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Noviny obce Veľké Leváre

Úcta. Pojem, ktorý dnes akoby strácal na hodnote. Moderný svet je presiaknutý nenávisťou,
ponižovaním, zosmiešňovaním a opovrhovaním. Čoraz menej sa stretávame s hodnotami,
ktoré by nás ako ľudí, ale aj ako spoločnosť
mohli niekam posunúť. Prezentujeme sa ako
kresťanský národ, ale základné princípy, ako
je láska k blížnemu, tolerancia či odpustenie
sú nám často cudzie a vzdialené. Chceme, aby
si nás okolie vážilo. Ale predtým, ako budeme
od svojich blízkych, kolegov, priateľov, ale aj
úplne cudzích ľudí na ulici žiadať, aby s nami

zaobchádzali s patričnou úctou a rešpektom,
mali by sme si položiť zásadnú otázku. Nesprávame sa k ľuďom s dešpektom? Nie sme
povýšeneckí, arogantní? Úcta nie je tovar
v supermarkete, nedá sa kúpiť, požičať. Tú si
treba zaslúžiť. Nie je nám daná automaticky
ani s vekom, ani so sociálnym statusom. Často sa môžeme stretnúť s výraznými rozdielmi
naprieč generáciami. Od starších počujeme:
„Mládež si neváži hodnoty, nič nevie, je lenivá
a nepozná dobré spôsoby.“ Mladší neostávajú
nič dlžní: „Oni sú už starí, nerozumejú mo-

dernému svetu, stále by len poučovali a predostierali svoje morálne princípy z minulého
storočia.“ Ani jeden z týchto prístupov nie je
znakom úcty. Je znakom znevažovania, ktorý
je jej presným opakom. A pritom starší a mladší
nemusia proti sebe bojovať. Práveže by sa mali
navzájom pozorne počúvať, vnímať a rozprávať
sa. Každý z takéhoto pozorovania môže vyjsť
obohatený. Je preto potrebné vážiť si seba
navzájom, pretože kde niet úcty, vzniká živná
pôda pre nenávisť. A tá nie je prospešná pre
nikoho. n
Veronika Bullová
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Obecný úrad Veľké Leváre vypracováva mnoho projektov na skvalitnenia života v obci,
o ktorých vždy podrobne informujeme v Levárskych novinách. Projekty obec predkladá
do rozličných programov, kde sa uchádza
o finančnú dotáciu. V prípade úspešného
vyhodnotenia projektu sa pristúpi k jeho
realizácii.
Tento proces je náročný a komplikovaný, o úspešnosti projektov rozhoduje ich
precízne spracovanie. Preto sa výhradne
tejto činnosti venuje skúsená projektová
manažérka Ing. Alexandra Demetrovičová
Jakabová.

Odkedy pracujete na obecnom úrade?
Nastúpila som začiatkom roka 2020.

V čom spočíva práca projektovej
manažérky?
Ide o kompletnú prípravu žiadostí na čerpanie dotácií, predovšetkým z eurofondov.
Príprava projektov zahŕňa prípravu všetkých
podkladov, zabezpečenie potvrdení, v prípade investičných projektov vypracovanie projektovej dokumentácie, získanie stavebného
povolenia, potom vypracovanie projektovej
žiadosti v súlade s podmienkami výzvy, ich
podanie a aj dohľad nad následnou implementáciou projektu (publicita projektu,
monitorovacie správy, žiadosti o platbu,
komunikácia s poskytovateľom pomoci
a pod.). Celý proces si vyžaduje úzku spoluprácu s pánom starostom, ktorý navrhuje
vlastné námety a zároveň prijíma podnety
od občanov, potom spoločne vyhľadávame
vhodné výzvy. n

PaV

Levársky kalendár
uspel v súťaži
Kalendár na rok 2021, ktorý vydala obec Veľké Leváre, sa v celoslovenskej súťaži Najkrajší
kalendár Slovenska 2021 v kategórii stolový
kalendár umiestnil na 3. mieste.
O úspech sa zaslúžili občania obce, ktorí
pomohli vytvoriť kalendár tým, že požičali fotografie zo svojich rodinných archívov,
a predovšetkým zostavovatelia kalendára:
kultúrna referentka obecného úradu Valéria
Micháleková a historik Pavol Vrablec. n

-red-

zatvorená. Služby občanom Veľkých Levár
Slovenská pošta dočasne poskytuje v obci
Závod na Sokolskej ulici č. 243.
Doručovanie pošty je vo Veľkých Levároch
zabezpečené obvyklým spôsobom.
Obec sa podľa vyjadrenia obecného úradu
snaží prevádzku pošty v Levároch v spolupráci so Slovenskou poštou obnoviť čo najskôr.
Občanov žiada o strpenie dočasných obmedzení. n
-red-

Pošta Závod
Otváracie hodiny
Pondelok: 7.00 – 12.00 h,
Utorok: 7.00 – 12.00 h
Streda:
7.00 – 12.00 h,
Štvrtok: 7.00 – 12.00 h,
Piatok:
7.00 – 12.00 h,
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené

13.30 – 14.30 h
13.30 – 17.00 h
13.30 – 14.30 h
13.30 – 14.30 h

MUDr. Černý očkuje
proti covidu
Pacienti v starostlivosti obvodného lekára
MUDr. Manfréda Černého majú možnosť dať
sa zaočkovať proti ochoreniu covid-19 vakcínou od spoločnosti Pfizer-Biontech priamo vo
Veľkých Levároch. Prihlásiť sa môžu osobne
u zdravotnej sestry v ambulancii alebo na
telefónnom čísle 034/779 45 72. n
-red-

Otestovať sa možno dať
v momke v Levároch
Občania, ktorí potrebujú absolvovať antigénové testovanie na koronavírus, majú k dispozícii mobilné odberové miesto vo Veľkých
Levároch pri kultúrnom dome.
Testuje sa antigénovými testami z nosa,
nosohltana alebo zo slín. Záujemcovia sa
môžu objednať cez registračný formulár na
stránke royalmedic.rychlejsie.sk. Výsledok
testu im bude doručený prostredníctvom SMS
správy a emailu, na certifikát preto netreba
čakať. Certifikát v tlačenej podobe je k dispozícii v slovenčine, angličtine a nemčine.
Mobilné odberové miesto je otvorené každý
pondelok, stredu a piatok od 10.00 do 14.00 h
a od 14.30 do 18.30 h. Cena testu je 10 €. n

-red-

Foto – OcÚ

Predstavujeme
Pošta občanom
dočasne poskytuje
projektovú
manažérku Alexandru služby v Závode
Pošta vo Veľkých Levároch je od 17. augusta
Demetrovičovú
z dôvodu vytopenia priestorov, ktoré užíva
(prasknuté vodovodné potrubie v priestoJakabovú
roch zdravotného strediska), až do odvolania

