodiny, rodiny so slabými hygienickými návykmi, s nízkou vzdelanostnou
úrovňou. Väčšina je rómskeho pôvodu. Nezamestnanosť dosahuje približne 80 %. Z
vyše 230 prihlásených obyvateľov je skoro stovka detí. Z pohľadu mesta je asi najväčším
problémom v tejto lokalite vyššia miera kriminality, ako sú krádeže, ničenie majetku
mesta, znečisťovanie verejného priestranstva, nelegálne skládky, rušenie nočného
pokoja. Okrem toho záškoláctvo, nezamestnanosť či závislosti, napríklad alkoholizmus,
drogy, gamblerstvo. Deti nemajú bežné hygienické návyky, nenavštevujú pravidelne
školu, krúžky, nevenujú sa športu. Práve na eliminovanie týchto spoločenských
problémov bude slúžiť komunitné centrum. Hlavnou cieľovou skupinou budú práve
deti a mládež do 18 rokov, matky s deťmi a najviac sociálne vylúčení dospelí.

Vybudujú priestory na vzdelávanie aj domáce práce
V komunitnom centre sa budú nachádzať dve klubové miestnosti, kde je plánovaná
výchovná, vzdelávacia a tvorivá činnosť, práca s počítačom, internetom ale aj tréningy
varenia či spoločenské podujatia. Okrem toho sú súčasťou hygienické priestory
aj práčovňa. V areáli komunitného centra sa v budúcnosti počíta aj s vybudovaním
viacúčelového ihriska s trávnatým povrchom. Komunitné centrum bude úzko
spolupracovať s materskými a základnými školami, Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny, Územným spolkom Slovenského červeného kríža a inými organizáciami.
Poskytované bude základné a špecializované poradenstvo v oblastiach zlepšenia
školskej dochádzky, osobnej hygieny, zdravotného stavu, prípravy na rodičovstvo,
výchovy, výživy ale aj zmysluplného využívania voľného času či starostlivosti
o domácnosť. Preventívne aktivity budú zamerané na protidrogovú výchovu,
šikanovanie, obchodovanie s ľuďmi a pod. V rámci predškolského klubu budú aktivity
zamerané na adaptáciu detí do prostredia materskej a základnej školy. Súčasťou aktivít
pre deti budú záujmové činnosti zamerané na podchytenie zručnosti a talentu formou
výtvarných prác, spevu, tanca či divadla.

Aj tieto deti majú šancu na zmenu
Práve začlenením miestnych obyvateľov do aktivít realizovaných komunitným centrom
a podieľaním sa na jeho chode sa predpokladá zvýšenie záujmu o pracovné činnosti
či zlepšenie vlastných životných podmienok. Všetky aktivity prispejú k posilneniu
kultúrnej identity a v konečnom dôsledku povedú k odstráneniu bariér a sociálnemu
začleneniu marginalizovanej rómskej komunity.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou Levice
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Voľby

