NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 2, ročník XII., apríl 2014, nepredajné

NÁVRHY NA UDELENIE OCENENÍ
POSIELAJTE DO KONCA MÁJA!
Primátor mesta Levice vyhlásil v súlade so Zásadami o udeľovaní ocenení mesta Levice výzvu predkladanie návrhov na
udelenie Čestného občianstva mesta Levice, Cenu mesta Levice a Cenu primátora mesta Levice.
Vaše návrhy je potrebné predložiť v termíne do 30. mája 2014
na Mestský úrad Levice - Útvar primátora, Námestie hrdinov č. 1, 934 01 Levice poštou, osobne odovzdať v podateľni
mestského úradu v obálke označenej „Návrh na ocenenie“.
Návrhy musia obsahovať:
• Osobné údaje navrhovaného (titul, meno a priezvisko,
dátum narodenia, povolanie, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska a životopisné údaje)

• Zdôvodnenie návrhu
• Údaje navrhovateľa (meno a priezvisko, adresa a podpis, u inštitúcií pečiatka)
Zoznam laureátov, ktorým bolo v minulosti udelené ocenenie v zmysle Zásad o udeľovaní ocenení v meste Levice,
nájdete na webovej stránke meste Levice, www.levice.sk
(MsÚ)

SEPAROVANÍM CHRÁNIME ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Separovať odpad na využiteľné zložky je dôležité hlavne z dôvodu toho, aby sme zabezpečili znižovanie množstva odpadu ukladaného na skládky odpadov, prípadne
jeho nevhodné zneškodňovanie. Potrebné je triediť najmä papier, sklo, plasty, kovy
a iný odpad s nebezpečnými vlastnosťami.
Mesto Levice aj v roku 2014 vytvára pre svojich občanov vhodné podmienky na separáciu uvedených zložiek odpadu. Touto cestou Vám opäť prinášame krátky sumár, ako
postupovať, ktorý nájdete na strane č. 2.
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Mesto Levice
Vás srdečne pozýva
na netradičný levický jarmok,
ktorý sa bude konať v dňoch
23. – 24. mája 2014 v centre
mesta Levice.
Tešíme sa na Vás!
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S príchodom jari sa začalo i jarné upratovanie
Začiatkom apríla sa na území mesta
a mestských častí rozbehlo jarné upratovanie, ktoré Mesto Levice každý rok organizuje s cieľom vyčistenia nášho mesta, záhrad, dvorov a pivníc a umožnenia
občanom zbaviť sa nepotrebného veľkorozmerného odpadu.
Upratovanie prebieha v troch etapách,
v mestských častiach od 3. 4. do 5. 4. 2014,
v zástavbe s rodinnými domami od 10. 4.
do 13. 4. 2014 a v zástavbe s bytovými domami od 24. 4. do 27. 4. 2014. V uvedených termínoch mestský úrad zabezpečí
do jednotlivých lokalít mesta pristavenie
veľkoobjemových kontajnerov, ktorých
rozmiestnenie je zobrazené v úradných
tabuliach mesta. Do kontajnerov je po-

volené 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,

okrem odpadu stavebného, nebezpečného
a bioodpadu. Uvedené druhy odpadov je
možné bezplatne uložiť na zberovom dvore na Mochovskej ulici.
(MsÚ)

1. Separovaný zber papiera

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.

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.

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

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
• znečistené fľaše od chemikálií
• žiarovky

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

Čistenie nášho mesta po zimnej
údržbe je v plnom prúde!
Mesto Levice začalov 10. týždni čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk
a ostatných verejných priestranstiev po zimnej údržbe.
Čistenie mesta po zimnej údržbe sa vykonáva strojným a ručným čistením. Čistiace práce
začnú po ukončení zimnej údržby, prípadne podľa poveternostných podmienok a strojne
sa vyčistia miestne komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá a chodníky sa dočisťujú ručne. Touto cestou žiadame vodičov motorových vozidiel, aby sledovali postup čistenia vo svojej lokalite a počas dňa umožnili prístup čistiacej technike a pracovníkom firmy
na dočistenie parkovísk od zimného posypu.

HARMONOGRAM ČISTENIA
0. časť - ručné
Centrum mesta, Ul. I. Krasku, Na Bašte,
Kalvínske nám., Pionierska ul., Holubyho
ul., Ul. Ľ. Štúra. (po tržnicu), Ul. sv. Michala (po fontánu), Záhradná ul., Ul. Kálmána
Kittenbergera, Ul. SNP, Ul. Čsl. armády
1. časť - strojné:
Ul. SNP, Ul. Čsl. armády (od Leva po Nám. E.
M. Šoltésovej), Ul. P. O. Hviezdoslava, Mlynská ul., Ul. Ľ. Štúra (od tržnice po stanicu),
Ul. M. R. Štefánika, cintorín – prístupová
cesta odzadu, Nám. hrdinov (chodník pred
Družbou, za Družbou, od pošty k ČSOB)
1. časť – ručné dočistenie:
Ul. SNP, Ul., P. O .Hviezdoslava, sídlisko P.
O. Hviezdoslava, Mlynská ul. Ul. Ľ. Štúra (po
stanicu), Ul. M. R. Štefánika po výpadovku –
od OD Pokrok, Nám. hrdinov (chodník pred
Družbou, za Družbou, od pošty k ČSOB)
2. časť - strojné:
Hlboká ul., Okružná ul., Pri Podlužianke,
Ul. P. Jilemnického, Vajanského ul., Cyk-

