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zadarmo

Žijeme vo vizuálnej dobe

Rozhovor s Julom Nagyom zo Slnečnej ulice. Grafický dizajnér, umelec a fotograf hovorí o tom čo robí a ako sa mu žije v Lozorne.
Myslím, že si z tých šťastných ľudí, ktorí
majú svoju prácu zároveň ako svoje
hobby. Kde to všetko začalo a čo by si
označil ako svoje povolanie a čo skôr ako
záľubu?
Začalo to v detstve. Mali sme doma veľkú
bielu obývačkovú stenu a jedného dňa som
ju mame pokreslil fixkami. To bolo pravdepodobne dôvodom, pre ktorý ma rodičia
dali do ľudovej školy na výtvarnú a keďže
ma to bavilo, po základnej škole som sa
už úplne prirodzene prihlásil na umeleckú
strednú školu. Povolanie je väčšinou to, čím
sa človek živí, to je u mňa hlavne grafický
dizajn. Keďže ma okrem živobytia aj baví,
dá sa nazvať aj záľubou. Maľba, grafika
a fotografovanie je skôr záľuba, aj keď som
už aj maľoval, aj fotografoval na objednávku. Obrazy a grafiky mám dokonca v ponuke
a na moje prekvapenie sa aj predávajú.
Grafický dizajn je pre laika vzdialený pojem. Kde všade sa s ním môžeme stretnúť
a kto ho najviac využíva?
Grafický dizajn je ako pojem pre laika možno neznámy, ale inak sa každý človek stretáva s grafickým dizajnom na každom svojom kroku. Keď si napríklad ráno ako prvé
umyje zuby, dizajn obalu na zubnej paste je
grafický dizajn, pri raňajkách to dizajnom
len tak hýri: obal mlieka, masla, krabica
cereálií, vineta na káve. Ak si človek ráno
otvorí noviny, alebo pozerá na web stránke
odchody autobusov, to všetko sa týka grafického dizajnu. Ak sadne do auta a vezie sa do
práce, logotyp automobilky, piktogramy na
ovládacích prvkoch v aute, dopravné značky a bilboardy na okrajoch ciest, to všetko
je grafický dizajn. Dnes žijeme vo vizuálnej
dobe, grafický dizajn je doslova úplne všade - propagačné materiály, plagáty, vizuálne
ovládače v mobiloch, logotypy firiem, obaly
tovarov, výklady obchodov, knihy, časopisy,
infografika v televízii, návody na použitie
a podobne.

Julo Nagy vo svojom štúdiu a ateliéri v Bratislave, Foto: Milan David, Trend

tvorby oproti grafickému dizajnu je to, že to
nerobíš na objednávku. Funguje to presne
naopak, namaľujem obraz ako si ho predstavujem, nemusím sa prispôsobovať predstavám klienta. A keď má niekto o hotový
obraz záujem, môže si ho kúpiť, ... ak je na
predaj.
Dozvedeli sme sa o tebe, že si i vydavateľ
kníh, ako si sa dostal do tejto pozície ?
Za celú moju dizajnérsku kariéru som nadizajnoval vyše 250 obalov kníh, cez mojich klientov som sa dotkol aj problematiky
vydávania a mnohému som sa priučil. Od
marketingu, predaja, až po výrobu kníh. Mal
som v hlave niekoľko nápadov na knihy, túžil
som vydať aspoň jednu z nich a urobiť ju od
začiatku do konca „po svojom“. No a potom
som sa jedného dňa rozhodol a zainvestoval
som do toho riskantného podniku a vydal
som prvú knihu. Tá mala dosť veľký úspech,
tak som postupne vydal ďalšie dve.

Nájdeš si čas venovať sa aj voľnej tvorbe
a len tak si občas namaľovať nejaký obraz? Dostávaš zákazky aj v tejto oblasti?

Mal si alebo máš nejakú osobnosť, alebo
udalosť, ktorá ťa v tvojej tvorbe ovplyvnila a ukázala cestu?

Od mojej veľkej profilovej výstavy pred
troma rokmi sa popri grafickom dizajne
intenzívne venujem voľnej tvorbe. Takže
maľujem skoro každý deň. Výhodou voľnej

Tých osobností bolo veľa. Od mojich rodičov, učiteľa v Ľudovej škole umenia, ktorý
mi po krátkom čase emigroval do Kanady,
cez profesora zo strednej školy Rudolfa Filu,

ktorý ma zasvätil do umenia a výtvarna
tak ako už nikto po ňom, cez ľudí, ktorí ma
životne ovplyvnili duchovne, až po mnohých priateľov, kolegov z dizajnu a umenia.
V každej oblasti – umeleckej, osobnostnej,
duchovnej, profesnej, alebo aj podnikateľskej boli v mojom živote ľudia, ktorí ma
kľúčovo ovplyvňovali a formovali. Tým,
že som mal prístup k týmto ľuďom sa cítim asi najviac obdarovaný a som za to dosť
vďačný.
pokračovanie na str. 4

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

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

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 26.6.2013
nutá do rozpočtu obce v čase jeho zostavovania. Obec Lozorno tak dostáva od štátu
15 720,43 € pri počte detí 241 (na jedno
dieťa 65,23 €). Keďže sú to peniaze určené
na záujmové vzdelávanie detí, je správne,
ak sa všetky použijú na zabezpečenie krúžkovej a vzdelávacie činnosti detí v obci.
OZ v Lozorne neschvaľuje predloženú žiadosť DOHZ Lozorno (hasiči) o navýšenie
rozpočtu na požiarnu ochranu obce Lozorno na rok 2013 o 4500 €, nakoľko ju považuje za predčasnú s ohľadom na skutočnosť,
že rozpočet ešte nie je naplnený.

OZ v Lozorne schvaľuje predložený plán
kontrolnej činnosti HK obce Lozorno na II.
polrok r. 2013.

OZ v Lozorne neschvaľuje žiadosť p. Koišovej (poddodávateľ stavby MŠ, fa RESTAV
Žilina) o úhradu nákladov vynaložených na
stavbu – rozšírenie materskej škôlky.

OZ v Lozorne schvaľuje 1. zmenu rozpočtu na rok 2013 podľa priloženého návrhu (v tis €):

Rozpočet na r.
2013
Bežné príjmy

1516,35

Návrh na
zmenu
+12,20

Rozpočet po
zmene
1528,55

Kapitálové príjmy

172,85

172,85

Finančné operácie príjmové

200,00

200,00

Príjmy spolu

1889,20

+12,20

1901,40

Bežné výdavky

1496,35

+50,85

1547,20

209,00

+10,31

219,31

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

76,55
1781,90

Zároveň berie na vedomie pozmeňovací
návrh Mgr. M. Stanislava, ktorý tlmočil
Ing. Gombita:
V príjmovej časti položka 111 Výnos dane
z príjmov poukázaný samospráve 480 000
zvýšiť na 495 720 €.
Vo výdavkovej časti 09 121 Základná škola,
Materská škola zvýšiť o 15 720 € na materiálno-technické zabezpečenie krúžkovej
činnosti a vzdelávania (napr. úprava bežeckej dráhy, interaktívne tabule atď.)
Zdôvodnenie:
Zmenou vyhlášky vlády sa zmenil od 1. januára 2013 spôsob financovania záujmovo-vzdelávacej činnosti detí. Každá obec
dostáva v príspevku od štátu z podielových
daní peniaze na zabezpečenie tejto činnosti
podľa počtu detí vo veku od 5 do 15 rokov.
Táto legislatívna zmena nebola premiet-
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76,55
+61,16

1843,06

OZ v Lozorne schvaľuje žiadosť predloženú
riaditeľom Základnej školy Lozorno o rozdelenie rozpočtovaných financií na r. 2013
(pol. 09121) vo výške 13 000 € na opravu
sociálnych zariadení nasledovne: 9 000 €
výmena okien v telocvični, 4 000 € oprava
sociálnych zariadení v ZŠ.

