NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 2, ročník XI., apríl 2013, nepredajné

Bez darcov by nebolo možné pomôcť tým,
ktorí sú na to odkázaní!

V sobášnej sieni Mestského úradu v Leviciach sa opäť po roku zišli
občania mesta, ktorí sa rozhodli darovať krv v rámci podujatia
Primátorská kvapka krvi. Obradná sieň sa dňa 5. marca 2013
preto už po šiestykrát zmenila na odberné stredisko.
Aj napriek chrípke, ktorá sa mestom šírila, sa tento rok k tomuto humánnemu činu odhodlalo 33 darcov, z ktorých šiesti prišli darovať krv
po prvýkrát. Darovať krv však nemohli všetci. Po povinných vyšetreniach musel byť 1 darca žiaľ zo zdravotných dôvodov odmietnutý.
Odber krvi sa uskutočnil za pomoci pracovníkov Hematologicko-transfúzneho oddelenia NsP Levice, v spolupráci s dobro-

voľníkmi zo Slovenského Červeného kríža v Leviciach. Za viac
ako dve hodiny trvania podujatia vybavili pracovníci HTO NsP
v Leviciach 32 odberov. Najčastejšou krvnou skupinou bola na
základe následného vyšetrenia skupina a pozit. a 0 pozit. Pre
všetkých darcov, ktorí prišli darovať tak vzácnu tekutinu, akou
krv bezpochyby je, bolo pripravené malé občerstvenie a každý
odchádzal s ďakovným listom od primátora mesta.
Podujatie Primátorská kvapka krvi bolo organizované v rámci
projektu Zdravé mesto Levice pod vedením koordinátorky projektu Andrey Havettovej, ktorého cieľom je zvýšenie zdravotného
povedomia občanov a na základe tejto myšlienky pripravuje mesto
Levice v rámci projektu pre občanov rôzne podujatia na vzbudenie
záujmu o ochranu zdravia a zdravý životný štýl. s organizovaním
Primátorskej kvapky krvi sa začalo v roku 2009 a veríme, že toto úspešné podujatie sa bude aj naďalej tešiť veľkému záujmu verejnosti.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí si našli čas
a prišli dobročinne pomôcť iným. Ďakujeme prvodarcom, že našli
odvahu a odhodlali sa k tomuto vysoko humánnemu kroku; ďakujeme pravidelným darcom, ktorí si asi najlepšie uvedomujú, že
ich rozhodnutie už zachránilo mnohé životy.
(mb)

Poďakovanie primátora mesta za pomoc a podporu počas povodní!
V mene svojom i v mene všetkých občanov mesta Levice vyslovujem
svoje úprimné poďakovanie hasičom Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Ozbrojeným silám Slovenskej
republiky, príslušníkom Okresného riaditeľstva policajného zboru
v Leviciach i príslušníkom mestskej polície, Slovenskému Červenému
krížu, územný spolok Levice, zamestnancom Správy vodného toku
Podlužianka, členom Obvodnej povodňovej komisie v Leviciach, čle-
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nom Krízového štábu obvodu Levice i pracovníkom Mestského úradu
v Leviciach, za poskytnutú pomoc pri povodniach a odstraňovaní ich
následkov, ale i za prejavenú ľudskosť a podporu v týchto rizikových
podmienkach. Rovnako si cením pomoc všetkých občanov mesta,
ktorí prišli a nezištne poskytli pomocnú ruku v tejto ťažkej situácii.
Ing. Štefan Mišák
primátor mesta

Mesto Levice
Vás srdečne pozýva
na netradičný levický jarmok,
ktorý sa bude konať v dňoch
17. – 18. mája 2013.

Tešíme sa na Vás!
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Monografia mesta Levice – najkrajšia na Slovensku!
Táto výnimočná 256 stranová plnofarebná publikácia by nemala chýbať v žiadnej knižnici rodákov a obyvateľov nášho
mesta, ale aj okolia. Monografia prispieva k lepšiemu spoznávaniu histórie Levíc
a osudov ľudí, ktorí ju tvorili. Jej výnimočnosť ohodnotila i odborná porota
v ďalšej celoslovenskej súťaži.
Monografia mesta Levice, ktorá vyšla
koncom roka 2010, bola ocenená v súťaži
Slovenská kronika 2012, ktorú každý rok
organizuje Národné osvetové centrum, príspevková organizácia Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky v spolupráci s usporiadateľmi a odbornými garantmi súťaže,
ktorými sú Muzeálna slovenská spoločnosť,
Slovenský národný archív a Slovenské národné múzeum v Martine.
Slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 7. ročníka celoštátnej súťaže o najlepšiu kroniku, monografiu obce a mesta
a publikáciu o kultúrnom dedičstve, kultúrno-turistický a kultúrno-informačný materiál, zbierku ľudovej slovesnosti, povestí
a ľudových rozprávok, textov ľudových piesní a slovník nárečia, ktorá je venovaná pa-

miatke RNDr. Ladislava Jasenáka, sa konalo
dňa 21. 3. 2013 v priestoroch Slovenského
národného múzea v Martine.

Odborná porota udelila unikátnej publikácii o meste Levice prvé miesto v kategórii
Monografia mesta, mikroregiónu, regiónu
a zaradila ju do podkategórie Popularizačná
– textovo-obrazová alebo obrazovo-textová monografia mesta, mestskej časti. Druhé

miesto získalo mesto Stupava za publikáciu
Mesto Stupava v minulosti a dnes a čestné
uznania získali mestá Sabinov a Nové Zámky.
Toto ocenenie je pocta pre celý autorský kolektív a zároveň je aj pozitívnou prezentáciou mesta Levice.
Prvá MONOGRAFIA MESTA LEVICE
v ôsmich rozsiahlych kapitolách prináša
množstvo informácií o prírodných pomeroch mesta a okolia, o histórii od mladšej
doby kamennej až po súčasnosť, o hospodárstve, kultúre, športe, ale aj o dejinách
školstva a cirkvi v našom meste. v poslednej kapitole o stavebnom vývoji sa dozviete
o výstavbe mesta a o vydarených, ale žiaľ aj
drastických zásahoch do jeho vzhľadu.
Prostredníctvom tejto publikácie tak spoznáte mesto, jeho bohatstvo prírodných pomerov, históriu, hospodárske špecifiká či
stavebný vývoj. Začítajte sa a zaspomínajte
si na malebné zákutia, ktoré zmizli vo víre
času či osudy ľudí, ktoré sa prelínali možno aj s tým Vaším.
Mgr. Miroslava Bakulová
ref. vzťahov s verejnosťou a médiami
MsÚ Levice

Milí záujemcovia o históriu,
dávame Vám do pozornosti, že vyšlo RESUMÉ k Monografii mesta Levice v jazykoch –
anglický, nemecký a maďarský. Zakúpiť si ich môžete v Kancelárii prvého kontaktu alebo
v Levickej informačnej agentúre.