listický chodník, Nám. E. M. Šoltésovej,
Ul. Červenej armády
2. časť – ručné dočistenie:
Okružná ul., Pri Podlužianke, Ul. P. Jilemnického, Vajanského ul., Nám. E. M. Šoltésovej, Ul. Červenej armády
3. časť - strojné:
Sídl. Marxova, sídl. Ul. B. S. Timravy, Ul.
A. Sládkoviča, Požiarnická ul., Ul. T. Vansovej, Kpt. J. Nálepku, sídl. Poľná,
3. časť – ručné dočistenie
Sídl. Marxova, Ul. B. S. Timravy, Ul. A.
Sládkoviča, Požiarnická ul., Ul. T. Vansovej, sídl. Kpt. J. Nálepku, sídl. Poľná,
4. časť - strojné:
Sídl. Na lúkach, Ul. Z. Nejedlého (od
ORPZ po R.I), chodník od Okresného
súdu k hradnému parku, Ul. B. Nemcovej,
Dopravná ul., Vajanského ul.,
4. časť – ručné dočistenie:
Sídl. Na lúkach, Ul. Z. Nejedlého (od
ORPZ po R.I ), Ul. B. Nemcovej, Dopravná ul., Vajanského ul.

Deň otvorených dverí u primátora mesta!
Vážení občania,
z dôvodu bližšieho kontaktu vedenia mesta s občanmi sa raz do mesiaca koná
u primátora mesta Deň otvorených dverí.
Príďte a povedzte, čo Vám v našom meste chýba, čo by ste zmenili, ale aj čo sa
Vám páči a s čím ste spokojní. Z Vašich názorov budeme vedieť, čo robíme dobre, ale aj kde sú naše nedostatky.
KEDY: v stredu 7. mája 2014 od 13,00 h do 16,30 h
KDE: v kancelárii primátora, I. poschodie číslo dverí 34.
O prípadných zmenách termínu, z pracovných či zdravotných dôvodov, Vás budeme
informovať!

(MsÚ)

5. časť – strojné:
Ul. kpt. J. Nálepku, sídl. Rybníky I.
5. časť – ručné dočistenie:
Ul. kpt. J. Nálepku, sídl. Rybníky I.
6. časť – strojné:
Ul. kpt. J. Nálepku, sídl. Rybníky II., Saratovská ul., Ul. ku Bratke
6. časť – ručné dočistenie:
Ul. kpt. J. Nálepku, sídl. Rybníky II., Saratovská ul., Ul. ku Bratke
7. časť- strojné:
Sídl. Rybníky III., Perecká ul., Vysoká ul.,
Ul. F. Engelsa, Ul. ku Bratke
7. časť – ručné dočistenie:
Sídl. Rybníky III., . Perecká ul., Vysoká ul.,
Ul. F. Engelsa, Ul. ku Bratke
8. časť – strojné:
Sídl. Rybníky V. , Nádražný rad, Ul. ku Bratke
8. časť – ručné dočistenie:
Sídl. Rybníky V. , Nádražný rad, Ul. ku Bratke
9. časť – strojné:
Mierová ul., chodníky popri ceste č. 51, Šafárikova ul., Tolstého ul., sídl. Stred I., Stred
II, Koháryho ul., Robotnícka ul., Podhradie
9. časť – ručné dočistenie:
Mierová ul., chodníky popri ceste č. 51, Šafárikova ul., Tolstého ul., sídl. Stred I., Stred
II, Koháryho ul., Robotnícka ul., Podhradie
10. časť –strojné:
Sídl. Vinohrady, Ul. F. Hečku, Pivničná ul.,
Ul. 29. augusta, Ul. Montua, Brestová ul.
10. časť – ručné dočistenie:
Sídl. Vinohrady, Pivničná ul., Ul. 29. augusta, Ul. Montua, Brestová ul.
(MsÚ)
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POĎAKOVANIE
MESTO LEVICE sa touto cestou chce poďakovať n. o. BEVA
ISTOTA Levice za darovanie nevyhnutného vybavenia
domácnosti, a to sprchovacích kútov pre občanov mesta Levice,
ktorým sa poskytuje sociálna služba – opatrovateľská služba na
riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu
alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Veľmi sa tešíme aj takejto forme podpory a pomoci pre
našich občanov mesta.

Pomoc mesta Levice sociálne odkázaným občanom
Občania, ktorí sa nachádzajú v hmotnej a sociálnej núdzi, sa
môžu obrátiť na mesto Levice so žiadosťou o sociálnu pomoc.
Jednou z foriem sociálnej pomoci občanom je poskytnutie jednorazových dávok a to: jednorazovej dávky alebo jednorazovej
dávky sociálnej pomoci.
Jednorazové dávky sú dobrovoľnou formou sociálnej pomoci
mesta a na ich poskytnutie nie je právny nárok.
Pri poskytovaní jednorazových dávok Mesto Levice postupuje
v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.
417/2013 Z.z.“) a v zmysle VZN mesta Levice č. 127 o postupe a
podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Levice (ďalej len „VZN „).
Jednorazové dávky môže mesto poskytnúť občanom na riešenie
špecifických problémov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej
a ekonomickej situácií a nevedia si svoju situáciu sami vyriešiť
vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav a tiež sociálnu
situáciu. Jednorazové dávky možno poskytnúť občanom s trvalým

pobytom na území mesta Levice, ktorí nemajú voči mestu finančné záväzky a to na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov.
Výška poskytnutia finančných prostriedkov pre každého žiadateľa
sa posudzuje na základe preukázaných opodstatnených zvýšených
výdajov (dokladov).
Jednorazové dávky je možné poskytnúť spravidla raz v kalendárnom roku a občan si môže podať žiadosť, ak spĺňa podmienky
stanovené zákonom č. 417/2013 Z. z. a VZN.
Bližšie informácie o poskytnutí jednorazových dávok poskytnú
občanom sociálne pracovníčky Mestského úradu v Leviciach, oddelenie služieb občanom a organizáciám, I. poschodie, č. d. 50.
Pri návšteve každý občan bude informovaný o postupe pri podaní
žiadosti. Občan je povinný podať písomnú žiadosť o poskytnutie
jednorazových dávok. Potrebné tlačivá si prevezme pri osobnej
návšteve MsÚ v Leviciach.
Gabriela Špaňová
sociálny pracovník, MsÚ Levice - OSOO

