z levickqj radnice
Občasník mesta Levice

PnUkonnh!

Ďakujem všetkým osobám a organizáciám* kto&é sa spolupodieľali na príprave a realizácii vydávania potravinovej pomoci
v meste Levice, za bezproblémový priebeh tejto dobročinnej akcie.
Osobitne by som chcela poďakovať riaditeľke Územného
spolku Slovenského červeného kríža v Leviciach Olge Szalmovej a dobrovoľníkom US
SČK Levice, pracovníkom Mestského úradu v Leviciach, oddelenia služieb občanom, prednostke Obvodného úradu v Leviciach Ing. Margaréte Zsiga,
ktorá nám ochotne poskyda
priestory na uskladnenie a výdaj potravinovej pomoci v sklade civilnej ochrany, príslušníkom Mestskej polície v Leviciach a Okresného oddelenia
policajného zboru v Levciach,
pracovníkom na aktivačnej
činnosti a neposlednom rade
pracovníkom skladu C O , kde
sa výdaj potravinovej pomoci
uskutočnil.
Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí sa spoločným úsilím pričinili o úspešný priebeh tejto
akcie.
Mgr. Beáta Vrábelovä
zástupkyňa primátora
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Prihovor primátora mesta Levice
Milí Levičania,
ubehol presne rok, ako sme sa pustili do rozsiahlej
výstavby nového námestia. V súčasnosti prebiehajú
posledné dokončovacie práce a na io som osobne
hrdý, rekonštrukcia prebieha bez problémov a v stanovenom termíne. Som rád, že vám začiatkom
októbra budeme môcípredstaviípriestor, ktorý môže
hrdo niesť pomenovanie námestie; miesto, kde sä
občania budú môcť stretávať, posedieť si pri nádherných osvetlených fontánach či v blízkej budúcnosti
využiť verejnú wifi sieť. Stretol som sa s mnohými
názormi vás občanov — jedni chvália, že konečne
budeme mať námestie ako sa patrí, druhí by radšej
prijali pôvodné parkovisko a iným sa nepáči architektonické riešenie a prirovnávajú ho k starovekému
Stonehenge. Vpodstate, ak to zoberieme z tej pozitívnej stránky, môžeme to využiť a pomenovanie
používať v propagačných materiáloch. Myslím si
však, že architekt sa snažil nový vzhľad prispôsobiť
existujúcej dominante - Pomníku padlým hrdinom.
S rekonštrukciou námestia s cieľom rozšíriť pešiu

zónu sme uvažovali u
veľmi dávno, problém bol
však v nedostatku finančných prostriedkov. Druhým problémom bolo vytvorenie dostatočného počtu náhradných parkovacích plôch. Ked však bola
v roku 2009 vyhlásená
výzva Regionálneho operačného programu s názvom Regenerácia sídiel, neváhali sme a vypracovali
sme projekt, ktorého cieľom bolo vytvoriť kultúrnooddychovú zónu v centre mesta a zvýšenie kvality aj
bezpečnosti centrálnej mestskej zóny. Celkové náklady rekonštrukcie boli 1,6 mil. EUR, z toho
nenávratný finančný príspevok Európskej únie predstavuje 95% z celkových nákladov projektu, t.j. cca
1,5 mil. EUR. Mesto Levice projekt spolufinancovalo vo výške 5% čiastkou cca 80 tis. EUR
a na dobudovanie dalších dvoch fontán sumou cca
300 tis EUR Na novom námestí sme i na podnety
občanov zachovali aj 50 % pôvodnej kamennej
dlažby ktorá takto efektne dotvára tento priestor.
Vážení občania, od začiatku budúceho roku nás
čakajú dítlšie obmedzenia v súvislosti v búraním
Domu kultúry Družba a výstavbou OC Európa,
spojenú s výstavbou novej divadelnej sály a kina.
Po ukončení výstavby ktorá by mala trvať približne
18 mesiacov, sa centrum mesta stane zjednotenou
obchodno-spoločenskou zónou.
Verím, že napriek všetkým obmedzeniam, s ktorými
je táto rozsiahla a nákladná rekonštrukcia spojená,
sa stretne s vaším pozitívnym ohlasom a budeme sa
spoločne tešiť z pekného nového námestia a centra
mesta.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta
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Otázka pre Ich prioritou je spokojnosť obyvateľov
čitateľov

Vážení občania,
Novinky z levickej radnice
slúžia na oboznámenie verejnosti s činnosťou rôznych
oblastí samosprávy, priblíženie a predstavenie jej predstaviteľov a informovanie občanov o plánovaných či uskutočnených podujatiach.
Možno ste si všimli, že od
začiatku tohto roka sme /.menili grafickú úpravu a rozšírili
počet strán, aby sme vám
mohli priniesť viac informácií.
Ketfíe novinky pripravujeme
pre vás, radi by sme vedeli aj
váš názor - čo by vás zaujímalo, aké témy, informáciu by ste
privítali v našich novinkách.
Napíšte nám na Lnfofcdcvice.sk
alebo na adresu: redakcia Noviniek z levickej radnice, Nám.
hrdinov 1, 934 32 Levice.
Za VcLse návrhy aj pripomienky ďakujeme.

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.

RNDr. Ján Krtík, predseda Komisie finančnej, regionálnej
politiky a správy mestského majetku:

I

Redakčná rada

Nová tvár
webstránky
Od polovice septembra máte
možnosť využívať vynovenú
internetovú stránku mesta
www.levice.sk, ktorá má okrem
novej grafiky a farby aj zmehenú štruktúru - informácie
sú usporiadané na troch subportáloch MESTO,OBČAN/
PODNIKATEĽ a NÁVŠTEVNÍK. Našim cieľom bolo predovšetkým jednoduchšie vyhľadávanie, kedze doteraz používané menu sa postupne
množstvom informácií preplnilo a stalo sa neprehľadným.
Od roku 2003, keď bola oficiálna stránka mesta Levice
spustená do prevádzky, sa jej
vzhľad a štruktúra menili už
po štvrtýkrát s cieľom neustále
skvalitňovať poskytovanie informácií verejnosti. Veríme, že
sa nový vzhľad stránky stretne
s pozitívnym ohlasom a s jej novou štruktúrou budete spokojní. Ak máte nejaký návrh
či pripomienku k jej obsahu,
napíšte nám na webmaster@levice.sk.
(am)

T
j V oblasti mestských financií je prvoradou úlohou našej komisie kažj g j f l j j l doročne pripraviť vyvážený rozpočet v tom zmysle, aby sme pokryli
®S
I oprávnené požiadavky občanov a zároveň naplnili funkcie mesta. Na to
treba zdroje - opierame sa predovšetkým o podielové dane, eurofondy
a miestne dane. Nie je to jednoduché, pretože samospráva musí plniť
veľa úloh, dostáva kompetencie, ale nie peniaze na ich zabezpečenie. Pri
eurofondoch všetko závisí od konkrétnych výziev, od výsledku a pri
miestnych daniach zas citlivo zvažujeme dopad na občanov.
V regionálnej politike chceme aktívne presadzovať záujmy Levíc v Nitrianskom samosprávnom kraji v spolupráci s poslancami N S K za náš
okres. Za mimoriadne dôležitú považujeme cezhraničnú spoluprácu,
spoluprácu s partnerskými mestami odporúčame rozšíriť aj na kontakty medzi firmami, združeniami, poslancami. Pri správe mestského majetku je prioritou pre našu komisiu jeho zveľaďovanie.
Nechceme o tom rozhodovať len spoza stola, preto pripravujeme napríklad návštevy členov našej
komisie v jednotlivých objektoch, ktoré vlastní mesto resp. organizácie v pôsobnosti mesta.
jy®*.

