
Príroda je fascinujúca. Akékoľvek problémy 
svet sužujú, flóra i fauna žijú vlastným ži-
votom, ktorý sa nestará o ľudské trápenie. 
Ovocie na stromoch pomaly dozrieva, na-
stáva čas zavárania, konzervovania a prí-
prav zásob na zimu. Pred pár desaťročiami 
musel hospodár tento kolobeh veľmi bedlivo 
sledovať, prírode sa musel prispôsobiť a žiť 
s ňou v súznení. Dnes už táto spätosť nie je 
taká výrazná, napriek tomu nás striedanie 
ročných období ovplyvňuje. Máme ten-
denciu viac času tráviť vnútri a uplakané 
jesenné počasie sledovať z pohodlia teplej 

Noviny obce Veľké Leváre

izby. Dni sa skracujú, slnečné svetlo a tep-
lo sa stáva vzácnym a ojedinelým darom 
prírody. Pochmúrnosť za oknami často 
vedie k pochmúrnosti v duši. Pritom toto 
ročné obdobie má aj svoje svetlé stránky. 
Stromy sa farbia do nádherných kombi-
nácií červenej, oranžovej, zelenej a žltej. 
Vzduch vonia dozrievajúcimi plodinami, 
ktoré prispievajú k nádhernej farebnej pa-
lete. Záhradkár a pestovateľ žne plody svojej 
celoročnej usilovnej práce. Stromy, kríky, 
polia a hriadky sa odvďačia za celoročnú 
starostlivosť a potom sa uložia na zimný 

spánok. Príroda je spoľahlivý a nezištný 
životný partner. Nie však nevyčerpateľný 
a nezničiteľný. Nešetrným zaobchádzaním 
môže ľahko klesnúť na kolená a už nikdy sa 
nemusí úplne spamätať. Preto by sme mali 
na jej ochranu pamätať a nebrať jej šted-
rosť a materinskú lásku ako samozrejmosť. 
Príroda má obrovskú trpezlivosť s nie vždy 
poriadnymi ľuďmi. Ak ju stratí, bude sa nám 
žiť oveľa ťažšie. Nesmieme preto dopustiť, 
aby mala naša živiteľka dôvod obrátiť sa 
nám chrbtom. n
 Veronika Bullová

Ročník 2
Číslo 3

Október 2020

Poľovníctvo je poslanie  
strana 8

Predaj kaštieľa bol zastavený  
strana 4 

Prečítajte si

Obec slávnostne otvorila 
zrekonštruovanú materskú školu 
strana 3
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V obci pribúdajú 
pozitívne testovaní 
na COVID-19

Hasiči vymieňajú na 
zbrojnici garážové brány

Kotolňa zdravotného 
strediska je 
zmodernizovaná

Pozitívne testovaných osôb v okrese Malac-
ky v porovnaní s predchádzajúcimi týždňami 
výrazne pribúda. Nákaze novým koronaví-
rusom sa nevyhla ani naša obec. 
V materskej škole bolo na prelome septembra 
a októbra z rozhodnutia regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) prerušené 
vyučovanie na štyri pracovné dni a otesto-
vaní boli všetci pedagógovia. V súčasnosti 
je už škôlka v prevádzke. Na jeden týždeň 
bolo prerušené vyučovanie v špeciálnej triede 
základnej školy.

Upravený režim mal začiatkom októbra aj 
obecný úrad, pretože bol pozitívne testovaný 
zamestnanec údržby a správy zelene. Tes-
tovanie pracovníkov obecného úradu, ktorí 
mohli prísť do styku s pozitívne testovaným 
kolegom, nepotvrdilo nákazu u žiadneho 
referenta pracujúceho na úrade. Pribudol 
však ďalší pozitívne testovaný zamestnanec 
údržby a správy zelene.

Do karantény sa z dôvodu úzkeho kontaktu 
s pozitívne testovanou osobou dostala riadi-
teľka školy i starosta obce. Aj keď mali obaja 
negatívne výsledky testov, museli podstúpiť 
desaťdňovú izoláciu.

Levárska hasičňa bude čoskoro zase o čosi 
modernejšia. Vďaka dotácii z prostriedkov 
ministerstva vnútra, z Prezídia Hasičského 
a záchranného zboru, ktorú obec získala 
ešte koncom minulého roka, budú na budo-
ve inštalované nové, elektronicky ovládané 
garážové brány. S prispôsobením stavebných 
otvorov, úpravou fasády a osadením nových 
brán by mali byť hasiči hotoví v októbri.  n
 LN

Pred začiatkom vykurovacej sezóny obec na-
hradila štvoricu zastaraných, asi 35-ročných 
plynových kotlov modernými kondenzačnými 
kotlami, ktoré budú vykurovať tri samostatné 
pavilóny zdravotného strediska.

Problémy s vykurovaním evidovali pre-
vádzky zdravotného strediska už niekoľko 
rokov. Systém vykurovania bol nespoľahlivý, 
poruchový a nákladný na prevádzku. Rekon-
štrukcia by mala priniesť nielen zlepšenie 
tepelného komfortu v stredisku, ale aj zní-
ženie spotreby zemného plynu.

V budúcom roku plánuje obec v obnove 
zdravotného strediska pokračovať, na rade 
je predovšetkým rekonštrukcia sociálnych 
zariadení. n LN

Leváranek 
má nový cimbal
Vedúca DFS Leváranek Svetlana Valacho-
vičová prevzala v septembri v mene obce 
od výrobcu nový cimbal. Obec hudobný ná-
stroj zakúpila vďaka finančnému príspevku 
Nadácie EPH. Podporila tak deti a mládež, 
ktoré aktívne trávia svoj voľný čas a úspešne 
reprezentujú Veľké Leváre. n LN

Obec majetkovo 
usporiadala pozemky 
pod kultúrnym domom
Väčšia časť pozemkov pod kultúrnym do-
mom patrila obci. Úplnosť vlastníctva však 
narúšala jedna parcela, ktorú vlastnili 
ďalší ôsmi spoluvlastníci. Neusporiadané 
vlastnícke práva k pozemkom pod budo-
vou sú veľkou prekážkou pri uchádzaní sa 
o finančné prostriedky z rôznych fondov na 
obnovu a rekonštrukciu. Preto bolo pre obec 
usporiadanie vlastníctva k pozemkom pod 
kultúrnym domom prioritou.

Časť podielov sa v roku 2019 podarilo od 
vlastníkov odkúpiť priamo, časť podielov 
bolo nutné po zosnulých vlastníkoch pre-
dediť a následne až v tomto roku od dedičov 
odkúpiť. V súčasnosti už obec vlastní pod 
kultúrnym domom všetky pozemky a je tak 
pripravená uchádzať sa o možné dotácie na 
rekonštrukciu budovy.

Obec aj naďalej pracuje na majetkovom 
usporiadaní pozemkov pod ďalšími objektmi 
verejného záujmu, ako je napríklad cintorín 
či budúce obecné komunikácie. n LN

Podľa informácií RÚVZ Bratislava bolo 
k 7. októbru vo Veľkých Levároch na ochorenie 
COVID-19 pozitívne testovaných 27 osôb. 

Nie je čas na paniku
K uvedenej situácii sa treba postaviť zod-
povedne a s použitím zdravého rozumu. 
Netreba robiť paniku. Obec všetky kroky 
koordinuje s Regionálnym úradom verej-
ného zdravotníctva Bratislava, ktorý v prí-
pade potreby rozhoduje o karanténnych 
opatreniach.

