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LOZORNO
Spravodaj

Roãník VII.

obce

âíslo 3

Avíza ● Avíza ● Avíza ● Avíza ● Avíza ● Avíza ● Avíza
Dispeãing spoloãnosti Lozorno, s.r.o. - 0948 522 506 (Poruchy
vody, kanalizácie a iné, pozri cenník na s. 3)
Telefónne ãíslo na obecnú políciu - 0918 411 583. Obecná polícia uÏ sídli v Centre kultúry a vzdelávania na poschodí.
Od 15. októbra 2009 funguje v obci Zbern˘ dvor. (Viac na s. 3)

Zadarmo

Október 2009

Kamerov˘ systém
uÏ funguje !

V Lozorne funguje kamerov˘ systém, ktor˘ non-stop monitoruje verejné priestranstvá v celej obci. Systém s kapacitou aÏ 64
kamier spravuje obecná polícia. Kamery budú zachytávaÈ aj okrajové ãasti obce, ãím budú môcÈ zachytiÈ napríklad kaÏdého, kto
bude chcieÈ vyniesÈ odpad do prírody.

Slávnostné otvorenie Centra kultúry a vzdelávania
Galaprogram k otvoreniu bude 21. novembra 2009. Viac informácií sa dozviete na webovskej stránke obce www.lozorno.sk alebo z obecného rozhlasu. V‰etci ste srdeãne pozvaní!

V˘zvy ● V˘zvy ● V˘zvy ● V˘zvy
Spoloãne s Vami by sme chceli „oÏiviÈ“ Centrum kultúry a vzdelávania. Prichádzame preto za Vami s niekoºk˘mi
v˘zvami. Pokiaº Vás niektorá z nich oslovila – volajte 0905 930 960, mailujte
obec@lozorno.sk, Predmet: Centrum alebo príìte osobne na obecn˘ úrad za p. Vlastou Hubkovou. ëakujeme.

Galaprogram
KaÏd˘, kto má záujem vystúpiÈ s umeleck˘m vystúpením na galaprograme alebo má priateºov, ãi známych, ktor˘ch by
na Àom rád videl vystupovaÈ, nech sa ohlási do 27.10.2009. Zo v‰etk˘ch Va‰ich námetov vyberieme tie najvhodnej‰ie a zostavíme program, ktor˘, veríme, v‰etk˘ch zaujme.

Podujatia centra
kultúry
Centrum kultúry vyz˘va kaÏdého, kto
by mal záujem o organizovanie nejak˘ch
pravideln˘ch i jednorazov˘ch akcií pre verejnosÈ, nech sa ozve.

StaroÏitnosti
Centrum kultúry prosí o zapoÏiãanie
staroÏitností, ktoré dokumentujú históriu
obce Lozorno a fotografií z ãias, keì bola
v centre obecná ‰kola. Tieto fotografie sa
pokúsime spracovaÈ do obrázkov, ktoré by
zdobili steny centra. V‰etky vrátime.

Klub mlad˘ch
Centrum kultúry hºadá do Klubu mlad˘ch ãloveka, ktor˘ by mal záujem pracovaÈ v klube s mlad˘mi v ich voºnom ãase.
Klub bude fungovaÈ popoludní aÏ veãer,
zatiaº len vo vybrané dni v t˘Ïdni.
Najdlh‰ia brada je z Lozorna – str. 4

Záber z predstavenia „Byãianka z doliny“, 1976. O histórii ochotníckeho divadla v Lozorne
sa dozviete v téme na s. 6 – 10.
Foto – archív Márie ·ípovej

Názov re‰taurácie
za odmenu

Diskusia
o materskom centre

Majiteº novej re‰taurácie v Centre kultúry a vzdelávania vyz˘va LozorÀanov,
aby posielali návrhy na jej názov. Návrhy
posielajte e-mailom na obec@lozorno.sk,
Heslo: Re‰taurácia, alebo osobne na OÚ
Vlaste Hubkovej. VíÈazn˘ návrh získava
posedenie v re‰taurácii podºa vlastného
v˘beru v hodnote 100 eur.

Mamiãky, príìte diskutovaÈ o ìal‰om
smerovaní materského centra Mu‰ka. Streda 21. októbra 2009 o 16:30 v Mu‰ke
(zboku ‰kôlky).

Poºnohospodári sa nevzdávajú – str. 14

ËaÏké urobíme, o nemoÏné
(Napoleon)
sa pokúsime.
Rozhovor s MUDr. Adrianou Folt˘novou,
kandidátkou na poslankyÀu VÚC – str. 15
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Editorial

S nov˘m vedením obce sa rozbehlo mnoÏstvo projektov, iniciatív a aktivít, ktor˘ch spoloãn˘m cieºom je zveºadiÈ Ïivot nás, LozorÀanov v na‰ej obci. Je s t˘m toºko práce, Ïe plánované príspevky Juraja Folt˘na, prednostu obecného úradu do tohto ãísla Spravodaja tu nenájdete. Mali
byÈ o tom, ão v‰etko nové sa tu deje.
O tom, Ïe o chvíºu opäÈ dostaneme do
schránok zálohové faktúry za vodné
a stoãné a s nimi aj zmluvy so spoloãnosÈou Lozorno, s.r.o., ktorá je ak˘msi
„podnikom obecn˘ch sluÏieb“ a teda
aj dodávateºom pitnej vody a kanalizácie, ktoré na‰tartujú ‰tandardn˘
vzÈah medzi nami, zákazníkmi a dodávateºom t˘chto sluÏieb. Rovnak˘
ak˘ máme s SPP kvôli plynu, so ZSE
kvôli elektrine, ãi telekomunikaãn˘m
operátorom kvôli sluÏbám mobiln˘ch
telefónov. Mal tieÏ predstaviÈ spoloãnosÈ Lozorno, s.r.o. a jej sluÏby, o ktor˘ch sa ão-to dozviete z cenníka na
s. 3. PísaÈ chcel aj o kamerovom systéme, ktor˘ uÏ funguje a aj vìaka nemu obecná polícia monitoruje v‰etky
dôleÏité miesta obce. Juraj chcel predstaviÈ aj projekt revitalizácie okolia
Suchého potoka, ktor˘ obec podala na
ktoromsi ministerstve, ãi viac priblíÏiÈ
funkciu prednostu a svoje zámery na
tejto pozícii. Ako vidíte, má toho toºko, Ïe napriek viacer˘m úprimn˘m
prísºubom, príspevky nenapísal. Verím, Ïe v ìal‰om ãísle sa o t˘chto témach dozviete viac.
Popritom v‰etkom, ão som tu vymenovala, sa totiÏ e‰te najmä spolu
s Vladimírom Beãárom, ako zastupujúcim starostom a pracovníãkami obecného úradu venuje aj mne najbliÏ‰ej
aktivite - dokonãovaniu Centra kultúry
a vzdelávania. Te‰í ma, Ïe Vám môÏem povedaÈ, Ïe uÏ v Àom sídli obecná polícia, Ïe sa sem pomaly sÈahuje
aj umelecká ‰kola a re‰taurácia, Ïe nábytok sme uÏ objednali, Ïe pracujem
na jazykovom kurze, dohadujem dokonãenie úpravy okolia centra, rokujeme o spolupráci s prv˘m sponzorom
a najmä, Ïe zaãíname pripravovaÈ otvárací program.
Najviac sa v‰ak te‰ím na chvíºu,
keì to uÏ bude v‰etko fungovaÈ a aj
vìaka Vám bude v centre vÏdy Ïivo.
Dana Ru‰inová,
‰éfredaktorka

SPRAVODAJ OBCE LOZORNO 3/2009

Zo zasadnutí obecného zastupiteºstva
Siedme zasadnutie – 30.7.2009
OZ schvaºuje V‰eobecné záväzné
nariadenie (VZN) ã. 2/2009 na základe
protestu prokurátora zo dÀa 01. 06. 2009,
ktoré nahradzuje pôvodné VZN z 29. 01.
2009.
OZ ru‰í VZN o ‰tatúte obecnej polície.
OZ schvaºuje VZN o ochrane verejného záujmu pri v˘kone funkcie starostu
obce Lozorno.
OZ schvaºuje organizaãn˘ poriadok
spoloãnosti Lozorno s.r.o.
OZ schvaºuje pôÏiãku 33 000 Eur
spoloãnosti Lozorno s.r.o. pre podporu
prevádzky spoloãnosti.
OZ schvaºuje zmenu rozpoãtovej
poloÏky – v˘stavba kultúrneho centra
v ãiastke 65401,06 Eur – nav˘‰enie oproti pôvodnému projektu, ktoré bolo prerokované a schválené komisiou pri OZ.
OZ schvaºuje ãerpanie bankového
úveru potrebného pre vybavenie interiéru kultúrneho centra a poveruje zastupujúceho starostu rokovaÈ o získaní úveru.
OZ v Lozorne schvaºuje odpredaj
pozemku parcely ã. 8874/1 k. ú. Lozorno za cenu podºa uznesenia, ktoré bolo
schválené jeho bratovi. Îiadateº: Ján
Sabo, Talichova 45, Bratislava
OZ neschvaºuje odpredaj pozemku
parcela ã. 9375/2 k. ú. Lozorno – diel 20
o v˘mere 76 m2 a diel 21 o v˘mere
25 m2 – Lucii Voltnerovej, Vinohradská
2/229, Lozorno.
OZ berie na vedomie návrhy plánu
kontrolnej ãinnosti na 2. polrok 2009,
ktorú spracoval Ing. Jozef Javúrek –
hlavn˘ kontrolór obce Lozorno.
OZ schvaºuje zmluvu o správe majetku medzi obcou Lozorno a Lozorno
s.r.o. podºa priloÏenej prílohy (zoznam
hnuteºného a nehnuteºného majetku).
Mimoriadne zasadnutie – 20.8.2009
OZ schvaºuje prijatie úveru DEXIA
KOMUNAL KLASIK vo v˘‰ke 150 000
EUR poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s. za podmienok dojednan˘ch v príslu‰nej úverovej zmluve.
OZ schvaºuje vystavenie vlastnej vista
bankozmenky na rad banky za úãelom
zabezpeãenia pohºadávky banky z úveru.
OZ súhlasí s odpustením platenia
dane z nehnuteºnosti ZdruÏeniu urbárskych lesov a pasienkov Lozorno za poºnohospodársku pôdu poãas trvania nájomnej zmluvy na pozemky v intraviláne obce, t.j. na 20 rokov.
OZ súhlasí s rekon‰trukciou kotolne
v zdravotnom stredisku a M·.
Deviate zasadnutie – 24.9.2009
OZ schvaºuje VZN obce Lozorno o dani za ubytovanie v predloÏenom znení. Ubytovanie za 1 prenocovanie –
0,50 EUR, s platnosÈou od 1.11.2009.
OZ súhlasí s vkladom do majetku

spoloãnosti LOZORNO spol. s r.o vo v˘‰ke 150 000,- EUR, ktor˘ bude úãelovo
viazan˘ na nákup nov˘ch technológií
a vnútorného vybavenia Centra kultúry.
OZ súhlasí s odpredajom ãasti stavieb na pozemkoch parc.ã. 9089/30,
31, 37, 38, 39, 43, 45 a 9089/58 a tieÏ
súhlasí s odpredajom ostatn˘ch zastavan˘ch plôch veden˘ch na ev. liste ã. 688
v k.ú. Lozorno v areáli b˘val˘ch kasární
ako prípadom hodn˘m osobitného zreteºa Lesnému spoloãenstvu Lozorno. Odôvodnenie: PretoÏe z pôvodného areálu
bola ãasÈ budov a stavieb odpredaná
v minulosti priamym predajom, v areáli
zostali len ruiny vojensk˘ch stavieb beÏne nepouÏiteºné a ostatné pozemky patria Lesnému spoloãenstvu Lozorno (ãlenovia sú obãania obce Lozorno). Pri odpredaji bola stanovená cena 100,- EUR
v zmysle prípadu hodného osobitného
zreteºa.
OZ schvaºuje:
a/ predloÏenie Ïiadosti o NFP v rámci v˘zvy OPBK/2009 /1.1/03 Operaãn˘
program BSK za úãelom realizovaného
projektu „LOZORNO – TU JE MÔJ DOMOV“,
b/ zabezpeãenie realizácie projektu
obcou Lozorno po schválení Ïiadosti
o NFP,
c/ zabezpeãenie financovania celkov˘ch v˘davkov (oprávnen˘ch, neoprávnen˘ch) projektu poãas celej doby jeho
realizácie vo v˘‰ke 32 729,55 EUR. Zdroj
financovania: vlastné zdroje.
OZ schvaºuje odpredaj pozemku
pod transfomaãnú stanicu na parc.ã. 9303
v k.ú. Lozorno vo v˘mere 12 m2 v zmysle GP ã. 38/2007 fy ZSE Distribúcia a.s.,
âulenova 6, Bratislava v cene 53,-EUR.
OZ ukladá prednostovi obecného
úradu p. Folt˘novi J. dorie‰iÈ nájomn˘
vzÈah s vlastníkom objektu Re‰taurácie
U Melónka a parkovacie miesta pre náv‰tevníkov re‰taurácie.
OZ súhlasí s vybudovaním zimnej
záhrady k Re‰taurácii U Melónka podºa
podmienok urãen˘ch stavebnou komisiou.
OZ ru‰í uznesenie ã. 62/2009 z dôvodu prípravy iného druhu vzÈahu medzi obcou Lozorno a LOZORNO spol. s r.o.
OZ súhlasí s odpredajom pozemkov
parc. ã. 673/17 vo v˘mere 172 m2 a parc.
ã. 673/18 vo v˘mere 6 m2 v cene 33,EUR/m2 pre ·tefana Elia‰a, Lozorno ã.
370.
OZ ukladá zástupcovi starostu
MVDr. V. Beãárovi rie‰iÈ podnety obãanov rie‰ené na verejnom zhromaÏdení
v súvislosti s prevádzkou Ïelezniãnej
trate.
OZ nesúhlasí s odpredajom ãasti pozemku parc.ã. 9159, vedená na LV ã.
4151 v k.ú. Lozorno Zuzane Halinárovej, 900 53 Pernek ã. 10.
(red)
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Zber nadrozmerného odpadu
DÀa 21. októbra 2009, t.j. v stredu sa bude v obci Lozorno zbieraÈ nadrozmern˘ komunálny odpad. Prosíme obãanov, aby nadrozmern˘ komunálny odpad, nie
elektronick˘, vyloÏili pred rodinn˘ dom najneskôr v stredu ráno. Väã‰ie kusy treba
z dôvodu manipulácie rozloÏiÈ na men‰ie. ëakujeme.
(vh)

Cenník prác
Lozorno spol. s r.o. ,Hlavná 1,900 55 Lozorno
Zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vloÏka
ã.59298/B, Tel: 00421948522 506
P.
ã.
1.
2.
3.
4.
5.
P.
ã.

Povolanie

prevádzkov˘ montér
9,00
vodovodov a kanalizácií
kopáã
8,00
vodárensk˘ robotník
8,49
ãistiã kanalizaãn˘ch
9,00
zariadení
technick˘ pracovník
14,00
Povolanie

Kosenie vrátane
nákladov na PHM
2. Strihanie Ïiv˘ch plotov

1.

P.
ã.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cena v EUR
1 hod.
15 min.
Bez
Bez
S DPH
S DPH
DPH
DPH

Cena v SKK
1 hod.
15 min.
Bez
Bez
S DPH
S DPH
DPH
DPH

10,71

2,25

2,67 271,13 322,64 67,78

80,65

9,52
10,10

2,00
2,12

2,38 241,00 286,80 60,25
2,52 255,76 304,36 63,94

71,70
76,08

10,71

2,25

2,67 271,13 322,64 67,78

80,65

16,66
3,50 4,16 421,76 501,89 105,44 125,47
Cena v EUR
Cena v SKK
Bez DPH
S DPH
Bez DPH
S DPH

0,07 za m2

0,0833

2,11

2,51

0,07 za m

0,0833

2,11

2,51

Názov ãinnosti
Odpojenie a obnovenie pripojenia
nehnuteºnosti na verejn˘ vodovod,
resp. verejnú kanalizáciu
Odpojenie pripojenia nehnuteºnosti
na verejn˘ vodovod, resp. verejnú
kanalizáciu
Obnovenie pripojenia nehnuteºnosti
na verejn˘ vodovod, resp. verejnú
kanalizáciu
Vyhotovenie zjednodu‰eného situaãného
náãrtu vodovodnej prípojky
Vyhºadávanie porúch na podzemnom
potrubí
Vodomer

Cena v SKK
Informatívna
Merná
mena
jednotka
Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH
Cena v EUR
Hlavná mena

v˘kon

90,00

109,48

2711,34 3 239,94

v˘kon

46,00

54,94

1385,79 1 649,09

v˘kon

46,00

54,94

1385,79 1 649,09

v˘kon

25,00

29,75

hod.
15 min.
ks

50,00
12,50
29,90

59,50
14,87
35,581

753,15

896,24

1506,30 1 792,49
376,57 447,97
759,48 903,78

Pozn: âinnosti 1-3 sa uplatÀujú sa v prípade preru‰enia, resp. obmedzenia dodávky vody,
resp. odvádzania odpadov˘ch vôd z dôvodu neplatenia alebo z dôvodu Ïiadosti odberateºa
o preru‰enie, resp. obmedzenie dodávky vody, resp. odvádzania odpadov˘ch vôd.
Práca zamestnanca oceÀovaná hodinovou zúãtovacou sadzbou sa bude fakturovaÈ za 1
zaãatú hodinu hodinovou sadzbou, nad rámec 1 hodiny sa v˘kon bude fakturovaÈ za kaÏdú
zaãatú ‰tvrÈhodinu.
Za prácu mimo pracovnej doby LOZORNO spol.s r.o / od 7:30hod. do 15:30 hod./ sa
sadzba zvy‰uje o 50%. V ãase pracovného voºna a dobe sviatkov sa sadzba násobí dvoma.