Rád by som čitatelom predstavil členov komisie v tomto volebnom období sú nimi poslanci:
Ing. Erika Sulinová, Ing. Peter Drábik, Ing. Richard Strákoš, Ing. Anton Očenáš, ďalej Ing. Mária
Gajdošová, Ing. Erík Mészáros, Ing. Svetozár Krnáč, Ing. Štefanjurák.
Cieľom práce našej komisie je presvedčiť, že Mesto Levice, pokiaľ ide o financie i majetok, je dobrým
hospodárom.

MUDr. Alena Frtúsnvá, MPH, predsedníčka Komisie životného
prostredia, výstavby a územného plánu:
Na úroveň stavu životného prostredia v meste a na starosdivosť oň vplýva mnoho faktorov - od vplyvov počasia, cez nájazdy neprispôsobivých
a niektorých ťažko zvládnuteľných občanov tohto mesta, cez neúprosný
čas až po stav mestskej kasy ovplyvnenej dôsledkami celosvetovej ekonomickej a hospodárskej krízy.
Niektoré dobré zámery mesta z minulosti buď nebolo možné dotiahnuť
do úspešného konca (napr. zber zeleného odpadu), alebo bolo úsilie
vynaložené mestom znehodnotené vandalmi (napr. zničené nové smetné
nádoby, znovuobnovené odstránené divoké skládky), alebo stromy zas
o niečo povyrástli, zostarli a začali ohrozovať zdravie, život, či majetok
ľudí, alebo bol proste len donekonečna znova a znova robený neporiadok
okolo našich príbytkov (napr. vyberačmi smetí, sprejermi) a pod. Preto sa javí ako priorita naučiť
občanov tohto mesta lepšie si chrániť vybudované hodnoty v spolupráci s mestskou políciou,
odstrániť ľahostajnosť a nevšímavosť okolia a naučiť sa lepšie si strážiť udržiavanie čistoty V meste.
Je potrebné dokončiť začaté investície do spracovania zeleného odpadu, zefektívniť separovaný zber
odpadu, zvýšiť podiel separovaného odpadu z celkového objemu odpadu podporou aktivít v tejto
oblasti, zvyšovaním osvety, propagácie a podporou občianskej angažovanosti.
Je potrebné udržiavať vzrasďú zeleň tak, aby ľuďom prospievala, slúžila im k ich blahu a nebola im
už pre svoj vek a velkosť príťažou. Je potrebné nájsť zdravú rovnováhu medzi záujmom občana a záujmom zelene, pričom občan nesmie ťahať za kratší koniec. Je záujmom všetkých poslancov a zamestnancov mesta, aby bol dostatok kvalitnej zelene v meste a aby bola zabezpečená dostatočná ochrana
a regenerácia prírodného prostredia v ňom. Uvedomujeme si, že je dôležité popracovať na prenose
informácií medzi občanom a mestom v problematike životného prostredia a tu by sme chceli zintenzívniť pôsobenie členov komisie.
Pri presadzovaní záujmov občanov mesta na úseku životného prostredia sú k dispozícii aj ďalší členovia Komisie životného prostredia, výstavby a územného plánu v zložení: Ing. Igor Varga - podpredseda, Ing. Jozef Máčaj, MUDr. Gabriel Mančík, Ing. Rastislav Juhár.
(am)
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Výdaj potravinovej pomoci
- nepremeškajte posledný termín!
Upozorňujeme občanov mesta Levice a mestských častí, že
posledný termín vydávania potravinovej pomoci bude dňa 22. 9.
2011 od 8,00h do 15,00 h /štvrtok/. Po tomto termíne si už
potravinovú pomoc nebudú môcť vyzdvihnúť.
Potraviny sa vydávajú v Leviciach na Družstevníckej ul.
č. 7— sklad civilnej ochrany.
Potravinová pomoc Európskej
únie je určená pre nízkopríjmové skupiny občanov s trvalým pobytom v meste Levice
a mestských častiach Kalinčiakovo, Cankov, Malý Kiar a
Horša.
N a potravinovú pomoc majú
nárok:
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi
a príspevku k dávke,
- poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305,- Eur (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku),
- osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré
sú vyplácané dotácie),
- deti v detských domovoch
a profesionálnych rodinách,
- deti v náhradnej rodinnej
starostlivosti,
- deti v domovoch sociálnych

služieb pre zdravotne postihnuté deti,
- obyvatelia v zariadeniach pre
seniorov a ústavoch sociálnej
starosdivosti.
Občania, ktorí prejavia záujem
o poskytnutie potravinovej pomoci, sa musia preukázať pri
preberaní potravín platným
občianskym preukazom a príslušným potvrdením resp. rozhodnutím nasledovne:
- v prípade detí v náhradnej rodinnej starosdivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej
starosdivosti predloží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu,
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi
a príspevku k dávke predložia
k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá Úrad práce, soc. vecí
a rodiny Levice,
- osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré
sú vyplácané dotácie) predložia
k nahliadnutiu potvrdenie, ktoré vydá Úrad práce, soc. vecí
a rodiny Levice,
- poberatelia dôchodku, kto-

rých výška dôchodku nepresahuje 305,- Eur (nepracujúci
poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku) predložia k nahliadnutiu
rozhodnutie Sociálnej poisťovne Bratislava o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne
Bratislava o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011.
Potravinová pomoc sa poskytuje vo forme bezplatného dodania 20 kg pšeničnej hladkej
múky a 20 kg bezvaječných
cestovín na 1 osobu. Potraviny
sú dodávané v obaloch s hmotnosťou 10 kg, koré obsahujú
10 kg pšeničnej hladkej múky

v spotrebiteľských baleniach po
1 kg alebo 10 kg bezvaječných
cestovín v spotrebiteľských baleniach po 0,5 kg. Obaly určené pre spotrebiteľa sú označené textom „Pomoc E Ú "
a doplnené zobrazením vlajky
Európskej únie. Príjemca svojim podpisom potvrdí prevzatie
potravín a zároveň sa zaviaže, že
tieto potraviny nebude ďalej
predávať.
Ďalšie informácie Vám poskytnú na MsÚ Levice, 1. posch. ,
č.d. 50, telefón: 036/6350214,
e-mail: socialne@levice.sk
Foto: Adriana Macáková

