
Prišlo leto. Dni sú dlhšie, počasie teplejšie. Po 
dlhom a vyčerpávajúcom období pandémie 
sa život pomaly vracia do normálnych koľají. 
Otvorili sa divadlá, kiná, kúpaliská. Nadšení 
fanúšikovia už odrátavajú dni do svojho ob-
ľúbeného letného festivalu či koncertu. Opäť 
máme možnosť stretnúť sa s priateľmi a ro-
dinou a užiť si spoločné chvíle presne podľa 
nášho priania. Aj náš obecný priestor, kde 
sa radi spolu zabávame, športujeme, súťa-
žíme, tancujeme, sa znova zapĺňa farbami, 

Noviny obce Veľké Leváre

vôňami a ľudskou vravou. Všade cítiť príchod 
leta. Školáci si už o niekoľko dní prevezmú 
z rúk svojich pani učiteliek a pánov učiteľov 
koncoročné vysvedčenie. Niekomu sa tento 
školský rok darilo viac, niekomu menej, to 
by však nemalo zabrániť deťom užiť si letné 
prázdniny podľa svojich predstáv. Návšte-
vy starých rodičov, kúpalísk, chalúp či dlho 
očakávaná a vytúžená dovolenka pri mori  
a možno aj pestrý prázdninový program 
v centre či denný tábor s OZ Na kopci. Kufre 

a tašky sú už takmer zbalené, ešte treba opra-
viť zopár známok, upratať si školskú skrinku 
a môže sa vyraziť za dobrodružstvami. Hodiť 
za hlavu starosti, škriepky so spolužiakmi 
a naplno si užiť teplú vodu a hrejivé slnečné 
lúče. Veď leto uletí ako voda a čo nevidieť 
školáci opäť zasadnú do lavíc, aby nabrali 
nové vedomosti. Ale zatiaľ sú tieto myšlienky 
predčasné. Teraz je tu leto, čas radosti, zábavy 
a bezstarostného leňošenia. Tak si ho užime 
v zdraví a naplno. n Veronika Bullová

Ročník 4
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Levárania si užili LeváRUN, 
deň športu a zábavy  
strana 5

 V Levároch znovu viali stuhy 
a žiarili kroje
strana 6

Prečítajte si

V Habánoch budú hody 
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Predstavujeme
novú koordinátorku 
centra záujmových 
aktivít 

Uchádzame sa 
o finančný príspevok  
na dobudovanie 
kanalizácie

Práce na zariadení pre seniorov napredujú

V Levároch pribudlo 
druhé výdajné miesto 
Zásielkovne

Obecná polícia je 
dočasne presťahovaná 
do kultúrneho domu 

Centrum záujmových aktivít vo Veľkých 
Levároch má novú koordinátorku, je ňou 
Mgr. Veronika Bullová. Vyštudovala 
žurnalistiku a je redaktorkou Levár-
skych novín. 

Veronika, odkedy si koordinátorkou cen-
tra? A ako vnímaš jeho poslanie?
Koordinátorkou centra som od októbra 
2021. Centrum sa mi neodmysliteľne spája 
s obdobím, keď som bola žiačkou základnej 
školy – s kamarátkami sme tu trávili nejedno 
popoludnie. Mám na to veľa krásnych spo-
mienok, či už na aktivity, alebo rôzne výlety. 
Som rada, že dnes môžem byť súčasťou tímu, 
ktorý umožní deťom zažiť také super veci, aké 
som tu zažívala aj ja. 

Čo je tvojou pracovnou náplňou? 
Predovšetkým postarať sa, aby v centre všet-
ko fungovalo, aby každý deň bol zabezpečený 
tím ľudí, ktorý s deťmi v centre pracuje. Sú 
v ňom úžasné pani učiteľky, ktoré neúnav-
ne vtĺkali násobilku a vybrané slová už do 
našich hlavičiek, keď som ešte ja chodila do 
školy. Sú stále rovnako trpezlivé a milé. Som 
tiež veľmi vďačná za spolupracovníkov z OZ 
Čisté srdce, s ktorými spoločne pripravuje-
me aj realizujeme program pre deti v cen-
tre. Vďačná som aj za dobrovoľníkov, ktorí 
v centre pomáhajú vo svojom voľnom čase.
Okrem personálneho zabezpečenia aktivít 
centra sa podieľam na organizovaní výletov 
a podujatí pre deti a súčasťou mojej práce je aj 
každodenné robenie domácich úloh s deťmi, 
ktorým sa do toho síce občas nechce, ale na-
koniec to vždy úspešne zvládneme a môžeme 
sa venovať zábavnejším veciam. 

Čo sa ti na tvojej práci najviac páči? 
Táto práca je skvelá v tom, že každý deň je 
jedinečný. Každý deň máme inú aktivitu, 
hráme sa iné hry, rozprávame sa o iných 
veciach. A aj keď som niekedy po celom dni 
unavená, odchádzam s pocitom, že to malo 
zmysel. 

Ako vnímaš deti, ktoré chodia 
do centra?
Som za naše deti vďačná. Mám ich rada. Ob-
čas sú aj neposedné a nie vždy sa im chce do 
učenia, ale sú tiež úžasne kreatívne a vždy 
plné energie a dobrej nálady, ktorá vie roz-
jasniť aj tie najzamračenejšie dni. n
 ZuP

Obec Veľké Leváre je odkanalizovaná zhruba 
v jednej tretine. Je potrebné odkanalizovať aj 
zvyšné dve tretiny a zároveň rozšíriť čistiareň 
odpadových vôd, do ktorej sa splaškové vody 
odvádzajú. Obec je pripravená – má spraco-
vanú projektovú dokumentáciu, vydané sta-
vebné povolenie, ukončené zisťovacie kona-
nie vo veci vplyvu na životné prostredie. Dlhé 
mesiace sme čakali na výzvu na predkladanie 
projektov z Operačného programu Kvalita 
životného prostredia. Po jej vyhlásení sme 
ju pod hlavičkou Združenia obcí Enviropark 
Pomoravie využili. 

