Občasník mesta Levice

č. 3, ročník IX, jún 201 1, nepredajné

Olympijský oheň aj v Leviciach

Úspešné
projekty
Tentokrát bol úspešný pr ojekt
na ďalšiu etapu obno vy Kalvárie z N adácie Orange – Š anca
pre váš región, v rámci ktor ého
sa zo získaných 2000 € osadia
lavičky, smetné koše a smer ové
tabule. Taktiež sa usmialo šťastie na pr ojekt revitalizácie
Schoellerovho parku, na ktor ý
sme z Nadácie Pontis – grantového programu Tesco pre zdravšie mestá získali 3137 €. Z týchto prostriedkov sa v star om parku vybuduje nové detské zariadenie a osadí informačná tabuľa.

Ďalej, vyššie, rýchlejšie – známem u olympijskému zákonu sa podr iadili malí aj väčší
športovci nášho mesta, ktorí počas troch dní podali výkony hodné tohto podujatia – mestskej
športovej olympiády.

(am)

Dňa 19. mája si svoje sily zmerali deti z materských škôl, 24. mája súťažili žiaci základných škôl
a 2. júna olympiádu ukončili študenti stredných škôl z nášho mesta. (pokračovanie na str. 6 )

Fotografická
súťaž
Nezabudnite, že do konca septembra sa môž ete zapojiť do
fotografickej súťaže, ktorú každoročne vyhlasuje zástupkyňa primátora. Tentokrát svoje fotografie zamerajte na tieto témy:
1.PREROD MESTA LEVICE
2.MLADOSŤ A ST AROBA
/PORTRÉTY
3.ZÁTIŠIA NÁŠHO MESTA
Tak neváhajte a foťte počas celého leta nádherné zátišia počas
letných prechádzok, zmeny, ktorými prechádza naše mesto či
krásu vrások, v ktorých sú ukryté skúsenosti.
Želáme veľa úspechov pri fotografovaní a tešíme sa na všetky
Vaše práce!

Pozvánka
V zmysle § 13 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení jeho zmien
a doplnkov
zvolávam

4. riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Leviciach,
ktoré sa uskutoční
dňa 28. 06. 2011 o 9.00 h
v obradnej sieni mesta Levice
v budove Mestského úradu
v Leviciach na I. poschodí.
Ing. Štefan Mišák v.r.
primátor mesta
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Ich prioritou je spokojnosť obyvateľov...
Súčasťou mesta Levice sú aj mestské časti Kalinčiakovo, Čankov, Malý Kiar a Horša. Na zabezpečovanie požiadaviek, potrieb
a záujmov ich obyvateľov sú zriadené komisie, ktorých predsedami sú poslanci Mestského zastupiteľstva v Leviciach. Spýtali sme sa ich,
čo je podľa nich prvoradé v jednotlivých mestských častiach a čo by chceli pre rozvoj mestských častí počas svojho funkčného volebného
obdobia urobiť.

Daniela Bognárová,
predsedníčka komisie MČ Kalinčiakovo:
Mestskej časti Kalinčiakovo patrí dlhé roky prvenstvo, čo do počtu
obyvateľstva, ale aj v počte podujatí, ktoré sa tu
každoročne uskutočňujú. Je to zásluhou obetavých ľudí, ktorí tam
žijú a starajú o túto kultú r n o - s p o l o č e n s k ú
a športovú činnosť. V minulosti to boli viacpočetné komisie na zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmo v obyvateľov mestskej časti. Teraz sú to komisie 3-4 členné,
čo je v prípade Kalinčiakova nepostačujúce.

Túto bohatú činnosť zabezpečujú aj viacerí
obyvatelia takpovediac aj bez nár oku na
odmenu a mnohokrát na úkor sv ojej rodiny. Program na spoločensko-kultúrne podujatia má komisia priprav ený na celý r ok
2011. Každý rok okrem iného organizujeme napr. fašiangový ples, karneval, rôzne
tvorivé dielne, výstavy, stavanie mája, deň
detí či výlety pre našich občanov. V sobotu
11. 06. 2011 sme organiz ovali 1. r očník
športového podujatia „M emoriál Imricha
Karvaša“. Zapojili sme sa do pr ojektu o
dotácie Orange na výstavu hračiek „Návrat
do detstva“. Táto výstava bude inštalovaná
v kaštieli počas leta. N o nielen kultúrnospoločenskými a športovými akciami sa komisia zaoberá. Sú to pr oblémy, s ktor ými
zápasia obyvatelia tejto mestskej časti. Medzi prioritné problémy jednoznačne parí ka-

***

JUDr. Ján Janáč:
predseda komisie MČ Čankov:
Nakoľko mestská časť
Čankov nemá priame
zastúpenie v MsZ, tak
som sa rozhodol prijať
ponuku na funkciu
predsedu komisie MsZ
pre zabezpečovanie požiadaviek, potrieb a záujmov obyvateľov tejto
mestskej časti. D ôvodom bolo aj to, že v Čankove mám mnoho
priateľov a známych, pretože pochádzam zo
susednej obce, často som sa s nimi str etal
a dobre poznám problémy, ktoré ich trápia.
Moje priority ako poslanca MsZ sú pr eto

práve ich požiadavky. V tomto roku medzi
najdôležitejšie patrí oprav a strechy na
budove fitnescentra, ktorá by sa mala realizovať v letných mesiacoch, ďalej vyčistenie
a úprava brehov Čankovského potoka,
ktorý v minulosti počas záplav ohr ozoval
túto mestskú časť a samozr ejme poriadok
a čistota v jednotlivý ch uliciach a na cintoríne. Počas volebného obdobia mám ešte
v pláne spolu s komisiou zabezpečiť realizáciu výmeny okien a vstupný ch dverí na
kultúrnom dome, spr evádzkovať klubovú
miestnosť pri KD, zabezpečiť príjem lokálnej Levickej televízie a hľadať riešenie
v kompenzácii cestovného pre túto mestskú
časť, nakoľko tam MHD nepr emáva a občania sú v nevýhode opr oti iným častiam,
kde MHD pr emáva. Samozrejme mám
v pláne počas celého v olebného obdobia

nalizácia a odvodnenie časti Daráže. Ďalej
je požiadavka z o strany ob yvateľov na
rekonštrukciu kaštieľa, bezpečnosť chodníkov popri hlavnej ceste na zástavke SAD,
Krškanskej ceste, ceste na M argitu, dostupnosť signálu pre používanie internetu, chýba nám cyklotrasa, chodníky, lavičky, propagačné materiály o mestskej časti Kalinčiakovo, podpora športu a mnoho ďalších dlhodobých problémov. Je potrebné venovať zo
strany mesta a vedúcich predstaviteľov mesta
väčšiu pozornosť a star ostlivosť mestským
častiam. Obyvatelia mestskej časti Kalinč iakovo by privítali aj v erejné zhromaždenia,
schôdze s v edúcimi činiteľmi mesta Lev ice.
Bolo by to prínosom k celkovému zlepšeniu
a k prekonávania problémov našej mestskej
časti.

zabezpečovať a priprav ovať pre obyvateľov
Čankova aj kultúrno-spoločenské a športové podujatia, pri ktor ých by sa mali
utužovať a pr ehlbovať medziľudské vzťahy
a ľudia b y sa mali odr eagovať od bežný ch
povinností. V tomto roku sme už usporiadali akciu stavanie májového stromu s gulášom a občerstv ením, ktorú nám tr ochu
pokazilo počasie, ale v erím, že ďalšie akcie
ako sú špor tový deň v letný ch mesiacoch,
posedenie s dôchodcami, M ikuláš pre deti
v decembri, ako aj silv estrovská zábava budú pripravené na vysokej úrovni a zanechajú v účastníkoch príjemné spomienky .
Najväčšou mojou prioritou, ako poslanca
MsZ, je spokojnosť občano v, ktorých zastupujem a ktor ým robím tzv. sprostredkovateľa medzi nimi a mestským úradom