Bezpečnosť pod dohľadom kamier
V našom meste policajtom pomáha udržiavať bezpečnosť a poriadok aj kamerový systém. Vdaka nemu sa ročne zistí okolo 1600
priestupkov, pričom za rok sa podarilo prichytiť 400 osôb priamo
pri čine.
Prvé kamery boli nainštalované v roku 2002 a postupne sa ich
počet rozrástol. Dnes nás stráži 14 kamier v rôznych lokalitách
mesta (Nám. hrdinov, Pionierska ul., Ul. sv. Michala, Ul. I.
Krásku, kruhový objazd pri Kauflande, Park M.R.Stefánika,
Mlynská ul. , Ul.Ľ.Štúra, Ul.Ku Bratke, Hlboká ul., Pri tehelni,
Kalvária, cintorín, Vojenská ul.). Zároveň sú monitorované aj
školské zariadenia, kde je nainštalovaných 16 kamier. Vďaka
kamerovému systému sa podarilo zachytiť priemerne 1600
rôznych priestupkov ročne, z čoho je objasnených cca 800 - 1000
priestupkov. Trestných činov zachytených a odovzdaných
orgánom činným v trestnom konaní je cca 20 za rok.
S rozširovaním kamerového systému sa uvažuje aj naďalej,
najbližšie sa plánuje umiestnenie kamery na ochranu novovybudovaného Námestia hrdinov a ďalšej na ochranu synagógy. Taktiež
by mala byť nainštalovaná kamera na monitorovanie Koháryho
ulice. V blízkej budúcnosti sa plánuje osadenie 10 ďalších kamier

J

;i
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v rôznych lokalitách mesta. Náklady na inštaláciu jednej kamery
sú 6.000 -12.000 EUR, záleží na tom, kde bude umiestnená a aký
bude prenos signálu, či rádiom, optickým káblom alebo mobilným operátorom. Kamery v súčasnej dobe sleduje šesť operátorov
kamerového systému, zamestnancov mestskej polície, v rámci
chránenej dielne, kde sú zamestnané telesne postihnuté osoby.
(am)
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Jeden z najhorúcejších letných dní strávili predstavitelia mesta na 5. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Zo 48 bodov programu rokovania väčšiu časť tvorili žiadosti fyzických a právnických osôb o prenájom či odpredaj nehnuteľností v majetku mesta.

Jednou zo žiadostí bola aj žiadosť Slovenskej správy ciest
Bratislava o dočasný prenájom
pozemkov počas plánovanej
rekonštrukcie cestného mosta
(nadjazdu nad železnicou),
ktorá by mala začať vo februári
2012. Ďalej poslanci prijali

správu o výsledku Verejnej
súťaže č.l na prenájom trhoviska pri O D Pokrok, ktorej
vyhlásenie bolo schválené na
júnovom zasadnutí. Do súťaže
sa neprihlásil žiaden záujemca
o prevádzkovanie novovybudovaného trhoviska a preto bu-

de vyhlásená ďalšia verejná
súťaž. Bez pripomienok schválili Program rozvoja mesta
Levice na obdobie rokov 2011
až 2014. V rámci diskusie
poslanec Zaujec sa zaujímal
o kauzu výmeny občianskych
preukazov a zmeny názvov ulíc,
požiadal o riešenie verejného
osvetlenia medzi O S B D a Ul.
Ku Bratke a taktiež sa zaujímal
o odvoz odpadu a bioodpadu
zo záhradkárskych lokalít a čistenie okolo kontajnerov. Poslanec Kalocsay požiadal o zabezpečenie verejného osvetlenia na Kasárenskej ul. a žiadal
preveriť požiadavku na umiestnenie spomaľovača na Vojenskej ul. Poslanec Varga požiadal
o riešenie problematiky bezdomovcov, ktorí sa ukrývajú vo
vzrastlých kríkoch za Kostolom
Sv. Michala aj v iných lokalitách mesta. Poslanec Salinka
upozornil na konáre prekrývajúce dopravné značky a brániace prechodu chodcov po

chodníkoch, požiadal o úpravu
posunutej zastávky v časti
Sv. Ján a zároveň aj o riešenie
verejného osvetlenia v tejto lokalite. V rámci diskusie zástupkyňa primátora informovala
o zasadnutí dozornej rady Levickej televíznej spoločnosti,
kde bol za predsedu zvolený
MUDr. Gabriel Fôldi, poslanec
MsZ. Podľa dozornej rady boli
po zmene konatelky spoločnosti prijaté ozdravné opatrenia na
eliminovanie strát, ktoré vznikli počas predchádzajúceho vedenia spoločnosti. Ďalej pani
zástupkyňa informovala prítomných o priebehu výdaja
potravinovej pomoci pre osoby
v núdzi a poďakovala za spoluprácu zúčastneným organizáciám. Materiály k zasadnutiu
a priebeh hlasovania nájdete na
internetovej stránke mesta Levice v časti zasadnutia MsZ.
Najbližie zasadnutie sa bude
konať dňa 27.10.2011.
(am) foto: LTS

Názvy pre nové ulice v meste Levice
Počas leta mohli občania prostredníctvom ankety navrhovať názvy pre novovzniknuté ulice v našom meste. Túto možnosť využilo
30 obyvateľov, ktorí nám poslali celkom 133 návrhov, pričom niektoré názvy ulíc sa aj opakovali.
V zmysle § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov názvy ulíc a iných verejných priestranstiev obec určuje a mení nariadením. V zmysle § 2b ods. 3 citovaného zákona, názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy
dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na
históriu obce. Podľa § 2b ods. 5 citovaného zákona označovanie ulíc a iných verejnýth priestranstiev názvami zabezpečuje obec na vlastné
wové ulice y meste Levice je potrebné poinensv«ť ndvovzftiknwé 2 ulice v loteílite ftá fciKfet,
2 ulice pri Družstevníckej ul., 3 ulice na Krížnom vrchu, 2 ulice na Nixbróde, 4 ulice na Vinohradoch, 6 ulíc na Géni - priemyselný park, celkom 19 novovzniknutých ulíc, na pomenovanie ktorých boli občania mesta vyzvaní formou ankety. Mestský úrad obdržal
od občanov nasledovné návrhy názvov ulíc
Exupéryho ul.
Lúčna ul.
Brezová ul.
Dúhová ul.
Slnečná ul.
Lesná ul.
Jablčná ul. - na Kalvárii
Jabloňová ul.
Sadová ul. - na Kalvárii
Orechová ul - na Kalvárii
Ul. Gustáva Schoellera
Viničná ul.
Štiavnická ul.
Sitnianska ul.
Schôellerova ul.
Hroznová ul.
Horná ul.
Bočná ul.
Na vyhliadke
Stromová ul.
Ul. Imricha Karvaša
Ul. Janka Kráľa
Karvašova ul.
Ul. T. G. Masaryka
Ul. 1. septembra
Ul. M. M. Hodžu
Modrá ul
Za Vinohradmi
Nová ul.
Konvalinková ul.
Úzka ul.
Zelená ul.
Ul. Pál Schoeller
Dubová ul.
Dlhá ul.
Kamenná ul.
Pod Kalváriou
Tichá ul.
Na /pri/ Kalvárii
Ul. Gábora Barossa
Ul. Pála Kadosu
Ul. Eugena /Jenó/ Krieka
Leidenfrostova ul.
Ul. Imre Szepesiho
Ul. László Leidenfrosta - na Géni
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Ul. Jána Levického
Ul. Ladislava Csákiho
Cisárska ul.
Ul. Turkov
Jahodová ul.
Zlto-zelená ul.
Výrobná ul.
Jančová ul.
Ul. Štefana D o b ó a
Ul. Istvána D o b ó a
Ul. J. Liebermanna
Ul. M . Jaklina
Pod hradom - existuje Podhradie
Pod Kusou horou
N a Krížnom vrchu
Panské pivnice
Pri rybníkoch /Dolné lúky/
Šiklóšska ul.
Ul. Jozefa Cígera Hronského
Ul. Alexandra Matušku
Ul. Rudolfa Viesta
Ul. Jána Goliana
Brhlovská ul.
Boskovická ul.
Ul. remeselníkov
Jarmočná ul.
Ul. Franza Schuberta
Levická ul.
Gagarinova ul.
Ul. Matúša Čáka
Pri penzióne
Zajačia ul.
Ul. Jána Pavla II.
Ul. vzniku S R
Ul. vzniku O S N
Ul. 17. novembra
Konvalinková ul.
Tyrkysová ul.
Staroružová ul.
Svetelná ul.
Ul. Ferenc Brach
Ul. László Báthy
Ul. István D o b ó
Ul. Géza Féja
Ul. Máruis Karafiáth
Ul. János Kersék
Ul. Jenó Kôveskúti
Ul. László Lakner
Ul. Gyula Reviczky
Čudovská ul. pre lokalitu Svätojánska pustatina
Ul. Zeppelin, príp. Graf von Zeppelin
Ul. Ernst Sachs príp. ul. Ernsta Sachsa
(Nová ul. je návrhom všetkých obyvateľov novovzniknutej ulice v blízkosti Družstevníckej
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Martiriusova ul.
Brezová ul.
Priemyselná ul.
Slnečná ul.
Ul. J. Nécseya
Ul. J. Bolemana
Pod Svätojánskym kopcom
Tlmačská cesta
Ul. Milana Hanzela
Ul. Jána Ursínyho
Ul. osloboditeľov
Kláštorná ul.
Ul. Gustáva Offermana
Ul. Márie Terézie
Ul. Alexandra Dubčeka
Ul. bl. Sáry
Ul. 1. januára
Snežienková ul.
Purpurová ul.
Ul. Gyula Antal
Ul. Angela Cziczka
Ul. Gyula Juhász
Ul. Sigfried Kollonich
Ul. István Nécsey

