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zadarmo

Drahí spoluobčania - Lozorňania!
Proste máme tu Nový rok 2014 a s ním opäť
nádej na lepšiu budúcnosť, lepšie vzťahy,
lepšie... Slovíčko nádej, ktoré je pre nás ľudí
hnacím motorom vpred, slovíčko, ktoré nás
nenecháva v kľude ani minútu. Máme pred
sebou rok volebný a rok v ktorom môžete vy
občania vyjadriť svoj názor, svoje rozhodnutie k veciam verejným a k veciam samosprávy.
Jednoducho, všetko plynie....

Starogrécky filozof Herakleitos vyslovil ono
povestné „Panta rhei“, teda všetko plynie,
svet je v pohybe, svet sa mení. Či mám povedať žiaľ, alebo vďaka, neviem, ale jedno je
isté, že máme za sebou ďalší rok a opäť sme
o jeden rok starší, skúsenejší, rozhľadenejší.

Aký bol rok 2013 z môjho pohľadu? Ak by
som troška bilancoval, tak to bol rok plodný a nám Lozorňanom priniesol aj niečo
pozitívne. Spočítal som, čo všetko sa urobilo
za obdobie troch rokov a nebolo toho málo.
Nechcem vypisovať čo všetko, ale ak to
vyjadrím v číslach, tak sme z rozpočtu obce
preinvestovali na rozvoj obce od r. 2011
do konca roka 2013, teda za tri roky vyše
900 000 EUR aj s úverom na rozšírenie
materskej škôlky. Opravili sme niektoré obecné cesty a veci, ktoré sú už popísané na web
stránke obce Lozorno. Nebolo toho málo a aj
napriek nežičlivosti niektorých poslancov sa
veci podarilo zrealizovať. Moje poďakovanie
patrí poslancom, ktorí rozmýšľali pozitívne
a v prospech Vás občanov a v prospech obce.
Naopak, som nespokojný s vecami, ktoré sa
mi nepodarilo dokončiť, respektíve výsledky
sú zlé. O čo ide? V prvom rade je to ČOV, kto-

Poďakovanie BSK
Už v minulom čísle Spravodaja ste sa mohli dočítať, že od septembra je plne funkčná prístavba pavilónu Materskej škôlky v Lozorne.
20 detí sa tak môže tešiť z nových krásnych priestorov a rodičia z toho,
že majú možnosť umiestniť svoje dieťa v mieste bydliska.
Za finančnú pomoc pri realizácii tohto projektu ďakujeme aj
Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý prispel čiastkou
5 000 EUR.
Foto: Branislav Manca

rej projekt je stále „živý“ a verím, že aj túto
vec sa mi do skončenia môjho mandátu starostu podarí dokončiť.
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie
na dodávateľa technológie, teda na dokončenie ČOV. Som presvedčený, že aj tento projekt
dotiahnem do úspešného konca. Ďalej som
nespokojný s „obchvatom obce“ kde chýba
finančné krytie projektu, je to stacionár pre
našich seniorov, rozšírenie služieb zdravotného strediska o nových lekárov. Tu by som
chcel iba krátko podotknúť, že bez obecných
bytov to pôjde veľmi ťažko. Či to budú lekári,
alebo učitelia, alebo stabilizácia mladých ľudí
v obci. Je stále čo zlepšovať a zveľaďovať.
Proste obec je živý organizmus a ten si zaslúži
pozornosť a starostlivosť nás všetkých.
Rok 2014 je aj začiatok nového programového obdobia EURÓPA 2020, kde bude možné
sa uchádzať o Eurofondy aj pre Bratislavský
samosprávny kraj. Obec chystá na toto obdobie r. 2014 – 2020 nový Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja. Verím a som optimista,
že aj Lozornu sa podarí získať finančné prostriedky na rozvoj a dynamickejšie zveľaďovanie obce. Jednoducho robíme všetko preto,
aby sme boli pripravení, ale hlavne úspešní...
Vážení Lozorňania, záverom mi dovoľte, aby
som Vám všetkým na prahu Nového roka
2014 zaželal veľa osobných a pracovných
úspechov. Veľa zdravia, lásky, rodinnej pohody a Božieho požehnania.
S úctou, Váš starosta Ľubomír Húbek

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

Ohlasovňa požia- +421 905 912 976
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.
Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 16.10.2013
OZ v Lozorne odročuje uvedený bod č.2, t.j. „Schválenie VZN č. 2 (Všeobecne záväzné nariadenie) týkajúce sa ÚPN obce Lozorno, ZaD
č.5“ programu na neurčito a zároveň poveruje starostu obce zorganizovaním pracovného stretnutia medzi OZ a žiadateľmi o ZaDč.5 ÚPN
Lozorno.
Termín: do konca novembra 2013.

Jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 23.10.2013
OZ v Lozorne súhlasí s vybudovaním chodníka pre peších a kočíky na ulici Pri Majeri
medzi r.d. p. Havrana a lávkou nad Suchým
potokom v celkovej cene 2613,96 EUR vrátane DPH na základe výberového konania.
(CP predložená fa HL stav Lozorno)
OZ v Lozorne súhlasí s úpravou obecného
trhoviska na Športovom námestí vo výške
22 300 EUR vrátane DPH za predpokladu
poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu(CP predložená fa HL stav Lozorno).
OZ v Lozorne schvaľuje doplniť za člena
Rady školy (ZŠ Lozorno) p. Adrianu Jánošovú.
OZ v Lozorne schvaľuje za predsedu Školskej a sociálno-zdravotnej komisie p.Adrianu Jánošovú.
OZ v Lozorne poveruje starostu zabezpečením zvererejnenia ponuky na predaj
pozemkov pod priehradou v zmysle GP
č. 19/2012 vyhotoveného Ing. Žigom a v
zmysle uznesenia OZ č. 64/2012 zo dňa
27.6.2012 prostredníctvom realitnej kancelárie a vyhodnotenie úspešnosti tejto ponuky predložiť na najbližšom zasadnutí OZ.
Podmienka predaja pozemkov pod priehradou je vcelku.
OZ v Lozorne schvaľuje zámenu nehnuteľností v kat. úz. Lozorno, zameraných podľa
geometrického plánu č. 65/2010, úradne
overeného dňa 6.10.2010 tak, že doterajší vlastník Vladimír Ulehla, ul. Hasičská
25/17, Lozorno v podiele 1/1 odovzdá do
výlučného vlastníctva Obce Lozorno pozemky parcela registra „E“KN č. 357- záhrada o výmere 28m2 a parcela registra „E“KN
č. 358- záhrada o výmere 16m2 na jednej
strane a Obec Lozorno odovzdá Vladimírovi Ulehlovi, ul. Hasičská 25/17, Lozorno v
podiele 1/1 pozemok, odčlenený uvedeným
geometrickým plánom ako diel č. 14 - záhrada o výmere 44 m2 z obecného pozemku
parcela registra „E“KN č. 673/1 s tým, že zámena sa uskutoční bez vzájomného finančného vyrovnania a zároveň

OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj časti
obecného pozemku parcela registra „E“KN
č. 672/321 z ktorého boli hore uvedeným
geometrickým plánom odčlenené diel č.
12 o výmere 65m2 a diel č. 13 o výmere
2m2 do vlastníctva kupujúceho Vladimíra
Ulehlu, bytom Hasičská 25/17, 90055 Lozorno v podiele 1/1 podľa ust. § 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov v cene
3,32EUR/m2- priľahlý pozemok, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou kupujúceho,
ktorý požiadal o majetkoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti,
ktorú v dobrej viere užíva ako svoje vlastníctvo.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje OSO
(osoba spôsobilá obstarávať) v zmysle zák
č. 25/2006 Z.z. na základe predložených
cenových ponúk a výberového konania na
projekt „Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno“ firmu VOSK, Záhradnícka ul.č. 151,
821 08 Bratislava vo výške 3150 EUR, vrátane DPH .

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorým sa ruší VZN č. 2/2012.
OZ v Lozorne bod programu č. 12, t.j.
„Žiadosť Štefana Biháriho o odkúpenie časti
obecného pozemku (p.č. 8857/1, diel 5,6) o
výmere 16m2 spolu“ odročuje do budúceho
OZ a zároveň prizve p. Biháriho na zasadnutie OZ dovysvetliť úmysel svojho konania.
OZ v Lozorne schvaľuje výšku dotácie
13 000 EUR ŠK Lozorno na úhradu energii
v ŠK v zmysle schváleného rozpočtu obce na
r. 2013 z položky 632.
V rôznom :
- Diskusia o Miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady (Zák. č. 582/2004) na nadchádzajúce obdobie.
- Správa HK obce z NFK - hazardné hry
- Info o nákladoch na komunálny odpad za
1. – 9. mes. 213

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN
č. 2/2013 o určení príspevku na čiastočnú
OZ v Lozorne schvaľuje 2. zmenu rozpočtu na rok 2013 podľa priloženého návrhu (v tis €):

Bežné príjmy

Rozpočet na
r. 2013

Rozpočet po
I zmene

Návrh na
II zmenu

1516,35

1528,55

Kapitálové príjmy

172,85

172,85

172,85

Finančné operácie
príjmové

200,00

200,00

200,00

Príjmy spolu

1889,20

1901,40

+97,11

1998,51

Bežné výdavky

1496,35

1547,20

+37,86

1585,06

Kapitálové výdavky

209,00

219,31

+3,89

223,20

Finančné operácie
výdavkové

76,55

76,55

1781,90

1843,06

Výdavky spolu

+97,11

Rozpočet
po II zmene
1625,66

76,55
+41,75

1884,81

Trináste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 27.11.2013.
Nakoľko zasadnutia sa zúčastnili len traja poslanci, Obecné zastupiteľstvo nebolo uznášaniaschopné. Starosta obce v zmysle rokovacieho
poriadku zasadnutie OZ o 17,40 hod. ukončil s tým, že program bude prerokovaný na budúcom zasadnutí OZ.
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Hlas verejnosti

Spoločenské okienko

Otázka:

Chcela by som reagovať na článok OZ
Z-Orech a milovníci životného prostredia
o tom, že sú nevyužité psíčkarmi plochy
predurčené na venčenie a kde sú aj osadené zberné koše na psie fekálie, ktoré
ostávajú „panensky prázdne“. K tomuto
mám postreh - poznámku, že napr. na lúčke pri potoku na Potočnej ul. sú osadené
dva takéto koše blízko potoka, ale hneď
na začiatku lúčky je osadená aj zákazová
tabuľka - zákaz vstupu so psom, čo sa mi
vidí nelogické. A keďže máme znova psíka a budeme s ním chodiť na prechádzky,
chcem sa spýtať, že keď vstúpim so psom
na túto lúčku, či neriskujem to, že na mňa
niekto zavolá obecnú políciu za porušenie
zákazu. To isté je aj pred obecným úradom
- kôš na fekálie a pred ním zákaz vstupu so
psom. (občianka Lozorna)

... neriskujete vôbec nič a nechcem separovať, ale hlavne rozdeľovať - kategorizovať
ľudí. Nevadí mi a nebude za to ani nikto
perzekvovaný, keď psík sa vyšpiní na ploche, kde je zákaz vodenia psíkov. Je však
na majiteľovi psíka, aby túto „hromádku“
zodvihol a dal kam patrí. Označením zákaz vodenia psov bolo mojim úmyslom iba
upozorniť psíčkarov, že ide o plochu, kde
sa hrávajú malé deti. Je teda nepríjemné,
keď malé dieťa stúpi do psieho exkrementu. Žime v symbióze a využívajme priestory určené na aktívny oddych...
Za odpovede na otázky ďakujeme p. starostovi Ľubomírovi Húbekovi

Zomreli
Kováčová Darina
Horvát Pavel
Dobrovodský Jozef
Hlavatý Jozef
Hoferová Anna
Oravec Valentín

52 rokov
54 rokov
81 rokov
62 rokov
87 rokov
82 rokov

Drahí čitatelia,
koniec roka 2013 sa neúprosne chýli ku
koncu a blíži sa Nový rok 2014. V takomto čase si zvykneme povzdychnúť: „Ach, už
zasa som o ten rok starší (ia)!“
Vedeli by ste dať odpoveď aj na otázku: Prečo sa posledný deň v roku volá Silvestrom?
Odpoveď nech nám poskytne ten, podľa
ktorého je tento deň pomenovaný.
Nie je to nik iný ako svätý Silvester I., pápež.
Všeobecný kalendár sa končí spomienkou
na pápeža sv. Silvestra I. Bol to prvý pápež
po troch storočiach prenasledovania kresťanov, ktorý tiež najdlhšie pôsobil ako pápež
kresťanského staroveku.
Rímskym biskupom, a tým aj hlavou celej
Cirkvi, čiže pápežom, sa stal v januári 314.
Bolo to necelý rok po cisárskom vyhlásení, ktoré je v dejinách známe pod názvom
„Milánsky edikt“. Spomenutým vyhlásením
cisár Konštantín Veľký a jeho spoluvladár
Licinius, ktorý bol súčasne aj jeho švagrom,
dali kresťanstvu slobodu a plnoprávnosť.
Rozvíjajúca sa Cirkev sa ocitla pred novou
výzvou a jej najvyšší predstaviteľ ako prvý
niesol bremeno zodpovednosti za jej život v
týchto zmenených podmienkach. Čo myslíte, podarilo by sa mu to bez Boha a bez jeho
požehnania? Možno!
Aj my budeme v najbližších dňoch posielať
či žičiť priania alebo i prijímať, ako napr.:
„Do Nového roka hodne pohody, šťastné
náhody, vtipné príhody, žiadne nehody,
dôležité dohody a ďalšie výhody!“ Je toto
všetko, čo potrebujem? Určite áno, ale je to
málo, a navyše bez Božieho požehnania by
to bolo len akýmsi „zbožným prianím s ručením obmedzeným“.
Okrem všetkých týchto žičlivých praní potrebujem predsa aj Božie požehnanie. Preto
i prostredníctvom tohto periodika, všetci
jeho verní čitatelia, prijmite toto Božie po-

žehnanie do ďalších dní Vášho života: „Boh,
prameň a pôvodca všetkého požehnania,
nech vás naplní hojným požehnaním
a nech vás svojou milosťou po celý rok
ochraňuje od všetkých nebezpečenstiev.“
Vladimír Sabo, farár

Oznam: Máme novú webovú stránku far-

nosti Lozorno!
Na www.lozorno.fara.sk sa môžete dočítať
aktuálne informácie, rozpis omší a všetko
potrebné k vybaveniu rôznych sviatostí.

OZNAMY OBCE
Zmena stanovišťa kontajnerov na
separovaný zber

Kontajnery na separovaný zber PLASTY, PAPIER, SKLO sú presťahované z
Novej ulice na verejné priestranstvo pri
budove POŠTY (oproti Základnej škole).

Materské centrum Muška na prelome rokov
Zimnú sezónu sme v MC Muška odštartovali znovuotvorením herne a výtvarným krúžkom.
Rozbehnutá bola aj angličtina pre najmenších. Detičkami sa to len-tak hemžilo počas
vianočného fotenia v adventnom období. Priestor materského centra sa na jeden celý deň
zmenil na fotoateliér a musíme uznať, že to malým modelom a ich maminám pri vianočnom
“aranžmá” mimoriadne pristalo. Vianočnú atmosféru sme umocnili vianočným posedením pri
punči a vianočných dobrotách.
Do nového roka vstupujeme s plným nasadením, elánom a chuťou vytvoriť príjemné, tvorivé
prostredie pre najmenšie detičky a ich rodičov v snahe plnohodnotne využiť čas, vybudovať
sociálne väzby, šíriť informácie, zručnosti, ...
Tieto ciele naplníme množstvom plánovaných aktivít pre deti - výtvarných/pohybových, ale
aj pre mamičky - súčasné aj budúce. Určite bude aj ďalšie fotenie, burza hračiek a kopa
ďalšieho. Neprezradíme však všetko hneď, pozorne nás sledujte na facebooku, letákoch v
obci, prípadne nám napíšte, zavolajte, ale hlavne prídite medzi nás, u nás je pohodička!
Uvítame každý Váš nápad, postreh či pomoc, pretože MC Muška bude taká, akú si ju
spoločne vytvoríme! Ak aj nemáte malé deti, ale máte chuť nám pomôcť pri jednorázových
aktivitách rôznou formou, budeme veľmi vďačné, keď nás oslovíte.
Čaká nás pestrý, veselý a detským smiechom preplnený Nový rok, tešíme sa na Vás!

KONTAKTY:

mcmuskalozorno@gmail.com
Gabika: 0915 744 911

www.facebook.com/mcmuskalozorno
Vlasta: 0908 662 617

Budova materskej školy, miestnosť pri kotolni
Vstupné: 50 centov na dieťa, aktivity /okrem herne/ su spoplatnené zvlášť. Detičkám doneste
prezuvky.
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Meníme život ľudí okolo nás

Ďakujeme je nielen čarovné slovíčko, ale je to aj názov prvého darcovského portálu na
Slovensku. Od roku 2007 je miestom pre všímavých ľudí s dobrým srdcom. Miestom,
kde sa stretávajú tí, ktorí pomoc hľadajú, a tí, ktorí ju poskytujú. A na jeho začiatku
stoja Lozorňania s veľkým srdcom, Tina Tvrdoňová a Ľuboš Tvrdoň.

Tina Tvrdoňová

Ľuboš Tvrdoň

Ako vznikol projekt dakujeme.sk?

Komu pomáhate?

dakujeme.sk bol nápad môjho manžela Ľuboša. Ja som bola na materskej s naším tretím synom Matúšom. Neskôr sa k nám pridala Kamilka Hornáčková, nenápadný anjel
na tejto zemi. Spoločne sme chceli vytvoriť
priestor, kde môžu ľudia darovať a pomôcť
adresne, to znamená konkrétnym ľuďom,
rodinám, obľúbenej organizácii. Stačí naťukať www.dakujeme.sk, prečítať si príbeh a
darovať. Viete presne, kto dostane váš dar aj
na aký účel ho použije. Darovať môže každý,
kto má účet v banke, alebo kreditnú kartu
priamo z domu, alebo práce. Príbehy píšu
sami ľudia, nie my. Stránka dakujeme.sk nie
je len o trápeniach ľudí a ich ťažkom osude,
ale dáva možnosť zmeniť život ľudí, zmierniť ich ťažkú situáciu. Ľudia svojím darom
nielen pomôžu. Zároveň vyjadria, že im
záleží na osude dieťatka s nevyliečiteľnou
chorobu, či postihnutím, alebo ovdovelej
matky s deťmi.

Náš život je spojený s príbehmi ľudí, ktorí
si nevedia pomôcť, alebo sa snažia urobiť
pre svoje choré dieťa maximum. Ak podáme pomocnú ruku, kým je maličké, môže
raz žiť životom „skoro“ zdravého človeka.
Ak podáme pomoc rodine, ktorá práve stratila živiteľa, môžeme ju uchrániť od dlhov,
pomôcť jej preklenúť to najťažšie obdobie.
Situáciu rodiny v hmotnej núdzi nevyriešime, ale napr. príspevkom na sporák, piecku
alebo vysávač - konkrétnym darom - uľahčíme zvládanie ťaživej situácie. Pomáhame
každému, kto nás požiada o pomoc. Avšak
podmienkou zverejnenia príbehu je dokladovanie jeho pravdivosti: či už lekárskou
správou, úmrtným listom, potvrdením o
príjme a pod. Najčastejšie o pomoc žiadajú
matky postihnutých a chorých detí, chudobné rodiny. Nesmierne nás teší, že je stále
vyšší počet ľudí, ktorí žiadajú o pomoc pre
niekoho iného: napr. dieťa susedky, krstného syna, rodinu, ktorú pravidelne stretá-

vajú. Sami nie sú bohatí. Dajú si však tú námahu napísať príbeh a osloviť priateľov, aby
pomohli buď darom, alebo zdieľaním.
Ako a prečo názov organizácie ĎAKUJEME?
Čarovné slovíčko „ďakujeme“ najlepšie vyjadruje našu vďačnosť voči dobrote a štedrosti ľudí ochotných pomôcť.
Čo je hlavným cieľom organizácie?
Radi robíme kreatívne projekty, ktorými
meníme život ľudí okolo nás. Zároveň dávame možnosť druhým pripojiť sa: či už darovaním alebo kúpou produktov z chránených
dielní. Naša pomoc je adresná a konkrétna.
Aké projekty má vaša organizácia za sebou?
Naše projekty realizujeme dlhodobo. dakujeme.sk je pre ľudí, ktorí hľadajú pomôcť
a pre tých, ktorí chcú darovať a pomáhať
iným. zDobrychRuk.sk dáva možnosť firmám vybrať si z ponuky produktov tvorených ľuďmi s postihnutím. Zároveň si firmy
môžu uplatniť náhradné plnenie. Dizajn
produktov navrhujú profesionálni dizajnéri. Následne ich tvoria ľudia pracujúci v 10
chránených dielňach po celom Slovensku.
Portfólio produktov je rôznorodé. Zároveň
poskytujeme svoje know how a nápady ako
pomôcť Nadácii VÚB, spol. Deloitte, Nadácii
Orange, Slovenská sporiteľňa a ďalším.

