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Založené v roku 2017

Slovo na úvod, alebo o čom sú voľby...
Na úvod tretieho čísla nášho obecného
spravodajcu sa vrátim niekoľko mesiacov dozadu,
nakoľko som nemal ešte príležitosť vysloviť
poďakovanie všetkým obyvateľom, ktorí si našli čas a
v komunálnych voľbách v sobotu 10. novembra 2018
prišli k volebnej urne. Využili tak svoje ústavné právo
zvoliť si svojich zástupcov do obecného zastupiteľstva.
A rovnako využívam túto príležitosť aj na verejné
vyslovenie blahoželania novozvoleným poslancom
obecného zastupiteľstva k ich zvoleniu, zloženiu sľubu
a k začatiu výkonu mandátu v samospráve našej obce.
Lošonec sa posúva v novodobých dejinách do ďalšej
štvorročnej kapitoly.
Stojí pred nami zodpovedná a nie ľahká práca
pri správe vecí verejných. Ako sa jej zhostíme, ako
bude prebiehať a aké budú jej výsledky, to záleží od nás
všetkých, od našej spolupráce, od vzájomného
rešpektovania sa a od úcty k názoru toho druhého
pri hľadaní a presadzovaní spoločného dobra.
Starosta nie je SUPERMAN, ani žiadna
komiksová postavička z časopisu, či filmu, ako si to
mnohí myslia. Podľa mnohých z nás vie starosta
všetko, všade bol a každého pozná! Mám za sebou štyri
roky v tejto neľahkej pozícii a dovolím si nahlas
povedať: „ Nie je to tak!“ Žiaľ, stretol som sa aj
s názorom, že ,,nejdem voliť, nie je koho!“
Samozrejme, rešpektujem názory každého. Ale musíme
si spoločne uvedomiť, že „niekto“ musí tú pozíciu
zastávať, niekto musí robiť aj to, čo iní nemajú záujem
robiť... A pri tejto úvahe treba zdôrazniť ešte jednu
zásadnú vec: možno budete prekvapení, ale starosta
nemá v obecnom zastupiteľstve hlasovacie právo. To
znamená, že aj napriek tomu, že má povinnosť
predkladať návrhy obecnému zastupiteľstvu, ktoré si
obyvatelia zvolili vo voľbách na jeseň v roku 2018,
starosta nemá hlasovacie právo, teda nehlasuje za, alebo
proti návrhu, ako sa mnohí obyvatelia mylne
domnievajú, resp. sú presvedčení. Hlasovacie právo
v zastupiteľstve majú zásadne v zmysle zákona
o obecnom zriadení LEN poslanci! Spomínam si
na jeden dialóg pred mojím prvým zvolením v roku
2014, keď mi jeden pán povedal: ,,Na týchto malých
dedinách sú najdemokratickejšie voľby!“ Veď sa všetci

Občasník

Nepredajné

navzájom v Lošonci poznáte. Poznáte rodičov, bratov,
sestry, mamy, babky ... poznáte kandidátov, viete, čo sú
zač. Keď už tu, v malej komunite nejdú ľudia voliť, ako
majú voliť vo väčších obciach či mestách, kde je oveľa
väčšia anonymita. A nespomínam už také voľby, akú sú
napr. voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
alebo Európskeho parlamentu. Ten pán mal pravdu dedina je ako veľká rodina. To ale neznamená,
že máme, resp. musíme mať na všetko rovnaký názor, či
pohľad. Určite je tu však menšia anonymita ako
v mestách.