OZ v Lozorne:
I. schvaľuje
a) vstup obce Lozorno do občianskeho
združenia Mikroregión pod Pajštúnom
b) znenie stanov Mikroregiónu pod Pajštúnom
c) jednorazový základný vklad vo výške
250,00 €
II. ukladá
a) podpísať zástupcovi za obec Lozorno zápisnicu z ustanovujúcej schôdze OZ Mikroregión pod Pajštúnom
b) raz ročne informovať zastupiteľstvo
o činnosti združenia.
OZ v Lozorne schvaľuje práce naviac vykonané firmou CESTY Nitra a.s. ako dodávateľ
stavby „Rekonštrukcia ciest v obci Lozorno
vo výške 23 850,86 € vr. DPH. Zároveň OZ
v Lozorne poveruje starostu obce
refakturáciou viac nákladov nasledovným
obyvateľom:
- Haramia Jozef (Penzion) - 1800,04 € bez
DPH
- Zeman Anton - 288,67 € bez DPH
- Bertovičová Mária - 983,27 € bez DPH.
OZ v Lozorne schvaľuje výšku dotácie pre
ŠK Lozorno vo výške 10 000 € z rozpočtu
obce z položky 08209/1.
Rôzne :
- Starosta obce podal informáciu o konaní
Majstrovstiev sveta v chove psov – dobermanov, ktoré budú v máji 2014 v Lozorne,
čo by mohla byť aj dobrá prezentácia našej
obce.
- Starosta obce informoval o rokovaní na
Obvodnom úrade v Malackách, Odd. ŽP,
ohľadom zmeny ÚPD č. 5.
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Hlas verejnosti
Otázka:

Pán starosta,
vieme, že palisády, múry, ploty a plôtiky
existujú od pradávna ako spôsob obrany
pred nebezpečnými šelmami, cudzími
a neprijateľnými. Sú aj súčasťou nášho
súčasného sveta, lenže, paradoxne, stoja
aj medzi susedmi, ktorí by chceli spolu čo
najlepšie vychádzať. Hovorí sa, že jasne
stanovené pravidlá robia dobrých priateľov. Aké sú práva a povinnosti majiteľa
plota, akú maximálnu výšku oplotenia
vymedzuje zákon a čo smieme robiť s invazívnymi rastlinami a prečnievajúcimi
konármi? A čo býva najhoršie, ako si počínať, keď jedna strana nedbá o údržbu
a estetický vzhľad plota, ktorého je
vlastníkom? Čo s takým majiteľom,
ktorého výsadba pri oplotení nevhodne
zasahuje do verejnej komunikácie? Ako
dokáže zasiahnuť obec? Konajú sa obchádzky na identifikáciu takých úsekov
v dedine? (občianka Lozorna)
Áno, je pravdou čo ste napísala, ale...
To ale, je hlavne v nás všetkých. Každá
činnosť, každá vec sa dá robiť minimálne
dvomi spôsobmi vrátane plotov. Buď dobre, alebo zle. Snažím sa robiť veci dobre
a sme pri tom povestnom „ale“. V skutočnosti ani starosta nič nezmôže, keď nemá
podporu od kolegov, občanov, jednoducho
od ľudí. Nerád používam spojenie „to sme
zdedili“, ale skutočne naše návyky, zvyky,
spôsob chovania, to sme zdedili či už od
blízkeho okolia, od spoločnosti, od politikov, od.... Je skutočne v NÁS všetkých,
aby sme mali snahu veci meniť k lepšiemu,
aby sa nestávalo to, čo ste popísala. Aby si
vážil sused suseda, aby sme sa slušne zdravili, aby sme vedeli, čo môžeme a čo nie,
jednoducho, aby stál život za to. Samozrejme naše konanie musí byť v súlade so zákonom, nesmieme a nemali by sme ho porušovať (pre riešenie susedských sporov
a porušovaní zásad spolunažívania platí
Občiansky zákonník...) Za seba môžem verejne povedať, že sa snažím veci riešiť tak,

aby sme si svoje žitie nekomplikovali, ba
naopak spríjemňovali, aby sme jednoducho žili ako ľudia. Je a opäť to „ale“ v nás
veľa zdevastovaného, pokriveného a zlého. Potrvá možno niekoľko generácií, aby
sme prestali závidieť brat bratovi, sused
susedovi a miesto toho sa chytili roboty.
Žiaľ k tomuto stavu „duševnej chudoby“
prispievajú nemalým spôsobom masovokomunikačné prostriedky (televízia,
noviny..) a aj v mnohých prípadoch naši
predstavitelia štátnej moci svojim nevhodným, ba až arogantným správaním
sa... Záverom iba toľko, ak je vinník konkrétny, prosím poslať na OcÚ podnet na
občiansko - právne konanie.

Spoločenské okienko

Zomreli
Remža Ján
Dujničová Alžbeta
Ščepán Róbert
Galbová Imriška
Holienka Milan
Stríbrnská Františka

62 rokov
83 rokov
61 rokov
85 rokov
27 rokov
89 rokov

Otázka:
Pán starosta, zvyčajne, keď sa plánujú napríklad kultúrne podujatia, zriaďovanie
zón voľného času, výstavba ciest a vzdelávacích zariadení, berie sa do úvahy demografická štruktúra obce. Keď ide o vidiek,
je časté odvolávanie sa na „starších spoluobčanov“, ktorí nevedia používať počítač,
a preto ... Nepresné alebo nevhodné určenie cieľovej skupiny sa môže stať príčinou
zlyhania iniciatív a premrhaných peňazí.
Čo sa u nás myslí pod pojmom „starší
spoluobčania“? Čo vieme o demografickej štruktúre našej obce? Koľko máme
napríklad detí do 10 rokov, mladých od
13 do 17 rokov, vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov? Čo vieme o remeselníkoch a umelcoch blízko nás? Sme
„mladá“ alebo „stará“ dedina? (občianka
Lozorna)
Všetky informácie o demografickom zložení obyvateľstva obce sú uvedené v PHSR
(Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja). Dokument sa nachádza na web stránke obce Lozorna. V súčasnosti pripravujeme PHSR na obdobie rokov 2014 – 2020.
Za odpovede na otázky ďakujeme p. starostovi Ľubomírovi Húbekovi

OZNAMY OBCE
Obec Lozorno dala do prevádzky SMS
bránu, cez ktorú Vám v prípade
záujmu budeme posielať dôležité
informácie.
V prípade, že ste neobdržali úvodnú
SMS-ku neevidujeme Vaše číslo. Ak
máte o túto bezplatnú službu záujem,
Vaše mobilné číslo a adresu nahláste na obecnom úrade, alebo na mail:
obec@lozorno.sk

Narodili sa
Náter Michal
Horvát Daniel
Božec Martin

Darcovia krvi 25.6.2013
Tanka Štefan
Gerboc Michal
Gecler Jozef
Barcik Ivan
Minarovič Miro
Sirotová Oľga
Matejovičová Katarína
Matejovič Marek
Lehman Igor ml.
Kubová Alexandra
Fabian Vladimír
Rybár Jozef nl.
Kubenková Svetlana
Hájek Radoslav
Rímešová Andrea
Lehman Fedor
Hájek Ivan
Bordáč Rudolf
Ing. Šimonič Peter
Kotes František ml.
Kocan Miroslav
Ďakujeme!
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Ilustrácia, Labyrint srdca

Ilustroval si aj nejakú knihu?

Dizajnérske štúdio a ateliér Jula Nagya v Bratislave

Ilustroval som najskôr svoju diplomovú
prácu na VŠVU, Evanjelium rybára Jána
Zebedea, potom krátko po štúdiu knihu
Daniela Rausa - Ťěžký rok, mnohé knižné
obálky, ktoré som dizajnoval sú vlastne
ilustrované a teraz mám rozpracovanú knihu básní aj s ilustráciami od Jiřího Ortena.
Čo ty a fotografia?
Fotografia, to je životný príbeh. Býval som
u rodičov v bratislavskom paneláku a môj
sused, kameraman zo Slovenskej televízie, ktorý aj fotografoval, ma jedného dňa
vtiahol životne do fotografie. Pamätám sa
ako sme nadšene po večeroch vyvolávali fotografie v ich kuchyni prerobenej na tmavú
komoru. Potom som dlhé roky fotografoval
len sporadicky, až kým ma môj priateľ nepozval na fotocestu po Národných parkoch
v USA. Vďaka nemu a tejto ceste sa fotografovanie stalo pre mňa dnes skoro každodennou činnosťou a je už súčasťou môjho života. Inak fotoaparát nosím neustále pri sebe
každý deň.

Profilová výstava Jula Nagya IDENTIKIT 2010 v design factory, Foto: Zuzana Martina Šimkovičová

Aký je tvoj vzťah k Lozornu? Čím ti prirástlo k srdcu? Čo by si tu z hľadiska kreativity (z pohľadu výtvarníka) vyzdvihol
a čo zmenil?

Čím v poslednom čase „žiješ“?

To je ďalší príbeh. Raz sme po niekoľkohodinovom výlete dorazili s manželkou
k priehrade nad Lozornom a skončili sme
na kofole v dedine. Boli sme z Lozorna nadšení a snívali sme o tom v takejto dedine raz
bývať. O niekoľko rokov sme sa dozvedeli
o stavbe radovky na Slnečnej ulici, dali sa
na stavanie a dnes sme tu v Lozorne. Až
neskôr sme si spomenuli na našu túru a sny
pri lozorňanskej kofole.