MESTO LEVICE
Na základe rozhodnutia Č.OU-LV-OVVS-2014/03120 zo dňa 27.2.2014 vydaného Okresným úradom v Leviciach

vyhlasuje

VEREJNÚ ZBIERKU
za účelom získania finančných prostriedkov pre rodinu Ing.
Magdaleny Pliškovej, bytom Levice, Školská ul. č. 4, ktorá sa
so svojou rodinou ocitla v ťažkej životnej situácii z dôvodu
úmyselne založeného požiaru dňa 21. 12. 2013, následkom
ktorého jej vyhorel celý byt nachádzajúci sa na I. poschodí,
na Školskej ul. č. 4 v Leviciach.
Výnos verejnej zbierky bude použitý na úhradu nákladov spojených s odstraňovaním následkov požiaru a na zakúpenie
zariadenia a vybavenia domácnosti a základných vecí každodennej potreby.

Verejná zbierka sa bude konať od 01. 03. 2014 do 31. 08. 2014
na území mesta Levice bezhotovostným spôsobom- finančnými príspevkami na osobitný účet zriadený v Prima banke
Slovensko a.s., pobočka Levice, číslo účtu: 7147144043/5600,
IBAN: SK03 5600 0000 0071 4714 4043. Finančné prostriedky
budú použité iba na povolený účel.

Všetkým, ktorí prispejú na preklenutie ťažkej
životnej situácie rodiny Pliškovej, vopred ďakujeme!
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MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE...
SUSEDSKÉ VZŤAHY
Vo väčších mestách je štandardom bývanie v tzv. panelákoch, kde musí v jednom
dome nažívať vedľa seba niekoľko rodín.
Každá rodina má však svoje problémy, svoj
spôsob života, ktorý im vyhovuje a nie vždy
máme to šťastie mať pri sebe suseda, s ktorým dokážeme svorne nažívať, vzájomne si
pomáhať a deliť sa o svoje radosti aj starosti, ako to môžeme vidieť v nemenovanom
televíznom seriáli. Často sa stretávame
s tým, že susedia spolu nedokážu nájsť spoločnú reč a potom to spolužitie býva skôr
trápením. Ak sa občas stane, že susedia to
preženú s nejakou rodinou oslavou, mnohí
to dokážeme tolerovať. Nie je však jednoduché žiť vedľa suseda, kde je na dennom
poriadku krik, hlasná hudba, nebodaj nejaké fyzické násilie. Čo potom robiť?
Podľa bratislavskej Občianskej poradne sa
môžete sa obrátiť so sťažnosťou na príslušnú obec – podľa miesta bydliska. Obec má
právomoc predbežne zásah do pokojného
stavu zakázať alebo uložiť povinnosť niečoho sa zdržať alebo uviesť situáciu do pôvodného stavu. Obec tak urobí vydaním
rozhodnutia v správnom konaní, neskúma
ale právny stav, obmedzuje sa len na zisťovanie či nastal zrejmý zásah do pokojného
stavu napríklad ohliadkou na mieste. Toto
rozhodnutie je predbežné a jeho účelom
je poskytnutie ochrany pred zrejmým zásahom do práva, zabezpečenie pokoja a
poriadku. Ochrana sa poskytne tam, kde
zrejmý zásah trvá alebo existuje nebezpečenstvo z jeho opakovania. Konanie sa
začína na návrh majiteľa alebo nájomcu.

Z návrhu musí byť zrejmé, kto ho podáva
(meno adresa prípadne štátne občianstvo
alebo dátum narodenia), akej veci sa týka
(občianske spolunažívanie – obťažovanie
susedov nad mieru primeranú pomerom
napríklad hlukom) a čo navrhuje (zákaz
obťažovania susedov napríklad hlučnou
hudbou počas celého dňa a noci). Treba
opísať, čo sa deje, čo susedia robia. Návrh
je potrebné podať písomne alebo ústne do
zápisnice – v podateľni. Proti rozhodnutiu
starostu v správnom konaní je možné podať opravný prostriedok. Odvolanie nemá
odkladný účinok. Právoplatné rozhodnutie možno vykonať. Návrh možno podať
odo dňa zásahu do pokojného stavu až
do doby, keď sa stav, vzniknutý rušením,
sám nestane pokojným. Predbežné opatrenie je vždy opatrením dočasným. Obec
nerozhoduje o náhrade škody, o tej rozhoduje vždy súd. Môžete podať aj žalobu na
súd. Žaloba na určenie povinnosti zdržať
sa zásahov do vlastníckeho práva, ak je
byt v nájme, vtedy ide o povinnosť zdržať
sa zásahov do práva pokojnej držby, konkrétne môže ísť napr. o žalobu na určenie
povinnosti zdržať sa obťažovania hlukom
nad mieru primeranú pomerom. Pred podaním žaloby by ste najprv mali, ideálne
písomne, susedov na rušenie upozorniť a
vyzvať ich, aby s tým prestali (kópiu výzvy
si treba nechať, použije sa ako dôkaz). Ak
susedia aj napriek vašej výzve ďalej pokračujú v rušení, podáte jeden alebo oba spomínané právne prostriedky. Pri súdnom
konaní dochádza k samotnému riešeniu

