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Vážení
občania,
opäť je tu čarovný čas
Vianoc, čas, ktorý však
trvá len veľmi krátko.
Počas týchto pár dní
sa všetci snažíme byť
lepšími, pozornejšími,
chceme zabudnúť na
každodenný
stres
a zhon. Vychutnávame
si atmosféru, tešíme sa
z maličkostí, snažíme
sa
venovať
viac
pozornosti blízkym.
Milí Levičania,
Urobme si Vianoce po
celý rok! Nešetrime
na dotykoch, milých
slovách, stiskoch rúk
a úprimných úsmevoch.
Rozdávajme
okolo
seba radosť a lásku!
Je to najmenej, čo
môžeme jeden druhému
dať počas celého roka.
Tešme sa z každého
prežitého dňa, život
je predsa taký krátky.
Dovoľte mi, milí spoluobčania, aby som vám zaželal nielen vo svojom mene, ale aj v mene pracovníkov mestského úradu a poslancov mestského zastupiteľstva
radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Prajem vám veľa zdravia, splnenie vašich prianí a predsavzatí. A želám nám všetkým, aby sme čaro Vianoc
nosili vo svojich srdciach po celý rok!
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

Viete čo je IOMO?

5200 eur pre rodiny v núdzi

Všetko najlepšie Levický hrad!

Po novom získate na mestskom úrade už aj výpis z
listu vlastníctva, z obchodného registra alebo z registra
trestov. Pohodlne a na jednom mieste sprístupniť služby
verejnej správy – to je cieľom národného projektu IOMO
– Integrovaného obslužného miesta občana.
Viac na str. 2

11. ročník benefičnej aukcie Art for help opäť pomohol
sociálne slabším rodinám z Levíc. Vďaka umelcom, ktorí
venovali svoje diela do aukcie a vďaka občanom, ktorí
podujatie podporili kúpou obrazov, budú pre niektoré
rodiny Vianoce tento rok o niečo krajšie.
Viac na str. 6

Rok 2018 sa bude niesť v znamení osláv najstaršej
pamiatky nášho mesta. Uplynulo už 700 rokov od prvej
písomnej zmienky o pevnosti, ktorej cieľom bolo chrániť
banské mestá. Kamenný hrad odolal Tatárom, Turkom
či Rákocziho vojskám a dodnes sa hrdo týči nad mestom.
Viac na str. 7
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Časový harmonogram zasadnutí
mestskej rady a mestského zastupiteľstva   
v roku  2018
MESTSKÁ RADA    MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
08. 02. 2018		
22. 02. 2018
05. 04. 2018			
19. 04. 2018
07. 06. 2018			
21. 06. 2018
23. 08. 2018			
06. 09. 2018
11. 10. 2018			
25. 10. 2018
Harmonogram zasadnutí komisií MsZ nájdete na
www.levice.sk v časti mestské zastupiteľstvo.

KONZULTAČNÉ DNI

v konzultačnom pracovisku Centra právnej pomoci
na Mestskom úrade Levice v I. polroku 2018
Konzultácie prebiehajú každý druhý piatok
od 9:00 hod. do 15:00 hod. nasledovne :
12.01.2018,
26.01.2018,
09.02.2018,
23.02.2018,
09.03.2018,
23.03.2018,
06.04.2018,
20.04.2018,
04.05.2018,
18.05.2018,
01.06.2018,
15.06.2018,
29.06.2018
Konzultácia s právnikom sa poskytuje v rozsahu
max. 1 hodiny, v jednej právnej veci len jeden krát a je
spoplatnená sumou 4,50 Eur.

Od januára môžu Levice
zabojovať o ďalšie ihrisko
Žihadielko
Aj v roku 2018 prináša spoločnosť Lidl projekt „Ihrisko
Žihadielko“, ktorého cieľom je podpora zdravého
rozvoja detí a trávenia času rodín s deťmi vonku. Všetky
mestá a obce, kde sa nachádza predajňa tejto spoločnosti,
majú možnosť sa zapojiť do tohto projektu a súťažiť o
nové ihrisko Žihadielko s motívom obľúbenej rozprávky
o včielke Maji.
V roku 2018 bude vytvorená jedna špeciálna kategória
pre 20 miest, ktoré už Žihadielko vyhrali v rokoch 2016
alebo 2017. Aj tieto víťazné mestá sa budú môcť opäť do
súťaže zapojiť!
Hlasovanie sa začne 16. januára 2018 a bude trvať až do
konca februára. Počas tejto doby môže verejnosť každý
deň pridávať hlasy pre svoje mesto na stránke www.
zihadielko.sk. Veríme, že sa opäť do súťaže aktívne
zapoja všetci rodičia, starí rodičia aj budúci rodičia a
všetci tí, ktorým záleží na našich deťoch.
Vďaka všetkým, ktorí poctivo hlasovali, vyrástlo v
Leviciach pekné nové ihrisko. Skúsme to aj teraz!
Zabojujme znovu a preklikajme sa k ďalšiemu
Žihadielku pre našich najmenších! Bližšie informácie
sa dozviete pred spustením hlasovania na webstránke
súťaže alebo na webstránke mesta Levice.

