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Noviny obce Veľké Leváre

Vianoce. Trblietajúci sa stromček, rozžiarené detské oči, šťastný smiech. Všade rozvoniava vianočné pečivo, pripravené podľa
tradičného receptu, ktorý sa dedí z generácie na generáciu. Čakáme zlaté prasiatko,
ktoré zmizne s prvou ochutnanou lyžicou
zemiakového šalátu. Jezuliatko schádzajúce
v kostole po rebríku z neba je už na najnižšej priečke, koledníci roznášajú betlehemské svetlo. Ešte zabaliť posledné darčeky,

napraviť na stole sviatočný obrus a rodina
môže zasadnúť k štedrovečernému stolu.
Aspoň na chvíľu všetci odložíme hádky
a nedorozumenia, ktorým sa žiadna rodina nevyhne, a vychutnávame si atmosféru
spoločne stráveného času. Vonia ihličie a do
ticha znejú koledy.
Tomuto krásnemu času však predchádzajú prípravy. Nákup darčekov, chystanie
vianočného pečiva, výzdoba. Ak ste už len

na krok od nervového zrútenia, skúste sa na
chvíľku zastaviť. Vypnite televízor a zahrajte si s rodinou spoločenskú hru alebo si poklebeťte pri pohári vareného vína. Zoberte
deti na prechádzku do Habánskeho dvora
k rozsvietenému vianočnému stromčeku.
Užívajte si tento krásny čas, veď je len raz
v roku. Redakcia Levárskych novín vám praje
požehnané a veselé Vianoce.

Veronika Bullová
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Malé Leváre, Veľké
Leváre a železničnú
stanicu prepojí nový
cyklistický chodník
Obci Veľké Leváre sa podarilo získať
nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného
programu na výstavbu cyklotrasy. Tá
prepojí obce Malé Leváre a Veľké Leváre
cez lokalitu Jehličky a následne spojí
Veľké Leváre so železničnou stanicou
zmodernizovaným a rozšíreným chodníkom pre peších a cyklistov. Súčasťou
cyklotrasy bude aj vybudovanie krytého
stojana na bicykle s kapacitou viac ako
sto bicyklov pri železničnej stanici.
Projekt cyklotrasy obec realizuje s cieľom
umožniť obyvateľom bezpečne a ekologicky
cestovať za prácou, službami či vlakovými
a autobusovými spojmi.
Hoci je prijímateľom nenávratného finančného príspevku vo výške takmer 395-tisíc eur
obec Veľké Leváre, do prípravy bola rovnocenne zapojená aj obec Malé Leváre. Úspešný
projekt je výsledkom ukážkovej spolupráce
susedných obcí.
Rozhodnutie o schválení projektu bolo obci
doručené v októbri. V týchto dňoch prebieha
súťaž na výber dodávateľa stavebných prác.
Začiatok realizácie diela sa očakáva v prvej
polovici nového roka.
Obec Veľké Leváre súčasne s projektom
cyklotrasy vypracúva projekt modernizácie okolia železničnej stanice, s ktorým sa
chce uchádzať o ďalší nenávratný príspevok
z fondov Európskej únie. Projekt by v prípade úspechu nadviazal na cyklotrasu a zvýšil
úroveň cestovania obyvateľov a návštevníkov oboch obcí. n
-red-

V obci sú nainštalované
merače rýchlosti
Ministerstvo vnútra udelilo obci dotáciu na nákup a inštaláciu štyroch meračov rýchlosti. Cieľom ich inštalovania
v obci je preventívne pôsobiť na vodičov
a upozorniť ich na prekročenie rýchlosti
a prispieť tak k zvýšeniu bezpečnosti
na cestách.
Jeden zo štyroch meračov je umiestnený pri
vjazde do obce zo smeru Malacky, druhý pri
vjazde zo smeru Moravský Svätý Ján. Ďalšie
dva merače sú umiestnené na oboch stranách
Závodskej cesty pred priechodom pre chodcov
v blízkosti základnej školy. Zariadenia poskytujú informácie Polícii SR. n
-red-
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Obec zaviedla miestny
poplatok za rozvoj
Od 1. januára 2020 bude v obci zavedený
takzvaný poplatok za rozvoj. Tento poplatok budú uhrádzať stavebníci stavajúci na území obce novú stavbu.
Vybrané financie majú v zmysle zákona
č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za
rozvoj slúžiť napríklad na budovanie a rozvoj
materskej a základnej školy, športovej, sociálnej a kultúrnej infraštruktúry, sociálneho
bývania, zdravotníckeho zariadenia, úpravu a výsadbu zelene, budovanie miestnych
komunikácií, parkovacích plôch, verejného
osvetlenia, technickej infraštruktúry a podobne. Inak povedané, každý, kto postaví
dom, chce mať vybudovaný aj chodník, cestu,
verejné osvetlenie, pripojenie na kanalizáciu,
peknú škôlku, peknú školu, pekné zdravotné stredisko a kultúrny dom, veľa zelene
a podobne, avšak súčasné príjmy obcí nie
sú schopné náklady na výstavbu a modernizáciu infraštruktúry pokryť.

Aká je výška poplatku za rozvoj
Zákon umožňuje stanoviť poplatok za rozvoj v rozmedzí 3 – 35 eur na každý začatý m2
podlahovej plochy nadzemnej časti budovy.
Obec stanovila výšku poplatku pre stavby
na bývanie vo výške 10 eur na každý začatý
m2 podlahovej plochy, teda v prvej tretine
zákonného intervalu. Pri stanovovaní výšky
poplatku sa prihliadalo aj na obvyklú výšku poplatku v okolitých mestách a obciach.
V meste Malacky dosahuje poplatok úroveň
až 35 eur, v Kostolišti 20 eur, v Malých Levároch 15 eur, v Zohore či Vysokej pri Morave
10 eur. Sú tiež obce, kde je poplatok 3 eurá,
prípadne poplatok nie je zavedený.

Odkedy sa platí poplatok
Viaceré obce majú poplatok zavedený od
roku 2017, teda už tri roky. V našej obci sa
o zavedení poplatku rozprávalo už v predchádzajúcom volebnom období, avšak dohodlo
sa akési prechodné obdobie bez jeho zavedenia. Po troch rokoch „prechodného obdobia“
vstúpi poplatok do praxe i u nás.

