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zadarmo

Volal si ma, Pane, tu som...

V kostole Panny Márie Pomocnice v Banskej Bystrici 29. augusta 2020 zložila
večné sľuby saleziánka sestra Monika
Foltýnová z Lozorna. V prítomnosti najvyššieho Boha, najbližšej rodiny, cirkevných predstavených, saleziánskych sestier
a bratov, blízkych priateľov a veriacich z
Lozorna.

Drahá sestra Monika!
Naplnila sa Tvoja najväčšia životná
túžba. Dosiahla si vytúžený cieľ. Všetci
vieme, že môžeme mať v živote na tisíce prianí, túžob a snov, ale len Božia
láska dáva svetlo našim dňom. Ty si
sa pre život v reholi rozhodla, lebo si
„spoznala, akú lásku má Boh ku Tebe.“
Teší nás, a dnes aj my Lozorňania, vzdá-

vame vďaku Najvyššiemu, že si Ťa vybral na tak vzácne poslanie. Ďakujeme
Pánu Bohu, že sme mohli byť účastní
svätej omše pri Slávnosti Tvojich večných sľubov. Aj my sme dnes precítili,
akú lásku má Boh ku Tebe.
Po absolvovaní vysokoškolského štúdia, na Filozofickej fakulte UK Bratislava, si sa rozhodla pre kresťanský
život vo viere v Boha a pomoc v službe blížnemu svojmu. Tvoja profesia je
formulovaná ako sestra – saleziánka.
To je chudoba, čistota a poslušnosť.
Málokto z mladých, by sa ku tak náročnému poslaniu dnes priklonil. Ty, máš
ku tomuto vzácnemu povolaniu všetky
predpoklady. Múdrosť, dobré srdce a
vždy veselú myseľ. Vo svojej výchovnopedagogickej činnosti, pri práci s
mládežou využívaš
svoje
vzdelanie,
spev, hru na gitaru,
ale tiež kumšt a dar
formácie pod znakom Božej lásky.
Tým si si získala
obľubu u mladých,
ale aj úctu a rešpekt u starších.

v Inštitúte dcér Márie Pomocnice na
dlhé roky, v dobrom zdraví.
Prijmi od nás všetkých Lozorňanov, kyticu najkrajších želaní: „Nech Ťa v Tvojom vzácnom poslaní, vždy Matka Božia
chráni.“
V modlitbách s úctou zostávajú: veriaci z
Lozorna, 29.8.2020, Banská Bystrica

Prajeme Ti, aby
si vedená Božou
prozreteľnosťou
vykonávala službu
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Správy z obce
infraštruktúra)
- prebiehali práce na rekonštrukcii časti Železničnej ulice (realizovalo sa
odvodnenie, položenie obrubníkov) a následne bol
položený nový asfaltový
povrch na ulici Železničná
a Družstevná

Výsadba na vstupe do Lozorna

- intenzívne pokračujú stavebné práce
na komplexnej modernizácii miestnej
komunikácie na Karpatskej ulici (obec
stavia cestu, chodník, verejné osvetlenie a realizuje sa podzemná káblová

- ukončili sa práce na odvodnení Staničnej ulice, v
súčinnosti s prebiehajúcimi prácami ZSDiS na uložení podzemného vedenia,
budú pokračovať práce na
novom verejnom osvetlení a následne dokončovacie práce na
chodníkoch a parkovacích plochách
- realizovalo sa osádzanie prvého herného prvku nového detského ihriska
na Vendelínskej ulici (financované zo
získanej dotácie z Úradu vlády)

o dotáciu od štátu na nákup krojov pre
našich spevákov z Enem tak
- prebieha sčítanie domov, iniciované
štatistickým úradom SR, realizované
obcou Lozorno, v termíne 1.6.2020 –
12.2.2021
- bolo vykonaných 6 konštrukčných
vrtov do komunikácie na Zvončínskej
ulici, ako podklad pre projektovú dokumentáciu rekonštrukcie spomenutej
ulice
- prebehlo stretnutie so zástupcami
dôchodcov a zdravotne postihnutých
občanov, za účelom zistenia ich potrieb
a možností obce skvalitniť služby pre
nich, k tejto téme je samostatný článok
v tomto čísle Spravodaja
- Slovak Telekom začal s pokládkou
optického kábla na Hlavnej ulici a na
Zvončínskej ulici

- prebiehalo čipovanie smetných nádob
- bola úspešne ukončená realizácia
zvýšenia pódia v Centre kultúry, nové
pódium prispeje k lepším podmienkam pre budúce kultúrne podujatia
- zrealizovali sme konečnú podobu
výsadby na vstupe do Lozorna
- obec bola úspešná pri uchádzaní sa Zvýšené pódium v CK Lozorno

Zrekonštruovaná Železničná ulica

KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV- začiatočníci
od 15.10.2020 - vo štvrtky od 18:15 h.
Centrum kultúry pripravuje na termín od októbra KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV pre začiatočníkov.
Máte možnosť sa naučiť pekne tancovať alebo vylepšiť svoje
tanečné schopnosti v takých tancoch ako sú: anglický valčík,
viedenský valčík, foxtrot, tango, polka, čača, jive, blues, salsa a iné.
Kurzom vás budú sprevádzať diplomovaní učitelia spoločenských tancov z tanečnej školy ASTRA.
Čaká vás 8 lekcií.
Stretávať sa budete raz do týždňa po 60 minút (vo štvrtok)
Prvá hodina je 15. októbra 2020 o 18:15 h.
Prihlasovať sa treba v pároch.
Cena za osobu (platí sa na prvej lekcii):
- dospelí: 60 €
- mládež do 18 rokov: 50 €
Prihlasovanie najneskôr
centrum.kultury@lozorno.sk.
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Hody nás spojili

Keď sa počas hodovej nedele rozfučal
silný nárazový vietor takmer v čase začiatku hodového posedenia, začali sme
mať obavy, že nám naše letné hody pokazí. O štvrtej poobede bolo všetko pripravené – „muzikanci“ z Enem tak a ich
hostia - retro kapela, DJ David, pán starosta s privítaním, pani Malovcová so
spomienkami, detský kútik i závodná
dráha pre staršie deti, pani „zdravoťáčka“, „pečénky“ naložené, „krumpole“ na
hranolky „napucované“, olej rozpálený,
sudy narazené. Stoly a stoličky rozložené po celej ploche, aby si „šeci mohui posedat“ a pri muzike a pri pivečku či kofolke sa stretnúť, „podrkotat“,
zaspomínať, zasmiať sa, alebo sa len
jednoducho vidieť a krátko pozdraviť.
Medzitým sa s deťmi „pokolotočovať“
a potom sa „friško“ presunúť fandiť
našim futbalistom. Muzikantov silný
vietor neodradil, práve naopak. Zná-

mymi pesničkami
z ich repertoáru
striedajúcimi sa s
vhodným výberom
DJ-a ho „prehlušili“ a tým pozvali
medzi seba viac a
viac ľudí. Svoje určite urobila aj vôňa
pečienok od Melónka a belgických
hranoliek s chutnými mäskami, rybou
či syrom od tímu
reštaurácie Villa
Fortuna. Ani nevedno ako, vietor sa
úplne stiahol, ako slnečníky nám ponechal mraky, ktoré veľmi účinne prekryli
slniečko a vytvorili ideálne počasie pre
vzácny letný čas Lozorňanov. Programom prítomných sprevádzal pán starosta, k dispozícii na otázky, ale aj debatu boli niektorí poslanci. O hodoch
ako takých a o tom, ako ich slávili v
minulosti, zaspomínala pani Malovcová. (Jej príhovor nájdete pod týmto článkom.) Futbalisti mali veru ťažkú úlohu.
Nemohli sklamať toľkých fanúšikov
a jednoducho museli vyhrať. Podarilo
sa, svojho súpera zo Záhorskej Bystrice
zdolali s prehľadom. I táto výhra, dobrý hudobný výber a úžasná spoločnosť
krajanov sa podpísali pod dobrú náladu, ktorú bolo cítiť na každom kroku.
Štadiónom sa „premleli“ stovky ľudí,
s úsmevom na tvári zastavovali jedni
druhých. Nakoniec sa to naplánované

preklopilo do neplánovanej večernej/
nočnej veselice, počas ktorej si mnohí aj
„zakrepčili“. Bolo cítiť to, čo nám veru
chýbalo a čo sa dalo v spomienkach rozprávaní pani Malovcovej čítať medzi
riadkami: družnosť, spoločnú radosť z
prítomnosti, vďačnosť, že máme jedni
druhých. Nakoniec sa ukázalo, že stačí
naozaj málo, ale so srdcom a aj víchor
sa upokojí. Ďakujeme každému, kto
takto úprimne pre nás, Lozorňanov hocijakou formou pridal ruku k dielu. Ale
hlavne, ďakujeme, že ste prišli a boli
toho súčasťou.
Text a foto: Vlasta Miklošová

Letní hodi v Lozorne
Ked sa vás negdo opíta, že kedi sú? Ná dicki
vtedi, ked sa na Starinci rozuožá kolotočári.
Alebo, ked dozrajú jakubské jabúčka. Ale po
právdze: hodi sú zauožené na kresťanskej
tradícii.
Máuo do už ví, že hodi sú na víročí slávnosní posvícki kosteua. Za púsobeňá pán farára
Jána Neubera, kerí dali kosteu prestavjat do
dnešní podobi 25.7.1826, na Jakuba - ho
posvjecili. Tento p. farár tu púsobili 45 rokú.
V čase moru sa svjedomito venovali vjerícim,
pričem sa túto nemocú nakazili a tu umreli.
Sú pochovaní na korelskem cinteri v Lozorne. A jaké teda bili hodi volakedi? Ná, šeci
virichtovaní v novích šatách, išli najskúrej
pro odpustki do kosteua. Varení, to už nebiuo enem také dzelnodení. Na šporhéce sa
pomaui variu starí kohút, báraj muadí ešče
nepojímau a upékua sa kačena. Husi vječinu
bili až na zimní hodi. K varenému masu z poléfki pasovaua chrenová omáčka, k pečenému masu krumpoloví sauát. Na návščevu neráz došli aj prespoláci - vzdálenejší rodzina.
Všadi biu porádek. Vívoze zametené, izbi na
biuo a vípustki svjetuím vilíčené, duáška vidrhuá, firhúnki bilunké jak paduí sneh, uat-

ki v puoce ponacírané firnajzem. Nechíbali
makovníki a voňavé pocheraje od Mullnéra.
A dobré víno. To voľakedi biuo v každém
domje. Šak Lozorňanské víno biuo známe
aj na cisárském dvori. Ale abich biua konc
právdomuvná, ani vodnár sa nevilévau. Stačiua mléční konva, lavór, kúšček zmotaních
medeních trúbek a biuo aj do štamprlíkú co
ulét. Nuž, nekerí chuapi pri tem rádzi ostali
aj do večera. Vječina ich šak išuo na fotbál.
Jak aj dnes. Mami, starenki a krsnenki tí zas
veru moseli ít z dzetma na tí kolotoče. Dzífki,
co mjeli frajíru vojáku už držali v ruce ružu
z krepového papíru. Zato moseli pachouka
polúbit, aj ked ich ludé vidzeli. A oni to sceli!
Nech šeci ludé vidzá aj vjedzá, že sú frajíri. A
večer, šecko, kromjevá tích, kerím ešče mléko
po bradze tékuo, šecko vám to išuo k muzice.
Mami a starenki posedali dookoua v sáli a šacovali. „Doho ví, esli bude tak k roboce šikovná, jak k muzice richtovná?“ šuškali jedna
druhej. Neušuo im ani to, do a s kím najvjec
tancovau, alebo kerá višua ven. Lebo to sa
nepatriuo, abi sa nedostaua do šlamastiki! A
hned vjedzeli, kerím to spouem pasuje, kerí
budú pár. Muadší dzífčence zas špjehovali do
sa s kím pritúliu a do, koho polúbiu. Dzífki

aj muádenci pretancovali ceuú noc a potom
tropem leceli dom. Preslékli si šati a ceuú
cestú zas trílili na první vlak a išli do roboti. V pondzelí na hodki, to isté. Zas ceuú noc
pri muzice. Prví vlak biu strašne plní, lebo
na muzice bili muadí ludé s ceuého Podhorá
aj ze Zóhru. Neraz sme po takejto akcií ceuú
cestu až do Bratislavi stáli na schodkoch.
Než sme prejeli cigánsky most už sa Gozovím nésuo: „Horňané, dolňané, chuapci Lozorňané...“ Do Prešpurka vitrízvjeli. A dzífki
sa zešuškávali a rozebírali, co sa ím lúbiuo a
co né. Jednú prisrdéčku hríuo, druhej možná,
smutno biuo.
A jaké budú dnešní hodi, tak, to je už enem
na Vás! A proto vínečko popíjajte, tancujte a
veseuo si pospjevujte. Šak tí naše pjesnički,
sa každému, do je, enem trošíčku cícíci sa
Záhorák, tí sa mosá do srdéčka vrit, lepší sa
visuovuje, že sa mosá do srdéčka vrezat. Tak
užívajte si, co sme Vám tu zanechali. Miuo sa
dzívajte aj na tí naše krásne lozorské búre a
dolini, nech radost a veseuost patrí aj dnes,
do našej miuej dzedzini.
T.M.
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Čo nové seniori?
(Nielen) mesiac úcty k starším
Tak ako sa jeseň o pár týždňov nespýta, či môže vystriedať
leto, tak raz každému jednému z nás jeseň života spomalí
krok a sfarbí vlasy dosiva. Zoberie kus zdravia i síl, ale daruje vzácny čas. Čas na odovzdanie životnej múdrosti, dávanie
svojej blízkosti deťom, vnúčatám, širšej rodine i priateľom.
Vytvorí priestor na to, aby sme sa konečne stihli venovať
tomu, čo je skutočne dôležité a na čom nám najviac záleží.
A mladšie generácie túto životnú múdrosť svojich babičiek i
dedov a ich skúsenosti potrebujú.

