
Advent. To čarovné štvortýždňové obdobie, 
ktoré ľudia trávia prípravami na vianočné 
sviatky. Nakupujú darčeky, niektorí už od 
septembra, iní začnú až v polovici decem-
bra. Vyzbrojení prachovkou v jednej ruke 
a vysávačom v druhej grutnujú každý cen-
timeter štvorcový svojho domu či bytu. Deti 
už napísali dlhočizný zoznam vianočných 
darčekov, ktoré by si priali od Ježiška a kaž-
dé ráno v radostnom očakávaní otvárajú 
ďalšie okienko na adventnom kalendári. 

Noviny obce Veľké Leváre

Nezameniteľná atmosféra vianočných tr-
hov, kde sa po dvoch rokoch pandémie mô-
žeme stretnúť s priateľmi a známymi  a nad 
horúcim punčom vychutnávať sviatočnú 
atmosféru. Každú nedeľu sa rozžiari ďalšia 
sviečka na adventnom venci a jej mihotavé 
svetielko nám pripomenie, že tieto krásne 
sviatky sa nezadržateľne blížia. 

V upratovacom a nakupovacom ošia-
li by sme ale nemali hodnoty, ktoré sú 
v tomto období obzvlášť dôležité. Alfou 

a omegou Vianoc by nemal byť stromček 
strácajúci sa pod horou darčekov, či stôl 
prehýbajúci sa pod ťarchou vianočného 
jedla. Je to tiež čas, keď sa stretne rodina 
pri štedrovečernom stole, spoločne sa po-
modlia, či budú len za zvuku vianočných 
kolied vychutnávať vzájomnú blízkosť. 
Pretože hmotné veci nikdy nevyvážia čas, 
strávený s ľuďmi, ktorí sú v našom živote 
najdôležitejší. n

 Veronika Bullová

Ročník 4
Číslo 4

December 2022

Levársky advent 
pomohol dobrej veci
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Levársky futbal potrebuje 
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Prečítajte si

Projekt revitalizácie Rudavy 
spája prírodu aj ľudí 
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Za starostu bol zvolený Ing. Richard Nimsch 
(NEKA) s počtom hlasov 815.

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli 
zvolení nasledujúci kandidáti:

JUDr. Jozef Kovarik (NEKA) 673

Doc. Ing. Ivan Hollý, PhD. (NEKA) 548

Ing. Robert Pernička (NEKA) 533

MUDr. Boris Chynoranský (NEKA) 522

Marek Kalivoda (NEKA) 501

František Kujan (NEKA) 484

Bc. Jozefína Fábiková (NEKA) 455

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD. (NEKA) 453

Silvia Repáňová (NEKA) 441

Ján Hýll (NEKA) 405

Jozef Richveis (NEKA) 400

Výsledky komunálnych 
volieb 2022

Za náhradníka bol zvolený Tibor Kozma 
(HLAS-SD, SMER-SD, SNS) s počtom hlasov 
157. n
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V utorok 8. novembra sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Išlo o prvé a slávnostné zasadnutie, na ktorom zložil sľub starosta obce a tiež novozvolení 
poslanci. Funkciou zástupcu starostu bol poverený JUDr. Jozef Kovarik. Starosta a jedenásť-
členný poslanecký zbor budú vykonávať svoj mandát nasledujúce štyri roky, teda do roku 
2026.Zvoleným poslancom želáme veľa úspechov v práci pre rozvoj Veľkých Levár. n -red-

Pri železničnej stanici 
sme začali stavať 
prestupný terminál
Pri železničnej stanici sme v októbri začali 
realizovať stavebné práce na projekte do-
pravného prestupného terminálu. 

V rámci projektu bude zrekonštruovaná 
príjazdová komunikácia k železničnej stanici, 
obnoví sa autobusové obratisko, vybuduje sa 
37 nových parkovacích miest typu „Kiss & 
Ride“ a „Park & Ride“. Pribudne autobusová 
zastávka s prístreškom, verejné osvetlenie, 
kamerový systém, informačný systém in-
tegrovanej dopravy, odvodnenie spevnených 
plôch a taktiež zeleň.

Stavebné práce na dopravnom prestupnom 
termináli pri vlakovej stanici napredujú bez 
výnimočných problémov. V teréne je už ulože-
ná väčšia časť rozvodov verejného osvetlenia 
a chráničiek pre kamerový systém. Osadené 

Vinohradnícku ulicu skrášľujú okrasné ja-
ponské čerešne sakury. Dvanásť vzrastlých 
stromov sa podarilo vysadiť vďaka finanč-
nej dotácii z nadácie EPH prostredníctvom 
takzvaného zamestnaneckého grantu. Te-
šíme sa na ich jarné prebudenie a záplavu 
ružových kvetov, ktoré oživia ulicu vedúcu 
k novému cintorínu. 

Výsadba zelene v zastavanom území je po-
merne náročná s ohľadom na možné kolízie 
s podzemnými a nadzemnými inžinierskymi 
sieťami a ich ochrannými pásmami. Napriek 
tomu plánuje obec vo výsadbe stromov v in-
traviláne i extraviláne pokračovať aj v nasle-
dujúcich rokoch. n -red-

Na uliciach Závodská a Vansovej boli začiat-
kom októbra realizované opravy výtlkov, vy-
jazdených koľají a najviac poškodených častí 
vozoviek III. triedy. Stavebné práce vykonala 
Správa ciest Bratislavského samosprávneho 
kraja, ktorá je správcom týchto komunikácií. 
Odstraňované boli viaceré poškodenia, na 
ktoré obec dlhšiu dobu upozorňovala a tiež 
defekty, ktoré identifikoval správca komuni-
kácií.  n -red-

Uskutočnilo sa ustanovujúce zasadnutie 
obecného zastupiteľstva 

sú obrubníky ohraničujúce väčšinu budúcich 
parkovacích plôch, na hlavnom odstavnom 
parkovisku je už uložená takmer všetka vsa-
kovacia betónová dlažba, rysuje sa budúci 
tvar autobusového obratiska. Vyfrézovaný je 
už aj starý asfalt na pôvodnom autobusovom 
obratisku. Predfinálna podoba terminálu by 
mala byť viditeľná ešte pred Vianocami. 

Zostáva vybudovať zvyšné rozvody verej-
ného osvetlenia a kamerového systému, sfi-
nalizovať parkovacie plochy, osadiť chráničky 
chrániace podzemné káble železníc, vybudo-
vať káblovod, ktorý bude slúžiť železniciam 
až pri modernizácii trate v úseku Malacky 
– Kúty, obnoviť asfaltový kryt cesty a obra-
tiska, vybudovať autobusové nástupište so 
zastávkou s elektronickou informačnou ta-
buľou a tiež dopravný ostrovček v križovatke 
s cestou III. triedy Veľké Leváre – Závod. 

Projekt prestupného terminálu nadväzuje 
na cyklochodník vybudovaný v roku 2021. 
Stretáva sa v ňom viacero druhov dopravy 
– železničná, autobusová, automobilová, 
cyklistická a pešia.