Mesto Levice a Združenie vinohradníkov Krížny vrch
Vás srdečne pozývajú osláviť

Deň sv. Urbana na Krížnom vrchu
		

KEDY? v sobotu 25. mája 2013
O KOĽKEJ? od 14,00h
KDE? Krížny vrch, socha sv. Urbana

O 14,00 h svätá omša pri soche sv. Urbana.
Čaká na Vás ochutnávka miestnych vín, guláš, ľudová hudba, remeselníci a dobrá zábava...

Spoznajte „poklady“ Krížneho vrchu a tombola Vás neminie!
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Šiklóš bude obnovený

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti HEINEKEN Slovensko
v rámci programu Pohoda za mestom.“
Dňa 8. marca 2013 sa mesto Levice dozvedelo o schválení projektu
„Spoločne za nový Šiklóš“, ktorý bol vypracovaný v rámci vyhlásenej výzvy Nadácie Ekopolis, program Pohoda za mestom. Projekt
bol podporený v plnej žiadanej výške 3 700 €.
V rámci projektu by sa mala vyčistiť lokalita Šiklóš od odpadkov,
zostrihať kríky, osadiť lavičky, informačná tabuľa, smerovníky
a vytvoriť chránené ohnisko. Konečný výsledok projektu bude záležať od spolupráce obyvateľstva a od ich požiadaviek.
Hlavným cieľom projektu je obnova a prinavrátenie pocty významnému vyhliadkovému a pamätnému miestu. Čiastkovým cieľom je,
aby sa Šiklóš stal opäť súčasťou turistických výstupov, rodinných

či školských výletov, cyklistických túr alebo odborného vyučovania v prírode. Do vyhlásenej výzvy mohli zaslať projekty len mestá
s počtom obyvateľov nad 25 000. Jednou z možností, kde sa mohol
projekt realizovať, bola existencia rekreačného územia mimo katastra obce, napr. v blízkej dedine alebo inom menšom meste. To bol
hlavný impulz, prečo mesto spracovalo projekt na obnovu Šiklóša.
Veríme, že za pomoci dobrovoľníkov prostredníctvom brigád,
prinavrátime Šiklóšu „život“ a zachováme tým toto významné
miesto pre ďalšie generácie. O brigádach Vás budeme vopred informovať. Tešíme sa na spoluprácu!
(zo)

Vek by nemal byť nikdy prekážkou!
Projekt ,,Vek nerozhoduje“ bol vypracovaný na základe výzvy
,,Pozitívna energia pre šport“. Projekt podporil Nadačný fond
Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis. Mesto Levice získalo grant vo výške 5 536,00 €

Mesto Levice, v rámci skvalitnenia priestorov pre voľnočasové aktivity, má zámer rozšíriť cieľovú skupinu návštevníkov parku o dospelých a hlavne seniorov, pre ktorú chce budovať základné prvky
vonkajšej posilňovne. Tieto chce umiestniť vždy v blízkosti integrovaných detských ihrísk. v tomto konkrétnom prípade ide o priestor
umiestnený v strede individuálnej bytovej výstavby prevažne s obyvateľmi v seniorskom veku (76 %). Vybraté prvky zaujmú a zároveň
podporia pohybovú aktivitu osôb, ktoré chcú niečo urobiť pre svoje
zdravie. Výber základných prvkov vonkajšej posilňovne je v zhode
s ideou o komplexnom zaťažení a precvičení celého tela a bude vždy
v súlade s vetou: „bez rozdielu veku.....“
V roku 2012, v rámci revitalizácie parku na Ul. J. Hollého, ktorý je
situovaný vo vnútri individuálnej bytovej výstavby, v tesnej blízkosti
komplexnej bytovej výstavby, so 76 % obyvateľov seniorského veku,
sa podarilo v jednej jeho časti vybudovať integrované detské ihrisko pre vekovú skupinu od 2 – 12 rokov. Absentuje tu však možnosť
kvalitného využitia času potrebného pre doprovod detí, väčšinou
seniorov. Preto nadstavba vo využití tohto času, bez rozdielu veku,
formou realizácie základných prvkov pre vonkajšiu posilňovňu je
výbornou voľbou pre skĺbenie najmenej dvoch základných činnos-