Projektová žiadosť na dobudovanie ka-
nalizácie vo Veľkých Levároch, Malých 
Levároch, ako aj rozšírenie čistiarne od-
padových vôd je podaná. Ministerstvo ži-
votného prostredia ju aktuálne posudzuje. 
Žiadosť úspešne absolvovala administra-
tívnu kontrolu a splnila formálne kritériá. 
Teraz prebieha tzv. odborné hodnotenie. 
O podporení či nepodporení žiadosti by sa 
malo rozhodnúť počas leta. Zároveň pre-
bieha výber dodávateľa stavebných prác. 
Vzhľadom na rozsah stavebného diela sú-
ťaž beží od už decembra 2021. Jej ukončenie 
sa očakáva v priebehu leta. n

 Richard Nimsch, starosta obce

Rekonštrukcia nevyužívanej obecnej budo-
vy s cieľom vytvoriť zariadenie pre seniorov 
a denný stacionár sa začala 1. marca. Práce 
od začiatku prebiehajú vo svižnom tempe. 
V budove sa uskutočnili búracie práce, vybu-
dovali sa nové priečky a prístavba, osadili sa 
nové okná a nainštalovali rozvody elektriny. 
Aktuálne sa dokončuje výstavba šikmej stre-
chy, inštalujú sa rozvody vody, kanalizácie 

a vykurovania a búra sa betónový povrch 
okolo budovy.

Stavebné práce by mali byť hotové v augus-
te. Nasledovať bude zariaďovanie interiéru, 
úprava okolia a postupné uvedenie nového 
zariadenia do prevádzky.

Projekt je financovaný vďaka podpore Eu-
rópskej únie z Integrovaného regionálneho 
operačného programu. n -red-

V auguste 2021 bolo vo Veľkých Levároch 
pri zdravotnom stredisku zriadené samoob-
služné výdajné miesto spoločnosti Packeta 
(Zásielkovňa), tzv. Z-BOX. Ide o bezdotykové 
výdajné miesto zásielok, ktoré je ovládané 
pomocou mobilnej aplikácie Packeta.

Keďže záujem o využívanie služieb spo-
ločnosti Packeta bol veľký a výdajné miesto 
nedokázalo pokrývať požiadavky obyvateľov, 
Packeta požiadala o možnosť zriadiť vo Veľ-
kých Levároch aj druhý, ešte väčší Z-BOX.

Druhé samoobslužné výdajné miesto sa 
nachádza na ulici Pri štadióne. Obyvateľom 
uľahčuje doručovanie balíkov s možnosťou 
ich vyzdvihnutia 24 hodín denne a 7 dní 
v týždni. n  -red-

Z dôvodu rekonštrukcie budovy, v ktorej 
sa nachádzala kancelária obecnej polície, 
je obecná polícia dočasne presťahovaná do 
priestorov kultúrneho domu.

V prípade potreby volajte obecnú políciu 
na telefónnom čísle 0918 974 857. n 
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Veľké Leváre poskytli núdzové ubytovanie 
vojnovým odídencom

Úprava ciest po 
rekonštrukcii 
vodovodu bola 
ukončená

Obec získala od 
samosprávneho kraja 
finančnú podporu 
piatich projektov

V budove 
telovýchovnej jednoty 
sú nové sociálne 
zariadenia

Telocvičňa základnej školy sa na dva 
mesiace premenila na veľkú spálňu.

Obec Veľké Leváre zriadila koncom marca 
podľa požiadaviek okresného úradu núdzové 
ubytovanie pre vojnových utečencov z Ukra-
jiny s kapacitou 50 osôb. Veľká telocvičňa 
základnej školy sa na dva mesiace premenila 
na veľkú spálňu s vlastnou prezliekarňou, 
detským kútikom, jedálňou, so sprchami 
a toaletami.

Vďaka dobrovoľníkom a ochotným darcom 
sa nám podarilo vytvoriť aj kútik s hygienic-
kými potrebami a pult so šatstvom, ktoré si 
mohli ubytovaní odídenci bezplatne vziať 
a používať. K dispozícii boli tiež balené tr-
vanlivé potraviny, paštéty, croissanty…

Núdzové ubytovanie bolo k 1. júnu ukonče-
né. Celkovo sme poskytli 1 125 prenocovaní, 
z toho 503 pre dospelých a 622 pre deti.

Jeden odídenec sa vrátil domov, ostatní sú 
ubytovaní v prenajatých domoch či bytoch 
na Záhorí a čakajú na upokojenie situácie na 
Ukrajine a na návrat do svojej vlasti. Všetkým 

Firma, ktorá rekonštruovala vo Veľkých 
Levároch vodovod, od 8. marca upravovala 
chodníky a  miestne komunikácie. Z výkopov, 
ktoré boli urobené počas rekonštrukcie vodo-
vodu, odstránila dočasný kameninový zásyp 
a nahradila ho dvadsiatimi centimetrami be-
tónovej stabilizácie a ôsmimi  centimetrami 
asfaltového krytu. Opravené pásy ciest nad 
zrekonštruovaným vodovodom tak majú nie-
koľkonásobne lepšie technické parametre 
ako mnohé iné miestne komunikácie. 

V júni zhotoviteľ odstraňoval nedostat-
ky, ktoré boli identifikované pri preberaní 
diela. Po ich odstránení bude rekonštrukcia 
vodovodu oficiálne ukončená, a to v ročnom 
predstihu, keďže podľa pôvodných plánov 
malo byť dielo dokončené v júni 2023.