ul., hnecf za domovom dôchodcov).

Mestský úrad súčasne s návrhmi na pomenovanie nových ulíc v meste obdržal návrhy na premenovanie súčasných názvov ulíc: Ul. E
Engelsa, Ul. J. Svermu, Ul. K. Marxa, Ul. mjr. Samojlenku, Ul. P. Jilemnického, Ul. S. Majora, Ul. Z. Nejedlého, ako aj návrh na
zmenu názvov ulíc : Námestie hrdinov na Hlavné námestie, Ul. sv. Michala na Kostolná ul., Holubyho ul. na Holubia ul., Ul. I. Krásku
na Stará poštová, Ul. P. O . Hviezdoslava na Pred horí, Ul. F. Engelsa na N a Kalvárii, Ul. J. Bottu na Žabia ul., Ul. J . Jesenského na
Ul. Jánosa Kerséka, Hurbanova ul. na Čertove priekopy, Ul. 29. augusta na Káka, Komenského ul. na Valcová, Ul. A. Sládkoviča na
Tabánska, Ul. K. Marxa na Kasnárska, Ul. P. Jilemnického na Zúgov.
Mestská rada v Leviciach na svojom 9. riadnom zasadnutí dňa 13. 09. 2 0 1 1 zriadila komisiu na pomenovanie ulíc v meste Levice, ktorá
vyhodnotí anketu občanov mesta Levice. Zároveň s konečnou platnosťou, najneskôr do 30.09.2011 predloží návrh na pomenovanie
novovzniknutých 19 ulíc, o pomenovaní ktorých po prerokovaní v komisiách M s Z rozhodne mestské zastupiteľstvo všeobecne
záväzným nariadením na svojom 6. riadnom zasadnutí, ktoré sa bude konať dňa 27.10.2011 a taktiež vyžrebuje v ý h e r c u „ A n k e t y
o pomenovaní nových ulíc v meste Levice", ktorý získa Monografiu mesta Levice.
JUDr. Elena Kusteková, vedúca OOP Ms U
Mgr. Miroslava Mészárošová, právnik OOP MsU

Recepty levických paničiek znovu ožijú
Mesto Levice v spolupráci so Štátnym archívom v Leviciach pripravuje reedíciu kuchárskych knižiek z medzivojnového obdobia minulého storočia s obľúbenými receptami manželiek levických mešťanov.
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V pôvodnej knižke písanej v maďarčine nájdeme množstvo originálnych receptov na chutné zákusky, torty, zeleninové a mäsové
jedlá alebo predjedla. Z týchto
však budú uverejnené len vybra né
recepty aj vzhľadom na to, / e
v súčasnosti by sme niektoré
suroviny ťažšie zháňali a taktiež
by mohol byť problém v bežnej
kuchyni pripraviť napr. plnené
prasa. Staronová kuchárka bude
obsahovať výber receptov iba /<>
4. vydania pôvodnej kuchárskej
knižky, keďže ostatné tri vydania
zatiaľ nie sú k dispozícii a musíme
po nich náročné pátrať po m ú-

zeách a archívoch. Vydanie brožúrky je naplánované do konca
roka v množstve 3 000 ks a budete si ju môcť zakúpiť v kancelárii
prvého kontaktu a v Levickej informačnej agentúre.
(am)

OZIVAM

Vážení občania,
do reiLikcie nám prišlo niekoľko listov, ktorými ste reagovali
na článok „Vráii sa hviezda na pomník"', uverejnený v minulom čísle.
Vzhľadom na ich rozsah ich uverejníme na web stránke mesra
www.levice.sk, kde sa môžete zapojiť aj do diskusie, podobne
ako aj na iacebooku na profile primátora mesta Levice.
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PRIMÁTOR MESTA
pozýva širokú verejnosť na