tí - dohľad nad aktivitami detí na ihrisku s možnosťou cvičenia na
vybraté partie tela s konečným efektom precvičenia celého tela, ktoré
vytvorí pozitívnu energiu pre šport hlavne pre seniorov.
Projekt „Vek nerozhoduje“ preto nadväzuje logicky na myšlienku
obohatiť možnosť využitia času pre povinný doprovod detí hrajúcich
sa na detskom ihrisku, ktorý je väčšinou v seniorskom veku. Vybudovanie posilňovne na verejnom priestore zaručuje možnosť posilňovania vybraných partií tela, a to buď ako jednotlivec alebo skupina.
Tým sa stane návšteva parku atraktívna aj pre doprovod detí, navyše
pravidelným cvičením a stretávaním sa bude posilnené nielen zdravie, ale aj sociálne vzťahy medzi seniormi. Nový druh športovania,
s dôrazom na skupinu seniorov, s podrobnými návodmi na cvičenie, bude v našom meste prvou ponukou na možnosti nenásilnou
formou obohatiť stereotyp života seniorov, ale aj iných obyvateľov
mesta keď“ vek nerozhoduje“. Celý projekt bude prebiehať v termíne
od 01.04.2013 do 14.10.2013. Vlastná realizácia prvkov „fitparku pre
seniorov“ bude ukončená v priebehu mesiaca máj, následne sa uskutoční jeho slávnostné otvorenie.
Realizácia myšlienky vybudovať priestor pre zdravý pohyb a možnosť
aktívnejšieho využitia voľného času, hlavne pre seniorov, je prvým
krokom k splneniu zámeru mesta Levice v tomto priestore, predtým
zanedbanom. Nasledujúce kroky budú v tomto trende kontinuálne
pokračovať aj v iných lokalitách a pri iných detských zariadeniach
avšak vždy s tým istým scenárom. Areál tejto vonkajšej posilňovne
je súčasťou časti parku zrkadlovo na časť s novými hracími prvkami
detského ihriska rozdelené chodníkom. v nasledujúcich krokoch, po
realizácii exteriérových prvkov, uvažujeme s výstavbou petangového
ihriska. Areál parku je zaradený do kategórie verejných priestorov,
ktoré sú majetkom mesta a sú súčasťou harmonogramu údržby verejnej zelene, detských ihrísk a mobiliáru mesta, navyše je v tejto lokalite vydané stavebné povolenie na vybudovanie verejného osvetlenia
a spevneného chodníka. Uvažuje sa o umiestnení bezpečnostnej kamery. Každý priestor určený na pohyb, hru, šport má v našom meste
svojho garanta, v tomto prípade bude garantom klub Seniorov.
Ing. Mária Parráková
referentka pre tvorbu a ochranu verejnej zelene
a detských ihrísk MsÚ Levice
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MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE...
Veľká voda
V období, keď sme všetci túžobne očakávali
príchod jari, zopár teplých dní, v ktorých na
nás vykukne kostrbaté slnko, nás všetkých
zaskočila pani zima s jej hádam poslednou
snehovou nádielkou. Mierne oteplenie však
spôsobilo rýchle topenie snehu a v kombinácii s neustálim dažďom prišlo to, čo sme
si zažili pred pár rokmi. Hladiny našich malých vodných tokov v meste Levice začali
pomaly, ale isto vystupovať zo svojich korýt.
Preto aj v nedeľu 30.3.2013 po rozhodnutí Krízového štábu mesta Levice, nastúpili
do práce všetci príslušníci mestskej polície,

ktorí boli k dispozícii a začalo sa vrecovanie
piesku a spevňovanie kritických miest, kde
bola reálna hrozba vyliatia vody z koryta
vodných tokov. Viac ako sedem hodín od
popoludnia až do neskorých večerných ho-

dín sa príslušníci mestskej polície vo veľmi
nepriaznivom počasí so všetkých síl snažili o čo najskoršie zabezpečenie kritických
miest. Našťastie všetko dobre dopadlo a vo
večerných hodinách začala pomaly hladina
vodných tokov klesať. Dovoľte mi preto aj
touto cestou vysloviť poďakovanie všetkým
príslušníkom mestskej polície, ktorí prišli
a nezištne poskytli pomocnú ruku v tejto
ťažkej situácii. Aj toto je jednou z hlavných
úloh mestskej polície, „ pomáhať a chrániť
občanov mesta a ich majetok“.
Náčelník MsP v Leviciach

Patrí starý nábytok do kontajnera?

Dňa 6. 4. 2013 bolo na operačné stredisko Mestskej polície v Leviciach
občanom mesta nahlásené, že v intraviláne mesta v rámci sťahovania
sa rodiny je vynášaný odpad – starý nepotrebný nábytok - a to tým
spôsobom, že sťahujúci sa občania ho postavili ku kontajnerom na komunálny odpad. Hliadka ihneď reagovala a okamžite sa dostavila na
oznámené miesto. Pri kontajneroch bolo skutočne zistené umiestnenie starého nepotrebného nábytku a ďalších súčastí bytového zariadenia. V čase príjazdu hliadky sa pri zberných nádobách na komunálny
odpad nachádzali už dvaja občania, ktorí už tento nábytok triedili pre

Vážení občania,
nevynechajte ani v mesiaci máj možnosť povedať vedeniu mesta
čo Vám chýba, čo by ste zmenili, ale aj čo sa Vám páči a s čím
ste spokojní. Vaše názory sú pre nás zrkadlom toho, čo robíme
dobre ale aj kde sú naše nedostatky, ktoré by sme mali vyriešiť.
Príďte a porozprávajte sa preto s primátorom počas:

Dňa otvorených dverí!
Kedy? v stredu 15. mája 2013 od 13,00 h do 16,30 h
Kde? v kancelárii primátora, I. poschodie číslo dverí 34.

V prípade zmeny termínu či zdravotných dôvodov Vás
budeme informovať!