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky,
môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie
do orgánov samosprávnych však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných
krajov 4. novembra 2017
dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu
o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 23. júna 2017 vyhlásil voľby do orgánov volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do
samosprávnych krajov a určil:
zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích
• deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017,
• lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.
samosprávnych krajov a počtu poslancov zastupiteľstiev v nich a na určenie sídiel
Primátor mesta poveril za mesto Levice v plnom rozsahu konaním pred orgánmi štátnej
obvodných volebných komisií do 11. augusta 2017,
• lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností do správy, ako aj plnením úloh spojených s organizačno-technickým zabezpečením volieb do
orgánov samosprávnych krajov JUDr. Elenu Kuštekovú, vedúcu oddelenia organizačno5. septembra 2017,
• lehotu na utvorenie volebných komisií samosprávnych krajov do 5. septembra 2017 právneho Mestského úradu v Leviciach, ktorá v prípade nejasností podá bližšie informácie
osobne na Mestskom úrade v Leviciach, prvé poschodie č. dverí 43, telefonicky na
a lehotu na ich prvé zasadanie do 11. septembra 2017,
• lehotu na utvorenie obvodných volebných komisií a okrskových volebných komisií do telefónnom čísle 63 50 252, ako aj prostredníctvom e-mailovej adresy oop@levice.sk.
5. októbra 2017 a lehotu na ich prvé zasadanie do 10. októbra 2017.
JUDr. Elena Kušteková
vedúca odd. organizačno-právneho MsÚ Levice
Primátor mesta Ing. Štefan Mišák dňa 30. augusta 2017 určil 47 volebných okrskov, v
ktorých určil volebné miestnosti pre každý volebný okrsok. Oznámenie o určení volebných
okrskov a volebných miestností tvorí prílohu tohto príspevku a je zverejnené na úradných
tabuliach mesta Levice a internetovej stránke mesta Levice.
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý
pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do
Od 1. septembra 2017 môžu žiaci základných škôl a žiaci osemročného gymnázia (triedy
jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
prima, sekunda, tercia a kvarta) v Leviciach cestovať v MHD zadarmo. Bezplatnú
prepravu im umožní spoločný projekt mesta Levice a dopravnej spoločnosti ARRIVA.
Prekážkou práva voliť je
Cieľom projektu je ponúknuť rodičom alternatívne riešenie dopravy školopovinných
• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného
detí a zlepšiť dopravnú situáciu v meste.
zdravia,
Z dôvodu enormného dopravného zaťaženia a z toho vyplývajúceho negatívneho vplyvu
• výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.
na životné prostredie sa dopravná spoločnosť ARRIVA Nové Zámky a.s. v spolupráci
Volebné miestnosti sa pre voličov mesta Levice a mestských častí otvoria v sobotu s Mestom Levice rozhodli spustiť projekt „Poď s nami do školy busom zdarma!“ zameraný
na bezplatné cestovanie žiakov v MHD Levice. Hlavným cieľom projektu je uľahčenie
4.novembra 2017 o 7.00 hodine a zostanú otvorené do 22.00 hodiny.
dopravy školákov v našom meste do školy, odbremenenie rodičov a zlepšenie dopravnej
situácie pri školách počas rannej a poobedňajšej špičky. Bezplatné cestovné platí pre
Podľa § 21 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva o zmene
žiakov základných škôl a žiakov osemročného gymnázia (triedy prima, sekunda, tercia,
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto doručuje jeden kus
kvarta), ktorí majú trvalý pobyt v Leviciach. Žiaci môžu cestovať na linkách MHD zadarmo
oznámenia o čase a mieste konania volieb do každej domácnosti.
bez obmedzenia, teda po celý deň a aj počas prázdnin.
„Chceme takýmto spôsobom podporiť prepravu žiakov prostredníctvom MHD. Ak ich
• každý rodinný dom (aj viacgeneračný s viacerými domácnosťami)
nebudú musieť voziť pred školu rodičia, verím, že to prispeje k zníženiu dopravného
• každý byt v bytovom dome, v ktorom sú prihlásení na trvalý pobyt občania Slovenskej chaosu v našom meste,“ informoval o dôvodoch tohto kroku primátor mesta Štefan Mišák.
republiky a cudzinci s právom voliť do orgánov samosprávnych krajov. Ak je na adrese „Je to zatiaľ len experiment, vývoj zvýšenia prepravy osôb v MHD budeme sledovať do
trvalého pobytu prihlásených viac voličov tvoriacich niekoľko domácností, mesto konca roka a podľa výsledku uvidíme, či v projekte budeme pokračovať.“
doručí na adresu ich trvalého pobytu len jedno oznámenie.

Bezplatné cestovanie pre
žiakov v MHD

Za domácnosť sa p

NA BEZPLATNÉ CESTOVANIE JE POTREBNÉ:

Volič môže voliť len v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii
svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov
a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva
a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky mesta Levice. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí
volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko
poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť vo volebnom obvode č. 2 Levice
zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode č. 2 Levice je 9 poslancov a
je uvedený na hlasovacom lístku.
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len
jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden
hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu
samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie
lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie
nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto,
že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej
komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov
inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila
do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích
lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate
trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie
nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

• Mať trvalý pobyt v Leviciach,
• Byť žiakom základnej školy alebo osemročného gymnázia (triedy prima, sekunda,
tercia a kvarta) v Leviciach,
• Vlastniť dopravnú čipovú kartu spoločnosti ARRIVA,
• Na jej vybavenie je potrebné vyplniť žiadosť na dopravnú kartu (žiadosť je na
obchodnom mieste alebo na stránke www.arrivanz.sk),
• Žiadosť je potrebné doručiť na obchodné miesto (Autobusová stanica Levice), ktoré
vydá žiakovi dopravnú kartu,
• Ak žiak už je držiteľom dopravnej karty, tak ju stačí priniesť na obchodné miesto
(Autobusovú stanicu), kde bude upravená na bezplatný predaj cestovného lístka,
• Preukázať sa vždy pri nástupe do autobusu vodičovi s čipovou kartou nastavenou na
bezplatné cestovanie,
• Dopravná karta v autobuse po priložení vydá lístok nulovej hodnoty.

