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Noviny obce Veľké Leváre

Milí Levárania,
plníme sľub a po troch mesiacoch vám do
schránok opäť roznášame Levárske noviny.
Od vydania ich prvého čísla sa v obci udialo množstvo vecí, o ktorých vás chceme
v novom čísle informovať. Zároveň si dovolím poďakovať za mnohé pozitívne ohlasy
oceňujúce kvalitu našich obecných novín.
Je výsledkom profesionálnej práce vzácnych
ľudí združených v redakčnej rade.
Množstvo udalostí sa deje len zásluhou aktívnych ľudí, ktorí pomáhajú v obci udržiavať

pulz života. Vďaka existencii takýchto ľudí vás
môžem pozvať na tri podujatia, ktoré sa v obci
v nasledujúcich týždňoch uskutočnia.
Srdečne vás všetkých pozývam na 10. ročník medzinárodného folklórneho festivalu
Detské krojované slávnosti, ktorý sa uskutoční už v sobotu 25. mája. Festival sa zrodil
vďaka zanieteniu pani Svetlany Valachovičovej, vedúcej súboru Leváranek. S podporou obce a tímu svojich spolupracovníkov
ho pani Valachovičová organizuje už celých
desať rokov.

Všetky deti pozývam v sobotu 1. júna
na oslavu Dňa detí. Podujatie pre ne obec
spoluorganizuje s aktívnymi mladými ľuďmi
z občianskeho združenia Na kopci.
Do tretice mi dovoľte pozvať vás všetkých
na Habánske hody, ktoré tento rok oslávime
v nedeľu 30. júna. Aj toto podujatie si vyžaduje angažovanosť členov komisií pri obecnom
zastupiteľstve a mnohých ďalších dobrovoľníkov. Som rád, že môžem povedať, že v obci
aktívnych ľudí máme. n

Richard Nimsch, starosta obce

Prečítajte si

Občanom záleží na krajších Levároch
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... a prídu aj habáni!
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Problém psy
Psy sa v Levároch v roku 2019 stali dôležitou témou. Problém voľne sa pohybujúcich
psov sa dostal nielen do lokálnych diskusií
a regionálnych novín, ale i do hlavných správ
súkromnej televízie. Žiaľ, je to tak, obec bojuje s problémom voľne sa pohybujúcich psov.
Niekedy ide o psy z obydlí sociálne neprispôsobivých občanov, ktorí sa o psy nestarajú,
inokedy o psy začipované, zaočkované, ktoré majiteľom buď utiekli, alebo ich majitelia
pustili vybehať sa.

Odchyt a pokuty

Mgr. Blažej Pišoja, prednosta obecného úradu

Obecný úrad
vo Veľkých Levároch
vedie nový prednosta
Od 1. marca tohto roka pôsobí vo funkcii
prednostu Obecného úradu vo Veľkých
Levároch Mgr. Blažej Pišoja. Požiadali
sme ho o krátky rozhovor.
Pán prednosta, mohli by ste sa obyvateľom Levár v krátkosti predstaviť?
Pochádzam zo stredného Slovenska. Sem
na Záhorie som sa presťahoval po skončení štúdia na vysokej škole. Najskôr som bol
trinásť rokov učiteľom, potom som prešiel
do Malaciek, kde som dva a pol roka pôsobil
ako samostatný odborný referent školského úradu na mestskom úrade. Tu som získal
skúsenosti s fungovaním samosprávy. Do
Levár dochádzam z Petrovej Vsi. Som ženatý,
mám dve dcéry. Som poslancom obecného
zastupiteľstva v Petrovej Vsi.

Predstavte, prosím, občanom
aj funkciu prednostu.
Ako prednosta som zamestnancom obecného
úradu. Mojou hlavnou úlohou je riadenie a organizovanie činnosti obecného úradu, som
teda nadriadený ostatným zamestnancom
obecného úradu. Som pravou rukou starostu
a vykonávam jeho nariadenia a tiež nariadenia uložené obecným zastupiteľstvom. n
Zhováral sa PaV
Všetko, čo potrebujete vedieť o Veľkých Levároch, nájdete na novej
webovej stránke obce levare.sk, na
Facebooku na stránke Obec Veľké
Leváre a v mobilnej aplikácii SOM Veľké
Leváre. n
-red-

Obec zintenzívnila snahu problém vyriešiť.
Od januára prostredníctvom obecnej polície
a Slobody zvierat v uliciach odchytila alebo
od majiteľov prevzala tridsať psov. Niektoré
psy obec umiestnila v útulku Slobody zvierat
v Bratislave, iné boli riešené vďaka spolupráci so Slovenskou alianciou ochrancov zvierat. Tie, ktoré mali majiteľov, boli majiteľom
vrátené. Obecná polícia ukladá pri odchyte
psa a jeho vrátení majiteľovi pokutu 30 Eur,
zároveň overuje uhradenie dane za psa. Obec
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pre ľahšiu identifikáciu majiteľa psa zakúpila
čítačku identifikačných čipov, ktorú obecná
polícia aktívne využíva. Zároveň boli obstarané dva záchytné koterce. Koterce nie sú
umiestnené v zastavanom území obce, takže
odchytené psy nerušia obyvateľov.

Povinné čipovanie psov
Zákon o veterinárnej starostlivosti hovorí,
že každý pes musí byť začipovaný (označený
transpondérom) najneskôr do 31. októbra
2019. V prípade nedodržania tejto povinnosti môže byť majiteľovi psa udelená pokuta
50 Eur. Čipovanie psa vykonáva veterinárny
lekár.