vlastné použitie. Je pravdou, že väčšina vyradeného, ešte použiteľného nábytku skončí v rukách občanov zo slabších sociálnych vrstiev,
prípadne drevené súčasti skončia ako palivo v pieckach, kachliach.
Natíska sa otázka: zmizne ale tento odpad vždy a všetok? To určite nie.
Hliadke vzápätí nebolo zložité zistiť páchateľa priestupku kvalifikovaného ako znečisťovanie verejného priestranstva, nakoľko
bol tento pristihnutý za panelovým domom pri nakladaní ďalšej
časti sťahovaného bytu.
Mestská polícia apeluje na občanov, aby pri rekonštrukcii, obnovovaní či sťahovaní svojich domácností svojím neuvedomelým konaním neznečisťovali okolie nádob určených na komunálny odpad
tým spôsobom, že postavia staré skrine, kreslá, stoličky či iné nepotrebnosti ku kontajnerom. Nielen že prispievajú k beztak neutešenému stavu verejného poriadku v meste, ale svojím konaním sa
dopúšťajú priestupku v zmysle priestupkového zákona č. 372/90 Zb.
Starý nábytok, pozostatky z rekonštrukcií bytov či iný odpad, ktorý
nepatrí do smetných nádob, je možné bezplatne odovzdať na Zberový dvor na Mochovskej ulici v Leviciach, ktorý môžu využívať všetci
občania mesta Levice a mestských častí a to v množstve 250 kg/osobu/rok. Pri odovzdávaní odpadu je potrebné preukázať sa iba občianskym preukazom obyvateľa, ktorý odpad odovzdáva.
A. P. & I. K.
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Oznam pre cestujúcu verejnosť!
Mesto Levice v spolupráci so SAD Nové Zámky a.s. pripravuje zavedenie prestupných cestovných lístkov v autobusoch MHD, pričom
platnosť cestovného lístka bude 45 minút od času jeho kúpy. To
znamená, že cestujúci, ktorí prestúpia v časovom intervale 45 min.
na inú linku MHD nebudú platiť ďalšie cestovné. v ďalšom autobuse bude cestujúcemu vydaný evidenčný cestovný lístok s nulovou hodnotou. Prestupný lístok bude možné využiť len pri platbe
prostredníctvom dopravnej karty, ktorú v súčasnosti využíva cca
60% cestujúcej verejnosti. v záujme dopravcu je uprednostnenie
bezhotovostnej platby prostredníctvom dopravnej karty a možnosť
prestupu na ostatné linky MHD bude motiváciou cestujúcich k jej
využívaniu. v súvislosti so zavedením prestupných lístkov dôjde
k zmene cestovných poriadkov MHD s platnosťou od 1. 6. 2013.
Hlavným dôvodom zmeny cestovných poriadkov MHD je už vyššie
spomínané zavedenie prestupových lístkov, zlepšenie obslužnosti
mesta, skrátenie niektorých spojov, čím sa obmedzí ich meškanie,
zlepšenie pripojenia k vlakom a od vlakov, zlepšenie presunu cestujúcich na linke MHD 9 a MHD 10 na zastávky AS- Žel. Stanica
– Vinohrady, ktoré budú premávať v intervale 25 resp. 35 minút.
Zmenou je prepojenie TESCA a City parku so sídliskom Rybníky,
ktoré bude možné len s prestupom. Hlavné prestupové miesta budú
zavedené na zastávke Nám. Šoltésovej a AS- Žel. stanica, pričom
prestup na iný spoj bude možný na ktorejkoľvek zastávke MHD.

V našom meste stále viac ľudí preferuje používanie vlastných
osobných motorových vozidiel, čo má negatívny dopad na životné
prostredie. Autobusové spoje sa prevádzkujú s menším počtom
cestujúcich a navyše sa vynakladá viac financií na opravy ciest,
ktoré sú zničené hustnúcou automobilovou dopravou a preto je
snahou dostať do systému verejnej dopravy, čo najviac cestujúcich
zavádzaním takýchto opatrení.
Aktuálne cestovné poriadky budú zverejnené na webovej stránke
www.sadnz.sk
Ing. Zuzana Ürgeová,
referent pre dopravu a rozkopávky MsÚ Levice

Mesto Levice
pozýva občanov mesta, zástupcov politických strán a hnutí, zástupcov podnikov a organizácií na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 68. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom,
ktorý sa uskutoční dňa 7. mája 2013 na Námestí hrdinov.

Príroda prenesená do mesta:
TO BOLI LEVICKÉ POĽOVNÍCKE DNI 2013.
Príchod jari je v meste Levice neodmysliteľne spojený s poľovníckou
tematikou. Odborníci či široká verejnosť – všetci si prišli na svoje.
Slávnostného otvorenia ďalšieho ročníka Levických poľovníckych
dní, pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 19. marca 2013, sa zúčastnili
predstavitelia štátnych orgánov, organizácií a samosprávy.
Po úvodnom príhovore a slávnostnom prestrihnutí pásky sa v priestoroch CK Junior konala vernisáž výstavy „Poľovníctvo a príroda“
a organizátori podujatia predstavili prítomným hosťom jednotlivé
expozície poľovnícko-ochranárskej výstavy a chovateľskú výstavu
medailových trofejí. Pre verejnosť bola výstava „Poľovníctvo a príroda“ otvorená od dnešného až do 23. marca v čase od 9.00 do 18.00
hod. Počas víkendu boli pre širokú verejnosť pripravené ,,Poľovnícke
predajné trhy“, na ktorých si všetci milovníci prírody a poľovníctva
určite prišli na svoje. Trhy ponúkali možnosť zakúpiť si knihy, doplnky, darčeky a všelijaké pomôcky, ktoré súviseli s poľovníctvom a voľným časom stráveným v prírode. Okrem poľovníckych trhov sa konal
aj odborný seminár pod názvom ,,Štruktúra populácií zveri a úloha
mediálnej komunikácie v poľovníctve“. Súčasťou poľovníckych dní je
každoročne filmový festival s tematikou poľovníctva a prírody „Hubertlov – Levice 2013“, a ináč tomu nebolo ani tento rok. Jeho výsledky boli vyhlásené na slávnostnom galavečeri Levických poľovníckych

dní dňa 23. marca, počas ktorého sa konali aj ,,Majstrovstvá Slovenska Juniorov vo vábení zveri o putovný pohár Hubertlovu.“
Počas tohtoročných poľovníckych dní sa nezabudlo ani na tých najmenších. Pre mládež bolo pripravené sprievodné zábavno-súťažné
podujatie „Lesníci a poľovníci deťom“, ktoré sa konalo v piatok,
22. marca od 9.00 – 16.00 hod. v parku M. R. Štefánika pri CK Junior a ponúkalo množstvo príležitostí na zoznámenie sa s prírodou,
lesom a lesníkmi, poľovníctvom a poľovníkmi, so sokoliarstvom či
vábením zveri. Levické poľovnícke dni sa aj tento rok tešili vysokému záujmu a účasti širokej verejnosti.
(mb)
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Zoznam voľných nebytových priestorov v majetku
mesta Levice na prenájom
Námestie hrdinov č. 7-8
Ponúkame priestory na prenájom na I. poschodí po
rekonštrukcii so samostatným príslušenstvom, samostatným vykurovaním a odberom elektrickej energie,
vhodné ako kancelárske priestory, ambulancie, ucelený
priestor pre firmy s menším počtom zamestnancov
- priestory o výmere 72 m2
- priestory o výmere 84,60 m2
Poľná ul. č. 6
- kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 20 m2
- kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 31 m2
- obchodný priestor na I. poschodí o výmere 169 m2
- obchodný priestor na I. poschodí o výmere 77 m2
- kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 26 m2
- kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 37m2
Perecká ul. č. 42
- priestor na I. poschodí o výmere 60 m2
- priestor na I. poschodí o výmere 30 m2
- priestor na I. poschodí o výmere 50 m2
- priestor na I. poschodí o výmere 150 m2
Ul. Ľ.Štúra č. 3
- nebytový priestor na I. poschodí o výmere 25,00 m2
Hronská ul. 8, bývalá práčovňa a čistiareň
- nebytový priestor na poschodí o výmere 130 m2