\

nDEŇ ZDRAVIA V LEVICIACH
27.septembra 2011 od 10,00h do 17,00h v DK Družba
V rámci podujatia ponúkame:
bezplatná kontrola materských znamienok: MED - DERM LEVICE
bezplatné vyšetrenie cholesterolu, tlaku, BMI,WHR:
REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
pomôcky a konzultácie z oblasti dentálnej hygieny: MUDr. IZABELA HANSKOVÁ
denžitometrické vyšetrenie - vyšetrenie hustoty kostí:
REUMATOLOGICKO-REHABILITAČNÉ CENTRUM HLOHOVEC
propagácia pekárenských výrobkov a produktov racionálnej výživy:
MLYN POHRONSKÝ RUSKOV, a. s.
50% zľava do krytej plavárne počas podujatia: SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ LEVICE
propagácia a prezentácia čerstvých mliečnych výrobkov značky LEVMILK:
LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a. s.
merania cukru v krvi, tlak krvi: ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA, z.o. LEVICE + ABBOTT
protidrogová prevencia: KLUB ABSTINENTOV LEVICE - NOVÝ ZAČIATOK
kozmetika z prírody, pomôcky, masáže: DOM POHODY LEVICE
irisdiagnostika: Mgr. REGINA KONDRLÍKOVÁ NOVÉ ZÁMKY
prezentácia zdravotných pomôcok telesne postihnutým občanom, výstava liečivých
bylín: SZŽP OKRESNÉ CENTRUM LEVICE
mini-kurz život zachraňujúcich úkonov, ukážky maskovania jednoduchých poranení
s následným ošetrením: SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ ÚzS LEVICE
prednášky bezbariérového prístupu a zariadení na prekonávanie prekážok pre imobilné
osoby: VELCON, spol. s r.o.
propagácia, predaj a ochutnávka včelích produktov: Ing. ERICH NEVIĎANSKÝ
propagácia produktov zdravej výživy, výživové doplnky: FINCLUB SLOVAKIA, spol. s r.o.
prírodná kozmetika, čaje: NÁTUR VÍTAL
poradenstvo a konzultácie pri problémoch s čítaním, písaním a učením sa (dyslexia,
dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia): ŠTUDIJNÉ CENTRUM BASIC LEVICE
kompenzačné pomôcky pre sluchovo postihnutých: SLOVTÓN BRATISLAVA
fólie na beztukové pečenie: KALITA, spol s r.o. NITRA
prezentácia kompenzačných pomôcok, spôsob života ľudí so zrakovým postihnutím,
ukážky práce vodiaceho psa: ZO ÚNIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA
LEVICE
prezentácia vitamínov - Beatrix Lenčová
preventívne kožné vyšetrenia, prezentácia produktov: VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ
POISŤOVŇA
propagácia prírodných produktov na bylinkovej báze: STARLIFE, KATARÍNA
HRONECOVÁ
poradenstvo v oblasti starostlivosti o vlasy, kadernícke služby, bezplatné líčenie:
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, UL. SV. MICHALA 36, LEVICE
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Pagaštan - zelená pýcha Levíc
V meste Levice rastie okolo 800 jedincov pagaštana konského. S chemickou ochranou
pred škodcom ploskáčikom pagaštanovým začalo mesto Levice ako prvé na Slovensku
a už vyše 10 rokov takto úspešne chránime tieto dominantné stromy v našom meste.
Pagaštan konský (Aesculus hippocastaneum) má na území mesta Levice významné zastúpenie, v dvoch lokalitách mesta
tvorí doslova monokultúru a to v mestskom cintoríne, kde sa vyskytuje ako alejová drevina v počte 366 ks a v menšom
množstve pri obytnom sídle s názvom
Boženy Nemcovej, kde bola v minulosti
vysadená za účelom vytvorenia zelenej bariéry medzi parkoviskom a obytnými
domami.
Obec ako správca zelene je povinná sa
v zmysle zákona č.543/2002 o ochrane
prírody a krajiny starať o zdravotný stav
verejnej zelene, to znamená aj drevín vyskytujúcich sa na jej území. Táto starostlivosť, okrem pravidelných odborných
rezov a následných ošetrení, spočíva aj
v ochrane proti chorobám a škodcom.
So samotnou chemickou ochranou pagaš-

tana konského sme začali v roku 1999,
ako pilotný program ochrany pagaštanov
na Slovensku a pokračujeme úspešne
dodnes, ked každoročne ošetríme skoro
800 ks drevín. Ročne nás chemická ochrana stojí približne 18 tis. EUR, pričom sa
uskutočňujú dve aplikácie chemického
postreku, v ktorom je okrem účinných
chemických látok na ochranu pagaštana
proti ploskáčikovi pagaštanovému pridaná
aj účinná látka na ochranu pred hubovitými chorobami a tiež listové hnojivo na posilnenie celkového zdravotného stavu drevín.
Vďaka tejto ochrane máme v našom meste
už dlhé roky počas vegetácie pagaštany
sviežo zelené a v tomto období už aj
s bohatou úrodou gaštanov.
Ing. Mária Parráková
foto: MsÚ
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Mesto Levice,
v .súkldť so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a Všeobecne
záväzným nariadením mesta Leviie č. 58 o odpadoch v spolupráci s Firmou Ing. Jozef Horniak - V1A1 l.l; organizuje

ZBEH V H K 0 0 B J E M 0 V É H 0 ODPADU
ktorý sa uskutoční v 3. etapách:
* v mestských časľuJi
" v zástavbe s rodinnými domami
" z . á s i a \ b e s bytovými domami

22.9.- 24.9. 201 I
21'.1).
2.10. 201 I
6 . 1 0 . - 9.10.2011

Do veľkoobjemových kontajnerov je povolene ukladal veľkoobjemový. veľkorozmerný odpad. z.dô\odu využitia kapacity kontajnera vhodne rozobral). Vo všeobecnosti je možné ukladať
všetky druhy komunálnych odpadov, krorý nie je možné
uiniesiniť do bežných zberových nádob 11 20 I resp. 1100 1),
okieni odpadu nebe/pecneho .t tzv. zeleného ihioodpadiľ.
Rozmiestnenie koniainerov bude zverejnene vo vvvesnv J i tabuliach mesta.
Požiadavky na odvoz koniajneiov môžu občania ohlásil n.i
i.č 635 02 5o (MsC Levice}.

Organizátori:
6 2 PatnW.iwn Semtuli

<í,
Vsjj

Drobný stavebný odpad môžu občania bezplatne odovzdať
v množstve max. 250kg/osobu/rok na zberový dvor na Mochovskej ul. v areáli C T Z , kde je možné taktiež odovzdať nebezpečné odpady (olovené a iné batérie, oleje, zvyšky farieb
a pesticídov, žiarivky, odpadové handry a iné predmety znečistené olejmi, farbami, elektronický odpad v ucelenom stave chladničky, televízory, počítače a pod.).
Ďalšie informácie môžete získať na MsÚ Levice, t.č. 6350 256 .
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Kam sa vybrať na výlet?
Tentokrát Vám predstavíme tri objekty ludovej architektúry, ktoré sa zachovali, obnovili a slúžia na to, aby nám priblížili život našich
dedov, pradedov, našich predkov... Spoznajte ďalšie zaujímavosti tekovského regiónu a získajte tipy na výlet.
V malebnom prostredí na brehu rieky Hron, cca 13 km od
Levíc sa v obci Jur nad Hronom
nachádza ľudový dom - DUBA.
Jeho majitelia, manželia Duboví, hovoria o jeho originalite
a jedinečnosti. V tradičnom
rodinnom dome pochádzajúcom z roku 1860 nájdete okrem
bohato zariadenej kuchyne,
izby, komory i pec, chliev, rôzne
poľnohospodárske prostriedky,
ba dokonca i zariadenú školskú
triedu s pedagogickou dokumentáciou z roku 1 900. Súčasťou domu je i veľký dvor, na
ktorom sa zvyknú organizovať
ukážky ľudových remesiel. „Naše korene nás živia", to je heslo,
ktorým sa manželia Duboví riadia. Navštíviť ich môžete každý
deň v týždni podľa dohodnutia

vopred. Viac informácií nájdete
na stránke www.dubataj-haz.
szm.com.

