NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 4, ročník X., september 2013, nepredajné

Verejná schôdza pred ukončením projektu
„Aglomerácia Levice – vybudovanie kanalizácie
v mestskej časti Levíc – Kalinčiakovo“

„Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie“
INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI
Podobne ako v letnom období minulého
roka sa aj tento rok konala dňa 19. júla
2013 verejná schôdza v Kalinčiakove. Jej
konanie vychádzalo z iniciatívy občanov mestskej časti Levíc – Kalinčiakovo.
Schôdze sa zúčastnil primátor a zástupcovia mesta Levice, zástupcovia budúceho prevádzkovateľa kanalizácie a zástupcovia zhotoviteľa stavby.
Celkové oprávnené výdavky projektu „Aglomerácia Levice – vybudovanie kanalizácie v mestskej časti Levíc – Kalinčiakovo“
sú vo výške 2 273 406,38 EUR, z toho je
spolufinancovanie mesta z vlastných zdrojov vo výške 236 915,66 EUR.
Občania na schôdzi poukázali na skutočnosť, že platia dane, ktoré sa nepremietajú
do potrieb mestskej časti Levíc – Kalinčia-

kovo. Počet daňovníkov v mestskej časti je
183, pričom ročne zaplatia dane vo výške
18 387,93 EUR. V súvislosti s realizáciou
projektu mesto investovalo z vlastných
zdrojov do mestskej časti Levíc – Kalinčiakovo takmer trinásť násobok objemu
zaplatených ročných daní zo stavieb, pozemkov a bytov v priebehu necelých dvoch
rokov realizácie projektu.
Občania vyslovili najväčšiu nespokojnosť
s kvalitou miestnej komunikácie za mostom
o dĺžke približne 500 m. Cesta poznačená
výstavbou kanalizácie je prašná a poškodená. V rámci projektu sa vybuduje okrem
kanalizácie spätná úprava komunikácie,
ktorú predstavuje asfalt nad ryhou kanalizácie. Operačný program Životné prostredie,
v rámci ktorého sa realizuje projekt „Aglo-
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merácia Levice – vybudovanie kanalizácie
v mestskej časti Levíc – Kalinčiakovo“ je prioritne zameraný na odkanalizovanie mestskej časti. Nevenuje sa otázke dopravy, resp.
úpravy vozoviek. Nasvedčuje tomu skutočnosť, že podmienky výzvy na predkladanie
žiadostí č. OPŽP-PO1-10-1, ktoré stanovilo Ministerstvo Životného prostredia boli
určené tak, že v projektoch bola vylúčená
úprava cestných komunikácií v celej šírke.
V rámci oprávnených výdavkov je možná
len spätná úprava komunikácií. V prípade,
ak by sa uvažovalo o úprave celej šírky cesty,
výdavky projektu by sa značne navýšili, čím
by bola ohrozená realizovateľnosť projektu
z hľadiska financií. Cesty v celej šírke, by
sa stali neoprávneným výdavkom projektu.
Poškodenú cestu je možné vybudovať len
z vlastných zdrojov mesta. Je nutné pripraviť projekt investičnej akcie. Následne by sa
akcia mala zaradiť do investičného plánu
mesta na rokovaní poslancov Mestského zastupiteľstva v Leviciach.
Obyvatelia Kalinčiakova sa zaujímali o termíny ukončenia a možnosti pripojenia na
... pokračovanie na 2. strane
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kanalizáciu. Fyzická realizácia stavby bude
ukončená 31. augusta 2013. Následne prebehne preberacie konanie a kolaudácia
stavby. Potom je možné zo strany občanov
venovať pozornosť pripojeniu na kanalizáciu v súčinnosti s budúcim prevádzkovateľom, ktorým je Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Levice. Občania
sú povinní predložiť prevádzkovateľovi
žiadosť o pripojenie spolu s dohodou o pripojení na verejnú kanalizáciu. Informácie
o postupe pripojenia budú zverejnené na
informačnej tabuli v mestskej časti Levíc
Kalinčiakovo. Kanalizácia bude odvádzať

len splaškovú, nie dažďovú vodu. Zároveň
žumpy nesmú byť pripojené do verejnej
kanalizácie. Domácnosti si už v letnom
období mohli pripravovať výkon zemných
prác na pripojenie – vykopanie ryhy vo
vlastnej réžii a zakúpenie potrebného materiálu. Napojenie na novovybudovanú kanalizáciu je možné až po podpise zmluvy
o pripojení. Samotné pripojenie je nutné
vykonať za prítomnosti pracovníka prevádzkovateľa. Odborný dohľad nad pripojením, prípadné otázky občanom zodpovie
Bc. Miroslav Kováčik (tel. 0903 256 084).
Obyvatelia poukazovali na možné nedostatky v kvalite výstavby diela. Dávame do
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pozornosti, že projekt „Aglomerácia Levice
– vybudovanie kanalizácie v mestskej časti
Levíc Kalinčiakovo“ je projektovaný v súlade
s platnými technickými a technologickými
normami. Za výstavbu kanalizácie a predpísanú kvalitu diela zodpovedá víťaz verejného
obstarávania - zhotoviteľ Vodohospodárske
stavby, a.s., Bratislava. V prípade vzniknutých vád a nedorobkov brániacich v prevádzke platí záručná doba 60 mesiacov. Na
technologické dodávky poskytuje zhotoviteľ
záruku 24 mesiacov. Mesto je oprávnené si
uplatniť reklamáciu, ktorú je povinný zhotoviteľ na svoje náklady odstrániť.
Mesto Levice bude v mesiacoch september
– október 2013 žiadať vlastníkov nehnuteľností o uzatvorenie Zmluvy o vybudovaní
a umiestnení revíznej šachty a časti kanalizačnej prípojky. Obsahom zmluvy bude
vyslovenie súhlasu s uložením šachty a prípojky na súkromnom pozemku a súhlas
na prevádzkovanie, údržbu, opravy a iné
stavebné úpravy plánovanej výstavby pre
zainteresované subjekty. Touto cestou zároveň prosíme občanov Kalinčiakova o poskytnutie súčinnosti pri uzatváraní zmlúv.
Ing. Viera Gábršová, PhD.
projektová manažérka

