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Noviny obce Veľké Leváre

Milí Levárania,
v rukách držíte prvé číslo levárskych obec
ných novín. Budú vám bezplatne roznášané
do schránok štyrikrát ročne. Možno sa pý
tate, načo sú nám v dnešnej dobe tlačené
noviny, veď všetko podstatné je možné nájsť
na internete, na webových stránkach či so
ciálnych sieťach. Odpovedí máme viacero.
Chceme vám sprostredkovať informácie o ži
vote vo Veľkých Levároch. Chceme informá
cie ponúknuť aj tým, ktorí nevedia ovládať

počítače či smartfóny. Chceme informovať
aj o veciach, o ktorých sa na internete či
Facebooku nedočítate. Chceme podporiť
budovanie zdravého lokálpatriotického
vzťahu k obci.
O čom budeme písať? O všetkom, čo sa
v obci bude diať, o plánoch, úspechoch aj
prehrách, o našej histórii, o športe, škole,
kultúre… O Levároch.
Levárske noviny bude pripravovať redak
čná rada v zložení Mgr. Pavol Vrablec, PhD.,

historik, Mgr. Katarína Lukáčová, pedago
gička, Mgr. Zuzana Pucherová, PhD., pe
dagogička a miestna poslankyňa, slečna
Veronika Bullová, študentka žurnalistiky.
Členom redakčnej rady vyjadrujem úprimné
poďakovanie za ich entuziazmus a nasadenie
pri príprave tohto úvodného čísla. Teším sa
na ďalšie vydania.
Všetkým prajem príjemné čítanie. n


Ing. Richard Nimsch, starosta
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Ing. Richard Nimsch, starosta obce

Starosta Veľkých Levár
bol zvolený do rady
ZMOZ-u
V pondelok 14. januára sa uskutočnilo stret
nutie klubu primátorov a starostov miest
a obcí okresu Malacky pri Združení miest
a obcí Záhorie (ZMOZ).
Za predsedu klubu bol na stretnutí zvolený
starosta Studienky Boris Soukup. Do päťčlen
nej rady ZMOZ-u boli zvolení primátor Stu
pavy Peter Novisedlák, starosta Rohožníka
Peter Švaral, starosta Kuchyne Róbert Bujna,
starosta Jablonového Ondrej Uhliarik a sta
rosta Veľkých Levár Richard Nimsch.
Veríme, že spoločný postup starostov a pri
mátorov pri riešení problémov jednotlivých
obcí či regiónu bude pre všetkých prínosom.
O to viac teší, že do užšieho tímu bol zvolený
starosta Veľkých Levár. n
PaV

Podali sme projekty
do Bratislavskej
regionálnej dotačnej
schémy
Obec pripravila tri malé projekty v oblasti
kultúry, ktoré v decembri podala do Brati
slavskej regionálnej dotačnej schémy. Pro
jekty majú zabezpečiť finančnú podporu na
organizovanie medzinárodného folklórneho
festivalu Detské krojované slávnosti, podpo
ru na organizovanie Habánskeho hodového
jarmoku a na kúpu nového cimbalu pre DFS
Leváranek – nech nám rastú noví cimbalisti.
Celková hodnota projektov je 16 000 Eur. n

Ing. Richard Nimsch, starosta obce

Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom
prvom tohtoročnom zasadnutí rozpočet na
rok 2019.
Rok 2019 by mal byť rokom prípravných
prác na realizácie v ďalších rokoch. Počítame
so spracovaním projektových dokumentácií
na rekonštrukciu vykurovania a zateplenie
budovy zdravotného strediska, projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu interiéru
kultúrneho domu a domu smútku, so spra
covaním architektonickej štúdie na revitali
záciu vnútroblokov v lokalite „bytovky“ a so
zrealizovaním auditu verejného osvetlenia,
ktorý je predpokladom pre jeho rekonštruk
ciu. Projektovať budeme i rozšírenie zberného
dvora na ukladanie bioodpadu.
Realizovať sa bude oprava padajúceho múru
evanjelického cintorína. Na budove základnej
školy bude opravená zvyšná časť strechy nad
jedálňou, dielňami, nad chodbami pri telocvič
ni a na kotolni. Vymenené by mali byť vcho
dové dvere a ďalšia časť interiéru by mala byť
vymaľovaná. Zároveň chceme pracovať na
projekte revitalizácie átria budovy a na pro
jekte detského ihriska pre škôlku.
V dome smútku sa už začalo s rekonštruk
čnými prácami technického zázemia a chla
diarenských miestností, aby bolo vyhovené
súčasným hygienickým štandardom.
Po rozhovoroch s imobilnými občanmi sme
do rozpočtu zaradili i rampu pre imobilných.

Mala by byť inštalovaná pred zdravotným
strediskom a mala by zlepšiť dostupnosť
stomatologickej ambulancie.
Počítame s dokončením obnovy doprav
ného značenia v obci a ďalším rozšírením
kamerového systému. Zasadnutia obecné
ho zastupiteľstva sa stanú prehľadnejšie
a zrozumiteľnejšie vďaka inštalácii plátna
a projektora v zasadacej miestnosti obec
ného úradu.
Obec už zakúpila malotraktor s výbavou na
zimnú a letnú údržbu. Je schopný odstraňo
vať sneh z chodníkov či kosiť väčšie trávnaté
plochy.
Počítame s vydaním kalendára na rok
2020 a tiež s vydaním reprezentatívnej knihy
o obci. Do kultúrneho domu bude zakúpená
ozvučovacia aparatúra.
V areáli telovýchovnej jednoty bude zrea
lizovaná kompletná obnova súčasného ko
vového i betónového oplotenia v dĺžke viac
ako 280 metrov.
V rámci budovania dopravnej infraštruk
túry počíta obec v roku 2019 s vybudovaním
dvoch nových komunikácií v častiach s vy
budovanou kanalizáciou, a to na Pekárskej
a Zámočníckej ulici. Súčasťou je i vybudova
nie chodníka a verejného osvetlenia.
Tak si držme palce, aby sme urobili čo naj
viac, za výhodnú cenu a hlavne kvalitne! n

