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zadarmo

Lízanka pre daniela,
alebo Poľovnícke združenie „Podhorie“ Lozorno v službách prírody
pohony a preveriť stav ciest. Spoločná poľovačka má aj svoje povinné rituály a pravidlá.
Všetci sa musia zúčastniť na celom nástupe,
po prvom pohone sa ošetruje ulovená zver.
Tým sa naznačuje, že poľovanie je historicko-kultúrna činnosť a remeslo. Zobrať výslužku a zmiznúť je neslušné.
Dnes sa zver zväčša loví odstrelom, ale aby
strelec bol úspešný, treba poznať stanovište
a chodníky, kam zver chodí na pašu. Skúsený poľovník si všimne šľapaje, trus, hrabaniská, rýpaniská, ležiská, stopy po ohryze
alebo odierky. Vie, kedy loviť metódou postriežky, keď sa striehne v húštine, a kedy
zase posliedky, keď nebadane sleduje zver.

Jún, celosvetový mesiac ochrany životného prostredia a poľovníctva je dôležitou súčasťou poľovníckeho roka
PZ „Podhorie“ Lozorno

Piateho júna sa na malom, neblahými klimatickými zmenami ohrozenom karibskom
ostrove Barbados oficiálne pripomenul Medzinárodný deň životného prostredia. Jún
je zároveň aj mesiacom prírody a poľovníctva. Tento rok, ako vždy, neúnavná družina
poľovníkov z Lozorna mala čo robiť a bilancovať. V júni sa to v našich lesoch priam
hemží novým životom. Mláďatá ale často
potrebujú ľudskú ochranu (napríklad, keď
psíčkári z nevedomosti nechávajú svojich
psov voľne pobehovať po poľovnom revíri v tomto pre zver citlivom období). A tak
sa dostávame ku nejednoznačnej pozícii
dnešných poľovníkov, ktorí sa často ocitajú
v ohnisku konfliktu medzi voľnou prírodou
a človekom.
Súčasné „zľudovelé“ poľovníctvo, hovorí
predseda PZ „Podhorie“ Lozorno Ján Ha-

ramia, je v prvom rade o korektnom výkone poľovného práva a kompetentnom
obhospodarovaní zveri a lesov. Preto zo
svojich prechádzok po revíre sa zvykne vrátiť aj s troma vrecami odhodených PET fliaš
a osobne prispieva na zriadenie kŕmnych
zariadení, z ktorých sa zver prikrmuje
v časoch núdze. Slovom, byť poľovníkom
nie je len výsada chodiť s flintou na pleci,
ale aj povinnosť po zložení neľahkých skúšok konať v duchu najlepších tradícií a dnešného poslania poľovníctva.
Keď ide o vlastnú poľovačku, nie je to len
chlapská romantika, pokračuje. Pred ňou,
totiž, si treba dobre zvážiť, aké sú stavy zveri v revíri a či vôbec znesie úbytok bez narušenia kmeňových stavov. Kvôli bezpečnosti
tak poľovníkov, ako aj verejnosti si tiež
treba prejsť terén, lokalizovať jednotlivé

Milí Lozorňania!
Dovoľte mi, aby som Vám z úprimného srdca zaželal príjemné prežitie prichádzajúcich
letných mesiacov, mládeži krásne prázdniny, nám starším peknú dovolenku, ale hlavne
všetkým veľa zdravia a krásnych zážitkov.
S úctou starosta

Zo slov našich poľovníkov (v súlade s výmerou poľovného revíru je ich 20) cítiť oprávnenú pýchu na veľkolepú minulosť slovenskej poľovníckej kultúry. Jej počiatky nás
zavedú do čias, keď mohol loviť zver každý
a keď väčšina mužov si zarábala na živobytie ako lovci, rybári, rybnikári, hájnici, psovodi, výrobcovia zbraní a vrhači sietí. Už v
rannom feudalizme sa najrozsiahlejšie a na
zver najbohatšie revíry uhorských panovníkov nachádzali na našom území. V rokoch
panovania Štefana I. Svätého (1000 – 1038)
vznikajú kráľovské revíry. Dekrét Karola III.
nariaďuje prvýkrát ochranu zveri a zákonné úpravy (vrátane Tereziánskeho urbára
z r. 1767) Márie Terézie a Jozefa II. berú
pod prísnu ochranu právo poľovníctva.
Pytliactvo sa považuje za krádež.
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
Štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 23.04.2014
OZ v Lozorne navrhuje prehodnotiť projekt
detského ihriska na Kozinskej ulici na základe návrhu mamičiek a následne zverejniť
výzvu na podanie cenových ponúk.
OZ v Lozorne schvaľuje dodávateľa na
vybudovanie chodníka na Zohorskej ul.
s najlacnejšou cenovou ponukou fy H.L.stav
Lozorno v sume 13 412,47 EUR s DPH.
(Hlasovaním uznesenie nebolo prijaté, nakoľko „ZA“ schválenie boli 4 poslanci, 1 poslanec bol „PROTI“ a 3 poslanci sa „ZDRŽALI“ hlasovania )
OZ v Lozorne schvaľuje Záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
OZ v Lozorne súhlasí s uvoľnením finančných prostriedkov vo výške 20 000 EUR pre
ŠK Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje zmluvu na dodávateľa stavby na Rozšírenie kapacity ČOV Lo-

Spoločenské okienko

zorno medzi obcou Lozorno a fy Hydrotech
a.s. Vinosady.
OZ v Lozorne schvaľuje opravu a rekonštrukciu komunikácie v logisticko - priemyselnom parku vo verejnom záujme z dôvodu
napájania nového územia schváleného ÚPN
( plocha V4/1).
V rôznom starosta podal informáciu o pláne obnovy verejnej kanalizácie na r. 2015
– 2020, o zámere TO vybudovať a prevádzkovať tenisovú halu, podal informáciu o nákladoch na výstavbu a prevádzku haly, ďalej
starosta informoval prítomných, že v 18.
týždni bude prebiehať geodetické vytýčenie
obecnej komunikácie v ploche B3, lokalita od cintorína smerom k vinohradom. V
súčasnosti je vypracovaný a zverejnený návrh Zóny B3, niektorí občania Zvončínskej
ulice podali pripomienky k tomuto návrhu
a pripomienky občanov boli zapracované do
Územného plánu zóny B3.

Opatrnosti nikdy nie je dosť
V dnešnej dobe si človek naozaj musí dávať pozor na všetko možné a bohužiaľ sa treba
učiť nie len na chybách druhých, ale aj svojich. To je najväčšia škola. Chcem informovať
občanov a takýmto spôsobom ich chrániť pred určitými osobami, ktoré zneužívajú ochotu a dôveru hlavne starších ľudí. Ak Vám zaklope na okno, alebo zazvoní osoba, ktorá
použije klamstvo o chorobe svojho dieťaťa na to, aby si od Vás ,,požičala“ peniaze, neverte
jej. Ani vtedy, ak sa skrýva za osoby, ktoré poznáte a veríte im. Veď zdravotná starostlivosť pre deti je zdarma!!! Tí, ktorí kvôli takejto klamárke o peniažky už prišli, viac nenaletia. A vy ostatní? Buďte opatrní.

Zomreli
Cabadajová Helena
Lazar Jozef
Rončkevičová Paulína
Zlámal František

79 rokov
89 rokov
79 rokov
57 rokov

Narodili sa
Salay Tomáš

Obyvateľka Lozorna

Prázdninová
knižnica
Tak ako každý rok, sme pre všetkých čo
radi čítajú pripravili súťaž. V. ročník letnej
čitateľskej súťaže „Prázdninová knižnica“.
Prebiehať bude od 1.7.2014 do 31.8.2014,
súťaž v septembri vyhodnotíme a v októbri
oceníme víťazov v kategórii deti do 14 rokov a v kategórii dospelých čitateľov. Knižné ceny venuje starosta obce.