***
Ing. Marcel Zamboj,
predseda komisie MČ Horša:
Po stretnutí s občanmi
sme stanovili tri najväčšie problémy, ktoré
trápia obyvateľov tejto
mestskej časti, ktoré by
sme chceli spoločne
s členmi komisie vyriešiť. Najurgentnejšie sa
javí problém signálu
mobilných operátorov.
V súčasnosti je MČ bez signálu. Pracujeme
preto na zistení všetkých dostupných mož-

ností telefonovania, aby sa občanom zlepšila komunikácia s okolím. D ruhá vec úzko
súvisí s prvým problémom a to je zriadenie
internetu. V tomto prípade je potr ebné
uviesť, že už boli podniknuté kr oky a reálna možnosť využívania internetu v Horši je
na dosah. V neposlednom rade sú „H oršania“ nespokojní s nedostatkom spojo v
a frekvenciou hromadnej dopravy priamo
do MČ a výškou cesto vného. V rámci
skvalitnenia života v obci b y sa čoskor o
mala začať výstavba čističky odpado vých
vôd a v nasledujúcom období aj vybudovanie kanalizácie. N apriek tomu, ž e je
v záujme všetký ch práce vykonať čo najefektívnejšie, po vybudo vaní kanalizácie

bude potrebné pozemné komunikácie
zrekonštruovať, prípadne dobudo vať.
Z ďalších plánov by som rád spomenul záujem o zlepšenie podmienok pr e trávenie
voľného času pre deti a mládež, a to doplnením alebo zr ekonštruovaním detského
ihriska a taktiež dobudo vaním oddychových lavičiek pre všetkých občanov
i turistov na potulkách okolím. N esmiem
zabudnúť ani na priprav ované akcie
v najbližšom období ako napríklad: Vatra
SNP, Vinobranie – ochutnávka vín či
Posedenie s dôchodcami. N iektoré z uv edených budeme realizovať v spolupráci
s Maticou slovenskou.
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PaedDr. Štefan Kalocsay,
komisia MČ Malý Kiar:
Tých úloh v MČ je
veľa. V prvom rade sú
to investície do ochrany obyvateľov pred povodňami, ktoré ich ohrozujú a zvýšenie poriadku na úseku odpado v,
kde určitá časť ob yvateľov vôbec za smeti neplatí a tým ani nemajú možnosť mať nádoby na odpad. Je jasné, že potom sú smeti na

spravodajstvo
skládkach. Poriadok treba urobiť aj v chove
psov, ktoré sa tak rozmnožili, že už ohrozujú aj ob yvateľov. V niektorých domácnostiach je aj niekoľko zvierat a poplatky za ne
neplatia. Problémy sú aj na úseku star ostlivosti o mestské poz emky a ich kosenie.
Dúfam, že tento problém sme už vyriešili.
Na úseku investícií by sme tento r ok mali
vymeniť okná na kultúrnom dome. Chcel
by som presadiť aj to, že počas roka by boli
v MČ dva kontajnery , jeden na cintoríne
a druhý v strede. Informačné tabule bude
treba opraviť alebo úplne obno viť. Treba
opraviť aj miestny r ozhlas, lebo nefunguje
v celej dedine. Chcel by som, aby do konca
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tohto volebného obdobia začalo mesto
budovať v obci kanalizáciu, ktorá skončila
v Kalinčiakove napriek tomu, ž e už bola
naprojektovaná. Chceli b y sme dokončiť
výsadbu tují na cintoríne a zaviesť tam lepší
poriadok. Je potrebné dokončiť aj výr ub
posledných pagaštanov pri ihrisku.
V neposlednom rade je tr eba, aby aj mestská polícia začala častejšie navštevovať obec
a zamerala sa na neprispôsobivých občanov.
Samozrejme tých malých úloh a cieľo v je
ďaleko viac , ale toto b y bolo asi tak v hr ubých kontúrach všetko . Budem rád, ak sa
po roku opäť stretneme a budeme bilancovať, čo sa podarilo a čo nás ešte len čaká.

Vážení občania,
v poslednom čase sa v našom meste r ozšírila informácia o zrušení plánovanej výstavby obchodného centra Europa a bytovej zástavby na území súčasnej Družby a priestoru nad ňou. Podľa
vyjadrenia budúceho investora sú informácie o zrušení realizácie projektu nepravdivé a firma
VaV si splnila a plní v šetky záväzky voči mestu vyplývajúce z uzatvorených zmlúv. V súčasnosti sa spracováva projekt pre územné rozhodnutie s následným posúdením vplyv ov na životné
prostredie. Samotné práce by mali začať začiatkom roku 2012, samozrejme iba v prípade včasného vydania stavebného povolenia. Je pravdou, že začiatkom tohto roka boli rade architektov predstavené podobné projekty, ale iba ako štúdie. Z atiaľ ani na jeden tento pr ojekt nebolo
vydané ani územné rozhodnutie ani stavebné povolenie. Zároveň by som Vás chcel požiadať o trpezliv osť a pochopenie pre obmedzenia súvisiace so stavebnými prácami v meste. Verím však, že onedlho budeme mať pekné a r eprezentatívne centrum mesta, na ktoré budeme všetci hrdí.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

Múka a cestoviny pre osoby v núdzi
Slovenská republika sa v tomto roku prvý krát zapojila do európskeho programu potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Ide o projekt spolufinancovaný Európskou
úniou a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR.
Hlavným cieľom distribúcie potravín je
pomôcť osobám v núdzi tým, ž e im budú
prostredníctvom charitatívnych organizácií
bezplatne distribuované základné potraviny - 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20
kg bezvaječných cestovín . Poskytnuté
potraviny môžu slúžiť len na vlastnú
spotrebu a nie je možné ich ďalej pr edávať.
Poberatelia pomoci:
• deti v detský ch domovoch a profesionálnych rodinách; deti v domo voch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti;
deti v náhradnej rodinnej starostlivosti;
• fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky
v hmotnej núdzi a príspevku k dávke;
• osoby na hranici živ otného minima
(rodičia a deti, na ktor é sú vyplácané dotácie);
• poberatelia dôchodku, ktor ých výška
dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (ne-

pracujúci poberatelia star obného, predčasného, invalidného dôchodku);
• obyvatelia v domovoch dôchodcov a ústavoch sociálnej starostlivosti.

Poberatelia pomoci pr eukážu, že spĺňajú
podmienky pridelenia potravinovej pomoci, t.j. osoby v hmotnej núdzi a na hranici
životného minima potvr dením z Ú radu
práce, soc. v ecí a r odiny; dôchodcovia
potvrdením so Sociálnej poisťovne o výške
dôchodku resp. oznámením o valorizácii od
1.1.2011; v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa
zverené do osobnej star ostlivosti predloží
k nahliadnutiu rozhodnutie súdu.
Distribúcia prebieha prostredníctvom Potravinovej banky S lovenska a S lužieb Božieho Milosrdenstva v spolupráci s Mestom
Levice a Ú zemným spolkom S lovenského
červeného kríža Levice.
Keďže do uzávierky Noviniek z levickej
radnice ešte nebol známy termín dodávky
potravín pre naše mesto, o presnom termíne a mieste prideľovania potravinovej
pomoci v Leviciach Vás budeme informovať na www.levice.sk, v Levickej televízii,
v mestskom rozhlase a miestnej tlači v najbližšom čase.