Ing. Richard Nimsch, starosta obce

Foto Iveta Studeničová

Foto Robert Pernička

Obec má schválený rozpočet
na rok 2019

Nový starosta Veľkých Levár Ing. Richard Nimsch, bývalý starosta Bc. Štefan Kudlička a poslanci
obecného zastupiteľstva. Zľava doprava: Jozef Richveis, Jozefína Fábiková, Silvia Repáňová, Mgr. Zuzana
Pucherová, PhD., František Kujan, Ján Hýll, Bc. Štefan Kudlička, Ing. Richard Nimsch, MUDr. Boris
Chynoranský, Marek Kalivoda, Ing. Roman Masopust, Ing. Robert Pernička, JUDr. Jozef Kovarik.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
10. 11. 2018 v obci Veľké Leváre
Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov: 3 067. Počet zúčastnených voličov: 1 608.
Percento účasti: 52,4 %. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva: 1 536. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu: 1 587. n

Zdroj OcÚ
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Stravovanie
predškolákov zadarmo

Pomôžeme zachrániť kaštieľ
vo Veľkých Levároch?
Na jeseň 2018 som verejne vyhlásil, že sa
budem zasadzovať za záchranu levárskeho
kaštieľa a že budem pravidelne kontaktovať
zodpovedné inštitúcie a tlačiť ich do aktivít
smerujúcich k jeho záchrane.
Ešte v decembri som požiadal správcu
kaštieľa, parku a budovy meštianky, Uni
verzitnú nemocnicu Bratislava, o stretnutie
s cieľom vypočuť si zámery správcu a vlast
níka areálu, informovať o žalostnom stave
tohto kultúrneho a historického dedičstva
a tiež s cieľom vyjadriť náš záujem o spo
luprácu pri záchrane areálu. Stretnutie
s pani riaditeľkou Univerzitnej nemocnice
Bratislava a jej ekonomickým námestníkom
sa uskutočnilo 25. januára. A mám potešu
júce správy. Podarilo sa naštartovať kroky
smerujúce k tomu, že vlastník budov – Slo

venská republika v zastúpení Ministerstva
zdravotníctva SR – už nemá záujem vlastniť
predmetný majetok a začne s procesom po
nukových konaní v zmysle platnej legislatí
vy o správe majetku štátu. K osudu kaštieľa
sa pravidelne na týždennej báze stretáva
pracovná skupina. Zo zasadnutí dostávam
aktuálne informácie. Zároveň som dostal
prísľub, že bude opravená poškodená stre
cha severného krídla.
Nechcem zatiaľ špekulovať o budúcom
využití nehnuteľnosti. Nateraz je pre mňa
dôležité, že vlastník a správca s nami otvore
ne komunikujú, oceňujú našu angažovanosť,
začínajú konať a my môžeme byť pri tom.
Je to prvý krôčik na dlhej ceste. Avšak každá
dlhá cesta začína prvým krokom. n

Ing. Richard Nimsch, starosta obce

Levárska
kvapka krvi

Prevádzková doba
zberného dvora

Miestny spolok Slovenského Červené
ho kríža, sociálna, zdravotná a bytová
komisia pri obecnom zastupiteľstve
v spolupráci s Národnou transfúznou
službou SR Bratislava zorganizovali
v našej obci 14. januára odber krvi.
Zúčastnilo sa ho 37 bezpríspevkových
darcov krvi z Veľkých Levár, Malých
Levár, Rohožníka a Závodu, ktorým za
tento vysoko humánny čin patrí veľké
poďakovanie. Na akcii sa sponzorsky
podieľala obec Veľké Leváre. n
Ľubica Kunáková, členka sociálnej,
zdravotnej a bytovej komisie pri OZ

Zber objemného odpadu, bioodpadu, drobného stavebného odpadu, skla a papiera
Závodská cesta
Streda 13.00 – 17.00 h
Sobota 9.00 – 12.00 h
Zber elektroodpadu, autobatérií
a svetelných zdrojov
Dvor obecného úradu
Streda 15.00 – 17.00 h
V blízkej budúcnosti obecný úrad plánuje
prevádzkovú dobu zberného dvora rozšíriť.
O zmene bude občanov informovať. n

Zdroj OcÚ

Deti v poslednom ročníku materskej školy
(predškoláci) mali mať od januára 2019 obedy
(stravu) zadarmo. Výška dotácie na stravu
zo štátneho rozpočtu predstavuje v zmysle
príslušného zákona 1,20 Eur na jedno dieťa
a deň, v ktorom sa zúčastnilo na výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole.
Stravné pre deti v predškolskom veku je
vo Veľkých Levároch schválené všeobecne
záväzným nariadením vo výške 1,27 Eur na
jedno dieťa a jeden deň. Rozdiel 7 centov na
dieťa a deň bolo potrebné vykryť. Do úvahy
prichádzala možnosť úhrady rozdielu ceny
rodičmi alebo doplatenie z rozpočtu obce.
Obec sa rozhodla pre dofinancovanie roz
dielu z rozpočtu obce. Prečo? Možno aj preto,
že materskú školu navštevujú budúci školáci
a my by sme ich radi videli v školských lavi
ciach v našej škole. n

Ing. Richard Nimsch, starosta obce

Termíny vývozu triedeného
odpadu v období marec – máj
Dátum

PET

Papier

Štvrtok 21. 3.
Piatok 22. 3.

Sklo
X

X

Streda 24. 4.

X

Utorok 30. 4.