Prosíme občanov, aby dodržiavali tri zá-
kladné pravidlá, ktoré spomaľujú šírenie 
ochorenia – noste RÚŠKA, dodržiavajte OD-
STUP, častejšie si umývajte a dezinfikujte 
RUKY.

Priebeh ochorenia u väčšiny „pozitívnych“ 
ma mierny charakter. Cieľom opatrení je 
zabrániť rýchlemu šíreniu a nárastu počtu 
ťažších stavov, ktoré by vyžadovali hospi-
talizáciu.

Na jar sme sotva poznali niekoho, kto 
ochorel na COVID-19. Teraz sme dospeli do 
štádia, že len v našej obci poznáme viac ako 
dve desiatky obyvateľov, ktorých napadol 
nový koronavírus. Počas prvej vlny epidémie 
sme sa v obci zomkli a za pomoci mnohých 
dobrovoľníkov zvládli ťažkú situáciu. Buď-
me zodpovední a ohľaduplní a spoločne to 
zvládneme aj teraz. n

 Richard Nimsch, starosta

Dezinfekcia priestorov školyFo
to

 –
 O

cÚ

Fo
to

 –
 O

cÚ



Strana 3Levárske noviny 3/2020 SAMOSPRÁVA

Generálny pardon 
na bezplatné 
užívanie obecných 
pozemkov

Krátko pred začiatkom nového školského 
roka, 27. augusta, bola za prítomnosti vi-
cežupana Bratislavského samosprávneho 
kraja Mikuláša Krippela, zamestnancov ško-
ly a škôlky, poslancov obecného zastupiteľ-
stva, združenia rodičov a ostatných vážených 
hostí slávnostne otvorená zrekonštruovaná 
materská škola.

V rámci projektu sa obnovili interiéry pô-
vodných priestorov MŠ, zrekonštruovali a do-
budovali sa sociálne zariadenia, zázemie pre 
zamestnancov, práčovňa a sušiareň. Zároveň 
sa priestory materskej školy rozšírili o prí-
stavbu, ktorá umožnila vznik samostatných 
spální a herní.

Do zariadenia škôlky pribudol nový ná-
bytok, interiérové herné prvky rozvíjajúce 
pohybové zručnosti detí a taktiež oplotené 
vonkajšie detské ihrisko a pieskoviská.

Pri správe agendy miestnej dane z nehnu-
teľností obecný úrad priebežne zisťoval, že 
mnohí občania užívajú obecné pozemky bez 
právneho nároku, teda bez súhlasu obce, bez 
nájomnej zmluvy alebo inej dohody o užíva-
ní. Takéto situácie vznikli v dávnej minulosti, 
keď sa na usporiadanie vlastníckych či uží-
vacích práv priveľmi neprihliadalo. Preto 
sa teraz objavujú situácie, keď dlhodobo 
oplotené pozemky pri domoch či dokonca 
priamo pod domami nepatria vlastníkom 
nehnuteľností, ale obci.

Dom na cudzom pozemku? Problém...
Mať postavený dom na cudzom pozemku je 
dnes nepredstaviteľné. Ide o neusporiada-
né vlastnícke vzťahy, ktoré značne znižujú 
hodnotu nehnuteľnosti a komplikujú nakla-
danie s ňou. Problémy obyčajne nastávajú po 
úmrtí vlastníka, keď chcú dedičia nehnuteľ-
nosť predať, prípadne v rámci dvora postaviť 
stavbu, na ktorú potrebujú získať povolenie 
stavebného úradu.   

Obec ponúka riešenia
Užívanie či zastavanie obecných pozemkov 
vzniklo v minulosti a užívatelia tým určite 
nemali v úmysle poškodzovať záujmy obce. 
Obci záleží na usporiadaní vlastníckych práv, 
a preto do konca roka 2020 zavádza „generál-
ny pardon“ na bezplatné užívanie obecných 
pozemkov. Ponúka možnosť usporiadať si 
vlastnícke práva k oploteným a dlhodobo 
užívaným pozemkom formou odkúpenia. Ak 
vlastník nehnuteľnosti zistí, že dlhodobo uží-
va „prihrazdený“ pozemok pod domom či pri 
dome, a do 31. decembra 2020 požiada obec 
o odkúpenie pozemku a do 30. júna 2021 uza-
tvorí s obcou kúpnopredajnú zmluvu, bude 
mu pozemok odpredaný v cene 10 eur/m2. Po 
skončení generálneho pardonu bude obec na-
ďalej otvorená usporiadavaniu vlastníckych 
práv, avšak predajná cena bude prispôsobená 
trhovým cenám v zmysle príslušného vše-
obecne záväzného nariadenia. 

Prosíme vlastníkov nehnuteľností, aby 
si vo svojom vlastnom záujme overili, či 
majú záhrady, dvory a domy umiestnené 
na svojich pozemkoch, a ak nie, aby obec 
požiadali o odkúpenie. Aby nedochádzalo 
k špekuláciám, obec bude žiadosti posu-
dzovať individuálne. n  
 Richard Nimsch, starosta

Kapacita škôlky od nového školského 
roka je šesť plnohodnotných tried. Obec je 
tak schopná vyhovieť všetkým žiadostiam 
svojich občanov o prijatie dieťaťa do mater-
skej školy.

Projekt bol financovaný zo zdrojov Európ-
skej únie a štátneho rozpočtu z Integrovaného 
regionálneho operačného programu a tiež zo 
zdrojov obecného rozpočtu.

Obec plánuje v postupných investíciách do 
budovy školy a škôlky pokračovať. Na jeseň 
sa hneď po podpise zmluvy o udelení dotácie 
z Environmentálneho fondu začalo s prvou 
fázou zateplenia budovy a obnovy fasády.

Starosta obce Richard Nimsch pri sláv-
nostnom otváraní zrekonštruovanej škôlky 
vyslovil presvedčenie, že obnovené priestory 
budú deťom a učiteľom dobre slúžiť a že budú 
pomáhať pri výchove a vzdelávaní levárskych 
detí mnoho nasledujúcich rokov. n LN

Zrekonštruovaná materská škola bola 
na konci augusta slávnostne otvorená
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Od januára 2019 obecný úrad informoval 
o rozbiehajúcom sa predaji vzácneho le-
várskeho kaštieľa. Chátrajúca národná 
kultúrna pamiatka vo vlastníctve štátu 
a v správe Univerzitnej nemocnice Bratisla-
va (UNB) hľadala nového majiteľa v rámci 
vyhlásenej verejnej súťaže. V prvých dvoch 
kolách neprejavil záujem žiadny záujemca, 
v treťom kole súťaže však predložil ponuku 
uchádzač, ktorý splnil kritériá a bol úspeš-
ný. Kaštieľ s areálom mal od štátu kúpiť za 
2 982 000 €.

V júli bola ukončená výmena a doplne-
nie svietidiel verejného osvetlenia. Obec 
v tomto roku ešte pripravuje vybudovanie 
nových vetiev osvetlenia v dvoch lokali-
tách, v ktorých zatiaľ úplne chýba, a to 
na novej ulici pri cintoríne a v lokalite 
pri diaľnici. Okrem toho sa na vybraných 
miestach pripravuje doplnenie stožiarov 
a svietidiel.