pokračovanie na str. 5
Ľudia, ktorým sme pomohli
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dokončenie zo str. 4
Má pre vás vaša práca v organizácií zmysel?
Človeka táto práca scitlivuje. Vedie k skromnosti. Človek si uvedomuje, že poklady často naplno zažiaria vo svojej kráse, ak ich darujeme. Niekedy je však spojená i s pocitom,
že nerobíme dostatočne veľa. Ľudia nám
ďakujú: robíme šťastnejších NIELEN ľudí,
ktorí potrebujú pomoc, ale aj samotných
darcov. Cez dakujeme.sk sme pomohli doposiaľ viac ako 600 ľuďom a organizáciám.
Vďaka štedrosti ľudí sme doposiaľ venovali
376 600 eur. Vďaka projektu zDobrychRuk.
sk prinášame prácu viac ako 86 ľuďom s postihnutím. Napr. 500 ks našich škoricových
sviečok si tento rok objednala súkromná
škola v Anglicku a obdarovala nimi svojich
agentov po celom svete. Je to aj reálne ocenenie šikovnosti výrobcov sviečok. Firmy,
ktoré si produkty objednajú, im spoločne s
nami dávajú šance žiť nezávislým životom.
Kde by sme mohli nájsť viac informácií o
vašej organizácií?
Svoju energiu sústredíme na tých, pre ktorých tu sme. Príbehy ľudí nájdete na www.
dakujeme.sk. Produkty, ktoré tvoria ľudia s
postihnutím nájdete na www.zDobrychRuk.
sk.

Ľudia, ktorým sme pomohli

Ako by sme sa mohli zapojiť my ostatní?
1. vyberte si príbeh človeka a darujte na dakujeme.sk.

pokoru prijať ich a pravý pokoj v srdci.
Všetkým tým z vás, ktorí sú našimi darcami
1 000x zo srdca ďakujeme.

2. Možno váš blízky človek/ priateľ/ kolegyňa v práci má dieťatko s postihnutím
alebo potrebuje operáciu, alebo inú pomoc.
Napíšte ich príbeh a získajte pre nich pomoc
cez dakujeme.sk.

Tina a Ľuboš Tvrdoňoví
Rozhovor pripravila Veronika Grófová
Foto: Tomáš Halász

3. Ak pracujete vo firme, ktorá kupuje darčeky pre zamestnancov alebo klientov, povedzte riaditeľovi o www.zDobrychRuk.sk.
Akú pomoc najviac organizácia potrebuje?
Pomoc hľadáme pre iných. Teda, ak chce
niekto pomôcť, budeme vďační aj za ten
najmenší dar venovaný ľuďom na dakujeme.sk. Významnú pomoc nám poskytuje
sme.sk, ktoré programuje projekt dakujeme.
sk. Ako organizácia vstupujeme do partnerstiev s firemnými subjektmi. Vzájomná
spolupráca prebieha tak, aby bola prínosom
pre obe strany - nášho partnera ako aj ľudí,
ktorých nám Pán posiela do života.
Dovoľte mi v menej našej rodinky zaželať
všetkým Lozorňanom veľa milostí z neba,

Medzi šikulkami v chránenej dielni

Najkrajší dar milé slovo
Je čas adventu a mnohí ľudia, hlavne
deti sa tešia na Vianoce. Gazdinky upratujú a vypekajú koláče. Avšak niekedy je
pre niektorých ľudí najkrajším darčekom
milé slovo a to naozaj myslím úprimne.
Dňa 10.12.2013 som bola s našim pánom
starostom Ľubomírom Húbekom v DSS v
Stupave navštíviť dlhoročného Lozorňana
p. Marcela Dujniča. Keď sme sa stretli, podal nám ruku. Na ten zvláštny pocit, ktorý
som vtedy mala asi nikdy nezabudnem.
Jeho stisk ruky a lesk v očiach bol niečím,

čo sa nedá opísať. Samozrejme sa potešil
malému darčeku, ale hlavne tomu, že sme
ho prišli navštíviť. Sadli sme si k nemu
na jeho posteľ a po dlhom rozhovore (samozrejme sme aj povtipkovali) sa spod
zachmúrenej tváre zjavil malý úsmev. Odchádzali sme s prísľubom, že naňho nezabudneme a ešte sa uvidíme.
Adriana Jánošová
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Deň otvorených dverí
v „Detskom centre ZORNIČKA“
V prvú decembrovú sobotu mali možnosť
rodičia navštíviť a takpovediac skolaudovať
novovybudované priestory Detského centra „ZORNIČKA“. Pri vstupe do Detského
centra vítali malých hostí Mikuláš, anjelik
a čertík, ktorí vymenili balíčky za pekne
detské básničky .

Rodičia si prezreli celý objekt centra.
Prehliadka sa veľmi rátala rodičom, ale aj
deťom, preotže každá miestnosť aj jej vybavenie lákali ku hrám. Zornička je známy
detský časopis. A presne ako v časopise, aj
tu sa návštevníkom ako obrázky otvárali
dvere do miestností a deti sa ocitli v priesto-

Mikuláš zavítal aj do našej škôlky. Čertíka sme sa nebáli, aj sme si s ním loptu
zahádzali.

roch, kde majú všetko. Usadili sa v herniach,
obzerali si zaujímavé hračky a v jedálni ich
čakalo chutné občerstvenie.
Zuzana Bystroňová
Foto: Dagmar Kuchynková

S anjelikom sme si pekne zatancovali.

Lozorskú dzedzinú dúchodci kráčajú –
horňané, dolňané aj gozovjané...
... a tak sa všetci zišli pri posedení dôchodcov v Kultúrnom dome TJ Lozorno, v predvečer Mikuláša, 5.12.2013 o 14-tej hodine
a rozchádzali sa až večer s úsmevom na tvárach, hlavne jubilanti.
Na zahájení bol prítomný starosta obce Ľubomír Húbek, ktorý zaželal všetkým veľa
zdravia a tiež príjemné Vianočné sviatky.
Za Okresnú organizáciu JDS bola prítomná
nová predsedníčka a členka výboru.

tomu veku. Vďaka pani učiteľkám za ochotu pri príprave pre naše potešenie. Spevom
pozdravili dôchodcov naše členky speváčky
za doprovodu Mgr. Pavla Zajačka, s venovaním piesní jubilantom, ktorých bolo tohto
roku neúrekom, až okolo 40, v kategórii od
65 do 85 rokov. Jubilantom boli venované
kvety, pozdravné listy – blahoželania a milým prekvapením boli maľované medovníčky decentne zabalené i so želaním, za čo
vďačíme Gitke Lániovej a jej vnučke.

Program bol bohatý, na začiatok detičky
z MŠ Lozorno predviedli milý, úprimný
prednes a spev, ktorý privodil radosť, veselosť zo správania, ktoré zodpovedá len

Keďže v tento sviatok sa patrilo poskytnúť
chutné občerstvenie, o to sa postarali pracovníčky z Pohostinstva od Celáka. Bohaté stoly plné sladkostí a pagáčikov vznikli

Naša 85 ročná „mládež“

Oslávenci s okrúhlim číslom 80
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z donášky od jubilantov, vrátane prípitkov
aj „popitkov“. Radosť z vydarenej akcie mali
členovia a tiež zástupcovia výboru JDS
a KD, ktorí kmitali pri obsluhe 120 osôb.
Náladu pozvaným vytváral náš nový člen
Ivan Česnek, ktorý hral do tanca i na počúvanie, hlavne jubilantom.
Vďaka patrí OÚ, ktorý prispel na časť výdavkov.
Želáme všetkým našim členom veľa zdravia
v Novom roku 2014!
Anna Hájková, Klub dôchodcov
Foto: Vojtech Valach

Naši 65 roční oslávenci
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Mikuláš trafil aj do Lozorna
Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš, povedz
nám deduško , čo v tom vreci máš...

Takto a podobne spievali a recitovali deťúrence, ktoré prišli v nedeľu 8.decembra do
Centra kultúry Lozorno. Čakala ich posledná Rozprávková nedeľa v roku 2013. Bratislavské bábkové divadlo zahralo Vianočný
príbeh anjela Rafaela, po ňom bola pre deti
pripravená výtvarná dielnička a keď deti
začuli hlas zvončeka, hneď vedeli, že sa k
nim blíži Mikuláš. S radosťou si vydýchli,

že trafil aj k nám do Lozorna a so svojimi
pomocníkmi anjelikmi každé dieťa odmenil
sladkou maškrtkou a jabĺčkom.

Tým, ktorí prispeli na radosť detí zo srdca
ďakujeme. Sú to: OÚ Lozorno, Coop Jednota Senica, Johnson Controls Lozorno a za
šťavnaté jabĺčka ďakujeme SZTP.
Kultúrna komisia
Foto: Denisa Komíneková

Poďakovanie za pomoc pri Hodine deťom
Spolu 382,66 € sa podarilo vyzbierať do
pokladničiek žiakom našej základnej školy
v polovici novembra v 15. ročníku charitatívnej verejnej zbierky Hodina deťom.
Možno by sa mohlo zdať, že ide o málo. Ale
vďaka akejkoľvek čiastke, ktorá príde do
Hodiny deťom, vznikne na konci aktuálneho ročníka významný balík peňazí, z ktorého Nadácia pre deti Slovenska, organizátor
zbierky, dokáže poskytnúť pomoc až do
výšky 8 000 €. Už 15 rokov podporujeme
projekty organizácií zo všetkých regiónov
Slovenska a verím, že čoskoro medzi nimi
bude aj nejaká z Lozorna. Tie dlhodobo po-

máhajú deťom a mladým ľuďom – bežným,
sociálne slabým, telesne či mentálne znevýhodneným, talentovaným, zanedbaným,
či obetiam násilia v rodine.
Cieľom zbierky do pokladničiek je okrem
vyzbierania čo najvyššej sumy peňazí aj to,
aby si mladí ľudia, zapojení do nej, uvedomili zmysel a obohacujúci pocit pomoci
druhým. Navyše pri získavaní darcov musia
zapájať a tým rozvíjať svoje sociálne, komunikačné a ďalšie zručnosti, ktoré v budúcnosti zužitkujú.