X

Piatok 24. 5.

X

Obec zdolávala
nádielku snehu

Zdroj OcÚ

Tohtoročná na sneh štedrá zima deti potešila,
dospelých potrápila. Obecný úrad robil všetko,
čo bolo v jeho silách, aby boli miestne cesty
v dňoch bohatej snehovej nádielky zjazdné
a chodníky v centre obce odhrnuté a solené.
Po novelizácii cestného zákona musel obecný
úrad túto zimu odpratávať sneh z ciest a chod
níkov, kde doteraz údržbu nerobil. Bolo nere
álne očakávať, že sa po vytrvalom nočnom
snežení podarí obecným zamestnancom zbaviť
Veľké Leváre snehu na všetkých miestach na
raz, bez pomoci občanov. Obecný úrad ďakuje
všetkým obyvateľom, ktorí odpratávali sneh
spred svojich domov a pomáhali náročné
zasnežené rána a dopoludnia zvládnuť. Pre
lepšiu údržbu komunikácií robí úrad účinné
opatrenia.n 
KaL
Komunikácia obce s občanmi sa skva
litňuje. Aktuálne informácie vrátane
hlásení obecného rozhlasu obyvatelia
Levár nájdu na webovej stránke obce
www.levare.sk a na Facebooku na strán
ke Obec Veľké Leváre. n 
-red-

Čo dobré poviete?
Zvyknem sa ľuďom pri stretnutí prihovoriť
touto otázkou. Zvyčajne sú zaskočení: na
jednoduchú otázku je náročné dať odpoveď.
Ťažkosti v práci, únava, nezhody v manžel
stve, problémy s deťmi ťažia, zdravie ne
slúži… To, že sme sa ráno zobudili a vstali
do nového dňa, že máme kde bývať, čo jesť,
za zmienku nestojí. Dobré v živote je nám
všedné, neuvedomujeme si ho, nevnímame
ho ako Božie požehnanie. Riešime ťažkosti,
zložitosti, príkoria, sme nespokojní so svojím
životom, so svojím zdravím, s blízkymi, so
stavom spoločnosti…
Aby bol náš život pokojnejší a krajší, snaž
me sa žiť tak, ako nás učí Pán Ježiš: on dával
ľuďom novú šancu, neodsudzoval, odpúš
ťal. Všímajme si u seba a u iných malé, ne
nápadné dobrá a to, čo nás spája. Náš život
bude hodnotnejší. Budeme povzbudením pre
iných, do sŕdc ľudí znechutených životom
budeme vlievať nádej. K tomu nás pozýva
náš Spasiteľ.
Želám vám aj sebe,
aby sme videli dobro
v našom živote. n
Jaroslav
Kinka CR,
rímskokatolícky
farár

Levársky advent 2018
V sobotu 15. decembra sa uskutočnil ôsmy
ročník Levárskeho adventu. Na výstavu
vianočného pečiva priniesli šikovné gazdin
ky päťdesiat druhov suchých a krémových
zákuskov a slaného pečiva. Návštevníci po
dujatia sa mohli nielen pokochať pohľadom,
ale jednotlivé druhy aj ochutnať.
Zakúpiť si mohli med, medovinu, vianočné
dekorácie, darčeky a vianočné oplátky. Pri
pravené bolo bohaté občerstvenie: vianočná
kapustnica, guláš z diviny, párky, punč, vare
né víno, káva, čaj a pivo. Akcia bola spestrená
pekným kultúrnym programom, v ktorom
vystúpili deti z materskej a základnej školy,
súbor Leváranek, spevácka skupina Leváran
ky a hudobná skupina gymnazistov z Mala
ciek. Výťažok z podujatia v sume 1412 Eur
bol venovaný Martinovi Nociarovi na nákup
elektrického invalidného vozíka. Poďakova
nie patrí všetkým občanom, ktorí sa na akcii
zúčastnili a finančne prispeli, a organizáto
rom podujatia – obci Veľké Leváre, členom
sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie a ko
misie pre kultúru, šport a školstvo, dobrovoľ
níkom a základnej organizácii Poľovníckeho
združenia. n

Ľubica Kunáková, členka sociálnej,

zdravotnej a bytovej komisie pri OZ
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Keď vchádzate autom
do Veľkých Levár,
máte pocit, že polia
na rovine sa zdvíhajú,
meniac sa na kopec
obsypaný domčekmi
a stavbami rozličného
druhu. Je to podobné,
ako správa evanjelistu
Matúša, ktorý zachytáva Ježišove slová:
„Ste mesto postavené
na kopci, ktoré svieti
do noci a všetci ho
môžu vidieť.“

Levárske strechy
Rád sa pozerám na architektúru striech do
mov. A jednoznačne najkrajší pohľad na stre
chy je zhora – z veží našich kostolov. Vtedy
sa zdá všetko krásne, farebne dokonalé a i tie
domy, ktoré vskutku sú obyčajné, vyzerajú
dobre. Aj náš život môže vyzerať na povrchu
dobre, no zároveň skrýva problémy, fádnosť,
ošarpanosť či vnútornú prázdnotu, ak pripus
tíme, že Pán dobre vidí do našich zákutí duše
a vie, kde asi sme.
Veľké Leváre stoja na kopci a pohľad na
ne sa ponúka zo štyroch príjazdových strán.
A je naozaj nádherný. Veže kostolov dvíhajú
opticky i strechy domov ľudí do výšky. Dva
kostoly dvoch cirkví, ktoré ľudia spolu s pri
jemnou občianskou vybavenosťou obce môžu
využívať. Kríže na vežiach našich kostolov
sú najbližšie k nebu nad nami, ukazujú na
Niekoho vyššieho v našej blízkosti. V Zjave
ní sv. Jána sa dokonca píše o kontakte ľudí
s nebom, ktorí, stretávajúc sa na bohosluž