Aj v Lozorne sme mali jednu svadbu s magick˘m dátum 090909, teda 9. septembra 2009.
MladomanÏelmi boli LozorÀania Drahomíra ·usterová a Radovan Hajzoch. Pre Vladimíra
Beãára, zastupujúceho starostu ako oddávajúceho to bola zároveÀ prvá takáto skúsenosÈ.

Otvárame zbern˘
dvor
Od 15. októbra 2009 bude v prevádzke na Jel‰ovej ulici (pri druÏstve oproti
ãistiãke odpadov˘ch vôd) zbern˘ dvor.
V priestore budú pripravené veºkopriestorové kontajnery na uloÏenie drobného
stavebného odpadu a nadrozmerného komunálneho odpadu. V stanovenom ãase
prevádzky, ktor˘ bude oznámen˘ miestnym rozhlasom a v˘veskami v obci, bude pracovník odoberaÈ drobn˘ stavebn˘
odpad (odpad z drobn˘ch stavebn˘ch
prác men‰ieho rozsahu) a nadrozmern˘
komunálny odpad obãanom na‰ej obce,
ktorí majú uhraden˘ poplatok za komunálny odpad do konca roku 2009 zdarma.
Zbern˘ dvor bude nasledovne otvoren˘:
Streda: 15:00 – 18:00
Sobota: 9:00 – 15:00
(vh)

V˘davky
do konca roka
Obec plánuje do konca tohto
roka zrealizovaÈ e‰te tieto finanãne
nároãnej‰ie akcie.
– Zriadenie zberného dvora a odpratanie nelegálnych skládok
– Rekon‰trukcia kotolne materskej ‰koly a zdravotného strediska
– Kamerov˘ systém v obci
– Príprava projektov:
– „Roz‰írenie a rekon‰trukcia ãistiãky odpadov˘ch vôd“
– „Lozorno – tu je môj domov“ –
Revitalizácia verejného priestranstva
v obci
(vh)

Voºby do VÚC –
14. november 2009
V zmysle § 6 ods. 2 zákona ã. 303/
2001 Z.z. o voºbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Obãianskeho súdneho poriadku v znení zákona
ã. 335/2007 Z.z. urãil pre voºby do vy‰‰ích územn˘ch celkov (VÚC) zastupujúci starostu MVDr. Vladimír Beãár, volebnú miestnosÈ pre okrsok ã. 1 (od súp. ã.
1 – 550) a okrsok ã. 2 (od súp. ã. 551 –
1108) vo veºkej sále Centra kultúry a vzdelávania, Zvonãínska ul. ã. 19 (b˘valá
budova osobitnej ‰koly). Voºby prebehnú v ãase od 7:00 do 22:00. Prípadné
druhé kolo volieb bude 28. novembra
2009.
Kandidátkou na poslankyÀu do VÚC
za obec Lozorno je Adriana Folt˘nová,
ktorá túto funkciu zastávala aj v tomto
volebnom období. (Viac sa o nej dozviete na s. 15.)
(vh)
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PúÈ LozorÀanov do Lúrd
V dÀoch 16.- 23. septembra 2009 cestovalo 45 pútnikov z Lozorna spolu s na‰ím pánom farárom na púÈ. Na‰e kroky
viedli najskôr do francúzskeho Arsu, mesteãka blízko Lyonu, kde pôsobil svät˘ kÀaz
Ján Mária Vianney, patrón v‰etk˘ch farárov. Pri príleÏitosti 150. v˘roãia jeho smrti
bol tento rok vyhlásen˘ za rok kÀazov. Po

veºkej chudobe, nav‰tívili sme múzeum
voskov˘ch figúr, stvárÀujúcich jednotlivé
udalosti z jeho Ïivota, ako i v⁄‰ok za mesteãkom, kde mu ist˘ mal˘ chlapec ukázal
cestu do Arsu, za ão mu Ján Vianney sºúbil, Ïe mu ukáÏe cestu do neba.
Na druh˘ deÀ sme sa premiestnili
do klá‰tora v Nevers, kde sa nachádza ne-

Cieºom na‰ej púte boli Lurdy.
príchode sme tu slávili svätú om‰u pri neporu‰enom tele tohto obetavého kÀaza.
Prezreli sme si aj miestnu faru, kde Ïil vo

poru‰ené telo svätej Bernadety, rehoºnej
sestry, ktorej sa ako ‰trnásÈroãnej zjavila v
Lurdoch Panna Mária a odovzdala jej svo-

V klube dôchodcov spomínali

je posolstvo. Po 11 hodinách cesty sme
skoro ráno pricestovali do Lúrd. Tu sme
preÏili nádherné chvíle. Zúãastnili sme sa
poobedÀaj‰ej eucharistickej procesie ako
i veãernej svieãkovej procesie, pri ktorej
sme sa modlili ruÏenec v rôznych svetov˘ch jazykoch. Krásny záÏitok si odná‰ame z nedeºnej medzinárodnej svätej om‰e,
ãi zo spoloãnej kríÏovej cesty. Urãite nezabudnuteºné budú pre nás v‰etk˘ch aj
chvíle ticha strávené v jednotliv˘ch bazilikách alebo pri jaskynke, kde sa Panna Mária zjavila mladej Bernadetka. Bolo naozaj
krásne a zároveÀ dojímavé vidieÈ pokoru
stoviek chor˘ch, ktor˘ch priváÏali na toto
miesto, ako i obetavú sluÏbu mnoh˘ch
dobrovoºníkov, ktorí s nesmiernou láskou
pristupovali ku kaÏdému z nich.
Na‰e kroky ìalej smerovali do Turína,
hlavného mesta Piemontu. Cestou sme sa
zastavili na Francúzskej riviére a okúpali
sme sa v mori. V Turíne na nás ãakalo veºké prekvapenie. Na Valdoccu, materskom
stredisku saleziánov, sme sa stretli s na‰ím
saleziánom Stankom Hurbaniãom. Po prehliadke „svätej zeme“ saleziánov sme sa
vybrali dob˘jaÈ krásy noãného Turína. Naplnení mnoh˘mi dojmami sme sa ‰Èastne
vrátili v stredu poobede domov. Celou cestou nás ako sprievodkyÀa sprevádzala pani
Mária RúÏiãková, ktorej veºmi pekne ìakujeme za mnoÏstvo zaujímav˘ch informácií,
ktor˘mi nás zásobovala, ale i za jej krásny
príklad viery. V nedeºu 4. októbra 2009 sme
sa stretli na fare a pri premietaní fotografií z
púte sme spomínali na krásne chvíle. ëakujeme v‰etk˘m, ktorí ste nás pri na‰ej ceste sprevádzali svojimi modlitbami.
Monika Folt˘nová, úãastníãka púte
Foto – archív autorky

Najdlh‰ia brada je z Lozorna

V na‰om Klube dôchodcov sa aj v lete ako beÏne stretávali
dôchodcovia pri dennom stravovaní, doná‰ke prádla, ãítaní, diskutovaní ãi pri kartovej hre. V priestoroch klubu sa raz t˘Ïdenne
schádzajú muÏi a Ïeny s harmonikárom pánom Zajaãkom a raz
mesaãne pri posedení s nov˘mi pesniãkami, star‰ími z ãias na‰ich
predkov a tieÏ na‰ich susedov z Moravy.
V júli sme robili údrÏbu v jedálni, kde bol problém s vlhkosÈou steny, ktorá opadávala a nebol na Àu pekn˘ pohºad. Okrem
toho bol upraven˘ terén pred vchodom, pred bránou a odtokom
zo Ïºabu. Za vyrie‰enie tohto dlh‰ie trvajúceho problému ìakujeme obecnému úradu a majstrovi ªubomírovi KuchyÀkovi.
Jedna z na‰ich ãleniek, ãastá náv‰tevníãka partie kartárov oslavovala „Osemnástku preã“.
„Na‰ím pote‰ením bolo,
Ïe sme mohli byÈ pri tom,
av‰ak nik by nepovedal,
Ïe je o nej reã.
Sadne na bicykel
a uÏ je aj preã.“
Ako tradiãne i tento rok sa 12. septembra 2009 uskutoãnilo
posedenie „pod ko‰at˘m stromom pri gulá‰i“, ktor˘ od skorého
rána chystali a mie‰ali Milan ·ãasn˘ s asistentkou Jankou Masárovou a neskôr sa do obsluhy zapojili i ãlenky v˘boru. Miesto na sedenie pripravili „na‰i“ muÏi. V‰etk˘m a samozrejme sponzorom
patrí srdeãné poìakovanie.
Spomíname tieÏ na ãlenov Jednoty dôchodcov Slovenska a klubu dôchodcov, ktorí nás opustili a odobrali sa na veãn˘ odpoãinok. Pri voºnej zábave nám veºmi ch˘bali!
Anna Hájková, vedúca klubu dôchodcov

VíÈaz Tibor Kubenkko (druh˘ sprava).

Foto – archív TK

Sme na Vás hrdí pán Kubenko, za to, Ïe ste nás úspe‰ne reprezentovali na celoslovensk˘ch poºovníckych slávnostiach dÀa 5. septembra 2009 vo Svätom Antone v súÈaÏi o „Naj bradu“. Bolo to uÏ po
ôsmykrát, ão meno Tibor Kubenko z Lozorna zaznelo z amplióna na
DÀoch sv. Huberta. Tentoraz v‰ak s fanfárami a na najvy‰‰om stupienku. Cenu – krásne hodinky si právom zaslúÏite aj za to, s akou láskou
sa venujete prírode. Práca v lesnom hospodárstve Vám bola vÏdy
srdcu blízka. Za t˘ch vy‰e 42 rokov, ão Ïijete v Lozorne, ste boli vÏdy
prospe‰n˘ na‰im horám a lesom. Bolo to Va‰ím druh˘m zamestnaním,
ale urãite prvou láskou. Tak ako Vy poznáte ná‰ chotár, kde je aká zver,
kde rastú huby, kade vedú turistické chodníãky, to v‰etko Vám môÏeme len závidieÈ.
Kultúrna komisia
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Diskusia priniesla zrkadlo do zákruty
na Vendelínskej

Na Patrónke sa uÏ
ãaká pod strechou

DÀa 16. septembra 2009 sa v jedálni Základnej ‰koly v Lozorne zi‰li niektorí poslanci a obãania, aby diskutovali o aktuálnych otázkach Ïivota na‰ej obce.
Úvodom MVDr. Vladimír Beãár, zastupujúci starosta informoval prítomn˘ch o ãinnosti a hospodárení obce od mája 2009, teda od doby odstúpenia b˘valého starostu p. ªubomíra Haramiu. Zdôraznil dôleÏitosÈ vzniku spoloãnosti Lozorno, s. r.o. najmä z ekonomického hºadiska, keìÏe spravuje vodovod, kanalizáciu a ãistiãku odpadov˘ch vôd a nehnuteºnosti vo vlastníctve obce ako zdravotné stredisko, Centrum
kultúry a vzdelávania, Klub dôchodcov, Dom smútku a iné.
V diskusii sa obãania zaujímali najmä o problémy, ktoré sa ich dot˘kajú v ãastiach obce, kde b˘vajú. Zaujímalo ich, kedy sa bude na Hlavnej ulici v hornej ãasti
obce budovaÈ chodník, upozornili na stojacu vodu po daÏìoch na ceste v Kozinci,
kedy bude vybudovaná asfaltová cesta na Îelezniãnej ulici, Ïiadajú hustej‰iu autobusovú dopravu do okresného mesta Malacky, navrhujú obchvat Lozorna a obmedziÈ prejazd nákladn˘ch áut cez obec v noãn˘ch hodinách, ìalej Ïiadajú dobudovaÈ
chodník na Zohorskej ulici, upozornili na neporiadok v okolí Ïelezniãnej stanice,
Ïiadajú o rie‰enie dopravnej situácie na Vendelínskej ulici, Ïiadali o vysvetlenie,
preão bola cena vodného a stoãného zv˘‰ená o DPH a Ïiadali aj ãastej‰ie sluÏby
obecnej polície v obci.
Na otázky a pripomienky poslanci hneì reagovali. V‰etk˘mi problémami sa budú zaoberaÈ a rie‰iÈ v najbliÏ‰om ãase. Prv˘m v˘stupom tohto zhromaÏdenia je nové
zrkadlo pre autá v zákrute na Vendelínskej ulici.
(vh)

Na zastávke Patrónka v Bratislave, neìaleko zastávky MHD, pribudli dva nové
prístre‰ky pre cestujúcich prímestskou dopravou. Obyvatelia neìalek˘ch obcí zo Záhoria, ale aj Bratislavãania tak budú môcÈ
o nieão pohodlnej‰ie ãakaÈ na svoje spoje.
Bratislavsk˘ samosprávny kraj po iniciatíve predstaviteºov záhorsk˘ch obcí investo(dr)
val do prístre‰kov 19-tis. eur.

Plán akcií kultúrnej
komisie
Kultúrna komisia ponúka predbeÏn˘
plán akcií do konca roku 2009:
október – Mesiac úcty k star‰ím – nedeºné
poobedie pri pesniãke
november – Divadielko pre deti
december – Mikulá‰, Vianoãn˘ koncert
Presné termíny akcií budú vyhlásené
v miestnom rozhlase.
Kultúrna komisia

INZERCIA

Jazyková ‰kola v Lozorne
Vás srdeãne poz˘va na kurzy anglického jazyka v spolupráci s renomovanou jazykovou
‰kolou Linguaforum, s.r.o., Bratislava. Ponúkame Vám rôzne kurzy tak, aby si kaÏd˘ vedel
vybraÈ. Kurzy zaãínajú v prv˘ novembrov˘ t˘ÏdeÀ. Koneãné termíny kurzov upresníme
podºa záujmu. Volajte 0911 403 304, pí‰te na angelus@gmail.com.
Te‰íme sa na stretnutie s Vami!
Cenník pre ‰kolsk˘ rok 2009/2010
Kategória
Dospelí

Deti

ÚroveÀ /vek

Poãet
hodín
v t˘Ïdni

DeÀ/ãas

DæÏka vyuã.
hodiny (min.)

Max. poãet
osôb
v skupine

Cena za osobu.
a vyuã.hod

Cena na polrok
(nov.-jan.
/feb.-jún)

Streda/Piatok
16:30 – 17:30
Streda/Piatok
16:30 – 17:30
Streda/Piatok
17:30-18:30

60

10

3 EURO

60 / 108 EURO

60

10

3 EURO

60 / 108 EURO

60

6

4 EURO

80 / 144 EURO

2x

Streda
17:30 – 18:30
Piatok
18:30 – 19:30

60

6

4 EURO

80 / 144 EURO

Zaãiatoãníci

2x

Mierne pokroãilí

2x

Pokroãilí 1+1
(Gramatika so slov. lektor
+ Konverzácia s lektorom
z anglicky hovoriacej
krajiny)
Pokroãilí
NATIVE SPEAKER
(Konverzácia s lektorom
z anglicky hovoriacej
krajiny )
Pokroãilí 1+1
alebo NATIVE

2x

2x

Podºa dohody

60

2

11 EURO

220 / 396 EURO

M·

2x

30

6

3 EURO

60 / 108 EURO

Z· do 10 r.

2x

45

6

3 EURO

60 / 108 EURO

Z· nad 10 r.

2x

60

6

4 EURO

80 / 144 EURO

Anglická herÀa
2 – 4 r.
Anglická herÀa
4 – 6 r.

1x

Streda/Piatok
14:30 – 15:00
Streda/Piatok
15:00 – 15:45
Streda/Piatok
13:30 – 14:30
·tvrtok
9:00 – 10:00
·tvrtok
10:00 – 11:00

60

10

3 EURO

30 / 54 EURO

60

10

3 EURO

30 / 54 EURO

1x

·tudijn˘ materiál Pro Americana a Cambridge University Press
Lektori jazykovej ‰koly Linguaforum, s.r.o., Bratislava
Miesto Centrum kultúry a vzdelávania, Zvonãínska ul., Lozorno, uãebÀa na poschodí

Nesºubujeme jazykové zázraky, iba individuálny a profesionálny prístup.
www.linguaforum.sk
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Otvárame Centrum kultúry!

