NOVINKY

z levickej radnice
Občasník mesta Levice

č. 3, ročník X., júl 2012, nepredajné

Na pešej zóne rozdávali vodu
Mesto Levice z dôvodu dodržiavania pitného režimu obyvateľov zabezpečilo počas
extrémnych horúčav začiatkom júla pre
občanov mesta a jeho návštevníkov pitnú
vodu, ktorú v centre mesta rozdávali pracovníci Územného spolku Slovenského
červeného kríža v Leviciach. Akcia sa stretla u verejnosti s veľkým ohlasom a niektorí
okoloidúci sa prišli napiť aj viackrát. Mesto
vodu zabezpečilo vrámci projektu Zdravé
mesto Levice, ktorého hlavným cieľom je
starostlivosť o zdravý životný štýl obyvateľov. Pripomíname, že na osvieženie slúžia
aj pitné fontánky na námestí alebo pitná
fontána „Vajce“na pešej zóne.
Upozorňujeme občanov, aby nezabúdali na
pitný režim počas horúčav. Dospelý človek by
mal počas dňa vypiť najmenej tri litre nápojov, najlepšie čistej vody, na pitný režim detí
by mali dozerať rodičia. Starším a chronicky
chorým ľuďom sa odporúča, aby svoje aktivity obmedzili na minimum a pokiaľ možno
z domu vychádzali len ráno alebo večer.
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Zmena cestovných
poriadkov MHD
Vážení občania, od 1. 7. 2012 dochádza ku zmene cestovných poriadkov na
linkách MHD. Aktuálne cestovné poriadky MHD nájdete na www.levice.sk
a www.sadnz.sk.
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Z rokovania mestského zastupiteľstva dňa 28. 6. 2012
4. riadne zasadnutie otvoril a prítomných privítal primátor mesta Ing. Štefan Mišák. V úvode rokovania poslanec Medovarský
oznámil svoje vzdanie sa členstva v mestskej rade, z tohto dôvodu
primátor vyzval poslanecké kluby na prípravu návrhu kandidátov do najbližšieho zasadnutia MsZ. Úvodnými bodmi rokovania
bolo vymenovanie nového náčelníka Mestskej polície v Leviciach
(MsP) a voľba hlavného kontrolóra mesta Levice. Na základe výberového konania dňa 15. 5. 2012 bol z uchádzačov o funkciu
náčelníka MsP vybraný Mgr. Ján Marcinek, ktorý bol mestským zastupiteľstvom vymenovaný za náčelníka s nástupom
od 1. 7. 2012. Na základe odstúpenia Ing. Jána Bačíka z funkcie
hlavného kontrolóra mesta Levice v apríli t.r. bola vyhlásená voľba nového kontrolóra. Každý z 21 uchádzačov dostal 2 minúty
priestor na predstavenie sa a následne poslanci v zmysle zákona
pristúpili k tajnej voľbe. Za nového hlavného kontrolóra mesta
bol zvolený Ing. Bernard Slobodník, ktorý získal nadpolovičnú
väčšinu hlasov.
Najdlhšie diskutovaným bodom bola žiadosť spoločnosti VaV Invest s.r.o. v súvislosti s výstavbou OC Europa, o čom vám prinášame informácie v samostatnom článku na strane 4.
Ďalším bodom rokovania bolo poskytnutie dotácií PO a FO pôsobiacim na území mesta Levice z oblastí školstva a vzdelávania, kultúry,
športu, životného prostredia a výstavby a z oblasti sociálnej a zdravotnej. Na podporu uvedených oblastí bolo v rozpočte mesta na tento
rok vyčlenených 42 500 eur, ktoré boli rozdelené celkom 50 právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom. O pridelení dotácií
rozhodujú komisie MsZ, pričom komisia športu disponovala sumou
21 250 eur, komisia kultúry sumou 8 500 eur, komisia sociálna a zdravotná sumou 5 525 eur, komisia školstva sumou 4 250 eur a komisia
životného prostredia a výstavby rozdelila sumu 2 975 eur .
Rozpočtovým opatrením poslanci schválili navýšenie výdavkov na
prevádzku fontán na námestí o 30 tis. eur oproti pôvodne v rozpočte schválenej sume 7 500 eur. Nárast prostriedkov na ich prevádzku
bol spôsobený poruchami, ktorých preplatenie bude mesto požadovať od realizátora stavby. Ďalším dôvodom zvýšenia nákladov je
používanie vody z verejného vodovodu kvôli tomu, že fontány sú
prístupné aj pre deti a prípadné požitie vody nesmie spôsobiť žiadne zdravotné problémy. Činnosť fontán zabezpečuje 21 čerpadiel.

Na záver bol predložený návrh nehnuteľností na vyhlásenie za pamätihodnosti mesta Levice. Ide o nižší stupeň ochrany historicky
významných objektov v našom meste s cieľom ich morálnej ochrany, upozornenia na ich význam či výnimočnosť. V porovnaní
s národnými kultúrnymi pamiatkami pre vlastníka nevyplývajú žiadne povinnosti. Poslanec Salinka navrhol doplniť zoznam
o rodný dom Imricha Karvaša v Kalinčiakove, ktorý bol prvým
guvernérom Národnej banky. V zozname sú uvedené tieto nehnuteľnosti: Budova Cirkevného reformovaného gymnázia s VMJ Pétera Czeglédiho, Ul. sv. Michala 38; Budova Obchodnej akadémie
v Leviciach, Ul. K. Kittenbergera 2; Budova Gymnázia Andreja
Vrábla v Leviciach, Mierová 5; Budova Strednej odbornej školy
v Leviciach, Ul. sv. Michala 36; Budova bývalej židovskej ľudovej
školy v Leviciach Levice, Ul. Holubyho 1; Budova Špeciálnej materskej školy v Leviciach, Ul. 29. augusta 2A; Budova súkromnej
školy T. Smaragd, Ul. SNP 26; Budova hlavnej pošty v Leviciach,
Námestie hrdinov 8/10; Budova Okresného súdu v Leviciach, Kalvínske námestie 7; Budova bývalej detskej nemocnice v Leviciach,
Ul. M.R.Štefánika 65; Areál kasární, Šafárikova ulica 9; Areál levického mlyna, Mlynská ulica; Dom športu, Ul. Ľ. Podjavorinskej
3; Budova Mestského oddelenia Policajného zboru SR v Leviciach,
Ul. sv. Michala 35; Zborový dom Cirkvi bratskej v Leviciach,
Ul.Sama Chalupku 7; Nový evanjelický kostol a zborové centrum,
Ul. čs. armády 18/A; Kostol Ducha Svätého na sídlisku Rybníky,
Perecká 43; Areál levického mestského cintorína a vojenský cintorín, Ul. SNP 54; Areál židovského cintorína, Pod Krížnym vrchom; Areál tabakovej továrne, Kálnická cesta; Budova bývalého
kina Slovan, Kasárenská ulica 2A; Areál levickej nemocnice, Ul.
29. augusta 2; Areál mestského parku, Ul. Ľ. Štúra; Areál levickej
Kalvárie; Budova penziónu Tilia, Záhradná ulica 2; Budova levickej pobočky Tatrabanky Levice, Mlynská ulica 3.
V diskusii poslanci tlmočili pripomienky občanov zo svojich volebných obvodov. Jednotlivé diskusné príspevky, zápisnicu zo zasadnutia a materiály k rokovaniu nájdete na www.levice.sk v časti
Samospráva – Zasadnutia MsZ. Najbližšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva sa uskutoční 30. 8. 2012.
(am)