V tomto období pracujem veľa pre Galériu Nedbalka, ktorú som dizajnoval a som
na tento projekt aj hrdý. Okrem dizajnu
vediem ešte asociáciu ilustrátorov a s teamom pripravujeme konferenciu PIKTO13,
ktorá bude koncom roka, maľujem a tvorím.
V novembri budeme mať s kolegami veľkú
fotografickú výstavu v Bratislave a k výstave
vydávame aj knihu fotografií Islandu a Namíbie. A teším sa spolu s manželkou z našej
dcéry, ktorej sa podarilo úspešne dostať na
štúdia do zahraničia.
Dizajn a ilustrácie kníh C.S.Lewisa a Básne Jiřího
Ortena
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Lozorno má niekoľko unikátnych parametrov. Je malou a pokojnou dedinou, zároveň
je veľmi blízko pri Bratislave, takže je tu
dostupná aj dynamika veľkomesta.
pokračovanie na str. 5
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Tvary, voľná kompozícia na plátne 100x140 cm

V dedine máme veľa priateľov a nad dedinou je priehrada, lesy, lúky, kone...pre mňa
je Lozorno bez nadsázky dokonalé miesto
pre život.
Čo by som zmenil? Lozorno mi od začiatku
svojou polohou aj dispozíciami pripomína
jednu dedinku pri Budapešti - Szentendre.
Je to taký malý kultúrny satelit pri veľkom
meste, plný galérií, ľudovo-umeleckých
dielní, tradičných maďarských reštaurácií,
vinárničiek...asi by som cielenejšie smeroval
Lozorno k jasnejšiemu charakteru, ktorým
by bolo pre široké okolie typické. Má na to
veľký potenciál, môže z toho prosperovať
návštevník (pri väčšej odvahe aj z Rakúska),
rovnako obec aj samotní obyvatelia.

Spravodaj obce Lozorno

Vážení občania obce Lozorno,
milí moji farníci,
na našom Slovensku je už tradíciou alebo
zvyklosťou, že počas mesiaca jún sa v našich
arcidiecézach a diecézach konajú kňazské
vysviacky, prichádzajú noví mladí kňazi,
aby plní odhodlania nastúpili na svoje prvé
pôsobiská vo farnostiach, na ktoré ich naši
arcibiskupi alebo biskupi určili. Aj v našej
farnosti sme boli svedkami takejto kňazskej
vysviacky a primícií nášho novokňaza Vladka Mikulca, ktorý nastúpil na svoje prvé
pôsobisko v Bratislave – Vrakuni. Okrem
tohto dôvodu v mnohých našich mestách
a dedinách dochádza aj k iným zmenám vo
vedeniach farností alebo k zmenám pôsobenia kaplánov. K takejto zmene došlo ku dňu
1. júla 2013 aj v našich farnostiach Lozorno
a Vištuk. Otec arcibiskup rozhodol, že pán
farár Janko Záhradník bude pôsobiť v mojej
doterajšej farnosti Vištuk, a ja vo farnosti Lozorno. Nuž, už keď sa to tak stalo, že
nepomohli ani petície ani prosby farníkov,
dňa 2. júla 2013 na sviatok Návštevy Panny
Márie som bol uvedený do úradu farára vo
farnosti Lozorno, čím som ju aj formálne
v zmysle Kódexu kánonického práva prijal
aj do vlastnenia.
Ako váš nový farár mi dovoľte, aby som sa
Vám aj touto formou predstavil, aby sme
sa ešte lepšie mohli spoznávať. Mojim rodičom Jánovi a Margite som sa narodil už ako
tretie dieťa dňa 20. februára 1972 v Snine.
Moji rodiča bývajú v dedine asi 5 km od
okresného mesta Snina v Belej nad Cirochou, kde som prežil svoje detstvo až do
20. roku môjho života. Mám štyroch súrodencov, najstaršia sestra Valéria žije v Spojených štátoch amerických. Staršia sestra
Janka a mladšia sestra Marcelka v obci Belá
nad Cirochou a najmladší brat so svojou rodinou tiež v Spojených štátoch amerických.
Mám 9 synovcov a 4 netere.

Logotyp Martinus a obaly pre firmu ESET

Julo Nagy, dizajnér a majiteľ štúdia Calder design community. Vedie asociáciu ilustrátorov, sedem rokov pôsobil na Katedre
vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave.
Okrem dizajnu tvorí knižnú a voľnú grafiku, maľuje a fotografuje. Vytvoril niekoľko
úspešných firemných a produktových identít, ako Artforum, Zlatý Bažant, Martinus,
Agemsoft, časopis .týždeň, redizajn logotypu Chemolak, alebo identitu kaviarne Thalmeiner a Galérie Nedbalka. Firme ESET
vytváralo jeho štúdio dizajn produktov
a reklamnú komunikáciu niekoľko rokov.
So svojim teamom nedávno redizajnoval aj
logotyp SĽUK, na základe pôvodných návrhov Martina Benku. A v neposlednom rade
stojí za grafickým návrhom týchto novín
a skoro všetkých plagátov Centra kultúry.
Rozhovor pripravila Barbora Hurajová, Foto: jn

Po maturite v mojom rodnom meste Snina
som nastúpil na Cyrilometodějskú teologickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
na Morave. Ešte počas štúdia som bol dňa
5. júla 1997 vysvätený na diakona terajším
otcom arcibiskupom Mons. Bernardom

Boberom v Košiciach. Kňazskú vysviacku
som prijal vkladaním rúk teraz už emeritného otca arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča
dňa 27. júna 1998 tiež v Košiciach. Mojim
prvým pôsobiskom bola Bratislava, kde
som pôsobil ako kaplán na Kalvárii pod
Slavínom a tiež aj ako nemocničný kaplán.
Po roku som nastúpil na Civilnú vojenskú
službu ako ekonóm košického dominikánskeho kláštora. Po ukončení CVS som
nastúpil na rok ako kaplán vo farnosti Zvolen – Západ, kde som sa stal dňa 1. januára 2002 aj jej administrátorom. Od 1. júla
2003 som bol ustanovený za farára v Dunajskej Lužnej, kde som pôsobil štyri roky.
Počas pôsobenia v Dunajskej Lužnej som
sa prihlásil na postgraduálne licenciátne
štúdium na Katolícku pápežskú univerzitu
v Lubline v Poľsku, kde som napokon získal
aj titul doktor teológie a tiež aj titul PhD.,
ktoré sa spravidla píše za menom. Mojou
veľkou záľubou je vyučovanie na školách
a preto som sa prihlásil aj na doktorandské
štúdium na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorú som
úspešne ukončil s titulom PaedDr. (Pedagóg
doktor) v odbore všeobecnovzdelávacích
predmetov.
Od 15. novembra 2007 som pôsobil ako
administrátor vo farnosti Bratislava – Blumentál a od 1. júla 2009 ako farár farnosti
Vištuk, zároveň aj ako školský dekan dekanátu Pezinok. Toto moje pôsobenie bolo
ukončené z rozhodnutia otca arcibiskupa
ku dňu 1. júla 2013 keď som sa stal farárom
v Lozorne.
Rovnako sa budem tešiť aj vaším otvoreným srdciam a úprimným modlitbám a zo
všetkých síl sa budem usilovať o dobre dielo
šírenia Božieho kráľovstva na zemi, a celkom osobitne na mieste, kde som z poverenia Cirkvi poslaný – teda vo Vašej farnosti.
S pozdravom a so želaním hojného Božieho
požehnania
PaedDr. ThDr. Vladimír Sabo, PhD., farár

ZÁUJEMCI O NEMČINU
ZAČIATOČNÍCI • POKROČILÍ (cca 3 roky výuky) • KONVERZÁCIA

PRIHLÁŠKY 10. 09. 2013 v CENTRE KULTÚRY LOZORNO OD 16.00 do 18.00
alebo na e-mailovej adrese a telefóne:
ida.martakova@gmail.com
tel: 0903 284 202

SPRECHEN SIE DEUTSCH, DEUTSCH IST EINE SCHÖNE SPRACHE.
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Pozvánky na septembrové podujatia
Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
15.september 2013 o 16:00 hod.

Divadlo Jaja: NÁMORNÍCI verzus
PIRÁTI
Čaká vás interaktívne švandenie s Jajou, ktorá Vás unesie na šíre
more… rovno medzi pirátov a námorníkov! Morskí vlci sa utkajú
v boji krutom, stretnú prekrásnu Obludé a zažijú veľa dobrodružstiev – lodnú kanonádu, morskú naháňačku, boj s príšerami…..
Kto napokon vyhrá a kto bude porazený? Príďte sa našvandiť aj Vy
a rozhodnite aký koniec k Vám pripláva!