Centrum kultúry je jedineãn˘m stánkom, zameran˘m na kultúrne, vzdelávacie, informaãné a poradenské aktivity, ale najmä miestom, kde sa môÏu LozorÀania kedykoºvek stretnúÈ a stráviÈ spolu príjemné chvíle. Jeho slávnostné otvorenie s „galaprogramom“
bude 21. novembra 2009. Dovtedy sa tam pomaly zaãnú rozbiehaÈ rôzne aktivity, ktor˘ch poãet a rozmanitosÈ bude, verím, ãasom narastaÈ.
Hneì v úvode by som Vás chcela poprosiÈ o porozumenie
s t˘m, Ïe centrum nebude okamÏite na sto percent fungovaÈ. Nábeh bude pozvoºn˘, primeran˘ tomu, ako budeme schopní zariadiÈ miestnosti a zabehnúÈ jeho celkov˘ chod. ëakujem. Prvou
pravidelnou aktivitou centra, ktorú v Àom nájdete uÏ od 2. októbrového t˘ÏdÀa, je umelecká ‰kola. âoskoro po nej bude nasledovaÈ jazykov˘ kurz, ak bude záujem. Ostatnú aktuálnu ponuku
nájdete na nástenke priamo v centre, na obecnom úrade a budeme ju aj vyhlasovaÈ.
Prízemie
Na prízemí centra nájdete re‰tauráciu s kaviarÀou, ktorá bude
zároveÀ aj ãitárÀou novín a ãasopisov. Sem si budete môcÈ prísÈ
posedieÈ pri káve, ãaji, ãi pive, porozprávaÈ sa, preãítaÈ si noviny,
ãi zahraÈ si napríklad ‰ach. Ak budete chcieÈ preÏiÈ príjemn˘ veãer pri chutnom jedle, ãi pohári vína, nájdete tam aj to. Rovnako
ako aj komornej‰ie kultúrne akcie.
Vedºa re‰taurácie nájdete aj najväã‰iu sálu kultúrneho domu.
Tam sa budú konaÈ veºké kultúrne podujatia, podujatia ‰kôl, spolkov, diskotéky, bály, ale aj svadby, ãi iné súkromné a ìal‰ie akcie,
o ktoré bude záujem. MoÏno prv˘m veºk˘m podujatím v sále
bude galaprogram k slávnostnému otvoreniu centra. Na‰ím zámerom je, aby sa na Àom predstavili predov‰etk˘m miestni umelci, ale aj priatelia a známi LozorÀanov.

ktorého chceme postaviÈ biliardov˘ stôl, tak ako si to mladí Ïelali.
V‰etko ostatné si zariadia podºa seba. Verím, Ïe ná‰ zámer sa nám
podarí zrealizovaÈ, veì na stretnutí so Ïiakmi ‰koly bol o klub veºk˘ záujem. Zvy‰né miestnosti sú uÏ kancelárske – sídlo obecnej polície a kancelárie manaÏmentu centra a re‰taurácie.
Chodby a záhrada
Na chodbách centra by sme radi zriadili vitríny so staroÏitnosÈami, ktoré vypovedajú o histórii Lozorna. Viacerí z Vás, s ktor˘mi sme hovorili, nám sºúbili ich zapoÏiãaÈ. MoÏno ãasom tu vybudujeme aj múzeum Lozorna, kde by podºa mojich poznatkov
viacerí mali ão ponúknuÈ.
Okolie centra zatiaº budujeme, ale verím, Ïe ponúkne dostatoãn˘ komfort i estetick˘ záÏitok. Zapojili sme sa do projektu
Zdrav˘ch záhrad obãianskeho zdruÏenia Jablonka, financovaného z eurofondov, preto rastliny, ktoré vysadíme dostaneme zadarmo. Na‰ím príspevkom bola brigáda. MoÏno ste v prvú septembrovú sobotu spozorovali skupinu nad‰encov, ktorí si pri‰li upraviÈ okolie svojho kultúrneho domu podºa svojich predstáv a doniesli aj nejaké rastlinky zo svojej záhrady. Patrí im veºká vìaka
za ochotu, rovnako ako aj pánovi Petrovi Osuskému zo záhradkárskych potrieb na Hlavnej ulici, ktor˘ venoval kríky na v˘sadbu. Tú dokonãíme koncom októbra, kedy je na Àu najvhodnej‰í
ãas.

Poschodie
Poschodie ponúkne viacero moÏností. Hneì oproti schodom
nájdete uãebÀu alebo zasadaãku, kde budú prebiehaÈ vzdelávacie
aktivity pre v‰etky vekové kategórie. Tou prvou bude anglick˘ jazykov˘ kurz. Je to i miestnosÈ, ktorú majú k dispozícii miestne
spolky pre svoje potreby. Vedºaj‰iu miestnosÈ sme nazvali taneã-

Veºmi si Ïelám, aby sa Centrum kultúry a vzdelávania v Lozorne stalo miestom, kde sa budú stretávaÈ v‰etky skupiny a generácie LozorÀanov pri akejkoºvek príleÏitosti. Hoci len preto,
Ïe si chcú posedieÈ pri ‰álke ãaju a novinách. Verím, Ïe sa nám
to spoloãne podarí.

Upravovali sme okolie centra.

Pomáhali nám aj na‰e deti.
Foto – archív OZ Jablonka

nou triedou, lebo primárne bude slúÏiÈ umeleckej ‰kole pre v˘uãbu taneãnej a hudobnej v˘chovy. Najmä v doobedÀaj‰ích hodinách tu v‰ak plánujeme rôzne ìal‰ie aktivity, ako je anglická
herÀa pre najmen‰ích alebo cviãenie pre seniorov.
Vºavo od taneãnej vstúpite do v˘tvarnej triedy, v ktorej budú
malí a veºkí umelci maºovaÈ, ãi inak tvoriÈ svojimi rukami. S v˘tvarnou triedou susedí kniÏnica. Tam nájdete, verím, Ïe dobré knihy rôznych Ïánrov, ale aj poãítaãe s bezplatn˘m pripojením na internet, ãi informaãn˘ kútik. Pod oknom si budete môcÈ s dobrou
knihou posedieÈ v kresle. KniÏnica je tieÏ priestor, ktor˘ nabáda na
rôzne diskusné stretnutia, ãi predná‰ky, ale vyuÏívaná bude urãite aj inak, podºa potreby.
V projekte, s ktor˘m sme pred 3 rokmi pri‰li za poslancami, sme
si zaumienili vytvoriÈ zaujímav˘ priestor pre mládeÏ. Tak˘, aby sa
im páãil, a aby v Àom mohli tráviÈ voºn˘ ãas podºa svojich predstáv
a zmysluplne zároveÀ. MiestnosÈ, ktorá je prvou v novej ãasti kultúrneho domu po pravej strane je práve Klub mlad˘ch, uprostred

Foto – archív OZ Jablonka

ëakujem
Je to zaujímav˘ pocit, Ïe z nápadu, ktor˘ som raz doma dostala
a to, aby sa b˘valá obecná ‰kola prerobila na kultúrny dom, sa
dnes stáva realita. Nestaãí v‰ak len nápad. Kultúrny dom tu stojí
aj vìaka b˘valému starostovi a poslancom, ktorí tejto my‰lienke
nielenÏe dali zelenú, ale sa obrovskou mierou zaslúÏili o to, Ïe je
z neho tak˘to úÏasn˘ priestor. Chcem sa im preto hneì v úvode
za to poìakovaÈ. PoìakovaÈ sa v‰ak chcem aj skupine dám, ktoré
so mnou mesiace pripravovali projekt programovej náplne ná‰ho
kulturáku – Vlaste Hubkovej, Helene Drobnej, Kataríne Medveìovej-Oveãkovej, Zuzane Filasovej a Martine TvrdoÀovej. Vìaka
v‰ak patrí aj Vám v‰etk˘m ostatn˘m, najmä zástupcom miestnych
spolkov a zdruÏení a dámam z obecného úradu, ktorí ste veºkou
mierou prispeli k tomu, Ïe ná‰ kultúrny dom „oÏíva“.
Dana Ru‰inová, riaditeºka Centra kultúry a vzdelávania
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OÏivíme divadlo?
Podºa Wikipédie, (celosvetovej internetovej encyklopédie,
ktorá je tvorená dobrovoºn˘mi prispievateºmi z celého sveta od
roku 2001) vznikol prv˘ televízor v roku 1927. MoÏno práve
preto, Ïe nebola príleÏitosÈ presedieÈ hodiny pred televíznou obrazovkou, ale skôr pre nad‰enie jedného uãiteºa miestnej ‰koly
vzniklo v Lozorne v roku 1921 „divadelné hnutie“. Viem, znie
to trochu pateticky, ale lozornianske divadelné ochotníctvo pretrvalo podºa kroník a spomienok pamätníkov aÏ do zaãiatku
80-tych rokov. A dokonca pred asi 16 rokmi sa niekoºko nad‰encov rôznych generácii snaÏilo popri miestnej fare nacviãiÈ
novú divadelnú hru. Îiaº, nakoniec z toho nebolo niã, lebo najmlad‰ia generácia to vzdala. E‰te dnes v‰ak Ïijú medzi nami viacerí, ktorí boli aktívnymi hercami „zlatej éry“ ochotníckeho divadla v polovici 20. storoãia v Lozorne.
Otvárame v t˘chto dÀoch nov˘ kultúrny dom. Priestor pre
obnovenie ochotníckeho divadla v Lozorne tu je. Táto téma
nie je len snahou pripomenúÈ, ak˘ bohat˘ spoloãensk˘ Ïivot

Lanãariãovú rodiãia. Jej otec vyrábal kulisy, ale obãas si aj zahral,
mama bola ‰epkárka „v tej klasickej ‰epkárskej búde“ a ona so
sestrou hrali. Pani uãiteºka ich uãila aj spievaÈ, ale nejakú ‰peciálnu v˘uãbu javiskovej reãi nemali. Hrali v‰ak v spisovnej slovenãine. „Po záhorácky sme nikdy nehrali,“ dodáva Mária ·ípová. Naopak reÏisér prízvukoval najmä pred súÈaÏnou prehliadkou,
aby si dávali pozor na slovenãinu. Ak to nezvládli, bol z toho ne‰Èastn˘, lebo divadlo sa v tej dobe bralo veºmi váÏne.
V‰etko si robili sami
Hry, podºa spomienok prítomn˘ch, vyberal reÏisér väã‰inou
z knihy divadeln˘ch scenárov. Kopírky neexistovali, preto si kaÏd˘
sám opisoval z knihy scenár k svojej postave. Jednu hru nacviãovali takmer dva mesiace a to sa stretávali dva razy do t˘ÏdÀa. Kost˘my si poÏiãiavali v divadelnej poÏiãovni na Dunajskej ulici v Bratislave a niekedy si aj ão-to sami u‰ili. Sami si zabezpeãovali aj
kulisy. âasÈ dováÏali z Moravy, ãasÈ si vyrobili sami. Roky ich tvoril najmä Matú‰ Ondria‰, otec pani Lanãariãovej. Nábytok do hier
nosili z domu. „ Stratila som takto jednu na‰u nádhernú truhlicu,
za ão sa na mÀa doma hnevali,“ spomína Anna Hájková. Masky

Lozornianski divadelní ochotníci (zºava) Mária ·ípová, Vilma
·Èastná, Anna Hájková, Mária Lanãariãová, Jozef Lányi, Ján Draho‰, Jozef Lehman.

Divá Bára, 1956.

bol v obci pred pár desiatkami rokov. Má ambíciu byÈ aj „hodenou rukavicou“ niekomu, kto by mal chuÈ oprá‰iÈ starú históriu, „poblázniÈ“ opäÈ skupinu LozorÀanov a spraviÈ z nich
hercov. AspoÀ tak˘ch, ak˘ch majú napríklad v Malackách,
Banskej ·tiavnici, v Poprade, ãi Rimavskej Sobote. Ako totiÏ
ukazujú skúsenosti, dá sa to robiÈ aj dnes, len na zaãiatku musí
byÈ jeden veºk˘ nad‰enec.
Divadlom Ïili celé rodiny
Boli dobrou partiou, hrali celé rodiny, no najmä bol to pán riaditeº miestnej ‰koly Ján Bernát, ktor˘ bol hnacím motorom ochotníckeho divadelníctva v jeho „zlatej ére“ (zhruba polovica 20. storoãia) v Lozorne, zhodujú sa jej priami úãastníci – Mária ·ípová (1933), Anna Hájková (1943), Jozef Lányi (1924), Vilma ·Èastná (1929), Ján Draho‰ (1942), Jozef Lehman (1945) a Mária Lanãariãová (1941), s ktor˘mi sme spomínali v jeden septembrov˘
podveãer na obecnom úrade. Hoci ich bolo len sedem, zasadaãka bola plná vravy. Na stole leÏalo mnoÏstvo fotografií, pri prezeraní ktor˘ch prítomn˘m Ïiarili oãi a chvíºku som aj ºutovala, Ïe
sme ich nespovedali osobitne, lebo kaÏd˘ mal stále ão povedaÈ.
Nemuseli nás presviedãaÈ o tom, Ïe divadlo hrali radi. Cítili sme
to v atmosfére posedenia, kde sa rozprávalo, prekrikovalo, skákalo do reãi, smialo i spievalo.
Podnetom, preão sa dali na divadlo, bol najmä Ján Bernát,
vtedaj‰í riaditeº ‰koly a jeho manÏelka – uãiteºka. Neskôr to bol
reÏisér ·tefan Minaroviã. Bola iná doba, takÏe Ïiaci si nedovolili
odporovaÈ, keì im povedali, aby pri‰li hraÈ divadlo, spomína Ján
Draho‰. Jozefa Lehmana priviedol k herectvu star‰í brat, Máriu

vyrábal najmä riaditeº Bernát, ktor˘ bol aj maliarom. Vyrábali si aj
plagáty a lístky, spomína pán Lányi. Kulisy potom stavali, menili
a skladali tieÏ sami, ale aby to ‰lo r˘chlo, kaÏd˘ presne vedel, ão
má kedy a kde vziaÈ.
V 50-tych rokoch hrávali v kinosále (dnes bufet na rohu Novej a Staniãnej ulice), potom v hostinci „U Jankoviãa“ (dnes „U Celáka“), kde bolo aj pódium. V zime sa tam poãas nácvikov nekúrilo, takÏe nacviãovali v kabátoch. A keì potom postavili pódium
v budove dne‰nej telov˘chovnej jednoty, divadlá sa hrali tam. Raz
hrali aj vojakom na Tureckom vrchu. „Pódium nám postavili na
sudoch. V‰etko sa pod nami h˘balo,“ spomína na „divoké“ predstavenie Mária Lanãariãová.
Bitka o vstupenky
Jednu hru zahrali zhruba päÈ aÏ osem razy, najviac v Lozorne,
potom v okolit˘ch dedinách a niekedy aj na súÈaÏnej prehliadke.
Sála bola vÏdy úplne vypredaná. Niekedy hrali aj dva razy za deÀ,
poobede okolo ‰tvrtej pre deti, o siedmej pre dospel˘ch. „Hrali
sme v Zohore. V‰etky stoliãky boli obsadené, ale tlaãili sa ìal‰í.
A keìÏe mali vypité, odmietali zaplatiÈ vstupné. Môj muÏ tam vtedy predával lístky a nechcel ich pustiÈ. Zbili ho tak, Ïe ho museli
na‰i naloÏiÈ do auta. My sme uÏ hrali a ja som na pódiu aj vnímala, Ïe sa tam ãosi deje. A v zákulisí chodil nervózny reÏisér a
v‰etk˘ch prosil, aby mi nepovedali, ão sa stalo, skôr ako dohrám,“
spomína dnes uÏ s úsmevom pani Vilma.
Bolo im tam spolu skvele. Po nácvikoch si zvykli spolu posedieÈ. A hoci to bola doba konzervatívna a na scéne sa nesmelo ani
Pokraãovanie na str. 8

