NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice

č. 6, ročník XI., december 2013, nepredajné

Milí spoluobčania,
už len niekoľko dní nás delí od tých najkrajších sviatkov roka plných lásky, spolupatričnosti, pokoja a porozumenia. Nadišiel čas vianočný, ktorý na okamih akoby
spomalí rýchly sled udalostí, čas, keď sa
môžeme na chvíľu pristaviť, zabudnúť na
každodenné povinnosti v práci a zaspomínať si, zamyslieť sa nad čarom týchto
sviatkov. S nežným klopkaním Vianoc na
naše dvere sa aj hluk, nepokoj a nervozita
menia na príjemné ticho. Ticho, ktoré preruší len znejúca vianočná koleda či detský
jasot pri rozbaľovaní vianočných darčekov.
Tento čas je však aj časom bilancovania.
Koniec každého roka nám prináša možnosť obzrieť sa za seba a zhodnotiť naše
dosiahnuté úspechy, ale aj sklamania, a vytýčiť si budúce ciele. Hoci bol rok 2013
jeden z tých ťažších, podarilo sa nám zrealizovať viaceré náročné investície. Bol
ukončený rozsiahly projekt výstavby hnedého priemyselného parku v lokalite Za tabakovou. Realizáciou projektu sa dosiahlo
revitalizovanie hnedej priemyselnej zóny
v lokalite a vybudovanie priemyselného
parku vhodného na podnikanie. v súvislosti s projektom bude vytvorených niekoľko nových pracovných miest budúcimi
investormi, čo prispeje k rozvoju ďalších
nadväzujúcich služieb, k zvýšeniu kvality
života a prosperity mesta Levice. Podobne
sa nám podarilo ukončiť projekt výstavby
kanalizácie v mestskej časti Kalinčiakovo,

ktorý prispeje k zvýšeniu obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej
environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR vyplýva-

júcimi zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej
republiky k EÚ, a v neposlednom rade sa
dokončila aj rekonštrukcia VI. Základnej
školy, vďaka ktorej sa budú žiaci učiť v
siedmich bežných triedach s novou maľovkou, s novým školským nábytkom. Je im
k dispozícii nové jazykové laboratórium,
učebňa chémie s laboratóriom, učebňa
biológie a fyziky. Realizáciou tohto projektu sa prispelo ku skvalitneniu vyučovacieho procesu prostredníctvom modernizácie
učební a obstarania počítačového vybavenia. Na všetky tieto rozsiahle investície sa
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nám podarilo získať nenávratné finančné
prostriedky z fondov Európskej únie vo
výške viac ako 12 mil. eur.
Rovnako ako po minulé roky verím, že sa
nám podarilo vyčariť úsmev aj na tváričkách našich najmenších, a to výstavbou
nových detských ihrísk, ktoré snáď uspokoja požiadavky rodičov na kvalitné a bezpečné priestory pre šantenie svojich ratolestí. Snažili sme sa vytvoriť podmienky na
spoločné trávenie voľného času rodičov
a detí v prírode, aby deti vyvíjali pohybovú
aktivitu, mali podmienky na hranie, športovanie a v neposlednom rade, aby sa prehlboval vzťah rodiča a dieťaťa. Veríme, že
nových detských ihrísk pribudne v našom
meste ešte niekoľko, a to postupným odstraňovaním tých starých, ktoré nespĺňajú
štandardy stanovené Európskou úniou.
Okrem ihrísk pre najmenších mi nedá nespomenúť vybudovanie nového Fitparku
pre seniorov, ktorý vyrástol na Ul. J. Hollého, v oddychovej zóne a nadväzoval na
myšlienku obohatiť možnosť využitia času
pre povinný doprovod detí hrajúcich sa
na detských ihriskách. Fitparkov pre seniorov nie je na Slovensku veľa, a preto som
rád, že sme práve v našom meste prispeli
k rozvoju športovania ,,bez rozdielu veku“
(pokračovanie na str. 2)
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a podporili pohybovú aktivitu osôb, ktoré
chcú niečo urobiť pre svoje telo a zdravie.
Jednou z najpálčivejších tém je už dlhodobo problematika parkovania, ktorú
sme sa rozhodli riešiť komplexne v rámci
celého mesta, nakoľko čiastkové riešenia
neprinášali želané výsledky. Aj preto, aby
sme čo najviac znížili finančné zaťaženie občanov aj mesta, sme dali vypracovať štúdiu realizovateľnosti financovania uvedenej koncepcie parkovania,
tzn. všetkých finančných možností pri
realizácii nových parkovísk. Koncepcia
statickej dopravy v meste Levice ako
územnoplánovací dokument už schválená je. Avšak spôsob, akým sa bude realizovať, zatiaľ schválený nie je. Verím, že
samosprávne orgány mesta nájdu spôsob
vhodného financovania tohto projektu
v krátkej dobe.

Na moje veľké sklamanie musím aj tento rok spomenúť oddialenie plánovanej
výstavby OC Európa, kde sa nám ani po
mnohých rokovaniach zatiaľ nepodarilo
dopracovať k úspešnému začatiu projektu. Bolo mojou prioritou, aby sa realizácia projektu začala v tomto roku, avšak,
podľa posledných informácií od investora
vyzerá situácia tak, že banky spoločnosti
VAV invest, s. r. o., neposkytnú úver na
prestavbu a dobudovanie obchodného
centra. Pokiaľ by sa nenaplnilo uznesenie o vybudovaní obchodného centra cez
túto spoločnosť, mesto Levice bude hľadať
možnosť, pričom nevylučujeme ani zrealizovanie prestavby Družby cez vlastné
zdroje. Tu už ale prichádza do úvahy zmena projektu s vylúčením obchodného centra. O budúcnosti však rozhodnú poslanci
na zasadnutí mestského zastupiteľstva
a o závere budete vzápätí informovaní.

Milí Levičania, rád by som sa pri tejto
príležitosti sviatkov a blížiaceho sa konca
roku 2013 poďakoval. Všetkým, ktorí sa aj
v tomto roku podieľali na rozvoji nášho
mesta – členom mestského zastupiteľstva,
členom jeho komisií, pracovníkom MsÚ,
podnikateľským subjektom, štátnym i verejným inštitúciám, pracovníkom školstva, zdravotníctva, športovým klubom,
kultúrnym inštitúciám, neziskovým organizáciám, ale najmä Vám - všetkým občanom za prácu, ktorú vykonávate v prospech nášho mesta.
Želám Vám príjemné vianočné sviatky,
plné porozumenia, lásky a spokojnosti.
Prežite ich v zdraví a šťastí všetci spolu.
Prajem Vám aj úspešný vstup do nového roka, nech Vás počas neho sprevádza
zdravie, vnútorná sila a zmysel pre radosť
z malých i veľkých vecí Vášho života.
Váš primátor Štefan Mišák

Podané projekty v roku 2013
P.č.