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

Centrum kultúry Lozorno Vás pozýva dňa
28.septembra 2013 o 17:00 hod. (sobota)

na Deň vína
spojený s divadelným vystúpením Záhoráckeho divadla zo Senice, divadelného súboru Svatopluk z Hodonína a speváckej skupiny LOZA z Lozorna.
V rámci projektu Záhorácké a Moravsko – Slovácké divadlobraní, Záhorácke divadlo zo Senice a Divadelní soubor Svatopluk
z Hodonína naštudovali spoločne trpkú komédiu Stana Šubíka
,,Osudy jedného vinára“, ktorá je o víne a osudoch ľudí s ním
spojených.
Hra je naštudovaná v záhoráckom a moravsko-slováckom nárečí
a diváci sa môžu tešiť na skvelé herecké výkony, tanec, živú cimbalovú hudbu a ochutnávku výborného vína po predstavení.
Pred a po predstavení vystúpi spevácka skupina LOZA s piesňami
na vinársku a vinohradnícku tématiku.

Vstupné: 2 €

Centrum kultúry LOZORNO
Alternatívne centrum Motýľ
Vás pozývajú na prednášku:

Choroby ako zrkadlo duše
26.9.2013 so začiatkom o 18.00 hod.

Nejde o žiadnu prezentáciu ani o predaj tovaru!!!!! Na prednáške sa dozviete
či sú nám choroby predurčené alebo si ich vytvárame svojimi nesprávnymi
postojmi. Čo nám choroba napovedá a čo je jej pravou príčinou?

Miesto konania: Ck Lozorno
Bližšie informácie na tel.: 0908/325 450
Vstup voľný
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Začíname s JOGOU!

Stretnutie budúcich ochotníkov, 2.pokus

Záujemcom o cvičenie Jogy oznamujeme, že od septembra bude toto cvičenie prebiehať v CK Lozorno v utorky o
19:00 hod. (v tanečnej miestnosti).

Milí Lozorňania, ešte koncom minulého
roka prebehlo prvé stretnutie záujemcov
o hranie v našom budúcom ochotníckom
divadle. Stretla sa tam partia zaujímavých
ľudí, ale chýbal „vodca“, resp. režisér, ktorý
by si ich zobral pod svoje krídla. Preto sme
ďalšie stretnutie plánovali až na čas, keď sa
nájde niekto ochotný a schopný sa tomuto
„poslaniu“ venovať. Takže sme hľadali, pýtali sa, až sme konečne našli! Je ním mladý

Prvá hodina bude 17.9.2013. So sebou je
potrebné si priniesť karimatku. Cvičenie
je vhodné pre každý vek. Viac info na tel.
čísle: 0905 430 062, p. Janka Čahojová.

Prehľad ostatných cvičení v CK
Lozorno od septembra 2013
Bodyforming: Pondelok a Streda od 18:30 – 19:30. Začína sa od 2.9.2013
Pilates: Pondelok a Štvrtok od 19:00 – 20:00. Začína sa od 16.9.2013

Od septembra sa v CK Lozorno
opäť tancuje!
Centrum kultúry pripravuje na termín od septembra Kurz spoločenských tancov.

Máte možnosť sa naučiť pekne tancovať alebo vylepšiť svoje tanečné schopnosti v takých tancoch ako sú: anglický valčík, viedenský valčík, foxtrot, tango, polka, čača,
jive, blues, salsa a iné.
Kurzom vás budú sprevádzať diplomovaní učitelia spoločenských tancov František Koiš
s dcérou Lindou.
Čaká vás 10 lekcií. Stretávať sa budete raz do týždna po 60 minút.
Prvá hodina je 24. septembra 2013 o 18:30 h. začiatočníci
			

a o 19:30 h. pokročilí.

Prihlasovať sa treba v pároch. Cena za osobu (platí sa na prvej lekcii):
- dospelí: 70 €
- mládež do 18 rokov: 60 €
Prihlasovanie najneskôr do 23.9.2013 na adrese: centrum.kultury@lozorno.sk.

vyštudovaný režisér – Dušan Poliščák, ktorý
sa teší na stretnutie s Vami dňa 29.9.2013
(v nedeľu) o 17:00 hod. v Centre kultúry
Lozorno.
Pozývame všetkých – mladších i tých skôr
narodených, ktorí by ste sa chceli o svoj herecký talent podeliť a pomohli nám obnoviť
ochotnícke divadlo tu v Lozorne.

Šmejdi v
Lozorne
V CK Lozorno bol dňa 18.7.2013
premietaný dokumentárny film pod
názvom „Šmejdi“. Film, ktorý bol natočený skrytou kamerou na rôznych prezentačných akciách najmä v Českej republike,
ukazuje praktiky, ktoré na získanie kupcov
používajú ľudia, ktorí tento tovar ponúkajú
na predaj. Tento film má slúžiť ako odstrašujúci príklad pre ľudí, ktorí tieto prezentačné akcie navštevujú. Jedná sa vo väčšine
o seniorov, aby sa títo nenechali zlákať a nekupovali tovar, ktorý je v podstate „šmejd“
za vysoké ceny. Film bol svojim obsahom
veľmi poučný. Je len na škodu, že sa jeho
premietania zúčastnilo pomerne málo lozornianskych seniorov. Pred premietaním
filmu bola tiež prednáška na túto tému,
ako sa vyhnúť vydieraniu pri prezentačných akciách. Prednášku prítomným urobil
Ing. Jozef Halcin z Ministerstva vnútra SR.
Premietanie filmu ako aj prednášku zabezpečovalo Seniorské informačné centrum
Malacky, ktoré bolo vytvorené na pomoc
seniorom. Riaditeľom tohto centra je pán
Miroslav Bertovič.
MK, za Miestnu organizáciu JDS
Foto: Miroslav Bertovič

Enem tak v Kuklove
Mužský spevácky zbor „Enem tak“ sa aj počas leta pravidelne stretával každý utorok
v Klube dôchodcov, kde sme si zaspievali
a nacvičili vždy nejakú novú pesničku.
Na 3. augusta sme dostali pozvanie na vystúpenie speváckych zborov do Kuklova,
pod názvom „Zejdzime sa kamarádzi“,
kde bolo 120 účinkujúcich zo Slovenska
a z Moravy. Nakoľko bolo veľmi teplo,
organizátori (Obecný úrad) to mali veľmi
sťažené, ale zhostili sa tohto podujatia veľ-

mi zodpovedne. Hlavne nás prekvapilo, koľko ľudí prišlo v tej horúčave podporiť túto
akciu. Po programe sme si zaspievali hlavne
s moravskými zbormi a taktiež sme dostali
od nich ďalšie pozvania na Hodové spievane
na Moravu.
Týmito vystúpeniami sa snažíme prispieť
k zviditeľneniu našej obce a k šíreniu ľudovej kultúry.
Enem tak
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Príbeh Z-Orecha, alebo návrat motýľov

Nerušivé tablo „Strom života“ na Orechovej ulici
symbolizuje enviromentálne zameranie Z-Orecha

Vymýšľali sme pre seba meno a medzi inými pokusmi o slovotvorbu niekto vyriekol
„Z-Orech“. Všetkým sa ihneď zapáčilo, pretože nielen že bolo výstižné, ale zároveň
znelo nenafúkane, nie príliš vážne. Bola
v ňom láskavá irónia a milá výzva. Z-Orech,
totiž, je dobrovoľné a voľné občianske združenie domácností prevažne z ulice Orechovej po oboch brehoch potoka. Ide nám
o pozdvihnutie životného prostredia a kultúry bývania v našom blízkom okolí a Lozorne ako takom. Z-Orech združuje veľmi
rozdielnych jedincov: sú medzi nami „paštekári“ a „sysliari“, muži a ženy, deti a psy.
Sme ľudia rôznych profesií, vierovyznaní
a dokonca národností. Napriek tomu,
máme spoločný príbeh a ten sa začal takých
päť rokov dozadu.
Vtedy úsek ulice Orechovej popri materskej
škôlke, brehy potoka a Kozinec sa nekosili
tak príkladne ako pri terajšom obecnom
gazdovaní. A tak sme trochu pokosili, pozametali. Pri občerstvení na tráve sme sa
spontánne zhodli na pokračovaní. Dvakrát
do roka sa zídeme na veľkých brigádach
a postaráme sa o vyššie spomenutý exponovaný ale, žiaľ, zanedbávaný obecný priestor
(zvyšok ulice Orechovej je v súkromnom
vlastníctve a obecná cesta je postavená na
súkromných pozemkoch, ktorých údržba
a skrášlenie je čisto osobnou záležitosťou
jednotlivých majiteľov, teda tieto nespadajú
pod činnosť Z-Orecha). Toľko o začiatkoch.