LOZORNO_0309:LOZORNO_12/04_prac

13.10.2009

15:27

Stránka 8

8

KULTÚRA

SPRAVODAJ OBCE LOZORNO 3/2009

Téma ● Téma ● Téma ● Téma ● Téma ● Téma ● Téma ● Téma ● Téma ● Téma ● Téma ● Téma ● Téma ● Téma ● Téma
Dokonãenie zo str. 7
len pobozkaÈ, v zákulisí to vyzeralo inak. „Aj sme sa za ruky chytili, aj sme sa tam lubali,“ usmieva sa Mária Lanãariãová. Aj prvé
lásky tam preÏili. Pán Lányi potvrdzuje: „Hrali sme Inkognito „U
Jankoviãa“ a zrazu zhaslo svetlo. Hneì sme sa lubali.“ Pani Vilma
oponuje, Ïe niã také sa nedialo, ale ona hrávala hlavne v drámach. Postavy prideºoval reÏisér a väã‰inou boli podobného charakteru. Pani ·ípová hrávala väã‰inou „pletkavé tetky“, teda klebetnice, Jozef Lányi zasa milovníkov.
Najkraj‰ia rola
Pri spomienke na najobºúbenej‰iu rolu sa nejednému z prítomn˘ch objaví úsmev na tvári. Pani Lanãariãová hneì opí‰e svoju prvú úlohu, keì ako zhruba 4-roãná mala leÏaÈ komusi na pleci, dojesÈ jablko a tuho zaspaÈ. Ale ona len jedla a nie a nie zaspaÈ, aÏ ju museli napomenúÈ, aby uÏ spala. Smiechom sa v‰ak
zadú‰a pri spomienke, keì mala svojmu hereckému kolegovi plakaÈ na kolenách a ona ho popritom ‰teklila, takÏe jej do ucha poriadne nadával. Pani Hájková pridáva s veºk˘m smiechom spomienku, ako hrala svoju krásnu rolu – hlavnú úlohu v hre Svadobn˘ závoj v Stupave, kde mala omdlieÈ a mali ju kriesiÈ vodou.
Zabudli v‰ak daÈ na scénu vodu a tak ju f⁄kali vínom, ktoré tam

Divá Bára, 1955.

nech˘balo. Jozef Lányi spomína najmä na svoje roly milovníkov
v hrách Prasknut˘ mlieãnik, Jej pastorkyÀa, Divá Bára, ãi Podpaºaãova dcéra a ìal‰ích, v ktor˘ch hrával najmä s pani Máriou Jáno‰ovou a Vilmou ·Èastnou. Najviac spomína na Francka z Podpaºaãovej dcéry. „UÏ poãas deja sme zoÏali potlesk,“ spomína.
Najobºúbenej‰ou postavou pani ·Èastnej v‰ak bola Aniãka v hre
Otec, ktorú hrala v roku 1952.
Ján Draho‰ si rád spomína na postavu poºovníka v Divej Báre,
ktor˘ ju v podaní Márie Lanãariãovej zachránil. Pani Mária si v‰ak
obºúbila aj rolu ªubky v rovnomennej hre. Jozef Lehman bol najmlad‰ím zo spomínajúcich a aj preto mu utkvela v pamäti najmä
úloha ‰koláka v hre ëaleká ozvena a Nebezpeãn˘ vek.
Silvestrovské kukuãky
Divadelné umenie, schopnosÈ improvizácie sa v‰ak v Lozorne
neprezentovali len na divadeln˘ch doskách. LozorÀania si pri‰li
na svoje aj na povestn˘ch „Silvestrovsk˘ch kukuãkách“, ktoré boli
ak˘msi estrádnym programom v podaní miestnych obyvateºov.
Najväã‰í vtipkári, ktor˘m dominoval podºa prítomn˘ch Rudo
Rácz a Anna Sabolová vÏdy na konci roka vtipne zhrnuli najväã‰ie „udalosti“, v skutoãnosti klebety dediny za rok. A Ïe to bola
ozaj veºká zábava, potvrdzuje zasadaãka plná smiechu, keì nám
o tom rozprávali.

Záber z predstavenia v roku 1975.
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Zakladáme detské divadlo
„Komorné divadielko detí z Lozorna na‰tudovalo divadelnú rozprávku podºa scenára Klárky Polákovej, Ïiaãky 4. triedy
Z· a 26. apríla 2009 ju zahrali veºk˘m aj mal˘m divákom
v priestoroch miestnej základnej umeleckej ‰koly. Hra O statoãn˘ch námorníkoch sa uskutoãnila najmä vìaka detsk˘m
hercom, ktorí podali bravúrne v˘kony a zoÏali veºk˘ potlesk.“
Spravodaj obce Lozorno 2/2009.
Od Vianoãn˘ch prázdnin v minulom ‰kolskom roku sme
v amatérskych podmienkach zaãali skú‰aÈ túto divadelnú hru.
Kulisy i kost˘my si deti u‰ili, nakreslili a vyrobili úplne sami.
Keì sme v apríli mali premiéru, ani sme netu‰ili, Ïe po ozname v dedinskom rozhlase sa stoliãky bleskovo zaplnia, ba museli sme priná‰aÈ aj ìal‰ie. Premiéra dopadla úspe‰ne. Bol aj
potlesk aj rozÏiarené oãká po dobre vykonanej práci.
Preto, ak by bol záujem, radi by sme vzkriesili divadelného ducha tu v Lozorne. Veì voºakedy sa tu vraj hrávalo divadlo a poriadne dlho. Tak do toho! Sálu uÏ máme a snáì sa
prihlásia aj malí herci. KaÏd˘ rok by sme chceli na‰tudovaÈ
jednu aÏ dve hry v závislosti od záujmu a v˘drÏe mal˘ch hercov. Zaãneme? Ak máte záujem, zavolajte na telefónne ãíslo
0910 568 693.
Eva Poláková
Foto – Patrik Harák

Deti zoÏali obrovsk˘ potlesk.
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Roky 1921 - 1983
Podºa kroniky obce sa prvé divadelné predstavenia miestnych
ochotníkov objavili v Lozorne v roku 1921. Prvou hrou bol Betlehemsk˘ hlásnik, ktor˘ nacviãil vtedaj‰í rechtor-uãiteº Takáã. Herci Jozef Dani‰ka, Gracian Minaroviã, Michal Ledník, Ján Vanek,
·tefan Minaroviã, Katarína Klemonová, rod. Dani‰ková, Anna Lutonská – Hájková, Michal Valent, Lajo‰ Lutonsk˘, Karol Lutonsk˘
v tej dobe divadlo aktívne hrávali.
Neskôr sa divadlo hralo aj v Dobrovoºnom hasiãskom zbore.
V divadelnom predstavení „Halmica bez po‰kvrny“ vynikla Anna
Sabová a Franti‰ek ·ablica. Aj pani Mária ·ípová spomína na svoje divadelné zaãiatky v hrách s hasiãskou tematikou, ako Na pomoc, Hora volá, ãi Úboh˘ manÏel pod reÏijn˘m vedením Ferka
Mareka a Jozefa Hricu.

hry Na zakliatom zámku, Dve Marienky, Zakliati bratia, Stratil sa
hlásnik Cibuºa, Stotisíc, VíÈazi, Aladinova ãarovná lampa, Generál a ìal‰ie. Zväzarm sa v tejto dobe predviedol hrou Lampiónová slávnosÈ.
V sedemdesiatych rokoch divadlo zastre‰oval aj Socialistick˘
zväz mládeÏe (SZM) pri Osvetovej besede a tak v roku 1972 vznikla hra od Jána Palárika, s ktorou ochotníci získali popredné umiestnenie na prehliadke mal˘ch javiskov˘ch foriem v Trnave a zvíÈazili na krajskej súÈaÏi v Nitre. V roku 1973 na‰tudovali divadelníci e‰te hru Matka od Júliusa Barãa – Ivana, v 1981 to bola hra Aká
choroba, taká medicína. Poslednou hrou, ktorú divadelní ochotníci v Lozorne na‰tudovali podºa kroniky bola v roku 1983 hra
Îenba.

Marína Havranová, 1956.

Byãianka z doliny, 1976.
Podºa obecnej kroniky existuje aj „Kronika divadelného ochotníckeho krúÏku pri Osvetovej besede v Lozorne“. Ak by ste o nej
vedeli, dajte nám, prosím, vedieÈ na obecnom úrade.
Tému pripravili Vlasta Hubková, Zuzana Filasová a Dana Ru‰inová
Foto – dr, archív Vilmy ·Èastnej, Márie ·ípkovej a Jozefa Lányiho

Po roku 1948 fungoval miestny divadeln˘ krúÏok v rámci Osvetovej besedy, ktorá mala v náplni organizovaÈ kultúrne a osvetové
ãinnosti. V rokoch 1948-55 sa divadlo hralo pod hlaviãkou âeskoslovenského zväzu mládeÏe (vtedy âSM), V˘boru Ïien a Sokola (vtedaj‰ia telov˘chovná organizácia). V rámci âSM zahrali LozorÀania
hry Má‰enka, Statky zmätky, Lakomec, Divá Bára, Úklady a láska.
V˘bor Ïien zastre‰il predstavenia pod názvom Inkognito, Otec, ·kriatok. V Sokole pripravili hru Kamenn˘ chodníãek.
LozorÀania boli podºa kroniky veºmi nároãní, keìÏe chodili do
divadiel aj do Bratislavy. Miestne divadelníctvo v‰ak podporovali
vypredan˘mi sálami a tak sa podºa archívov z v˘nosov za predstavenie v 50-tych rokoch minulého storoãia financovala napríklad v˘stavba Sokola i javisko vo vtedaj‰om novom kultúrnom dome.
V roku 1957 pripravili miestni ochotníci hru Jej pastorkyÀa.
S Podpaºaãovou dcérou od Josefa Kajetána Tyla obsadili 1. miesto
na okresnej súÈaÏi. V 1959 nacviãili hru Zlomená p˘cha, s ktorou
vystúpili aj v Zohore a Kuchyni. V 1961 zastre‰il Zväz ãeskoslovensko-sovietskeho priateºstva (vtedy SâSP) hru Slovo má babiãka, hranú aj v Stupave, Plaveckom ·tvrtku, Záhorskej Vsi a Kuchyni. V 1962 SâSP nacviãilo pod vedením reÏiséra Bernáta ëalekú ozvenu. Deti základnej ‰koly predviedli v roku 1958 – 1961

Marína Havranová, 1956.

„Zlatá éra“ (zhruba polovica 20. storoãia) ochotníckeho divadla
v Lozorne podºa spomienok p. Vilmy ·Èastnej
Najv˘znamnej‰ie hry
Otec
·kriatok
Nov˘ Ïivot
Gazdiná roby
Mari‰a
Divá Bára I.
Divá Bára II.
Inkognito
Svadobn˘ závoj
Statky zmätky
Îensk˘ zákon
Radúz a Mahuliena
Kamenn˘ chodníãek

V hlavnej úlohe
Vilma ·Èastná a Vladimír Minaroviã
Vilma ·Èastná a Jozef Lányi
Vilma ·Èastná a Jozef Lányi
Mária Jáno‰ová
Mária Jáno‰ová
·tefánia ·losárová
Mária Lanãariãová
Helena Paulíková
Anna Hájková
Zuzana ·urinová
Vilma ·Èastná (Mária Jáno‰ová)
Jaroslava Vavreãanová a Franti‰ek Hájek
Anna Hájková

Herci
Valent Matulník, Ondrej Folt˘n, Maximilián Folt˘n, Maximilián Draho‰, Alexander Kopáã, Alojzia ·kopková, Mária Mackoviãová, Jozef Folt˘n, p. Mazúr, Anna Vinceová – uãiteºka,
Ivan Jáno‰, Matilda Grujbárová, Franti‰ek Lehman, uãiteºka
Mrázová, Mária Adamcová, Lidka ·urinová, Ján Draho‰, Ivan
âesnek, Mária Turnerová, Anna Hájková, Jozef Lányi, Vilma
·Èastná, Jozef Lehman, Mária Lanãariãová.
RéÏiséri
Ján Bernát a ·tefan Minaroviã
·epkárky
Mária Ondria‰ová a Mária Minaroviãová – uãiteºka
Pomocná réÏia
pani uãiteºka Bernátová
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Ochotníci z Banskej ·tiavnice
Podºa b˘val˘ch lozornianskych ochotníkov dnes uÏ doba
amatérskemu divadlu nepraje. Problémom je podºa nich nedostatok ãasu strednej a nezáujem mladej generácie o takto
stráven˘ voºn˘ ãas. Priná‰ame profil jedného mimoriadne aktívneho amatérskeho divadelného súboru z Banskej ·tiavnice,
ktor˘ hrá pre radosÈ a s veºk˘m záujmom divákov. PoÏiadali
sme dve z ãleniek o krátky popis súboru. UÏ spôsob, ak˘m to
urobili, napovedá, Ïe uvoºnená a veselá atmosféra v súbore je
zrejme jeho dôleÏit˘m zjednocujúcim prvkom a preto sme do
príspevku takmer nezasahovali.
Nieão k súboru:
Meno a priezvisko: Paradájz Pikãr
Zamestnanie: komedianti
Poãet: ustálen˘ takmer bez "perimén"
Vek: od 21 do 54 (rokov pochopiteºne )
Stav: divadelne stále slobodní bez záväzkov :-), ale s podväzkami
Bydlisko: Banská ·tiavnica a okolie
Vznik: dávno, veºmi dávno ...
Nieão k názvu:
Paradajz je tak˘ vrch nad Banskou ·tiavnicou. ËaÏko povedaÈ, ãi názov vznikol od slova Paradiso ãiÏe raj, alebo od
paradajky. KaÏdopádne, keì spolu hráme, máme sa ako v raji
a paradajky do nás nikto nehádÏe. UÏ niekoºko rokov sa drÏíme na ‰pici svetovej popularity, najmä v okrese Banská ·tiavnica. VÏdy mávame vypredané (nehráme ãasto a sála je malá
:- ). Nie sme chvalabohu nikde organizovaní a nikomu zaviazaní a hráme vtedy, keì máme chuÈ a chce sa nám.
Hrávame len autorské hry a to v˘luãne od jedného autora,
teda autorky. Volá sa Monika Hricová a stále "sa to v nej berie".
Hrávame radi.
UÏ niekoºko rokov.
Pravdepodobne aj budeme.
E‰te niekoºko rokov.
AÏ k˘m nás smrÈ nerozdelí.
Nieão k hrám:
Chronologicky „od zadku“ ãiÏe od súãasnosti späÈ do minulosti.
Déja vu alebo opakovanie je matkou veselosti. (r.2009)
Obludárium alebo Adelka e‰te neveãerala. (r.2008)
Nebo, peklo, r@j a späÈ (r.2007)
No a pred t˘m : Vtedy na záchode - prv˘ ‰tyavnyck˘ splachuvací western, O Hlade, K. alebo ako zememeraã k povoleniu
pri‰iel, Trojo rozmarn˘ch rozprávaní o muÏoch a ich Ïenách...
Banská ·tiavnica je krásne historické mesto a moÏno to
motivuje miestnych ºudí k tomu, aby hrali divadlo. Najdlh‰iu

Relax v Dudinciach
Pre‰iel rok a znova sme si zaãiatkom
júla balili kufre do Dudiniec, aby sme
tam strávili t˘ÏdeÀ oddychu. Zdravie
sme si utuÏovali pod kontrolou zdravotného personálu. Procedúry, stravovanie,
plávanie boli celodenné starosti na tento t˘ÏdeÀ. Veãerom zneli piesne, vtipy,
tanec. DruÏba sa tieÏ utuÏila, keì sa objavila „moravská krv“. Nastal ãas náv‰tevy viníc – nie v pote tváre, ale s posedením a obãerstvením. KeìÏe ãas bol
letn˘, jeden veãer sme sa v prírode stretli pri opekaãke. Jubilanti v‰etk˘ch ãastovali obãerstvením. Pitn˘ reÏim bol odporúãan˘ z prameÀov, ale tá vôÀa nikomu nechutila. Po nádhernom t˘Ïdni sa
uÏ v‰etci te‰ili domov, ale robili si aj plány na budúci rok.
Zlata ·kopeková, predsedníãka ZO SZËP
Foto – Vojtech Valach

O rok chcú ísÈ zas.

