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Jeseň - slovenské pranostiky a tradície
Okrem pranostík nám po predkoch zostali aj zaujímavé tradície spojené s jesenným zberom úrody.
Vinobranie
Tak ako dožinky, tak aj vinobranie bolo
a je oslavou ukončenia zberu. Posledný
voz oberači vyzdobili a v slávnostnom
sprievode ho odprevadili až k hospodárstvu. Tu pri víne a dobrom jedle
oslavovali ukončenie sezóny. Postupne
sa vo vinárskych oblastiach, prevažne
v Malých Karpatoch, rozšírili spoločné
vinobrania a dnes už oslavujú všetci,
čo sa zaujímajú o kvalitné víno a dobrú
zábavu.

Páračky
Isto si spomínate na veľké perové periny starých mám. Boli nadýchané a voňali/smrdeli tak, ako to len periny z husieho peria vedeli. Získať takúto perinu
ale nebolo vôbec jednoduché. Bolo treba napárať veľa peria. To si gazdiné počas celého roka odkladali a v jesenných
a zimných mesiacoch ho potom v skupinách párali. Počas páračiek sa stretli
príbuzné aj susedy a spolu sa venovali
páraniu. Nikdy si nemohli vziať viac peria ako by zvládli, inak by gazdinej husi
v budúcom roku zle rástli. Pravidiel
bolo viacero, no vždy šlo o spoločenskú
udalosť, keď sa okolité ženy a dievčatá
stretli a rozprávali sa. Takto sa šírili nielen klebety, ale aj príbehy a tradície.

Sviatky
Aj kresťanstvo a tradície predkresťanskej spoločnosti patria do našej kultúry
a histórie a s ním sa spájajú dva jesenné sviatky - Sviatok všetkých svätých
a Pamiatka zosnulých (dušičky). Počas
oboch dní sa pieklo špeciálne pečivo,
ktoré pripomínalo kosti, alebo duše zomrelých. Po tieto dni hospodári plnili
lampáše maslom namiesto oleja, čím
pomáhali zúboženým dušiam, ktoré si
maslom mohli potrieť svoje rany. Hladným dušiam sa zase zišlo jedlo spálené
v ohni. Údajne, keď na dušičky pršalo,

kvapky predstavovali slzy nešťastníkov,
ktorí si pred smrťou nestihli očistiť svoje duše.

Pranostiky sa nám zachovali dodnes, veľa z nich isto poznáte:
•
•
•

Lastovičky na odletu, koniec i babiemu letu.
Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie.
Ak je október veľmi zelený, bude
potom január hodne studený.
Zdroj: Internet,
spracovala Gabika Ulehlová
Foto: Tibor Végh, www.tibiphoto.com

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- +421 948 610 167
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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Dva projekty, dve cesty, jeden cieľ
Po trištvrte roku od volieb by som
rád informoval obyvateľov Lozorna
o stave a vývoji v dvoch stavebno-developerských projektoch, ktoré boli
témou v našej dedine dlhšie aj pred
voľbami, vo vzťahu ku ktorým som
sa ja sám a tiež všetci zo Spoločne
pre naše Lozorno v minulosti verejne vyjadrovali. Považujem za slušné a
čestné informovať o tom, čo sa s nimi
udialo, čo sa podarilo a čo ostalo bez
výsledku.
Prvým z týchto projektov bol projekt
výstavby viac ako dvoch desiatok domov na lúke pri priehrade známy tiež
pod označením LAKE RELAX. Len
pre poriadok zopakujem, že v čase
nášho nástupu do funkcií bolo pre
projekt v tomto rozsahu zrealizované
zisťovacie konanie (so súhlasom obce
a jej vtedajšieho vedenia s navrhovaným plánovaným rozsahom výstavby
a bez akýchkoľvek platne vyjadrených
námietok, či pripomienok) a obcou
Lozorno bolo tiež vydané právoplatné
územné rozhodnutie pre infraštruktúrne celky, ktoré už určovali podobu
a rozsah celého projektu. Na stole ležal návrh na vydanie územného rozhodnutia pre samotnú stavbu dvoch
desiatok domov. Ihneď po prevzatí
mandátu som spolu s novým starostom prevzal vedenie rokovaní s investorom a spoločne s poslancom Mirom
Drahošom ako predsedom príslušnej
komisie sme vstúpili do síce nie vždy
príjemného, ale o to potrebnejšieho
vyjednávania. Som rád, že dnes môžem konštatovať, že sa postupom času
aj vďaka zmenenému prístupu investora podarilo dospieť do stavu zásadnej revízie rozsahu daného projektu.
Ten sa aktuálne podarilo zmeniť a zúžiť do podoby stavby 8 domov, pričom
sa dosiahlo aj porozumenie k eliminácii všetkých významnejšie sporných a
pôvodne zamýšľaných prvkov (napr.
minulosťou je tak sporný plánovaný
a už povolený betónový múr v smere
od priehrady). Úspešne sa nakoniec
podarilo dospieť k riešeniu, ktoré teraz umožní nielen zachovať veľkú časť
územia priľahlú k priehrade a brehu
bez zástavby, napriek tomu, že podľa
pôvodných už odsúhlasených plánov
malo byť zastavané. Dôslednou obhajobou záujmov našej obce na strane
jednej a dosiahnutím porozumenia
pre ne na strane druhej, sa podarilo
tiež dospieť k predbežnej dohode, že
táto časť nebude uzavretá, ale ostane
prístupná všetkým a bude súčasťou
budúceho verejného oddychovo-rekreačného priestoru, ktorý postupne
plánujeme okolo priehrady vytvoriť
a ktorý má slúžiť Lozorňanom, ale
aj všetkým, ktorí k nám prichádzajú
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za oddychom a relaxom v prírode. To
nám dáva nádej veriť, že priehradu a
jej najbližšie okolie sa darí zachrániť
pre ľudí, ako sme to sľúbili. Zároveň
veríme, že dôsledná a kompetentná
obhajoba záujmov našej obce je našou
povinnosťou aj tam, kde sa vec javí
ako bezvýchodisková.
Druhým zo sporných developerských
projektov bol a ostáva projekt výstavby centra pre kamióny a autobusy na vstupe do Lozorna v lokalite určenej územným plánom pre
umiestnenie občianskej vybavenosti.
Ako je známe, umiestnenie tejto stavby (napriek tomu, že to vôbec nebolo potrebné) stihlo predchádzajúce
vedenie obce povoliť vydaním územného rozhodnutia doslova pár dní,
resp. hodín pred odovzdaním mandátu a funkcie. Stalo sa tak napriek
našim i širším občianskym apelom
a prosbám, aby sa tak neudialo a vec
už bola ponechaná na nové vedenie
obce. O to ťažšie sa k veci pristupovalo a o to zložitejšie sa vo veci koná aj
dnes. Na jednej strane jestvuje naše
odhodlanie v každom prípade konať
zákonne a ctiť platné právo, na druhej strane osobne ja, ale ani starosta
obce a tiež nik z nás poslancov Spoločne pre naše Lozorno nebol a nie je
stotožnený s týmto projektom. Tento
postoj nakoniec vyjadrili tiež stovky
Lozorňanov nielen v minulosti, ale
aj aktuálne - podaním stoviek odvolaní proti územnému rozhodnutiu
a v aktivitách organizovaných OZ
Lozorno pre občanov. Tento projekt
považujeme stále pre Lozorno v danej
lokalizácii, a tak ako bol navrhovaný za nevhodný, nesprávny a škodlivý. Neostávalo nám teda nič iné, len
vziať situáciu na vedomie a začať konať. Rozhodli sme sa teda pokračovať
v dôraznom tlmočení nášho zásadného a nemeniaceho sa postoja. Nezľakli
sme sa pokusov investora naše konanie spochybňovať či ho kriminalizovať a s úspechom sme sa obhájili. S
plným nasadením sme rozbehli sériu
rokovaní ako s budúcim prevádzkovateľom a užívateľom (nemecká spoločnosť MAN) tak aj s investorom (česká
spoločnosť OUTULNÝ). V tomto prípade zatiaľ nemôžem Lozorňanom
predstaviť rovnako potešujúce správy
ako v predchádzajúcom prípade. Pravdou je, že ku konečnej dohode a zhode
zatiaľ nedošlo. Potešujúce však je, že
podľa najnovších informácií vec vyzerá tak, že MAN pre svoje kamiónové
centrum už zrejme našla inú vhodnú
lokalitu (podľa publikovaných informácií ňou má byť lokalita určená pre
priemysel a výrobu v okresnom meste
– čo samo o sebe potvrdzuje náš dote-