Obec zmodernizuje
priestor pred
železničnou stanicou
Obec Veľké Leváre slávi ďalší úspech
pri uchádzaní sa o finančné zdroje
z fondov EÚ. Tentoraz sa obci podarilo
získať nenávratný finančný príspevok
z Integrovaného regionálneho operačného programu na vybudovanie
tzv. prestupného terminálu na železničnej stanici. Výška podpory dosahuje
takmer 400-tisíc €.
Čo sa zrealizuje
V rámci projektu sa zrekonštruuje príjazdová cesta k železničnej stanici, obnoví
sa autobusové obratisko, vybuduje sa
37 nových parkovacích miest typu Kiss
and Ride a Park and Ride. Pribudne autobusová zastávka s prístreškom, verejné
osvetlenie, kamerový systém, informačný
systém integrovanej dopravy, odvodnenie
spevnených plôch a zeleň.
Projekt prestupného terminálu plynulo
nadväzuje na nedávno vybudovaný cyklochodník. Stretáva sa v ňom viacero druhov
dopravy: železničná, autobusová, automobilová, cyklistická a pešia. Vďaka projektu sa pre cestujúcich vytvorí moderný
a bezpečný prestupný bod z jednotlivých
druhov dopravy, zvýši sa informovanosť
o počte spojov a ich odchodoch a príchodoch a zlepší sa bezpečnosť a pohodlie
používateľov priestoru.
Zastaraný a zanedbaný predstaničný
priestor by sa mal dočkať obnovy začiatkom
roka 2022. Aktuálne obec pracuje na vyhlásení verejného obstarávania dodávateľa.

Prepojenosť viacerých projektov
Levárska samospráva pracovala na projekte od roku 2019. Príprava projektovej
dokumentácie musela byť úzko koordinovaná so Železnicami Slovenskej republiky,
ktoré paralelne pripravovali projekty modernizácie trate a infraštruktúry v okolí
železničnej stanice. Sme úprimne radi, že
sa nám podarilo zvládnuť všetky administratívne a technické nástrahy a priblížili
sme sa k realizácii. n

Richard Nimsch, starosta obce
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Leváre podali pomocnú ruku tornádom
postihnutej južnej Morave
Po tom, ako sa vo štvrtok 24. júna Hodonínskom a Břeclavskom prehnala ničivá
smršť, sme v našej obci zorganizovali
cestu dobrovoľníkov na pomoc obyvateľom južnej Moravy.

Ďakujem všetkým za pomoc a chuť pracovať v horúcom a ťažkom teréne. Ďakujem za
profesionálnu prácu DHZ Veľké Leváre, DHZ
Gajary a DHZ Závod.
A takisto ďakujeme našim hostiteľom za
zabezpečenie občerstvenia.
Po našej pomoci v Hodoníne sa nám začali
ozývať jednotlivci s ponukami materiálnej
pomoci pre postihnuté obce. Ponuku veľkoplošných dosiek typu OSB, ktoré ponúkol
veľkolevársky podnikateľ, prijal starosta
Moravskej Novej Vsi. Materiál poslúžil na
trvalú či provizórnu opravu zničených domov.
Kamión sme vyložili v nedeľu 27. júna v Mo-
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ravskej Novej Vsi na lúke, na ktorej vznikol
dočasný sklad stavebného materiálu. Ďakujeme sponzorovi za materiál i zabezpečenie
dopravy, radi sme sprostredkovali umiestnenie pomoci. n

Richard Nimsch, starosta obce

Fotografie – Richard Nimsch

Následky ničivej búrky sme pomáhali odstraňovať 25. a 26. júna v Hodoníne. Podľa
dohody s koordinátorom dobrovoľníkov sme
pracovali v okolí mestského podniku technických služieb, kde sme z vylámaného lesa
postupne vypiľovali a vyťahovali aj za pomoci
ťažkej techniky nafúkané kontajnery, stroje,
časti strechy či strešné fotovoltické panely.
Využili sme motorové píly, elektrocentrálu,
uhlovú brúsku. Spolu – dobrovoľníkov a hasičov – nás bolo asi 40.

Do knižnice pribudnú V Levároch sa
začalo so zberom
ďalšie nové knihy
kuchynského odpadu
Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia vo
výške 1 000 eur obstaráva obec do knižnice
ďalšie nové knihy. Tento rok tak zo získaných
finančných podpôr rozšíri knižničný fond
o knihy v celkovej hodnote 3 000 €. n

-red-

Obec získala územné
rozhodnutie na
individuálnu bytovú
výstavbu na Pasoviskách
Obec plánuje v budúcom roku predaj stavebných pozemkov na individuálnu bytovú
výstavbu v lokalite Pasoviská. Nateraz disponuje právoplatným územným rozhodnutím
na inžinierske siete a ďalej pracuje na získaní
stavebného povolenia. Lokalita sa nachádza
pri ceste tretej triedy smerom na obec Závod.
Predaj pozemkov vybavených vodovodnou
prípojkou, kanalizáciou a prípojkou elektriny sa uskutoční prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, o ktorej bude verejnosť
informovaná prostredníctvom miestnych
a regionálnych médií. n

-red-

Od 1. júla sú pri bytových domoch umiestnené hnedé odvetrávané 240-litrové kontajnery určené na zber biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu. Každý byt dostal od
obce plastový odvetrávaný kôš s objemom
10 litrov a špeciálne kompostovateľné vrecká, ktoré sa vkladajú do košíka, v ktorom
sa odpad priebežne presušuje a nemal by
hniť a plesnivieť. Kompostovateľné vrecko
s kuchynským odpadom stačí po naplnení
vhodiť do hnedého kontajnera. Obyvatelia sa
pri zbere kuchynského odpadu môžu riadiť
letákom, ktorý dostali s košíkom a vreckami,
resp. podľa inštrukcií umiestnených priamo
na kontajneroch.
Vývoz kuchynského odpadu sa v zmysle
vyhlášky realizuje raz za týždeň (vo štvrtok),
počas zimných mesiacov (december – február) raz za dva týždne. Počet hnedých kontajnerov je stanovený podľa počtu obyvateľov
v bytových domoch v zmysle legislatívy.
V prípade potreby budú k bytovým domom
doplnené ďalšie hnedé nádoby. V rodinných
domoch obec preferuje kompostovanie.
Zber kuchynského odpadu je pre mestá
a obce povinný od 1. júla 2021. n
-red-

Čo je biologicky rozložiteľný 		
kuchynský odpad
– 	tepelne upravené aj neupravené
zvyšky potravín rastlinného aj
živočíšneho pôvodu
– 	starý chlieb a pečivo, mliečne
výrobky
– 	vajcia a výrobky z vajec, škrupiny
z vajec a orechov
– 	šupky z ovocia a zeleniny, kávové
usadeniny, čaj
– 	potraviny po záručnej lehote
a znehodnotené potraviny
– 	scedené pevné časti polievok
a omáčok