PROJEKT

PROGRAM

DÁTUM
PODANIA

POŽADOVANÁ
SUMA/
SCHVÁLENÁ
SUMA

SPOLUFINANCOVANIE

POZNÁMKA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

1.

Dedičstvo našich
predkov

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry
a športu – NSK

17.10.2012

1 000 €/300 €

1 800 €

schválený

Ing. Obická
Združenie vinohradníkov Krížny vrch

2.

Športová olympiáda
pre MŠ, ZŠ, SŠ na
rok 2013

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry
a športu – NSK

30.10.2012

1 000 €/400 €

1 000 €

schválený

p. Havettová

3.

Detské ihrisko

Nadácia Pontis – SEAS
a.s., Priamy grant

Priamy grant

Ing. Obickávyúčtovanie, záv.spr.
Ing. Parráková –
realizácia projektu

9.1.2013

10 000 €

4.

Bezpečné mesto –
rozšírenie kamerové- Úrad vlády SR
ho systému

15.01.2013

40 000 €/10
000 €

15 000 €

schválený

Ing. Vinklerová
Mgr. Marcinek –
náčelník MsP
p. Sebelédy

5.

Zlepšenie energetickej hospodárnosti
budov ZŠ s VJM
Gyulu Juhásza

Ekofond, n.f.

31. 01. 2013

59 094 €

90 233,26 €

neschválený

Ing. Vinklerová
Ing. Bieliková
Mgr. Andruska –
riaditeľka školy

6.

Levické rybníky

Nadácia Ekopolis-Zelené
oázy II.kolo

18.02.2013

1 617 €/1 600 €

700 €

schválený

Ing. Obická
Mgr. Gašparová

7.

Spoločne za nový
Šiklóš

Nadácia Ekopolis – Pohoda za mestom II.kolo

21.02.2013

3 700 €

510 €

schválený

Ing. Obická

8.

Materiálno-technické vybavenie školy
kompenzačnými
a špeciálnymi učebnými pomôckami

Ministerstvo školstva SR –
26.03.2013
Obvodný úrad Nitra

6 475 €/6475 €

525 €

schválený

Ing. Vinklerová
Mgr. Broškovičová

9.

Bezpečnosť cestnej
premávky v meste
Levice

Ministerstvo vnútra SR
Prezídium PZ

32 566 €

1714 €

Projekt sa
posudzuje

Ing. arch. Ürgeová,
Ing. Vinklerová

10.

„VIRIDI VIRIDIS Zelená zeleni....“

Nadácia Pontis – Nadačný
15.10.2013
fond SE

6073,90 €

1 518,48 €

schválený

Ing. Parráková

11.

Mestské športové
Žiadosť o poskytnutie doolympiády a Levická
tácie na podporu kultúry
desiatka - beh uličkaa športu – NSK
mi mesta

1 300 €

1 000 €

Projekt sa
posudzuje

p. Havettová

14.08.2013

30.10.2013

Nevyžaduje sa
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Ukončenie projektu Rekonštrukcia a modernizácia
Základnej školy Ul. Saratovská ulica č. 85

„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“
INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI
S radosťou si Vám dovoľujeme oznámiť,
že projekt Rekonštrukcia a modernizácia
Základnej školy, Saratovská ul. 85, Levice bol ukončený v mesiaci október 2013.
Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2013.
Projekt bol zameraný na zvýšenie kvality
vzdelávacieho procesu prostredníctvom
rekonštrukcie a modernizácie školy. Projekt pozostával zo stavebno-izolačnej
a technickej rekonštrukcie školy. Hlavná
budova školy sa zateplila a vymenili sa
vonkajšie výplne otvorov. Plochá strecha
sa vymenila za sedlový typ strechy. Hlavná budova školy získala nový šat v podobe
novej pestrofarebnej fasády. Škola sa stala
prístupnou aj pre žiakov so zdravotným
postihnutím prostredníctvom vybudovania bezbariérového vstupu do budovy
školy. Projekt zabezpečil aj modernizáciu
vybavenia učební chémie, fyziky, biológie,
jazykového laboratória a siedmich žiackych tried. Tieto učebne boli vybavené novým interiérovým vybavením, odborným
vybavením a IKT vybavením.
Z hľadiska financií predstavovali celkové
výdavky projektu čiastku 985 997,72 EUR,
z toho oprávnené výdavky projektu sú vo

výške 961 795,23 EUR. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j.
913 705,47 EUR. Spolufinancovanie mesta
Levice na projekte je vo výške 5% oprávnených výdavkov projektu, t.j. 48 089,76 €.
V súvislosti s realizáciou projektu vznikli
mestu navyše neoprávnené výdavky vo
výške 24 202,49 EUR.
Ministerstvo pôdohospodárstva odporučilo mestu Levice v máji minulého roka

pozastaviť realizáciu projektu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
v rámci prioritnej osi ROP 1 – Infraštruktúra vzdelávania. Napriek tomu mesto
Levice zabezpečilo realizáciu projektu
z vlastných zdrojov mesta, pretože škola
bola v danom období v plnom prúde stavebných prác. Pozastavenie by znamenalo
ohrozenie funkčnosti školy počas prebiehajúceho školského roka. Aj po ukončení realizácie projektu naďalej meškajú
úhrady žiadostí o platbu. Počas realizácie
projektu bola doposiaľ preplatená iba jedna žiadosť o platbu vo výške oprávnených
výdavkov 150 647,49 EUR.
Aj napriek ukončenej fyzickej realizácii
projektu v súčasnom období naďalej pokračujú činnosti projektového manažmentu spojené s prípravou záverečnej monitorovacej správy a záverečnej žiadosti
o platbu.
Na záver ďakujeme všetkým zainteresovaným subjektom, najmä zástupcom školy,
za spoluprácu a veríme, že projekt v konečnom dôsledku prispeje k zvýšeniu kvality vzdelávania žiakov.
Ing. Viera Gábršová, PhD.
projektová manažérka
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Projekt Aglomerácia Levice – vybudovanie kanalizácie
v mestskej časti Levíc Kalinčiakovo je ukončený

„Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie“

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Výstavba kanalizácie v rámci projektu „Aglomerácia Levice – vybudovanie kanalizácie v mestskej časti Levíc Kalinčiakovo“ bola
fyzicky ukončená v mesiaci august 2013. Realizáciou projektu
sa vybudoval kanalizačný systém o dĺžke 4,30 km, ktorý umožní
pripojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu. Projekt prispeje
k zvýšeniu obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu
komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej
službe vodného hospodárstva v súlade so záväzkami SR vyplývajúcimi zo Zmluvy o pristúpení SR k EÚ. Environmentálne prínosy projektu spočívajú v podobe zníženia znečistenia podzemných
vôd, ako aj odstránenia zápachu v letných mesiacoch zo žúmp.
K sociálno-ekonomickým prínosom patrí predovšetkým zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva, zvýšenie kvality ich života
a úspora nákladov na vyprázdňovanie žúmp a septikov.
Vybudovanie kanalizácie v mestskej časti Levíc Kalinčiakovo
zaraďujeme k investične náročným projektom, pretože celkové
oprávnené výdavky projektu sú vo výške 2 273 406,38 EUR. Nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu SR predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j. 2 159736,06 EUR. Štandardné spolufinancovanie mesta
tvorí 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t. j. 113 670,32 EUR.
Vzhľadom k tomu, že tento projekt generuje príjmy, mesto Levice
bolo povinné zabezpečiť ďalšie zdroje na úhradu neoprávnených
výdavkov projektu, ktoré rozpočet zmluvy o poskytnutí príspevku
určil na výšku 123 245,34 EUR. Celková výška spolufinancovania
mesta na projekte je 236 915,66 EUR.

Dňa 13.11.2013 sa uskutočnila kolaudácia stavby. Momentálne prebiehajú na Okresnom úrade Odboru životného prostredia prípravy
na zverejnenie kolaudačného rozhodnutia na verejne prístupnom
mieste. Kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť do 30
dní od zverejnenia, t.j. predpokladáme právoplatnosť kolaudácie na
koniec decembra 2013, resp. začiatok januára 2014. Hlavný prínos
projektu sa prejaví po napojení obyvateľstva na novovybudovanú kanalizáciu. Pripojenie si zabezpečujú domácnosti samostatne predložením žiadosti o pripojenie na Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., ktorá následne s producentom uzatvorí dohodu o pripojení
na verejnú kanalizáciu. Napojenie na novovybudovanú kanalizáciu
je možné až po podpise dohody o pripojení. Samotné pripojenie je
nutné vykonať za prítomnosti pracovníka prevádzkovateľa.

Projekt bol celkovo ukončený ku dňu 16.10.2013 zrealizovaním
poslednej aktivity v rámci publicity projektu, kde bola dodaná
a umiestnená trvalo vysvetľujúca tabula zabezpečujúca publicitu projektu po ukončení realizácie vo vestibule Mestského úradu
v Leviciach. V súvislosti s administratívnym ukončením projektu
momentálne prebiehajú implementačné činnosti spojené s prípravou záverečnej žiadosti o platbu.

Vážení obyvatelia mestskej časti Kalinčiakovo, radi by sme sa Vám
touto cestou poďakovali za Vašu trpezlivosť počas výstavby projektu. Veríme, že novovybudovaná kanalizácia prispeje k zlepšeniu kvality Vášho života.
Ing. Viera Gábršová, PhD.
projektová manažérka

Výzva pre podnikateľov
Mesto Levice vyzýva všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré
prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území mesta Levice a mestských častí, aby do 15. februára 2014 na Mestský úrad Levice
oznámili údaje a spotrebu za každý MZZO - tepelný zdroj (s
príkonom nižším ako 0,3 MW, t.j. do 300 kW) alebo energetický zdroj.
Za nesplnenie oznamovacej povinnosti do 15. februára 2014
je mesto Levice povinné uplatniť voči prevádzkovateľom

sankčné postihy, v zmysle ustanovenia § 8 zák. č. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, uložením pokuty do 663,87 €.
Bližšie informácie budú poskytnuté na Oddelení životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice (č.tel.036/6350267).
Tlačivo „Oznámenie údajov o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia na rok 2014“ je možné si prevziať v kancelárii prvého
kontaktu (KPK) MsÚ Levice, alebo si stiahnuť z webovej stránIng. Štefan Mišák
ky mesta www.levice.sk.


primátor mesta
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Viridi viridis – Zelená zeleni....
je názov projektu, ktorý mesto Levice vypracovalo na vyriešenie problémov vnútrobloku na ul. Vajanského. Medzi problémy
v tomto riešenom území patria:
1. absencia zelene všetkých etážií,
2. absencia odpočívadiel pre početných peších návštevníkov
ako aj obyvateľov bytových domov, zadefinovaných vegetačnými kompozičnými prvkami ,
3. rozsiahly nevyužitý priestor celého vnútrobloku,
4. nepriaznivé pohľady na rušnú ulicu,
5. hluk z hlavnej cesty automobilov smerujúcich z/do: Nitra,
Bratislava, Mochovce.
Myšlienku odstránenia problémov priestore vnútrobloku na ul. Vajanského podporil Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis sumou 6073.90 €, mesto Levice prispeje finančnou čiastkou 2024.78 €. Hotové dielo bude zrealizované v celkovej hodnote
8098.68 € v termíne najneskôr do konca mesiaca apríl 2014.
V mesiaci marec je plánované stretnutie s obyvateľmi tejto časti
mesta, kde by sme chceli sadovnícky projekt prezentovať a tak zapojiť do realizácie ochotných obyvateľov spolu s mladými s Mládežníckeho parlamentu.
Vnútroblok na ul. Vajanského sa nachádza na okraji mesta, v tesnej blízkosti jednej z jeho najhlavnejších tepien – komunikácie
I/52, ktorá je zároveň mestským obchvatom a migruje ňou rozsiahla automobilová doprava, či už pri vjazde a výjazde(smer
NR-ZV) alebo prejazde. Priestor je zo západu a juhu ohraničený
bytovými domami, zo severu čiastočne bytovým dom a voľnou
plochou, ktorá je peším ťahom na hlavnú cestu. Zo západu je časť
so zariadeniami občianskej vybavenosti a službami, školami, čo
robí záujmový priestor mimoriadne frekventovaným z hľadiska
chodcov, exponovaným voči automobilovej premávke z hlavnej
cesty. Priestor v súčasnosti nie je na dispozične vhodný na záťaž
a preto je na svete náš projekt.
Vnútroblok v súčasnosti nie je prispôsobený na návštevnosť takého počtu obyvateľov, nie je vhodne disponovaný, chýba tam
akákoľvek forma zelene či možnosti posedenia. Práve kvôli zložitosti situácie a exponovanosti priestoru bolo nutné zadať vypracovanie projektovej dokumentácie záhradnému architektovi.
Priestor o takejto rozlohe a pozícií je totiž nevyhnutné poňať
komplexne, navrhnúť jeho relevantné a logické napojenie na
bezprostredné okolie a širšie vzťahy. Autorkou sa stala bývalá
praktikantka Oddelenia životného prostredia a komunálnych
vecí na MsÚ Levice, kde pôsobila pol roka, tematika verejných
priestranstiev a vecí verejných je jej blízka a je v nej zorientovaná. Priamo vo vnútrobloku sa však nachádza rozsiahle „novopečené“ detské ihrisko (realizácia 2012), ktoré si tiež vyžaduje
isté funkčné doplnenie o zeleň, a v budúcnosti aj o mobiliár.
Napriek exponovanej polohe riešeného vnútrobloku je tento
charakteristický relatívne pokojnou atmosférou, ktorá doplnením o vegetačné štruktúry by ešte nabrala na intenzite pokojného a lahodného vyžarovania. Okolie ako aj výhľady pôsobia
žiaľ chladne a stroho vďaka vizuálu obytných blokov, a teda je
nutné tento efekt eliminovať - preto je trefné koncipovať vnútroblok viac v prírodnom duchu, napriek tomu že sa nachádzame
v intraviláne okresného mesta. Rovnako dôležitým dôvodom
bolo, že priestor je veľkorysej rozlohy a akékoľvek geometrické
a pravidelné riešenie by tu ešte podčiarklo jeho súčasný strohý
charakter. Vhodným použitím organických tvarov vegetačných

