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zadarmo

Inšpiráciu nachádzam v Lozorne

V Lozorne, na konci Orechovej ulice je bránka, za ňou nenápadný modrý domček a svet
plný zázrakov a fantázie. Rozhovor s Evou Polákovou, insitnou umelkyňou a keramičkou.

Akému umeniu sa venujete?
Venujem sa keramike, šperku a maľbe,
ale žiaľ patrím ku generácii, ktorá nemohla študovať na umeleckých školách, čo ma
dodnes mrzí.
Prečo práve keramika?
Môj otec je geológ, zaujíma sa o horniny
a nespočetne veľakrát už od detstva ma brával so sebou do terénu, ukazoval mi, kde
boli hliniská. A práve niekde tu začal môj
vzťah k hline. Osobne sa venujem keramike
a šperku - drotárčine.
Ako si spomínate na svoje keramikárske
začiatky?
Ako dospelá som si postupne kúpila kruh,
pec a urobila som si dielňu. Na začiatku som
robila u mojich kolegov, ktorí sa venujú tiež
keramike a práve u nich som si začala robiť
vlastnú tvorbu. O moju keramiku začal byť
záujem. V súčasnosti pracujem najmä doma
vo svojej dielni.
Kde beriete inšpiráciu?
Žeby v Lozorne? Milujem prírodu, vodu,
hory a všetko sa nachádza práve v Lozorne.
V prírode najmä relaxujem a konkrétnu in-

špiráciu nachádzam v jednotlivých prvkoch
prírody. Ale určite ma inšpiruje aj moja rodina, deti.

vátsky maliar. Keď sa pozriete na jeho obrázky, je to akoby ste vstúpili do úplne iného sveta, sveta pokoja a slnka.

Čo pre vás znamená umenie?

Ako ste sa dopracovali k drotárčine?

Pre mňa je umenie ticho, sústredenosť,
oslovenie a je to úplne jedno, či vstúpite do
chrámu, obrazárne alebo záhrady. Mne sa
páči z umenia to, čo ma osloví. Samozrejme sú to práve insitní umelci, ako napríklad
v mojich očiach génius Ivan Rabuzin – chor-

Začala som premýšľať o keramických hrnčekoch, ktoré by boli vsadené v drôtenom košíku a to bol prvý podnet pre prácu s drôtom. A od drôtu som sa dostala k šperkom.
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

|1|

Spravodaj obce Lozorno

ročník X : číslo 4 : júl/august 2012

Z rokovania Obecného zastupiteľstva
7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 27.06.2012
správu audítora za rok 2011.
OZ v Lozorne schvaľuje dobudovanie
archívu Obecného úradu (podkrovia)
vo výške predpokladaných nákladov
10 000,- EUR vrátane DPH.
OZ v Lozorne poveruje starostu obce,
finančno-ekonomickú komisiu, komisiu
stavebnú :
a) pripraviť podmienky pre projektovú dokumentáciu na rozšírenie Vendelínskej
ulice do 31.07.2012,
b) pripraviť do 31.07.2012 podmienky súťaže a pripraviť podklady na predaj akcií
BVS a obecných pozemkov pod priehradou.

Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
podľa príslušných ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení schvaľuje prijatie termínovaného úveru vo výške 200 000,- EUR
poskytnutého zo strany Prima banka
Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11,
010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO:
31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
148/L (ďalej len „banka“) za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
za účelom financovania a refinancovania
kapitálových výdavkov obce Lozorno.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na radu banky za účelom zabezpečenia
pohľadávky banky z prijatého úveru.
OZ v Lozorne schvaľuje novú zmluvu
o nájme a prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie medzi obcou Lozorno a LOZORNO s.r.o. s platnosťou od 30.06.2012
a účinnosťou v nasledujúci deň po podpise zmluvy, t.j. od 1.7.2012.
OZ v Lozorne schvaľuje Záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok
hospodárenia v sume 9865,91 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov previesť do
rezervného fondu.

OZ v Lozorne schvaľuje pripojenie obecnej nehnuteľnosti klubovne Tenisového
oddielu na verejnú kanalizáciu vo výške
2 131,80 EUR vrátane DPH.
OZ v Lozorne berie na vedomie :
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky zostavenej
k 31.12.2012.
- Správu z NFK HK obce, v TO a spol.s r.o.
LOZORNO.

OZ v Lozorne schvaľuje zmluvu medzi
OcÚ Lozorno a ASEP s.r.o., Holíčska 36,
Bratislava týkajúcu sa údržby a servisu zariadenia Xerox na Obecnom úrade v Lozorne.
OZ v Lozorne schvaľuje rekonštrukciu sociálnych zariadení a WC na prvom stupni ZŠ a v telocvični ZŠ v celkovej výške
20 067,67 EUR vrátane DPH pre H.L.stav,
Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje finančný príspevok na oslavu 90. výročia založenia ŠK
Lozorno vo výške 3 500,- EUR z položky
– kultúra.
OZ v Lozorne neschvaľuje predaj obecného pozemku parc.č. 9159 vo výmere
450 m2.
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj pozemku parc.č. 672/46 - 2 m2 a parc.č. 672/47
- 36 m2 podľa GP č. 24/2010, odčlenené
z obecného pozemku reg. „E“ KN
č. 672/21 v prospech Viery Bačkovej,
bytom 900 55 Lozorno č. 198 v sume
3,32 EUR/m2 podľa ustanovenia § 9 a)
ods. 8 písm.b) Zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov.
OZ v Lozorne schvaľuje odkúpenie pozemku parc.č. 448/4 – 6 m2 podľa GP
č. 24/2010 od predávajúcej Viery Bačkovej, bytom 900 55 Lozorno č. 198 v sume
3,32 EUR/m2.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra za rok 2011.

OZ v Lozorne nesúhlasí s odpredajom pozemku parc.č. 672/44 – 32 m2 podľa GP
č. 24/2010 odčlenené z obecného pozemku reg. „E“ KN č. 672/21 v prospech
Viery Bačkovej, bytom 900 55 Lozorno
č. 198.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

OZ v Lozorne schvaľuje plán kontrolnej
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činnosti hlavného kontrolóra obce Lozorno na druhý polrok 2012.