Ako sa poplatok vypočíta
Poplatok sa vypočíta ako násobok základnej
sadzby poplatku (pri domoch 10 eur) a výmery podlahovej plochy nadzemnej časti
budovy. Prvých 60 m2 podlahovej plochy
je od poplatku oslobodených. Poplatok sa
vyrubuje po nadobudnutí právoplatnosti
stavebného povolenia.

Príklad z levárskej praxe
V lokalite pri novom cintoríne chystá súk-
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romný investor novú obytnú zónu. Investor
na svoje náklady vybuduje rozvody elektrickej energie, vodu, kanalizáciu, cestu
a chodníky. Pri konzultáciách s investorom
pred vydaním stavebného povolenia obec
investora upozornila, že bude požadovať, aby
obyvatelia nelikvidovali odpadové vody zberom v žumpách, ale aby bola vybudovaná
aj kanalizácia, k čomu sa investor zaviazal.
Problémom je, že kanalizácia má byť zvedená
do plánovanej prečerpávacej stanice, ktorá
pôvodne nepočítala s rozvojom tejto lokality
a bolo potrebné ju preprojektovať na väčšiu
dimenziu. Preprojektovanie, následná výstavba prečerpávacej stanice a výtlačného
potrubia do hlavného kanalizačného zberača
bude obec aj investora niečo stáť. Práve na
tento účel má byť použitý poplatok za rozvoj,
ktorý sa v danej lokalite v budúcnosti vyzbiera od stavebníkov nových domov. Riešenie je
výhodné pre všetky strany. Stavebníci nebudú mať potrebu budovať žumpy a ušetria
na investičných výdavkoch, nebudú mať tiež
starosť s odvozom odpadových vôd zo žúmp
a obec nebude musieť prispievať na vývoz
a likvidáciu odpadových vôd. Zároveň bude
k dispozícii prečerpávacia stanica pre priľahlé ulice, ktoré bude možné jednoduchšie
odkanalizovať (Vinohradnícka, Pri cintoríne,
Martina Benku, časť Slnečnej, časť Peknej,
časť Boskovičovej ulice). Životný štandard
danej lokality sa nepochybne zvýši.

Chceme byť rozvíjajúca sa obec alebo
chceme stagnovať?
Zavedenie či zvyšovanie akéhokoľvek poplatku nie je populárne. Obec však nedisponuje
nekonečným rozpočtom a musí hospodáriť
s príjmami od štátu a obyvateľov. Ak sa chceme porovnávať s inými obcami, ktoré nespia,
ale sa rozvíjajú, tak musíme počítať s tým, že
rozvojové aktivity obec musí z niečoho zaplatiť, teda musí zvýšiť svoje príjmy. K tomu
obce nabáda aj štát, preto v podmienkach
Slovenska zaviedol možnosť miestneho poplatku za rozvoj. n

Richard Nimsch, starosta

Rekonštrukcia budovy
školy pokračuje
Na rekonštrukčné práce budovy školy obec
v roku 2019 vyčlenila 50-tisíc eur. Počas roka
sa podarilo dokončiť rekonštrukciu strechy
školy, opraviť prepadnutú kanalizáciu, vymeniť lapač tukov a vymaľovať schodiskové
priestory.
V závere októbra sa uskutočnili posledné
práce plánované na tento rok: výmena hlavných vstupných dverí a tiež dverí v zadnej
časti budovy umožňujúcich vstup do telocvične a hudobnej miestnosti. n
-red-

SAMOSPRÁVA

Levárske noviny 4/2019

Za odpady si v nasledujúcich
rokoch priplatíme
Zvyšovanie cien nie je populárne. V roku
2020 sa mu, žiaľ, nevyhneme. Aj naša
obec rovnako ako stovky ďalších slovenských miest a obcí musí pristúpiť
k zvyšovaniu poplatku za odvoz odpadu
a za jeho likvidáciu.
Je nutné zvýšiť cenu?
Náklady na likvidáciu komunálneho odpadu v roku 2019 dosiahnu v obci výšku okolo
130-tisíc eur. Výber poplatkov od občanov
a firiem je na úrovni približne 80-tisíc eur.
Rozdiel 50-tisíc eur musí doplatiť obec. Tieto
peniaze by sa dali použiť napríklad na rekonštrukciu domu smútku, kultúrneho domu,
opravu ciest či zdravotného strediska.

Prečo náklady na likvidáciu odpadu
rastú
Spoločnosti, ktoré prevádzkujú skládky odpadu, zvyšujú ceny za jeho uskladnenie. Cena
za uskladnenie jednej tony zmiešaného komunálneho odpadu na skládke sa v priebehu
roka 2019 vyšplhala na 36 eur. Budúci rok to
podľa odhadov môže byť až 40 – 45 eur.
Okrem toho štát tlačí obce a obyvateľov
k zníženiu množstva skládkovaného odpadu
lepším triedením prostredníctvom poplatku
za uskladnenie odpadu na skládke. Tento poplatok, ktorý obce platia štátu, mal v roku
2018 výšku približne 5 eur za tonu, v roku
2019 sa už odvíjal od úrovne triedenia odpadu v obci v roku 2018. Vo Veľkých Levároch
dosiahla úroveň triedenia odpadu výšku
37,24 percenta, preto sme tento rok platili
štátu za každú tonu odpadu 8 eur. Ak by sa
úroveň triedenia tento rok nezmenila, budúci rok by sme už za každú uskladnenú tonu
odpadu na skládke platili 13 eur. Ak sa však
v triedení zlepšíme o 10 percent a v tomto roku
dosiahne teda úroveň triedenia 47 percent, za
tonu odpadu budeme budúci rok štátu platiť
12 eur. A ďalší rok až 18 eur. Cena podľa tohto
vládneho nariadenia stále stúpa. Veríme, že
v roku 2019 dosiahne úroveň triedenia odpadu
vo Veľkých Levároch hodnotu nad 40 percent,
čo bude na obec v okrese Malacky výborný výsledok, a štátu odvedieme poplatok vo výške

12 eur za tonu, čo bude predstavovať celkovú
sumu približne 13- až 15-tisíc eur.
Do ceny za likvidáciu odpadu sa započítavajú aj výdavky súvisiace s prevádzkou
zberného dvora odpadov.
Pre zaujímavosť, v roku 2018 sme na skládke uložili 900 ton zmiešaného komunálneho
odpadu a 232 ton objemného odpadu, vyseparovali sme 63 ton papiera, 69 ton skla,
6 ton tetrapakových odpadov, 8 ton šatstva,
6,5 tony elektrospotrebičov, 74 ton plastov
a 431 ton kovov.