osobné záhradné náradie a rastliny vyradené z našich záhrad. Niekto doniesol trochu
mulču, ďalší prispeli zeminou alebo fóliou.
Prvou veľkou kapitálovou výzvou sa stal
úsek oproti materskej škôlke, kde dvakrát
denne sa točili a bezstarostne ničili trávnik
desiatky a desiatky vozidiel, ktoré prinášali a odnášali škôlkárov. Terajšie parkovisko postavené pre tieto účely neexistovalo
a tak jednej jesene sme zbadali, že namiesto
trávnika „zdobil“ našu ulicu rozsiahly „výdlab“. Keď pršalo, bol plný čerstvého blata
a vody, v ktorej sa nerušene člnkovali cigaretové odpadky. Vedenie škôlky sa nestaralo, neurgovalo obec, tak sme „za svoje“ dali
postaviť malé parkovisko, čím sa zastavil
poľutovaniahodný úpadok ulice v kultúrno-historickom centre Lozorna. Navyše, išlo
o ulicu, ktorej estetický vzhľad a náležitá
údržba formujú kultúru novej generácie.
Nasledovala výsadba vŕb a krovín, pravidelné striekanie buriny popri betónovom
základe plotu škôlky... Ako naplnenie nášho
projektu „Tisíc a jedna sakura pre Lozorno“
a pretvorenie Kozinca na arborétum, sme
vysadili 30 sakúr a tiež také iste množstvo
ihličnanov v záhrade materskej škôlky. Na
tomto mieste chceme uistiť Vás, naši milí
spolu-Lozorňania, že ani cent z verejných
peňazí nebol použitý pre činnosť Z-Orecha, hoci položky dosiahli tisíce eur. Boli to
dobrovoľné dary členov Z-Orecha určené na
pozdvihnutie reputácie nasej obce. Avšak
výška stále rastúcich výdavkov na údržbu
nás priviedla k stanoveniu dobrovoľného,
ale veľmi vítaného a potrebného mesačného členského príspevku na bankový účet
Z-Orecha vo výške 10 EUR od každej domácnosti združenia.
Toľko o dejinách Z-Orecha. Naša súčasnosť
sa pýši niekoľkými novými procesuálnymi
prvkami. Po prvé, aktívnou a opätovanou
komunikáciou s terajším starostom Ľubomírom Húbekom a jeho samosprávnou
kanceláriou. Radíme sa, pýtame sa, prichá-

Ozdobený viacúčelový stojan Z-Orechovania dávajú pred svoj dom ako znak účasti na aktuálnej
brigáde. Tentokrát je dekorácia inšpirovaná národnou trojkolorou

dzame s návrhmi a dostáva sa nám nielen
uznania, ale aj reálnej podpory vo forme
ústretovo poskytovaného kontajnera v časoch veľkého upratovania.
Ďalšou novotou je prechod na režim tak
zvaného rotačného riaditeľstva, čo znamená, že každá domácnosť ma milú povinnosť
počas jedného kalendárneho roka usmerňovať a organizovať našu činnosť. Je to
ozajstná škola komunikácie a diplomacie,
ale aj príležitosť prezentovať sa originálnymi nápadmi i formami pohostinnosti
a presadzovať „svoje“ priority i preferencie.
Tak vďaka tohtoročným riaditeľom sa dôraz
presunul na opačný koniec ulice a opačný
breh potoka, kde vznikla prenádherná skalka a malebné úseky skušobného lúčneho
porastu. Lúčne kvety prilákali pestrofarebných motýľov, nadchýnali a obšťastňovali
nás všetkých túto jar a skoré leto.
pokračovanie na str. 9

Rozprávame o Z-Orechu trochu podrobnejšie nie preto, že je niečím výnimočným. Človek žasne, aké okrídlené a noblesné iniciatívy a výboje registrujeme dnes v nevládnom
sektore v rôznych kútoch sveta. Zhovárame
sa s vami dôvernejšie, pretože často počas
pouličných prác sa nám ujde láskavého
povzbudenia okoloidúcich ale aj otázok
o našom postavení a financiách.
Tak sa pozrime do peňaženky Z-Orecha.
Spočiatku stačilo odhodlanie, nadšenie,
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dokončenie zo str. 8
Z-Orech sa tiež dopracoval k určitej symbolike, čo je znakom vzniku svojskej kultúry nášho združenia a jeho tradícií. Okrem
názvu, teda, máme aj náš symbolický výjav
na teraz zjemnenom betónovom múre. Bol
umelecky vymodelovaný miestnymi remeselníkmi na našu objednávku. Je zámerne
nenápadný a stelesňuje naše ideály a hodnoty: úctu ku všetkým formám života a obdiv pred svetom, ktorého krásu je potrebné
podporovať civilizovaným dotykom ľudskej
mysle a ruky. Druhým symbolom je viacúčelový drevený artefakt/stojan (raz vešiak na
opraté topánky, raz indiánsky vigvam pre
deti a raz stojan pre dekoratívne kreácie),
ktorý každý člen Z-Orecha umiestni pred
svoj príbytok ako hmatateľné potvrdenie
účasti na aktuálnej brigáde. Do tretice, do
domu rotačného riaditeľstva vždy putuje aj
keramický svietnik (do kruhu usadené postavičky ľudí, ktoré sa svorne držia za ruky).

Jeho zapálené sviece nám robia spoločnosť počas zimných posedení a besied o jari
a budúcnosti Z-Orecha. Niekedy sa stávajú
aj svedkami našich nezhôd. Nie sme anjeli.
Vzletné sny o budúcnosti dostávajú podobu
veľmi konkrétnych a pracných zadaní. Sen
o Lozorne, ktoré na jar bude raz zaplavené ružovou peniacou sa vlnou tisíc a jednej sakury, chce viac publicity pre projekt
a zapojenie širšej Lozorňanskej verejnosti. Je jasné, že niekoľko Z-Orechovských
domácností je na to prikrátkych, a preto
píšeme články a oficiálne listy. Potom sú na
rade vízie stredovekých lúk pozdĺž potoka
a záplavy motýľov od výmyslu sveta. Zatiaľ
sú to skromne neisté pokusy, ktoré avšak,
v začiatkoch vyžadujú prácnu prípravu pôdy
a nemenej časovo náročné polievanie, ak ide
o letné zakladanie.

Nakoniec, je tu vážna otázka vymedzenia
kompetencií, to jest, čo je vyslovene povinnosťou obce a škôlky a čo k tomu chcú
a vládzu dodať občania. Vybudovanie takej
vzájomnosti chce úprimný záujem o spoločné dobro, o veci obecné a kontinuálny dialóg
všetkých zainteresovaných. Pre začiatok,
začali sme vysielať svojich predstaviteľov
do škôlky, na zasadnutia miestneho zastupiteľstva a častejšie využívať ochotu starostu obce venovať sa osobným stretnutiam
s Lozorňanmi. Slovom, učíme sa aktívnemu
a informovanému občianstvu, aby sme lepšie porozumeli tomu, ako funguje náš spoločný domov menom Lozorno. Každý chce
bývať v slušnej spoločnosti i na „dobrej“
ulici, ale dobrá ulica je spoločné dielo,
ku ktorému treba priložiť svoju ruku a um.
OZ Zorech
Foto: Oto Sokol a EN

Skalka a záplava lúčnych kvetov lákajú nielen motýľov ale aj fotografov

MASÉRŇA PRI MAJERI
1. Ponuka čínskych masáží TUINA
- Masáže so zdravotným účinkom na konkrétny
syndróm (kašeľ, zápcha, bolesti v krku a pod
rebrami, migréna, nespavosť, menštruačné
problémy, počiatočné fázy Parkinsonovej
choroby…)
- Detské masáže pre deti od 0-6 rokov (bolesti
brucha, horúčky, kašeľ, pomočovanie...)
- Regeneračné masáže - súčasťou je hĺbková

Otvorili sme
novú
terasu
v Kaktus Kafe!
Srdečne Vás pozývame okrem iného na
zmrzlinu a domáce koláče a cez víkend
čapujeme pivo zo súkromného pivovaru.

masáž brušnej dutiny

2. Znižovanie bolesti a obmedzení
pohybového aparátu
- Klasická masáž
- Banková masáž
- Postupy tradičnej čínskej medicíny

Patrik Harák, Lozorno, Pri Majeri 17, tel.: 0944 188 359
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R13 – národné stretnutie mládeže
a úsmevom na perách. Po všetkých úvodných nevyhnutnostiach, ako sú registrácia
či ubytovanie, to celé začalo. Hala, v ktorej
sa odohrávala väčšina programu, už doslova praskala vo švíkoch. Otvárací ceremoniál
pod názvom Festa Brasiliana bol výstižný.
Celé to začalo „letom do Ria.“ Všetci sme
sa ocitli na palube lietadla, ktoré asi po
5 minútovom lete pristálo v Riu na pláži Copacabana, kde 3 milióny mladých z
celého sveta (283 Slovákov) čakali na dlho
očakávaný príchod svätého otca. Tak sme sa
k nim aspoň takto – telemostom pridali aj
my.