Adriana Macáková
ref.t vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
Po dvojmesačných prázdninách sa naši školáci
opäť vracajú do školských lavíc, aby pokračovali
v štúdiu na základných a stredných školách. V okolí školských zariadení sa hlavne v
ranných hodinách enormne zvýšil pohyb žiakov a ich rodičov, ktorí malých školákov
sprevádzajú do školy. Premávka sa v okolí škôl značne prehusťuje a z toho samozrejme
vyplýva aj väčšie riziko dopravných nehôd. Obraciame sa preto na vodičov, ktorí
častejšie cestujú v okolí škôl, aby venovali zvýšenú pozornosť na priechody pre chodcov
a umožnili školákom bezpečný presun do školy. Taktiež upozorňujeme aj školákov, aby
prechádzali cez cestu iba po priechodoch pre chodcov a vstupovali na vozovku až vtedy,
keď je prechod cez cestu bezpečný. Musia sa hlavne presvedčiť, že autá sú v dostatočnej
vzdialenosti od priechodu pre chodcov a dokážu bezpečne zastať. Mestská polícia sa v
rámci možností snaží zabezpečovať bezpečnejší prechod žiakov do školských zariadení
a počas celého školského roka sú hliadky mestskej polície smerované na priechody pre
chodcov v okolí školských zariadení. Verím, že spoločným úsilím predídeme zbytočným
tragédiám a nešťastiam.
Bc. Miloš Adámik
ref. preventívno – výchovných činností MsP Levice

Pozor na školákov!
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Primátorská kvapka krvi
Mesto Levice v rámci projektu Zdravé mesto v spolupráci so Slovenským červeným
krížom v Leviciach a Hematologicko – transfúznym oddelením Nemocnice Levice,
s.r.o. pripravuje podujatie

Národný projekt ,,Terénna sociálna práca a terénna práca
v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít“

„Primátorska kvapka krvi“.
Podujatie sa uskutoční dňa 17.10.2017 v sobášnej sieni mestského
úradu v čase od 7,30 h do 10,30 h.

,,Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Pozvaní sú všetci, ktorí chcú svojou kvapkou prispieť k záchrane ľudských životov.

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bol Mestu Levice schválený projekt s
názvom ,,Terénna sociálna práca a terénna sociálna práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít“. Je jedným z vybraných projektov ,,Take away“
balíka, ktoré Ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu
Ľudské zdroje realizuje komplexne v 150 obciach s prítomnosťou marginalizovanej
rómskej komunity (MRK) za účelom zrýchlenia procesu integrácie MRK v štyroch
oblastiach: vzdelávanie, zamestnanosť zdravie a bývanie.
Hlavným cieľom národného projektu je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín
riešením ich problémov. Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci sa budú
v obciach venovať klientom so zámerom zamedziť ich sociálnemu vylúčeniu a pomôcť
im pri každodenných problémoch. Všetky opatrenia budú vykonávať po konzultáciách
a dohode s klientom.
Realizácia projektu a aktivity terénneho sociálneho pracovník a terénneho pracovníka
začnú po ukončení výberového konania.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Mestský úrad Levice / Mesto Levice/, Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice
vyhlasuje výberové konanie na
•
•

1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.9.2017 o 10.00 hod.
v zasadačke Mestskej rady,
I. poschodie č. dverí. 38, na Mestskom úrade v Leviciach
Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť
o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu mestského úradu.
Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP, TP
alebo obe pozície).
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 22.09.2017.
Miestom výkonu práce je lokalita Ladislavov dvor a mesto Levice a kancelária TSP je
v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta, na ulici Poľná ul. 6, Levice.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je od 1.11.2017
Podrobnejšie informácie o pracovných miestach sú k dispozícii na webovej stránke mesta
Levice www.levice.sk, úradných tabuliach mesta a na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny
v Leviciach.