O levárskej knižnici
a trochu i o nás
Možno viete, možno nie, no v knižnici v kul
túrnom dome vo Veľkých Levároch máme
možnosť vybrať si z vyše 7600 titulov pre deti
i dospelých, ktoré sú pravidelne dopĺňané
o knižné novinky. V roku 2018 bolo z rozpoč
tu obce a s finančným príspevkom 1000 Eur
z Fondu na podporu umenia zakúpených do
našej obecnej knižnice 307 kníh.
Možno viete, možno nie, no v našej obci
každoročne v marci, pri príležitosti Mesiaca
knihy, realizujú členovia komisie pre kultúru,
vzdelávanie a šport popoludnia s knihou pre
deti v kultúrnom dome a dopoludnie s knihou
pre predškolákov v centre záujmových akti
vít. Ide vždy o zážitkové čítanie. Je fascinu
júce vidieť na tvári dieťaťa skutočné zaujatie
knihou.
Každé stretnutie človeka s (múdrou) kni
hou môže byť studnicou životnej múdrosti

Foto Radoslav Danko
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bách, vysielajú svoje modlitby ako prijemný
dym kadidla, ktorý vystupuje hore k nášmu
Stvoriteľovi.
Komunikáciu dnes vnímame veľmi aktív
ne používaním svojich mobilov a satelitov,
viditeľných spolu so zvyškami starých antén
na levárskych strechách. Verím, že i kostoly,
vyčnievajúce z panorámy Veľkých Levár, sú
akýmsi spoločným miestom komunikácie
s Pánom Bohom, ktorý si želá, aby ho ľudia
spoločne uctievali chválami a modlitbami.
V našom evanjelickom kostole sa pravi
delne stretávame počas sviatkov a nedieľ
v čase o 10.15 hod. (v prvú nedeľu v mesiaci
o 9.00 hod.) a tiež na stredtýždňových
večierňach v advente a pôste či pri iných
bohoslužobných príležitostiach. Chceme byť
spoločenstvom, ale i konkrétnou komunitou
ľudí, rodín, ktorí zdieľajú svoj čas na výletoch,
podujatiach či stretnutiach v našej farskej
záhrade alebo v našom zborovom centre,
ktoré dnes slúži aj obci Veľké Leváre. n
Mgr. Radoslav Danko, evanjelický farár

a poznania. Pani Valéria Micháleková z kniž
nice to vyjadrila takto: „Knihy sú skvelé, sú
najtichším a najstálejším priateľom. Sú naj
prístupnejším a najmúdrejším radcom a naj
trpezlivejším učiteľom. Nielenže nám otvára
jú bránu k múdrosti a rozširujú naše obzory,
robia nás aj lepšími ľuďmi, oddýchneme si pri
nich a zlepšujú kvalitu nášho života.“
Možno viete, možno nie, no čitateľom našej
knižnice sa môže stať každý, stačí sa zapísať
priamo v knižnici. Zápisné pre dospelých sú
dve eurá, pre deti, študentov a dôchodcov
jedno euro.
Možno viete, možno nie, no jedna múdra
myšlienka hovorí: „Z dieťaťa, ktoré číta, sa
jedného dňa stane dospelý, ktorý myslí.“ A čo
myslíte vy? n
ZuP
Knižničné hodiny
Pondelok 10.00 – 16.00 h
Streda 10.00 – 18.00 h
Piatok 10.00 – 16.00 h

KULTÚRA
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Foto Jakub Šišulák

Fašiangové plesanie
Sú fašiangy, Leváre sa zabávajú! Na karne
valoch v škole a škôlke, na hasičskom bále,
na školskom plese, na jubilejnom 50. bále
Záhorákú, v sprievode maškár v levárskych
uliciach... Ak ste ešte nevysmážali šišky alebo
božie milosti, je najvyšší čas, fašáng sa už krá
cí! Veselé fašiangové obdobie končí v utorok
5. marca a potom už basa mlčí, je pochovaná.
Popolcovou stredou, po našom aj Škaredou,
začína čas pôstu a utíšenia. Hlasná zábava sa
do obce vráti po Veľkej noci. n 
KaL

Tohtoročný
detský karneval
ako čarovná záhrada
Aj tento rok komisia pre kultúru, šport a škol
stvo zorganizovala pre deti karneval. Usku
točnil sa v sobotu 26. januára v kultúrnom
dome. Jeho témou bola čarovná záhrada.
A veru, bola naozaj čarokrásna. Veľmi pestrá,
farebná, veselá. Navštívila ju približne stovka
očarujúcich malých bytostí, ktoré sa bavili,
súťažili, tancovali s moderátorkou karneva
lu Vlaďkou Perničkovou a jej pomocníkmi,
žiakmi základnej školy vo Veľkých Levároch.
Každé dieťa na záver karnevalovej zábavy
dostalo medailu za účasť na karnevale, slad
kú drobnosť a loptu. Poďakovanie patrí obci
Veľké Leváre za tieto milé dary, organizáto
rom za zábavu, ktorú pre naše deti pripravili,
a všetkým deťom a ich rodičom za to, že sa
prišli zabaviť. Skrátka, všetkým návštev
níkom tohtoročnej čarovnej karnevalovej
záhrady. Tešíme sa na karnevalovanie opäť
o rok! n
ZuP