Štát pozastavil financovanie projektov – rekonštrukcia
VI. Základnej školy bude pokračovať
Ministerstvo pôdohospodárstva SR v polovici mája oznámilo Mestu Levice, že z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov
je ako riadiaci orgán pre Regionálne operačné programy nútené pozastaviť preplácanie financovania projektov v rámci tohto
operačného programu. Z tohto dôvodu samospráva na základe odporúčania ministerstva zvažovala prerušiť realizáciu prác na
schválenom projekte rekonštrukcie VI. ZŠ
do obdobia, kým ministerstvo opätovne
neobnoví ich preplácanie.
Vzhľadom k tomu, že práce na
rekonštrukcii školy by mali byť ukončené
do konca decembra 2012, mesto sa
rozhodlo v rekonštrukcii pokračovať.

Jedným z hlavným dôvodov je aj fakt, že
práce sa uskutočňovali počas školského
roka a ich ďalšie predlžovanie by naďalej
značne obmedzovalo vyučovací proces.
Podľa vyjadrenia zhotoviteľa stavby
spoločnosti Euro-Building niektoré
práce neboli zlučiteľné s prevádzkou
školy z dôvodu nebezpečných výparov,
a preto je ich nutné realizovať v období
školských prázdnin. Mesto trvá na tom,
aby do konca prázdnin boli ukončené
predovšetkým všetky práce v interiéri
školy, aby na začiatku školského roka
boli triedy pripravené a žiaci neboli
obmedzovaní vo vyučovaní. Práce bude
mesto uhrádzať z vlastných zdrojov

do doby, kým ministerstvo obnoví
preplácanie platieb.
Celkové náklady projektu rekonštrukcie
Základnej školy na Saratovskej 85 sú
vo výške skoro 1 mil. Eur €. V rámci
rekonštrukcie na hlavnej budove
školy dôjde k výmene okien a dverí,
k výmene plochej strechy za sedlovú
a k zatepleniu budovy. Do budovy bude
vybudovaný bezbariérový vstup. Bežné
a špecializované učebne budú vybavené
novým
interiérovým
vybavením,
odbornými pomôckami a informačnokomunikačnými technológiami.
(am)
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Mestská polícia pod novým vedením
Mestské zastupiteľstvo v máji t.r. odvolalo z funkcie doterajšieho náčelníka Mestskej
polície v Leviciach (MsP) Ing. Jozefa Polku a vyhlásilo výberové konanie. Na zasadnutí
mestského zastupiteľstva (MsZ) dňa 28.6.2012 bol na základe návrhu výberovej komisie za náčelníka Mestskej polície Levice zvolený Mgr. Ján Marcinek. Ako uviedol, pri
tejto funkcii by chcel využiť svoje 24-ročné skúsenosti v policajnom zbore, kde pôsobil
ako policajný vyšetrovateľ a neskôr ako riaditeľ odboru vyšetrovania. Svoje pôsobenie
ukončil s hodnosťou podplukovník. Nového náčelníka sme sa hneď po zvolení opýtali,
aké sú jeho ciele v tejto funkcii.

Aké sú Vaše prvé kroky, ktoré chcete urobiť ako náčelník mestskej polície?
Najprv sa musím oboznámiť s fungovaním súčasnej štruktúry MsP, ako aj s jej
jednotlivými pracovníkmi. Vypočujem si
ich názory, ako aj názory poslancov MsZ
a predstaviteľov mesta Levice. To, čo je
dobré a funguje, zachovám, no chyby
a nedostatky sa budem snažiť odstrániť.
Samozrejme, že sa bude musieť prihliadať
na hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami a k tomu sa budú musieť
prispôsobiť zmeny, ktoré budú potrebné.
Často sa stretávame s nedôverou občanov
voči príslušníkom mestskej polície. Ako
navrhujete zlepšiť vzťahy občan-policajt?
Vzťah občana k mestskej polícii chcem
zlepšiť a skvalitniť spropagovaním činnosti MsP, zviditeľniť prácu mestských
policajtov, vniesť do ich práce viac ochoty, pomoci a rešpektu než represie voči
občanom mesta. Obyvatelia mesta musia cítiť, že MsP ako poriadkový útvar
mesta je tu pre nich, že im pomáha. Až
následne, voči sústavným porušovateľom nariadení, budú použité represívne opatrenia. Vzťahy medzi občanom
a mestským policajtom sa môžu zlepšiť
vtedy, ak sa navzájom budeme lepšie poznať
a rešpektovať.