raz zdieľaný názor, že sa jednoznačne
jedná o aktivitu a stavbu priemyselného charakteru a nie o občiansku
vybavenosť, ako sme o tom boli presvedčovaní). Verím, že aj tento krok a
vývoj prispejú k zreálneniu postoja na
strane investora a že nakoniec aj na
jeho strane nájdeme ochotu k racionálnemu dialógu medzi ním a obcou
Lozorno. Že pri rešpekte k záujmom
oboch strán dôjde k dohode o riešení,
ktoré umožní lokalitu rozvíjať tak,
ako to predpokladá aj platný územný
plán, t.j. pre účely občianskej vybavenosti – pre obchody a služby slúžiace
našej dedine a jej návštevníkom. Než
sa tak stane, neostáva nič iné, len
pokračovať v otvorených úradných a
právnych konaniach, ďalej dôsledne
hájiť záujem Lozorna a Lozorňanov
a dostáť tak daným sľubom, na ktoré
zabudnúť nemienim a byť pripravený
na budúce rokovania.
Snažil som sa spraviť všetko pre to,
aby sa riešila nielen situácia ohľadom
spomínaných dvoch sporných projektov, ale venovať sa tiež intenzívne
tomu, aby náš stavebný úrad už do
budúcna konal vždy s úplným rešpektom k platnému územnému plánu a
rešpektom k právam a právom chráneným záujmom nielen investorov,
ale aj rovnako k právam a záujmom
ostatných, vrátane lozornianskej
verejnosti. V tomto smere mám za
dôležité, aby sme čo najrýchlejšie prijali a do života tiež uviedli pripravené
zmeny a doplnky územného plánu,
ktoré môžu byť ďalšou zárukou toho,
že naša dedina sa nebude vyvíjať tak,
ako si to jej obyvatelia neželajú. Chápem pritom, že nie každému sa musia
páčiť a vyhovovať. Dokonca rozumiem aj tomu, že jestvujú individuálne majetkové záujmy, ktorých presadzovanie tieto urobia obtiažnejšími
alebo nemožnými. Som ale úprimne
presvedčený , že starosta, súčasná
stavebná komisia, ale aj my poslanci
(a za návrh hlasovalo nakoniec všetkých 9 poslancov zastupiteľstva)
sme spravili všetko pre to, aby sme
dali Lozornu ten najlepší strategický
dokument ako je nateraz možné.
V závere by som rád uviedol, že bez
podpory občanov, bez ich občianskych aktivít, ich ochoty sa vo veci
dediny vyjadriť a zdvihnúť svoj hlas,
by nič z dosiahnutého nebolo možné.
Každému z tých stoviek Lozorňanov
za to patrí veľká vďaka a úcta a tiež
prosba vytrvať.
Ladislav Krechňák, poslanec OZ ( Spoločne pre naše Lozorno/Spolu OD ),
zástupca starostu
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Predstavujeme vám nových zamestnancov obecného úradu a ich agendu
Ing. Lucia Bičárová
– 1. poschodie
Agenda:
• Vydávanie súhlasov s drobnou
stavbou a stavebnými
úpravami
(ohlásenia)
•vykonávanie
agendy prideľovania súpisných a
orientačných čísel
• vydávanie potvrdení o veku a existencii stavieb
•vypracovávanie
územno-plánova-

Oddelenie miestnych daní, poplatkov, odpadového hospodárstva a životného prostredia

cích informácií

Lenka Lachkovičová – prízemie vpravo
Agenda:
• Správa miestnych daní a poplatkov
• Odpadové hospodárstvo – najmä
zvoz a uskladnenie komunálneho, stavebného a separovaného odpadu
• Ochrana ovzdušia
• Ochrana prírody a krajiny
• Deratizácia a dezinfekcia
• Cestný správny orgán
• Ohlasovanie prevádzkarní
• Výruby drevín
• Overovanie podpisov a kópií listín

Ing. Silvia Sadloňová – prízemie vľavo
Agenda:
• Vedenie úradnej agendy starostu
obce, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a to najmä
• Koordinácia termínov a pracovných
stretnutí starostu
• Zabezpečenie podkladov, technickej
a organizačnej prípravy rokovaní starostu, obecnej rady a obecného zastupiteľstva vrátane vyhotovovania zápisov z nich
• Koordinácia plnenia úloh vyplývajúcich z rokovaní a rozhodnutí starostu, obecnej rady a obecného zastupiteľstva
•  Zabezpečenie agendy starostu, obecnej rady, obecného zastupiteľstva inými oddeleniami obecného úradu
• Koordinácia projektov obce za účelom získania dotácií a nenávratných
finančných prostriedkov
• Administrácia dotácií poskytnutých
obcou neziskovým organizáciám a občianskym združeniam v zmysle všeobecne záväzných predpisov
• Príprava podkladov a sledovanie rozpočtu obce
• Príprava podkladov pre interné predpisy obecného úradu

Oddelenie obstarávania, správy majetku obce a zmluvných vzťahov
Mgr. Aneta Košická – prízemie vpravo
Agenda:
• Správa majetku obce
• Obstarávanie (objednávanie a nákup)
tovarov, služieb a stavebných prác
• Zmluvné vzťahy
• Overovanie podpisov a kópií listín
Oddelenie územného plánovania a
stavebného úradu
Bc. Tomáš Holý – 1. poschodie
Agenda:
•  Vedenie a riadenie oddelenia
• Vydávanie územných rozhodnutí,
stavebných povolení a kolaudačných
rozhodnutí
• Vydávanie stavebných povolení a
kolaudačných rozhodnutí špeciálnych
stavieb (komunikácie, studne)
• Vydávanie dodatočných povolení stavieb
• Spolupráca s ostatnými oddeleniami
obecného úradu vo veciach stavebnej
činnosti
• Výkon štátneho stavebného dohľadu
• Príprava investičných akcií obce

Kancelária starostu

Od 1.10.2019 opäť otvorené!