Súbor sa uÏ roky takmer nemení. Je to skvelá partia.

takmer 15-roãnú tradíciu má divadelné zoskupenie „Paradájz
Pikãr“. Názov v sebe humorne kombinuje meno vrchu nad
·tiavnicou s Hollywoodom. Vzniklo pred mnoh˘mi rokmi.
Zakladateºkou a vedúcou osobnosÈou divadla je Monika Hricová, reÏisérka, scenáristka, hereãka, autorka v‰etk˘ch moÏn˘ch textov, aj k pesniãkám, kost˘mová návrhárka, manaÏérka, speváãka a rozsievaãka dobrej nálady. Divadlo hrá v˘luãne autorské hry z jej dielne.
Divadlo je v meste a jeho okolí veºmi populárne. Najãastej‰ie vystupuje v lete v ka‰tieli vo Sv. Antone a tak ho poznajú aj náv‰tevníci mesta. Zaãínali sme so sériou humorn˘ch
scénok v rámci noãn˘ch prehliadok ka‰tieºa a popritom sme sa
snaÏili nacviãiÈ aj jednu divadelnú hru. Dnes z kapacitn˘ch
dôvodov nacviãíme jednu väã‰iu hru, ktorú hráme na nádvorí
ka‰tieºa a inde. V ostatnú ãasÈ roka vystupujeme väã‰inou na
poÏiadanie, divadlo hrá aj v kultúrnych domoch. Párkrát sa
predstavilo aj partnerskému mestu Moravská Tﬁebová v rámci
tamoj‰ích Dní slovenskej kultúry. Ako inak s veºk˘m úspechom. Na nácvikoch sa stretávame raz t˘Ïdenne zhruba dva
mesiace pred premiérou novej hry. Poãet ãlenov sa pohybuje
okolo 10 a zloÏenie je pomerne stále. Nikto z ãlenov sa nechce pripraviÈ o radosÈ zo spoloãn˘ch skú‰ok, príprav javiska,
techniky, kulís, kost˘mov a v neposlednom rade aj pohybu po
javisku pred davmi rozosmiatych divákov.
Monika Hricová a Silvia Herianová,
ãlenky divadla Paradájz Pikãr
Foto – archív autoriek
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Divadlo utí‰ilo ‰kôlkarov
Hoci bol len zaãiatok ‰kolského roka, uÏ sme 8. septembra
2009 privítali v priestoroch materskej ‰koly bábkové divadlo
pána StaÏana, ktor˘ je uÏ treÈou generáciou v bábkohereckej
rodine. KaÏd˘ literárny útvar, ale hlavne bábkové divadlo má
pre deti svoje osobitosti. My sme tentoraz najmä oãakávali, Ïe
nám „uãiãíka“ plaãúce trojroãné deti. Splnilo sa nám to, pretoÏe preÏívali dej divadielka, akoby boli jeho súãasÈou. PozorovaÈ ich vtedy je pre nás, uãiteºky, mimoriadne vzácne.
Pre star‰ie deti má bábkové divadlo in˘ v˘znam. Rozvíja
ich umelecké a citové hodnoty a môÏe tak pôsobiÈ na ich charakterové vlastnosti. O divadelnej rozprávke deti ìalej rozprávajú, hodnotia hrdinov, niekedy ich aj kreslia, takÏe sa im spätne rozvíjajú reã, pamäÈ, myslenie, predstavy, grafické zruãnosti
a podobne.
Neuveriteºná je v‰ak obrovská radosÈ a ‰Èastie, ktoré deti
preÏívajú po celú dobu predstavenia, na ktorom sa musia aj
spoloãensky správaÈ. Po kaÏdom takomto divadielku sa te‰íme
na ìal‰ie. Zavíta k nám v októbri aÏ z Ko‰íc.
Plány
Do konca tohto roka zaÏijeme e‰te dve bábkové predstavenia a tri krásne besiedky - „Úcta star˘ch rodiãov“, „Mikulá‰“
a „JeÏi‰ko na Vianoce“. MoÏno aj k t˘mto besiedkam by sme
uvítali dobrosrdeãného darcu. Okrem toho by sme veºmi radi
nadviazali vzÈah napr. s domácim koníkom, oveãkou alebo
in˘m zvieratkom, ktoré by sme mohli opakovane nav‰tevovaÈ.
Anna Ledníková, riaditeºka M·
Foto – archív M·

DETI A MLÁDEÎ

V Abelande bojovali
o princeznú
S príchodom septembra sme na Abelande privítali nového
ãlena rodiny Matú‰ka Abela a zároveÀ Dedinka remesiel opäÈ
po prázdninách obnovila soboty v duchu tradície a histórie.
Prvé na rade boli ryby, ktoré sú vyobrazené aj na na‰ich minciach, ìal‰ia sobota bola v znamení psíkov a ich milovníkov,
na na‰om vinobraní sme spracovávali hrozno a vyrábali víno.
V sobotu 10. októbra 2009 sme videli ukáÏky historickej
bitky z 12. storoãia s turnajom o spanilú princeznú. Plánujeme tieÏ súÈaÏe vo vyrezávaní tekvíc, tradiãnú zabíjaãku, Hubertovu jazdu, vianoãné trhy... Te‰íme sa, Ïe nás nav‰tevujú
najmä rodiny s deÈmi, ktor˘m sme zaãali stavaÈ drevené detské ihrisko.
Obãianske zdruÏenie Abeland ìakuje svojim sponzorom
z radov LozorÀanov, najmä firme Karoviã, Hasit, Píle Igor ·imek, Poºnohospodárskemu druÏstvu a in˘m priaznivcom.
Rodina Abelov˘ch
Foto – archív Abelandu

V historickej dedinke nájdete tradiãné remeslá,

Divadlo pána StaÏana.

historické odevy i hudbu.

ëakujeme za dar

V októbri príde divadielko z Ko‰íc.

Nestáva sa tak ãasto, Ïe sme z ak˘chkoºvek pohnútok
obdarovaní, i keì sa to uÏ v minulosti stalo. Tentokrát sa na
nás usmialo ‰Èastie v podobe troch zánovn˘ch televízorov.
ëakujeme za ne pánovi ·tefanovi Eliá‰ovi, poslancovi obecného zastupiteºstva.
Anna Ledníková, riaditeºka M·
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Detsk˘ tábor na Abelande
Stretli ste sa uÏ niekedy s nejak˘m svätcom? Îe nie? Tak to ste
urãite neboli tento rok na dennom detskom kresÈanskom letnom
tábore, ktor˘ sme organizovali od 3.-7. augusta 2009 na miestnom ranãi Abeland.
V‰etko sa to zaãalo v pondelok ráno svätou om‰ou v na‰om
kostole, kde sme si spoloãne vyprosovali poÏehnanie pre cel˘ ná‰
tábor. Po nej sme deti vyviezli autami na Abeland, kde nás privítal ná‰ pustovník vo svojej pustovni. KaÏd˘ deÀ bol od 8:00 do
16:00 pre deti pripraven˘ zaujímav˘ program. Po rannej modlitbe
a hymne tábora sme sa prostredníctvom scénky zoznámili s Laurou Vicun͂ou, Jánom Mária Vianneyom, Máriou Goretti, Katarínou
Laboure a Dominikom Sáviom – ºuìmi, ktorí obetovali svoj Ïivot
z lásky k Bohu za svojich blíÏnych. Ako správni pustovníci sme si
vyrábali habity (batikované triãká), ruÏence (z vrchnákov od flia‰),
rehoºné opasky ãi medailóniky Panny Márie. Nech˘bali rôzne súÈaÏe, tajniãka, ãi stopovaãky, pri ktor˘m naj‰ikovnej‰ie druÏstvo
získalo poklad dÀa – obrázok svätého, o ktorom sme sa v ten deÀ
rozprávali, a ktor˘ sme potom zavesili ako vitráÏ na ranãi v kostolíku. A keìÏe kaÏd˘ stredovek˘ ãlovek urãite vedel jazdiÈ na
koni, túto zruãnosÈ sme si vyskú‰ali aj my. Na záver tábora na nás
ãakala na fare veºká torta, po ktorej sa len „zaprá‰ilo“. Cel˘ tábor
sme zakonãili scénkami zo Ïivota svät˘ch, ktoré si deti pripravili
pre svojich rodiãov. Spoloãne sme sa potom pobrali na svätú
om‰u, pri ktorej sme ìakovali za v‰etko krásne, ão sme poãas tohto t˘ÏdÀa preÏili.
Rada by som e‰te poìakovala v‰etk˘m animátorom i pánovi

Ako správni pustovníci sme si vyrábali habity.
farárovi za spoluprácu pri organizovaní tábora, za v‰etku ich námahu a obetavosÈ. Veºmi pekne ìakujem Andrejke Abelovej a Zuzke Filasovej, Ïe sa starali o na‰e hladné Ïalúdky, ako i v‰etk˘m,
ktorí nám ak˘mkoºvek spôsobom pomohli.
Monika Folt˘nová, Foto - autorka

Prázdninová stanovaãka
„Komu sa nelení, tomu sa zelení,“ zvykne sa hovoriÈ. Nám sa
veruÏe nelenilo a na konci júla sa partia „13 statoãn˘ch“ vybrala
na dlho oãakávanú trojdÀovú stanovaãku. V‰etko to zaãalo v stredu ráno svätou om‰ou v na‰om kostolíku, kde sme si vyprosovali
poÏehnanie celej akcie. A potom hybaj si rozdeliÈ posledné veci
do ruksakov a mohli sme vyraziÈ. Na‰a trojhodinová túra sa zaãala v Plaveckom Podhradí. Spoloãn˘mi silami a obetovaním svojich námah za druh˘ch sme ju úspe‰ne zvládli. Cieº – Amonova
lúka – dosiahnut˘!
By ste inak neverili, koºko sa ãlovek na takej stanovaãke nového dozvie a nauãí! Napríklad ako zhotoviÈ parádnu hojdaãku,
vystrúhaÈ varechu z obyãajnej paliãky, ãi vyskú‰aÈ si svoju odvahu pri lezení. Zistíte aj to, ktoré veci sú ozaj nevyhnutné (50 m
lano), a bez ktor˘ch sa naopak dá preÏiÈ (spacák). V‰elião sme videli, v‰elião sme objavili, ale najväã‰ou atrakciou celého pobytu
bol jednoznaãne baseball, od ktorého chlapcov odlákali iba „kuchynské ãi konzumovacie“ povinnosti v na‰ej doãasnej kuchyni u
„Veverky“. Krásnym darom od Pána Boha bola pre nás skupinka
asi ‰iestich turistov, z ktor˘ch sa „vykºuli“ mini‰tranti na ãele s pánom kaplánom, hºadajúci miesto, kde by mohli odslúÏiÈ svätú
om‰u. Opustili sme teda svoje hry a spolu sme slávili svätú om‰u.
Tri dni v‰ak ubehli ako voda a my sme sa museli vrátiÈ zase
domov. Boli to v‰ak nádherné a nezabudnuteºné chvíle, na ktoré
i teraz s úsmevom spomíname.
Monika Folt˘nová,
Foto – autorka

âlenovia „expedície“ na Amonovu lúku.

Boli s nami aj tí najmen‰í.

Príìte si zaspievaÈ
Po dlh˘ch prázdninách sa nezaãala iba ‰kola, ale i ìal‰í rok ná‰ho Vajíãka. Vajíãka? No predsa detsko-mládeÏníckeho spevokolu.
Preto, ãi ste malí a ãi veºkí, poz˘vame vás i vás i vás kaÏd˘ piatok
okrem prvého piatka a kaÏdú prvú nedeºu v mesiaci hodinu pred
svätou om‰ou na faru, kde sa nauãíme nejaké nové pesniãky, ktoré
spievame na detsk˘m svät˘ch om‰iach.
Te‰íme sa na vás!
Zuzka Ondru‰ová a Monika Folt˘nová, vedúce spevokolu Vajíãko
Foto – archív autoriek

Vajíãko vystúpilo aj na Sviatku hudby.
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Príìte diskutovaÈ o Mu‰ke!

Umelecká ‰kola sa sÈahuje!

Milé mamiãky najmen‰ích detí, príìte na stretnutie o ìal‰om smerovaní Materského centra Mu‰ka. V ãase, keì sme ho
zakladali, bolo hlavnou náplÀou jeho ãinnosti – herÀa pre deti, v ktorej si zvykali na kolektív a zároveÀ aj na prostredie lozornianskej materskej ‰koly. Popritom sme sem-tam zorganizovali hudobnú, ãi v˘tvarnú v˘chovu, besedu s odborníkom
na tému blízku tomuto Ïivotnému obdobiu, ale aj kurz prvej
pomoci zameran˘ na najmen‰ie deti, ãi kurz sebaobrany.
Mu‰ka sa v‰ak stala dôleÏit˘m priestorom aj pre stretnutia
mamiãiek, ktoré takto nadväzovali kontakty v dedine, keìÏe
mnohé z nich sa do nej prisÈahovali a nemali tu nikoho známeho. Za seba môÏem povedaÈ, Ïe to bolo to najlep‰ie, ão
sme mohli urobiÈ. Dnes sme celkom dobrá partia vesel˘ch
Ïien, ktoré uÏ síce deti poslali do ‰kôl, ale naìalej sa stretávame pri rôznych in˘ch príleÏitostiach. Z t˘chto stretnutí uÏ navy‰e vzi‰iel nejeden dobr˘ v˘stup aj pre Lozorno – altánok
v ‰kole, Míºa pre mamu, Sviatok hudby, ãi najnov‰ie práve otvárané Centrum kultúry a vzdelávania.
Zdá sa v‰ak, Ïe doba pokroãila a záujmy teraj‰ích mamiãiek najmen‰ích detí sa zmenili. A my by sme potrebovali vedieÈ, ão sa dá urobiÈ pre to, aby Mu‰ka opäÈ oÏila.
Poz˘vame Vás preto v ão najväã‰om poãte na diskusiu
o budúcom smerovaní Mu‰ky.

Nov˘ kultúrny dom nám padol rovno z neba! Ale, aby som
bol realistom - srdeãná vìaka v‰etk˘m, ktorí sa priãinili o my‰lienku a realizáciu nového kultúraku!
Na‰u umeleckú ‰kolu nav‰tevuje v tomto roku 61 detí z Lozorna v hudobnom, taneãnom a v˘tvarnom odbore, teda dve
nové triedy v kultúrnom dome vyuÏijeme naplno. Od septembra vyuãuje v˘tvarnú triedu ªubica Kainová – poslucháãka
V. roãníka Vysokej ‰koly v˘tvarného umenia v Bratislave a taneãnú triedu vedie rodáãka z Ostravy Hana âihánková, momentálne poslucháãka Vysokej ‰koly múzick˘ch umení v Bratislave.
V ‰iestom roku na‰ej existencie opäÈ „expandujeme“. Roz‰irujeme na‰e pôsobenie do obcí Láb a Vysoká pri Morave,
ãiÏe snaÏíme sa ‰íriÈ umenie v 7 obciach. Pribrali sme pedagóga na spev Juliu ·ãepánovú, LozorÀanku, ktorú mnohí poznajú z jej opern˘ch vystúpení na Sviatku hudby. Celkov˘ poãet detí v na‰ej ‰kole je dnes uÏ 172.
Chcel by som tieÏ poìakovaÈ pánovi Jánovi DaÀovi, riaditeºovi Z· za päÈroãnú ústretovosÈ s prenájmom triedy. Milí LozorÀania, verím, Ïe budete maÈ aj tento ‰kolsk˘ rok radosÈ z mal˘ch umeleck˘ch kreácií Va‰ich detí.
Peter Vrbinãík, riaditeº ‰koly

Streda 21. októbra 2009 o 16:30 v materskom centre Mu‰ka (zboku ‰kôlky). Ak nemáte kam daÈ dieÈa, prineste ho so sebou. Hlavne príìte a hovorte!
Te‰í sa na Vás
Dana Ru‰inová a Borka Hurajová

·kola otvorila svoje brány
,,Zas ‰kolsk˘ zvonec hlaholí
Pesniãku staronovú…
Do lavíc pekne za sebou
Sadajú Ïiaci znovu.
âakajú uãiteºa…
Zaãína stará pesniãka,
ão e‰te nedoznela.“
Brána základnej ‰koly v Lozorne sa 2. septembra 2009 otvorila pre 231 Ïiakov. Bolo medzi nimi i 28 prváãikov, ktorí
tak veºmi oãakávali prv˘ ‰kolsk˘ deÀ. Mocne drÏali za ruku
svojich rodiãov a v ich oãkách bol strach, ale i zvedavosÈ, ão
im prinesú nasledujúce dni v ‰kolsk˘ch laviciach. Po dvoch
letn˘ch mesiacoch, ktoré priniesli nové záÏitky, priateºstvá, sa
Ïiakom veru ÈaÏko otvárali dvere tried.
·kolsk˘ rok 2009/2010 je pokraãovaním novej ‰kolskej reformy v 1.,2.,5. a 6. roãníku. Rozbehli sme tieÏ krúÏkovú ãinnosÈ v ‰portovom, stolno-tenisovom, hádzanárskom, aerobicovom, poãítaãovom, v˘tvarnom krúÏku a krúÏku ruského jazyka a maÏoretiek.
Je pravdou, Ïe pre pedagógov nie je ºahké zaviesÈ reformu
do praxe. Najmä ak sa boria s nedostatkom uãebníc, ão je v‰ak
celorepublikov˘ problém. No povedané slovami literáta: „Dobr˘
uãiteº víta ráno v ‰kole deti s úsmevom, povzbudzuje a oceÀuje
Ïiakov, je citovo vyrovnan˘, tvoriv˘, vie si „obuÈ detské topánky“. A to uãitelia tejto ‰koly vedia. ·kola pritom d˘cha
mladosÈou, elánom a keby mohla, tak by hovorila o neskutoãn˘ch príbehoch, o sklamaniach, úspechoch, radostiach, prv˘ch
láskach a starostiach ‰kolského Ïivota. Za v‰etky tie príbehy na
záver jeden skutoãn˘. Na hodine náboÏenskej v˘chovy sa p˘ta katechétka, ãi deti vedia vymenovaÈ sedem svät˘ch sviatostí. Najprv je ticho a potom malá Natália zdvihne hrdo ruku
a hovorí: „Ja to viem! Pondelok, utorok, streda, ‰tvrtok, ……
vtom zastane a povie, ale veì i t˘ch dní je sedem.“ I tak˘to je
Ïivot v na‰ej ‰kole.
Mária Lazarová,
uãiteºka Z·