Veľké Leváre sa zaradili medzi mnohé mes-
tá a obce využívajúce úspornú LED techno-
lógiu. Úspora sa dosahuje nízkou spotrebou 
svietidiel a je násobená automatickým zni-
žovaním intenzity osvetlenia v neskorých 
nočných hodinách (po polnoci). Nový systém 
osvetlenia zároveň prispel k zvýšeniu bez-
pečnosti obyvateľov. Náklady na rekonštruk-
ciu by sa mali obci vrátiť z úspor v priebehu 
nasledujúcich ôsmich rokov.

V nasledujúcich týždňoch sa budú jed-
notlivé stožiare nesúce svietidlá verejného 
osvetlenia označovať číslami, ktoré uľah-
čia identifikáciu a vyhľadávanie prípadných 
porúch.

Po rekonštrukcii zostali na niektorých stožia-
roch torzá starých výložníkov. Keďže sa nachá-
dzajú nad vedením, z bezpečnostných dôvodov 

Cyklotrasa, ktorá spojí Malé a Veľké Leváre  
a bude ďalej pokračovať na železničnú sta-
nicu, sa v treťom októbrovom  týždni začala 
budovať. Najskôr sa vybuduje časť Jehličky 
medzi Veľkými a Malými Levármi, neskôr 
sa stavebná činnosť prenesie aj k chodníku 
smerujúcemu na železničnú stanicu. Chodník 
bude počas prác uzatvorený, o presnom ter-
míne bude obecný úrad včas informovať.

Výstavba cyklotrasy sa financuje z fondov 
EÚ – výška príspevku dosahuje 394 555,66 €. 
Cyklistická cesta bude široká tri metre. Na 
železničnej stanici bude k dispozícii krytý 
stojan na bicykle s kapacitou 108 miest. Vo 
verejnej súťaži na zhotoviteľa diela vyhrala 
firma Swietelsky-Slovakia, s. r. o. Dielo by 
mala dokončiť do piatich mesiacov. Budúca 
cyklotrasa má podporiť obyvateľov vo využí-
vaní cyklistickej dopravy a verejnej dopravy 
pri ceste za prácou, službami či rekreáciou.

Projekt cyklotrasy je previazaný s projek-
tom rekonštrukcie predstaničného priestoru, 
ktorý pripravila veľkolevárska samospráva  
a podala do hodnotenia s cieľom získať fi-
nančné prostriedky z fondov EÚ. Ak obec us-
peje a príspevok získa, priestor pred stanicou 
zrekonštruuje v budúcom roku. n   LN

Po viac ako roku od vyhodnotenia súťaže 
obec prekvapila správa, že ministerstvo fi-
nancií uzatvorenie kúpnej zmluvy neschvá-
lilo z dôvodov nezrovnalostí pri naceňovaní 
majetku pred vyhlásením súťaže.

Predaj bude musieť Univerzitná nemocnica 
Bratislava zopakovať. Pre kaštieľ to znamená 
odloženie záchrany o ďalšie dlhé mesiace, 
pre UNB ročné výdavky vo výške približne  

Predaj kaštieľa bol zastavený

Rekonštrukcia verejného osvetlenia 
v obci je ukončená

Cyklistický chodník 
sa stáva realitou

sa budú odstraňovať priebežne pri plánovaných 
odstávkach dodávok elektrickej energie Zápa-
doslovenskou distribučnou, a. s.

Obec už pociťuje úspory
Efektívnosť modernizácie verejného osvet-
lenia je už možné pozorovať na spotrebe 
elektrickej energie. Pri porovnaní spotreby 
elektrickej energie za august 2019 a august 
2020 na jednom z odberných miest zisťujeme 
úsporu až 70 %. n LN
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Medziročné porovnanie spotreby 
VIII/2019 vs. VIII/2020 (kWh)

130 000 € na údržbu a stráženie areálu. Obec 
bola o priebehu verejnej súťaže univerzitnou 
nemocnicou po celý čas priebežne informo-
vaná a od predaja kaštieľa solventnému ma-
jiteľovi mala veľké očakávania. Zastavenie 
predaja je pre ňu veľkým sklamaním. Univer-
zitná nemocnica Bratislava do obnovy baro-
kového kaštieľa investovať nemieni, a tak je 
jedinou šancou na záchranu klenotu Veľkých 
Levár opätovné naštartovanie ponukového 
konania. n LN
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Od uvedenia obecnej kanalizácie do pre-
vádzky, teda od roku 2006, čelí obec počas 
dažďov problému vytápania prečerpávacej 
stanice umiestnenej na konci obce smerom 
na Moravský Sv. Ján. Každý intenzívny dážď 
spôsobuje, že sa do prečerpávacej stanice 
v jednej chvíli naleje také množstvo vody, 
že ho čerpadlá nie sú schopné odčerpať do 
gravitačného zberača, ktorý splašky odvá-
dza do čističky odpadových vôd. Výsledkom 
je vytekanie dažďových vôd zmiešaných so 
splaškami mimo kanalizáciu hneď vedľa 
cesty prvej triedy. 

Problém spôsobuje dažďová voda
Chyba nie je vo výkone čerpadiel. Prečerpáva-
cia stanica je technologicky nadimenzovaná 
tak, aby zvládla odvádzanie splaškových vôd 
z väčšieho územia, aké je na ňu napojené te-
raz. Parametre technickej vybavenosti potvr-
dil aj nezávislý projektant. Dažďová voda do 
kanalizácie vniká hlavne z domácností, ktoré 
do splaškovej kanalizácie napojili aj zvody 
dažďovej vody. Takýto stav nie je legálny. 
Dažďová voda sa nesmie odvádzať spolu so 

Obec nechala previezť kontajnery na 
šatstvo umiestnené pri kultúrnom 
dome na zberný dvor odpadov. 
Dôvodom bol neustále sa opa-
kujúci vandalizmus – vykrá-
danie a poškodzovanie kontaj-
nerov, znečisťovanie verejného 
priestranstva rozhádzaným šat-
stvom, prípadne ukladanie iných 

Od 1. januára 2021 bude odpad z domácností 
vyvážaný len zo smetných nádob, ktoré budú 
označené RFID čipom. Väčšina smetných 
nádob (popolníc) v obci je už označená. 
Neoznačené zostali len plechové nádoby 
a nádoby určené na separovaný zber, ktoré 
sa nesmú používať na zmesový komunálny 
odpad.

Prosíme občanov, ktorí používajú plechové 
smetné nádoby, aby si na obecnom úrade za-
kúpili plastovú nádobu na kolieskach, ktorá 
už bude obsahovať RFID čip. Cena nádoby je 
26 €. V prípade potreby obec zabezpečí dovoz 
„popolnice“ až do domácnosti.

Do nádob určených na separovaný zber 
nepatrí zmesový odpad
Obec pred niekoľkými rokmi pridelila do-
mácnostiam zelené a modré smetné nádoby 
určené na zber skla a zber papiera. Viaceré 
domácnosti sa ich rozhodli využívať na zber 
zmesového komunálneho odpadu. Takéto 
využitie nie je správne a je v rozpore so zá-
konom o odpadoch. Zákon o odpadoch v § 81, 
ods. (6) pís. a) uvádza: „Zakazuje sa ukla-
dať do zberných nádob určených obcou na 
zber zmesového komunálneho odpadu iný 
odpad ako zmesový komunálny odpad a do 
zberných nádob určených na triedený zber 
komunálneho odpadu zložku komunálneho 
odpadu, na ktorú nie je nádoba určená.“

Je dôležité, aby bol v odpadovom hospo-
dárstve obce poriadok a aby v čo najväčšej 
miere fungoval separovaný zber odpadov. 
Preto prosíme všetkých občanov, aby zme-
sový komunálny odpad od 1. januára 2021 
ukladali do nádob označených RFID čipom, 
modrú nádobu pridelenú obcou využívali 
na zber papiera a zelenú nádobu pridelenú 
obcou na zber skla.