Oznam
LOZORNO spol. s r.o. touto cestou žiada
občanov, aby v letných mesiacoch používali
pitnú vodu z obecného vodovodu len na to,
na čo je určená a zbytočne ňou neplytvali.
Pitná voda nie je na umývanie aut, závlahy,
napúšťanie bazénov a pod.
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Darcovia krvi zo dňa
19.6.2014
Klima Ivan
Foltýnová Zuzana
Matejovič Marek
Matejovičová Katarína
Matejovič Jozef
Valičková Emília
Láni Lukáš
Gecler Jozef ml.
Lehman Fedor
Lehman Igor
Tanka Štefan
Bordáč Rudolf
Sirotová Oľga
Hrica Juraj
Rybár Jozef ml.
Minarovič Miroslav
Halinár Peter
Všetkým zo srdca ďakujeme!
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Boli sme svetoví už po šiestykrát

Naše lozornské saxofónové kvarteto

Možno to vyzerá tak trocha nadnesene, no
ani najväčší pesimista to nemôže poprieť:
lozornský plagát s pozvánkou sa na stránke
usporiadateľa podujatia http://fetedelamusique.culture.fr rovnocenne vyníma vedľa
plagátov Berlína, Tokia, či Edmontonu.
Samozrejme, nie je to nič náročné, prihlásiť
sa, spraviť plagát a poslať ho na stránku, no
nadchnúť ľudí, divákov, muzikantov, spevákov, či pomocníkov, aby niečo nezištne vo
svojom voľnom čase spravili, môže dať zabrať. V Lozorne sa nám to zatiaľ darí.
Oficiálny začiatok Sviatku hudby bol naplánovaný na 15-tu hodinu. Prví zvedavci sedeli
už o pol tretej v sále a pozerali si fotky z minulých ročníkov. Z okien šatní sa ozývali zvuky posledných skúšok. Nezainteresovaný človek by sa čudoval. Pomedzi zborový spev sa
ozývali husle, ľudovky, klavír, či saxofóny, od
jazzu cez pop, folklór až po operné melódie.
Po oficiálnom otvorení zaspieval Ženský spevácky zbor pod vedením p. Malovcovej. Zbor
s dlhou tradíciou sa nezľakol a dobrým výberom pesničiek o chvíľu rozospieval sálu.
Myslím, že i keď sa zbor početne pomaly
zmenšuje, stále si dôstojne obháji svoje miesto. Príjemným zážitkom bolo vystúpenie žiakov miestnej Súkromnej základnej umeleckej
školy. Ak čo len polovica jej žiakov nezanevrie
na hudbu, Lozorno sa môže tešiť novej generácii hudobníkov a silnej hudobnej posile. Na
záver spoločne s učiteľmi odohrali známu Cohenovu skladbu Halleluja. No a to sa objavili
i prvé slzy dojatia. Klobúk dole, malí i veľkí
muzikanti.
Nasledoval spevácky zbor LOZA. Dámy nezvoľnili z tempa ani neubrali z kvality. Je
cítiť, že sa pravidelne venujú spevu a že to
myslia vážne. Vystúpenie ukončili takisto s
Halleluja, ale samozrejme v spievanej verzii. Ľudia ich odmenili dlhým a zaslúženým
pot- leskom. Blok hudby z Lozorna uzatvárali chlapi z Enem tak. Myslím, že im nemôže
nikto nič vytknúť. Ich láska k ľudovej hudbe
je naozaj silná a presvedčivá a i hluchý musí
cítiť energiu z pódia. Ich, rovnako ako aj
ostatné zbory, doprevádzal p. Pavel Zajaček a
myslím, že si ho všetci, zvlášť všetky chránia
ako oko v hlave, čo si určite zaslúži.
Enem tak uzavreli prvú časť a latka bola nasta-

vená dosť vysoko. Nastala krátka prestavba a
výmena obecenstva. Časť odišla za country a
lacnejším pivom do hostinca u Celáka a časť
naberala silu a dýchala čerstvý vzduch pred
Centrom kultúry. Nový blok sa začal s menším zdržaním, ľuďom sa akosi nechcelo naspäť do sály. Publikum sa mierne zmenilo. V
sále sedelo asi 80 ľudí a myslím, že neľutovali.
Pani Soňa Horňáková sa bez zaváhania profesionálne ujala svojej úlohy a veľmi príjemným spôsobom prilepila pozorných divákov
na stoličku. Výborné texty pomohli k relaxu,
alebo prinútili k zamysleniu. Myslím, že bezprostredný prejav a komunikáciu s ľuďmi jej
môžu závidieť aj televízne hviezdy. Po krátkej
prestavbe doplával bretónsky Roc´hann. Svoj
set odpálili tak, ako sme zvyknutí. V Lozorne
boli už 4-krát a aj mám pocit, že sa cítili ako
doma. Francúzske a bretónske spevy námorníkov a vyznávačov bezstarostného života
pomaly uvoľnili každého. Pridávali asi trikrát, čo hovorí za všetko.
Výborným spestrením bolo saxofónové
kvarteto. Myšlienka, ktorá nedala Milanovi
Havlovi už dlho spávať, sa vydarila. Podarilo
sa mu osloviť a spojiť štyroch dobrých muzikantov a zocvičiť dve známe skladbičky.
Trojgeneračné teleso všetkých lozornských
saxofonistov s rozdielom možno 60 rokov
medzi najstarším a najmladším členom všetkých príjemne pobavilo - a snáď sme ich na
pódiu spolu nevideli naposledy. Medzitým v
pohostinstve U Celáka vystupovala v rámci
Sviatku hudby country kapela Country Trop.
Vraj bolo plno a výborná atmosféra. Pridali sa
k oslave hudby už po tretí raz. Country má v
Lozorne silnú podporu.
No a do sály CK prišla pani Adriena Bartošová. Výborná speváčka, hudobníčka i skladateľka, doprevádzaná špičkovými slovenskými
muzikantmi - páni muzikanti Juraj Griglák
(kontrabas) a Juraj Burian (gitara). Adriena
si v niektorých skladbách dopomáhala pianom a ku koncu si s nimi na perkusie zahrali
aj Thierry a Fred.
Celému vystúpeniu sa rozhodne nedá nič
vytknúť. Dobrý zvuk, výborné inštrumentálne výkony a skvelý spev. Dúfam, že si ich ešte
niekedy v Lozorne vychutnáme na samostatnom koncerte.
V sále začala stúpať teplota, v krátkom
vystúpení sa blysli Thierry a Fred. Úprimne,
ja sám som mal obavu, či dokážu len s dvoma bubienkami zaujať toto publikum. Obava
bola zbytočná. Ľudia spievali, komunikovali,
v týchto situáciách sú tí dvaja majstri na svojom mieste.
Po ich vystúpení nastala dlhšia prestavba
na pódiu i v sále. Chystala sa najpočetnejšia
kapela dnešného dňa, sála sa pripravovala aj
na tancujúce publikum. Polemic to okamžite
roztočili a nezostali nič dlžní svojej povesti.
Kto vydržal, ten neľutoval. I keď toto nebol

typický priestor pre ich vystúpenia, všetci
sme si na seba rýchle zvykli. Hodinový koncert najväčších hitov okorenil Jakub Huraj,
keď bez prípravy zaskočil za svojho otca na
saxofón. Zo svojho obrovského úspechu sa
asi ešte dodnes nespamätal. Polemici končili
kúsok pred desiatou. Nenásytné publikum
si stále pýtalo ďalšie prídavky, ale všetko má
svoj koniec. No i tak bolo okolo polnoci počuť Thierryho bubnovať na terase reštaurácie
akési africké rytmy...
Aký bol tohtoročný Sviatok hudby, nechávam na posúdenie i vám. Trocha som sa
motal medzi muzikantami, všetci chválili
myšlienku, pripravenosť i ducha, ktorý sa už
sformoval. Pochválili dobré jedlo, pivo, zvuk i
bezprostredných ľudí. Možno to bolo trocha i
zo slušnosti, ale určite sa za seba nemusíme
hanbiť!
Žánrovo neohraničené, prístupné každému
muzikantovi, spevákovi i divákovi. Také to
malo byť a dúfam, že i bolo. Dovidenia o rok,
nech žije hudba!
P.H.
Foto: Vilo Végh a Zlatica Rybárová
(Viac fotografií z podujatia môžete vidieť vo
fotogalérii Facebooku Centra kultúry a vzdelávania Lozorno)

S kapelou Roc´hann priplávala do sály nová energia

Za finančnú výpomoc pri hradení režijných nákladov spojených zo Sviatkom
hudby ďakujeme: Francúzskemu inštitútu,
f. Plastic Omnium, f. Schnellecke Logistics,
p. Dane Rušinovej (o.z. Ezelarn), f. Elektra
BŠ Malacky, stavebninám Krajn a za materiálnu pomoc ďakujeme f. Berto, f. Color
Car Servis a reštaurácii Zorno. Za zdravotný dozor patrí vďaka Ludke Došekovej,
našim obecným policajtom za asistovanie a
pomoc pri organizácii dopravy a parkoviska, Rudovi Masárovi za kofolu a šikovným
gazdinkám za skvelé domáce koláčiky pre
účinkujúcich. Danke Morávkovej, Martinovi Božecovi, Peťovi Šimoničovi, Vladovi
Hubíkovi a celej rod. Harákovej za organizačnú pomoc v deň „D“. Ďakujeme Adrike
Jánošovej za pomoc pri príprave podujatia
a za to, že nás celou akciou bravúrne sprevádzala svojim moderovaním.
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Lízanka pre daniela,

alebo Poľovnícke združenie „Podhorie“ Lozorno v službách prírody

Smutná realita: túlavé psy nezodpovedných bratislavských „majiteľov“ častokrát
uštvú mladú zver