Čo do nádob nepatrí
– 	nepoužívajte na zber kuchynského
odpadu plastové vrecká, odpad
zbierajte do kompostovateľných
vrecúšok; ak sa vám minú, ďalšie si
vyžiadajte na obecnom úrade
– nelejte do nádob oleje
– 	nevhadzujte do nádob zvyšky rastlín
a kytíc ani uhynuté zvieratá či
zvierací trus
– 	nevhadzujte do nádob žiadny iný
odpad
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Obec pokračuje
v modernizácii
základnej školy:
zrekonštruovala
jej odborné učebne

V Levároch
je samoobslužné výdajné
miesto zásielkovne
V auguste bolo pred zdravotným strediskom
vo Veľkých Levároch vďaka spolupráci obce
so spoločnosťou Packeta zriadené samoobslužné výdajné miesto, tzv. Z-box. Ide o bezdotykové výdajné miesto ovládané pomocou
mobilnej aplikácie Packeta. V obci tak vznikla
nová služba, ktorá má obyvateľom uľahčiť
doručovanie balíkov s možnosťou vyzdvihnutia 24 hodín denne 7 dní v týždni. Z-box je
zaradený do siete výdajných miest a je plne
k dispozícii. n
-red-

Viacerí rodičia vozia svoje deti do školy či
škôlky autom. Vozidlá často parkujú na betónovej ploche v školskom areáli. Keďže túto
plochu obec o niekoľko mesiacov prebuduje
za finančné prostriedky získané z dotácií na
multifunkčné ihrisko s umelou trávou, ktoré
obkolesí tartanová atletická dráha, parkovanie vozidiel tu nebude možné. Obec preto
počas letných prázdnin v areáli školy vybudovala novú parkovaciu plochu pre osobné
vozidlá. n
-red-

Obec kúpila kontajnerový
nosič za traktor
S cieľom zlepšiť a zefektívniť odpadové hospodárstvo a údržbu verejných priestranstiev
obec kúpila z dotácie Environmentálneho
fondu kontajnerový nosič a dva naťahovacie
kontajnery. Zariadenie bude ťahané obecným
traktorom a v uliciach obce by sa malo objaviť
v priebehu septembra. n 
-red-

Foto – OcÚ

Do nového školského roka vstúpila
škola so zrekonštruovanou učebňou
techniky a obnovenou učebňou biológie a chémie.

Foto – OcÚ

Obec v lete v triedach položila nové podlahy,
zrekonštruovala elektrické rozvody a osvetlenie, obnovila a vymaľovala steny. V učebniach sú nové laboratórne, pracovné a písacie
stoly a interaktívne tabule. Najdôležitejšou
zmenou je obstaranie najnovších učebných
pomôcok na praktické vyučovanie biológie
a chémie a náradia na vyučovanie techniky.
Z nevyužívaného laboratória obec zároveň
vytvorila novú samostatnú triedu.
Modernizácia učební sa uskutočňuje vďaka
finančnej podpore z fondov EÚ a zo štátneho
rozpočtu. Je súčasťou série modernizačných
opatrení, ktoré už obec uskutočnila (modernizácia materskej školy, zateplenie časti školy,
vybudovanie detského ihriska, modernizácia
osvetlenia) alebo ešte len uskutoční (multifunkčné ihrisko, cykloprístrešky, atletická
dráha...). n

-red-

Novú cyklotrasu slávnostne otvoril pelotón cyklistov
Jazdou na bicykloch v jednom pelotóne obyvatelia Veľkých a Malých Levár
23. júna slávnostne otvorili cyklotrasu
zo železničnej stanice do Malých Levár.
Pelotón tvorilo asi 200 žiakov veľkolevárskej
a malolevárskej základnej školy, učitelia, rodičia a ďalší občania oboch obcí. Do pedálov sa
oprel aj župan Bratislavského kraja Juraj Droba, vicežupanka Alžbeta Ožvaldová, národný
cyklokoordinátor Peter Klučka, poslanec žup-

ného zastupiteľstva Peter Tydlitát, juniorský
majster Slovenska v cyklokrose Marek Trnka
a členovia občianskeho združenia Cyklokoalícia. Na znak dobrej spolupráce susedných obcí
starostovia Levár a Levárek prešli celú trasu
na jednom tandemovom bicykli. Na lúke pred
Malými Levármi boli pre deti pripravené hry
a pre všetkých účastníkov občerstvenie.
Cyklochodník bol vybudovaný z dotácie
z Integrovaného regionálneho operačného
programu. n
-red-

Fotografie – Valéria Micháleková

Foto – OcÚ

Pri materskej škole obec
vybudovala parkovisko
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Seniori majú nové priestory
na stretávanie sa
Obec svojim občanom v seniorskom
veku odovzdala 17. augusta do užívania
priestory po bývalej cukrárni v areáli
zdravotného strediska. Vynovené miestnosti dnes už slúžia ako klub seniorov.

Fotografie – Valéria Micháleková

Slávnostné odovzdanie nového klubu seniorov sa nieslo v príjemnej atmosfére. Podujatie
otvoril starosta obce pán Richard Nimsch. Vo
svojom príhovore vyjadril úprimnú radosť zo
zrekonštruovaných priestorov a poďakoval
všetkým, ktorí sa na rekonštrukcii podieľali. Seniorom zaželal, aby im nový klub dlho
a dobre slúžil a spríjemnil aktivity, ktoré
v obci realizujú.
Prítomným sa prihovorila aj poslankyňa obecného zastupiteľstva, predsedníčka
sociálnej a zdravotnej komisie a predsedníčka organizácie Jednoty dôchodcov vo
Veľkých Levároch pani Jozefína Fábiková.
V mene všetkých seniorov sa poďakovala starostovi, poslancom, pracovníkom
obce, seniorom a všetkým, ktorí sa pričinili
o zrekonštruovaný klub. Slovo odovzdala
hostke – predsedníčke okresnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska pani Ružene
Mrázovej. Pani Mrázová priniesla levárskym
seniorom do nového klubu symbolický kvet
bielej farby. Jeho čistotu a jas vo svojom príhovore prirovnala k novým krásnym a čistým
priestorom.