Odovzdanie symbolického šeku na 5 000 eur

Nie náhodou je práve jesenný mesiac október mesiacom úcty
k starším.

Symbolický šek bol odovzdať osobne pán Zelíska, konateľ
spoločnosti HBPO Slovakia s.r.o. Zo srdca ďakujeme!

Našim drahým babičkám a dedom síce nedokážeme dať to, čo
im asi najviac rozradostní srdce - ľudí, ktorí ich sprevádzali
detstvom, udalosti, z ktorých sa tak tešili. Nedokážeme im
ani vrátiť Lozorno také, po akom šantili ako deti, alebo v ktorom sa ponáhľali na tanečné veselice. Môžeme a chceme im
ale vytvoriť podmienky na to, aby mohli prežiť naplnený čas
s nami a všetkými, ktorých majú teraz okolo seba.

Monitorovacie zariadenie pre seniorov

Preto sme vytvorili pracovnú skupinu pozostávajúcu z vedenia obce, zástupcov organizácií združujúcich dôchodcov
a invalidov, členov sociálnej komisie a zamestnancov obce.
Spoločne budeme hľadať prienik medzi tým, čo naši seniori
potrebujú, čo im v Lozorne chýba, tým, čo im aj znepríjemňuje život a tým, v čom môže byť nápomocná obec. Počas
prvého stretnutia v lete bolo identifikovaných viac oblastí a
konkrétnych riešení. Budeme ich postupne predstavovať.

Od septembra znovu spúšťame prevádzku Klubu dôchodcov!
Pracujeme na tom, aby sme do budovy Klubu dôchodcov na
Hasičskej ulici vrátili každodenný život. Okrem voľnočasových aktivít rôzneho druhu, bude ponúkať aj možnosť spoločného stravovania, ale aj praktickú pomoc s vypĺňaním formulárov, informovanie o dôležitých zmenách/termínoch a
časom aj možnosť dovozu/odvozu na podujatia a iné. Denne
bude k dispozícii správca, ktorý bude zamestnancom obecného úradu.

Sociálny taxík
Aké by to bolo skvelé, keby ste sa na nevyhnutné kontroly k
lekárom, na vyšetrenia alebo na „vybavovačky“ po úradoch
do Bratislavy či Malaciek nemuseli dopravovať verejnou dopravou, ale zároveň s tým nemuseli zaťažovať najbližších? Ak
by vás „lozorniansky taxík“ doviezol až k dverám nemocnice
a tam si vás aj vyzdvihol... Vzrastajúci dopyt po takejto službe
a momentálna mimoriadna situácia v súvislosti s koronavírusom a hlavne snaha ochrániť najzraniteľnejšiu skupinu nás
podnietila konať. Pracujeme na tom, aby sme od budúceho
roka mohli spustiť prevádzku „sociálneho taxíka“. Budú si ho
prednostne môcť objednať dôchodcovia, zdravotne ťažko postihnutí, chorí, ľudia po zraneniach. Absolvovali sme pracovné stretnutie s organizáciou, ktorá takúto službu prevádzkuje
pre 5 obcí vyše 20 rokov, monitorujeme aj okolité samosprávy. Najväčšou prekážkou je nájsť financie na kúpu automobilu a následne na prevádzku. Zapojili sme sa do viacerých
grantových projektov, aby sme tento projekt dokázali z väčšej
časti odfinancovať z externých zdrojov. Držme si palce!
Dobrou správou je, že prvú „päťtisícku“ už máme! A to vďaka
spoločnosti HBPO, ktorej sa tento nápad páčil natoľko, že sa
vedenie spoločnosti rozhodlo ho podporiť sumou 5 000 eur.
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Jednou z najväčších obáv seniorov, ktorí žijú sami a ich najbližších je, že zrazu zakopnú, šmyknú sa, spadnú a nebude
nablízku nikto, kto by im pomohol. Alebo im príde nevoľno,
ochorejú a nebudú vládať vstať z postele atď. Na takéto situácie boli vyvinuté technické riešenia, úspešne využívané v
zahraničí. Do domácnosti sa namontujú monitorovacie zariadenia, ktoré snímajú pohyb seniora. Pri zmene (napríklad
absencia pohybu, náhly odchod z domu atď.) sa odošle správa
príbuznému. Namontované zariadenie nemá kameru na vizuálne alebo zvukové vnímanie, a teda sa netreba báť narušenia súkromia. Ak máte seniora, ktorý žije sám a pomohlo by
mu takéto zariadenie, obec sa bude podieľať na spolufinancovaní a realizácii takéhoto zariadenia. Kontaktujte OÚ na čísle:
02/69204311 alebo mailom na adresu: kancelaria@lozorno.sk

Celodenná starostlivosť/domov dôchodcov v Lozorne
Uvedomujúc si dôležitosť takéhoto zariadenia v obci, si vedenie určilo ako dôležitú prioritu vypracovať dôkladnú analýzu
možnosti realizácie (výstavby/prevádzky) zariadenia pre seniorov. Na analýzach sa v týchto dňoch intenzívne pracuje,
konkrétne výstupy budú zverejnené po ich finalizácii.

Od septembra vozí stravu nová osôbka
Tešíme sa, že kolektív OÚ doplnila pani Katka Chválová. Jej
hlavnou pracovnou náplňou bude rozvoziť obedy dôchodcom
a detičkám v škôlke. Vo funkcii tak nahradila pána Ing. Jozefa
Gerboca. Jožkovi Gerbocovi zo srdca ďakujeme za dlhoročnú
službu. Jeho priateľská, dobrácka povaha bude mnohým chýbať, ale sme presvedčení, že v pani Chválovej nájdeme tiež
ochotnú, spoľahlivú, zodpovednú a priateľskú osôbku, ktorá
našim dôchodcom denne zaklope na dvere s obedárom. Katke Chválovej želáme bezproblémový štart a hlavne to, aby ju
nová práca napĺňala!
Text a foto: Vlasta Miklošová, kancelária starostu

Pani Katka Chválová pri rozvoze obedov
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Garážový výpredaj ešte stíhate
iným môžu ešte poslúžiť.
S týmto cieľom sme zorganizovali počas leta, vždy poslednú sobotu v letných mesiacoch „Garážový výpredaj“.
Bolo z čoho vyberať. V ponuke boli hračky, časopisy, ale
aj nábytok, zberateľské veci,
dvere atď.

* ak chcete nakupovať, sledujte info na
webe, fb a v rozhlase. Bude zverejnená
mapka a ulice, na ktorých sa budú nachádzať predajné miesta.
Tešíme sa na vás!
Borka+Tibi+Vlasta, Foto: V.M.

Ak sa chcete ešte zapojiť, sledujte info na webe, v rozhlase, posledný tohtoročný sa
uskutoční 26.9.2020.
Ako to funguje:
Možno sa vám na povale povaľujú veci,
ktoré vám je ľúto vyhodiť. Vy ich už
nepotrebujete a zbytočne ich tam roky
„sušíte“. Alebo naopak, niečo konkrétne zháňate. Nefunkčné elektro nemusí
skončiť na skládke, súčiastky sa môžu
zísť nejakému „kutilovi“, hračky alebo
knihy u vás iba zapadajú prachom a

* ak chcete predávať, prihlásite sa dopredu cez kontaktný formulár (uverejnený na webe obce alebo napíšte na:
garazovyvypredaj.lozorno@gmail.com
a v deň konania vyložte veci pred dom
(výpredaj sa koná v čase od 17:00 do
19:00).

Pripravujeme sa na zmeny v odpadovom hospodárstve
V Lozorne budeme mať čoskoro zavedený nový moderný spôsob zvozu odpadu, ktorý bude od roku 2023 povinný
pre všetky mestá a obce. Mal by slúžiť
ako motivácia k väčšej separácii odpadu
a zároveň by mal šetriť vašu peňaženku v prípade, že platíte podľa zvolenej
frekvencie a vynášate poloprázdnu nádobu.
V priebehu mesiaca august sme začali
na všetky smetné nádoby inštalovať
elektronické transpondery (čipy), ktoré budú slúžiť na identifikáciu smetnej
nádoby a jej priradenie konkrétnej domácnosti. Zvozové auto bude vybavené
váhou, ktorá odváži množstvo odpadu,
ktorý vyprodukovala konkrétna domácnosť. Elektronický systém bude
automaticky evidovať, koľko odpadu
vyprodukovala každá jednotlivá do-

mácnosť, prípadne bytový dom. V roku
2021 bude obec zozbierané údaje používať len na účely analýz a nastavenia
politiky poplatkov za odpad. Tento systém zároveň odhalí, ktorá domácnosť
produkuje priveľa odpadu, prípadne,
ktorá domácnosť je v separácii poctivá.
A práve poctivé domácnosti by mali byť
motivované finančnou úsporou. A tie
nepoctivé vyšším poplatkom.
Počas inštalovania čipov na odpadové nádoby sme zistili, že nie všetky sú
kompatibilné – to znamená, že sa nám
nepodarilo do nich namontovať čip,
pretože nemali inštalačný otvor, do
ktorého by sme čip naskrutkovali. Plechové nádoby tento otvor nemajú vôbec a zároveň sa majú vyradiť úplne, ale
nemali ho ani niektoré plastové nádoby. Majitelia takýchto smetných nádob

dostali výzvu, aby si zabezpečili novú
smetnú nádobu, čo už aj väčšina z nich
urobila. Ak ale ešte niektorí novú nádobu nemáte, môžete sa obrátiť na obecný úrad (02/692 043 18) a obec vám
túto nádobu objedná, alebo v prípade
plastovej nádoby objedná namiesto
čipu identifikačnú nálepku. Tá má však
menšiu životnosť, ako čip. Na obrázkoch nižšie máte znázornené, kam
sme čip inštalovali (v prípade Lozorna
máme čip bledošedej farby), tak si môžete každý na svojej nádobe skontrolovať, či ju máte „začipovanú“ , alebo nie.
Ak vám čip chýba, tak prosím nahláste na mailovej adrese dane@lozorno.sk
vaše meno a adresu a dodatočne to doriešime. Ďakujeme za spoluprácu!
Barbora Hurajová
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Jeseň
lekvár. Do tradičného slivkového lekváru sa nikdy nepridával cukor, preto mohol vydržať aj niekoľko rokov. Pred varením lekváru urobili gazdiné najprv na
dvore poriadok, vyniesli medený kotol,
pohľadali veľkú varechu v tvare písmena L. Gazdiné ho v čase núdze používali
namiesto cukru.
Spracovala: Gabika Ulehlová,
zdroj: Z. M. Zubercová,
Tradície na Slovensku,
Foto: Tibor Végh, tibiphoto.com

Pátracia akcia LES

Čas plných komôr a spokojných
hospodárov
Jeseň je pestrá a bohatá, len zvykov a
obradov v nej bolo pomenej, ale zato
patrili k najdôležitejším z celého výročného zvykoslovného cyklu. Pretože
jeseň je nielen časom dozretých plodov,
namáhavej práce, ale aj spoločných
osláv, vinobrania, hodov, poďakovania
za úrodu, zakáľačiek a svadieb. Gazdovia a gazdiné už síce ledva stáli na nohách, ale tešilo ich, že zásoby na zimu
sú bohaté a bude z čoho vystrojiť aj
hody. Jesenné ubúdanie svetla a predlžovanie nocí, tma a chlad vzbudzovali u
našich predkov strach a obavy. V tomto čase mali k sebe bližšie, častejšie sa
stretávali, rozprávali, začali sa priadky
a páračky.
Pretože zem nielen dáva, ale tiež žiada,
na roľníkov ešte čakali polia, aby ich
obrobili a zasiali oziminy, preto museli najprv pripraviť pôdu na siatie. Pôdu
po orbe upravili, podrvili veľké hrudy
a vytrhali korene rôznych burín. Podľa
zaužívaných tradícií bol najvýhodnejší
termín na siatie ozimín od sviatku narodenia Panny Márie do sviatku svätého Michala.
Pre jesenné oranie platilo: Jesenné oranie – polovičné hnojenie.
O siatí ozimín sa zvyklo hovoriť:
Na jar sej do blata, na jeseň do prachu.
Najlepšie je siať na Mojžiša. V kožuchu
sej jarinu, v košeli oziminu. V Matúšovom
týždni seje sa žito.
K jeseni neodmysliteľne patrí vinobra-
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nie. Malý sviatok hrozna dotváralo v
každej vinici víno, ktorým sa zapíjala
dobrá strava od gazdinej. Na oberačov
čakalo proti smädu aj riedené víno, nuž
niet divu, že všetci mali dobrú náladu,
dôvod na smiech, ženy a dievky si popri
práci dosýta poklebetili aj zaspievali.
„Cez vinicu teče jarek, teče jarek.
Každá panenka, každá panenka
lúbi džbánek, lúbi džbánek.“
Obraté hrozno sa v putniach odnášalo
do vínnych búd s pivnicami. Z posledných strapcov hrozna zvykli oberači
urobiť pevný veniec – korunu – so spevom a smiechom ho odviezli na voze k
domu vinohradníka. Keď sa práce vo
vinohrade skončili, patrilo sa osláviť
koniec vinobrania. Výbornou príležitosťou boli oberačkové slávnosti, ktoré sa konali zvyčajne v prvú nedeľu po
zvození posledného hrozna z pivníc.