sporu o právo. Podľa zákona o vlastníctve
bytov a nebytových priestorov platí, že
„ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje
do výkonu vlastníckeho práva ostatných
vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom,
že obmedzuje alebo znemožňuje výkon
vlastníckeho práva iným tým, že hrubo
poškodzuje byt alebo nebytový priestor,
spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory,
príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov,
ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti
uložené rozhodnutím súdu, môže súd
na návrh spoločenstva alebo niektorého
vlastníka bytu, alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo
nebytového priestoru“. Vlastník alebo
nájomca musí rešpektovať aj účel, na ktorý je byt určený stavebným úradom. Byt
je určený rozhodnutím stavebného úradu
vydaným na základe stavebného zákona
na účely bývania. To znamená, že vlastník
bytu ani nájomca ho nemôže užívať na iné
účely ako bývanie napríklad na podnikanie. Pokiaľ susedia robia nadmerný hluk v
nočných hodinách, porušujú paragraf 47
zákona o priestupkoch – rušenie nočného
pokoja – príslušným orgánom na riešenie
je polícia a obvodný úrad.
Bc. Adámik Miloš,
referent preventívno-výchovných činností
Mestská polícia Levice

NOC S ANDERSENOM 2014 NA MESTSKEJ POLÍCII
Už jedenásty ročník úspešnej akcie, ktorá má za cieľ zaujať detského čitateľa kreativitou, hravosťou a interaktivitou, na ktorej
sa autorsky podieľal aj kolektív pracovníkov Tekovskej knižnice
v Leviciach, sa konal v piatok 4. apríla 2014. Súčasťou tejto akcie bola aj večerná návšteva nášho oddelenia Mestskej polície
v Leviciach, kde sme pre deti pripravili pútavú prednášku aj
s praktickou ukážkou zákroku hliadky mestskej polície. Našich
malých návštevníkov veľmi zaujalo operačné pracovisko ako aj
kamerový systém, ktorým mohli sledovať celé centrum nášho
mesta. Ukážky výstroje a výzbroje príslušníkov mestskej polície
boli už iba príjemným spestrením záveru zaujímavého večera,
ktorý títo malý čitatelia strávili na oddelení mestskej polície.
Veríme, že aj v budúcnosti budeme mať príležitosť zapojiť sa
do podobných zaujímavých projektov, určených pre našich najmenších spoluobčanov.
Bc. Adámik Miloš,
referent preventívno výchovných činností
Mestská polícia Levice

samospráva
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Učitelia si opäť prevzali ocenenia za ich svedomitú prácu!
Práca učiteľa je jedným z najnáročnejších
povolaní, ktorá si zaslúži poďakovanie
a úctu. Toto povolanie v sebe zahŕňa povinnosť, potrebu a hlavne chcenie odovzdávať
novej generácii po tisícročia nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete.
Je akýmsi poslaním, ktoré si vyžaduje veľa
trpezlivosti, pochopenia, pedagogického
citu, trpezlivosti a nemálo úsilia.
Na znak poďakovania si preto Mesto Levice aj tento rok pripomenulo Deň učiteľov
odovzdaním Plakiet Jána Amosa Komenského pedagogickým pracovníkom materských škôl, základných škôl a Základnej
umeleckej školy v Leviciach.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo 27. marca 2014 v synagóge a bolo
vhodnou príležitosťou na zviditeľnenie
neraz neľahkej zodpovednej práce učiteľov
a ich nenahraditeľného zastúpenia v spoločnosti a časom na vyslovenie vďaky.
Slová vďaky adresoval pedagogickým pracovníkom vo svojom úvodnom príhovore
vedúci odboru školstva a vzdelávania Mgr.
Martin Bátovský, ktorý im poďakoval za
úsilie, trpezlivosť a ochotu, s ktorou pristupujú k deťom a snažia sa, aby z nich
vyrástli vzdelaní a uvedomelí mladí ľudia.
Slávnostné podujatie moderovala riaditeľka ZUŠ p. Darina Tóthová a obnovené
priestory synagógy sa ozývali hudbou,
spevom, tónmi gitary, klavíru či flauty.
O nezabudnuteľný 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. art. Klára Viteková, Základná
umelecká škola, za tvorivú a aktívnu prácu
v oblasti hudobného umenia,
2. Mgr. Marcel Gellen, Základná umelecká škola, za aktívnu a tvorivú pedagogickú
činnosť v oblasti výtvarného umenia,

3. Mgr. Marta Grellová, ZŠ. A. Kmeťa, za
úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese a aktívny podiel na propagácii školy,
4. Mgr. Miroslava Degúlová, ZŠ A. Kmeťa,
za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a angažovanosť v mimoškolskej činnosti,
5. Mgr. Oľga Slosiariková, ZŠ sv. Michala
42, za dlhodobé vynikajúce výchovno-vyučovacie výsledky a angažovanosť v mimoškoslskej činnosti,
6. Mgr. Mariana Ďurčíková, ZŠ Pri Podlužianke 6, za dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť a aktívny podiel na propagácii školy,
7. Mgr. Vladimír Mosijenko, ZŠ Pri Podlužianke 6, za dlhoročnú tvorivú pedagogickú
činnosť a aktívny podiel na propagácii školy,
8. Mgr. Jana Studená, ZŠ Saratovská 43,
za tvorivú pedagogickú činnosť, aktivitu
v oblasti záujmového vzdelávania a podiel
na realizácii projektov,
9. Jarmila Bahnová, ZŠ Saratovská 85, za
dlhoročné pôsobenie v školstve, výchovnú prácu a akt ivitu v oblasti záujmového
vzdelávania,
10. Mgr. Anna Benediková, ZŠ Saratovská
85, za dlhoročnú príkladnú a obetavú prácu v školstve,
11. Mgr. Csilla Szegény, ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským, za aktívnu a tvorivú
pedagogickú činnosť a angažovanosť v mimoškolskej činnosti,