Sú plánované podobné projekty? 
Nateraz bola ukončená prvá fáza rekon-
štrukcie vodovodu. Bratislavská vodáren-
ská spoločnosť má vyhotovenú projektovú 
dokumentáciu a stavebné povolenie aj na 
druhú fázu rekonštrukcie, ktorá sa týka ulíc 
Vinohradnícka, Martina Benku, Slnečná, 
Pekná a Boskovičova. O ich realizácii sa bude 
uvažovať v závislosti od dostatku finančných 
prostriedkov na ďalšie investície. 

Podľa informácií BVS sa má tento rok pri-
pravovať projektová dokumentácia na vybu-
dovanie druhého vodného zdroja (studne), 
z ktorého má byť vodou zásobovaná obec 
Veľké Leváre. Realizácia je predbežne na-
plánovaná na rok 2023. Zároveň sa pripravuje 
rozsiahla modernizácia úpravne vody. n

 Richard Nimsch, starosta

Bratislavský samosprávny kraj prostred-
níctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej 
schémy podporil vo Veľkých Levároch päť roz-
vojových projektov, o ktorých podporu sa obec 
a základná škola v tomto roku uchádzali. 

Do konca roka bude obec realizovať pro-
jekty zamerané na rozvoj zelenej infraštruk-
túry, podporu športu, vzdelávanie, kultúrne 
podujatia a prázdninové voľnočasové aktivi-
ty. Celková výška podpory dosiahla takmer 
18 500 eur. n -red-

Koncom apríla ukončila obec stavebné prá-
ce v budove telovýchovnej jednoty. Zre-
konštruovala toalety, vstupné priestory 
do posilňovne a vymenila hlavné vchodové 
dvere. 

Obnovené priestory budú využívať náv-
števníci posilňovne, futbalových zápasov 
a rôznych kultúrno-spoločenských podu-
jatí, ktoré sa v areáli futbalového štadióna 
organizujú pre širokú verejnosť. n

 -red- 

odídencom v produktívnom veku sme po-
mohli nájsť prácu v gastronómii, zdravotníc-
tve alebo v automobilovom priemysle.

Ďakujeme množstvu dobrovoľníkov z Veľ-
kých Levár, Malých Levár, zo Sološnice a Ro-
hožníka, ktorí sa zaujímali o osudy ľudí uby-
tovaných v telocvični, a za podporu vo forme 
stravy, oblečenia či inej materiálnej pomoci, 
ktorú nám poskytli. Veľká vďaka patrí zamest-
nancom obce a základnej školy za ich pomoc 
a iniciatívu, ako aj koordinátorom z radov 
občanov, ktorí v núdzovom ubytovaní za-
bezpečovali 24-hodinové služby. 

Ďakujeme levárskej mládeži za prípravu 
voľnočasových aktivít pre ubytované deti 
a mládež. Bolo dojímavé sledovať, ako ľahko 
sa dá prekonať jazyková bariéra. 

Všetky náklady spojené s ubytovaním, so 
stravou a s koordinovaním pomoci obci uhra-
dil štát. Prevádzka núdzového ubytovania tak 
nezaťažila obecný rozpočet. 

Ešte raz ďakujeme, spoločne sme to zvlád- 
li. n

 Richard Nimsch, starosta
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Jarná obecná brigáda sa v sobotu 9. aprí-
la uskutočnila, aj keď jej počasie neprialo. 
V chladnom ufúkanom počasí sa zišla asi 
stovka obyvateľov obce, ktorá sa rozpŕchla 
po veľkolevárskom chotári a zbierala odpad, 
ktorý tam nanosili ľudia, ktorým, žiaľ, čisté 
životné prostredie nič nehovorí.

Svoje zastúpenie na brigáde malo hádam 
každé levárske občianske združenie – seniori, 
hasiči, folkloristi, poľovníci, rybári, záhrad-
kári, včelári, speváčky, ale aj žiaci, študen-
ti, učitelia, poslanci a členovia komisií pri 
obecnom zastupiteľstve, zamestnanci obce 
a dokonca aj ukrajinské ženy, ktoré v Levá-
roch našli dočasné útočisko.

Popri novom podujatí LeváRUN sa uskutoč-
nilo aj to tradičné – rybárske preteky, ktoré 
pre deti pri príležitosti Medzinárodného dňa 
detí už mnoho rokov organizuje miestna or-
ganizácia zväzu rybárov.

Preteky sa uskutočnili 7. mája na obvyk-
lom mieste – na štrkovisku v Malých Levá-
roch v lokalite juh. Na súťaži sa zúčastnilo 
137 detí. Počasie podujatiu tento rok neprialo, 
účasť bola preto o niečo nižšia ako po minulé 
roky.

V kategórii súťažiacich do 5 rokov sa 
najlepšie darilo Davidovi Kučerovi (2,2 kg), 
Da nielovi Koporcovi (0,16 kg) a Simonovi 
Bisákovi (0,026 kg). V kategórii do 10 rokov 
uspeli Ľuboš Jurkovič (10,3 kg), Radovan 
Benko (3,02 kg) a Tomáš Antálek (2,11 kg). 
V kategórii do 15 rokov sa umiestnili Oliver 
Gyepeš (12,65 kg), Krištof Landl (2,54 kg) 
a Tomáš Vrabček (2,28 kg).

Okrem súťaže bol pre deti pripravený aj 
sprievodný program: prišli hasiči, nechýbali 
skákacie hrady ani obľúbené maľovanie na 
tvár. 

Výbor MO SRZ ďakuje všetkým, ktorí sa 
zaslúžili o to, že sa podujatie mohlo usku-
točniť, sponzorom za podporu akcie, rovnako 
obciam Malé a Veľké Leváre. 