KRAJČÍRSTVO – Chana
Krátka 4, Lozorno (oproti lekárni)
Otvorené:
UTOROK - STREDA- ŠTVRTOK
od 15.00 - 19.00 hod.
Na objednávku: 0905 804 605
(A. Jánošová)
Inz. č. 3/2019

Oznamy obce
Odpis vodomerov
V mesiaci september budú pracovníci spoločnosti Lozorno spol.
s.r.o. vykonávať odpis vodomerov.
Občania ktorých nezastihnú doma
budú mať v poštových schránkach
vhodený lístok s tel. číslom, aby
nahlásili stav vodomeru. Mobil
0948 522 506.

Prihlásenie na vianočné „Lozorské všelico“ – remeselnícky
jarmok
Šikovní, zruční remeselníci, výrobcovia, ktorí majú záujem o predaj
na vianočnom „Lozorskom všelico“
dňa 7. 12. 2019 v sále ŠK Lozorno, sa už môžu prihlasovať cez web
stránku obce Lozorno (kolonka
Dianie v obci - Domáci remeselnícky jarmok Lozorské všelico).

Zmena organizácie dopravy
Obec Lozorno oznamuje, že s účinnosťou od piatku 30.8.2019 od
10:00 hod. sa mení organizácia
dopravy na Staničnej ulici. Staničná ulica sa od križovatky so Školskou ulicou v smere k základnej
škole stáva jednosmernou. Vjazd v
smere od železničnej trate a stanice nebude možný. Dôvodom tejto
úpravy je snaha o väčšiu bezpečnosť žiakov základnej školy.
V súvislosti s týmito úpravami dochádza aj k premiestneniu autobusovej zástavky Slovak Lines, ktorá
bude umiestnená v povolenom
smere jazdy na konci Staničnej ulice (za školou).
Prosíme o rešpektovanie nového
dopravného značenia. Za porozumenie ďakujeme.
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Lozorno má majsterky Európy

Celá výprava pred odchodom

V predchádzajúcom čísle tohto spravodaja sme vám písali o tom, ako sme
sa cez Majstrovstvá Slovenska prebojovali na Majstrovstvá Európy do
Chorvátskeho Záhrebu. Dnes
vám môžeme s hrdosťou
oznámiť, že všetka naša celoročná drina a prípravy spojené s účasťou na tejto súťaži, boli odmenené krásnymi
umiestneniami. No najviac
nás teší titul Majster Európy,
ktorý sme získali v kategórii
duo/trio baton kadet.

ju zvládli, a spoločne sme sa tešili na
to, kedy budeme môcť sa predviesť aj
my a ukázať, že aj dievčatká z malej
dedinky na Záhorí vedia s hrdosťou
a nadšením vystúpiť pred ostatnými

Ale poďme pekne od začiatku. Najprv pred nami bolo
neskutočne veľa organizačných vecí, ale hlavne zabezpečenie financií (na poplatky,
ubytovanie, stravu a dopravu) pre 27 dievčat. Zbierka,
ktorú sme zorganizovali bola
použitá výhradne na náklady
pre dievčatá – ostatný sprievod, ktorý išiel s dievčatami
do Záhrebu (vrátane tréneriek), si hradil náklady sám. Veľká formácia - 6. miesto
Opätovne by sme veľmi radi
poďakovali každému, ktorý prispel súbormi a zabojovať o tie najvyššie
do zbierky a tak umožnil dievčatkám umiestnenia.
splniť si sen a ísť na Majstrovstvá Európy. Boli ste to práve vy obyvatelia Hneď v prvý súťažný deň sme vystuLozorna, ktorí ste nám spoločne pris- povali s dvoma formáciami a to: duo/
peli najväčšou čiastkou, ale aj firmy a trio baton kadet a miniformácia bapodnikatelia, ktorí sú u nás v Lozor- ton kadet. Súťažili sme v doobedňajne. Ešte raz vám všetkým zo srdca ších hodinách a potom sme museli
VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME.
čakať až do večerných hodín na oficiálne vyhlásenie výsledkov dňa. No ale
Tak, a potom prišiel ten deň, keď už keď prišiel ten moment vyhlasovania
bolo všetko pripravené a mohli sme výsledkov povieme vám, že každému
sa vydať na cestu do Záhrebu. Cesta z nás, či už to bola mažoretka, tréto bola dlhá a únavná, ale všetci sme nerka, maminka či babinka tak silno
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búchalo srdiečko v nádeji, že moderátor povie meno práve nášho súboru.
A vtedy to prišlo – ešte stále to máme
všetci v ušiach, keď moderátor pri vyhlásení výsledkov kategórie duo/trio
baton kadet povedal, že
Majster Európy pre rok
2019 v tejto kategórii je
súbor SOFFI Lozorno,
tak to bolo niečo úžasné.
Tie emócie a ten krásny pocit, ktorý zažijete
možno len raz v živote
bol tu – sme MAJSTERKY EURÓPY. Naše tri
kadetky Hanka Želipská,
Johanka Iváková a Klárka Horváthová vystúpili
na stupienok najvyšší
a s hrdosťou a slzami v
očiach si prevzali ocenenie. Stáli tam so slovenskou vlajkou, na ktorej
bol dokonca nápis LOZORNO, a všetci spolu
s nimi sme si zaspievali
našu slovenskú hymnu.
Bolo to niečo, na čo určite každá z nás do konca
života nezabudne a dlho v nás zostanú tie krásne a nezabudnuteľné chvíle šťastia. No a po pár minútach bolo
vyhlásenie našej druhej kategórie
mini baton kadet, kde dievčatká vo
veľmi silnej konkurencii 21 súborov
z 10-tich štátov Európy získali krásne
7. miesto. Je to veľký úspech a sme
šťastné, že sme tak dobre obstáli na
takejto európskej súťaži.
Ďalší deň bol pre nás voľný, nakoľko
súťažili kategórie, v ktorých sme my
pokračovanie na str. 5
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dokončenie zo str. 4

nemali zastúpenie, preto sme si išli
oddýchnuť k moru. Na pláži v meste
Novi Vinodolski sme sa vyšantili v
mori, oddýchli a nabrali energiu na
ďalšie súťažné dni.
V sobotu naše kadetky ako štvrté v
poradí odtancovali svoju formáciu
defilé baton kadet s názvom Bubeníčky a keďže sme zase museli čakať na
večerné vyhlásenie, tak sme čas využili prehliadkou mesta Záhreb a tiež
návštevou zoologickej záhrady. Všade
v meste sme stretávali svoje kamarátky mažoretky z celej Európy a bolo to
super sledovať ako celé mesto Záhreb
žilo našou mažoretkovou súťažou.
No a večer nás čakalo pri vyhlásení
výsledkov ďalšie krásne prekvapenie. Naše dievčatká v tejto kategórii
získali nádherné tretie miesto a teda
sa môžu pýšiť titulom 2.vicemajster
Európy. Bolo že to zase radosti a slzičiek šťastia. Ale keď sa vrátime späť v
čase a uvedomíme si, že táto formácia
sa dala nacvičovať iba vonku, lebo je
to priestorová formácia, (a tie hodiny
a dni strávené na slnku nám dali riadne zabrať), tak toto ocenenie si naozaj

Majsterky Európy

dievčatká ako sa povie „odmakali“ a
právom si ho zaslúžili.
Posledným súťažným dňom bola nedeľa a naše kadetky v poobedňajších
hodinách predviedli krásne nacvičenú
choreografiou v kategórii veľká formácia baton kadet s názvom Rokerky.
Do neskorých večerných hodín sa čakalo na vyhlásenie a prišlo zase ďalšie
krásne prekvapenie. V konkurencii
17-tich súborov z Európy naše kadetky obsadili úžasné 6. miesto. Je to
nádherný pocit, keď v športovej hale
plnej mažoretiek (cca 3 500 dievčat)
počujete vyhlasovať meno vášho súboru. Táto choreografia sa musela

2. vicemajster Európy

pred účasťou na Majstrovstvá Európy
prerábať kvôli zmene počtu dievčat
vo formácii, takže tiež sa tu dievčatká poriadne natrápili každodennými
tréningami, ale teraz všetci vidíme, že
snaha, vytrvalosť a výdrž prinášajú
svoje ovocie. Nie sú to len medaile a
diplomy, ale tiež krásne spomienky,
ktoré vám do konca života nikto nezoberie.