Počas prechádzok lesom nás naše
vnúčatá často upozorňovali na zahodené plechovky, plastové fľaše a
iný odpad. Ťažko sa im vysvetľovalo, že niektorí „tiež návštevníci lesa“
nevedia, že plná plechovka, ktorú
si doniesli v ruksaku, je ťažšia ako
prázdna. Nerozumeli, že keby ju po
vypití zobrali späť domov, na mieste,
kde ju zahodili by mohli rásť hríby a
iné lesné rastliny. Tak sme ich v rámci prázdninovej pátracej akcie „LES“
vystrojili rukavicami, vrecami na odpadky a výsledok vidíte na fotografii. Touto aktivitou môžete „spestriť“
prázdniny aj svojim deťom či vnúčatám. Žiaľ - je jedno, ktorým smerom
vyhlásite v lese pátranie. My tak tajne dúfame, že keď už oni pôjdu do
lesa s vlastnými ruksakmi, nebudú
musieť po nich ísť deti na podobnú
pátraciu akciu zbierať v lese odpad.
Text a foto: starkí Marika a Štefan

Slivky dobré ako duša
Keď tmavomodré slivky pokryl
striebristý nádych a deťom sa pri predstave ich zlatistej dužiny zbiehali slinky,
nastala na Slovensku tradičná slivková
sezóna či skôr slivkový sviatok. Roľníci
mali zvyčajne za stodolami nasadené
stromy, medzi nimi slivky, ktoré rástli i
na poli či pri vinohradoch. Najčastejšie
sa pestovali odrody sliviek bystrické,
duranzie, uhorské, okrúhlice, vengerky. Jedna odroda sliviek sa mohla zjesť
hneď, alebo sa z nej varili polievky, robili slivkové knedličky, druhá odroda
sa lepšie predávala. Z ďalších sliviek sa
pálila slivovica, slivky sa odkladali na
sušenie, ale značná časť sa použila na

Naše štvor- až sedemročné vnúčatá s úlovkom získaným pri pátracej akcii „LES“
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Leto s Lozorňáčkom
Tohtoročné leto nepatrilo moru a plážam, ale objavovaniu
slovenských krás. A tak sme deti vzali do prírody častejšie ako
inokedy a spoznávali okolie Lozorna. Zistili sme, že máme
stále čo objavovať či už nádherné lúky, stromy či polia plné
lúčnych kvetov. Aj letné mesiace sme strávili s deťmi v okolí
Záhoria.

Stanovanie s deťmi – zažite nové dobrodružstvo
Na stanovanie s rodičmi má väčšina z nás pekné spomienky a tak sme sa rozhodli pripraviť podobný zážitok aj našim
deťom. Úžasný 3-dňový zážitok a deťom sme takýmto dobrodružstvom urobili veľkú radosť. Hurá s deťmi pod stan! Na
rodinné stanovanie sme zvolili prekrásne miesto, rázcestie
pod Dračím hrádkom za Borinkou, ktoré sa nám osvedčilo už
viackrát.

Kúpanie
Prírodných jazier máme v okolí zopár a pre deti sú ideálne.
Jazero v Plaveckom Štvrtku s pieskom naokolo, deti sa tu vybláznia nielen vo vode, ale aj na piesku. A tento rok, tak ako
aj po minulé roky má vyhovujúcu kvalitu vody, ktorá prešla
kontrolou Úradu verejného zdravotníctva. A tak ani rodinky z Lozorna neváhali a počas leta sa chodili osviežiť do vôd
kúsok od Lozorna. Opačným smerom je priehrada Rohožník,
ktorá ponúka vodné bicykle na prenájom a pre detičky je raj i
detské či volejbalové ihrisko.

Do príprav stanovania sa zapojili aj deťúrence. Stanovanie je
hlavne zábava a dobrodružstvo a to najmä pre deti. Okolie
bolo pre nich ako stvorené. Vybehli do kopcov, išli na rybačku
a od skorého rána sa hrali v potôčiku. Medzi najväčšie dobrodružstvo patrilo hľadanie pokladu s pestrou škálou úloh,
hra odvahy, opekanie špekáčikov a nočná hra s čelovkami.
Ráno spríjemnené vtáčím trilkovaním, šumením stromov,
žblnkotaním potôčika ... no dá sa tomu odolať? Takto strávený čas s rodinou je rozhodne na nezaplatenie.

Montessori aktivity

Pripravujeme pre vás:
„Cvičenie pre deti“ – Zlepšenie koordinácie pohybov, cvičenie prebieha hravou formou. Začiatok kurzu 30.septembra, každú stredu doobeda od 9 a od 10tej hodiny. Kurz je
rozdelený a určený pre loziace i chodiace deti. Prihlasovanie
emailom: lozornacek@gmail.com. Trvanie kurzu 6 hodín.

Pre menšie detičky, ktoré by si stanovanie až tak veľmi neužili, boli pripravené na detskom ihrisku počas leta aktivity
„Poď sa hrať“. Doobedie strávené vonku, s hrami inšpirovanými Montessori, zmyslovými a pohybovými aktivitami. Výber
aktivít, ktoré deti zabavia a zároveň sa naučia veľa nového.

„Montessori hry“ – edukačné hry na rozvoz motoriky, ktoré
budú prebiehať na detskom ihrisku v Lozorne počas babieho
leta. Pre detičky od 1 - 5 rokov. Viac informácií o konaní nájdete na našom facebooku.
Pre aktuálne informácie môžete sledovať Lozorňáček na
facebooku, prípadne napíšte na: lozornacek@gmail.com,
0915 744 911.
Text a foto: Gabika Ulehlová
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Novinky v materskej škole
V uplynulých mesiacoch sa udialo v
našej materskej škole mnoho zmien.
A ako to už býva v poslednej dobe v Lozorne zvykom, rozšírilo sa v tejto súvislosti mnoho skreslených, či nepravdivých informácií. Preto by som rád touto
cestou zhrnul fakty.

jednoduchá myšlienka vyslovená na
jednom z rodičovských združení v MŠ:
„Buďte pre deti vzorom a prejavujte
im svoju lásku.“ Skúsme toto ako rodičia aplikovať v našom každodennom
živote v rodinách, iste bude svet pre nás
aj naše malé ratolesti krajší.

Riaditeľ MŠ, tak ako aj riaditeľ ZŠ, či
starosta, sú volené funkcie na konkrétne zákonom stanovené obdobie.
Doterajšia riaditeľka MŠ, pani Jana
Uhliarová, bola zvolená radou školy v
roku 2015 na 5-ročné funkčné obdobie
od 1.7.2015 do 30.6.2020. V zmysle zákona bolo preto potrebné, aby zriaďovateľ MŠ (obec Lozorno) a Rada školy
pri MŠ Lozorno zorganizovali výberové
konanie na funkciu riaditeľa MŠ. Riaditeľa MŠ (aj ZŠ) teda nevolí starosta či
poslanci, ale rada školy. Tá potom na
základe výsledkov výberového konania
dáva starostovi návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa. Až na základe
menovacieho dekrétu vydaného starostom sa stáva úspešný kandidát z výberového konania riaditeľom.

Vráťme sa ale k dianiu v MŠ počas leta.
Napriek oklieštenej zostave škôlka fungovala počas leta dlhšie ako zvyčajne.
Po minulé roky fungovala MŠ len prvé
4 júlové týždne. Už počas karantény v
jarných mesiacoch sme však za obec
avizovali vedeniu MŠ, že by bolo vhodné práve kvôli karanténe pripraviť sa na
čo najdlhšie fungovanie počas leta, aby
sme tak vyšli v ústrety rodičom, ktorí
museli počas karantény čerpať dovolenky alebo byť s nimi doma na OČR.
Vďaka ústretovosti zostávajúceho personálu sa teda podarilo udržať otvorenú MŠ až do 7. augusta, za čo im patrí
veľká vďaka.

Rada školy pri MŠ Lozorno má 7 členov. Z toho dvaja sú zástupcovia volení
spomedzi rodičov detí MŠ, traja sú zástupcovia nominovaní obcou ako zriaďovateľom MŠ a schvaľovaní obecným
zastupiteľstvom (z nich dvaja majú tiež
deti v MŠ), a po jednom sú v rade školy
zástupca pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ.
Rada školy na základe výberového konania zo dňa 19.6.2020, do ktorého sa
prihlásili 3 uchádzačky (z toho jedna
bola vyradená, keďže nespĺňala všetky
zákonom definované kritériá), zvolila
a navrhla starostovi obce Lozorno vymenovať do funkcie riaditeľky MŠ k
1.7.2020 pani Miriam Vicenovú.

Nová riaditeľka MŠ Lozorno - Mgr. M. Vicenová

ne zapojiť aj rodičov. To potvrdzujú aj
pozitívne referencie od rodičov z Lábu,
ktoré sme si viacerí členovia rady školy
pred voľbou zisťovali. Držíme jej palce
na novom pôsobisku a želáme, aby bola
naša MŠ srdcová záležitosť nielen pre
ňu, ale pre všetkých obyvateľov Lozorna, najmä pre tých najmenších.
Konštatujem, že funkciu riaditeľa MŠ
prevzala v stave, pri ktorom 4 učiteľky
MŠ mali podpísané koncom júna ukončenie pracovného pomeru dohodou
tak, že k 1.7. si už začali čerpať zvyšok
dovolenky a teda nenastúpili do práce.
Po odovzdaní agendy dňa 1.7. rovnako
začala čerpať zvyšok dovolenky aj bývalá pani riaditeľka.

Hneď v druhom júlovom týždni prebehlo stretnutie s rodičovským združením a tiež rokovanie Rady školy,
primárne k prijímaniu detí na školský
rok 2020/2021. Rada školy odporučila
(okrem iného aj s ohľadom na nespokojnosť niektorých rodičov s prijímaním detí) novej pani riaditeľke skontrolovať a v prípade potreby prehodnotiť
rozhodnutia vydané bývalou pani riaditeľkou. Pôvodne bolo podaných až 53
prihlášok, z ktorých bolo prijatých 27
detí, z toho 4 deti prijaté až od januára
2021 a neskôr. Zamietnutých bolo teda
až 26 žiadostí.