Zrušenie transakčného poplatku
a možnosti rezervácie vstupeniek
do kina Junior

Levická televíziA
aj u Vás doma

Vážení obyvatelia, v záujme zvýšenia informovanosti o spoločenských, kultúrnych
a športových podujatiach v našom meste Vám dávame do pozornosti možnosť
sledovať Levickú televíziu a iné TV programy na DVB-T bez mesačných poplatkov
Špecializovaná firma Vám zrekonštruuje Vašu Spoločnú Televíznu Anténu (STA)
na Vašom panelovom dome (činžiaku, bytovke). Zároveň Vám vybaví dotáciu pre
bytové spoločenstvo od TOWERCOM a.s. na rekonštrukciu Vašej STA. Výška
dotácie je 100 % z celkovej ceny na rekonštrukciu STA pre váš panelový dom.
Touto rekonštrukciou budete mať možnosť sledovať nasledovné programy bez
mesačných poplatkov.

Vážení návštevníci kina, oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 9.8.2017 pri zakúpení
vstupeniek online, Vám nebude účtovaný transakčný poplatok (4,8 % z ceny vstupenky).
Cena vstupenky pri zakúpení v pokladni kina alebo online bude rovnaká.
Zároveň Vám oznamujeme, že je zrušená možnosť rezervácie vstupeniek, nakoľko
dochádzalo k zneužívaniu rezervačného systému, kedy si zákazníci rezervovali
vstupenky v atraktívnych miestach a nakoniec si vstupenku nezakúpili, čím boli ďalší
zákazníci ukrátení o možnosť zakúpenia vstupenky a miesta zostali prázdne.
Od dňa 9.8.2017 je možné zakúpiť si vstupenky do kina Junior aj v Levickej informačnej
agentúre na Ul. Ľ. Štúra č. 3.
Zhrnutie :

BEZPLATNÉ TV PROGRAMY:
STV 1HD, STV2 HD, Barandov Family, TV JOJ, JOJ Plus, WAU, TA 3, tv 8, TV Noe,
Levická TV, TV Lux, Infokanál, Šláger TV, M1 HD, M2 HD, M4 Sport HD, M5 HD,
Duna HD, Duna World, TV 2, RTL Klub, C8, Euronews, Lzaura TV.
Bližšie informácie o tejto ponuke získate na telefónnom čísle:

036/6308 420, 0903 586 677
alebo na e-mailovej adrese:

redakcia@levickatelevizia.sk .

•

Vstupenky do kina si viete zakúpiť online
(bez transakčného poplatku – vstupenka vám príde do emailu)

•

Vstupenky do kina si viete zakúpiť v Levickej informačnej agentúre
(bez poplatku – pracovné dni 8.00 – 17.00)

•

Vstupenky do kina si viete zakúpiť v pokladni kina (pokladňa je otvorená vždy
1 hodinu pred začatím premietania filmu)
Levická informačná agentúra
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Vykurovacie obdobie
zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

S príchodom chladnejších dní začíname v našich domácnostiach pripravovať vykurovacie
telesá na zimnú sezónu. Vykurovacie obdobie je považované za jedno z najrizikovejších,
pričom najväčší počet požiarov vzniká práve v rodinných domoch, v bytových domoch
a v priestoroch s nimi súvisiacimi. Zo štatistík požiarovosti vyplýva, že k najčastejším
príčinám požiarov patrí nevyhovujúci technický stav telies, ponechanie detí bez dozoru,
nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, odkladanie
žeravého popola na bezpečných miestach a do horľavých nádob.

Rôzne

Región

má obrovský
potenciál,

len ho treba využiť

Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní:
•
•
•
•
•
•

Začiatkom augusta na Valnom zhromaždení Oblastnej organizácie cestovného ruchu
(OOCR) jej členovia schválili za nového výkonného riaditeľa oblastnej organizácie p.
neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé
Denisa Marosyho. Ako riaditeľ OOCR bude mať pod palcom nielen chod kancelárie, ale v
materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
jeho rukách bude aj rozvoj cestovného ruchu (CR) v našom regióne.
nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či
denaturovaný lieh,
Aké budú Vaše prvé kroky ako riaditeľa a čo plánujete v rámci činnosti OOCR
dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené
na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do v najbližšej dobe ?
komínových prieduchov,
popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzavierateľných Najdôležitejšie prvé kroky, resp. úlohy budú zamerané na odštartovanie komunikácie so všetkými
členskými obcami a subjektmi, ktorá bude primárne zameraná na oboznámenie sa s ich očakávaniami
nádob,
dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, a plánmi do budúcnosti pri tvorbe koncepcie rozvoja CR v regióne Tekov. Pôjde hlavne o diskusiu
ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné ako zviditeľniť každú obec a zapojiť podnikateľské subjekty do tvorby špecifických produktov v CR,
ktoré budú súčasťou komplexnej ponuky pre návštevníkov regiónu, ktorý OOCR Tekov pokrýva.
spotrebiče bez automatickej regulácie,
dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých Samozrejme medzi prvé úlohy, ktoré budem mať ako výkonný riaditeľ, bude aj zriadenie kancelárie
kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhé palivá a iné materiály. OOCR v centre mesta, ako aj práca na vytvorení identity oblastnej organizácie a funkčnej webovej
stránky, ktoré sú na začiatku či rozbiehaní organizácie veľmi podstatné.