Spoločne „NA“ nový Šiklóš

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis
a spoločnosti HEINEKEN Slovensko v rámci programu Pohoda za mestom.“
Vrch Vápnik, alebo Šiklóš, ako ho mnohí Levičania volajú, prešiel
v poslednom období niekoľkými zmenami. Po schválení projektu Nadáciou Ekopolis sa konal anketový prieskum, ktorý poskytol názory,
predstavy či nápady, ako by sa mohol priestor vrchu upraviť. Po jeho
vyhodnotení, bola v lokalite za pomoci dobrovoľníkov odstránená
čierna skládka, ktorá sa nachádzala priamo pod vrchom, vyzbierali sa
odpadky, pokosila tráva a vystrihali sa rozrastajúce sa kríky. Následne
sa pristúpilo k výrobe drevených prvkov, ktoré boli v priestore Šiklóša
osadené. Išlo o informačnú tabuľu, lavičky, smerovníky s orientačnými šípkami a smetné stojany. Zároveň prebiehalo zostavenie odborného textu a fotodokumentácie o histórii Šiklóša, flóre, faune, jeho
vzniku a vývoji. Tieto zaujímavé informácie si budú môcť návštevníci
prečítať na vyše dvojmetrovej tabuli, ktorá sa nachádza pri vstupe na
novovytvorené oddychové miesto. Súčasťou projektu bolo i vybudovanie ohniska. Pevne veríme, že návštevníci budú rešpektovať pokyny
oddychovej zóny a nebudú zakladať ohniská na inom mieste, ako je
určené. Taktiež sa vyžaduje opatrnosť i pri manipulácii s ohňom a jeho
hasením, kedy je potrebné ohnisko zahasiť s dostatočným množstvom
vody a neopúšťať ho pokiaľ sa z neho dymí.
Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným na projekte. Spoločnými silami bol vytvorený oddychový priestor, ktorý by mal

slúžiť širokej verejnosti! Veríme, že sa tak aj stane a že si ho návštevníci budú patrične i vážiť a neničiť ho!
Ukončenie projektu je naplánované na koniec septembra, kedy by
sa mal uskutočniť spoločný výstup na Šiklóš za spolupráci KST
Lokomotíva Atóm Levice. O presnom termíne, čase a mieste odchodu Vás budeme informovať prostredníctvom médií. Už teraz
sa tešíme na Vašu účasť, všetci ste srdečne vítaní!
(zo)
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Pripomenuli sme si výročie
Slovenského národného povstania

Druhá svetová vojna patrila bezpochyby k najtragickejším a najrozsiahlejším ozbrojeným konfliktom v dejinách ľudstva. Vojnový ošiaľ hlboko poznačil osudy viacerých generácií, niekoľkokrát
zmenil mapu sveta a pomer síl medzi veľmocami na dlhé desaťročia. Kľúčom k budúcnosti sa stal protifašistický odboj. Štáty
spojeneckej koalície sa dočasne zjednotili, preklenuli sa medzi
nimi akékoľvek rozpory a bojovali len za jedno: poraziť fašizmus
a nacizmus vo vojne, ktorá mala pričinením Adolfa Hitlera totálne zničiť štáty a vyhubiť národy a etniká sveta.
Slovenské národné povstanie vypuklo 29. augusta 1944 po tom,
čo začala nemecká armáda, ktorá sa obávala destabilizácie na
Slovensku, obsadzovať krajinu. Bol to signál k celonárodnému
ozbrojenému vystúpeniu všetkých protifašistických síl. Centrum
povstania bolo v Banskej Bystrici, kde zasadali aj povstalecké ústredné orgány. Povstaleckí vojaci sa proti presile nemeckých vojsk
vydržali brániť dva mesiace, neskôr časť vojakov prešla na partizánsky spôsob boja, zvyšok sa vrátil do svojich domovov alebo
padol do zajatia. Bola to obrovská politická aj morálna skúsenosť,
ktorá sa dotkla väčšiny obyvateľov Slovenska a práve vďaka SNP
patria Slováci k víťazným národom povojnovej Európy, čo pozitívne ovplyvnilo ďalší vývoj Slovenska začleneného do obnovenej
Československej republiky.

Teror nemeckých okupačných jednotiek trval sedem mesiacov
a počas neho boli vypálené celé horské osady či domy, obyvatelia boli vyvraždení alebo odvlečení do táborov. Dnes na miestach
krvavých bojov, miestach popráv a masových hrobov stoja už len
pamätníky, ktorých úlohou je pripomínať obdobie 2.svetovej vojny a Slovenského národného povstania.
„Postoj synku, vnuk náš milý, nože postoj na chvíľku.
Prečítaj čo nápis vraví, tu na tomto pamätníku.
Nože postoj, počúvaj, ako šumí hora, les.
Odkaz padlých bojovníkov, už ty budeš ďalej niesť...“
Veršami básne sme si dňa 28. augusta 2013 aj my pripomenuli
69. výročie Slovenského národného povstania. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri Pomníku padlých
hrdinov, ktorého sa zúčastnili zástupcovia Mesta Levice, Obvodného úradu v Leviciach, Zväzu protifašistických bojovníkov, Komunistickej strany Slovenska, zástupcovia strany SMER – SD. K
dôstojnému a slávnostnému priebehu pietnej slávnosti prispeli
i príslušníci 13. Mechanizovaného práporu Levice.

Vážení občania,
Nevynechajte ani v jesenných mesiacoch možnosť povedať vedeniu mesta, čo
Vám chýba, čo by ste zmenili, ale aj to, 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 vylepšiť.
Príďte a porozprávajte sa preto s primátorom mesta počas:

DŇA OTVORENÝCH DVERÍ!
KEDY: v stredu 4. septembra alebo 2. októbra od 13,00h do 16,30h
KDE: v kancelárii primátora, I. poschodie, číslo dverí 34
V prípade zmeny termínu z pracovných či zdravotných dôvodov Vás budeme informovať!