Máte už predstavu o projektoch a aktivitách, ktoré by ste chceli realizovať?
Prostredníctvom web stránky mesta by
som chcel informovať verejnosť o činnosti MsP a vytvoriť priestor s možnosťou komunikácie verejnosti s mestskou
políciou. Na Mestskom úrade v Leviciach by som chcel zriadiť schránku, do
ktorej by občania mohli dávať svoje podnety, návrhy a pripomienky ohľadom
MsP Levice. Chcem viac zameriavať činnosť na najviac ohrozené skupiny obyvateľov v našom meste ako sú deti, mládež a dôchodcovia, na ktoré budú viac
smerovať aktivity z oblasti prevencie
kriminality, možnosti kontaktov s odborníkmi, prednášok a besied. Chcem
zlepšiť spoluprácu so zložkami štátnej
polície na rôznych úrovniach, viac spolupracovať so všetkými školami v našom
meste, od materských škôl, cez základné
a stredné školy. V neposlednej miere by
som chcel zvýšiť aktivitu MsP na úseku
ochrany majetku mesta a občanov a ochrany životného prostredia.
Dlhodobým problémom v meste sú nezodpovední psíčkari. Ako plánujete riešiť tento problém?
Nezodpovední psíčkari sú už dlhodobým problémom v našom meste. Myslím si, že v tejto oblasti je potrebné zvýšiť preventívnu činnosť mestskej polície.
Občania by si mali uvedomiť, že porušovaním mestských nariadení v tejto
oblasti škodia v prvom rade sami sebe.
Chcel by som využiť všetok priestor na
preventívne opatrenia voči psíčkarom
a zamerať sa viac na výchovu a prevenciu v tejto oblasti práce. No je zrejmé, že
tam, kde nepomôže prevencia a upozornenia, tam musia nasledovať aj represívne opatrenia.
Mojim cieľom bude dosiahnuť to, aby
občan mesta sa mohol kedykoľvek
obrátiť na mestskú políciu s dôverou,
že mu pomoc bude poskytnutá včas
a v potrebnej miere a aby mal pocit
istoty a presvedčenia, že mestský policajt
je tu kvôli nemu a pre neho.
(am)

Levice súčasťou
kultúrnej cesty
Mesto Levice v súčasnosti intenzívne
komunikuje so Slovenským centrom
židovského kultúrneho dedičstva.
Snahou je, aby sa levická synagóga
stala súčasťou „Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva“.
Rozhodnutie vyplynulo z nedávneho
ukončenia jej rekonštrukcie, ktorou sa
stala kultúrnym centrom mesta.
Projekt, ktorý združuje najvýznamnejšie
pamiatky židovskej kultúry za účelom
ich lepšej propagácie a úplnej integrácie
do kultúrneho a turistického produktu
Slovenska, zahŕňa v súčasnosti 24 židovských pamiatok (synagógy, múzeá, cintoríny). Partnerom projektu sa môže stať
výlučne pamiatka, ktorá sa dôstojne využíva na religiózne, kultúrne alebo vzdelávacie účely, prípadne sa na tento účel
obnovuje. Na medzinárodnej úrovni je
„Slovenská cesta židovského kultúrneho
dedičstva“ súčasťou rozsiahleho projektu
„Európskej cesty židovského kultúrneho
dedičstva“, ktorý nesie označenie „Veľká
kultúrna cesta Rady Európy“.
(zo)

Uzávierka
Dopravnej ulice
Upozorňujeme verejnosť na úplnú uzávierku miestnej komunikácie Dopravná ul.
pred č. 6 z dôvodu uloženia horúcovodnej
prípojky do telesa komunikácie v súvislosti
s realizáciou stavby „Horúcovodná prípojka a KOST pre objekt ZŠ Andreja Kmeťa,
Levice“ v nasledovných termínoch:
• v termíne od 17.00 hod. dňa
8. 7. 2012 (piatok) do 18.00 hod. dňa
8. 7. 2012 (nedeľa) úplná uzávierka
z dôvodu realizácie horúcovodnej
prípojky,
• v termíne od 17.00 hod dňa
3. 8. 2012 (piatok) do 18.00 hod. dňa
5. 8. 2012 (nedeľa) úplná uzávierka
z dôvodu realizácie betónového
podkladu cestného lôžka,
• dňa 21. 8. 2012 (utorok) v čase od
8.00 hod. do 14.00 hod. čiastočná
uzávierka realizovaná v dvoch etapách z dôvodu povrchovej úpravy
komunikácie asfaltovaním.
Obchádzková trasa bude vedená po Mierovej
ul., Ul. Nádražný rad, Ul. Ľ. Štúra, Dopravná
ul., Ul. na lúkach, Vajanského ul. a späť.
Prosíme občanov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie.
(zü)
Ďakujeme za pochopenie!
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Ako je to s výstavbou OC Európa?
Prečo sa ešte Družba nebúra a kedy sa začne stavať nové obchodné centrum Europa – to sú otázky, ktoré občanov v poslednom
čase zaujímajú asi najviac. Nečudo, veď podľa pôvodne avizovaných informácií sa dom kultúry mal začať búrať už v marci.
Je leto, a práce sa stále nezačali.
Aj z tohto dôvodu sa poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva niekoľko hodín zaoberali jediným bodom, a to žiadosťou spoločnosti VaV Invest s.r.o., ktorá požiadala o zmenu
uznesenia MsZ z roku 2010.
Investor žiadal o možnosť odkúpenia pozemku už teraz oproti pôvodne schválenému predaju až po kolaudácii stavby, nakoľko mu
to spôsobuje problémy s bankovými inštitúciami v získaní ďalších finančných prostriedkov. Banky sú v súčasnosti opatrnejšie
a nechcú financovať výstavbu na cudzom pozemku, ku ktorému
nemôžu mať záložné právo. Táto podmienka odpredaja pozemku až po kolaudácii mala mestu zabezpečiť istotu, že investor
obchodné centrum aj postaví a nezostane nám priamo v centre
nedostavaný objekt. V diskusii poslanci zvažovali aj možnosti
odstúpenia od požiadavky na multifunkčnú sálu, nakoľko podľa
názorov viacerých poslancov je zmluva o prenájme sály pre mesto
značne nevýhodná. Výstavba multifunkčnej sály pre väčšie diva-