Zodpovednosť majiteľov
Za psa a následky jeho voľného pohybu zodpovedá majiteľ. V prípade ublíženia na zdraví
či spôsobení škody na majetku môže byť voči
majiteľovi vedené trestné stíhanie.
Vážení občania, dbajte, prosím, na bezpečnosť
svojich spoluobčanov, zabezpečte svoje psy
a neumožňujte im voľný pohyb po obci. n

Richard Nimsch, starosta obce

Úradné hodiny
obecného úradu

Úradné hodiny
stavebného úradu

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

08.00 – 16.00
08.00 – 16.00
08.00 – 17.00
nestránkový deň
08.00 – 15.00

08.00 – 16.00
nestránkový deň
08.00 – 17.00
nestránkový deň
08.00 – 15.00

Matrika a podateľňa sú k dispozícii aj počas nestránkového dňa.

Obec rekonštruuje dom smútku
Návštevníci nového cintorína si isto všimli
pracovný ruch v dome smútku. O bližšie informácie k prebiehajúcim prácam sme požiadali starostu obce Ing. Richarda Nimscha.

ktoré vyžadujú oprávnenie, napríklad pri výmene elektrorozvodov a chladiarenských
zariadení.

Aké práce prebiehajú v dome smútku?

Náklady na obnovu predpokladáme do výšky
4 000 Eur.

Obec rekonštruuje technické zázemie domu
smútku, a to hlavne z hygienických dôvodov.
Vybudovala sa miestnosť na úpravu zosnulých, momentálne sa pracuje na rekonštrukcii
chladiacich boxov.

Prečo sa k rekonštrukcii pristúpilo?
Hlavným dôvodom rekonštrukcie boli námietky zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva a, samozrejme, tiež dôvody
čisto morálneho charakteru. So zosnulými
treba manipulovať s príslušnou úctou.

Kto rekonštrukčné práce prevádza?
Rekonštrukciu vykonávajú obecní pracovníci.
Odborné firmy využívame len pri prácach,

Koľko bude obnova domu smútku stáť?

Kedy bude rekonštrukcia dokončená?
Predpokladáme, že do leta. Robí sa na tom
priebežne, chlapi často odbiehajú aj k iným
prácam.

Má obec v pláne rekonštruovať v budúcnosti ďalšie časti domu smútku?
Áno. Obec objednala spracovanie projektovej dokumentácie na obnovu interiéru veľkej
a malej rozlúčkovej miestnosti. V ďalších
rozpočtových obdobiach by sme chceli
dokumentáciu použiť a zrekonštruovať
interiér. n

Zhováral sa PaV
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Občanom záleží na krajších Levároch
zastupiteľstve, Malackí zberači a ďalšia verejnosť. Všetkým ďakujeme! Dokázali sme, že
obec žije, že nám na nej záleží, že má skvelých
a aktívnych obyvateľov. Čo viac si starosta
môže priať?
Keď sme ráno zišli, bolo nás podľa spoločnej fotografie 155. Neskôr sa pridali ďalší
občania. Predpokladáme, že sme dosiahli
počet 170 účastníkov jarnej obecnej brigády.
Stanovili sme tým levársky účastnícky rekord
na jarnej brigáde. Číslo 170 budeme na budúci
rok ťažko prekonávať.
Po skončení brigády sa zjedlo viac ako
120 porcií guláša a päťdesiat klobás, vypilo
sa pivo, Kofola, malinovka, minerálka.
Ďakujeme sponzorom za pomoc pri realizácii brigády: Pecovi, Otovi Malíkovi, Radoslavovi Hollému za zapožičanie dodávok na zvoz
odpadu; hasičom za poskytnutie vozidla a vozíka na zvoz odpadu; DOP-KONT-u za odvoz
jedného kontajnera zdarma; poľovníkom za
mäso, suroviny, varenie guláša a za riad;
Martuške Kovarikovej za chlieb ku gulášu;
Šport Baru za sud piva a sud Kofoly zdarma,
poháre a varenie klobás.

Rekonštrukcia strechy
školy je dokončená

Obec uspela
v žiadostiach o dotácie

Koncom apríla obec ukončila rekonštrukciu
strechy základnej školy nad kotolňou, jedálňou, šatňami a chodbami telocvične. Keďže
išlo o poslednú fázu obnovy hydroizolácie na
streche budovy školy, dnes sa nová hydroizolácia nachádza na celej streche. Do školy
už nebude zatekať. V rozpočte na rok 2019
vyčlenila obec 50 000 Eur na rekonštrukciu
strechy, maľovanie stien a výmenu vstupných
dverí na budove školy. Zároveň bude potrebné realizovať v škole opravu poruchovej kanalizácie. n

Richard Nimsch, starosta obce

Bratislavský samosprávny kraj rozhodol
o pridelení finančných príspevkov z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.
Obec Veľké Leváre získala finančnú podporu 5 750 Eur na tri malé projekty, a to
na usporiadanie folklórneho festivalu
Detské krojované slávnosti, na usporiadanie podujatia Habánsky hodový jarmok a na zabezpečenie voľnočasového
programu pre deti počas letných prázdnin
v centre záujmových aktivít. Ďakujeme
BSK a tešíme sa na realizáciu projektov! n