Zdroj: Internet
(mb)
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MESTSKá POLíCIA INFORMUJE...

Povinnosť pre majiteľov psov, mačiek a fretiek
Vážení občania,
Podľa platného zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti,
od 1.11.2011 platí pre všetky novonarodené spoločenské zvieratá
(psy, mačky a fretky) povinnosť označenia čipom. Pre spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili pred 1.11.2011 platí dvojročné prechodné obdobie, počas ktorého musia byť začipované, pretože od
30. septembra 2013 bude táto povinnosť už platiť bez výnimky pre
všetky spoločenské zvieratá. Dvojročná výnimka sa nevzťahuje na
psy, mačky a fretky narodené do 31.11.2011, ktoré sa uvádzajú na
trh, prevádzajú sa do vlastníctva alebo držby inej osoby. Za nedodržanie novej povinnosti sa ukladá pokuta až do výšky 370 EUR!
Od 1. novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady
zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky alebo
fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom spĺňajúcim
normu ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné
iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je riadne čitateľné. Psi, ktorí sú tetovaní po 3. júli 2011
musia byť dodatočne označení transpondérom - mikročipom.
Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“), t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods. 5) zákona
č. 39/2007 Z. z.. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí
dňa 30. septembra 2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené
transpondérom - mikročipom alebo tetovaním. Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo
držby inej osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje.
Aplikáciu transpondéra - mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je zodpovedný aj za prevedenú aplikáciu. Zodpovednosťou veterinárneho lekára je si overiť funkčnosť transpondéru
- mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati.
Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené
v Centrálnom registri spoločenských zvierat (ďalej len „CRSZ“).
Údaje do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zriadila počítačovú databázu pre CRSZ v súlade
s § 6 ods.2 písm. u) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počítačovú databázu
pre Centrálny register spoločenských zvierat www.crsz.sk prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z..

Prečo čipovať psa?
Po prečítaní predchádzajúcich riadkov si určite mnohí z vás položili
otázky: „Prečo si musím začipovať psa? Nie sú to vyhodené peniaze?
Aký to má zmysel?“ Podobné otázky si pred pár rokmi majitelia psov
kládli v susednej Českej republike. Počiatky povinného čipovania boli
sprevádzané množstvom otázok, predsudkov, problémov. Na fórach
sa búrlivo diskutovalo o význame čipovania. Ubehlo pár mesiacov,
ľudia si na to zvykli, a čipovanie sa stalo bežnou praxou. V nasledujúcich riadkoch sa Vám pokúsime vysvetliť zmysluplnosť čipovania.
Cieľom čipovania psov je celoplošná evidencia psov, vďaka ktorému
sa uľahčí evidencia v jednotlivých mestských častiach a zjednoduší
sa evidencia útulkových psov. Útulky evidujú, ktoré psy sa u nich
viackrát vyskytli. Majiteľ, ktorý vyhodí psa viackrát na ulicu bude
môcť byť riešený políciou za zanedbávanie starostlivosti o zviera,
prípadne týranie zvierat. Zabráni sa beztrestnému a ťažko dokázateľnému odcudzeniu psov. Čipovanie uľahčí identifikáciu zatúlaného, zrazeného alebo poraneného psa niekde pri ceste alebo v parku
a tým pádom zvýši šance na návrat k pôvodnému majiteľovi.
Oslovte svojho veterinárneho lekára, pozrite sa na zabehnutý a fungujúci systém v spomínanej Českej republike, a nebojte sa začipovať
svojho štvornohého miláčika a sami zistíte koľko výhod to prináša.

Pozývame Vás
na 17. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Leviciach,
ktoré sa uskutoční

dňa 26. 09. 2013 o 9.00 h
v obradnej sieni mesta Levice v budove
Mestského úradu v Leviciach na I. poschodí.

Ján Fábry
Mestská polícia Levice

samospráva / životné prostredie
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Týraný najdúch
Dňa 28.7.2013, v čase o 10,15 hod., bolo na
oddelenie Mestskej polície v Leviciach prijaté telefonické oznámenie, v ktorom oznamovateľka nahlásila, že za Levicami, na vrchu
Vápnik, sa už týždeň pri strome zdržiava nejaký pes. Na základe tohto oznámenia bola
na miesto vyslaná hliadka Mestskej polície,
ktorá zistila že sa jedná o kríženca zlatého
retrievera priviazaného o strom reťazou.
Na miesto bol privolaný príslušník mestskej polície, ktorý vykonáva odchyt psov
a tohto vyslabnutého psíka uvoľnil z reťaze.
Príslušníci mestskej polície túto skutočnosť
zdokumentovali a po príchode na oddelenie
spísali potrebné záznamy. Následne bol psík
prevezený na oddelenie mestskej polície,
kde bol umiestnený do dočasnej karantény,
bola mu podaná voda a granule. Taktiež bol
privolaný aj zverolekár, ktorý tohto najdú-

cha prehliadol. V tomto prípade je neznámy
páchateľ podozrivý zo spáchania trestného
činu týrania zvierat, podľa par. 378 Trestného zákona. Z tohto dôvodu bola vec odovzdaná príslušnému Obvodnému oddelenie

PZ SR na ďalšie šetrenie. Najdúch zatiaľ
prebýva v karanténnej stanici na oddelení
mestskej polície v Leviciach.
Bc. Miloš Adámik
Mestská polícia Levice

Zoznam voľných nebytových priestorov
v majetku mesta Levice na prenájom
Objekty:
Poľná ul. č. 6

Námestie hrdinov č. 13

- 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 77 m2
- obchodný priestor na prízemí o výmere 35 m2
- kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 26 m2
- kancelársky priestor na I. poschodí o výmere 37m2

- 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

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 II. poschodí o výmere 17,00 m

Mestský majer

- garáže o výmere 36 m2

Ul. Kasárenská č. 4954 (bývalý Klub Slovan)
2

Hronská ul. 8, bývalá práčovňa a čistiareň
- nebytový priestor na poschodí o výmere 130 m2