Skôr ako začneme intenzívne kúriť, mali by sme začať tým, že riadne vyčistíme a vymetieme
komín. Túto povinnosť nám ako majiteľom nehnuteľnosti ukladá vyhláška MV SR č.
401/2007 Z. z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri
inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia
ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich
čistenia a vykonávania kontrol.
Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
•
ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkových tepelným výkonom do
50 kW, raz za:
4 mesiace – spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá
6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
12 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou
•
ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad
50 kW, raz za:
2 mesiace – spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá.

Podmienkou výberového konania bolo predloženie Vašej koncepcie rozvoja
CR v regióne. Vedeli by ste v krátkosti zhrnúť Vaše vízie, ktorými by ste
chceli podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne?
Základný koncept rozvoja CR v regióne musí byť založený na individuálnych požiadavkách alebo
predstavách členov organizácie. Moja vízia tvorí špecifického menovateľa pre región ako celok,
v akej tematike sa región môže prezentovať a byť atraktívny pre potenciálneho návštevníka, ktorý
sa rozhoduje ako strávi svoj víkend či dovolenku. Okolie, ktoré ma trocha pozná vie, že sa zaoberám
vínnou tematikou a organizovaním sprievodcovských podujatí, pri ktorých návštevníci alebo aj
miestni obyvatelia spoznávajú históriu mesta prostredníctvom histórie rozvoja vinohradníctva
v Leviciach. Táto tematika je veľmi populárna medzi ľuďmi a dokáže byť silným lákadlom, a preto by
som sa jej chcel venovať aj na úrovni OOCR Tekov a vytvoriť kombinácie ponúk v CR ruchu, ktoré
budú zamerané na každú členskú obec a na ponuku podnikateľských subjektov v regióne, plus ak to
bude možné, vhodné či dostupné, ponuka bude mať aj vínnu tematiku. Čiže víziou podpory rozvoja
CR v regióne Tekov je vytvoriť schopné a tematicky ladené kombinácie ponúk a služieb každého člena
organizácie.

Mesto Levice v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej V čom vidíte potenciál regiónu, čo vieme návštevníkom v regióne ponúknuť?
prevencii v znení neskorších predpisov za účasti technika mesta Levice a v spolupráci
s členmi Dobrovoľného hasičského zboru v Leviciach vykonáva preventívne protipožiarne Náš región má obrovský potenciál, čo sa týka cestovného ruchu. Myslím, že to nie je len prípad nášho
regiónu, že veľa možností, ktoré región ponúka, sú v nízkej miere využívané a ich zviditeľňovanie
kontroly v rodinných domoch.
málo podporované. Hlavným nosným pilierom všeobecne je naša história, história rozvoja obcí,
Preventívne protipožiarne kontroly v meste sa vykonávajú spravidla v mesiaci október
rozvoj priemyselnej výroby, obchodovania so špecifickými komoditami a tradície, ktoré sa v regióne
pred vykurovacou sezónou v päťročnom cykle podľa vopred stanoveného plánu, počas
pomaly vytrácajú. Je len na nás, ľuďoch – obyvateľoch miest a obcí, aby sme sa poobzerali okolo seba
ktorého budú skontrolované všetky rodinné domy v meste Levice a v mestských častiach.
a uvedomili si, kde to žijeme a ako sa to okolie vytvorilo, kto ho vytvoril a za akých podmienok, či
V roku 2017 budú preventívne kontroly vykonané na ulici A. Kmeťu, J. Švermu, Kuzmányho,
pri akej príležitosti. Na základe týchto faktov sa dá tvoriť veľké množstvo produktov v CR. Napríklad
L. Exnára, Ludánska cesta, Mládežnícka, Mochovská, Moyzesova, Saratovská a v mestských
v samotných Leviciach alebo v neďalekých Želiezovciach je množstvo pamiatok, na základe ktorých
častiach Horša a Kalinčiakovo.
sa dá tvoriť zaujímavý program pre návštevníkov. Je tomu tak aj v ostatných členských obciach,
ktoré už v dnešnej dobe stavajú na tomto svoju identitu.   
Kontrolná činnosť je zameraná predovšetkým na:
•
umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových Aké sú podľa Vás nedostatky a čo v regióne podľa Vás chýba?
a iných spotrebičov,
•
stav komínových a vykurovacích telies,
Hlavným nedostatkom v našej oblasti je, už ako som spomínal, nízka miera či úroveň podpory
•
voľnosť prístupu a stav uzáverov rozvodových zariadení elektrickej energie, plynu, využívania potenciálu regiónu, ako aj absencia komplexnej ponuky produktov v CR, ktoré by boli
vody,
dosť atraktívne pre potenciálneho návštevníka, ktorý sa rozhoduje investovať svoje, v dnešnej dobe
•
správne uskladnenie horľavých látok v povalových, v pivničných priestoroch, stále ťažšie zarobené financie. Určite nám momentálne chýba kvalitná a atraktívna prezentácia
v kotolniach, v garážach a v iných priestoroch.
v podobe papierovej formy alebo elektronickej formy. Organizácia sa bude snažiť takúto atraktívnu