delné predstavenia však bola základná podmienka predaja DK
Družba a odstúpením od tejto požiadavky by sa len naplnil pôvodný zámer investora na výstavbu bežného obchodného centra.
Na základe búrlivých diskusií poslanci navrhli ďalšie rokovania
a dohody s investorom o nájomných podmienkach divadelnej
sály, pričom vybudovanie tejto sály zostáva naďalej požiadavkou
mesta. Uznesením poslanci schválili uzatvorenie kúpnej zmluvy
na pozemok s prevodom po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia so zriadením predkupného práva v prospech
mesta v trvaní 5 rokov s tým, že ak počas trvania predkupného
práva bude chcieť investor previesť akýmkoľvek spôsobom predmet tejto zmluvy bez ďalšieho zhodnotenia nehnuteľností, musí
ho ponúknuť za tú istú cenu, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol
podľa tejto kúpnej zmluvy predávajúcemu Mestu Levice.
Vedenie mesta bude intenzívne rokovať o požiadavkách mestského
zastupiteľstva s investorom, ktorých cieľom bude i urýchlenie začatia búracích a stavebných prác. Termín ukončenia výstavby - koniec
roku 2013, je pre mesto prioritou. Ak dôjde k vzájomnej dohode
mesta s investorom, po podpise všetkých súvisiacich zmlúv a zaplatení kúpnej ceny na účet mesta môže investor začať s búraním a výstavbou nového obchodno-spoločenského centra, nakoľko búracie
(am)
i stavebné povolenie je už právoplatné.

Primátor prijal mladé basketbalové majsterky
V Leviciach vyrastá úspešná basketbalová mládež. O kvalite levického basketbalu svedčí ďalší veľký úspech, keď po majstroch mladších žiakov pribudli majsterky aj v radoch mladších žiačok, ktoré v dňoch 25. – 27. mája 2012 získali v Starej Turej titul na Majstrovstvách Slovenska.
Dňa 29. júna primátor mesta Štefan Mišák
prijal na pôde mesta úspešné mladšie členky
Basketbalového klubu žien pod vedením trénerky Viery Kováčikovej. Ako povedali mladé basketbalistky, tento úspech je najväčšou
zásluhou ich trénerky. „Teší ma, že sa mladé
dievčatá venujú športu a verím, že budú takto
úspešne reprezentovať svoj klub a naše mesto
aj v budúcnosti“, povedal primátor.
Primátor odovzdal trénerke aj jednotlivým basketbalistkám dary za úspešnú
reprezentáciu nášho mesta a samozrejme
nechýbal podpis mladých majstrov do Pamätnej knihy mesta a spoločná fotografia
(am)
s primátorom.

Novinky z levickej radnice 7/2012

samospráva

5. strana

Deň zdravia
Prevencia, pomoc aj liečba – Deň zdravia ponúkol občanom
množstvo zdravých inšpirácií
Mesto Levice v rámci projektu Zdravé mesto Levice pripravilo už XI.
ročník Dňa zdravia, ktorý sa tento rok konal v Športovej hale v Leviciach. Toto podujatie si už od svojho vzniku získalo veľa priaznivcov,
ktorí Deň zdravia navštevujú pravidelne. Na podujatí sa zúčastnilo
množstvo vystavovateľov, ktorí prezentovali svoje služby či výrobky
týkajúce sa zdravia a zdravého životného štýlu. Návštevníci mali naozaj z čoho vyberať, či už to boli preventívne vyšetrenia znamienok,
rizikových faktorov, hustoty kostí, 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. Svoju pomocnú ruku podávali aj združenia zdravotne postihnutých osôb – Zväz
diabetikov, Únia slabozrakých a nevidiacich alebo Klub Parkinsonov.
Počas konania podujatia mohli záujemcovia využiť 50 % zľavu do levickej plavárne. Najväčší záujem mali návštevníci o bezplatné mera-

nia rizikových faktorov – cholesterolu, cukru v krvi, tlaku, BMI, ale aj
o komplexnú analýzu zloženia tela, ktorá nekompromisne preukázala
pomer tuku a svalstva v tele. Veľký úspech mali aj zdravé zeleninové
a ovocné šaláty či syry, na ktorých si mohli všetci pochutnať.
Veríme, že aj tento Deň zdravia priniesol občanom množstvo užitočných informácií, ktorými si doplnili a rozšírili svoje vedomosti
z oblasti zdravého životného štýlu alebo ktoré ich možno motivo(am)
vali začať sa viac zaujímať o svoje zdravie.

Primátor prijal hasičov ocenených Zlatým záchranárskym krížom
V piatok 15. júna 2012 privítal primátor mesta na pôde radnice členov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR
HaZZ) Levice, ktorí v máji tohto roku získali prestížne ocenenie Zlatý záchranársky kríž za rok 2011 v kategórii profesionálnych tímov.
Primátor mesta Štefan Mišák zablahoželal
členom hasičského a záchranného zboru
za získanie tohto ocenenia a poďakoval
im za ich náročnú prácu, pri ktorej riskujú
svoje životy, aby pomohli iným.
Zlatý záchranársky kríž je jedno z najvyšších
ocenení, aké môže záchranár dosiahnuť. Vyhlasovateľom súťaže je už šiesty rok časopis
RESCUE REPORT. Cena sa udeľuje na základe viackolového výberu odbornej poroty,
ktorú tvoria odborníci z oblasti záchranárstva - lekári, hasiči a policajti. Za rok 2011
porota hodnotila 67 hrdinských činov.
Členovia OR HaZZ Branislavov Štefanický,
Jozef Ferenc, Ľuboš Hegedúš , Ján Meňuš
a Tomáš Melich získali toto významné ocenenie za záchranu muža, ktorý sa rozhodol
skončiť život na stĺpe elektrického vedenia.
Žiaľ, aj napriek všetkej ich snahe na následky rozsiahlych zranení pár dní po prevoze
(am)
do nemocnice zomrel.