Jedine poctivým dodržiavaním pravidiel 
a zodpovednou separáciou odpadu udržíme 
výdavky na odpadové hospodárstvo na uzde 
a oddialime ich ďalšie zvyšovanie. n OcÚ

Prečerpávaciu stanicu kanalizácie vytápa 
dažďová voda. Chystá sa kontrola 
domových prípojok

Kontajnery na šatstvo sú na zbernom dvore

Plechové smetné 
nádoby ku koncu 
decembra končia

splaškovou vodou. Vysoké množstvo dažďo-
vej vody narúša procesy biologického čistenia 
v čistiarni odpadových vôd, resp. spôsobuje 
vyplavovanie čistiarne a znečisťovanie reci-
pienta, teda rieky Moravy.

Chystá sa kontrola domových prípojok
Obec je pod drobnohľadom okresného úradu 
životného prostredia, ktorý očakáva rázne 
kroky v boji s dažďovými vodami v kanalizá-
cii. Obecný úrad pripravuje kontrolu jednotli-
vých domácnosti napojených na kanalizačnú 
sieť. Poverený prevádzkovateľ kanalizácie 
bude komunikovať s každým producentom 
splaškových vôd a bude skúmať, či sa do 
kanalizácie z jeho domácnosti neodvádzajú 
dažďové vody. V prípade potreby sa vykoná 
kamerová alebo dymová skúška prípojky.

 Cieľom nie je trestať občanov, ale zabez-
pečiť prevádzkyschopnosť kanalizácie a čis-
tiarne odpadových vôd a tiež odstrániť hanbu 
Leváranov za splašky, ktoré počas dažďov 
vytekajú pod levárskym kopcom na hlavnú 
cestu. n

 LN

Obec zatepľuje  budovu 
základnej školy
Od slávnostného otvorenia zrekonštruovanej 
škôlky ubehlo len pár dní a obec začala na 
budove základnej školy s materskou školou 
realizovať ďalšie stavebné práce. Vďaka dotá-
cii z Environmentálneho fondu, ktorú sa obci 
podarilo získať v prvej polovici tohto roka, sa 
začali práce na zateplení častí budovy, kto-
rých výsledkom budú lepšie tepelno-tech-
nické a estetické vlastnosti. Inými slovami: 
obec ušetrí na energiách a škola bude opäť 
o čosi krajšia. 

O finančné dotácie na ďalšie etapy zatep-
ľovania bude obec opätovne bojovať v na-
sledujúcich mesiacoch. Ak bude úspešná, 
v nasledujúcich rokoch bude môcť krok za 

krokom obnoviť celý plášť budovy školy.
Zmluvu o poskytnutí dotácie Environmen-

tálny fond podpísal v septembri, preto nebo-
lo možné stavebné práce zrealizovať počas 
letných prázdnin. Zriaďovateľ preto žiada 
žiakov, rodičov a zamestnancov školy o zho-
vievavosť a rešpektovanie bezpečnostných 
opatrení zavedených počas nasledujúcich 
týždňov. n LN

druhov odpadu ku kontajnerom.
Vďaka kamerovým záznamom 
uložila obecná polícia viacerým 

priestupcom pokuty, dodržia-
vanie pravidiel a udržanie po-
riadku sa však dlhodobo neda-

rilo zabezpečiť. So sťažnosťami 
a žiadosťou o presun sa na obec 

obrátilo viacero občanov.

Kontajnery sú k dispozícii na zbernom 
dvore odpadov, kde je možné pod dohľadom 
zamestnanca uložiť použité šatstvo a obuv 
každý utorok a štvrtok od 14.00 do 18.00 h 
a v sobotu od 9.00 do 16.00 h.

Obecný úrad občanov vyzýva, aby textil-
ný odpad neukladali na pôvodné stanovisko 
kontajnerov pri kultúrnom dome. Priestor je 
monitorovaný kamerovým systémom a prí-
padní pôvodcovia odpadu budú sankciono-
vaní obecnou políciou. n LN
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Deti majú zážitky napriek 
korone a pľuzgierom 
Toto leto sme po ôsmich vydarených roční-
koch museli pre covid zrušiť letný tábor. Ale 
predsa len sme v OZ Na kopci chceli deťom 
vytvoriť pekné zážitky, a tak sme zorgani-
zovali výlet do Smoleníc a plavbu loďou na 
Devín. Prázdniny sme ukončili tradične – no-
covačkou. Tento rok však nie pod stanmi, ale 
v pastoračnom centre.

Na výlet do Smoleníc sme sa vybrali 7. au-
gusta. S deťmi sme najskôr navštívili jaskyňu 
Driny, jedinú sprístupnenú jaskyňu na západ-
nom Slovensku. Najväčší zážitok v nej mali 
z netopierov. Po prehliadke Smolenického 
zámku sme sa vybrali k miestnym včelárom, 
ktorí deťom porozprávali o včelách a včelár-

Uprostred leta usporiadalo Poľovnícke zdru-
ženie Veľké Leváre pre obyvateľov obce Po-
ľovnícky deň na Babom jazere. Dospelí strá-
vili príjemné sobotné popoludnie družnými 
rozhovormi pri divinovom guláši a pečenom 
mäse, deti chytali ryby či vystrájali v pene, 
o ktorú sa im postarali hasiči. Ktovie, mož-
no je vydarené stretnutie začiatkom ďalšej      
peknej tradície. n LuK

stve. Deti ochutnali rôzne druhy medov a na 
pamiatku si vlastnoručne vyrobili sviečky 
z včelieho vosku.

25. augusta sme sa vybrali za históriou 
do Bratislavy. Putovanie sme začali v prí-
stave, odkiaľ sme sa loďou plavili k hradu 
Devín, ležiacemu na sútoku Dunaja a Mo-
ravy. Vode sme zostali verní – vybrali sme 
sa na Sandberg. Dajú sa na ňom vidieť dô-
kazy, že sa na našom území rozprestieralo 
praveké more Thetis. Videli sme tu rôzne 
skameneliny, ale aj nášho najfarebnej-
šieho vtáka včeliarika zlatého, ktorý si 
buduje hniezda v pozostatkoch morských 
pieskov.

Predposledný augustový víkend patril na-
šej habánskej kopcovačke. Deň sme s deťmi 
trávili hrami vonku. K večeru sa počasie 
pokazilo, a tak nám nezostávalo nič iné, len 
si urobiť pohodlie a pozrieť si film. Čo by to 
však bolo za prespávačku bez nočnej hry? 
Predsa nuda. A preto deti čakala posledná 
úloha: prejsť si nočnou hrou. Pre naše deti to 
problém nebol, pretože sú odvážne, zvládli 
to výborne. 

