Občasník mesta Levice
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Nová vyhliadka Levická
V nedeľu 23.októbra 2011 sa uskutočnil piaty ročník levického maratónu na 10 km Levická
desiatka. Športové podujatie organizuje Mesto Levice v spolupráci s Komisiou športu MsZ v
na Kalvárii
Leviciach pod záštitou poslanca MsZ Ing. Igora Vargu, ktorý sa aj osobne maratónu zúčastnil.
Samospráva v týchto dňoch
dokončuje pre občanov
nové miesto na oddych.
Počas pekných dní môžu
obyvatelia aj návštevníci
mesta využívať vyhliadkové
miesto na Levice a široké
okolie, ktoré na Kalvárii vybudovalo mesto v spolupráci
so školami a dobrovoľníkmi.
Z prostriedkov Nadácie
Orange tu boli osadené
lavičky, orientačné tabule,
smetné koše a informačný
panel s panorámou mesta.

Priaznivcov behu neodradilo ani sychravé jesenné počasie a na štart nastúpili v hojnom počte.
(pokračovanie na str.10)

Neprehliadnite!
MESTO ZÍSKALO PENIAZE
NA KANALIZÁCIU V
KALINČIAKOVE
str. 2
ZUŠ OSLAVUJE
60.VÝROČIE
str. 3
JARMOK NAPLNIL
MESTSKÚ KASU
str. 5
PARLAMENT MLÁDEŽE
MENÍ ZLOŽENIE
str. 5
MÁME NOVÉ NÁMESTIE
str. 6

Zmena zastávky MHD
Mesto Levice oznamuje širokej cestujúcej
verejnosti, že v súvislosti s otvorením
Námestia hrdinov, bola od 17.10.2011 autobusová zastávka MHD pri nemocnici na
Ul. SNP (pri Sitne v smere na Polikliniku)
premiestnená na novú autobusovú zastávku na Námestie hrdinov k hotelu LEV.

V priemyselnom parku pribudlo 250 pracovných
miest

Firmám v priemyselnom parku v Leviciach sa darí – rozširujú svoju výrobu
a prijímajú ďalších zamestnancov.

Ku koncu augusta pracovalo v priemyselnom parku na Géni 2518 ľudí. Za tri
mesiace pribudlo skoro 250 nových pracovných miest. Vytvorili ich najmä
spoločnosti Leaf Slovakia, ZF Sachs Slovakia a de Miclén. V tretej etape výstavby
priemyselnej zóny expandujú aj spoločnosti Gena Logistik a Serioplast, ktoré
plánujú prijať zhruba 60 pracovníkov. Firma Globo plánuje ešte v tomto roku
začať so stavbou ďalšej haly.
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Ich prioritou je spokojnost obyvatelov...
Mestské zastupiteľstvo má v zmysle zákona zriadené komisie, ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktorých predsedami aj
členmi sú poslanci Mestského zastupiteľstva v Leviciach. Každá komisia má vyčlenenú určitú oblasť, v rámci ktorej rieši problematiky
týkajúce na mesta. V jednotlivých číslach Noviniek z levickej radnice sa postupne pýtame predsedov týchto komisií, čo je podľa nich
prvoradé v jednotlivých oblastiach, ktoré zastupujú a čo by chceli pre rozvoj nášho mesta počas svojho funkčného volebného obdobia
urobiť.

Ing. Erika Sulinová, predsedníčka Komisie školstva a vzdelávania:

Mesto Levice je zriaďovateľom materských škôl, základných škôl a ich súčastí – školských jedální a klubov detí,
Centra voľného času a Základnej umeleckej školy. Do týchto zariadení chodia deti, ktoré odprevádzajú do ich
areálov rodičia, starí rodičia a sú pracoviskom učiteľov i nepedagogických zamestnancov. Dôverne ich pozná
veľa občanov Levíc.
Komisia školstva a vzdelávania je miestom, ktorého členovia chcú byť iniciatívnym, poradným i mediačným
prvkom nápomocným k riešeniu koncepčných i bežných problémov tých, ktorých život v školách zaujíma a
nenecháva ich ľahostajnými. Členmi komisie sú: PhDr. Roman Salinka, Ing. Roman Karaffa, PhD., Štefan Dráfi,
Erzsébet Dolník, PaedDr. Silvia Salinková, Mgr. Alžbeta Dianovská.
Pred nami je stále ťažká úloha - a to hľadať a nájsť čo najefektívnejší model riadenia škôl a školských zariadení s cieľom zabezpečiť
najvyššiu možnú kvalitu vzdelávania, výchovy, stravovania a mimoškolských aktivít. Aby každé školopovinné dieťa, umelecky
nadané či športovo založené, alebo inak talentované dieťa malo možnosť sa rozvíjať a ísť svojou cestou.
Nebude ľahké túto úlohu splniť. Využívame preto aj túto komunikačnú cestu k tomu, aby sme vyzvali tých, ktorí nám ju chcú
pomôcť riešiť, aby nás kontaktovali a spolupodieľali sa na jej riešení.
Odmenou nám všetkým bude ocenenie tých najlepších v tejto oblasti života mesta Levice - učiteľov na Dni učiteľov a žiakov na
Zlatom levíčati.

Mgr. Mária Kuriačková, predsedníčka Komisie športu:

Prvoradou úlohou je vytvárať podmienky pre rozvoj športu občanov v Leviciach. Šport má úlohu výchovnú,
je prostriedkom rozvoja osobnosti, úlohu sociálnu, je prostriedkom proti drogám, rasizmu a netolerancii. Šport
upevňuje zdravie človeka, vedie k zdravému životnému štýlu, zlepšuje fyzickú aj psychickú kondíciu, zvyšuje
národné povedomie. Občania trávia športovaním voľný čas. Ja sama sa venujem športu odmalička a naša rodina
žije športom. Pôsobím ako reprezentačná trénerka v triatlone, externá vyučujúca na Fakulte telesnej výchovy
a športu v Bratislave a hlavne sa venujem deťom. Tieto poznatky, vedomosti a skúsenosti môžem využiť ako
predsedníčka komisie športu MsZ v Leviciach už druhé volebné obdobie.
Úlohou komisie športu je organizačná podpora športu s predpokladom masového zapojenia obyvateľov,