značku vytvoriť, ktorá bude podporená printovými materiálmi a hlavne dobre funkčnou elektronickou
V prípade zistených nedostatkov kontrolná skupina upozorní majiteľa alebo prítomnú webovou prezentáciou, ktorá nebude ponúkať len informácie, ale aj záujemcovi o návštevu regiónu
osobu na nedostatky a pokiaľ to bude možné zabezpečí, aby sa nedostatky odstránili ihneď ponúkne možnosť priamej rezervácie či nakontaktovanie sa na ponuky, resp. služby, ktoré budú
na mieste, poprípade im poskytne odbornú pomoc a rady.
členské subjekty ponúkať.

Prosíme všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov bola založená v apríli t.r. s cieľom podporiť
vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri prehliadke nápomocní a cestovný ruch v regióne. Z tohto dôvodu ponúklo Mesto Levice obciam v Regionálnom
rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny.
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
Preventívne protipožiarne prehliadky slúžia predovšetkým k prevencii proti vzniku profitovať celý región. K zakladajúcim členom OOCR Tekov patria: Mesto Levice, Mesto
požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.
Želiezovce, Obec Kalná nad Hronom, Obec Pukanec, Obec Bátovce, Obec Santovka, Obec
V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať pokojne, s rozvahou a bez paniky. Jur nad Hronom, Obec Čajkov, Obec Rybník a spoločnosť Amalion, s.r.o. (Penzión Rekrea,
Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. Prípadný požiar čo najskôr ohláste reštaurácia Koliba), spoločnosť MORE-PJC, s.r.o. (sprievodcovské služby, RegionVINO),
Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku 150 alebo 112.
PaedDr. Ján Füri – JUROB (Kemping Vodník Jur nad Hronom), Tekovské múzeum,
Viale s.r.o. (Hotel Lev), OZ Terroir Tekov (vinárstvo). Vstup nových členov je vítaný a
Dodržiavaním uvedených rád predídete vzniku požiarov vo Vašich domovoch a prežijete možný počas celého pôsobenia organizácie.
vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.
Adriana Macáková
Mgr. Jana Fábriová
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
technik požiarnej ochrany MsÚ Levice