Richard Nimsch, starosta obce

Úspešnú obecnú jarnú brigádu si všimli aj
na Okresnom úrade Malacky, na odbore starostlivosti o životné prostredie. Obec obdržala písomné poďakovanie, ktoré patrí všetkým
účastníkom skvelej akcie. Veľmi oceňujeme
takúto pozitívnu komunikáciu malackého
úradu a ďakujeme za povzbudenie. n

Richard Nimsch, starosta obce

Foto Marcel Bulla

V sobotu 6. apríla sa uskutočnila tradičná jarná obecná brigáda. Jej usporiadanie sa stretlo s nebývalým záujmom obyvateľov, a tak
bolo možné čistiť od nelegálne vyvezeného
odpadu a bezohľadne odhodených smetí viacero lokalít. Účastníci brigády čistili pri cintoríne, na Slnečnej ulici, chodník na stanicu,
cestu k Cemixu a okolie jeho areálu, lokalitu
pri záhradkárskej osade Rybníček, lokalitu
od Šibeňáku k firme WHC a ďalej okolo píly
k ceste na Závod, okolie reedukačného centra
a lokalitu pri Rudave pod Majerom, zviezol sa
odpad z lokality Hoštácke. Brigádnici vyzbierali obrovské množstvo zmiešaného odpadu
a desiatky pneumatík.
Na brigáde Za krajšie Leváre zorganizovanej komisiou životného prostredia pri obecnom zastupiteľstve sa zúčastnili členovia
Jednoty dôchodcov Slovenska, folklórneho
súboru Leváranek, hasiči, poľovníci, TJ Veľké
Leváre, združenie rodičov školy, občianske
združenie Na kopci, učitelia, žiaci, študenti,
rodiny s deťmi, chovanci reedukačného centra
s vychovávateľmi, zamestnanci obce, poslanci, členovia odborných komisií pri obecnom

Prevádzková doba
zberného dvora
Zber objemného odpadu, bioodpadu,
drobného stavebného odpadu, skla
a papiera
Závodská cesta
Utorok 14.00 – 18.00
Štvrtok 14.00 – 18.00
Sobota 9.00 – 16.00
Zber elektroodpadu, autobatérií
a svetelných zdrojov
Dvor obecného úradu
Streda 15.00 – 17.00


Termíny vývozu triedeného
odpadu v júni
Dátum
Štvrtok 20. 6.

Aby schody neboli problém
Prístup k lekárskej starostlivosti imobilným občanom v obci od mája uľahčuje šikmá schodisková plošina. Obec ju inštalovala v budove zdravotného strediska. Ďalší verejný priestor
vo Veľkých Levároch sa tak stal dostupným pre všetkých občanov. n
-red-

Zdroj OcÚ

Utorok 25. 6.

PET

Papier

X
X

Rozpis ďalších termínov vývozu obecný
úrad občanom oznámi v júni. n

Zdroj OcÚ

ZO ŽIVOTA V OBCI
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Futbalový štadión
má nové oplotenie
Háčkovanie s pridanou hodnotou
Anna, Anna, Andrea, Dana, Dáša, Denisa, Ingrid, Jana, Jana, Jojka, Lucka, Marcela, Marika, Mária, Magdaléna, Milka, to sú kočky
háčkovačky. Stretávajú sa v centre raz do
týždňa od jesene a, čuduj sa svete, aj tie, čo
dovtedy nikdy nedržali háčik v ruke, dnes
krásne háčkujú. Vytvárajú čiapky, prikrývky, šatky, populárne retro sieťovky, vankúše
i hračky. Svoje bohaté skúsenosti im ochotne
a s láskou odovzdáva Anička Plašilová. Skúsená háčkovačka Dáška Pešková už poslala
balík háčkovaných chobotničiek pre nedonosené deti do nemocnice v Bratislave. Retro
sieťovka z nášho krúžku plná retro dobrôt sa
dostala do tomboly tohtoročného školského
plesu, ktorý pripomínal časy Československa.
Výhercu vrátila do čias mladosti.

Stretnutia krúžku nie sú len o háčkovaní,
ale i o smiechu, oddychu a o zážitku spoločenstva. Ženy, ktoré sa prisťahovali do Levár
a chýbalo im v nich spoločenské zázemie,
v ňom našli nové priateľstvá.
Vlnu háčkovačky nakupujú v galantérii
Katka v Gajaroch. Veľké Leváre tak inšpirovali Gajary: aj v nich si ženy založili krúžok a pravidelne sa stretávajú. Oba krúžky
plánujú spoločné stretnutie s netradičným
programom: výučbou spriadania vlny na
kolovrátku, ktoré majiteľka galantérie pani
Katka výborne ovláda.
Milí Levárania, srdečne vás všetkých, ktorí
sa zaujímate o krásne výtvory a tímové podujatia, do nášho krúžku pozývame! n

Magdaléna Danková, vedúca krúžku

Prvého apríla obec začala búrať nevzhľadné
a nestabilné oplotenie futbalového štadióna.
Starý kovový plot, ktorý ohrozoval priľahlé
bytové domy, bol odstránený. Od konca apríla
sa už futbalisti aj ostatní Levárania môžu tešiť
z nového a bezpečného oplotenia. V ďalšom
období obec plánuje pristúpiť k postupnému
zveľaďovaniu infraštruktúry štadióna. n