4. strana

Nové
ihriská
Mesto vyčlenilo z rozpočtu
mesta 50 tis. eur na nové detské
zariadenia, ktoré by ešte
v tomto roku mali oživiť naše
sídliská.
Podľa Ing. Márie Parrákovej,
referentky pre zeleň a detské zariadenia, mesto plánuje vybudovať dve detské ihriská na
sídliskách Vinohrady a P ri Podlužianke do konca tohto r oku.
Na Vinohradoch k existujúcim
domčekom pribudne košová hojdačka, preliezací hrad a pedálový kolotoč a v lokalite P ri
Podlužianke to bude hojd ačkový kolotoč a lano vka. Koncepcia
stavby detských ihrísk je zv olená tak, ab y jednotlivé ihriská
mohli byť postupne doplnené
v závislosti od množstv a finančných prostriedkov.

spravodajstvo
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Úspešný netradične tradičný jarmok
Už niekoľko rokov podujatia v našom meste spestruje netradičný jarmok spojený s pivným festivalom. Keďže počasie nám aj tento rok prialo, zlatý mok sa tešil veľkému záujmu. Okrem bohatej
ponuky nápojov je cieľom jarmoku ponúkať samozrejme aj iný sortiment tovaru, oživenie tradícií aj
pobavenie návštevníkov kultúrnym programom.
Hlavným dôvodom a cieľom jarm okov je zachovanie tradícií. Teší nás, že každoročne rastie záujem o pr edaj vlastných výrobkov z kož e, dreva,
skla a keramiky. Títo predajcovia spájajú predaj aj
s ukážkami a predvádzaním výroby, čo jarmok oživuje a zár oveň upevňuje tradície. Z uv edeného
dôvodu sa riaditeľstv o jarmoku snažilo tý chto
vlastných výrobcov motivovať nižšou daňou.
Celkove sa na jarmoku zúčastnilo 269 pr edajcov
(v roku 2010 238 pr edajcov), pričom bolo
obsadených 1 192 m predajných miest (v roku
2010 1 108 m). Tak ako po iné roky aj tento rok
mali veľký záujem o účasť aj prevádzkovatelia zariadení ľudovej technickej zábavy (kolotočiari).
Záujemcovia boli vyberaní podľa poskyto vanej
kvality, priestorových možností a na základe
skúseností z pr edchádzajúcich rokov s platením
dane a tiež dodržiavaním pokynov riaditeľstva jarmoku. Predbežné príjmy mesta z tohtor očného
netradičného jarmoku pr edstavujú cca 27 tis.
Eur, náklady sú na úrovni 12 tis. Eur. Z hľadiska
organizácie možno konštato vať, že priebeh jarmoku bol bezproblémový, nakoľko neboli zaznamenané žiadne v äčšie problémy ani incidenty ,
dokonca by sa dalo povedať, že bol najpokojnejší
za posledné roky. O čistotu mesta a odv oz odpadu sa starala firma I ng. Jozef Horniak -Vialle a
poriadok a dodržiavanie predpisov zabezpečovali
pracovníci MsP a štátnej polície. Taktiež praco-

vníci oddelenia hygieny výživy ŠZÚ vykonali
počas dvoch dní niekoľko kontrol. Kultúrny program zabezpečovalo Mestské kultúrne stredisko,
na jarmoku vystúpili r ôzne hudobné skupiny z o
Slovenska ale aj z Levíc. Najbližšie sa na jarmoku
stretneme o pár mesiacov, v dňoch 14. – 16.októbra. Tešíme sa na vás.
(am), foto: autorka

Naši najmenší oslávili deň detí
Keďže detské zariadenia vybudované v posledných rokoch majú názvy zvieratiek, mesto tejto
tradícii zostane verné aj naďalej.
Aké zvieratká však pribudnú po
Žirafe, Koale, Kengure, Krtkovi
a Čarovnej rybke však ešte nie
je známe. S taré kovové detské
zariadenia sa postupne odstraňujú, keďže nevyhovujú súčasným normám E urópskej únie.
Lokality na ich odstránenie sa
vyberajú v závislosti od výstavby nových integrovaných detských ihrísk. Na záver musíme
poďakovať našim v andalom, ktorí svedomite vylepšujú vzhľad
našich ihrísk a sv ojim diskutabilným umením ich skrášľujú.
Možno by mohli využiť svoj ta(am)
lent radšej niekde inde.

V detských jasliach na Pereckej ulici bolo 1.júna v eselo. Jasličkári oslávili sviatok detí ako sa patrí –
hrali sa a súťažili, čo im sily stačili. Slniečko im tiež prialo a tak strávili príjemné dopoludnie na dvore
detských jasiel, kde mali priprav ené aj bohaté občerstv enie. Samozrejme nechýbala sladká odmena.
Veď mali veľký sviatok.
(am), foto: Detské jasle
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Basketbaloví majstri u primátora mesta

V utorok 17. mája 2011 primátor mesta Š tefan Mišák prijal na pôde mesta členo v basketbalového klubu Astrum Levice, ktorí získal i
minulý týždeň titul majstrov v basketbalovej extralige mužov. Primátor odovzdal generálnemu manažérovi klubu Ľubošovi Pohánkovi
ďakovný list za úspešnú reprezentáciu nášho mesta. Na záver nechýbal podpis úspešných basketbalistov do Pamätnej knihy mesta. Našim
majstrom srdečne blahoželáme!
(am), foto: MsÚ Levice

Aktuálne o levickej Kalvárii
Levická Kalvária je vyhľadávaným miestom duševného aj fyzického odpočinku. Okrem cirkevných podujatí tu môžete stráviť
príjemný relax prechádzkou po náučnom chodníku či pokochať
oči na nádhernom výhľade.
Menšie i v eľké skupiny v eriacich už pravidelne prichádzajú
najmä v pôstnom čase na pobožnosti krížovej cesty alebo na
príležitostnú svätú omšu, no
prídu aj jednotliv o rozjímať a
pomodliť sa pri kaplnkách či vo
vnútri historického tor za kostolíka. Radi sem chodia nielen
mladé rodiny s malými deťmi,
zaľúbenci, ale tiež seniori vychutnať si krásne prírodné prostredie a ticho . Čoraz častejšie
sú náučné vy chádzky, výlety
alebo exkurzie skupín školskej
mládeže, pútnikov či turisto v.
Od polovice mája začali práce
na opláštení budúcej vyhliadkovej veže a je r eálny predpoklad, že do konca júna bude mať
veža svoj definitívny v onkajší
vzhľad. Či sa v budúcom r oku
skutočne stane vyhliadkovou vežou, závisí od finančný ch možností nášho OZ P atrimonium
servandi. Na vnútorné schodis-

ko do jej oceľo vej konštrukcie
zatiaľ peniaze nemáme a sme preto vďační za každý príspevok, ktorý možno poslať na číslo nášho
účtu - 2627765946/1100.
Našim aktuálnym záujmom je
zapojiť čo najširší okruh subjektov do organiz ovania pravidelných podujatí pr ezentačných
(kultúrnych, vzdelávacích) i súťažných (napr. športových) – samozrejme popri už vžitých a tradičných náboženských stretnutiach veriacich. Spoločným zámerom a výsledkom spolupráce
by malo byť kalendárium zaujímavých, kultivovaných akcií
pre užší i široký okruh návštevníkov levickej Kalvárie. Veríme,
že sa nám tento cieľ podarí postupne dosiahnuť. P reto pozývame do naznačenej spolupráce
všetkých, ktorí majú o ňu záujem. Prihlásiť sa môžu na mail:
katka.holbova@gmail.com,
alebo na mobil 0902 573 151.

Zároveň oznamujeme, že na levickej Kalvárii bude v nedeľu
31. júla 2011 o 10.30 hod. sv .
omša k výr očiu obnovenia sakrálneho areálu. V stredu 14. septembra 2011 na sviatok P ovýšenia sv. Kríža od 16.00 hod. bude pobožnosť kríž ovej cesty a
hodová sv. omša, po ktor ej bude podľa vz oru prvých kresťanov spoločné pohostenie „agapé“ pre všetkých účastníkov.