Zastaralý a zanedbaný predstaničný pries-
tor rekonštruuje spoločnosť Swietelsky-Slo-
vakia spol. s r. o., ktorá uspela vo verejnom 
obstarávaní. Na realizáciu diela má k dispo-
zícii 185 kalendárnych dní. Práce prebiehajú 
tak, aby čo najmenej obmedzili premávku 
vozidiel a autobusov, aj keď k istým obme-
dzeniam určite dochádza. Prosíme všetkých 
o opatrnosť a trpezlivosť. Projekt je finan-
covaný z fondov EÚ v rámci Integrovaného 
regionálneho operačného programu. n 

 Richard Nimsch, starosta obce

Na Vinohradníckej ulici 
obec vysadila okrasné 
čerešne sakury

Správa ciest bSk realizovala 
v obci opravy výtlkov 
a vyjazdených koľají
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V lokalite Pasoviská, v ktorej formou obchod-
ných verejných súťaží obec predáva stavebné 
pozemky, sme začali budovať inžinierske siete. 
Aktuálne pod dohľadom BVS a.s. pracujeme 
na výstavbe vodovodu, pokračovať budeme 
kanalizáciou. Stavebné práce majú byť ukon-
čené začiatkom budúceho roka. Investícia je 
financovaná z výnosov z postupného predaja 
stavebných pozemkov v danej lokalite.

V priebehu budúceho roka sa zo strany 
Západoslovenskej distribučnej a.s. očakáva 
vybudovanie rozvodov elektrickej energie. 
Následne dobudujeme miestnu komunikáciu, 
chodník a verejné osvetlenie. Inžinierske siete 
budú slúžiť aj jestvujúcim domom v blízkom 
okolí, ktoré ich budú môcť využívať.

Rozvoj lokality Pasoviská je historicky 
prvý projekt obce Veľké Leváre, v ktorom 
pripravujeme novú obytnú zónu projekčne 
i stavebne. n

 Richard Nimsch, starosta obce 

Pred Veľkými Levármi 
sme vysadili vetrolam

Vo Veľkých Levároch sme opäť vysádzali 
stromy. Po tohtoročnej výsadbe lipovej 
aleje a tiež stromoradia okrasných ja-
ponských čerešní sakúr na Vinohradníc-
kej ulici sme pokračovali v zazeleňovaní 
chotára a to výsadbou vetrolamu pri Zá-
mockom kanáli pred Veľkými Levármi 
v smere od Malaciek.

Výsadba sa realizovala na pozemku vo 
vlastníctve obce v zmysle projektovej do-
kumentácie na realizáciu prvkov ekologickej 
stability katastrálneho územia Veľké Leváre, 
v ktorom je navrhnuté vytvorenie 22 líniových 
interakčných prvkov, tzv. biokoridorov.

Prvý vysádzaný biokoridor má postupne 
nahradiť starý topoľový vetrolam, v ktorom 
priebežne odumierajú staré stromy. Biokori-
dor je tvorený 88 stromami rôznych druhov. 
Vysadili sme javor mliečny, javor poľný, hrab 
obyčajný, brest poľný, dub letný a sivý, topoľ 
biely a čierny, jelšu lepkavú, vŕbu bielu a ja-
seň štíhly. Vzrastlé stromy s budúcim pod-
rastom majú slúžiť na ochranu pôdy pred 
veternou eróziou, vytvárať útočisko pre divú 
zver a samozrejme skrášliť veľkolevársky 
chotár. 

Práce vykonali zamestnanci obce, pomoc-
nú ruku poskytli aj chovanci Reedukačného 
centra Veľké Leváre. 

Projekt sme realizovali vďaka finančnej 
podpore Bratislavského samosprávneho kra-
ja poskytnutej z Bratislavskej regionálnej 
dotačnej schémy. n

 Richard Nimsch, starosta obce

V tomto roku realizuje obec vďaka 
podpore z bratislavskej regionálnej 
dotačnej schémy štyri samostatné 
projekty. Jedným z nich je aj projekt, 
ktorý podporil mladých futbalistov TJ 
Veľké Leváre prostredníctvom nákupu 
materiálneho zabezpečenia pre trénin-
govú činnosť.

Cieľom je podporiť a ďalej rozvíjať futbalo-
vé aktivity mládeže vo Veľkých Levároch. 
V rámci projektu sa pre potreby mladých 
športovcov zakúpili pomôcky, ako samo-
nosný nafukovací panák pre múr, tašky 
na športové potreby, futbalové lopty, pre-
nosná hliníková brána, koordinačný rebrík, 
tréningové prekážky, rozlišovacie vesty, 
odporové gumy, tréningové kužele a špor-
tové fľaše. 

Nech sa vám darí, futbalisti!

Projekt je financovaný z dotácie Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy a rozpočtu obce 
Veľké Leváre. n

 Richard Nimsch, starosta obce

Obec zriadila novú 
príspevkovú organizáciu – 
centrum sociálnych služieb

Na septembrovom zasadnutí obecného za-
stupiteľstva odobril poslanecký zbor zria-
denie novej príspevkovej organizácie obce 
– Centrum sociálnych služieb Veľké Leváre. 
Organizácia bude prevádzkovať zariadenie 
pre seniorov, denný stacionár a tiež prá-
čovňu pre seniorov v budove, ktorej stavba 
bola v novembri ukončená. V budúcnosti 
táto organizácia prevezme aj poskytovanie 
opatrovateľskej služby v domácnostiach 
veľkolevárskych seniorov. 

Centrum sociálnych služieb Veľké Leváre 
bude tiež zamestnávať zamestnancov, ktorí sa 
budú starať o klientov prijímajúcich sociálne 
služby. Nové pracovné miesta budú ponúkané 
aj prostredníctvom obecných médií. n

 -red-

Združenie miest a obcí Záhorie (ZMOZ) 
združuje 76 členských obcí okresu Malacky, 
Senica a Skalica. Po komunálnych voľbách 
bol za predsedu klubu starostov a primáto-
rov okresu Malacky v rámci ZMOZ zvolený 
starosta Veľkých Levár Richard Nimsch. Za 
tajomníka malackého klubu bola zvolená 
starostka Sološnice Anna Čermáková.

   -red-

Obecná polícia bola počas rekonštrukcie bu-
dovy budúceho Centra sociálnych služieb 
dočasne presťahovaná do priestorov kultúr-
neho domu. Od decembra je obecná polícia 
natrvalo presťahovaná do nových priestorov 
na zdravotnom stredisku. 

Telefónne číslo na obecnú políciu zostáva 
nezmenené: 0918 974 857. n -red-

V areáli základnej školy buduje obec atletickú 
dráhu a multifunkčné ihrisko s povrchom 
z umelej trávy. Stavba sa zo začiatku sľubne 
rozbehla, avšak neskôr bola z technických 
dôvodov a tiež z dôvodov na strane subdo-
dávateľa pozastavená. Problémy sa podarilo 
vyriešiť a nový športový areál získava svoje 
budúce kontúry. V tomto roku sa síce z dôvo-
dov klimatických podmienok nepodarí polo-
žiť finálnu tartanovú vrstvu bežeckej dráhy, 
avšak „spodná stavba“ bude sfinalizovaná. 
Pokládka tartanovej vrstvy sa zrealizuje 
v jarných mesiacoch.

Projekt atletickej dráhy je financovaný 
z Fondu na podporu športu. Projekt multi-
funkčného ihriska je financovaný z Progra-
mu rozvoja vidieka v rámci MAS Dolné  
Záhorie. n     -red-

V lokalite Pasoviská 
budujeme inžinierske 
sietePráce na výstavbe 

atletickej dráhy boli 
obnovené

Z dotácie bSk obec 
obstarala športové 
a tréningové potreby 
pre futbalistov TJ

Obecná polícia je 
presťahovaná do 
nových priestorov

Predsedom klubu 
starostov a primátorov 
okresu Malacky sa stal 
starosta Veľkých Levár
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Ako už býva každoročne zvykom, aj na rok 2023 obec 
vydala kalendár. A pretože v roku 2023 oslávi detský 
folklórny súbor Leváranek 20 rokov od založenia, je veno-
vaný práve jemu. Kalendár si môžete zakúpiť v kultúrnom 
dome za cenu 3,50 EUR. n -red-

Veľkolevárski prváci v sprievode rodičov, 
pani učiteliek a zamestnancov obce vysadili 
27. októbra ďalších 600 metrov lipovej aleje. 
V tradícii výsadby stromov s našimi prvákmi 
sme pokračovali už štvrtýkrát. Spoločne sa 
podarilo vysadiť 50 vzrastlých stromov popri 
kanáli smerujúcom k Abródu.