12. Mgr. Eva Ginzeryová, ZŠ Školská 14,
za aktívnu, tvorivú pedagogickú činnosť
a aktívny podiel pri realizácii projektov,
13. Gabriela Frajková, MŠ Dopravná 60, za
dlhoročné pôsobenie v školstve a aktívnu
a tvorivú pedagogickú činnosť,
14. Iveta Brzová, MŠ P. O. Hviezdoslava, za
tvorivý a aktívny prístup k pedagogickej práci a angažovanosť na realizácii projektov,
15. Mária Kováčová, MŠ Okružná 23, za
dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť,
aktívny podiel pri realizácii projektov
a v mimoškolských aktivitách,
16. Zdenka Duchonová, MŠ Perecká ul. 4, za
vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky
a angažovanosť v mimoškolskej činnosti,
17. Erika Nádaždyová, MŠ Tekovská 28,
dlhoročnú svedomitú výchovno-vzdelávaciu prácu a angažovanosť v mimoškolských aktivitách.
Mimoriadne ocenenie získala riaditeľka
Základnej umeleckej školy v Leviciach
pani Darina Tóthová, za jej niekoľkoročnú
záslužnú činnosť, ktorú vykonávala na poste riaditeľa, za svedomitú prácu a trpezlivosť, ktorou pripravovala svojich žiakov
a aj za ochotu a spoluprácu pri rôznych
podujatiach organizovaných mestom.
Srdečne blahoželáme!

Mesto Levice v rámci projektu Zdravé mesto
pripravuje podujatie

DEŇ ZDRAVIA,
ktoré sa bude konať dňa 17. júna 2014
v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Junior.
Bližšie informácie budú včas uverejnené na webovej stránke mesta www.levice.sk

(mb)
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Etapovým mestom v Medzinárodných cyklistických
pretekov - Okolo Slovenska budú aj Levice
Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska majú už svoju
tradíciu, ktorou sa zaradili medzi najúspešnejšie a najvýznamnejšie podujatia organizovaných v našej krajine. Cyklistika sa v súčasnej dobe teší z vysokého záujmu verejnosti a v júni preto ožijú
cyklistikou aj slovenské cesty.
Slovenský zväz cyklistiky organizuje tento rok už 58. ročník najvýznamnejšieho cyklistického podujatia na Slovensku a mesto
Levice prevzalo záštitu nad 4. etapou týchto prestížnych pretekov.

4. etapa je naplánovaná na 6. júna 2014, pričom v cieli, v našom
meste, bude cyklistické podujatie prepojené s kultúrnym programom a tombolou s hodnotnými cenami. Na druhý deň 7. júna
bude v Leviciach štart piatej, záverečnej etapy do Bratislavy.
O podrobnejších informáciách Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky mesta a mestského rozhlasu.
(MsÚ)

„Zelenú zeleni“ dali i poslanci Mestského
parlamentu mládeže v Leviciach
Poslanci Mestského parlamentu mládeže
v Leviciach, v zmysle svojho plánu činnosti schváleného na rok 2014, priložili ruku
k dielu a sadili stromčeky vo vnútrobloku
na Vajanského ulici v Leviciach.
Výsadba stromčekov sa uskutočnila
v rámci projektu „ Viridi Virdis – Zelená
zeleni“, ktorý Mesto Levice vypracovalo na
vyriešenie problémov vo vnútrobloku na
Vajanského ulici. Túto myšlienku podporil koncom minulého roka Nadačný fond
Slovenských elektrární v Nadácii Pontis
sumou 6073.90 €, pričom mesto Levice
prispeje finančnou čiastkou 2024.78 €.
Celý projekt ozelenenia vnútrobloku obytného súboru je zameraný hlavne na dve
myšlienky. Jednou je snaha o oživenie
vybraného priestoru zeleňou a druhou je
ponúknuť mládežníkom možnosť pre získanie odborných skúseností pri vlastnej
realizácii diela, ktorá bude mať viacero
etáp. Do realizácie prvej etapy projektu sa

preto mládežnícki poslanci zapojili s veľkým elánom a 10. apríla o 13.00 hod. sa
v spolupráci so záhradným architektom
pustili do budovania zelenšieho mesta.
Vysadili niekoľko kusov rôznych druhov

stromov a stromčekov a vyjadrili tým svoj
postoj, že im na našom meste záleží a tešia
sa na ďalšiu etapu výsadby.
(mb)

Deň Zeme si tradične uctili aj mládežnícki poslanci
V stredu 23. apríla 2014 sa uskutočnil už VI. ročník brigády Mestského parlamentu mládeže pri príležitosti celosvetového Dňa Zeme.
Brigáda sa realizovala vo viacerých častiach nášho mesta, ktoré sa vybrali na základe prieskumu MsPM a mladým ľuďom ani
tento rok nechýbal zmysel pre čistotu a zdravšie životné prostredie. Okrem poslancov mládežníckeho parlamentu sa brigády zúčastnili aj žiaci základných, stredných škôl, ich priatelia a známi,
ktorí nemalým podielom prispeli k prinavráteniu čistoty a zdravšej klímy vo vyčistených lokalitách a celkovo v meste. Tešíme sa,
že každý rok sa podobnej brigády zúčastňuje vysoký počet mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajné mesto, kde sa narodili alebo
tu študujú či pracujú.
Veríme, že sa na podobných aktivitách organizovaných Mestom
Levice a Mestským parlamentom mládeže v Leviciach stretneme
čo najčastejšie a dokážeme svojmu okoliu a svetu, že nám na našej
„Zemi“ naozaj záleží.
Ilustračný obrázok