V piatok 16. septembra od
18.00 hodiny bude pr e širokú
verejnosť v Café kontakt (na
Kasárenskej ul.) beseda k 5. výročiu prvých prác na obno ve
sakrálneho areálu o histórii a súčasnosti levickej Kalvárie. Všetkých záujemcov srdečne pozývame na všetky uv edené stretnutia.
PhDr. Katarína Holbová,
podpredsedníčka OZ Patrimonium servandi
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Olympijský oheň aj v Leviciach
Podujatie podporil
Nitriansky samosprávny kraj

(pokračovanie zo str. 1)

Víťazi mestskej športovej
olympiády materských škôl:

Beh na 40 m
1. miesto: Jakub Ištok, MŠ
Tekovská, Alexandra D ulková, MŠ Perecká
2. miesto: Jakub D ukát, MŠ
Vojenská, Barbora Vinarčíková, MŠ Hviezdoslava
3. miesto: David Frtús, MŠ Dopravná, Paulína Töröková, MŠ
Okružná
Hod kriketovou loptičkou
1. miesto: Matúš Br oškovič,
MŠ Vojenská, Rebeka Vrecníková, MŠ T.Vansovej
2. miesto: Nikolaj Hritz, MŠ
Okružná, Laura Eliašová, MŠ
Tekovská
3. miesto: Damian Hanczko,
MŠ Konopná, Gréta Czúdorová, MŠ Okružná
Skok do diaľky
1. miesto: Mário Koštrna, MŠ
Konopná, Ema S ekerešová,
MŠ Hlboká
2. miesto: Július Adámik, MŠ
Tekovská, Terézia Povrazníková, MŠ Dopravná
3. miesto: Jakub K upča, MŠ
Vojenská, Sofia Čengerová, MŠ
Perecká
Prekážková dráha
1. miesto: Ľuboš Š imlík, MŠ
Konopná, Kristína Mináriková, MŠ Hlboká
2. miesto: Šimon Suchanský,
MŠ Vojenská, Natália Krajčírová, MŠ Okružná
3. miesto: Adam Novotný, MŠ
Hlboká, Nela Slažanská, MŠ
Tekovská
Celkové umiestnenie:
1. miesto: MŠ Vojenská
2. miesto: MŠ Okružná
3. miesto: MŠ Konopná

Víťazi mestskej športovej
olympiády základných škôl

Skok do diaľky
1. miesto: Claudia Kronková ZŠ sv. Vincenta de Paul,
Adrian Sucharda - IV. ZŠ
2. miesto: Zita Bôžiková – I.
ZŠ, Tomáš Tóth – VI. ZŠ
3. miesto: Martina Barthová –
VI. ZŠ, Marek Belanský – II. ZŠ

Beh na 60m
1. miesto: Claudia Kr onková –
ZŠ sv. Vincenta de P aul,
Tomáš Tóth – VI. ZŠ
2. miesto: Bibiána Benčatová
– VI. ZŠ, Jozef Dudáš – ZŠ
sv.Vincenta de Paul
3. miesto: Linda Tuharská –
II. ZŠ, Denis Kuruc – I. ZŠ
Beh na 800m
1. miesto: Lenka Hroncová –
IV. ZŠ
2. miesto: Katarína Baková –
VI. ZŠ
3. miesto: Katarína Jardeková
– V. ZŠ
Beh na 1000m
1. miesto: Tadeáš Fazekaš –
ZŠ sv. Vincenta de Paul
2. miesto: Dominik Mlynka –
IV. ZŠ
3. miesto: Simon Nemček – II. ZŠ
Švédska štafeta
(400x300x200x100m zmiešaná)
1. miesto II. ZŠ
2. miesto IV. ZŠ
3. miesto I. ZŠ
Stolný tenis:
1. miesto: Zuzana Kováčová –
ZŠ sv. Vincenta de P aul, Ladislav Piatrik – ZŠ s VJM
2. miesto: Lucia Tomanková –
VI. ZŠ, R adovan Gaľa – ZŠ
sv.Vincenta de Paul
3. miesto: Kristína Ráchelová
– V. ZŠ, Róbert Šimonik V. ZŠ
Plávanie - voľná disciplína
1. miesto: Patrícia Hollá –
V. ZŠ, Jakub Mokrý – I. ZŠ
2. miesto: Ema Mészárosová –
VI. ZŠ, Matej Kádek – IV. ZŠ
3. miesto: Monika Slámková –
I. ZŠ, Marek Pavúk – II. ZŠ
Tenis
1. miesto: Nikola Kováčiková –
ZŠ sv. Vin- centa de Paul,
Martin Danielič – I.ZŠ
2. miesto: Karin P alovčíková
– V. ZŠ, Michal Moncoľ – I. ZŠ
3. miesto: Rebeka Bieliková –
VI. ZŠ, Stanislav Zeman – IV.
ZŠ
Volejbal - dievčatá
1. miesto IV. ZŠ
2. miesto V. ZŠ
3. miestoVII. ZŠ
Basketbal – chlapci
1. miestoVI. ZŠ
2. miestoII. ZŠ
3. miestoV. ZŠ
Vybíjaná - dievčatá
1. miestoV. ZŠ
2. miesto I. ZŠ
3. miesto ZŠ sv . Vincenta de
Paul

Malý futbal – chlapci
1. miesto ZŠ sv . Vincenta de
Paul
2. miesto VI. ZŠ
3. miesto IV. ZŠ
Celkové umiestnenie:
1. miesto: Katolícka spojená
škola sv. Vincenta de Paul
2. miesto: ZŠ Pri Podlužianke 6
( IV. ZŠ )
3. miesto: ZŠ Saratovská ul. 43
( V. ZŠ )

Víťazi mestskej športovej
olympiády stredných škôl

Skok do diaľky :
1.miesto Monika Harmadyová
– KSS sv. Vincenta, Michal
Chlebo - SPŠ
2. miesto Katarína Gunárová –
GAV, Pavol Gašpar - GAV
3. miesto S imona Konôpková
– OA, Roman Rosenberger –
SOŠ poľnohospodárstva a s lužieb na vidieku
Beh na 100 m:
1. miesto Martina Kondeová –
KSŠ sv. Vincenta, Marek Lackó - SPŠ
2. miesto Karolína Šeböková –
SSOŠ Animus, Jakub Š iko GAV
3. miesto N atália Poldiová –
SOŠ Ul. Sv. Michala, Roman
Rosenberger – SOŠ poľn.a sl.
na vid.
Beh na 800m dievčatá:
1. miesto Ivana K uriačková GAV
2. miestoKatarína Takácsová –
SOŠ Ul. sv. Michala
3. miesto Monika Porubská –
KSŠ sv. Vincenta de Paul
Beh na 1500m chlapci:
1. miesto Jakub Šiko - GAV
2. miesto Michal Bešina - SPŠ

3. miesto Lukáš Török – KSŠ
sv. Vincenta de Paul
Vrh guľou:
1. miesto Jana Jovičová – K SŠ
sv. Vincenta, Michal Z ačka GAV
2. miesto Simona Kondllová –
SOŠ Ul. pod amf iteátrom,
Matúš Kotora - OA
3. miesto Karolína Šeböková –
SSOŠ Animus, Silvester Kucsa
– Gymnázium s VJM
Stolný tenis:
1. miesto L enka Ďurišová –
GAV, Adam Trňan - GAV
2. miestoAlena Valentová –
SOŠ L. Bielika, David Maršal
– SOŠ Ul.sv. Michala
3. miesto Andr ea Toráčová –
SSOŠ Animus, Michal Chlebo – SPŠ Ul. Fr. Hečku
Malý futbal:
1. miesto Gym. A. Vrábla
2. miesto Obchodná akadémia
3. miesto KSS sv. Vincenta de
Paul
Volejbal:
1. miesto Gymnázium
A. Vrábla
2. miesto Obchodná akadémia
3. miesto KSS sv. Vincenta de
Paul
Basketbal:
1. miesto SSOŠ Animus
2. miesto Obchodná akadémia
3. miesto SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Celkové umiestnenie:
1. miesto Gymnázium Andreja Vrábla
2. miesto Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
3. SOŠ poľnohospodárstva
a služieb na vidieku
Všetkým srdečne blahoželáme!
(am), foto: MsÚ Levice
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Vydarený 1. ročník Memoriálu
Imricha Karvaša
V sobotu 11. júna 2011 sa v Kalinčiakove konal 1. ročník Memoriálu Imricha Karvaša, ktorý zorganizovala Komisia mestskej časti
Kalinčiakovo na počesť rodáka z Kalinčiakova, Prof. JUDr. Imricha Karvaša, prvého guvernéra Národnej banky Slovenska.
Súťažiaci z Kalinčiako va, ale
i z Levíc a okolia si v desiatich
kategóriách (predškoláci, mladší žiaci, starší žiaci, mládež, dospelí, zvlášť ženy a muži) zmerali
svoje výkony v štv ordisciplíne:
bicykel - beh- streľba - beh. Náročnosť a dĺžky tratí boli upravené pre každú kategóriu. S úťažiaci dali do sv ojich výkonov
maximum, o čom svedčili aj ich
výsledky. Víťazi jednotlivých
kategórií boli ocenení medailami a v ecnými cenami, všetci
účastníci dostali účastnícky list.
Na záver si všetci súťažiaci pred
vyhodnotením ešte pochutili na
výbornom guláši.
Víťazmi jednotlivých kategórií:
Muži:
Predškoláci: Mário Valkovič
Mladší školský vek: Tomáš
Valkovič
Starší školský vek:
Patrik
Valkovič