SAMOSPRÁVA

V roku 2018 viac na nové parkoviská aj
rekonštrukcie chodníkov
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach na svojom zasadnutí
14. decembra 2017 schválilo rozpočet na roky 2018 –
2020. Pre rok 2018 bol schválený vyrovnaný rozpočet s
úhrnom príjmov vo výške 29 060 279 Eur a v rovnakej
výške sú plánované aj výdavky. Z najvýznamnejších
akcií financovaných z kapitálového rozpočtu uveďme
parkovisko na Rybníkoch 5 s odvodnením a verejným
osvetlením s celkovým počtom státí 182 a parkovisko
na sídlisku Vinohrady
s odvodnením, výstavbou
prístupovej komunikácie, verejným osvetlením a
výsadbou s celkovým počtom 111 státí. Predpokladaná
hodnota výstavby oboch parkovísk je 1,33 mil. Eur. Na
základe výsledkov auditu verejného osvetlenia bola
schválená suma 200 tis. Eur na začatie rekonštrukcie. V
rámci projektu Bezpečné mesto sme získali dotáciu vo
výške 10 000 Eur na rozšírenie kamerového systému.
Projekt dofinancujeme z vlastných zdrojov vo výške
13 000 Eur a bude sa týkať sídlisk Vinohrady, Rybníky5
a Námestia Šoltésovej. Po cestách a parkoviskách
príde rad aj na rekonštrukciu chodníkov v meste, na
ktorú bolo schválených 370 000 Eur. Pri plánovaní
tejto rekonštrukcie budú zohľadnené aj pripomienky
bezbariérovej komisie. Rekonštruovať sa bude aj
Materská škola na Okružnej ul., kde presúvame 430 000
Eur a Materská škôlka na Ul. P.O.Hviezdoslava, na ktorú

sme získali zdroje z eurofondov a na dofinancovanie
použijeme 200 000 Eur z vlastných zdrojov. Na
vypracovanie projektovej dokumentácie pre kultúrny
dom Družba je schválených 156 000 Eur, konkrétna
suma bude upresnená po skončení rokovacieho konania
s víťazom architektonickej súťaže. Bude pokračovať
výstavba malých detských zariadení vo výške 30 000
Eur. V bežných výdavkoch boli schválené výdavky na
údržbu miestnych komunikácií vo výške 350 000 Eur. S
prihliadnutím na budovanie už spomenutých parkovísk
je schválené obstaranie štúdie rezidentného parkovania
v maximálnej výške 10 000 Eur. Výdavky na údržbu
zelene zvyšujeme zo 446 423 Eur na 500 000 Eur a na
úpravu existujúcich stanovíšť pre komunálny odpad na
uzatváracie bolo schválených 30 000 Eur. Dotácie pre
šport dospelých zostávajú v sume 70 000 Eur, zvyšujú
sa dotácie pre podporu športu detí a mládeže na sumu
60 000 Eur. Rovnaká suma je určená aj na dotácie do
ďalších oblastí, pričom najväčší nárast bude pre oblasť
kultúry a vzdelávania. Schválený rozpočet reaguje na
aktuálne potreby mesta, zohľadňuje priority obsiahnuté
v Programe rozvoja mesta na roky 2015 – 2018.
RNDr. Ján Krtík
zástupca primátora mesta

Na mestskom úrade vybavíte už aj výpis
z listu vlastníctva či registra trestov
Na mestskom úrade v Leviciach už môžete pohodlne
vybaviť aj výpis z registra trestov, z obchodného registra
či z listu vlastníctva. Od polovice novembra funguje
v priestoroch matriky tzv. IOMO – Integrované obslužné
miesto občana, ktoré vám uľahčí vybavovanie úradných
záležitostí.
IOMO
ponúka
prístup
k
elektronickým
službám štátu na jednom asistovanom mieste.
Rýchlejšie, jednoduchšie a pod spoločnou strechou. Šetrí
vám nielen čas, ale aj peniaze. Národný projekt IOMO
vznikol v spolupráci Ministerstva financií SR, Ministerstva
vnútra SR a Združenia miest a obcí Slovenska s cieľom
zlepšiť a sprístupniť elektronické služby verejnej správy
občanom tak, aby si celú svoju agendu mohli vybaviť
na jednom mieste. Nebude tak potrebné investovať
čas a peniaze na prekonávanie väčších vzdialeností pri
návšteve viacerých úradov a všetko potrebné si vybavíte
na jednom mieste.
Určite zaujímavé pre občanov je, že všetky poplatky
za vystavenie prístupných dokumentov sú nižšie
ako na úradoch, kde sa štandardne vydávajú. Všetky
vydávané dokumenty sú platnými verejnými listinami
použiteľnými na právne účely.
Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje
na počkanie, najneskôr do 2 hodín v prípade podania
žiadosti do 13:00 hod., po 13:00 hod. je žiadosť vybavená
v nasledujúci deň. Občan sa pri vybavovaní žiadosti
preukazuje platným občianskym preukazom alebo
cestovným pasom vrátane originálu alebo overenej
Integrované obslužné miesto občana
kópie rodného listu. Žiadosť o vydanie Výpisu z listu
vlastníctva sa vybavuje do 24 hodín, občan sa pri
vybavovaní žiadosti preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Žiadosť o vydanie Výpisu
z obchodného registra sa vybavuje na počkanie, občan sa pri vybavovaní žiadosti preukazuje platným občianskym
preukazom alebo cestovným pasom.

Sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta
Služba
Výpis/ Odpis z registra trestov na právne účely
Výpis z listu vlastníctva na právne účely
Výpis z obchodného registra na právne účely

Správny poplatok
2.00€
4.00€
0.00€

Asistenčný poplatok
1.90€
3.90€
4.50€

Celková suma
3.90€
7.90€
4.50€

Uvedené ceny sú konečné, bez ohľadu na to, či prevádzkovateľ IOMO je alebo nie je platiteľ DPH.
Služby Integrovaného obslužného miesta občana môžete využiť počas úradných hodín mestského úradu. Všetky
informácie o službe nájdete na stránke www.iomo.sk alebo na matričnom úrade tel. č. 036/6350217.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

samospráva
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Spoluprácu mestom
rozvíjajú aj seniori
s partnerským