Verejná schôdza o výstavbe kanalizácie v Kalinčiakove
Dňa 19. 6. 2012 sa konala v mestskej
časti Kalinčiakovo verejná schôdza občanov so zástupcami mesta Levice, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia zhotoviteľa diela, stavebný dozor a projektant.
Cieľom verejnej schôdze bolo oboznámenie občanov o výstavbe kanalizácie
v Kalinčiakove a aj vzhľadom k tomu, že
ide o rozsiahly investičný projekt, ktorý
sa dotýka života každého občana tejto
mestskej časti, bola účasť na schôdzi zo
strany občanov vysoká. Verejná diskusia sa týkala predovšetkým technického

riešenia výstavby kanalizácie a pripojenia bytových jednotiek na vybudované
kanalizačné šachty. Otázky smerovali aj
k spôsobu riešenia dopravnej situácie
v prípade výstavby v jednotlivých častiach Kalinčiakova. Občania poukázali
na problémy vysokých starých gaštanov v uliciach zasiahnutých výstavbou
a možnosť poškodenia ich koreňových
systémov. Ďalej sa občania zaujímali
o stav po ukončení výstavby. Zhotoviteľ
diela uistil občanov, že po ukončení výstavby kanalizácie je povinný dať pro-

stredie zasiahnuté výstavbou do pôvodného stavu. Všetky otázky občanov boli
zo strany zástupcov mesta, zhotoviteľa
diela a projektanta vyčerpávajúco zodpovedané. V stavebných prácach výstavby kanalizácie sa pokračuje v zmysle schválenej projektovej a rozpočtovej
dokumentácie, v súlade s právoplatným
stavebným povolením a uzatvorenými
zmluvami.
Ing. Viera Gábršová, PhD.
projektová manažérka
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Poradíme Vám, ako vybaviť...
Osvedčovanie listín a podpisov

Rybársky lístok

Osvedčovaním odpisov a kópií listín Mestský úrad potvrdzuje,
že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Podľa Usmernenia
č.3/2010 Ministerstva vnútra SR, od 01.07.2010 osoba, ktorá predkladá listinu na osvedčenie, predloží doklad totožnosti pracovníkovi, ktorý listinu osvedčuje.
Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.
Osvedčovanie podpisov na listinách sa vykonáva v Kancelárii prvého kontaktu MsÚ. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť
vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred
pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan platným občianskym preukazom, cestovným pasom alebo povolením na pobyt.
Obec nevykonáva osvedčovanie:
• ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
• odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských
preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
• ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
• ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou
listinou,
• ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to
• potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické
plány),
• ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa
nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku
• ak ide o zmenky.
Čo potrebujete predložiť:
Občiansky preukaz, cestovný pas, alebo povolenie na pobyt
Originál listiny a jej čitateľná čiernobiela kópia.
Vybavuje:
Kancelária prvého kontaktu - Osvedčovanie listín a podpisov
Kontakt:
Tel.: 036/6350278, e-mail: kpk@levice.sk
Doba vybavenia:
na počkanie
Poplatok:
za osvedčenie 1 podpisu 0,50 €
za osvedčenie listín za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku
1,50 €, v českom jazyku 3,00 €
Poplatok sa platí v hotovosti

Čo potrebujete predložiť:
občiansky preukaz (cudzinci cestovný pas)
starý rybársky lístok (nie je podmienka)
Doba vybavenia:
na počkanie
Vybavuje:
Kancelária prvého kontaktu
Kontakt:
Tel.: 036/6350278, e-mail.: kpk@levice.sk
Poplatky:
týždenný 1,50 €
mesačný 3,00 €
ročný 6,50 €
trojročný 16,50 €
Poplatok sa platí v hotovosti
Od poplatku sú oslobodení:
• deti do 15 rokov
• študenti stredných a vysokých škôl s výučbou rybárstva
• zamestnanci štátnej správy a odborní zamestnanci aktívne
vykonávajúci rybárstvo
• zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu
• rybárski hospodári a ich zástupcovia
• rybárska stráž
• cudzinci, ktorí prišli do SR na pozvanie prezidenta SR, NR
SR a vlády SR
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Mesto odmenilo Zlaté levíčatá
Michaele Zátureczkej, žiačke IX. ročníka Základnej školy,
Saratovská ul. 43, Levice, za dlhodobú reprezentáciu školy a mesta
v literárnych súťažiach a predmetových olympiádach v školskom
roku 2011/2012 pod vedením Mgr. Stanislavy Kmeťovej.
Michalovi Szabóovi, žiakovi IX. ročníka Základnej školy,
Saratovská ul. 85, Levice, za reprezentáciu školy a mesta na úrovni
Nitrianskeho kraja v technickej olympiáde v školskom roku
2011/2012 pod vedením Mgr. Márie Horňákovej.

Symbolickou bodkou sa celoročnou snahou žiakov je ocenenie
ich výsledkov odovzdaním vysvedčenia. Tých najlepších, ktorí
úspešne reprezentovali školu a dosiahli najvýznamnejšie výsledky na okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach, odmeňuje samospráva ocenením Zlaté levíča.
Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levice navrhli spolu
16 žiakov na toto ocenenie za školský rok 2011/2012. V stredu
13. júna si za svoju usilovnosť prevzali ocenenia a knihy z rúk
predstaviteľov mesta. O príjemný kultúrny program sa postarali
žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Leviciach.

Ocenenie ZLATÉ LEVÍČA 2012 bolo udelené nasledovným
žiakom:
Vivien Balla, žiačke VIII. ročníka Základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským Gyulu Juhásza – Juhász Gyula Alapiskola,
Ul. J. Jesenského 41, Levice, za reprezentáciu školy a mesta na celoslovenskej úrovni v prednese slovenskej poézie a prózy v školskom roku 2011/2012 pod vedením Mgr. Alžbety Mikóovej.
Matejovi Kocmanovi, žiakovi VII. ročníka Základnej školy Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice,za reprezentáciu školy
a mesta na celoslovenskej úrovni v Olympiáde v nemeckom jazyku
v školskom roku 2011/2012 pod vedením Mgr. Lenky Nagyovej.
Tomášovi Kukučkovi, žiakovi VIII. ročníka Základnej školy Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, za reprezentáciu školy
a mesta v projektovej tvorbe z oblasti vedy a techniky v školskom
roku 2011/2012 pod vedením Mgr. Soni Zelienkovej.
Antónii Zsigmondovej, žiačke VIII. ročníka Základnej školy Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34, Levice, za reprezentáciu školy
a mesta na medzinárodnej úrovni v speve a speváckych súťažiach
v školskom roku 2011/2012 pod vedením Mgr. Evy Meľuchovej.
Robertovi Dianovskému, žiakovi VII. ročníka Základnej školy,
Ul. sv. Michala 42, Levice, za reprezentáciu školy a mesta na medzinárodnej súťaži Baltie v školskom roku 2011/2012 pod vedením Mgr. Lucie Novákovej.
Patrícii Bátovskej, žiačke VII. ročníka Základnej školy, Ul. sv. Michala 42, Levice, za reprezentáciu školy a mesta v súťažiach v oblasti botaniky a biológie v školskom roku 2011/2012 pod vedením Mgr. Jany Valkovičovej.

