Občasník mesta Levice

Vážení spoluobčania, milí žiaci a študenti!
Máme tu opäť leto, obdobie horúcich dní, medzi všetkými obľúbené
a dlho očakávané obdobie prázdnin, dovoleniek a výletov.

č. 4, ročník VII, jún 2009, nepredajné
alebo ich ešte nenavštívili napriek tomu, že tu žijú mnohé roky.
Budeme radi, keby prvý ročník tejto súťaže mal úspech a v budúcnosti sme ju mohli rozširovať na čo väčší okruh zaujímavostí nášho
regiónu.
V tomto letnom čísle oviniek z levickej radnice môžete nájsť informácie o podujatiach a zaujímavostiach, ktoré sa budú konať v našom
meste počas letných mesiacov, aby ste si mohli vychutnať dlhé letné
dni so všetkým, čo k tomu patrí.

Vážení spoluobčania, milé deti,
dovoľte nám pri tejto príležitosti zaželať Vám príjemné leto, mnoho
pekných slnečných dní strávených s blízkymi a predovšetkým veľa nádherných zážitkov a spomienok.
Ing. Štefan Mišák, primátor mesta
Mgr. Beáta Vrábelová, zástupkyňa primátora
Ing. Marián Sokol, prednosta MsÚ Levice

Oznámenie o zmene úradných hodín pre verejnosť

S príchodom letných mesiacov mesto Levice pripravilo pre svojich
obyvateľov novinku – zaujímavú súťaž „Tu som doma – tu dovolenkujem...!“ s cieľom podporiť domáci cestovný ruch a zároveň vzbudiť u
občanov záujem o naše atrakcie, o ktorých možno mnohí ani netušia,

Vážení občania, od 1. júla 2009 sa rušia predĺžené úradné hodiny
v piatok v kancelárii prvého kontaktu, pokladni a na daňovom referáte MsÚ Levice a menia sa nasledovne:
- Pokladňa MsÚ – piatok od 8.00 do 14.00 h.
- Referát daní a poplatkov – piatok od 8.00 do 11,30 h.
- Kancelária prvého kontaktu - piatok od 8.00 do 14.30 h.
Úradné hodiny v ostatných dňoch zostávajú nezmenené.
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CENY VSTUPENIEK NA KÚPALISKO
Margita - Ilona 2009
Pondelok až piatok
celodenná vstupenka

2,50 €
1,70 €
0,90 €

75,32 Sk
51,21 Sk
27,11 Sk

dospelý
dieťa od 6 do 15 r.
dieťa od 3 do 6 r.

Pondelok až piatok
vstupenka zakúpená po 15 h.

1,60 €
1,20 €
0,50 €

48,20 Sk
36,15 Sk
15,06 Sk

dospelý
dieťa od 6 do 15 r.
dieťa od 3 do 6 r.

Sobota a nedeľa
celodenná vstupenka

3,40 €
2,50 €
1,30 €

102,43 Sk
75,32 Sk
39,16 Sk

dospelý
dieťa od 6 do 15 r.
dieťa od 3 do 6 r.

Sobota a nedeľa
vstupenka zakúpená po 15 h.

2,00 €
1,40 €
0,70 €

60,25 Sk
42,18 Sk
21,09 Sk

dospelý
dieťa od 6 do 15 r.
dieťa od 3 do 6 r.

Pondelok až nedeľa
vstupenka zakúpená po 18 h.

0,40 €
0,20 €

12,05 Sk
6,03 Sk

Celodenná vstupenka
Vstupenka zakúpená po 15 h.
Celodenná vstupenka

2,00 €
1,00 €
1,00 €

60,25 Sk
30,13 Sk
30,13 Sk

Vstupenka zakúpená po 15 h.