predovšetkým mládeže. Členmi komisie sú: Mgr. Ján Koštrna, Ladislav Lutovský, Bc. Martin Paukovič, Ing. Miroslav Králik.
Úlohou komisie športu je podpora športových klubov, či už priama finančnými dotáciami schválenými pri tvorbe mestského
rozpočtu podľa VZN č.73, alebo nepriama prostredníctvom Správy športových zariadení, ktorá poskytuje klubom čiastočne bezplatné športoviská pre mládež. Komisia športu už tradične vyhodnocuje najlepších športovcov mesta Levice ako aj športové kolektívy.
Doba, keď sme prišli zo školy domov, zahodili sme školskú tašku do kúta a bežali von vybehať sa, hrať vybíjanú či preskakovať
gumu, je dávno za nami. Je doba počítačová, sedavá a o to je dôležitejšie pritiahnuť verejnosť k športu. Komisia športu preto organizuje podujatia ako novoročné podujatie „športujme vo vode“, mestské olympiády, behy o pohár primátora či beh Levičanov
- Levickú desiatku. Teraz máme pekné nové námestie, ktoré tiež môžeme využiť aj na športové podujatia.
Na záver chcem spomenúť problematiku legislatívy v športe na Slovensku. Riadenie športu bolo do roku 1989 centralistické, zamerané na celonárodný jednotný projekt športovania. Malo to svoje výhody. Viac ľudí sa hýbalo na spartakiádach, deti bojovali na
školách o odznaky zdatnosti. Učebné osnovy TV boli jednotné, telovýchovné jednoty boli štátom finančne aj odborne podporované.
Po roku 1989 začal proces demokratizácie štruktúr športových organizácií. V súčasnosti prešli kompetencie na samosprávy, čo sa
týka rozvoja športu obyvateľov.

Mesto Levice Vás v rámci projektu Zdravé mesto Levice
pozýva na prednášku Prof. RNDr. Kataríny Horákovej, DrSc., profesorky všeobecnej biológie na
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, ktorá sa zameriava na správnu výživu a
zdravý životný štýl
„Ako si udržať zdravie po celý život“
dňa 23. novembra 2011 o 16,00 h v sobášnej sieni MsÚ Levice.
Profesorka Horáková je spoluobjaviteľkou sulforafanu obsiahnutého v brokolici, dlhé roky dodržiava režim
zdravej kombinácie stravy a na základe osobných skúseností napísala knihy ako Oddelená strava, Umenie
zdravo žiť a.i., ktoré vyšli vo viac ako 300 tisíc výtlačkoch, prednáša na STU v rámci Univerzity tretieho veku v
dvoch študijných odboroch - Potraviny a zdravie človeka a Starostlivosť o telesné a duševné zdravie.
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Schválenie projektu „Aglomerácia Levice – vybudovanie
kanalizácie v mestskej časti Levíc – Kalinčiakovo“
„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI
Mesto Levice so sídlom Nám. hrdinov 1/1, 934 32 Levice obdržalo dňa 02. 05. 2011 Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu „Aglomerácia Levice – vybudovanie kanalizácie v mestskej časti Levíc - Kalinčiakovo
Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 1 – Integrovaná ochrana a racionálne
využívanie vôd, Operačný cieľ 1.2 – Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ.
Riadiacim orgánom pre Operačný program Životné prostredie je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
(www.opzp.sk).
Základné informácie o projekte:
Realizáciou projektu sa dosiahne pripojenie obyvateľov žijúcich v domoch na verejnú kanalizáciu a sekundárne i majiteľom
rekreačných chát v danej oblasti. Vybuduje sa kanalizačný systém, ktorým bude odpadová voda dopravovaná do centrálnej stanice
ČS1-5 a následne tlakovým výtlačným potrubím dopravovaná do ČOV v Leviciach. Po dokončení kanalizácie sa vybuduje 4 611
m novej kanalizačnej siete (bez prípojok), 102 ks prefabrikovaných kanalizačných šácht a 3 ks čerpacích staníc. Počet napojených
obyvateľov Kalinčiakova na novú kanalizáciu bude približne 550 s priemernou dennou produkciou splaškových odpadových vôd
0,86 l/s. Projekt bude mať významné environmentálne prínosy v podobe zníženia znečistenia podzemných vôd, odstránenia zápachu
v letných mesiacoch zo žúmp, zvýšenie kvality podzemných vôd a udržania rovnovážneho stavu v prírode. Kanalizačná sieť umožní
v budúcnosti i napojenie a odvod splaškovej vody do ČOV v Leviciach z priľahlej obce Krškany.
Projekt sa začne realizovať po kontrole verejného obstarávania a bude ukončený v decembri 2013.
Výška poskytnutého príspevku:
Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 2 273 406,38 EUR.
Nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 2 159 736,06 EUR.
Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške 5%. t.j., 113 670,32 EUR.
V Leviciach dňa 02.11.2011
Ing. Dana Vinklerová
projektová manažérka

Už 60 rokov rozvíjajú talenty

Zahraniční partneri navštívili Levice

Základná umelecká škola v šk.
roku 2011/2012 oslavuje 60.
výročie od svojho založenia.
V rámci osláv škola pripravila
množstvo podujatí, ktoré sa
začali vernisážou výtvarných
prác študentov SUŠ L. Bielika
Levice. Prepojenie medzi
oboma umeleckými školami je
zrejmé, mnohí z absolventov
ZUŠ pokračujú vo svojom
štúdiu práve na tejto strednej
umeleckej škole. Najbližšie
sa k 60. výročiu školy dňa 24.
novembra o 10,30 h uskutoční
v
DK Družba slávnostná
akadémia.
Hudobná škola v Leviciach

Levický jarmok je lákadlom aj pre predstaviteľov
partnerských miest, ktorí prijali pozvanie na návštevu nášho
mesta v dňoch 14.-16. októbra.

bola založená 1. septembra
1951. Jej prvým odborom bol
odbor hudobný, o desať rokov
neskôr vznikol tanečný odbor
a škola bola premenovaná
na Ľudovú školu umenia.
Výtvarný odbor a Literárno
– dramatický odbor vznikol o
štyri roky neskôr, v roku 1965.
Od založenia sa výuka striedala
na viacerých miestach, od r.
1978 škola sídli vo vlastnej
budove.
Základnej umeleckej škole
prajeme veľa talentovaných
žiakov a množstvo úspešných
absolventov!
(am)