Športovom námestí. Bolo to krásne
prekvapenie a nádherné privítanie, za
ktoré vám veľmi pekne ďakujeme. A
ešte by sme chceli poďakovať nášmu
p. starostovi za milé prijatie na obecnom úrade, ďakovné diplomy, drobné
darčeky a malé pohostenie, ale aj za
to, že nás (aj s celou svojou rodinou)
prišiel do Záhrebu pozrieť a podporiť.

Miniformácia - 7. miesto

Cestou domov síce unavené (po tomto
4-dňovom maratóne súťaží) ale plné
zážitkov a nádherných chvíľ sme si v
autobuse zaspievali, navzájom poďakovali a veríme, že sa nám aj budúci
rok podarí tiež dostať na Európu.
Chceli by sme však práve touto cestou poďakovať aj vám všetkým doma,
ktorí ste nás sledovali cez live stream
a po každom odtancovaní alebo vyhodnotení zasielali podporné, či gratulačné správy. Vieme, že vaša podpora z domu bola naozaj veľká a veľmi
si ju ceníme a ešte raz by sme chceli
poďakovať vám, ktorí ste nás v pondelok ráno pri príchode do Lozorna
čakali s transparentom „Ďakujeme“ na

Tak a teraz začíname zase úplne od
začiatku – začína sa nový školský rok
a nás čakajú nové choreografie, ktoré
už určite majú pre nás naše trénerky
pripravené a my sa na to už veľmi
tešíme. Ak ste náhodou nestihli náš
nábor v júni, tak máte šancu sa ešte
prihlásiť do nášho súboru a to v pondelok 9.9.2019 od 17:00 do 19:00
hod. v sále ŠK Lozorno. Tešíme sa
na každú novú mažoretku, ktorá sa k
nám chce pridať.
Vaše Mažoretky SOFFI Lozorno
a vedúca Dana Hurbaničová
Foto: Petronela Foltýnová

|5|

Spravodaj obce Lozorno

ročník XVII : číslo 4 : júl/august 2019

Olympionici v ZŠ Lozorno
tegóriách. Registrovaných bolo
takmer 120 detí.
Deťom robili skvelú atmosféru
rodičia, príbuzní a kamaráti.
Spolu sa teda akcie zúčastnilo
takmer 400 športovcov, rodičov
a hostí.
Po podujatí bola vyhodnotená
najúspešnejšia trieda, ktorej
žiaci získali najviac bodov a medailí - bola to 3.A, teda rovnaký
tím detí ako minulý rok. Nemalou mierou sa o to pričinila aj ich
triedna učiteľka, pani Lazarová,
ktorá „svoj tím“ aj tento rok na
podujatí sprevádzala a podporovala. Ako hlavnú cenu získali
debničku dobrôt od FarmaRynk,
obchodu so zdravými potravinami a tiež 3 hodiny bowlingu pre
celú triedu.
Najlepšími jednotlivcami boli
- celkové prvé miesto Karolína
Klamová (získala hlavnú cenu
BENQ monitor), druhé miesto
Karolína Klamová (hlavná víťazka, vpravo) a Nikola Jur- Adam Hofmann (odmena smart
čáková (vľavo, 3. miesto) - obe zo 7.A.
hodinky) a o tretie miesto sa podelili Kevin Suchá-

Posledný júnový „školský“ víkend sa
rozdávali v ZŠ Lozorno medaily. A to
nie hocijaké, ale rovno olympijské!
Získali ich žiaci ZŠ Lozorno, v druhom
ročníku školskej olympiády. V sobotu
22. júna 2019 od 9.00 hod. ráno až do
15.00 hod. poobede súťažili žiaci v šestnástich disciplínach a niekoľkých ka-
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nek, Hanka Želipská a
Nikola Jurčáková (všetci získali taktiež
smart hodinky).
Odmenení však boli prakticky všetci vďaka viacerým štedrým sponzorom. O
pitný režim sa postarala Zlatá studňa,
nafukovacie hrady a časť občerstvenia

zabezpečili Little Lane a Chlebíček na
zavolanie, BENQ venoval hlavnú cenu
- 22 palcový monitor pre najlepšieho
športovca. A množstvo ďalších vecí venovali IXPERTA, Rem Art 3, Ružička
and partners a ďalší jednotlivci. Všetkým v mene detí srdečne ďakujeme.
Z výťažku oboch ročníkov olympiád
bude zakúpený a inštalovaný v areáli
školy exteriérový ping-pongový stôl,
ktorý budú môcť deti kedykoľvek využiť cez prestávky alebo mimo vyučovacích hodín.

Na samotnej organizácii sa podieľalo až
takmer 40 rodičov. Za ich energiu, čas
a investované financie všetkým ďakujeme.
Ľubomír Jochim
Foto: Ľuboš Meszároš
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Poľovnícky juniáles na priehrade

Mesiac jún je v mysliach poľovníkov aj
ostatných milovníkov prírody uložený ako Mesiac poľovníctva a ochrany
prírody. Aj z tohto dôvodu poľovnícke
združenie Podhorie Lozorno zvykne
už dlhodobo v tomto mesiaci organizovať pre občanov našej
obce poľovnícky juniáles. Tak tomu bolo aj
tento rok a po konzultáciách s obecným
úradom sme vybrali
ako vhodný termín 22.
jún. Aby sme poľovníckemu juniálesu pridali správnu prírodnú
atmosféru, ako miesto
podujatia bol vybraný rybársky areál na
priehrade v Lozorne.
V minulosti nám niekoľkokrát zhatilo naše
úsilie počasie, tak sme
dúfali, že aspoň tento
rok k nám bude milosrdné.
Aby juniáles dopadol podľa našich
predstáv, začali sme s jeho prípravami
na priehrade v sobotu už od skorého
rána. Do prípravy boli zapojení takmer
všetci členovia nášho poľovníckeho
združenia, vrátane kandidátov a veru
sme sa mali čo obracať. Veď sme chceli
pripraviť pre návštevníkov dva, v prípade záujmu aj tri kotle gulášu z rôznych
druhov diviny, ale aj niekoľko stoviek
cigánskych pečienok. Samozrejme ku
gulášu alebo cigánskej pečienke patria
aj nealkoholické alebo alkoholické nápoje, podľa chute každého návštevníka.
Aj tých sme mali pripravených nadostač a v hojnom sortimente. Keďže sme
očakávali horúci letný deň, mali sme
pripravené aj priestory na ich chladenie. Pri príprave sme boli tak ako po iné
roky rozdelení na skupiny, takže nám
práca išla od ruky.