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

- nebytový priestor o výmere 538 m2

Záujemcovia o prenájom nebytových priestorov sa
môžu prihlásiť na MsÚ Levice, II. posch., č. dverí. 64,
tel. č. 6350269.
MsÚ
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Jesenné upratovanie v meste Levice
Je vizitkou nás všetkých to, ako naše mesto vyzerá, a preto by nám nemalo byť ľahostajné, v akom prostredí žijeme. V nasledujúcom
článku preto uvádzame termíny, v ktorých bude prebiehať tohtoročné jesenné upratovanie.
Mesto Levice v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a Všeobecne záväzným nariadením mesta Levice č. 58 o odpadoch
v spolupráci s firmou Ing. Jozef Horniak - VIALLE

organizuje
SEPAROVANÝ ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU,
ktorý sa uskutoční v 3. etapách:
		
		
		

* v mestských častiach			
* v zástavbe s rodinnými domami
* v zástavbe s bytovými domami		

19. 9. 2013 – 21. 9. 2013
26. 9. 2013 – 29. 9. 2013
3. 10. 2013 – 6. 10. 2013

Tento spôsob zberu umožňuje občanom zbaviť sa nepotrebných vecí s objemom prevyšujúcim zberovú nádobu. Do veľkoobjemových
kontajnerov je povolené ukladať veľkoobjemový, veľkorozmerný odpad, z dôvodu využitia kapacity kontajnera vhodne rozobratý. Vo
všeobecnosti je možné ukladať všetky druhy komunálnych odpadov, ktoré nie je možné umiestniť do bežných zberových nádob o objeme 120 l resp. 1100 l , okrem odpadu nebezpečného a tzv. zeleného. Veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené na území celého
mesta v troch etapách a to v termínoch určených v harmonograme vývozu odpadu. Rozmiestnenie kontajnerov je zaznačené v mapových podkladoch, ktoré sú k nahliadnutiu na MsÚ, prípadne vo vývesných tabuliach mesta.
Veľkoobjemový a drobný stavebný odpad môžu občania bezplatne odovzdať v množstve max. 250kg/osobu/rok na zberový dvor na Mochovskej ul. v areáli bývalej centrálnej kotolne. Občan je povinný sa preukázať hodnoverným dokladom o trvalom pobyte.
Na zberovom dvore môžu občania odovzdať aj nebezpečné odpady, a to:
• olovené a iné batérie
• oleje
• zvyšky farieb a pesticídov
• žiarivky
• odpadové handry a iné predmety znečistené olejmi, farbami a pod.
• elektronický odpad (chladničky, televízory, počítače a pod.) v ucelenom stave a pod.
Ďalšie informácie môžete získať na MsÚ Levice, prípadne na internetovej stránke
www.levice.sk
(mb)

MESTO LEVICE
A KOMISIA ŠPORTU MsZ V LEVICIACH
srdečne pozývajú všetkých priaznivcov behu
na 7. ročník behu uličkami mesta

,,LEVICKÁ DESIATKA“
ktorý sa uskutoční dňa 27. októbra 2013
Bližšie informácie o štarte získate na tel. č. 036/6350 248 a na webovej stránke mesta
Levice.
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Pagaštany v meste chránili pred
ploskáčikom aj tento rok
V meste Levice rastie takmer 800 jedincov pagaštanu konského. S chemickým
ošetrovaním pred škodcom ploskáčikom pagaštanovým začalo mesto Levice
v roku 1999, ako prvé na Slovensku, a už
pätnástu sezónu takto úspešne chráni
tieto dominantné stromy v meste.
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.
Chemická ochrana proti ploskáčikovi pagaštanovému sa robí v dvoch fázach v závislosti od jeho vývojového štádia. Mesiace máj, jún a júl sú mesiacmi, kedy sa
„malý škodca“ prebúdza k životu a liahnu
sa malé motýliky, ktoré poškodzujú listy
stromov. Ploskáčikom napadnuté stromy
sú oslabené, strácajú odolnosť proti fytopatogénnym hubám a majú malé vyhliadky na prežitie.
Prvé ošetrenie po odkvete stromov sa
v našom meste uskutočnilo v máji a ter-

mín druhého ošetrenia súvisel s rojením
druhej generácie škodcu. Pracovníci súkromnej firmy v mesiaci júl ukončili poslednú etapu ochranného postreku, ktorý
ich chráni proti škodcovi a zabraňuje jeho
skorému uhynutiu. Keby sa s postrekmi
prestalo, tak u drevín pagaštanu konského by došlo k oslabeniu dreva následkom
skorého odpadu lístia, pretože by neprebiehala fotosyntéza a to by zapríčinilo zamrznutie jedinca aj v miernej zime.
Mesto ročne vynaloží na chemickú
ochranu pagaštanov finančnú čiastku
približne 18 tisíc €, pričom sa uskutočňujú dve aplikácie chemického postreku,
v ktorom je okrem účinných chemických
látok na ochranu pagaštanu proti ploskáčikovi pagaštanovému pridaná aj účinná
látka na ochranu pred hubovitými chorobami a tiež listové hnojivo na posilnenie
celkového zdravotného stavu drevín.
Práve vďaka tejto ochrane máme v našom meste už dlhé roky počas vegetácie
pagaštany sviežo zelené s bohatou úrodou gaštanov.