Partnerská spolupráca Levíc s inými mestami v zahraničí ponúka príležitosť nielen
zúčastneným samosprávam, ale aj iným organizáciám. Túto možnosť na výmenu
skúseností aktívne využívajú predovšetkým školy a športové kluby v meste. Koncom
roka sa k nim pridali aj levické denné centrá (kluby dôchodcov), ktoré si návštevu
partnerského mesta vyskúšali hneď obojstranne.
Koncom novembra navštívili naše mesto zástupcovia senior klubov z maďarského
mesta Érd. Prezreli si historické pamiatky a následne strávili popoludnie s členmi
štyroch levických denných centier. O týždeň na to už cestovali do Maďarska naši milí
seniori, ktorí prežili v meste Érd neďaleko Budapešti krásny deň. Obe návštevy sa
niesli v priateľskej atmosfére a jazyk nebol žiadnou bariérou, keďže veľa Levičanov predovšetkým tých skôr narodených - maďarský jazyk aspoň čiastočne ovláda. Počas
návštev a rozhovorov porovnávali život seniorov v oboch mestách, činnosť a aktivity
denných centier a získali množstvo skúseností a nových inšpirácií.

Mládež
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si otestovala
vedomosti o Leviciach

Mestský parlament mládeže v Leviciach sa na svojich stretnutiach zhodol na tom,
že je dôležité, aby mladí ľudia poznali históriu svojho regiónu a aby vedeli, ako
funguje samospráva. Preto zorganizoval dňa 20.11.2017 súťaž s názvom „Porovnanie
vedomostí o histórii mesta Levice a fungovaní samosprávy „. Do súťaže sa prihlásilo
sedem stredných škôl, z každej po dvoch účastníkoch. Súťažiaci si overili svoje
vedomosti v otázkach o histórii nášho mesta, jeho významných pamiatkach, ale aj
poznatky o činnosti samosprávy a mestskom zastupiteľstve. Mestský parlament
mládeže v zastúpení lídra Dávida Žideka a poslancov Denisy Drappanovej, Patrícii
Repiskej, Adama Gažiho, Matúša Svitka a Adama Gergeľa vyhodnotil testy, ktorých
výsledky boli nasledovné:
1. miesto - Adam Hrkeľ a Samuel Sebechlebský (Gymnázium Andreja Vrábla )
2. miesto - Jana Amália Mäsiarová a Viktória Halúzová (SOŠ služieb)
3. miesto - Samuel Titka a Matej Škorník (Gymnázium sv. Vincenta de Paul)
Ceny poskytnuté Mestským úradom prišiel s gratuláciou osobne odovzdať RNDr. Ján
Krtík, zástupca primátora mesta Levice.

Ing. Adriana Macáková Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť a preukázané vedomosti.
Dávid Židek, líder MsPM
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Darovaním krvi pomáhajú chorým deťom

Bude na Margite termálne kúpalisko?
Mesto Levice zabezpečilo odbornú štúdiu, ktorej cieľom bolo overenie možnosti
získania zdroja geotermálnych vôd s parametrami pre možnosť celoročnej
prevádzky Rekreačného zariadenia Margita-Ilona. Dňa 5.12.2017 sa na mestskom
úrade uskutočnila prezentácia doterajších výsledkov hydrogeologického prieskumu
realizovaného spoločnosťou EQUIS Bratislava v zastúpení RNDr. Martinom Šujanom
a RNDr. Miroslavom Králom, CSc. V súčasnosti sú pre rekreačné zariadenie MargitaIlona zabezpečené dva ťažobné vrty HBV-1 s hĺbkou 80 m a HBV-2a s hĺbkou 50 m.
Teplota tejto vody je cca 25°C. V prípade realizácie geotermálneho vrtu s orientačnou
hĺbkou cca 1000 m je predpoklad získania geotermálnych vôd o približnej teplote 35°
až 45° C a s odhadovanou výdatnosťou 5 až 10 l/s.

62 darcov prišlo podporiť myšlienku už tretieho ročníka Poslaneckej kvapky krvi.
Úžasné je, že z toho až 23 sa na darovanie krvi odhodlalo po prvýkrát. Darcovia na
tomto podujatí vedia, komu krv darujú. Tento rok je krv určená dvom konkrétnym
prijímateľom, dvojročnej Milotke a 15-ročnej Terezke. Obe trpia vážnymi chorobami.
Krv iných skupín, ktorá nie je vhodná pre tieto dievčatká, vymenia za krv ich krvnej
skupiny z iných odberov. Aspoň takouto malou mierou im vieme pomôcť v ich ťažkom
boji s chorobou a nepriazňou osudu.
K organizátorom z poslaneckého zboru Petrovi Benčekovi a Ervínovi Szalmovi sa
pridali aj ďalší poslanci. Svojou kvapkou ako prvodarca tento rok prispel poslanec MsZ
Ivan Murín. Poslanec Roman Salinka podujatie podporil svojou účasťou a pomocou,
keďže v tento deň krv nemohol dať, lebo ju daroval prednedávnom na Primátorskej
kvapke.
Spolu s kolegom spoluorganizátorom Ervínom Szalmom ďakujeme všetkým
darcom, Národnej transfúznej stanici Nitra, Slovenskému Červenému krížu a mestu
Levice za veľkú podporu a pomoc. Všetkým darcom a ľuďom, ktorým ich krv zachráni
život a zdravie, tiež všetkým občanom prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov a
šťastný rok 2018.
Peter Benček,
poslanec mestského zastupiteľstva