Slávnosť svojím vystúpením pod dirigentskou taktovkou pána Václava Vernera
a s akordeónovým sprievodom pána Samuela
Rigáňa obohatila ženská spevácka skupina
Leváranky. Po hudobnom programe si mohli
účastníci podujatia prezrieť nové priestory
klubu.
Súčasťou programu bolo aj poďakovanie
a odovzdanie ďakovných listov občanom,
ktorí počas pandémie covidu-19 ešte v roku
2020 nezištne pomáhali so šitím a distribúciou rúšok.
Ďakovné listy za podnet na šitie rúšok
dostali pani Katarína Profantová a pani
Magdaléna Danková. Predsedníčka sociálnej
komisie pani Jozefína Fábiková ocenila ich
iniciatívu a to, že aj keď sú obe zamestnané
ženy a matky, obetovali svoj čas, vozili materiál šičkám a priebežne zbierali hotové
výrobky.
Predsedníčka sociálnej komisie poďakovala a odovzdala ďakovné listy aj členkám
miestnej organizácie Jednoty dôchodcov,
ktoré počas pandémie nezištne a ochotne
šili rúška. Pomoci spoluobčanom obetavo
venovali hodiny svojho času a počas vypätých
dní prvého náporu pandémie ju vo svojom
živote postavili na prvé miesto. Ďakovné listy
si prevzali pani Daniela Krajčírová, Anna Michálková, Anna Plašilová, Mária Brichtová,
Mária Gregorová, Marta Králová, Beáta Mi-

chálková, Mária Nízka, Štefánia Kovaríková,
Anna Izakovičová.
Za obetavú pomoc počas pandémie si
prevzali ďakovné listy aj starosta obce pán
Richard Nimsch, zástupca starostu pán Jozef
Kovarík, členovia hasičského zboru a zamestnanci obce, za ktorých prevzal ďakovný list
sociálny pracovník pán Lukáš Richveis.
Slávnostné otvorenie klubu seniorov ukončilo občerstvenie, na ktorom nechýbal vynikajúci guláš. Mäso na guláš poskytlo Poľovné
združenie Veľké Leváre a šéfkuchárska vareška pána Jozefa Varhaníka a jeho manželky
zaručila gurmánsky zážitok.
Priestory nového klubu seniorov vo Veľkých Levároch sú teda odovzdané do užívania. Tešia sa na svojich pravidelných návštevníkov. Ponúkajú na užívanie tri priestranné
samostatné miestnosti, kuchynku, sklad,
nové toalety... Ešte prednedávnom nevyužívané a zničené priestory dýchajú čistotou,
sú plné svetla a života. Budú slúžiť na pravidelné stretávanie sa levárskych seniorov,
vzdelávacie aktivity, hudobné nácviky aj na
cvičenie. Rekonštrukcia bola zrealizovaná
vďaka dotácii ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a z rozpočtu
obce.
Prajeme návštevníkom klubu veľa krásnych chvíľ v týchto priestoroch. Každý občan Veľkých Levár v seniorskom veku je
v klube srdečne vítaný vždy v pondelok po
16. hodine. n 
ZuP

Nové stromy pribudli tentoraz v areáli školy a škôlky
V horúčavách si najviac uvedomujeme, aké
sú v prostredí, v ktorom žijeme, potrebné
veľké stromy, aký blahodarný je ich tieň.
Obec sa preto snaží vysádzať v katastri Veľkých Levár nové dreviny. Vďaka finančnej
podpore z Bratislavskej regionálnej dotač-

nej schémy vysadila štyri vzrastlé javory,
tri jablone a tri čerešne na detskom ihrisku
v areáli školy a vo svahu nad prístavbou
materskej školy štyri odrastené borovice.
Stromy majú postupne nahradiť zeleň,
ktorá, žiaľ, musela ustúpiť stavebným

prácam pri rozširovaní materskej školy.
Časom stromy poskytnú deťom nielen tieň,
ale i čerstvé ovocie. Súčasťou projektu je
aj osadenie lavičiek a odpadkových košov
a vybudovanie parkoviska. n

-red-
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Hasič Ján Šurek
bol ocenený medailou

Leto sa v Levároch začína
aj končí hodami

Medailou prezidenta Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej republiky bol 22. júna
vyznamenaný levársky hasič, bývalý veliteľ
dobrovoľného hasičského zboru Ján Šurek.
V rámci celého Slovenska bolo vyznamenanie udelené len 29 hasičom. Pre Veľké
Leváre je to veľká česť. Gratulujeme, sme
na vás hrdí. n 
Richard Nimsch

Po ročnej pauze z dôvodu pandémie priestor
pred Habánskou kaplnkou i amfiteáter v Habánskom dvore opäť zaplnili hodovníci.
A nielen z Levár. Medzi sebou sme privítali
i potomkov habánov z Rakúska a Maďarska
a návštevníkov z okolitých miest a obcí.
Každý si mohol vybrať z bohatého programu. Do tanca i na počúvanie hrali Bečkovi
chlapci, spievali Leváranky. Malí i veľkí sa
zabavili pri divadielku, sledovali vystúpenie
detského folklórneho súboru Leváranek či
šermiarov zo Stupavy. Ani hladný nikto nezostal: v okolitých stánkoch ponúkali rôzne

Foto – Rastislav Salčík

V prvú júlovú nedeľu – po sviatku Návštevy
Panny Márie, ktorý sa slávi 2. júla – sú v Levároch habánske hody. Pripomínajú zasvätenie Habánskej kaplnky návšteve Panny
Márie u svätej Alžbety. Súčasťou tohto dňa
je už niekoľko rokov okrem odpustovej svätej
omše slávenej pred kaplnkou v Habánskom
dvore i Habánsky hodový jarmok.

Poľovné združenie
má nového predsedu

hodové pochúťky, medzi ktorými nemohol
chýbať tradičný habánsky grenckoch či poľovnícky guláš. Kto chcel, mohol sa potešiť
malým darčekom – ľudovým remeselným
výrobkom. V Habánskom múzeu sa konali
prehliadky i ukážky tradičného tkania, v jeho
dvore si našla miesto výstava na plote. Pre
deti boli pripravené tvorivé dielne. Kto túžil
po dlhšej prechádzke, mohol navštíviť rímskokatolícky kostol a vystúpiť na kostolnú
vežu, odkiaľ je nádherný výhľad do ďalekého
okolia. Hodovanie sa končilo neskoro večer
hodovu zábavou, ktorej súčasťou bola i ohňová šou. n
Vladimíra Perničková

1000 míľ československých viedlo aj cez Veľké Leváre
Jedna z najznámejších rely 1000 míľ československých prechádzala aj našou obcou. Na štart
pretekov sa postavili historické autá značiek ako Tatra, Škoda, Praga, Walter, Aero, Bugatti,
Talbot, Citroën, Bentley, Lagonda a ďalšie. Rely 1000 míľ československých odštartovala
v Prahe vo štvrtok 12. augusta a pokračovala slovenskou etapou do Bratislavy. Občania si
tak mohli pozrieť prejazd viac ako stodvadsiatich veteránov aj našou obcou. n
-red-