Touto cestou sa chcem za obec aj rodičov detí poďakovať pani Jane Uhliarovej
za jej doterajšiu prácu pre Lozorno a
jeho najmenších obyvateľov a želáme
jej v ďalšom pracovnom i súkromnom
živote všetko dobré.
Nová riaditeľka, Mgr. Miriam Vicenová pôsobila na vedúcej pozícii v MŠ už
15 rokov v obci Láb, má za sebou množstvo kurzov a školení v tejto oblasti, za
jej pôsobenia sa ich MŠ kapacitne rozširovala a v neposlednom rade cez rôzne granty a dotácie zabezpečila pre MŠ
aj dodatočné finančné zdroje vo výške
viac než 40 000 eur. Webovú stránku
MŠ považuje za úplnú samozrejmosť a
hlavný komunikačný kanál voči verejnosti. Pracovať pre deti je podľa jej slov
jej srdcová záležitosť a do diania v MŠ
sa vždy snažila veľmi aktívne a otvore-
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A ešte skôr, v priebehu júna odišla do
dôchodku aj dlhoročná zamestnankyňa
a tiež bývalá pani riaditeľka, pani Soňa
Ščepánová, ktorej by som chcel špeciálne poďakovať za jej obrovský prínos v
rámci jej pôsobenia v našej MŠ - dodnes
mi rezonuje v hlave jej úžasná a pritom

Šetrením sa zistilo, že kritériá prijímania detí do MŠ sú síce v poriadku,
ale neboli dodržané ďalšie legislatívne
predpisy. Citujem z vyhlášky Ministerstva školstva:
pokračovanie na str. 9

ročník XVIII : číslo 4 : júl/august 2020
dokončenie zo str. 8

„Výnimočne možno do materskej školy
prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú
vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky). V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch
rokov veku možno prijať len výnimočne,
riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri
roky (stále ide o deti od dvoch rokov) pred
prijatím starších detí. Deti mladšie ako
tri roky (teda deti od dvoch rokov veku)
možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené
žiadosti rodičov/zákonných zástupcov
detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s
odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky a detí s dodatočne
odloženým začiatkom plnenia povinnej
školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od
troch rokov”.

Na základe toho nová pani riaditeľka
zvolila zákonný postup, pri ktorom
zrušila 4 rozhodnutia o prijatí detí od
januára 2021 a v neskorších mesiacoch.
Zároveň našla v zákone možnosť, ako
navýšiť o 2-3 počet detí v triedach pri
tejto situácii a pretlaku žiadostí o prijatie. Zrušila teda aj viaceré rozhodnutia o neprijatí. Z 53 žiadostí tak bolo
nakoniec prijatých 32 detí. Počet detí
v MŠ od septembra bude 108. Pôvodne
malo v septembri nastúpiť cca 99 detí a
ďalšie 4 deti postupne od januára 2021.
Okrem hlavného pozitíva, že sa podarilo prijať všetky deti narodené v roku
2017, sekundárnym pozitívnym efektom pre MŠ je aj objem financií, ktoré
obec získa od štátu na prevádzku MŠ
cez podielové dane v roku 2021. Tie sa
prideľujú okrem iného podľa počtu detí
k 15.9. prechádzajúceho roku. Keďže na
každé dieťa pripadá suma cca 2 500 eur
a po prehodnotení rozhodnutí o prijatí/
neprijatí nastúpi do MŠ v septembri o 9
detí viac, obec získa na prevádzku MŠ
na budúci rok viac až o cca 22 500 eur...

Spravodaj obce Lozorno
Paralelne s prehodnocovaním prihlášok
sa začal v spolupráci s rodičmi riešiť aj
interiér a exteriér MŠ. Ako prvé boli
objednané sieťky na okná, aby bolo
možné zabezpečiť oveľa intenzívnejšie
vetranie, bez rizika náletu komárov a
múch do interiéru k deťom.
Ďalej 17. júla MŠ v spolupráci s rodičmi zorganizovala brigádu, počas ktorej
bola pripravená na maľovanie veľká
časť priestorov MŠ. Bolo odvezené jedno nákladné auto plné nepotrebných
vecí. A ďalšie nákladné auto plné orezaných konárov stromov a kríkov kvôli
lepšiemu presvetleniu tried. Následne na to boli oddelenia vymaľované,
postupne sa zariaďoval kabinet pre
personál, objednali sa nové, lepšie
skladovateľné postieľky, vybavenie
jedálne a viaceré ďalšie veci.
Časť týchto investícií
pokryla úspora nákladov počas karantény, kedy bola väčšina zamestnancov
na 80% mzdy (okrem
riaditeľky a 2 učiteliek vypomáhajúcich
na obecnom úrade) a
z tohto dôvodu obec
zadržala
zodpovedajúcu časť financií
počas jarných mesiacov a uvoľnila ich až
v júli. Ďalšia časť je
pokrytá z úspory na
mzdách odídených
zamestnancov
počas mesiaca august
(noví nastúpili až od
1.9.). Zvyšok pokiaľ
to bude potrebné, dofinancuje obec po uzatvorení rozpočtu
MŠ do konca tohto roku. Veľkú väčšinu
uvedených investícií sa
tak podarilo realizovať
bez väčšej požiadavky
na dodatočné financovanie zo strany obce.

vať rodičia detí od ich štartu v materskej škôlke až po ukončenie pôsobenia
na základnej škole.
Popri tom všetkom nová riaditeľka realizovala pohovory na uvoľnené pozície
učiteľov, pričom sa jej podarilo už do
konca júla pokryť takmer všetky uvoľnené miesta. V priebehu augusta boli
doplnené zvyšné miesta a k septembru
je tak MŠ pripravená na plnú prevádzku a celý kolektív zamestnancov sa teší
na všetky detičky.
Na pozadí sa toho udialo ešte omnoho
viac, no snažil som sa vypichnúť aspoň to najdôležitejšie. Na záver už len
skonštatujem, že v MŠ nás čaká ešte
zrejme veľa práce - na budúci rok bude
potrebné naplánovať výmenu kúrenia
vo väčšine oddelení a tiež koncepčne
naplánovať do budúcna rozšírenie jej
kapacity. O rok nám síce do ZŠ odíde
cca 50 detí (teda asi polovica kapacity
MŠ), avšak aj v ďalších rokoch sa dá
očakávať, že záujem a počty detí klesať
nebudú. Skôr naopak. A súčasný stav,
kedy budeme mať všetky triedy naplnené na maximum, tiež nie je zďaleka
optimálny. Touto situáciou a plánom
rozšírenia sa bude musieť obec začať
zaoberať už v najbližších mesiacoch,
keďže k výsledkom sa nedá dopracovať
za rok ani za dva. Ide o zásadné rozhodnutie a zváženie viacerých alternatív,
pretože MŠ na aktuálnom mieste sa už
nemá kam rozširovať. Nedovoľujú jej
to zákonom definované limity na m²
interiéru aj exteriéru. Verím však, že
najneskôr do roka budeme mať na to
jasný plán.
Ľubomír Jochim, člen rady školy MŠ a
poslanec zodpovedný za vzdelávanie,
mládež a šport

Keďže naša MŠ je jedna
z mála v širokom okolí, ktorá nemá vlastnú
web stránku, začala sa
pripravovať aj tá - už
dnes je dostupná na
adrese mslozorno.edupage.org. Jej obsah sa
bude postupne dopĺňať
a budú na nej pribúdať
bežné informácie pre
rodičov detí v MŠ. Na
platforme edupage funguje väčšina MŠ ako aj
naša základná škola.
Systém má dostupnú
aj aplikáciu pre mobily,
ktorú teda môžu využí-
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Hudba spája a zároveň i lieči a pohladí vždy na duši
Nakoľko nás hudba
sprevádza takmer na
každom kroku a je všade okolo nás, radi by
sme vám ju priblížili i
vďaka vzdelávaciemu
programu Superar. Pre
niektorých možno nie
veľmi známy názov a
pre tých, ktorí majú
najmä školopovinné
deti presne 1 rok už
poznajú s akou pestrou
hudobnou škálou sa
Superar spája.
Vďaka lektorke Eve
Šuškovej vám priblížime hudobné pôsobenie Superar, jeho
vznik a inštrumentálne hudobné vzdelávanie.
Lektorka Superar pôsobiaca v Lozorne,
Eva Šušková, je uznávanou koncertnou
umelkyňou doma i v zahraničí a popri
koncertovaní sa aktívne venuje hudobnému vzdelávaniu. Štyri roky pôsobila
na Katedre hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského a s organizáciou Superar Slovakia
začala spolupracovať v septembri 2019.
„Vo vzdelávacom programe Superar sa vyučíme hudobnú výchovu tak, aby nikto nestál bokom. Spájame deti z rôznych etník a
sociálnych pomerov. Učíme ich nielen spievať a hrať, ale aj počúvať jeden druhého.
Na našich koncertoch deti zažívajú úspech
a uznanie, ktoré mnohým z nich tak veľmi
chýba.“
Superar vznikol v roku 2009 vo Viedni a okrem Rakúska funguje v ďalších
šiestich krajinách Európy (Bosna a Hercegovina, Lichtenštajnsko, Maďarsko,
Rumunsko, Slovensko a Švajčiarsko).
Na Slovensku prešlo našim hudobným
vzdelávaním už viac, ako 3 000 detí,
ktoré vďaka nemu rozvinuli nielen svoj
talent, ale aj tvorivosť, sústredenie,
disciplínu a tímovú prácu.

Superar v Lozorne
Do Lozorna vstúpil program Superar v
septembri 2019. V rámci hodín hudobnej výchovy na prvom stupni ZŠ Lozorno a záujmového krúžku Superar zbor
a Superar kapela sme zastrešili hudobné vzdelávanie pre viac, ako 140 detí.
V rámci pôsobenia v ZŠ Lozorno s dvojhodinovou dotáciou HUV týždenne a
s možnosťou navštevovať záujmový
krúžok, sa počas skráteného školského
roka 2019/2020 (od septembra 2019
do marca 2020) nacvičilo 12 piesní v
piatich jazykoch, z toho 6 piesní v slo-
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laxovať pri zvuku nástrojov, ktoré počas školského
roku spoznali na hodinách
hudobnej výchovy.

venskom jazyku. Hudobné vzdelávanie
sa uskutočňuje prostredníctvom vokálnych, inštrumentálnych a pohybových
činností, ktoré sa vzájomne prelínajú a
hravou a aktívnou formou vedú deti ku
kreativite, aktívnej spolupráci a rozširovaniu vedomostí a zručností v oblasti
hudby.
Žiaci zo ZŠ Lozorno účinkovali na piatich koncertoch. Dva koncerty sa uskutočnili v Lozorne, v rámci komunálnych aktivít (Lozorské všelico a obecná
zabíjačka), jeden koncert bol venovaný
príležitosti tridsiateho výročia Nežnej revolúcie (Banská Bystrica) a dva
sa uskutočnili v Bratislave (krst knihy
„Kvapky na kameni“ / Berlinka café a
charitatívny bazár Medzinárodného
klubu žien (Stará
tržnica). Žiaci vystúpili aj v rámci
školských podujatí,
a to pri otvorení
Edubox obývačka
a na vianočnom večierku školy.
V druhom polroku boli plánované
ďalšie podujatia, aj
hudobný tábor, z
dôvodu epidemiologických opatrení
COVID 19 sme ich
však nemohli realizovať.
Počas dištančného vyučovania pripravovala lektorka Eva Šušková inštruktážne videá pre žiakov ZŠ Lozorno,
ktoré uverejňovala na YouTube kanáli Eva Lalula /https://www.youtube.
com/channel/UCAgmDbOUPSSriRPNVLA13-Q/videos?view_as=subscriber/, a ktoré boli dostupné deťom aj
počas letných prázdnin. V týchto videách si deti mohli zopakovať repertoár,
zahrať sa rôzne hudobné hry a zábavné
rozospievania, dirigovať, či aktívne re-

Eva Šušková bola počas
obdobia dištančného vyučovania súčasťou projektu
Školský klub, ktorý realizovala RTVS v spolupráci
s organizáciou Indícia.
Spoločne s kolegami zo Superar Slovakia (Tomášom
Borošom, Ivanom Šillerom
a Erikou Krkoškovou) zostavili a naživo odvysielali
tri relácie zamerané na hudobnú výchovu.
V rámci školského roku sme tiež navštívili koncert Superar Vienna vo viedenskom Konzerthause, kde bol čestným
hosťom aj starosta Lozorna Ľuboš
Tvrdoň s rodinou. V rámci spolupráce
so zbormi Superar z iných krajín realizujeme aspoň raz do roka spoločné vystúpenie s niektorou zo zúčastnených
krajín. Spolupráca medzi jednotlivými
zbormi Superar je veľmi dôležitým elementom pri vzájomnom spoznávaní
sa, rešpektovaní „inakosti“ a prispieva
k pocitu spolupatričnosti a začlenenia
sa do širšej komunity, keď deti spievajú spoločný repertoár, v ktorom si skrz
hudbu napriek jazykovej bariére porozumejú. Vďaka spoločnému muzicírovaniu sa žiaci nedelia na šikovných a

menej šikovných, zapájajú sa všetci rovnako, neprebieha tu žiadna selekcia na
základe vedomostných, inteligenčných
a sociálnych úrovní. Hudba nepozná
hranice.
Zoskupeniu Superar ďakujeme a želáme
veľa úspešne odspievaných koncertov a
tešíme sa na ich ďalšie účinkovanie v Lozorne.
Eva Šušková, spracovala Gabika Ulehlová

ročník XVIII : číslo 4 : júl/august 2020

Spravodaj obce Lozorno

Ako sa darí našej mladej Lozornianke Simone
Kuchyňkovej na „dvojkolesovom tátošovi“?
hlásiť, pretože UCI pravidlá to nepovolili. Cieľom tejto sezóny je určite svetový
pohár v endure, ktorý sa bude konať v
rakúskom Petzene začiatkom októbra.“
Simonka sme na teba hrdí a prajeme
ti, nech sa ti stále tak darí!
Pre tých, ktorí sa s pojmom „enduro“
ešte nestretli, pripájame Simonkine
vysvetlenie:

1.miesto Česká Enduro Séria Kouty nad Desnou

Po tom, ako som ju videla v televízii s
víťazným pohárom v ruke, podarilo sa
mi s ňou stretnúť na ulici, kde som ju
požiadala o krátke zhrnutie jej úspechov, ktorými zároveň reprezentuje aj
naše Lozorno. Prinášam vám jej odpoveď:
„Sezóna 2020 začala pre všetkých neskôr,
ako sme zvyknutí, pre mňa osobne až koncom mája, kvôli koronavírusu. Odvtedy
mám takmer každý víkend preteky a zatiaľ sa mi podarilo vyhrať každý z nich, až
na jeden, kde som skončila druhá. Najväčším úspechom tejto sezóny je titul majstersky Slovenska v zjazde na bicykloch. Zaútočila som aj na titul majsterky Slovenska
v endure, kde sa mi podarilo zvíťaziť, ale
z dôvodu nedostatku žien ma nemohli vy-

Enduro MTB je jednou z najnovších
kategórií cyklistiky. Nie je to ani zjazd
(downhill) ani výjazd (cross-country), ale zároveň mix. Enduro závody
si môžeme predstaviť ako ,,okruh” po
1.miesto SPEN Žilina (Slovenský pohár v
Endure), Majstrovstvá Slovenska v Endure

1.miesto SPDH Mýto pod Ďumbierom,
Majstrovstvá Slovenska

horách, kde sú jednotlivé merané trate
- rýchlostné skúšky (väčšinou ich je 5),
pričom cesta na štart sa nemeria. Trate
sú technicky náročné ako pri zjazde na
bicykli, a výjazdy na kopec sú taktiež
celkom ťažké, keďže potrebujeme nastúpať nadmorskú výšku. Nakoniec sa
spočítajú časy z rýchlostných skúšok,
a jazdec s najkratším časom vyhráva.
Enduro je náročný a komplexný šport z
fyzického aj psychického hľadiska, jazdí sa v každých podmienkach, pretože
hory nič neodpúšťajú.
B.H., foto: archív Simony Kuchyňkovej

„Ste múdre deti“

Možno sa k vám dostala informácia, že v
Eduboxe vznikla škôlka. Vlastne taká prípravka do škôlky aj do školy.
Stretnutia s ľuďmi, ktorí niečo robia
zo srdca pre iných, sú vždy inšpiratívne. „Teta Silva“ - pani Silvia Zemanová
je presne taká. Myšlienku vytvoriť v
Eduboxe zmiešanú triedu pre rómske
deti, aby do škôlky aj do školy prišli

pripravené,
dokázala zhmotniť.
Vzbudila vo mne
zvedavosť, a tak
som sa tam v jeden letný deň vybrala na návštevu.
Prekročila som 11
párov detských topánok, zaklopala
a otvorila dvere.
V útulne zariadenej a čistej herni
sedeli deti rôzneho
veku v dvoch radách. Práve preberali písmenká, čísla, tvary, farby... Učenie dopĺňali pesničkami, básničkami.
„Ste múdre deti“, vychádzalo z úst
„pani učiteľky - tety Silvy“ najčastejšie.
A mala pravdu. 4-ročné dieťa dokázalo „identifikovať“ kosoštvorec či valec.
Staršie deti dostali samostatné úlohy.
Deti boli uvoľnené, spontánne, snaživé,
predbiehali sa v tom, kto skôr odpovie.

Vedeli, prečo si majú umývať ruky, že
odpadky patria do koša atď. Keď začali
byť neposedné, teta Silva vytiahla rozprávkovú knihu. Automaticky si deti
posadali na koberec k nej a počúvali. Po
hodinke učenia sa, sa už tešili na hranie. Každý si vybral aktivitu, s ktorou sa
chcel hrať.
Musela som odísť. Dlho však vo mne
prebýval zvláštny pocit. Zvedavosť sa
premenila na nádej. Z toho, že sú ľudia
aj tam, kde by sme to možno nečakali
s tak silnou vnútornou túžbou robiť
niečo dobré a užitočné pre iných, že ich
nezastavia nepriaznivé okolnosti. Aj reálne prekážky prehluší sila a veľké sny.
Sen tety Silvy je jednoduchý: „aby deti
boli múdre, aby mali reálny výsledok, keď
pôjdu do školy či škôlky, aby boli pripravené“. Ako sama hovorí: „napĺňa ma to, dodáva síl, bojovnosť“. Želá si iba to, aby jej
Boh doprial veľa zdravia a času. Vďaka
za takýchto ľudí...
Text a foto: Vlasta Miklošová
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LOZA – desať rokov spievania

Spievala som už asi jedenásty rok s
miestnou úspešnou speváckou skupinou milých, veselých, starších žien,
ktoré spievali celé desaťročia – od mladosti. Až raz, na jednom vystúpení, pár
divákov nemilosrdne skritizovalo nie
spev, ale, že: jedna potrebuje pomôcť s
vystúpením na pódium, ďalšia paličku,
oporu, či stoličku. „Na to sa špatne hledzí,“ komentovali nevďační neprajníci.
Čosi mi nahováralo, osloviť mladšie
ženy, ktoré by mohli byť pokračovateľkami zachovávania pokladu ľudových
piesní. LOZA sme sa nazvali podľa viniča - vinnej révy z Lozorna. Spievame
piesne najmä zo Záhoria a západnej
Bratislavy, zo súborného diela Janka
Blahu Záhorácke pjesničky, od rodákov
z Lozorna, zabudnuté od múzy Karola
Plicku Evy Studeničovej, vinárske, žartovné, pracovné, ľúbostné, svadobné,
ale i náboženské, mariánske, vianočné... Spolupracovali sme s dychovkou
Malačané, Chorus Augustíni, Gloriou...

Spievame na vínnych
cestách na druhej strane
Karpát, na Morave, našim spevom sme obdarili vyše 30 obcí, niektoré
i viackrát, vianočné trhy
v Bratislave, sólové spievanie tiež v Olsdorfe, Gmundene, atď. Dosiahnutá
úroveň našej skupiny vyvolala logickú
potrebu dlhodobého uchovania hodnôt, ktoré sme dosiahli. Po cielenom
výbere, cez konzultácie, porovnávania,
boli prispôsobené piesne k našim trom
CD. Výsledok nahrávok predstihol i
naše očakávania. Dostali sme veľa pozitívnych ohlasov od odborníkov aj laickej verejnosti. O správnom rozhodnutí
natočiť uvedené CD svedčí aj skutočnosť, že tieto sú i po dlhšom čase od ich
vzniku stále hrané a sú trvalým dôkazom našej úrovne.
A tak sa neskromne pochválime, že nás
potešili správy o našich nahrávkach,
ktoré zazneli a páčili sa v EP v Štrasburgu, USA, Salvadore, Rakúsku, Maďarsku, ČR, Kanade, Taliansku. Boli o nás
články v časopise Bratislavy METROPOLA, v Záhoráku, Slovenke, TVÁR-i,
samozrejme v miestnom Spravodaji
LOZORNO.

Profesionálny servis - seriózna cena - záruka odbornosti prax od roku 1996

Profesionálny Servis okien
- nastavenie okien - premazanie kovania
- oprava kovania
- výmena tesnenia - výmena skiel

0902 876 543
Nepreplácajte !!!

Rolety; žalúzie; sieťky okenné; sieťky dverné..
www.rakan.sk
e-mail:rakan@rakan.sk
Profesionálny servis - seriózna cena - záruka odbornosti prax od roku 1996

Inz. č. 4/2020
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Na akcie miestnej kultúrnej komisie
sme pozývané poskromne, aj keď našou zásadou je pozývať všetky miestne
spoločenstvá. Zrealizovali sme jeden
memoriál, spomienku na p. Arnolda
Foltýna, harmonikára, ktorý viedol tri
miestne spevácke súbory, osem Popoludní vinárskych a vinohradníckych
piesní. Nebolo to len o spievaní, priniesli sme v programe aj osvetu v podobe tém: história vínneho štepu, koreňa
Kaukaz, víno v liturgii, gastronómia
z vína a hrozna aj s malým receptárom, vinárske a pijanské vtipkovanie a
smiešne poviedky, poézia, história vinárstva pod Plaveckým a Pajštúnskym
hradom, vinárska Bratislava za richtára Jakuba, vinárstva malokarpatskej a
skalickej oblasti, čo je šampanské, sekt
a otváranie sektu šabľou majstrom Európy, ako, k čomu a v čom sa víno podáva, hrozno, burčiak, víno zo zdravotného a lekárskeho hľadiska, úspechy
slovenských pestovateľov a spracovateľov na svetových výstavách vín, atď.
Našimi hosťami boli: Vonica Krumvíř,
Výber z Bobulí Valtice, Chórum Graz,
Martin Babjak, ktorý s nami spieval
aj na CD Naše Záhorí a Ferko Kovár –
obaja kamarátsky zištne, Janko Slezák,
Mária Straková, viaceré skupiny z okolia. A naši VADIDLO, SZUŠ, Enem tak,
skupina starších žien.
V r. 2019 sme oželeli septembrové Vinárske popoludnie, dúfajúc, že ušetríme a v r. 2020 bude naše 10. výročie
možné honosnejšie osláviť, ale pandemická situácia naznačuje, že nie! Našou
snahou bolo a je obohacovať kultúrny
život v Lozorne a na Záhorí o podujatia
so spomienkovými témami zo života a
ich podporenie piesňami. Tomuto zámeru sa napriek ekonomicky nenáročným požiadavkám zo strany vedenia
obce nedostáva adekvátna podpora.

servi
s

Máme aj piesne napísané len pre nás, na texty
Albína Škovieru ich pre
nás zhudobnil Mgr. Pavel Zajáček, hudobník
známy nielen na Záhorí. On nás viedol do r.
2016. Teraz nás doprevádza harmonikár p.
Dušan Morávek a sme
vďačné ak sa občas pridá
p. Pavol Benkovič, obaja
z Vysokej pri Morave.

Dňa 27.1.2020 naše ďalšie plány, zámery, požiadavky, prehľad doterajšieho
účinkovania a reprezentácie obce predložila osobne vedúca skupiny pánovi
starostovi. V prvom rade vždy reprezentujeme obec Lozorno. Žiaľ žiadna
z nás nie je členkou kultúrnej komisie.
Tiež vystupujú u nás rôzne spevácke
skupiny z okolia pri programoch obce,
ale my sme nevhodné?! Vraj „okukané“.
Napriek tomu srdečne ďakujeme všetkým našim priaznivcom za doterajšiu a
snáď i budúcu priazeň.
Valika Foltýnová,
spevácka skupina LOZA
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Čo s „čiernymi stavbami“?
V našej obci sa snažíme o vyriešenie
neľahkého a dlhodobého problému s
veľkým množstvom čiernych stavieb.
Na území našej obce ich máme skutočne veľmi veľa a stále pribúdajú, i keď
pomalším tempom. Veľa z nich vzniklo
v minulosti, no bohužiaľ je nutné priznať, že vznikajú aj dnes. Množstvo z
nich by mohlo byť dodatočne povolené,
no v takom prípade je potrebná snaha
ich vlastníkov. Máme však na území
obce aj čierne stavby, ktoré nie je možné dodatočne povoliť vôbec a musí byť
nariadené ich odstránenie.
O problematike čiernych stavieb na
ostatnom zasadnutí obecného zastupiteľstva informoval poslanec Ladislav
Krechňák. Všetci poslanci sa zhodli na
tom, že čierne stavby treba postupne
riešiť. „Situácia je o to naliehavejšia,
že na skutočné riešenie neostáva veľa
času. Ako je avizované, nový stavebný
zákon už možnosť dodatočného povolenia poznať nebude a nepovolené stavby
tak nebude možné riešiť inak, ako ich

odstránením,“ upozornil starosta Ľuboš Tvrdoň. V našej obci však už zaviali
nové vetry, aktuálne totiž prebehlo legálne a riadne povolené letecké snímkovanie obce, ktoré pomôže odhaliť a
identifikovať všetky nepovolené stavby
v katastri. Náš stavebný úrad je aj na
podklade leteckých snímok pripravený začať systematicky čierne stavby
odhaľovať a následne riešiť v jednotlivých konaniach. Takisto sa pripravuje
sprístupnenie informácií o vydaných
stavebných povoleniach pre úrad aj
pre verejnosť, čo opäť veľmi pomôže s
odhaľovaním čiernych stavieb a pomôže obyvateľom Lozorna dať si „úradné veci“ do poriadku. Zabezpečilo sa
technické vybavenie obecnej polície,
ktoré jej umožní plniť aj úlohy na úseku „stavebnej polície“, odhaľovanie a
dokumentovanie čiernych stavieb tak
nebude iba na pleciach pracovníkov
stavebného úradu a obecná polícia
tak významne napomôže k zlepšeniu
nevyhovujúceho stavu. Pripravujú sa
kapacity úradu tak, aby zvýšený nápor

agendy, nie len z odhaľovania nepovolených stavieb zvládol. „Cieľom je navodiť zákonný stav a právnu istotu. Vyzývame preto všetkých, ktorí takéto stavby
vlastnia, aby aj s ohľadom na tieto kroky a
pripravovaný nový stavebný zákon využili
možnosť svoje nepovolené stavby doriešiť.
Stavebný úrad je tu tiež na to, aby pomohol tam, kde je pomoc potrebná,“.
Obec Lozorno tak apeluje aj na tých,
ktorí sa stavať ešte len chystajú, aby od
stavebnej činnosti bez príslušných povolení upustili a realizovali svoje stavby
až po tom, ako budú schválené, resp.
ohlásené. „Povolené stavby treba riadne
označiť. Inak nie je možné zodpovedne
riadiť ďalší urbanistický a územný rozvoj Lozorna a zabrániť porušovaniu práv
iných. A to je to, o čo nám v tomto prípade
ide,“ zdôrazňuje vedenie obce. Vzorové
označenie stavby radi poskytnú pracovníci stavebného úradu.
Mgr. Tomáš Holý, vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného úradu