Určite sa mnohým z vás donieslo do uší,
že tento rok sa v brazílskom Rio de Janeiro
uskutočnili svetové dni mládeže. Už od pondelka 23. júla sa mladí ľudia z celého sveta
zhromaždili pod 39,6 m vysokou sochou
Krista Vykupiteľa, ktorá sa vypína na vrchu
Corcovado, aby sa mohli stretnúť so svätým
otcom, pápežom Františkom.
Nie každý si však môže dovoliť absolvovať
cestu na vzdialený kontinent Južnej Ameriky. Preto dostali Slováci nápad urobiť
paralelné – národné stretnutie mládeže,
ktoré sa uskutočnilo v dňoch 26. – 28. júla
v Ružomberku - R13. Vďaka týmto obetavým ľuďom sa mohlo viac ako 3 000 mladých Slovákov (boli tam dokonca aj Česi,

Pozrite sa, koho sme stretli v uliciach

Maďari, či Ukrajinci), namiesto na brazílskej pláži Copacabana stretnúť v malebnom
údolí na rozhraní Veľkej Fatry a Nízkych
Tatier.
My – „západniari“ – sme sa dovalili medzi
prvými. Len čo sme vystúpili z vlaku nás
organizátori vítali s otvorenou náručou
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Všetko bolo tak naplánované, že som sa
vážne cítila ako v Brazílii. Od perfektnej
bubnovej šou, cez ukážky tanca samby,
predstavenie brazílskej vlajky, domorodé
tance, tanečné divadlo, až po autentické kulisy v podobe vrchu Corcovado a samozrejme mora, ktoré v podobe obrovskej modrej
látky putovalo pomedzi nás a my sme sa
v ňom museli brodiť. Nesmela sa však chýbať ani duchovná časť programu v podobe
svätej omše. Pravdaže, ešte k tomu zo všetkých strán znela slovenská verzia hymny
svetových dní mládeže 2013.
Každý deň bol niečím výnimočný. Zatiaľ čo
piatok nás oboznámil s prostredím Brazílie,
v sobotu bola hlavná téma – masky. Všetci
nosíme nejakú masku a my sme mali zistiť
pod akou sa skrývame my. Aby nám to išlo
ľahšie, dostali sme k tomu zrkadlo.

Oblievanie, ktoré začalo úplne nenápadne,
no po čase sa pridávalo stále viac a viac ľudí.
Aspoň sme sa pri toľkých stupňoch schladili.
Nakoniec nastala nedeľa. Deň, ktorým sa
to malo všetko skončiť. Deň má však 24 hodín, takže sme toho ešte veľa stihli. Ráno sa
začalo katechézou Jozefa Haľka – pomocného bratislavského biskupa, pod názvom
Mission Possible. Nasledoval multimediálny ruženec, na ktorom sa pomocou kamery
zúčastnili Slováci z celého sveta. Po obede sa
mala uskutočniť záverečná slávnostná svätá omša s kardinálom Jozefom Tomkom.
Problém bol však v tom, že mala byť na lúke
nad kalváriou, ktorá sa nachádzala na druhej strane mesta, ako sme boli my. Tak sa
vybrala skupina 3 000 ľudí naprieč Ružomberkom. Ľutujem autá, ktoré museli čakať
možno až 30 minút, kým prejdeme cez priechod pre chodcov. Po asi hodine cesty sme
však konečne dorazili na miesto a mohli sa
usadiť na slnkom zaliatu lúku pri teplote
minimálne 37°C.
Na záver, keď sme sa už všetci mali
rozpŕchnuť do všetkých kútov Slovenska,
nám kardinál Jozef Tomko, ktorý iba kvôli
R13 prišiel z Ríma, odovzdal požehnanie od
svätého otca. Pápež sa veľmi potešil, keď sa
dozvedel, že napriek našej neúčasti v Riu
sme sa zišli tu, na Slovensku.

Naša slovenská „Copacabana“ sa rýchlo plnila mladými ľuďmi zo široka i z ďaleka

Po obede bolo na programe EXPO – predstavenie 44 reholí a 7 hnutí. Každá rehoľa si
pripravila nejakú aktivitu, aby sme ich mohli bližšie spoznať. Popri tom sme sa mohli
zapojiť aj do voľnočasových alebo športových aktivít. Počasie nám prialo a bolo viac
než teplo, tak sa akosi prirodzene vyvinula
ďalšia aktivita, ktorá mala nevídaný úspech.

Stretla som tam veľa známych ľudí, či už
zo školy alebo iných podujatí, ale spoznala
aj mnoho nových. Priniesla som si odtiaľ
množstvo silných duchovných zážitkov
a krásnych spomienok.
Klára Hurbaničová
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Ján Nepomucký
kup Ján z Jenštejna podporoval pápeža
v Ríme a nesúhlasil s tým, aby sa znížil dosah
cirkvi na verejný život v Českom kráľovstve
a aby sa oslabila jej moc, za čoho následok
sa dá považovať upálenie Jána Husa (kritizoval skorumpovanosť a zhýralosť cirkvi
a jej predstaviteľov) a Husitské vojny.
A uprostred týchto rozporov medzi panovníkom a arcibiskupom o voľbu nového kladrubského opáta nájdeme Jána Nepomuckého, ktorý mal moc zvrátiť rozhodnutie
arcibiskupa. Historici to považujú za hlavný dôvod prečo bol neskôr mučený a roku
1393 popravený. Avšak niektoré legendy
uvádzajú, že to bolo preto, že odmietol vyzradiť spovedné tajomstvo Žofie Bavorskej,
manželky Václava IV. Václav IV. sa vraj domnieval, že Žofia má milenca a chcel vedieť
jeho meno. Toto je jeden z dôvodov, prečo
je Ján Nepomucký známy ako ochranca
spovedného tajomstva (symbolizuje to prst
na jeho zavretých ústach). A zároveň je to
jeden z dôvodov sporov o identitu, či existenciu Jána Nepomuckého. Niektorí vedci
uvádzajú, že sa vlastne jednalo o Jána z Pomuk, iní tvrdia, že Ján z Pomuk a Ján Nepomucký sú dve rozdielne postavy a tretí, že je
to vymyslená postava, na ktorej predobraz
slúžil Ján z Pomuk.

Socha Jána Nepomuckého nachádzajúca
sa v parku pred obecným úradom, je ďalšou z pamiatok, ktorou sa pýši naša obec.
Ján Nepomucký je nám ako svätec veľmi
blízky, pretože sa narodil, pôsobil a stal
patrónom v susednej Českej republike.
A kto to teda bol Ján Nepomucký? Narodil sa približne v roku 1345 (iné zdroje
uvádzajú roky 1340 až 1349) ako Ján Velflín v meste Pomuk, ktoré bolo neskôr na
jeho počesť premenované na Nepomuk. Ján
získal na svoju dobu základné vzdelanie,
ktoré zúžitkoval keď pôsobil ako verejný
notár a neskôr hlavný pisár. Tým sa jeho
krátka svetská kariéra končí, aby sa v roku
1389 stal hlavným vikárom pražského arcibiskupa a tak spečatil svoj osud. Bolo to v
dobe rozporov medzi kráľom Václavom IV.
a pražským arcibiskupom Jánom z Jenštejna o voľbe biskupov a iných vysokých cirkevných úradníkov, ktorý sa odohrával na
pozadí tkz. Východnej schizmy (rozkol medzi západnou a východnou vetvou kresťanstva) a druhej vlny Avignonských pápežov
- antipápežov. Václav IV. podporoval pápeža
v Avignone a chcel mať dosah na voľbu nových úradníkov, ako v prípade voľby nového
benediktínského opáta v Kladruboch, nakoľko potreboval prostriedky na boj proti
odbojnej domácej šľachte. Naopak arcibis-