Naši prváci tak majú živú pamiatku na svo-
je začiatky v základnej škole. Veríme, že sa na 
jar stromčeky zobudia a budú deti sprevádzať 
po celý život a že budú živou pripomienkou 
toho, kde deti prežívali detstvo a kde majú 
korene.

Projekt finančne podporil Bratislavský 
samosprávny kraj z Bratislavskej regionál-
nej dotačnej schémy v rámci Individuálnych 
dotácií.

Aj s tohtoročnými 
prvákmi sme vysadili 
lipovú alej

Ďakujeme geodetovi Branislavovi Šteflíkovi za bezplatné vytýčenie hraníc obecného pozemku, 
na ktorom sme stromy vysadili. Za kvalitný konský hnoj ďakujeme sponzorovi pánovi Petrovi 
Paštekovi. Za zmulčovanie pozemku ďakujeme spoločnosti Asparagus a za párky na hotdogy 
ďakujeme spoločnosti Berto. n

 Richard Nimsch, starosta obce 

Obec vydala 
kalendár na rok 2023
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Začiatkom roka 2020 sa obec zapojila do 
národného projektu „Zelené obce Sloven-
ska“. Cieľom bolo podporiť výsadbu zelene 
v intraviláne obce a to na miestach, kde to 
dovoľuje podzemné či nadzemné umiestne-
nie inžinierskych sietí. V boji o podporu boli 
Veľké Leváre úspešné a po dva a pol roku  - 
v októbri 2022 – uzatvorili so Slovenskou 
agentúrou životného prostredia zmluvu na 
výsadbu 78 vzrastlých stromov v štyroch 
lokalitách obce. 

V priebehu mesiaca november zrealizovala 
výsadbu spoločnosť, ktorú vybrala Slovenská 
agentúra životného prostredia. Stromy boli 
vysadené v areáli základnej školy, na ulici 
Mládežníckej a Pri štadióne, ďalej v novej 
časti nového cintorína a tiež pri betónovom 
oplotení futbalového ihriska. 

Celkovo bolo vysadených 78 stromov 
v druhovom zložení javor poľný, hrab oby-
čajný, jarabina vtáčia, čerešňa vtáčia, dub 
cerový, lipa malolistá a jaseň úzkolistý.

Z pohľadu intenzity výsadby bol rok 2022 
pre obec rekordný. Vďaka rôznym dotáciám 
sa podarilo vysadiť celkom 228 stromov 
(50 stromov v lipovej aleji, 12 sakúr na Vino-
hradníckej ulici, 88 stromov vo vetrolame pri 
Zámockom kanáli, 78 stromov v intraviláne 
z projektu Zelené obce Slovenska). 

Celkový objem výsadby stromov obcou 
v rokoch 2019 až 2022 dosiahol viac ako 
460 kusov (lipové aleje, jedlé gaštany a slivky 
pri cyklotrase, čerešne, jablone, borovice, 
javory a iné v areáli ZŠ a na ihrisku). 

Výsadbou stromov sa mení vzhľad obce 
a krajiny. Nová zeleň bude intenzívnejšie 
vnímaná až po 10 až 15 rokoch života, keď 
koruny naberú na objeme. Aktivitu obce v ob-
lasti výsadby stromov ocenia najmä budúce 
generácie, ktorým tu vysádzané „zelené de-
dičstvo“ zanecháme. n -red-

Barokový stĺp hanby, nazývaný aj pranier, na-
chádzajúci sa na ulici SNP oproti katolíckemu 
kostolu, je jednou z národných kultúrnych 
pamiatok lokalizovaných vo Veľkých Levá-
roch.  Jeho súčasný stav si vyžaduje opravu. 
Obec sa tri roky snažila o získanie finančných 
prostriedkov na jeho  odbornú pamiatkovú 
obnovu. A konečne bola úspešná. Obnovu 
praniera v zmysle projektu schváleného 
Krajským pamiatkovým úradom podporil 
finančnou dotáciou z rozpočtovej rezervy 
predsedu Vlády SR Eduarda Hegera. 

Počas zimných mesiacov zrealizuje obec 
výber dodávateľa odborných reštaurátor-
ských prác. Samotná obnova stĺpu hanby sa 
pravdepodobne uskutoční v druhom a treťom 
štvrťroku 2023. n -red-

Snaha veľkolevárskej radnice o získanie čo 
najväčšieho množstva financií z európskych 
a národných fondov na rozvoj obce a zhod-
notenie obecného majetku sa opäť vyplatila. 
Do obce smeruje pol milióna eur určených 
na revitalizáciu územia popri bytových do-
moch č.607 až 611 na Družstevnej ulici pod 
názvom projektu Revitalizácia vnútroblokov 
Veľké Leváre.

Obec získala dotáciu  
na obnovu stĺpa hanby

Levárski poľovníci 
zachránili zraneného 
dravca, aj vy môžete 
pomôcť

V novembri pri spoločnej poľovačke na di-
viaky spozorovali levárski poľovníci zra-
neného dravého vtáka – myšiaka hôrneho. 
Mladý jedinec nevedel vzlietnuť a potácal 
sa na jednej nohe. Dravca odchytili, uložili 
do prevoznej klietky a privolali pracovníka 
Štátnej ochrany prírody, Správy chránenej 
krajinnej oblasti Záhorie. Ten odchyteného 
jedinca skontroloval, potvrdil zlomeninu 
nohy, avšak tiež jeho dobrú kondíciu. My-
šiaka následne odviezol na ošetrenie. Jedinec 
bude po uzdravení a rekonvalescencii opäť 
vypustený do voľnej prírody. 

Aj vy môžete pomôcť
Ak na Záhorí spozorujete zraneného živo-
čícha, nález môžete telefonicky oznámiť  
Štátnej ochrane prírody, Správe CHKO Záho-
rie na telefónnom čísle 0903 298 338. Využiť  
môžete tiež telefónne číslo polície 158,  
prí padne integrovaný záchranný systém 
112. Na oboch linkách posunú nahlásenú 
informáciu zodpovednému pracovníkovi  
ŠOP CHKO Záhorie. n -red-

budeme revitalizovať územie popri bytovkách 
na Družstevnej. Získali sme polmiliónový 
finančný príspevok z eurofondov. 

V rámci obnovy územia je plánovaná re-
konštrukcia chodníka, odstránenie drevených 
stĺpov a nadzemných vedení, rekonštrukcia 
rozvodov verejného osvetlenia a osadenie oce-
ľových stožiarov, vybudovanie vjazdov na par-
kovacie plochy, zrekonštruovanie spevnených 
plôch popri bytových domoch, vybudovanie 
spodnej stavby stojísk na kontajnery, osade-
nie lavičiek, cyklostojanov a prvkov detských 

ihrísk pre malé deti, vybudovanie prvkov na 
zadržiavanie dažďovej vody a tiež výsadba 
veľkého množstva stromov a inej zelene.