Miroslavovi Horskému, žiakovi IX. ročníka Základnej školy,
Saratovská ul. 85, Levice, kapitánovi družstva basketbalistov,
za reprezentáciu školy a mesta a získanie zlatej medaily na
Majstrovstvách Slovenska v basketbale žiakov v školskom roku
2011/2012 pod vedením Ing. Ivana Dobrovolného.
Michalovi Kurekovi, žiakovi IX. ročníka Základnej školy, Saratovská
ul. 85, Levice, úspešnému v športových súťažiach na úrovni Nitrianskeho kraja, členovi basketbalového reprezentačného družstva Slovenska a členovi družstva basketbalistov, za reprezentáciu školy a mesta
a získanie zlatej medaily na Majstrovstvách Slovenska v basketbale
žiakov v školskom roku 2011/2012 pod vedením Jozefa Ištoka.
Hilde Hanckovej, žiačke IX. ročníka Základnej školy, Školská ul.
14, Levice, za dlhodobú reprezentáciu mesta a školy v predmetových olympiádach v školskom roku 2011/2012 pod vedením Mgr.
Gabriely Tóthovej a Mgr. Jána Širokého.
Adamovi Karasovi, žiakovi VII. ročníka Základnej školy, Pri
Podlužianke 6, Levice, za úspešnú reprezentáciu mesta a školy na
úrovni Nitrianskeho kraja v predmetových olympiádach v školskom roku 2011/2012 pod vedením Mgr. Eduarda Mráza.
Matúšovi Števkovi, žiakovi IX. ročníka Základnej školy, Pri Podlužianke 6, Levice, za reprezentáciu mesta a školy ako člen basketbalového reprezentačného družstva Slovenska, úspešný riešiteľ
v predmetových olympiádach v školskom roku 2011/2012
Veronike Magyarovej, žiačke IX. ročníka Základnej školy, Pri
Podlužianke 6, Levice, za úspešnú reprezentáciu mesta a školy
na úrovni Slovenska v individuálnych a kolektívnych športoch
v školskom roku 2011/2012 pod vedením Mgr. Oľgy Betinovej,
Mgr. Mareka Henčeka.
Michaele Zrubcovej, žiačke hudobného odboru, oddelenie spev,
Základnej umeleckej školy, Ul. F. Engelsa 2, Levice, za reprezentáciu školy a mesta v celoštátnych a medzinárodných hudobných
a speváckych súťažiach pod vedením Mgr. Magdalény Kittelovej.
Ivane Šrámekovej, žiačke hudobného odboru, husľové oddelenie,
Základnej umeleckej školy, Ul. F. Engelsa 2, Levice, za reprezentáciu školy a mesta v celoštátnych a medzinárodných husľových
súťažiach, speve a vedomostnej súťaži hudobnej náuky pod vedením Jany Tencerovej.

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme!
(am)
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Študenti z Levíc navštívili Európsky parlament

Najmladšia europoslankyňa Katarína Neveďalová navštívila v májových dňoch levické stredné školy (Pedagogickú a Sociálnu Akadémiu, Gymnázium A. Vrábla ), Mestský parlament mládeže (MsPM)
a Informačné centrum mladých, kde stretla veľa pozitívnych a milých ohlasov zo strany študentov na jej prácu a poslanie. Prekvapením pre najaktívnejších študentov a mládežníckych poslancov bol
darček a to pozvanie navštíviť europarlament v Bruseli.
V nedeľu 17. júna 2012 sa skupina mladých ľudí vydala na dlhú
šestnásťhodinovú cestu do Európskeho parlamentu v hlavnom

meste Belgicka, v Bruseli. Po náročnej ceste
hneď na druhý deň navštívili historické námestie a ochutnali výbornú
čokoládu, keďže Belgicko je známe svojimi
čoko obchodmi. „Belgičania sú veľmi pohostinní ľudia, ktorí nám
ponúkali ochutnať z každého možného druhu čokolády, aký len
na svete existuje“, povedala Zdenka Muchová, študentka PaSA.
Ďalší deň sa niesol v znamení návštevy vytúženého Európskeho
parlamentu, kde ich čakala europoslankyňa Katka Neveďalová.
Nasledovala prehliadka po rôznych rokovacích miestnostiach
a prednáška o tom, ako taký parlament funguje na európskej
úrovni. Po výdatnom obede si návštevníci obzreli Atómium, aj
Minieurópu. Po rozchode v týchto komplexoch sa vybrali na dlhú
cestu naspäť domov na Slovensko.
„Trojdňová exkurzia bola zážitkom, kde sme spoznali nových ľudí
z okolitých miest, ktorí tiež absolvovali prednášku s europoslankyňou Katkou. Získali sme nové poznatky o Bruseli a aj o Európskom
parlamente, za čo ďakujeme“, zmienil sa Richard Kuropka z MsPM.