-red-

Desať rokov darcovstva priamo v Levároch Levárski poľovníci
Zvykli sme si, že k životu našej obce už Vieme, že ty sám si dlhoročným darcom a Babie jazero
mnoho rokov patria pravidelné odbe- krvi. Koľkonásobným?
ry krvi. Opakujú sa, a predsa sú zakaždým jedinečnou príležitosťou nezištne
pomôcť ľuďom, ktorí krv potrebujú.
O darcovstve krvi v Levároch sme sa
zhovárali s Jozefom Hlavenkom, jeho
dlhoročným organizátorom.
Jozef, ako to s odbermi krvi v Levároch
vlastne začalo?
Ako dieťa som chodieval vyprevádzať svoju
mamičku k autobusu, ktorý prichádzal do
našej dediny po dobrovoľných darcov krvi.
Sám som sa zúčastnil takého odberu v roku
1999. Bol posledný a ja som si predsavzal,
že budem v tejto tradícii pokračovať v Levároch. Vedel som, že Národná transfúzna
služba Slovenskej republiky robí odbery vo
viacerých dedinách či firmách. S podporou
vtedajšieho starostu Štefana Kudličku, celej
mojej rodiny a kamarátov som vybavil potrebné náležitosti a tradícia odberov v našej
obci začala. Prvé darovanie krvi sa vo Veľkých Levároch uskutočnilo 4. mája 2009.

V súčasnosti mám 28 bezpríspevkových odberov a som držiteľom striebornej Jánskeho
plakety.

Ktorých ďalších dlhoročných darcov
krvi máme v našej obci?
Najčastejšími darcami vo Veľkých Levároch
sú manželia Miroslav a Silvia Repáňovci
a Martin Kuník.

Ako často sa konajú v Levároch odbery
krvi a aká je na nich účasť?
Konajú sa pravidelne v januári, máji a septembri. Od roku 2009 sa na 29 odberoch
zúčastnilo 1367 darcov. Prichádzajú na ne
darcovia aj z okolia, najčastejšie z Malých
Levár, ale v podstate sme už mali darcu skoro
z každej obce Malackého okresu a z blízkych
dedín Senického okresu.
Ďakujeme za rozhovor a do ďalších rokov
prajeme mnoho štedrých darcov. n

Zhovárala sa ZuP

V Levároch sa už snáď ani nenájde človek,
ktorý ešte nepočul o Babom jazere a postupnom skrášľovaní tejto pred pár rokmi ešte
zanedbanej lokality.
Babie jazero je zaznačené už na mapách
uhorského vojenského mapovania. Vždy sa
v danej lokalite nachádzala oblasť vnímaná
ako močiar či mokraď. Zarastenú, nevzhľadnú „džungľu“ dostalo pred štyrmi rokmi do
užívania Poľovnícke združenie Veľké Leváre.
Vlastnou prácou a s prispením sponzorov
a obce poľovníci vyčistili jazero i brehy,
upravili ich, vysadili desiatky stromov
a vybudovali drevený prístrešok, ktorý je
k dispozícii širokej verejnosti. Miesto poľovníci postupne ďalej zveľaďujú.
Ak ste Babie jazero ešte nenavštívili, využite májové dni na peknú prechádzku. A pamätajte pritom na nás, poľovníkov. Nie sme
tými, ktorí myslia len na lov a svoje záujmy,
ale snažíme sa spraviť niečo pre Leváre a ich
obyvateľov. n
Poľovnícke združenie Veľké Leváre
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Foto archív OZ Na kopci

Chráň si svoje zuby

Tentoraz viac o Na kopci
Mnohé deti a mládež z Levár a ich okolia
pravidelne „na vlastnej koži“ zažívajú
občianske združenie Na kopci. Čo-to sme
o ňom napísali v prvom čísle Levárskych
novín, v tomto čísle radi dávame priestor
jeho členke Zuzane Koštialovej, aby nám
o Na kopci prezradila viac.
Pred rokmi sme sa nadšená skupinka vtedy
stredoškolákov a vysokoškolákov rozhodli
usporadúvať voľnočasové aktivity pre deti
a mladých, niečo podobne akčné, ako sme
kedysi ako deti zažívali sami. Dnes sme už
síce väčšinou pracujúci alebo „matersko-dovolenkujúci“, no zápal venovať svoj voľný čas
mladým nás neopúšťa.
Najskôr niektorí z nás začali v roku 2012
pomáhať s prípravou detí na prvé sväté
prijímanie. Pravidelné stretká sme zavŕšili
opekačkou a prvou víkendovou indiánskou
stanovačkou. Vznikla z toho tradícia: stanovačky sa stali našimi pravidelnými aktivitami. Nasledujúci rok sme sa začali pohrávať
s myšlienkou uskutočňovať pre deti letné
tábory. Prvý, ktorý sme zrealizovali v roku
2014, bol pre nás návratom do detstva: konal
sa na Húškoch, kde sme kedysi sami zažili
nezabudnuteľné tábory. Nasledovala Modra,
Horná Ves, Skalka pri Kremnici, Kunerad pri
Rajeckých Tepliciach. Tento rok nás čakajú
Tále na Horehroní.
Okrem dominantných letných aktivít
už niekoľko rokov pomáhame vo farnosti