Vtáčí obyvatelia námestia Hrdinov
V roku 2013 vyhlásila medzinárodná organizácia Bird Life za vtáka roka belorítku obyčajnú (Delichon urbicum), ktorá je stáročia
typickým spoločníkom človeka v mestskom i dedinskom prostredí.
Početnosť vtáčika podobného lastovičke, (tá však má vidlicovitý chvost) rapídne klesá aj na Slovensku - najmä pre likvidáciu
miest, vhodných na stavbu hniezd. Pri zatepľovaní panelových
činžiakov i starších rodinných domov sa z blata ulepené hniezda
belorítok obvykle zničia. Vlastníci vynovených domov len v nepatrnej miere využívajú možnosť nainštalovať náhradné umelé
hniezda, alebo upraviť nový povrch fasády tak, aby si tam mohli
belorítky hniezda znovu postaviť.
Z uvedených príčin viditeľne ubudlo týchto elegantných a užitočných vtáčikov aj v Leviciach. I túto jar prileteli zo svojich
afrických subsaharských zimovísk a nevídane oživili historické
centrum mesta. Na vhodných miestach, v zákutiach členitých
fasád historických a pamiatkovo chránených budov okolo Námestia hrdinov si vybudovali svoje „hniezdne sídliská“. Keď sa
z nakladených vajíčok vyliahli vtáčie mláďatká, usilovne ich kŕmili hmyzom, uloveným v letku nad námestím a v jeho okolí.
Počas horúceho leta od svitu až do zotmenia kŕdle dospelých
i odrastených belorítok usilovne trénovali lietanie, aby nová generácia vtáčikov zvládla spiatočnú cestu na zimoviská.
Nájdu si o rok v Leviciach dostatok vhodných miest na stavbu
svojich hniezd?
Text a foto: Katarína Holbová

(mb)
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Projekt „Radšej pod košom ako v koši“ bol úspešný
Mestský parlament
mládeže sa, pod
taktovkou Martiny
Gašparovej, zapojil
do výzvy grantového asistenčného
programu O2 Think Big 2013, vďaka finančnej podpore spoločnosti Telefónica Slovensko a v spolupráci s Nadáciou
Ekopolis v rámci programu O2 Think

Big“ kde projekt „Radšej pod košom ako
v koši“ bol schválený. MsPM si urobil
prechádzku po sídliskách v Leviciach
a vybral najviac zanedbané ihrisko na
sídlisku Rybníky 5, - Pradiarska ulica.
Otvoreniu projektu predchádzala jeho
rekonštrukcia, ktorá nebola jednoduchá, zvárali sa basketbalové konštrukcie,
šmirgľovali a následne natierali do živých
farieb. Mládežnícki poslanci si deň pred
otvorením urobili mini brigádu, kde na
priľahlé činžiaky nalepili plagát a pozvánku na otvorenie, čistili ihrisko od kriedy
a iných nečistôt, hrabali, vytrhávali burinu, zametali a podobne.
Deň „D“ prišiel v pondelok 24. júna 2013,
kde sa začalo s otvorením zrekonštruovaného ihriska. Pozvanie prijali aj zástupcovia nadácie Ekopolis pani Eva Ščepková,
prednosta MsÚ Marián Sokol, mládežnícky basketbalový tím Ladislava Lutovského,
ktorému sa chceme takto poďakovať za
oživenie otvorenia projektu.
Dúfame, že ihrisko bude slúžiť hlavne
deťom a mládeži a svoj voľný čas strávia
práve tu na mieste, ktoré pre nich MsPM
zrekonštruovalo.
Dnes nefunkčné a zanedbané ihrisko jasá
farbami a desiatkami detí a mládeže na
ňom. Cieľ odkloniť deti a mládež od počíta-

čov, mobilov a iných vymožeností tejto doby
sa naplnil a my všetci môžeme byť spokojní.
Mgr. Martina Gašparová
koordinátorka MsPM v Leviciach

Funkčné obdobie MsPM III. sa blíži ku koncu
Tretia séria Mestského parlamentu mládeže, ako poradného orgánu primátora mesta, končí tento rok k septembru svoje pôsobenie
po dvoch rokoch funkčného obdobia. Celkovo je MsPM na verejnosti od roku 2007.
Toto zloženie mládežníckych poslancov bolo úplne iné, ako ostatné dva pred ním. Vyznačoval sa silnými osobnosťami a silnou
misiou niečo dokázať. Po prvý krát sme sa stretli so vzdaním sa
funkčného mandátu mládežníckeho poslanca. Na druhej strane,
bolo vždy cítiť silné jadro úžasných, mladých ľudí.
Toto zloženie MsPM dosiahlo sa necelé dva roky, čo je veľmi krátka
doba, toho dosť. Projekty, ktoré sme realizovali od roku 2007 až po
súčasnosť si môžete pozrieť na našej facebook - stránke: MsPM.

,,Po letných prázdninách v septembri chystáme ešte úpravu parku, kde sme realizovali v roku 2011 projekt „Krajšie je vonku ako
v bare“, kde sa už zošúchala farba z lavičiek a smetných nádob,
chceme ho opäť dať do poriadku. Plus vyzbierať odpad a podobne“, povedala dvojnásobná líderka MsPM III. Dáša Tarišková.
Dúfame, že myšlienka mládežníckeho parlamentu sa zachová a vznikne aj nové zloženie Mestského parlamentu mládeže, t.j. jeho 4. diel.
Mgr. Martina Gašparová
koordinátorka MsPM
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Niekoľkoročné písanie kroniky je pre
rodeného Levičana česť!
,,Kronikárom mesta môže byť len človek,
ktorý dianím v meste žije. Netvrdím, že
som znalec levickej histórie, vyrastal
som však v rodine, kde veci verejné boli
každodenné.“ Aj s takýmito myšlienkami spomínal na svoju dlhoročnú činnosť
kronikára mesta, pamätník starých Levíc, PaedDr. Juraj Precechtel.
PaedDr. Juraj Precechtel sa narodil pred
vyše osemdesiatymi rokmi v Leviciach.
Študoval na Pedagogickom gymnáziu v Leviciach a vysokoškolské vzdelanie získal na
Pedagogickej fakulte v Nitre, kde v roku
1986 vykonal rigoróznu skúšku v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov- teória vyučovania telesnej
výchovy a získal titul “Doktor pedagogiky”.
Vyučoval v Leviciach na Jedenásťročnej
strednej škole, Strednej všeobecnovzdelávacej škole a Gymnáziu a od roku 1982 bol
riaditeľom V. Základnej školy v Leviciach.
Pracoval v riadiacich funkciách na odbore
školstva ONV a Školskej správe v Leviciach,
odkiaľ v roku 1985 odišiel do dôchodku.
V rokoch 1994 až 2002 pôsobil ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Leviciach
a ako člen komisie MsZ kultúry a športu.
V uvedených volebných obdobiach pôsobil aj ako sobášiaci. Vo volebnom období 1998 až 2002 bol členom mestskej
rady a v roku 1997 bol zvolený mesaatským zastupiteľstvom za kronikára mesta. Mestskú kroniku píše dnes už 16 rokov a zachytáva v nej činnosť samosprávy,
politické aktivity v meste, rôzne kultúrne
a športové podujatia, slávnosti a výročia
a hlavne športové aktivity. ,,Udalosti si
počas roka zapisujem do počítača, kde
mám vytvorené jednotlivé rubriky. Keď
som začínal, stalo sa mi, že som si vymazal celé strany“, spomína. Teraz píše kroniku doma a stane sa, že aj na tri týždne
obsadí miestnosť, kde je rozložený. Vyžaduje si veľkú pozornosť, aby nespravil