Viete kde je Balassova brána?
Podchod z Mlynskej ulice na ulicu Ivana Krasku je pre mnohých
Levičanov len bežný podchod, súčasť funkcionalistickej architektúry. Málokto však vie, aké historické zaujímavosti sú s týmto
miestom – tzv. Balassovou bránou spojené.
Čitateľ by možno neveril, že autor záberu na obrázku z roku
1929 stál na dnešnej Ulici Ivana Krasku, keby spoza múrov
„nevyrastala“ jedna z levických dominánt - Schoellerov mlyn.
Pri bráne stála v čase záberu jedna z mestských studní, hostinec a stajňa. Nad oblúkom starej renesančnej brány (kedysi
mala hrubé drevené vráta) rozlišujeme tri výrazné vrstvy stavebného materiálu, čiže tri vývojové štádiá hradieb - nad pásmom precízne opracovaného lomového kameňa a kvádrikov je
pás vyšpárovaných väčším množstvom malty, korunu hradieb
tvorí pálená tehla. Hradby bývali zosilňované a nadstavované
zároveň so zvyšujúcim sa nebezpečenstvom tureckých nájazdov. Táto brána bola jednou zo štyroch brán postavených
v stredovekých hradbách obkolesujúcich mesto.
V súvislosti s touto mestskou bránou sa však traduje udalosť
z augusta roku 1544, kedy vpadlo do Levíc približne dvetisícčlenné turecké vojsko pod vedením bega Şabana Muşu (asi
1 500 jazdcov a 400 janičiarov). Mesto síce zapálili, avšak hradný kapitán Melicher Balassa hrad ubránil a votrelcov vyhnal
práve touto bránou, ktorú odvtedy nazývali Balassova brána.
Domy a posledné hradby zbúrali roku 1929 s tým, že vedenie
mesta dalo podmienku aby prechod resp. Balassova brána zostala zachovaná. S asanáciou týchto domov sa rozobrala v tom
čase prakticky najzachovalejšia časť mestského opevnenia.
S ním sa stratil aj kus histórie nášho mesta.
Csaba Tolnai

Kvetka Zambojová
mediána skupina MsPM
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Od močarísk po kúpalisko a späť...
Vodné toky a močariská boli už odpradávna spojené so životom
nášho mesta. Už v listine z roku 1156 sa spomína „potok Pristuc“,
v roku 1634 sa už uvádza aj umelý kanál Perec, ktorý slúžil na odvodnenie močarísk a tým na získanie úrodnej pôdy. Pravdepodobne slúžil aj na napĺňanie hradnej vodnej priekopy. O jeho reguláciu
a údržbu sa starali Eszterházyovci od roku 1688. Už vtedy poháňal
lopatkové koleso kamenného mlyna, neskôr v Schoellerovom mlyne
poháňal turbíny na výrobu elektriny. Samozrejme, po celej dĺžke
svojho toku bol Perec zdrojom vody na zavlažovanie záhrad a začiatkom 20. storočia ho začali využívať aj na rekreačné účely.

to bolo dejiskom často riskantných mladíckych stávok o preplávanie
podtoku, ktoré sa žiaľ často končili tragicky.
V pozadí na obr. 1 vidieť drevenú budovu s terasou, ktorú prevádzkoval p. Kövesi. V zime slúžila ako vykurovaná čajovňa, v lete
v nej podávali osviežujúce nápoje. Tesne za ňou (úplne vpravo) je
strecha budovy kúpaliska (nádrž), ktorú vybudovali Schoellerovci
v rokoch 1912 až 1914. Vedľa boli drevené prezliekarne. Tento pozemok hraničil s futbalovým ihriskom a dvoma tenisovými kurtmi, takže spolu tvorili akýsi športový komplex.
Obrázok č. 2 - Mestské kúpalisko okolo roku 1940

Obrázok č. 1 - Jazierko pri Pereci r. 1927

Na mieste mestskej plavárne sa kedysi nachádzalo umelé Člnkovacie
jazierko (Csónakázó tó) prepojené s Perecom, ktoré v lete slúžilo na
člnkovanie a v zime na korčuľovanie a hokejové zápasy. Perec ponúkal
miesta na kúpanie, rybačku, posedenia a prechádzky končiace sa až
pri Sótyho mlyne. Každá zátočina mala vlastný názov (Veľké C, Malé
C a iné) a každú vyhľadávala iná skupina obyvateľstva (študenti, vojaci, rodiny s deťmi, rehoľné sestry, atď.). Z technického hľadiska sa
v Leviciach nachádza rarita, tzv. zhybka (ľudovo podtok), kde Perec
podteká Podlužianku pri bývalej reštaurácii Halászcsárda. Toto mies-

Pozemky s Člnkovacím jazierkom podobne ako aj iné pozemky rodiny Schoellerovcov mesto postupne odkúpilo a postavilo na nich
murované kúpalisko s dvoma bazénmi, so skokanským mostíkom,
šatňami a reštauráciou Halászcsárda. Stavba sa začala v čase existencie prvej Československej republiky, dokončená bola v roku 1942.
Bazény napúšťali vodou z Pereca, ktorá pretekala cez štrkové filtre,
odtok viedol jarkom ústiacim do Podlužianky v blízkosti Grégerovej
krčmy (dnes pri križovatke ulíc M. R. Štefánika a Turecký rad).
V súčasnosti nemáme na tomto mieste ani jazierko, ani plaváreň. Priestor špatí zarastený pozemok bývalého Domu pionierov,
Hálászcsárdy a chátrajúce priestory prázdneho kúpaliska.
Csaba Tolnai

Štafetový beh o putovný pohár primátora mesta
Každoročne v júni sa stretávajú žiaci a študenti z levických škôl,
aby spoločne zabojovali o pohár primátora mesta v štafetovom
behu. Už 15-ty ročník tohto športového podujatia, ktoré organizuje Komisia športu Mestského zastupiteľstva v Leviciach,
otvoril primátor mesta Štefan Mišák.
Štafetový beh je rozdelený na tri kategórie – mladší žiaci a starší
žiaci základných škôl a študenti zo stredných škôl. Štafeta je zložená zo štyroch členov, ktorí bežia 4 km trasu s cieľom na kúpalisku
Margita-Ilona. Bežci okrem cenného pohára pre školu získavajú aj
permanentky na kúpalisko Margita-Ilona počas letných prázdnin.

Víťazné družstvá:
I.kategória – základné školy, mladší žiaci
1. miesto: Katolícka spojená škola Sv.Vincenta de Paul
2. miesto: IV.Základná škola Pri Podlužianke 6
3. miesto: VI. Základná škola Saratovská 85
II. kategória – základné školy, starší žiaci
1. miesto: Katolícka spojená škola Sv.Vincenta de Paul
2. miesto: II. Základná škola Ul. Sv.Michala 42
3. miesto: Základná škola A.Kmeťa, Ul.M.R.Štefánika 34
III. kategória – stredné školy
1. miesto: Gymnázium A. Vrábla
2. miesto: Katolícka spojená škola Sv.Vincenta de Paul
3. miesto: Súkromná stredná odborná škola ANIMUS
Putovný pohár primátora mesta získalo družstvo Gymnázia
A.Vrábla (družstvo s najlepším časom 13:05)
Víťazom srdečne blahoželáme!
(am)

šport
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LETO NA KRYTEJ PLAVÁRNI
Otváracie hodiny krytej plavárne od 1. 7. 2012 do 31. 8. 2012
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.