Finančný výťažok z pretekov organizácia 
daruje na charitatívne účely. Jej predseda 
Marián Hentek pre Levárske noviny zároveň 
povedal, že v blízkom čase budú rybári na už 
existujúcom náučnom chodníku popri Rudave 
vo Veľkých Levároch osádzať náučné stojany 
s QR kódmi. Budú obsahovať zaujímavé in-
formácie o faune žijúcej v Rudave. n

 -red-

Bratislavské regionálne ochranárske združenie uskutočňuje projekt revitalizácie časti toku 
rieky Rudava. V týchto týždňoch obnovuje úsek s dĺžkou 2,2 km od križovania rieky s diaľ-
nicou D2 takmer po cestu prvej triedy Veľké Leváre – Malacky. Z toku odstraňuje betónové 
dlažobné opevnenie a umelý charakter napriameného neprirodzeného  toku mizne. Ruda-
va sa bude po obnove kľukatiť, získa prírodný ráz a bude bohatšia na život a biodiverzitu. 
Ako uvádza BROZ, ryby v rieke nájdu viac tíšin, rybáriky potenciálne miesta na hniezdenie 
a užovky lepšie úkryty.

Obnova spodného úseku rieky sa realizuje v rámci projektu Interreg SK-AT – Alpsko-kar-
patský riečny koridor. O príprave projektu sme informovali v Levárskych novinách č. 2/2021 
a bola mu tiež venovaná výstava v kultúrnom dome.

Viac informácií nájdete na webovej stránke rivercorridor.com alebo na Facebooku na 
stránke BROZ. n -red-

Občania pozbierali v chotári Levár 
množstvo odpadu

Rybárske preteky 
majú opäť svojich 
víťazov

BROZ revitalizuje časť toku Rudavy: 
z priamky je vlnovka

Spoločnými silami sa podarilo pozbierať 
veľké množstvo odpadu, ktoré už nebude 
znehodnocovať a zohavovať okolie obce. 

Je potešujúce, že sa podarilo pozbierať nie-
koľko desiatok kubíkov odpadu a desiatky 
pneumatík. Zároveň je však smutné, že sa 
takýto odpad rok čo rok v okolí obce obja-
vuje. Dokonca v chránenej lokalite Abród 
alebo priamo pri toku rieky Morava. Pritom 
na uloženie objemného odpadu a pneumatík 
je obyvateľom obce k dispozícii zberný dvor 
odpadov. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za od-
hodlanie a pracovitosť a tiež poľovníckemu 
združeniu za skvelý divinový guláš. n

 
 Richard Nimsch, starosta obce
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Tohtoročný Medzinárodný deň detí sa v Le-
vároch oslavoval netradične. Obec zorga-
nizovala prvý ročník bežeckého podujatia 
LeváRUN pretkaného zábavnými aktivitami 
a atrakciami. Sobotu 4. júna tak mohli malí 
aj veľkí obyvatelia obce prežiť spolu a pre-
dovšetkým aktívne a veselo. 

Názov podujatia je slovná hračka – vzni-
kol zo slov, ktoré sa vyslovujú rovnako: zo 
slovenského slova Leváran a z anglického 
slova run, ktoré znamená beh. Vtipne teda 
vystihuje spojenie Leváranov a behu.

Do súťaže – behu na rôzne dlhé trate – 
sa zapojilo takmer dvesto ľudí. Pretekalo 
42 škôlkarov a 44 detí zo základnej školy. 

Levárania zažili LeváRUN, deň športu a zábavy

Hlavný beh na 4,3 km absolvovalo 46 bežcov 
a 45 chodcov.

Celkovým víťazom hlavného behu sa stala 
Andrea Struhárová s časom 18 min 40 s, v ka-
tegórii mužov zvíťazil Milan Fabuš s časom 
18 min 42 s.

Nechýbali skákacie hrady, veľká trampo-
lína, exhibičný boxing ring, športové aktivity 
levárskych futbalistov pre deti, maľovanie 
na tvár, cukrová vata pre každého, celoden-
né občerstvenie a poobedná penová párty. 
Najmenším robila program Mia pre deti, 
školopovinní si mohli užiť koncert Medial 
Banana. Deň vyvrcholil večerným koncertom 
hudobnej skupiny Peter Bič Projekt.  

Podujatie LeváRUN podporili Nadácia SPP, 
Tesco a Centrum voľného času Malacky. n
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V poslednú májovú sobotu sa vo Veľkých Le-
vároch po dlhšej odmlke spôsobenej pandé-
miou konal Medzinárodný folklórny festival 
Detské krojované slávnosti. Zorganizovala ho 
obec Veľké Leváre a detský folklórny súbor 
Leváranek s folklórnou skupinou Leváran. 

Na 11. ročníku festivalu vystúpilo približne 
dvesto účinkujúcich. 

Detský národopisný súbor Dúbravěnka 
z Dubňan v Česku predviedol tradičné pies-
ne a tance z kyjovského Dolňácka. Folklór-
ny súbor Trnavček z Trnavy sa predstavil 
v pásme Co sa v svjece ďeje s piesňami 
a tancami z okolia Trnavy. Čardáše z dolnej 
Nitry a Parchovian predviedol detský a mlá-
dežnícky súbor Matičiarik z Nových Zámkov 
a ľudová hudba Matičiarik zahrala slovenské 
ľudové piesne. Cimbálová muzika Šibénka 
zo Záhoria sa predstavila s pásmom piesní 
z Myjavy a Moravy. Domáci súbor Leváranek 
a folklórna skupina Leváran s cimbálofkou 

REGIO POMPA alebo regionálna paráda. To 
je regionálny divadelný festival detských 
a mládežníckych divadiel z Dolného Záho-
ria. Predvedú sa na ňom aj šikovní divadel-
níci z Veľkých Levár. Rozhodli sa, že zahrajú 
predstavenie O lenivom Janovi, s ktorým už 
zožali úspechy v našom regióne aj za jeho 
hranicami.