OZNAMY OBCE
Obecné zastupiteľstvo
Pozývame vás na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré
bude 19.09.2012. Zasadnutia obecného
zastupiteľstva sú verejné, konajú sa vždy
v stredu v čase o 17.00 hod. v zasadačke
Obecného úradu v Lozorne, pokiaľ nebude vopred dohodnuté inak.

Práce na vodnej nádrži (VN)
Lozorno
Dňa 10.7.2012 sa na základe pozvania
starostu obce dostavili na OcÚ zástupcovia Povodia Dunaja a SVP Ing. Simanová, Ing. Farkaš a Ing. Vlček. Cieľom stretnutia bolo podanie vysvetlenia o prerušení prác na VN Lozorno a predpokladaný termín napúšťania VN Lozorno.
Práce na VN boli prerušené z dôvodu administratívno - technických problémov, ktoré boli mimo Povodia Dunaja a SVP. Zástupcovia Povodia Dunaja a SVP starostu obce ubezpečili, že práce na VN budú pokračovať kontinuálne
(od 9.7.2012) a predpokladaný termín
ich ukončenia bude v 8/2012. Následne
bude nasledovať bezpečnostné posúdenie VN a jej napúšťanie. Teda v 10/2012
bude zahájené napúšťanie VN Lozorno.
Čas potrebný na napustenie VN bude
závisieť od poveternostných a klimatických podmienok.
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Prehľad cvičení v Centre kultúry
od septembra 2012
od 3.9.

BODYFORMING PO a STR

od 10.9. ZUMBA

PO

18:30 – 19:30 Veľká sála
20:00 – 21:00 Veľká sála alebo
Tanečná miestnosť

STR

19:30 – 20:30 Veľká sála alebo
Tanečná miestnosť

od 20.9. PILATES

UT a ŠTV 19:00 – 20:00 Tanečná miestnosť

Rúbanička 2012
V sobotu 22. septembra 2012 sa uskutoční na našej priehrade v Lozorne
koncert – Rúbanička 2012.
Začiatok o 16:00 hod.
Vystúpia:
- bratia Orechovskí (Lozorno)
- 17:00 – 18:30 skupina Parník (Nové Zámky)
- 18:30 – 20:00 skupina Klaret (Plavecký Mikuláš)
- 20:00 – 21:30 Allan Mikušek
- 21:30 – skupina Countryfied, ktorá bude hrať do tanca i pre zábavu.

Aktivity organizácie JDS
a Klubu dôchodcov
Dňa 2.júla 2012 sa uskutočnil 3. ročník
Krajského turistického zrazu a športových hier v Malackách. Za našu organizáciu sa prezentoval člen Anton Jánoš (r. 1938), ktorý v disciplíne tenis
postúpil do celoslovenského kola do
Zvolena.
Dňa 7.7.2012 pri príležitosti primičnej
sv. omše nášho rodáka Stanislava Hurbaniča, naše členky a členovia speváckych súborov prispeli spoločným spevom pri kostole ku slávnostnej atmosfére.
9. výročie založenia futbalu v našej obci bolo spestrené jednotlivými
vstupmi obidvoch súborov na miestnom štadióne ŠK Lozorno, hlavne tradičnou hymnou, kde sa s radosťou pripojili tiež i starší „pamätníci“ futbalu.
V mesiaci september sa uskutoční posedenie členov pri guláši. Všetci sa na
uvedenú akciu vždy tešia a pri hudobnom doprovode i zaspievajú.
Anna Hájková, JDS

O občerstvenie je postarené.
Vstupné: 5 EUR. Deti do 12 rokov zdarma.
Srdečne vás pozývame.
Priaznivci country

Nová technológia pre ČOV

V mesiaci júl 2012 bol vypracovaný projekt
novej technológie čerpania odpadovej vody
v čistiarni odpadových vôd v Lozorne, z dôvodu šetrenia elektrickej energie, opotrebovania
a servisu čerpadiel vo vyrovnávacej nádrži.
Stará technológia čerpala odpadovú vodu
z prečerpávacej nádrže do vyrovnávacej
a odtiaľ ju čerpali čerpadlá (piranha) do rozdeľovacej nádrže, ktorá rozdeľovala odpadovú

vodu rovnako na tri linky.
Nová technológia obchádza vyrovnávaciu
nádrž (ktorá teraz slúži ako rezerva pri väčšom prítoku odpadovej vody), kde odpadová voda tečie priamo do rozdeľovacej nádrže.
Pri menšom prítoku odpadovej vody z obce do
ČOV sa zapínajú čerpadlá (piranha) v rezervnej nádrži. Celá technológia pracuje na plavákovom systéme.
Na celý systém bol použitý tento materiál dodaný firmou Hydrotech: nerezové potrubie,
nerezová rozdeľovacia nádrž, plastové potrubie a nový prietokomer. Táto firma to zároveň
aj spustila do prevádzky.
Priemerný denný objem odpadovej vody je
450 m3.
Lucia Hájniková a Branislav Manca,
Lozorno spol. s r.o.
Foto: Lucia Hájniková
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Inšpiráciu nachádzam v Lozorne
čas sadnúť si do dielne a pracovať.
Dá sa s výtvarným umením uživiť?
Uživiť sa s keramikou je veľmi ťažké a veľa
mojich kolegov zavesilo prácu s keramikou
na klinec práve z finančných dôvodov. Keramika sa začala dovážať z iných krajín. Je
menej kvalitná, ale cenovo dostupná. Avšak
vkus každého človeka je individuálny.
Sú na Slovensku možnosti zdokonaliť sa
v keramickom umení?
Na našom území bolo veľa manufaktúr keramickej výroby, taktiež aj v susednej Českej republike, kde možno nájsť väčšie množstvo osôb zaoberajúcich sa keramikou. Ak
budem mať v budúcnosti čas a finančné
prostriedky, rada by som absolvovala návštevy po starých majstroch v keramickom umení. Osobne som spokojná s tým,
čo robím. Moja keramika sa predáva a mám
z toho radosť. Do obchodíku chodí mnoho
cudzincov z Japonska, Ameriky, Talianska
a vedia oceniť moju prácu. Je to pre mňa
pocta.
dokončenie zo str. 1
Z akého materiálu tvoríte?
Základ je hlina, pre tvorbu šperkov je to
drôt, kamene. Mnohokrát využívam kamene z prírody, či mora.
Máte svoj umelecký vzor?