0,70 €

SLOVENSKO – ÍRSKO
29. 8. 2009, 18.00 hod

Kvalifikačný zápas o postup do A-divízie
majstrovstiev Európy v basketbale mužov

dospelý
dieťa od 3 do 15 r.
dôchodca
dôchodca
ZŤP aZŤP/S, doprovod
ZŤP aZŤP/S, doprovod

21,09 Sk

V prípade uplatnenia zľavy pre dieťa do 15 rokov je potrebné
pri 13- až 15- ročných deťoch preukázať sa preukazom poistenca.
Školy – hromadná vstupenka
do 4 hodín pobytu

1,30 €
1,10 €

stredné školy
základné školy

39,16 Sk
33,14 Sk

V cene vstupenky je zahrnutý tobogan, vodný sklz, ruské kolky,
obrie šachy a trávnaté ihriská

CENY PERMANENTNÝCH VSTUPENIEK
3 dni
4 dni

5 dni

6 dni

7 dni

5,50 €
4,40 €
2,20 €
6,50 €
5,00 €
2,50 €
7,50 €
5,60 €
2,80 €
8,50 €
6,20 €
3,10 €
9,50 €
6,80 €
3,40 €

165,69 Sk
132,55 Sk
66,28 Sk
195,82 Sk
150,63 Sk
75,32 Sk
225,95 Sk
168,71 Sk
84,35 Sk
256,07 Sk
186,38 Sk
93,39 Sk
286,20 Sk
204,86 Sk
102,43 Sk

celosezónna vstupenka dospelý
celosezónna vstupenka od 6 do 15 rokov
celosezónna vstupenka od 3 do 6 rokov
celosezónna vstupenka dôchodcovia

dospelý
dieťa od 6 do 15 r.
dieťa od 3 do 6 r.
dospelý
dieťa od 6 do 15 r.
dieťa od 3 do 6 r.
dospelý
dieťa od 6 do 15 r.
dieťa od 3 do 6 r.
dospelý
dieťa od 6 do 15 r.
dieťa od 3 do 6 r.
dospelý
dieťa od 6 do 15 r.
dieťa od 3 do 6 r.

30,00 €
23,00 €
11,00 €
23,00 €

miesto konania: Športová hala v Leviciach

/903,78 Sk/
/692,90 Sk/
/331,39 Sk/
/692,90 Sk/
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„TU SOM DOMA – TU DOVOLENKUJEM...!“
Ako bolo v úvodnom príhovore už spomínané, počas letných
mesiacov sa môžete zapojiť do súťaže, ktorú mesto Levice pre
Vás pripravilo. Súťaž prebieha od 15. júna do 30. septembra
2009 a jej hlavnými cieľmi sú rozvoj cestovného ruchu v rámci
Levíc a okolia, zvýšenie návštevnosti domácich atraktivít
(ponúk cestovného ruchu), ako i vybudovanie pozitívneho
vzťahu miestneho obyvateľstva k tomuto odvetviu hospodárstva.
Podstata súťaže spočíva v navštívení 8 ponúk cestovného
ruchu, počas ktorých si dáte potvrdiť svoju návštevu na
súťažný kupón odtlačkom pečiatky. Súťažný kupón si môžete
vystrihnúť z Noviniek levickej radnice, vyzdvihnúť v zberných
miestach (Levická informačná agentúra – za mestským
úradom, Kancelária prvého kontaktu – zboku MsÚ), vytlačiť
sami doma (z webovej stránky mesta Levice – www.levice.sk)
alebo ho môžete získať pri návšteve jednotlivých atraktivít. Po
navštívení všetkých uvedených ponúk cestovného ruchu,
vyplňte svoje kontaktné údaje a pošlite súťažný kupón na
adresu uvedenú na ňom, alebo prineste osobne na zberné miesta.
Žrebovanie sa uskutoční 5. októbra 2009. Na troch víťazov
čakajú zaujímavé ceny: bicykel, fotoaparát, základný výcvik na
koni, permanentky na športové a kultúrne vyžitie a i.