V rámci programu sa
zúčastnili slávnostnej recepcie,
usporiadanej pri príležitosti
konania tradičného jarmoku,
kde partnerské mestá predstavil
prítomným hosťom primátor
Štefan Mišák. Predstavitelia
miest Námešť na Hané a
Boskovice z Českej republiky
a mesta Érd z Maďarskej
republiky absolvovali počas
návštevy
nášho
mesta
zaujímavý program, v rámci
ktorého nechýbala
ani
návšteva zaujímavostí Levíc

a okolia. Súčasťou návštevy
boli aj rokovania o možnej
spolupráci s mestom Námešť
na Hané na spoločných
projektoch v sociálnej oblasti
či v oblasti športu . Atmosféra
jarmoku,
gurmánsky
pôžitok a výborná atmosféra
predstaviteľov partnerských
miest očarili, pričom si odniesli
okrem pekných suvenírov aj
množstvo zážitkov.
(am)
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MESTO LEVICE
zastúpené Ing. Štefanom Mišákom, primátorom mesta,
vyhlasuje podľa ustanovenia § 4 ods. l zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov
výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa/ky základnej školy :
Základná škola Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice
Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky:
- vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- absolvovanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa osobitného predpisu
- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
- organizačné a riadiace schopnosti
- občianska bezúhonnosť
- osobnostné a morálne predpoklady
- kreativita, komunikačné a riadiace zručnosti
- znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov potrebných pre riadenie ZŠ
- ovládanie práce s PC
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
Požadované doklady potrebné predložiť do výberového konania spolu s prihláškou:
- overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe (nie zápočet rokov)
- profesijný životopis
- doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
- návrh koncepcie rozvoja školy na funkčné obdobie
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov (podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov).
Prihlášku a doklady treba zaslať alebo osobne doručiť do 23. 11. 2011 do 15. 00 h na adresu :
Mesto Levice, Kancelária prvého kontaktu, Námestie hrdinov č. 1, 934 01 Levice.
Obálku prosíme označiť „Výberové konanie, názov školy – NEOTVÁRAŤ“ s uvedením adresy
odosielateľa.
O termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní písomne radou školy najmenej
7 dní pred jeho konaním.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky.
Levice, 26. 10. 2011						

Ing. Štefan Mišák
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Podmanivé vône, lahodné chute a výborná atmosféra
– to je Levický jarmok!
Tradične v polovici októbra
sa v centre mesta uskutočnil
jeden z najväčších jarmokov
na Slovensku. Nádherné jesenné počasie, množstvo predajcov a nespočetné množstvo
návštevníkov sa postarali o
vynikajúci jarmok, ktorý môžeme jednoznačne označiť ako
úspešný.
Cieľom jarmoku bolo zabezpečiť nákup širokého
sortimentu tovaru, výstavu,
ponuku a predaj spotrebného a priemyselného tovaru,
oživenie tradícií, pobavenie návštevníkov formou
kultúrnych podujatí a technicko- zábavnej činnosti.
Priestory
vyhradené
pre
predajcov boli v porovnaní
s minulými rokmi trošku
zmenené, vzhľadom
na
zrekonštruované námestie boli
kolotoče presunuté na dočasné
parkovisko za Domom kultúry
Družba a priestor námestia bol
vyhradený pre stánky remeselníkov, ktorí tu ponúkali svoje
výrobky z prútia, dreva, skla
či keramiky. Ostatné priestory
vyhradené na jarmok zostali
nezmenené.

Tento rok sa na Levickom
jarmoku (LJ) zúčastnilo 482
predajcov, pričom bolo obsadených 2 552 m predajných
miest (1 bežný meter predstavuje 1 predajné miesto). Z
predávaného sortimentu prevládal najmä textilný tovar,
kabáty a obuv, mimoriadne
veľký záujem bol aj o predaj
cukroviniek. Každoročne rastie aj záujem o predaj vlastných
výrobkov z kože, dreva, skla a
keramiky. Títo predajcovia spájajú predaj s ukážkami a predvádzaním výroby, čo jarmok
oživuje a zároveň upevňuje
tradície. Z uvedeného dôvodu
sa Riaditeľstvo LJ snažilo
týchto výrobcov motivovať
nižšou daňou a oddeliť ich od
ostatných predajcov umiestnením na Námestí hrdinov.
Orientačne môžeme povedať,
že počet predávajúcich s textilom, obuvou a priemyselným
tovarom bol 149, predajcov s
drogériou, knihami, hračkami,
balónikmi a upomienkovými
predmetmi 89, s vlastným
tradičným jarmočným tovarom 77, predajcov s rôznymi druhmi cukroviniek bolo

32, predajcov semiačok 14,
občerstvenie ponúkalo 16
predajcov, pochutiny (cukrová vata, trdelník, medovina,
gaštany, kukurica, podplamenník, párance..) pripravovalo 40 predajcov a vinárov s
burčiakom bolo 10. Tak, ako
po iné roky, aj tento rok mali
veľký záujem o ponúkanie
svojich služieb na Levickom
jarmoku
prevádzkovatelia
zariadení ľudovej technickej
zábavy (kolotočiari), ktorých
bolo 12 a prevádzkovali spolu
až 34 atrakcií.
Usporiadateľom jarmoku je
mesto Levice, úspešný priebeh
zabezpečovalo Riaditeľstvo
jarmoku sídliace v budove
mestského úradu. Mestské
kultúrne stredisko v Leviciach pre návštevníkov pripravilo pestrý kultúrny program
zostavený z rôznych žánrov
pre všetky vekové kategórie. Z ľudovej hudby to boli
Rikkoňovci, Cigánski dialbi,
Bojnická kapela či Borovienka, hudobno-zábavný program
pripravila skupina Eminent
a Martin Jakubec s Repete
návratmi a rockovú či poppovú

scénu zastupovali skupiny Gilotina, Maddox, Martin Konrád a Juraj Zaujec so svojimi
skupinami, Cool Blues Band a
Ploštin Punk.
O
bezproblémový
chod
jarmoku sa starali príslušníci
mestskej polície a štátnej
polície.
Neprehliadnuteľné
množstvo
odpadu
počas
nočných hodín odstraňovala
firma Ing. Jozef Horniak –
Vialle.
Odhadovaný príjem je okolo
100 tis. Eur pričom predpokladané vynaložené náklady mesta na elektrickú energiu, vodu,
upratovanie a čistenie ulíc či
kultúrny program sú cca 26
tis. Eur.
(MsÚ)
Foto: Adriana Macáková