Znížia sa niekedy ceny za odpad?
Cena za likvidáciu odpadu bude stále rásť.
Uskladnenie na skládke sa má podľa odhadov
v priebehu niekoľkých rokov vyšplhať až na
60 – 70 eur za tonu. Zníženie cien a poplatkov
preto netreba očakávať. Dosahy zvyšovania
cien na našu obec môžeme len zmierniť, a to
kvalitným triedením odpadu. Likvidácia vytriedeného odpadu je totiž bezplatná. Ak správne
vytriedime odpad, nezaťažíme rozpočet obce
a pribrzdíme rastúci trend poplatkov.

Máme dostatočné možnosti triedenia?
Obec maximalizovala možnosti triedenia
odpadov.
Plasty, drobné kusy polystyrénu, fólie,
obaly od mlieka a džúsov, konzervy, kovové
materiály či plastové fľaše patria do žltých
vriec. Vývoz sa realizuje 12-krát ročne.
Veľké kusy polystyrénu je možné uložiť na
zbernom dvore odpadov.
Papier sa zbiera do modrých smetných nádob a vyváža sa 8-krát ročne. Ak je modrá
smetná nádoba plná, papier je možné zbierať i do vreca či kartónovej krabice. Zvozová
spoločnosť ho vyvezie. Papier je tiež možné
doviezť na zberný dvor odpadov.
Sklo sa zbiera do zelených kontajnerov
a vyváža sa 4-krát ročne. Ak je zelená smetná
nádoba plná, sklo je možné zbierať i do vreca.
Zvozová spoločnosť ho vyvezie. Sklo je tiež
možné doviezť na zberný dvor odpadov.
Kovy je možné vyviezť do zberných surovín,
prípadne dať do žltých vriec na vývoz plastov.
Elektroodpad sa uskladňuje na zbernom

Poplatok štátu za uskladnenie odpadu na skládke podľa vládneho nariadenia

Úroveň vytriedenia komunálneho
odpadu x v percentách
x ≤ 10
10 < x ≤ 20
20 < x ≤ 30
30 < x ≤ 40
40 < x ≤ 50
50 < x ≤ 60
x > 60

Sadzba za príslušný rok v eurách
za tonu odpadu
2019
2020
2021 a nasledujúce roky
17
26
33
12
24
30
10
22
27
8
13
22
7
12
18
7
11
15
7
8
11
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dvore. Náklady na jeho likvidáciu sú nulové.
Tento rok sme zaviedli zber pneumatík
a tiež zber použitého kuchynského oleja.
Tieto komodity sa zbierajú na zbernom dvore
a ich likvidácia nezaťažuje obecný rozpočet.
Zelený odpad, listy, tráva, drevo a drevné
časti rastlín sa zbierajú na zbernom dvore
do pristavených kontajnerov. Za ich odvoz
a zhodnotenie obec platí, avšak náklady sú
nižšie, ako keby mali byť tieto odpady uskladnené na skládke.

Kto separuje, platí rovnako ako lajdáci
Žiaľ, je to tak. V obci sú domácnosti, ktoré
triedia odpad minimálne alebo vôbec, prípadne do nádob na odpad vkladajú komodity, ktoré tam nepatria (listy, trávu, stavebný
odpad, polystyrén, plasty...), čím zvyšujú
celkové náklady na likvidáciu odpadu.
Obec sa bude budúci rok pripravovať na zavedenie nového systému platenia za odpad.
Tí, ktorí budú tvoriť viac odpadu, budú aj viac
platiť. Kto bude dobre separovať, bude platiť
menej. Systém sa bude v roku 2020 testovať,
spustiť by sa mal od roku 2021. Viac informácií
poskytneme v priebehu budúceho roka. n
Richard Nimsch, starosta

Termíny vývozu
triedeného odpadu
Dátum
Štvrtok 19. december

PET
X

Pondelok 30. december
Utorok 21. január

X
X

Utorok 11. február
Pondelok 17. február

Papier

X
X

Nový kontajner na
papier je už na zbernom
dvore odpadov
S cieľom zlepšiť zber papiera a zabrániť jeho
znehodnocovaniu poveternostnými vplyvmi obec obstarala koncom septembra krytý
kontajner. Je umiestnený na zbernom dvore
odpadov. Kapacita pôvodného kontajnera na
papier bola 5 m3, nový kontajner má objem
až 30 m3. Umožňuje zefektívniť zvoz a predovšetkým zachovať kvalitu vytriedeného
papiera. V neposlednom rade prispeje k udržiavaniu poriadku a k zvýšeniu bezpečnosti
na zbernom dvore. n
-redObec žiada majiteľov domov pripojených
na splaškovú kanalizáciu, aby do nej neodvádzali dažďovú vodu. Pripojenie dažďových zvodov do splaškovej kanalizácie
je zakázané. 
OcÚ

To, že život človeka neustále dozrieva
a má svoje smerovanie, vieme všetci.
Aj v období, ktoré sa poeticky nazýva
jeho jeseňou, môžeme nachádzať mnoho
krásneho. Môže to byť čas, v ktorom sa
podelíme so svojou životnou múdrosťou, v ktorom budeme nápomocní svojim blízkym či v spoločenstve, v ktorom
žijeme. Môže to byť čas nesmierne plodný, popretkávaný milými stretnutiami
s priateľmi. O tom, ako tento vzácny
životný čas spoločne trávia seniori
v našej obci, sme sa porozprávali s pani
Jozefínou Fábikovou, predsedníčkou Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska a poslankyňou Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Levároch.
Ako dlho sa venuješ sociálnej oblasti
zameranej na seniorov v našej obci?
Práci v sociálnej oblasti sa venujem už veľmi
dlho. Dá sa povedať, že od roku 1990, kedy
som ako poslankyňa obecného zastupiteľstva
začala pracovať aj v komisii pre zdravotnú,
sociálnu a bytovú starostlivosť. Činnosť tejto komisie nie je zameraná len na seniorov,
ale je venovaná aj im. Neskôr som sa stala aj
predsedníčkou základnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska.