Ja som introvert, ale tam bariéry rečové
i vzdialenostné úplne padli. Ešte jeden umelecký nie vzor, ale skvost mám – je to Ondrej
Zimka, akad. maliar, ktorý ma svojimi ilustráciami sprevádza od detstva.
V Bratislave na Kapucínskej ulici máte
svoj obchodík „U čierneho psa“. Čo všetko by sme v ňom našli?

Čo v sebe musí mať človek, ktorý chce začať pracovať s keramikou?
Napríklad na tvorbu umeleckého hrnčeka musí mať človek vlastnú fantáziu, alchýmiu, lebo práca s hlinou je náročná, treba
o nej premýšľať.
Rozhovor pripravila Veronika Grófová
Foto: archív Evy Polákovej a Veronika Grófová

Spoločenské okienko

Zomreli
Konkrétneho človeka nemám. Všetko som
sa naučila sama - ako teóriu, tak aj prax.
Mám za sebou kurzy z oblasti keramiky,
napríklad ako robiť s kruhom, ale zaškolila som sa u známeho, ktorý sa tiež venuje
keramike. Ja nechcem veľmi sledovať mojich kolegov, lebo aj nechcene sa môže na
vás niečo nalepiť. Ale som inšpirovaná secesiou a je to vidieť aj v mojej práci. Veľmi
inšpiratívna je dedinka v Srbsku – Kovačica. Mala som dokonca tú česť sa stretnúť
s umelcami z tejto dedinky na pôde
bratislavského ÚĽUVU. Pochopila som, ako
ľahko je nadviazať kontakt s úplne cudzími ľuďmi ak máte rovnaké cítenie a videnie.
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Najmä keramiku, hrnčeky, šperky, brošne,
drôtené šperky.

Sámelová Emília
Prokop Valentín
Doležalová Regina
Matúšková Matilda

Neuvažovali ste pridať ku hline aj iný materiál?
Boli ponuky, ako napríklad pracovať so
sklom. Rada by som, ale práca s hlinou je
sama o sebe náročná, je to dlhý proces.
Ako by ste sa charakterizovali ako výtvarníčka pri práci?
V prvom rade potrebujem pri práci ticho,
pokoj, koncentráciu. Osobne si musím nájsť

Narodili sa
Teplan Maxim
Haramiová Sofia

54 rokov
82 rokov
68 rokov
85 rokov
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Splnená túžba – CYKLOTÚRA

Sen sa plní, ale snaha a vytrvalosť hrajú prvoradú úlohu. Naplnenie s predprípravou sa
uskutočnilo u otca Radoslava a syna Mateja
Hájkovcov, keď sa vydali dňa 10.7.2012 na
cyklotúru okolo Slovenska. Počasie rôzne,
noci pestré, spanie bolo pod holým nebom
alebo v stane. Jedna príhoda vznikla na Kysuciach pri otázke, kde je najlepšie posta-

viť stan... Odpoveď znela: „na jednej strane sú medvede a na druhej vlci...“. Zážitkov
bolo mnoho. Krásy Slovenska vidieť počas
celej jazdy. Vychutnávať si priamo čerstvý
vzduch na dvoch kolesách, cez hory, slnko,
dážď i vietor stálo za to. Zážitky v mnohých
prípadoch s dobrými ľuďmi, ktorých po našej krajine bolo veľa, spríjemnili trasu. Po-

čuť na ukrajinskej hranici, maďarskej hranici a vo viacerých ďalších mestách, že vedia,
kde je Lozorno, bolo príjemné. Hrejivým
pocitom bolo vítanie na okraji našej dediny
23.7.2012 rodinnými príslušníkmi s chlebom, soľou a vodou. Po 1462 km to bolo výnimočné. Vlajky vejúce počas jazdy so všetkými údajmi sú nádhernou spomienkou.
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Náš novokňaz – Stanko Hurbanič
Študoval na Gymnáziu Jána Bosca v Šaštíne. Túto školu mu odporučil bývalý pán kostolník, ktorého považuje za veľkého dobrodinca. Počas štúdií rozmýšľal, či je jeho túžba po duchovnom povolaní skutočná. Po
istom čase na to prestal myslieť. Božie volanie bolo však stále silnejšie. Povzbudený príkladom saleziánov začal po istej dobe
opätovne uvažovať o saleziánskom živote.
Nasledovala intenzívna príprava a cesta rozlišovania povolania.
Po maturite zostal ešte jeden rok v Šaštíne
na civilnej službe. Následne prežil rok v saleziánskom stredisku v Bardejove. Pokračoval noviciátom v Poprade-Veľkej. Po jeho
ukončení zložil prvé rehoľné sľuby v roku
2003.

Po 5 rokoch sa v našej obci dňa 7. júla 2012
o 10:30 opäť rozozvučali zvony kostola svätej Kataríny Alexandrijskej na počesť novovysväteného kňaza – saleziána Stanislava
Hurbaniča, nášho rodáka. V tomto kostole
odslúžil svoju primičnú svätú omšu.
Svojim rodičom vďačí za osobný príklad
a kresťanskú výchovu. Jeho cesta za svojim
povolaním nebola ľahká ani krátka.
Už ako malý chlapec sa túžil stať miništrantom. Keďže jeho starší bratia už miništrovali, začal aj on, ešte v predškolskom veku.
Už miništroval a ešte ani nedovidel na oltár.
Tu sa v ňom rodila túžba nasledovať príklad
miestneho pána farára Karola Pluhára. Vtedy ani netušil, že bol salezián.
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Dvojročné filozofické štúdiá absolvoval v saleziánskom dome v Nave neďaleko Brescii,
na severe Talianska. Pedagogickú prax začal na internáte v Šaštíne. Po roku sa presunul k saleziánom v Humennom, kde zostal
dva roky.
Nasledujúce tri roky študoval teológiu v
Turíne na Crocette v „Istituto Internazionale don Bosco,“ čo využil aj na hlbšie spoznanie saleziánskej tradície a duchovnosti,
lebo práve v tomto meste začínal a pôsobil
zakladateľ saleziánov don Giovani Bosco.
Tamojšiemu prostrediu vďačí aj za pastoračný zácvik.
Večné sľuby, ktorými sa zasvätil až do konca života Bohu, zložil v roku 2010 v Dubnici nad Váhom.
Diakonskú vysviacku prijal v Bazilike Panny Márie Pomocnice, na ktorej stavbe sa podielal sám don Bosco, v Turíne na Valdoccu
11. júna 2011.