Mestský parlament mládeže sa rozlúčil s poslaneckou lavicou
Práve v týchto dňoch na
všetkých základných a stredných školách prebiehajú voľby
- výber nových mládežníckych
zástupcov, z ktorých sa v decembri stanú mládežnícki poslanci na najbližšie dva roky.
Mestský parlament mládeže
(MsPM) pôsobí v našom
meste od roku 2007 a odvtedy sa vystriedali už dve skupiny mládežníckych poslancov, ktoré dokázali, že mladí
ľudia sú dôležitou súčasťou
našej samosprávy a majú
nezastupiteľné miesto v našom
meste. „Zloženie bývalého
mestského parlamentu má za
sebou množstvo aktivít a hodnotím ich činnosť a pôsobnosť
veľmi pozitívne“, povedala
koordinátorka projektu MsPM

Martina Gašparová. MsPM
má za sebou množstvo projektov ako Mladým bez servítky,
Krajšie je vonku ako v bare,
Mládeži o protispoločenskej
činnosti, projekty, kde boli
partnermi pre Zoo Crew
Levice, Informačné centrum mladých a podobne.
Nemôžeme nespomenúť ani
brigády na podporu životného
prostredia, v rámci ktorých
čistili a upratovali parky a
verejné priestranstvá v našom
meste.
Staňte sa našimi priateľmi na
facebooku : „MsPM“ alebo
príďte medzi nás, radi sa s
vami stretneme.
Na mládeži záleží, nezabúdajme na to, nevyužívajme ju, ale
pomôžme jej do budúcnosti.

samospráva
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Máme nové námestie!
Slávnosť ako sa patrí otvorila nové námestie v Leviciach, ktoré sa po roku stavebných prác zmenilo z parkoviska na oddychové
centrum mesta.

Slávnostného otvorenia námestia sa zúčastnilo množstvo
pozvaných významných hostí,
medzi ktorými boli predstavitelia samosprávy, poslanci Mestského zastupiteľstva
v Leviciach, zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka, Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a dodavateľských firiem.
Po príhovore primátora mesta
Štefana Mišáka a zástupcu
Ministerstva pôdohospodárstva bolo námestie namiesto
tradičného prestrihnutia pásky
symbolicky „pokrstené“ vypustením balónikov vo farbách
mesta. O kultúrny program sa
postarali hudobníci z Levíc
– ľudová hudba Rikkoňovci,
skupina Agga, spevák Stano
Vitáloš, mladá speváčka Michaela Zrubcová, country skupina Expres a vo večerných
hodinách hip-hopová skupina
Gangsta Romano Hip Hop
a rocková skupina Men In
Age. Vystúpenia hudobných
skupín spestrili vystúpením
mažoretky z Tekovských
Lužian, tanečná skupina Fanatic a Tanečno-športový klub
Junilev. Vo farbách mesta sa
predstavila skupina Campana
Batucada z Nitry, ktorá svojou
energickou bubnovou show
dostala divákov do varu.
S rekonštrukciou námestia s
cieľom rozšíriť pešiu zónu samospráva uvažovala už veľmi
dávno, problém bol však v
nedostatku finančných pros-

triedkov. Druhým problémom
bolo vytvorenie dostatočného
počtu náhradných parkovacích
plôch. V roku 2009 bol na
základe vyhlásenia výzvy Regionálneho operačného programu s názvom Regenerácia
sídiel vypracovaný projekt,
ktorého cieľom bolo vytvoriť
kultúrno-oddychovú zónu v
centre mesta a zvýšenie kvality aj bezpečnosti centrálnej
mestskej zóny.
Celkové náklady rekonštrukcie
boli 1,653 487 mil. EUR. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Regionálneho operačného programu
vo výške 85 % z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja,
vo výške 10 % zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky a Mesto Levice projekt
spolufinancovalo vo výške 5%
čiastkou cca 80 tis. EUR a
na dobudovanie ďalších fontán sumou cca 300 tis. EUR z
rozpočtu mesta.
Naším cieľom bolo vytvoriť
z námestia multifunkčný
priestor na zhromažďovanie
občanov, miesto pre zábavu
a kultúru, ale aj priestor pietny, oddychový a relaxačný.
Plochy zelene zaberajú 1/3
celého námestia. Pôvodná
zeleň bola doplnená novou
výsadbou aleje agátov (Robinia pseudoacatia globosa) po
obvode námestia a popínavými rastlinami na „kolonáde“.
Zaujímavosťou je, že tieto
stromy rástli po obvode ná-

mestia aj v minulosti, koncom
20. stor. však z námestia zmizli a ich znovuvysadením sme
čiastočne obnovili pôvodný
vzhľad námestia. Na novom námestí bola i na podnety občanov zachovaná časť
pôvodnej kamennej dlažby,
ktorá takto efektne dotvára
tento priestor. Čadičová dlažba
bola po stáročia využívaná
ako stavebný materiál vďaka
svojim vynikajúcim vlastnostiam a preto ju môžeme
vidieť skoro vo všetkých
mestách Európy, kde dotvára
atmosféru historických centier. Bola by nesmierna škoda
nevyužiť jej kvalitu na dotvorenie tohto nového námestia a zároveň bola ponechaná
aj ako pamiatka vzhľadom
na históriu nášho mesta, keď
sa tu konali veľké jarmoky.
Taktiež sa našlo miesto pre
vianočný stromček, ktorý nám
bude zdobiť námestie po celý
rok. Pre oddych a zábavu, ale
aj pre zlepšenie mikroklímy
námestia tu boli umiestnené
fontány so svetelnými efektmi s variabilitou farebnosti a
vodných lúčov. Fontány budú
mať automatické zapínanie a
vypínanie podľa nastavenia
časového spínača, snímač sily
vetra zabezpečuje automatické
vypnutie/zapnutie
fontán
podľa sily vetra. V zime budú
odstavené.
V rámci rekonštrukcie námestia bol zrekonštruovaný aj
pomník padlým hrdinom, ktorý
bol obrúsený, vyšpárovaný,
reliéfy boli opieskované,
obklady a dlažby nástupnej
plochy boli vymenené, pričom
bol použitý pôvodný travertín.
Všetky plochy boli ošetrené
náterom.
Oproti mestskému úradu je
umiestnená
meteostanica,
ktorá poskytuje informácie o
presnom čase, dátume, teplote
a vlhkosti vzduchu. Námestie
osvetľuje celkom 247 svietidiel - 34 pouličných lámp,
189 dlažbových svietidiel a 22