(mb)
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POZNÁME MENÁ ŠPORTOVCOV ROKA 2013
Športoví odborníci a priaznivci športu aj tento rok rozhodli o najlepších športových jednotlivcoch a kolektívoch mesta Levice za rok
2013, ktorí si svoje ocenenie prevzali počas slávnostného podujatia
15. apríla 2014 v obradnej sieni Mestského úradu v Leviciach.
Vďaka iniciátorovi tejto myšlienky – regionálnemu týždenníku
POHRONIE, sme mohli byť opäť svedkami toho, že šport ľudí
spája a že sa tu rodia športovci, ktorí svojimi úspechmi robia dobré meno nielen svojim klubom a rodine, ale celému nášmu mestu.
V kategórii jednotlivci si ocenenie prevzali:
Jednotlivci:
Dominik Miko
Tomáš Valentík
Kristína Ráchelová
Viktória Havranová
Nikola Kováčiková
Marek Lelovský – Linda Zemančíková
Patrícia Hollá
Ivona Miklóšová

Osobnosť:
Teodor Varga

Soňa Drábiková
Marek Pavúk
Tadeáš Fazekaš
Športové kolektívy:
Palas volejbalový klub Levice – staršie žiačky
ŠBK Junior Levice – mladší žiaci
Basketbal BKŽ Levice – staršie žiačky

Srdečne blahoželáme všetkým športovcom a prajeme veľa trpezlivosti, svedomitosti, energie a chuti do ďalšej práce!
(mb)

MESTO LEVICE A KOMISIA ŠPORTU MSZ V LEVICIACH
Vás srdečne pozývajú na 3.ročník

behu uličkami mesta: LEVICKÁ MÁJOVÁ
„5-KA“,
ktorý sa uskutoční

dňa 8. mája 2014
Tešíme sa na Vašu účasť!

Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Za prípadné
straty a škody na majetku organizátor nezodpovedá. Organizátor
si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.
V prípade veľkého počtu prihlásených pretekárov, budú dva štarty
(o 14,00h a o 14,30h).

Štart, kategórie, vzdialenosť: 13,00h
deti 2009 a ml.
100 m
kat. 2007-2008
1 okruh na námestí 300 m
kat. 2005-2006
1 okruh na námestí 300 m
kat. 2003-2004
2 okruhy na námestí 600 m
14.00 spoločný štart kategórií:
ml. žiaci, ch/d 		
2001 - 2002

st. žiaci, ch/d 		
1999 - 2000

dorastenci, ch/d 		
1997 - 1998

juniori, m/ž
		
1995 - 1996

muži hl. kategória
1975 - 1994

veteráni 1		
1965 - 1974

veteráni 2		
1964 - 1955

veteráni 3		
1954 a starší 
ženy hl. kategória
1980 -1994
veteránky 1
1965 -1979
veteránky 2		
1964 a staršie

Ceny: prví traja v každej kategórii (zvlášť dievčatá, chlapci, muži
a ženy).
Vyhodnotenie bude po dobehnutí 5 km.
Trať: štart a cieľ je na námestí pod bránou, päťka sa beží uličkami
pešej zóny
Šatne, WC: prízemie budovy MsÚ
Štartovné: 0

(MsÚ)

1 okruh 1,7 km
1 okruh 1,7 km
3 okruhy 5 km
3 okruhy 5 km
3 okruhy 5 km
3 okruhy 5 km
3 okruhy 5 km
3 okruhy 5 km
3 okruhy 5 km
3 okruhy 5 km
3 okruhy 5 km

BUDETE BICYKLOVAŤ DO PRÁCE AJ VY?
Mesto Levice sa zapojilo do celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“ vyhlásenej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré budú v období od
01. 05. 2014 do 31. 05. 2014 dochádzať do práce na bicykli a budú si
o tom zapisovať výsledky do registračného systému v Meste Levice.

Tímy sa mohli do súťaže prihlasovať do konca apríla prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý bol dostupný na webovej
stránke nášho mesta.
Pravidlá cyklistickej súťaže si môžete pozrieť v Štatúte súťaže,
ktorý je zverejnený na webovom sídle www.mindop.sk (v záložke
Doprava - Cyklistická doprava a cykloturistika).
(MsÚ)
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Levické poľovnícke dni otvoril prezident
Slovenskej republiky
19. ročník ročník Levických poľovníckych
dní, ktoré sa konali v priestoroch CK Junior
tento rok opäť slávnostne otvoril prezident
SR Ivan Gašparovič. Pred samotným slávnostným otvorením privítal hlavu nášho
štátu primátor mesta Štefan Mišák na pôde
levickej radnice. Po krátkej recepcii sa prezident spolu so zástupcami mesta prešiel do
levickej synagógy, kde sa s nadšením pozeral na jej zrenovované múry a priestory,
ktoré žijú históriou a ktoré sa stali miestom
konania významných kultúrnych a spoločenských podujatí. Po krátkej prehliadke sa
delegácia presunula na poľovnícku výstavu
a Levické poľovnícke dni sa mohli začať.
Na výstave „Poľovníctvo a príroda“, ktorá je
neodmysliteľnou súčasťou Levických poľovníckych dní, si mohli návštevníci pozrieť okrem preparátov zveri a vtákov aj trofeje ulovenej zveri v okrese Levice. Ivan Gašparovič,
ktorý je sám poľovníkom, si vystavené trofeje
prezrel s veľkým záujmom a neskrýval svoju
radosť z vedomia, že slovenskí poľovníci sa
príkladne starajú o prírodu a zver, a vďaka ich
starostlivosti sa nám darí zachovávať vzácny
genofond zveri v našich lesoch.
Po oficiálnom otvorení výstavy a jej prehliadke nasledovalo vyhodnotenie súťaže výtvarných a literárnych prác „Príroda očami
detí“, ktorá sa konala pod záštitou primátora
mesta Levice. Do tejto súťaže sa zapojili školy