Aké podujatia pre seniorov komisia organizuje?
Podujatia pre seniorov organizuje prostredníctvom členov komisie obec Veľké Leváre.
Každý rok tradične usporadúvame výlet autobusom na kúpalisko v Dunajskej Strede a poznávací výlet po Slovensku. Boli sme napríklad v Trnave, Trenčíne, na Bradle, v Skalici,
Myjave... V októbri usporadúvame tradičné
posedenie pre dôchodcov nad 70 rokov, počas
celého roka návštevy jubilantov a iné.

Kde sa seniori vo Veľkých Levároch stretávajú?
Klub dôchodcov bol po svojom založení
v roku 1992 najskôr v priestoroch hasičskej
zbrojnice. Potom niekoľkokrát zmenil miesto.
V posledných rokoch sa jeho členovia stretávajú v budove bývalej chlapčenskej ľudovej
školy na Pinelovej ulici.
V klube sa schádza v stredu a v nedeľu skupina dôchodcov, ktorá nie je organizovaná.
Činnosť majú takú, ktorú pre dôchodcov
organizuje obec prostredníctvom sociálnej
komisie. Ostatný program si robia pre seba
samy.

Znamená to, že popri neformálnom
klube dôchodcov vo Veľkých Levároch
existuje aj organizácia dôchodcov? Kedy
vznikla?
Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska (ZO JDS) v našej obci vznikla

ZO ŽIVOTA V OBCI
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Levárski seniori voľný čas radi trávia spolu
v roku 2012. Aktuálne má 136 členov. Združujú sa v nej seniori od dovŕšenia dôchodkového veku. Členom Jednoty dôchodcov
sa môže stať dôchodca po podaní prihlášky
a zaplatení členského príspevku. Stretávame
sa v klube vždy v prvý pondelok v mesiaci.
Keďže je nás veľa, jeho priestory sú pre našu
organizáciu už nevyhovujúce. Na niektoré
podujatia preto využívame priestory kultúrneho domu.

Aký program ponúka seniorom v obci
Jednota dôchodcov?
Vo výbore našej základnej organizácie sa
snažíme vytvoriť pestrý plán podujatí na
celý rok tak, aby v ňom pre každého člena
bolo niečo zaujímavé. Nový rok tradične začíname stretnutím pri novoročnej kapustnici.
Pozývame naň aj našich priateľov z družobnej
organizácie dôchodcov z Česka z Veľkej nad
Veličkou. Naša družba s nimi a s dôchodcami
z Lanžhota funguje už od roku 2014.
Ďalším tradičným podujatím je juniáles.
Zabaviť sa naň prichádzajú nielen seniori
z Levár, ale aj členovia Jednoty dôchodcov
z ostatných obcí Malackého okresu a hostia
z Veľkej nad Veličkou a Lanžhota.
Pre členov našej organizácie usporadúvame viacdňové výlety. Využívame cestovanie vlakom zadarmo. Navštívili sme už
Košice, Banskú Bystricu, Žilinu, Spišskú
Novú Ves, Levoču. Autobusom sme boli na
výlete v Prahe, Komárne, Luhačoviciach,
Kroměříži. V lete sa chodievame kúpať
do Veľkého Medera. Zúčastňujeme sa na
okresných športových hrách a turistickom
stretnutí seniorov z Jednoty dôchodcov
Malackého okresu. Úspešní členovia našej organizácie nás potom reprezentujú na
krajských športových hrách. Organizujeme
cykloturistické výlety. V októbri, v Mesiaci
úcty k starším, organizujeme slávnostnú
členskú schôdzu. Každý rok 11. novembra,
v Deň vojnových veteránov, usporadúvame
pietne spomienkové stretnutie s kladením

kytice červených makov k pomníku padlých pri r. k. kostole. V decembri pečieme
vianočné pečivo, ktoré potom predávame
na akcii Vianoce v Habánoch. S koláčmi
sa zúčastňujeme aj súťaže v pečení na
Levárskom advente, získali sme v nej už
niekoľko ocenení. V klube organizujeme
rôzne besedy.
Členovia Jednoty dôchodcov sú veľmi
aktívni – v priebehu roka sa zúčastňujú aj
podujatí, ktoré usporadúvajú iné organizácie
v okrese, a sú členmi ďalších záujmových
organizácií v obci, napríklad spolku včelárov, záhradkárov, dobrovoľného hasičského
zboru, poľovníckeho združenia, združenia
Habánsky dvor, a aktívne sa zúčastňujú na
ich činnosti. Takisto sa zúčastňujú podujatí
poriadaných obcou, pravidelne sa napríklad
zapájajú do brigád zameraných na čistenie
okolia obce.

To je naozaj veľmi bohatá činnosť.
Okrem množstva aktivít, ktoré Jednota
dôchodcov ponúka, pre čo ešte je dobré
byť jej členom?
Som presvedčená, že je dobré, keď sa seniori združujú v Jednote dôchodcov. Každý si
môže v programe pre seba niečo nájsť a môže
príjemne a zmysluplne tráviť voľný čas v spoločnosti priateľov.

A čo seniorom v našej obci chýba?
Myslím, že už tak dlho sľubovaný dom sociálnych služieb. A všetkým, ktorí využívajú
priestory súčasného klubu dôchodcov, aj
lepšie a vyhovujúcejšie priestory. Ale viem,
že je na najlepšej ceste zmeniť to a že v budúcom roku sa do nových priestorov presťahujeme.
Seniori sa v našej obci, či už ako členovia
Jednoty dôchodcov, alebo iných organizácií,
aktívne zapájajú do života obce, odovzdávajú
svoje životné skúsenosti a sú pre obec nenahraditeľným prínosom. n

Zhovárala sa ZuP

ZO Života v obci
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Levárankám
sa splnil sen

Koledníci prinášajú radostnú zvesť
rehoľným sestrám v kláštore

Témou tohto ročníka je Buďme požehnaní(m), keďže prostredníctvom koledovania
Dobrá novina prináša požehnanie do miest,
dedín a konkrétnych rodín. S požehnaním
prinášajú koledníci do domovov i betlehemské svetlo, ktoré sa vďaka skautom k nám
dostáva až z Betlehema. n
Silvia Hurbanová,
dobrovoľníčka Dobrej noviny