Novým predsedom Poľovného združenia
Veľké Leváre sa stal doc. MUDr. Vladimír
Krásnik, PhD. V združení aktívne pôsobí od
roku 1989. Vo funkcii nahradil zosnulého
predsedu Ing. Jána Dopjeru. Želáme veľa síl
pri vedení a reprezentovaní aktívneho spolku
levárskych poľovníkov. n
-red-

O poľovnícku zábavu
bol záujem
Poľovné združenie Veľké Leváre zorganizovalo jedno z najväčších podujatí v našej obci
– poľovnícku zábavu. Úspešné podujatie sa
uskutočnilo v sobotu 7. augusta na futbalovom štadióne. Začalo sa krátko popoludní
programom pre deti. Pripravená bola jazda
na koni, streľba zo vzduchovky, lukostreľba,
maľovanie na tvár a, samozrejme, poľovnícke
špeciality – guláš z diviny a cigánske pečienky. Samotná zábava sa začala o 20. hodine.
Do tanca hrala skupina Stop Band. Počet predaných vstupeniek sa priblížil k číslu 800.
Začiatkom leta poľovníci usporiadali pre obyvateľov Levár iné úspešné podujatie, ktoré sa
v obci už takisto stáva tradíciou, Poľovnícky
deň na obľúbenom výletnom mieste, Babom
jazere. n
-red-
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Detský folklórny súbor Leváranek – osemnásť
rokov tanca, spevu a radosti (nielen) v našej obci
DFS Leváranek a jeho vystúpenia sú
súčasťou kultúrneho a spoločenského
života nielen v našej obci, ale aj v regióne, na Slovensku a v zahraničí už osemnásť rokov. O tom, ako súbor vznikol,
ako funguje, kde vystupuje a aké má
plány do budúcnosti, sme sa rozprávali s jeho umeleckou vedúcou Svetlanou
Valachovičovou.

Podnetom na vznik súboru boli moje tri deti.
Boli veľmi muzikálne, hravé a rady spievali.
Najskôr navštevovali detský folklórny súbor
v inej dedine. Potom mi napadlo, že aj ja ako
bývalá huslistka, ktorá odmalička spieva,
tancuje a recituje, by som mohla viesť deti.
Povedala som si, že to len tak skúsim. A už
to skúšam osemnásť rokov. DFS Leváranek
vznikol v roku 2003 ako hudobno-tanečný
krúžok pri základnej škole a po niekoľkých
mesiacoch sa pretransformoval na folklórny
súbor. Súbor od jeho začiatkov vediem ako
umelecká vedúca, v súčasnosti spolu s mojím
manželom Štefanom. Od svojho vzniku súbor
funguje na rodinnej spolupráci. Manžel mi
pomáhal zabezpečovať všetko okolo súboru,
deti Karolína, Jakub a Štefan mi pomáhali
s tancami, zostavovaním pásiem, ktoré aj
sami realizovali. S tancami to bolo tak, že
sme sa ich najprv naučili my dve s dcérou
alebo ona s bratom a potom sme ich mohli
učiť aj ostatné deti v súbore.

Aké piesne a tance tvoria
váš repertoár?

Foto – Rastislav Salčík

Repertoár nášho súboru tvoria detské ľudové
hry, zvyky, piesne a tance zo Záhoria. Venu-

Foto – František Michálek

DFS Leváranek potešuje ľudí už takmer
dvadsať rokov. Aké boli jeho začiatky?

jeme sa výlučne autentickému záhoráckemu
folklóru. Vo svojich pásmach využívame ľudové piesne zo zbierky Janka Blaha a piesne
z repertoáru speváčky Evy Studeničovej z Moravského Sv. Jána. Zvyky, tance, pranostiky,
staré žartovné piesne či rečňovanky som získala prostredníctvom terénneho výskumu
v našej dedine od najstarších občanov.

tancovať tance Záhoria a odovzdala mi štafetu vo svojej práci. Cenné informácie od nej
som neskôr spracovala do rôznych pásiem
s tradičnými tancami či hrami.

Pomáha ti niekto v objavovaní záhoráckeho folklórneho bohatstva?

Postupne. Postupne vznikla Cimbálofka Leváranek aj Folklórna skupina Leváran. Ako som
hovorila, mám pomocníkov. Okrem manžela
Štefana mi pomáha dcéra Karolína, ktorá je
profesionálnou hudobníčkou (vyštudovala
hru na cimbal na Konzervatóriu v Bratislave – pozn. red.). Ako učiteľka hry na cimbale
vychováva nových cimbalistov nielen pre náš
súbor, ale takmer po celom Záhorí.
Na podnet a prosbu rodičov našich tanečníkov som v roku 2014 založila folklórnu skupinu Leváran. Zdôrazňujem, že Leváran nie
je folklórny súbor, ale folklórna skupina. Nie
sme profesionálni tanečníci a speváci. Sme
dvadsiati nadšenci folklóru, ktorí zo srdca
udržujú tradície našej dediny. FS Leváran pomáha pri obchôdzke v maskách na fašiang,
pri pochovávaní basy, pri stavaní máje, na
Medzinárodnom folklórnom festivale Myjava
v Kuchyni starých materí, pri organizovaní
katarínskej zábavy a v advente sa prezentuje v pásme Starodávne Vánoce. Okrem toho
chodí pravidelne čepčiť nevesty po okolí.

S terénnym výskumom mi pomáhala dcéra
Karolína. Celkovo mi veľmi pomohla skúsená folkloristka a multiinštrumentalistka
pani Julianna Kučerková, bývalá vedúca DFS
Sekulánek, ktorá od roku 2017, žiaľ, už nie je
medzi nami. Pani Kučerková pomáhala Leváranku od jeho vzniku. Mňa povzbudzovala
v práci s deťmi a ukázala mi cestu, ako robiť
autentický záhorácky folklór. Naučila ma

Dnes už je súčasťou DFS Leváranek aj
cimbalová muzika a skupina dospelých
folkloristov Leváran. Ako sa to vyvíjalo
a ako sa dá všetko manažovať a viesť?

A ako to bolo so vznikom cimbalovej
muziky?
Od roku 2009 začala pri súbore Leváranek
vznikať aj detská ľudová hudba. V roku 2013
sa pretvorila na Cimbalovú hudbu Leváranek.
Jej súčasťou sú husle, kontrabas a cimbal.
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Foto – František Michálek

Príležitostne používa aj harmoniku, ozembuch, fujaru a ústnu harmoniku. Cimbalovú
hudbu vediem ja, no žezlo už preberá dcéra
Karolína. Robí všetky prepisy nôt a pomáha
pri tvorbe hudobného repertoáru cimbalovej
hudby. Koncom roka 2016 vznikla Mladá cimbálofka Leváranek, ktorá začala pravidelne
nacvičovať tradičné záhorácke piesne už pod
vedením dcéry. Primáškou mladšej cimbálofky Leváranek je Laura Pochylá. Názov
„cimbálofka“ sme prevzali po veľmi úspešnej habánskej cimbálofke, ktorá v 30. rokoch
20. storočia pôsobila v našej obci a ktorej
cimbalistom bol Rudolf Zúbek (Cimbálofka
Rudi Zúbka), neskôr Štefan Holý.