Záhorie je inšpiráciou pre slovenských hudobníkov
Vynikajúci spevák zo Žiliny Peter Adamov naspieval jedny z najkrajších piesní
zo Záhoria v aranžmánoch renomovaného slovenského džezmena, klaviristu Pavla Bodnára, pôvodom z Banskej
Bystrice. Týmto počinom sa uzatvára
pomyselný tvorivý okruh Severné Slovensko - Stredné Slovensko - Záhorie.
Chýba vám tu niečo? Áno, správne, Východné Slovensko. To však tiež „neobe-

šuo naprázdno“. Východné Slovensko
zastupuje rytmická sekcia z Prešova.
Tvoria ju Martin Marinčák, Stanislav
Cvanciger a Samuel Marinčák.
Hudobný album Džez a hory, obsahujúci úpravy ôsmich čarovných kútskych
piesní medzi ktorými nechýba napríklad ani známa Okolo mlýna, červená
hlina, alebo A ten kutský cínter, vychá-

dza v dnešných dňoch vo vydavateľstve
Hudobného fondu. Záujemcovia o CD
môžu navštíviť buď predajňu Hudobného fondu v Bratislave na Medenej ulici č.110, alebo si ho môžu kúpiť v cene
10 eur u B. Hurajovej v Centre kultúry
Lozorno (centrum.kultury@lozorno.sk).
P.B.
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Aké novinky v ZŠ sú pripravené pre nový školský rok?
Nikto z nás netuší, ako budeme fungovať v nadchádzajúcich mesiacoch v
súvislosti s koronavírusom, resp. COVID-19. Všetci by sme si želali, aby sa
naše deti mohli konečne normálne v
škole celý školský rok učiť. Spoliehať
sa ale na to nemôžeme. Vieme však, že
najlepšie je byť pripravený na všetky alternatívy.

Pohľad späť - prvá vlna „korony“
Celý pedagogický zbor, ale aj ďalší zamestnanci či vedenie školy to malo
počas jarných mesiacov veľmi náročné.
Museli zvládnuť úplne iný spôsob vyučovania, naučiť sa pracovať a prezentovať online, komunikovať s deťmi či rodičmi prakticky od rána až do večera. A
to všetko väčšinou z domu a popri starostlivosti o svoje deti a rodiny. Patrí im
za to veľká vďaka nás všetkých. Možno
si niekto povie, že to je samozrejmosť a
je to ich práca. Možno áno, ale keď sme
porovnávali so známymi, ktorí majú
deti na iných základných školách, ako
to zvládali inde, tak 2-3 online hodiny,
ktoré mali naše deti v Lozorne celkom
bežne denne, mnohé iné školy v okolí
mali 2-3 online hodiny za týždeň, iné za
mesiac a boli aj prípady, kedy to mali za
celé obdobie, kedy boli školy zatvorené.
Okrem toho sme patrili medzi prvé
školy vôbec, ktoré zaviedli systémové
online vyučovanie cez jednotný nástroj
(Cisco Webex - aj vďaka iniciatíve jedného z rodičov, Andreja Kavického).
Systémovo myslím to, že všetky triedy,
učitelia i žiaci používali ten istý software, že boli zavedené vopred týždenné
rozvrhy, že online vyučovanie prebiehalo v každej triede, že škola prostredníctvom učiteľov a asistentov pomohla
aj takým deťom, ktoré nemali potrebné
vybavenie alebo si software nevedeli
inštalovať. Aj vďaka tomu sa podarilo bez väčších obmedzení postupovať
podľa rozvrhu a učebných osnov.

pracovný úväzok), 1 učiteľka 2. stupňa (25% úväzok) a 1 vychovávateľka
(100% úväzok). V mene školy im ďakujeme za vynikajúcu prácu a želáme im
veľa úspechov na novom pôsobisku.
3. Do pedagogického procesu sa vracajú dve kolegyne z materskej dovolenky (jedna na 1. stupeň, druhá na 2.
stupeň).
4. Náš pedagogický zbor bude posilnený o 2 učiteľov (angličtiny a občianskej náuky) – tým pádom v zbore už
bude pôsobiť 5 mužov.

prenosovou technikou) na online vysielanie vyučovacieho procesu (vďaka
firme Plastic Omnium).
14. Do konca roka sa zrealizujú základné priestorové úpravy potrebné na
zmenu školy na bezbariérovú (vybudovanie bezbariérového WC, nábehových rámp, výmena prahov), čo bude
financované z projektu MŠVVŠ SR,
ktorý škola získala.
15. Rozšírime výuku angličtiny o 1 hodinu v každej triede na 2. stupni (čiže
spolu 4 hodiny týždenne).

5. Tím vychovávateliek ŠKD bude obohatený o 2 nové kolegyne.

16. Posilníme predmety matematika
a slovenčina v 9. ročníku o 1 hodinu.

6. Škola bude realizovať projekt z MPC
v Prešove – v rámci implementácie národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorý
je financovaný zo zdrojov Európskej
únie. Tento nám poskytne finančné
prostriedky na mzdy 1,5 odborného
zamestnanca (špeciálny pedagóg,
psychológ) a až 3 asistentov učiteľa.

17. Budeme deliť 1 hodinu matematiky v 8. ročníku, aby sme vytvorili možnosť práce učiteľa s polovicou triedy.

7. Na škole bude pôsobiť tím odborných pracovníkov v zložení: dvaja
špeciálni pedagógovia (1 + 0,5 úväzku),
školský psychológ (0,5 úväzku), sociálny pedagóg (0,5 úväzku).

19. Poskytneme možnosť nepovinného predmetu (nad rámec štandardného rozvrhu) nemecký jazyk v rozsahu
2 hodín týždenne pre žiakov 5. ročníka
a 1 hodiny pre žiakov 6. ročníka, FIE
v rozsahu 1 hodiny týždenne pre žiakov
7., a 8. ročníka (doposiaľ žiaci nemali
možnosť výberu nepovinného predmetu nad rámec povinného rozvrhu).

8. Na škole máme aktuálne 29 žiakov
so špeciálnymi potrebami (rôzneho
druhu – a v žiadnom prípade sa nejedná
len o rómskych žiakov, ako sa hovorí po
dedine a nie je ich dokonca ani väčšina).
Na hodinách týmto deťom bez rozdielu
bude pomáhať už 7 asistentov učiteľa
– čo je nárast oproti minulému roku o
troch.

18. Poskytneme možnosť výberu
druhého cudzieho jazyka z dvoch
možností (nemčina – ruština) pre žiakov 7. ročníka (doposiaľ sme okrem angličtiny vyučovali len nemčinu).

20. Zrealizujeme aktivity v rámci projektu Zelená škola (vrátane dôrazu na
maximálne separovanie odpadu v každej miestnosti školy).

9. Jednou z hlavných tém nového školského roka je nastavenie systému starostlivosti o žiakov s nadaním v špecifickej oblasti.

21. Prejdeme na elektronickú pedagogickú dokumentáciu, čím sa snažíme ešte viac zefektívniť, zjednodušiť
a urýchliť poskytovanie informácií zo
strany školy rodičom.

Iste by sa dalo niektoré veci vylepšiť,
rezervy sú vždy. Mnohé sa ukázali za
pochodu, niektoré sa darilo riešiť priebežne, niektoré potrebovali svoj čas.
Viaceré z noviniek pre začínajúci školský rok sa realizovali práve vďaka „korone“.

10. Budeme mať absolútne vynovené
internetové pripojenie školy na optickú sieť.

Keby som mal stručne zhrnúť uvedené novinky, tak vidím tieto 3 hlavné
okruhy:

11. Máme kvalitnejšie počítače vo viacerých triedach (získané sponzorsky od
Tatrabanky a iných donorov).

Novinky pre šk. rok 2020/2021
(prehľad od riaditeľky ZŠ):
1. Vedenie školy bolo posilnené (Lýdia
Šuchová – riaditeľka, Jana Stankóciová
– koordinácia 2. stupňa, Nina Krištofová – koordinácia 1. stupňa).

12. Budeme mať nové veľmi kvalitné
pripojenie na počítačovú sieť v rámci
budovy školy – doposiaľ sme mali väčšinu tried pripojenú len cez wifi, čo z
hľadiska potrieb vyučovacieho procesu
nebolo vôbec dostatočné (vďaka firme
Plastic Omnium).

2. Odchody: z učiteľského zboru odišla jedna učiteľka 1. stupňa na (100%

13. Budeme mať 3 učebne technicky
vybavené (kvalitnou kamerovou a

• Bol pomerne výrazne posilnený
pedagogický zbor - najmä odborní
zamestnanci a asistenti. Tu nejde len
o počty a len o pomoc žiakom so špeciálnymi potrebami. Títo zamestnanci zároveň odbremenia učiteľov od
mnohých súvisiacich vecí a tí o to viac
pozornosti a času môžu venovať ostatným deťom. No vedia taktiež pomôcť
deťom s nadaním v špecifickej oblasti,
na ktoré sa škola plánuje zamerať už od
septembra (identifikácia takýchto detí
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dokončenie zo str. 14

a následne nastavenie individuálneho
vzdelávacieho plánu v rámci možností
školy).
• Kladie sa väčší dôraz na ťažiskové
predmety - matematika, slovenčina a
cudzie jazyky.
• Technicky po uvedených zmenách
patrí naša škola k špičke na Slovensku (počítačové vybavenie a optické
rozvody v škole). Sme tak lepšie pripravení nielen na rozvoj multimediálneho
vyučovania, ale aj na prípadnú 2. vlnu
„korony“ (obmedzia sa tak výpadky v
prípadnom online vyučovaní).
Veľká vďaka patrí sponzorom, bez ktorých by sa veľa z uvedeného nedalo realizovať - Plastic Omnium, Slovak Telekom a Tatra banka.

Odchody a príchody žiakov
Aby som predišiel prípadným fámam,
uvediem aj informácie o zmenách v
počtoch detí. Ku koncu školského
roku v ZŠ ukončilo 9. ročník 26 žiakov,
okrem nich ukončili povinnú školskú
dochádzku ďalší dvaja žiaci. Ďalších 6
detí bolo úspešne prijatých na gymnáziá, a 3 deti prestúpili na iné školy pre
nadané deti. V súvislosti so zrušením
spoločného školského obvodu s Jablonovým boli 3 žiaci späť po podaní prihlášok neprijatí a 2 žiaci sa späť do ZŠ
Lozorno neprihlásili. Šesť detí prechádza na inú školu kvôli zmene bydliska
(počas minulého školského roku ich cca
rovnaký počet z rovnakého dôvodu naopak pribudol) a dve deti prechádzajú
na inú školu bez uvedenia dôvodu.
Otvára sa zrejme len jedna prvá trieda s
22 žiakmi (v čase písania tohto textu to
nebolo ešte definitívne, prihlášok bolo
viac, no niekoľko bez trvalého pobytu v
Lozorne, prevažne zo Stupavy - z kapacitných dôvodov je ale zatiaľ pre školu
nevýhodné otvárať ďalšiu triedu). Do 5.
ročníka pribudlo 6 detí z Jablonového,
ktorí v tomto prípade pomohli žiadúcemu rozdeleniu problémovejšieho bývalého 4. ročníka na dve piatacké triedy.
Tento rok teda z uvedených dôvodov
dočasne klesne počet detí v ZŠ. Okrem
toho aj z dôvodu, že v MŠ skončilo
predškolskú dochádzku tento rok len
19 detí. Na budúci rok však bude končiť
v MŠ až cca 50 predškolákov, čo znamená otvorenie 3 prvých tried v ZŠ.