štruktúr, evokujúcich prírodno, bude vyvolané žiaduce kompozičné uvoľnenie, ako vyváženie reálneho mestského života.
v súčasnosti sa na riešenej ploche nachádzajú len minimálne vegetačné úpravy, prevažne po obvode, mimo asfaltových chodníkov nepriamo definujúcich naše záujmové územie, priamo pod
oknami obyvateľov – ide prevažne o dreviny typu breza, ktorých
existencia je v návrhu rešpektovaná. Vnútroblok je charakteristický rovinatým terénom, pokrytý jestvujúcim trávnym drnom,
s ponechaním ktorého sa ráta aj do budúcna, po potenciálnom
osadení navrhovanej vegetácie. Inžinierske siete nachádzajúce
sa v priestore sú našťastie umiestnené prevažne v okrajových polohách vnútrobloku, pričom bolo pri osadzovacom pláne zohladňované ich reálne umiestnenie, najmä pri vzrastlých drevinách.
Výrazný horizontálny kompozičný celok tvorí nepochybne voľný trávnatý parter a z vertikál je to kompozičný celok s vysokou
zeleňou-líniový kompozičný prvok, ktorý sa už z veľkej diaľky
nedá prehliadnuť a čiastočne zjemnňuje zo západnej a južnej
strany pôsobenie dominánt stavebných objektov KBV. Kompozične je priestor vnútrobloku prirodzene delený diagonálnou
pešou komunikáciou, ktorá je zároveň hlavnou kompozičnou
osou priestoru a predurčuje ho na rozdelenie do častí, vo forme
dvoch funkčných celkov, a je na nás, aby sme tieto prepojili pomocou rovnakého štýlu vegetačných prvkov a ich usporiadania.
Dominantou priestoru sú žiaľ v súčasnosti len jestvujúce objekty
KBV, jemne akcentované pevným hracími detskými prvkami.
Plošnou dominantou je už spomínaný trávnatý parter.
Ing. Mária Parráková
referent pre tvorbu a ochranu ver. zelene a detských ihrísk
MsÚ Levice
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Benefičná aukcia ,, Art for help 2013“
V nedeľu, 8. decembra 2013, sa v priestoroch Tekovského múzea v Leviciach, konal
už štvrtý ročník Benefičnej aukcie obrazov
pod názvom Art for help 2013. Aukcia sa
uskutočnila pod záštitou zástupkyňe primátora mesta Levice Mgr. Beaty Vrábelovej a koordinátora benefície Csabu Tolnaia
a Mgr. Margaréty Novákovej. Bola pokračovaním tzv. Predaukčnej výstavy, ktorá
prebehla týždeň pred samotnou aukciou,
dňa 1. decembra. Na výstave si mohli záu-

jemcovia o výtvarné diela pozrieť a zhodnotiť umelecké obrazy, o ktoré by mali prípadný záujem. Pri dražbe a samotnej aukcii
týchto výtvarných diel sa mohli potom rozhodovať aj na základe toho, aké na nich predaukčná výstava zanechala pocity a dojmy.
Tento rok sa do benefičnej aukcie zapojilo
29 umelcov. Išlo o profesionálnych a amatérskych výtvarníkov, z ktorých mnohí vystavujú svoje diela nielen na Slovensku, ale
Ján Lábik János
aj v zahraničí. Do tohtoročnej aukcie spolu
darovali 55 umeleckých diel.
Aukcia ako táto, je uskutočňovaná pre tých,
ktorí to potrebujú najviac, pretože sú odkázaní na pomoc druhých. Veľa ľudí v dnešnej
dobe padlo na dno, nie vlastným pričinením, a aj toto je jeden zo spôsobov, ako im
pomôcť. Výťažok z tohtoročnej aukcie poputuje sociálne slabým jednotlivcov a rodinám z regiónu Levíc, ale aj seniorom, ktorí
(mb)
si sami nevedia a nemôžu pomôcť.

Jozef Kanyuk

Aj lúštenie krížoviek je liek na udržanie bystrej mysle...
Rady, ako si udržať bystrú myseľ po celý život, si mohli poslucháči
vypočuť počas prednášky, ktorá sa konala 20. novembra v obradnej sieni mestského úradu, v rámci projektu Zdravé mesto Levice.
Prednášku viedla prof. RNDr. Katarína Horáková, DrSc., profesorka všeobecnej biológie na Fakulte chemickej a potravinárskej
technológie STU Bratislava, ktorá sa zameriava na správnu výživu a zdravý životný štýl. Okrem vyššie spomínaného pôsobenia napísala tiež niekoľko úspešných publikácií o výžive, pričom
všetky vychádzajú z jej osobnej skúsenosti.