Pinnacle poz˘val na golf
Dva dni golfovej akadémie s trenérmi z Golf Club Pegas v Lozorne, to bol druh˘ roãník PointParks Summer Golf Academy
2009, ktor˘ v horúcich augustov˘ch dÀoch tohto roku zorganizovala spoloãnosÈ Pinnacle, developer a prevádzkovateº logistického centra PointPark Bratislava v Lozorne. Medzi pozvan˘mi boli
jej obchodní partneri najmä z logistickej a developerskej branÏe,
ale aj predstavitelia obce Lozorno a zástupcovia médií.
Tréneri sa venovali desiatkam zaãiatoãníkov i pokroãil˘m hráãom. Program zah⁄Àal nácvik puttingu, chippingu, pitchingu, odpalov,nácvik vysokého a nízkeho úderu, dlhej a krátkej hry, hry
z piesku i precviãenie odpalu zo ‰ikminy. Spestrením programu
podujatia boli testovacie jazdy na aute Smart od spoloãnosti Mercedes-Benz. Hráãi tieÏ zápolili o zaujímavé ceny v súÈaÏi The
Longest Drive a v puttovaní. Tí pokroãilí si zahrali aj mini turnaj.
„Te‰íme sa záujmu na‰ich obchodn˘ch partnerov a priateºov o podujatie PointParks Summer Golf Academy 2009, ktorej cieºom
bolo rozvíjaÈ nielen golfové zruãnosti, ale aj iné ako obchodné
stránky na‰ich vzÈahov, “ podãiarkol Peter Beãár, country manager spoloãnosti Pinnacle pre SR.
(dr)
Foto – archív Pinnacle

Medzi pozvan˘mi boli aj zástupcovia obce.
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Poºnohospodári sa nevzdávajú
O situácii v poºnohospodárskom druÏstve Lozorno.
·korce z lozornianskych vinohradov uÏ definitívne odleteli. âul˘ ruch pri zbere hrozna im nedá ‰ancu pochutnávaÈ si
na sladkom hrozienku. Zber hrozna je jednou z posledn˘ch
zberov˘ch a zároveÀ aj predzvesÈou konãiacich sa letn˘ch
prác. To v‰ak neznamená, Ïe uÏ je v‰etko hotové. Pokiaº polia zakryje snehová perina, ãaká nás e‰te veºa práce. Musíme
e‰te pobalíkovaÈ a zviesÈ do senníka poslednú kosbu sena,
pozbieraÈ posledné hektáre kukurice na zrno, vyhnojiÈ a pripraviÈ pôdu na sejbu a vysiaÈ oziminy.
Je predãasné hodnotiÈ, ão sa nám v roku 2009 podarilo
a ão sme si predstavovali lep‰ie. Napriek tomu som rád, Ïe môÏem touto cestou aspoÀ ãiastoãne zbilancovaÈ necel˘ch 9 mesiacov práce na poºnohospodárskom druÏstve (PD) v Lozorne.
Je veºmi dôleÏité, aby obãania boli správne informovaní o na‰ej ãinnosti a to aj preto, Ïe niekto „dobre informovan˘“ roz‰iruje katastrofickú správu o „krachu“ PD Lozorno.
Napriek tomu, Ïe kríza sa tvrdo dotkla aj nás, ubezpeãujem vás, Ïe fámy o likvidácii, krachu ãi predaji PD sa nezakladajú na pravde. Pred ãasom som napísal struãn˘ ãlánok
o opatreniach, ktoré sme boli nútení urobiÈ, aby sme zmiernili dopad krízy na na‰e druÏstvo. Tieto opatrenia si vyÏiadali
a stále aj vyÏadujú zv˘‰ené nároky najmä na ºudí, ale prejavujú sa aj na miernom poklese produkcie. Dnes môÏeme kon‰tatovaÈ, Ïe sme sa rozhodli správne.
Rastlinná v˘roba kolísala
Pod vplyvom suchého poãasia vo fenofáze klasenia a tvorby zrna bolo katastrofické sucho, ão malo za následok, Ïe zrno bolo drobné a v priemere obilniny nedosahovali ani 2 tony
z hektára. To, o ão nás príroda ukrátila na obilí, to nám v hojnej
miere nahradila na peknej úrode sena a senáÏe, ale hlavne
vo vysokej úrode kukurice. Je to uÏ druh˘ rok po sebe, ão sme
v kukurici dosiahli rekordné v˘nosy. Vyrobili sme dostatoãné
mnoÏstvo senáÏe, kukuriãnej siláÏe, CCM kukurice (drvené
zrno o‰etrené Schaumasilom vo vakoch) plus zrno kukurice.
ËaÏko odhadnúÈ, aká bude úroda hrozna. Podºa v‰etkého od
priemeru budeme ìaleko, ale ão stratíme na mnoÏstve, to by
sa malo prejaviÈ v kvalite a následne aj na cene. MoÏno by sa
niekomu zdalo, Ïe sme s niektor˘mi prácami na úseku rastlin-

nej v˘roby trochu pozadu, ale nie je tomu tak. T˘m, Ïe sme vynechali na niektor˘ch parcelách jednu operáciu – podmietku,
u‰etríme na pohonn˘ch hmotách, nieão na pracovn˘ch silách,
ale aj na strojoch.
Dobytok nepredáme
Ná‰ podnik má nosn˘ program v Ïivoãí‰nej v˘robe – produkcii mlieka. V‰etk˘m je nám jasné, Ïe v tomto období je to
jedna z najÈaÏ‰ích ãinností v rezorte poºnohospodárstva. Prebytok mlieka v celoeurópskom meradle zneuÏívajú spracovatelia a obchodné reÈazce. UÏ v druhom polroku 2008 zaãala
prudko klesaÈ nákupná cena surového kravského mlieka. Priam
dehonestujúca bola nákupná cena v mesiacoch od marca
do júla 2009, kedy kulminovala okolo 0,17€/l. Pri takejto
cene sme mali pokryt˘ch sotva 50 % nákladov. Na september
stúpla cena na 0,20€/l a zástupca firmy Rajo nás informoval,
Ïe cena pôjde postupne hore aj pod vplyvom rôznych protestn˘ch akcii v rámci Euroregiónu. âiastoãné zmiernenie dopadu
na producentov mlieka do‰lo aj vo forme podpory na veºkú
dobytãiu jednotku od ministerstva pôdohospodárstva.
Je veºa poºnohospodárskych podnikov, ktoré buì spanikárili, alebo skutoãne nevedeli udrÏaÈ ekonomiku tak, aby preÏili. Jednoducho zaãali predávaÈ svoje stáda dobytka. Na druhej strane sú firmy, poºnohospodárske podniky, ktoré v tomto
období roz‰irujú stavy a dobytok nakupujú. To znamená, Ïe urãite dôjde ku opätovnému prebudeniu dopytu po mlieku. My
rozhodne nebudeme ná‰ dobytok predávaÈ.
Dlhé roky plemenárskej práce, ale aj investície do modernizácie prevádzok na úseku Ïivoãí‰nej alebo rastlinnej v˘roby
nás zaväzujú k ìal‰iemu rozvoju poºnohospodárskeho druÏstva v Lozorne. VyuÏili sme preto aj moÏnosÈ zapojiÈ sa do projektov v rámci rozvoja vidieka dotovan˘ch z eurofondov. O t˘chto aktivitách poinformujeme v nasledujúcom ãísle.
Prajem ãitateºom a v‰etk˘m obãanom Lozorna veºa krásnych jesenn˘ch dní a napriek kríze mnoho optimizmu a elánu. Na záver jedno motto: VÍËAZI TO NIKDY NEVZDÁVAJÚ.
TÍ, âO TO VZDAJÚ, NIKDY NEZVÍËAZIA !
Ing. ·tefan Janãár,
riaditeº poºnohospodárskeho druÏstva

Leto na priehrade

Hoci je to protizákonné, v Lozorne sa naìalej vonku spaºuje. Koncom septembra sme toto zazreli na Záhumeniciach, ale páli sa aj
za ‰trekou, ãi v okolí ‰portového námestia. Na‰Èastie, nov˘ kamerov˘ systém bude schopn˘ identifikovaÈ miesto, kde sa páli a obecná polícia bude môcÈ flexibilne zasiahnuÈ.
Foto – archív OÚ

Júl je prv˘ prázdninov˘ mesiac, preto boli vody plné detí,
rekreantov, vodákov a nás rybárov.
Na kaprov˘ch vodách moÏno vtedy non-stop loviÈ okrem
celoroãne hájen˘ch r˘b aj tie ostatné. Tento spôsob lovu vyhovuje hlavne rybárom, ktorí lovia podºa zásady „ChyÈ a pusÈ“.
No nájdu sa aj takí, ktorí to chcú zneuÏiÈ. Tento neobmedzen˘ spôsob lovu poãas mesiacov júl, august a september ich
robí veºmi nároãn˘mi na kontrolu. âlenovia rybárskej stráÏe
a hlavne tí zodpovední majú ão robiÈ, aby ako-tak udrÏali rybársky poriadok.
V˘bor miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu
(MO SRZ) v Lozorne v spolupráci s pánom Boãevom usporiadal 25. júla 2009 tradiãné rybárske hody. Poãasie nám tentoraz prialo, ale problém bol s elektrinou. Po veternej smr‰ti,
ktorá sa prehnala nad Záhorím, sme museli kvôli neistému napätiu na vodnej nádrÏi zabezpeãiÈ v˘konnú elektrocentrálu od
firmy Ettes elektrik, za ão im touto cestou ìakujeme. Akcia
bola veºmi dobre zorganizovaná. Firma pána Boãeva zabezpeãila komplet v‰etky stánky s obãerstvením. Dovolím si povedaÈ, Ïe tohtoroãné rybárske hody dopadli veºmi dobre, aj
keì nám to niektorí nepriali. Petrov zdar!
Ladislav ·tefek, predseda MO SRZ Lozorno

LOZORNO_0309:LOZORNO_12/04_prac

13.10.2009

15:28

Stránka 15

SPRAVODAJ OBCE LOZORNO 3/2009

15

ÎIVOT OKOLO NÁS

Chce dokonãiÈ rozbehnuté iniciatívy
Ak prem˘‰ºate, ãi isÈ na voºby do samosprávy vy‰‰ích
územn˘ch celkov (VÚC) teraz v novembri, skúste si preãítaÈ
nasledujúce riadky. MUDr. Adriana Folt˘nová (38), kandidátka na poslankyÀu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)
za obec Lozorno vám snáì dá v rozhovore odpovede na v‰etky va‰e nejasnosti.
Predstavte sa nám krátko.
V Lozorne b˘vam so svojou rodinou od roku 1995. Od
roku 2002 tu pracujem ako oãná lekárka.
Odkedy ste poslankyÀou VÚC?
Za poslankyÀu BSK som bola zvolená v roku 2005.
Preão sa lekárka s vlastnou praxou zaujíma aj o komunálnu politiku?
Bola som poÏiadaná, aby som vo voºbách do VÚC v roku
2005 ako jediná Ïena zastupovala pravicovú koalíciu v malackom okrese. Na Záhorí Ïijem a pracujem, denne prichádzam do styku s mnoÏstvom ºudí, dozvedám sa o ich kaÏdodenn˘ch problémoch. KandidovaÈ ma presvedãil aj katastrofálny stav malackej nemocnice, nevyhovujúci stav ciest v na‰om okrese, absolútna absencia stredného odborného ‰kolstva
a podobne. A pretoÏe som zvyknutá ºuìom pomáhaÈ, rozhodla som sa aktívne zúãastniÈ na zveºadení ná‰ho kraja a okresu.
Na‰Èastie sa práca lekárky dá spojiÈ s poslaním poslanca VÚC,
o ãom vás, verím, presvedãia moji pacienti.
âo je náplÀou práce poslanca VÚC?
Úlohou VÚC je rozvíjaÈ región súãasne s rozvojom jeho
miest a obcí. BSK vykonáva správu v‰etk˘ch stredn˘ch ‰kôl a
‰kolsk˘ch zariadení v kraji, konzervatórií a ‰tudentsk˘ch domovov, je zriaìovateºom domovov sociálnych sluÏieb, pre seniorov, zariadení pestúnskej starostlivosti, divadiel (Aréna, Ludus, Astorka Korzo 90, Bábkové divadlo), spravuje cesty II. a
III. triedy, zabezpeãuje dostupnú lekársku, lekárenskú a o‰etrovateºskú starostlivosÈ v regióne, monitoruje a zabezpeãuje
rozvoj cestovného ruchu na území kraja a podieºa sa na rozvoji cezhraniãnej spolupráce. T˘m, Ïe si obãania zvolia svojich zástupcov do samosprávy VÚC, budú maÈ moÏnosÈ ovplyvÀovaÈ rozvoj a budúcnosÈ celého regiónu.
Poslanec VÚC sa minimálne raz za 2 mesiace zúãastÀuje
zasadnutia zastupiteºstva, kde sa rokuje o základn˘ch otázkach BSK, o potrebách jednotliv˘ch okresov a poÏiadavkách
voliãov. Medzit˘m poslanec pracuje vo svojej z 9 komisií. Ja
pracujem v zdravotníckej komisii. Poslanec je zároveÀ ãlenom
Rady ‰koly minimálne na 2 stredn˘ch ‰kolách, zriaden˘ch
BSK. Stretáva sa s obãanmi a spolupracuje s miestnymi samosprávami.
âo sa Vám podarilo zrealizovaÈ z Va‰ich plánov?
Aktuálny stav rozloÏenia síl vo VÚC (14 poslancov za
okresy Malacky, Pezinok a Senec oproti 36 poslancom bratislavsk˘m) na ãele so zvolen˘m predsedom Vladimírom Bajanom veºa napovie o zloÏitom presadzovaní potrieb vidieka a
prideºovaní finanãn˘ch prostriedkov na jeho rozvoj. Navy‰e
obce v BSK sú znev˘hodnené pre takmer minimálne moÏnosti
ãerpaÈ prostriedky z eurofondov.
Aj napriek t˘mto úskaliam sa nám podarilo zrealizovaÈ a
rozpracovaÈ niekoºko projektov. Revitalizovala sa malacká nemocnica, ktorá bola vo veºmi zlom stave. Dnes je prenajatá
Nemocniãnej a.s., ktorá ãasÈ akcií predala mestu Malacky, ãím
sa mesto priamo podieºa na jej riadení a kontrole. Nemocnica
je dnes modern˘m zariadením, ãím sa v˘razne zlep‰ila kvalita a dostupnosÈ zdravotnej starostlivosti pre obãanov Záhoria.
S t˘mto súvisí aj zavedenie rajonizácie v roku 2008 pre praktick˘ch lekárov, zubárov a gynekológov, ão znamená, Ïe kaÏd˘ obãan BSK bude maÈ zabezpeãenú dostupnú zdravotnú starostlivosÈ. BSK tieÏ presadil, aby Nemocnica Malacky bola zaradená do minimálnej siete zdravotníckych zariadení. V rámci MHD a prímestskej dopravy bol schválen˘ jednotn˘ tarifn˘

a informaãn˘ systém, ktorého podstatou je zjednodu‰enie nákupu a pouÏívania cestovn˘ch lístkov.
BSK spravuje cesty II. a III. triedy, prostredníctvom spoloãnosti Regionálne cesty Bratislava, a.s., ktorá opravila mnoÏstvo v˘tlkov. Podarilo sa nám presadiÈ v˘menu vozovky medzi
obcami Jablonové a Pernek, zámer rekon‰trukcie mosta v Malackách, ãi vybudovanie prístre‰ku pre prímestskú dopravu na
Patrónke (Viac na s. 5). Poslanci schválili vybudovanie multifunkãnej ‰portovej haly v PetrÏalke pre v‰etk˘ch obãanov BSK.
V septembri 2008 sme schválili zámer zriadiÈ v Malackách
strednú odbornú ‰kolu, ktorú ná‰ okres potrebuje. Odvtedy
prebiehajú rokovania so zástupcami BSK a predstaviteºmi mesta.
Zrekon‰truoval sa tieÏ ka‰tieº a park v Stupave.
V roku 2008 som informovala predsedu BSK o nepriaznivom stave okien a elektroin‰talácií na Gymnáziu 1. mája v Malackách, ktoré boli kompletne vymenené. Spoloãne so zastupiteºstvom obce Lozorno sa mi podarilo získaÈ podporu BSK
a Národnej diaºniãnej spoloãnosti na v˘stavbu kruhového objazdu na ‰tátnej ceste z Malaciek do Stupavy pred obcou Lozorno.
Preão kandidujete opäÈ?
Podarilo sa nám rozpracovaÈ niekoºko v˘znamn˘ch projektov, ktoré by nemali upadnúÈ do zabudnutia. Druhé volebné obdobie by malo priniesÈ ich realizáciu.
Má obec ‰peciálny prínos z toho, Ïe jej obãan je poslancom VÚC? Ako sa to prejavilo, prípadne prejaví v Lozorne?
VÚC znamená roz‰írenie a posilnenie moÏnosti obãana
spravovaÈ veci verejné. Spolupráca predstaviteºov obce s poslancom VÚC má svoj v˘znam a opodstatnenie pri úlohách,
ktoré prekraãujú rámec obce. Pre Lozorno to znamená v‰etko
to, ão som uÏ spomenula vy‰‰ie - kvalitné cesty, kvalitná zdravotná starostlivosÈ, budem sa usilovaÈ o to, aby na‰e deti nemuseli cestovaÈ za vzdelaním len do Bratislavy, ale aby bola aj
v Malackách stredná odborná ‰kola. Za veºmi podstatné povaÏujem aj dokonãenie mojej snahy o vybudovanie kruhového
objazdu pred Lozornom. Podºa VZN ã. 8/2005 môÏe obec poÏiadaÈ BSK o poskytnutie dotácie z jeho rozpoãtov˘ch prostriedkov, ão je v˘zva pre na‰e obecné zastupiteºstvo, aby vypracovalo projekty, za ktoré budem na poli BSK bojovaÈ.
Ako sa s Vami môÏu obãania skontaktovaÈ?
Kontakt na mÀa je info@ocnaambulancia.sk alebo na
t.ã.02/65458684-86. Rada sa stretnem s obãanmi aj osobne.
(dr)
Foto – Dana Ru‰inová

Aj pacienti oãnej ambulancie sú zdrojom podnetov pre prácu
poslankyne VÚC.
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E‰te by si zahrali
Sú najstar‰ími pamätníkmi ochotníckeho divadelníctva v Lozorne. Hrávali spolu mnohokrát. Ako mladí stvárnili najmä zaºúbencov, ãi mlad˘ch manÏelov. Neskôr uÏ hrávali rodiãov i prarodiãov. Dnes radi spomínajú na ãasy, keì hraÈ divadlo bolo pre
nich a ich skvelú divadelnú partiu pasiou. Pani Vilma ·Èastná (80)
a pán Jozef Lányi (85).