Mládež: Török Ľubomír
Dospelí: Ľudovít Ivan
Ženy:
Predškoláci: Veronika Vargová
Mladší školský vek: Rebeka
Vozáriková
Starší školský vek:
Laura
Nováková
Mládež: Simona Bartošová
Dospelí: Marianna Donovalová
Veľká vďaka úspešnému priebehu Memoriálu patrí všetkým
účastníkom, organizátorom, dobrovoľníkom - nielen z Kalinčiakova, Mestskej polícií, Červenému krížu, sponzorom a v neposlednom rade p . Ervínovi
Szalmovi - moderátorovi celého
podujatia.
1. ročník Memoriálu Imricha
Karvaša zhodnotili účastníci
i komisia za veľmi úspešný a už
teraz sa tešia na ďalší ročník. Veríme, že sme tento rok odštartovali úspešné tradičné podujatie!
(ek) Foto: Elena Krajkovičová

Štafetový beh o putovný pohár
primátora mesta Levice
Vo štvrtok 9. júna 2011 sa na trati L evice – Margita-Ilona stretli žiaci a študenti z nášho mesta, aby si zmerali svoje sily a vytrvalosť v štafetovom behu o Putovný pohár primátora mesta.
Výsledky:
I.kategória – mladší žiaci ZŠ
1.Katolícka spojená škola
sv.Vincenta de Paul
2. ZŠ Pri Podlužianke
3. ZŠ Školská ul.
II.kategória – starší žiaci ZŠ
1. ZŠ Pri Podlužianke
2. ZŠ Saratovská ul. 85
3. ZŠ Saratovská ul. 43
III.kategória – študenti SŠ
1.Gymnázium A.Vrábla
2. Obchodná akadémia
3.Katolícka spojená škola sv .
Vincenta de Paul
Víťazom srdečne blahoželáme!
(am), foto: Adriana Macáková
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Vráti sa hviezda na pomník?
V poslednom čase sa na mestskom zastupiteľstve na základe pripomienky poslanca MUDr. Jána Medovarského a následne aj v médiách
rozprúdila diskusia ohľadom znovuosadenia pôvodnej hviezdy na pomníku na Námestí hrdinov.

Z histórie mesta je známe, že námestie bolo
cez vojnu cintorínom s vyše 400 hr obmi
a pomník bol postavený v roku 1945 na pamiatku vojnových obetí. Na jeho výstavbu
sa zložili formou v erejnej zbierky nielen
občania mesta, ale celého okr esu. Pôvodná
hviezda s kosákom a kladiv om vo vavrínovom venci bola odstránená v roku 1991 na
základe rozhodnutia vtedajších politických
strán a hnutí v rámci likvido vania symbolov komunizmu. Podľa odborníkov bol však
pomník postavený ešte pred nástupom komunizmu a kosák s kladivom boli symboly
pracujúcich.
Pán poslanec, na ostatných dvoch zasadnutiach MsZ ste predniesli požiadavku o vrátenie pôvodnej hviezdy na Pamätník padlým hrdinom. Po počiatočných úvahách sa
symbol odstránený v roku 1991 našiel na
pozemku vtedajších technických služieb,
ktorý je teraz v súkromnom vlastníctve.
Súčasný vlastník je vraj ochotný hviezdu
vrátiť mestu. Aká je momentálna situácia
a s akými reakciami verejnosti ste sa stretli?
Súhlasia občania alebo nesúhlasia s vrátením hviezdy na pomník?
- Väčšina obyvateľov nášho mesta, s ktor ými
na túto tému diskutujem, je pr esvedčená,
že symboly osloboditeľo v boli z pomníka
odstránené neprávom, nelegálne. Takýto názor zastavajú i viacer é spoločenské inštitúcie. Občania mesta i okresu Levice sa v roku 1945 rôznou formou poskladali na výstavbu pamätníka osloboditeľom v takej podobe, ako bol aj postav ený. O nedotknuteľ
nosti pamätníkov obetiam II. sv etovej vojny pojednáva veľa medzinárodných noriem,
zákonov, dohôd a konvencií (napr. Ženevská
konvencia z roku 1947, medzištátne doho-

dy medzi ZSSR a ČSSR z r oku 1975, medzi Ruskou federáciou a SR z r oku 1995
a i.) Po „nežnej“ revolúcii v r. 1989 veľa politických strán, subjektov i jednotlivcov odsúdilo socialistický systém vrátane S ovietskeho zväzu a sv oju politickú vyhranenosť
a orientáciu uv edené zoskupenia deklarovali búraním všetkého, čo bolo symboliz ované hviezdou, kosákom či kladivom. V roku 1991 boli z P omníka padlých hrdinov
na Námestí hrdinov v Leviciach na základe
„rozhodnutia“ politických strán ods tránené
symboly štátu (a jeho armády), ktorý vyhnal
fašistických agresorov z väčšiny územia Európy a ktorý priniesol najväčšie obete v boji
proti fašizmu. J e omylom a pr ejavom nevedomosti spájať kr uhový veniec, päťcípu
hviezdu a v nej kosák skríž ený s kladivom so
symbolmi komunizmu. Vymenované predmetné symboly boli symbolmi suverénneho
štátu a jeho Čer venej armády, ktoré už
neexistujú. Symbolmi komunizmu podľa zakladateľov a tvorcov teórie komunizmu bola červená zástava s heslom „P roletári všetkých krajín spojte sa!“ D ovolím si touto
cestou odcitovať z úvodného slova autorov
bulletinu Levice – Potulky po meste: „Architektonické pamiatky, ktoré sú zdedené z minulosti, patria do kultúrnej klenotnice každého národa. Stali sa učebnicou histórie,
hovoriacej o živote a diele našich pr edkov,
sú ukazovateľom kultúry a civilizovanosti spoločnosti ako i odraz om jej ekonomický ch
možností a organizačný ch schopností.“...
Tieto myšlienky ma motiv ovali k interpelácii, ktorú som na tohor očnom aprílovom
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leviciach predniesol primátorovi mesta: z právneho hľadiska preskúmať rozhodnutie politických strán i hnutí z r oku 1991 – odstrá-

nenie symbolov osloboditeľov z P omníka
padlých hrdinov na N ámestí hrdinov
v Leviciach. Odstraňovanie krívd minulosti
formou ničenia pomníkov, pamätníkov asi
nie je správna cesta. B udúce generácie b y
mali historickú prav du poznať ako r ealitu
a skutočnosť. Bolo b y napríklad smiešne
dnes z múzeí, hradov a zámkov likvidovať
mučiarenské náradia, ktor ými boli v str edoveku mučené tisíce obetí tmárstva a fanatizmu. Jedným z najv äčších dobyvateľov
a uzurpátorov 18. a 19. storočia bol Napoleon Bonaparte, ktorý, v snahe ovládnuť Európu, viedol dobyvačné vojny od r. 1799 do
r. 1814. S topy po jeho výpadoch (zamurované delové gule na kostoloch v dobytých
mestách, pamätné tabule či N apoleonove
sochy) dodnes stoja na sv ojich miestach,
nikto ich nepo važoval za potr ebné odstrániť. 404 sovietskych vojakov položilo za
našu slobodu sv oje životy a našlo v r oku
1945 svoj hrob v okrese i meste Levice. Bojovali pod týmito symbolmi, ktoré im obyvatelia mesta i okr esu Levice postavili na
ich počesť spolu s pomníkom. Socializmus
ani komunizmus v r oku 1945 na úz emí
Československa nebol. Nikto z našich predkov ani z nás súčasníko v o po vojnovom
usporiadaní Európy či začlenenia Československa po II. sv etovej vojne nerozhodoval, rozhodli o tom predstavitelia mocností, ktoré zvíťazili nad fašizmom. Dnes, po
vyše 20 rokoch systémových zmien vieme,
že všetky obete skriv odlivosti si zaslúžia
hold a uznanie. Všetkým, ktorí za slobodu
nášho mesta i okr esu či vlasti, za ľudskú
dôstojnosť položili sv oje životy, patrí hlboká úcta a poďakovanie a zaslúžia si aj dôstojný pamätník.
(am) Foto: Štátny archív
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Levická mládež ide príkladom