Myšlienkou sieťovať detských a mládež-
níckych divadelníkov v regióne, ponúkať im 
priestor na vzájomné spoznanie sa, inšpi-
rovanie sa, zážitok z divadelného umenia, 
príležitosť prezentovať sa odohraním vlast-
ných divadelných predstavení a spoločne 
rásť na divadelných dielňach s profesio-
nálmi sa už nejaký čas zaoberali autorky 

V Levároch znova viali stuhy 
a žiarili kroje

Divadelníci z Levár vás pozývajú na RegiO POMPU

Leváranek predviedli tradičné piesne a tance 
z okolia Veľkých Levár a detské hry v pásme 
V Levároch na kopci.

Mladý fujarista Jakub Kováčik z Novej Vsi 
nad Váhom bol na stretnutí fujaristov v Čič-
manoch v roku 2019 – vtedy desaťročný – za-
písaný ako najmladší fujarista Slovenska. Na 
festivale v Levároch hral na fujare a prekvapil 
plieskaním bičom.

Návštevníci si okrem vystúpenia súborov 
mohli prezrieť Habánske múzeum, deti si 
v mohli tvorivých dielňach vyskúšať tkanie 
na krosnách, vyrobiť si švihadlo alebo ma-
ľovať ornamenty, malé deti sa mohli povoziť 
na starodávnom kolotoči či zakúpiť si suvenír 
v stánku s ľudovoumeleckými predmetmi. 

V nedeľu počas slávnostnej omše v rímsko-
katolíckom kostole sa s krásnymi piesňami 
predstavili detský folklórny súbor Leváranek 
a ľudová hudba Matičiarik. V závere omše 
zahral na fujare Jakub Kováčik.

Detské krojované slávnosti sa niesli v du-
chu zachovania tradícií našich predkov 
a oslovili veľké množstvo návštevníkov, čo 
dokazujú okamžité pozitívne ohlasy od ľudí. 
Veľká vďaka patrí obci Veľké Leváre, sponzo-
rom, Fondu na podporu umenia, Bratislavské-
mu samosprávnemu kraju, mestu Malacky, 
ako aj obetavým rodičom detí z Leváranku, 
ktorí pomáhali pred festivalom aj na festiva-
le: zdobili, piekli koláče, pripravovali detskú 
tombolu a vyrábali, čo bolo potrebné. n

 Svetlana Valachovičová, 
 vedúca DFS Leváranek a FS Leváran

projektu REGIO POMPA, divadelníčky Beina 
Reifová a Zuzana Pucherová. Spojili sily, 
napísali projekt a predstavili ho na zasad-
nutí Miestnej akčnej skupiny Dolné Záho-
rie, ktorá sa stala generálnym partnerom 
festivalu. Súčasťou organizačného tímu sú 
ešte ďalšie tri dámy: divadelníčky Adriana 
Vallová a Simona Dermeková a riaditeľka 
Centra voľného času v Malackách Alžbeta 
Šurinová. Organizátormi festivalu sú ob-
čianske združenia Čisté srdce z Veľkých 
Levár a Falangír z Kostolišťa, Centrum 
voľného času a Základná umelecká ško-
la Malacky. Partnermi festivalu sú obce 
Veľké Leváre a Kostolište, mesto Malacky, 
Mestské centrum kultúry Malacky, Ma-

lacké pohľady, Mattoni 1873. Generálnym 
partnerom je MAS Dolné Záhorie. Festiva-
lový program je bohatý. Doobeda ponúka 
predstavenia pre školy, poobede divadelné 
dielne s profesionálmi pre účastníkov, pod-
večer príjemne osvieži Div Ka – divadelná 
kaviareň na terase so živou hudbou. Sláv-
nostné otvorenie festivalu bude v piatok 
24. júna o 17.00 h v kine v Malackách. 

Nuž, poprajme festivalu a mladým divadel-
níkom úspešný divadelný štart a zdar! Príďte 
povzbudiť hercov do festivalového hľadiska. 
Bude to pompa! Bude to paráda! n

 
 Zuzana Pucherová,  

 Divadlo z domčeka Veľké Leváre
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Odídenci z Ukrajiny:  
utiekli pred vojnou, nie od biedy
Vojnoví odídenci z Ukrajiny, to sú najmä matky s deťmi. Cestovali vyše tisíc kilomet-
rov, aby boli v bezpečí a aby ich deti mohli v noci pokojne spávať. Mamičky s malými 
deťmi z Ukrajiny žijú už niekoľko mesiacov medzi nami vo Veľkých Levároch svoje 
každodenné starosti i radosti. Na mamaklube v centre záujmových aktivít sme sa 
porozprávali s Ukrajinkami Oxanou, irou, Oľhou a Anhelinou. Zatiaľ čo sa ich deti 
spokojne hrali, prezradili nám niečo viac o sebe a o tom, ako sa majú.

Ako dlho už ste na Slovensku, resp. vo Veľ-
kých Levároch, a odkiaľ pochádzate? 
Oxana (27, matka jedného dieťaťa, farma-
ceutka): Som tu už tri mesiace. Prišla som do 
Veľkých Levár z Bučača. Je to mesto veľké asi 
ako Malacky. Cestovali sme 1 200 kilometrov. 
Ja mám to šťastie, že som tu aj s manželom, 
sme tu celá rodina. Manželovi sa podarilo 
aj zamestnať. Pracuje ako kominár v Malac-
kách.