Chcem sa preto zo srdca v mene celej Nadácie pre deti Slovenska, ale najmä vo svojom
mene poďakovať všetkým Vám, milí spoluobčania, ktorí ste prispeli alebo ste nám
pomohli vyzbierať ďalšie peniaze do zbierky. Vďaka Vám budú môcť ďalšie tisíce detí
a mladých ľudí na Slovensku zažiť niečo, čo
ich posunie v živote dopredu, alebo im pomôže zabudnúť a nájsť nový smer.
Ešte raz veľká vďaka.
Dana Rušinová,
správkyňa Nadácie pre deti Slovenska

THAJSKY´ BOX LOZORNO

Alena ŘEZNÍČKOVÁ
Telefón: 0903 211 100
Muay Thai alebo thajsky box je umenie boja na blízko v plnom kontakte.
Hovorí sa mu tiež umenie ôsmich končatín a to rukami, lakťami, kolenami,
nohami. Thajský box je možné vidieť vďaka neustále rastúcej popularite
kdekoľvek na svete a práve teraz aj u nás v Lozorne. Thajský bojovníci
sú považovaný za kráľov v ringu,

NÁBOR
´ ˇ
NOVYCH CLENOU

eight fight
LOZORNO

21.1.2014

MUŽI OD 15 - 50 ROKOV 17.00 hod.
ŽENY OD 15 - 50 ROKOV 18.30 hod.
,

CIEL TRENINGU JE:
ˇ
SILA, VYTRVALOST,
DISCIPLÍNA, TECHNIKA

informácie: 0918 572 002

E-mail: alena.reznickova@re-max.sk
Web: www.re-max.sk/prosperity

Ponúkam Vám svoje služby
Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu:
- Bytov
- Rodinných domov
- Chát a chalúp
- Pozemkov
- Komerčných nehnuteľností

ŠPORTOVÉ NÁMESTIE, AREÁL FUTBALOVÉHO IHRISKA
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OCENENIE ZA PRÍKLADNÚ OBNOVU
2013 získal aj domček v Lozorne!
AINova (Academia Istropolitana Nova) v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom ako partnerom projektu a Prvou stavebnou sporiteľňou vyhlásila súťaž o najlepšiu obnovu tradičnej architektúry v obciach a mestečkách Bratislavského kraja.
Dom z polovice 19. storočia súčasní majitelia kúpili v roku 1981 kvôli záhrade a na
víkendové využívanie. Objekt sa v tom čase
nachádzal už vo veľmi zlom technickom
stave. Obývaná bola iba jedna miestnosť v
prednej časti domu. Druhá miestnosť slúžila v minulosti ako miestny zelovoc, vstupovalo sa doň z ulice.
Pohľad na domček z ulice

Vzhľad Bratislavského regiónu je vytváraný
nielen odborníkmi, ale najmä jeho obyvateľmi. Každý jednotlivec prispieva svojim
dielom k celkovému obrazu, je spoluzodpovedný za vzhľad svojho bydliska. Či už
stavbou nového domu alebo obnovou existujúcej tradičnej stavby, vždy spolupretvára
aj životné prostredie ostatných.
Od roku 2010 organizuje AINova každoročne súťaž o príkladne obnovenú stavbu,
prvé tri roky v rámci Malokarpatského regiónu, v roku 2013 v celom Bratislavskom
kraji. Tento rok oslovili a do súťaže prihlásili aj majiteľov zrekonštruovaného domčeka
na Hlavnej ulici - manželov Drobných. V súťaži získali Ocenenie za príkladnú obnovu
a poďakovanie odbornej poroty za odvahu
zachovať do súčasnosti funkčnú stavbu z
nepálenej hliny.

Dom je z 90 % postavený z hliny, majitelia
ho opravovali postupne, pri obnove sa radili aj s odborníkmi na tradičnú vidiecku
architektúru. Pôvodná dispozícia domu,
a tiež dvere a okná ostali zachované. Iba
vstup do miestnosti z ulice (dvere do zelovocu) boli zamurované a nahradené oknom
vyrobeným podľa vzoru ostatných. Počas
obnovy bolo potrebné otĺcť omietku zvonka
i zvnútra a dom opäť omietnuť. Zachované
boli všetky pôvodné drevené stropy, kvô-

li vyslovene nízkej svetlej výške izieb však
bolo predtým potrebné v niektorých izbách
odkopať zem do hĺbky cca 20 cm. Pôvodné
drevené podlahy v miestnostiach boli nahradené keramickou dlažbou. V dome ostali
zachované tiež časti nábytku a sú dodnes
súčasťou výbavy miestností. Vykurovanie je
zabezpečené liatinovými kachľami. Predná
izba – bývalý zelovoc - slúži dnes ako spoločenská miestnosť pri rodinných stretnutiach a posedeniach s priateľmi, ďalšie sú
využívané ako komora a úložný priestor.
K tomuto pôvodnému objektu majitelia neskôr pristavali smerom do hĺbky dvora novú
časť domu, ktorú v súčasnosti využívajú
na bývanie. Pri výstavbe novej časti dbali
na dodržanie proporcií a súladu so starým
domom i o zachovanie rovnakého sklonu
strechy.
Zdroj: www.ainova.sk
Foto: Helena Bakaljarová

Ocenení manželia Drobní

Pohľad zo dvora

Koncert
Lenky Filipovej
Začiatkom novembra k nám zavítala
česká spevácka hviezda Lenka Filipová.
Koncert bol veľmi rýchlo vypredaný,
preto som rada, že sa mi jeden lístok
ušiel. Celá miestnosť bola naplnená ľuďmi. Zrazu sa zhasli svetlá a na javisko
prišla Lenka. Zobrala gitaru a začala rozprávať o prvej pesničke „Zamilovaná“.
Nie len tento hit zahrala a zaspievala
na jednotku. Ďalej pokračovala už aj so
sprievodom klavíru, neskôr sa pridali aj
harfa a harmonika.

Predná izba

OCHOTNÍCKE DIVADLO
LOZORNO
Kde raz bolo, potom dlho nebolo, po čase v Lozorne, divadlo sa zrodilo.
Od októbra každý týždeň v nedeľu, fajn partička stretáva sa na chvíľu.
Kým režisér rolu pridelil, v etudách náš talent preveril.

Napriek tomu, že čelila začínajúcej chorobe, odohrala tento koncert výborne.
Som rada, že ma tam rodičia zobrali a
teším sa na ďalší.

Začiatok bol ťažký veru, nestrácal z nás nikto vieru.
Teraz sme na správnej ceste, každý je na svojom mieste.
A keď príde správny čas, ukážeme čo je v nás...
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V skúške demokracie sme obstáli
Odvaha, odhodlanie, vytrvalosť a najmä
to, že sme sa prestali deliť na rodákov a
prisťahovalcov a spoločne sme sa postavili
za zachovanie typického charakteru našej
obce, priniesli úspech, ktorý zrejme nemá
v dejinách Lozorna obdobu.
Nedávne schvaľovanie návrhu zmien
a dodatkov k územnému plánu Lozorna mohlo priniesť domy do chránených
území Malých Karpát a do lokalít, kam
chodíme oddychovať a vychutnávať krásy
prírody. Vďaka spoločnému úsiliu viac ako
700 obyvateľov Lozorna sa tento zámer
podarilo zastaviť. Schvaľovanie dodatkov
bolo tiež skúškou demokracie v našej obci
a najmä nás všetkých – občanov, poslancov, starostu, obecného úradu. Niekto v nej

obstál viac, niekto menej. Demokracia však
fungovala.
Chcem sa týmto poďakovať všetkým, ktorí
sa akoukoľvek formou zapojili do hnutia za
zachovanie dnešného rázu Lozorna. Chcem
sa poďakovať poslancom a najmä tým, ktorí
prichádzali s pozmeňujúcimi návrhmi za ich
odvahu, rozhodnosť a napokon múdrosť pri
hlasovaní. Byť poslancom neznamená totiž
len privilégium rozhodovať o veciach celej
obce. Je to predovšetkým obrovská zodpovednosť a záväzok, rešpektovať potreby
svojich spoluobčanov. A je to o to ťažšie, ak
sa tieto záujmy rozchádzajú a je potrebné
zaujať jednoznačné stanovisko, ktoré by
malo vždy byť v prospech obce a jej budúceho rozvoja.

To, čo sme zažili na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 20. novembra 2013, bolo dôkazom, že demokracia
u nás funguje so všetkými jej pozitívami i
negatívami. To, čoho sme boli v posledných
mesiacoch svedkami, dáva nádej, že Lozorno ostane aj do budúcnosti obcou, o rozvoji ktorej sa bude rozhodovať s ohľadom
na názory občanov. Najbližšou takouto
skúškou je príprava Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Lozorna na ďalšie
roky, ktorej súčasťou, verím, že budú aj
verejné diskusie s občanmi a ich aktívne
zapojenie do prípravy. Tou ďalšou nemenej
dôležitou budú budúcoročné komunálne
voľby.
Dana Rušinová

Z denníka obecnej polície
- V čase o 01:42 hod bol zistený požiar osobného motorového vozidla na parkovisku
pred Obecným úradom. Na mieste boli prítomní hasiči z HZZ Malacky, ako aj príslušníci OO PZ Stupava.
- Hliadka asistovala s príslušníkmi OO PZ
Stupava pri nakladaní osoby, ktorá bola
pravdepodobne pod vplyvom alkoholu alebo drog do sanitky, pričom bola značne nepríčetná ako aj agresívna.