Námestie hrdinov č. 13
- nebytový priestor na I. poschodí o výmere 80 m2
(dve miestnosti)
- nebytový priestor na I. poschodí o výmere 150 m2
Ul.M.R.Štefánika č. 1
- nebytový priestor na poschodí o výmere 69 m2
- nebytový priestor na poschodí o výmere 31 m2
- nebytový priestor na poschodí o výmere 200 m2
Mestský majer
- garáže o výmere 36 m2
Ul. Kasárenská č. 4954 (bývalý Klub Slovan)
- nebytový priestor o výmere 538 m2
Záujemcovia o prenájom nebytových priestorov sa
môžu prihlásiť na MsÚ Levice, II. poschodie, č. dverí. 64, tel. č. 6350269.

Mesto Levice v rámci
projektu Zdravé mesto
pripravuje podujatie

Deň zdravia,

MESTO LEVICE A KOMISIA
ŠPORTU MsZ V LEVICIACH
Vás srdečne pozývajú na Beh zdravia:

ktoré sa bude konať dňa
13. júna 2013 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Junior.

ktorý sa uskutoční dňa 8. mája 2013

Bližšie informácie Vám budú včas
dostupné na webovej stránke mesta
www.levice.sk.

Bližšie informácie nájdete na webovej
stránke MsÚ Levice alebo na stránke
www.beh.sk.

Levická „5-ka“,
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Do klietok odchytili vyše 700 holubov
Holubov v meste počas posledných mesiacov výrazne ubudlo.
Mesto pristúpilo aj na základe podnetov od občanov na ich radikálny odchyt.
Mestské holuby stratili životom v blízkosti ľudí svoju plachosť.
Neváhajú si založiť rodinu priamo na balkóne či parapete okna.
Zvýšenou prašnosťou a znečisteným prostredím tak komplikujú život obyvateľom sídlisk v celom meste. Miesto svojho
pobytu znečisťujú perím či trusom, ktorý agresívne pôsobí na
povrchový lak vozidiel.
Z dôvodu neznesiteľnej situácie znečisťovania verejných priestorov, ale aj súkromných objektov, z ktorých plynuli početné
sťažností obyvateľov, sa samospráva rozhodla túto situáciu
riešiť radikálne. Biologická ochrana mesta Levice zabezpečená
odchytom a likvidáciou holubov sa začala 15. novembra 2012
a trvala do konca februára tohto roku.
Odchyt vykonávala sokoliarska skupina sv. Bavona z Banskej
Štiavnice, ktorá koncom novembra umiestnila na strechách
vytypovaných objektov v Leviciach klietky, do ktorých holuby
lákalo množstvo zŕn. Klietky na odchyt holubov boli umiestnené vo vybraných lokalitách, a to na Pereckej ul., na Námestí
hrdinov, Dopravnej ul., Ul. Ľ. Štúra a Mlynskej ulici. Spolu bolo
odchytených 708 ks holubov, z čoho 355 na Námestí hrdinov,

156 v mlyne, 82 na Pereckej ulici, 52 na Dopravnej ul. a 63 na
Ul. Ľ. Štúra.
Princíp odchytu bol jednoduchý. Do klietky holuby vleteli cez preklápacie dvierka, ktoré ich už von nepustili. Podobný postup sa plánuje zopakovať na verejných priestoroch mesta, na jeseň a v zime
2013, podľa výšky pridelených finančných prostriedkov.
(mb)


Chráňme naše lesy pred požiarmi!
S príchodom jari ide ruka v ruke aj nebezpečenstvo vzniku požiarov. Už tradične v jarnom období vznikajú v lesnom hospodárstve značné materiálne a ekologické škody, ktoré sú spôsobené najmä neopatrným a nedbalým správaním ľudí.
V roku 2012 bolo na území Slovenskej republiky zaznamenaných 510 lesných požiarov. Pri týchto požiaroch boli 3 osoby
zranené, jedna osoba bola usmrtená. V porovnaní s tým istým
obdobím roku 2011 sa zvýšil počet lesných požiarov o 251 prípadov, čo predstavuje nárast o 97%. Zásadný vplyv na počet lesných požiarov v jarných mesiacoch mali klimatické podmienky.
V uplynulom roku bolo najviac lesných požiarov zaznamenaných
z dôvodu vypaľovania trávy a suchých porastov a zo spaľovania
odpadu a odpadkov. V tejto súvislosti Vás, vážení občania, chceme upozorniť na základné povinnosti fyzických osôb, teda každého občana, vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi.
Každá fyzická osoba je povinná:
• dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
• dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach
spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
a fyzická osoba nesmie:
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu.
Fyzická osoba, teda každý občan, má okrem toho aj tieto povinnosti:
• oznámiť pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na
príslušné okresné riaditeľstvo na telefónne číslo 150,
• sledovať klimatické a poveternostné podmienky a kontrolovať miesto spaľovania,
• ukladať horľavé látky do upravených hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi

horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty,
• zabezpečiť potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa
a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
• vykonávať kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých
priestorov v priebehu celého spaľovania,
• po skončení spaľovania vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a skontrolovať okolie.
Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany
pred požiarmi, hrozí podľa zákona o ochrane pred požiarmi pokuta až do výšky 331 eur.
Vážení občania, aj týmto Vás žiadame o dodržiavanie povinností, ktoré Vám vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi, ako
aj o to, aby ste venovali dostatočnú pozornosť Vašim deťom a ich
pobytu v prírode.
Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt
v prírode!
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach

životné prostredie
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Buďme ohľaduplní k životnému
prostrediu = separujme!
Z dôvodu potreby znižovania odpadu ukladaného na skládky
odpadov, prípadne iného nevhodného zneškodňovania odpadov, je potrebné zabezpečiť jeho separáciu na využiteľné zložky.
Potrebné je triediť najmä papier, sklo, plasty, kovy a iný odpad
s nebezpečnými vlastnosťami.