Približne sto mladý ch ľudí sa zúčastnilo III. r očníka brigády Mestského parlamentu mládež e. Svojou účasťou i prítomnosťou chce li
ukázať, že im záleží na našom meste. Park M. R. Štefánika, Schoellerov park, Podhradie a Kalváriu vyčistili od špakov, skla, smetí, pet fliaš
a starého lístia. Domaľovaním osadených lavičiek dokončili projekt „Krajšie je vonku ako v bare“ v parku na Pereckej ulici na Rybníkoch.
Týmto šikovným mladým ľuďom patrí naša vďaka a uznanie.
Mgr. Martina Gašparová, poslankyňa MsZ, koordinátorka Mestského parlamentu mládeže, Foto: autorka

Tekovské múzeum pozýva....
Okrem stálej expozície Tekovské múzeum v Leviciach ponúka svojim návštevníkom v letnom období aj tieto výstavy:
„Paleta štýlov V.“ (Kapitánska budova
Tekovského múzea, od 2.6. do 4.9.2011) –
predstavenie maturitných prác študento v
Strednej odbornej školy Ladislav a Bielika
v Leviciach v odbor och: odevný dizajn,
propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, fotografický a priemyselný dizajn.

„Stavebnica Merkur“ (Dobóovský kaštieľ,
od 7.7. do 2.10.2011) - zo súkromnej
zbierky Jiřího Mládka z Českej r epubliky,
ktorý patrí k milo vníkom tejto polytechnickej stavebnice. Jeho veľkolepá zbierka
postupne putuje slovenskými múzeami a v
lete sa pr edstaví i v Tekovskom múzeu.
Počiatky tejto stavebnice siahajú až do roku
1925. Jednotlivé kovové časti stavebnice sa

porovať umelcov nášho regiónu. V termíne
od 29.6 do 4.9. 2011 sa v galérii pr edstaví
tvorba mladej autorky Lucii Hudecovej ,
ktorá je rodáčkou z Novej Bane, zaoberá sa
kresbou, maľbou i textilom. S voje diela

spájajú skrutkami a maticami. Z ábavnou
formou si tak deti priblížia základy konštruovania i rozvíjajú svoju fantáziu a zručnosť. Stavebnica Merkur je hračkou našich
rodičov a star ých rodičov, no práv e vďaka
múzeu ju chceme pr edstaviť aj súčasnej
generácii. Súčasťou výstavy bude aj hrací
kútik, kde sa môžu do sýtosti pohrať nielen
deti ale i rodičia.

ľuďom prezentuje hlavne pr ostredníctvom
internetu. Výstavou s názv om „Oni a ja“
nám predstaví svoje grafiky.

Tekovské múzeum sa prostredníctvom svojej galérie J ozefa Nécseyho snaží pod-

Pre bližšie informácie: www .muzeumlevice.sk, tel.: 036/6312 112
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Kam na výlet...?
Aj vy rozmýšľate, čo budete robiť počas letných mesiacov? Kam vyrazíte s rodinou, známymi či kamarátmi? Prinášame vám niekoľko typov, ako necestovať ďaleko, stráviť príjemné
chvíle v prírode a dozvedieť sa čo-to o tekovskom regióne.
SMER PRÍRODA
6 km od Levíc sa nachádza NPR H oršianska dolina. Pre väčšinu ľudí známa len z počutia. Pre tých, čo ju navštívili, obľúbená
pre svoje čaro a klímu. Samotná Horša ponúka prehliadku niekoľkých ľudových
domčekov, ktoré sú zasadené do prekrásnej

Ľudová architektúra v Horši.
prírody. Po príchode do H orše, nechajte
svoj automobil zapar kovaný na námestíčku. Ak sa vyberiete na prechádzku smerom
doľava, cestičkou pomedzi domy prídete až
k starému mlynu. Od tohto miesta začína
chránená oblasť. Navonok vyzerá mlyn ako
obyčajný dom, ale v o vnútri sa nachádza
kus histórie. J eho majiteľ ho v súčasnosti
opravuje (zachraňuje), no ak ho tam
náhodou stretnete, určite v ás rád po ňom
prevedie. Ak zv olíte cestu od námestia
doprava, prídete na začiatok náučného
chodníka. Ten bol vytv orený v r oku 2010
a pozostáva z 3 zastáv ok, na ktor ých sa
dozviete zaujímavé informácie o H oršianskej doline, jej flóre a faune. Trasa je nenáročná, dlhá necelé 3 km a trvá približne 3045 min. N a jej konci sa nachádza b ývalý
kameňolom, ktorý už ale nepatrí do chránenej oblasti. P red tým, ako sa poberiete
naspäť k autu, môž ete si tam na lavičkách
odpočinúť a opiecť si napríklad aj špekačku. Upozorňujeme však, že smeti si treba so
sebou aj zobrať a nenechať ich v prírode!
Ak sa vyberiete na pr echádzku po levickej
Kalvárii, určite v ám odporúčame navštíviť
i novovytvorený náučný chodník na Krížnom vrchu. Prejdite po cestičke poza mestský cintorín (alebo cez K oháryho ul.) k ži-

dovskému cintorínu a pokračujte po nej, až
prídete k soche sv. Urbana. Uvíta vás informačná tabuľa, ktorá v ám predstaví jednotlivé zastávky: pri soche, studni, kríži
a Mariánskej kaplnke – pri pamiatkach
„ukrytých“ medzi viničnými sadmi. N etypická, no zaujímavá trasa má približne 3 km
a je vhodná aj pr e cyklistov. Za povšimnutie istotne stoja star é hajloky. Taktiež sa
dozviete zaujímavé informácie nielen o
Krížnom vrchu, ale i o Kusej hore a spomínaných pamiatkach. A kto vie, možno v ás
miestni zavolajú aj na ochutnávku vzácneho moku do sv ojej pivničky. Ale nezabudnite, vo vnútri hajloka býva omnoho chladnejšie...:)
V bývalom slobodnom baníckom a kráľovskom meste – P ukanci, otvorili v r oku
2005 náučný chodník „Po stopách starého
rudného baníctva v Pukanci“ s cieľom priblížiť a zachovať históriu baníctva pre ďalšie
generácie. Nenáročný chodník, ktor ý má
dĺžku 5,2 km, pr ejdete za cca. 2,5 hod.
Zaujímavosťou je možnosť objednania si
sprievodcovských služieb - kaž dú nedeľu
o 15:00 hod. (tel.č.: 0903 945 744). Východiskovým bodom trasy je námestie,
odkiaľ sa vyberte popri obecnom úrade po
ul. Viničná cesta. Trasa ma 12 zastáv ok,

Náučný chodník Horša.
„Náučný chodník Čajkovské bralie“, ktorý
pozostáva z 5 zastáv ok, ktoré by ste mali
prejsť za 4 hod. Celková dĺžka trasy je 5 km
a zvládnuť b y ju mali aj tí menej z datní.
Východiskovým bodom je parkovisko v obci odkiaľ pokračujete do S ovej doliny,
Muflonej obory, prejdete Malé bralie,
Stredné bralie, H uljakovo bralie až sa
vrátite späť do M uflonej obory a Čajkova.