Keď poľovný hospodár Ing. Bohuš Kulha hovorí o stavoch jelenej, srnčej, danielej, muflónej a diviačej zveri v poľovnom revíri PZ
„Podhorie“ Lozorno, spomíname si vďačne
na 19. storočie a jeho význam pre slovenské
poľovníctvo. V tých časoch miestni zemepáni budujú zvernice, kam sa zver priváža
a dovážajú sa aj cudzie druhy zveri (daniel,
muflón).Vytvárajú sa významné poľovné
revíry. Veľmi záslužnými zveľaďovateľmi
poľovníctva na Slovensku boli, medzi inými, aj Coburgovci, Koháryovci a Károlyovci. V tejto súvislosti osobitná poklona patrí
bulharskému cárovi Ferdinandovi I. Coburskému. Tento muž vysokej kultúry a významný prírodovedec, očaru- júci spoločník
(hovoril 18 jazykmi) a zdatný lovec si pozýval na poľovačky výkvet európskej šľachty.
Takže v jeho kaštieli vo Svätom Antone pri
Banskej Štiavnici neraz bolo počuť slávnostné lesnice. Nešlo však len o plesanie. Boli
aj dobrými hospodármi. Revíry starostlivo rozdelili kvôli kontrole a bezpečnosti.
O zastrelenej zveri a úspešných strelcoch
sa viedla dôkladná štatistika. Sám náruživý
poľovník Ferdinand doviezol na Slovensko
dar od britskej kráľovnej - štyroch prekrásnych bielych jeleňov - a chov sa úspešne
rozrástol, bolo vídať až 60-70 člennú čriedu
(koľká krása!). Všetko zastavil politický prevrat r. 1948 a pozemková reforma, po ktorej
kvalita obhospodárenia poľovných revírov
prudko klesla (aká škoda!).
Áno, jednohlasne súhlasia poľovníci z „Podhoria“, a preto súčasné poľovníctvo je nielen
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Nástupný ceremoniál pred poľovačkou je neodmysliteľnou súčasťou pravidiel a
predpisov poľovníka

umenie strieľať, ale aj hospodárenie a uplatnenie vedomosti o potrebách lesa, zveri a
komunity. Keď sa začnete zaujímať o detaily
a fakty, vedenie PZ Vám dovolí načrieť do
hrubej zelenej knihy s názvom „Kronika PZ
„Podhorie“ Lozorno“. Ten zväzok príkladne
zaznamenáva život a starosti poľovníka v
každom ročnom období. Všetko - chov, zušľachťovanie, lov zveri v poľovnom revíri a
hospodárne zužitkovanie ulovenej zveri musí byť v súlade s predpismi Slovenského
poľovníckeho zväzu a Slovenskej poľovníckej komory. Ochrana zveri je absolútnou
prioritou. Pre družinu PZ „Podhorie“ to
znamená vykonanie systémových opatrení
na zlepšenie úžitkovosti poľovného revíru,
prikrmovanie zveri, vykášanie lúk, vyžínanie trávy vo výsadbe, obnovu starších a
budovanie nových napájadiel, zakladanie
lesných čistín i mladín a demontáž starých
oplotení, v ktorých zver často uviazne a s
veľkým utrpením hynie.
Jedným slovom, poľovníctvo prechádza
ekologizáciou vo svete, kde v dôsledku urbanizácie zanikli niektoré dôležité prirodzené väzby. Práve preto je potrebné plynule
doplňovať zásoby, ktoré pri veľkej snehovej nádielke sa rýchlo míňajú z krmelcov.
Na tomto mieste jazyk našich poľovníkov
začína byť odborný. Hovoria o krmivách
jadrových, objemových a dužinatých, o odpadových zmesiach semien od mláťačiek,
o žaluďoch, bukviciach, o priemyselných
zmesiach, o príprave letniny (jemné časti
konárov), vhodných bylín (viazaníc) a iných

maškrtiek pre zver. Nie je zver ako zver.
Rozlišujú veľkú, raticovú (raticovú prežúvavú, srnčiu, danieliu, jeleniu, diviačiu alebo
čiernu), malú, bažantiu, pernatú a pod., pričom každá vyžaduje „individuálny“ prístup.
PZ „Podhorie“ Lozorno má tiež na starosti
čistenie revíru od čiernych skládok odpadu, jarné odčervovanie zveri, pomoc lesnej
správe pri zalesňovaní vyťažených plôch,
budovanie a renováciu poľovníckej infraštruktúry. Napríklad krásne zrenovovali
poľovnícku chatu na Dolinách.
Nechýba ani spoločensko-politický rozmer.
V kronike sa napríklad dočítame, že r. 1988
družina v rámci solidarity prispela čiastkou
1000 korún československých na pomoc zemetrasením postihnutej Juhoslávii. V Hlbokej Doline zase postavili nový kríž lesníkovi
Pavlovi Ferenčikovi, ktorý bol zastrelený
pytliakom 13.4.1880 počas výkonu služby
grófovi Károlyimu. Kronika pojednáva aj o
kalamitách, kde za obeť padla i zver a kedy
poľovníci pomáhali dedine, ako len mohli.
V júli r. 1999, píše vtedajší vynikajúci kronikár Ladislav Karovič, „voda sa valila celou
dedinou.“ Po ústupe vody, avšak, pokračuje s poľovníckym humorom, sa lovili ryby
takmer po celej dedine (niektoré tolstolobiky aj nad 25 kíl!). Všeobecne, poľovnícky
humor je povestný. Napríklad nechali o sebe
kolovať na internete takýto vtip:
pokračovanie na str. 5
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dokončenie zo str. 4
Poľovnícky inzerát. Predám parohy a vypchatého vtáka. Zn.: Končím.
Poľovníctvu nechýba aj príchuť vzrušenia.
Poľovnícky rok je popretkávaný slávnostnými ceremoniálmi, keď sa celá družina zíde,
napríklad na poľovníckom krste. Zábava
vo voľnej prírode, aj s neodmysliteľnými
provizórnymi lavičkami z klátov, pivovým
mokom a lokšami plnenými pečeňou, je
obľúbenou témou pisateľov „Kroniky“. Potom je tu každoročný poľovnícky Juniáles
(ktorý PZ „Podhorie“ pripravuje na priehrade pri hrádzi ako posedenie a pobavenie v
prírode), strelecké preteky a tematické zájazdy. Záznamy o zábavách sa často končia
pokojným konštatovaním: „A občania sa
zabávali do bieleho rána“.
K tým zájazdom. V roku 1998 sa družina
vybrala na Hubertovské slávnosti do Svätého Antona. Táto poľovná lokalita si zaslúži
chvíľu pozornosti aspoň z troch dôvodov.
Po prvé, je tu barokovo klasicistický kaštieľ (kde nechýba ani 24-karatovým zlatom pozlátený nábytok sťatej francúzskej
kráľovnej Márie Antoinetty), ktorý slúžil
ako skvostné sídlo pre jeho posledného
užívateľa, už spomínaného Ferdinanda
Coburského. Po druhé, kaštieľ je aj domovom pre Poľovnícke múzeum (založené
tým istým bulharským monarchom). Odtiaľto sa Slovenskom šírila najmodernejšia
európska poľovnícka kultúra. Zásluhou
zemepána bola fauna tejto lokality obohatená o daniela a králika a z Korziky bola
dovezená muflónnia zver. Svätý Anton za
týchto čias a okolností bol u šľachty vyhľadávanou poľovníckou oblasťou. Zároveň tam zavítali aj Ludwig Greiner, tvorca
presných lesníckych máp a Andrej Kmeť,
národovec a uznávaný prírodovedec. Niet
divu, že Koháryovci a Károlyovci zo stupavsko-pajštúnskeho panstva prinášali zo
Sv. Antona domov nielen lovecké vtipy a
zážitky (povestná postriežka Ferdinanda
I. Bulharského na hlucháňa alebo zloženie
mimoriadne veľkého medveďa korunným
princom Rudolfom Habsburským, ktorý o
niekoľko rokov neskôr spáchal samovraždu
vo svojom loveckom zámočku v dolnorakúskej dedinke Mayerling), ale aj skúsenosti
z hospodárneho výkonu práva poľovníctva.
V neposlednom rade, nás tu v Lozorne
intímne spája so Svätým Antonom umenie
a nevšedná osobnosť akademického maliara a poľovníka Viktora Bilčíka (otca, už
bohužiaľ nebohého, tiež umelecky zdatnej
riaditeľky Centra kultúry v Lozorne Barbory Hurajovej). Bol známy širokej poľovníckej verejnosti ako autor loga Dní sv. Huberta vo Svätom Antone, tvorca ilustrovaných
máp výskytu zveri a, v neposlednom rade,
i ako držiteľ viacerých vysokých ocenení za
zásluhy o poľovníctvo. Jeho najslávnejší
obraz „Devana“ (slovanská bohyňa lovu
a ochrankyňa mláďat), zobrazuje bohyňu