stĺpikových svietidiel. Dva reflektory osvetľujú pomník.
Na námestí na začiatku
hlavného nástupného chodníka bol osadený pamätný
kameň „MAGNA VIA“ .
Týmto aktom bola v našom
meste symbolicky vyznačená
trasa historickej obchodnej
cesty. Magna Via, ako veľká
cisársko-kráľovská poštová
cesta významná pre celú
Rakúsku monarchiu, bola vybudovaná v 16. storočí. Po
ukončení prác v roku 1558
merala 1 000 km, z toho 520
km po území Slovenska. Stala
sa jednou z najvýznamnejších
poštových a dopravných trás
monarchie. Obchádzala južné
časti krajiny v tom čase obsadené tureckými vojskami.
Viedla cez päť dnešných
štátov, z Rakúska (Viedeň) cez
Slovensko (Bratislava, Martin,
Košice), Ukrajinu, Maďarsko
do Rumunska (Sibiu). Jedna
z vetví tejto cesty prechádzala
cez náš region. Dlaždica sa
osádza na turisticky atraktívnych mestách a regiónoch
s cieľom propagácie miest a
obcí na trase cesty Magna Via,
propagácie kultúrno-historického dedičstva, zviditeľnenie
turistických regiónov a prírodných zaujímavostí a iných
atraktivít na trase Magna Via.
Zaujímavosťou je, že na výrobe
kamenných dlaždíc Magna Via
sa podieľajú študenti, budúci
kamenári zo Strednej odbornej
školy na ulici Pod amfiteátrom
v Leviciach.
Súčasťou nového námestia
sú aj informačné tabule, kde
si návštevníci môžu pozrieť
množstvo dobových fotografií
s informáciami z histórie
námestia, ktoré spracoval
Levičan p.Csaba Tolnai.
Novinkou od jari budúceho
roku tu bude zriadenie bezplatnej wifi zóny, ktorú tak
isto plánujeme aj v parku
M.R.Štefánika.
(am)
Foto : Adriana Macáková

samospráva
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Primátor blahoželal 95-ročným občanom mesta
Do pamätnej knihy mesta
Levice sa 26. októbra zapísali
jubilanti Jolana Lutovská,
Stanislava Bellová, Ján Papp
a Ladislav Horváth, ktorí sa
dožívajú krásneho veku – 95
rokov. Primátor Štefan Mišák
daroval každému oslávencovi
darčekový kôš a kyticu.
Pozoruhodné je, že napriek
vysokému veku boli všetci jubilanti v obdivuhodnej fyzickej aj duševnej kondícii. Pani
Lutovská (obr.1) sa najradšej
venuje háčkovaniu a lúšteniu
krížoviek, pani Bellovú (obr.2)
zaujíma politická situácia a

nevynechá žiadne správy.
Bývalý vojak z povolania pán
Papp (obr.3) sa ešte stále rád
venuje vinici a pán Horváth
(obr.4) je známy hráč levického futbalového mužstva,
ktorý si každé ráno zabehá na
dvore a aj nám ukázal, ako vie
pracovať s loptou.
Oslávencom
srdečne
blahoželáme a prajeme veľa
zdravia a takéhoto životného
elánu, ktorý by mohol byť motiváciou aj pre iných.

(am)

Obr.1

Foto: Adriana Macáková

Klauni rozveselili choré deti v
Leviciach
Zdravotní klauni z občianskeho združenia (OZ) Červený Nos
Clowndoctors 20.októbra navštívili aj Nemocnicu v Leviciach.

Obr.2

Hospitalizované choré deti
zabávala dvojica klaunov
Lucia Árendášová (Sestrička
Snosna Pištíková) a Ivan Petro
(Doktor Mrkvička).
Deti sa z vizity nahumorvzatých
odborníkov veľmi tešili a bez
odporu a strachu sa podrobili
všetkým
ich
špeciálnym
zábavným
liečebným
metódam. Aj sestričky a lekári
sa nechali dobrovoľne vtiahnuť
do sveta fantázie a na moment
tak vďaka klaunom zabudli
na
stresujúcu
atmosféru
v nemocnici.
Občianske združenie Červený
Nos Clowndoctors vzniklo
v roku 2004 a jeho hlavným
programom sú pravidelné
návštevy (tzv. zdravotné
klauniády)
chorých
detí
v nemocničných zariadeniach.
V súčasnosti 41 zdravotných

klaunov pravidelne navštevuje
21
nemocníc po celom
Slovensku. Do nemocnice
v Leviciach prišli klauni
v rámci programu Niečo naviac,
počas ktorého rozosmievajú
deti v nemocniciach, ktoré
pravidelne
počas
roka
nenavštevujú.
Zdravotní klauni a klaunky
formou humoru pomáhajú
prekonávať
strach malých
pacientov
z
rozličných
procedúr,
vyšetrení
a
liečebných zákrokov, ktoré
musia absolvovať. Svojimi
návštevami chcú myšlienkovo
oddeliť
malého
pacienta
od jeho choroby, bolesti
a psychickej nepohody, chcú
ho zaujať hrou, zapojiť ho do
nej a vykúzliť na detskej tvári
úsmev.
Foto: OZ Červený nos

Obr.3

Obr.4
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„Lúdfertály“ a iné dobroty, alebo jarmočníci v minulosti
Levické jarmoky a trhy (známe
už od roku 1388) patrili k
významným udalostiam mesta
a boli preslávené po celej krajine. Podľa privilégia z roku
1733 mohlo mesto usporadúvať
štyri jarmoky ročne. Spočiatku
však mali väčší význam iba tri
z nich: Trojkráľový jarmok (6.
január), jarmok na sv. Jakuba
(júl) a jarmok na sv. Michala
(koniec septembra)
Jedným z miestnych špecifík
boli hojne vyhľadávané látky
zdobené modrotlačou. Dobre nakúpiť na trhu patrilo k
prestíži mestských paničiek.
Kým sa dámy prehrabávali
v kopách čerstvej zeleniny a
pochutnávali si na malinách
či vodových melónoch, slúžky
im kráčali v pätách s košmi v
rukách a čakali na nákup. Pri
širokom sortimente mliečnych
výrobkov či pri ochutná-

vaní kúskov do chrumkava
vypečených husacích štvrtiek
od žien zo slovenských i z
maďarských dedín si prišli na
svoje i ženy z najvyberanejších
kruhov.
Chýrne
levické
husacie
štvrťky, lahôdka dobre známa
až v Budapešti, vo Viedni či
Prahe, sa dodávali na stoly
západoeurópskej aristokracie.
Gazdiné v tekovských či hontianskych krojoch prinášali
ráno bielymi obrusmi zakryté
koše plné surových i pečených
husacích štvrtiek, ktoré sa
ľudovo nazývali „lúdfertály“.
Cena i receptúra prípravy sa
u slovenských a maďarských
žien líšili. Obľúbené boli
husacie štvrťky okorenené
majoránom.
Okrem poľnohospodárskych
plodín, obilia, dreva a remeselníckych
výrobkov
od