z celého okresu a najlepšie práce šikovných
žiakov boli ocenené knižkou a diplomom.
Mládeži sa prihovoril i prezident SR, ktorý
vyjadril svoje potešenie z toho, že sa mladí
ľudia venujú poľovníckej tematike, že píšu
a kreslia veci týkajúce sa prírody, a že sa nájdu medzi nimi aj takí, ktorí trávia svoj voľný
čas v prírode, v lese a starajú sa o zvieratká.
Mládeži bol venovaný aj program podujatia „Lesníci a poľovníci deťom“, v rámci
ktorého pripravili organizátori pre tých
najmenších rôzne súťaže s poľovníckou
tematikou, hry zamerané na zoznámenie
sa s prírodou, lesom, lesníkmi, poľovníctvom, sokoliarmi, trubačmi a podobne.
Tým skúsenejším organizátori pripravili
odborný seminár s medzinárodnou účasťou „Nové poznatky poľovníckej praxe“.

Cez víkend 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.
Počas trvania výstavy si návštevníci mohli
v kinosále pozrieť filmy s tematikou poľovníctva a prírody - v rámci medzinárodného filmového festivalu Hubertlov 2014.
Jeho súčasťou boli aj Majstrovstvá Slovenska juniorov vo vábení zveri o putovný pohár Hubertlovu.
Levické poľovnícke dni sa i tento rok tešili
vysokej účasti širokej verejnosti.
(mb)

Zdravé Levice očami našich najmenších
Aj tento rok ste si v priestoroch polikliniky SANAT mohli pozrieť
výstavu detského vnímania zdravia a starostlivosti oň.
Mesto Levice v rámci projektu Zdravé mesto Levice pripravilo pre
deti materských škôl a žiakov 1.stupňa základných škôl už tretí
ročník výstavy výtvarných prác pod názvom „Zdravé Levice očami najmenších“, kde mohli deti ukázať svoju predstavu o tom, ako
vnímajú zdravie, ako by sme sa oň mali správne starať a vážiť si
ho. V tomto roku sa do výstavy zapojilo 6 základných škôl a 4
materské školy. Spolu 60 výkresov hodnotila odborná porota pozostávajúca z pedagogického zboru zo Základnej umeleckej školy
a mala ťažkú úlohu pri výbere tých najlepších.
Najlepšie výtvarné práce boli ocenené počas slávnostného otvorenia výstavy dňa 13. marca 2014 a ich autorom odovzdala ceny
zástupkyňa primátora mesta Levice Mgr. Beáta Vrábelová a vedúci oddelenia školstva MsÚ Mgr. Martin Bátovský. Tento rok
bola udelená jedna špeciálna cena za pekné výtvarné dielo žiakovi
spojenej školy internátnej.
S prázdnymi rukami však zo slávnostného otvorenia výstavy neodišiel nikto, pretože všetky materské školy a základné školy, ktoré
sa do súťaže zapojili, dostali pekné vecné ceny a diplom za účasť.
Práce šikovných detičiek mohli obdivovať všetci pacienti, ktorí si
chceli skrátiť a spríjemniť čas strávený čakaním u lekára.
Za najlepšie práce detí z materských škôl boli ocenení:

1. miesto Lianka Piatriková, MŠ Perecká
2. miesto Lianka Kútiková, MŠ Perecká
3. miesto Juliana Skokowska, MŠ Hlboká
Za najlepšie výtvarné práce žiakov 1.stupňa ZŠ boli ocenení:
1. miesto Lukáš Haszics a Juraj Slížik, ZŠ A. Kmeťa
2. miesto Jakub Kupča, ZŠ Pri Podlužianke
3. miesto Luisa Vydrová, ZŠ Pri Podlužianke
Srdečne blahoželáme!
(mb)
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PORIADOK PREVÁDZKOVANIA VYHLIADKOVEJ VEŽE
NA LEVICKEJ KALVÁRII
Obdobie: 1. máj 2014 – 26. október 2014
Pravidlá prevádzky:
1) Výstup na vyhliadkovú vežu je na vlastnú zodpovednosť návštevníkov.
2) Veža bude sprístupnená každú nedeľu
v prípade priaznivého počasia od 14:00
do 16:00 hod. V prípade nepriaznivého
počasia (dážď, búrka, silný vietor) nebude
vyhliadková veža sprístupnená.
3) Prístup do veže bude zabezpečený dvoma dospelými osobami.
4) Do priestorov veže môže vstúpiť naraz
maximálne 5 dospelých osôb (nad 18 rokov), maximálne 8 osôb.
5) Pobyt na vyhliadkovej terase veže je vymedzený v rozsahu maximálne 20 minút.
6) Pri fotografovaní z veže treba rešpektovať súkromie obyvateľov domov v jej susedstve.
7) Deti (od 6 do 15 rokov) môžu vstúpiť
do priestorov veže len v sprievode dospelej
zodpovednej osoby (rodič, učiteľ, ...). Deti

vo veku do 6 rokov nemajú vôbec povolený vstup do priestorov vyhliadkovej veže.
8) Vstup do priestorov pre organizované
skupiny mimo vymedzeného času možno
dohodnúť minimálne 5 dní vopred so zástupcom OZ Patrimonium servandi. Pre
aktuálne obdobie je kontaktnou osobou
PhDr. Katarína Holbová, mail: katka.holbova@gmail.com
9) Dobrovoľný finančný príspevok na prevádzkovanie a udržiavanie vyhliadkovej
veže môžete odovzdať pri vstupe do jej
priestorov.
10) Aktuálne informácie k prevádzkovaniu vyhliadkovej veže budú zverejňované
v informačnej tabuli na Ulici sv. Michala
pri rímsko-katolíckom farskom kostole.
Prevádzkovateľ:
OZ Patrimonium servandi,
Sv. Michala 43, 934 01 Levice