• znečistené fľaše od chemikálií
• žiarovky

Mesto Levice vytvára pre svojich občanov vhodné podmienky na
separáciu uvedených zložiek odpadu. Je už len na nás občanoch,
aby sme ponúkané možnosti využili a tak prispeli k zlepšeniu stavu životného prostredia v našom okolí. Touto cestou Vám prinášame sumár ako na to:

Pokyny k nakladaniu so separovaným odpadom:
• v lokalite s rodinnými domami vyložte v posledný pracovný deň v mesiaci v deň vývozu komunálneho odpadu
sivé(čierne) vrece s vyseparovaným sklom pred svoju nehnuteľnosť,
• odpad bude spravidla do dvoch dní odvezený,
• v lokalite s činžovými domami (KBV) sklo ukladajte do
240 l zelených kontajnerov s označením SKLO.

1. Separovaný zber papiera

4. Separovaný zber bioodpadu

Čo je možné triediť, čo nie je možné triediť
• noviny, časopisy, kancelársky papier - mokrý, znečistený,
mastný papier
• zošity, knihy, katalógy - použité hygienické potreby
• kartóny a lepenky (vhodne upravené) - asfaltový, voskový,
brúsny papier

Čo je možné triediť, čo nie je možné triediť
• trávy a buriny - kukuričné prútie
• orezy, konáre do hrúbky 20 cm a dĺžky 1,5 m - veľkorozmerný
odpad
• viničné prútie, lístie

Pokyny k nakladaniu so separovaným odpadom:
• v lokalite s rodinnými domami vyložte v posledný pracovný
deň v mesiaci v deň vývozu komunálneho odpadu modré
vrece s vyseparovaným papierom pred svoju nehnuteľnosť,
• odpad bude spravidla do dvoch dní odvezený,
• v lokalite s činžovými domami (KBV) papier ukladajte do
modrých 1100 l kontajnerov s označením PAPIER
• papier je potrebné upraviť, poskladať, postrihať tak, aby sa
zmestil do vriec, resp. nádob.

2. Separovaný zber plastov
Čo je možné triediť, čo nie je možné triediť
• PET fľaše od nápojov - obaly od nebezpečných látok a olejov
• neznečistené obalové fólie - znečistené plasty
• plastové obaly(z čistiacich prostriedkov - plastové rúrky
a výrobky z PVC šampónov a pod.)
Pokyny k nakladaniu so separovaným odpadom:
• v lokalite s rodinnými domami vyložte v posledný pracovný
deň v mesiaci v deň vývozu komunálneho odpadu žlté vrece
s vyseparovaným plastom pred svoju nehnuteľnosť,
• odpad bude spravidla do dvoch dní odvezený,
• v lokalite s činžovými domami (KBV) plasty ukladajte do
1100 l kontajnerov s oranžovým prípadne žltým vrchom
s označením PLASTY.

3. Separovaný zber skla
Čo je možné triediť, čo nie je možné triediť
• sklenené fľaše a nádoby, biele a farebné - porcelán a keramika
• tabuľové sklo – zrkadlá
• sklenené črepy – autosklo

Pokyny k nakladaniu so separovaným odpadom:
• v lokalite s rodinnými domami a v mestských častiach vyložte bioodpad pred svoju nehnuteľnosť najskôr 48 hodín
pred termínom určeným v harmonograme vývozu a najneskôr do 8.00 hod. v deň určený v harmonograme vývozu,
• odpad bude spravidla do piatich dní odvezený,
• zaradenie ulíc do jednotlivých etáp vývozu bioodpadu
bude zrejmé z priložených letákov (I.etapa – zelené letáky,
II.etapa – žlté letáky),
• v lokalite s činžovými domami (KBV) bude zber bioodpadu
(tráva, orezy a pod.) zabezpečovať správca verejnej zelene,
• odpad z viničných oblasti bude odvezený v dňoch určených
v harmonograme vývozu z určených označených stanovíšť,
• iný odpad okrem bioodpadu je vykladať zakázané, taktiež
je zakázané vykladať odpad v iné dni ako je určené v týchto
pokynoch a Všeobecne záväznom nariadení mesta Levice
č. 58 o odpadoch.

5. Separovaný zber veľkoobjemového odpadu
Tento spôsob zberu umožňuje občanom zbaviť sa nepotrebných
vecí s objemom prevyšujúcim zbernú nádobu.
Čo je možné triediť, čo nie je možné triediť:
−− veľkoobjemový, veľkorozmerný odpad - bioodpad, ktorý nie je možné uložiť do zbernej nádoby - elektronický
a nebezpečný odpad (nábytok, drevo, drobný stavebný
odpad a pod.)
Pokyny k nakladaniu s veľkoobjemovým odpadom:
• na území celého mesta budú v troch etapách rozmiestnené
veľkokapacitné kontajnery v termínoch určených v harmonograme vývozu odpadu a to na jar a jeseň každého roka,
• rozmiestnenie kontajnerov je zaznačené v mapových podkladoch, ktoré sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Leviciach, prípadne vo vývesných tabuliach mesta.

Novinky z levickej radnice č. 2/2013

mládež/školstvo

9. strana

Deň Zeme si pripomenú aj naši mladí poslanci
Každoročne si dňa 22. apríla pripomíname Medzinárodný deň
Zeme. Mestský parlament mládeže sa pri tejto príležitosti rozhodol usporiadať už svoju 5. brigádu a prejaviť tak úctu „Pani Prírode“. Termín brigády je 29. apríla 2013 o 9.00 hodine.
Všetci, ktorým na našej prírode záleží a chcú priložiť ruku k dielu, sú
srdečne vítaní.
Miesto konania vám včas oznámime, ešte predtým urobíme
prieskum o najznečistenejších miestach v našom meste.
Mládežnícky parlament v Leviciach