Čo hovoria volebné štatistiky
Počet obyvateľov bol v našej obci ku dňu konania
volieb do orgánov samosprávy obcí, teda k 10.
novembru 2018, presne 539. Prísť zvoliť si starostu
a poslancov malo právo 456 našich obyvateľov.
Využilo ho 229 Lošončanov, čo je tesne nad 50% . Do
ďalšieho volebného obdobia (2018 – 2022) mi prejavilo
dôveru 178 obyvateľov, čo je pokles o 23 hlasov
v porovnaní s voľbami v roku 2014. Želal by som si,
aby tých, ktorí prídu voliť, bolo oveľa viac. Aby obec
Lošonec bola možno aj v televízii prezentovaná
v pozitívnom svetle napríklad účasťou na voľbách.
Absolvovali sme v marci voľby prezidenta a pred nami
sú voľby poslancov do Európskeho parlamentu 25. mája
tohto roku. Skúste porozmýšľať nad svojou účasťou,.
Možno sa niekomu Európsky parlament zdá príliš
vzdialený. Ale jeho rozhodnutia majú zásadný vplyv aj
na život každej našej obce či mesta na Slovensku. Preto
apelujem na spoluobčanov, aby prišli vyjadriť svoj
názor aj v týchto voľbách a volili múdrych, vzdelaných
a erudovaných zástupcov Slovenska v najdôležitejšom
priamo volenom orgáne Európskej únie s legislatívnou,
kontrolnou a rozpočtovou zodpovednosťou.
- Juraj Rábara -

„Človek môže v živote, krátkom
a plnom nebezpečenstva, nájsť zmysel len
vtedy, keď sa venuje práci pre spoločnosť.“

Albert Einstein

ZAUJÍMAVOSTI

LOŠONČANIA BUDÚ MAŤ REPREZENTAČNÚ MONOGRAFIU
Obec Lošonec sa chystá vydať veľkú monografiu
o svojej histórii! Lošonec, ako jedna z mála okolitých
malokarpatských obcí, dodnes nemá zmapované svoje
stáročné dejiny. Všetky doterajšie zmienky o lošonských
dejinách, ktoré sa sporadicky objavovali, nachádzame
predovšetkým v materiáloch miestnych spolkov a
združení, v obecnej či školskej kronike, dvoch číslach
periodika Lošonský spravodaj, v brožúre od autora
J. Hagaru zo začiatku 90-tych rokov 20. storočia, či
v najnovšej knižke V. Mišutha z roku 2018.
Keďže zatiaľ nevyšlo dielo, ktoré by čitateľom
sprostredkovalo ucelený obraz o historickom vývoji
obce, na túto náročnú úlohu sa podujala zostavovateľka
doc. Zuzana Lopatková z Katedry histórie Filozofickej
fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá oslovila
s ponukou na spoluprácu ďalších odborníkov, ale tiež
miestnych občanov. Kolektív autorov tak pod jej
vedením pripravuje novú rozsiahlu monografiu obce,
ktorá zachytáva históriu a život v obci od najstaršieho
obdobia až do dnešných čias. Autori sa snažili svoje
texty zostaviť tak, aby monografia spĺňala kritériá
odbornej vedeckej publikácie, ale zároveň, aby bola
čitateľsky príťažlivá predovšetkým pre Lošončanov.
Monografiu napísalo viac ako 12 autorov, okrem
niekoľkých Lošončanov aj archeológ Erik Hrnčiarik,
významní slovenskí historici Vladimír Rábik, Miloš
Marek a Peter Jašek, etnologičky Katarína Slobodová
Nováková a Martina Bocánová, či kunzhistorici Ivan
Gojdič a Ingrid Halászová. Zostavovateľka rozdelila
knihu na 17 hlavných kapitol, ktoré sa ešte kvôli lepšej
prehľadnosti textov ďalej členia na menšie podkapitoly.
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obyvateľstva, žijúcej v lošonských horách, ktorí si
udržali svoje prejavy hmotnej, duchovnej i sociálnej
kultúry až do polovice 20.storočia. Osobitne sú
spracované kapitoly, v ktorých sa čitatelia dozvedia viac
o obecnej samospráve, demografických pomeroch
a obyvateľstve, pamätihodnostiach, či významných
osobnostiach a rodákoch.
K napísaniu zvyšných textov, venovaných najmä
spoločenským združeniam, spolkom, športu a kultúre,
svojimi spomienkami a informáciami veľkým dielom
prispeli viacerí lošonskí obyvatelia a rodáci. Práve oni
poskytli do monografie nádherné historické fotografie zo
svojich rodinných albumov či zbierok. Cieľom
pripravovanej knihy je tak zaplniť biele miesta v histórii
Lošonca a nielen textami, ale aj fotografiami priblížiť
jeho obyvateľom dejiny obce, jej vývoj, fungovanie i
bežný život našich predkov. Texty príspevkov sú už viac
menej hotové a práve v týchto dňoch sa finalizujú. Kniha
sa postupne dopĺňa aj početnými kresbami, ilustráciami
a fotografiami.