Zo školského plesu

Na Bále Záhorákú

Foto Anton Gúth

Veľmi sa tešíme, že vo Veľkých Levároch
máme divadlo. Iniciátorkami jeho vzniku
boli dve ženy, ktoré spojila láska k divadlu
a k deťom a veľká túžba „rozbehnúť“ divadlo
v našej obci – Zuzana Pucherová-Alenová
a Vladimíra Perničková. Pod ich vedením na
študovali deti v roku 2013 svoje prvé predsta
venie, rozprávkovú hru Domček, domček, kto
v tebe býva? Od premiéry tohto predstavenia
sa detská divadelná skupina z Veľkých Levár
nazýva Divadlo z domčeka.
Zuzana Pucherová a Vladimíra Perničko
vá zastrešujú divadlo režijne a scenáristicky
a herecky „trápia“ deti na nácvikoch. Zvuku,
svetla a hudby sa ujal Robert Pernička. Scé
nu a kostýmy tvorí talentovaná výtvarníčka
a scénografka Libuša Čtveráková ml. Patro
nát nad malými divadelníkmi okrem základ
nej školy prevzala obec Veľké Leváre, ktorá
prispieva divadlu na tvorbu scény a kostý
mov a ponúka divadelné javisko v kultúrnom
dome na nácviky a predstavenia.
Divadlo z domčeka hrá premiéru novej hry
vždy doma – na domácej scéne v kultúrnom
dome vo Veľkých Levároch. Po tri ročníky sa
divadlo predviedlo aj v Malackách v rámci
celoeurópskeho podujatia Noc divadiel ako
hosť malackého Divadla na hambálku s hrami
Domček, domček, kto v tebe býva?, Najvzác
nejšie dary na svete alebo Ako Dlhý, Široký
a Bystrozraký Matejovi k princeznej pomohli
a O dvanástich mesiačikoch. V novembri 2018
naši malí herci zožali veľký úspech s hrou
O lenivom Janovi na divadelnom festivale
Traktér v Zohore. Skvelé meno našej obci
a divadelnému umeniu urobili aj v Borskom
Sv. Mikuláši s tou istou hrou.
V súčasnosti má divadlo dve skupiny:
mladšiu a staršiu. Mladší divadelníci, žiaci
1. stupňa základnej školy, nacvičujú nové
divadelné predstavenie O nezbedných ses
tričkách, ktoré by na jar malo mať premiéru.
Starší divadelníci dostávajú ponuky odohrať
predstavenia mimo našu obec (najbližšie
budú hrať 9. marca Domček, domček, kto
v tebe býva? v Malých Levároch) a čaká ich

aj nacvičovanie nového divadelného kusu,
ktorý, dúfame, uvidíte v rámci Habánskeho
hodového jarmoku.
Čo dodať? Naše divadlo je dielom kolektívu
nadšencov pre divadlo. Vďaka patrí všetkým,
ktorí prispievajú k tomu, aby toto dielko fun
govalo: obci Veľké Leváre, kultúrnemu domu,
vedeniu školy, malým hercom a ich rodičom,
dobrovoľníkom a nadšencom pre divadlo,
ktorí nám nezištne pomáhajú. A všetkým
vám, milí diváci, ktorí na naše predstavenia
prichádzate. Ďakujeme! Majte krásny diva
delný zážitok! n
ZuP

Z hasičského plesu

Foto Dominika Privrelová

Divadelníci
z Veľkých Levár

Občianske združenie Na kopci tvorí partia
mladých ľudí. Vo svojom voľnom čase sa radi
venujeme deťom a mládeži z Levár a okolia.
Chceme, aby deti trávili svoj voľný čas aktív
ne, chceme ich motivovať k pohybu a k spo
lupráci s rovesníkmi.
Našou top aktivitou je detský letný tábor.
Tentoraz pre deti do dvanásť rokov chystá
me letné dobrodružstvo na Horehroní od
8. do 12. júla 2019. Bližšie informácie o tá
bore nájdete v ďalšom čísle Levárskych novín
alebo na našom webe nakopci.velkelevare.
info, kde zverejníme aj prihlášky.
V lete opäť chystáme aj stanovačku – dob
rodružstvo prespávania pod oblohou a puto
vania krásnou slovenskou prírodou.
A prečo práve názov Na kopci? Ako sme
vznikli a prečo robíme to, čo robíme? O tom
v ďalšom čísle. n
 Zuzana Koštialová, členka OZ Na kopci

Foto Daniela Kalivodová

Foto Štefan Kazi

Dôležité čo-to o Na kopci
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Škola má obnovenú
telocvičňu

Žiačky levárskej školy v Bruseli
Na konci januára sa dve žiačky našej základ
nej školy zúčastnili trojdňového výletu do
Belgicka. Lauru Novú zo 6. A a Sabínu Ba
ráthovú z 9. A vybrala pani učiteľka Radka
Komžíková vďaka najlepšie napísanému
motivačnému listu. Dievčatá v ňom skvelo
obhájili, prečo by mali ísť do Bruselu práve
ony a výborne zhrnuli svoje vedomosti o Eu
rópskej únii.
Z celého Slovenska sa tohto výletu zú
častnila skupinka ôsmich žiakov a štyroch
učiteliek. Leteli z Viedne, bývali v nádher
nom hoteli v centre Bruselu a okrem toho,
že sa za tri dni presýtili výborným jedlom,
prileteli domov plní nezabudnuteľných
zážitkov. Navštívili napríklad Prírodo
vedné múzeum, ktoré interaktívne zná
zorňuje celú evolúciu a ponúka zbierku
obrovských kostier dinosaurov. Veľkým

zážitkom bola návšteva Parlamentária
a Európskeho parlamentu, kde pani uči
teľky a žiakov privítala europoslankyňa
Jana Žitňanská.
V Parlamentáriu sa študenti a študentky
dozvedeli o celej histórii, súčasnosti, ale aj
blízkej budúcnosti Európskej únie. Nechýbala
ani prehliadka najzaujímavejších bruselských
pamiatok, budov či známeho Múzea automo
bilov. No a, samozrejme, výlet v Bruseli by sa
nezaobišiel bez toho, aby si všetci účastníci
užili tradičné belgické hranolky a svetozná
mu belgickú čokoládu.
Poďakovanie patrí predovšetkým pani eu
roposlankyni Jane Žitňanskej, vďaka ktorej
Laura, Sabína, ale aj ich pani učiteľka mohli
zažiť perfektné tri dni v zahraničí. n

Text a foto Mgr. Radka Komžíková,

učiteľka ZŠ

Pozvánka na zápis
do materskej školy

Dôležitý oznam
pre budúcich prvákov!