fotografie v mobilnom telefóne alebo vo
fotoaparáte.
3. Skalné obydlia v Brhlovciach
4. Vodný mlyn v Bohuniciach
5. Pamätná izba F. Schuberta v Želiezovciach
- vysunuté pracoviská Tekovského múzea. Bližšie informácie
nájdete na internetovej stránke www.muzeumlevice.sk
6. Tekovská hvezdáreň v Leviciach - na Sokolovskej ul. 21,
Levice. Aktuálne podujatia, pozorovania, prednášky a výstavy
nájdete na internetovej stránke www.hvezdarenlevice.sk. Pre
verejnosť je otvorená každá štvrtok a piatok od 19:00 do 24:00
hod.
7. Rekreačné zariadenie Margita-Ilona - kúpalisko otvorilo
svoje brány 15. mája 2009. Podrobné informácie nájdete na
internetovej stránke www.margita-ilona.sk.
8. JK Merci Cheval, centrum koní a ľudí - je novovytvorené
jazdecké centrum v obci Krškany – Zajačia dolina. Bližšie
informácie nájdete na internetovej stránke
www.mercicheval.sk.

A KTORÉ MIESTA TREBA AVŠTÍVIŤ?
UPOZOREIE:
1. Tekovské múzeum v Leviciach s levickým hradom aktuálne informácie o pripravovaných podujatiach nájdete na
internetovej stránke www.muzeumlevice.sk
2. Kalvária - potvrdenie (odtlačok pečiatky) o návšteve tohto
oddychového miesta Vám dajú v Levickej informačnej agentúre alebo v Tekovskom múzeu v Leviciach po predložení

V prípade straty súťažného kupónu sa nevydávajú odtlačky
pečiatok bez zakúpenia novej vstupenky!
Za 1 vstupenku je možné dostať 1 odtlačok pečiatky.
Prajeme Vám príjemné dovolenkovanie a veľa šťastia!

SÚŤAŽNÝ KUPÓN
1. Tekovské múzeum v Leviciach
Levický hrad

2. Kalvária

3. Skalné obydlia v Brhlovciach

4. Vodný mlyn v Bohuniciach

5. Pamätná izba F. Schuberta
v Želiezovciach

6. Tekovská hvezdáreň Levice
(Sokolovská 21)

7. Rekreačné zariadenie
Margita-Ilona, s. r. o.

8. JK Merci Cheval, centrum koní a ľudí
(Osada zajačia dolina 3, Krškany)

Ďakujeme Vám, že ste podporili
rozvojcestovného ruchu a
prajeme veľa šťastia!
Vaše Mesto Levice

(Nezabudnite si dať potvrdiť Vašu návštevu v danom mieste!)
www.levice.sk
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LETO NA KRYTEJ PLAVÁRNI
Správa športových zariadení Levice oznamuje verejnosti, že
krytá plaváreň bude cez letné prázdniny od 1.7.2009 do
31.8.2009 otvorená nasledovne:

VSTUPÉ

- DOSPELÍ
1,70 € + poplatok za použitie šatne (0,20 €)
- DETI
1,00 € + poplatok za použitie šatne (0,20 €)
- DOSPELÍ nad 60 rokov
1,00 € + poplatok za použitie šatne (0,20 €)
Cez letné prázdniny bude na KP vstupné platiť po dobu
troch hodín a zároveň sa nemusia používať plavecké čiapky.
V letnom období je možné využívať terasu a trávnatú plochu
s lehátkami.

ČASY ODCHODOV SÚ ORIETAČÉ!

BEACH VOLEJBAL !
Počas leta budú môcť priaznivci plážového volejbalu využívať plážové volejbalové ihriská. Nachádzajú sa v blízkosti
telocvične T-18 a zimného štadióna.
Plážové ihriská slúžia športovej aj rekreačnej verejnosti.
Prenájom bude realizovaný formou predbežných požiadaviek
na Správe športových zariadení alebo na tel.č. 631 66 63. Cena
za hodinu prenájmu plážového ihriska je 5,- €.
PREVÁDZKOVATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO A ICH ZMEU!