lovu ako krásnu a jemnú dievčinu. Stala
sa tvárou Poďakovania Devany, nového
poľovníckeho ocenenia, ktoré sa udeľuje za
dlhodobý výkon činností priamo súvisiacich s poľovníctvom. Po prvýkrát v dejinách
poľovníckych vyznamenaní Poďakovanie
Devany sa bude zároveň udeľovať aj manželkám – za podporu, trpezlivosť a zhovievavosť. Viktor Bilčík bol spoluautorom
tohto výtvarného návrhu a ocenenie bolo
po prvýkrát odovzdané in memoriam jeho
ovdovelej manželke vo februári tohto roku.
Ďalší rovnako výrečný pisateľ kroniky a
terajší finančný referent PZ Peter Osuský
dôsledne zaznamenáva jesenné stráženie
vinohradu, za ktoré družstvo na oplátku
poskytuje siláž pre zver. Dôležitá je príprava
solísk (lízanok), kde si zver lízaním kusovej
kamennej soli doplní potrebné minerálne
prísady.
Nakoniec starosťou PZ je aj usporiadanie
Silvestrovského lovu, Štefanskej poľovačky, sv. Hubertovskej omše a Poľovníckeho
plesu. Práve pri niektorých z týchto udalostí máme zriedkavú príležitosť vidieť našu
udatnú družinu ustrojenú do poľovníckych
kamizolov, pušky majú vyčistené a patróny
pozakladané v pasoch. Lovu a lesu zdar!
Samotný lov však nastoľuje citlivé morálne
otázky a tým nás rozdeľuje do tábora zástancov poľovníctva a tábora jeho odporcov. Najbežnejšími zbraňami sú argumenty
slobody a práv zvierat, na jednej strane, a
potreba odstrelu premnoženej zveri, najmä
škodlivej, na strane druhej. Dobrou radou
je riadiť sa zdravým sedliackym rozumom
a prirodzenou morálkou fair play (férovej
hry): je neprípustné strieľať do zveri, keď
bezbranne uviazne v hlbokej vode alebo
hlbokom snehu, alebo sa nachádza na ľade.
Je rovnako neetické splašiť a oslepiť zver v

noci prudkým svetlom alebo strieľať do zveri obkľúčenej neprechodným plotom. Je to
aj v súlade s trpkým žartom, ktorý mal povedať známy anglický dramatik: „Poľovanie
by mohlo byť celkom dobrým športom, ak
by aj jeleň mal pušku.“
Pri takomto vývine a názoroch, aká je
budúcnosť poľovníctva, vrátane aj pre naše
PZ? Nuž, poznamenáva predseda, v Japonsku, napríklad, počet ľudí s platným poľovným lístkom všeobecne klesá, kým vek
poľovníkov v priemere je 60 a viac rokov.
To platí aj u nás a je tak trochu problémom
aj pre PZ „Podhorie“ Lozorno (len si spomeňme ten všetok balík fyzicky náročných
povinností!). Dotýkame sa aj osvetovej a
propagačnej činnosti združenia. Toho bolo
pomenej, čo je škoda, keďže verejnosť nie
je dostatočne informovaná ani o tých najzákladnejších bezpečnostných pravidlách
používania lesov pre rekreáciu. Tento rok
PZ chce obnoviť tradíciu poľovníckych plesov, ktorá bola prerušená kvôli nezáujmu
verejnosti. Súčasťou zábavy môže byť aj beseda o užívaní lesov, o spoločnom užívaní,
lebo zvieratá tu boli pred nami.
Tešíme sa. To by určite pomohlo k inteligentnejšiemu čítaniu knihy prírody a lesa,
kde všetko má svoje miesto, význam a trvanie (plasty sem nepatria). Lepšie by sme
rozumeli intenzívnej sieti života (smrti, lásky a straty), ktorá sa rozprestiera na 4 miliónoch hektárov poľovných revírov na Slovensku (ozajstný poľovnícky raj!), z ktorých
aspoň 200 pochádza spred roku 1400. A na
tomto mieste sa poďakujme naším poľovníkom nielen za poľovnícky guláš, ale aj za
to, že nie sú hluchí ku tónom lesného rohu
Sv. Huberta, ochrancu zveri, ani k jeho odkazu - „zver nielen loviť, ale najmä chrániť.“
Emma Nežinská

Ocenenie Poďakovanie Devany in memoriam prevzala od vedenia Múzea vo Svätom Antone manželka Viktora Bilčíka Alžbeta s dcérou Barborou Hurajovou a synom Borisom Bilčíkom
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Deň matiek a premiéra nášho ochotníckeho divadla

Deti svojim milým prejavom vyčarovali každému úsmev na tvári

Sviatok má dnes moja mama, malý darček
len jej dám,
zaspievam jej pieseň krátku, mama moja,
rád ťa mám.
Táto básnička na plagátiku vás tento rok
pozývala na podujatie Deň matiek, kde vystúpili deti z Materskej školy Lozorno, naše
miestne spevácke zbory a čerešničkou na

Ženská spevácka skupina z Lozorna

torte bolo prvé vystúpenie nášho ochotníckeho divadla Vadidlo.
Sme radi, že sa nám podarilo po vyše tridsiatich rokoch obnoviť tradíciu ochotníckeho
divadla v Lozorne. Veselá partia správnych
ľudí sa pod odborným vedením režiséra
Dušana Poliščáka od septembra r. 2013
pravidelne stretáva a nacvičuje. Dúfam, že

Skupina Loza

si medzi vami nájdu svoje zázemie a podporu a vy sa budete môcť tešiť z každého ich
vystúpenia. V tomto čase už majú za sebou
aj reprízu svojej prvotiny s názvom „Ako
sme slávili Sviatok matiek“ a tiež nábor nových členov. Držíme im palce!
B. Hurajová, CK Lozorno
Foto: F. Gažík, V. Špaček a V. Straka

Naši milí ochotníci s režisérom Dušanom Poliščákom

Na MDD bolo veselo
Presne 1.júna 2014– na Medzinárodný deň
detí, sa areál školského ihriska v Lozorne
zaplnil rodinami s deťmi. Čakali tu na nich
nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár,
rôzne hry a stanovištia, kde museli splniť za
odmenu nejakú úlohu. Maťo Žák potešil detičky peknou rozprávkou O pyšnej margarétke. Kto bol smädný, dostal džúsik, ktorý
nám venoval MCDonald. Kto bol maškrtný,
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mohol si kúpiť cukrovú vatu či pukance a
kto hladný, cigánsku pečienku. Detičky sa
dobre vyjašili, mamičky a oteckovia sa postretali a povymieňali si novinky. Aby nám
bolo ešte veselšie, vyhrávali nám pekné pesničky, ktoré púšťali bratia Grófoví. Ďakujeme touto cestou za finančnú podporu podujatia: OÚ Lozorno, firme Berto, p. Eliášovi
a potravinám Coop Jednota. A za nemenej

významnú pomoc ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa po celý čas deťom venovali na stanovištiach a pani Ludke Došekovej, ktorá nám robila zdravotný dozor.
Kultúrna komisia
Foto: Lívia Bilčíková
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Ježiško, príď mi do srdiečka ...
15.júna 2014 na Nedeľu Najsvätejšej Trojice prijalo Prvé sväté prijímanie 17 žiakov
tretieho ročníka Základnej školy v Lozorne.
Bola to krásna, významná udalosť, nie len
pre prvoprijímajúcich, ale aj pre príbuzných
a veriacich našej farnosti.
Prípravu na túto udalosť si zobrala za svoje
p.učiteľka Z. Filasová a rádové sestry. Prvé
sväté prijímanie podal prvoprijímajúcim
PaeDr. ThDr. V. Sabo PhD. Deti si s vdp. farárom vytvorili krásny vzťah. Už pri príprave bolo všade cítiť radosť.
Noblesa, s akou ich rodičia vystrojili, iskričky v očiach, usmiate tváričky a čisté srdiečka sprevádzali celú svätú omšu, ktorá mala
svoj punc, dôstojnosť, bola krásna a vďaka
pánovi farárovi zostane nezabudnuteľná.
Rodičia chcú vychovávať svoje deti v kresťanskom duchu. Dôkazom je, že ich dali
pokrstiť. Na pamiatku im zostali krásne
povyšívané košieľky, ktoré zdobia nástenku

pri vstupe do nášho kostolíka. Čistotou prevoňaný kostol, biele mašle, zelené vetvičky,
krásne biele kytice...