rôzne
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Vďaka Erasmu+

na 2. ZŠ vyučujú v anglickom jazyku

Základná škola na Ul. sv. Michala 42 v Leviciach ukončila projekt z výzvy Erasmus+ pod
názvom „Využitie metódy CLIL vo vzdelávaní na ZŠ“, ktorý začala realizovať v roku 2015.
Zmiešaný Spevácky zbor DOMOVINA vznikol v septembri 1967 ako stavovský zbor Cieľom projektu bolo zatraktívnenie výchovno-vzdelávacieho programu našej školy s cieľom
učiteľov levického okresu. Jeho existencia a činnosť bola vo vtedajšom Československu implementovať metódu CLIL (Content and language integrated learning) do Školského
morálne a najmä finančne podporovaná Odborom školstva pri ONV Levice.
vzdelávacieho programu. Predpokladom úspešnej realizácie projektového zámeru bolo
vyškoliť pedagogických zamestnancov tak, aby boli schopní viesť časti vyučovacích hodín
v anglickom jazyku. Pomocou grantu sa mohlo niekoľko učiteľov zúčastniť vzdelávania
a odbornej prípravy na univerzite v Kente v Canterbury v Spojenom kráľovstve Veľkej
Británie a Severného Írska a časť učiteľov v Taormíne na Sicílii v Taliansku. Takto odborne
vyškolení pedagógovia začali vyučovať niektoré predmety prírodovedného a spoločenskovedného charakteru v anglickom jazyku už na primárnom vzdelávaní. Náš zámer zvýšiť
kvalitu osvojenia učiva z cudzieho jazyka s cieľom modernizovať a skvalitniť vzdelávanie
v cudzom jazyku posilnením komunikatívnosti žiakov a ich prezentačných schopností bol
splnený a v júli 2017 škola projekt zavŕšila. V rámci udržateľnosti projektu bol vypracovaný
nový projekt pod názvom „Think globally, act locally!“ (Mysli globálne, konaj lokálne!),
ktorý bol opäť vo výzve programu Erasmus+ úspešný a s jeho realizáciou začneme od
septembra 2017.
Mgr. Eva Števková
zástupkyňa riaditeľky školy

Deti z Levíc v Letnom tábore
s Patrikom Hermanom

Zmiešaný spevácky zbor Domovina. Levice

N

adácia Televízie Markíza v spolupráci s Občianskym združením Štvorlístok deťom
zorganizovali ďalší ročník letného tábora pre deti zo sociálne slabšieho prostredia
z celého Slovenska, ktorého sa tento rok zúčastnili aj tri deti z Levíc. Úlohy hlavného
vedúceho tábora sa už po 20-ty krát zhostil moderátor Patrik Herman. Tábor sa uskutočnil
v rekreačnom zariadení Lesák v Tajove pri Banskej Bystrici. Dopravu detí z Levíc do tábora
a späť zabezpečilo mesto Levice v spolupráci s OZ Miesto v dome Levice, ktorému týmto
ďakujeme za ochotu a spoluprácu.
eti vo veku cca 10-13 rokov vyberali zástupcovia mestských a obecných úradov
v spolupráci s vedeniami škôl, pretože pre deti je pobyt okrem oddychu súčasne aj
odmenou za vynikajúce
výsledky v škole alebo
aktívnu
mimoškolskú
činnosť. Myšlienkou tohto
projektu je pripraviť krásne
prázdniny pre deti z rodín,
ktoré by si to vzhľadom na
svoju sociálnu a finančnú
situáciu nemohli dovoliť. Pre
všetky deti je pobyt zdarma
a mnohé z nich tak majú
po prvýkrát možnosť zažiť
zábavu detského letného
tábora, o ktorú sa okrem
táborových vedúcich či
Stretnutie detí s Patrikom Hermanom
známych tvárí, starajú vojaci,
policajti, hasiči, kynológovia či záchranári. Deti z tábora neodchádzajú domov len s kopou
spomienok, ale odnášajú si aj materiálnu pomoc v podobe oblečenia, hygienických potrieb,
školských pomôcok, či rôznych hračiek. Okrem zábavy sa deťom venoval tím odborníkov.
Každé dieťa absolvovalo očné vyšetrenie a tým, ktorí to potrebovali, boli následne
zabezpečené aj okuliare.