Vilma ·Èastná a Jozef Lányi spolu mnohokrát vystupovali.
DrÏalo ju nad vodou
Pani Vilma sa do Lozorna vydala z Plaveckého Podhradia
zhruba v polovici minulého storoãia. UÏ v detstve sem-tam recitovala, av‰ak záÏitok z filmu o balete, ktor˘ videla v kine v tamoj‰ích kasárÀach, v nej natrvalo prebudil záujem o umenie. Chcela
byÈ baletkou. V˘chova v tej dobe v‰ak bola prísna, preto otec dôrazne povedal: „ Tak toto som poãul naposledy.“ Predstava baletky v 30-tych rokov 20. storoãia skôr pohor‰ovala, ako budila obdiv. K umeniu sa napokon dostala v Lozorne, kde balet zamenila
za divadlo a neoºutovala. „DrÏalo ma nad vodou pri mojom smutnom Ïivote.“
Keì po príchode do Lozorna zistila, Ïe sa tu hrá divadlo, i‰la
sa hneì pozrieÈ. Hru Radúz a Mahuliena hrali e‰te v „starom kine“
(dne‰n˘ bufet na rohu Novej a Staniãnej ulice). Veºmi ju in‰pirovalo, no nenabrala odvahu zapojiÈ sa. Pre lozornianske divadelné
dosky ju objavil aÏ reÏisér ·tefan Minaroviã. „Pracovala som na
vtedaj‰om Miestnom národnom v˘bore a pri sobá‰och som zvykla recitovaÈ.“ ManÏelia Minaroviãovci ju vtedy presvedãili, aby
hrala a zostala im verná aÏ do zaãiatku 70-tych rokov, kedy odi‰la pracovaÈ na Krajsk˘ národn˘ v˘bor do Bratislavy a uÏ nemala
ãas na nácviky.

Vilma ·Èastná (prvá sprava) v divadelnej hre „Svadobn˘ závoj“.

Hoci mala prísne detstvo, mama sa vÏdy pri‰la na jej divadelné predstavenie pozrieÈ. Veºmi ju podporovala aj svokra, ktorá jej
dokonca poãas prestávok nosila do zákulisia deti na kojenie.
„V divadle sme preÏívali radosÈ zo Ïivota, najmä, keì sme videli,
ako ºudia Ïiadajú ìal‰ie predstavenia,“ spomína Vilma ·Èastná.
Úryvky z hier si potom hovorievala aj v beÏn˘ch situáciách, pri
domácich prácach, ãi pri gratuláciách. Trému mávala len pri premiére. „To sme vÏdy nakúkali spoza opony, kto sedí v prvom rade.
Ale, keì som vy‰la na pódium, uÏ som nikoho nevidela.“ A tréma
ustúpila. MoÏno aj preto, lebo mali dobré ‰epkárky.
Ako jedna rodina
Pán Jozef Lányi nemal nikdy trému. Akurát si spomína, Ïe
v jednej hre mal problém drÏaÈ cigaretu a hraÈ, keìÏe nefajãil, nevedel ako ju prirodzene drÏaÈ. K divadlu sa dostal aÏ ako dospel˘. Podºa jeho slov to bolo zrejme preto, lebo bol aktívny v organizovaní spoloãenského Ïivota v obci. Hoci spoãiatku pracoval
na plánovacom odbore Ïelezníc, neskôr sa stal na 9 rokov predsedom druÏstva a odvtedy pracoval v Lozorne. Vy‰e dvadsaÈ rokov pôsobil v rôznych funkciách aj v miestnom národnom v˘bore. Vìaka svojim organizaãn˘m schopnostiam, ale i nad‰eniu sa
venoval kultúrnemu i ‰portovému vyÏitiu LozorÀanov. âo ho v‰ak
priviedlo k divadlu, si uÏ nepamätá. „MoÏno organizovanie procesií,“ spomína. Aj jeho objavil reÏisér Minaroviã. „Bol fe‰ák, tak
ho v‰ade brali,“ smeje sa pani Vilma. Divadlu v‰ak zasvätil cel˘
svoj aktívny Ïivot. Aj pri spomienke naÀ sa mu rozÏiaria oãi:
„Celá dedina bola vtedy ako jedna rodina. Spolu sme sa podieºali na jej Ïivote. Tak˘ obecn˘ kolektív sme boli, v‰etci sme sa poznali.“ V divadle bola podºa jeho slov navy‰e v˘borná partia a Ïili
ním celé rodiny. „Divadlo nám dávalo chuÈ do Ïivota. Bola to pasia, no vedeli sme sa tu aj poriadne vyblbnúÈ,“ usmieva sa pán Jozef.
Spoloãné hry
Najviac sa smejú na hre Nov˘ Ïivot, kde pán Jozef hral gazdu
– oÏrana a pani Vilma jeho ne‰Èastnú Ïenu. Nov˘ Ïivot v‰ak neznamenal zmenu v Ïivote gazdu. „Toho zatvorili do väzenia,“ hovorí so ‰Èastn˘m v˘razom v tvári pani Vilma, pretoÏe potom zaãala nov˘ Ïivot práve jej postava. Spolu s pánom Lányim si e‰te
zahrali v hrách ·kriatok, Otec, Zlomená p˘cha a moÏno aj ìal‰ích. Bolo t˘ch hier v Lozorne v‰ak toºko, Ïe si to po tak dlhom
ãase uÏ v‰etko ani nepamätajú.
V Ïivote Vilmy ·Èastnej a Jozefa Lányiho zaujalo divadlo jedno z v˘znamn˘ch miest. Ak si neviete úplne predstaviÈ, o ãom
hovorím, skúste sa ich na divadlo sp˘taÈ. Zrazu vás ovanie pocit
nesmierneho ‰Èastia, ktoré z nich bude kaÏdou hláskou vyÏarovaÈ. A tak som sa ich na záver sp˘tala, ãi by si e‰te zahrali. Spoãiatku trochu zaskoãení otázkou napokon priznali: „Hneì. Hoci
aj malú roliãku.“
Dana Ru‰inová
Foto – autorka, archív V· a JL

Jozef Lányi v divadelnej hre v 50-tych rokoch.
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Urbárske re‰titúcie sa koneãne pohli
DÀa 19. septembra 2009 sa v priestoroch TJ uskutoãnilo valné zhromaÏdenie
ZdruÏenia urbárskych lesov a pasienkov
v Lozorne. Bolo vyvrcholením poldruharoãnej práce Komisie pre rie‰enie problémov re‰titúcie urbárskych pozemkov v Lozorne, ktorá vznikla pri obecnom zastupiteºstve v máji 2008.
Re‰tituãné nároky oprávnen˘ch osôb
k urbárskym pozemkom sa v Lozorne nerie‰ili od roku 1992, kedy spoloãenstvo uplatnilo re‰tituãn˘ nárok. Nerie‰ené problémy sa nakopili, situácia v intraviláne obce,
kde majú obãania postavené rodinné domy na b˘val˘ch urbárskych pozemkoch,
sa pre mnoh˘ch stala neudrÏateºnou. Cieºom valného zhromaÏdenia bolo prijaÈ uznesenie, ktoré otvorí cestu pre v‰etk˘ch
obãanov, ktorí dodnes nemali Ïiadnu moÏ-

nosÈ usporiadaÈ si vlastníctvo k pozemkom pod svojimi domami, v dvoroch, ãi
záhradách v intraviláne obce. Valné zhromaÏdenie jednohlasne prijalo uznesenie
na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa
v intraviláne obce pochádzajúcich z pôvodn˘ch urbárskych parciel. Pozemky odpredá poºnohospodárske druÏstvo Lozorno na základe súhlasného vyjadrenia v˘konného v˘boru ZdruÏenia urbárskych lesov a pasienkov v Lozorne. ëalej valné
zhromaÏdenie uloÏilo v˘konnému v˘boru
vykonaÈ v‰etky právne úkony potrebné k usporiadaniu majetkov˘ch pomerov k pozemkom.
Komisia sa bude spolu s v˘konn˘m v˘borom naìalej pravidelne stretávaÈ na obecnom úrade a postupne predvolávaÈ obãanov, ktorí nemajú usporiadané vlastnícke

vzÈahy na pozemkoch pod svojimi domami. Obãania budú takto oboznámení s postupom a podmienkami predaja a s krokmi,
ktoré bude potrebné nevyhnutne zabezpeãiÈ, aby sa predaj mohol uskutoãniÈ.
Veríme, Ïe spoluprácou a pochopením
zo strany obãanov sa podarí túto boºavú
záleÏitosÈ Lozorna doviesÈ do úspe‰ného
konca. Rovnako sa t˘mto otvorí cesta aj na
priznanie vlastníctva k ostatn˘m urbárskym
parcelám v extraviláne obce, ktoré sú poºnohospodárskou pôdou a dlhoroãné otázniky nad urbárskymi pozemkami v Lozorne uÏ ãoskoro budú minulosÈou.
Ing. Jaroslava Bojkovská,
ãlenka Komisie pre rie‰enie problémov
re‰titúcie urbárskych pozemkov v Lozorne

Vyhodnotenie predzáhradiek
Kultúrna komisia vyhodnocovala koncom leta úpravu predzáhradiek. Mnohé z nich boli priam oãarujúce, preto bolo voºba
najkraj‰ích predzáhradiek Lozorna zloÏitá. Komisia sa nakoniec rozhodla nasledovne:
1. Eva VALENTOVÁ,
2. Eva ·ÍPOVÁ,
3. Pavol MIKULÁ·EK,

Gozovská ulica
Gozovská ulica
ulica pri Majeri

Chceme zároveÀ poìakovaÈ aj v‰etk˘m ostatn˘m obãanom, ktorí sa snaÏia o udrÏanie ãistoty a poriadku nielen vo svojich záhradách, ale aj predzáhradkách.
Kultúrna komisia
Foto – Lucia Hájniková
2 miesto

1. miesto

3. miesto

Nová hala prinesie 40 pracovn˘ch miest
Zástupcovia spoloãnosti PointPark Properties odovzdali koncom septembra tohto roku za úãasti predstaviteºov miestneho zastupiteºstva novú halu vo svojom distribuãnom parku v Lozorne
do uÏívania spoloãnosti Mobelix. Hala má rozlohu 28000 m2 a
podºa developera je najväã‰ou transakciou v˘stavby na mieru na
trhu logistick˘ch hál v tomto roku. V˘stavba haly predstavovala
investíciu pribliÏne 15 mil. eur a na‰ej obci prinesie okrem iného
aj 40 nov˘ch pracovn˘ch pozícií. Möbelix ju bude vyuÏívaÈ ako
centrálny distribuãn˘ sklad pre predajné siete nábytku v strednej
Európe, najmä v Rakúsku, âesku, Maìarsku a na Slovensku.

„Te‰í nás, Ïe aj v podmienkach ovplyvnen˘ch krízou sme dokázali pokraãovaÈ vo v˘stavbe parku. Nová hala je dôkazom, Ïe
lokalita parku a vysok˘ ‰tandard sluÏieb môÏu prilákaÈ v˘znamn˘ch nájomcov ako je Möbelix aj v t˘chto ãasoch,“ povedal Peter Beãár, v˘konn˘ riaditeº spoloãnosti PointPark Properties pre SR
a dodal, Ïe spoloãnosÈ uÏ „rozm˘‰ºa o ìal‰om roz‰irovaní parku.
Do jeho v˘stavby plánujeme investovaÈ spolu takmer 100 miliónov eur, ão verím, prinesie úÏitok v‰etk˘m zúãastnen˘m stranám
v podobe spokojn˘ch klientov, nov˘ch pracovn˘ch miest a v neposlednom rade i obci Lozorno.“
(dr)
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·kola záhoraãtiny ● ·kola záhoraãtiny ● ·kola záhoraãtiny

Milí na‰i novousadení Záhoráci
E‰te stále si myslíte, Ïe záhoráãtina je taká „schomolenina“ ãe‰tiny a slovenãiny akási poãe‰tená slovenãina bez akychkoºvek pravidiel? UÏ máte zopár lekcií za sebou
a ak nesedíte doma a neizolujete sa od „vonkaj‰ieho diania“, napríklad prechádzky, nákupov, ãi beÏného „klábosenia“ so susedmi, tak sa dá povedaÈ, Ïe aj nejak˘ ten kurz komunikácie ste absolvovali. A práve takéto príleÏitosti sú zrkadlom va‰ich jazykov˘ch
schopností, meradlom pokroku alebo naopak medzier, ktoré treba zaplátaÈ. Tak nestrácajme ãas a poìme „plátaÈ“ spoloãne.
Tentoraz zaãneme zvesela a vy môÏete objektívne posúdiÈ, ãi to, ão sa o Záhorákoch
hovorí vo vtipoch, je naozaj pravda.
Preão Záhoráci vkladajú do chladniãky aj prázdne fºa‰e?
Keby náhodou pri‰iel na náv‰tevu niekto, kto nepije.
Koºko Záhorákov prená‰a skriÀu?
Traja - dvaja ju nesú a tretí v skrini drÏí ve‰iaky.
Str˘co, tén vá‰ kúÀ fajãí?
Nééé.
Tak potom vám horí stodoua.
Príde Záhorák k lekárovi, Ïe vraj má hnaãku.
„A kedy ste to zbadali?“
„Pán dochtor, eném co sem smekeu s picikua a odepeu sem si spónku s gaÈú.“
Aby nezostalo iba pri Záhorákoch, viete, ako oni hovoria ºuìom z mesta? Nieão veselé o nich napísal Záhorák Jozej Moravãík:
P...EKÁ.I
Z mjesta do‰li Pa‰ãekári
Fãéra do‰li Pa‰ãekári
Z mjesta do‰li Pa‰ãekári
uÏ t˘deÀ tady nebyli
nafasovat kabele
donésli nám kultúru
e‰ãe hru‰ky nedozráli
fazule sa nahutali
ceué humno o‰kubali
uÏ ich domú zbalili.
kaÏdy ‰tyri taréle.
recko hrach aj fazulu
SLOVNÁ ZÁSOBA
kúÀ = kôÀ
néé = nie
recko = ríbezle

eném co sem smekeu s pikikua = len ão som zostúpil z bicykla
ceué humno o‰kubali = vyzbierali úrodu z celej záhrady
tarél/tarélek = tanier/tanierik

GRAMATIKA
V rámci gramatického okienka si opäÈ dáme pravidelné gramatické javy:
Zmena slabík v slove
slabika
príklad
slabika
príklad
-lafºa‰a
-ôkôÀ
-uafua‰ka
-úkúÀ
CVIâENIE

* doplÀte

mladá

*–––––––––––––––

môj

*–––––––––––––––

láme

*–––––––––––––––

pôjdem

*–––––––––––––––

pracovala

*–––––––––––––––

vôl

*–––––––––––––––

* doplÀte

Recepty LozorÀanov ● Recepty LozorÀanov ● Recepty LozorÀanov

Plnená tekvica
Jedna stredne veºká tekvica, alebo patizón
150 g varen˘ch krúpov ã.7
150 g ‰ampiÀóny
1 cibuºa
5 strúãikov cesnaku
50 g tofu

1 polievková lyÏica (PL) sójovej omáãky
trochu drvenej rasce
soº
2 PL oleja
1 vajce
2 PL sekanej petrÏlenovej vÀate

Tekvicu olúpeme a vyberieme jadierka, umyjeme a necháme osu‰iÈ. ·ampiÀóny oãistíme, umyjeme a pokrájame na plátky. Cibuºu nakrájame na drobno a cesnak prelisujeme, dáme do hrnca s olejom a podusíme asi 5 min. Potom ‰ampiÀóny zmie‰ame s uvaren˘mi krúpami ( krúpy zalejeme vodou a varíme asi 45 min.). Pridáme vajce, rascu, petrÏlenovú vÀaÈ, soº a postrúhané tofu. Touto plnkou naplníme tekvicu, ktorú sme pokvapkali sójovou omáãkou. Dáme piecÈ na pekáã pri 200 °C asi 45-50 min.
Ako prílohu podávame celozrnnú ryÏu a p‰eno. Kvasené uhorky.
150 g ryÏe
150 g p‰eno
RyÏu a p‰eno dáme do hrnca, umyjeme, pridáme vodu, soº a varíme asi 45 min.
2 ks ‰alátová uhorka
Uhorky nakrájame na trojuholníky, v miske pokvapkáme sójovou omáãkou a dáme do 7 dcl
pohára, natlaãíme a zaÈaÏíme (aspoÀ cez noc).
Lucia Haráková

SPOLOâENSKÉ
OKIENKO
Potrebujú koãík
·imon Draho‰
Drahomíra Ivani‰inová
Ester Zemanová
Alex Králik
Nathan Gengyigitoglu
Andrej CagáÀ
Leila Zuzana Souissi
Veronika ·Èastná
Ondrej Vojtko
·tefan Bihári
Tonkoviãová Sofia
Tamara Mraãnová
Alexandra Amzlerová
Kristína Maxová
Povedali si „áno“
Lenka Kostková a Juraj Valachoviã
Gabriela Bakaráãová a Branislav Suroviã
Lucia Hlavenková a Vladimír Hupka
Katarína Bohuslavová a Branislav Jurovich
Kristína Chvílová a Miroslav Manca
Petra BaláÏová a Martin Sojka
Zuzana Lehmanová a Peter Salay
Drahomíra ·usterová a Radovan Hajzoch
Miriam Dolánová a Tomá‰ Orechovsk˘
Opustili nás
Bohumil Havlíãek
58 r.
Michal Mikulá‰ek
92 r.
Jozef Brenner
59 r.
Karol Komínek
61 r.
Jozef Keleãín
72 r.
Jozef BaláÏ
35 r.
Vincent ·tefánik
69 r.
·tefan Martinkoviã
84 r.