Učitelia boli ocenení za ich aktívnu, obetavú
a svedomitú prácu!
Práca učiteľa je jedným z najnáročnejších povolaní, ktorá si bez pochýb zaslúži
úctu. Veď učiteľ je ten, kto zasvätí svoj život deťom, ich výchove a vzdelávaniu.
Na znak poďakovania si preto Mesto Levice aj tento rok pripomenulo Deň učiteľov
odovzdaním Plakiet Jána Amosa Komenského, a to pedagogickým pracovníkom
materských škôl, základných škôl a Základnej umeleckej školy v Leviciach.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo
26. marca 2013 v Levickej synagóge a bolo
vhodnou príležitosťou na zviditeľnenie neraz
neľahkej zodpovednej práce učiteľov a ich
nenahraditeľného zastúpenia v spoločnosti.
Slová vďaky adresoval pedagogickým pracovníkom vo svojom príhovore aj primátor
mesta Ing. Štefan Mišák, ktorý im poďakoval
za úsilie, trpezlivosť a ochotu, s ktorou pristupujú k našim deťom a snažia sa, aby z nich
vyrástli vzdelaní a uvedomelí mladí ľudia.
,,Vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, hodnotou, ktorá sa nestráca vekom ani infláciou“,
povedal primátor mesta a ocenil hlavne ľudské vlastnosti učiteľov – čestnosť, pracovitosť,
obetavosť, ktorí svojou usilovnosťou, ale predovšetkým láskou, toľko dávajú iným deťom.
Slávnostné podujatie moderovala riaditeľka ZUŠ p. Darina Tóthová a obnovené
priestory synagógy sa ozývali hudbou,
spevom, tancom, ba dokonca sa v nej ozývali tóny huslí, klavíru či flauty. O neza-

9.

10.

budnuteľný kultúrny zážitok sa postarali
talentovaní žiaci a pedagógovia Základnej
umeleckej školy v Leviciach a spríjemnili
tak tieto slávnostné chvíle.
Za svoju prácu boli ocenení:
Pedagogickí zamestnanci MŠ, ZŠ a ZUŠ:
1. Mgr. Angela Michňová, ZUŠ, za
tvorivú a aktívnu prácu v oblasti
výchovy umením
2. Mgr. Marcela Štrbová, ZUŠ, za aktívnu pedagogickú činnosť v oblasti výtvarného umenia
3. PaedDr. Eva Pindesová, ZŠ A. Kmeťa, za úspechy vo výchovnovzdelávacom procese, autorstvo a spoluautorstvo kníh a učebných textov
4. Jarmila Čameková, ZŠ A. Kmeťa, za
dlhoročnú a aktívnu prácu vo výchove, rozvíjanie a uchovanie folklórneho dedičstva
5. Mgr. Jana Valkovičová, ZŠ sv. Michala 42, za svedomitú a úspešnú
prácu vo výchove a vzdelávaní prírodovedných predmetov a v oblasti výchovného poradenstva
6. Mgr. Gabriela Štefanková, Pri Podlužianke 6, za aktívnu a úspešnú
pedagogickú prácu a rozvíjanie
vzdelávacej oblasti človek a príroda
7. Mária Rypáková, Pri Podlužiadnke
6, za dlhoročné pôsobenie v školstve, výchovnú prácu a aktivitu v oblasti záujmového vzdelávania
8. Mgr. Zuzana Nikmonová, Saratovská 43, za dlhoročnú prácu v oblas-

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

ti výchovy a vzdelávania a za aktívny podiel na realizácii projektov
Mgr. Gabriela Regászová, Saratovská 85, za dlhoročnú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania a za
aktívny podiel na riadení
Mgr. Gabriela Greksová, ZŠ Saratovská 85, za aktívnu pedagogickú
činnosť a za prácu v oblasti výchovného poradenstva
Mgr. Eva Kissová, ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským, za aktívnu
tvorivú a pedagogickú činnosť
Mgr. Miroslava Bobová, ZŠ Školská 14, za dlhoročné pôsobenie v školstve a za angažovanosť
v mimoškolskej činnosti
Mgr. Beáta Schorschová, MŠ Dopravná 60, za tvorivú a aktívnu
prácu v pedagogickej činnosti
Ivona Paštrnáková, MŠ P. O.
Hviezdoslava, za dlhoročné pôsobenie v školstve
Mária Brániková, MŠ P. O. Hviezdoslava, za dlhoročnú a úspešnú
pedagogickú činnosť
Ing. Zuzana Lukáčová, MŠ Konopná 8, za aktívnu, tvorivú pedagogickú činnosť a aktívny podiel
pri realizácii projektov
Danka Rusková, MŠ Okružná 23,
za dlhoročnú a aktívnu prácu vo
výchove a vzdelávaní, rozvíjanie
a uchovanie folklórneho dedičstva
Andrea Kuropková, MŠ Tekovská 28, za aktívnu pedagogickú
činnosť a aktívny podiel pri realizácii projektov
Mgr. Viera Mészárosová, MŠ Kalinčiakovo 44, za aktívnu a tvorivú
pedagogickú činnosť

Srdečne blahoželáme!

Mgr. Miroslava Bakulová
MsÚ Levice

rôzne
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Na kúpalisku Margita-Ilona lehátka a slnečníky
už v cene vstupenky
Aj keď počasie v apríli nie je veľmi jarné, kúpalisko a kemping
Margita-Ilona sa intenzívne pripravuje na letnú sezónu. Na kúpalisku pribudnú nové sprchové múriky pri plaveckom bazéne, nové
letné terasy pri bufetových zariadeniach vrátane nových prestrešení. Novinkou kúpaliska bude, že všetky slnečníky a lehátka už
budú v cene vstupenky. Ceny na kúpalisko sa zvýšili o 15%, napriek tomu sú stále najnižšie v bližšom aj vzdialenejšom okolí. Ako
kompenzácia vyššieho vstupného budú už spomínané slnečníky
a lehátka a naďalej je v cene vstupenky tobogan, vodná šmýkačka,
trávnaté ihriská, ruské kolky, obrie šachy. Takže sa určite oplatí
prísť na kúpalisko čím skôr ráno a obsadiť si svoje lehátko.
V kempingu ukončujeme prístavbu k reštaurácii. Po jej ukončení
budú môcť trvať zábavy a diskotéky dlhšie do nočných hodín. Okrem
toho vznikne veľká reštauračná prevádzka, ktorá bude môcť poskytovať služby aj mimo sezóny (napr. pre firemné a rodinné oslavy). Naďalej sa pokračuje v obnove starých zrubových chatiek za moderné
bungalovy. Momentálne je zrekonštruovaných 7 bungalovov.
Všetci Levičania určite vedia, že na kúpalisku sa voda v bazénoch
mení veľmi často, v mnohých denne, takže kúpalisko je pre zdravých a nie chúlostivých ideálne miesto relaxu.
Prevádzkovateľ kúpaliska a kempingu sa naďalej bude snažiť, aby
výška vstupného bola prijateľná pre každého zarábajúceho občana
a jeho rodinu. Je ale potrebné si uvedomiť, že príjmy z kempingu
a kúpaliska sú len zo vstupného z úhrad za ubytovanie a z uvede-

ných príjmov sa realizujú všetky prevádzkové náklady aj investície.
z tohto dôvodu vstupné musí odrážať reálne náklady, aby, povedané rečou ohlasu z internetových fór, kúpalisko zostalo „dobrým
kúpaliskom za prijateľnú cenu“.
Ján Lacek
konateľ spoločnosti Margita – Ilona s.r.o.