Aj keď predmetom projektu nemohlo byť 
budovanie parkovacích plôch, pri plánovaní 
sa počítalo s ich umiestnením a postupným 
dobudovaním.     

Aktuálne je vyhlásené verejné obstará-
vanie na výber dodávateľa stavebných prác. 
Realizácia diela je plánovaná v druhom 
a treťom štvrťroku budúceho roka. Projekt 
je financovaný z Integrovaného regionálneho 
operačného programu. n 

 Richard Nimsch, starosta obce

Z projektu „Zelené obce 
Slovenska“ pribudlo 
v Levároch ďalších 
78 stromov
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12. novembra 2022 odslúžil P. Jaroslav 
kinka, cR v rímsko-katolíckom kostole 
Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch 
svätú omšu za piatich zomrelých kňa-
zov, ktorí pôsobili v našej farnosti. ich 
telesné pozostatky boli doteraz uložené 
na starom cintoríne. kto boli títo kňazi 
a aké boli dôvody exhumácie sme sa 
krátko spýtali P. Jaroslava kinku, cR.

P. Jaroslav, prečo k exhumácii tiel po-
chovaných kňazov vlastne prišlo?
P. Jaroslav: Už veľa rokov som nosil v srdci 
myšlienku preniesť pozostatky kňazov zo 
starého cintorína na nový. Staré hroby boli 
v zlom stave, po rokoch im chýbalo správne 
označenie. Poprosil som P. Gabriela Kocha, 
ktorého zaujímajú dejiny, aby zistil, ktoré-
mu kňazovi patril konkrétny hrob. Za kňazov 
bola odslúžená svätá omša a ich telesné po-
zostatky boli pochované na novom cintoríne 
pod hlavným krížom. Pohrebu sa zúčastnili 
aj rodáci Štefana Petríka Slanického.

Čo o týchto piatich kňazoch vieme? 
P. Jaroslav: Vieme, že všetci pôsobili v našej 
farnosti, a že to boli veľmi zaujímavé osob-
nosti. Základné informácie o týchto piatich 
kňazoch spracovala pani Mária Biksadská, 
a sú dostupné aj na našej farskej webovej 
stránke. 

Základné informácie 
o piatich kňazoch 

Anton berenhazi (1816-1856)
* 23. októbra 1788  
† 10. augusta 1856 Veľké Leváre
Vyštudoval teológiu v Trnave v seminári 
sv. Štefana v r. 1812. V tom istom roku bol 

26. augusta vysvätený za kňaza. Poslali ho za 
kaplána do Veľkých Levár, kde sa po štyroch 
rokoch stal farárom. Túto farnosť spravoval 
štyridsať rokov. Zomrel vo Veľkých Levároch 
a bol tu aj pochovaný. 

František Jalovecký (1831-1848)
* 12. októbra 1806, Liptovský Hrádok 
† 3. júla 1882, Veľké Leváre
Filozofické štúdiá absolvoval v Trnave, te-
ologické vo Viedni. Za kňaza bol vysvätený 
17. augusta 1831. Ako kaplán pôsobil vo Veľ-
kých Levároch, kde sa v r. 1837 stal kuráto-
rom konvertovaných anabaptistov. 20. ok-
tóbra 1848 bol menovaný za farára v Dolnej 
Krupej, kam nastúpil 15. novembra toho roka 
a po 33 rokoch práce rezignoval 26. septem-
bra 1881 kvôli vysokému veku. Na dôchodku 
žil vo Veľkých Levároch, kde aj zomrel. Bol 
príkladným kňazom, vzácnym rodoľubom 
a národným buditeľom.

Maximilian Jalovecký (1856-1889)
* 2. októbra 1817, Bobrovec,  
† 11. februára 1889, Veľké Leváre 
Gymnázium navštevoval v Bratislave. Filozo-
fické štúdiá absolvoval v Trnave, teologické 
začal študovať vo Viedni, ale pre chorobu 
ich ukončil v Trnave. Za kňaza ho vysvätili 
23. júna 1842. Ako kaplán pôsobil v Dolnej 
Krupej, od r. 1845 v Majcichove. Od r. 1848 
pôsobil v rôznych funkciách vo Veľkých Levá-
roch, od r. 1854 účinkoval ako administrátor, 
od r. 1856 ako farár, od r. 1858 ako dekan, 
od r. 1881 titulárny kanonik ostrihomský. 
S funkciou dekana dištriktu súvisela aj funk-
cia dozorcu cirkevných škôl, čiže bol v stálom 
styku so školami a učiteľmiDr. Andrej Rad-
linský začal v Budíne v roku 1852 vydávať 
Prostonárodnú Bibliotéku. Jalovecký je auto-

rom jej prvého zväzku, ktorý obsahoval štyri 
prírodovedné predmety: hviezdoveda, zeme-
pis, prírodopis a silozpyt. Žiaci národných 
škôl dostali tak veľmi cenný zdroj informácií 
z prírodovedných predmetov. Jaloveckého 
Silozpyt alebo fisika z 1. zväzku Prosto-
národnej Bibliotéky je prvým pojednaním 
z odboru fyziky v druhej polovici 19. sto-
ročia v slovenskom jazyku. Napísať v tom 
čase (roku 1852) Silozpyt-fisiku vyžadovalo 
odvahu. Bola to vlastne priekopnícka práca, 
lebo nebolo sa o čo oprieť a bolo nevyhnutné 
vytvoriť slovenskú fyzikálnu terminológiu. 
Jaloveckého Silozpyt alebo fisika ako súčasť 
1. zväzku Prostonárodnej Bibliotéky splnil 
nielen svoju pôvodnú úlohu ako obľúbený 
zdroj poučenia v „čítacích“ spolkoch, ale dôs-
tojne zastával aj poslanie jedinej učebnice 
tohto druhu. Prispieval tiež do Katolíckych 
novín (v r. 1850, 1851 a 1873-1874). Zomrel 
vo Veľkých Levároch.

Štefan Petrík Slanický (1874-1875)
* 16. januára 1839  
† 15. novembra 1875
Bol kňaz, básnik a národovec. Vysvätený za 
kňaza bol 27.júla 1863. Pôsobil v seminári 
v Nitre, organizoval život v seminári a snažil 
sa prebudiť bohoslovcov pre prácu na ná-
rodnom poli.  Ako kaplán pôsobil na Záhorí 
v Senici, v Podolí pri Piešťanoch (1866), v To-
poľčiankach (1871), od r. 1874 až do smrti bol 
v obci Veľké Leváre.

Adolf Michal Melíšek (1895-1917)
* 29. augusta 1854, Radava  
† 9. apríla 1917, Bratislava
Pochádzal z roľníckej rodiny. Študoval na 
rehoľných školách v Pezinku a v Békešskej 
Čabe. Po štúdiách vstúpil do rehole kapucí-
nov v Budmericiach, kde prijal meno Adolf. 
Za kňaza ho vysvätili v r. 1877. Onedlho 
odišiel z kapucínskeho kláštora a účinko-
val ako svetský kňaz; najprv ako kaplán 
v Budmericiach, Budapešti (1889), potom 
ako administrátor farnosti v Plaveckom 
Štvrtku (1890), ako farár (1895) a neskôr de-
kan (1898) vo Veľkých Levároch. Od r. 1898 
bol dekanom a škôldozorcom Malackého 
okresu. Umrel v bratislavskej nemocnici. 
V r. 1897 sa stal majiteľom, vydavateľom 
a zodpovedným redaktorom časopisu Po-
sol Božského Srdca Ježišovho, do ktorého 
prispieval mnohými náboženskými poučný-
mi článkami. Zaslúžil sa o rozvoj školstva 
v okrese. Písal najmä homiletickú literatúru, 
časť z nej uverejnil v Kazateľni. n
 ZuP

Uskutočnila sa exhumácia telesných pozostatkov piatich 
kňazov, ktorí pôsobili vo Veľkých Levároch
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História futbalu vo Veľkých Levároch je 
bohatá, onedlho oslávi levársky klub 
krásnych 110 rokov svojej činnosti. 
V ostatnom období prešiel klub zme-
nami. Má nových členov výboru a pred-
sedu. Nielen o tejto zmene, ale aj o tom, 
čo levársky futbal trápi a teší, a o víziách 
klubu, sme sa zhovárali s  novozvole-
ným predsedom TJ Veľké Leváre, pánom 
Dušanom Švarcom. 