Musí to byť veľmi náročné, keď sa človek 
rozhodne opustiť svoj domov…
ira (26, matka dvoch detí): Bolo to veľmi zlé. 
Deti nemohli spať, stále plakali, veľmi sa báli 
hučania lietadiel, streľby a sirén. Veľmi pla-
kali. Bol to neustály strach a stres. Utiekli 
sme pred vojnou. Zo svojho domova sme 
odišli v piaty deň vojny. Nebolo to pre nás 
vôbec ľahké. Tu v Levároch sú ľudia príjemní, 
ale stalo sa nám aj to, že sme boli s deťmi 
na ihrisku a prišiel tam jeden pán a ten nám 
tvrdil, že na Ukrajine vojna nie je. Niektorí 
ľudia poukazujú na to, že sme prišli na aute. 

Áno, prišli sme na aute, ale to bolo všetko, 
čo sme si so sebou mohli zobrať. 
Oľha (33, matka dvoch detí, cukrárka): Nie- 
ktorí tu na Slovensku majú voči nám pred-
sudky a hovoria, že žiadna vojna u nás na 
Ukrajine nie je. 

Ako sa máte na Slovensku a vo Veľkých 
Levároch? 
Oxana: Cítim sa tu príjemne. Sú tu dobrí ľu-
dia. No dúfam, že sa budeme môcť vrátiť na 
Ukrajinu. Chýba nám domov. (plač) 
Anhelina (27, matka dvoch detí, pedago-
gička): Privykla som si. Ľudia vo Veľkých 
Levároch sú milí. Len škoda, že nemám kam 
dať deti (do škôlky ich neprijali pre plný stav 
– pozn. red.), a tak nemôžem ísť do práce. 
ira: Máte tu super zmrzlinu, moje deti ju mi-
lujú. (smiech) U nás takú nemáme. Aj ihrisko 
je tu veľmi pekné, takisto príroda. Som z mes-
ta, tam takú prírodu nemáme. Trochu ťažšie 
je to tu s lekármi. Veľmi dlho sa čaká na vy-
šetrenie a kliniky sú ďaleko. S dcérou, ktorá 
potrebuje ortopedické vyšetrenie, čakám už 

dlho na termín. To je potom ťažko s deťmi. 
U nás toto fungovalo rýchlejšie. 
Oľha: Vo Veľkých Levároch sa mi páči. Máte 
tu krásnu prírodu. Obdivujeme ju. 

Plánujete na Slovensku ostať?
Všetky: Hneď ako sa bude dať, sa chceme 
vrátiť domov.  n
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Chcela som pomôcť ľuďom, ktorí pre vojnu odišli zo svojho 
domova, hovorí dobrovoľníčka Yana 
Pochádza z Ukrajiny, má 30 rokov a je 
vyštudovaná ekonómka. Na Slovensku 
s manželom a so školopovinným synom 
žijú rok. Hovorí plynule po slovensky, 
a ako sama hovorí, na Slovensku sa jej 
veľmi páči a už nikam inam nechce ísť. 
keď obec Veľké Leváre uverejnila výzvu, 
že hľadá dobrovoľníkov na pomoc pri 
sprevádzaní odídencov z Ukrajiny, ne-
váhala ani chvíľu. Ľuďom, ktorí našli 
svoje dočasné útočisko pred vojnou v te-
locvični levárskej základnej školy, ako 
človek prvého kontaktu pomáhala pri 
všetkom, čo bolo treba. O svojej osobnej 
skúsenosti s touto pomocou nám poroz-
právala Yana Chornenka.

Yana, čo ťa motivovalo prihlásiť sa ako 
dobrovoľníčka pri pomoci odídencom 
z Ukrajiny?
Reagovala som na výzvu obce, lebo som 
chcela pomôcť ľuďom, ktorí pre vojnu odišli 
zo svojho domova. Viem, že to bolo pre nich 
ťažké. Bývam na Slovensku už dlhšie, viem, 
ako to tu chodí, hovorím už plynule po slo-
vensky, tak mi napadlo, že by som mohla 
pomôcť, prekladať a robiť, čo bude treba.

O akých ľudí išlo? 
Títo ľudia utiekli pred vojnou, nie od biedy. 
Boli to najmä matky s deťmi a jeden starší 
pán. Prišli s pár osobnými vecami, prevaž-
ne ešte zimným oblečením. Našťastie odišli 
z Ukrajiny úplne na začiatku vojny, neboli 
z vojny ešte takí vystresovaní. Prišli najmä 
z Charkova a Charkovskej oblasti, ale aj z Do-
neckej. Išlo asi o 30 ľudí. V mesiaci apríl a máj 

boli núdzovo ubytovaní v telocvični. Postupne 
sa nám podarilo všetkým nájsť ubytovanie. 

Akým spôsobom si odídencom vo Veľ-
kých Levároch pomáhala?
Bola som pre nich vlastne taký prvý človek, 
s ktorým dokázali komunikovať. Všetko som 
im prekladala, lebo nevedeli po slovensky. 
Pomáhala som im vybavovať na úradoch, 
u lekára, chodila som s nimi na pohovory, 
keď hľadali prácu, pomáhala som im hľadať 
ubytovanie. Nastali rôzne situácie, no ľuďom 
sa tu veľmi páčilo a boli za to veľmi vďační. 
Za teplé jedlo, hygienické potreby a každú 
pomoc.

Aká bola tvoja skúsenosť?
Veľmi dobrá. Všetko išlo dobre. No musím 
povedať, že som na to nebola sama. Pomá-
hali mi ešte dve Ukrajinky – Janina a Julija. 
A veľmi pomáhali ľudia z obecného úradu. 
Naozaj. To som u nás na úrade (obecnom 
úrade – pozn. red.) nezažila. Veľmi chcem 
všetkým z úradu poďakovať. Máte tu naozaj 
veľmi dobrého starostu a prednostu úradu. 
Boli vo všetkom ochotní poradiť, pomôcť. 
Veľmi pomáhal aj pán Tomáš Richveis. Ve-
ronika Bullová bola so mnou vybavovať aj 
v Bratislave, čo bolo treba. Stretla som sa 
tu v Levároch len s dobrými ľuďmi. U nás na 
úrade som nemala takú skúsenosť.