Milí rodičia, pozývame vás s vašimi rato
lesťami vo veku od troch do šiestich rokov
na zápis do materskej školy na nasledujúci
školský rok.
Zápis sa uskutoční začiatkom mája. In
formáciu o jeho presnom termíne, ostat
né dôležité informácie a potrebné tlačivá
získate v apríli na webovej stránke školy
www.zsvlevare.edupage.org alebo osobne
v kancelárii materskej školy. n
MŠ

Kráľovský zápis budúcich prváčikov do
prvého ročníka našej školskej krajiny sa
bude konať v najveselšom mesiaci v roku,
presne v piatok 12. apríla 2019. Privítajú
vás pani učiteľky i nedočkaví starší spo
lužiaci.
Podrobné informácie o mieste a čase
konania zápisu, ako aj o dokumentoch
k nemu potrebných nájdete na interne
tovej stránke našej školy. n 
ZŠ

Rok 2018 v číslach
V roku 2018 počet obyvateľov v našej obci rástol. K jeho koncu sme vo Veľkých Levároch evi
dovali 3 697 obyvateľov. Ku koncu roka 2019 by toto číslo malo presiahnuť 3 700. V uplynulom
roku sa do Veľkých Levár prisťahovalo 91 ľudí, odsťahovalo sa ich o niečo menej, konkrétne
69 obyvateľov. Privítali sme 44 detí, dievčat bolo 25, chlapcov o šesť menej. Svoje „áno“ si
povedalo 14 manželských párov, 9 sobášov bolo cirkevných a 5 civilných. Na poslednej ceste
sme odprevadili 31 zosnulých, z toho 18 mužov a 13 žien. n
VeB

V minulom roku sa v škole uskutočnila roz
siahla rekonštrukcia oboch telocviční a pri
ľahlých priestorov. Práce sa urobili vďaka
projektu, do ktorého sa škola zapojila so
silnou podporou obce, svojho zriaďovateľa.
V telocvični sa usilovne pracovalo počas
prázdnin i v prvé mesiace školského roka,
ale všetci cvičenia chtiví – žiaci, učitelia
i ďalší užívatelia našej telocvične – trpez
livo čakali. A dočkali sa. V novembri mohli
vstúpiť a začať naplno cvičiť v obnovených
priestoroch. Rozsiahlu opravu potrebovala
strecha, na podlahe zasvietila nanovo vybrú
sená a nalakovaná palubovka, steny žiaria
novou maľovkou. Šatne i chodby majú nové
podlahy, kúrenie, vymaľované steny. Pribudli
obnovené sprchy, sociálne zariadenia i sauna
pre našich najmladších. Práce, ktoré projekt
nepokryl, zastrešila obec, takže slniečko na
kúka do telocvične cez nové okná, v malej
telocvični sú vymenené svetlá.
A že sa v takej telocvični lepšie cvičí, o tom
svedčí i vyťaženosť, s akou sa priestory využí
vajú. Dopoludnia v nich cvičia žiaci a škôlkari,
poobede tu prebiehajú krúžky, voľnočasové
aktivity a tréningy mladších i starších špor
tovcov. Stretnete tu futbalistov, boxerov, mô
žete si zahrať bedminton, stolný tenis, kinbal
či volejbal, zatancovať si zumbu i zaskákať pri
jumpingu. Môžete sa pridať k pravidelným
tréningom alebo si len tak zabehať s deťmi
a animátormi z centra záujmových aktivít.
Vraví sa, že športom sa dostaneme bližšie
ku zdraviu. A ak sa môže športovať v príjem
ných obnovených priestoroch, hneď tá drina
lepšie chutí! Nuž nech nám naša nová telo
cvičňa slúži čo najdlhšie!
V tomto roku sa naša škola zapojila do pro
jektu All star school, v ktorom môže získať
kamaráta k telocvični – workoutové ihrisko.
Na to je však potrebné získať podporu vo for
me hlasov od všetkých fanúšikov pohybu.
Podporte teda našu školu v hlasovaní na
www.mozebyt.sk kliknutím na video levárskej
školy, ktoré hovorí, že športovať môže každý,
stačí na to len chuť a odhodlanie. n

Mgr. Vladimíra Perničková,

riaditeľka ZŠ s MŠ
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Veľké Leváre
pred 50 rokmi
Rok 1969 si mnohí obyvatelia Veľkých Levár
ešte dobre pamätajú. Obecná kronika zachy
táva významné udalosti, preto si niektoré
z nich pripomeňme, nech si pamätníci za
spomínajú a mladší sa poučia.
Zima 1968/1969 bola tuhá. Januárové
teploty dosiahli aj -22 °C. Marec bol bohato
zasnežený, ba dokonca snežilo a mrzlo aj
v apríli. Naopak, máj a prázdninové mesia
ce boli horúce.
Po niekoľkoročnej odmlke sa ozval ne
želaný hosť – oheň. Počas roka sa vyskytlo
viacero požiarov, zhoreli hospodárske bu
dovy, stodola, stoh slamy. V jeseni podľahla
ničivému ohňu miestna píla.
V obci prebiehali prípravné práce na budo
vanie cesty na Školskej a Komenského ulici.
Záznam v kronike sa v krátkosti vracia aj
k udalostiam z augusta 1968 a komentuje
ich v duchu doby. Tie vraj „nezasiahli ruši
vo do života strany (Komunistickej strany,
pozn. red.), obce, ani sa nevyskytli žiadne
mimoriadne výkyvy medzi obyvateľstvom.“
Pracoviská i škola absolvovali pravidelné
politické školenia – „je to jeden z dôležitých
spôsobov, ako sa dostanú správne názory
medzi ľud“.