Aktuálny poãet obyvateºov
k 25.9.2009

2917

Septembrov˘ odber krvi
Srdeãne ìakujeme nasledovn˘m darcom
krvi, ktorí sa 25. septembra 2009 zi‰li v Klube dôchodcov, aby bezplatne darovali svoju krv:
Brennerová Mária
Krejãiová Viera
Krajãoviãová ªubica
Mackoviãová Lenka
Halinár Peter
Cabadaj Stanislav
Krejãi Martin
Minaroviã Miroslav
·imoniã Peter ml.
Kubenko Tibor st.
Morávek Milan
Masár Tomá‰
Ga‰paroviã Milan
Matejoviã Jozef
Bordáã Rudolf
Rusnák Anton
Jurov˘ch Juraj
Kotes Franti‰ek ml.
Sirota Rudolf
Rusnák Miroslav
·imek Igor ml.
Kubenko Tibor ml.
Lehman Fedor
(vh)
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Pri‰li sme sa rozlúãiÈ, zabudli sme poìakovaÈ
Kto ho poznal, vie, Ïe JoÏo Keleãín bude veºmi ch˘baÈ. Nielen ako ãlovek svojim blízkym.
Obec bude e‰te dlho cítiÈ stratu tohto ãinorodého ãloveka, ktor˘ desaÈroãia svojho Ïivota
zasvätil miestnej telov˘chovnej jednote. A moÏno len tí najbliÏ‰í o Àom vedeli, Ïe popri ‰porte bol veºk˘m obdivovateºom Milana Rastislava ·tefánika, ktorého povaÏoval za najväã‰iu
osobnosÈ slovensk˘ch dejín a jeho Ïivot poznal
do najmen‰ích detailov. A len málokto vie, Ïe

mal e‰te na jar v pláne usporiadaÈ v Lozorne
v spolupráci s Historick˘m ústavom SAV spomienkov˘ veãer zasväten˘ tejto v˘znamnej osobnosti, ktorá ho nesmierne in‰pirovala.
Îiaº, nestihol ho uskutoãniÈ tak, ako mnoho
ìal‰ích svojich plánov. ëakujeme za v‰etko, ão
pre nás urobil. Budeme na neho navÏdy spomínaÈ.
Vladimír Beãár,
zastupujúci starosta

Z Grossglockneru na Dachstein
Po minuloroãnom v˘stupe na Matterhorn sme si zaumienili
vystúpiÈ na najvy‰‰í vrchol Rakúska – Grossglockner (3798 m n.m)
cez jednu z jeho najzaujímavej‰ích línií, legendárnou horolezeckou cestou Ïºabom s názvom Pallavicinniho kuloár. O v˘stupe
naÀ sa hovorí ako o horolezeckej maturite. Prvé dve tretiny má
sklon 45 stupÀov, niekoºko posledn˘ch dæÏok je veden˘ch v trojkovom mixovom teréne s ºadom o sklone 70 stupÀov.
Cesta pod Grossglockner viedla cez Bratislavu, ViedeÀ, Salzburg aÏ na parkovisko
k chate Kaiser Franz Josefs Hohe. Balíme si
horolezeck˘ materiál a jedlo na 2 - 3 dni. Najprv musíme klesnúÈ zhruba o 300 v˘‰kov˘ch
metrov na ºadovec Pasterze. Je to najväã‰í ºadovec v˘chodn˘ch Álp s rozlohou 10 km2
a hrúbkou 250 m. Pokr˘va ho kamenná sutina
a Àou ‰liapeme ºadovcom smerom hore. BlíÏime sa k boãnej moréne ºadovca. Na nej si obúvame maãky, lebo terén zaãína byÈ strm˘. Poãasie sa kazí. Z oblohy padajú prvé kvapky daÏìa
a v diaºke poãuÈ búrku. Na‰ím dne‰n˘m cieºom
je Glockner Biwak (3205 m n.m.). Je to oplechovaná drevená búda pre osem ºudí. Po prekonaní úvodnej strmej pasáÏe traverzujeme
chvíºu doprava. Potom uÏ zaãína prudk˘ svah
Grossglockner. Treba tu byÈ opatrn˘, lebo sú v
Àom snehom pokryté zradné ºadovcové trhliny. UpozorÀuje nás na ne len hukot neviditeºnej vody pod na‰imi nohami. Nad nami visia
ºadovcové seraky a za nimi vidíme zaãiatok
Pallavicinniho kuloáru.
Bivak vo víchrici
Víchrica zaãína neskutoãne vyãíÀaÈ. DáÏì Na Dachsteine.
sa zmenil na sneÏenie a poãas dne‰ného v˘stupu napadlo viac ako pol metra nového snehu. Bivak stojí na
skalnom ostrohu vyãnievajúcom z ostrého, boãného, snehom a ºadom pokrytého hrebeÀa. V chate okrem nás ‰tyroch sú dvaja
Nemci a dvaja Poliaci, v‰etci s cieºom Grossglockner. Na Pallavicinniho kuloár sa nastupuje veºmi skoro e‰te za tmy. Treba ním vyliezÈ na vrchol (8-10 hodín) a stihnúÈ zísÈ e‰te „normálkou“. V noci

je „BoÏie dopustenie“. Víchor víri padajúci sneh a bivak sa otriasa pod jeho nápormi. Ráno vietor síce zoslabol, ale tmavé mraãná sú stále nízko a v‰etko je zasneÏené ãerstv˘m nestabiln˘m snehom. Lezecké dvojice sa pomaly vytrácajú smerom dolu. V pláne
máme skúsiÈ to na druh˘ deÀ „normálkou“.
Vyzdobené lebky v kostnici
Na druh˘ deÀ je v‰ak poãasie veºmi zlé
a preto odchádzame do Hallstadtu do „Obrej
ºadovej jaskyne - RieseneishŒhle“ – jednej z najväã‰ích ºadov˘ch jask˘À sveta. Potom si ideme
pozrieÈ mesteãko, ktoré tvorí v podstate jedna
ulica. Z jednej strany ho zviera jazero a z druhej strmé svahy Salzbergu, na ktor˘ sú nalepené drevené domãeky. Sú tu dva kostolíky a v okolí jedného z nich - maliãk˘ cintorín. Hroby sa
tu preto vÏdy po 10 – 15 rokoch vyberali. Lebky a dlhé kosti sa po oãistení nechali na slnku
vybieliÈ a uloÏili sa do kostnice v rohu cintorína, ktorá existuje od 12.storoãia. Je v nej 1200
lebiek. Z nich je 610 pomaºovan˘ch kvetinov˘mi vzormi, oznaãen˘ch dátumom úmrtia a zoraden˘ch podºa rodinnej príslu‰nosti. Zdobenie lebiek kvetinov˘mi vzormi sa zaviedlo okolo roku 1720. Na lebkách vidíme ãelenky z ruÏí, dubov˘ch listov a podobne. KaÏdá rastlina
symbolizovala nieão iné ako lásku, ãi vernosÈ.
Posledná lebka leÏí hneì pri kríÏi. Je to lebka
Ïeny, ktorá umrela v roku 1983 a do kostnice
ju umiestnili v roku 1995.
Presúvame sa pod Dachstein (2996 m.n.m).
Za ideálneho poãasia vystupujeme strm˘m snehom pod jeho severnú stenu, ktorou vedie oceºov˘mi lanami zaistená ferata. Na vrchole sa
zastavujeme pri snehom obsypanom vrcholovom kríÏi. Na severe
vidíme bielu snehom a ºadom pokrytú náhornú plo‰inu „Am
Stein“ a na juhu, hlboko pod na‰imi nohami s˘to zelené lúky,
údolia Neochatel. Po zostupe sa vraciame domov.
Alojz Dvoran, predseda turistického oddielu
Foto – archív autora

Futbalisti na ‰pici súÈaÏí
Po trojmesaãnej prestávke sa opäÈ rozbehli majstrovské futbalové zápasy. Prestávku vyuÏili na‰e tímy na oddych, ale aj
na zmeny, ktor˘mi muÏstvá pre‰li. Tréningov˘ proces nebol ideálny aj z dôvodov
dovoleniek a in˘ch faktorov, ktoré sa niekedy nedajú meniÈ. Preto nás úvod súÈaÏí
milo prekvapil a v‰etky na‰e tímy figurujú
po úvodn˘ch kolách na popredn˘ch miestach svojich súÈaÏí. Veríme preto, Ïe tieto
postavenia v tabuºke budú maÈ odozvu aj
u fanú‰ikov a v hojnom poãte budú na‰ich
hráãov sprevádzaÈ ich ìal‰ími zápasmi. Vedenie futbalového oddielu sa snaÏí fanú‰i-

Ceny z turnaja prípraviek.

kom vytváraÈ na ‰tadióne také podmienky,
aby boli v‰etci spokojní. Informácie o jednotliv˘ch na‰ich muÏstvách si uÏ ãoskoro
budete môcÈ pozrieÈ na internetovej stránke futbalového oddielu www.sklozorno.sk,
ktorá bude spustená zhruba do 2 mesiacov. Spoloãne drÏme palce na‰im muÏstvám, aby ich hra bola impulzom pre v‰etk˘ch, ktorí majú radi futbal. âakajú nás
nároãné zápasy, ale s dobr˘m tréningom
prichádzajú aj dobré v˘sledky a t˘m aj
spokojnosÈ Vás, fanú‰ikov.
Vladimír Rybár, futbalov˘ oddiel
Foto – Ivan JeÏo
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Koniec leta v znamení
tenisov˘ch turnajov
Tenisov˘ oddiel tak ako po iné roky usporiadal sériu tenisov˘ch turnajov, v ktor˘ch si úãastníci mohli zmeraÈ svoje sily a preukázaÈ svoje ‰portové umenie a fyzickú kondíciu. Stretnutia sa niesli v znamení príjemnej nálady a pekného ‰portového záÏitku.
Po druh˘krát sa uskutoãnil tenisov˘ turnaj v dvojhre Ïien. V prv˘ septembrov˘ deÀ na‰e Ïeny vyuÏili ‰ancu ukázaÈ svoje tenisové umenie. Prvé miesto si spomedzi deviatich úãastníãok vybojovala Darina Stankovská. V sobotu 5. septembra 2009 si na 12. roãníku turnaja muÏov v dvojhre o putovn˘ pohár “Majstra Lozorna“
pri úãasti 16 hráãov odniesol víÈazn˘ pohár Filip Jáno‰. Veºmi zaujímav˘ bol turnaj v zmie‰anej ‰tvorhre, usporiadan˘ 12. septembra 2009. Zo ‰trnástich zúãastnen˘ch dvojíc prvenstvo získali manÏelia Vlasta a Milan Hubkovci. Tenisová jeseÀ pokraãovala tenisov˘m turnajom detí a vo ‰tvorhre muÏov.
Karol Ondroviã, predseda tenisového oddielu
Foto – archív autora

Úãastníãky turnaja Ïien.

Ahóóóój. . . .
T˘mto vodáckym pozdravom nás privítala Vltava a sprevádzala nás ním celé ‰tyri dni, ão sme brázdili jej vody a viac ãi menej úspe‰ne prekonávali “jezy” Tejto nádhernej a úspe‰nej akcie
splavu Vltavy sa zúãastnila ãasÈ ãlenov lozornianskeho turistického oddielu koncom júla tohto roku. Poãas splavovania sme si vychutnávali prekrásne scenérie na brehoch rieky. Okrem zdolávania nástrah vo vode a na jej brehoch vo forme vodáckych “zastavení” sme ãas vyuÏili náv‰tevou v˘znamn˘ch kultúrnych pamiatok, ako cisterciánsky klá‰tor vo Vy‰‰om Brode, zámok RoÏmberk,
stredoveké mesto âesk˘ Krumlov (zapísany v UNESCO), klá‰tor
Zlatá Koruna a zrúcaninu hradu Dívãi Kámen. KaÏdodenné sÈahovanie z kempu do kempu a upr‰ané noci v stanoch sme si vynahradili veãernou gitarovou produkciou so zborov˘m spevom
trampsk˘ch a folkov˘ch pesniãiek. Úsek Vltavy, ktor˘ sme splavili, je povaÏovan˘ za najkraj‰í a najviac nav‰tevovan˘ v âechách.
Teraz uÏ vieme preão. O rok sa ide znova.
Jozef Kimliãka, turistick˘ oddiel
Foto – Du‰an Hrica

Vltava mala aj divokej‰ie ãasti.

Turisti boli celé leto v horách
Presne podºa plánu sa 6. júna 2009 uskutoãnil autobusov˘ v˘let do Gaderskej doliny. I keì poãasie ráno neve‰tilo pohodu, poãas jazdy sa umúdrilo a bola z toho celkom vydarená akcia. „A“
skupina absolvovala v˘stup na Tlstú a „B“ skupina pre‰la ãasÈ Gaderskej doliny.
Na Zárubách sa 14. júna 2009 konalo stretnutie turistov bratislavského kraja. Zúãastnili sme sa ho autobusom z Plaveckého
Mikulá‰a na Záruby a späÈ do Plaveckého Petra.
V júli sme mali túru z Raãe na Biely kríÏ cez Ko‰ariská do Lozorna.
V dÀoch 5. – 9. augusta 2009 sme sa zúãastnili medzinárodného stretnutia turistov v rakúskom mesteãku Knittelfeld. Stretnutie sa zaãalo tak ako na olympiáde hymnami kaÏdého ‰tátu. KaÏd˘ deÀ sme absolvovali túru na jednu svetovú stranu v dæÏke 13 43 km. Veãer sme mali voºn˘ vstup na kúpalisko. Celé stretnutie
sa nieslo vo veºmi priateºskom duchu a bolo ukonãené sobotÀaj‰ím „Papuãákom“, na ktorom sme ako odmenu dostali pohár.
Koncom augusta sa uskutoãnil tradiãn˘ prechod hrebeÀom
Vysokej. Zo Solo‰nice cez Vysokú do Kuchyne.
V sobotu 5.septembra 2009 sme mali brigádu, na ktorej sme
ãistili a upravovali studniãky v ·imunovej doline. Na záver sme sa
posilnili dobr˘m gulá‰om.
V dÀoch 19. septembra 2009 sme boli v Rakúsku na Schneebergu a o t˘ÏdeÀ 27. septembra 2009 sme absolvovali túru Plavecké
Podhradie – Vápenná – Solo‰nica a 11. októbra na Kamennú bránu.

Plány
25. októbra 2009 Baba – Ko‰ariská - Lozorno.
Alojz Dvoran, predseda turistického oddielu
Foto – archív autora

V Knittelfelde.
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