Rodičia, Foto: Ľ. Voštinár

Prehliadka folklórnych súborov 4.mája 2014 v Lozorne
Som rada, že naša obec je ,,bohatá“. Ako
to myslím? Tentoraz ľuďmi, ktorí vedia
potešiť piesňou. Veď nie všade sa môžu
pochváliť tromi súbormi v obci. Jedno
krásne májové nedeľné popoludnie organizovala naša mužská spevácka skupina
,,Enem tak“ prehliadku folklórnych súborov. A keďže účinkujúcich aj hostí bolo
neúrekom, akcia sa konala vo veľkej sále
v športovom areáli. Po slávnostnom príhovore pána starostu Ľubomíra Húbeka
a úvodnej piesni našej speváckej skupiny
,,Enem tak“ s názvom ,,Tak vitajte u nás“
sa svojimi hlasmi za doprovodu rôznych
hudobných nástrojov pochválili hostia:

- mužský spevácky zbor Urban – zo Skalice
- Slovácky krúžek a Skaličané v Bratislave
- Mužský zbor ,,Echo“ z Holíča
- Zmiešaný zbor z Kuklova ,,Kuklovčané“

- obecnému úradu v Lozorne za finančné
pokrytie podujatia

Veruže bolo čo počúvať a chlapi mali určite
aj načo pozerať. Niektoré speváčky boli oblečené v naškrobených krojoch (ani sedieť
nechceli). Oficiálnu časť ukončila svojim
vystúpením spevácka skupina z Lozorna
,,Enem tak“. Potom nasledovalo občerstvenie a keďže nikomu sa nechcelo domov, tak
sme v strede sály obklopili cimbalistu a harmonikára a spievalo sa do neskorých večerných hodín. Každý špás niečo stojí a preto
veľká vďaka patrí:

- Pánovi Jánovi Karovičovi

- Hostincu u Celáka za výbornú večeru

- a ženičkám, ktoré napiekli fantastické
koláčiky a obsluhovali hostí
A na záver chcem poďakovať ,,našim chlapom“ - speváckej skupine ,,Enem tak“! Aj
vďaka vám máme kultúru.
Adriana Jánošová

Prušánky
Viete, kde sa nachádzajú? No predsa na Morave. Mužská spevácka
skupina ENEM TAK prijala pozvanie do tejto dediny na hudobné
slávnosti. Tentoraz sme na ich vystúpenie objednali autobus, ktorý
sa naplnil okrem účinkujúcich aj ostatnými občanmi obce. Po príchode na ,,miesto činu“ si naši chlapi išli svoje hlase naladiť. Ostatní
si zatiaľ našli miesto na sedenie. Veru aj tam bolo čo počúvať. Medzi
zbormi z Moravy aj Slovenska boli pre všetkých naši chlapi veľká
konkurencia. A čo nasledovalo po programe? No predsa ,,koštúfka“
(veď majú sklípky). Veru veselo bolo v autobuse aj cestou domov.
Spievali sme všetci. Kedy sme prišli domov? Všetko sa neprezrádza.
Veď sme boli až na Morave!
PS: Vrátili sme sa v neskorých nočných hodinách. A kto závidí, nech
ide nabudúce s nami. Bolo super!
Adriana Jánošová
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Mažoretky reprezentovali našu obec v Prahe

Komplet zostava s trénerkou na súťaži v Sobotišti

Mažoretky v nových kostýmoch na Mia festivale v Pražskej Lucerne

V predchádzajúcom čísle spravodaja sme spomínali, že nás čaká
koncom apríla mažoretková súťaž v Sobotišti. Dňa 26.4.2014 sme
sa jej teda zúčastnili a súťažili sme v štyroch kategóriách, kde sme v
troch vystúpeniach získali 8. miesto a v jednej kategórii sme získali
krásne 3. miesto, ktoré nás posunulo na Medzinárodný MIA FESTIVAL do Prahy.

Tak ako každý rok, aj tento ukončíme činnosť krúžku spoločnou
opekačkou na priehrade v Lozorne a už sa tešíme na júl, kedy naša
pani vedúca pre nás zorganizovala týždenné mažoretkové sústredenie, kde sa budeme ďalej zdokonalovať a tiež pripravovať na súťaž v
Trenčíne, ktorá nás čaká v septembri.

Vďaka dobrým ľuďom a podnikateľom z Lozorna sme sa potom
mohli zúčastniť tohto festivalu a tak reprezentovať našu obec.
Touto cestou by sme chceli konkrétne poďakovať Obecnému úradu
v Lozorne, firme Penzión pri Mlyne, firme Color Car Servis a 2 občanom z Lozorna, ktorí nechceli byť menovaní, vďaka ktorým sme
si mohli dať ušiť nové kostýmy a zúčastniť sa tohto festivalu. Bez
ich finančnej pomoci by sme to asi ťažko zvládli, takže ešte raz Vám
chceme vysloviť veľké ĎAKUJEME.

Takže ešte raz chceme poďakovať všetkým, ktorí nás nielen sponzorsky podporujú, ale nám aj držia palce na súťažiach a najväčšia
vďaka patrí našim mamičkám, ktoré pomáhajú našej pani vedúcej.
Bez ich pomoci by náš krúžok nemohol fungovať tak, ako funguje.
Takže mamičky, aj Vám patrí veľká vďaka.
Vaše mažoretky a Dana Hurbaničová,
vedúca krúžku mažoretiek
Foto: Lucia Hájniková

Mesiace apríl a máj boli pre nás celkovo dosť nabité vystúpeniami
– okrem súťaží v Sobotišti a v Prahe ste nás mohli tiež vidieť na
Majstrovstvách sveta vo výkone dobermanov, ktoré sa konali v našej obci. V piatok pri otváracom ceremoniále vystupovali mladšie
dievčatá a v nedeľu pri ukončení akcie zase staršie dievčatá so svojou
choreografiou.
Chceli by sme Vás ďalej informovať, že naše mamičky nám vytvorili
krásny fan club a veľmi nás podporujú na všetkých akciách, ktorých
sa zúčastňujeme. Aby sme sa navzájom spoznali na súťažiach, tak
máme naše klubové tričká s názvom „ Fandím Soffi Lozorno“ a za
nákup a potlač týchto tričiek by sme chceli veľmi poďakovať firme
Lozorno spol. s r.o., a tiež firme Idyla café a restaurant, ktoré nám
sponzorsky prispeli na výrobu týchto tričiek.

Na zájazde do Prahy nás sprevádzal aj náš fan club – naši rodičia

Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov IDC 2014
23.5. – 25.5. 2014 sa konali na futbalovom
štadióne v Lozorne 4. Majtrovstvá sveta vo
výkone dobermanov.

1. miesto za najlepšie družstvo
patrilo Nemcom
2. miesto patrilo Českej republike
3. miesto patrilo Taliansku
4. miesto patrilo Švédsku
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Najvýkonnejším dobermanom bol HARLEQUIN GUMBY, jeho psovodom bol Čech
Šilhavý Luděk s celkovým počtom bodov
281 z 300.
Posudzovali sa 3 kategórie: 1. Stopa
2. Poslušnosť
3. Obrana
Spracovala Miriam Ortová
Nemci obsadili 1. miesto v kategórii najlepšie družstvo
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Vybudovanie trhového miesta na Športovom námestí
Trhové miesto na Športovom námestí už
dlhšiu dobu nespĺňalo podmienky predaja,
hlavne z pohľadu bezpečnosti vo frekventovanej časti obce najmä v doobedňajších
hodinách.
Terajšie vybudované trhové miesto dispozične nadväzuje na existujúcu štúdiu riešenia „Športového námestia v Lozorne“.
Spevnená plocha slúži počas predajných
dní pre rozloženie predajcov a uzavretá časť
komunikácie slúži najmä pre bezpečnosť
návštevníkov trhu. Mimo predajných dní

je možné naďalej využívať uzatvorenú komunikáciu pre parkovanie áut, najmä pre
pacientov a návštevníkov zdravotného strediska. Osadené lavičky je možné využívať
pre oddych, napr. pri ochutnávke jadranskej
zmrzliny alebo „cigánskej pečienky“. Trhové
miesto je osvetlené novými nízkoenergetickými svietidlami.
Celé Športové námestie je vyznačené dopravnými značkami a vodorovným dopravným značením, a môžete si všimnúť aj zvý-

šený počet parkovacích miest pred budovou
Športového klubu.
Obnovené Športové námestie je modernejšie a hlavne bezpečnejšie pre návštevníkov
trhu a návštevníkov Športového klubu Lozorno. Samozrejme, chýba ešte dobudovať
chodník zabezpečujúci bezpečný prechod
chodcov cez Športové námestie, čo bude
riešené v najbližšej dobe.
Ľ. Húbek, starosta

Zelená oáza pri Centre kultúry
schodmi a veľkými hrantami, v ktorých sú
posadené pekné rastliny, ktoré nám dúfam
budú dlho robiť radosť. Za materiál na túto
prerábku ďakujeme M. Móricovi zo stavebnín KRAJN a za dobre odvedenú prácu šikovným chlapom z partie Igora Lehmana.
O nákup a výsadbu rastlín sa postaralo záhradníctvo Prima.