Napriek neľahkej dobe a napriek tým nie-
koľkým pľuzgierom na nohách majú deti 
krásne zážitky a spomienky na leto. A už 
teraz sa tešíme na ďalšie… n

 Animátori OZ Na kopci

Poľovníci pozvali ob-
čanov na Poľovnícky 
deň na Babom jazere

Tento zvláštny čas nás naučil, že mnohé, čo sme po celé roky považovali za samozrejmú súčasť nášho spoločného života – života 
obce či záujmových skupín, do ktorých patríme – až také samozrejmé nie je. Museli sme oželieť podujatia, z ktorých mnohé 
sú v spoločenskom kalendári Veľkých Levár takpovediac už od nepamäti: rybárske preteky, Detské krojované slávnosti, Ha-
bánsky hodový jarmok, Stretnúcí Záhorákú na Rudave, obecné hody, jesennú výstavu ovocia a zeleniny v kultúrnom dome… 
Mamy deti nepotešili vystúpením na Deň matiek v kultúrnom dome, obec deti nepotešila veselým Dňom detí na ihrisku. Na 
jar sme nemali jarnú brigádu, ľudia s veľkým srdcom nedarovali v obci krv. Hasiči nepostavili máju a seniori sa v októbri ne-
môžu stretnúť pri tradičnej káve a koláčiku. A je toho zaiste viac. Ale veľa je i toho, čo bolo. Ľudskej spolupatričnosti, ochoty 
pomôcť, odhodlania prekonať ťažké obdobie, chuti dať dospelým i deťom napriek všetkému pekné zážitky. A vďaka  tomu 
keď sa teraz obzrieme: naše leto bolo farebné a voňavé.
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Deti z detského folklórneho súboru Levá-
ranek boli na prelome júla a augusta na 
letnom tanečnom sústredení v skalických 
horách v Zlatníckej doline. Zúčastnili sa ho 
deti rôzneho veku: najmladšia bola taneč-
nica Nelinka, ktorá sa ešte len chystala do 
prvej triedy, najstarší boli sedemnásťroční 
tanečníci gymnazisti. 

Tento rok bol náš levárankovský tábor v nie-
čom iný. Stretli sme sa po dlhých týždňoch 
odlúčenia pre epidémiu koronavírusu, a tak 
si deti vážili každú aktivitu, každý tanec či 
pesničku a folklórny tábor si užívali plnými 
dúškami. Okrem rozmanitých zábavných ak-
tivít sme aj nacvičovali, tancovali a spievali. 
Mladšia cimbálofka Leváranek s primáškou 
Laurou sa naučila ďalšie pesničky zo zbierky 
Janka Blaha. 

Deti sa okrem iného zahrali na Tarzanov 
a vyskúšali si lozenie po lanách v Tarzánii. Tá 
sa nachádzala hneď pri chate Amor, v ktorej 
sme boli ubytovaní. Novinkou bolo tkanie 
na detských krosnách, ktoré sme kúpili do 

Levárankovský 
tábor bol tento 
rok špeciálny

Cykloturistika je v súčasnosti obľúbený 
spôsob trávenia voľného času. Komisia pre 
kultúru, šport a školstvo zorganizovala pre 
obyvateľov našej obce už takmer dve desiat-
ky cyklistických výletov do blízkeho aj vzdia-
lenejšieho okolia. Sú určené širokej verej-
nosti, stačí mať trekingový bicykel a trochu 
športového ducha. Zúčastniť sa môže každý, 
od detí až po seniorov. O cyklopotulkách po 
Záhorí sme sa rozprávali s Marcelom Bullom, 
členom komisie pre kultúru, šport a škol-
stvo pri obecnom zastupiteľstve a taktiež 
dlhoročným aktívnym členom Slovenského 
cykloklubu Záhorák.

po Lávke Veľkej Moravy pri Kopčanoch; ra-
kúsky Schlosshof môžeme zase obdivovať 
z Cyklomosta slobody pri Devínskej Novej Vsi. 
Nekonečné borovicové lesy pretkané lesnými 
cestami ponúknu milosrdný tieň v horúcich 
letných dňoch, hrady v Malých Karpatoch 
pôsobivé výhľady. n VeB

Cyklovýlety sú v Levároch čoraz obľúbenejšie

súboru, aby sme tak deťom priblížili remeslo 
našich predkov. Tkali veľkí, malí, dokonca aj 
chlapci „vývodníci“, ktorých to veľmi zaujalo. 
Sme radi, že sme sa nedali ovládnuť strachom 
z korony a že sme sa s deťmi tohto úžasného 
sústredenia zúčastnili. Deti tak mali krásny 
prázdninový zážitok. n

Svetlana Valachovičová,  
vedúca DFS Leváranek

Aké cyklovýlety obec doposiaľ 
organizovala?
Celkovo sme už boli na takmer dvadsiatich 
cyklovýletoch. Medzi pravidelné patrí výlet 
na Plavecký hrad, radi navštevujeme sútok 
Moravy a Dyje pri Moravskom Sv. Jáne, ale 
aj menej známe miesta. Naším obľúbeným 
cieľom je vahadlová studňa pri obci Závod, 
kaplnka sv. Urbana nad obcou Borský Sv. Jur 
či starobylá studnička Kadub schovaná v le-
soch medzi Levármi a Závodom. 

Majú občania o túto aktivitu záujem?
Záujem o naše cyklovýlety stále rastie, čo 
nás veľmi teší. V začiatkoch sme sa nezriedka 
stretli len štyria či piati, dnes nie je výnimkou 
takmer dvadsiatka nadšencov.

Ktorá destinácia je najobľúbenejšia?
Rozhodne je to naša každoročná stálica – vý-
let na Plavecký hrad. Je spojením cykloturis-
tiky a turistiky.

Ktoré miesta na Záhorí odporúčate 
ako zaujímavé tipy na cyklovýlety?
Rieka Morava nás popri svojom brehu pre-
vedie po cyklotrase z Kopčian až do Devína, 
pozve nás na návštevu susedov na Morave 
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Poľovníctvo je poslanie
Poľovníctvo je záujmová činnosť, voči ktorej má spoločnosť často predsudky. Panuje 
rozšírený názor, že jedinou aktivitou poľovníka je odstrel zveri. Táto problematika 
je však komplexnejšia a rámec činností je oveľa širší. 

členských schôdzach. Vo februári sa koná 
výročná členská schôdza, ktorej prvoradou 
úlohou je vyhodnotenie celoročnej činnosti 
združenia.

V roku 1998 obecný úrad prenajal združe-
niu budovu bývalej ľadovne, z ktorej sa stal 
Poľovný dom.  

Poľovník a zver
Najdôležitejšou úlohou poľovníka je ochrana 
a prikrmovanie zveri. Príkrm sa realizuje po-
čas celého roka, intenzívnejšie cez leto a na 
jeseň. Budujú sa taktiež soliská a chránené 
krmeliská. K úlohám poľovníka patrí aj se-
lektívny odstrel. Ten sa realizuje z dôvodu 
znižovania stavov zveri na úroveň únosnú pre 
urbanizovanú a poľnohospodársky využívanú 
krajinu. Všetky odstrely sú plánované a majú 
svoje pravidlá. Osemdesiat percent poľovnej 
práce zahŕňa ochrana a príkrm, zvyšných 
dvadsať percent lov a odstrel. 