Viničný hajlok na Krížnom vrchu.
v rámci ktor ých sa v ám predstavia väčšie
i menšie banské diela, štôlne a šachty
.
Väčšina z nich je síce zav alená, ale tento
fakt určite neuberá z celkovej krásy CHKO
Štiavnické vrchy.
Aj čilejkári sa môžu pochváliť s prekrásnou
prírodou v chotári - okrajovou časťou Štiavnických vrchov. „Čilej“ vám predstavujeme

Okrem príjemnej prechádzky na čerstv om
vzduchu získate v rámci piatich zastáv ok
i zaujímavé informácie o prír odných, ochranárskych a historický ch zaujímavostiach
bezprostredného okolia čilejkárskej obce
Čajkov. Veríme, že využijete hor úce letné
dni aj na schladenie sa v prír ode. Prajeme
vám príjemné leto 2011. (zo) Foto: Zuzana Obická
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Hlasujte za naše mesto a vyhrajte!
Od 1. 4. 2011 do 31.10.2011 pr ebieha na por táli SLOVAK REGION (www.slovakregion.sk) súťaž o „Najkrajšie mesto a obec Slovenska“.

Zapojiť sa a hlaso vať za mesto Levice môž ete aj VY! Stačí, ak sa na por táli zaregistrujete
a každú hodinu pošlete mestu zo svojho počítača 1 hlas.
Každý mesiac máte šancu vyhrať jednu z atraktívnych cien (víkendové pobyty, predplatné
mesačníka Cestovateľ, fotoknihu)!
Minulý rok sa aj vďaka Vám mesto Levice umiestnilo na 9. mieste! P okúsme sa tento rok
dostať do prvej trojky a zviditeľnime NAŠE MESTO!
Viac informácií o súťaži nájdete na www.slovakregion.sk alebo na www.levice.sk .

SÚŤAŽNÝ KUPÓN
„Tu som doma – tu dovolenkujem...!“
Správa športových zariadení v Leviciach
- krytá plaváreň / regeneračno-relaxačné
centrum

Margita-Ilona, s.r.o., Kalinčiakovo

Tekovské múzeum
v Leviciach/ Levický hrad

Skalné obydlia v Brhlovciach

Vodný mlyn v Bohuniciach

Ľudový dom, Jur nad Hronom č. 20
pred návštevou volajte p. Dubovú,
tel. č.: 0949 549 015

Hrnčiarske múz eum v Pukanci,
Štiavnická cesta č. 83
- pred návštevou volajte p. Franka,
tel.č. 0915 788 676

Boje na Hrone, 30.júl 2011,
Prievozská 30, Starý Tekov

Rybací piknik, 20. august 2011
14:00 hod., hradný park v Leviciach

Stretnutie s vodníkom
v Jure nad Hronom,
13. august 2011, od 11:00 hod.

Klusácke mítingy, 10. alebo 24.
júl 2011 o 15:00 hod., Nový Tekov

Reštaurácia Koliba,
Levice- časť Kalinčiakovo č.184
- rezervácia na tel. č.: 036/631 6793

Vináreň Maxima,
Levice – časť Kalinčiakovo č. 184,

Penzión Bažantnica, Prievozská 30,
Starý Tekov

U

Relaxačno-športový areál,
l. Mieru 118/7
Kalná nad Hronom

(Nezabudnite si dať potvrdiť Vašu návštevu na danom mieste!)
Viac informácií o súťaži nájdete na stránke www.levice.sk

cestovný ruch
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LETO NA KRYTEJ PLAVÁRNI
Správa športových zariadení Levice oznamuje verejnosti, že krytá
plaváreň bude počas leta od 1. 7. 2011 do 4. 9. 2011 otvorená
nasledovne:
Pondelok
od 13,00 do 21,00 hod.
Utorok od 9,00 do 12,00 hod.
od 13,00 do 21,00 hod.
Streda od 9,00 do 12,00 hod.
od 13,00 do 21,00 hod.
Štvrtok od 9,00 do 12,00 hod.
od 13,00 do 21,00 hod.
Piatok od 9,00 do 12,00 hod.
od 13,00 do 21,00 hod.
Sobota od 9,00 do 12,00 hod.
od 13,00 do 21,00 hod.
Nedeľa od 9,00 do 12,00 hod.
od 13,00 do 21,00 hod.

VSTUPNÉ
- DOSPELÍ
2,00 €
- DETI do 15 rokov
1,20 €
- DOSPELÍ nad 60 rokov
1,20 €
(V cene je zahrnutý aj poplatok za použitie šatníkovej skrinky).
Cez letné prázdniny bude na KP platiť 1-hodinové vstupné po
dobu troch hodín a zároveň sa nemusia používať plavecké čiapky.
V letnom období je možné využívať terasu a trávnatú plochu vedľa
plavárne.

REGENERAČNO-RELAXAČNÉ
CENTRUM počas letných prázdnin
Pondelok
- 13.00 – 21.00 hod.
Utorok 10.00 – 12.00 hod. 13.00 – 21.00 hod.
Streda 10.00 – 12.00 hod. 13.00 – 21.00 hod.
Štvrtok 10.00 – 12.00 hod. 13.00 – 21.00 hod.
Piatok 10.00 – 12.00 hod. 13.00 – 21.00 hod.
Sobota 10.00 – 12.00 hod. 13.00 – 21.00 hod.
Nedeľa 10.00 – 12.00 hod. 13.00 – 21.00 hod.

Muži
Ženy
Zmiešaná
Ženy
Muži
Zmiešaná
Zmiešaná

VSTUPNÉ pre 1 dospelú osobu do Regeneračno-relaxačného
centra
- vírivá vaňa na horné končatiny
1,00 € / 20 min. / osoba
- vírivá vaňa na dolné končatiny
1,50 € / 20 min. / osoba
- vírivá vaňa celotelová
2,00 € / 20 min. / osoba
- beachcomber
2,00 € / 20 min. / osoba
- sauna (sanárium)
4,00 € / 1 hod. / osoba
Pre deti do 15 rokov platí polovičné vstupné.

BEACH VOLEJBAL V AREÁLI SŠZ LEVICE!
Aj počas tohto leta môžu priaznivci plážového volejbalu využívať dve plážové volejbalové ihriská. Nachádzajú sa v blízkosti telocvične
T-18 a zimného štadióna.
Plážové ihriská slúžia športovej aj rekreačnej verejnosti. Prenájom je realizovaný formou predbežných požiadaviek na Správe športových
zaradení. Informácie o prenájme poskytujeme na telefónnom čísle 036/6316 663. Vstupné na 1 hodinu je 6,00 €.

Informácie pre súťažiacich
Súťaž prebieha od 1. júla do 9. septembra 2011. Súťažiaci navštívi 5 atrakcií uvedených na kupóne, pričom každú návštevu si dá potvrdiť
pečiatkou na vyznačenom mieste. V rámci súťaže je možné si dať potvrdiť danú atrakciu len raz. Za jednu osobu (zakúpený lístok) získa
jedno potvrdenie (pečiatku).
Po vyzbieraní 5 potvrdení je potrebné vyplniť kontaktné údaje a zaslať súťažný kupón na adresu: Mestský úrad Levice, Nám. hrdinov 1,
934 32 Levice (obálku označiť názvom súťaže „Tu som doma – tu dovolenkujem...!). Vyplnený kupón je možné priniesť aj osobne do
Levickej informačnej agentúry (ul. Holubyho 6).
Upozornenie: Pri strate kupónu sa nevydávajú potvrdenia bez nakúpenia novej vstupenky!

Meno a priezvisko: ...................................................................Adresa: ...................................................................................................
..................................................................................................Tel.č.: ....................................................................................................
e-mail: ......................................................................................