Nech to bolo tak, či onak, do osudu nášho
Jána Nepomuckého zasiahli udalosti
z 20. marca 1393, keď sa kráľ stretol s
arcibiskupom Jánom z Jenštejna, prišlo
k hádke, na čo dal panovník zatknúť štyroch
mužov z arcibiskupovho sprievodu medzi
ktorými bol aj Ján Nepomucký. Títo muži
boli následne vypočúvaní a mučení. Ján bol
jediný, ktorý mučenie neprežil (ostatní boli
prepustení) a jeho telo bolo hodené do Vltavy. Preto sa stal patrónom lodiarov, pltní-

kov, mlynárov a ochrancom proti potopám.
Navyše je vyobrazený s hviezdami, ktoré
bolo vidno na oblohe v čase jeho smrti,
avšak niektorí tvrdia, že to boli svetlá (podobné hviezdam) vo vode, ktoré videli rybári, ktorí našli jeho telo. Bolo to v čase keď
sa verilo, že Ján Nepomucký zomrel utopením, kým sa nezistilo, že to bolo na následky mučenia. Medzi ďalšie atribúty patrí palma (drží ju v ruke) ako symbol mučeníkov,
víťazstva (duchovna nad telesnom), mieru
a večného života. Tento prvok má svoj pôvod v dávnych náboženstvách Blízkeho východu a neskôr bol adoptovaný judaizmom
a kresťanstvom. V neposlednom rade býva
vyobrazený s krížom. Pochovaný je v katedrále sv. Víta v hrobke navrhnutej Fischerom
z Erlachu. Jeho výročie si kresťania pripomínajú 16. mája. Zaujímavosťou je, že jeho
kanonizovanie sa začalo až v prvej polovici
17. storočia a to najmä na základe životopisu od Bohuslava Balbína z roku 1680
(„český Plíny“), ktorý jeho život glorifikoval
a pripísal mu rôzne nadprirodzené skutky a celý svoj príbeh postavil na oddanosti
Jána Nepomuckého neprezradiť cirkevné
tajomstvo. Prispelo to i k tomu, aby bola
v roku 1683, na dnešnom Karlovom moste osadená jeho socha a neskôr zasvätený
prvý kostol. Za svätého bol vyhlásený 19.
marca roku 1721 pápežom Inocentom XIII.
V 70. rokoch 20. storočia sa konal výskum
ostatkov Jána Nepomuckého, kde sa preukázalo, že sú pravé, avšak ukázalo sa, že dochovaný jazyk (jedna z relikvií) je v skutočnosti časť mozgu. Táto dochovaná relikvia
v minulosti poslúžila ako dôkaz potvrdzujúci jeho svätosť.
Denisa Lehmanová
Foto: bh

V Lozorne máme nový klub
- Eight FIGHT Lozorno!
Na Športovom nám. je otvorený nový klub Eight FIGHT Lozorno, kde si môžete vyskúšať
- thajský box, kravmagu, MMA, posilňovňu, crossfit... Tréningy pre mužov, ženy, mládež
a začiatočníkov, vždy pod vedením skúseného trénera. Možnosť aj súkromných tréningov.

Viac info a aktuality na FB: eight fight lozorno a na tel.č.: 0918 572 002

| 11 |

Spravodaj obce Lozorno

ročník XI : číslo 4 : júl/august 2013

Country guláš 2013
15. júna sa už tradične šírila vôňa guláša na
Lozornskej priehrade, kde sa konal 4. ročník „Country gulášu“.
Človek mieni, pán Boh mení. Zaužívaný
termín 1. júnovej soboty sa kvôli nepriaznivému počasiu posunul o dva týždne. To sa
odzrkadlilo na menšom počte súťažiacich
družstiev, pretože na pôvodný termín bolo
prihlásených podstatne viac „kotlíkov“.
Zmena termínu sa nakoniec ukázala ako
dobrý ťah, lebo pekné počasie prilákalo viac
ľudí. Hodnotenie z minulého ročníka sa
osvedčilo a opäť zasadla päťčlenná odborná
porota pod vedením p. Ebnera. Ďalší členovia poroty boli sl. Veronika Havlová, sl. Zora
Czoborová, p. Prokop (Melónek) a p. Milan
Havel.
Konečne chlapi zabojovali a babinec zhodili z trónu. Družstvo p. Medovarského
z Hurbanovej Vsi (cezpolák) sa umiestni-

lo na 1. mieste. Ich guláš bol výnimočný
aj tým, že halušky, ktoré v ňom boli, robili
chlapi priamo na priehrade. 2. miesto obsadilo družstvo Lozorňanských turistov
pod vedením Slavomíra Sopčáka. 3. miesto
získalo družstvo poľovníkov pod taktovkou
p. Petra Haramiu.
Poďakovanie patrí aj mladým hasičom,
ktorí postavili družstvo a ukázali starším,
ako sa to varí.
Atmosféru pri varení spríjemňovala kapela
Country Trop, ktorú večer vystriedali chlapci zo skupiny Countryfied. Dobrá zábava sa
posunula až do noci.
Myslím si, že akcia sa vydarila, ľudia sa zabavili a spoločne sa tešíme na ďalší ročník.
Rudolf Masár, organizátor
Foto: RM

Naša odborná porota a radosť víťazov

Poľná retro kuchyňa chlapcov z Jabloňového

Ryby sa opekali, ľudia sa zabávali
Koniec júla nás potrápil vysokými teplotami, ale ľudia, ktorí aj napriek tomu prišli na
Rybárske hody, boli spokojní. Neopekali sa
len oni, ale aj rybky, na ktorých si mohli pochutiť a do tanca a pre zábavu im pri tom
hral DJ Palo Knotek. Za pomoc ďakujeme
všetkým rybárom aj ne-rybárom, Obecné-
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mu úradu v Lozorne, firme Berto (pánovi
Bertovičovi) a firme Čebo (pánovi Bočevovi), ktorí nám každoročne pomáhajú.
Zároveň dôrazne žiadame ľudí, ktorí počas
roka navštevujú a využívajú areál priehrady,
aby ho po sebe zanechávali čistý a odpad si

odnášali zo sebou. Slúži nám všetkým, je
vizitkou obce a je smutný pohľad na krásnu prírodu obsypanú pozostatkami ľudskej
nedbanlivosti a ľahostajnosti.
Dušan Chlpek, SRZ
Foto: dch
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Najlepšie ceny na konci leta
Akcia na vybraný tovar
Uvedené ceny sú aj s DPH. Akcia trvá do 30. 9. 2013 alebo do vypredania zásob.

vysokopevnostný
betónový
preklad

šalovacia
tvárnica

asfaltový
pás

20,28 €/bal

3,12 €/ks

m2)

0,88 €/ks

€/kg
€/kg

0,55 x 1000 x 2000 mm

8,94 €/ks
profily

zámková
dlažba
PREMAC
REMAC

Graniko
Klasiko
Deka
Plot
Maclit

80 mm ~ 0,94
100 mm ~ 0,94

obrubník
parkový

DT 20

- 30%
z ceny

pozinkovaný
plech

EcoBeams
dĺžka 1,25 m

V60S35
(10

klince

dĺžka 1 m

1,66 €/ks

jakel
40 x 40 x 2 mm

elektródy
bázické

1,40 €/m

2,5 ESAB

23,90 €/bal

sadrokartónový
profil

s
stavebný
materiál
a zmesi

CD 60

0,53 €/m

kanalizačná
rúra PVC

k
ka
kanalizačné
systémy
a skruže

studňová skruž

110/3

1,73 €/m

hutnícky
a spojovací
cí
materiál
voda
kúrenie
plyn
sifón

100/50/9 L

6,10 €/ks

uholník
40 x 40 x 4 mm
rúra
48 x 2 mm

1,80 €/m

16 x 2 PE-RT
podlahová
Al 0,2 mm

PPR
nástenka

0,82 €/m
rúra
plastohliník

27,50 €/ks
20/90 ~ 0,12
25/90 ~ 0,14

revízna
kanalizačná
šachta

€/ks
€/ks
20 x 1/2˝

drenážna
flex. hadica

1,16 €/ks

ø 100 mm

0,83 €/m
REHAU AWA
DN400/150

38,40 €/ks

5/4

2,27 €/ks

odvodňovací
žľab

PPR
koleno
PPR
rúry

voda 3/4˝
FF páka

2,58 €/ks
plast 8/21

krajn@krajn.sk
www.krajn.sk
Krajn_inzercia A4_press.indd 1

(smer pumpa Jurki)

Vysoká
pri Morave

MA

0917 559 142
0917 754 966
02 381 035 87

Lakšárska Nová Ves č. 465

Malacky
Lozorno

D2

BA

(areál Zelený dvor)

0,58 €/m

guľový
ventil

9,40 €/ks

Malacká cesta 39
Stupava

20 x 3,4

Borinka

STUPAVA

stavebniny
0917 622 472
ohybáreň bet. ocele
0917 481 221

Borský Mikuláš

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

Mikulášov
Studienka
Malacky

Devínska
Nová Ves

Záhorská Bystrica
Bratislava

8/22/2013 4:42:35 PM
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Turisti v Grimentzi

s väčším prevýšením, skupina B s menším
prevýšením, ale aj tak sme mali výhľady na
21 štvortisícoviek v okolí.
V pondelok sme sa prepravili našim autobusom do Täschu, odtiaľ vlakom do Zermattu, turistického centra, odkiaľ sa podnikajú
najznámejšie túry pod Matterhorn.
Skupina A sa vyviezla lanovkami na Klein
Matterhorn /3883 m n.m./, odkiaľ vystúpili na Breithorn /4164 m n.m./ vybavení
mačkami do snehu, okuliarmi proti silnému
slnku a snehu, naviazaní na lanách. Skupina B sa vyviezla zubačkou na Gornergrat
/3089 m n.m./,odkiaľ boli krásne výhľady na Matterhorn /4478 m n.m./. Cestou
naspäť vystúpili v Riffelalpe a absolvovali
túru do Zermattu.