Vzhľadom k tomu, že zámerom mesta je získať teplú vodu zabezpečujúci možnosť
celoročnej prevádzky kúpaliska, na základe odporúčania spracovateľov je potrebné
realizovať doplňujúce geofyzikálne práce. Ich cieľom je overenie pokračovania
vápencovej skaly (v ktorej je predpoklad existencie vody) v smere do podložia.
S vyššou hĺbkou je reálny nárast teploty podzemnej vody. V prípade, že by tieto
merania potvrdili možnosť hlbšieho vrtu, bolo by možné získať vodu s teplotou 45°
až 50°C. Pri takomto predpoklade by bola realizácia geotermálneho vrtu pre mesto
zaujímavá, a v priestore kúpaliska by bolo možné v budúcnosti prevádzkovať kúpalisko
s celoročnou prevádzkou. Predpokladaná cena geotermálneho vrtu je odhadovaná na
cca 1 mil. eur.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Výzva pre majiteľov psov
Žiadame majiteľov psov, aby svojich psov venčili v lokalitách na to určených a
označených informačnými tabuľami “Zóna venčenie psov”, ktoré sú zároveň
vybavené nádobami na odloženie psích exkrementov.
Zároveň upozorňujeme, že v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov a v zmysle VZN mesta Levice č. 62 o niektorých
podmienkach držania psov na území mesta Levice a mestských častí “ak pes
znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť”.
V mene všetkých občanov mesta ďakujeme!
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školstvo

Vrátili sme radosť
a lásku tým, ktorí si
ju najviac zaslúžia
Na Mikuláša by nemali mať radosť z blížiacich sa Vianoc iba deti, ale aj tí, na ktorých sa
častokrát v našej spoločnosti zabúda – naši starkí. Preto naši žiaci z V. Základnej školy
s nadšením prijali pozvanie do Domova dôchodcov Fénix a pripravili pre babičky
a deduškov vianočný program, pri ktorom si prišli na svoje naozaj všetci.
Vďaka nášmu folklórnemu súboru Ďatelinka si zaspomínali na svoje mladé časy, spolu
s mažoretkami – Bublinkami, si zatancovali v rytme a tiež pookriali pri vianočných
scénkach nielen starších žiakov ale aj tých najmenších z našej školy. Na záver sme si
všetci spoločne spolu s jemnými gitarovými akordmi zaspievali Tichú noc. Najväčšou
radosťou pre nás, pedagógov, ale aj pre detičky, boli slzy šťastia v očiach našich
starkých.
Presne pre tieto okamihy sa oplatí venovať čas a úsilie. Lebo aj naši žiaci vďaka starkým
pochopili, v čom sa skrýva skutočné čaro vianočných sviatkov.
Mikulášsky večer v Domove dôchodcov

Bc. Lenka Ivaničová
ZŠ Saratovská ul. č. 43, Levice

Lampiónový sprievod
očami rodičov

Dňa 09.11.2017 naša Materská škola na Konopnej ulici č.8, Levice zorganizovala
lampiónový sprievod. Je to každoročná tradícia, na ktorú sa tešia nielen všetky deti ale
aj rodičia. Deti preto, lebo zažijú neskutočný zážitok z toho, že po tme zdolávajú túru
s pani učiteľkami aj so svojimi kamarátmi z materskej školy. A rodičia, že na chvíľku
zabudnú na svoje každodenné starosti .
V deň „D“ sa deti nevedeli dočkať, kedy sa už konečne stretnú v popoludňajších
hodinách a môžu sa pochváliť so svojimi kúpenými alebo doma vyrobenými
lampiónmi. Stretnutie pred materskou školou bolo plné vzrušenia a rozžiarených
detských tvárí. Najmä keď sa jedno po druhom do tmy zapaľovali malé svetielka a celý
svetelný had sa pohol do ulíc sídliska. V žiari svetielok sa ozývala tichá vrava rodičov,
pani učiteliek, smiech a vzrušené hlasy našich detičiek.
V cieli našej cesty sme vypustili na nočnú oblohu lampióny šťastia. Táto akcia je krásnou
myšlienkou. Je to stretnutie za účelom lepšieho sa poznania a stmelenia celého veľkého
kolektívu. Veríme, že táto nádherná tradícia sa bude každý rok opakovať a neupadne
do zabudnutia.
Ďakujeme celému pedagogickému kolektívu
Za rodičov pani Veronika Geffertová

Informatiku

vyučujú najmodernejšiou
technikou

Tabletová učebňa

Lampiónový sprievod

V rámci inovácie vzdelávania využila 2. ZŠ v Leviciach s podporou rodičovského
združenia celosvetovú októbrovú informatickú iniciatívu „Codeweek 2017“,
zameranú na zvyšovanie záujmu žiakov o programovanie, počas ktorej slávnostne
otvorila tabletovú učebňu riaditeľka školy PaedDr. Marta Botková. Súčasne učitelia
informatiky pripravili hodinu programovania v 2. ročníku práve na tabletoch
v programovacom jazyku Scratch jr., kde si druháci naprogramovali svojho „lišiaka“
pomocou jednoduchých blokov. Už v druhom novembrovom týždni sa žiaci 2. – 9.
ročníka zapojili do informatickej súťaže iBobor a okrem počítačov využili aj možnosť
riešenia úloh pomocou tabletov. Veľkým úspechom je, že žiačka 5. ročníka 2.ZŠ patrí
medzi najlepších súťažiacich so 100 % úspešnosťou.
Okrem iného sa žiaci zapojili aj do tvorivej súťaže Creative Baltie 2017 a so svojou
kalkulačkou, premieňajúcou fyzikálne a matematické veličiny, opäť postúpili na
medzinárodné kolo na Fakultu informačných technológií Vysokého učenia technického
v Brne, kde 25. 11. 2017 pred medzinárodnou porotou odprezentujú svoj program
a budú súťažiť v medzinárodnej konkurencii mladých programátorov.
Najnovšou a najmodernejšou novinkou v dielni IKT na 2. ZŠ je využívanie „micro:bitov“. Ako prvá škola v Nitrianskom kraji začala využívať učebnú pomôcku, ktorá
pochádza z Veľkej Británie a umožňuje vytvoriť program s výstupom priamo do čipu
- mikropočítača s LED displejom či zvukovým, pohybovým alebo sieťovým senzorom.
Cieľom je priblížiť deťom a žiakom programovanie a digitálnu gramotnosť pútavým
spôsobom.
Programovanie v takejto škole je zábavnejšie, a hlavne žiaci vidia, čo vytvorili a či
ich program funguje priamo v micro:bit-e. Žiaci 2.ZŠ sa môžu takto modernejšie
a inovatívnejšie vzdelávať s využitím rôznych aplikácií nielen na informatike, ale aj
na hodinách cudzích jazykov, matematike, geografii či biológii. Už v tomto čase sa
pripravujú na „Hour of code“ – hodinu kódovania, kde si žiaci programujú vlastné hry,
ako napr. Minecraft.
Peter Varga
ZŠ Ul. Sv. Michala 42, Levice
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Snaha spoznávať a záujem o svoj
domov im priniesli sladké ovocie
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Charitatívna zbierka