Nie je tajomstvom, že športový klub vo 
Veľkých Levároch prešiel nedávno istou 
zmenou. Predstav našim čitateľom ak-
tuálny výbor klubu.
Niekedy v polovici septembra sa konala člen-
ská schôdza, na ktorej bol členskou základňou 
odsúhlasený nový výbor. Za predsedu športo-
vého klubu som bol zvolený ja, podpredsedom 
je pán Mário Čermák. Tajomníkom je pán Karol 
Kozák. Ďalšími členmi výboru sú pán Pavol 
Stolár, ktorý je zároveň hospodárom na ih-
risku, pán Vladimír Ferenčič, ktorý je vedúcim 
A mužstva mužov, ďalej Marián Beňa, ktorý 
je náš itečkár a má na starosti komunikáciu, 
a pán Milan Daniel (šéftrenér mládeže). Takže 
toto je náš sedemčlenný výbor.

Ako sa vám zatiaľ darí? 
Začíname pracovať. Zatiaľ je za nami dvoj-
mesačná robota. Stretávame sa ako výbor 
pravidelne každý týždeň. Vstúpili sme do 
klubu v štádiu, keď celé občianske združe-
nie TJ Veľké Leváre a celý klub stagnoval.  
Nefungoval tak, ako by mal. 

V čom nefungoval? Ako sa s tým chce 
nový výbor popasovať? 
Nefungoval čo sa týka  práce občianskeho 
združenia, ale aj futbalu ako takého. Je to 
vidieť momentálne aj na mužstvách, ktoré 
máme prihlásené do súťaží. Jednoducho 
musíme to zastabilizovať.

Aká je momentálna situácia v klube?
V klube máme momentálne mužov, ktorí, 
žiaľ, hrajú na Leváre veľmi nízku súťaž. Taká 
sa asi vo Veľkých Levároch počas 110-ročnej 
histórie futbalu ani nehrala. Nemáme dorast. 
Máme starších žiakov do 15 rokov (U15), pri 
ktorých nám ale pomáhajú chlapci z Mala-
ciek, lebo nemáme týchto tínedžerov dosta-
tok. Jediné vlastné mužstvo, ktoré máme 
z odchovancov je U13, to sú čisto levárske 
deti. Od leta nám začali, aj vďaka otcom 
a zároveň novým trénerom pánovi Mirovi 
Jurkovičovi a Martinovi Rejžekovi, fungovať 

chlapci, ktorých budeme budúci rok prihla-
sovať prvýkrát do súťaže v kategórii U8. Tam 
som veľmi šťastný z toho, že sa prihlásilo 25 
detí. Keď vidím na tréningoch ten  fanklub 
rodičov, ktorí tam stoja a pozerajú, ako sa 
ich deti učia kopať do lopty, tak to je niečo 
úžasné.

Toto je niečo, čo by mohla byť cesta. In-
vestovať do našich detí, do budúcnosti.  
Presne. Celkovo vo všetkých troch vekových 
kategóriách máme okolo 50-60 detí. No ne-
máme dorastencov. A bude to chvíľu trvať, 
než nám dorastú malí chlapci, a budú hrať 

súťaže, ktoré by sme potrebovali mať v Le-
vároch. Aj pre budúcnosť samotného A muž-
stva mužov je to dôležitá vec, aby sme mali 
vo vlastných radoch svojich odchovancov, 
ktorých naučili hrať futbal naši tréneri, ktorí 
sú tiež občanmi našej obce. 

Hrajú naše deti aj v okolitých dedinách, 
resp. iných kluboch? Určite je vždy lep-
šie, keď máme našich doma…
No momentálne nám pri tej U15 pomáha aj 
iný klub (Žolík Malacky, pozn. red.) Niektoré 
naše deti, tie šikovnejšie, hrajú druhú ligu, 
ale hrajú ju za Žolík. Tá pomoc zo Žolíka pre 
nás je vlastne v tom, že U15 hráme aj u nás, 
máme ju prihlásenú. Ale našich vlastných 
detí tu máme momentálne len 7, a to je málo. 
Aj našich dorastencov , ktorí sú vlastne len 
štyria, máme roztrúsených po okolitých de-
dinách. Už nemôžu hrať za starších žiakov, 
ešte nemôžu hrať za dospelých, a tak hrajú za 
dorast po okolí. My veríme, že sa nám vrátia 
do Levár, keď budú dospelí a pomôžu nám 
hrať za A mužstvo.

Vieme, že vo svete bežne hrávajú fut-
bal aj ženy a dievčatá. Ako je to v Levá-
roch? 
V Levároch ženy vo futbale nemáme. Dievča 
máme v U13 jedno. Nie je síce z Levár, ale hrá 
tu. Na jar ju určite uvidíte na trávniku v le-
várskom drese. Z toho sa tešíme. Sme tomu 
otvorení, aby aj dievčatá a ženy hrali futbal. 
A na tomto mieste by som aj chcel apelovať 
na rodičov, že futbal nie je len pre chlapcov. 
Treba priviesť aj dievčatá, sú u nás vítané, 
vieme ich zapojiť do prípravy. Bolo by super, 
keby vzniklo aj dievčenské družstvo.

Máte aj nejaké promoakcie? Robíte niečo 
ako nábor?
Áno. A chceme v tom aj naďalej pokračovať. 
Práve z toho vzniklo tých 25 detí, ktoré už 
behajú po trávnikoch. A vo februári idú na 

svoju prvú akciu do Malaciek do ŠH Malina. 
Tešíme sa tomu. Na tú ich premiéru ich treba 
ísť pozrieť a  ísť ich povzbudiť.

Aké sú problémy, s ktorými sa musí 
neprofesionálny futbal vysporiadať? 
konkrétne aj levársky klub? 
Dnes sa nedá žiaden šport na Slovensku, 
a ani futbal,  robiť bez podpory rodičov. 
A samozrejme, aj amatérsky futbal potre-
buje peniaze a sponzorov. V tomto nám 
veľmi pomáha obec. Chcem sa poďakovať 
pánovi starostovi a poslancom za podporu 
levárskeho futbalu. Musím povedať, že sme 
stotožnení so slovami pána starostu, že v Le-
vároch nebudú hrať  futbal ľudia pre peniaze. 
Tak sa k tomu staviame aj my ako výbor. Sa-
mozrejme, že my sa nebránime tomu, ak sú 
chlapci šikovní a idú hrať aj profesionálne. 
Sme radi, že hrajú prvú ligu. Veď je to rekla-
ma aj pre Leváre, aj pre náš klub. Môžeme 
byť len hrdí, že momentálne dvaja chlapci 
v kategórii U 15, odchovanci nášho klubu, 
hrávajú za Petržalku 1. ligu. Takto sa aj levár-

Levársky futbal potrebuje patriotov 
a nadšencov. Ľudí, ktorí by mu vrátili, 
čo im dal
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Po piatich rokoch od začatia projektu 
revitalizácie Rudavy ukončilo v septem-
bri tohto roka bratislavské regionálne 
ochranárske združenie (bROZ) realizač-
né práce na dolnom toku Rudavy. Práce 
pozostávali z odstránenia betónového 
opevnenia, ktoré bránilo prirodzenému 
modelovaniu koryta rieky. Rieka sa tak 
predĺžila o 180 metrov.