Po zaujímavej a poučnej prednáške sa mohli poslucháči pýtať na
veci, ktoré ich zaujali, respektíve trápia. Otázky, ktorých nebolo málo,
svedčili o tom, že téma poslucháčov zaujala a s istotou si z nej odniesli
veľa dobrých rád ako žiť život, ktorý nášmu mozgu prospieva.

Svoju prednášku zamerala na rady, ako si udržať zdravú myseľ bez ohľadu na náš vek. Náš mozog nemusí s pribúdajúcim vekom automaticky starnúť, najdôležitejšie je, aby sme
si ho udržiavali vo forme, či už neustálym prijímaním nových
informácií, lúštením krížoviek, ako aj správnou výživou, dopĺňaním vitamínov, minerálnych látok a výživových doplnkov.
Samozrejme nesmieme zabúdať na dostatok pohybu a čerstvého vzduchu, ktorý je pre správne fungovanie mozgu veľmi dôležitý.

Mesto Levice
pozýva občanov mesta, zástupcov politických strán a hnutí, zástupcov
podnikov a organizácií na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 69. výročia oslobodenia mesta Levice, ktorý sa uskutoční dňa
20.12.2013 o 10.00 h na Námestí hrdinov.

(mb)
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MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE...
Školská zóna
Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti našich ratolestí bola na
niektorých miestach v meste
Levice vytvorená „školská
zóna“, označená dopravnou
značkou IP 26a (začiatok
školskej zóny) a IP 26b (koniec školskej
zóny). Konkrétne ide o Saratovskú ul., Ul.
J. Jesenského a Ul. F. Hečku.
V § 59, zákona č. 8/2009 Z.z. O cestnej
premávke sa uvádza :
1. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej
zóne chodci smú používať cestu
v celej jej šírke, pričom sa na nich
nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú
dovolené len v obytnej zóne.

2. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom je
povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné,
vodič je povinný zastaviť vozidlo.
v obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou
značkou nie je určené inak. v školskej zóne možno stáť, ak tým nie je
obmedzený pohyb chodcov.
3. V obytnej zóne, pešej zóne a školskej
zóne chodci sú povinní umožniť
vozidlám jazdu. To platí aj pre deti,
ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

4. Ak v tejto hlave nie je ustanovené
inak, platia pre premávku v obytnej
zóne, pešej zóne a školskej zóne ostatné ustanovenia tohto zákona.
Touto cestou Mestská polícia v Leviciach
upozorňuje vodičov motorových vozidiel,
ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá cestnej
premávky v uvedených školských zónach
a venovali zvýšenú pozornosť zmenám
v dopravnom značení. Iba spoločným
úsilím môžeme školákom dopriať pocit
bezpečia cestou do školy a tiež bezpečný
návrat domov.
Mestská polícia v Leviciach

Tiesňová linka „159“ – bližšie k občanom
V roku 1991 vtedajšia vláda umožnila samosprávam zriadiť vo svojich mestách a obciach
poriadkovú zložku „Mestskú políciu“, aby zabezpečili pre svojich občanov vyššiu úroveň
ochrany verejného poriadku. Už od samého
počiatku sa mestská polícia v Leviciach snažila
byť k občanom nášho mesta čo najbližšie a práve z tohto dôvodu bola zriadená tiesňová linka
„159“, na ktorú môžu občania bezplatne oznamovať rôzne porušenia zákona. Technický rozvoj
však neobchádzal ani poriadkové zložky, a preto
aj mestská polícia v Leviciach disponuje vyspelým technickým
zariadením, ktoré dokáže nahrávať a zálohovať všetky prichádzajúce a odchádzajúce hovory. V minulosti sa tiesňová linka
stávala terčom zábavy hlavne malých detí, no v súčasnosti táto
linka dokáže identifikovať číslo, z ktorého je hovor realizova-

ný a preto aj zisťovanie zneužívania tiesňovej linky „159“ je
omnoho jednoduchšie.
V poslednej dobe sa často stáva, že občania nahlasujú na
tiesňovú linku mestskej polície skutočnosti, ktoré priamo nesúvisia s výkonom jej právomocí (ako napr. požiar smetných
nádob, alebo osoby, ktoré si neodkladne vyžadujú odborné
lekárske ošetrenie). Preto chceme aj touto cestou vyzvať občanov, aby v takýchto prípadoch oznámili takúto udalosť najskôr
na linku integrovaného záchranného systému „ 112“, a až následne na linku „159“. Môžeme tak spoločne predísť nebezpečenstvu z omeškania, a v čo najkratšom čase umožniť poskytnutie odbornej lekárskej pomoci občanom, ktorá to nevyhnute
potrebujú alebo znížiť škody na majetku.
Miloš Adámik
referent preventívno-výchovných činností, MsP Levice

Dni otvorených dverí u primátora – Termíny na rok 2014
5. február 2014

6. august 2014

5.marec 2014

3. september 2014

2. apríl 2014

1. október 2014

7. máj 2014

5. november 2014

4. jún 2014

3. december 2014

2. júl 2014

od 13,00 hod., č. dv. 34
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Mesiac úcty k starším si opäť pripomenuli seniori
z celého okresu
Seniori z Levického okresu si mesiac úcty k starším pripomenuli
na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo v pondelok 4.novembra 2013 v Leviciach. Podujatie každoročne organizuje Okresná
organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska pod záštitou primátora mesta Levice.
Príjemné posedenie seniorov a členov Jednoty dôchodcov Slovenska hneď na začiatku spríjemnili spevácke vystúpenia žiakov
Strednej odbornej školy, Ul. Sv. Michala 36, ktoré vyčarilo na
tvárach prítomných úsmev a potešenie. Po úvodnom speváckom
čísle privítala všetkých hostí predsedníčka Okresnej organizácie
Jednoty dôchodcov Helena Kolmanová a pripomenula, že starší
ľudia sa v dnešnej dobe odsúvajú na okraj záujmu a aj práve z tohto dôvodu organizuje Jednota dôchodcov Slovenska toto podujatie. Jeseň života je predsa krásnym obdobím a je preto na ľuďoch,
ako ju prežijú.
Po pozdravných príhovoroch všetkých vzácnych hostí odmenili najaktívnejších dôchodcov vyznamenaním tretieho stupňa za
dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov. Ani tento rok sa
nezabudlo na jubilantov, ktorým boli odovzdané kvety a malá pozornosť. Milé posedenie dôchodcov pokračovalo voľnou zábavou
(mb)
pri hudbe a príjemných rozhovoroch.