Kalendár podujatí
Sobota 2. marca
Levársky fašáng
Fašiangový sprievod maškár o 10.00 h
Pochovávanie basy o 17.00 h v KD
Nedeľa 3. marca
Ekumenický Svetový deň modlitieb žien
o 15.00 h v centre záujmových aktivít
Sobota 9. marca
Domček, domček, kto v tebe býva?
Divadelné predstavenie Divadla z domčeka
o 16.00 h v KD Malé Leváre
Pondelok 11. marca
Dopoludnie s knihou – zážitkové čítanie
pre deti predškolského veku o 10.00 h
v centre záujmových aktivít
Popoludnie s knihou – zážitkové čítanie pre
deti o 14.30 h v KD
Sobota 16. marca
Voľby prezidenta SR, 1. kolo, 7.00 – 22.00 h
O putovný pohár starostu obce – stolnote
nisový turnaj o 8.30 h v telocvični ZŠ
Streda 20. marca
Popoludnie s knihou – zážitkové čítanie pre
deti o 14.30 h v KD
Pondelok 25. marca
Popoludnie s knihou – zážitkové čítanie pre
deti o 14.30 h v KD
Štvrtok 28. marca
Turandot – zájazd na operu do SND

Z OBECNEJ KRONIKY
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V obci v novembri pribudla predajňa Do
máce potreby. Okrem nej sa tu nachádzali
dve samoobsluhy, jedna predajňa potravín,
cukráreň, tri hostince, tri bufety. Noviny a ča
sopisy si bolo možné zakúpiť v trafike alebo
v novinovom stánku.
V polovici roka začal v obci prevádzku zá
vod Druna. Zamestnával 22 žien, ktoré vy
rábali posteľové matrace, vankúše… Závod
sídlil v bývalej kinosále hostinca Vajčovec.
V závere roka začalo svoju činnosť aj výrobné
družstvo Ava, v ktorom sa šili rôzne druhy
konfekcie (šaty, zástery, blúzky…). Najväč
ším podnikom v obci bola Prefa s viac ako
1 000 zamestnancami. Ďalším podnikom
bola Kodreta so 60 zamestnancami. Tá sa
v tomto roku pripravovala na presťahovanie
do nových priestorov. Rovnaký počet zamest
nancov mali aj Komunálne služby.
Kultúrne podujatia v obci riadila osve
tová rada. Pripomínalo sa výročie smrti
V. I. Lenina, slávilo sa výročie oslobodenia
obce, Slovenského národného povstania,
Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie,
organizovali sa rozličné prednášky, súťaže,
kurzy a zábavy. Kino počas roka odohralo
290 filmov, ktoré videlo viac ako 34 000 di
vákov. V závere marca sa v kultúrnom dome
uskutočnilo kultúrno-historické podujatie,
ktorého súčasťou boli prednášky Stanislava
Fordinála o najstaršom osídlení Záhoria, Heř

mana Landsfelda o habánoch a Anny Kútzkej
o školstve vo Veľkých Levároch.
Základná deväťročná škola sídlila vo dvoch
budovách – v kláštore a meštianke. Spolu
mala 26 tried, 34 učiteľov a ďalších zamest
nancov. Navštevovalo ju 741 žiakov, z toho
102 detí dochádzalo z Malých Levár. Pri škole
fungovala družina mládeže. Deti predškol
ského veku navštevovali dve materské školy
(obecnú a MŠ Prefy) a dvoje detských jaslí
(obecné a Prefy).
Štátne majetky obhospodarovali 4 261 ha
pôdy, z toho 2 935 ha ornej. Zamestnávali spo
lu 690 zamestnancov. V roku 1969 bola vybu
dovaná sýpka a administratívna budova.
Záhradkársky spolok mal v roku 1969
178 členov. 41 záhradkárov vystavilo v sep
tembri v miestnej škole svoje ovocie, zeleninu
a kvety.
V obci pôsobila jedna obvodná lekárka,
jedna detská lekárka, jedna lekárka v Pre
fe a dentisti. Po pracovnej dobe sa striedali
(spolu s lekármi z Moravského Jána a Bor
ského Jura) v pohotovostnej službe až do
rána, pričom mali k dispozícii aj sanitkárov
so sanitkami. Niekedy bola pomoc posky
tovaná aj v miestnej psychiatrickej liečebni.
V tomto roku boli zakúpené na vežu rím
skokatolíckeho kostola hodiny s elektrickým
pohonom. Elektrický pohon bol zavedený aj
na zvony. n
PaV

Sobota 30. marca
Voľby prezidenta SR, 2. kolo, 7.00 – 22.00 h
Nedeľa 7. apríla
Cigánski diabli, koncert o 16.00 h v KD
Štvrtok 11. apríla
Deň narcisov, verejná zbierka v uliciach
Piatok 12. apríla
Zápis detí do 1. ročníka ZŠ
Matúš Čák Trenčiansky – zájazd
na muzikál do divadla Wūstenrot
Streda 17. apríla
Výroba veľkonočných ozdôb v KD
Nedeľa 28. apríla
Maroš Bango, koncert o 16.00 h
v rímskokatolíckom kostole
Utorok 30. apríla
Stavanie mája
o 17.00 h pred hasičskou zbrojnicou
o 18.00 h s DFS Leváranek pred KD
Sobota 4. mája
Turistický pochod po Luteránskom
chodníku
Nedeľa 5. mája
Rybárske preteky na štrkovisku Kňaz
v Malých Levároch
Streda 8. mája
Cyklistický výlet
Detské rybárske preteky na štrkovisku
Kňaz v Malých Levároch
Nedeľa 12. mája
Oslava Dňa matiek v KD

Pondelok 13. mája
Darovanie krvi v KD
Štvrtok 23. mája
Výlet seniorov do Topoľčianok
a Arboréta Mlyňany
Sobota 25. mája
Voľby do Európskeho parlamentu
Sobota 25. a nedeľa 26. mája
Detské krojované slávnosti – medzinárod
ný detský folklórny festival
Piatok 31. mája – nedeľa 2. júna
Výlet do Prahy, ev. cirkev
Termíny podujatí jarná brigáda, zápis detí
do MŠ a zber starého papiera v škole obec
občanom oznámi po ich upresnení.