Poľovný hospodár pripravuje plán chovu 
a lovu poľovnej zveri a vydáva povolenia na 
lov zveri. Tie sa vydávajú na konkrétny druh 

zveri a konkrétny čas. Úlohou hospodára je 
tiež plánovanie spoločných poľovačiek v ob-
dobí od novembra od januára. Po zvyšok roka 
sa poľuje individuálne. 

Na diviačiu zver sa v noci poľuje len tri dni 
pred splnom, v deň splnu a tri dni po splne. 
Na ostatnú zver sa poľuje najskôr dve hodiny 
pred východom slnka a najneskôr dve hodiny 
po západe. Existujú tiež tri druhy poľovania: 
posiedka, pochôdzka a nočný (alebo aj po-
sedový) lov. 

Zloženie zveri sa vplyvom spriemysel-
nenia poľnohospodárskych prác zmenilo.  
V 60. a 70. rokoch sa v revíri vyskytovalo viac 
drobnej zveri, ako sú bažanty, jarabice či zaja-
ce. V súčasnosti je týchto druhov oveľa menej, 
dominuje zver diviačia, jelenia a srnčia. 

Z kandidáta poľovníkom
Na vstup do poľovníckej organizácie je po-
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Zrevitalizované Babie jazero z vtáčej perspektívy

Poľovnícke združenie Veľké Leváre
V našej obci funguje poľovnícke združenie od 
roku 1951, na budúci rok teda oslávi 70. vý-
ročie svojho založenia. 

Organizácia obhospodaruje revír o rozlohe 
1 956 hektárov, v ktorom sa vyskytuje drobná 
zver (bažanty, zajace), raticová (srnčia, jele-
nia, dančia), diviačia a škodná. 

Zväz má 29 členov a riadi ho sedemčlenný 
výbor. Predsedom združenia je Ján Dopjera, 
podpredsedom Jozef Varhaník, poľovným 
hospodárom Jozef Škrabák, tajomníkom 
Richard Nimsch, kynologickým referentom 
Ľubor Ďurčo, streleckým referentom Ján 
Rigáň a ekonomickým hospodárom Lucia 
Ďurčová. 

Činnosť organizácie sa vyhodnocuje na 
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trebné absolvovať poľovný kurz. Ten sa koná 
raz ročne, zastrešuje ho okresná poľovnícka 
komora. Kurz pozostáva zo skúšok zo sied-
mich oblastí: poľovníctva, strelectva, kyno-
lógie, zoológie, osvety, právnych predpisov 
a chorôb zveri. Taktiež je potrebné absolvovať 
kurz na zbrojný preukaz. Pred ukončením 
kurzu je potrebná takzvaná kandidátska prax 
v rozsahu 100 hodín v poľovníckej organi-
zácii. Po ukončení sa absolvent prihlási do 
poľovníckej organizácie a stáva sa čakateľom 
na prijatie. 

Aktivity poľovníckeho združenia
Každoročne sa levárski poľovníci zúčastňujú 
Habánskych hodov, v auguste organizujú Po-
ľovnícky deň, poľovnícku zábavu a v novem-
bri sa koná svätohubertská omša. Posledné 
dva roky sa taktiež koná stretnutie vlastníkov 
poľovných pozemkov, keďže poľovníci po-
ľujú na pozemkoch, ktoré sú v extraviláne 
Veľkých Levár. 

V roku 2011 sa poľovnícke združenie po-
dieľalo na obnove svätého kríža v časti revíru 
Hoštácke. Túto obnovu organizácia financo-
vala z vlastných finančných zdrojov. 

Tradičného septembrového odberu krvi 
v kultúrnom dome vo Veľkých Levároch sa 
zúčastnilo 34 dobrovoľných darcov. Po tom, 
ako bol májový odber pre protiepidemické 
opatrenia počas prvej vlny pandémie koro-
navírusu zrušený, mali organizátori – obecný 
úrad, miestny spolok Slovenského Červeného 
kríža a sociálna, zdravotná a bytová komisia 
pri OZ – z účasti darcov o to väčšiu radosť. 
Nasledujúci odber krvi sa v Levároch usku-
toční 18. januára 2021. n LN 

Pán Anton Volek, predseda Dobrovoľného 
hasičského zboru Veľké Leváre, oslávil v au-
guste šesťdesiate narodeniny. 

Spoluobčanom ako hasič slúži už od svojich 
sedemnástich rokov, keď pri požiari Dopjerov-
ho mlyna pocítil túžbu pomáhať pri záchrane 
majetku a životov. Predsedom hasičského 
zboru sa stal pred trinástimi rokmi.

K životnému jubileu mu prajeme veľa zdra-
via, síl a odhodlanosti a ďakujeme za obetavú 
činnosť a odslúžené roky. n LN 

V septembri sa 
v Levároch uskutočnil 
odber krvi

Predseda levárskych 
hasičov oslávil 
šesťdesiatku

V rokoch 2017 až 2019 poľovníci v spolu-
práci s obcou zrevitalizovali oddychový areál 
na Babom jazere – jazero revitalizovala obec, 
objekty vybudovalo združenie z vlastných 
zdrojov. O areál sa poľovníci naďalej stara-
jú – udržiavajú ho a zveľaďujú. Oddychové 
miesto sa stalo obľúbeným miestom piknikov 
a opekačiek či cieľom vychádzok mnohých 
občanov obce.

Budúci rok plánuje združenie organizovať 
celookresnú výstavu trofejí a v máji sa bude 
konať oslava 70. výročia poľovníckej organi-
zácie, ktorej súčasťou bude taktiež výstava 
trofejí. n
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Nie je samozrejmosťou, že pre vás niekto uro-
bí dobrú vec zadarmo. V tomto uponáhľanom 
svete je nezištná pomoc vzácna. Firma Eric 
SK – známa pod značkou Fusakle – vyrába 
na Slovensku a v Česku veselé dizajnové po-
nožky. Svojou výrobou podporuje lokálnych 
výrobcov a tým domáci trh. A naším novým 
partnerom sa stali práve Fusakle. Na Sloven-
sku a v Česku podporujú nielen domácich vý-
robcov, ale aj tretí sektor. Fusakle sa rozhodli 
podporiť aj naše levárske centrum. Spoločne 
sme vytvorili limitovanú edíciu ponožiek CZA 
Leváre. Výťažok z predaja spoločnosť pouká-
že na aktivity detí, ktoré navštevujú centrum. 
Preto neváhajte a kúpou ponožiek priložte 
„nohu“ k dielu. Ďakujeme! n
 Lukáš Richveis, koordinátor aktivít CZA

V tomto školskom roku sa v škole vo Veľkých 
Levároch naplno rozbehol projekt Pomáha-
júce profesie v edukácii detí. K pedagogické-
mu tímu sa okrem špeciálnej pedagogičky 
pridali aj školská psychologička a dve pe-
dagogické asistentky. 

V čom spočíva ich práca? Samozrejme, 
v pomoci nám všetkým – učiteľom, rodičom, 
ale predovšetkým žiakom. 

Školský psychológ pravidelne navštevuje 
triedy, konzultuje s učiteľmi i rodičmi a rea-
lizuje so žiakmi rôzne aktivity zamerané na 
prevenciu šikanovania, budovanie príjemnej 
klímy a rovesníckych vzťahov v triede. Záro-
veň ponúka žiakom i rodičom možnosť prísť 
sa porozprávať, riešiť problémy a hľadať ces-

Tohtoročné letné prázdniny v centre boli veľ-
mi špeciálne. Vzhľadom na protiepidemické 
opatrenia súvisiace so šíriacim sa ochore-
ním COVID-19 bola ponuka prázdninového 
programu obmedzená. Deti sa stretávali 
predovšetkým vonku, na dvore centra, za 
dodržania potrebných opatrení. 