Ukrajinské mamičky, s ktorými som roz-
právala, sa chcú vrátiť na Ukrajinu. Aké 
sú tvoje plány do budúcnosti? 
Bývame s manželom a so synom už rok 
v Malackách. Pôvodne sme chceli ísť do inej 

krajiny Európskej únie, no sme tu na Sloven-
sku veľmi spokojní. Syn chodí do základnej 
školy tu vo Veľkých Levároch. Som vďačná 
pani riaditeľke a pani učiteľke, lebo je veľmi  
živý. (smiech) Manžel pracuje. Ja by som 
chcela ešte študovať, urobiť si pedagogické 
minimum. Nech hovorí kto chce čo chce, nám 
sa na Slovensku veľmi páči. My už nechceme 
ísť nikam inam. Žije sa tu dobre. Zatiaľ sme tu 
stretli len samých dobrých ľudí. Je tu krásna 
príroda. Sme tu spokojní. n

O pomoci odídencom z Ukrajiny nám po-
rozprával aj prednosta Obecného úradu 
vo Veľkých Levároch pán Blažej Pišoja.

Ako sa to stalo, že núdzové ubytovanie 
pre odídencov z Ukrajiny vzniklo práve 
vo Veľkých Levároch? 
V marci 2022 prichádzalo na Slovensko den-
ne množstvo odídencov z Ukrajiny a centrá 
vo väčších mestách už začali pociťovať veľký 
nápor. Po dohode s Okresným úradom v Ma-
lackách bolo zriadené núdzové ubytovanie 
pre odídencov u nás vo Veľkých Levároch.

Z akých zdrojov bolo ubytovanie zriadené?
Na zariadenie ubytovania sme do obecného 
majetku dostali zdroje zo Štátnych hmotných 

rezerv SR, a to vybavenie ako postele, mat-
race, prikrývky či plachty. Niektoré veci však 
bolo treba dokúpiť. Všetky výdavky, ktoré sme 
si nárokovali, nám štát uhradil do posledného 
centa a v relatívne krátkom čase. Ubytovanie 
bolo pripravené od 1. apríla, no prví odídenci 
k nám prišli v nedeľu 10. apríla.

Ako konkrétne obec pomáhala a kde sú 
títo odídenci teraz? 
Začiatkom apríla k nám prišla skupinka  
28 osôb, prevažne žien s deťmi. Bolo vtedy 
ťažké ubrániť sa slzám pri pohľade na malé 
deti a ich rodičov, ktorí držali v ruke len malú 
igelitku či ruksak. O to viac sme im azda uro-
bili radosť oblečením, jedlom či hygienickými 
potrebami, ktoré priniesli občania v rámci 

zbierky, ktorú sme zorganizovali. Ďakujeme 
každému občanovi, ktorý pomohol. Postupne 
sme sa im snažili okrem vybavenia dokla-
dov či iných potrebných vecí nájsť aj prácu 
a ubytovanie. Nájsť zamestnanie sa podarilo 
relatívne rýchlo, a tak každý v produktívnom 
veku mohol začať pracovať. Horšie sa hľada-
lo ubytovanie, no napokon sa podarilo aj to. 
Celkovo sme tak za necelé dva mesiace mali 
u nás 1 125 prenocovaní.

Aká je vaša osobná najsilnejšia skúse-
nosť z tohto obdobia? 
Silné bolo rozprávanie každej rodiny. Keď 
nám najprv povedali, že v meste, kde žili, 
bol v čase ich odchodu ešte relatívny pokoj, 
a potom nám pár dní nato ukázali fotografie 
zbombardovanej bytovky, v ktorej predtým 
bývali – to bolo veľmi silné. n

 Zuzana Pucherová

Prednosta obecného úradu Blažej Pišoja: 
Ďakujeme každému, kto pomohol
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Levárska škola sa zapojila do nových projektov

Nástupište 
9 a trištvrte 
prenieslo deti do 
magického sveta 

Včelári darovali škole pečiatky včielky

Literárne soirée bolo večerom príbehov 
o priateľstve, láske, nádeji a snoch

Od začiatku roka 2022 sa naša škola úspešne 
zapojila do niekoľkých projektov. Reagova-
ním na výzvy ministerstva školstva sme zís-
kali účasť v projekte Spolu múdrejší 3, ktorý 
sa realizoval z Plánu obnovy a odolnosti SR. 
Vďaka projektu sme od februára do mája za-
bezpečili doučovanie žiakov druhého stupňa 
v predmetoch, v ktorých to najviac potrebo-
vali. Ďalším projektom financovaným z plá-
nu obnovy je projekt Pomocný vychovávateľ 
v materskej škole, ktorého cieľom je pomoc 

V piatok 1. apríla o 19.30 h sa vchod našej 
školy zmenil na nástupište 9 a trištvrte, kto-
ré prenieslo naše deti do magického sveta 
Harryho Pottera. Tento rok sme si práve ta-
kouto témou užili Noc s Andersenom.  Trie-
diaci klobúk na úvod zaradil všetky deti do 
jednej z dvanástich fakúlt a následne museli 
v skupinkách navštíviť dvanásť začarova-
ných miestností, kde ich čakali rôzne úlohy. 
Záškodnícka mapa priviedla deti napríklad 
do tajomnej komnaty, kde presádzali vreš-
tiace mandragory, alebo do Fénixovho rádu, 
kde bojovali proti nariadeniam nepríjemnej 
Dolores Umbridgeovej. Podobne ako Harry 
v Rokforte, aj u nás mali žiaci možnosť ochut-
nať elixír života i nápoj Hermiony Grangero-
vej alebo si mohli vyrobiť svoj vlastný sliz. 
Z jednej komnaty sa museli samy vyslobodiť 
pomocou čarovného kľúča a na prízemí ich 
čakal aj metlobal. Veríme, že deti si tento 
kúzelný čas strávený v škole užili a tešia sa 
na ďalšiu Noc s Andersenom. n 
 Marta Hlavatá, učiteľka ZŠ

Zástupcovia Základnej organizácie Sloven-
ského zväzu včelárov Veľké Leváre darovali 
16. marca Základnej škole vo Veľkých Levá-
roch dva kusy retro pečiatok značky Trodat 
s motívom včielky. 