pri príprave prvoprijímajúcich detí, organizujeme zážitkové víkendovky, adventné
workshopy zamerané na výrobu vianočných
ozdôb s následným predajom na Levárskom
advente, z ktorého výťažok putuje vždy na
určený úmysel, spolupracujeme s obcou
pri organizovaní detského karnevalu, osláv
Dňa detí aj Habánskych hodových slávností.
Veľkej obľube sa teší cvičenie s bábätkami
na fitloptách: každý týždeň sa počas neho
venujeme aj tým najmenším – deťom od
10 mesiacov do 3 rokov. Minulý rok sme pre
deti prvýkrát usporiadali denný letný tábor.
Pre jeho veľký úspech sme sa v tejto aktivite
rozhodli pokračovať.
V Levároch a okolitých dedinách sa združenie Na kopci teší obľube detí a mladých
už siedmy rok. Postupne sa okruh našich
kamarátov rozrastá a z „našich“ prvých detí
medzičasom vyrástli noví animátori, z čoho
sa tešíme hlavne preto, že naša myšlienka tak
môže pokračovať aj v budúcnosti.
V prvom čísle Levárskych novín sme sľúbili
vysvetlenie, prečo sa naše združenie volá Na
kopci. Pravdupovediac, názov vyhral v hlasovaní spomedzi viacerých možností. A áno,
tušili ste správne, hlavne kvôli dominantnej
polohe našej obce – na jedinom kopci v blízkom okolí.
A prečo robíme to, čo robíme? Vpred nás
ženú najmä deti a mladí, pre ktorých sú naše
akcie určené. Ďakujeme vám, deti a mládež,
že sa do nich s nadšením zapájate. Toto leto tu
budeme opäť pre vás s množstvom zaujímavých podujatí. Ich ponuku nájdete v kalendári
na strane 7. Stačí si vybrať a ísť s nami von,
na vzduch, do prírody zažívať dobrodružstvá
s kamarátmi! n

Zuzana Koštialová, OZ Na kopci
Viac informácií o OZ Na kopci a prihlášky na
jeho podujatia nájdete na webovej stránke
nakopci.velkelevare.info.

Centrum záujmových aktivít v spolupráci s diplomovanou dentálnou hygieničkou Lenkou Kaiserovou zo zubnej
ambulancie Dental-AM a so Základnou
školou s materskou školou vo Veľkých
Levároch realizovalo v našej obci osvetu
Chráň si svoje zuby.
Starostlivosť o zuby je veľmi dôležitá. Nielen
z estetického, ale aj zo zdravotného hľadiska.
Zubný kaz dokáže spôsobiť mnohé zdravotné
komplikácie. To, že si zuby treba umývať, vie
azda každý. Ale ako si ich správne čistiť? Ako
často? Akou technikou? Na tieto otázky sme si
odpovedali so žiakmi prvého a druhého stupňa
základnej školy v dňoch od 8. do 12. apríla a od
6. do 10. mája 2019.
Za materiálnu podporu pri osvete ďakujeme našim sponzorom CURAPROX Slovensko
a GSK GlaxoSmithKline. n

Text a foto Lukáš Richveis,

koordinátor centra záujmových aktivít

11. apríla v Levároch
kvitli najmä narcisy
Učitelia a žiaci z levárskej základnej školy
aj tento rok patrili k dobrovoľníkom Ligy
proti rakovine. S občanmi, ktorí prispeli
do pokladničiek verejnej zbierky a pripli
si žltý kvietok na svoj odev, prejavili počas
Dňa narcisov spolupatričnosť s onkologickými pacientmi. Napriek nepriaznivému počasiu v deň konania zbierky sa
na podporu chorých podarilo vo Veľkých
Levároch vyzbierať 940,93 Eur. n -red-
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Aj naša škola je
kúsok našej zeme

Noc, kedy sa
takmer nespí
Aj tento rok sa už tradične posledný marcový
piatok konala na Slovensku Noc s Andersenom. Toto podujatie má korene v Čechách,
odkiaľ sa rozšírilo do viacerých krajín sveta.
Naša škola sa doň zapojila už piatykrát!
Na nebojácnych nocľažníkov tentoraz
čakal večer plný povestí a tajov zo starých
hradov a zámkov z nášho okolia. Mohli ste tu
stretnúť tajomnú grófku Báthoryovú, rytiera
z príbehu o pajštúnskych sedmorčatách či
bájneho Klingsora z povesti o Bratislavskom
hrade. Kto sa nebál, navštívil nebezpečnú
alchymistickú dielňu alebo si vyskúšal smolu
zo Smolenického zámku, spoznával hrady

Malých Karpát a na záver musel vylúštiť
v tajničke ukryté mená levárskych grófov
Koloničovcov.
Ako sa na hradný život patrí, neminula
nás slávnostná kráľovská večera a noc plná
zábavy pri čítaní, spoločenských hrách a športe v „hradnej“ telocvični. Spať sa síce nikomu
veľmi nechcelo, ale nakoniec sme zaľahli a do
ríše snov nás odprevádzali príbehy zo slovenských povestí. Už sa tešíme na budúcu Noc
s Andersenom 2020! A kam sa vyberieme?
Nechajte sa prekvapiť! n
Vladimíra Perničková,
riaditeľka ZŠ s MŠ