Evanjelická cirkev pozýva občanov na turistický pochod po Luteránskom chodníku
z Veľkých Levár do Modry a na výlet do
Prahy. Záujemcovia o podujatia dostanú bliž
šie informácie na evanjelickej fare.
Festival Stretnúcí Záhorákú sa uskutoční
27. júla 2019 v autokempe Rudava v Malých
Levároch. Vstupenky na festival sú od marca
v predpredaji. Záujemcovia si ich môžu kúpiť
prostredníctvom spoločnosti Ticketportal ale
bo u členov kapely Bečkovi chlapci: u pána
Michala Hýlla, tel. 0950 704 004, alebo u pána
Jakuba Krála. n
-red-

ŠPORT
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Máte chuť zacvičiť si?
Či už chcete cvičiť občas, alebo radšej pravidelne, v Levároch sa vám ponúkajú tieto
možnosti:
Bodyforming s Danielou. V pondelok a stredu
o 18.30 h v kultúrnom dome. Treba si priniesť
karimatku. Vstup 2 €
Jumping s Nikol. V pondelok, stredu a piatok
o 19.00 h v telocvični ZŠ. Vstup 4,50 €
Zumba s Aďou. V utorok a nedeľu o 18.00 h
v kultúrnom dome. Ak je cez víkend v KD pod
ujatie, cvičí sa v telocvični ZŠ. Vstup 2 €

Päť rokov boxu v Levároch
Boxerský klub Veľké Leváre v týchto dňoch
oslavuje päť rokov svojej existencie. Tvrdou
prácou a poctivým prístupom sme v našej
malej dedine dokázali vychovať už niekoľko mladých a úspešných športovcov. Počas
piatich rokov sa v ringu postupne predstavili
Denis Klempa, Martin Šteflík, Štefan Rajoš,
Adriana Dúnarová, Marek Lukáček, Roman
Fialka a Martin Hýll. V príprave máme ďalšie
talenty, s ktorými však máme pred sebou
ešte dlhú cestu.

Rok 2017

Úspechy levárskeho boxu

Rok 2018

Rok 2015
Stali sme sa víťazmi kategórie starší dorast
v 2. celoslovenskej lige v boxe. Denis Klem
pa obsadil 3. miesto na majstrovstvách Slo
venskej republiky, 69 kg, v kategórii starší
dorast.

Rok 2016
Martin Hýll obsadil 1. miesto na majstrov
stvách Slovenskej republiky, váha 64 kg,
v kategórii starší dorast. Bol zaradený do
reprezentácie Slovenskej republiky.

Roman Fialka obsadil 1. miesto na majstrov
stvách Slovenskej republiky, váha 52 kg,
v kategórii starší dorast. Bol zaradený do
reprezentácie Slovenskej republiky. Na me
dzinárodnom turnaji Júliusa Tormu v Prahe
obsadil 3. miesto. Zvíťazil na Záhoráckom
pohári v Malackách a zároveň bol vyhlásený
za najtechnickejšieho boxera turnaja. Zú
častnili sme sa na majstrovstvách Európy
v Taliansku.

Martin Hýll obsadil 1. miesto na medziná
rodnom turnaji Slovakia Cup a 3. miesto na
medzinárodnom turnaji v Budapešti. Získal
nomináciu na majstrovstvá Európy do 22 ro
kov. n

Radoslav Kotľár, tréner
Foto archív BC Veľké Leváre

Pilates so Soňou. V stredu a piatok o 18.30 h
v telocvični ZŠ. Treba si priniesť karimatku.
Na cvičenie treba prísť včas – hlavný vchod
do ZŠ sa o 18.25 h zamyká. Vstup 2,50 €
Cvičenie s malými deťmi od 10 mesiacov
do 3 rokov na fitloptách. V stredu od 8.30 do
11.30 h v centre záujmových aktivít. Cvičí sa
v skupinkách podľa veku. Vstup 2 € n

Zdroj OcÚ

Pozvánka na jarné výlety
Komisia pre kultúru, šport a školstvo pri OZ
pripravuje pre občanov výlety do prírody –
cyklistickú vychádzku, turistickú vychádzku
na Sandberg a hrad Devín a výlet na Katarín
ku. Bližšie informácie budú zverejnené na we
bovej stránke obce, na Facebooku na stránke
obce a prostredníctvom obecného rozhlasu
a plagátov. n

OcÚ

Obec Veľké Leváre a komisia pre kultúru, šport a školstvo vás pozývajú na

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE
v sobotu 16. 3. 2019 o 8.30 hod. v telocvični základnej školy (vchod od bytoviek)
8.30 – 9.00 hod. – registrácia súťažiacich
9.00 hod. – začiatok turnaja

a) žiaci, žiačky

Súťaží sa v týchto kategóriách:
b) do 40 rokov c) nad 40 rokov d) registrovaní hráči

Prihlásiť sa môžete v kultúrnom dome, na tel. č. 034/7794493
alebo priamo pred začiatkom turnaja v telocvični.
Tešíme sa na vašu účasť.
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