Po vysviacke za diakona sa vrátil naspäť
na Slovensko, do saleziánskeho strediska
v Bardejove na Vinbargu, kde si vykonával
diakonskú prax, obklopený mladými a veriacimi, ktorým vďačí za prejavenú dôveru.
Napokon svoju formáciu zavŕšil dňa
16. júna tohto roku v Košiciach, kde bol
vysvätený za kňaza.
Poďakovanie
Ďakujeme všetkým známym, priateľom
a dobrodincom, ktorí akokoľvek prispeli
k príprave a podpore tejto krásnej slávnosti. Či už modlitbou, výzdobou, koláčikmi,
finančne, osobnou účasťou na sv. omši...
rodina Hurbaničová
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Floriade 2012 - divadlo prírody

Hoci sa Holandsko bežne spája s mlynmi
a záhonmi tulipánov, my sme išli na Floriade 2012, keď už tulipány odkvitli. Škoda. Ale rovnako ako mlyny neboli našim
primárnym cieľom. Dozvedeli sme sa totiž, že raz za desať rokov mesto Venlo
v provincii Limburg poskytuje obrovský
Floriade areál a jeho pavilóny na prezentáciu posledných nápadov a trendov v chápaní krásy záhrady.

oblastiam života človeka v prírode – relax
a zdravie, životné prostredie, inovácie
a vzdelávanie. Jedna z expozícií napr. vyzýva ľudí k úcte k vode, po ktorej dopyt
neustále rastie. Ako záhradkári by sme mali
zvažovať výsadbu suchomilnejších rastlín
a okrasných tráv, aby sme čo najviac šetrili
vodou. Floriade ukazuje jednoduché a nádherné možnosti vlniaceho sa mora „suchej“
vysokej trávy, jemného lemovania a použi-

úchvatné a obyčajné zároveň. Myšlienka
obnovenia lúčneho porastu na brehoch potoka a verejných plochách, sa nám zapáčila.
A tak sme si na Floriade kúpili semienka
zmes poľných kvetov. Začneme to skúšať
na jar a uvidíme ako to dopadne.

Hneď pri vstupe na výstavisko sme si zopakovali staré známe – v jednoduchosti je krása. Na to, aby okrasná záhrada bola naozaj
pekná, netreba sa nutne utiekať k exotickým rastlinám alebo finančne náročnému
záhradnému dizajnu. Naopak, oslovili a očarili nás „záhradky starej mamy“ s koberčekmi fialovej šalvie, so smaragdovou zeleňou
alchemiliek, belosťou margarétiek, či eleganciou divozelu. Súčasné trendy v záhradnej výsadbe uprednostňujú miernu farebnosť rastlín, ekologickú prijateľnosť a enviromentálnu nenáročnosť. Výstava nabáda
k zveľadeniu krásy v našej rutinnej každodennosti. Je jasné, že to chce kráľovskú
trpezlivosť a farmársku vytrvalosť. Avšak
naše záhrady by nemali byť módnymi výstrelkami, ale komentárom k nášmu životu
a hodnotám.

tie rastlín zo suchých oblastí zemegule. Štrkové riešenia oslovili viacerých návštevníkov ako esteticky elegantné a šetrné. Všetky takéto snaženia ukazujú cestu pre ekologicky uvedomelejšie záhradkárčenie
v 21. storočí.

záhradky, ale aj našu dušu. Tak zveľaďujme
spolu naše Lozorno, aby sme sa tu všetci cítili naozaj doma, aby bolo pre nás tým najlepším miestom pre život.

Výstava je rozdelená na viacero tematických celkov, ktoré sú venované jednotlivým

A čo na nás najviac zapôsobilo? Jednoznačne lúčne tapisérie Floriade, ktoré sú

Návšteva Floriade nás upevnila v presvedčení, že starostlivosť o prostredie, v ktorom
žijeme a jeho ochrana, kultivuje nielen naše

Delegácia ZORECHu na Floriade 2012

A tak prichádzame k hlavnému poslaniu
výstavy, „from cradle to cradle“, čiže „od
kolísky do kolísky “, ináč povedané, užívame si a obdivujeme prírodu vo všetkých obdobiach, vrátane štádia vädnutia, žltnutia
a odumierania, a tak naplníme život väčším
spojením s tým, čo už existuje. Celá koncepcia výstavy nie je ani tak o „krásnych kvetinkách“ a spoľahlivých odborných radách pre
záhradníkov, skôr propaguje istý svetonázor a vytvára horizont chápania civilizácie
pre 21. storočie.
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CAMINO PORTUGUES DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Naším tohtoročným cieľom bolo pútnické mesto v španielskej Galícii - Santiago de
Compostela.
Toto mesto je vďaka sv. Jakubovi, ktorý sem
priniesol evanjelium, kresťanmi pokladané
za tretie najväčšie pútnicke miesto, hneď
za Jeruzalemom a Rímom.
Do Baziliky sv. Jakuba vedú rozličné cesty, ako to zobrazuje mušľa- symbol pútnikov. My sme si zvolili portugalskú trasu,
pretože sme chceli putovať popri Atlantickom oceáne. Za 9 dní sme peši prešli 150 kilometrov. Po prvých dňoch „aklimatizácie“
na otlaky a boľavé chrbty sme prijali každodenný rituál: balenie, 5-7 hodín chôdze, príjemné raňajky v „bare“, kúpanie v 17-stupňových atlantických vlnách a večerné hľadanie nocľahu...

Naša rodina prežila nezabudnuteľné chvíle,
spoznali sme milých a srdečných ľudí, videli
sme nový svet a nekonečný Atlantik so zapadajúcim slnkom.
Peter, Adriana, Jakub, Rebeka a Tereza Vrbinčíkovci
Foto: Peter Vrbinčík

Ľudia dnes chodia na púte, či sú veriaci či
neveriaci, mladí či starí, na bicykloch či peši.