INFORMÁCIE PRE SÚŤAŽIACICH
Súťaž prebieha od júna do konca letnej sezóny (30. septembra 2009). Do súťaže sa môžu zapojiť obyvatelia mesta Levice
a jeho mestských častí. Súťažiaci musí navštíviť počas letnej
sezóny miesta uvedené na súťažnom kupóne. Pri ich návšteve
si nechá potvrdiť svoju návštevu odtlačkom pečiatky na
vyhradenom mieste na kupóne.
Potvrdenie o návšteve Kalvárie dostane súťažiaci len
vtedy, ak ako dôkaz svojej návštevy na Kalvárii predloží v
Tekovskom múzeu alebo v Levickej informačnej agentúre
fotografiu (vo fotoaparáte alebo v mobilnom telefóne).
Po navštívení všetkých ponúk cestovného ruchu a vyplnení
kontaktných údajov, prineste kupón na zberné miesta, alebo
zašlite poštou na adresu: Mestský úrad Levice, ám.
Hrdinov 1, Levice 934 32.
Žrebovanie sa uskutoční dňa 5. októbra 2009. Traja výher-

covia dostanú od mesta Levice a partnerov súťaže zaujímavé
ceny (fotoaparát, bicykel, základný jazdecký výcvik, permanentky na športové a kultúrne vyžitie a i.).
Zberné miesta: Kancelária prvého kontaktu (v budove mestského úradu), Levická informačná agentúra (ul. Holubyho 6, za
mestským úradom).
Bližšie informácie o možnosti navštívenia ponúk cestovného
ruchu nájdete na internete www.levice.sk, v Levickej informačnej agentúre alebo:
1. Tekovské múzeum v Leviciach: www.muzeumlevice.sk
2. Tekovská hvezdáreň Levice: www.hvezdarenlevice.sk
3. Rekreačné zariadenie Margita-Ilona, s. r. o.: www.margitailona.sk
4. JK Merci Cheval, centrum koní a ľudí: www.mercicheval.sk

Meno a priezvisko: ..................................................... Adresa: .......................................................................................................
Tel. č.: .............................................................
Partneri súťaže: Mestské kultúrne stredisko v Leviciach; Levická informačná agentúra; Správa športových zariadení Levice;
Margita – Ilona, s.r.o.; Tekovské múzeum v Leviciach; Tekovská hvezdáreň Levice; JK Merci Cheval, centrum koní a ľudí; VÚEZ,
a.s.; FUJI Image Service.
Upozornenie: V prípade straty súťažného kupónu sa nevydávajú odtlačky pečiatok bez zakúpenia vstupenky!
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Tekovské múzeum pozýva ...
Tekovské múzeum v Leviciach otvorilo v
máji tohto roku V. časť stálej expozície, ktorá
je venovaná národopisu. Návštevník si v nej
môže prezrieť ľudový odev piatich odevných
mikroregiónov levického okresu. Tiež sú tu samostatne prezentované šatky – ručníky a čepce z regiónu. Šperky, ktoré sú v
tejto časti expozície vystavené, predstavujú výber z kolekcie
ľudových šperkov národopisného fondu múzea. Preto sú
prezentované aj šperky, ktoré prekračujú hranice nášho
regiónu, ba i hranice Slovenska.
Návštevník si môže v Tekovskom múzeu prezrieť aj ďalšie
časti stálej expozície, ktoré sú verejnosti prístupné už dlhší čas.
Archeologická časť expozície je venovaná nášmu regiónu od
najstaršieho obdobia po včasný stredovek. V histórii lekárnict-

návštevník dostane k už spomínanej poslednej časti expozície,
venovanej ľudovému odevu a do oddychovej zóny. V nej si ešte
na záver môže pozrieť predmet mesiaca a dozvedieť sa ďalšie
informácie o regióne z informačného terminálu.

Originálny nábytok z lekárne „Koruna“

va môže návštevník vidieť predmety súvisiace z výrobou
liekov, recepty, korešpondenciu a originálny nábytok z lekárne
„Koruna“. Odtiaľ sa prechádza do časti venovanej histórii
hradu a ku zbraniam. Toto všetko sa nachádza na prízemí
Kapitánskej budovy.