Krátko po obede sme už boli pripravení na prvých návštevníkov. Keďže bolo
pekné počasie, okolo areálu, v ktorom
sa mal juniáles konať, v hojnom počte
prechádzali peší aj cykloturisti. A práve
oni boli našimi prvými hosťami. V po-

S príchodom večera už bola zábava v
plnom prúde, aj tanečný parket sa postupne zaplnil. Ale všade okolo nás sa
na oblohe zjavili tmavé mraky, ba aj
zopár kvapiek spadlo na návštevníkov
juniálesu. No tento rok nás sv. Hubert,
patrón poľovníkov, uchránil pred dažďom, aj keď
sa v okolitých dedinách
poriadne rozpršalo.
Na parkete aj pri stoloch
panovala aj naďalej dobrá
pohoda a návštevníkom
nič nebránilo, aby pokračovali v zábave aj po polnoci.
A početná skupina návštevníkov juniálesu využila čaro letnej noci a v
dobrej nálade pokračovala v zábave až do skorých
ranných hodín.

obedných hodinách sa už areálom ozývala reprodukovaná hudba a po ceste z
dediny sa postupne zjavovali návštevníci. Niektorí z
nich prišli len
ochutnať ako
sa nám vydaril
guláš a pečienky a iní posedeli aj dlhšie. Ako
plynul čas, tak
sa areál plnil a
miest na sedenie postupne
ubúdalo,
až
boli obsadené.
Guláš sa míňal
tak rýchlo, že
sme ledva stačili dovariť tretí
kotol.

Pavol Mikulášek,
poľovnícke združenie Podhorie Lozorno
Foto: Štefan Jančár
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S radosťou spomíname na zážitky zo zájazdu na
Červený Kláštor - Pieniny
Zahanbiť sme sa veru nedali a nálada
gradovala.
Výborný relax sme si v pondelok užili
na termálnom kúpalisku Vrbov. Obohatení o nové dojmy a zážitky sme sa vo
večerných hodinách šťastne vrátili domov. Vďační sme boli našej predsedníčke Zlatke Škopekovej aj celému výboru
ZO SZTP za veľmi dobre zorganizovaný
aj tematicky naplnený výlet.
Alena Nemcová, foto: Alena Ritomská

Členovia základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých (ZO
SZTP) koncom júna vyrazili na výlet.
Perfektná nálada už od nastúpenia do
autobusu vydržala počas celých 4 dní.
Napokon ako vždy. Prvý deň po ubytovaní v chate Pieniny-Lesnica, sme sa
vybrali na prechádzku do poľskej osady
Szczawnice (Štiavnica). Pri večeri nás
majiteľ chaty podľa zvyklosti privítal
goralskou slivovicou a porozprával o
tomto kraji, jeho tradíciách i zaujímavostiach.
V sobotu sme mali obhliadku gotického kartuziánskeho kláštora. V múzeu
je expozícia skutočných historických
skvostov, svedčiacich o živote kartuziánskych a kamuldulských mníchov v
Červenom Kláštore. Nádherná prírod-

ná scenéria Národného parku Pieniny
sa nám naskytla počas splavu po Dunajci. Neskôr po obede sme ešte s nostalgiou absolvovali návštevu pútnického miesta v Litmanovej.
V nedeľu sme si prezreli historickú časť
Kežmarku, obohatenú odborným výkladom sprievodcu. Pokračovali sme
návštevou najmladšieho skanzenu,
ale veľmi bohatého na staré krajové
artefakty a prezreli sme si stredoveký
Ľubovniansky hrad. Počasie nám prialo, výhľad bol prekrásny. Pred večerou
nám majiteľ chaty pripravil prekvapenie. Našu podpredsedníčku Alenku Ritomskú tak, ako káže tradícia a „regula“
pasoval za goralku. Bolo treba zaspievať
„Goralu či ci ne žal“, dať si goralský klobúk a vypiť pohárik goralskej slivovice.

Pro nás to biu ten pjekní čas, co ostáva v srdci
každého z nás

„Spjevák“ Tomáš Dujnič na fotke vľavo

S radoscú spomíname, jak sme o temto
časi chodzili s procesiu na svátek Panenki Márie (8. septembra) na púť do
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Marietálu. Jak to enem ten stríc Tomáš
Dujničovích (písali sa Dujnič) vidržali
ceú cestú spívat a modlit. Lehko poví
nejeden šak bili „Spjevák“. Ano, to mjeli takú prezdzívku. Podnes deň sa tak
ríče ceuej rodzine. Za muada hráli ve
vojenskej kapeli v Bratislavje na bas-krídlovku. Naučili sa na ňu hrát podua
sluchu. Noti nepoznali, ale notečku každú si zamjerkovali. Odspívali aj šecki
dzelnodení omše a pohrebi, aj ked sa
ešče sv. omše odbavovali v latinčine.
Ale mjeli aj síti huas a dobrú pamjat.
To po nich zdedziua aj céra Mariška.
Jak školáčku ju pán rechtor pribrali do
cirkevního sboru. Po dnes deň si ešče
mjerkuje šecki svaté pjesničky aj ceú
svatú omšu latinski.
Robili to bez nároku na odmenu. Robili
to na čest a chválu Boží.

T.M., foto: archív rod. Lazarovej

Pán Tomáš Dujnič s dcérou Mariškou
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Jeseň s Lozorňáčkom
Pripravujeme:
Cvičenie pre deti – zlepšenie koordinácie pohybov, cvičenie prebieha hravou
formou. Začiatok kurzu 11. septembra, každú stredu doobeda od 9.00 a od
10.00 hodiny. Kurz je rozdelený a určený pre loziace i chodiace deti. Prihlasovanie emailom: lozornacek@gmail.com.
Trvanie kurzu 6 hodín, v cene 25 eur.
Súťaž o najoriginálnejšiu tekvicu 20. októbra po detskom predstavení.
Prineste a zaregistrujte vašu originálnu tekvicu pred detským divadelným

Kurz Cvičenie s detičkami

predstavením v čase od 15.00 do 16.00
hodiny v CK Lozorno. Vyhodnotenie
súťaže a ocenenie víťazov bude po divadielku. Zároveň budete môcť ochutnať
netradičné tekvicové koláčiky.
Kurz kváskovania – príprava chutného chleba, ktorý si sami pripravíte. Na
kurze získate všetky potrebné informácie ku kváskovaniu. Termín upresníme.
Pre aktuálne informácie môžete sledovať Lozorňáček na facebooku, prípadne napíšte na: lozornacek@gmail.com,
0915 744 911.