RYBÁRSKE HODY

Dňa 4.8.2012 sme mali na našej priehrade Lozorno možnosť ochutnať chutnú pečenú rybku, halászle, guláš....
a zabaviť sa pri dobrej muzike, o ktorú sa postaral DJ Palo Knotek. A to všetko vďaka našim rybárom, ktorí pre
nás tieto „Rybárske hody“ každý rok pripravujú.

|8|
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Rozprávková nedeľa v CK
23.9.2012 o 16:00 hod.
Marionetové 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 rozmarnej princeznej a pri ceste lesom preukáže svoju odvahu a nebojácnosť. Za svoju
dobrotu a statočnosť získa ruku nielen princeznej ale premôže aj dávne prekliatie ...
Vstupné: 2 EUR
Deti majú v cene lístka aj sladkú maškrtku
a výtvarnú dielničku.

13.10.2012 o 18:00 hod. v CK Lozorno
Divadlo BOT (bernolákovské ochotnícke teátro)

,,PAVILÓN B po čeklísky,,
Scenár – Stanislav Štepka
Réžia – Lucia Kancírová
Úprava scenára – Lucia Kancírová
Kostými a rekvizity – čo dom dal
Upravená komédia z repertoáru Radošínskeho naivného divadla od autora Stanislava Štepku. V blázinci sa stretávajú rôzne postavičky, divák spozná ich cestu do
psychiatrickej liečebne aj ich spoločný projekt terapeutického divadla. Bernolákovskí
ochotníci túto obľúbenú komédiu naštudovali s veľkým elánom a hosťujú aj v ďalších
obciach v okolí Bratislavy.
Vstupné: 5 EUR
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i

Chcete vedieť, čo sa deje v Lozorne? Napíšte nám na našu adresu:
centrum.kultury@lozorno.sk , budeme vás informovať.

Centrum kultúry
Lozorno
ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA

Janko Hraško
MARIONETOVÉ DIVADLO POD HRÍBIKOM
23.9.2012, 16:00

Kurz
SPOLOČENSKÝCH
TANCOV 25.9.2012, 18:30 A 19:30
POPOLUDNIE PRI VINOHRADNÍCKYCH
A VINÁRSKYCH PIESŇACH

LOZA

30.9.2012, 15:00

A JEJ HUDOBNÍ HOSTIA
Program všetkých podujatí v septembri 2012
23.9.2012, 16:00

ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA  „JANKO HRAŠKO“,
MARIONETOVÉ DIVADLO POD HRÍBIKOM

25.9.2012, 18:30

TANEČNÝ KURZ (pokročilí) – 1.lekcia

19:30
30.9.2012, 15:00

TANEČNÝ KURZ (začiatočníci) - 1.lekcia
POPOLUDNIE PRI VINOHRADNÍCKYCH A VINÁRSKYCH
PIESŇACH  LOZA A JEJ HUDOBNÍ HOSTIA

Centrum kultúry | Zvončínska 3 | 900 55 Lozorno | 02/ 65 45 84 33-34 | centrum.kultury@lozorno.sk |
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Už ste si niekedy povedali, že do ďalšieho
plesu sa musím naučiť lepšie tancovať?
Teraz máte príležitosť!

čilí
o
r
k
o
p
i, aj
c
í
n
č
o
t
začia
Centrum kultúry pripravuje na ter-

KURZ

SPOLOČENSKÝCH
TANCOVptembra 2012
25. se
očilí,
r
k
o
p
0
3
od 18:
níci
č
o
t
a
i
č
a
z
od 19:30

mín od septembra KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV.
Máte možnosť sa naučiť pekne tancovať
alebo vylepšiť svoje tanečné schopnosti
v takých tancoch ako sú:
anglický valčík, viedenský valčík,
foxtrot, tango, polka, čača, jive,
blues, salsa a iné.
Kurzom vás budú sprevádzať diplomovaní učitelia spoločenských tancov František Koiš s dcérou Lindou.
Čaká vás 10 lekcií. Stretávať sa budete
raz do týždňa po 60 minút.
Prvá hodina je 25. septembra 2012
o 18:30 h. pokročilí a o 19:30 h.
začiatočníci.
Prihlasovať sa treba v pároch. Pokročilí,
ktorí absolvovali predchádzajúci kurz
majú zľavu.
Cena za osobu (platí sa na prvej lekcii):
- dospelí: 70 €
- mládež do 18 rokov: 60 €
Prihlasovanie najneskôr do 23.9.2012
na adrese: centrum.kultury@lozorno.sk.

Centrum kultúry | Zvončínska 3 | 900 55 Lozorno | 02/ 65 45 84 33-34 | centrum.kultury@lozorno.sk |

Centrum kultúry
a vzdelávania
Lozorno

www.lozorno.sk
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Z denníka obecnej polície
Následne bolo oznámené občanmi, že na
konci ul. Jelšovej horí trávový porast za
novostavbou. Na miesto boli privolaní hasiči HaZ Malacky, ktorí miesto uhasili
a zamedzili ďalšiemu šíreniu ohňa.