Počet členov za niekoľko rokov po založení narástol až na 80 spevákov a speváčok.
Spievali v ňom okrem učiteľov ZUŠ aj pedagógovia stredných, základných a materských
škôl mesta a okresu Levice. O spevácku kvalitu a hudobného prejavu sa vtedy starala
vyštudovaná operná speváčka a riaditeľka Ľudovej školy umenia pani Margita Grébnerová,
ktorá zbor dirigovala spolu s ďalšou hudobnou osobnosťou Františkom Zborovjanom,
riaditeľom gymnázia v Šahách.
Repertoár tvorili skladby a hudobné diela slovenských, českých a zahraničných hudobných
skladateľov a autorov. Domovina neustále počas svojej existencie spolupracovala s mestom
Levice a svojimi vystúpeniami obohacovala a spríjemňovala kultúrno – spoločenské akcie
v meste, okrese a na celom Slovensku. Svojimi výkonmi a kvalitou umeleckého prejavu
sa zbor prepracoval do širšej špičky vokálnych telies na Slovensku. Okrem spomínaných
podujatí zbor vystupoval na výchovných koncertoch pre žiakov a študentov našich škôl,
slávnostných aktoch, či výročiach. Osobitnými boli vystúpenia a reprezentácia v zahraničí
– na súťažiach a festivaloch v Maďarsku, Bulharsku, Rakúsku atď.
Demokratizačný proces po novembri 1989 paradoxne zasiahol Domovinu deštrukčne.
Nenašli sa finančné prostriedky na podporu činnosti tohoto umeleckého telesa, čo sa rýchlo
a negatívne odrazilo na počte členov, pretože do Levíc, kde má zbor sídlo, postupne prestali
dochádzať členovia zo Šiah, Želiezoviec a pod. Pri nižšom počte členov sa muselo tiež
prihliadať na náročnosť a výber skladieb a prispôsobenie repertoáru.
Zbor sa odvtedy potýka s nedostatkom nových spevákov a hlasov v jednotlivých
hlasových zaradeniach, čo súvisí aj so súčasným trendom a nízkym záujmom o zborový
spev a tento druh umenia. Spevokol Domovina aj napriek týmto skutočnostiam funguje
a je činný vďaka láske k spevu a hlbokými, priateľskými vzťahmi súčasných členov, medzi
ktorými sú ešte dvaja z jeho zakladajúcich členov. Sú to pán Vincent Mozdík, bývalý učiteľ
a dlhoročný riaditeľ Domu Matice Slovenskej v Leviciach a pani Irena Bystrá, učiteľka na
dôchodku. V posledných rokoch zbor takmer až do svojej smrti dirigoval pán Ján Petrech.
Opakované účinkovanie na mestských oslavách a podujatiach aj v mestských častiach
podnietilo vedenie mesta začleniť Domovinu pod Mestské kultúrne stredisko, za čo im
prežití naozaj krásnych takmer dvoch týždňov vypovedali spokojné tváre detí, ktoré
patrí vďaka.
sa síce nevedeli dočkať návratu domov, ale zároveň boli smutné pri rozlúčke s novými
Ostáva len dúfať, že jubilejný 50. rok existencie nášho speváckeho zboru, spätého s naším
mestom, nie je jeho labuťou piesňou a aj touto cestou pozývame do zboru nových, mladších kamarátmi, vedúcimi tábora a v neposlednom rade aj s Patrikom Hermanom, od ktorého
sa nevedeli odtrhnúť.
spevákov.
Mgr. Alena Danišová
Mgr. Stanislav Titurus
sociálny pracovník MsÚ Levice
tajomník zboru

D
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Pozývame Vás na Deň bez áut
Mesto Levice v spolupráci s dopravnou spoločnosťou
ARRIVA sa zapojilo do Národnej súťaže Európsky
týždeň mobility, ktorá sa bude konať
16. – 22. septembra 2017.
V rámci Dňa bez áut 22. septembra mesto pripravilo
niekoľko sprievodných podujatí. Na uzavretej ceste pred
mestským úradom bude v dvoch autobusoch prebiehať
zaujímavá prezentácia pre deti I. stupňa ZŠ. Na Námestí
hrdinov bude pripravené dopravné ihrisko, na pravidlá
premávky dohliadne dopravná polícia a cyklohliadky
mestskej polície. Pre porovnanie odmeriame hlučnosť
v čase premávky a v čase uzávierky cesty. Záujemcovia
môžu otestovať nové bicykle. A pre všetkých je v tento
deň cestovanie v MHD zadarmo! Tešíme sa na Vás!

Zoznámte sa s históriou
nášho mesta!

V centre mesta pribudnú nové informačné tabule. Ich
cieľom je oboznámiť obyvateľov a návštevníkov mesta
s históriou Levíc a významných pamiatok. Dve nové
atraktívne tabule pri mestskom úrade budú informovať
o histórii budovy radnice a objektov Ulice Na bašte. Ďalšia
tabula pokračuje v oboznamovaní so stratenými pamiatkami
mesta a to objektu kasární na Kasárenskej ulici. Tieto nové
tabule budú osadené v priebehu septembra. V prvej polovici
roka už boli osadené informačné tabule v mestských
častiach Kalinčiakovo a Horša informujúce o ich histórii
a pamiatkach. Spolu s ostatnými už osadenými tabuľami
o Námestí hrdinov , Synagóge, o Trojičnom námestí pri
hrade, archeologickej lokalite Bratka a Shoellerovom parku

poskytujú množstvo zaujímavých informácií z bohatej
minulosti mesta Levice.

Nové informačné tabule v centre mesta
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