Ľudový dom v Rybníku
V obci Rybník, ktorá je vzdialená 11 km od mesta Levice,
môžete navštíviť taktiež jeden
zo zachránených a obnovených
ľudových domov. Nachádza sa
na Tepličnej ulici č. 381. Zachované tradície tohto regiónu
sú ukryté práve v ňom. Dom je
postavený kombináciou kameňa a hliny a má typickú dispozíciu — predná izba, pitvor so
vstupom a čiernou kuchyňou s
otvoreným komínom, zadná
izba, komora a nakoniec maštaľ. Nájdete v ňom vystavený
typický storočný nábytok alebo
napríklad aj krosná. V nedávnej
minulosti sa v tomto ľudovom

dome natáčal i film „Tekovská
svadba". V prípade, že máte
záujem o prehliadku, mali by
ste kontaktovať pani Bajanovú
(tel.č.: 036/632 4150), ktorá
vám na požiadanie dom s radosťou otvorí.

Skanzen
v Tekovskom Hrádku
Približne 15 km od Levíc sa nachádza Skanzen doslovne „zachránený v poslednej chvíli".
Obdivuhodné je, že v ňom rodina Néveriová zrealizovala
všetky opravy z vlastných prostriedkov. Súčasťou Skanzenu sú
tri domy s číslami 17, 18, 19.
Zvláštnosťou Skanzenu je, že
ide o tri domy rôznych kategórií - gazdovský s keramic-

kými kachľami, sedliacky dom
s pecou a sporákom a tretí chudobnejší dom s hlinenou pecou. Prostredie dýchajúce históriou, milí majitelia a výnimočne vzácne predmety, náradia, zariadenia a stroje, či rôzne
knihy a spisy, vás rýchlo prenesú do čias minulých. Tento
skanzen je dôkazom toho, ako
môže láska k tradíciám a histórii pomáhať v ich zachovávaní
a uvedomovaní si jednoduchosti a krásy života v storočiach
minulých. Návšteva Skanzenu
je možná v sobotu a v nedeľu od
jari do jesene. Svoju návštevu
radšej vopred ohláste na tel.
čísle: 0905 543 249.
(zo), foto: obec Rybník, rod.
Néveriová, rod. Dubová

HodovA slávnosť nasledoje beseda
o levickej Kalvárii

V stredu 14. septembra na sviatok Povýšenia sv. Kríža bola na levickej Kalvárii
hodová slávnosť, ktorú tu už po druhý rok
pripravilo O Z Patrimonium servandi.
Sprievodné slovo a spev na pobožnosti
krížovej cesty boli v réžii žiakov a študentov
levickej Katolíckej spojenej školy Sv. Vincenta de Paul. Sv. omšu celebroval pán
dekan mons. Ján Bednár. Hody bratskej
lásky - agapé (podľa zvyku prvých kresťa-

nov) sme mohli pre početných účastníkov
„kalvárskych hodov" realizovať vďaka štedrým sponzorom a finančnej spoluúčasti
Nitrianskeho samosprávneho kraja.
V piatok 23. septembra 2011 bude od 18.
hodiny v centre mladých Kontakt café (na
Kasárenskej ulici) širokej verejnosti určená
beseda o levickej Kalvárii. Členovia O Z
Patrimonium servandi, zástupcovia mesta
i dobrovoľníci z radov našich priaznivcov

chcú predstaviť účastníkom besedy históriu
i súčasné premeny levickej Kalvárie, upozorniť na jej prírodné zaujímavosti, predstaviť spoluprácu s inými subjektami i naše
plány do budúcnosti.
Srdečne na besedu do Kontakt café pozývame nielen mladých, ale i skôr narodených.
PhDr. Katarína Holbová
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Levická televízia prechádza zmenami
Levická televízia bola začiatkom roka nútená prijať úsporné opatrenia a to pristúpiť k zníženiu počtu zamestnancov. Tieto nepopulárne
zmeny vyplynuli zo vzniknutej straty v hospodárení za rok 2010, ktorá vznikla nepridelením očakávaných dotácií Nitrianskym samosprávnym krajom. Začiatkom júla nastala zmena aj na poste konatelky spoločnosti. Aké ďalšie zmeny sa plánujú a čo Levická televízna
spoločnosť (LTS) pripravuje pre svojich divákov sme sa spýtali novej konatelky Jany Bátovskej.
* L T S bola nútená pristúpiť k
neobľúbeným
personálnym
zmenám, s koľkými pracovníkmi teraz fungujete?
Fungujeme s počtom 5 ľudí,
z čoho dvaja nie sú zamestnancami LTS, sú to študenti s ktorými sme uzatvorili zmluvu
o vykonaní pracovnej činnosti.
Týmto spôsobom sme obohatili spoločnosť „o mladú krv"
a nové nápady a zároveň sme
znížili mzdové náklady, nakoľko za študentov platíme len
minimálne odvody.
• Plánujete nejaké zmeny aj vo
vysielacej štruktúre, napr. nové
relácie a pod.?
Vo vysielacej štruktúre sme
vykonali zmeny, ktoré sa týkali
maďarského vysielania. Vzhľadom k tomu, že na území Levíc
nežije viac ako 15 % populácie
maďarskej národnosti, dospeli
sme k názoru, že nie je efektívne vynakladať peňažné prostriedky na vysielanie spravodaj-

stva v maďarskom jazyku. Zrušené bolo rovnako aj teletextové vysielanie, ktoré už v našej
spoločnosti dlhodobo nefungovalo. Čo sa týka štúdiových
rozhovorov, tie sa budeme
snažiť realizovať so zameraním
na rôzne cieľové skupiny, radi
by sme dali priestor okrem
predstaviteľov mesta a poslancov aj rôznym odborníkom či

Levice
otvára v školskom roku 2011/2012
ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY:
detimaterské školy
Moderný tanec
Hip - hop
juniori
Moderný tanec
Hip - hop
Moderný tanec
Hip - hop
hlavná veková kategória
Moderný tanec
Disco dance
deti
Moderný tanec
Disco dance
juniori
Moderný tanec
Disco dance
hlavná veková kategória
Moderný tanec
detský domov
Break dance
Disco show
juniort
Disco show
hlavná veková kategória
Zumba
pre deti a mládež
Latinsko Americké tance
začiatočníci
Spoločenské tance
Latinsko Americké tance
pokročilí
Spoločenské tance
Štandardné tance
začiatočníci
Spoločenské tance
Spoločenské tance
Štandardné tance
pokročilí

už z oblasti vedy, kultúry, športu alebo gastronómie. Snažili
sme sa vsadiť aj na audiovizuálnu stránku nášho vysielania
a taktiež sme vo väčšej miere
rozbehli i reklamy.
• Podľa čoho vyberáte témy do
vysielania a čo vašich divákov
najviac zaujíma?
Príspevky do vysielania zaraďujeme z rôznych oblastí života
podľa možností, ktoré máme
k dispozícii. Na konci júna
tohto roka sme uskutočnili
anketu v meste Levice, kde sme
sa pýtali respondentov, čo by
radi videli vo vysielaní LTS. Na
základe odpovedí môžem konštatovať, že požiadavky v prevažnej miere korešpondovali
s reálnym obsahom vysielania.
Snažíme sa priebežne reflektovať na požiadavky občanov
a do budúcnosti naďalej očakávame, že nám budú zasielať
nápady i námety, ktoré ich zaujímajú.