Náš starosta symbolicky sadí prvý strom

Asi ste si už všimli, že okolie nášho Centra
kultúry opeknelo. Najprv sa prerobila časť
pri parkovisku, kde boli pôvodne po celej
dĺžke malé okrúhle betónové tvárnice, v
ktorých sa neudržala zemina, takže nám
tam kvety nedokázali vydržať. A tie chúďatá, čo prežili, nám vodiči, ktorí parkovali na
dolnom parkovisku a chceli si skrátiť cestu
do budovy, pošľapali. Teraz je to vyriešené

Potom prišla na rad predná časť, od Hlavnej
ulice. Je to miesto, ktoré by malo byť pre
obec reprezentačné, pretože sa nachádza v
centre obce, na hlavnom ťahu a denne okolo
neho prejdú stovky áut či peších občanov.
V Centre kultúry sa nachádza aj Súkromná základná umelecká škola, ktorú navštevuje veľa detí a rodičov. Ďalej sa tu konajú
podujatia, na ktoré chodia ľudia nielen z
Lozorna, ale aj z blízkeho i ďalekého okolia, vystupujú tu umelci zo Slovenska i zo
zahraničia. Preto by toto miesto malo byť
našou vizitkou.
Niekdajšia predzáhradka bola už zanedbaná, ťažko sa udržiavala a jazierko, ktoré
tam bolo, v sebe nemalo žiadny čistiaci
mechanizmus, takže z neho bola už iba
páchnuca žaburina. Tak sa jedného dňa
stretli – zástupkyňa o.z. Zorech E.N., ďalej
sympatizantka o.z Z-orech Alena Vicenová, za CK Lozorno B. Hurajová a tiež zás-

Nové hranty dávajú možnosť mať posadené pekné rastliny a schody umožňujú
ľuďom si skrátiť cestu do budovy

tupca záhradníctva Prima, aby dali hlavy
dohromady a vymysleli projekt revitalizácie tohto priestoru. Pripravený projekt bol
odprezentovaný starostovi obce, ktorý ho
odobril a projekt bol potom zaslaný do nadácie Ekopolis so žiadosťou o grant. To síce
nevyšlo, ale vďaka plnej podpore od nášho
starostu sa dalo pustiť do práce. Bolo treba samozrejme najprv spomínaný priestor
vyčistiť. Peter Osuský pomohol postrekom
proti burine a cennými radami. Potom bolo
treba fyzicky odburiniť a zlikvidovať starú
zanedbanú trávu, naviezť zeminu, posadiť
stromy a ruže, ktoré majú byť nielen pekné
pre oči, ale majú byť aj protihlukovou a protiprachovou bariérou. Prvú jamu na strom
vykopal a prvý javor symbolicky posadil náš
starosta Ľubomír Húbek. Nasledovalo položiť nový trávnik, osadiť šľapáky z prírodného kameňa a navoziť štrk. O záhradkárske
práce sa postaralo záhradníctvo Prima a o
závlahový systém sa postarala firma INŠTALÁCIE TZB, a.s.
Veríme, že sa nám táto prerába podarila k
spokojnosti všetkých a že toto miesto bude
našou zelenou oázou oddychu a pastvou pre
oči pre okoloidúcich.
B. Hurajová, CK Lozorno
Foto: B. Hurajová

Výsledná úprava parčíku, naša zelená oáza
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Taký bežný deň v Muške
Teplé slnečné lúče ťahali naše malé mušky a
ich maminky stále častejšie von. Po dvore sa
v poslednej dobe strieda jasot, detské švitorenie, a občas aj hnev, keď sa napríklad „ťahajú“ o motorku. K základnej exteriérovej
výbave nášho materského centra pribudla
nová bránička (ďakujeme pánovi starostovi
a OÚ), čím sme z bezpečnostných a technic-

kých dôvodov oddelili areál materskej škôlky a nášho materského centra, ale aj typicky
letné náradie: bazénik, motorky (ďakujeme
pani Evke Kováčovej), skákacie koníky.
Okrem herne „lokalizujeme“ na dvor aj
niektoré pravidelné aktivity. Svieži vetrík aj
slniečko dotvára priam dokonalú tvorivú at-

mosféru, vďaka čomu sme zažili na dvore aj
inšpirujúce tvorivé dielničky pod profesionálnym vedením Marcelky Ševčíkovej Hankovej. A tak nám doma pribúdajú dielka
2-ročných detí, o ktorých sme boli presvedčené, že neobsedia ani chvíľku. Nuž, naše
detičky nás prekvapujú každým dňom a my
–mamičky sa v Muške z toho spolu tešíme.

Špeciálne podujatia:
Tam už na detičky, ale aj na mamičky čakali
malé darčeky, kopa domácich koláčikov a
nápoje – džúsy z McDonaldu a tradičný čajík z materinej dúšky varený pani domácou
– A. Ábelovou.

Tento rok sme mali veľa účastníkov

Míľa pre mamu 2014
Taký všedný muškovský život sme si okorenili už tradičným pochodom ku Dňu matiek
– Míľa pre mamu, ktorý sa konal 10. mája.

Svoj deň však mali mamičky, pre ktorých
najväčším darom bolo „zamestnať“ na
chvíľku deti. Pre tie bol pripravený bohatý
program: pred pani Luckou Harákovou bola
dlhá „šóra“ detí čakajúcich na maľbu na svoju tváričku, rodina Ábelových zabezpečila
koníka na vozenie, rodina Strakových vybavila detské hry, nechýbali ani mini-tvorivé
dielničky zamerané na výrobu „míľového“
slniečka, no a čerešničkou na torte bolo
divadielko Dunajka s predstavením Spevohrad. Celým programom nás sprevádzala
Martinka Bačeková, ktorá na konci verejne
vyhlásila počet všetkých „míľujúcich“ tak v
Lozorne, aj na celom Slovensku. A že padali
rekordy, sme si mohli ľahko domyslieť.

Pre mamičky sa konala aj veľmi praktická
a poučná prednáška na tému Efektívne rodičovstvo pod vedením skúsenej detskej
psychologičky Martiny Vagačovej. Vysvetlila nám, prečo sa v istých situáciách deti
správajú tak, ako sa správajú, ale hlavne poradila, ako k ich správaniu pristupovať tak,
aby sa z nich stali zodpovedné, samostatné
bytosti, ktoré majú zdravú sebadôveru a sú
si vedomé vlastnej hodnoty. Pochopili sme,
že hlavnou úlohou rodiča je vytvoriť dieťaťu zázemie istoty, podpory, porozumenia a
lásky. Veríme, že bude záujem o pokračovanie po letných prázdninách.

Pripravujeme....

Tento ročník bol výnimočný v tom, že sa
nám konečne podarilo objednať si dobré
počasie. Aj preto sme si toto krásne a nezabudnuteľné popoludnie mohli všetci užiť
plnými dúškami. Pri štarte každé dieťatko
privítal šašo Jašo so svojím pomocníkom –
malým šašom, ktorí sprevádzali deti celou
trasou.
Pred štartom sa celou priehradou rozliehal zvuk detských pesničiek prerušovaný
švitorivými hláskami nedočkavých detí
tlačiacich sa pri štarte. Borka Hurajová za
Centrum kultúry v Lozorne po krátkom príhovore slávnostne prestrihla pásku a všetci sa pustili do „míľovania“ smer Abeland.

čom pomôžu v bežnom živote. A je úžasné,
ak prídu opakovane. K takým ľuďom a priateľom nášho centra patrí MUDr. Michal Patočka, ktorý k nám tentoraz zavítal s témou:
Liečba stravou – pohľad čínskej dietetiky na
liečbu ochorení. Bolo to mimoriadne zaujímavé, besedovali sme takmer do noci.

V týchto chvíľach Muška prázdninuje,
a tak sa aktivity realizujú iba v obmedzenom „letnom režime“ /viac info na:
https://www.facebook .com/mcmuskalozorno, prípadne nám pošlite mail:
mcmuskalozorno@gmail.com. Tento čas však
plne využívame na prípravu ďalšej sezóny –
jeseň/zima 2014, o ktorej Vás ešte budeme
informovať...
Na tvorivých dielničkách vznikajú krásne dielka

Za MC Muška Vlasta Miklošová
Foto: G. Ulehlová a B. Hurajová

V Lozorne si „míľovú“ trasu z priehrady na
Abeland prešlo 180 účastníkov, na celom
Slovensku ich bolo až 27 543!
Po tejto krásnej akcii sme si dopriali relaxačnú aktivitku v podobe II. wellnes večera. Priestor nášho centra sa bez detí razom
zmenil na oázu pokoja a my sme si mohli
v pohode dopriať profesionálnu masáž od
Barborky Vajajovej, detoxikačný kúpeľ nôh,
výživnú masku na tvár, relax pri sviečkach,
chutnom bylinkovom čajíku a pokojnej hudbe.

Do divadielka sa zapájali aj naši najmenší diváci
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Veľmi sa tešíme, keď sa nám podarí nájsť zaujímavých ľudí, ktorí sú ochotní sa podeliť o
svoje hlboké vedomosti na témy, ktoré rodi-
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Korunovačné slávnosti v Z-Orechu
chodníčka, ktorým si „prebehli“ od jedného
k druhému. Nuž, možno nebol to život tak
úplne na ružiach ustlaný, ale máme tu teraz
na ich počesť chodník olemovaný sakurami.
Zdá sa ako dobrý tip na darček.