Jún 2012:
- O 01:15 h bol na Novej ul. spozorovaný občan Lozorna z ul. Novej, ktorý bol vyťažený
k udalosti zo dňa 31.5.12, kedy sa priznal,
že v objekte školy bol on a jeho brat a bicykel s náradím, že priniesol do objektu školy jeho kamarát tiež z Lozorna a že tento je
pravdepodobne tiež jeho. Uvedená skutočnosť bola tiež odovzdaná OKP OR PZ Malacky nakoľko s náradím bola nájdená aj
čierna kukla.
- Hliadka spoločne s pracovníčkou Obecného úradu odviezla do Malaciek postihnutú
osobu nakoľko rodiča odviezli do nemocnice a nemal sa o neho kto starať.
- Na základe SMS oznamu bola vykonaná
previerka rušenia nočného kľudu na ul. Jelšovej, kde však počas hliadkovania rušenie
zaznamenané nebolo, následný oznam už
nebol.
- Počas hliadkovej služby v obci bolo spozorované vozidlo Škoda Octávia, kde osádka vozidla sa pokúšala o podomový predaj kuchynského riadu – boli kontrolovaní
a nakoľko nevedeli preukázať živnostenské
oprávnenie k podobnej obchodnej činnosti, boli vyzvaní aby predaj ukončili a opustili obec, čo i uposlúchli.
- Hliadka vykonala preverenie ktoré oznámil riaditeľ ZŠ a to pád stromu v areáli ZŠ
a poškodenie oplotenia areálu v časti za altánkom, kde došlo k poškodeniu oplotenia
v dĺžke 12 metrov a nosného stĺpu.
- Hliadkovou činnosťou bolo zistené,
že smerom oproti priemyselnému parku sa v poli koná nelegálna techno - party, nakoľko sa do miesta konania presúvalo
množstvo vozidiel. O uvedenej skutočnosti
bola informovaná hliadka OO PZ Stupava.
- Hliadke bolo oznámené od občana Lozorna, že niekto narúša a znepríjemňuje
z ul. Jelšovej pílením dreva na cirkulári nedeľu. Bolo zistené, že skutočnosť sa zakladá na pravde a po upozornení na sťažnosti prácu ukončil.
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- Na stanicu OP Lozorno prišiel občan,
ktorý oznámil, že mu bol na štadióne pred
pohostinstvom odcudzený dámsky, modrý
bicykel. Hliadka vykonala kontrolu kamerového systému, ale nenašla na zázname žiadnu podozrivú osobu. Preto hliadka vyzvala
občana, aby spolu išli na miesto, kde sa mal
bicykel nachádzať. Na mieste sa nachádzali ešte ďalší občania, ktorí mu povedali, že
na jeho bicykli odišiel domov jeho kamarát,
ktorý ho zobral asi omylom. Spoločne ho
hliadka navštívila a zistila že bicykel má občan doma (občan bol zjavne pod vplyvom alkoholu).
- V čase o 01.10 hod. hliadka obdržala
oznam o rušení nočného kľudu na priehrade. Na mieste hliadka zistila, že je tu skupinka mladých ľudí z obce v počte asi 20 pričom
uviedli že oslavujú narodeniny. Po upozornení hliadky že rušia nočný kľud okamžite
hudbu stlmili.
- Počas kontroly obce hliadka OP zistila čiernu stavbu v ul. Jelšová - stavebníčka bola
vyzvaná na predloženie stavebného povolenia obce - nakoľko toto povolenie nemala,
bola vyzvaná k náprave a zastaveniu stavby
do vydania stavebného povolenia.
Júl 2012:
- starosta obce oznámil, že má nahlásené
polievanie záhrady na ul. Kozinskej. Skutočnosť bola preverená, pričom bolo zistené,
že záhradu polieval pán z Bratislavy, ktorý
na chalupu chodí iba sporadicky a o regulovaní vody z obecného vodovodu v dôsledku suchého počasia a zákaze polievania nevedel, avšak ho bude akceptovať a prestal
polievať.
- Pri kontrole Základnej školy po 21:30
hod bolo zistené, že sa tam nachádza väčšie množstvo mládeže, ktorí všetci boli
z areálu vykázaní. Všetci po upozornení miesto opustili. Tiež boli upozornení na
upratanie si po sebe.
- Hliadke oznámil občan Lozorna , že na
ul. Orechovej v neobývanom starom rodinnom dome sa zdržiavajú nejaké neznáme
osoby. Po preverení na mieste bolo zistené,
že sa tam nikto nenachádzal a oznamovateľovi bolo povedané, že hliadka sa tam občas pozrie, čo bolo aj vykonané, pričom pri
kontrolách sa tam nikto nenachádzal.
- V čase od 10:00 hod dvojčlenná hliadka
zabezpečovala pred kostolom dopravnú

bezpečnosť z dôvodu tzv. Primícii. Akcia
prebiehala do 13:00 hod a bola bez závad.
- Hliadka prijala telefonické oznámenie
z OO PZ Stupava, ktorí požiadali o preverenie oznámenia pána z ul. Staničnej. Po
príchode na miesto bol oznamovateľ vonku pričom uviedol, že nevidel svoju bývalú
ženu od stredy a v dome je zápach. Po tomto
preverení bolo odstránené sito na okne izby
kde bývala oznamovateľova bývalá pani
a okno, ktoré bolo pootvorené hliadka otvorila spoločne s oznamovateľom, pričom
bolo zistené, že pani je v izbe mŕtva na gauči. Po tomto zistení bola uvedená skutočnosť oznámená na OO PZ Stupava a zabezpečené miesto do príchodu RZP, ohliadajúceho lekára a pohrebnej služby, ktorá telo
nebohej odviezla do Malaciek. Podľa vyjadrenia ohliadajúceho lekára pravdepodobnou príčinou úmrtia bolo zlyhanie srdca,
na ktoré sa liečila a vylúčil cudzie zavinenie.
- Na Obecnú políciu prišiel pán, ktorý uviedol, že jeho syn doma robí neporiadok a rozbíja veci a je agresívny. Po príchode na miesto bolo zistené, že menovaný už spí. Otcovi bolo poradené, že nech podá oznámenie,
alebo sa spojí s jeho psychológom a prehodnotia umiestnenie do PL Pezinok. S týmto
súhlasil a prisľúbil konzultácie syna u lekára.
- Hliadka vykonala regulovanie dopravy na
ul. Hlavnej, pri výstavbe chodníka, nakoľko
boli odkláňané vozidlá z dôvodu požiaru na
diaľnici D2 smerom na Pernek a vznikla tu
zápcha. Regulovaním bol zabezpečený plynulý prejazd vozidiel cez obec.
- O 24:00 hod. nahlásila pani z ul. Jelšovej nezvestnosť maloletého syna, ktorý cca
o 22:00 odišiel s rodinným známym kúpiť
nápoje a nevrátil sa. Preverovaním kamerového záznamu a pátraním v obci bolo
zistené, že sa nachádzal u príbuzných, kde
čakal na návrat známeho. Maloletý sa vrátil
domov k matke.
- Hliadka zaznamenala rušenie nočného kľudu pri športovom areáli a to osobou
z ul. Jelšovej, ktorý vykrikoval po ulici, tento bol upozornený, že už je nočný kľud a aby
sa stíšil, čo uposlúchol.
- Občianka Lozorna oznámila, že jej pravdepodobne v noci niekto poškodil betónovú búdu na ul. Zvončínskej, kde majú
sklad náradia, nakoľko tam stavajú RD
a odcudzil káble a náradie. Vec bola preverená spoločne s policajtmi OO PZ Stupava,
pričom uvedené si prevzala polícia v Stupave. Boli vykonané previerky v obci za účelom získania poznatkov k uvedenej krádeži,
ktoré budú oznámené kriminálnej polícii.
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LETNÁ PRESTÁVKA V ZNAMENÍ OSLÁV 90.VÝROČIA
ZALOŽENIA FUTBALU V OBCI
ci s Obecným úradom, Športovým klubom a jeho predsedom Jozefom Haramiom
pripravil pre všetkých zaujímavý a v niektorých momentoch aj dojímavý program,
na ktorý, veríme, že len tak skoro ľudia nezabudnú. Pri tejto príležitosti by sme chceli
poďakovať všetkým sponzorom, ktorí väčšou, menšou, alebo inou formou podporili túto kultúrno-spoločenskú udalosť v našej obci.