OZ Čisté srdce v spolupráci s centrom záuj-
mových aktivít realizovalo počas celých let-
ných prázdnin prípravníček pre predškolákov, 
tvorivé dielne pre mladšie deti a tínedžerské 
stretnutia v altáne. 

Prípravníček pravidelne navštevovalo tri-
násť budúcich prvákov. Za pravidelnú účasť 
dostali predškoláci balíček školských potrieb, 
diplomy a malú sladkú odmenu. Všetkým pr-
vákom prajeme veľa úspechov v škole a veľa 
radosti zo vzdelávania. 

Na tvorivých dielňach deti vytvorili krás-
ne dielka: pávy, líštičky, motýle… Mladšie 
deti rady vo dvore centra hrali futbal a vo-
lejbal. Nechýbali ani rozhovory a spolo-
čenské hry v altáne. Staršie dievčatá zasa 

Centrum záujmových 
aktivít získalo nového 
partnera

Levárska škola má od septembra 
podporný tím

Letné prázdniny v centre v čase covidu

VZDeLÁVANIe

tu k lepšiemu fungovaniu v škole i mimo nej. 
Špeciálny pedagóg sa zameriava na pomoc 
žiakom, ktorí majú problémy s učením. V úz-
kej spolupráci s učiteľmi i rodičmi pripravu-
je plány a činnosti, ktoré deťom pomáhajú 
lepšie zvládať stres a prekonávať ťažkosti 
v učení.

Pedagogickí asistenti pracujú priamo 
v triedach. Na základe dôkladne priprave-
ného plánu činností chodia do jednotlivých 
tried na vopred určené hodiny a v úzkej spo-
lupráci s učiteľom pomáhajú pri vzdelávaní 
deťom, ktoré to potrebujú. Určite vás zau-
jíma, ako taká pomoc vyzerá. Píšu za dieťa 
poznámky? Vypracovávajú mu cvičenia? 
Napomínajú ho? Nie, takto určite nie. Každá 

asistencia je iná. Je zameraná na konkrétne 
dieťa alebo skupinu detí priamo podľa toho, 
v čom pomoc potrebujú. Cieľom každej ta-
kejto pomoci však je priviesť nakoniec die-
ťa k tomu, aby bolo čo najviac samostatné, 
samo dokázalo pochopiť, čo od neho učiteľ 
požaduje, a vypracovať úlohu najlepšie, ako 
dokáže. Cesta je to dlhá a vôbec nie ľahká, 
ale s pomocou a podporou možná. A veríme, 
že dosiahnuteľná.

Práca podporného tímu by však nebola 
funkčná, ak by nebola založená na vzájomnej 
komunikácii a spolupráci celého pedagogic-
kého tímu. Práve na takejto spolupráci od 
septembra tvrdo pracujeme a napriek sťaže-
ným podmienkam vyplývajúcim zo súčasnej 
situácie sme si istí, že sa zase posúvame o kus 
bližšie k nášmu cieľu – zabezpečiť školákom 
v Levároch čo najlepšie podmienky na vzde-
lávanie. n 

 Vladimíra Perničková, riaditeľka školy

ocenili, že mali možnosť len tak sa vyroz-
právať. Zrealizovať prázdninové aktivity vo 
zvláštnom čase covidu by nebolo možné 
bez ľudí, ktorí počas letných prázdnin do 
centra pravidelne prichádzali a program 
pre deti pripravili a viedli. n ZuP
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Ak sa chystáte vyhodiť „staré papiere“ po 
svojich rodičoch či starých rodičoch, navždy 
tým umlčíte ich pamiatku. Ak vyhodíte ich 
fotografie, nikto si nebude pamätať, ako vy-
zerali, ako sa obliekali, ako žili.

Leváre majú málo zachovaných 
prameňov
Pri štúdiu v archívoch som si všimol jednu 
zvláštnosť. Veľké Leváre majú v porovnaní 
s inými obcami pomerne málo zachovaného 
materiálu k svojim dejinám z prvej polovice 
20. storočia.

Jedného dňa som sa dozvedel šokujúce vy-
svetlenie tohto stavu. V Inventári notárskych 
úradov okresu Malacky v Štátnom archíve 
v Modre si možno prečítať o osudoch mate-
riálov z nášho notárskeho úradu. 

Najprv tento materiál v roku 1943 usporia-
dali a vyskartovali. Po skončení druhej sve-
tovej vojny archív notárskeho úradu umiest-
nili na povale obecného domu, kam zatekalo 
a spisy podliehali hnilobe. Keď v roku 1951 
postavili nový obecný dom, archív presťaho-
vali na jeho povalu. A napokon: „V roku 1953 
vzhľadom na dôležitosť dodať priemyslu po-
trebné suroviny, hlavne čo sa týka papieru…, 

Chráňme svoju minulosť
bolo dané do zberu z registratúry notariátu  
1 900 kg ‚papiera‘.“ Zostatky archívu boli 
v roku 1962 prevezené do štátneho archívu 
(dnes v Modre), kde ich zinventarizovali a kde 
sú dodnes prístupné verejnosti. Lenže ten, kto 
sa zaujíma o dejiny našej dediny v prvej polo-
vici 20. storočia, má smolu. Dozvie sa oveľa 
menej a aj to málo musí zložito dohľadávať.

Aj včerajšok je už história
Aby sme v budúcnosti predchádzali takým-
to situáciám, mali by sme mať niekoľko zá-
kladných poznatkov. Ten prvý a najdôležitejší 
z nich je, že každú informáciu, ktorú pre bu-
dúcnosť nezachováme, sa nikto v budúcnosti 
nedozvie. Neznamená to, že by sme teraz mali 
uchovávať všetky informácie. V dnešnej dobe 
to ani nie je možné. No mali by sme uchovávať 
informácie dôležité a podstatné.

Pod pojmom archívny dokument sa rozu-
mie záznam (nielen písomný, ale napríklad 
aj obrazový, filmový či zvukový), ktorý má 
trvalú hodnotu pre poznanie našich dejín. Za 
účelom evidovania, uchovávania, odborného 
spracovávania a sprístupňovania takýchto 
dokumentov máme zriadené štátne archívy. 
Podrobnosti určuje zákon č. 395/2002 Z. z. 

HISTóRIA

Nový stolový kalendár na rok 2021 bude 
opäť obsahovať fotografie s motívom Veľ-
kých Levár, ktoré ochotne poskytli oby-
vatelia obce. Vďaka nim spoznáte bohatý 
a pestrý život našich predkov. Kalendár 
bude k dispozícii už čoskoro. Kúpiť si ho 
budete môcť v kultúrnom dome. n PaV

Obec pripravuje 
kalendár na rok 2021

o archívoch a registratúrach. Tento zákon 
určuje aj povinnosti inštitúcií viesť a spra-
vovať registratúry.

Pre bádateľov, či už profesionálnych, 
alebo laických, býva zaujímavá akákoľvek 
informácia nájdená v archíve, pretože kaž-
dý spracováva inú tému. Niekto hľadá len 
informácie o svojej rodine, niekto spracováva 
dejiny svojej obce a niekto iný zase niektorú 
oblasť „veľkých dejín“. 