Stanovačka s Lozorňáčkom Pod Dračím Hrádkom

Na festivale divadiel v Budmericiach nechýbalo VaDiDlo

Aj keď už všetkým deťom v júli začali prázdniny, naše deti
z detského ochotníckeho divadla VaDiDlo Lozorno ešte pracovali a pripravovali sa, aby v prvý júlový víkend predviedli
svoju šikovnosť a predstavili svoje predstavenie „Statočné
zvieratká“ na najväčšom festivale ochotníckych divadiel na
Slovensku – KASIOPEAFEST v Budmericiach. A aj naši malí
divadelníci boli statoční, lebo aj napriek nepriaznivému počasiu, tréme a strachu z odbornej poroty to zvládli skvelo a
prítomným deťom sa ich rozprávka veľmi páčila. Ďakujeme
za reprezentáciu Lozorna a prajeme im veľa úspechov na divadelných doskách.
b.h., foto: K. Straková
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Detské divadelné sústredenie VaDiDla bolo plné zážitkov a dobrodružstva
Leto je čas táborov a sústredení, tak sme
aj my s deťmi nášho detského ochotníckeho divadla VaDiDlo Lozorno absolvovali
štvordňový výlet a sústredenie v Bojniciach. V prvý deň sme po príchode išli
pozrieť Dom Ilúzii, kde si dievčatá vyskúšali, ako ich môže oklamať zrak a mozog
nachytať. Po večeri o deviatej večer absolvovali Múzeum praveku, kde bol pre nich
zážitok držať horiace fakle a vidieť čeľusť
mamutieho mláďaťa.
Druhý deň doobeda, v sobotu, sme strávili
na pódiu v amfiteátri sokoliarov Aquila.
Pán Jozef Tomík si nás zobral pod svoje
ochranné krídla a ochotne nám poskytol
na pár hodín pódium, kde sme si prešli
starú rozprávku a nacvičovali novú. Vymýšľali sme a menili obrazy a scény. Som
spokojná, lebo sme urobili kus roboty. Po
nás tam bolo detské divadielko. Musím
povedať, že v sobotu to bolo veľmi pekné,
s dievčatami sme to rozoberali a dávala
som im podnety na zamyslenie.
Po rozprávke sme si mohli pozrieť vystúpenie sokoliarov
Aquila. Za to, ako nám ochotne vyšli v ústrety, sa chcem veľmi pekne poďakovať p. Tomíkovi (www.aquila.sk).
Po vystúpení dostali dievčatá úlohu - urobiť interview s ľuďmi, čo tam boli. Mali 7 otázok o divadle, 8 si mali vymyslieť.
Neskôr sme to rozoberali a vzišla z toho pekná diskusia k
téme divadlo. V sobotu večer sme boli na súkromnej nočnej
prehliadke zámku. V nedeľu doobeda zase nácvik divadla a
rozprávka, foto s orlom a po obede hor sa na „kupko“ až do
večera. Večer sme rozoberali to interview, kreslili karikatúry a naslepo dúhu. Čiže také divadelné hry. V pondelok sme
sa pobalili a vyrazili pred cestou domov na vyhliadkovú vežu
Čajka v oblakoch.
Katka Straková, vedúca divadla
A ako na zážitky zo sústredenia spomínajú naše malé divadelníčky? Opýtali sme sa ich a tu sú ich odpovede:
„Tento rok som prvýkrát v živote išla do tábora. Bol to práve
divadelný tábor. Išli sme na 4 dni do Bojníc. Podľa mňa sme
boli asi všade v Bojniciach. Katka vymyslela úžasný program,
boli sme v Dome ilúzií, kde sa mi v niektorých miestnostiach
točila hlava, v Múzeu praveku, kde sme museli držať fakle v
rukách a ja som sa bála že mi niekto popáli vlasy, na nádhernej nočnej prehliadke na zámku kde bola veľká sranda, na
kúpalisku kde sme mali trošku výhľad na Bojnický zámok.
Dva dni doobeda sme nacvičovali rozprávku Malý princ a v
deň keď sme mali už odchádzať domov, tak sme išli na vyhliadkovú vežu v Bojniciach, kde sa mi asi najviac páčilo.
A dokonca mi Katka pomohla prekonať strach z výšok. Veľmi
Katke ďakujem za skvelý program a nové zážitky.“ Nataška
Nižnanská
„Letné divadelné sústredenie v Bojniciach bolo pre nás jednou z najnezabudnuteľnejších častí leta. Boli to dokonalé štyri dni plné zážitkov, zábavy a divadla. V piatok 9. augusta sme
plné očakávaní nasadli do áut a spolu s „Kinedrylom“ a dobpokračovanie na str. 11
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rou náladou sme prišli až na miesto konania. Do Bojníc. Ešte
v ten deň sme stihli navštíviť Dom ilúzií, z ktorého sme si
odniesli prekrásne fotky a Múzeum praveku, v ktorom sme s
fakľami v ruke spoznávali naše praveké dejiny. V sobotu sme
už od rána nelenili a hneď ráno sme začali trénovať na malej sokoliarskej scéne, ktorú nám sokoliari ochotne požičali.
Po tomto rannom trénovaní sme si pozreli krásne divadielko
„Popolvár a dvaja trubadúri“ v podaní dvojice veľmi šikovných
hercov. Neskôr sme sa presunuli na prírodný amfiteáter so-

koliarov Aquila z Bojníc, kde sme mali možnosť užiť si umenie krotenia dravcov. „Už 4 tisícročia sa človek pokúša podmaniť
si dravce. Už 4 tisícročia dávajú dravce človeku pocítiť svoju nedostupnosť a nadradenosť“. Zo sokoliarskeho vystúpenia sme
si mali možnosť odniesť fotky s kráľom
oblohy orlom alebo
s najkrajšou, ale zároveň s jednou z najnebezpečnejších sov
- sovou plamienkou.
V ten istý deň večer
sme si užili prehliadku zámku. Ale
nebola to len taká
obyčajná prehliadka.
Počas celého večera
nás prenasledovalo
niečo zo sveta nadprirodzena: slávna
biela pani, záhadná
čierna pani a dokonca aj sám gróf Pálffy.
Tiež sme mali možnosť naučiť sa hrať
starodávny hazard,
či prezrieť si glóbus
so súhvezdiami z minimálnej vzdialenosti. V nedeľu sme deň
začali podobne ako v sobotu. Trénovaním na malej sokoliarskej scéne a divadielkom „Janko Hraško“ v podaní tých istých
šikovných hercov. Po divadielku sme mali možnosť odfotiť
sa s vrchným sokoliarom, pánom Tomíkom a kráľom oblohy: orlom. Po fotení a obede v neďalekej reštaurácii sme sa
ponáhľali na ubytovanie prezliecť sa do plaviek, aby sme si

Spravodaj obce Lozorno
mohli užiť poobedie plné slnka, vody a zmrzliny na kúpalisku
Čajka. V posledný deň 12. 8. sme sa vybrali na rozhľadňu Čajka v oblakoch, kde sme prekonali strach z výšok a vyšliapali
až na vrchol 30 metrovej rozhľadne. Mali sme naozaj veľmi
nabitý program a užili sme si každý moment týchto dní, ktoré
pre nás zorganizovala naša skvelá učiteľka a kamarátka Katka
Straková spolu s manželom a kuchárom Stankom Strakom.
Ďakujeme vám za nervy, čas a energiu, ktorú ste nám obetovali. Bolo to úžasných pár dní, ktoré sme si veľmi užili a som
si viac ako istá, že na ne tak ľahko nezabudneme. Ďakujeme!“
Katka Zrúbeková