Po náročnej futbalovej sezóne, ktorá sa
skončila v polovici júna, prišiel rad na zaslúžený oddych všetkých, ktorí sa tomuto športu venujú. Oddych sa však netýkal
funkcionárov a trénerov, ktorí práve v tomto období musia vynaložiť veľa úsilia a času
na to, aby do novej sezóny vstúpili mužstvá
pripravené a aj adekvátne posilnené. Do
tohto pravidelného koloritu nám prišla
aj jedna milá udalosť - 90. výročie založenia futbalu. Futbalový oddiel v spoluprá-

Pred nami je nová sezóna, nové výzvy, a my
spolu s vami fanúšikmi veríme, že sa budeme stretávať na futbale minimálne v takom počte, v akom sme vás radi videli aj na
oslave založenia futbalu. Hráči, funkcionári
a všetci tí, ktorí sa okolo futbalu točia, si to
určite zaslúžia. Hráči potrebujú vašu podporu a oni určite spravia všetko pre to, aby
tú podporu pretavili do dobrej hry a dobrých výsledkov.
Výbor futbalového oddielu
Foto: Lenka Rybárová

Ďakujeme všetkým priekopníkom lozorského futbalu, všetkým známym aj neznámym hráčom, trénerom, funkcionárom, sponzorom a hlavne fanúšikom, ktorí počas týchto 90. rokov pomáhali budovať športový klub ŠK Lozorno, i tým,
ktorí už bohužiaľ nie sú medzi nami.
Jozef Haramia, predseda ŠK Lozorno
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Expedícia Elbrus

Veľa ľudí je presvedčených, že najvyšším vrcholom Európy je Mt. Blanc, 4 807 m n.m
v Alpách. Pravda je však taká, že najvyššie sa v Európe vypína Elbrus s nadmorskou výškou 5 642 m v pohorí Kaukaz. Elbrus je oveľa menej navštevovaný a a tak je
ako bonbónik pre dobrodruhov stále lákavejší. Kaukaz bol dávnym útočiskom mnohých malých národov. Dnes tu nájdeme 40
národností. Tieto tvoria na severnej strane
hôr malé autonómne oblasti a na juhu pohoria sa zasa nachádzajú samostatné štáty
Gruzínsko a Azerbajdžan. Dodnes bohužiaľ
medzi týmito útvarmi tlejú početné územné spory, čo značne sťažuje cestovanie. Príchuť nebezpečenstva zvyšuje aj skutočnosť,
že táto oblasť sa nachádza v blízkosti nestabilného Čečenska a tak treba rátať s prípadnými komplikáciami. Každopádne sa
neoplatí nosiť u seba väčší obnos peňazí ani
rôzne drahocennosti, pretože je tu skutočne
vysoká kriminalita.

Na vznik pohoria, ktoré má rozlohu
145 000 km2, malo rozhodujúci vplyv treťohorné alpínske vrásnenie, pri ktorom vznikli aj Alpy. Preto sa jeho horské štíty veľmi
podobajú alpským, majú ostré línie a strmé steny. V zlomoch dochádzalo miestami
k vulkanickej činnosti, ktorej výtvorom je aj
momentálne driemajúca sopka Elbrus, ktorá naposledy soptila pred 3 000 rokmi. Slabé známky sopečnej aktivity, ako sú výrony plynov a minerálnych sírnych prameňov,
prejavuje hora dodnes. Prameňom sa hovorí
narzany /t.j. bohatierske vody/. Sú až 70°C
teplé a miestni horali im pripisujú účinky
skoro zázračné. Samotný gigantický dvojvrchol Elbrusu i jeho krátery sú dnes pokryté 144 km2 ľadu, ktorý je až 400 m hrubý
a je členený na 22 samostatných ľadovcov.
Výrazná a zo všetkých strán viditeľná biela homoľa vždy budila úctu všetkých okolitých národov a preto dostávala rôzne mená
ako napr. Posvätná hora, Snežná hora a niekedy sa jej meno prekladá tiež ako Dievčenské ňadrá, ktorým, sa jej dvojvrchol veľmi
podobá.

novia nášho turistického klubu Ľubomír
Vavrinčík a Alojz Dvoran zúčastnili tejto expedície. Počas cesty z Bratislavy až po ukrajinské hranice pristupovali do autobusu ďalší členovia výpravy s celkovým počtom 39
účastníkov. Pokračovali sme cez Ukrajinu
s krátkymi zástavkami, ako bolo nočné kúpanie v Azovskom mori, alebo táborák pri rieke. V Rusku sa zastavili v meste
Mineralnye vody, ktoré je spolu s neďalekým Piatigorskom starým rekreačným
a kúpeľným strediskom, kde sa liečili aj velikáni Ruskej literatúry – Lermontov, Puškin
i Toľstoj. V meste pristupujú poslední ôsmi
členovia výpravy, ktorí prileteli lietadlom
a naša cesta na Elbrus sa začína. Asfaltová
cesta sa po čase stáča do hôr a prebíja sa úzkou roklinou pozdĺž divokej rieky Baksan.
V mohutnom kaňone besnie dravý prúd
a pred nami sa sem tam mihnú kulisy zasnežených štítov. Baksanské údolie je dlhé
120 km. Rieka Baksan pramení pod ľadovcami Elbrusu. Na nedostatok vody si sťažovať nemôže. Kaukaz totiž patrí k územiam
najhustejšou a najvodnatejšou riečnou sieťou v Ázii. Tiež početné prítoky Baksanu sú
zaujímavé. Napríklad Adyrsu vyhĺbila úzky
kaňon 200 m žulovej stene. Celé dno hornej časti údolia dýcha vôňou nespočetného
množstva kvetov. Kvitnú tu kolesá azaliek,
klinčekov, rododendronov a iných rastlín.
Uvádza sa, že ich na Kaukaze rastie 6 350
druhov, z toho je 25% endemitov. Tunajšia
kvetena zrejme nemá obdobu nikde na svete. Akiste je to spôsobené tým, že v týchto vysokohorských polohách je dostatok
vlahy ale aj pomerne vysoké teploty. Zastavujeme sa v dedinke Elbrus, kde sme ubytovaní na izbách dvoj až desať posteľových.
Ubytovanie u Osmana, majiteľa chaty bolo
i so sprchami, čo nie je na Kaukaze obvyklé. Hneď na druhý deň začíname s aklimatizačnými túrami. Prvý deň na observatóriu
Terskol (3 100 m) s nádherným vodopá-