chybu. Kronika sa totiž prepisuje dokumentačným atramentom, ktorý sa nedá
vymazať, píše sa ručne, má približne 100
strán a prepisovanie trvá aj 21 dní.
Písanie kroniky má svoje pravidlá
Kronika mesta Levice, ktorá bola spočiatku písaná strojom na voľných listoch papiera formátu A4, zachytáva vývoj mesta
už od roku 1945. Týmto spôsobom bola
zhotovovaná až do roku 1986, kedy sa
začala písať ručne do kníh, vlastnoručným zápisom kronikára. Kronikármi boli
profesori z levických škôl, dejepisári. Jej
písanie malo, a v súčasnosti má, pevne
stanovené kritériá, ktoré musí kronikár
dodržiavať. Tvoria sa podľa presne stanoveného zákona, ktorý striktne určuje
spôsob písania, uloženia, ale aj možnosti
nahliadnutia. Kronikár nesmie vyjadrovať svoje pocity a hodnotiť ich vlastným
názorom. Musí byť v zmysle zákona nestranný a zaznamenávať udalosti tak, ako
sa udiali, bez komentovania.

PaedDr. Juraj Precehtel, ako lokálpatriot
a rodený Levičan, považuje prácu kronikára za česť. Pri písaní využíva svoje
doterajšie skúsenosti, no uvedomuje si,
že súčasný sled udalostí v meste sa dá
sledovať cez mnoho zdrojov informácií
a jeho terajšie záznamy budú mat´ veľký
význam až o pár rokov neskôr, keď sa stanú historickým dokumentom. Jeho prácu
pri tvorbe kroniky ocenili aj vyhlasovatelia celoslovenskej súťaže Slovenská kronika, ktorí mestskej kronike Levíc udelili
v roku 2009 čestné uznanie.
Významnou udalosťou, ktorá si bezpochyby zaslúži čestné miesto v kronike mesta, je
životné jubileum - 80 rokov, ktoré oslávil
6. júla tohto roku. Pri tejto príležitosti mu
za jeho dlhoročnú záslužnú činnosť v prospech mesta zablahoželalo aj vedenie mesta
a zamestnanci Oddelenia služieb občanom
a organizáciám MsÚ v Leviciach.
Srdečne blahoželáme!

(mb)
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POVESTI O LEVICIACH....

ČÁKY LACI – BÁČIHO SLAMA
ANI PÁNI NEBÝVALI VŠETCI Z JEDNÉHO CESTA. BOLI
DOBRÍ I ZLÍ, VESELÍ I MRZUTÍ. Chudoba sa im klaňala, ale to
bolo iba také musené klaňanie. Len jedného by levickí poddaní aj
na rukách nosili. Starého Čáky Ladislava, ktorého ešte aj malé deti
len Laci - báčim volali. Pri ňom si neužili ani hájnici, ani intízi.
Vravieval:
,,Keď neukradnete môj poddaný, ukradne Turek. Radšej svojmu
dožičím.“
Pred žatvou dal na známosť všetkým levickým poddaným:
,,Turci šarapatia pri Hrone. Všetko načim chytro zožať a vymlátiť.
Obilie bude moje a slama vaša!“
Ulakomila sa chudoba na panskú slamu. Mlátilo sa vo dne v noci.
Vo dne Čákyho obilie a v noci donesená slama - iba napoly vymlátená, zvrchu cepami pocápaná. Sem-tam aj celé panské snopy zapĺňali poddanské humná. Mal pán, mala aj chudoba. Čo vymlátili,
do jám pozakopávali, aby Turci nič nenašli. Lebo tí boli všade tam,
kde ich najmenej čakali. Žuhravému pánovi zo Šaroviec všetko na
koreni vypálili, čo mu nemal kto úrodu oratovať.
Vtedy sa ešte o Levičanoch nedalo povedať, že mlátia dve na tri,
ale že prázdnu slamu mlátia. Veď tí ani plné snopy riadne nemlátili. Skorej na nich pasovalo, že mláti, mláti, slamy neobráti.
Ale Čáky Laci-báči sa pominul a po ňom začali v Leviciach vládnuť esterházyovskí grófi. Tým nebolo pochuti takéto gazdovanie.

Ale od dobrého sa ťažko odvyká. Pod Esterházyovcami sa chudoba držala týchto dvoch porekadiel:
,,Oklam pána, kedy môžeš, pán ťa oklame, kedy chce!“
,,To je taký pán, čo holou dlaňou platí!“
Hajdúsi snorili s korbáčmi nad poddanými a hájnici behali ako
psi po chotári. Naťahovali na dereš nespokojných poddaných,
lebo chudoba si ťažko zvykala na nové poriadky. Dlho sa ešte mlátievalo pod čákyovským spôsobom. Poddaní cápali na slamu, cápali na ríťovie, len aby sa po chotári ohlášalo, aby svet vedel, akých
robotníkov šichníkov má pán gróf. Ale klasy obchádzali, šanovali
si ich, aby z nich doma aspoň za slamien zrna vytrúsili. Často bolo
po majeroch počuť krik rozjedovaných dozorcov:
,,Hohó! Ez nem a Csáky szalmája!“
,,Hohó! Toto nie je Čákyho slama!“
Dosiaľ môžete počuť toto porekadlo z úst starých Levičanov, keď
chcú niekoho vyhrešiť za to, že bral, čo mu nepatrilo.
Učení ľudia Čákyho slamu zaznačili aj do slovenských ľudových
prísloví. V známej Zátureckého zbierke na 276. strane čítame:
,,Zachádza s tým ako s Čákyho slamou.“
Melicher, Jozef: Tekovské povesti.
Bratislava, Tatran 1989, s. 32.