Máte krásne kroje. Kto ich pre súbor
šije?
Súboru sa podarilo znovuobjaviť pôvodný
veľkolevársky kroj, v ktorom dominuje belasá
a biela farba. Kroje sa nám veľmi páčia. Momentálne nám šije kroje pani Alena Dúšková
zo Závodu. Šije ich krásne a nám sa v nich
dobre vystupuje. Na nákladné zhotovenie
krojov finančne prispela obec

Obec je hrdá na činnosť Leváranku a na
to, že reprezentujete jej meno nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ako je
možné podporiť vašu činnosť?
Treba povedať, že obec nám od začiatku veľmi
pomáha a podporuje nás. Po celý čas je naším
najväčším sponzorom. Tešili sme sa priazni
predchádzajúceho pána starostu a podporuje
nás aj súčasný pán starosta. Občania môžu
našu činnosť podporiť poukázaním 2 percent
z dane nášmu občianskemu združeniu Priatelia Leváranku. Vždy nás veľmi poteší, dojme
a hreje pri srdci slovné ocenenie našej činnosti. Veľmi si vážime aj podporu Základnej školy
s materskou školou vo Veľkých Levároch. My
sme hrdí na Leváre a Záhorie. Veď aj názov
súboru je odvodený od názvu našej obce. Aj
na našich vystúpeniach to je vidieť.

To veru áno. Zanietenie pre záhorácky
folklór a láska k rodným Levárom vyžaruje z každého vystúpenia Leváranku.
Kde všade ste už prezentovali záhorácky
folklór a Veľké Leváre?
DFS Leváranek sa zúčastňuje na mnohých
festivaloch na Slovensku aj v Česku. Z tých
najznámejších sú to folklórne festivaly vo
Východnej, na Myjave, v Bratislave, v Písku
a Liptále v Česku, Horehronské dni spevu
a tanca v Heľpe a mnoho iných. V rokoch 2016
a 2019 súbor Leváranek a FS Leváran úspešne
reprezentovali obec i Slovensko v Poľsku na
folklórnom festivale v Kościerzyne a okolitých mestách. Leváranek sa stretol na pódiu
s folkloristami z takmer celého sveta.
Okrem festivalov sa súbor pravidelne zúčastňuje na rôznych folklórnych súťažiach,

kde sa umiestňuje na popredných miestach.
Speváčky súboru získali už niekoľko ocenení
ako sólistky na krajských súťažiach, no najväčší úspech získali v roku 2010 ako spevácka
skupina na celoslovenskej súťaži v Likavke.
V tanečnej súťaži Vrť sa, dievča sa súbor na
krajskej prehliadke umiestnil so zvykmi na
Ščepána a s pásmom Žito. V krajskej súťaži
ľudových rozprávačov ako najmladšia súťažiaca získala Karolína Valachovičová v roku
2013 cenu objav roka. Primáš Cimbálofky
Leváranek Marek Simko získal v roku 2015 na
krajskej súťaži detských folklórnych súborov
ocenenie poroty a v roku 2016 sa umiestnil na
celoslovenskej súťaži Zahrajte mi, muzikanti
v Habovke. Nikdy nezabudnem, ako sme vystupovali v poľskej Kościerzyne v roku 2019.
Naše deti sa cítili ako hviezdy, keď sa stretli
na pódiu so súbormi zo Švajčiarska, Srbska,
z Ruska, Indie, Poľska, Chile či Mexika. Bol to
úžasný pocit, spomienky máme na celý život.
Najemotívnejšie bolo, keď sme skončili svoje
vystúpenie a diváci si veľkým potleskom vyžiadali, aby sme sa vrátili na pódium a s cimbálofkou pridávali pesničky. Naše vystúpenie
sa predĺžilo minimálne o 30 minút.

Čo nacvičujete aktuálne? Kde vás možno
najbližšie vidieť? Pandémia vás neodradila?
Priznám sa, že som sa počas lockdownu aj
bála. Ani spávať som nemohla v obave, či sa
súbor nerozpadne. Nemohli sme nacvičovať ani sa stretávať. Online stretnutia boli
len s muzikantmi, ktorí nacvičovali nové
piesne, ale to nie je ono. Aby deti na Leváranek celkom nezabudli, pripravovala som
im aktivity na Facebooku, napríklad súťaž
v speve Levárankovský slávik a súťaž o najkrajšiu fašiangovú masku. Keď sa opatrenia
uvoľnili, začali sme od júna opäť s nácvikmi.
Vystupovali sme na habánskych hodoch, mali
sme letné sústredenie v Zlatníckej doline.
Po pandémii sa deti do súboru vrátili v hoj-

nejšom počte. Bolo ich päťdesiat, teraz ich
mám osemdesiat. Počas pandémie si niektoré
deti uvedomili, že chcú opäť tancovať, spievať
a hrať v Leváranku a nielen sedieť doma pri
počítači a mobiloch. Objavili nanovo krásu
folklóru. Precvičili sme si starší repertoár
záhoráckych tradičných tancov a vystupovali
sme s ním celé leto. Čaká nás natáčanie pre
RTVS v duchu vianočných tradícií Záhoria.
Viac zatiaľ neprezradím, no veľmi sa na to
teším, lebo už od septembra budeme mať
vianočnú náladu pri spievaní kolied. Ak to
opatrenia dovolia, diváci nás môžu vidieť na
našej tradičnej katarínskej zábave a na Levárskom advente.

Čo ťa najviac teší na práci vedúcej folklórneho súboru?
Neviem, čo najviac, no viem, že môj život by
bol bez folklóru, bez detí a bez tradícií smutný a prázdny. To, čo nezištne robím, robím
pre deti a pre ľudí okolo nás a to ma napĺňa
radosťou. Je to najkrajšie vyplnenie voľného
času a oživenie dňa, ktorý by sa mi zdal inak
veľmi všedný.