Ak sa práve chystáte vyhodiť „staré papie-
re“ po svojich rodičoch či starých rodičoch, 
navždy tým umlčíte ich pamiatku. Zabudnú 
na nich vaši potomkovia. Ak vyhodíte ich 
fotografie, nikto si nebude pamätať, ako vy-
zerali, ako sa obliekali, ako žili. Staré zábery 
ulice, budovy, dvorov zase nadobúdajú časom 
mimoriadnu hodnotu, pretože naše okolie 
sa neustále vyvíja a mení. A čo je lepšie pre 
našu predstavu o historickom prostredí ako 
stará fotografia?

Samozrejme, že čím je dokument starší, 
tým stúpa aj možnosť, že môže byť vzácnej-
ší. No nezabúdajme, že aj včerajšok je už 
história. Čiže aj veci, ktoré sú staré len nie-
koľko rokov, postupom času nadobúdajú na 
hodnote. Nie vždy si však pod tým musíme 
predstavovať hodnotu finančnú. Napríklad 
pre príbuzných majú dokumenty často hod-
notu citovú, pre odborníkov zase nesmiernu 
hodnotu informačnú.

Poraďte sa s odborníkmi
Ak si nie ste istí historickou hodnotou svo-
jich archívnych dokumentov (písomností, 
fotografií, filmov, máp...) a s tým, ako s nimi 
naložiť, poraďte sa s odborníkmi v múzeách 
(Múzeum Michala Tillnera v Malackách; 
Záhorské múzeum v Skalici) alebo v štát-
nych archívoch (Štátny archív v Bratislave; 
Štátny archív v Bratislave, pracovisko Archív 
Modra) alebo aspoň kontaktujte obecný úrad, 
ktorý vám odporučí a sprostredkuje kontakt 
na zainteresovanú osobu, ktorá vie posúdiť 
hodnotu dokumentu. Lebo ak ich len tak vy-
hodíte, nenávratne tým vymažete kus svojej 
histórie. n PaV
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Berta Beneková v levárskom kroji, r. 1954 

 Robotníci z Prefy na hlavnej križovatke
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ŠPORT

Mimoriadny rok sa prejavil aj na našom fut-
balovom klube. Nie však zásadným spôso-
bom. Už od júna hrali mužstvá viaceré prí-
pravné zápasy.

A-mužstvo odohralo svoj prvý majstrov-
ský zápas v sezóne 2020/2021 vo Vrakuni. 
Žiaľ, prvé kolá vôbec nedopadli úspešne. 
Hneď po prvom kole ukončil klub spolu-
prácu s trénerom A-mužstva a starších 
žiakov Petrom Hukom, ktorého vystriedal 
Igor Gábriš z Lábu. Prvú výhru sa podarilo 
dosiahnuť až v siedmom kole proti mužstvu 
Karlovej Vsi. Na hráčoch sa prejavila dlho-
dobá herná prestávka. Hlavnou príčinou je 
však zabudovávanie mnohých dorastencov 
do kádra. Vedenie klubu razí myšlienku hrať 
iba s domácimi hráčmi. V A-mužstve hrá len 
jeden hráč, ktorý nepochádza z Veľkých Levár 
– skúsený brankár Martin Preis z Malaciek. 
Cieľom pre jesennú časť sezóny je získanie 
12 bodov.

Dorastenci vedení Vladimírom Ferenči-
čom a Dušanom Švarcom odštartovali se-

Balážovci 
sú majstrami

Spolu sme silnejší

zónu 29. augusta. Nášmu 
mužstvu vypomáha svojimi 
hráčmi ŠK Žolík Malacky. 
Pomalší rozbeh sa preja-
vuje umiestnením v dolnej 
časti tabuľky. Pre starších 
žiakov vedených Karolom 
Kozákom začala sezóna 
23. augusta. Oproti star-
ším hráčom sa im mimo-
riadne darí. Pozoruhodná 
je výhra 13 : 1 v Zohore 
v treťom kole, kde až päť 
gólov strelil Ladislav Cif-

ra. Aj so staršími žiakmi nám vypomáha 
ŠK Žolík Malacky, pričom aj niektorí do-
máci hráči vekom zodpovedajú mladším 
žiakom.

Chlapci z prípravky do poslednej chvíle 
nevedeli, či začnú sezónu. Problémom bol 
nedostatok hráčov. Situáciu opäť zachránila 
ochota ŠK Žolík Malacky poskytnúť svojich 
hráčov.

V hodovom termíne zorganizovali starší 
páni priateľský zápas s boxerským klubom 
Tomiho KID Kovácsa. Nuž, naši páni ukázali, 
že sú futbalisti, a zápas vyhrali 4 : 2.

Od druhej polovice septembra ponúka 
TJ Veľké Leváre aj individuálne tréningy pre 
hráčov registrovaných v našom klube. Na 
tento bonus sa podujal Tomáš Hájek.

Veľká vďaka patrí rodičom mladých futba-
listov, ktorí nášmu klubu pomáhajú svojou 
podporou a ochotou. Spolu sme silnejší. n

Po konzultáciách s Tomášom Hájkom 
spracoval PaV

Pandemická situácia sa nevyvíja priaznivo, 
a tak sa v obci v tomto čase na skupinových 
tréningoch stretávať nedá. Verme, že druhá 
vlna šírenia koronavírusu čoskoro opadne 
a prísne epidemiologické opatrenia sa budú 
môcť uvoľniť. A až sa telocvične znova otvo-
ria a vy si budete chcieť pravidelne alebo hoci 
len občas riadne zacvičiť, v kultúrnom dome 
a v školskej telocvični máte tieto možnosti:

Skupinový fitnestréning s Karin
V pondelok v KD; v stredu a v piatok v ZŠ
Treba si priniesť karimatku.
Vstup 3 €

Bodywork s Aďou na stepoch
V utorok v KD
Treba si priniesť karimatku.
Vstup 2 €

Power yoga so Soňou
V utorok v ZŠ
Treba si priniesť karimatku.
Vstup 3,50 €

Pilates so Soňou
V stredu a v piatok v ZŠ
Treba si priniesť karimatku.
Vstup 3,50 €

Zumba s Aďou
V stredu a v nedeľu v KD
Vstup 2 €

Rehabilitačné cvičenie SM systém 
Vo štvrtok v KD
Vstup 2 €

Začiatok tréningov je o 18.30 h.
Hlavný vchod ZŠ sa zamyká o 18.25 h, 
na cvičenie preto treba prísť včas. 

Aktuálne informácie získate v kultúrnom dome 
na tel. čísle 034/77 94 493 alebo na emailovej 
adrese kulturnydom@levare.sk. n  LN

Šampióni z Veľkých Levár – Marcel a Diana 
Balážovci – žnú úspechy. Na septembrových 
majstrovstvách Európy v tlaku na lavičke 
Diana obsadila v kategórii ženy 1. miesto, 
jej otec Marcel bol v kategórii masters dru-

hý. Na majstrovstvách Slovenska v Galante, 
ktoré sa takisto konali v septembri, boli obaja 
zlatí. Najbližšie si chceli merať sily so súper-
mi v októbri na turnaji v Rakúsku, možnosť 
prípravy v posilňovni však zmarila pandémia, 
aj účasť na turnaji je neistá. n  LuK

Je fajn byť vo forme
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