Skalné obydlie v obci Brhlovce
Na 1. poschodí sa nachádzajú ďalšie časti stálej expozície.
Ako prvé si môže návštevník prezrieť históriu cechov v regióne
a oboznámi sa so spoločenským životom v Leviciach.
Expozícia ďalej návštevníka prevedie cez jednu z najsmutnejších udalostí v existencii Československa – okupáciu vojskami
varšavskej zmluvy v auguste 1968, ktorú cez objektív svojho
fotoaparátu zachytil levický rodák Ladislav Bielik. Nakoniec sa

Tekovské múzeum v Leviciach má pre verejnosť prístupné aj
vysunuté expozície. Za obcou Bohunice sa nachádza Vodný
mlyn so zariadeným interiérom a mlynicou. V obci Brhlovce sú
Skalné obydlia vytesané do skaly. Tretia vysunutá expozícia –
Pamätná izba Franza Schuberta sa nachádza v Želiezoviach, v
tzv. Sovom zámočku. V ňom tento svetoznámy skladateľ istý
čas pôsobil v rodine Esterházyovcov ako učiteľ hudby.
Dúfam, že si naše expozície prídu pozrieť nielen turisti, ale aj
obyvatelia Levíc a okolia.
A aby návštevníci vedeli kedy môžu prísť, tu sú otváracie
hodiny:
Stála expozícia v Leviciach:
JÚN – SEPTEMBER: pondelok - piatok: 9.00 – 18.00
sobota - nedeľa:
10.00 – 18.00
APRÍL, MÁJ, OKTÓBER:
pondelok - piatok: 9.00 – 16.00
sobota - nedeľa:
10.00 – 16.00
NOVEMBER – MAREC:
pondelok - piatok: 9.00 – 16.00
nedeľa:
10.00 – 16.00
Vodný mlyn Bohunice:
MÁJ – OKTÓBER
pondelok - nedeľa: 9.00 – 16.00
Skalné obydlia Brhlovce:
NOVEMBER – MAREC na požiadanie
APRÍL – OKTÓBER pondelok - nedeľa: 9.00 – 16.00
Pamätná izba Franza Schuberta Želiezovce:
MÁJ – OKTÓBER
streda: 9.00 - 17.00
nedeľa: 12.00 - 17.00
Viac informácií na: www.muzeumlevice.sk, t.č. +42136 /6312
112.
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Dievčatá a chlapci!
Centrum voľného času organizuje pre Vás
počas letných prázdnin

v detskom tábore Pukanec – Majere

Indiánsky tábor
v dňoch 13. – 17. júla 2009

Rodičovský príspevok: 60 € (1807,56 Sk)
V cene je zahrnuté: ubytovanie, 5x denne strava, pitný režim,
výlet – vstupenky, ceny za súťaže..
Čaká Ťa 5 dní indiánskeho života, indiánskych hier, jazda na koni.
Naučíš na zakladať a udržiavať oheň pri indiánskom stane, v ktorom môžeš aj prenocovať.

Tak neváhaj, zavolaj kamarátov a poď s nami!
!Informácie a prihlášky: Centrum voľného času v Leviciach, Sládkovičova 2, tel.: 6312 661

Dievčatá a chlapci!
Centrum voľného času organizuje pre Vás počas letných prázdnin
7-dňový tábor v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier
v Kežmarských Žľaboch

„Zábavou za poznaním“
27. júla – 2. augusta 2009
Rodičovský príspevok 130,- € (3916,38 Sk)
V cene: doprava, plná penzia, ubytovanie, výlety, vstupenky, ceny za súťaže...
Výlety: Štrbské pleso, Popradské pleso, splav na pltiach po Dunajci, prehliadka hradu,
lanovkou na Hrebienok...
Skúsení vedúci pre Vás pripravili dni plné výletov za poznaním, plné zábav a spomienok.
Informácie a prihlášky: Centrum voľného času v Leviciach, Sládkovičova 2, tel.: 6312 661

U nás nájdeš ten správny a najlacnejší kľúč, ktorým
otvoríš truhlicu plnú nových zážitkov!
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