CENY VSTUPENIEK NA KÚPALISKO LTS 2013
celodenná vstupenka

rodinná vstupenka

vstupenka zakúpená po 1500

vstupenka zakúpená po 1800

0,70 €
1,50 €
1,00 €

Sobota, Nedeľa, sviatok
4,00 €
3,00 €
1,50 €
2,50 €
1,50 €
9,00 €
11,00 €
12,50 €
2,50 €
1,80 €
1,00 €
1,50 €
1,00 €

dospelý

0,70 €

0,70 €

dieťa od 3 do 15 r.

0,50 €

0,50 €

dospelý
dieťa od 6 do 15 r.
dieťa od 3 do 6 r.
dôchodca
ZŤP a ZŤP/S, doprovod
2 dospelí + 1 dieťa (3-15 r.)
2 dospelí + 2 deti (3-15 r.)
2 dospelí + 3 deti (3-15 r.)
dospelý
dieťa od 6 do 15 r.
dieťa od 3 do 6 r.
dôchodca
ZŤP a ZŤP/S, doprovod

Pondelok - Piatok
3,00 €
2,00 €
1,00 €
2,50 €
1,50 €
6,50 €
8,00 €
9,00 €
2,00 €
1,50 €

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

2,00 €

stredné školy

1,50 €

základné školy

V cene vstupenky sú zahrnuté lehátka, slnečníky, tobogan, vodný sklz, ruské kolky, obrie šachy a trávnaté ihriská.
celosezónna vstupenka dospelý		
celosezónna vstupenka od 6 do 15 rokov
celosezónna vstupenka od 3 do 6 rokov		
celosezónna vstupenka dôchodcovia		

40,00 €
30,00 €
12,00 €
30,00 €

rôzne/kultúra
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Centrum voľného času ponúka...
Letný tábor Rajecké Teplice Letný tábor Pukanec

Skúsení vedúci pripravili pre
vás jedinečný týždeň v letnom
tábore, s nezabudnuteľnými
zážitkami.
Možnosti výletov: hrad
Strečno, splav na pltiach po Váhu, návšteva
farmy – jazda na koni,
Čičmany - slovenská
obec s maľovanými
drevenicami, Vychylovka - historická lesná
železnica, Žilina, Stará
Bystrica – slovenský
orloj, Rajecká Lesná – slovenský betlehem, rybárska bašta,
kúpanie,...
Okrem toho: množstvo súťaží,
hier, streľba zo vzduchovky, ringo, badminton, stolný tenis...

Rodičovský príspevok:
160,-€ – pre členov záujmových krúžkov v CVČ Levice
- vernostné - pre tých, ktorí
sa už zúčastnili tábora organizovaného CVČ 165,-€ – pre
účastníkov prihlásených do
20. júna 2013
170,-€ – pri prihlásení od 21.
júna 2013
Pri prihlasovaní záloha 30,-€
– odpočíta sa z celkového rodičovského príspevku na dieťa.

V cene: doprava, poistenie,
ubytovanie, výlety, vstupenky,
ceny za súťaže.
Tel. - 036 6312661

Tepliciach, každý deň hry, súťaže, a veľa iných prekvapení.
Rodičovský príspevok:
90,-€ – pre členov záujmových
krúžkov v CVČ Levice - ver-

Týždeň plný hier, zábavy a nezabudnuteľných zážitkov
Možnosti výletu: Banská Štiavnica – historické námestie,
starý hrad, štôlňa Bartolomej,
nový hrad, Antol, botanická
záhrada, kúpanie v Sklených

nostné - pre tých, ktorí sa už
zúčastnili tábora organizovaného CVČ
95,-€ – pre účastníkov prihlásených do 15. júna 2013
100,-€ – pri prihlásení od
16. júna 2013
Pri prihlasovaní záloha 30,-€
- odpočíta sa z celkového rodičovského príspevku na dieťa.
V cene: poistenie, doprava,
ubytovanie, výlet, vstupenky...
Tel. 036 6312661
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Program podujatí
Mestského kultúrneho
strediska Levice
na máj – jún 2013
12. 5. 2013 o 18.00 hod. v Synagóge
HUDBA RUSKÝCH KLASIKOV
koncert
14. 5. 2013 o 10.00 a 18.00 hod. v CK Junior
ČEPČEK
súťaž v detskom ľudovom speve
17.-18. 5. 2013 na Námestí hrdinov Levice
NETRADIČNÝ LEVICKÝ JARMOK
31. 5. 2013 o 11.00 hod. v Parku M. R. Štefánika
DEŇ DETÍ
5. 6. 2013 o 10.00 hod. v CK Junior
SOLÚNSKI BRATIA
výchovný koncert pre MŠ a ZŠ
13. 6. 2013 v CK Junior
DEŇ ZDRAVIA
15. 6. 2013 od 10.00 hod. v areáli nádvoria
a parku Levického hradu
LEVICKÉ HRADNÉ SLÁVNOSTI
16. 6. 2013 o 18.00 hod. v Synagóge
ŽIDOVSKÁ KULTÚRA a UMENIE
koncert
26. 6. 2013 o 10.00 hod. v Parku M. R. Štefánika
ROZLÚČKA SO ŠKOLOU
27. 6. 2013 o 18.00 hod. na amfiteátri
v Leviciach
PRIVÍTANIE LETA
hip-hopový festival
júl – august – každú nedeľu o 18.00 hod.
v parku M. R. Štefánika
PROMENÁDNE KONCERTY
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