Pečiatky dali včelári vyrobiť podľa vzoru 
starej opotrebovanej pečiatky, akú používali 
pani učiteľky pred šesťdesiatimi rokmi. Sym-
bol včely sa zo školských šlabikárov a písa-
niek postupne vytratil a dnes ho nahrádzajú 
smajlíky. Včela je stále symbolom usilovnosti 
a pokladáme za správne, aby prváci znova 
získali vzťah k tejto kráľovnej života v príro-
de, od ktorej závisí aj naša existencia. 

Veríme, že Slovenský zväz včelárov 

Spravme si svet z vľúdnych slov a viet, z láskavých činov... Aj týmito slovami sa začínalo 
v stredu 9. marca Literárne soirée, ktoré naša škola po dlhých dvoch rokoch opäť realizo-
vala v kultúrnom dome vo Veľkých Levároch. Počas literárneho večera naši žiaci recitovali 
úryvky z diel slovenských i svetových autorov a čítali aj svoje vlastné autorské texty. Diváci si 
mohli vypočuť príbehy o priateľstve, láske, nádeji a snoch. Pomedzi čítanie zaznelo niekoľko 
krásnych piesní v podaní našich speváčok. Celým večerom nás sprevádzala moderátorka 
Dominika, ktorá sa zároveň rozprávala s naším hosťom – pani Katarínou Barnaš Vargovou, 
spisovateľkou a spoluorganizátorkou súťaže mladých literárnych talentov Medziriadky. Za 
podporu pri realizácii tohto podujatia ďakujeme obci Veľké Leváre. Podujatie z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia. n

 Vladimíra Perničková, riaditeľka školy

bude môcť poskytnúť pečiatky včielky aj 
do iných základných škôl prváckym pani 
učiteľkám.  n

 Radoslav Danko, 
 člen výboru ZO SZV Veľké Leváre

v predprimárnom vzdelávaní predškolá-
kov so zdravotným znevýhodnením alebo 
predškolákov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. 

V januári sa naša škola zapojila i do výzvy 
Bratislavského samosprávneho kraja na zís-
kanie dotácie na revitalizáciu a obnovenie 
školských záhrad a vonkajších priestorov. 
Vytvorili sme projekt Záhrada plná tajom-
stiev, ktorého cieľom je skrášliť areál našej 
školy a vytvoriť v ňom priestor na vzdeláva-

nie zážitkovou formou pre malých i veľkých. 
Zároveň chceme vytvoriť priestor malým 
spevavcom na hniezdenie, obnoviť školskú 
záhradku a urobiť radosť nielen našim zmys-
lom, ale i včelám, motýľom a iným druhom 
hmyzu, ktoré radi v našej záhradke prichý-
lime. Ďakujeme nášmu zriaďovateľovi obci 
Veľké Leváre za pomoc i finančnú podporu 
pri spolufinancovaní projektu. n

 
 Vladimíra Perničková, riaditeľka školy
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Letný program 
centra bude bohatý
Ani počas tohtoročných letných prázdnin sa 
deti vo Veľkých Levároch veru nudiť nebu-
dú. Centrum záujmových aktivít v spolupráci 
s občianskym združením Čisté srdce pripravi-
lo pre deti zaujímavý program. Na deti čakajú 
výlety a zážitkové workshopy, ale aj klasické 
prázdninové aktivity, akými sú tvorivé dielne, 
športové hry, letné varenie v kuchynke centra 
a prípravníček pre budúcich prvákov.

V rámci projektu Zaži leto s centrom, ktorý 
vypracovala obec Veľké Leváre a podporil 
Bratislavský samosprávny kraj, sa deti vybe-
rú počas prázdninových piatkov na celodenné 
výlety. Prázdninové stredy zasa ponúkajú 
v rámci projektu Spoznaj Dolné Záhorie, 
ktorý vypracovalo Čisté srdce a podporila 
Miestna akčná skupina Dolné Záhorie, výlety 
na mnohé krásne miesta nášho regiónu. 

Bližšie informácie o výletoch a letnom 
programe nájdete na plagátiku, na face-
bookovej stránke Centrum záujmových ak-
tivít, OZ Čisté srdce a na webovej stránke  
www.centrum.levare.sk. Bližšie informácie 
o výletoch sa dozviete aj na telefónnych  
číslach 0911 779 311 alebo 0904 401 649.  
Tešíme sa na vás, deti! n ZuP

Prihlášku a ďalšie informácie nájdete na FB stránke Na kopci – občianske združenie. 
Kontaktné osoby: Andrea Porubská 0905 539 951, Daniela Kalivodová 0905 391 045

PROgRAM
Pondelok: potulky po Levároch
Utorok: workshop s policajtmi a boxermi

Streda: cyklovýlet

Štvrtok: atletika a prehliadka 
hasičskej zbrojnice v Malackách

Piatok: výlet na hrad Červený kameň

Občianske združenie Na kopci pozýva deti 1. až 5. ročníka 
do denného tábora Týždeň v pohybe od 8. do 12. augusta 2022

Zmena programu vyhradená
Miesto: Kultúrny dom 
Veľké Leváre a okolie

Cena: 100 €
Cena zahŕňa 3× stravu, 

pitný režim a zabezpečenie aktivít.
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