Aké máš ako vedúca súboru priania
a plány do budúcnosti?
Prajem si, aby sme boli zdraví a aby sa vrátil
život do normálu. Aby sme mohli opäť rozdávať radosť, organizovať obľúbené obecné
akcie, napríklad medzinárodný festival Detské krojované slávnosti, udržiavať tradície
a vrátiť deťom pohyb a radosť. A mám ešte
jedno prianie. Nahrať CD. K nášmu výročiu
(v roku 2023 oslávi DFS Leváranek 20 rokov
od svojho založenia – pozn. red.) by sme chceli nahrať CD a vydať kalendár, v ktorom bude
cez fotografie zachytená história súboru.
V tomto všetkom držíme DFS Leváranek palce
a prajeme veľa krásnych chvíľ so záhoráckym
folklórom. n
	
ZuP
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Opäť je tu začiatok
školského roka

tak, aby žiaci mohli využívať i učebne jazykov,
informatiky či nové učebne biológie, chémie
a techniky.
Aj v plánovaní aktivít počítame s rôznymi možnosťami, aby sme sa ich nemuseli
vzdať. Väčšinu budeme realizovať v triednych kolektívoch a o zážitky z nich sa spoločne deliť na našej stránke či nástenkách.
Dúfame však, že niektoré podujatia budeme
môcť realizovať vo väčších skupinách aj
za účasti rodičov. Už tradične chystáme
imatrikuláciu prváčikov, chceme sa zapojiť
do Európskeho týždňa športu či opäť prísť
do školy na bicykli. V tomto roku plánujeme obnoviť aj zber papiera a v novembri
chystáme druhý ročník Literárneho soirée.

Prišiel september a s ním i nový školský rok.
Hoci nás čakajú rôzne obmedzenia vyplývajúce z pretrvávania opatrení proti pandémii,
sme odhodlaní tento rok prežiť tak, aby sa
deti i zamestnanci cítili v škole čo najlepšie a čas, ktorý spolu strávia pri učení, bol
naplno využitý. Keďže v minulom roku bol
obmedzený pohyb v priestoroch školy a odborné učebne sme nemohli plne využívať,
tento rok sme sa lepšie pripravili. Väčšinu
tried sme vybavili premietacou technikou
a zároveň sme pripravili rozvrh a podmienky
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Nechceme sa vyhýbať ani súťažiam a či už
prezenčne, alebo online, opäť plánujeme
zabojovať vo vedomostných olympiádach,
recitačných súťažiach, a ak podmienky dovolia, i v športe. Preto sa veľmi tešíme, že
tento rok u nás prebehne O2 Športová akadémia Mateja Tótha, ktorú sme v minulom
roku získali. Chystáme sa zapojiť i do rôznych dobrovoľníckych zbierok a aktivít ako
Vianočná pošta, Biela pastelka či Zbierka
pre útulok.
Veríme, že tento rok nám prinesie nielen
ťažkosti, ktoré sa budeme učiť prekonávať,
ale i radosti, z ktorých sa budeme tešiť. n
Vladimíra Perničková, riaditeľka školy

Foto – Lukáš Richveis
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Centrum záujmových aktivít v spolupráci
s občianskymi združeniami Na kopci a Čisté
srdce aj tento rok pripravilo pre deti a mládež
zaujímavé prázdninové výlety a zážitkové
podujatia. Cieľom projektu Zaži leto s centrom bolo umožniť deťom a mládeži zmysluplne tráviť počas letných prázdnin voľný
čas a poskytnúť im nové zážitky. Prázdninové
piatky boli nabité tradičnými, ale i novými
dobrodružstvami. Navštívilo nás Divadlo
Žihadlo so svojím predstavením Dlhý, široký a bystrozraký, vyskúšali sme si bejzbal
s klubom BK Apollo Bratislava, nacvičili sme
si choreografiu pod vedením profesionálnej
tanečníčky Mišky Králikovej, vydali sme sa
po stopách Matúša Čáka Trenčianskeho, stali
sme sa na jeden deň primátorom Bratislavy, strieľali sme z luku ako Robin Hood. Leto
sme už tradične ukončili spoločnou bubnovačkou s našimi kamošmi z bubnovej školy
Rytmika.sk. Projekt Zaži leto s centrom
priniesol opäť množstvo zážitkov, úsmevov
a príjemne strávených chvíľ. Tento projekt
finančne podporil Bratislavský samosprávny
kraj. n

Foto – Lukáš Richveis

Zaži leto s centrom
bolo znova bohaté
a veselé

Levárske deti
sa stali na jeden deň
primátorom
Na to, aby sme boli správnym primátorom, musíme najskôr čo-to o našom
hlavnom meste vedieť. Vybrali sme sa
doň preto na výlet.
Nový pohľad na Bratislavu sme získali počas
jazdy vláčikom Blaváčikom. Pozreli sme si
nielen pamiatky, ale videli sme aj to, ako sa
mesto rozvíja. Z terénu sme sa presunuli do
interiéru Primaciálneho paláca, kde nás privítala prvá námestníčka primátora hlavného
mesta pani Tatiana Kratochvílová. Pozreli
sme si priestory Primaciálneho paláca, v ktorých pán primátor prijíma vzácne návštevy.
Pani námestníčka nám niečo porozprávala
o sebe a svojej práci a my sme jej na revanš
porozprávali o našom centre. Neodchádzali
sme naprázdno. Okrem nových poznatkov
sme si odnášali aj malé pozornosti, za čo
ďakujeme pani námestníčke Kratochvílovej
a hlavnému mestu Bratislava. Spokojní sme
sa vrátili do Veľkých Levár. n
Lukáš Richveis, koordinátor
centra záujmových aktivít

život v obci
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Obec vydala na rok 2022 stolový kalendár, opäť s dobovými fotografiami. Prináša pohľady na
domy, stavby a ulice Veľkých Levár v časoch rozmachu výstavby, predovšetkým v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Mnohí Levárania si tie časy pamätajú, fotografie ich prenesú do detstva či
mladosti. Viaceré fotografie sú vzácne tým, že zachytávajú dnes už neexistujúci stav.
Obecný kalendár na rok 2022 si môžete kúpiť v kultúrnom dome za cenu 3,50 €. n
-red-

Ryby v Rudave môžu ľahšie migrovať
Rieka Rudava pramení v severnej časti Záhorskej nížiny pri obci Bílkove Humence
a ústi do Moravy v chotári Malých Levár. Celková dĺžka toku je 45 km, z toho približne na 10 percentách (4,4 km) preteká katastrom obce Veľké Leváre. Rieka má
zachovaný prirodzený charakter na 52 percentách dĺžky toku. Ide o celý stredný
úsek a väčšiu časť horného úseku.