Dôchodcovia trávili predsviatočný čas príjemným posedením
Dňa 5. decembra 2013 sa uskutočnilo
vianočné posedenie dôchodcov z levických denných centier, ktoré každoročne v predvianočnom období pripravuje
Mesto Levice prostredníctvom Oddelenia služieb občanom a organizáciám
a dáva tak dôchodcom možnosť spríjemniť si čakanie na najkrajšie sviatky
v roku. Aj tento rok sa zišlo v priestoroch hotela Astrum Laus viac ako 200
seniorov a mohli tak zažiť slávnostnú
atmosféru Vianoc, predvianočné pohostenie, príjemné posedenie a dobrú
náladu.

Na začiatku sviatočného posedenia im
úsmev na tvárach vyčaril kultúrny program, ktorý navodil atmosféru blížiacich sa
vianočných sviatkov a dovolil prítomným
aspoň na chvíľu zabudnúť na každodenné strasti. Na záver kultúrneho programu
sa dôchodcom v sále prihovoril primátor
mesta Levice Ing. Štefan Mišák, ktorý im,
tak ako po minulé roky, zaželal pokojné
a radostné prežitie vianočných sviatkov
strávených v kruhu svojich najbližších,
veľa síl a zdravia do nového roku. Na záver vyjadril svoje úprimné poďakovanie
a úctu za ich celoživotnú prácu a snaženie
sa a za obetavú prácu poďakoval aj vedúcim klubov dôchodcov, vďaka ktorým sa

môžu každoročne stretávať v príjemnej
atmosfére veľkej rodiny všetkých členov
dôchodcov.
Oficiálna časť sa však po príhovoroch ešte
zďaleka nekončila. Potom, čo si naši dôchodcovia vypočuli úctivé slová od primátora mesta, sa pristúpilo k obdarovávaniu.
Obdarovaní boli v prvom rade 63 jubilujúci dôchodcovia zo všetkých levických
denných centier, ktorí v roku 2013 oslávili
svoje životné jubileá. Nezabudlo sa však
ani na vedúcich členov dôchodcovských
klubov, ktorým bola vyslovená vďaka za
ich celoročnú prácu. Celé predvianočné
posedenie bolo zavŕšené chutnou večerou,
(mb)
zábavou a veselým spevom.

Oznam pre cestujúcu verejnosť
Vážení občania, oznamujeme Vám, že
od 15.12.2013 dochádza k zmenám cestovných poriadkov na linkách MHD
a prímestských spojoch. Viac informácií
a aktuálne cestovné poriadky autobusovej
dopravy nájdete na stránke spoločnosti
ARRIVA Nové Zámky a.s., http://www.
sadnz.sk/.
Zároveň Vám touto cestou oznamujeme,
že zastávka mestskej hromadnej dopravy,
ktorá sa nachádzala pod nemocnicou na
Ul. SNP, bola presunutá z bezpečnos-

tných dôvodov a z dôvodov plynulosti
cestnej premávky na Ul. P.O. Hviezdoslava, čím dôjde zároveň k zlepšeniu obslužnosti obyvateľov tejto ulice a centra mesta
autobusmi MHD.
Zároveň Vám touto cestou oznamujeme,
že zastávka mestskej hromadnej dopravy,
ktorá sa nachádzala pod nemocnicou na
Ul. SNP, bola presunutá z bezpečnostných dôvodov a z dôvodov plynulosti
cestnej premávky pred budovu hlavnej
pošty, čím dôjde zároveň k zlepšeniu

obslužnosti obyvateľov Ul. P.O. Hviezdoslava a centra mesta autobusmi MHD.
(MsÚ)
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Hľadáme informácie o súsoší Sv. Trojice v Leviciach
V lete tohto roku OZ Patrimonium servandi
ukončilo projekt revitalizácie levickej Kalvárie. Trvalým zameraním nášho združenia je
záchrana a propagácia historických aj sakrálnych pamiatok v Leviciach a na okolí.
Novým cieľom je obnova historickej sakrálnej
pamiatky v starom centre mesta, teda súsošie
Sv. Trojice. Žiaľ len v torzovitej podobe stojí na voľnom priestranstve medzi budovou
bývalého kláštora františkánov (teraz sídlo
rímskokatolíckej farnosti Levice – mesto)
a prvou budovou učiteľského ústavu, kde sídli
maďarské cirkevné gymnázium. Ide o „trojičný stĺp“ vytvorený z kameňa v klasicistickom
štýle. Postaviť ho dal Ján Huszár, občan Levíc
v roku 1777. Súsošie Sv. Trojice (Boh Otec
držiaci zemeguľu, Boh Syn s krížom v rukách a Boh Duch Svätý v podobe holubice)
s postavou Panny Márie tvorili vrchol stĺpa.
Z ikonografického hľadiska súsošie znázorňuje korunovanie Panny Márie. Na vysokom
sokli stĺpa s pôdorysom rovnoramenného
kríža stáli pôvodne 4 sochy svätcov - Sv. Sebastián, Sv. Ján Nepomucký, Sv. Ján Krstiteľ
a Sv. Róchus . Otočené boli tvárou na 4 svetové
strany. V minulosti sa často stavali podobné
trojičné, mariánske, morové stĺpy a súsošia na
verejných priestranstvách. Boli výrazom prosby o Božiu ochranu alebo prejavom vďaky za
záchranu pred rôznymi pohromami, ako bol
požiar, povodeň aj epidémie cholery a moru.
Nezmenenú zostavu si uchoval trojičný stĺp
v Leviciach 180 rokov, až do 50. rokov minulého, 20. storočia. Svedčí o tom zopár starých
pohľadníc a fotografií, ktoré máme dosiaľ k