Obnovená Kalvária oslávila 5. výročie
V strede mimoriadne horúceho leta, poslednú júlovú nedeľu, sa zišlo na Kalvárii pri
torze historického kostolíka do 150 levických farníkov - od nemluvniat, detí, mládeže, dospelých až po seniorov.
Slávnostnú svätú omšu celebrovali bývalý
levický kaplán a terajší správca farnosti v Medzibrode pri B. Bystrici Martin
Uhrík, levický dekan Mons. Ján Bednár a kaplán Ernest Svrček. Bohoslužbu
sprevádzal liturgickými piesňami farský
spevokol mládeže. Eucharistickou slávnosťou sa prítomní poďakovali Pánu
Bohu nielen za 5. výročie obnovy sakrálneho areálu levickej Kalvárie (odovzdaný
verejnosti bol v r. 2008), ale prosili tiež
o požehnanie a ochranu pre všetkých
obyvateľov nášho mesta.
OZ Patrimonium servandi vybudovaním
prístupu k vyhliadkovej veži a montážou
schodiska v jej vnútri (dodávateľom bola
firma Hydromeliorácie a.s. Kalná n/Hr)
ukončilo realizáciu stavebného projektu
revitalizácie Kalvárie. Obetaví brigádnici (nie iba farníci, ale tiež ďalší ochotní
podporovatelia) pomohli pripraviť areál
na túto slávnosť. V úmorných júlových
horúčavách kosili, čistili kaplnky krížovej
cesty, obnovili ochranné nátery lavičiek
i stojanov na informačné panely a polie-

vaním sa snažili „udržať pri živote“ kvety
v skalke aj pri kaplnkách.
OZ Patrimonium servandi k výročiu vydalo
i dve varianty pexesa o levickej Kalvárii a dalo
obnoviť fotopanorámu na vyhliadkovej lúke.
Chceme zveľadiť a udržiavať v poriadku vynovenú levickú Kalváriu a tak podporiť rozvoj kultúrneho turizmu v meste. Uvedomuje-

me si, že bez Božieho požehnania a obetavej
pomoci dobrovoľníkov sa tento zámer nedá
splniť. Ďakujeme preto za doterajšiu podporu a prosíme o ďalšiu pomoc.
Zároveň pozývame na 4. Kalvárske hody,
ktoré budú v sobotu 14. septembra (sviatok Povýšenia sv. Kríža) popoludní.
OZ Patrimonium servandi
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Centrum voľného času v Leviciach
otvára v školskom roku 2013 / 2014
ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY:
Moderný tanec
Hip – hop
deti materské školy
Moderný tanec
Hip – hop
juniori
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
Disco show			juniori
Disco show			
hlavná veková kategória
Spoločenské tance Latinsko Americké tance
začiatočníci
Spoločenské tance Latinsko Americké tance
pokročilí
Spoločenské tance Štandardné tance		
začiatočníci
Spoločenské tance Štandardné tance		
pokročilí
Spoločenské tance choreografie		
súťažné tance
• pre začiatočníkov aj pokročilých – štandardné tance: valčík,
tango
• latinskoamerické tance: chacha, jive, samba...... súťažné tance
Výtvarný krúžok				materské školy
Výtvarný krúžok				
I. - IV. ročník
Výtvarný krúžok				
V. - IX. ročník
• mladší: základy kreslenia, rôzne techniky , práca s papierom, prírodným materiálom,
• starší: kreslenie ceruzkou, maľovanie, rôzne výtvarné štýly...
v prípade záujmu možnosť prípravy na stredné školy na talentové
skúšky

Krúžok výpočtovej techniky			začiatočníci
Krúžok výpočtovej techniky			pokročilí
Krúžok výpočtovej techniky počítačové hry
materské školy
Krúžok výpočtovej techniky počítačové hry
• pre začiatočníkov práca s počítačom,
• pre skúsenejších zloženie počítača, technické, programové
vybavenie, hry, internet...
Šachová škola				začiatočníci
Šachová škola				pokročilí
• šachové pravidlá, základné pojmy, účasť na súťažiach
Tvorivé dielne
• pletenie z novín, pergamano, vianočné, veľkonočné kreácie,
dekupáž ...
Stolný tenis
• pravidlá hry, súťaže, možnosť organizovania turnajov...
Bližšie informácie a prihlášky v Centre voľného času
ul A. Sládkoviča 2, 93401 Levice
tel. č. 6312 661
PaeDr. Peter Hraško
riaditeľ CVČ Levice

Levickí psí útulkáči sa presťahovali
do nových priestorov!
Oznamujeme širokej verejnosti, že v letných mesiacoch prebehlo sťahovanie
útulku OZ Šťastný Domov v Leviciach do
nových priestorov, ktoré nám poskytlo do
dlhodobého bezplatného prenájmu naše
mesto. Do konca augusta sme sa nachádzali na starom pozemku (za nadjazdom
doprava, pri SITA areály). Nové priestory nám mesto poskytlo neďaleko odtiaľ,
za pekárňou vedľa levickej strelnice a OZ
BEVA ISTOTA.
Touto cestou ďakujeme občanom, čo v okolí
bývajú alebo majú záhradky, za ich trpezlivosť. Veľmi nás mrzí, že boli psím štekotom
rušení, často i v čase nočného kľudu, ale verte nám, robili sme všetko preto, aby sme sťahovanie urýchlili. Niektoré situácie si, žiaľ,
vyžadujú i večerné výjazdy do útulku. Snažili sme sa ich však znižovať na minimum.
Sú to prípady, keď je treba podať večerné
lieky, vyčistiť rany, či vymeniť vodu v tých-