Október 2013
- V nočných hodinách hliadka vykonala previerku bankomatu VÚB spoločne s SBS Patrol, ako aj predajne potravín na Námestí sv.
Kataríny, nakoľko bankomat vyslal poplach
o narušení. Potraviny ako aj bankomat nebol narušený.
- Hliadka prijala telefonické oznámenie z
reštaurácie Zorno, že pred reštauráciou sa
zoskupujú miestni Rómovia a myslia si, že
môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku, nakoľko iní Rómovia v Zorne majú oslavu. Preverením bolo zistené, že Rómovia z
Jelšovej ulice v septembri zaplatili zálohu
DJ - ovi, ktorý teraz hrá v Zorne na oslave
a požadovali od neho vrátenie zálohy, nakoľko im nehral na ich akcii, ako sa dohodli.
Počas prítomnosti hliadky nedochádzalo
k žiadnym výtržnostiam, ani k narušeniu
verejného poriadku. Situácia bola monitorovaná pomocou kamerového systému, ako
aj hliadkovou činnosťou.

- Hliadka riešila rušenie nočného kľudu tromi osobami z Lozorna, ktorí po upozornení
upustili od ďalšieho protiprávneho konania.

November 2013
- Hliadka OP vykonala riešenie rušenia nočného kľudu na ul. Hlavnej. Na miesto sa následne dostavila aj hliadka z OOPZ Stupava,
ktorá predmetnú vec prevzala, nakoľko sa
jednalo o podozrenie z priestupku: ublíženie na zdraví.
- Hliadke bola ohlásená krádež tovaru
v predajni CBA na ul. Železničná, pričom
na mieste bolo hliadkou zistené, že občianka Lozorna z ul. Hlavná odcudzila tovar
v hodnote cca 30 €. Na miesto bola privolaná hliadka OOPZ Stupava.
- Na Obecnej polícii oznámil občan krádež

vecí z izby ubytovne na ihrisku. Poškodený
uviedol, že mu boli odcudzené mobilné telefóny, počítač – notebook, ako aj doklady na
jeho meno. Vzhľadom k tomu, že pri krádeži vznikla vyššia škoda, ktorá napĺňa skutkovú podstatu trestného činu, bolo ďalšie
riešenie postúpené na OOPZ Stupava.
Ďalším spoločným šetrením s príslušníkmi
OOPZ Stupava bola zistená ako možná podozrivá páchateľka nemenovaná občianka
z Lozorna. Kamerovým systémom bolo zaznamenané, ako táto odchádza z ubytovne
aj s batohom. Poškodeného, ako aj podozrivú páchateľku si prevzali príslušníci OO PZ
Stupava, ktorí ich odviezli na vypočutie.
- Hliadka spoločne s hliadkou PZSR v Malackách - oddelenie Dopravných nehôd,
vykonala riadenie dopravy na križovatke
ul . Nová a ul. Hlavná po dopravnej nehode
medzi osobným motorovým vozidlom a dodávkou.
- V priebehu obchádzkovej služby bol hliadkou zistený priestupok proti životnému
prostrediu o vytvorení nelegálnej skládky
odpadu v časti katastra obce Lozorno, časť
„Na Hlávkovom“. Hliadka vypátrala páchateľa a po prejednaní priestupku mu bola na
mieste uložená bloková pokuta vo výške
30 € v zmysle §-u 46 odst. 1 zákona
č. 372/90 Zb. O priestupkoch.

- V ranných hodinách bolo na základe oznámenia šetrenie vo veci občianskeho spolunažívania na trhovom mieste, kde došlo
k roztržke medzi predajcami o konkrétne
miesto predaja. Vec bola na mieste doriešená dohovorom obom stranám.
Asistovanie pri dopravnej nehode

|9|

Spravodaj obce Lozorno

ročník XI : číslo 6 : november/december 2013

Žena na všetky časy

Svetský odkaz sv. Kataríny z Alexandrie
Na Katarínu sa vonkajšie práce končia
a tohtoročnú prestávku sme v Z-Orechu využili na duchovnejšie činnosti. Išlo o úpravu
anglickej verzie webovej stránky Lozorna, k čomu nám bolo poctou priložiť ruku.
V spolupráci s Obecným úradom a Centrom
kultúry sme sa pre začiatok sústredili na
symboly obce, ktorých anglický popis by mal
osloviť medzinárodných záujemcov pútavými kultúrno-historickými obsahmi. V prvom
rade išlo o jasné, hoci maximálne stručné,
vysvetlenie symboliky obecného erbu, ktorému tróni vyobrazenie sv. Kataríny. Chcelo to
nejaké konzultácie, trochu štúdia, výmenu
cestovných skúseností a názorov na súčasné
vnímanie nášho kultúrneho dedičstva.

Socha sv. Kataríny s kolesom, umiestnená v Lozorňanskom kostole počas tohtoročných hodov.

Pri pohľade na náš erb – hoci aj ten, čo zdobí
budovu Centra kultúry – by mohol mimozemšťan povedať, že aj v tom mali Lozorňania veľké šťastie. Kým iné mestá, ba dokonca veľké národy musia trpieť prítomnosť
menšej alebo väčšej zvere a hávede na svojich emblémoch, Lozorno sa pýši nádhernou zlatovláskou s korunou Miss Universe
na hlave. Prepáčme im, lebo ako mimozemšťania majú nárok na ignoranciu, to jest,
nemusia vedieť, že tá korunovaná hlava patrila mladej nevšedne vzdelanej princeznej
a teologickej filozofke z egyptskej Alexandrie, ktorá sa neskôr stala svätou i mučenicou a taktiež patrí medzi štrnásť pomocníkov v núdzi. Rovnako len my vieme
rozlúštiť symboliku ďalších objektov zobrazených na erbe. Kniha, napríklad, môže
sa chápať ako Biblia, ale aj ako symbol dôležitosti poznania a osvietenej mysle. Strom
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v pozadí je jednoznačne Stromom života
a nádeje, zatiaľ čo meč symbolizuje víťazstvo nad zlom (ale aj nástroj, ktorým sv. Katarína bola sťatá), zatiaľ čo palmová vetvička je bežným atribútom mučeníctva.
Podľa kresťanskej legendy historická Katarína pochádza z egyptskej Alexandrie, ktorú
Alexander Veľký založil ako hlavné mesto
svojej východnej ríše a stredisko vzdelania
a vzdelanosti. Naozaj sa stala mestom tak
pohanskej, grécko-rímskej, ako aj kresťanskej učenosti. Aj svetský príbeh dievčatka,
ktoré sa narodilo do šľachtickej rodiny niekedy okolo roku 289 n.l., je v prvom rade
svedectvom cesty k poznaniu na pozadí politického víru a náboženských represií obdobia skorého kresťanstva. Sv. Augustín, biskup z Hippo a tiež staroveký Alexandrijec,
by vedel o tom povedať veľa. Ako nevšedne
vzdelaná teologička, brilantná diskutérka
a rečníčka, urodzená Katarína nemala
záujem o mužov, ktorí ju v ničom neprevyšovali, ale ani o panovanie, na ktoré bola
vychovaná, manželstvo alebo vlastné deti.
Jej veľmi tradičná a nemenej znepokojená
matka ju vezme „ na kontrolu“ k miestnemu
pustovníkovi. Nuž, nie vždy platí, že „aká
matka, taká Katka“, lebo z počiatku pyšná princezná, ktorá pred tým neverila ani
v nepoškvrnené počatie, ani v Trojicu, sa
dala pokrstiť a začala tvrdiť, že je zasnúbená a zasvätila svoje panenstvo Ježišovi Kristovi. Táto skutočnosť nám dovoľuje dvojité
ponímanie zobrazenia kolesa na našom
erbe: alebo symbolizuje nástroj mučenia,
alebo zásnubný prsteň. Skôr pôjde o to prvé,
keďže podľa legendy v kritickom momente
mučenia vtedy ešte nie svätej Kataríny, Boh
zoslal anjelov, ktorí mali za úlohu zlomiť koleso, a preto aj na našom erbe nie je úplné.
V tomto bode príbeh Kataríny dostáva nádych fikcie, ktorá vie osloviť ľudskú túžbu
po ideáloch. Inteligentné kráľovské dieťa
ženského pohlavia sa postaví proti rodine, zvykom a náboženstvu, ktoré jej zvolili
rodičia, odmietne nápadníkov a tradičné
ženské role, navyše šíri nové hodnoty a
vieru napriek reálnym rizikám perzekúcie.
A stalo sa. Mohlo to byť okolo roku 307 n.l.,
keď mladá, krásna a teologický vzdelaná
kresťanka vyzve samotného cisára Maxencia, aby prestal s prenasledovaním kresťanov, pretože ich viera je tá pravá. Pohanskí
bohovia sú vraj len také bezduché modly.
Rozzúrený miestodržiteľ vyzve Katarínu
obhájiť kresťanské učenie pred päťdesiatimi pohanskými učencami, kde dievča
jednoznačne zvíťazí v rozšírenej diskusii o
dogme. Fascinovaný Maxencius sa pokúsi
Katarínu podmaniť a tak jej ponúkne miesto po svojom cisárskom boku, ale tá mu dá
košom, argumentujúc tým, že je nevesta

Kristova. (Mimochodom, rozpustené dlhé
vlasy ženskej postavy z nášho erbu sú tradičným symbolom panny). Ponížený cisár
dá umučiť neskrotnú ženu na neskutočne
prefíkanom mučidle – „Kataríninom kolese“ obitom klincami. Prvý pokus, keď mala
byť vpletená do horiaceho kolesa s nožmi,
zlyhal. Aj potom zakaždým sa zázračne
pozbierala. Maxencius bol zdesený
zázrakmi učenej panny a nechal jej odrezať
prsia a sťať hlavu, pričom z rán svätice namiesto krvi vytekalo mlieko.
Traduje sa, že anjeli odniesli jej telo na
egyptskú horu Sinaj, alebo Mojžišov vrch,
posvätnú pre tri náboženstva a spomínanú
v Tóre, Biblii a Koráne. Avšak uctievanie a
kult tejto panenskej svätice si museli počkať
na svoj začiatok až pomaly do 6. storočia,
keď cisár Justinián dal nad jej hrobom,
ktorý vylučoval zázračný olej, postaviť
svetoznámy kláštor sv. Kataríny, najstarší
kresťanský kláštor na svete. Jej kult zažil
svoje vrcholy a pády, šíril sa od 11. storočia
a sústredil sa najmä na jej mučeníctvo a
mimoriadne zázraky, ktoré sa jej pripisujú.
Patrí medzi štrnásť pomocníkov v núdzi a je
nebeská patrónka dievčat, panien, manželiek, študentov, žiakov a učiteľov, teológov,
filozofov a rečníkov, kolárov, námorníkov a
kníhtlačiarov a taktiež všetkých ostatných
povolaní majúcich do činenia s kolesom
alebo nožom. Uctieva sa ako ochrankyňa
univerzít, učencov a vzdelávania. Parížska
Univerzita ako prvá ju prehlásila za svoju
pokračovanie na str. 11