Podobný projekt je na Slovensku unikát. 
„Pevne veríme, že vyšliapanie tejto náročnej 
cesty revitalizácie rieky Rudava nepomôže 
len rieke samotnej, ale naštartuje a sprie-
chodní aj cestu pre ďalšie vodné revitalizácie 
na Slovensku“, vyjadril sa na tlačovej kon-
ferencii Andrej Devečka zo združenia BROZ. 
Podľa Ing. Kataríny Holubovej, generálnej 
riaditeľky Výskumného ústavu vodného 

hospodárstva je stav vodných tokov na Slo-
vensku dlhodobo v nevyhovujúcom stave. 
Z tohto dôvodu je aj revitalizácia Rudavy 
jedinečným počinom, ktorej výsledky budú 
dôležité aj pri realizácii budúcich projektov 
po celom Slovensku. 

Prirodzená dynamika rieky bola najviac 
narušená v 70. rokoch minulého storočia, 
keď viac ako polovica z celkovej dĺžky 45 km 
koryta rieky bola umelo napriamená a vy-
dláždená betónovými panelmi. Takýto zásah 
do prirodzeného toku rieky sa stal migrač-
nou bariérou pre rôzne druhy rýb, pre kto-
ré bola rýchlo tečúca voda nevyhovujúcim 
prostredím. Rýchlejší odtok vody, ktorý bol 
v minulosti významný pre poľnohospodár-
stvo, je v súčasnosti nežiadúci, vzhľadom na 
klimatické zmeny. 

Zrevitalizovaná časť nadväzuje na priro-
dzený úsek Rudavy, ktorý je vyhlásený za 
lokalitu európskeho významu a za chránený 
areál. Rozmanitosť riečneho toku vytvára 
podmienky pre výskyt rôznych živočíchov, 
pre ktoré bol predchádzajúci stav rieky ne-
hostinným prostredím. 

Tento projekt pomohol odkryť aj niektoré 
legislatívne bariéry. Slovenský vodný zákon 
totiž nepoznal pojem revitalizácia vodného 
toku. Aj keď išlo o počin prospešný pre prí-
rodu, bol vnímaný ako vodná stavba a bolo 
nutné absolvovať komplikovaný proces 
stavebných povolení. Aj BROZ sa preto za-

pojilo do vytvárania nového legislatívneho 
pojmu „vodná revitalizácia“, aby sa v bu-
dúcnosti zjednodušila realizácia podobných  
zámerov. 

Na projekte sa podieľalo viacero partne-
rov, medzi iným aj Správa CHKO Záhorie, 
ktorá sa v spolupráci s BROZ zapojila do 
cezhraničného projektu INTERREG SK/AT – 
Ochrana a rozvoj riečnych biotopov v oblasti  
Alpsko-karpatského koridoru, v rámci ktorého 
je jednou z hlavných aktivít na Slovensku čias-
točná revitalizácia spodného toku rieky Ruda-
va. Na príprave odbornej štúdie sa podieľali 
odborníci zo Slovenskej technickej univerzity 
a Výskumného ústavu vodného hospodárstva. 
Dôležitým partnerom bola tiež obec Veľké  
Leváre a Slovenský rybársky zväz. 

Počas revitalizácie odstraňovali štyri bag-
re 90 dní viac ako štyri a pol tony betónu.  
Od prvého zamerania po začiatok prác uply-
nulo 1095 dní a bolo potrebných 26 stanovísk 
od zainteresovaných inštitúcií.  Obnovili sa 
viac ako dva kilometre vodného toku, vznik-
lo 82 nových meandrov a rieka sa predĺžila 
o 180 metrov. n VeB

Projekt revitalizácie Rudavy 
spája prírodu aj ľudí

sky futbal zviditeľňuje. To je v poriadku. Ale 
nezabúdajme, že my nie sme profesionálny 
klub. Hráme futbal dobrovoľne a zadarmo, 
lebo nás baví. Čo potrebujeme v Levároch? 
Potrebujeme levárskych patriotov a nad-
šencov. Hľadáme do tímu nadšencov, ktorí 
majú radi futbal a Leváre. Potrebujeme tých, 
ktorým tento klub pomohol a naučil ich kopať 
do lopty, ktorí potom odišli a svoje skúsenosti 
rozdávajú inde. Potrebujeme ich u nás doma, 
v Levároch. Hľadáme tých, ktorí môžu levár-
skemu futbalu vrátiť to, čo im dal. 

Jedným z takýchto nadšencov si aj ty. 
Ako je to s tebou a futbalom? Prezraď 
niečo viac.
V našej rodine je futbalová história. Tí skôr 
narodení budú poznať môjho starečka Aurela 
Švarca, ktorý v klube fungoval ako futbalista 
a neskôr ako funkcionár. On k futbalu viedol 
aj môjho otca a krstného otca. Ja som tiež 
odmalička hrával futbal. Hrával som v Le-
vároch za žiakov a dorastencov. Žiaľ, potom 
som skončil kvôli zraneniu. Ale vrátil som sa 

neskôr k futbalu vďaka môjmu synovi, ktorý 
začal tiež hrávať futbal v Devínskej. Pre mňa 
bolo prirodzené pomáhať synovi, presne tak 
ako to teraz vidíme na tých tréningoch, že tí 
tatkovia si to zobrali pod krídla. Tak som začal 
v Devínskej Novej Vsi robiť asistenta trénera. 
Ale nikdy som nerobil takú funkciu, do akej 
som bol teraz zvolený. Je to pre mňa novinka 
a tiež výzva, ale rád by som vrátil levárskemu 
futbalu to, čo mi dal. Napriek neskoršiemu 
zraneniu, keď som bol malý mal som často 
laryngitídy a astmu, a futbal mi roztiahol pľú-
ca a dal ma do poriadku (smiech). A ťažím 
z toho dodnes. Momentálne si futbal pravidel-
ne zahrám za „starých pánov”. A stále ma to 
baví. Rád by som dosiahol to, aby sa levársky 
futbal dostal tam, kam patrí.

Ako novozvolený predseda klubu začínaš 
s čistým štítom. Aké sú vízie klubu?
Chcem sa pozerať dopredu. Budúci rok osla-
vuje TJ Veľké Leváre 110 rokov. Začíname 
pripravovať väčšiu akciu, niekedy v polovici 
júna, kde pozveme väčšie kluby. V našej vízii 

vychádzame z toho, že nie sme profesionálny 
klub, a preto hráme futbal vo svojom voľ-
nom čase, z patriotizmu, z lásky k futbalu. 
Levársky futbal má byť o láske k futbalu 
a o ľuďoch, ktorí chcú dostať levársky fut-
bal tam, kam patrí. To je naša vízia, toto sú 
naše ciele.