to horúčavách. Skúste si, prosím, uvedomiť
a pochopiť nás, že túto činnosť robíme dobrovoľne, vo voľnom čase a bez nároku na
akúkoľvek finančnú odmenu. I my by sme
si vedeli predstaviť, stráviť tento čas inak, ale
nedá sa to. Dali sme sa na túto prácu, tak
sa ju snažíme robiť správne a zodpovedne.
Vyžaduje si to však niekedy vysokú daň.
Veľké ďakujeme chceme vyjadriť aj nášmu
útulkovému veterinárovi MVDr. Babinskému i celej UNIVET klinike a skvelému
tímu odborníkov, ktorí už zachránili nie
jeden zvierací život.
Veľmi pekne ďakujeme i pani MUDr. Butašovej, ktorá robí všetko možné i nemožné, aby nám pomohla.
A azda najväčšie poďakovanie patrí Vám,
dobrovoľníkom, stálym i nestálym, bez
ktorých by sme to nezvládli. Denne nám
chodievate pomáhať s venčením a starostlivosťou. Ešte raz – ĎAKUJEME!

Všetky informácie, ktoré hľadáte o našich psíkoch, združení i telefónne čísla,
nájdete na FB stránke OZ Šťastný domov
alebo www.utulok-levice.sk.
Text a foto: OZ Šťastný domov
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PROGRAM KULTÚRNYCH PODUJATÍ NA

SEPTEMBER – OKTÓBER 2013
MsKS Levice
1. – 6. 9. 2013 od 9.00 do 15.00 hod. vo výstavnej sieni CK Junior
KRÁSY SLOVENSKA 2
Výstava výtvarných prác Zlatice Smits-Gruber
Vstup voľný
9. 9. – 30. 9. 2013 denne od 9.00 do 15.00 hod. v levickej synagóge
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC AKADEMICKÉHO
MALIARA PAVLA KORBEĽA
hosť výstavy: Jozef Kanyuk
vstupné: 0,20 € deti a dôchodcovia, 0,50 € dospelí
9. 9. 2013 o 18.00 hod. v levickej synagóge
NEDOPOVEDANÉ...
koncert pri príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu
a rasového násilia
účinkujú: Štefan Reiter (husle), Andrea Stankovská Hallon
(flauta, klavír a sprievodné slovo), Dušan Stankovský (klavír)
vstupné 6,- €
16. 9. 2013 o 14.00 hod. v CK Junior
CELOOKRESNÁ PREHLIADKA SPEVÁCKYCH SKUPÍN
SENIOROV
vstupné dobrovoľné
22. 9. 2013 o 18.00 hod. v levickej synagóge
KLAVÍRNY RECITÁL MIRIAM GAŠPARÍKOVEJ
Klaviristka s bohatou koncertnou a profesionálnou činnosťou
pôsobí nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Švajčiarsku,
Nemecku, Rakúsku, Lotyšku, Maďarsku...
Vstupné: 5,- €
Mestské kultúrne stredisko Levice pripravuje pre Vás
v mesiaci október divadelné predstavenie – hriešnu
komédiu

„KTO ZHASOL SVETLO“
Iskrivá fraška najhranejšieho francúzskeho autora
súčasnosti má na konte tisícky repríz po celom svete.
Brilantná komédia o tom, čo všetko sa môže stať, ak si
domov privediete milenca vo chvíli, keď sa tam objaví
milenka s vaším manželom. A čo s tým všetkým urobí
skrytý poklad rodiny, pomocnica v domácnosti Anna ?
Koho vytočia jej nápady, sedliacky rozum a svojský humor?
Podarí sa jej zachrániť pokoj rodinného kozubu?
Britké dialógy, nečakané zámeny a gejzír gagov v podaní
obľúbených slovenských hercov.
Účinkujú: Mária KRÁĽOVIČOVÁ v alternácií so Zdenou
STUDENKOVOU, Zuzana TLUČKOVÁ, Kristína
SVARINSKÁ, Ján KOLENÍK, Braňo DEÁK
Divadelné predstavenie sa bude konať 11.10.2013
(t.j. v piatok) o 19.00 hod v CK Junior
Vstupné: 14,00 €
Predpredaj vstupeniek začne od 12.8.2013.

7. 10. 2013 o 19.00 hod. v CK Junior
DAN BÁRTA
Koncert
8. 10. 2013 o 13.30 hod. v Parku M. R. Štefánika
ŠARKANIÁDA
Zábavno-súťažné podujatie
Vstup voľný
11. 10. 2013 o 19.00 hod. v CK Junior
KTO ZHASOL SVETLO?
Iskrivá fraška najhranejšieho francúzskeho autora súčasnosti
má na konte tisícky repríz po celom svete.
Účinkujú: Mária KRÁĽOVIČOVÁ / Zdena STUDENKOVÁ,
Zuzana TLUČKOVÁ, Kristína SVARINSKÁ, Ján KOLENÍK,
Braňo DEÁK
Vstupné 14,- €
18.-20.10.2013 na Námestí hrdinov
LEVICKÝ JARMOK
Vstup voľný

Novinky z levickej radnice – dvojmesačník. Vydavateľ: Mesto Levice, IČO 00307 203, Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Mestský úrad
Levice, Nám. hrdinov č. 1, 934 01 Levice, e-mail: pr@levice.sk, tel.: 036/635 02 64. Šéfredaktorka: Mgr. Miroslava Bakulová, redakčná
rada: MUDr. Juraj Braun, Mgr. Martina Gašparová, PhDr. Roman Salinka, Ing. Roman Takács, p. Mária Búriová. Grafická úprava, tlač
a distribúcia: Ad Solutions spol. s r. o. Náklad: 15 000 ks. Uzávierka: 8. 8. 2013. Registrácia: EV 1479/08. ISSN 1339-035X.

