RO RUDAVA Malé Leváre
Dobrý deň vážené dámy a páni, milí hostia.
Dovoľte aby som sa predstavil. Volám sa Ľuboš Hroboň a chcem Vás v rámci tohto projektu
zoznámiť s RO Rudava Malé Leváre. My dnes RO Rudava chápeme v dvoch rovinách.
V širšom slova zmysle je to priestor určený na poznávanie, rekreáciu pre návštevníkov
blízkeho, ale aj širokého okolia. V užšom slova zmysle sú to prevádzky ktoré vytvárajú
priestor rekreantovi na realizáciu svojho zámeru s ktorým k nám prišiel. Jedná sa najmä
servisno- obslužné zariadenia. Na prvé miesto patrí ATC Rudava, potom nasleduje sieť
gastronomických prevádzok a za nimi sú športovo-rekreačné služby.V RO Rudava Malé
Leváre pracujem viac ako dvadsať päť rokov .
Vaše zoznamovanie s týmto priestorom chcem rozdeliť do troch rovín
Prvá rovina je vznik RO Rudava, druhá rovina je súčasnosť RO a záverečná tretia je vízia do
budúcna.
RO Rudava začala písať svoju históriu v polovici minulého storočia. Podnik Prefa zo
susedných Veľkých Levár začal na tomto mieste ťažiť kvalitný štrk v roku 1953. Podnik bol
svojou činnosťou zameraný na výrobu prefabrikátov určených pre stavebníctvo. Na
vyťaženom mieste vzniklo jazero o rozlohe asi 50 ha a veľmi čistou a priezračnou vodou.
Dobová tlač v tom čase túto vodnú plochu označovala za konkurenciu známym a obľúbeným
letoviskám Bratislavčanov Zlaté pisky a Senecké jazera.
Rád by som sa zastavil ešte pri samotnej ťažbe štrku. Okrem ekonomického významu ťažba
priniesla aj nevyčísliteľné archeologické poznanie nielen pre Malé Leváre a okolie. Dovolím
si tvrdiť, že ten prínos bol európskeho významu. V roku 1960 sa tejto lokalite intenzívne
venoval profesor Musil z Brna z katedry geológie palentológie. Pán profesor popísal štyri
zuby, ktoré sa pri ťažbe štrku našli, známeho cicavca poslednej ľadovej doby- mamuta, ale aj
nálezy staršieho druhu slona zo staršieho pleistocenu. Neskôr boli popísané zuby a kosti
bizóna pravekého a jeleňa obrovského. Posledným objavom v roku 1992 bol zub slona
lesného. Všetky tieto exponáty má vo svojej zbierke Slovenské národné múzeum. Časť z nich
bola sprístupnená aj verejnosti.
Radi by sme v novovybudovanej recepcii ATC Rudava sprístupnili naším návštevníkom
a širokej verejnosti fotografie týchto nálezov.
Druhá rovinou, ktorou chcem pokračovať je súčasnosť. No i tu sa pristavím pri číslach
z minulosti.
Prvá súkromná chata bola postavená koncom šesťdesiatych rokov. Dnes súkromné chaty
zaberajú plochu asi 98 ha. Počet chát sa pohybuje okolo 300.
Prevádzka ATC začala 24. júla 1981.ATC patril pod správu OSCR Senica.
V roku 1986 sa začalo v areáli ATC s výstavbou reštaurácie a čističky odpadových vôd. Cena
čističky predstavovala 2 milióny 700 tisíc Kčs
1. januára 1996 prešiel ATC Rudava pod správu obce Malé Leváre.
V roku 2006 bola realizovaná prestavba ATC a následne v roku 2007sa začalo čistenie jazera
v RO Rudava. Tieto akcie sa diali za finančného príspevku z EU.

V súčasnosti po rokoch „upršaného“ počasia obec znovu považuje za jednu zo svojich priorít
nastaviť režim fungovania v RO Rudava a následne ATC tak aby prinášal prospech domácim
obyvateľom, ale podieľal sa na rozvoji regiónu aj v širších súvislostiach.
Ak k nám prídu rakúsky návštevníci, po prekročení mosta v Hohenau a nabratí kurzu smer
Malacky a Bratislava je našou ambíciou pristaviť ich práve v našom ATC. Chceme sa stať
vstupnou bránou do regiónu Dolného Záhoria.
Dnes hosťom dokážeme ponúknuť udržiavané piesočnaté pláže v borovicovom lese, ATC s
možnosťou príchodu s karavanom, zastrešený gril, detské ihrisko. Rôzne druhy športového
vyžitia.
V poslednom čase sme sa stali strategickým uzlom pre plánovanie cykloturistických výletov.
Po hraničiarskej ceste to máme blízko do Bratislavy, ale aj na druhú stranu na Moravu,
napríklad do Lednicko-Valtického areálu. Veľmi zaujímavo sa ukazuje aj cesta do Malých
Karpát cez Plavecké Podhradie, kde je možnosť navštíviť Plavecký hrad.
V minulom roku po českých turistoch, návštevníci z Nemecka tvorili druhú najpočetnejšiu
skupinu návštevníkov. Radi by sme aby aj obyvatelia blízkych rakúskych dedín spoznali náš
kraj a našu RO Rudava.
Veľmi zaujímavým lákadlom pre našich rakúskych hostí môže byť rybolov. Ako mi potvrdili
predstavitelia Miestnej rybárskej organizácie nejaké lastovičky sa už objavili.
V súčasnosti sme v procese zlepšovania služieb v RO Rudava. Preto vidíme priestor aj pre
rakúskych podnikateľov v cestovnom ruchu aby si k nám našli cestu. Budeme sa snažiť
marketingovo osloviť región Dolného Rakúska a nadviazať s ním užšiu spoluprácu. Často
krát nás navštevujú turisti z východného Slovenska, ktorí našu polohu využívajú na návštevu
Dolnorakúskej vínnej cesty alebo múzeum Napoleóna. Z tohto dôvodu môže byť spolupráca
prospešná pre obe strany.
Tretia rovina je víziou smerom do budúcna.
V ATC by sme chceli vybudovať bio bazén a zoologickú záhradu spolu s botanickou. Táto
naša predstava sa má diať v súlade s prírodou. Nechceme budovať niečo čo má vytvoriť nový
ráz nášho prostredia, ale chceme poukázať na našu symbiózu s prírodou. Naša lokalita je
známa výskytom rozmanitej flóry a fauny a tú chceme prezentovať naším návštevníkom. Čo
sa týka minulosti a histórie, vykopávok z doby ľadovej, radi by sme v recepcii ATC zriadili
mini múzeum fosílnych predmetov z našej lokality, čo som už spomínal.
Na plážach v RO chceme vylepšiť sociálny konfort rekreantov, chceme prilákať
prevádzkovateľov vodných atrakcií(windsurfing, vodný vlek, tobogán)
Chceme aby návšteva našej RO Rudava Malé Leváre sa stala pre rekreantov zážitkom
o ktorom by hovorili s nadšením vo svojom okolí.
Je lepšie raz vidieť ako tri krát počuť. Všetci ste k nám pozvaní prídete si moje tvrdenia
overiť v praxi. Srdečne ste pozvaní.
Ďakujem za pozornosť.