Spevácka skupina Leváranky vznikla
pred piatimi rokmi z iniciatívy pani Margity Vernerovej pri Jednote dôchodcov
vo Veľkých Levároch. Tvorí ju desať speváčok, sólista, akordeonista a vedúci
a dirigent v jednej osobe, pán Václav
Verner.
Leváranky sa na skúškach stretávajú raz do
týždňa v klube dôchodcov na Pinelovej ulici.
Ich repertoár tvoria ľudové piesne z oblasti
Záhoria a Pomoravia. Hneď po svojom vzniku
sa v regióne úspešne presadili na rôznych súťažiach a prehliadkach. V roku 2016 postúpili
z prvého miesta krajskej súťaže seniorských
speváckych súborov v Pezinku na celoslovenskú prehliadku do Žiaru nad Hronom,
kde boli veľmi pozitívne ohodnotené. Ich
práca s ľudovou piesňou sa stále zlepšuje.
Pred rokom si založili občianske združenie,
ktoré všetkých trinásť členov spája v jeden
kolektív.
Činnosť občianskeho združenia finančne
podporila aj obec Veľké Leváre. Na pokrytie
nevyhnutných výdavkov združeniu poskytla
500 eur. Na podujatiach skupina vystupuje
v jednoduchom jednotnom oblečení, ktoré
si členovia hradili sami. Zaobstarať si drahý
krojový odev je v dnešnej dobe pre seniorov
veľmi náročné. Leváranky sa o to však pokúsili: rozhodli sa reagovať na mimoriadnu
výzvu Fondu na podporu umenia a na krojový
odev požiadať o dotáciu. Od podania žiadosti
po uzavretie zmluvy prešlo dlhých sedem
mesiacov vyplnených doplňovaním a opravovaním žiadosti, vybavovaním a predkladaním rôznych dokladov a potvrdení, aby bolo
všetko splnené tak, ako Fond na podporu
umenia požadoval. Trpezlivosť ruže prináša. Levárankám priniesla dotáciu na kroje
vo výške 4-tisíc eur. Spolu s príspevkom od
obce môže súbor realizovať projekt Ľudový
odev speváckej skupiny Leváranky. Občania
sa vďaka príspevkom obce a Fondu na podporu umenia a vďaka činorodosti členov súboru
môžu tešiť na vystúpenia speváckej skupiny
Leváranky v krojoch. n
Anna Plašilová,
členka súboru Leváranky

Foto – archív Leváranky

Foto – farský archív

Dobrá novina:
Narodil sa Kristus Pán
Tento rok sa na Slovensku koná už 25. ročník koledovania Dobrej noviny, ktoré má
i v našej obci bohatú históriu a k Vianociam
už neodmysliteľne patrí. Po vzniku Dobrej
noviny v roku 1994 sa zakrátko začalo koledovať aj vo Veľkých Levároch. Vždy na Štedrý
deň skupiny koledovníkov navštevujú rodiny, ktoré sa vopred prihlásia v r. k. kostole.
Prostredníctvom piesní a krátkych básničiek
malí i veľkí koledníci oznámia celej rodine
radostnú zvesť, že sa v mestečku Betlehem
narodil Spasiteľ.
S koledovaním sa spája i zbierka, ktorej
výťažok je určený vždy na konkrétny projekt vybraný organizátormi Dobrej noviny,
na pomoc ľuďom v krajinách tretieho sveta.
Tento rok sa organizátori výťažkom zo zbierky rozhodli pomôcť diecéze Lodwar v kenskej
Turkane.
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Do Levár prichádza
nová tradícia – prváci
vysadili lipovú alej

Foto – Barbora Hrubošová

Prechádzku po poľnej ceste od Šibeničného
vŕška k Babiemu jazeru môže občanom od jesene 2019 v dĺžke pol kilometra spríjemňovať
stromoradie mladých lipiek. V októbri ich za
pomoci svojich rodičov a ďalších dospelých
vysadili prváci z levárskej základnej školy.
Prvý zo 43 vzrastlých stromov zasadila riaditeľka školy pani Vladimíra Perničková, druhý
starosta Malých Levár pán Adrian Pernecký, tretí starosta Veľkých Levár pán Richard
Nimsch. Prváci všetci neprišli, a tak niektoré
stromy vysadili obyvatelia Levár, ktorí sa na
výsadbu prišli pozrieť. Svoj strom si zasadili
aj príslušníci dobrovoľného hasičského zboru, ktorí pomohli pri zalievaní stromčekov,
a pán Radoslav Hollý, autor myšlienky založenia prváckej aleje.
Veríme, že sa nám podarí vytvoriť tradíciu
výsadby alejí prvákmi našej základnej školy
a postupne okolie našej obce meniť; že každý
levársky prvák bude mať svoj strom, o ktorý
sa môže starať a ktorý mu raz v dospelosti
bude milou a vzácnou spomienkou na detstvo. A veríme, že výsadbou stromov podporíme vzťah detí i dospelých k prírode a k chuti
pretvárať okolie našej obce na krajšie.
Výsadbu aleje materiálne podporili Berto, Šport bar, pani Silvia Repáňová, Pizzeria
Verde, DHZ Veľké Leváre. Projekt finančne
podporil Bratislavský samosprávny kraj –
najlepšie miesto pre život. Za materiálnu aj
finančnú podporu sponzorom a BSK ďakujeme. n

PaV

V októbri sa v kultúrnom dome vo Veľkých Levároch uskutočnilo krásne podujatie s jedinečnou atmosférou – literárne
soirée. Ide o typ podujatia, ktoré sa už
niekoľko rokov koná po celom Slovensku a ponúka mladým talentovaným
ľuďom priestor na prezentovanie ich
literárnej tvorby.
Vo Veľkých Levároch sa uskutočnilo prvýkrát.
Pripravila ho levárska základná škola a pozvala naň širokú verejnosť. Hlavnými organizátorkami boli pani učiteľka Radka Mikšík
a pani riaditeľka Vladimíra Perničková.
Literárny večer sa stretol s veľmi pozitívnym diváckym ohlasom. A veru, niet sa čo
čudovať. Bol to večer plný skvelých textov,
vtipných i vážnych. A najvzácnejšie je, že to
boli texty detí. Texty, ktoré napísali žiaci našej
školy a ktoré prečítali ich rovnako šikovní
spolužiaci. V programe účinkovali Michal
Danihel, Nicolas Šarközy, Dominik Vincek,
Sofia Balážová, Sophia Baloghová, Vanessa
Lukáčková, Kristína Papánková, Stela Porubská, Eliška Hodeková. Oceniť treba aj
deti, ktoré síce v programe nevystupovali,
no ich texty boli čítané: Emmu Anderlitchekovú, Evu Slezákovú, Tomáša Jurkoviča,
Lauru Červenkovú. S realizáciou podujatia
pomáhali Miroslav Galba, Sofia Vastušková
a Laura Vastušková. Príjemnú atmosféru
soirée dotvárali piesne, ktoré zaspievali