V Z-Orechu prišla do módy miniatúrna panovnícka koruna ako vhodný doplnok k nášmu „ďakujeme“

Prevažná väčšina historicky doložených
korunovaných hláv si svoje koruny ani nezaslúžila ani nevyslúžila. Proste ich zdedila.
To nie je ale prípad Z-Orecha, kde na jar sa
korunovali jednotlivci za podporu a rozvíjanie našej myšlienky „Lozorno, dedina ako
má byť“ a rozbehnutého projektu „Tisíc a
jedna sakura pre Lozorno.“ Ide v nich o kvalitné a estetické životné prostredie, ale aj o
vzájomne užívanie kvalitnejšieho priestoru
a jeho oživenie spoločnými aktivitami.

Potom prišli na rad tri inteligentné hlavy
(tri veľkorysé srdcia a tri páry pracovitých
rúk), ktoré našli šikovné riešenie nášho najpálčivejšieho problému - zalievania výsadby
v časoch páľav na obecnom úseku ulice Orechovej - a hmatateľne posunuli ďalej projekt
„Tisíc a jedna sakura pre Lozorno“ zasadením šiestich nových japonských čerešní. Koruny tak poputovali (v abecednom poradí)
ku Petrovi Osuskému, Petrovi Spáčilovi a
Alenke Vicenovej (pre celú rodinu).

Takže to podstatné sme mali, čiže hlavy
hodné koruny. Z množstva miniatúrnych
napodobenín ozajstných európskych panovníckych korún sme vybrali také, ktoré
zdobili hlavy najtvorivejších monarchov
a kniežat. Prednosť mali tí, ktorí zakladali
chýrne záhrady, parky a promenády, ktoré
doposiaľ zaháňajú náš smäd po harmónii a
kráse. Úplnými šampiónmi v tejto vzorke sú
oslnivý francúzsky Kráľ Slnko Ľudovít XIV.
so svojím prenádherným Versailles a ľudový
ruský cár Peter Veľký ako zakladateľ Sankt
Peterburgu („ Severné Benátky“) a špeciálne
Petergofu („ruský Versailles“).

Podnetom na výsadbu sakúr v Kozinci spomínanou širšou rodinou bol nápad uctiť si
starých a prastarých rodičov „označením“

Jarné kolo korunovácií v Z-Orechu sa končí
pri nevšednej vzorke lozornskej populácie.
Samotný akt prebiehal pri Pomníku obetiam I. svetovej vojny, kde sa zišli predstavitelia Z-Orecha a skupina detí na čele s riaditeľkou Centra kultúry v Lozorne Barborou
Hurajovou. Našim cieľom bolo premostiť
environmentálne starosti nášho združenia
s kultúrno-historickým dedičstvom dediny.
Pri obcou starostlivo zrenovovanom memoriáli sme si pripomenuli sté výročie od
začiatku najničivejšej vojny všetkých čias a
deti naaranžovali živé kvety a veniec. Každý
dostal korunu za záujem o pamiatky - možno aj jednu z tých, ktorá po rozpade monarchií už nemohla plniť svoju pôvodnú funkciu. Nepochybne, Barbora Hurajová, ako
naše kultúrne ohnivko a okienko, si plne
„vyslúžila“ svoju korunovačnú ozdôbku (v
neposlednom rade aj za iniciovanie „zeleného“ prerodenia vstupov do Centra kultúry).
A na záver máme svojich „frajerov“. Sú nimi
tohtoroční rotační riaditelia Z-Orecha,
naši Falconovci - Sokolovci, bez ktorých
by najmä tohtoročné jarné práce a „diela“ i
korunovačné slávnosti nemali patričnú
logistiku a cveng.
o.z. Z-Orech
Foto: Oto Sokol

Prvý tucet „drahokamami“ vyšperkovaných
čestných odznakov išiel do členských radov
Z-Orecha. Vyznamenania dostali naše – už
teraz dospelé – deti, ktoré nezištne počas
piatych rokov trávili s nami na brigádach
pre nich niekedy nezáživné soboty. Ešte
nám aj navarili a napiekli! Teraz, keď majú
svoje študentské povinnosti, uvedomujeme si, ako veľa nám pomáhali. Korunovali
sme aj nových riadnych členov, lebo pridali
sa k nám, hoci nebývajú na Orechovej ulici.
Vlastne si nezištne osvojili našu myšlienku,
a to je to pravé orechové.
Korunovalo sa aj priamo v teréne, v Kozinci pod sakurami
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Jarná turistika
V mesiacoch apríl – máj sa naši turisti zúčastnili viacerých akcií. Z tých tradičných,
ktoré sa organizujú každý rok, spomeniem v apríli trasu z Mariánky do Lozorna
cez Pajštún, poniektorí si ju predĺžili až na
Košariská a odtiaľ do Lozorna.
Prvý máj patrí výstupu na Pajštún. Je to
tradičná turistika z Lozorna do Lozorna cez
najznámejšiu zrúcaninu hradu v najbližšom
okolí. Na Pajštúne sa vždy zíde veľa ľudí,
kde sa dá na ohni aj niečo opiecť z domácich
zásob. Zároveň je to aj príjemná oddychová
zóna po zdolaní asi polovice trasy.

rozsiahly zrenovovaný hrad sa týči na strmom vápencovom brale nad mestom Trenčín. Sprievodkyňa nás oboznámila s dejinami hradu, prehliadka celého komplexu
vrátane výhliadky z veže všetkých nadchla.
Z Trenčína sme sa presunuli do Trenčianskych Teplíc, ubytovali sa v hoteli „Vila
Anna“. Poobede sa vykúpali v novootvorenom vonkajšom termálnom bazéne hotela
Krym s teplotou vody 33-36 stupňov. Večer
patril degustácii kvalitných vín. Túto akciu
pripravil sám majiteľ hotela „Vila Anna“,
ktorý nám porozprával o každom vínku zaujímavú históriu. Za doprovodu harmoniky
a spievaním známych ľudových piesní sa vytvorila skvelá atmosféra .

a spokojní s tým, že sa víkendovka vydarila,
mierili sme k domovu.
Naše Slovensko je malé, ale na jeho území je
toľko krásnych miest a prírodných zaujímavostí, že je škoda ich nevidieť a neprežiť to
nadšenie. Turisti ten elán majú a oslovujú aj
ostatných. Poďte to krásne Slovensko objavovať aj Vy!
Soňa Foltýnová
Foto: P. Morávek

Na Pajštúne sme pomíňali domáce zásoby

„Častovská päťdesiatka“, tento rok už jej 33.
ročník, sa uskutočňuje vždy 8. mája. Naši
zdatní turisti ju tiež absolvovali, štartovali
z Častej v skorých ranných hodinách. Ostatní turisti sa prepravili z Lozorna autobusom
do Plaveckého Podhradia a odtiaľ cez hrebeň
Malých Karpát do Častej, čo predstavuje asi
polovicu trasy. Na trase je niekoľko stanovíšť, kde sa dá zajesť, osviežiť sa, pobudnúť
s ostatnými účastníkmi a vykročiť na ďalšiu
etapu. V cieli, na ihrisku v Častej, všetkých
účastníkov pochodu už čakala hudba, guláš,
vínko a dobrá nálada až do neskorých večerných hodín.
Najzaujímavejšou jarnou akciou bola víkendovka 26. a 27.4. do Trenčianskych Teplíc a
výstup na Vápeč v Strážovských vrchoch. V
sobotu pršalo, preto došlo k zmene programu. Navštívili sme Trenčiansky hrad. Tento

V hoteli Vila Anna nám bolo pri dobrom vínku a hudbe veselo

V nedeľu sme sa rozlúčili s kúpeľným mestom a premiestnili sa autobusom do Hornej
Poruby 405 m n.m. Odtiaľ viedla turistická
značka na vrch Vápeč 956 m n. m. Výstup
dal trochu zabrať, nakoľko terén bol rozmočený a v strmšom stúpaní sme sa šmýkali
jedna radosť. Ale inak slniečko svietilo celý
deň. Na skalnatom vrchu Vápeč sa nachádza kríž, pri ktorom sme si spravili spoločnú fotografiu. Z vrchu bol nádherný výhľad
do celého okolia. Krásnou prírodou sme pokračovali na chatu Homôlka /Valaská Belá/,
ktorá bola zatvorená z dôvodu nejakej akcie, ale v jej blízkosti bolo otvorené pohostinstvo, kde sa dalo kúpiť teplé jedlo a čapované pivo. Na lúke pred ním sme zrelaxovali

Zberateľská burza Lozorno
Veteran Tatra & Army Club Lozorno
vás pozývajú na ďalšiu Veterán burzu
Lozorno, ktorá bude v sobotu 30.8.2014
od 8:00 hod. v areáli Múzea historických
vozidiel a motocyklov pri priehrade (bývalé kasárne).