Vysoká koncentrácia prírodných hodnôt je
najmä v strednej časti alúvia Rudavy. Na
rozdiel od úseku rieky v chotári Veľkých
a Malých Levár v tejto časti tok nebol zregulovaný a zachoval si svoj prírodný charakter, jedinečný v rámci Slovenska. V tomto
úseku sa pre množstvo druhov rýb zachovala
možnosť reprodukcie. V zregulovanej rieke
Morave ryby túto možnosť stratili. Bez obnovy bezbariérového prepojenia moravných
rýb na rieku Rudavu by postupom času došlo k ich strate. Podrobný prieskum ichtyo-

fauny v roku 1992 potvrdil v dolnom úseku
rieky Rudava pomerne vysoký počet druhov
rýb (36), ktoré boli odrezané od neresísk na
hornom úseku. V roku 2009 bol vo Vojenskom obvode Záhorie na hranici s katastrom
Veľkých Levár vybudovaný rybovod formou
obchvatu bariéry.
V nasledujúcom období, najmä v roku 2010,
bol rybovod testovaný prechodom viacerých
povodňových vĺn. Následkom týchto extrémnych prietokov sa zmenili migračné podmienky na úseku pod rybovodom. V profile
križujúcom lesnú cestu bol pôvodne rybovod
riešený ako plytký brod kamenným záhozom.
Po prechode povodňových prietokov v rokoch 2009 – 2010 sme na základe požiadavky
Vojenských lesov a majetkov SR, odštepný
závod Malacky, pristúpili na riešenie križovania lesnej cesty zabudovaním dvoch rúr
s priemerom 30 cm a ich neskorším dodatočným viacnásobným zasypaním lomovým
kameňom, na ktorom ležalo teleso cesty.
Priamo v obchvate bol opakovaným ichtyologickým prieskumom potvrdený výskyt
14 druhov rýb.
V dôsledku malého priemeru rúr dochádzalo k zachytávaniu konárov a vetiev o ich

Prihlásiť sa môžete osobne v kultúrnom dome
alebo na tel. č. 0918 504 919 či emailom na
adrese kulturnydom@levare.sk do 13. septembra. Cena za dopravu je 25 €. Túra nie je
náročná ani dlhá, zvládnu ju i menej zdatní
turisti. n 
OcÚ

hrany a k ich čiastočnému upchatiu a znepriechodneniu. Zároveň sa vo väčšej miere
usádzal piesok a splavený sediment nad
lesnou cestou. Ryby sa síce dokázali udržať
v prúde, ale nie potiahnuť cez rúry do hornej
časti obchvatu.
Pre zlepšenie situácie na jar tohto roka
Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie
vymenila v rámci projektu Ochrana a rozvoj riečnych biotopov v Alpsko-karpatskom
koridore v rámci programu Interreg rúrové
priepusty za rámový profil s dostatočným
prierezom. Breh bol kvôli ochrane pred odnášaním v dôsledku zmeny prietoku spevnený prepletaným plôtikom. Predpokladáme,
že takáto forma ochrany brehu je na území
Slovenska skúšaná prvýkrát.
Rybí obchvat bol vybudovaný kvôli umožneniu migrácie najmä týchto druhov rýb:
mieň obyčajný, podustva obyčajná, mihuľa
ukrajinská, nosáľ obyčajný a jalec tmavý. n
 Dušan Valachovič, Správa CHKO Záhorie

Fotografie – Správa CHKO Záhorie

Zaspomínajte si s obecným kalendárom

Obec Veľké Leváre vás pozýva
v sobotu 18. septembra
na turistický výlet po náučnom
chodníku Vršatské bradlá
a Vršatský hrad

Šport
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Marcel v máji tohto roka absolvoval medzinárodné majstrovstvá Slovenska v Trnave
(Slovenská amatérska federácia silového
trojboja). Súťaž bola pre neho o to náročnejšia, že sa zotavoval po ťažkých zdravotných komplikáciách. Účasť na nej mala byť
viac-menej testom jeho schopností. A veru
test to bol viac ako úspešný. Marcel súťažil
v spojenej kategórii mužov od 40 do 49 rokov
(hmotnostná kategória 100 – 125 kg). Hoci
patril k najmladším a najľahším v kategórii,
umiestnil sa na štvrtom mieste, keď vytlačil
185 kg.
Druhú súťaž absolvovali Marcel a Diana
spoločne 14. augusta vo Svätom Kríži (okr.
Liptovský Mikuláš). Opäť išlo o medzinárodné
majstrovstvá Slovenska (viaceré federácie).
A výsledky? Balážovci dominovali. Marcel

Foto – Pavol Vrablec

Marcela Baláža a jeho dcéru Dianu a ich
veľké úspechy na rôznych slovenských
i medzinárodných súťažiach v tlaku na
lavičke (bench press) sme v Levárskych
novinách už predstavovali. Obaja trénujú naďalej a opäť dosahujú medzinárodné úspechy.

vo svojej kategórii (muži, 40 – 49 rokov, do
110 kg) vyhral s výkonom 185 kg a Diana (dorastenky, 17 – 19 rokov, do 110 kg) vyhrala
s výkonom 47,5 kg. Súťaž bola o to náročnejšia, že viaceré vekové i hmotnostné kategórie boli zlúčené, čo spôsobilo, že Balážovci
patrili vo svojich kategóriách k najľahším
a najmladším. Okrem toho sa Diana v bodovaní spomedzi všetkých kategórií tínedžerov
a juniorov umiestnila na treťom mieste.
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Zatiaľ posledným súťažným podujatím bol
pre Balážovcov International Austria Cup
v rakúskom Brucku an der Leitha v sobotu
28. augusta. Marcel (muži, 40 – 49 rokov, do
100 kg) opäť vytlačil 185 kg a s týmto výkonom vyhral a rovnako vyhrala aj Diana s výkonom 47,5 kg (tínedžer, nad 82,5 kg). Diana
zároveň vyhrala aj bodovaciu súťaž naprieč
všetkými juniorskými kategóriami. Balážovci
teda ovládli aj rakúske majstrovstvá.
Veľa času na oddych im však nezostáva.
Pripravujú sa na majstrovstvá sveta, ktoré sa
uskutočnia v závere septembra v maďarskom
Miškovci. Ak si uvedomíme, že ako amatéri
sa pripravujú sami v našej posilňovni, bez
zázemia klubu, všetky náležitosti spojené
so súťažami si organizujú sami a do veľkej
miery si ich aj sami financujú, ide o mimoriadne obdivuhodný počin. Veľké Leváre budú
mať svoje zastúpenie na svetovom podujatí.
Marcelovi a Diane Balážovcom želáme pevné zdravie, pevné nervy a pekné výsledky.
Ďakujeme za reprezentáciu. n

PaV
P. S. Marcel a Diana Balážovci vyjadrujú svoju
vďaku obci Veľké Leváre za podporu, ktorú im
v ich súťažnom snažení poskytuje.

Komisia pre kultúru šport a školstvo
pozýva na

Jesenné
Cyklopotulky
Záhorím
Na bicykli okolo Rudavy a Maliny
25. septembra
Stretneme sa o 9.00 h
pred kultúrnym domom

Dlžka trasy: 50 km
Vhodné bicykle: treking
V. Leváre – Červený kríž
– malacké rybníky – Vývrat
– Rohožník – Sološnica – popri Rudávke
a Rudave do Studienky – Nivky – V. Leváre
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