Foto – Petra Stračiaková

Foto – Pavol Vrablec

Literárne soirée: večer
plný levárskeho talentu

Adrián Baláž, Natália Perničková, Natália
Petrovičová a Šimon Nimsch. Podujatie moderovala Dominika Kalivodová.
Hosťami večera boli Michaela Piesyk, zakladateľka Literárneho soirée, divadelná,
filmová a dabingová herečka, ktorá spolu
s moderátorkou Dominikou Kalivodovou
sprevádzala celým večerom; Petra Stračiaková, scenáristka a fotografka, ktorá podujatie
zachytila objektívom fotoaparátu; Zuzana
Pucherová, pedagogička, ochotnícka herečka a divadelníčka, členka rady školy, ktorá
prispela hudobným vstupom; Matúš Mikšík,
literárny kritik a recenzent, knižný redaktor,
odborný asistent na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte
UK, ktorý sa odborne vyjadril k tvorbe detí
a povzbudil ich do ďalšej tvorby.
Čo dodať? Snáď len toľko, že je fascinujúce, akú silu má slovo, ktoré sa vie znova
a znova dotýkať ľudského srdca. Je úžasné
vidieť a počuť množstvo jeho variácií v spojení
s úprimnosťou detského tvorivého potenciálu. Už teraz sa tešíme na ďalšie literárne
soirée vo Veľkých Levároch. n

ZuP

Obzretie za septembrových seminárom v centre
V centre záujmových aktivít sa v septembri uskutočnil odborný seminár
s názvom Skúsenosti a perspektívy sociálno-preventívnych aktivít pre deti
a mládež. Zorganizovalo ho občianske
združenie Čisté srdce pri príležitosti
10 rokov existencie Centra záujmových
aktivít vo Veľkých Levároch a 15 rokov
od vzniku OZ Čisté srdce.
Vzácnosťou seminára bolo najmä to, že sa
na ňom stretli ľudia z tretieho sektora, samosprávy i štátnej správy. Odborníci, sociálni pracovníci, učitelia, ale aj laici a dlhoroční dobrovoľníci. Cieľom seminára bolo
podeliť sa o skúsenosti z dlhoročnej praxe
– z práce s deťmi a mládežou zo sociálne
znevýhodneného prostredia – a diskusia
o možnostiach efektívnej medzisektorovej
spolupráce.
Prišli ľudia, ktorým leží na srdci to, ako
tieto deti trávia svoj voľný čas. Ľudia, ktorí
vidia cestu v prevencii, nie v represívnych
opatreniach. Niektorí prišli z opačného konca

Slovenska, niektorí zblízka, no všetci s cieľom
podeliť sa a odborne obohatiť. Medzi vzácnymi hosťami seminára boli Milada Krížová, bývalá evanjelická farárka vo Veľkých Levároch,
spoluautorka myšlienky založenia centra
a projektu Čisté srdce – záhorácke centrum
záujmových aktivít; Lenka Zápotocká z neziskovej organizácie Človek v ohrození, prvá
koordinátorka levárskeho centra; Ivana Šusterová z Úradu splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity; Monika Kakalíková z oddelenie sociálnej pomoci Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja; Matej Nagy z občianskeho združenia Ichtys a Marek Kapusta zo
Superar Slovakia. So svojimi príspevkami
vystúpili aj Mária Biksadská, predsedníčka
občianskeho združenia Čisté srdce; Zuzana
Pucherová z OZ Čisté srdce, koordinátorka
sociálno-preventívnych aktivít; Richard
Nimsch, starosta obce Veľké Leváre a spoluautor projektu; Lukáš Richveis, koordinátor
centra záujmových aktivít; a Vladimíra Perničková, riaditeľka školy vo Veľkých Levároch. n
ZuP

Levárske noviny 4/2019

OSOBNOSTI / PODUJATIA

Foto – Martina Pavlíková

Ladislav Slovák – veľký
majster z Veľkých Levár
Blíži sa záver roka 2019. Roka, v ktorom
si pripomíname hneď dve jubileá slávnej
levárskej osobnosti. Pred 100 rokmi sa
narodil a pred 20 rokmi zomrel dirigent
Ladislav Slovák.

Spomienka
na Jána Maliarika
S obcou Veľké Leváre sa neodmysliteľne spája život výnimočného evanjelického kňaza
Jána Maliarika. Maliarik hlboko miloval
Slovensko a slovanské národy. Ako orientalista a esperantista sa stal priekopníkom
ekumenizmu a medzináboženského dialógu.
Usiloval sa o zmierenie a harmóniu všetkých
náboženstiev a filozofií. Ako evanjelický kňaz
posýpal cestu lupeňmi kvetov, keď okolo jeho
domu prechádzala procesia z levárskeho katolíckeho kostola. Ján Maliarik – „európsky
Gándhí“ – bol pacifistom a mierotvorcom
súcitiacim so všetkým životom. Nedbajúc
na osobnú bezpečnosť sa po celý život usiloval o svetový mier, čo dokazujú jeho výzvy,
politické memorandá, osobné listy a knihy,
ktoré napísal počas oboch svetových vojen
a ktoré sa dostali do celého sveta.
V novembri sa pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia konala v Levároch spomienková slávnosť. Zúčastnil sa jej biskup
Cirkvi československej husitskej Juraj Dovala. Slávnostné zhromaždenie pozdravili
predseda Spoločnosti Jána Maliarika v Brne
Otmar Doležal, Petr Chelčický Hradil z Kruhu
žáků Jána Maliarika z Veselí nad Moravou,
generálny tajomník v. v. evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku Peter
Krošlák, starosta obce Veľké Leváre Richard
Nimsch a umelci z Bratislavy a Záhoria.
Zhromaždenie si v pietnej spomienke odkaz
Jána Maliarika pripomenulo aj pri jeho hrobe
na starom evanjelickom cintoríne vo Veľkých
Levároch. Slávnosť pokračovala recepciou
v zborovom centre a vyvrcholila koncertom
Blue Cimbal v evanjelickom kostole s piesňami a poéziou Jána Maliarika a historickými ľudovými baladami a piesňami Romana
Veverku z Prahy. n

Radoslav Danko, evanjelický farár

Je čas zaobstarať si kalendár
na rok 2020
V kultúrnom dome sú na predaj stolové kalendáre na rok 2020 s fotografiami
Veľkých Levár a ich okolia. Cena kalendára je 3,50 eur.