Čaká vás:
- Výstava historických automobilov a
motocyklov
- Súčiastky, náhradné diely
- Dokumentácia a literatúra
- Rôzne starožitnosti a zberateľské predmety
- Staré hračky a iné

Vstupné:
- Predávajúci 2 €
- Návstevníci 0,50 €
- Deti zdarma
Občerstvenie je zabezpečené.
Viac informácií na tel.č.: 0904 636 419,
p. Jozef Hooz
Na vrchu Vápeč po náročnom výstupe nás za odmenu čakal krásny výhľad
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Country guláš rozvoniaval Lozornom
V sobotu 14.júna 2014 nebola lozorňanská
priehrada cítiť vôňou rýb, ale vôňou gulášu.
Na piatom ročníku súťaže sa zišlo 8 družstiev. Podľa vyjadrenia päťčlennej poroty
nebolo jednoduché vybrať ten najlepší, lebo
guláše boli všetky vydarené.
Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo
MPM Auto p. Šimkoviča, druhé miesto získali už tradične p. Gašparovičová a p. Mikletičová a tretie miesto si vybojoval P. Húbek
a T. Minarovič. Ostatné družstvá sa umiestnili na štvrtom mieste.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa tejto akcie zúčastnili a ďalej tým,
ktorí mi s ňou pomohli. V neposlednom
rade ďakujem p. Ebnerovi, ktorý daroval
výhercom sponzorský šperk v podobe naberačky.

Naša odborná porota: zľava B. Cabadaj, P. Drapák, M. Knoško, Z. Czoborová a F. Ebner mali ťažký výber

Konečne vyšlo aj počasie a tak zábava pri
country hudbe mohla pokračovať až do neskorých nočných hodín.
Rudolf Masár
Foto: L. Masár a V. Végh

Vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien

„Ein kleiner Hund läuft völlig verzweifelt mitten in der Wüste herum
und winselt: „Wenn jetzt nicht bald ein Baum kommt, passiert ein
Unglück!“

NEROZUMIETE ?
ZÁKLADY NEMECKEJ GRAMATIKY a KONVERZÁCIE
Posledné dva augustové týždne 2014
denne2 hodiny

18.8. – 22.8.2014
25.8. – 29.8.2014
, pre deti aj dospelých
Informácie a prihlásenie (aj nových) záujemcov:
ida.martakova@gmail.com
tel: 0903 284 202

Organizátor Rudo Masár so svojou polovičkou si vychutnávajú sólo tanec

SPRECHEN SIE DEUTSCH, DEUTSCH IST EINE SCHÖNE SPRACHE.
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Cyklotúra Passau – Lozorno 2014
mali i cieľové vrchárske prémie, pretože dva
penzióny, kde sme boli ubytovaní, sa nachádzali vo vrchoch nad Dunajom, ale zato mali
prekrásny výhľad na údolie Dunaja.
Stihli sme si prezrieť i známe historické
mestá – nemecké Passau a rakúske Grein,
Krems, Spitz a Duernstein. Podaktorí i
zrúcaniny hradu Aggstein nad Dunajom.
V rakúskom Walsee sme aspoň zvonka
mohli obdivovať zámok - sídlo Habsburgovcov kde dodnes žijú ich potomkovia a istý
čas tam prebývala i cisárovná Sisi.

Niekedy sa bolo treba do pedálov dobre zaprieť

Klub turistov Lozorna v dňoch 21.5.
-25.5.2014 uskutočnil v poradí už 2. ročník
cyklotúry z Passau do Lozorna, vďaka nášmu členovi Bohuslavovi Horváthovi, ktorého voláme krátko Bob, ktorý nám znovu
pripravil celý plán nášho presunu vrátane
ubytovania a dĺžky trás.
Nakoľko Bob túto cyklotúru absolvoval so
svojou manželkou už veľakrát, vytvoril pre
nás vynikajúci program, za čo sme mu veľmi
vďační.

Šťastlivý návrat domov
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Cyklotúry sa zúčastnilo 16 účastníkov. V
5-tich etapách sme celkove prešli 405 km,
pričom najdlhšia a posledná etapa z Tullnu
do Lozorna merala 104 km.
Počasie nám prialo a netrápili nás ani dažde,
ani výraznejší protivietor. Obišli sme sa bez
vážnejších zranení a väčšieho počtu defektov, len niektorým robil problém prejazd
cez závory na hrádzi Dunaja. I keď sú cyklotrasy pozdĺž Dunaja rovinaté, predsa sme

Ubytovanie sme mali vopred zabezpečené
v rakúskych penziónoch, kde sme si večer
v družnej zábave mohli dopĺňať spotrebované kalórie a vypotené litre po celodennej
námahe. Neodolali sme ani už z minulého
ročníka slávnym zákuskom – Schaumrollám v Mauterne, či rakúskej klasike wiener
šniclom a tradične výbornému rakúskemu
pivu. Vo vinárničke v známej vinárskej oblasti Wachau sme k pobaveniu rakúskych
stammgastov pri dobrom vínku zanôtili výber slovenského folklóru.
Cyklotúra nám všetkým priniesla krásne
zážitky, upevnila nám zdravie a športovú
zdatnosť do ďalšej tohoročnej bohatej turistickej sezóny.
Alojz Dvoran
Foto: Peter Vrbinčík
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Vetrisko zafúkal, mraky sa zháňali, turisti s radosťou k
priehrade kráčali. 7. ročník „LOZORNSKÝ OKRUH“ včasne
zrána veselo začali.
Častej, ale aj z Bratislavy. Všade vládla pohodová atmosféra. Na Červenom domku opekačka, na priehrade guláš. Ako vždy živá muzika,
spev, koláče a dobré vínko.
I keď v tento deň počasie nebolo najlepšie, turista je turistom za
každého počasia. Okruhu sa tento rok spolu zúčastnilo 175 ľudí.
Prišli aj mamičky s detičkami v kočíkoch, účasťou nás podporili aj
panie učiteľky ZŠ, ktoré ako dobré starostlivé mamy dohliadali na
svoju „turistickú grupu“. A veru im vybrali pekne náročnú trasu.
Po ceste lesom niektorí nazbierali hríby a po bratsky sa podelili s
ostatnými. V nedeľu mali potom ženy ľahké varenie - vysmážali sírovec.

17.mája 2014 náš turistický oddiel zorganizoval už po siedmykrát
turistické podujatie pod názvom LOZORNSKÝ OKRUH, na ktorý
pravidelne pozývame všetkých spoluobčanov. Jedna z trás je prispôsobená na ľahšiu turistiku, má dĺžku 10 km, ale samozrejme máme
niečo aj pre náročných – trate dĺžky 20 km a 30 km. Tejto peknej
akcie sa zúčastňujú turisti zo Zohoru, Stupavy, Malaciek, Modry,

Nálada, ktorá na priehrade po návrate zavládla, bola neopakovateľná. Že to niektorých stálo nemálo námahy sa časom zabudne. Preto
mi dovoľte, aby som vyjadrila vďaku za všetku prácu pri vyčistení
terénu priehrady, označkovaní trás, zabezpečení občerstvenia, muziky atď.
Všetkým ďakujem, že priniesli to, čo sa kúpiť nedá. Ďakujem za tú
radosť, veselosť, za ten „kopec srandy“.
Za výbor TO : M.Malovcová
Foto: P. Morávek

Vaše stavebniny na kraji Stupavy
Malacká cesta 39, Stupava • 0917 559 142 • krajn@krajn.sk

www.krajn.sk
hutnícky a spojovací
materiál

tvárnice, murivo,
preklady, stropy,
izolácia, fasády,
sadrokartón, dlažba,
ploty, náradie, prístroje, farby, laky...

profily I, U, L, T
štvorcové, kruhové
a ploché tyče, jokle,
rúry, plechy, drôty,
klince, ohýbanie bet. ocele

skruže a kanalizačné
systémy

voda, plyn, kúrenie

plastové kanalizácie,,
šachtové prvky,
studňové skruže,
odvodňovacie žľaby,
drenážne rúry, tvarovky...
vky...

tlakové rúry,
hadice, tvarovky
a fitingy, ventily,
armatúry, sifóny,
izolácie, tesnenie,
vykurovacie telesá,
kotly, ohrievače, podlahové kúrenie...

elektroinštalačný
materiál

káble a vodiče,
vypínače, zásuvky,
rozvádzače, bleskozvodný
materiál, senzory, svetelné zdroje,
elektromery, svorkovnice a svorky,
ističe a poistky, meracie prístroje

ohybáreň betonárskej
sk
ocele

výroba strmienok, strih
a ohyb betonárskej
ocele podľa vášho výkazu
výstuže z projektu, KARI siete,
dištančné podložky, viazací drôt,
zabezpečenie dopravy na stavbu

NAJŠIRŠÍ SORTIMENT • NAJNIŽŠIE CENY • NAJLEPŠÍ PRÍSTUP
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CENTRUM KULTÚRY LOZORNO
28. JÚL 2014 O 19:30 HOD.
PREDPREDAJ VSTUPENIEK OD 30.6.2014 V CK LOZORNO, V PRACOVNÝCH DŇOCH
OD 8:00  12:00 HOD. A V REŠTAURÁCII ZORNO OD 12:00 DO 20:00 HOD.
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