Konečne sme sa všetci zišli

Dňa 18.7.2013 nadišiel deň, kedy sa partia
turistov nielen z Lozorna, vydala na dlho
očakávanú dovolenku do Walliských Álp vo
Švajčiarsku.
Trojica hlavných organizátorov Jarka Bojkovská, Stano Bojkovský a Lojzko Dvoran
nenechali nič na náhodu a pripravovali dlhé
mesiace bohatý program na dni od 18.7. do
27.7.2013, aby si turisti prišli na svoje.
Vyštartovali sme autobusom vo večerných
hodinách, na druhý deň, v piatok doobeda sme sa zastavili na Rýnskych vodopádoch, ktoré sa nachádzajú v severnej časti
Švajčiarska.
Ďalšou zastávkou bolo mesto Vevey pri Ženevskom jazere, kde sme sa prešli po krásnej
promenáde k soche Charlieho Chaplina.
Do Grimentzu sme dorazili v neskorších
popoludňajších hodinách a ubytovali sa
v chate Bouquetin v nadmorskej výške

1500 m. Najskôr treba uviesť, že pobyt
sa organizoval cez cestovnú kanceláriu
„JEKA“. To znamená, že varenie bolo vo
vlastnej réžii, zásobovanie zabezpečovali
zamestnanci Jeky. Šéfkuchárom bol Stano
Bojkovský a my sme sa vystriedali v denných službách v počte piatich, ktorí pripravovali večere a raňajky.
Celý program bol koncipovaný tak, aby si tí
zdatnejší v skupine A užili adrenalín, v skupine B zase tí, ktorí si vyberali pohodovejšie
túry s vlastným tempom. Nádherné výhľady do dolín, na priehrady, na končiare štvortisícok sme si vychutnali všetci.

Grimentz – miesto nášho pobytu

V sobotu sa uskutočnila l. túra. Na ľadovec
Glacier de Moiry sa vybrala skupina A, skupina B sa poprechádzala okolo priehrady
Lac de Moiry. Nádherná azúrová farba vody
v priehrade nám všetkým vyrazila dych.
V nedeľu sme sa vyviezli lanovkou na Bendollu, odtiaľ skupina A sa vybrala na túru

„B“ počas turistiky z Gornergratu. V pozadí Matterhorn.

V utorok bol voľný program, ale všetci si
zorganizovali nejaké túry, napr. tí adrenalínoví zdolali Via ferrata Moiry, lezenie
v skalnej stene. Až neskôr, pri prezeraní
fotografií, si človek uvedomí, akú mali odvahu.
V stredu sa uskutočnil výlet autobusom
na priehradu Grande-Dixence, s najvyšším
priehradným múrom na svete vysokým
285 m. Pre porovnanie, Eiffelova veža v Paríži meria 320 m. V útrobách tejto obrovskej
stavby sme absolvovali prehliadku s výkladom a dokumentárnym filmom z priebehu
„A“ si splnilo sen
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dokončenie zo str. 14

Bendolla nad Grimetzom

budovania priehrady, ktorá sa stavala od
roku 1953 do roku 1961. Cestou naspäť sme
sa zastavili v Sione, hlavnom meste kantónu Valois. Navštívili sme baziliku Valéry
z 12. storočia.
Vo štvrtok sme sa zaviezli autobusom do Zinalu, odtiaľ lanovkou na Sorebois. Tam sme
sa zase rozdelili na dve skupiny, ale spoločným cieľom bol Grimentz a prevýšenie sme
si užili obe skupiny. Večer sme si zorganizovali spoločné posedenie v jedálni, pospomínali na zážitky z túr, v dobrej nálade pri
vínku si zaspievali. Treba spomenúť aj to, že
sme mali počas pobytu k dispozíci i plaváreň

v Grimentzi, ktorú sme tiež využívali.
V piatok nastal deň odchodu, ale nakoľko
sme odchádzali až vo večerných hodinách,
využili sme deň, ako inak, na túru. Tentoraz
na spoločnú a absolvovali sme ju po vrstevnici od priehrady Lac de Moiry na Bendollu.
Terén pripomínal naše krásne skalnaté
Tatry.
Spoločnou fotografiou pred chatou sme sa
rozlúčili s Grimentzom, ktorý môžeme doporučiť všetkým milovníkom turistiky.
Cesta domov ubiehala akosi rýchlejšie, v sobotu ráno sme sa zastavili v Melku, kde sme
navštívili Benediktínsky kláštor.

„A“ dobýva Breithorn

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom
za skvelú atmosféru, našim trom hlavným
aktérom ale i ostatným, ktorí pomáhali
s prípravou, šoférom z Čiech, ktorí nás bezpečne, i po nebezpečných serpentínach,
doviezli šťastne domov. Počasie nám vyšlo
na výbornú, ako na objednávku, čo v Alpách vôbec nie je samozrejmosťou. Želáme
si a veríme, že príjemné pocity v krásnej
a čistej prírode zažijeme i v našich horách
a domovoch.
Pohľad na Matterhorn

„Hop“ - odľahčenie nôh

Soňa Foltýnová
Foto: M.Kubla, P.Morávek, S.Foltýnová

Via ferrata Moiry

Nad priehradou Lac de Moiry
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Lozorno Cup 2013

V predposlednú júnovú sobotu, konkrétne dňa 22.6.2013 sa v našej obci uskutočnil už v poradí 4. ročník turnaja v malom futbale
s názvom Lozorno Cup. Domovským stánkom tohto turnaja sa stal
areál miestnej základnej školy, v ktorom sa nachádza multifunkčné
ihrisko s umelým povrchom.
Tento rok štartovalo na tomto športovom podujatí celkovo 7 mužstiev z okolitých miest a obcí, z toho dve mužstvá boli z Lozorna,
ktoré sa napokon stretli medzi sebou v súboji o bronz. Už úvodné
zápasy v základnej skupine, kde sa hralo systémom každý s každým,
naznačili, že turnaj sa bude niesť vo vysokom tempe a nasadení.
Prítomní diváci mohli byť svedkami pozoruhodných individuálnych
zručností v podaní jednotlivých hráčov, alebo výborných kolektívnych výkonov, ktoré predvádzali zúčastnené mužstvá. Tohtoročný
turnaj bol mimoriadne vyrovnaný, o čom svedčí fakt, že o 4 postupové miestenky do semifinále sa bojovalo až do posledného zápasu
základnej skupiny. Medzi štvoricu najlepších napokon postúpili
Retro Team (Lozorno), FC Santos (Lozorno), Palculienky (Stupava),
Buldoci (Malacky). Po dramatických semifinálových súbojoch sa do
finále prebojovali Palculienky a Buldoci z Malaciek, ktorí sa tešili
z premiérového prvenstva až po penaltovom rozstrele. Tretiu priečku obsadilo mužstvo FC Santos, ktoré si poradilo s Retro Teamom
v pomere 5:3.
Verím, že z turnaja sa postupne stane tradícia, ktorá si získa čoraz
viac nadšencov najkrajšej hry na svete – futbalu. Jubilejný 5. ročník
je síce na programe až o rok, no aj tak sú už teraz srdečne pozvaní všetci tí, ktorí si chcú s chuťou zahrať, stretnúť sa s priateľmi,
či spoznať nových a popri tom zabojovať o zaujímavé ceny.

Na záver by som chcel touto cestou vyjadriť poďakovanie všetkým
zúčastneným mužstvám, svojej rodine, starostovi obce p. Húbekovi, riaditeľovi ZŠ p. Daňovi, p. Oravcovi, p. Hubíkovi, firmám Autoservis Svitnič, Bagy a Best Art za podporu a spoluprácu.
Fotky a video z turnaja nájdete na našej fanúšikovskej stránke
www.facebook.com/lozornocup1
Marek Masár, organizátor

( 14. 9. SOBOTA )
( VODNÁ NÁDRZ LOZORNO )
1800 – 1900

BR. ORECHOVSKÍ

19 – 2 0

BELASÍ

2030 – 2200

ALLAN MIKUSEK BAND

2200

COUNTRYFIED

00

30

VSTUPNÉ:

3€

ORGANIZÁTOR:

PRIATELIA COUNTRY
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