Jeden deň v materskej škole
Do levárskej škôlky si deťúrence od pondelka
do piatka vykračujú v sprievode svojich rodičov od skorej rannej šiestej hodiny. Poslední
ranní oneskorenci zatvárajú jej dvere o štvrť
na deväť. Ich kamaráti majú v tomto čase už
postavené prvé hrady z kociek, princezné
prebalené svoje bábätká a pani učiteľky
pijú štvrtú imaginárnu šálku kávy od našich
najmenších kuchárov. Starším deťom práve
začína výtvarný krúžok s Andrejkou alebo sa
učia anglické a nemecké slovíčka.
Po odchode posledného oneskoreného
rodiča si deti s pani učiteľkou precvičia
telíčka, zabehajú si, spoločne sa zahrajú
kruhové pohybové hry a tešia sa na desiatu. V jedálni ich čakajú chlebíky s niektorou
z rôznych druhov nátierok. Než sa do nich
s chuťou pustia, nátierku najskôr ochutnajú prštekom. Niekedy si nájdu na stole aj
mňamky v podobe jogurtov, Pribináčikov
či cereálií s mliekom. Teplý čajík im zahreje
brušká a s novo nadobudnutou energiou sa
už tešia, aké múdrosti im pani učiteľka na
dnes pripravila. Rady pracujú na interaktívnej
tabuli. V iný deň kreslia, maľujú, tvoria alebo
rátajú, triedia a presúvajú predmety. Najlepšie
je, keď si spoločne zaspievajú novú pesničku,
detskými hudobnými nástrojmi jej zahrajú
do rytmu a veruže si môžu aj zatancovať.
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Niekedy sa idú pozrieť na farmu na zvieratká,
učia sa, ako ich správne kŕmiť, prečo niektoré
v zime spia a niektoré nie. Pod lupou pozorujú
mravčeky, chrobáčiky, v zime sledujú, ako sa
tvorí i topí ľad...
Po náročnej edukačnej hre treba ísť na čerstvý vzduch, pobehať si, zahrať sa na detskom
ihrisku alebo na vychádzke spoznávať krásy našej dediny. Vďaka pobytu na čerstvom
vzduchu deti vyhladnú, preto sa ponáhľajú
na chutný obed. Niektoré sa tešia na svojich
rodičov, ktorí pred škôlkou už netrpezlivo
čakajú, kedy sa im otvoria brány škôlky, aby
si svojich štuplíkov odviedli domov. Ostatné deti sa pomaly pripravujú na poobedný
oddych a pri počúvaní rozprávočky sladko
zaspia. Keď ich pani učiteľka zobudí, vyskočia
z postieľok, pretože vedia, že ich čas v škôlke
sa kráti a onedlho sa opäť ponoria do maminho náručia. Po olovrantovom občerstvení
sa o tretej opäť škôlka otvorí a deti pomaly
odchádzajú domov.
Keď sa o piatej náš deň v škôlke končí,
pani upratovačky nám všetko pekne upracú,
umyjú, vydezinfikujú, aby sme sa na druhý
deň opäť mohli všetci stretnúť. V škôlke je
predsa super zábava. n
Martina Allertová,
zástupkyňa pre MŠ

22. apríla si ľudia na celom svete pripomínajú Deň zeme. Týmto sviatkom neslávime
narodeniny ani meniny našej modrej planéty,
ale skôr skutočnosť, že máme iba túto jednu
a mali by sme si ju chrániť. Preto sme sa aj my
v levárskej škole rozhodli pripomenúť si tento
deň a niečo pre našu zem urobiť. Celý piatok
26. apríla sa niesol v duchu Dňa zeme. Tradičné učenie sa odsunulo nabok a každá trieda
vymýšľala, čím by mohla prispieť k zlepšeniu
a skrášleniu nášho okolia. A ak vravíme každá,
tak myslíme skutočne každá – od najmenších
škôlkarov cez menších a väčších školákov až
po deti v družine.
Pleli sme burinu, zametali átrium a chodníky pri škôlke, zbierali a triedili odpadky,
natierali preliezky, osádzali informačné
tabuľky a sadili kvety. V škole sme vyrábali
domčeky pre hmyz, recyklovateľné obaly
na desiatu, peračníky či vrecúška na nákup.
Besedovali sme o ochrane zvierat a lesa, zdobili školu a vyrábali kresby a plagáty s posolstvom, prečo je dôležité chrániť si našu zem.
Na záver všetky triedy prezentovali výsledky
svojho snaženia, ktoré budú, dúfame, ešte
dlho skrášľovať priestory našej školy. n
Vladimíra Perničková,
riaditeľka ZŠ s MŠ

Foto Milan Hruboš

Foto Valéria Micháleková
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Archív Petra Sirotu

Kalendár podujatí

Pohľad na Hlavnú ulicu (dnes Ulica SNP) vo Veľkých Levároch v 30. rokoch 20. storočia

Veľké Leváre pred 80 rokmi
Rok 1939 bol rokom zásadných udalostí –
vznikol Slovenský štát, Záhorie bolo obsadené nemeckým vojskom, vypukla druhá
svetová vojna.
Obzvlášť rušným mesiacom bol marec.
Napätá politická situácia viedla v noci z 9. na
10. marca k vyhláseniu mimoriadneho stavu
a ústredná česko-slovenská vláda vyslala na
Slovensko vojsko. V noci a počas 10. marca
prechádzali Veľkými Levármi na Bratislavu tanky a autobusy s četníkmi. Obyvatelia o situácii nemali dostatok správ. Akcia
mierila predovšetkým proti členom HSĽS
(Hlinkovej slovenskej ľudovej strany) a HG
(Hlinkovej gardy). K zatknutiu jej hlavných
predstaviteľov v našej obci však nedošlo, pretože akcia skončila predčasne všeobecným
neúspechom.
14. marca 1939 došlo k vyhláseniu samostatného Slovenského štátu. Mnoho ľudí
verejne oslavovalo. Vo večerných hodinách
prechádzalo obcou, tentokrát v opačnom
smere, české vojsko, vracajúce sa domov.
V nasledujúcich dňoch odchádzali aj českí
úradníci a zamestnanci. Hneď v ranných hodinách 15. marca obsadili Záhorie, ktoré sa
stalo súčasťou tzv. ochrannej zóny, nemeckí
vojaci. Usídlili sa v Malackách.
Hlavná cesta vedúca cez Veľké Leváre prechádzala v rokoch 1937 – 1939 prestavbou,
pričom v úseku od Rudavy po severný okraj
katolíckeho kostola bola vyrovnaná a rozšírená. Zároveň bola zbúraná stará katolícka