„Prehliadka zámku nebola úplne obyčajná ako väčšinou býva,
ale bola niečím výnimočná. Zapojili nás do hier. Pustili nás
do ohraničenej zóny, kam nepúšťali nikoho a taktiež nás tam
strašili „biele a čierne panie“. Navštívili sme aj predstavenie
sokoliarov a divadielko, ktoré
nás naučilo nové veci. Ďakujeme Katke za skvelý výlet a za
to že si nás zobrala na zodpovednosť.“ Lenka Tesariková
„Keď som išla na sústredenie
z divadla, tak som od neho
očakávala pekné zážitky. Pravdou však je, že boli ešte lepšie.
Katka nám vymyslela super
program, takže sme sa vôbec
nenudili. Bola sranda držať
fakľu v ruke, ale taktiež to
bolo veľmi náročné, pretože
každú chvíľu bola možnosť, že
zomrie jeden nevinný človek.
O zábavu bolo tiež postarané
a Katka sa o nás starala ako o
vlastné deti. Kúpalisko hodnotím tiež dosť dobre a s babami sme sa tam zabavili. Pre
mňa bol najväčší zážitok vyhliadková veža. Prekonala som strach z výšok a o tobogane ani
nehovorím. Som rada, že nám Katka vymyslela takýto úžasný
program, lebo viem, že to nebolo ľahké. Veľmi pekne za tie
zážitky ďakujem.“ Karolínka Klamová
Foto: K. Straková, S. Straka
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DRAŽBA - informácia
Obec Lozorno zverejnila zámer prenajať majetok dobrovoľnou dražbou
nájomného práva a vyhlásila tak po prvýkrát dobrovoľnú dražbu na získanie
práva nájmu nebytových priestorov vo
vlastníctve obce Lozorno takto:
Miesto konania dražby:
Obecný úrad Lozorno, 900 55 Lozorno,
Hlavná 1, zasadacia miestnosť
Dátum a čas otvorenia dražby:
20.9.2019 o 9:00 hod.
Predmet dražby:
Nájomné právo k nebytovým priestorom a priľahlému pozemku pre účely
prevádzkovania reštauračného zariadenia s podávaním jedál kategórie vyššej
skupiny.

Opis predmetu dražby:

Obhliadka predmetu dražby:

Nájomné právo k nebytovým priestorom tvoriacim funkčný celok v stavbe
Centra kultúry a vzdelávania Lozorno,
Zvončínska 3, 900 55 Lozorno, v členení miestností a priestorov: Prízemie:
Reštaurácia o výmere 62,74 m², Reštaurácia o výmere 62,93 m², Kuchyňa o výmere 31,36 m², Sklad pri schodisku o
výmere 16,57 m², Sklad pri schodisku
o výmere 16,56 m², Sklad pri schodisku o výmere 6,43 m², Šatne o výmere
5,13 m², Terasa o výmere 40,00 m²
a 1. poschodie: Kancelária o výmere
10,07 m².
Nájomná zmluva s vydražiteľom sa uzatvára na obdobie trvania nájmu 5 rokov
počnúc 1.12.2019 (do 30.11.2024).
Podmienky nájmu a nájomnej zmluvy
sú dostupné na Obecnom úrade Lozorno, sú zverejnené na úradnej tabuli
obce Lozorno a na webe obce Lozorno
(www.lozorno.sk).

Čas a miesto stretnutia: 9.9.2019 a
12.9.2019 so stretnutím vždy o 10:00
hod. na Obecnom úrade Lozorno,
Hlavná 1, 900 55 Lozorno. Obhliadky sa môže zúčastniť len osoba, ktorá
preukáže svoju totožnosť. Účastníci
obhliadky sú povinní dodržať pokyny
povereného zamestnanca obce Lozorno spojené s ochranou života a zdravia.
Obhliadka bude vykonaná s ohľadom
na terajšie prevádzkovanie predmetu
nájmu.
Táto informácia nenahrádza zverejnený zámer ani dražobnú vyhlášku,
ktoré boli zverejnené obcou Lozorno v
zmysle príslušných právnych predpisov
a ktoré môžete nájsť na úradnej tabuli obce Lozorno a na www.lozorno.sk.
OÚ Lozorno

Seniori – turisti ďakujú
Chcem sa touto cestou v mene všetkých, ktorí navštevujú toto miesto oddychu a prirástlo im k srdcu, poďakovať
výboru KST Lozorno a všetkým ostatným členom, ktorí sa podieľali na znovu zrodení našej „Rapánky“.
Za seniorov turistov
Ján Drahoš, foto: Alojz Dvoran

V tomto roku je to už 30 rokov, keď si
lozornianski turisti dali do plánu zriadiť miesto, kde sa budú schádzať pri
rôznych akciách. Voľba padla na Lintavy pri zanedbanom prameni. Dali sa do
práce, vyčistili okolie, upravili prameň a
urobili stoly a lavice, aby si mohli v prírode aj oddýchnuť.
Tu sa stretávali pri rôznych akciách, či
už to boli oslavy MDD, guláš – partie,
alebo stanovačky na blízkej lúke. Toto
miesto nebolo vybrané náhodou. Je to
asi v polovici cesty na Košarisko, blízko
je aj na Skalu či neďalekú vodnú nádrž.
Je to ideálne miesto pre seniorov, ktorí
už nevládzu chodiť na náročnejšie túry
a stačí im vyjsť si len tak do prírody.
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Taktiež sa tu zastavujú cyklisti pri potulkách v Malých Karpatoch.
Lenže čas si pomaly začal vyberať svoju
daň. Stoly i lavice odhnili, okolie pustlo, ba aj prameň začal akoby vyschýnať.
Bolo potrebné urobiť aspoň základné
opravy. Vymenili sa stoly i lavice, upravilo sa okolie. Táto úprava zase chvíľu
vydržala.
Posledná generálna úprava „Rapánky„
sa uskutočnila v tomto roku. Názov
„Rapánka“ pochádza z názvu ryby, ktorá v minulosti žila v týchto potokoch.
Vymenili sa lavice, stoly, upravilo sa
okolie prameňa.
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Pozvánky na podujatia
Koncert skupiny
BABELE BEAT BAND

14.9.2019 o 18:00 hod.
v Centre kultúry Lozorno
World music hudba. Skupina sa venuje hraniu upravených
ľudových piesní zo Slovenska, Srbska, Bulharska, ďalších balkánskych krajín a klezmeru. Na koncerte predstavia aj autorskú tvorbu.
Erik Rothenstein - klarinet, saxofón
Marko Kukobat - harmonika, spev
Pavol Bereza - gitara
Juraj Raši - bicie
Projekt z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.
Vstupné: 8 €
Predpredaj vstupeniek v CK Lozorno a reštaurácii Zorno.

Komédia: LÁÁÁSKA...
21.9.2019 o 19:00 hod.
v Centre kultúry Lozorno
LÁÁÁSKA...
...je skutočne to, kvôli čomu sa oplatí ostať nažive...
Bláznivá komédia Muraya Schisgala.
Most. Miesto, z ktorého ľudia mávajú nutkanie skočiť a
ukončiť tak svoje trápenie. Na jednom z nich dochádza k
stretnutiu 2 mužov – úspešného, spokojného – Milta a večne
nešťastného smoliara - Harryho, chystajúceho sa práve skoncovať so životom. Z ich náhodného stretnutia sa rozvinie komický dialóg o úspechu a šťastí a naopak nešťastí a smole. A
samozrejme o láske. Veď keď nič iné, tak je to láska, ktorá nás
dokáže udržať pri živote. To je tá motivácia, ktorou sa podarí
Miltovi odhovoriť Harryho od skoku. LÁSKA!!!
On sám je stále tak zamilovaný, ako v prvý deň po svadbe. Má
to malý háčik a tak sa Milt pokúša dohodiť Harrymu vlastnú
manželku Ellen...
Obsadenie: Martin Mňahončák, Marek Majeský a Lenka Barilíková - Spišáková / alt. Lucia Jašková v réžii Michala Spišáka.