dispozícii. Podľa fotografie z roku 1970 ostali
na podstavci už len prví dvaja svätci, Sv. Ján
Nepomucký bol premiestnený z východného ramena podstavca na severné. Zatiaľ nevieme, kedy a kam sa podeli sochy Sv. Jána
Krstiteľa i Sv. Róchusa. Nemáme ako zistiť ich
podobu. Doteraz získané dobové pohľadnice
a fotografie trojičného stĺpa ho zobrazujú len
z rovnakého bočného alebo z čelného pohľadu. Zobrazenie zadnej strany pôvodného
súsošia ani pohľad naň od terajšieho hradného parku zatiaľ nemáme k dispozícii. Súsošie
Sv. Trojice, prázdny podstavec stĺpu a sochy
Sv. Sebastiána a Sv. Jána Nepomuckého sa
zachovali dodnes, ale sú veľmi poškodené.
Nevieme, na ktorom ramene podstavca boli
umiestnení Sv. Ján Krstiteľ a Sv. Róchus.
Hodnovernej obnove levického trojičného
stĺpu pomôže čím viac vizuálnych - fotografických a kreslených dokumentov. Dôležité
sú pre nás tiež informácie písomné alebo
zachované v pamäti starších ľudí. Hľadáme
najmä pamätníkov na roky 1953 až 1970.
Okresné mesto Levice žiaľ nemá mnoho
hmotných historických a umeleckých pamiatok ani svetských, ani cirkevných. Je nevyhnutný záujem čo najširšieho okruhu ľudí
pomôcť pri ich záchrane a ochrane. Obraciame sa preto s výzvou o pomoc na obyvateľov
Levíc i širokého okolia. Možno medzi rodinnými fotografiami, v starých albumoch,
obecných či školských kronikách alebo v pamätných knihách sa dodnes nachádza nejaká fotografia o ňom. Nemusel byť hlavným
objektom pozornosti trojičný stĺp, ale je tam
zachytený. Pri trojičnom súsoší sa do konca

Staré fotografie mesta Levice
50. rokov staval aj v Leviciach na sviatok Božieho tela jeden zo 4 oltárov – „búdičiek“, kde
mala zastávku procesia veriacich a kňaza,
ktorá sa konala v tento sviatok. V 60.rokoch
sa konala pri ňom primičná sv. omša. Voľný
priestor pri súsoší ponúkal možnosť na skupinové fotografovanie nielen Levičanom, ale
tiež návštevníkom mesta.
Máme záujem zapožičať si každý obrázok
levického trojičného stĺpu, ktorý by sa našiel.
Vďačne prijmeme na skopírovanie tiež dobové
pohľadnice a fotografie iných starých pamiatok nášho mesta. Po digitálnom skopírovaní
zapožičané dokumenty majiteľovi okamžite
vrátime. Kontaktná adresa je katka.holbova@
gmail.com alebo mobil 0902/573 151.
PhDr. Katarína Holbová,
podpredsedníčka OZ

Levice čítali deťom
Projekt „Celé Slovensko číta deťom“
zavítal v pondelok, 4. novembra 2013,
aj do Levíc a potešil tak tých najmenších, ktorí si mohli v priestoroch levickej synagógy a na detskom oddelení
levickej nemocnice vypočuť rozprávky
v podaní primátora mesta Ing. Štefana
Mišáka, členov Divadla Potôň Michala
Ditteho a Ivety Ditte Jurčovej, vedúceho oddelenia školstva a vzdelávania
na mestskom úrade Mgr. Martina Bátovského a pod.
Projekt organizuje vo vybraných mestách na Slovensku Občianske združenie
Celé Slovensko číta deťom, ktoré vzniklo
v roku 2009 s veľmi ušľachtilým cieľom:
vrátiť ku knihám nielen malých, ale i dospelých. Jeho hlavnou myšlienkou je, že
sa hlavnými čítajúcimi hosťami stávajú

významné osobnosti mesta, regiónu,
umelci, spisovatelia, herci, športovci,
ktorí deťom čítajú zo svojej obľúbenej
detskej knihy, z knihy, ktorá v nich zanechala dobrý dojem, ktorá ich prinútila
v detstve zostať doma a neisť von alebo

ich niečo naučila. Takýmito knižkami
zaujali svojich poslucháčov aj osobnosti mesta Levice a naplnili tak základné
krédo projektu, v ktorom sa nehovorí ,,
Choď, čítaj si!“ ale ,,Poď, budeme Ti čí(mb)
tať.“

samospráva / rôzne
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Povesti o Leviciach...
NAJDLHŠIA SVADBA V LEVICIACH

ni predtým, ani potom nebolo dlhšej svadby na okolí Levíc ako v tom slávnom tisícsedemstotreťom roku. Kurucký
brigadír Lacko Očkaj sa ako víchor prihnal do Levíc a vyprášil z hradu i z mesta Schlickových labancov. A pretože vždy mal
naponáhlo, rozhodol sa náležite osláviť svoje víťazstvo – svadbou.
Takou svadbou, o akej svet nechyroval.
Ani s vohľadmi, ani s pytačkami si Očkaj hlavu nelámal. Veď
ktoráže by dala košom takému udatnému vojenskému pánovi,
o ktorom tajne snívali dievčence od Viedne až po sedmohradské
Karpaty? Darmo na hrade viala zástava s nápisom,, Pro libertate“,
čo toľko značí ako ,,za slobodu“, pod hradom veru Lacko stratil
mládeneckú slobodu navždy.
Mladučká Ilonka z kľačianskej kúrie pod Kusou horou sa ako
splašená srnka niesla vedľa hrmotného kuruckého bojovníka. Na
svadbe bolo viac kuchárov ako tanečníkov, viac krčmárov ako
hostí. Víťazstvom, vínom a Ilonkinými bozkami spitý Očkaj sa
vtedy neprezieravo preriekol:
,,Budeme sa veseliť a zabávať dotiaľ, kým mi sám Schlick nepríde
zavinšovať k sobášu!“
Panstvo v zámockých komnatách podľa francúzskej muštry tancovalo a chudoba ozbrojená i bez zbroja mulatovala podľa svojho:
maďarský čardáš, slovenský odzemok, Rusíni sa pochytili do kolesa a dupkali – všetko v jednom virvare pod holým nebom.
Veselili sa štyridsať dní a štyridsať nocí. Celá chýrna Očkajova
brigáda sa dala premôcť nepriateľom najsilnejším – silnejším
ako labanské pluky – vínom. Bujarí Sikuli a Rusíni povylamovali
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pivnice na Káke, na Krížnom vrchu i pod Šiklóšom. A Horniaci
spolu s Dolniakmi sa podelili s dvoma židovskými pálenicami.
Skoro poldruha mesiaca sa v Leviciach ozýval smiech a spev na
počesť obľúbeného komandanta a jeho krásnej nevesty.
A ktovie, či by sa svadba nebola ešte pretiahla aj na pár mesiacov,
keby na ňu neprikvitli spomínaní síce, ale predsa len nevolaní a nevítaní hostia. Zvedovia pri hronskom prievoze sa ich pristaviť neopovážili a hradná stráž ich zameldovala celkom neceremoniálne:
,,Labanci!“
Ostrí chlapi to boli. Mladému zaťovi zavinšovali guľami a na mladú nevestu si posvietili ohňom. Takú muziku spustili, že rozjarení
kuruci, svadobčania s mladým párom galopom vytancovali z hradu i z mesta.
O tom neslávnom úteku z Levíc sa zachovala aj pesnička, ktorú si
potom kuruci na tárogatove vypiskovali:
,,Očkajci, Očkajci,
padli na nás Nemci!
A ty, Očkajička,
sadaj na koníčka!“
Labanci bez núkania podojedali cigánsku pečeň, bez merania podopíjali načaté súdky a na svadobnej posteli sa bez sobášneho listu
a bez nevesty uvelebil ich komandant generál Schlick.
Odvtedy sa v Leviciach vraví:,, A bolo po Ilonkinej svadbe!“
Bolo síce po svadbe, ale po takej dlhej, že sa doposiaľ pokladá za
siedmy div levický. Veď sa začala v polovici septembra a trvala až
do konca októbra.
Melicher, Jozef: Tekovské povesti. Bratislava, Tatran 1989, s. 44-45.