Mesto Levice

pozýva občanov mesta, zástupcov politických strán a hnutí, zástupcov podnikov a organizácií na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 69. výročia Dňa víťazstva nad
fašizmom, ktorý sa uskutoční dňa 7.mája 2014 na Námestí hrdinov.

rôzne
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POVESTI O LEVICIACH...
O levických husiach
Navyprávalo sa toho o tých husiach až
strach! Že vraj turecký paša na Levickom
hrade žiadal od levických mešťanov poslať
mu na hrad päťdesiat vykŕmených husí.
Päťdesiat najkrajších dievčat mu ich malo
priniesť. A každá deva sa vraj ozbrojila ostrou dýkou a keď sa ich Turci chceli zmocniť, husi vypustili a s dýkami v rukách sa
vrhli na dotieravcov. Husi s gagotom vyleteli – a to bolo znamenie pre mládencov

Nuž ako teda? Pravda je taká, že za tureckých čias boli chudé mladé husi. Tie vedia
lietať aj zvyše kostolnej veže. A takéto nevykŕmené husi priniesli Levičanom slobodu.
Ale pekne po poriadku! Dávno bol chýr
o levických husiach a voňavých štvrťkách
nielen do Budína zaletel, ale až v ďalekom
Istambule si o nich starí bojovníci šuškali.
Mehmed-paša sa v Tekovskej stolici naučil aj víno piť, aj mastné vyberané jedlá

Ilustračný obrázok

a mužov, ukrytých pod hradom. Hrad potom s pomocou dievčat dobyli...
Ale to tak nebolo a ani pri najlepšej vôli byť
nemohlo. Lebo prečo? Lebo preto, že vykŕmené husi lietať nevedia. To sú také skydlá
netrebné. Aj gágory od „štopania“ majú pobantované, tiež už toho veľa nenagágajú.

jesť, ale keď ho dobrá vôľa neopúšťala, rád
utrúsil pred kuchárom:
„Z malých vtákov najlepšia je hus!“
Nemohol Alahov pravoverný inak. Nemohol sa držať nášho:
„Komu hus, komu prasa, komu údená klobása!“

Čo sa teda čudovať, že sa paša od Levičanov ako dežmu ani baranov, ani teľce nežiadal, ale takýto rozkaz vydal:
„Nech mi päťdesiat najkrajších levických
panien prinesie na hrad päťdesiat najkrajších husí!“
Dupľovanej koristi sa úfal. Budú, reku, husi
do kuchyne a dievčence do háremu. Lenže
nebolo ani jedno, ani druhé! Zabudol povedať, že to majú byť husi po štyroch týždňoch
z krmníka vytiahnuté. A na tom sa to zvrtlo!
Keď levické krásavice zbadali, že celý hrad
len po nich očami gúľa, aj kanonieri na hradbách od čudovania si službu konať prestali,
háky nerozžeravené, piky o múry poopierané, aj stráž pri bráne sa chrbtom k mestu obracia a bedlivosť zanedbáva, vtedy richtárova
dcéra Ilonka strašne skríkla a pašu rovno
do srdca pichla. Dievčence husi povypúšťali
a zo živôtikov dýky povyťahovali.
Dobreže súdny deň nenastal! Lebo kde sú
husi, tam je gáganie a kde sú ženy, tam je
jačanie. A kde jedna hus zagagoce, zagagocú všetky. Šabľami proti husiam? Kanónmi
proti zjašeným dievčatám?
A tak sa stalo, že Turci ani dievčence neobchytkávali, ani husacinou sa nenapchávali.
Koniec, ten je už taký. Ako som na začiatku spomenul. Chlapi sa opreli o bránu, vyvalili ju drúkmi, po rebríkoch povyliezali
na hradby a Turci ledva vedeli, kde im hlava stojí. Len sa tak prášilo za nimi!
Preto by Levičanom do mestského znaku
lepšie hus pristala ako ten čudný lev, aký
sa, tuším, ani pred potopou sveta po levickom chotári neponevieral.
Melicher, Jozef: Tekovské povesti. Bratislava,
Tatran 1989, s. 34-34.

Aj naša samospráva má najlepších informatikov
Počas 19. celoslovenskej konferencie Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktoré bolo založené v roku 2006 s cieľom spojiť všetkých informatikov v obciach, mestách, mestských
častiach a samosprávnych krajoch, vyhlásili organizátori konferencie eSlovensko o. z., Únia miest Slovenska a Bratislavský samosprávny kraj výsledky piateho ročníka súťaže Najlepší informatik
samospráv Slovenska za rok 2013.
Do súťaže sa zapojilo viac ako 200 informatikov pracujúcich pre
slovenské samosprávy, ktorí súťažili o titul v rámci Slovenska, ale
aj jednotlivých krajov. V rámci Nitrianskeho kraja sa medzi troch
najlepších informatikov zaradili i zamestnanci Mestského úradu
v Leviciach, Ing. Ivan Kaszás referent informatiky a Ing. Ľuboš
Ternovszky vedúci referátu informatiky MsÚ.

Najlepším informatikom samospráv Slovenska 2013 sa stal Jaroslav Ježek z Bratislavy mestská časť Staré Mesto, na druhom mieste
sa umiestnila Mariana Hurná z Prešova a na treťom mieste skončil
Roman Gnida z Trstenej. Špeciálnu cenu za dlhodobý prínos v
informatizácii slovenských samospráv informatici udelili Miroslavovi Drobnému z eSlovensko za jeho aktivity v oblasti bezpečného
používania informačných technológií a intenzívnu spoluprácu a
podporu Združenia informatikov samospráv Slovenska.
Srdečne blahoželáme!
/ Zdroj: Internet/
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