Sv. Katarína, patrónka kostola v Lozorne, zobrazená
na oltárnom obraze.
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dokončenie zo str. 10
svätú patrónku. Po stáročia patrila medzi
najpopulárnejšie svätice, najmä v Anglicku, čo je pochopiteľné vzhľadom na vysokú
účasť (a úspech) anglických žien na panovníctve. Legenda o sv. Kataríne nadchla tých
najslávnejších umelcov a český kráľ a budúci rímsky cisár Karol IV. bol jej oddaným
ctiteľom. V malej veži na Karlštejne zriadil
drahými kameňmi vykladanú kaplnku ako
jeho súkromnú svätyňu s vyobrazením sv.
Kataríny. Medzi jej atribúty patria anjel,
dieťa Ježiš, ktoré jej zakladá na prst prsteň ako snúbenici, palmová vetvička, kniha
a meč.
V džungli informácií a mediálneho šialenstva príbeh sv. Kataríny nás vracia k hodnotám nezištného bádania a poznávania, rovnako ako aj vrúcnej ale informovanej viery.
Prihovára sa veriacim aj v našom kostole a
je svedkom mnohých modlitieb a ľudských
prianí. Je vôbec možné, aby taká neskutočne nádherná osoba niekedy jestvovala?
Historickosť sv. Kataríny je naozaj biedne
podložená. Údaje o sv. Kataríne sa nám dochovali len v podobe legiend.
Dokonca aj význam jej mena, čistá, až príliš
podozrivo hrá do kariet. Z týchto dôvodov
v roku 1969 Vatikán zrušil jej sviatok. (Ortodoxná cirkev nikdy neprestala uctievať sv.
Katarínu.)
Radšej sa však nepýtajme, či povznášajúca
legenda má svoje historické odôvodnenie,
pretože súvislosti nás privedú k trápnemu
a desivému zisteniu. Totiž vznik legendy
o sv. Kataríne môže byť vysvetlený tým,
že neskoršie predsa len mala veľmi silnú
kandidátku na svoj historický status. Bola
ňou rovnako nevšedne krásna a vzdelaná
žena, grécka filozofka a matematička Hypatia z Alexandrie (360 – 415 n.l.). Blesk
jej rozumu a talentu ako aj legendárne znalosti urobili ju prvou ženou profesorkou
a členom mestskej rady. Venovala sa apli-

slávnych gréckych matematikov a Hypatia sa stala pohanskou mučenicou. Mimochodom, jej meno nosí jeden z kráterov na
Mesiaci. V týchto historických súvislostiach
je pre nás sv. Katarína ešte vzácnejšia ako
varovanie, že fundamentalizmus nie je len
ten islamský. Číha na nás vždy, keď vidíme
len tie svoje „hodnoty“ ako práve.

Priemyselná replika najstaršieho koptického kríža
uloženého v Kláštore sv. Kataríny na hore Sinaj.

káciám matematiky a vynašla rad užitočných vedeckých prístrojov. Jednou z príčin
nevraživosti kresťanov k Hypatii bolo jej
vymknutie sa z tradičných ženských rolí
(žena učiteľka novoplatonskej filozofie!) a
pohanské presvedčenia. V meste často vznikali krvavé zrážky medzi kresťanmi a inými
náboženstvami a kultmi. Neskutočne hodnotná žena, ktorú prirovnávali k bohyniam
rozumu, krásy a lásky, sa stala obeťou náboženského fanatizmu a okolností. Nečakane
ju vytrhli z povozu, dovliekli do kostola,
dobili jej krásne anticky stavané telo a vydali davu na strašnú popravu. Bola roztrhaná na kúsky ostrými mušľami a črepinami
v r. 431. Tento beštiálny čin otriasol všetkými, pretože sa vymykal zo všetkých ľudských noriem a dlho trápil svedomie kresťanskej cirkvi. Kresťanstvo sa rodilo v lone
rímskej nadvlády a kultúry, ktorú Rimania
prevzali od starovekých Grékov. Tragický
zkon Hypatie sa vnímal ako zhasnutie poslednej hviezdy Staroveku a nástup vlády
kresťanstva. Nikto už nepokračoval v práci

Tak sa teda radšej pýtajme, či tento stredoveký ideál ženy nie je vhodným modelom
pre naše časy, pre vhodné správanie ženy,
ktorá si váži vzdelanie, ekonomickú nezávislosť a svoju ľudskú dôstojnosť. Svetský
odkaz sv. Kataríny je jednoznačne moderný
a aktuálny v časoch, keď ženy smú tak veľa
a chcú tak málo, keď radostné a povznášajúce vzdelanie nahradili informácie a testy.
Jej legenda ju vrhá do rôznych kontextov a
každý si má z čoho vybrať. Pripisuje sa jej
nevšedná inteligencia spojená s odvahou
zastať sa svojich názorov. Cisár Maxencius
ju vlastne dal za to sťať. Patrónka učenia
a vzdelanosti je inspiráciou pre duchovný
život Kláštora na hore Sinaj a jej bol zasvätený aj St. Catherine´s College v britskom
Oxforde. Bola patrónkou ruskej cárovnej
Kataríny Veľkej a slovenskí železničiari si sv.
Katarínu „osvojili“ vďaka účasti na národných púťach poľských železničiarov v Czenstochovej. Rozhodne si zaslúži viac, ako
dodržanie jej dňa a príležitostnú modlitbu.
Jej pútnické miesto na Mojžišovom vrchu je
len 200 km od Káhiry a stojí za prenocovanie napriek všetkému nepohodliu, lebo niet
nad ráno na Sinaji. V Kláštore sv. Kataríny
je tiež uložený najstarší koptický kríž, ktorý pochádza zo 6. storočia. Jeho ramená sú
ukončené štylizovanými púčikmi, ktoré sa
vzťahujú ku symbolickému významu kríža
- chápe sa totiž aj ako strom života, ktorý teraz ľahko rozpoznáme v bohatej ikonografii
krásneho lozorňaňského erbu.
E.N.
Foto: Peter Vrbinčík a E.N.

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
19.január 2014 o 16:00 hod.
O tom, ako sa permoník Edo do sveta vydal, princeznú si za ženu
vybral a čo všetko sa mu pri tom prihodilo...
Muzikálna rozprávka pre deti inšpirovaná baníckymi povesťami hravou formou hovorí o hľadaní šťastia a o ozajstných ľudských
hodnotách. Počas predstavenia sa deti stávajú priamou súčasťou
príbehu, spievajú piesne či pomáhajú permoníkovi Otovi plniť rôzne úlohy.

Vstupné: 2 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.

Spojené s vyhodnotením najlepšieho detského diváka za rok 2013!