Kto sa zaujíma o dianie v našom mestečku určite
postrehol súťaž v hľadaní pokladu Krížom Krážom za
pokladom s levíkom, ktorej cieľom bolo spoznávanie
Levíc a okolia.
Do tejto súťaže sa zapojila v minulom školskom roku aj
celá - vtedy ešte 2.B trieda z V. Základnej školy Leviciach.
Spolu so svojou pani učiteľkou PaedDr. Kristínou
Jánoškovou usilovne zbierali pečiatky a hľadali indície,
či plnili úlohy, ktoré im levík nachystal. Ich snaha
a odhodlanie sa vyplatili, pretože okrem minipokladu,
ktorý získali hneď po odovzdaní vypracovaných úloh
v Levickej informačnej agentúre, si pre seba počas
Mikulášskeho losovania, ulovili aj dve ceny! Z nového
bicykla sa tak vďaka mestu Levice a svojej usilovnosti
teší Ernest Juhász a z darčekového balíčka a kolobežky
Michal Juhász, obaja dnes už tretiaci V. Základnej školy.
S chlapcami sa veľmi tešíme a sme vďační za príležitosť
takouto skvelou formou spoznať mestečko, v ktorom
žijeme.
Levice sú krásnym mestom, ktoré ponúka veľa úžasných
lokalít, kde si na svoje príde naozaj každý. Preto veríme
a dúfame, že tohtoročné pátranie s levíkom nebolo
posledné! Už teraz sa tešíme na ďalšie úlohy, ktoré si pre
nás a našich šikovných žiakov levík nachystá najbližšie...
PaedDr. Kristína Jánošková
ZŠ Saratovská ul. č.43, Levice

Vyžrebovanie výhercov
poznávacej súťaže Krížom - krážom za pokladom
Mesto Levice pripravilo začiatkom tohto roku súťaž, ktorej cieľom je spoznávať
historické aj prírodné zaujímavosti nášho mesta. Spolu s levíkom môžu obyvatelia
a návštevníci mesta navštíviť rôzne pekné miesta, dozvedieť sa množstvo informácií,
pátrať po odpovediach na otázky a získavať pečiatky z miest, ktoré navštívia. A – okrem
toho, že pátrajú a spoznávajú rodné mesto – trávia veľa času na čerstvom vzduchu so
svojimi rodičmi či učiteľmi.
Do veľkej pátracej akcie po zaujímavostiach mesta a okolia sa zapojilo množstvo
žiakov z levických základných škôl, obyvateľov, ale aj návštevníkov mesta, z ktorých
80 vyplnilo a odovzdalo v Levickej informačnej agentúre súťažný kupón.
Každý, kto priniesol správne vyplnené odpovede do Levickej informačnej agentúry,
získal za svoju námahu malý poklad – mešec s čokoládovými mincami a pekný
batôžtek. Zo všetkých odovzdaných kupónov boli v rámci podujatia Mikuláš v meste
dňa 5. decembra 2017 vyžrebovaní výhercovia krásnych cien.
1. cena - Ernest Juhász, Levice (Darčeková poukážka na nákup bicykla v hodnote
300,- € , cenu venovalo Mesto Levice)
2. cena - Linda Vaněrová, Jihlava (Darčeková poukážka na nákup športových
potrieb v hodnote 100,- € , cenu venovalo Mesto Levice)
3. cena - Dorotka Kopková, Levice (Darčeková poukážka na nákup v predajni
hračiek v hodnote 100,- € , cenu venovalo Mesto Levice)
4. cena - Andrej Kasan, Levice (10-bodová vstupenka na kúpalisko Margita-Ilona +
darčekové predmety z Tekovskej hvezdárne + kolobežka)
5. cena - Michal Juhász, Levice (Encyklopédia a darčekový balíček od mesta Levice
+ kolobežka )
6. cena - Lucka Hubková, Levice (Encyklopédia + Knižný balíček od Tekovského
múzea + kolobežka)

televízna spoločnosť,s.r.o.
Všetkým ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na úspešné pokračovanie tohto projektu
aj na budúci rok. Taktiež ďakujeme všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta,
ktorí sa do súťaže zapojili. Veríme, že si pri tom užili množstvo zábavy a tešíme sa na
všetkých, ktorí sa zapoja aj na budúci rok.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Výhercom srdečne blahoželáme!
Partnermi Mesta Levice na tomto projekte sú:
Mestské kultúrne stredisko v Leviciach, Levická informačná agentúra, Margita-Ilona,
s.r.o., Tekovské múzeum, Tekovská hvezdáreň, OZ Patrimonium Servandi a Levická