Hlavnú dejinnú líniu vypracovali spomínaní
odborníci, ktorí sa problematike venujú profesionálne.
Texty čitateľa postupne sprevádzajú informáciami
o obecných symboloch v minulosti a dnes, o historickogeografickom opise chotára obce, či o jej polohe
a prírodných podmienkach. Ďalej texty ponúkajú
informácie o najstarších obdobiach dejín obce, jej
osídlení, prvej písomnej zmienke, jednoducho o živote
v obci od stredoveku, cez raný a neskorší novovek,
najnovšie dejiny až do dnešných dní.

Milí Lošončania!

Osobitná pozornosť je venovaná aj Smolenickému
hradu a panstvu, keďže Lošonec bol práve ich súčasťou
niekoľko storočí svojho dejinného vývoja. Zaujímavé
a
unikátne
informácie
sa
podarilo
nájsť
k
vysťahovalectvu
Lošončanov
do
Ameriky.
Nezastupiteľné v dejinách každého spoločenstva sú aj
cirkevné dejiny, či dejiny školstva a vzdelávania.
Čitateľsky veľmi príťažlivé sú aj kapitoly z oblasti
etnológie,
prinášajúce
zaujímavé
poznatky
o každodennom živote našich predkov. Monografia tiež
mapuje život huncokárov, špecifickej skupiny

Poďakovanie patrí predovšetkým Vám, všetkým
obyvateľom obce, ktorí ste na viacerých stretnutiach
s etnológmi, či historikmi poskytovali cenné informácie
k dejinám i súčasnosti obce. Je tu však ešte priestor, ak
máte akékoľvek informácie, príbehy či fotografie, ktoré
by mohli byť zaujímavé a podnetné, prosím, poskytnite
ich čo najskôr. Knihu o obci tvoríme pre Vás, jej
obyvateľov, pre Vašich rodákov, pre Vašich
návštevníkov, pre všetkých záujemcov o Vaše dejiny.
Pre Vás, ktorí ju budete môcť čítať teraz, i pre tých, ktorí
prídu po Vás.
- Zuzana Lopatková -
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OSLAVA 1. MÁJA 2018 NETRADIČNE
Posledné aprílové popoludnie v roku 2018 sme si
u nás v obci spestrili tradičným „Stavaním mája“.
V uplynulom roku boli oslavy iné. Pripomínali tzv.
prvomájovú manifestáciu ako za starých čias.
Oslavy začali približne o 17:00 pred reštauráciou
U Golema, kde sa zišla skupina, ktorá sa skladala
z „pionierov, pionierok a členov Jednotného roľníckeho
družstva Lošonec“. Z davu vyčnievali príslušníci
leteckej jednotky a rovnako aj príslušníci verejnej
bezpečnosti. Túto skupinu z čias minulých dotvárali
vojaci, no nechýbala ani matka v domácnosti, či
pekár, ktorý ponúkal čerstvý chlieb.

a nejaký ten „štamperlík“. Vtedy už boli pripravení
príslušníci Dobrovoľného hasičského zboru v Lošonci,
ktorí pokračovali postavením Mája.
Potom sa všetci účastníci manifestácie presunuli
do reštaurácie, kde bol pre každého za účasť pripravený
guláš a kofola či vychladené pivko. Mnohí si
zaspomínali na časy minulé a užili príjemnú atmosféru,
ktorú približujú fotografie.
- Mária Slobodová -

Pochod skandujúci: „Nech žije prvý máj!“
alebo „Opilstvo nesmie brzdiť päťročnicu“ začal
sprievodom od reštaurácie po hlavnej ceste smerom
k autobusovej zastávke. Pri zastávke sa pripojili
ďalší manifestanti a počas vykrikovania hesla sa
presúvali k obecnému úradu, aby spoločne
s občanmi postavili tradičný máj.
Tam už čakali deti, ktoré nebolo treba dva
krát presviedčať a hneď sa vrhli na viazanie stužiek
na vršák. Pred obecným úradom sa podávali koláče,