fara a vybudovaná nová. Budovu dokončila
stavebná firma Jozefa Poncu zo Šaštína v lete
1939. Asfaltovanie cesty Malacky – Veľké Leváre bolo dokončené v auguste.
Rieka Morava narobila veľké škody. V jarných mesiacoch sa vyliala zo svojho koryta až
trikrát a zaplavila polia a lúky. Vysoký stav
vody v Rudave pretrhol stav, čo spôsobilo odklon toku do koryta vzdialenejšieho od obce.
V roku 1939 došlo k požiaru v objekte Tihlárikovho mlyna. Mlyn sa podarilo uchrániť,
no zhorela píla. V obci sa rozmohli krádeže,
predovšetkým domácich zvierat.
Už v závere roka 1938 boli v obci zrušené
všetky spolky a všetko kultúrne dianie organizovala HG. Na jar 1939 bola zorganizovaná
Hlinkova mládež.
V septembri 1939 bola zrušená štátna ľudová škola a činnosť ukončila aj dvojročná
učňovská škola. V školskom roku 1939/1940
sa vyučovalo v rímskokatolíckej chlapčenskej
ľudovej škole, rímskokatolíckej dievčenskej
rehoľnej ľudovej škole, evanjelickej a. v. ľudovej škole a meštianskej škole.
V tomto roku ukončila svoju činnosť malá
továrnička na výrobu škrobu, ktorá patrila
rodine Spieglerovcov. Uzavretá bola židovská
modlitebňa stojaca vedľa katolíckej fary.
V závere augusta bola vyhlásená mobilizácia, ktorá bola predzvesťou vypuknutia
najväčšieho vojnového konfliktu v dejinách
ľudstva – druhej svetovej vojny. n
PaV

Luteránsky chodník 2019
Evanjelický cirkevný zbor pozýva všetkých záujemcov na turistický pochod z Veľkých
Levár do Modry na pamiatku našich predkov v sobotu 29. júna so začiatkom o 7.30 h
v levárskom ev. kostole. Podujatie sa koná v spolupráci s turistami z Modry, ktorí prídu
autobusom ráno do Veľkých Levár. Tešíme sa na vašu účasť. n
ECAV Veľké Leváre

Sobota 1. júna
Oslava Dňa detí na futbalovom ihrisku
Nedeľa 9. júna
Zájazd na koncert Alexandrovcov
do Bratislavy
Pondelok 10. júna
Turíčna púť seniorov a chorých do Šaštína
Piatok 14. júna
Stretnutie seniorov JDS okresu Malacky
na futbalovom ihrisku
Nedeľa 16. júna
Prvé sv. prijímanie
Nedeľa 23. júna
Sviatok Božieho Tela, eucharistická procesia
Sobota 29. júna
Luteránsky chodník, turistický pochod
z Veľkých Levár do Modry
Nedeľa 30. júna
Habánsky hodový jarmok
Piatok 5. júla
Vystúpenie Divadla z domčeka
na divadelnom festivale v Budmericiach
Pondelok 8. júla – piatok 2. júla
Letný detský tábor na Táloch s OZ Na kopci
Piatok 12. júla
Divadlo Žihadlo, divadelné predstavenie
pre deti v centre záujmových aktivít
od 10.00 do 12.00 h
Štvrtok 25. júla – sobota 27. júla
#Preži v prírode, putovanie so stanovaním
s OZ Na kopci
Piatok 26. júla
Vyskúšaj si bejzbal, športovo-pohybové
doobedie pre deti v centre záujmových
aktivít od 10.00 do 12.00 h
Sobota 27. júla
Stretnúcí Záhorákú v autokempe Rudava
v Malých Levároch
Sobota 10. augusta
Poľovnícka zábava
Pondelok 12. augusta – piatok 16. augusta
Denný tábor pre deti s OZ Na kopci
Piatok 16. augusta
Hop čip – zatancuj si s nami, tanečný
workshop pre deti v centre záujmových
aktivít od 10.00 do 12.00 h
Piatok 23. augusta
Bubnovačka pre deti v centre záujmových
aktivít od 10.00 do 12.00 h
Sobota 24. augusta – nedeľa 25. augusta
Prázdninová stanovačka pre deti
s OZ Na kopci

-red-

Obec pozýva na výlety

Komisia pre kultúru, šport a školstvo pri OZ pozýva občanov na cyklistické a turistické výlety
do okolia Veľkých Levár a na výlet na kúpalisko
v Lipote. Bližšie informácie budú zverejnené na
webovej stránke obce, na Facebooku a prostredníctvom obecného rozhlasu. n
OcÚ
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Marcel Baláž, majster Slovenska z Veľkých Levár
Na dohodnuté stretnutie prišiel v sprievode svojej manželky sympatický,
usmievavý štyridsiatnik. Športovec,
ktorý sa hrdo hlási k Veľkým Levárom
všade, kde súťaží. Predstavujeme vám
Marcela Baláža, majstra Slovenska
v disciplíne tlak na lavičke.

o mesiac nato budú preteky v Nemecku,
ktoré sú v inej federácii a inej kategórii. Ja
patrím do kategórie masters, je to veková
kategória od 40 do 44 rokov. Kategórie sú
rozdelené aj podľa váhy, ja som v kategórii
od 90 do 100 kg.