(Tí, čo ste zabudli odovzdať preukazy ich prineste so sebou.)
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Zimné zvykoslovie
Slovenská ľudová kultúra má množstvo zvykov a obradov, ktoré boli v minulosti typické pre vyspelé roľnícke komunity. Najviac
obradov sa viaže k dvom základným etapám
solárneho cyklu a to k letnému a zimnému
slnovratu. V dnešnom článku sa budem zapodievať najmä obdobím zimného slnovratu a s
ním súvisiacich zvykov.
Pre našich predkov sa zimou začínal ďalší poľnohospodársky rok a na ten sa bolo potrebné
pripraviť ako materiálne tak i duchovne. Po
duchovnej stránke sa jednalo hlavne o zabezpečenie fungovania hospodárstva, zdravie
a pokračovanie rodu. Časť týchto duchovných obradov má pôvod v predkresťanských
obetách bohom a démonom, pretože ľudia
verili, že tieto bytosti mali moc svojvoľne
ovplyvňovať prírodu a život človeka. Treba
však mať na pamäti, že mnohé obrady našich
predkov úplne zanikli, iné zmenili svoju formu alebo sa im prestal pripisovať akýkoľvek
magický význam.
S nástupom zimy sa dni skracujú a noci
predlžujú, čo u našich predkov vyvolávalo
predstavy o zápase dobra a zla, či svetla s
tmou, v ktorom všetko dobré akoby mizne a
za jeho znovuobjavenie treba bojovať. Niektoré obrady mali chrániť, iné mali zabezpečiť
prosperitu hospodárstva na ďalšie obdobia,
či zabezpečiť rodinu. Jedným z nich bolo
prednesenie vinšu, kde jedným z atribútov
bol spôsob akým bolo vinšované, či kým.
Tieto osoby mali silu (dar) želanie zmariť
alebo umocniť, preto mnohokrát boli na tento účel vyberaní silní, mladí muži, či rastúci
chlapci.
S ochrannými praktikami sa začínalo na
Martina (11. nov.). V tento deň chodili
pastieri po domoch so zelenými vetvičkami:
symbolom zdravia a pokračovania života, a
vinšom, aby bolo hojne dobytka v ďalšom
roku. Na Katarínu (25. nov.) pastieri praskali bičmi a trúbili, aby vyhnali strigy z dediny.
Naši predkovia verili, že strigy spôsobovali
všetku zlobu, že ony boli príčinou všetkého
zla, či neúspechu. Práve pastieri boli tí, ktorí
mali moc ich pôsobenie prekaziť, či zmierniť. Práve v tieto dni boli ženy, ktoré prišli
do cudzieho domu považované za bosorky.
Naopak na Ondreja (30. nov.) sa ľudia venovali najmä praktikám ľúbostnej mágie.
Napríklad na Kysuciach dievča klobúkom
ženatého muža nabralo vodu z deviatich
brodov a studní, potom do tejto vody hodilo
žito a ak to vyplávalo na povrch, malo sa do
roka vydať. Okrem toho ešte musela ukradnúť drevo z domu piatich mládencov, zohriať
na ňom vodu a v nej si umyť vlasy, aby sa jej
prisnil vytúžený mládenec. V Zemplíne a na
Horehroní sa zasa odpočítavali kolíky na plote a aký bol deviaty, podľa toho mal vyzerať
budúci ženích. Okrem toho sa zvyklo liať olovo, či zapekať/variť cesto s menami chlapcov.
Na Mikuláša (6. dec.) pokračujú zvyky spo-
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jené s ľúbostnou mágiou. Okrem toho sa tento deň nesmelo chodiť do hory, lebo by človeka postihlo nešťastie. Inde sa do dverí zvykli
hádzať kamene, čo malo odohnať zlé bytosti
z domov. Taktiež bolo odporučené nevpustiť
do domu starú ženu, lebo by priniesla škodu,
všetko v dome by sa zničilo. Pochôdzky čerta,
anjela a Mikuláša spojené s obdarovávaním
detí sú zvyky prenesené z mestského prostredia. Lucia (13. dec.) je významná tým,
že tento deň mali strigy a iné nadprirodzené
bytosti najväčšiu moc a preto škodili ľuďom
ako mohli. Už večer pred týmto dňom sa ľudia chránili jedením cesnaku, robili ním znak
kríža pred vchodom do obydlí či na stenu
alebo ho zapiekli do chleba, posúcha, ktorý
sami jedli alebo dali domácim zvieratám.
Niekde bolo zvykom dať pred dvere metlu,
aby sa strigy nedostali do vnútra.
Tento deň sa taktiež nič nedávalo ani nepožičiavalo, zvlášť citlivo sa pozeralo na oheň,
čo súvisí s jeho posvätným významom, ktorý
mal ešte v predkresťanskej ére. Okrem toho
bola zakázaná väčšina prác ako pradenie,
šitie. Ďalej sa nesmelo nič rozbiť, zlomiť,
najmä ak to bolo zo železa. Večer sa niektoré
ženy zvykli zabaliť do bielej plachty, začmudiť si tvár a chodiť do cudzích domov vymetať zlé sily, ktoré aj ony reprezentovali. Ľudia
ich museli ponúknuť chlebom, cesnakom a
vodou. Ak by tak neurobili, mohli im tieto
ešte viac uškodiť. Bolo zakázané s nimi rozprávať a ony nemohli prehovoriť.
Okrem toho sa Lucia spája s praktikami ľúbostnej mágie. Napríklad, ak si dievča v tento deň odhryzlo z jablka a robilo tak až do
Štedrého večera, ktorý muž sa jej prihovoril
ako prvý po ceste z polnočnej omše, tak jeho
meno mal mať jej vyvolený. Ak si zakrútila
zvyšok jablka do nohavíc (mužských) a dala
pod vankúš, mal sa jej, jej vyvolený prisniť.
Meno sa zisťovalo aj podľa lístkov. Na desať
lístkov sa napísali mužské mená, na jedenásty stará dievka a na dvanásty smrť. Každý
deň sa jeden bez otvorenia spálil, ten, ktorý
zostal obsahoval predpoveď.
Na Tomáša (aj na Štedrý deň) muselo byť
všetko čisté, aby sa ľudia vyhli chorobám a
chorobám dobytka. Okrem toho usmerňovali svoje konanie, pretože ako konali v tento deň, mali konať aj celý nasledujúci rok.
Taktiež sa tradovalo, že žena nesmela prvá
vstúpiť do domu alebo to, že kto si nalačno
kýchol mal sa dožiť vysokého veku. Nesmelo
sa nič požičiavať a všetko, čo bolo požičané
sa malo vrátiť do Štedrého dňa, lebo by sa
zmenšil majetok. Na Štedrý deň sa nesmelo
nič rozbiť a ani nesmelo byť nič zavesené na
klinci. Či už ľuďom, zvieratám alebo rastlinám malo byť dopriate hojnosti. Napríklad
gazdiná upiekla koláč štedrák (obsahoval
petržlen a cesnakové strúčiky), ktorý bol
určený pre dobytok. Kúsky z neho hodili do
ohňa a do studne. Okrem toho si ruky, ktorý-

mi piekla, obtrela o stromy, aby dobre rodili,
prípadne hodila z tohto koláča aj niečo sliepkam, aby dobre niesli. Rozličnými spôsobmi
sa mala zabezpečiť plodnosť, sila a ochrana
pred zlými bytosťami. Na západnom Slovensku sa zvykol piecť obrovský koláč (baba),
za ktorý sa schoval gazda a pýtal sa detí, či
ho vidia. Ak ho nevideli, zaželal si, aby ho
ani ďalší rok nevideli, čo znamenalo, nech
je budúcoročná úroda tak dobrá ako tento,
alebo lepšia.
Štedrovečerná večera sa začala modlitbou a
želaním veselých sviatkov. Po večeri chodili
po domoch pastieri, ktorí vinšovali dobrú
úrodu a šibali domácich prútikom. Týmto
prútikom sa neskôr na jar vyháňal prvý dobytok. Koledníkom sa za odmenu zvyklo dávať
jedlo, či drobný peniaz. Potom sa išlo na polnočnú omšu, po ktorej sa všetci umyli vodou
(niekde sa používala aj voda z opekancov),
aby boli ďalší rok zdraví. Po umytí túto vodu
vyliali za stodolu, aby bola dobrá úroda.
25. december bol dňom nového obdobia,
deň narodenia Ježiša Krista. V každom
dome bol založený nový oheň, čo súviselo so
znovuzrodením slnka. Tento deň musel byť
gazda pri vstupe do stajne najedený, inak by
aj dobytok hladoval. Žobráci, cigáni, ženy a
chorí nesmeli vstúpiť do cudzieho domu,
lebo prinášali nešťastie. Ostatné zvyky sú
spojené najmä s počasím, ako napríklad sa
verilo, že keď je slnečno znamenalo to požiare, naopak hmla bola predzvesťou smrti.
Štefan (26. dec.) bol dňom očisty. Umývali
sa ľudia i zvieratá, aby sa predišlo chorobám.
Taktiež bolo treba poupratovať a smeti vysypať pod stromy, či okolo domu.
Na Mláďatká (28. dec.) hlásnici roznášali
brezové prúty, ktorými mládenci neskôr šibali dievčatá.
Na Silvestra (31. dec.) bolo zvykom, že sa
dvaja muži prezliekli za ženy a chodili po
dedine. Jeden mal slamený veniec a zvon,
druhý kožuch a slamenú sukňu. Ženy z nich
trhali slamu a vkladali sliepkam do hniezda,
aby dobre nosili.
Nabudúce sa predstavíme sviatky začínajúce
naším Novým rokom t.j. 1. januára.
Denisa Lehmanová

Spevácka skupina LOZA a jej hostia
Vás srdečne pozývajú na novoročný
koncert, ktorý sa bude konať

5. januára 2014 o 15:00 hod.
v kostole sv. Kataríny v Lozorne.
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Mažoretky oslavovali
Tento školský rok je už piaty, čo u nás v Lozorne existuje krúžok mažoretiek. Možno
sa vám to nezdá, ale je to naozaj tak. Začínali sme v roku 2009 a za tých 5 rokov sa v
krúžku vystriedalo veľa dievčat a prežili
sme spolu veľa spoločných akcií, či to už
boli vystúpenia u nás v Lozorne na rôznych
podujatiach, každoročné mažoretkové súťaže, twirlingový seminár a tiež naše spoločné
koncoročné opekačky.

A oslávili sme to tak, ako sa patrí – nechýbala torta a detské šampanské. Kým sme si
pochutnávali na torte, tak naše mamičky si
s našou vedúcou krúžku dohodli všetky potrebné veci ohľadom fungovania krúžku na
tento školský rok a potom sme sa s prianím
pekného prežitia Vianočných sviatkov všetci rozišli domov.
Stretneme sa znova na prvej hodine krúžku
v utorok 14.1.2014.
Dana Hurbaničová, vedúca krúžku
Foto: D.H.

„Zdravie
pod pokličkou“
V piatok 24. januára 2014 o 17:00 hod.
v Klube mladých v CK Lozorno sa opäť
stretnú priaznivci zdravého životného
štýlu, tentoraz na tému :

„Jarná očista organizmu
( detoxikácia )“.
Na príprave jedál sa zúčastnia všetci prítomní a navzájom môžeme ochutnať a
odniesť si aj so sebou, preto si prineste
vhodné nádoby.
Pre zabezpečenie dostatku surovín prihláste svoju účasť na tel:
0908 121 141,
alebo na e-mail: poradna@dio-vita.sk najneskôr 3 dni vopred.
Vložné 5,- euro ( c.u. 2620024248/1100
+ meno )