Organizátor: Mesto Levice Projekt podporili: Nitriansky samosprávny kraj, Mestské kultúrne stredisko v Leviciach, Levická informačná agentúra, Správa športových zariadení Levice, Margita-Ilona s.r.o., Levická televízna spoločnosť s.r.o., Tekovské múzeum v Leviciach, Wellness Kalná,
Gizela Dubová, Tomáš Frank, Tassat-Jozef Hostinský, Camping Vodník, Trotting Slovakia - Klusácka asociácia Slovenska, Amalion s.r.o., Obec
Nový Tekov, Santovka wellness, MIRA office, Regionálny týždenník Pohronie, MY – Týždeň na Pohroní, portál Leviceonline.sk, Levicko,
Nitriansko-Zlatomoravecko, NISYS, Mesto Nitra, Levické mliekárne a.s., AG-Aldox.

cestovný ruch

Novinky z levickej radnice 3/ 2011

13. strana

CENY VSTUPENIEK NA KÚPALISKO
Margita-Ilona v roku 2011
Pondelok až piatok
celodenná vstupenka

2,60 €
1,80 €
1,00 €
Pondelok až piatok vstupenka
zakúpená po 15.00
1,70 €
1,30 €
0,60 €
Sobota a nedeľa
celodenná vstupenka
3,50 €
2,60 €
1,40 €
Sobota a nedeľa vstupenka
zakúpená po 15.00
2,10 €
1,50 €
0,80 €
Pondelok až nedeľa vstupenka
zakúpená po 18.00
0,50 €
0,30 €
Celodenná vstupenka
2,10 €
Vstupenka zakúpená po 15.00
1,10 €
Celodenná vstupenka
1,10 €
Vstupenka zakúpená po 15.00
0,80 €

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

V cene vstupenky je zahrnutý
tobogan, vodný sklz, r uské
kolky, obrie šachy a trávnaté
ihriská.

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

Školy – hromadná
vstupenka do 4 hodín pobytu

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

SEZÓNNE VSTUPENKY

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

1,30 €
1,10 €

stredné školy
základné školy

v letnej turistickej sezóne 2011

dospelý
dieťa od 3 do 15 r.
dôchodca

dospelí a deti od 15 rokov
deti od 6 do 15 rokov
deti od 3 do 6 rokov
dôchodcovia

dôchodca
ZŤP a ZŤP/S,
doprovod

K zakúpeniu permanentky je potr ebný občiansky preukaz a fotografia s r ozmermi: šírka 3 cm, výška 3,5 cm. U detí je potr ebný
občiansky preukaz jedného z rodičov.

ZŤP a ZŤP/S,
doprovod
V prípade uplatnenia zľavy pre dieťa do 15 rokov je potrebné
pri 13- až 15- ročných deťoch preukázať sa preukazom poistenca.

TURISTICKÝ VLÁČIK PREMÁVA
V TEPLÝCH DŇOCH, POKIAĽ
JE DEŇ VOPRED AVIZOVANÁ
TEPLOTA MINIMÁLNE 28°C.
Prevádzkovateľ:
Margita-Ilona,s.r.o., Sládkovičova 2, Levice,
tel.: 036/631 29 54, 0907 494 928, 7.30 - 20.30

33,00 €
25,00 €
11,00 €
25,00 €

Vstupenky je možné vybaviť na r ecepcii kúpaliska M argita-Ilona
(tel.6 312 954) v čase od 7.00 do 18.00 alebo v kancelárii na U l.
A. Sládkoviča č. 2, Levice ( JUNIOR) , č.d. 504 (tel. 6 314 286)
v čase od 8.00 do 14.00.
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PROGRAM Amfiteátra - JÚL 2011
Vysielanie začína o 21.30 hod.
1.7. 2011 THOR PREMIÉRA
Akčný fantasy film USA, MP od 12. r ,ČD, 130 min.,
Vstupné: 2,20 €
6. 7. 2011 FIGHTER PREMIÉRA
Dráma USA, MP od 15 rokov , ČT, 115 min., Vstupné: 2,00 €
8. 7. 2011 RÝCHLO A ZBESILO 5 PREMIÉRA
Akčný film USA ,MP od 12 r., ST, 100 min., Vstupné:2,20 €
9. 7. 2011 PIRÁTI KARIBIKU: V NEZNÁMYCH VODÁCH
Akčný dobrodružný film USA, MP od 12 rokov, ST, 140 min.,
Vstupné: 2,50 € PREMIÉRA
13. 7. 2011 REJKJAVÍK PREMIÉRA
Horor USA, MP od 15 r. , ST, 100 min., Vstupné: 2,20 €,
15. 7. 2011 VO ŠVOTICI PO OPICI 2 PREMIÉRA
Komédia USA, MP od 15 r. , ST, 102 min., Vstupné: 2,30 €,
16. 7. 2011 V PERINE PREMIÉRA
Muzikál ČR, MP od 12 r. , ČV, 103 min., Vstupné: 2,20 €,
Možnosť využitia kultúrneho poukazu 2011 + doplatok
20. 7. 2011 ÚTEK ZO SIBÍRI PREMIÉRA
Dráma USA, MP od 12 r., ČT, 133 min., Vstupné: 2,00 €
Možnosť využitia kultúrneho poukazu 2011 + doplatok.
22. 7. 2011 TVOJ SNÚBENEC, MÔJ MILENEC
Romantická koédia USA., MP od 12 r., ČT, 110 min.,
Vstupné: 2,10 €, PREMIÉRA
23. 7. 2011 MACKO PÚ
Animovaná rodinná komédia USA, MP , SD, 64 min.,
Vstupné:2,30 €, PREMIÉRA
Možnosť využitia kultúrneho poukazu 2011 + doplatok.
27. 7. 2011 NICKYHO RODINA PREMIÉRA
Dokument SR, ČR, MP od 12 r., SD, 96 min., Vstupné: 2,20 €
Možnosť využitia kultúrneho poukazu 2011 + doplatok
29. 7. 2011 ODCHÁZENÍ PREMIÉRA
Komédia, dráma ČR MP od 12 r., ČV, 97 min., Vstupné: 2,10€
Možnosť využitia kultúrneho poukazu 2011 + doplatok.
30. 7. 2011 KŠEFT ZA VŠETKY PRACHY PREMIÉRA
Thriller USA, MP od 15 r. ,ČT, 103 min., Vstupné: 2,20 €

Tábor v Kežmarských žľaboch
Kedy?
Kde?
Info:

25. júla - 31. júla 2011
Vysoké Tatry
Centrum voľného času
v Leviciach, Sládkovičova 2
Tel.: 036 - 6312 661

Mestský Denný tábor
Kedy?
Kde?
Info:

1. júla - 26. augusta 2011
Centrum voľného času Levice
Centrum voľného času
v Leviciach, Sládkovičova 2
Tel.: 036 - 6312 661
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Tanečný tábor
moderného tanca

KEDY? 22. augusta - 26. augusta 2011
KDE?
INFO:

DT Pukanec Majere
Centrum voľného času
Sládkovičova 2, Levice
Tel. : 036 - 6312 661

Indiánsky tábor
KEDY? 18. júla - 22. júla 2011
KDE? DT Pukanec Majere
INFO: Centrum voľného času,
Sládkovičova 2, Levice
Tel.: 036 - 6312 661

Počít@čový tábor
KEDY? 11. júla - 15. júla 2011
KDE?
INFO:

DT Pukanec Majere
Centrum voľného času
Sládkovičova 2, Levice
Tel. : 036 - 6312 66

Novinky z levickej radnice - občasník, Adresa redakcie: Mestský úrad Levice, Nám. hrdinov č.1, 934 01 Levice,
e-mail: pr@levice.sk, tel.: 036/6350 264, Vydavateľ: Mesto Levice, Šéfredaktorka: Ing. Adriana Macáková, redakčná rada:
MUDr. Juraj Braun, Mgr. Martina Gašparová, PhDr. Roman Salinka, Ing. Roman Takács, p.Mária Búriová. Grafická úprava,
tlač a distribúcia: IPA s.r.o. Levice. Náklad: 15 000 ks. Uzávierka: 17. 6. 2011 Registrácia: EV 1479/08

16. strana

rôzne

Novinky z levickej radnice 3/ 2011