Chceli by ste na záver nášho
rozhovoru niečo dodať?

Pán Baláž, ako ste sa dostali k silovému trojboju, respektíve k súťaženiu
v disciplíne tlak na lavičke?
Cvičeniu sa s prestávkami venujem približne
dvadsať rokov. V roku 2017 mi napadlo, že to
skúsim aj súťažne. Takže od roku 2017. Zatiaľ
som v tom amatér.

cu dostať sa aspoň do prvej trojky. Nemám
trénera, všetko, čo ma zaujíma alebo čo potrebujem vedieť, zisťujem na internete alebo
od budúcich protivníkov na turnajoch.

Kde trénuje, kto vás trénuje a koľko
času venujete tréningu?

Na ktoré súťaže sa chystáte
v najbližšom období?

Trénujem tu vo Veľkých Levároch. Som sám
sebe trénerom. Každý druhý deň absolvujem
zhruba 1,5 hodiny ťažkého tréningu. Zrátal
som, že počas jedného tréningu nadvíham
asi 10 ton železa.

Mám v pláne ísť na majstrovstvá Európy,
ktoré sa budú 20. mája konať v Čadci. Asi

Takže na sebe dlhodobo a cieľavedome pracujete. Ktorých súťaží ste sa už
zúčastnili a s akými výsledkami?
Prvej súťaže som sa zúčastnil v roku 2017, bol
to vianočný turnaj v Trnave. Vtedy som ani
nevedel, ako to všetko funguje a aké sú na
súťažiach podmienky. Všetko som zisťoval až
na mieste. Skončil som siedmy. V roku 2018
na majstrovstvách Slovenska v Liptovskom
Mikuláši som v ťažkej kategórii získal tretie
miesto a na majstrovstvách sveta, ktoré sa
uskutočnili na Slovensku, som skončil vo
veľmi silno obsadenej kategórii piaty. Tento
rok sa mi na majstrovstvách Slovenska podarilo vyhrať prvé miesto a na medzinárodných
majstrovstvách v Rakúsku druhé miesto.

Snáď len toľko, že je veľká škoda, že vo Veľkých Levároch neexistuje nejaký klub, pod
ktorého hlavičkou by sa dalo súťažiť a ktorý
by nás podporoval. A chcem tiež veľmi poďakovať svojej žene a svojim dcéram, ktoré
so mnou absolvujú všetky súťaže a aj lepšie,
aj tie horšie dni.
Pán Baláž, ďakujeme za rozhovor a prajeme
veľa ďalších úspechov. n

Zhovárala sa ZuP

Výsledky stolnotenisového turnaja o putovný
pohár starostu obce
Kategória mladší žiaci

Kategória muži nad 40 rokov

1. Daniel Špaček, 2. Milan Privrel,
3. Marco Harvan

1. Ján Klempa, 2. Vladimír Jurkovič,
3. Peter Špaček

Kategória starší žiaci

Kategória registrovaní hráči

1. Tomáš Jurkovič , 2. Boris Polák,
3. Erik Uhrinec

1. Roman Landl, 2. Martin Kocian,
3. Ľubomír Hollý

Kategória muži do 40 rokov

Celkový víťaz

1. Branislav Jurkovič, 2. Michal Sedláček,
3. Mário Masliar

Roman Landl


Zdroj OcÚ

Čo vás najviac napĺňa a teší
na tomto športe?
Už to, že som to skúsil a že mám reálnu šan-

Foto Miroslav Vážny

Rybári súťažili o najväčší úlovok a hodnotné ceny
Začiatkom mája miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Malé Leváre – Veľké
Leváre tradične usporadúva rybárske preteky. Počas tých tohtoročných v nedeľu 5. mája
chlapi chlapsky zvládli lov v studenom, daždivom počasí. Úlovok kapra s hmotnosťou
4,98 kg priniesol víťazstvo Milošovi Mihalíkovi.
Malým rybárom počas detských rybárskych pretekov v stredu 8. mája počasie prialo – deti
sa z rybárčenia tešili na slnkom zaliatej Šutrovni. Najväčšiu rybu, kapra vážiaceho 3,628 kg,
ulovila Nina Žalcová. n
LuK
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HABÁNSKE
múzeum

Habánske múzeum v Habánskom dvore vo Veľkých Levároch
je otvorené od 18. mája do 28. októbra 2019
každú sobotu od 10.00 do 18.00 h
Cez týždeň je múzeum otvorené len na základe telefonickej objednávky. Väčšie skupiny
je potrebné vopred ohlásiť. Kontakt 034/779 44 93, 034/779 43 16, kulturnydom@levare.sk
Vstupné dospelý 1 €, dieťa/dôchodca/ZŤP 0,50 €