Psí život

Maskot kampane

V nadväznosti na príspevok z minulého čísla Spravodaja by som v prvom rade zagratuloval obci k zahájeniu kampane „Za čistejšie
Lozorno“. Je to úctyhodný znak priznania
si určitých nedostatkov v tejto oblasti. Pred
desiatimi rokmi si rodičia mojej snúbenice
kúpili v Lozorne rodinný dom. Po ukončení
postgraduálneho štúdia v Nemecku v ňom
budeme bývať aj my. Lozorno sa nám páči
a radi tu trávime sviatky. Nedá nám však a
nedokážeme neporovnávať stav životného
prostredia a podmienky chovania domácich
miláčikov v nemeckej dedine pri Mníchove,
kde si prenajímame domček, s tými, ktoré
pozorujeme tu doma.
Viem, že na Slovensku sa radi, keď ide o životné prostredie, vyhovárame na nedostatok peňazí. Ale, ako vidím, peniaze na koše
pre psie výkaly sa našli. Čo však ešte chýba

sú vôľa a návyky ich aj využívať. V spomínanej nemeckej obci sa nepárajú s tými, kto
má ťažkosti s etikou a estetikou spolunažívania. (Ten fialový dom na začiatku dediny
– nedá sa s tým niečo urobiť?!). Pre nich
existujú jasne definované zákony i predpisy,
ktorých porušenie je v prvom rade hanbou.
Mam taký pocit, že my na Slovensku sme
tak trochu stratili túto kontrolujúcu emóciu. Vrátim sa k výkalom. Má obec Lozorno
nejaké jasné predpisy regulujúce chov psov?
Ak áno, uverejnite ich v Spravodaji. Ak nie,
nestojí to za to nastoliť otázku na zastupiteľstve?
Je tu aj obrátená strana mince: uvedomenie
si potrieb a práv psov a iných zvierat, ktoré
chováme. Keď sme minule prechádzali po
dedine, sprevádzalo nás priam srdcervúce skučanie nejakého väčšieho psa. Vracali
sme sa po vyše hodine a nič sa nezmenilo.
Nebolo to ani po prvýkrát. V Bavorsku by už
niekto zasiahol. U nás však nikto „nepočuje“. Nejde ani tak o znečistenie životného
prostredia hlukom, ako o tupú nedbalosť
k zvieratám, o ktoré by sme sa mali starať.
Spomínam si, ako naši susedia v Nemecku
odpovedali na dotazník Poznáš svojho psa?
usporiadaný miestnymi ochranármi a uvedomili si veľa nových skutočností, napríklad, že jednotlivé rasy neznášajú oddelenie
od ľudí, a tak trpia úzkosťami, ktoré vyúsťujú do skučania až jačania. Iní potrebujú
prikrývku, keď spia, a ďalším je zima vonku
napriek „hrubej srsti“. Alebo, že každý pes

potrebuje veľa pohybu a vyslovene cvičenia, prechádzok a behania. V dedine, kde
bývame, obec vyčlenila špeciálny „výbeh“
pre psov, kde si prídu na svoje bez toho, aby
ohrozovali malé deti. Jeho údržbu a prevádzku zabezpečujú majitelia dobrovoľníci. Je to
miesto, ktoré navštevuje aj veľa divákov,
ktorí chcú vidieť hrajúcich sa psov. Jedným
slovom, my rozhodujeme o kvalite života
našich domácich miláčikov a nesieme plnú
morálnu zodpovednosť za vzťah s nimi.
Keby ste mali možnosť vidieť bližšie, ako v
bavorskej dedine, kde bývame, sa starajú o
ošípané! Tam sa susedia nemusia báť smradu a ošípané vidia aj slnko.
A nakoniec, predsa by som sa vrátil k peniazom, k tým menším. Iste, Lozorno má
rozpočtovú kapitolu na údržbu ulíc, parkov
a hájov. Máme aj rozpis udržiavaných plôch,
v ktorom sa hovorí koľkokrát do roka sa vykoná ich údržba. Mám dojem, že v Bavorsku
občania rovnako starostlivo sledujú použitie verejných financií ako svojich vlastných.
U nás paušálne, neadresné čísla vo verejných rozpočtoch často skrývajú mechanicky a bezducho odvedené činnosti. Keby sa
zverejnilo koľko razy za aké obdobie sa daný
verejný priestor má napr. zametať, bolo by
to ľahko kontrolovateľné a viac by sme si to
cenili. Celkovým výsledkom by bolo príjemnejšie, krajšie a kultúrnejšie Lozorno. Naše
Lozorno.
Marek Korn
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TURISTICKÁ JESEŇ 2013

Naše krásne Slovensko

28-29.09.2013

Ďumbier

28.augusta sme sa ráno „nalodili“ do autobusu. Na Čertovicu (1250 m. n. m.) sme
dorazili okolo deviatej a po malej prestávke
sme z parkoviska pred motorestom vyrazili
po červenej značke smerom na Chatu M. R.
Štefánika. Počasie nám vyšlo skoro ideálne.
Polooblačno, skoro bezvetrie. Nástup nás
všetkých preveril, ako sme na tom s kapacitou pľúc. Výhľady, ktoré sa začali ukazovať,
boli pre nás veľkou odmenou. Od východu
sme videli Kráľovu hoľu, zo severu Kriváň,
Baranec, Choč . Smerom na juh sa tiahlo Slovenské Rudohorie. Po viacerých prestávkach
v Kumštovom sedle a na Králičke sme dosiahli náš cieľ – chatu M. R. Štefánika (1727
m. n. m.), v pozadí ktorej sa vynímal najvyšší vrchol Nízkych Tatier, Ďumbier. Na chate
sme sa ubytovali, najedli a posedeli v spoločnosti ostaných turistov, ktorí tam našli útočisko. Skupina cca 25 turistov vyrazila
smerom na Trangošku (zelená značka) do
jaskyne Mŕtvych netopierov. Vytvorili sme
dve skupiny, A aj B. Prehliadka prvej skupiny trvala viac ako hodinu a „béčko“ bolo pod

zemou asi 3 hodiny. Bol to nezabudnuteľný
zážitok. Odporúčam túto prehliadku všetkým, ktorí navštívia túto časť Nízkych Tatier. Druhý deň sme pokračovali po červenej
do Krúpového sedla a odtiaľ na vytúžený
Ďumbier. Počasie sa na druhý deň zhoršilo,
bolo pod mrakom a aj prituhlo, no nič tragické. Na vrchole sa nám ukázali aj kamzíky.
Po hrebeni sme ďalej pokračovali smerom
na Chopok. Na Kamennej chate sme sa občerstvili. Asi po hodine sme sa rozdelili do
viacero skupín, no s jasným cieľom - parkovisko, kde nás čakal autobus.

Lozornskí, Pezinskí a ostatní turisti sa
stretli pri horárni Rybníček. Po úvodnom
príhovore sme postupovali smerom ku
Kamennej bráne a následne k Trom Jazdcom, kde sme si opiekli špekačky, slaninku,
napili sa teplého čaju a pokračovali sme na
Homoľu, odkiaľ sme sa kochali výhľadom z
vyhliadkovej veže. Stretnutie s Modranmi
ako tradične bolo úprimné a príjemné. Koniec túry bol na Zochovej chate, odkiaľ nás
autobus odviezol až do Lozorna.

19.10.2013
Lozornský okruh opačným smerom

Na vrchole Ďumbiera

Ráno pred deviatou sme sa postupne schádzali na našej priehrade. Prišli nás podporiť turisti z Modry, Slovnaftu, Stupavy...
Napočítali sme 130 ľudí, čo je pekné číslo.
Počasie nám taktiež vyšlo. Občerstvenie na
Červenom domčeku pod vedením p. Lániho
bolo veľmi príjemné. Na Skale sme pripravili pre účastníkov nášho jesenného okruhu prekvapenie v podobe nových lavičiek,
ktoré dúfam budú slúžiť ešte dlho všetkým
nadšencom prírody. Po príchode na priehradu nás čakal skvelý guláš v podaní Rudka
Masára, za ktorý mu ďakujeme.

16.11.2013

Chopok

13.10.2013
Prechod Kamennou Bránou

Pred chatou M.R.Štefánika

Trochu informácií o trase: horáreň Rybníček-Kamenná brána-Traja jazdci-Homoľa-Nad hvezdárňou-Tisové skaly-Zochová
chata. Túto turistickú akciu organizuje KST
Pezinok – 43. ročník. Zaradila sa do nášho
turistického kalendára s atribútom - tradičná. Mnohí ju absolvovali už niekoľkokrát,

Skupinové foto v jaskyni

Lozornskí turisti pod výhliadkovou vežou pri Homoli
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no napriek tomu je stále atraktívna. Dĺžka
trasy je 12 km.

Záruby

Zobudili sme sa do krásneho slnečného
rána. Išli sme autobusom z Lozorna. Vystúpili sme pri Smolenickom zámku, odkiaľ
sme aj štartovali. Trasa na Záruby viedla
cez Čertov žľab. Táto časť s prevýšením cca
500 m preverila našu kondíciu a trochu
sme sa aj zapotili. Viditeľnosť bola slušná,
čo nás veľmi potešilo na najvyššom vrchole
Malých Karpát. Ďalej sme pokračovali po
hrebeni na zrúcaninu Ostrý Kameň, odkiaľ
sme zazreli stádo vysokej a diviakov. Stretli
sme sa tam s turistami zo Stupavy. Nasledoval pomalý zostup k Bukovskej priehrade a
po žltej značke popod Kamenec do Plaveckého Petra, kde nás čakal autobus.
Slavomír Sopčák
Foto: Peter Morávek

Sedíme na nových lavičkách na Skale
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Vianočná akcia
www.krajn.sk

Platí až do 31. 1. 2014 alebo do vypredania

ceny sú už s DPH

šalovacia tvárnica

stavebný
vebný
materiál
teriá
ál
a zmesi
mes
si
sadrokartónový
profil CD 60
od

hutnícky
a spojovací
sp
materiál
mater
ma
ateri

0,72 €/ks

od

armovacie
siete

4,27 €/ks

betonárska
oceľ

0,490 €/m

od

Prajeme Vám krásne Vianoce,

0,17 €/m

zdravie a úspech v novom roku.

voda
kúrenie
plyn
rebríkový

kanalizačná rúra
PVC 110

od

1,22 €/ks

radiátor biely
od

kanalizačné
kanalizačn
k
systémy
systém
a skruže

28,50 €/ks
guľový
ventil

skruž studňová

12,45 €/ks

(areál Zelený dvor)

0917 559 142
0917 754 966
02 381 035 87

D2

1,99 €/ks

Lakšárska Nová Ves č. 465
(smer pumpa Jurki)

Vysoká
pri Morave

Borinka

STUPAVA

stavebniny
0917 622 472
ohybáreň bet. ocele
0917 481 221

Borský Mikuláš

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

Mikulášov
Studienka
Malacky

krajn@krajn.sk
Devínska
Nová Ves

Krajn_Inzercia A4_press.indd 1

od

Malacky
Lozorno

MA

Malacká cesta 39
Stupava

BA

od

Záhorská Bystrica
Bratislava

11/24/2013 2:15:41 PM
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Január

Centrum
kultúry
Lozorno

5.obecný ples
25. január 2014 o 19:00 hod.
v Centre kultúry lozorno

Cena: 23 €. V cene: uvítací prípitok, večera, dezert, kapustnica, program.
Program: Nezabudnuteľná UV show Dua Aratron Aspis, ukážky
spoločenských tancov tanečnej školy Koiš a tombola.
Do tanca hrá kapela Relax z Radošoviec.
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