Hudobné a spevácke
nadanie sa v rodine
Slovákovcov a Zúbkovcov, z ktorých
pochádzal Ladislav
Slovák, dedilo z generácie na generáciu.
Ladislav bol najstarším zo siedmich detí
levárskeho stolára
Ladislava Slováka a Márie, rodenej Lysálovej. Prvé hodiny hry na husliach absolvoval
u učiteľa Gustáva Hölca. Jeho hudobný talent
sa na nich okamžite prejavil. Postupne sa naučil hrať i na iných nástrojoch, napríklad aj na
organe. Spev si cibril v miestnom Spevokole
Mikuláša Schneidera-Trnavského. V tridsiatych rokoch 20. storočia navštevoval organový kurz v Bratislave u profesora Alexandra
Albrechta a potom u Štefana Németha. Vďaka
vynikajúcemu nadaniu sa stal organistom
v Dóme sv. Martina.
V roku 1938 bol Ladislav Slovák prijatý na
bratislavské konzervatórium, kde s vyznamenaním absolvoval odbory hra na organe
a dirigovanie symfonického orchestra. V roku
1945 sa zamestnal ako hudobný režisér v rozhlase a od roku 1947 viedol Miešaný zbor československého rozhlasu v Bratislave. V roku
1953 absolvoval s vyznamenaním odbor dirigovanie symfonického orchestra na Vysokej
škole múzických umení. Po štúdiu odišiel na
študijný pobyt k šéfdirigentovi Leningradskej filharmónie Levgenijovi A. Mravinskému.
Odtiaľ sa vrátil na Slovensko do Slovenskej
filharmónie, najprv ako hosťujúci dirigent,
potom ako umelecký šéf a napokon od roku
1964 ako riaditeľ a šéfdirigent. V rokoch 1959
– 1972 bol stálym hosťom Českej filharmónie, s ktorou precestoval mnoho krajín sveta.
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia pôsobil
ako šéfdirigent Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy FOK a najprv ako hosťujúci
dirigent, neskôr ako šéfdirigent Štátnej filharmónie v Košiciach. Od roku 1976 vyučoval dirigovanie na Vysokej škole múzických
umení, od roku 1978 ako profesor. Ladislav
Slovák získal v roku 1964 titul zaslúžilý umelec a v roku 1977 národný umelec. Bol považovaný za najlepšieho znalca a interpreta
Šostakovičových symfónií. Ako jeden z dvoch
dirigentov na svete nahral so symfonickým
orchestrom všetky jeho symfónie.
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Vážme si tohto veľkého Levárana a spomeňme si na neho, keď budeme prechádzať
po Ulici SNP – pristavme sa pri jeho pamätnej
tabuli. Vila Ladislava Slováka sa nachádza
vo dvore domu, na ktorom je tabuľa osadená,
dobre je viditeľná pri prechádzke po chodníku
popri Rudave. n
Text a foto PaV
Zdroj: DUNÁROVÁ, Oľga: Ladislav Slovák
– zbormajster, dirigent, pedagóg. Rigorózna práca. Pedagogická fakulta Univerzity
Komenského v Trnave, 1980.

Kalendár podujatí
Štvrtok 5. decembra
Miro Žbirka – 40 rokov na scéne,
zájazd na koncert do Bratislavy
Sobota 7. decembra
Vianoce v Habánoch,
Habánsky dvor o 14.00 h
Nedeľa 8. decembra
Mikuláš v KD o 15.00 h
Sobota 14. decembra
Levársky advent v KD
Súťažná výstava vianočného
pečiva o 11.00 h
Sprievodné podujatia od 11.00 h
Vyhodnotenie súťaže o 15.00 h
Od Lucie do Vánoc, vianočný galaprogram
DFS Leváranek a FS Leváran o 16.00 h
Nedeľa 15. decembra
Adventný koncert miešaného zboru
z Kostola Kráľovnej rodiny v Bratislave
a Márie Zajíčkovej Králikovej
v r. k. kostole o 15.30 h
Piatok 20. decembra
Memoriál Stanislava Kleinedlera, súťaž
v tlaku na lavičke vo fitnescentre o 17.00 h
Utorok 24. decembra
Dobrá novina, koledovanie spojené
s verejnou zbierkou a roznášaním
betlehemského svetla
Streda 25. decembra
Jasličková pobožnosť v r. k. kostole
o 15.00 h
Utorok 31. decembra
Silvester s DFS Leváranek
a FS Leváran v KD
Futbalový Silvester
s TJ Veľké Leváre v Šport bare
Sobota 18. januára
Detský karneval v KD
Sobota 25. januára
Hasičský ples v KD
Sobota 8. februára
Školský ples v KD o 19.00 h
Sobota 22. februára
Levársky fašáng
Fašiangový sprievod maškár
po obci o 10.00 h
Pochovávanie basy v KD o 17.00 h

Levárski futbalisti vyhrali v júni domáci turnaj
prípraviek. Na fotografii s bannerom k storočnici
TJ Veľké Leváre