Silné vízie. Držíme klubu palce. chcel 
by si niečo dodať na záver? 
Rád by som poďakoval pánovi starostovi 
a poslancom za to, že sa na ihrisku robia 
potrebné veci. Či plot, výsadba popri plo-
te, máme pekné kabíny, toalety, je to nové 
a funkčné. Obec sa o futbal v obci zaujíma 
a stará. Vieme, že sa chystá aj výmena ná-
drže na vodu. To my tu na kopci v Levároch, 
naozaj potrebujeme. Tiež chcem poďakovať 
pánovi Čermákovi, ktorý sa stará o trávnik, 
pánovi Stolárovi, nášmu hospodárovi, páno-
vi Dr. Houndjo, ktorý nám robí dobrovoľne 
lekára pri zápasoch a všetkým, ktorí futbal 
v Levároch robia srdcom - z lásky k futbalu 
a k Levárom. n  ZuP
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Druhá decembrová sobota sa v našej obci 
niesla v obzvlášť vianočnej atmosfére. Na 
Levárskom advente bol od včasného dopo-
ludnia počuť koledy, rozvoniavalo varené 
víno, cigánska, guláš a iné dobroty. Atmo-
sféru dotváral svietiaci vianočný stromček 
a stánky s výrobkami pre potešenie i pochut-
nanie. Nechýbal ani pestrý  program. Spievali 
a recitovali veľkolevárski škôlkári a školáci, 
deti zo Základnej umeleckej školy Sekule, 
speváci a hudobníci zo súboru Leváranek. 
Niekoľko vianočných i nevianočných piesní 
zaspievala Soňa Cipínová, priestor pred kul-
túrnym domom rozozvučali dvojhlasne aj Zu-
zana Pucherová a Gabika Peťková v sprievode 
gitaristu Petra Müllera. S výberom ľudových 
piesní vystúpila aj ženská spevácka skupina 
Leváranky. 

O pätnástej hodine sa konalo vyhodnotenie 
súťaže vo vianočnom pečení. Všetky súťažné 
výrobky si mohli predtým návštevníci v kul-
túrnom dome nielen obzrieť, ale aj ochutnať. 
Súťažilo sa v troch kategóriách. Prvou kate-
góriou bolo suché pečivo. Na treťom mieste 
sa umiestnila pani Jozefína Hlavenková a jej 
vanilkové rožteky, na druhom mieste skončila 
pani Anna Michálková s lineckými koláčikmi 
a víťazkami sa stali pekárky z Jednoty dô-
chodcov, ktoré napiekli orechové ováliky. 

V druhej kategórii súťažili krémové zá-
kusky. Na tretej priečke sa umiestnila pani 
Jana Majerská s veterníkmi, druhé miesto 
patrilo pani Marte Bordákovej a šuhajdám 
a na prvom mieste sa umiestnila pani Jozefí-
na Hlavneková so svojimi medovými rezmi. 

Posledná kategória patrila pečivu slanému. 
Pomyselnú bronzovú medailu si odniesla pani 
Jozefína Hlavenková, ktorá napiekla pagáčiky, 
na druhom mieste sa umiestnila pani Mária 
Kovarovičová so šunkovými tyčinkami a víťaz-
kou tejto kategórie sa stala pani Jozefína Fábi-
ková, ktorá súťažila so slanými tyčinkami. 

Po vyhodnotení súťaže a odovzdaní cien ví-
ťazkám nastal čas losovať tombolu. Vyhrať sa 
dali rôzne zaujímavé, chutné aj užitočné ceny, 
ktoré sa v období predvianočnom zídu ako 
soľ. Či už prípravky na upratovanie, alebo na 
pečenie, prípadne na príjemné zrelaxovanie 
v podobe voňavého čaju či slaných dobrôt. 

V nedeľu 6. novembra 2022 sa konala tradič-
ná Svätohubertská omša, ktorú organizovalo 
Poľovnícke združenie Veľké Leváre. Omša sa 
začala tradičným sprievodom s ulovenou sr-
nou v rímskokatolíckom kostole Mena Panny 
Márie. Táto slávnostná atmosféra bola spri-
jemnená hudbou hranou na lesných rohoch. 
Sv. omšu celebroval pán farár Mgr. Jaroslav 
Kinka CR a na záver omše požehnal, pre-
vzal a poďakoval poľovníkom za prinesené 
dary.

Táto slávnostná udalosť bola oslavou nie-
len prírody, ale i poďakovaním poľovníkom, 
ktorí sa o zver počas zimy starajú a tým na-
pĺňajú odkaz sv. Huberta. n
 Jozef Kovarik

Poľovníci si tradičnou 
svätohubertskou 
svätou omšou uctili 
svojho patróna

Levársky advent pomohol dobrej veci

Ceny v tombole boli rozdané a nasledovala 
časť, na ktorú sa tešili predovšetkým deti. 
V sprievode dvoch čertov a troch anjelov 
prišiel Mikuláš. Spýtal sa, či všetky deti celý 
rok poslúchali a či teda dostanú od Mikulá-
ša sladkú odmenu, alebo len uhlie od čerta. 
Našťastie, všetci boli celý rok dobrí, a tak si 
čerti so sebou nikoho neodniesli. Na záver 
programu vystúpili deti zo Zumbičky Zet so 
svojím rezkým tanečným programom. 

Okrem vianočnej atmosféry, ktorú sem 
mohli prísť všetci načerpať, toto podujatie 
pomohlo aj dobrej veci. Výťažok z akcie pu-
toval Marekovi Kujanovi na kúpeľnú liečbu. 
Starosta obce Richard Nimsch odovzdal 
Marekovi symbolický šek na 3000 eur, kto-
ré sa počas celého dňa podarilo vyzbierať. 
Levársky advent sa tak stal podujatím, kde 
sa snúbil príjemne strávený predvianočný 
čas s pomocou dobrej veci. Ľudia by si mali 
pomáhať, a to nielen na Vianoce. 

Srdečná vďaka tiež patrí sponzorovi, firme 
Berto a obci Veľké Leváre. n VeB
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Vo štvrtok 20. októbra sa z kultúrneho domu 
ozýval veselý smiech. Prváci boli slávnostne 
pasovaní za žiakov našej školy. Ako každý 
rok, aj tentokrát si pre nich deviataci pripra-
vili kopec úloh, ktoré museli splniť. Taktiež 
museli ukázať, čo sa už naučili – a veru nám 
s radosťou zaspievali, zarecitovali i zatan-
covali. Po zložení prváckeho sľubu ich ča-
kala slávnostná hostina – ako sa na takýto 
významný deň patrí. Prváci, prajeme vám, 
nech sa vám v škole darí! n

Vladimíra Perničková,  
riaditeľka ZŠ s MŠ Veľké Leváre

imatrikulácia 
prváčikov

V tomto školskom roku spustilo ministerstvo školstva projekt modulov – zaujímavých ino-
vatívnych hodín telesnej a športovej výchovy. Naša škola prejavila záujem byť súčasťou 
tohto projektu a prijali sme ponuku Slovenského stolnotenisového zväzu na realizovanie 
Modulu – Stolný tenis do základných škôl. Do konca školského roka absolvujú žiaci 1. stupňa 
ZŠ niekoľko hodín telesnej výchovy pod vedením kvalifikovaného trénera, naučia sa základy 
ping-pongu ... a možno sa časom pridajú k starším žiakom, ktorí už stolnotenisový krúžok 
u nás navštevujú. Už teraz sa na hodiny TŠV tešíme! n

Zážitkové hodiny telesnej 
a športovej výchovy
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Základná škola s materskou školou a Združe-
nie rodičov ZŠ vo Veľkých Levároch srdečne 
pozýva rodičov, priateľov a priaznivcov na-
šej školy, ako aj všetkých, ktorí radi plesajú 
a zabávajú sa na jubilejný 20.  školský ples, 
ktorý sa bude konať 11. februára 2023 o 19.00 
v kultúrnom dome vo Veľkých Levároch. n

Pozvánka 
na školský ples
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V máji 2022 získala naša škola dotáciu z Bra-
tislavského samosprávneho kraja na projekt 
Záhrada plná tajomstiev. Cieľom projektu 
bolo premeniť školský areál na priestor na 
zážitkové učenie. Priestor, v ktorom budú 
môcť školáci i škôlkari nielen pozorovať život 
v prírode, ale ho aj podporovať a chrániť. Pro-
jekt sme realizovali do konca novembra.