So zábavnou pyrotechnikou opatrne!
Silvester sa už každoročne stáva dňom bujarých osláv príchodu nového roka.
V posledných rokoch sa stáva tradíciou oslavovať príchod nového roka veľkolepými
ohňostrojmi, rôznymi raketami, svetlicami a petardami od výmyslu sveta. Mestá
alebo veľké organizácie si takúto parádu väčšinou objednávajú u profesionálov,
ktorí sú na takúto činnosť špeciálne vyškolení a ich ohňostroje, ktoré nám vyrážajú
dych, bývajú zväčša bezpečné. Nám ostatným však nezostáva nič iné ako siahnuť
hlbšie do vrecka a nejakú tú zábavnú pyrotechniku si kúpiť. Ak už pristúpime ku
kúpe súkromného ohňostroja, je dôležité brať na vedomie aj možné riziko, ktoré
manipulácia s touto zábavnou pyrotechnikou nesie. Je veľmi dôležité používať ju
výhradne podľa návodu uvedeného na obale, a tým predísť možným zraneniam,
ktoré môže táto „zábavná pyrotechnika“ spôsobiť. Taktiež je dôležité brať ohľad aj

Žrebovanie súťaže Krížom-krážom za pokladom
na ostatných okolostojacich ľudí, na našich starších spoluobčanov a v neposlednom
rade aj na našich štvornohých domácich miláčikov, ktorí z našich radovánok veľkú
radosť nemajú.
Mestská polícia v Leviciach touto cestou upozorňuje všetkých nedočkavých
„amatérskych pyrotechnikov“, aby si svoje ohňostroje ušetrili iba na deň osláv
príchodu nového roku t.j. na 31.december a neobťažovali zbytočným používaním
zábavnej pyrotechniky svojich susedov a občanov nášho mesta, ktorí chcú prežiť
pokojné sviatky.
Pevne verím, že po novom roku sa stretneme všetci zdraví a so všetkými prstami
na rukách. Za kolektív príslušníkov Mestskej polície v Leviciach Vám prajeme v
novom roku 2018 všetko dobré.
Bc.Adámik Miloš
referent preventívno výchovných činností MsP Levice
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Kúpou obrazov

pomohli rodinám v núdzi
V nedeľu 10. decembra 2017 sa v priestoroch Synagógy v Leviciach uskutočnil už
11. ročník benefičnej aukcie obrazov pod názvom Art for help. Aukcia sa koná pod
záštitou zástupcu primátora mesta Levice RNDr. Jána Krtíka a koordinátorov benefície
Csabu Tolnaia a Mgr. Margaréty Novákovej. Ako aj názov hovorí – umením pomáhať
– cieľom aukcie umeleckých diel je získať finančné prostriedky, ktoré sú následne
rozdelené
sociálne
odkázaným jednotlivcom či
rodinám, ale aj občianskym
združeniam venujúcim sa
pomoci takýmto občanom.
Každoročne
pred
Vianocami takto potešíme
desiatky ľudí v hmotnej
núdzi z Levíc a okolia.
Prvý ročník aukcie sa
uskutočnil v roku 2007,
keď svoje obrazy do
aukcie venoval zakladateľ
myšlienky
p.
Jozef
Kanyuk. Záujem o aukciu
každoročne stúpa či už zo strany umelcov, ale aj zo strany licitujúcej verejnosti. Za
desať rokov bolo na benefičnej aukcii vydražených 358 diel, čím bolo pre sociálne
odkázaných občanov rozdelených skoro 25 tis. Eur. Tento rok k tejto krásne sume
pribudlo ďalších úžasných 5200 tis. Eur.
Svoje diela do aukcie venovalo tento rok 45 umelcov, profesionálnych aj amatérskych,
z ktorých mnohí vystavujú svoje diela nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Medzi
nimi už po tretíkrát prispel zo svojej súkromnej zbierky aj známy slovenský spevák
Pavol Hammel. Svoje obrazy do aukcie naďalej každoročne venuje aj zakladateľ
myšlienky benefičnej aukcie p. Jozef Kanyuk, pre ktorého bol tento rok jubilejný - do
aukcie venoval už svoj stý obraz.
Umelecké diela venované do aukcie boli predstavené týždeň pred konaním aukcie na
vernisáži a počas celého týždňa si ich záujemcovia mohli pozrieť. Sú to všetko krásne
originálne diela, ktoré ozdobia každý interiér. Dražba je určená pre širokú verejnosť,
takže získať pekné umelecké dielo a zároveň pomôcť môže každý. Ďakujeme všetkým,
ktorí toto podujatie podporujú a sme radi, že sa toto benefičné podujatie teší stále
väčšiemu záujmu občanov.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Silvester
a zábavná pyrotechnika
Rozlúčka so starým rokom a vítanie nového sú oslavy, ktoré sú spojené aj
s ohňostrojom a zábavnou pyrotechnikou. Viac ako polovica požiarov počas Silvestra
a Nového roku vznikne ako dôsledok ľudskej neopatrnosti a nezodpovednosti
pri manipulácii a používaní zábavnej pyrotechniky. V drvivej väčšine si občania
neuvedomujú, že svojim nezodpovedným konaním môžu ľahko zapríčiniť požiare
balkónov, susedných bytov, zaparkovaných vozidiel, kontajnerov alebo požiare
v prírodnom prostredí, ktoré si vyžadujú profesionálny zásah hasičov. Okrem toho
zábavná pyrotechnika môže spôsobiť aj rozsiahle popáleniny a stratové poranenia.
Najlepšou prevenciou proti požiarom a úrazom spôsobených zábavnou
pyrotechnikou je nepoužívať ju. Málokto však odolá ligotavej žiare, ktorá má
toľko podôb, farieb, efektov. Možnosť, ako aspoň minimalizovať nebezpečenstvo
úrazov a požiarov, je kúpa zábavnej pyrotechniky od certifikovaných výrobcov
a predajcov. Pri jej používaní je nevyhnutné dodržiavať pokyny výrobcu a predajcu,
nevykonávať neodborné zásahy do zábavnej pyrotechniky, nezapaľovať ju priamo
v ruke a v blízkosti tváre, nepokúšať sa opäť zapáliť zábavnú pyrotechniku, ktorá
nevybuchla. Práve naopak, je potrebné ju uhasiť s dostatočným množstvom vody.
Vážení občania, majte na pamäti, že pri každom zapálení zábavnej pyrotechniky,
vznikajú rozžeravené fragmenty, ktoré sú potencionálnym zdrojom požiaru.
Dodržiavaním zásad pri používaní pyrotechnických výrobkov sa vyhnete mnohým
problémom, ktoré zvlášť počas osláv Nového roka si nepraje mať nikto z nás.
V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 141 o používaní pyrotechnických
výrobkov na území mesta Levice a v jeho mestských častiach je zakázané používať
pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, T1 a P1 počas roka. Výnimka, kedy
obyvatelia Levíc môžu použiť pyrotechnické výrobky, je od 18:00 hod 31. decembra
do 02:00 hod 1. januára nasledujúceho roka.
V zmysle uvedeného VZN je celoročný zákaz používania pyrotechnických výrobkov
vo vzdialenosti 200 m od nemocníc a zdravotníckych zariadení, škôl a školských
zariadení, domovov dôchodcov, kostolov, športových zariadení, útulkov zvierat,
autobusovej a železničnej stanice. Toto VZN bolo prijaté z dôvodu zachovania
verejného poriadku a zabezpečenia čo možno najvyššej miery ochrany majetku
a ochrany zdravia a života osôb.
Mgr. Jana Fábriová
technik PO MsÚ v Leviciach