výmyslu sveta sa pod holým
nebom predával aj hovädzí
dobytok a domáce zvieratá, na
predaj ktorých bol vyhradený
prvý deň jarmoku. Z hygienických a priestorových dôvodov
dobytčí jarmok premiestnili
von z mesta na voľné priestranstvo (tzv. jarmočnisko,
Vásártér), ktoré sa nachádzalo
približne na mieste dnešnej
pekárne na Kalnickej ceste.
Kedysi bol dobytčí trh aj na
mieste gymnázia pri nadjazde. Na hlavnom námestí
sa zo živých zvierat naďalej
predávali len barančeky a kozzliatka pred Veľkou nocou.
Od roku 1819 mali Levice
právo usporiadať päť jarmokov ročne a začiatkom 19.
storočia mali jarmok šesťkrát
do roka. Jarmoky trvali tri
dni a boli aj spoločenskou
udalosťou. Dvakrát do týždňa

(v stredu a v sobotu) bol na
námestí a v priľahlých uliciach trh. Pulty šiatrov sa prehýbali od množstva rôzneho
tovaru, nechýbal ani tzv. lacný
Jožko (predavač, ktorý mal
na pleciach zavesenú drevenú
skrinku s drobným tovarom
za pár halierov a priťahoval
pozornosť nezvyčajným spevom a pokrikovaním). Jarmoky
a trhy boli plné vravy a vykrikovania predávajúcich. Sedliaci ponúkali tovar rozložený
na rebriniakoch a obyčajných
vozoch. Bola to skutočná
pastva pre oči. Niekto prišiel
predávať, iný nakupovať,
ďalší sa počas jarmoku či trhu
zmenil z predavača na kupca.
Text: Csaba Tolnai
Foto: archív autora
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Z histórie námestia
r. 1896-1918
Hlavné námestie v Leviciach (Námestie hrdinov)
nie je centrom mesta od jeho
najstarších čias, ako to bolo
v mnohých iných sídlach na
Slovensku. Levice vznikli ako
osada v podhradí a ich centrum sa pôvodne nachádzalo
medzi vstupom do hradu a
Kostolom sv. Michala. Podľa
vedút a plánov sa mesto ešte
v 17. storočí rozprestieralo
na relatívne malom priestore, ktorého rozloha bola
približne trojnásobkom hradného areálu. V prvej polovici
19. storočia sa v Leviciach
zaktivizoval
spoločenský,
obchodný a kultúrny život a
ich centrum sa presunulo na
miesto jarmočniska za hranicou mestského opevnenia
(juhovýchodne od pôvodného
centra). Tejto zmene sa prispôsobila aj uličná sieť a celkový
urbanizmus. Súčasnú podobu
námestie získalo na prelome
19. a 20. storočia. Pôvodné
nízke budovy nahradili honosné viacposchodové budovy
odrážajúce rozmach mesta a
rast bohatstva jeho obyvateľov.
Niektoré objekty niesli názvy
podľa svojich majiteľov. K
rozvoju obchodu prispelo aj
železničné prepojenie Levíc
s veľkými centrami rakúskouhorskej monarchie v smere
Čata – Štúrovo (roku 1887) a
Hronská Dúbrava (roku 1896).
Práve roku 1896 hlavné námestie (ktoré bolo dovtedy
provizórne a neuprpravené,
čo viedlo k značnému
znečisťovaniu rozvíjajúceho sa
centra), vydláždili čadičovým
kameňom podľa projektov
Župného stavebného úradu s
rozpočtom 20 000 forintov.
Levické námestie nemenilo iba
vzhľad, ale aj názov: Veľké námestie (Nagy-tér) roku 1850,
Hlavné námestie (Fő-tér),
Námestie Ľ. Košúta (Kossuth
Lajos-tér) roku 1902, Námestie
republiky (Köztársaság-tér) od
roku 1919, opäť Námestie L.
Košúta (Kossuth Lajos-tér) po

Viedenskej arbitráži roku 1938
až po súčasný názov Námestie hrdinov. Toto priestranstvo
bolo svedkom nespočetných
spoločenských akcií a udalostí,
ako boli jarmoky, trhy, politické, kultúrne, náboženské a
športové podujatia. Za Rakúska - Uhorska stál na námestí
miléniový pamätník. 26. augusta 1923 na námestí rečnil
prezident ČSR Tomáš Garrique Masaryk a 4. septembra
1936 prezident Edvard Beneš.
Od roku 1932 tu stála socha
M.R.Štefánika.
Po Viedenskej arbitráži na
niekoľko
rokov
nahradil
sochu M.R.Štefánika stožiar s
maďarskou zástavou. 30. apríla 1939 tu s veľkou pompou
privítali relikviu, pravicu Svätého Štefana, ktorú vozil po „
znovu pripojených územiach“
špeciálny vlak.
Námestie bolo lemované stromami, pre celé Levice typickými agátmi s kruhovou korunou
(Robinia pseudoacatia varietas
globosa, maď. „gömb akác“).
Tento druh dodnes krášli naše
mesto a takisto dnešné nové
námestie.
Prístup dopravy na námestie bol v smere od hradu (od
Tlmáč) po Mártonfyho ulici
(Poľská/Pollyák, Mydlárska/
Szappanos, dnes Ulica P. O.
Hviezdoslava), od železničnej
stanice (smer Nové Zámky
a Nitra) po Ulici Ľ. Štúra, od
severovýchodného vstupu do
mesta (od banských miest) po
Bátovskej ulici (Báthy/Báti,
dnes Ulica SNP) a od južného
vstupu do mesta (od Ostrihomu) po bývalej Telekyho
ulici
(Hostincová/Fogadó,
Štefánikova ulica, dnes Ulica
Československej armády).
pokračovanie v budúcom čísle
Text: Csaba Tolnai
Foto: archív autora, Štátny
archív pobočka Levice

životné prostredie
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Levická 10
V nedeľu 23.októbra 2011 sa uskutočnil piaty ročník
levického maratónu na 10 km Levická desiatka. Športové
podujatie organizuje Mesto Levice v spolupráci s Komisiou
športu MsZ v Leviciach pod záštitou poslanca MsZ Ing.
Igora Vargu, ktorý sa aj osobne maratónu zúčastnil.
Priaznivcov behu neodradilo ani sychravé jesenné počasie
a na štart nastúpili v hojnom počte. Účastníci boli rozdelení
do viacerých vekových kategórií, deti ročník 2000 a mladšie
bežali trať 500 m, mladší a starší žiaci 1 okruh cca 3 km
a juniori a dospelí bežali 3 okruhy s celkovou dĺžkou 10
km.