Kaukaz tvorí gigantický 1 500 km dlhý

V dňoch 2.7.-21.7.2012 sme sa dvaja čle-

pokračovanie na ďalšej strane

most medzi Čiernym a Kaspickým morom,
ktorý oddeľuje Európu od Ázie. Už v staroveku bol známym pohorím. Antické Grécko si prenieslo Kaukaz aj do svojich mýtov. Známy je mýtus o Prométeovi, ktorého boh Zeus nechal prikovať ku kaukazskej skale, pretože na posvätnom Olympe ukradol bohom oheň a daroval ho ľuďom. Vznikali a zanikali tu slávne ríše, ako
napríklad bájna Kolchida, do ktorej sa v jednej z legiend plavili grécki Argonauti pre
Zlaté rúno. V predhoriach Kaukazu zanechali stopy aj rímske légie, ktoré tu začiatkom nášho letopočtu zakladali kolónie. Keď
tadiaľto tiahol rímsky vojvodca Pompeius
proti perzskému kráľovi Mithridatovi, bol
presvedčený, že v neprístupných kaukazských dolinách žijú divé Amazonky.
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dokončenie z predchádzajúcej strany

dom a jedinečnými formami stuhnutej lávy.
Druhý deň vystupujeme na vrchol Čeget
(3 460 m) s najkrajším výhľadom na Elbrus
i na severnú zaľadnenú stenu Donguz –Urun
a Nakra-Tau. Nasledujúci deň si balíme veci
pre päťdňový pobyt pod Elbrusom. Vo výstroji máme expedičné stany, spacáky, karimatky, výstroj a výzbroj do každého počasia /mačky, laná, cepíny, prilby, čelové
lampy , variče a jedlo na päť dní./ Ruksaky
majú od 25 – 30 kg. Lanovkou sa vyvážame na stanicu Mir do výšky 3 500 m. Odtiaľ
vystupujeme do 3 700 m, kde staviame stany za dažďa so snehom. Po ukončení a krátkej prestávke naľahko to jest malý ruksak,
termoska s čajom a nejaká sladká tyčinka vystupujeme do 4 100 m. Vraciame sa
naspäť a prespávame v stanoch. Ráno vstávame zasnežení, otriasame stany, balíme
všetko a v plnej poľnej vystupujeme do výšky 4 100 m na Priut. Znova zakladáme stanový tábor a následne vystupujeme na aklimatizačnú túru do výšky 4 700 m. Tu nás
silný vietor otáča späť. Mali sme v pláne

o 100 výškových m vystúpiť vyššie. Nasledujúci deň bola prvá možnosť výstupu, ale
nakoľko vládne stále nepriaznivé počasie,
padá sneh a fúka silný vietor odkladáme
to na ďalší deň, kedy sa má počasie zlepšiť.
V noci o 0,30 hod máme budíček. Vstávame, narýchlo obliekame všetko pripravené na seba. Pokúšam sa otvoriť zips - a ten
je zamrznutý. Našťastie sme spodný zips
nezatiahli a tak sa prevliekame spodkom
von. Pozerám sa na oblohu, vidím Veľký
voz, super, vyčasilo sa. Pripíname mačky
a o 1,00 hod vyrážame k vrcholu. Pri krátkych zastávkach čo je 50 výškových metrov sa vydychávame a pri 100 výškových metrov pijeme čaj s iontovými nápojmi. Sem tam zahryzneme hroznový cukor, hrozienka, čokoládku a musli tyčinky.
Výstup je čoraz viac namáhavý, začína pôsobiť výška. Oddychové zástavky skracujeme.
O 11,00 hod sme na vrchole za odmenu máme nádherné výhľady na okolitý
Kaukaz. Elbrus je od okolitých vrcholov
o 1 000 m vyšší preto máme výhľad na celý

Kaukaz. Po pol hodine fotenia, radovania sa
a užívania si vrcholovej eufórie pomaly začíname schádzať dolu. Cesta späť je tak isto
namáhavá, nakoľko nikomu z nás neostalo veľa síl. V niektorých úsekoch to skúšame aj po zadkoch. Do stanu sa dostávam
o 18,00 hod. Poslední členovia výpravy
prichádzajú o 22,40 hod. V tento deň sme
prekonali 1 542 m n.m a GPS ukazovalo
vzdialenosť 24 km. Na druhý deň ráno balíme základný tábor, schádzame k lanovke
a po obede nás čakala slávnostná oslava u
Osmana. Garmoška, chutné šašlíky a mnóga vodky. V ďalších dňoch uskutočňujeme treking v dolinách Irik, Irikčat, Adylsu, Adyrsu, Zelená gostinica. Vystupujeme na ďalšie vrcholy a sedlá. Navštívili sme
múzeum Vysockého i údolie, v ktorom sa
dožívajú obyvatelia najvyššieho veku. Taktiež mesto Nalčik. Potom už len návrat domov s kúpaním sa v Azovskom mori a záverečné nákupy v Užhorode.
Alojz Dvoran
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POPOLUDNIE
VINOHRADNÍCKYCH
A VINÁRSKYCH PIESNÍ

Spevácka skupina LOZA z Lozorna Vás v čase vinobraní
v malokarpatskej oblasti srdečne pozýva na POPOLUDNIE
VINOHRADNÍCKYCH A VINÁRSKYCH PIESNÍ
V kultúrnom programe vystúpia:
-

Chorus Augustini (mužský zbor baziliky Minor
Marianka pod vedením p. Roberta Dinuša)
Singkreis Kalvarienberg Graz (Rakúsko,
diriguje Katarína Pachatz Zajačková)
Spevácke duo zo Záhorskej Bystrice
Cimbálová muzika OLiNa z Hodonína
Spevácka skupina LOZA z Lozorna

Tešíme sa na Vašu účasť! Vstup voľný.
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