Zoznam voľných nebytových priestorov v majetku mesta
Levice na prenájom
Objekty:
Poľná ul. č. 6
• obchodný priestor na prízemí o výmere
35 m2
• kancelársky priestor na I. poschodí
o výmere 20 m2
• obchodný priestor na I. poschodí o výmere 169 m2
• obchodný priestor na I. poschodí o výmere 36 m2
• obchodný priestor na prízemí o výmere
60 m2
• kancelársky priestor na I. poschodí
o výmere 26 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
• Hronská ul. 8, (bývalá práčovňa a čistiareň)

• nebytový priestor na poschodí o výmere
130 m2
• nebytový priestor na prízemí o výmere
20 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 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
• nebytový priestor na poschodí o výmere 31 m2
Mestský majer
• garáže o výmere 36 m2

Ul. Ľ. Štúra č.3
priestor na II. poschodí o výmere 17 m2

Ul. Kasárenská č. 4954 (bývalý Klub Slovan)
• nebytový priestor o výmere 538 m2

Námestie hrdinov č. 13
• nebytový priestor na I. poschodí
o výmere 80 m2 (dve miestnosti)

Záujemcovia o prenájom nebytových
priestorov sa môžu prihlásiť na MsÚ
Levice, II. posch., č. dverí 64, tel. č.
036/6350 269.

šport
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Levická desiatka už bola po siedmykrát úspešná!
V nedeľu, 27.októbra 2013, sa uskutočnil už
siedmy ročník levického maratónu na 10
km „Levická desiatka“. Športové podujatie
organizuje Mesto Levice v spolupráci s Komisiou športu MsZ v Leviciach pod záštitou hlavného kontrolóra mesta, Ing. Igora
Vargu, ktorý sa každoročne osobne maratónu zúčastňuje. Priaznivcom behu tento rok
prialo aj počasie a na štart nastúpili naozaj
v hojnom počte. Behu sa zúčastnilo celkom
102 pretekárov bez rozdielu kategórií.
Výsledková listina:
Víťazom srdečne blahoželáme!
(MsÚ)

Štart.č.
Meno a priezvisko
Dievčatá 2002 a ml.
64
Krajčírová Natália
71
Debreczenyiová Evelin
16
Libutková Lenka
Chlapci 2002 a ml.
57
Čuka Tomáš
60
Kompan Andrej
80
Bátovský Boris
Ženy
50
Miklóšová Ivonka
18
Gunárová Katka
67
Havranová Silvia
Muži
39
Fazekaš Tadeáš
6
Verbovský Matúš
11
Šiko Jakub

Rok narodenia

Bydlisko

Čas

Poradie

2004
2002
2004

ŠK Atom LV
Levice
ŠK Atom LV

0:27:00
0:28:00
0:29:00

1
2
3

2004
2003
2005

ŠK Atom LV
ŠK Atom LV
ŠK Atom LV

0:28:00
0:29:00
0:30:00

1
2
3

1996
1995
1992

ŠK Atom LV
ŠK Atom LV
Tlmače

42:20:00
45:29:00
46:39:00

1
2
3

1996
1998
1993

ŠK Atom LV
ŠK Atom LV
Elite Run team

35:32:00
36:48:00
37:51:00

1
2
3

KRYTá PLAVÁReň – otvaracie hodiny – zimné prázdniny
21.12. 2013
Sobota
09.00 – 12.00
13.00 – 21.00
22.12. 2013
Nedeľa
09.00 – 12.00
13.00 – 21.00
23.12. 2013
Pondelok
–
13.00 – 21.00
24 12. 2013
Utorok
–
–
25 12. 2013
Streda
–
–
26 12. 2013
Štvrtok
09.00 – 12 .00
13 00 – 2100
27 12. 2013
Piatok
09.00 – 12.00
13.00 – 21.00
28.12. 2013
Sobota
09.00 – 12.00
13.00 – 21.00
29 12. 2013
Nedeľa
09.00 – 12 .00
13.00 – 21.00
30.12. 2013
Pondelok
09.00 – 12.00
13.00 – 21.00
31.12. 2013
Utorok
09.00 – 12.00
–
1.1. 2014
Streda
–
–
2.1. 2014
Štvrtok
09.00 – 12.00
13.00 – 21.00
3.1. 2014
Piatok
09.00 – 12.00
13.00 – 21.00
4.1. 2014
Sobota
09.00 – 12.00
13.00 – 21.00
5.1. 2014
Nedeľa
09.00 – 12 00
1300 – 21.00
6.1. 2014
Pondelok
–
13.00 – 21.00

ZIMNÝ ŠTADIÓN – otvaracie hodiny – zimné prázdniny
Pondelok
23.12.2013
10,00 – 12,00
14,00 – 16,00
Utorok
24.12.2013
–
Streda
25.12.2013
10,00 – 12,00
14,00 – 16,00
Štvrtok
26.12.2013
–
14,00 – 16,00 I
Piatok
27.12.2013
–
14,00 – 16,00
Sobota
28.12.2013
–
14,00 – 16,00
Nedeľa
29.12.2013
–
14,00 – 16,00
Pondelok
30.12.2013
12,00 – 14,00
–
Utorok
31.12.2013
–
–
Streda
1 .1.2014
–
–
Štvrtok
2.1.2014
10,00 – 12,00
14,00 – 16,00
Piatok
3.1.2014
10,00 – 12,00
14,00 – 16,00
Sobota
4.1.2014
10,00 – 12,00
–
Nedeľa
5.1.2014
–
–
6.1.2014
Pondelok
10,00 – 12,00
14,00 – 16,00
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