Mladší futbalisti nás tešia
vynikajúcimi výkonmi
Jesenná časť futbalovej sezóny 2019/
2020 sa pre mužstvá našich mladších
futbalistov vyvíjala nad očakávania.
S Tomášom Hájkom sme preto pripravili zhodnotenie výsledkov našich mužstiev.
Futbalový zväz rozdelil súťaž prípraviek na
dve skupiny. Najmladší veľkolevárski futbalisti ovládli svoju skupinu A. V siedmich
zápasoch nedali nikomu šancu a všetky
jednoznačne vyhrali. Ich skóre v polovici
sezóny je priam neuveriteľné – 81 : 7. Preto
aj ambície do jarnej časti sezóny sú len tie
najvyššie. Počas zimnej prestávky absolvujú
hráči našej prípravky súťaž malackej zimnej
ligy v telocvični Základnej školy na Štúrovej
ulici v Malackách.
Mladších žiakov pôvodne dopĺňali chlapci
z Gajár. Napokon do sezóny 2019/2020 prihlásili Gajary vlastné mužstvo a Veľké Leváre
hrali súťaž (s výnimkou jedného hráča z Malých Levár) iba s vlastnými hráčmi. Jesennú
časť zakončili na druhom mieste. Skóre opäť
impozantné – 57 : 9. Výsledky chlapcov povzbudzujú pomýšľať na prvé miesto na konci
sezóny. Zimnú prestávku vypĺňajú tréningmi
a zápasmi v telocvični.
Niekoľkí naši starší žiaci hrávali v mužstve
FK Malé Leváre. Žiaľ, vstup do sezóny nebol
úspešný, keď všetky zápasy prehrali. Vedenie
TJ Veľké Leváre preto uvažuje o zmenách pre
zvyšnú časť sezóny.
Dorastenci ukončili prvú polovicu sezóny
na treťom mieste. TJ Veľké Leváre spolupracuje s ŠK Žolík Malacky, odkiaľ prichádzajú
vypomáhať niekoľkí hráči z vyššej ligy. Ambíciou dorasteneckého mužstva je postup do
tretej ligy.
A-mužstvo trénuje nový tréner Roman
Kafka, bývalý hráč Slovana Bratislava. Prvá
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polovica sezóny bola pre transformujúce
sa mužstvo náročná, čo sa odrazilo na výslednom predposlednom mieste. Šancu hrať
dostali viacerí mladí domáci hráči. Ich zapracovanie do mužstva a zbieranie skúseností si
vyžaduje trpezlivosť. Posledný zápas jesennej časti na domácom ihrisku však ukázal,
že nádej na lepšie výsledky je vďaka silnej
motivácii a vôli v našom mužstve veľmi živá.
Vyhrali 1 : 0 proti prvému mužstvu tabuľky
TJ Záhoran Jakubov.
Klub TJ Veľké Leváre sa snaží klásť dôraz
na to, aby všetky jeho mužstvá boli zostavené
z čo najväčšieho počtu domácich hráčov a aby
pre hráčov i fanúšikov bol futbal zábavou
a potešením. Všetkým priaznivcom futbalu
želá príjemné a radostné prežitie vianočných
sviatkov. n

PaV
Minuloročná prvá silvestrovská futbalová zábava v Športbare bola skvelým
zážitkom, a preto nebude chýbať ani
v tomto roku. Záujemci nájdu bližšie
informácie na facebookovej stránke
Futbalový klub Veľké Leváre.

Foto – Pavol Vrablec

Foto – archív TJ Veľké Leváre
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Pozvánka do posilňovne
Chcete rozhýbať svoje unavené telo?
Alebo máte chuť spraviť čo-to pre svoje
zdravie či upraviť svoju postavu? Ak ste
na niektorú z otázok odpovedali áno,
máte možnosť dosiahnuť svoj zámer
návštevou posilňovne.
Cvičenie v posilňovni má v našej obci dlhoročnú tradíciu. Prvý kulturistický stánok zopár nadšencov vytvorilo už v roku 1975 u Pellera, neskôr sa cvičilo v klubovni – v dnešnej
reštaurácii U poľovníka. V roku 1993 bola
posilňovňa presťahovaná na terajšie miesto –
na ihrisko, do bývalej kolkárne. Z finančných
prostriedkov obce, príspevkov sponzorov
a stálych členov kulturistický oddiel vybavil posilňovňu novými modernými strojmi
a príslušenstvom.

K aktívnemu pohybu pozývame nielen mužov, ale i ženy. Na cvičebnej ploche nájdete
stroje, činky, jednoručky a mnoho pomôcok
na funkčný tréning. Tréningová jednotka sa
vďaka tomu stáva veľmi pestrou: precvičíte
si počas nej svaly komplexne a telu prirodzeným, zdravým spôsobom. Vybavenie centra
ďalej tvorí stacionárny bicykel, posilňovacia
veža, posilňovacia lavica, lavička, rebriny
a rôzne ďalšie stroje.
Na cvičenie si treba priniesť športový úbor,
pevnú obuv a uterák. Počas cvičenia treba
dodržiavať pitný režim, preto si k športovému
úboru pribaľte aj fľašu na vodu.
Ak ste našli odvahu navštíviť posilňovňu
a neviete, ako s cvičením začať, potrebné
informácie vám ochotne poskytne vedúci
centra pán Peter Kovarovič. Pomôže vám pri
zostavovaní cvičebného plánu a poradí, ako
telo pri cvičení unaviť čo najracionálnejšie
a najzdravšie. Počas oddychu medzi jednotlivými cvikmi sa môžete zoznámiť s úspešnými
účastníkmi na európskych či svetových kulturistických súťažiach – s pánmi Marcelom
Balážom, Reném Nagyom i s Erikom Kovačovským.
V predvianočnom čase sa v centre každý rok uskutočňuje súťaž v tlaku na rovnej
lavičke. Už od roku 2007 kulturisti súťažia
o putovný pohár in memoriam Stanislava
Kleinedlera. Pravidelný tréning prináša svoje
ovocie: víťaz si odnáša putovný pohár a ďalší umiestnení si vybojujú nielen diplom, ale
i vecné ceny.
Vďaka finančnej podpore obce, z ktorej sa
hradia energie, opravy a kúpa nových strojov,
môže fitnescentrum každý deň slúžiť svojim
návštevníkom. Poďakovanie patrí aj sponzorom za ich sponzorské dary, ktorými naše
príjemné športové prostredie ďalej zveľaďujeme. Treba poďakovať aj dobrovoľníkom
a členom kulturistického oddielu, ktorí priložia ruku k dielu. Ak treba, opravia pokazené
stroje či pomôžu pri rozsiahlejších úpravách
centra.
Ak teda zvažujete vniesť do svojho života
cvičenie, prijmete pozvanie do levárskeho
fitnescentra. n
Peter Kovarovič, vedúci posilňovne
vo Veľkých Levároch

Fitnescentrum Veľké Leváre
Pondelok – piatok: 16.00 – 21.00
Poplatok: 1 euro/h
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