Rozšírenie školy
Na jar obec informovala, že bol vybraný
víťazný projekt/štúdia z architektonickej súťaže a s dodávateľom sa začalo
pracovať na projektovej dokumentácii
rozšírenia ZŠ. Práce na projektovej do-

kumentácii pokračujú a cieľom je mať
hotový projekt ku koncu tohto roku
tak, aby obec mohla riešiť stavebné
povolenie a mohla sa tiež uchádzať o
prípadné dotácie na rozšírenie škôl v
avizovanej výzve ku koncu tohto roka.
Predbežný (pravdepodobný) variant,
o ktorom sme ako poslanci so starostom diskutovali, je dobudovanie 2 tried
počas leta 2021 a zvyšok avizovaného
rozšírenia školy v nasledujúcom roku.
Všetko záleží od možného získania spomínanej dotácie a podoby schváleného
rozpočtu obce na najbližšie 2 roky.

Ďalšie smerovanie školy
Keďže som zároveň predsedom ZRPŠ,
inicioval som ešte na jeseň 2019 zriadenie tzv. Rodičovskej rady. Tá sa skladá zo zástupcov rodičov, po jednom za
každú triedu (zástupcu si volia rodičia
vždy na prvom rodičovskom združení).
Osobne to považujem za hlavný systémový komunikačný kanál medzi rodičmi a školou. Za predchádzajúci školský
rok sme sa stihli kvôli „korone“ stretnúť
len 3-krát. Na týchto stretnutiach sme
okrem otázok a odpovedí zľahka načali
aj tému smerovania školy. Teda čo očakávajú rodičia od školy - aké hodnoty,
vzdelanie či iné veci by mala škola ich
deťom odovzdať do života. Tak aby sa
tieto deti dokázali uplatniť v súčasnom,
čoraz rýchlejšie sa meniacom prostredí.
Túto tému budeme v najbližších mesiacoch rozoberať detailnejšie. Do tohto
procesu bude zapojená aj Rada školy, poslanci obecného zastupiteľstva,
starosta a samozrejme aj pedagogický
zbor. Cieľom je definovať dlhodobé ciele a hodnoty našej školy, ktoré potom
vedenie pretaví do prípadnej úpravy
vzdelávacieho programu a prispôsobí
celý výchovno-vzdelávací proces týmto

spoločne definovaným cieľom.
Na záver prosím všetkých rodičov o
pomoc a podporu učiteľom, vedeniu
a celej škole. Len spoločnými silami
ju môžeme posúvať dopredu. Určite
nie šírením neoverených informácií,
poloprávd či prezentovaním vlastných
odborných názorov na všetko. Takého
veci nijako neuľahčujú prácu učiteľom,
ale naopak - vytvárajú na nich ešte väčší tlak a v krajnom prípade dokážu odradiť od tejto práce mnohých učiteľov
alebo dokonca nádejných študentov
tohto povolania. Skúsme sa každý z
nás vžiť do role učiteľa - či by sme dokázali dlhodobo robiť túto prácu, či by
sme boli vôbec ochotní sa do nej pustiť.
Spomeňme si na to, aký rešpekt a uznanie sme mali pred týmto povolaním my,
keď sme boli ešte deťmi ...
Tým nechcem povedať, že prípadné
problémy sa nemajú riešiť. Samozrejme sa riešiť majú, no nie medzi rodičmi
navzájom či na sociálnych sieťach, ale
priamou komunikáciou v konkrétnej
veci (všeobecné veci sa zväčša riešiť nedajú) s konkrétnym učiteľom, priamou
komunikáciou s vedením ZŠ, či už jej
riaditeľkou alebo koordinátorkami pre
1. alebo 2. stupeň. Alebo otvorenou diskusiou na rodičovskej rade (tému môže
sprostredkovať váš triedny zástupca).
Držme vedeniu ZŠ, učiteľom, asistentom, odborným zamestnancom či
vychovávateľom i ostatným zamestnancom ZŠ palce v ich životnej misii
pomáhať našim deťom, a teda aj nám
všetkým. Úprimne vám rodičom za
nich všetkých ďakujem.
Ľubomír Jochim, poslanec a predseda
ZRPŠ
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Trochu zvláštna sezóna mažoretiek SOFFI Lozorno
Áno, táto sezóna bola pre náš súbor
veľmi zvláštna, aj keď začiatok vyzeral
veľmi dobre, naplánovali sme si veľa
akcií a súťaží, ktoré sa ale nakoniec pre
koronavírus nedali uskutočniť, ale poďme pekne od začiatku.
Minulý rok sa nám podarilo uskutočniť
naše každoročné akcie ako bolo aj jesenné sústredenie v Moravskom Jáne,
privítali sme u nás Mikuláša a mali sme
aj vianočnú besiedku so stromčekom a
darčekmi.

Letný tábor na Kamennom mlyne

Začali sme sa učiť nové prvky, nacvičovať nové choreografie a tešili sme sa na
novú súťažnú sezónu, ktorá nás čakala.
No učiť sa nové veci musíme nie len my
mažoretky, ale neustále sa musia tiež
vzdelávať aj naše trénerky a pani vedúca. Preto sa všetky zúčastnili kurzu
prvej pomoci a tiež školenia trénerov
v Púchove, z ktorého si priniesli všetky
veľa nových informácií a poznatkov do
ďalšej práce s nami.
V januári ste mohli zopár našich choreografií vidieť na obecnom plese v Lozorne a tiež na obecnej zabíjačke. Sme
radi, ak môžeme obecné akcie spestrovať našimi vystúpeniami a dúfame, že
to tak bude aj naďalej.
Vo februári sme mali pohybovo-gymnastický seminár s p. Lenkou Bachovou, ktorá je uznávanou medzinárodnou trénerkou a porotkyňou a malo to
pre nás, ale hlavne pre naše trénerky
veľký prínos, a to najmä čo sa týka pohybovej techniky, ktorá je dosť prísno
bodovaná na mažoretkových súťažiach.
Hneď v ten istý deň ako skončil seminár sme cestovali na naše jarné sústredenie do Moravského Jána, kde sme už
len dolaďovali všetky naše choreografie
pripravené na súťaže.
Ale nakoniec jediná súťaž, na ktorú sa
nám podarilo ísť bola mažoretková sú-
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ťaž Podhostýnsky pohár, ktorá sa konala 7.3.2020, odkiaľ sme si priniesli nasledovné umiestnenia: 2x prvé miesto,
3x druhé miesto, 2x tretie miesto, jedno šieste a jedno desiate miesto. Tak, a
tu to všetko skončilo, prišla pandémia a
všetky súťaže pre túto sezónu boli zrušené, museli sme zrušiť všetky tréningy a zostať doma. Nedalo sa nič robiť,
lebo zdravie náš všetkých je na prvom
mieste a preto naša vedúca začala hneď
rozmýšľať o tom, ako nás všetky stále
udržať aj keď len tak virtuálne spolu pri
mažoretkách a prišla na to. Vymyslela
nám hru s názvom
„Zostaň Soffinkou“
a táto hra spočívala v tom, aby sme
doma, každá individuálne trénovali
a precvičovali si
svoje choreografie
a potom to natočili
a poslali našej trénerke Viki. Každé
video malo určitý
počet bodov – či už
to bola rozcvička,
naučenie sa nového prvku, opakovanie choreografie
atď., a takto sme si
postupne zbierali body do záverečného
vyhodnotenia.

poslali diplomy a poštou aj medaily a
neuveríte, ale prišlo nám spolu až 112
ks medailí, ktoré nám potom osobne
pani vedúca aj so všetkými trénerkami
priniesli každej domov. Možno ste ich
videli aj vy, ako jazdili na bicykloch po
dedine a rozdávali nám ich.
Po uvoľnení opatrení sme sa teda mohli
konečne všetky stretnúť, aj keď len vonku, ale bola to paráda, že sme sa všetky
skoro po 3-mesačnej pauze mohli vidieť
a užili sme si to spolu tak, že sme hneď
mali oslavu MDD. Naše trénerky nám
pripravili super program, bolo vyhodnotenie našej hry „Zostaň Soffinkou“,
dostali sme aj darček k MDD a mohli
sme konečne začať s tréningami.
Ako prvé, čo sme hneď nacvičili bola
pompomová zostava (teda so strapcami), ktorú pod vedením našich tréneriek Viki Hricovej a Adriany Garajovej nacvičilo našich šikovných 12
kadetiek a junioriek a video tejto choreografie bolo zaslané medzinárodnej
mažoretkovej asociácii, ktorá ho dňa
13.6.2020 uverejnila na svojej stránke
pri príležitosti oslavy 2.svetového dňa
mažoretkového športu. Naša vedúca
bola na nás veľmi pyšná, ako sme to
v rekordne krátkom čase vedeli pekne
nacvičiť a tak prezentovať náš súbor na
svetovej úrovni.

Aby nám naša pani
vedúca
dopriala
trochu takej súťažnej atmosféry (ako
to býva na ozajstných mažoretkových súťažiach),
tak náš súbor prihlásila na online
mažoretkovú súťaž, ktorú organizoval mažoretkový súbor TEAM z
Dubňan. Spočívalo
to v tom, že každý
týždeň sa vyhlásila súťaž v určitej
kategórii, naša tré- Prvý tréning po pandémii a zároveň oslava MDD
nerka Viki poslala
videá s našimi choreografiami a organi- Aj keď sme kvôli opatreniam COVID-19
zátor súťaže ich poslal porotcom, ktorí nemohli pre vás všetkých urobiť náš
sedeli doma, každý zvlášť ohodnotil, každoročný galavečer v plánovanom
poslal výsledky organizátorovi, ten termíne v júni, už teraz vás pozývazrátal body a uverejňoval to na ich fa- me na náš vianočný galavečer, ktorý
cebookovej stránke. Takto to trvalo od sa uskutoční 13.12.2020 v sále ŠK v
29.3. do 30.4. a prihlásili sme celkovo Lozorne – príďte si nás pozrieť, veď
do tejto súťaže 19 choreografií. Každú naša pani vedúca s trénerkami už tesobotu sme s napätím sledovali ako sa raz pripravujú pre vás krásny a pútavý
súťaž vyvíja, ako nám postupne pride- program.
ľujú porotcovia body a tešili sa potom
následne z dosiahnutých výsledkov.
Po ukončení súťaže nám organizátori
pokračovanie na str. 17
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dokončenie zo str. 16

My sme ale našu, takú trochu inú –
zvláštnu sezónu ukončili tak, ako každý
rok, a to našou opekačkou, kde sme sa
stretli úplne všetci - nielen my mažoretky, ale aj naši rodičia, súrodenci, trénerky a iní rodinní príslušníci a popri
opekaní všelijakých dobrôt bolo stále
sa o čom rozprávať, veď sme sa všetci
tak veľmi dlho nevideli – dobre nám to
všetkým padlo.
V posledný júnový deň a tiež 8. septembra sme mali nábor nových dievčat do
nášho súboru. Do súboru berieme dievčatká vo veku od 4 do 10 rokov. Neváhajte a pridajte sa k nám, zažijete kopec
srandy, naučíte sa veľa nového a získate
veľa nových kamarátstiev.
No a úplne poslednou akciou, ktorú
sme mali uplynulú sezónu bol náš mažoretkový Soffi tábor na Kamennom

Spravodaj obce Lozorno
mlyne. Tento rok sme sa na ňom zúčastnili úplne všetky kadetky, juniorky
a seniorky a tiež si naše 4 malé dievčatká z kategórie detičky išli tento tábor
vyskúšať po prvýkrát a boli úžasné. Dokázali celý týždeň vydržať bez maminky a tatinka a popri tom sa tam naučili
veľa nového. Tento rok, tak ako aj po
minulé sme mali pripravený od našich
tréneriek bohatý program a okrem každodenných tréningov, sme mali tento
rok aj jedno prekvapenie a to, že sme
si urobili výlet do Bratislavy do kina na
rozprávku Scooby Do. Bolo úžasne ako
vždy, a už teraz sa tešíme na ďalší Soffi
tábor.
Na záver by sme chceli touto cestou poďakovať Nadácii Volkswagen Slovakia
za dotáciu, ktorú nám poskytla a mohli
sme kúpiť do súboru čižmičky pre naše
staršie dievčatká. Sme vďačné tejto nadácii za finančnú podporu, lebo bez nej
by sme si kúpu čižmičiek z nášho roz-

počtu nemohli dovoliť.
Dana Hurbaničová

Naše trénerky na školení prvej pomoci

Mládežnícky futbal
U11 skončili na 4 mieste. Hrali: Jurových Adam, Staton Leon, Drahoš Matúš, Jánoš Richard, Černý Simon, Magdolen Marco, Vajay Alex, Šicko Jakub.
Získali sme ceny: najlepší strelec turnaja U9 - Staton Henry, najlepší hráčAdámek Alex a najlepší hráč v U11 - Jurových Adam.