Výsledky:
Kategória Deti (ročník 2000 a menšie):
Kategória Muži/Ženy (ročníky 1991 – 1962):
Paulovič Erik, Podlužany, Šediová Viera, Levice
Švec Milan, Tlmače, Havranová Sylvia, Tlmače
Toma Jakub, Bátovce, Melicherčíková Laura, Levice
Vrábel Marián, Nové Zámky, Miklošová Janka, Rybník
Ondriáš Samuel, Topoľčianky, Meszárošová Veronika, Levice
Garaj Peter, Veľká Lehota, Mareková Mariana, Vráble
Kategória Mladší žiaci/žiačky (ročníky 1998 – 1999):
Verbovský Matúš, Levice, Dubová Reka, Levice
Macek Kamil, Levice, Oltmanová Kristína, Levice
Valkovič Erik, Levice
Kategória Starší žiaci/žiačky (ročníky 1996 – 1997):
Fazekaš Tadeáš, Levice, Miklóšová Ivona, Rybník
Sabo David, Levice, Meszárošová Ema, Levice
Havranová Daniela, Tlmače
Kategória Juniori/Juniorky (ročníky 1992-1995):  
Stráňovský Miroslav, Tlmače, Kermietová Veronika, Levice
Duba Gergely, Levice, Gutyanová Naďa, Levice
Večerek Atila, Levice, Gunárová Katarína, Horná Seč

Kategória Seniori (ročník 1961 a starší):
Polák Jozef, Húl
Vrábel Milan, Imeľ
Janovčík Miroslav, Nové Zámky
Absolútni viťazi Levickej desiatky 2011:
Švec Milan, Tlmače čas 0:33:40
Vrábel Marián, Nové Zámky čas 0:34:18
Garaj Peter, Veľká Lehota čas 0:34:37

Všetkým účastníkom blahoželáme!
Kompletný zoznam všetkých účastníkov a
ich umiestnenia nájdete na www.levice.sk

(am)
Foto: Adriana Macáková

Mestá a obce súťažili v ochrane prírody
V prestížnej súťaži Európskej ceny o Hlavné mesto biodiverzity na podporu ochrany prírody a zachovania rozmanitosti rastlinných
aj živočíšnych druhov získali Levice 7.miesto.

Na Slovensku sa v tomto
roku realizoval už druhý
ročník
súťaže
„Hlavné
mestá biodiverzity 2011“,
ktorej vyhlasovateľom bolo
Regionálne environmentálne
centrum Slovensko spolu
s Úniou miest a obcí a
Združením miest a obcí
Slovenska.
Záštitu
nad
súťažou zobralo Ministerstvo
životného prostredia SR. Súťaž
okrem Slovenska prebiehala
aj v Nemecku, Francúzsku,
Maďarsku a Španielsku a
jednou z hlavných aktivít
projektu
bola
podpora
a
motivácia
mestských
samospráv pre ochranu prírody
a biodiverzity. V rámci súťaže
bolo potrebné uviesť projekty

týkajúce
sa
doterajších
zelených
aktivít,
trvalo
udržateľného
spravovania
krajiny
a
plánovania,
komunikácie a vzdelávania
v oblastiach starostlivosti o
životné prostredie, zachovania
rozmanitosti druhov a zmeny
klímy. Do druhého ročníka
prestížnej súťaže sa zapojilo
25 miest a obcí, z ktorých do
druhého kola prešlo 22. Obce
a mestá boli rozdelené do
štyroch veľkostných kategórií
podľa počtu obyvateľov.
V kategórii od 10 001 do 50
000 obyvateľov sú na 7. mieste
Levice. Oproti minulému
roku sme klesli o štyri
priečky. Celkovým víťazom

tohtoročného
národného
kola medzinárodnej súťaže
je mesto Kremnica. Veľký
úspech dosiahla z Levického
okresu obec Rybník, ktorá
vo svojej kategórii získala
3. Miesto, hneď za mestami
Kremnica a Vysoké Tatry.
Najzaujímavejšie
a
najinšpiratívnejšie príklady
krokov
na
ochranu
a

zveľaďovanie
biodiverzity
na Slovensku aj v ďalších
štyroch európskych krajinách
(Francúzsko,
Nemecko,
Maďarsko, Španielsko), kde
súťaž prebiehala, sa spracujú
do spoločnej publikácie, ktorá
bude k dispozícii do konca
tohto roku.
(am)
Foto: Adriana Mackáková
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Počas jesenného upratovania sa pozbierali stovky ton odpadu
Začiatok októbra každoročne patrí upratovaniu v záhradkách. Aj tento rok občania využili jesenné upratovanie a pristavené
veľkokapacitné kontajnery napĺňali objemovým odpadom z dvorov či pivníc. Celkom bolo v meste rozmiestnených 63 kontajnerov,
z ktorých bolo počas 12 dní jesenného upratovania vyvezených na skládku cca 430 ton odpadu.
Jesenné upratovanie sa uskutočnilo aj v lokalite Ladislavov dvor, kde boli v rámci projektu Terénna sociálna práca do upratovania
zapojení aj tu žijúci občania, ktorí si spoločnými silami vyčistili okolie svojich príbytkov a prispeli tak ku skrášleniu prostredia,
v ktorom žijú. V rámci upratovania sa odpadom naplnilo 5 kontajnerov.
Okrem termínov jarného a jesenného upratovania môžu obyvatelia mesta Levice a mestských častí celoročne využívať aj zberový
dvor na Mochovskej ulici, kde môžu bezplatne odovzdať 250 kg vyseparovaného odpadu na osobu za rok. Pri odovzdávaní odpadu
je potrebné sa preukázať občianskym preukazom obyvateľa, ktorý odpad odovzdáva.