* V súčasnosti prebieha na
Slovensku digitalizácia vysielania, ako to bude so signálom
M M D S z vysielača na Váp-,
niku? Dokedy bude vysielať
a aké zmeny čakajú levickú
televíziu?
Signál M M D S z vysielača na
Vápniku bude dostupný do
konca kalendárneho roka a my
momentálne v spolupráci s primátorom mesta uvažujeme nad
ďalším najvhodnejším riešením. Do úvahy pripadajú 2 možnosti, t.j. zmluvná spolupráca
so spoločnosťou Satro, spol.
s r. o., a taktiež umiestnenie
vysielača na Nemocnici s poliklinikou v Leviciach, prostredníctvom ktorého by nás mohli
sledovať i okolité obce. Snažíme sa hľadať finančne najefektívnejšie riešenie a zároveň je
v našom záujme zabezpečiť,
aby nás sledovalo čo najviac
divákov.
(am) foto: Adriana Macákovd

Spoločenské tance
choreografie
Výtvarný krúžok
materské školy
Výtvarný krúžok
I. - IV. ročník
Výtvarný krúžok
V. - IX. ročník
Klub dievčat
II. - IX. ročník
Šikovné ruky
Krúžok výpočtovej techniky
Krúžok výpočtovej techniky
Krúžok výpočtovej techniky počítačové hry
Krúžok výpočtovej techniky počítačové hry
Internet klub
Šachová škola
Šachová škola
Futbal
Malý futbal
Hokej
Rybársky krúžok
Akvaristický krúžok
Hudobná skupina

sútažné tance

detský domov
začiatočníci
pokročilí
materské školy

začiatočníci
pokročilí

Otvorenie krúžkovej činnosti bude v CVČ
19.septembra 2011 o 15.00 hod.
Informácie a prihlášky: Centrum voľného času v Leviciach,
Ul.A.Sládkoviča 2, www.cvclv.edu.sk
tel. č. : 036/6 312 661, fax: 036/6 305 220,
e-mail: centrumv36@cvclv.edu.sk
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Výsledky žrebovania z letnej súťaže
III. ročník letnej súťaže na podporu domáceho cestovného ruchu vyhlásilo mesto Levice
1. júla. Súťažiaci mohli dovolenkovať a spoznávať tekovský región do 9. septembra.
Regionálna súťaž, ktorej hlavným cieľom je
podporiť rozvoj cestovného ruchu (dalej
len CR) sa už po tretíkrát stretla so záujmom. Tento rok milo prekvapila zvýšená
účasť návštevníkov z východného a západného Slovenska. Súťažiaci mali možnosť

počas dvoch letných mesiacov navštíviť
zaujímavosti tekovského regiónu, zúčastniť
sa tradičných podujatí či relaxovať alebo si
zašportovať. Tohtoročnou novinkou bola
možnosť navštívenia gastronomických zariadení.
Celkom sa nám vrátilo 117 správne vyplnených kupónov, ktoré boli zaradené do
žrebovania. Do trojice najnavštevovanejších atrakcií regiónu sa dostali Tekovské
múzeum, Kúpalisko Margita-Ilona a Reštaurácia Koliba.
Sme radi, že aj tento rok sa našli subjekty,
ktoré sa rozhodli s mestom spolupracovať
a aj takí, ktorí venovali cenu do súťaže.
Poďakovanie patrí i všetkým súťažiacim,
i tým, ktorí nakoniec neposlali súťažný
kupón, no aj napriek tomu podporili
rozvoj C R v regióne.
Žrebovanie výhercov sa konalo dňa 12. septembra za účasti levickej televízie. Ceny si
výhercovia budú môcť prevziať od 19. septembra na Mestskom úrade v Leviciach,
1. poschodie, č. dv. 52, počas úradných
hodín.
V prípade akýchkoľvek otázok volajte:
036/6350 204 (Ing. Obická Zuzana),
prípadne napíšte e-mail na: zuzana.obicka@levice.sk
VÝHERCOVIA:
1 .Týždňový pobyt v rekreačnom zariadení
Margita-Ilona pre 4-6 osôb (Leto 2012) cenu venovalo Mesto Levice
- Nina Trnavská, Majcichov

2. Teleskopické palice Worker Stubai (cenu
venoval Nitriansky samosprávny kraj) +
permanentka na kúpalisko Margita-Ilona,
s.r.o. - Monika Hozová, Levice
3. Športový batoh Trimm Cooler (cenu
venoval Nitriansky samosprávny kraj) +
poukaz do Reštaurácie Koliba v hodnote
20,- € + permanentka na horúci kúpeľ
a masáž v Santovka wellness
- Véra Motejzíková, Levice
4. Poukaz do Reštaurácie Koliba v hodnote
20 € + darčekový balíček od firmy AG ALDOX
- JUDr. Iveta Horniaková, Levice
5. Darčekový kôš od Levických mliekarní,
а.s + permanentka na horúci kúpeľ a masáž
v Santovka wellness
- Silvia Gunišová, Horná Seč
б.Sada vín od regionálneho výrobcu + permanentka do Relaxačno-športového areálu
Kalná nad Hronom
- Helena Medvecká, Levice
7. Sada vín od regionálneho výrobcu + permanentka do Relaxačno-športového areálu
Kalná nad Hronom
- Vlastička Hodeková, Levice
8. Monografia mesta Levice a prekvapenie
+ permanentka do Relaxačno-športového
areálu Kalná nad Hronom
- Mária Bielikôvá, Levice

jaskyne v Starom Tekove + rodinná voľná
vstupenka Tekovského múzea
- Tibor Matej ička, Levice
12. Badminton set garden (cenu venoval
Nitriansky samosprávny kraj) + permanentka do sauny
- Martin Adrášik, Levice
13. Balíček od Tekovského múzea + volejbalová lopta (cenu venoval Nitriansky
samosprávny kraj)
- Bc. Romana Hrebíčková, Levice
14. Balíček od Tekovského múzea + Picnic
deka King camp (cenu venoval Nitriansky
samosprávny kraj)
- Michaela Danidová, Levice
Výhercom srdečne blahoželáme!
7M. spoluprácu dakujeme: 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, TassatJozef 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.

9. Monografia mesta Levice a prekvapenie
+ permanentka do Kina J U N I O R
- Radka Šinková,
Liptovský Mikuláš
mmmmmmmmmmammammm
1 0.Monografia
mesta Levice a prekvapenie + permanentka do krytej plavárne v Leviciach
- Lujza Gunišová,
Horná Seč
11.Sada kancelárskych potrieb + permanentka do soľnej
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PROGRAM KINA JUNIOR
16. 9. 2011 o 18.30 hod., R Ý C H L O A ZBESILO 5
Akčný film USA, MP od 12 r., ST. 100 min., Vstupné : 2,20 €,
17. a 18. 9. 2011 o 15.30 hod., M A C K O PÚ
Anim. rod. komédia USA, MP , SD, 64 min., Vstupné:2,30 €,
17. a 18. 9. 2011 o 18.30 hod., T R A N S F O R M E R S 3
Akčnv sci-fi USA. MP od 12 r., C D , 154 min.,
Vstupné: 2,40 ť
PREMIFRA
20. a 21. 9. 2011 o 18.30 hod., CAPTAIN AMERICA: PRVÝ
AVENGER, PREMIÉRA, Akčný sci-fi USA, MP od 12 r., Č D ,
90 min., Vstupné: 2,30 €
22. 9. 2011 o 19.00 hod.,
Taliansko, 1971, 130 min