Rôzne

otváracie hodiny športových zariadení
počas vianočných prázdnin

Krytá plaváreň
Sobota
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

23.12.2017
24.12.2017
25.12.2017
26.12.2017
27.12.2017
28.12.2017
29.12.2017
30.12.2017
31.12.2017
01.01.2018
02.01.2018
03.01.2018
04.01.2018
05.01.2018
06.01.2018
07.01.2018

9:00 - 12:00 hod. 13:00 - 21:00 hod.
Zatvorené
Zatvorené
9:00 - 12:00 hod. 13:00 - 21:00 hod.
9:00 - 12:00 hod. 13:00 - 21:00 hod.
9:00 - 12:00 hod. 13:00 - 21:00 hod.
9:00 - 12:00 hod. 13:00 - 21:00 hod.
9:00 - 12:00 hod. 13:00 - 21:00 hod.
Zatvorené
Zatvorené
9:00 - 12:00 hod. 13:00 - 21:00 hod.
9:00 - 12:00 hod. 13:00 - 21:00 hod.
9:00 - 12:00 hod. 13:00 - 21:00 hod.
9:00 - 12:00 hod. 13:00 - 21:00 hod.
9:00 - 12:00 hod. 13:00 - 21:00 hod.
9:00 - 12:00 hod. 13:00 - 21:00 hod.

zimný štadión
Verejné korčuľovanie

Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

24.12.2017
25.12.2017
26.12.2017
27.12.2017
28.12.2017
29.12.2017
30.12.2017
31.12.2017
01.01.2018
02.01.2018
03.01.2018
04.01.2018
05.01.2018

Zatvorené
10:00 - 12:00 hod. 14:00 - 16:00 hod.
10:00 - 12:00 hod. 14:00 - 16:00 hod.
10:00 - 12:00 hod. 14:00 - 16:00 hod.
10:00 - 12:00 hod. 14:00 - 16:00 hod.
10:00 - 12:00 hod. 14:00 - 16:00 hod.
10:00 - 12:00 hod. 14:00 - 16:00 hod.
Zatvorené
Zatvorené
10:00 - 12:00 hod. 14:00 - 16:00 hod.
10:00 - 12:00 hod. 14:00 - 16:00 hod.
10:00 - 12:00 hod. 14:00 - 16:00 hod.
10:00 - 12:00 hod. 14:00 - 16:00 hod.

regeneračno-relaxačné centrum
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

24.12.2017
25.12.2017
26.12.2017
27.12.2017
28.12.2017
29.12.2017
30.12.2017
31.12.2017
01.01.2018
02.01.2018
03.01.2018
04.01.2018
05.01.2018
06.01.2018
07.01.2018

Zatvorené
Zatvorené
10:00 - 12:00 hod. 13:00 - 20:45 hod.
10:00 - 12:00 hod. 13:00 - 20:45 hod.
10:00 - 12:00 hod. 13:00 - 20:45 hod.
10:00 - 12:00 hod. 13:00 - 20:45 hod.
10:00 - 12:00 hod. 13:00 - 20:45 hod.
Zatvorené
Zatvorené
10:00 - 12:00 hod. 13:00 - 20:45 hod.
10:00 - 12:00 hod. 13:00 - 20:45 hod.
10:00 - 12:00 hod. 13:00 - 20:45 hod.
10:00 - 12:00 hod. 13:00 - 20:45 hod.
10:00 - 12:00 hod. 13:00 - 20:45 hod.
10:00 - 12:00 hod. 13:00 - 20:45 hod.