Záhrada 
plná tajomstiev

Od začiatku školského roka sa naši žiaci aktívne zapájajú do rôznych súťaží. Zúčastnili sme sa Záhoráckeho robota v Jakubove, merali si sily 
v šachu, bojovali o postup do okresného kola v Pytagoriáde a olympiádach zo slovenčiny, angličtiny a geografie. Máme úspešných riešiteľov 
školských kôl, ktorí sa aktívne pripravujú na ďalšie kolo súťaží. Držíme vám palce! n

Súťažíme

Z dotácie sme zakúpili vtáčie búdky a hmy-
zie hotely, ktoré žiaci osadili na hodinách 
techniky, a teraz čakajú na svojich nových 
nájomníkov. Taktiež kŕmidlá pre vtáčiky, aby 
sme mohli nakŕmiť hladné spevavce v čase, 
kedy sa im už bude potrava hľadať ťažko.

V areáli školy pribudli nové komposto-
viská, žiaci zasadili kríky rakytníka a malín. 
Dobre uschované semienka liečivých bylín 
a ďalších rastlín čakajú na jar, aby sme ich 
mohli vysadiť a prilákať hmyz a včielky do 
našej záhrady. A aby sme sa o záhradu dobre 
postarali, nemôže chýbať vo vybavení po-
riadne záhradné náradie. Starší budú môcť 
pozorovať a vyhodnocovať prírodné javy aj 
prostredníctvom meteostanice. A každý, kto 
sa bude chcieť dozvedieť viac o tom, čo všetko 
žije v našej tajomnej záhrade, ale aj v obci či 
jej blízkom okolí, nájde zaujímavé informácie 

na náučných tabuliach, ktoré budú čoskoro 
osadené v priestoroch školy. Vďaka dotácii 
z BSK vytvárame našim školákom priestor 
byť nielen pozorovateľom, ale aj priamym 
účastníkom života okolo nás. n

 Vladimíra Perničková,  
 riaditeľka ZŠ s MŠ Veľké Leváre
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ŠPORT

kde sa dá cvičiť 
vo Veľkých Levároch

katka, odkedy sa golfu venuješ a ako si 
sa k nemu vlastne dostala?
Golfu sa venujem už desať rokov, čiže od 
mojich cca ôsmich rokov. Všetko začalo tak, 
že môj otec dostal od mamy poukážku k na-
rodeninám na zopár golfových lekcií s tré-
nerom. Veľmi sa mu to zapáčilo, tak pokra-
čoval a medzitým do toho so sebou stiahol 
viacerých členov našej rodiny, vrátane mňa. 
Spočiatku ma to veľmi nebavilo, no postupom 
času mi golf prirástol k srdcu. Pred desiati-
mi rokmi by mi ani len nenapadlo, že vďaka 
golfu získam štipendium, ktoré mi umožní 
štúdium na vysokej škole v zahraničí.

kde trénuješ? Trénuješ za nejaký klub? 
Za svoju „kariéru“ som vystriedala tri domov-
ské kluby. Začiatky som odohrala vo White 
Eurovalley Golf Park v Malackách. Neskôr 
som prešla do Golf Clubu Skalica. V „ska-
lických farbách“ som odohrala 7 sezón. Od 
roku 2021 som reprezentantkou Penati Golf 
Clubu v Šajdíkových Humenciach. Sú tam dve 
naozaj špičkové ihriská a tréningové plochy. 
Aktuálne preto najviac trénujem tam.
 
Na akých súťažiach a kde všade  si už 
bola? Ako si sa umiestnila? Tvoje naj-
väčšie úspechy? Vieme, že už sú... 
Väčšinu sezóny trávim na slovenských tur-
najoch, no vždy som veľmi vďačná, keď mô-
žem zbierať skúsenosti aj v zahraničí. Mala 

Úspešná mladá golfistka z Veľkých Levár 
– katarína chynoranská

som česť si odohrať tímový turnaj European 
Olympic Hopes Trophy v Slovinsku, kde náš 
dievčenský tím skončil na 2. mieste. Minulý 
rok som sa zúčastnila na Európskych maj-
strovstvách tímov dievčat do 18 rokov v Por-
tugalsku a tento rok som si turnaj zopakovala 
na Islande. Hrala som tiež na Európskych 
majstrovstvách klubových družstiev v Slo-
vinsku, kde sme reprezentovali Penati Golf 
Club a ako tím sme sa, vo veľkej konkurencii, 
umiestnili na 6. mieste. Absolvovala som po-
mimo turnaje v Maďarsku, Česku, Nemecku 
a Škótsku, v rámci ktorých som sa viackrát 
dobre umiestnila. 

Na Slovensku som zatiaľ získala tri prven-
stvá z turnajov SKGA (Slovenskej golfovej 
asociácie), titul majsterky klubu Penati, mi-
nulý rok 4. miesto a tento rok 3. miesto na 
Majstrovstvách Slovenska Juniorov v kategó-
rii dievčat do 18 rokov. Tento rok som si uhra-
la osobný rekord v počte rán na 18 jamiek 
- 3 rany pod par. Momentálne tiež figurujem 
na 3. priečke v národnom rebríčku dievčat do 
18 rokov a som členkou Slovenskej národnej 
golfovej reprezentácie.

Čo ťa na golfe najviac baví a prečo by si 
ho odporučila? 
Človek má príležitosť zrelaxovať na čerstvom 
vzduchu, v krásnom prostredí. Rozvíja pritom 
rovnako fyzickú, ako aj mentálnu stránku - 
sústredenie, kritické, strategické myslenie. 

Základná škola

Pondelok POWER YOGA 19:00 3,50 €

Streda PILATES 19:00 3,50 €

Piatok PILATES 19:00 3,50 €

kultúrny dom

Pondelok JUMPING 19:00 4 €

Utorok BODYWORK 18:30 3 €

Streda JUMPING 19:00 4 €

Štvrtok ZUMBA 18:30 3 €

Piatok JUMPING 19:00 4 €

Nedeľa ZUMBA 18:30 3 €

Na POWER YOGU je potrebné sa prihlásiť 
na telefónnom čísle 0948 448 923 a JUM-
PING na telefónnom čísle 0915 383 015

Golf je detoxom od každodenného zhonu. 
Veľmi sa mi tiež páči, že človek v rámci tur-
najov spoznáva zaujímavých ľudí a rovnako 
dokáže počas hrania tráviť čas v spoločnosti 
kamarátov. Hoci je golf prezentovaný ako 
menej dostupný šport, v skutočnosti tomu 
tak vôbec nie je. Navyše je jedným z mála 
športov, ktorý je vhodný pre deti rovnako ako 
pre seniorov. Poznám dokonca ľudí, ktorých 
operácie kolien, či vek vyše 65 rokov, od golfu 
neodradil. n

Katka, ďakujeme za rozhovor, a prajeme veľa 
úspechov v golfe i v štúdiu na vysokej škole.  
 ZuP
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