Rozprávková nedeľa
v CK Lozorno
22.9.2019 o 16:00 hod.
Divadlo Pod hríbikom: JANKO HRAŠKO
Z malých hráškov by mala byť
„iba“ dobrá hrášková polievka.
Ale ako to už v rozprávkach
býva, aj z jedného malého
hrášku sa môže vykľuť veselý
chlapček. Vie pomôcť pri práci svojmu ňaňkovi, očarí kráľa,
svojou šikovnosťou a umom obmäkčí srdce roztopašnej princeznej. Za svoju dobrotu a statočnosť získa ruku nielen princeznej ale premôže aj dávne prekliatie...
Vstupné: 3 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku

Vstupné: 14 €
Predpredaj vstupeniek v CK Lozorno a reštaurácii Zorno.
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Lozorno v spomienkach
Aj tomto čísle spravodaja si môžete pohľadom na historické fotky Lozorna zaspomínať na staré časy.
b.h., foto: zdroj FB stránka Lozorno v spomienkach

Pri majeri

Stolárstvo Karola Hricu, ul. Pri majeri

Práce pri kaplnke sv. Vendelína

Svadba, rok 1921

Rybárske hody
Napriek tomu, že to vyzeralo s počasím všelijako,
návštevníci sa nedali odradiť a rybárske hody na priehrade dopadli k spokojnosti všetkých zúčastnených.
Ďakujeme našim rybárom,
ktorí už tradične túto akciu
zabezpečujú, že sa postarali
o chutné jedlo (rybacie a iné
špeciality), pitie a zábavu.
Tešíme sa opäť o rok.
b.h., foto: Dušan Chlpek
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Dnešná Slnečná ulica, voľakedy nazývaná „Bobiška“, rok 1979
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NOVÁ LINKA 220

ZOHOR – LOZORNO – KUCHYŇA
• ráno a večer každú hodinu
• vždy počas pracovných dní
• nadväznosť na vlaky v Zohore
• cestovanie na jeden lístok

KUCHYŇA, OCÚ
220

MALACKY

Kuchyňa, kostol

20

Kuchyňa, ZŠ

220 Zohor - Kuchyňa

Kuchyňa, Horný dvor

Pernek, OcÚ

Jablonové, Jednota

220 Kuchyňa - Zohor

Lozorno, most
Lozorno, pož. zbrojnica
ZOHOR,
ŽELEZNIČNÁ STANICA

220

BRATISLAVA
Linka 220 bude v skúšobnej prevádzke do konca decembra 2019.

INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM
V BRATISLAVSKOM KRAJI

20
WWW.IDSBK.SK
INFOLINKA: 0948 102 102

| 15 |

Spravodaj obce Lozorno

ročník XVII : číslo 4 : júl/august 2019

Jasali sme nad krásami Slovenského krasu
verejnosti, to nevie nikto alebo predsa niekto?
Tretí deň sme venovali návštevám jaskýň. Domica, Gombasecká
jaskyňa, Silická ľadnica. Nádhera,
ktorú dokáže vytvoriť len príroda.
Každá jaskyňa je unikátna svojou neopakovateľnou výzdobou. Slová jednoducho nestačia.

Klub turistov Lozorno dostal tip a
zaradil do svojho kalendára akcií na
rok 2019 návštevu regiónu Gemer a
jeho najväčších lákadiel – jaskýň v
Slovenskom krase. Slovenský kras
bol vyhlásený za národný park v
roku 2002. Je najväčším krasovým územím
v strednej Európe, má
najviac podzemných
priestorov, nachádza sa
tu 1100 jaskýň a priepastí. V súčasnosti je
na Slovensku sprístupnených 13 jaskýň.
Autobusom sme sa priviezli pod hrad Šomoška, ktorý sa nachádza v
chotári obce Šiatorská
Bukovinka v okrese
Lučenec pri slovensko-maďarskej
hranici.
Cesta na zrúcaninu
hradu, ktorý je v rekonštrukcii, vedie lesom
po náučnom chodníku. Pozreli sme si
kamenné more a čadičový vodopád. V
dôsledku sopečnej činnosti vznikajú
vulkanické horniny, na Slovensku je
najvýznamnejšou horninou čadič, z
ktorého je hrad postavený. Známe sú
čadičové (mačacie) kocky používané
na chodníky, cesty, námestia nielen u
nás, ale aj v zahraničí.
V prvý deň nášho výletu sme stihli
ešte návštevu Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorá je doslova svetovou raritou. Bola objavená v roku
1954. Je unikátna útvarmi podobnými trsom koralov. Biele aragonitové
strapce žiaria na stropoch ako hviezdy na mliečnej dráhe.
Podvečer sme sa ubytovali v obci Br-

zotín, pri Rožňave, v penzióne „Na
konskom dvore“.
Na druhý deň sme podnikli turistiku do Zádielskej tiesňavy, ktorá
sa nachádza cca 40 km od Košíc.

Štvrtý deň sme navštívili okresné
mesto Rožňavu. Sprievodkyňa nás
oboznámila s históriou tohto banského mesta, kde sa najmä v stredoveku ťažilo zlato, striebro, meď,
neskôr želená ruda. Našou poslednou zastávkou bola návšteva kaštieľa
Betliar, len 3 km od Rožňavy. Nakoľko bol v tento deň voľný vstup, nebolo možné vopred objednať prehliadku
interiéru, tak sme sa poprechádzali v
krásnom rozľahlom parku, ktorý má
rozlohu až 80 ha a je
najväčším historickým
parkom na Slovensku.
Turisti všetkým odporúčajú objavovať zákutia
Slovenska, lebo stále
platí stará ľudová múdrosť: „Lepšie raz vidieť
(doplním zažiť), ako stokrát počuť!“ Na Slovensku, aj keď je maličké v
porovnaní s inými krajinami, je krás na obdivovanie neúrekom. A na
záver jedna rada (nie je
z mojej hlavy): „Všetko
skúste, a čo je dobré, toho
sa držte!“

Skalné útvary sa týčia až do výšky
300 m. Náučný chodník je nenáročný,
bystriny tečú po oboch
stranách, rajský kľud a
pohoda. Prichádzame
po cca 6 km k Zádielskej
chate, kde sa občerstvíme. Väčšina pokračuje
ďalej na planinu, odkiaľ
sú nádherné výhľady a
zakončuje túru na Turnianskom hrade. Cestou
na ubytovňu sme sa zastavili pri hrade Krásna
Hôrka nad obcou Krásnohorské
Podhradie.
Hrad bol poškodený
rozsiahlym
požiarom
ešte v roku 2012, žiaľ,
kedy bude sprístupnený

Soňa Foltýnová
Foto: Branislav Došek
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