SMRŤ V BENÁTKACH
Filmový klub Otáznik

23., 24. a 25. 9. 2011 o 15.30 hod., AUTÁ 2
Anim. rodinná komédia USA, MP od 7 r., SD, 114 min.,
Vstupné: 2,30 €
PREMIÉRA
23. 9. 2011 o 18.30 hod., PIRÁTI KARIBIKU: V NEZNÁM Y C H V O D Á C H Akčnv dobrodružný film USA, MP od 12
rokov. ST, 140 min., Vstupné: 2,30 ť
24. a 25. 9. 2011 o 18.30 hod., ŠÉFOVIA N A ZABITIE
Komédia USA, MP od 15 r., ST, 98 min., Vstupné: 2,30 €
PREMIFRA
27, a 2 8 . 9 . 2 0 1 1 o 18.30 hod., M R C H A UČITEĽKA
Komédia USA, MP od 15 r., ST. 92 min.. Vstupné: 2,30 C
PREMIÉRA
29. 9. 2011 o 19.00 h»d., D R U H Á STRANA M I N C E
Poľsko 200 l J, % min. Filmový klub Oi.í/nik

životné prostredie
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15. a 16. októbra 2011 o 18.30 hod.. BLÁZNIVÁ HLÚPA
LÁSKA Komédia USA, MP od 12 rokov. ST, 118 min..
Vstupné: 2,30 € PREMIÉRA
18. a 19. októbra 2011 o 18.30 hod., V O D A PRE S L O N Y
Romantický film USA, MP od 12 rokov, ČT, 121 min.,
Vstupné: 2,- €
20. októbra 2011 o 19.00 hod.. N Ó R S K E D R E V O
Japonsko, 2010, 133 min., Filmový klub Otáznik Projekt 100
21., 22. a 23. októbra 2011 o 15.30 hod., SAXÁNA
A LEXIKÓN K O U Z E L Rodinný film ČR, MP od 12 rokov,
ČV, 90 min., Vstupné: 2,30 €, PREMIÉRA
21. októbra 2011 o 18.30 hod., PÁN POPPER A J E H O
T U Č N I A C I Komédia USA, MP od 12 rokov, Č D , 100 min..
Vstupné: 2,- €
22. a 23. októbra 2011 o 18.30 hod., Z O O Š E T R O V A T E Ľ
Komédia USA, MP od 12 rokov, Č D , 104 min.,
Vstupné: 2,30 £ PRFMIF.RA
25. a 26. októbra 2011 o 18.30 hod., KOVBOJI A VOTRELCI
Sci-fi, western USA, MP od 12 rokov, Č D , 100 min..
Vstupne: 2,30 C PREMIÉRA
27. októbra 2011 o 19.00 hod., U T O R O K PO VIANOCIACH
Francúzsko / Nemecko / Rumunsko, 2010, 100 min., Filmový
klub Otáznik projekt 100
28., 29. 4 30. októbra 20II o 18.30 hod., L Ó V E
Romantická dráma SR, ČR, MP od 12 rokov, SV, 90 min..
Vstupné: 2,50 € PREMIÉRA
2'). .1 30. októbra 2011 o 15.30 hod., ŠMOLKOVIA
Anim. mdinn.i komédia USA ,MP, SD, 102 min.,
Vstupné: 2,30 <

30. 9. 2011 o 18.30 hod., Z R O D E N I E PLANÉTY OPÍC
Dobrodružný film USA, MP od 12 r., ČT, 105 min.,
Vstupné: 2,30 €
PREMIÉRA
1. a 2. októbra 2011 o 15.30 hod., K U N G F U PANDA 2
Animovaná komédia USA, MP, SD, 100 min., Vstupné: 2,40 €,
PREMIÉRA
I. a 2. októbra 2011 o 18.30 hod.. Z R O D E N I E PLANÉTY
O P Í C Dobrodružný film USA ,MP od 12 rokov, ČT. 105 min..
Vstupné: 2,30 €, PREMIÉRA

Tekotsŕfeé n t o m v tevtetreh
Klub Wstsrífifeýcítfigotto. se. Nitra.
Slovanské bmské mieumm v Sansíag Stiavntel
organizujú I. konferenciu

4. a 5. októbra 2011 o 18.30 hod., LIDICE PREMIÉRA
Dráma ČR, MP od 12 rokov, ČV, 126 min., Vstupné: 2,40 €,
6. októbra 2011 o 19.00 hod., M E L A N C H Ó L I A
Dánsko/Francúzsko/Nemecko/švédsko/'ľaliansko.20] l , 130
min. Filmový klub Otáznik Projekt 100
októbra 201 1 o 18.30 hod., CIGÁN
Dráma SR, ČR, MP od 12 rokov, SV, H F min.. Vsrupné: 2.- (
8. a 9. októbra 201J o 15.30 hod., M E D V E Ď YOGI
limovaná rozprávka USA, MP, SD, 80 min., Vstupné: 2,- €
8. a 9. októbra 2011 o 18.30 hod., SKYLINE
Akčný sci-fi thriller USA, MP od 12 rokov, ČT, 94 min..
Vstupné: 2,30 €, PREMIÉRA
II. a 12. októbra 2011 o 18.30 hod., N E V I N N O S Ť
Dráma ČR, MP od 12 rokov, ČV, 98 min.. Vstupne: 2,30 f„
PREMIÉRA
13. októbra 2011 o 19.00 hod., E R O T I K O N
C „SR. 1929, 85 min. Filmový klub Otá/nik Projekt 100
14. októbra 2011 o 18.30 hod., N I C K Y H O RODINA
Dokument SR,ČR, MP od 12 rokov, SD, 96 min., Vstupné: 2 , - 1
15. a 16. októbra 2011 o 15.30 hod., RIO
Animovaná komédia USA, MP, SD, 96 min., Vstupné: 2,- €

" H i s i ó n u výroby

fajok

ÍÍ a r c h e o l o g i c k é n á l e z y
fajok na Slovensku

t

Ciciam koB&raxM je sfctradrat*
odborných taťonnácif o histórii výroby
fajok m Slovensku, o súčasných výrobcoch, o zbierkových fondoch nielen
v mfaeádi ale aj súkromných zberateľov, e pestovaní s spracovaní tabaku.
BífaMou konferencie je eskuräa do
Rankti Štiavnice s prehliadkou F*jkirsk^ dietae v Starom zámku, s itkážtou výmby hlinených fajok na originálnych dobových strojoch, s moínosťou
vlastnoručného vyrobenia fajky pod
dohMom QjMiatoha nuystra Jána
Ftahsi Brehov.
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M«stské kultúrne stredisko Levice
Divadlo J. G . Tajovského Zvolen

Vas p o z ý v a | ú

n a s i t u o f n ú kov

Robína Hawdona

Mestské kultúrne stredisko Levice
D O M U M Z S S Krikpnv
a výtvarnícka Untro icsiová
Vás pozývajú na výstavu prác klientov
DOMUMZSSKrškony

9 Iné...
svet voskovej tvorby
vovfsonHiSMajiim

22.9.2011 o 1SJ0 bod.
sále UK Družba levice
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vstup vofný
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