história
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Všetko najlepšie Levický hrad!
alebo
700 rokov Levického hradu
Kedysi významná pevnosť, akýsi kamenný strážca
Levíc, dnes kultúrna pamiatka, zaujímavá turistická
atrakcia a symbol mesta i celého regiónu. V roku 2018
si pripomenieme už 700. výročie od prvej písomnej
zmienky o Levickom hrade.
Bol postavený v poslednej štvrtine 13. alebo začiatkom
14. storočia na nevysokom trachytovom brale
pravdepodobne ako odozva tatárskeho vpádu, kedy
sa výstavba kamenných hradov ako významných
strategických centier obrany krajiny pred možnými
novými nepriateľskými vpádmi, stala prioritou
uhorského panovníka. Obklopený neprístupnými
močiarmi sa stal významným obranným prvkom. Podľa
niektorých historikov bol staviteľom hradu Matúš Čák
Trenčiansky, ku ktorému sa viaže práve prvá písomná
Horný hrad s gotickým portálom správa z 11. novembra 1318 (...castellani sui de Lewa...).
Listina spomína jeho verného hradného kastelána
Júliusa, syna Hodslava z Topoľčianok, ktorý bránil hrad
pred kráľom aj po Matúšovej smrti a hradná posádka
kapitulovala až v auguste v roku 1321. Hrad sa dostal
do rúk kráľa Karola Róberta a ten za nového kastelána
ustanovil Imricha Bečeia (Beche), ktorý sa súčasne stal
i tekovským županom. Vďaka dlhotrvajúcemu spojeniu
kastelánskej a županskej hodnosti sa sídlo Tekovskej
župy prenieslo zo Starého Tekova do Levíc. Levický hrad
plnil po niekoľko storočí od svojho vzniku významnú
vojenskú a administratívnu funkciu ako dôležitý
strategický bod, strážiaci cestu vedúcu z Podunajskej
nížiny do bohatej banskej oblasti.
Levický Hrad, pohľad od Kalvárie

Stavebný vývoj

Najstaršiu časť hradu tvorí jednotraktový palác horného
hradu, ktorý prirodzene kopíruje skalný výbežok,
na ktorom stojí. Gotický dvojpodlažný palác bol
presvecovaný neveľkými takmer štvorcovými oknami
a dnu sa vstupovalo z juhozápadu cez lomený gotický
portál, kde môžeme pozorovať vpadlinu na padací most.
Najmohutnejšie je horný hrad opevnený na východnej
časti oproti protiľahlému návršiu, na ktorom stojí
Kalvária, odkiaľ bol delostreleckou paľbou najviac
ohrozený. Severozápadná časť bola zas chránená kolmým
bralom, ku ktorému bola pristavaná tzv. studňová veža,
známa tiež ako „Krvavá studňa“. Nejde o klasickú
studňu akú poznáme z dedinských dvorov. Nad touto sa
Hradná tzv. „Krvavá studňa“ vypína veža opretá o strmú skalnú stenu.
Dostať sa k vode zo severného nádvoria bolo teda
nemožné. Hrad bol takto obranne dobre vybavený
a napriek neveľkej rozlohe predstavoval významnú
fortifikačnú jednotku.
V priebehu nasledujúcich storočí sa jeho podoba
niekoľkokrát
zmenila,
pevnosť
sa
rozširovala
a modernizovala. V 15. storočí pribudol trojpodlažný
obytný palác – stredný hrad. Zariadenie hradu a život
ľudí, ktorí ho obývali, nám aspoň čiastočne približujú
nálezy z archeologických výskumov. Nájdené
úlomky krbových kachlíc, ktoré sú vystavené v stálej
expozícii Tekovského múzea, nám prezrádzajú čo-to
o interiérovom zariadení paláca. Narastajúce turecké
nebezpečenstvo vyvolalo rozsiahle stavebné úpravy
hradu, ktoré radíme do renesančnej etapy prestavby
hradu v 16. a v prvej polovice 17. storočia. Dochádza
k rozšíreniu opevnenia južným smerom, čím vzniká
veľké južné (jazdecké) nádvorie. Od mesta sa do
hradu vstupovalo tzv. južnou bránou ponad priekopu
cez padací most. Brána je súčasťou renesančného
Letecký pohľad Dobóovského kaštieľa. Stavba bola dokončená v roku
1571, čo dokladá i kamenný nápis nad vstupnou bránou.
Táto mimoriadne dlhá dvojpodlažná budova uzatvára

areál z juhu, na východe sa k nej pripája mohutný
kazematový bastión a na západe zas tzv. juhozápadný
bastión (dnes amfiteáter). Západnú časť areálu chráni tzv.
Kapitánska budova so západným bastiónom (dnes hlavné
sídlo Tekovského múzea v Leviciach). Delostrelecké
bašty zas chránili pevnosť zo štyroch svetových strán.
Začiatkom 18. storočia ustupujúce kurucké vojsko hrad
zničilo. Pevnosť bola podpálená, pracháreň vyhodili do
vzduchu, zasypali hradnú studňu i vodné priekopy. Zo
strategicky dôležitého miesta sa postupne v priebehu
18. a 19. storočia stáva ruina, ktorá už nikdy viac nebola
obnovená.

Levický hrad sídlom
múzea
Rok 2018 je významným nielen pre hrad, ale i pre
Tekovské múzeum v Leviciach, ktoré sídli v jeho
areáli od roku 1958. Jednotlivé budovy len postupne
prechádzali do správy múzea, mnohí Levičania si ešte
pamätajú, keď v hrade sídlila Tekovská hvezdáreň,
materská škola alebo Domov mládeže dnešnej
Obchodnej akadémie v Leviciach. Na úvod týchto osláv
Tekovské múzeum v Leviciach pripravilo fotosúťaž
na tému Levický hrad, sériu prednášok, samozrejme
v spolupráci s mestom Levice a Mestským kultúrnym
strediskom na toto významné výročia upozornia aj
Levické hradné slávnosti. Pre žiakov základných škôl
múzeum pripravuje interaktívne trojdňové podujatie
s názvom Stredoveké dni na Levickom hrade, kde sa deti
oboznámia so stredovekým životom na hrade.
Mgr. Nikola Mihálová
lektorka a historička Tekovského múzea v Leviciach
Zdroj fotografií: Fotoarchív Tekovského múzea v
Leviciach
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