Prípravka U9, U11 a mladší žiaci U13,
pod vedením trénerky Moniky Geržovej začali trénovať 27.7.2020. V nedeľu
9.8. sa U9 a U11 zúčastnili futbalového
turnaja vo Vrakuni.

U9 skončila na 3. mieste. Hrali: Štrbík
Oliver, Štrbík Adrián, Staton Henry,
Adámek Alex, Ležák Andrej, Sýkora
Matúš, Leškanič Oliver, Hrebeň Leo.

Na novú sezónu 2020/2021 sme sa pripravovali od 10. - 13.8. na spoločnom
sústredení v Lozorne. Denne sme absolvovali dve tréningové jednotky. Dokonca nás prišli povzbudiť a porozprávať sa bývalí futbalisti Štefan Zošák a
Miroslav Božok. Deti od nich dostali aj
malé darčeky. Po sústredení sme 15.8.
odohrali všetky kategórie prípravný zápas v Sološnici.
Monika Geržová, foto: Sípos Norbert
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FOODTRUCK FUDLEJK - Priehrada Lozorno
brusnicovou majonézou a fish&chips s
domácou tatárkou a hranolkami. Z jedál si vyberie aj vegetarián alebo celiatik. Ponúkajú bezlepkové verzie jedál.
Načapujú vám k tomu miestny špeciál
Stupavar alebo ľahký 10° Urpiner.
Používajú kompostovateľný riad a dbajú na triedenie odpadu, čo sa tak často v
bufetoch v prírode nevidí.
Sedenie je veľmi prijemné v tieni stromov a neruší vás hluk hudby ani áut.
Pohodlne si zaparkujete svoj bicykel a
užijete si tak krátku prestávku. Pokiaľ
máte defekt alebo poruchu radi vám
pomôžu s výbavou, ktorú majú v bufete.

Vďaka svojej polohe pod Malými Karpatami je naša priehrada ideálna na pestovanie množstva rekreačných športov
ako turistika, cyklistika a vodné športy. Priehrada je aj pekným miestom na
klasické prechádzky s rodinou a deťmi.
Veľmi vhod príde takáto zastávka ako
spestrenie túry, alebo cyklovýletu.

Predstavu dostanete pri sledovaní ich
FB alebo Insta profilov fudlejk, no pocit
až keď tam prídete a vyskúšate. Určite
sa na vás budú tešiť.

Zhruba polovica sedenia na priehrade
je prekrytá, čiže v daždi sa dá pokojne
schovať.

red., foto: FB Fudlejk

Pri priehrade tento rok v auguste otvo-

ril Foodtruck - FUDLEJK svoje dvere.
Sympatický bufetík má otvorené vo
štvrtok 16.00 - 21.00, piatok - nedeľa
09.00 - 21.00 a počas štátnych sviatkov.
Z ponuky si vyberiete ryby, burgre, tortilly, domáce hranolky a šaláty. Na pitie
ponúkajú čapované pivo, kofolu, domáce ľadové čaje a limonády. Nechýba ani
káva, víno a prosecco. Väčsina surovín
je od slovenských lokálnych dodávateľov a používajú zásadne čerstvé suroviny. Špecialitou je divinový burger s

   N  E  M  Č  I N  A

D  E  U  T  S  C  H

Nemčina pre deti
Nemčina pre dospelých Začiatočníci
Pokročilí
Konverzácia
Doobeda Poobede
Kurzy Doučovanie školského učiva V skupine
Individuálne
Začiatok kurzov-september, január, apríl Individuálne podľa dohody Online Klasická výuka
Kontakt: ida.martakova@gmail.com Telefonický kontakt: 0903 284 202 Centrum kultúry Lozorno
Man soll alle Tage wenigstens ein kleines Lied hören, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches
Gemälde sehen und, wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte sprechen.
Johann Wolfgang von Goethe

SPRECHEN  SIE  DEUTSCH.  DEUTSCH  IST  EINE  SCHÖNE  SPRACHE.
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Malý lozorniansky cyklookruh
Na Košarisko cez lozornianske lesy.
Jemne náročnejšia trasa pre tých, ktorí už dobre poznajú asfaltovú cestu na
Košarisko. Vhodná aj pre väčšie deti na
e-biku. Cestou je dosť zaujímavostí.

lým hrdinom Červenej armády, konkrétne
je uvedený P. A. Rybak - podľa historických
zdrojov však zomrel v Záhorskej Vsi.

V okolí Lozorna máme veľa možností
na cyklistiku. Každý si môže vyskladať
trasu, ktorá sa mu hodí. Postupne si
pridávať náročnosť a spoznávať nové
zákutia Malých Karpát. V tomto článku popíšem trasu, ktorá je mierne náročnejšia ako klasická asfaltová trasa z
Lozorna na Košarisko. Táto trasa tiež
vedie na Košarisko, ale lesom. Cesta
naspäť je tiež lesom, ale dá sa použiť
samozrejme asfaltka, keby už sily nestačili. Trasu odporúčam mierne trénovaným cyklistom, kľudne aj deťom.
Na e-biku to zvládnu aj netrénovaní
cyklisti.

asfaltky doľava (držíme sa žltej značky)
na šotolinovú cestu a začíname stúpať.
Takýto terén bude väčšinu trasy. Po
kilometri sa nám naskytne výhľad na
Jablonové a Záhorskú nížinu.

Celý okruh má 22 km dĺžku a prevýšenie do 500 výškových metrov. Pre porovnanie - klasickou trasou po asfalte
z Lozorna na Košarisko je to 10 km a
prevýšenie 250 metrov.
Začíname v Lozorne pri kostole. Na rozohriatie poslúžia prvé tri kilometre po
asfaltovom úseku po Abeland, cestou
míňame priehradu a pamätník osloboditeľom Lozorna. Tiež tu na Rusniakoch začína žltá turistická značka, ktorej sa budeme držať ďalších 7 km.
Zaujímavosť: Pamätník je venovaný pad-

Pri rampe za Abelandom odbočujeme z

Zaujímavosť: Môžeme obdivovať architektúru krmelcov pre zver. Cestou ich uvidíme dosť. Ak idete s deťmi, dajte im úlohu,
nech počítajú krmelce celou cestou.
Nasleduje stúpanie na Vŕšky. Krátke,
trochu strmé. Kto nevládze, vytlačí
bike. Nasleduje pekná rovinka poza lozornianske breziny. Potom príde hlavné stúpanie, dosť strmé ale krátke.
Zaujímavosť: Starý veľký strom. Dajte deťom úlohu zmerať obvod stromu. Neskôr
môžu porovnať s iným podobným stromom pri Červenom domčeku a rozhodnúť,
ktorý je väčší.
Pokračujeme stále po žltej značke, ale na
lúke pozor - značka odbočuje doprava,
schádzame z cesty a znova sa vrátime
do lesa (stále po žltej). Čoskoro zastavujeme pod Skalou. Tam sa odpojíme
zo žltej značky a pokračujeme ostro doľava hore kopcom. Po 500 metroch sa
napojíme na modrú turistickú značku.

Pokračujeme po tejto lesnej ceste cca 4
kilometre až kým neprídeme na asfaltovú cestu vedúcu na Košarisko. Tam
treba využiť možnosť občerstvenia.

Zaujímavosť: Pod Skalou sú pozostatky
kulís z natáčania rozprávky Dračie srdce.
Ďalší dobrý tip pre deti.
Z Košariska sa vydáme na cestu naspäť
do Lozorna. Pustíme sa po asfalte dole
kopcom až po hornú priehradu Kubinov kríž, kde odbočíme doľava na lesnú
cestu po žltej cyklotrase. Pokračujeme
až k Červenému domčeku. Je tam veľká
križovatka lesných ciest, celkovo sa ich
tam zbieha sedem, z toho tri z Lozorna. My pokračujeme po žltej turistickej
smerom na Ohek a pokračujeme do Lozorna.
Zaujímavosť: Cestou míňame pamätník
venovaný poľovníkovi, ktorého zabil pytliak.
Keď po žltej značke vyjdeme z lesa,
končí aj hranica CHKO Malé Karpaty.
Odpojíme sa zo značky a pokračujeme po lúke mierne doľava na Jelšovú
horu k pahorku s viditeľnými dvoma
brezami a pozostatkami stavby. Odtiaľ
je krásny výhľad na Lozorno, vinice aj
rakúske Alpy, ak počasie dovolí.
Text a foto: Juraj Jurčík
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Turistické aktivity

Klub turistov Lozorno (KTL) počas korona krízy upustil od zahraničných výletov a zájazdov, ale naopak, poznával
a užíval krásy Slovenska. Najčastejšie
sme sa pohybovali v oblasti Malých
Karpát, ktoré máme najbližšie. Niekoľkokrát sme boli na Vysokej, na Vápennej a na kopci Somár. Mali sme výlet na
Jahodník aj s prespaním. V rámci neho
sme navštívili jaskyňu Driny, boli sme
pozrieť na vodopád Hlbočiansky a prezreli sme si aj Smolenický zámok. Na
druhý deň sme potom prešli turistickou
trasou z Jahodníka cez Čiernu skalu do
Plaveckého Mikuláša.
V dňoch 5.- 8.6.2020 náš klub podnikol
zaujímavý zájazd na Muránsku planinu
a Kráľovú hoľu. Národný park Muránska planina s divokou horskou krasovou krajinou a minimálnymi zásahmi
človeka sa nachádza na rozhraní stredného a východného Slovenska.
Boli sme ubytovaní v Telgárte. Hneď po
ubytovaní sme sa boli pozrieť k prameňu Hrona a na unikátny skvost – Telgártsku slučku, potom sa išlo na salaš,
kde sme mali možnosť ochutnať žinčicu a parenicu. Na druhý deň sme šli na
Muránsku planinu. Z obce Muráň sme
šli po žltej značke na Nižnú Kľakovú,

studňu na Muránskej planine, ďalej na vyhliadku Maretkina, potom na Veľkú lúku
a na zrúcaninu hradu Muráň a späť. Dĺžka trasy bola
33 km a prevýšenie 1000 m.
Ďalší deň sme šli z Pohorelej
na útulňu pod Andrejcovou a
potom po hrebeni na Kráľovu
hoľu (1 946 m) a z vrcholu
do Telgártu. V rámci výletu
sme navštívili obec Šumiac,
je to historicky jedna najzápadnejších obcí, v minulosti
osídlená rusínskym obyvateľstvom. V rámci výletu sme
navštívili múzeum zvoncov a
pamätnú šumiacku izbu a boli sme na
lúke plnej sysľov, ktoré sa nechali nakŕmiť priamo z ruky. Na spiatočnej ceste
domov sme sa zastavili v meste Revúca
a prezreli sme si historické pamiatky
so sprievodcom a následne vo Zvolene
zvolenský Pustý hrad.

Z vysokohorskej turistiky sme v našich
Vysokých Tatrách uskutočnili výstup
hrebeňovkou na Bradavicu (2 476 m)
a na samom vrchole nás chytila búrka
s krúpami. Na druhý deň sme z Lomnického sedla vyšli na Lomnický štít
(2 634 m). Uskutočnili sme aj výstup
na Gerlach (2 655m) a tu sme sprevádzali oslávenca Pavla Svitniča, ktorý to
dostal ako darček ku svojej 50-ke.

Ďalší výlet bol po feratách na Slovensku, kde sme sa premiestňovali
23-miestnym mikrobusom a prešli sme
nasledovné feraty: - prvý deň pri Višňovom na Hoblík a v druhej polovici
dňa sme vystúpili feratou na Martinské
hole a z Martinských holí sme sa všetci
zviezli na kolobežkách po trase v dĺžke
7 km a so spádom 700 m. No bola to
jazda ako na motokrose, pretože asfaltu bolo iba asi 5 % a zvyšok cesty bol
kamenistý a hrboľatý, pripomínajúci
motokros. Spali sme v Ráztočne a večerali o 22. hodine. Na druhý deň sme
išli feratou pri Handlovej na Veľký Grič.
Tu sme sa k nástupu predierali húštinou cez malinčie a husté kry. A na záver
sme navštívili Skalku pri Kremnici, kde
sú feraty vybudované najdokonalejšie,
nachádzajú sa blízko parkoviska (asi
5 min), je tam najdlhší lanový most a
feraty rôznej obtiažnosti.
Zároveň vás chceme pozvať na obľúbenú turistickú akciu pre občanov: 10.10.2020 „Lozorský okruh
opačným smerom“. Stretávame sa o
9:00 hod. na priehrade a čakajú nás trasy o dĺžke 10 km a 20 km.
Text a foto: Alojz Dvoran
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