V stredu bude detský bazén otvorený až od 10.30 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 krytej plavárni 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.

Muži

Utorok

10.00 – 12.00 hod.

13.00 – 21.00 hod.

Ženy

Streda

10.00 – 12.00 hod.

13.00 – 21.00 hod.

Zmiešaná

Štvrtok

10.00 – 12.00 hod.

13.00 – 21.00 hod.

Ženy

Piatok

10.00 – 12.00 hod.

13.00 – 21.00 hod.

Muži

Sobota

10.00 – 12.00 hod.

13.00 – 21.00 hod.

Zmiešaná

Nedeľa

10.00 – 12.00 hod.

13.00 – 21.00 hod.

Zmiešaná

VSTUPNÉ pre 1 dospelú osobu do Regeneračno-relaxačného centra
- vírivá vaňa na horné končatiny
- vírivá vaňa na dolné končatiny
- vírivá vaňa celotelová
- beachcomber
- sauna (sanárium)
Pre deti do 15 rokov platí polovičné vstupné.

1,00 € / 20 min. / osoba
1,50 € / 20 min. / osoba
2,00 € / 20 min. / osoba
2,00 € / 20 min. / osoba
4,00 € / 1 hod. / osoba

BEACH VOLEJBAL V AREÁLI SPRÁVY ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ 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 jeden kurt je 6,00 €/hod.
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OCHRANA ÚRODY PRED POŽIARMI
Leto pre poľnohospodárov znamená obdobie žatvy, zber úrody
a následne jej uskladnenie.
Zhodnocuje sa práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín
a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce. Jedným z negatívnych faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce
poľnohospodárov je vznik požiarov, či už pri dozrievaní úrody,
zbere úrody a pozberových prácach, alebo aj pri uskladňovaní
úrody.
Zo štatistických ukazovateľov rozboru požiarovosti vyplýva,
že na území Slovenskej republiky v roku 2011 v odvetví poľnohospodárstva vzniklo celkovo 2120 požiarov so škodou
2 445 815 €. Pri týchto požiaroch neboli žiadne osoby usmrtené a 8 osôb bolo zranených.
Na území Levického okresu v odvetví poľnohospodárstva
vzniklo spolu 34 požiarov, ktoré spôsobili priame škody vo
výške 1135,- €. Pri uvedených požiaroch nedošlo k zraneniu
ani k usmrteniu osôb.
Pri zisťovaní príčin vzniku požiarov v uvedenom odvetví nebola príčina zistená v 11 prípadoch. Najčastejšie zistenými
príčinami vzniku požiarov boli: vypaľovanie trávy a suchých
porastov (11 požiarov), manipulácia s otvoreným ohňom
(3 požiare).
Podľa charakteru škôd najviac požiarov vzniklo na ostatnom
prírodnom prostredí (28 požiarov) a na rastlinnej výrobe
(obilniny, krmoviny - aj na koreni) - 2 požiare.
Podľa miesta vzniku požiaru najviac horelo na bližšie neurčenom prírodnom prostredí (31 požiarov ).

ZBER ÚRODY JE SPOJENÝ SO ZVÝŠENÝM
NEBEZPEČENSTVOM VZNIKU POŽIAROV,
NAJMÄ VŠAK S POŽIARMI:
• z neopatrnosti pri fajčení a pri nesprávnej manipulácii
s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a pod.
• od poškodenej žatevnej techniky a trenia slamy natočenej na rotujúcich častiach zberacej techniky,
• od závad na elektrickej inštalácii strojných zariadení,
• z hry detí bez dozoru pri hre so zápalkami a mnoho ďalších príčin poznačených ľudským faktorom, najmä neopatrnosťou a ľahostajnosťou.

HASIČI VÁM PONÚKAJÚ NIEKOĽKO
ÚPRIMNÝCH RÁD, ABY STE PREDIŠLI
NEBEZPEČENSTVU VZNIKU POŽIAROV,
NAJMÄ:
• nefajčite pri kosení, žatve, zvážaní a skladaní obilia a nemanipulujte pri tom s otvoreným ohňom,
• nedovoľte deťom hry v blízkosti stohov obilia či slamy
a prísne zakročte pri zistení zápaliek u detí
• dbajte na zabezpečenie miest výmlatu, stohovania alebo
skladovania vždy potrebnou zásobou vody a iných vecných prostriedkov na uhasenie vzniknutého požiaru,
• dbajte na údržbu žatevnej techniky, ako aj techniky pri
spracúvaní a skladovaní úrody v súlade s pokynmi výrobcu
• dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania
najmä skladovaného sena, aby vplyvom jeho biologickej
teploty nedošlo k jeho samovznieteniu

Ak zistíte takýto stav, treba seno ihneď rozhádzať a na voľnom
priestranstve dosušiť, ak vznikne požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť.
Ak to nie je vo vašich silách, okamžite privolajte požiarnu jednotku. Číslo telefónu 150, alebo integrovaný systém na tel.
číslo 112.
Usilujte sa pri týchto prácach poznať nebezpečenstvo požiaru
a odstraňovať v zárodku jeho príčiny.

S Vašimi otázkami a požiadavkami sa obracajte na
príslušníkov Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, ktorí Vám odborne poradia.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

Bezplatný internet už aj na námestí
Mesto Levice v spolupráci s firmou Slovanet, a.s. pripravili pre širokú verejnosť možnosť zadarmo surfovať po internete prostredníctvom voľného WiFi prístupu. Bezplatný internet bol v týchto
dňoch sprístupnený na Námestí hrdinov s prístupovým bodom
"HotSPOT-LV". Do mesiaca by sa mala odovzdať do prevádzky aj
druhá voľná WiFi zóna, ktorá bude v Parku M.R.Štefánika. (am)
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