Odpad je možné odovzdať v kategóriách:
- papier a lepenka
(noviny, časopisy, knihy, papierové obaly, kartóny...)
- sklo
(nápojové a zaváraninové fľaše, sklenené poháre...)
- kovy
(železný šrot - plechovky, plechy, pletivo, armatúry ...)
- plasty (plastové fľaše, plastové prepravky...)
- stavebný odpad
(tehly, zbytky betónu, dlaždice...)
- opotrebované pneumatiky
- objemový odpad
(chladničky, práčky, nábytok ...)
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia
(televízory, mikrovlnky...)
- biologicky rozložiteľný odpad
(tráva, odrezky z viniča, stromov, kríkov...)
- batérie a akumulátory
(vyradené autobatérie z vozidiel a iných zariadení)
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
(nepoškodené nefunkčné žiarivky)
- pesticídy
(zvyšky agrochemikálií a postrekových látok)
- farby, tlačiarenské farby, lepidlá
(zvyšky farieb a iných chemikálií)
- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a absorbenty
(z motorových olejov a iných prípravkov
v obaloch, olejové filtre, použité absorbenty,
handry a odevy znečistené nebezpečnými látkami).
(am)

Levice v znamení zdravia
Levičania majú o svoj zdravotný stav záujem – o tom svedčí
vysoká návštevnosť na Dni
zdravia, ktorého už 10. ročník
sa uskutočnil 27. septembra
v Dome kultúry Družba v
rámci projektu Zdravé mesto
Levice.
Na podujatí sa zúčastnilo 33
vystavovateľov, ktorí prezentovali svoje služby či výrobky
týkajúce sa zdravia a zdravého
životného štýlu. Návštevníci
mali naozaj z čoho vyberať,
či už to boli bezplatné preventívne vyšetrenia znamienok, osteoporózy, rizikových
faktorov (cholesterolu, cukru),
ponuka zdravotných pomôcok,
liečivých byliniek, včelích
produktov alebo výživových
doplnkov. Nechýbal ani minikurz prvej pomoci či poradenstvo v starostlivosti o pleť

alebo pomoc pri odvykaní
od návykových látok. Zaujímavá bola aj ukážka práce
vodiaceho psa či prezentácia
zdvíhacieho zariadenia pre
imobilných.
Pekný
program
pre
návštevníkov pripravili aj
dievčatá z tanečného klubu
FANATIK pod vedením Milady Hitzingerovej.
Veríme, že aj tento jubilejný ročník Dňa zdravia priniesol občanom množstvo
užitočných informácií, ktorými si doplnili a rozšírili svoje
vedomosti z oblasti zdravého
životného štýlu alebo ktoré
ich možno motivovali začať
sa viac zaujímať o svoje zdravie.
(am)

Otváracie hodiny Zberového dvora:

po - pi: 7.00 h - 17.00 h,
so: 07.00 h - 12.00 h,
nedeľa: zatvorené

Foto: Ladislav Lokša

Levice - šieste najkrajšie!
Od 1.4. do 31.10.2011 prebiehala na portáli Slovakregion súťaž o
„Najkrajšie mesto/obec Slovenska 2011“. Oproti minulému roku
si mesto Levice polepšilo o tri priečky a s počtom hlasov 9461 sa
tak umiestnilo na 6. mieste. Veríme, že túto postupnosť si Levice
ponechajú a nasledujúci rok sa budeme môcť tešiť z tretieho miesta.
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PROGRAM PODUJATÍ MSKS LEVICE
NA NOVEMBER A DECEMBER
7. – 18. 11. 2011 – výstavná sieň CK Junior, MÔJ  MINISVET
Výstava výtvarných prác Kataríny Machníkovej. Vstup: voľný
15. 11. 2011 o 19.00 hod. v DK Družba – divadelná sála
Teatro Wüstenrot v spolupráci s bývalým Divadlom West uvádzajú
Divadelné predstavenie PRÍPAD  ČIERNEJ  VDOVY
Účinkujú: Jožo Pročko, Roman Pomajbo, Oľga Belešová. Réžia:
Ľubo Roman, Vstupné: predpredaj 10,00 €, na podujatí: 12,00 €
Predpredaj vstupeniek prebieha v Levickej informačnej agentúre,
Holubyho 6, tel: 036/631 80 37
19. 11. 2011 od 10.00 – 18.00 hod. - DK Družba
DEŇ  EZOTERIKY, ezoterické pomôcky a literatúra, výživové
doplnky (vstup voľný), prednášky (vstup na jednotlivé prednášky
1,- €, permanentka na všetky prednášky 3,- €)
21.11 – 2. 12. 2011 – výstavná sieň CK Junior
OLEJOMAĽBA,  PASTEL,  FIGURÁLNE  KOMPOZÍCIE
Výstava výtvarných prác Vladimíra Harezníka. Vstup: voľný
24. 11. 2011 o 10.30 hod. - DK Družba
SLÁVNOSTNÁ  AKADÉMIA K 60. VÝROČIU  ZALOŽENIA
ZUŠ  V  LEVICIACH
29. 11. 2011 o 18.00 hod. v DK Družba – divadelná sála
Súťaž mladých talentov LEVICKO  MÁ  TALENT
Vstupné: deti: 1,00 €, dospelí: 2,00 €
6.12.2011, 16.00 hod., Námestie hrdinov, MIKULÁŠ  V  MESTE
8.12.2011, 16.00 hod., DK Družba, BENEFIČNÝ  KONCERT
účinkujú: M. Bango, M. Bangová, TŠK Junilev,
sprievodné podujatie – predaj vianočných výrobkov,
Vstupné: dobrovoľné
10.12.2011, 18.00 hod., DK Družba, VIANOČNÉ  BLUES
účinkujú: D BLUES BAND Levice, VZNCH, Rock& Roll Band
Banská Bystrica. Vstupné: 3€
12.12.2011, 19.00 hod., DK Družba
Divadlo ARTEATRO uvádza divadelné predstavenie
„ DOM BERNARDY ALBY „  
účinkujú: M. Kráľovičová, Judita Hansman, Vstupné: 10 €
16.12.2011, 16.00 hod., Námestie hrdinov
KOLEDNÍCI  IDÚ Vianočné koledy
18.12.2011, 18.30 hod.
VIANOČNÝ KONCERT KATKY KOŠČOVEJ A JEJ HOSTÍ   
Vstup: voľný
21.12.2011, 10.00 hod., DK Družba
VINŠUJEME  VÁM ...   
Vianočné pásmo pre deti, v programe vystúpi FS Limbačka.
Vstupné: 2 €
31.12.2011, Námestie hrdinov
SILVESTER  -  VÍTANIE  NOVÉHO  ROKA
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