NOC POKLADOV
Vedeli ste, že v Lošonci bol poklad?
Dobrovoľníci sa vrátili v čase
a po stopách zakladateľky Lošonca Anny Losonczyovej. Vydali sa
na cestu karpatským nočným lesom.
Zraz všetkých dobrodruhov bol 8.
septembra 2018 o 19:30 pred
Obecným
úradom
v Lošonci.
K povinnej výbave každého bádateľa
patrila čelovka alebo baterka,
reflexný prvok, odvaha a najmä
kopec dobrej nálady. K začatiu
hľadania
zostávali
ešte
najhlavnejšie povinnosti – rozdeliť
sa do tímov a prečítať list od Anny
Losonczyovej, pri ktorom bola
zabudnutá
prvá
mapa,
ktorá
naviedla
účastníkov
vždy
k ďalšiemu stanovišťu. Ako náhle
zapadlo slnko, vydali sa na cestu už
len nocou.
K úspešnému
nájdeniu
pokladu čakalo účastníkov po ceste
päť stanovíšť, bez ktorých by
nevedeli, kadiaľ pokračuje cesta k
pokladu. Náročnosť sa postupne
zvyšovala. Nájsť chýbajúcu časť
mapy nebolo jednoduché. Celou
cestou udávali smer a napovedali
postup malé svietiace indície, ktoré

akí sú z 2000 metrovej cesty
unavení. Pre každého odvážlivca
pripravila zakladateľka obce balíček
s diplomom za úspešné zdolanie
nočného pochodu (asi bola veštica –
presne vedela, kto poklad nájde ☺).

deti s nadšením zbierali a pretekali
sa, kto ich má viac. Indície doviedli
hľadajúcich až priamo k pokladu,
ktorý bol však starostlivo schovaný.
Starší a odvážnejší sa podujali
na odhrabanie
zeme
a lístia
z truhlice, z ktorej po otvorení
zažiarilo jasné svetlo – truhlica bola
plná balíčkov a zlatých mincí.
Prekvapenie z pokladu bolo
také veľké, že najmenší aj zabudli,

Hoci si všetci mysleli, že
odvážlivcov čaká už len cesta späť,
prišlo ešte jedno prekvapenie. Od
prázdnej truhlice sa presunuli
do
Reštaurácie
Koniareň
na
Jahodníku, kde na všetkých čakala
sladká odmena – palacinky so
šľahačkou. Nebolo takého, ktorý by
si palacinku nezaslúžil. Posilnení
sladkou večerou sa všetci vydali na
cestu späť. Spiatočná cesta bola už
bez stanovíšť a indícií a tak sa celá
posádka úspešne dostavila na miesto
štartu. Všetci dostali pamätnú
magnetku, vznikla aj spoločná fotka
a potom už hurá domov do postele.
A tak organizátori veria, že sa
všetkým páčilo a dobrodružstvo si
malí i veľkí zopakujú aj tento rok!
- Mária Slobodová 3
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KARNEVAL ROZŽIARIL DETSKÉ OČKÁ
Čas plesov nezostal ani v tomto roku bez šantenia
detí. Na detský maškarný ples sa pripravilo približne
35 zaujímavých masiek. Každoročný zástup víl,
princezien, čarodejníc, ale aj robotov, opravárov, lienok
či iných zvieracích postáv, mohli zvedavci stretnúť
o obzrieť si pondelok 4. marca 2019 v kultúrnom dome.
O zábavu sa postarali animátori známi pod
názvom ,,Step Up,. Tí si s najmenšími zasúťažili,
zatancovali a užili veľa zábavy. Vďaka šikovným
mamičkám a oteckom, ktorí napiekli sladké a slané
dobroty, sa všetci účastníci karnevalu mohli občerstviť.
A ako to už zvyčajne býva, málo kto zostal sedieť. Preto
všetkým vytancovaným, vyspievaným a vyjašeným deťom dobre padol teplý čajík.
Pre každú masku bola pripravená malá odmena. O ocenenia sa postarali učiteľky MŠ Lošonec. Po odovzdaní
odmien nasledovalo posledné tanečné kolo a keď to už vyzeralo, že sa karneval blíži ku koncu, zabávači
všetkých prekvapili. Začala sa konfetová párty! Všade lietali malé ligotavé kúsky. Deti dookola konfety zbierali a
sypali naspäť do konfetového dela, takže bolo znovu o zábavu postarané. Inak to nebolo ani s upratovaním. Tu už
išlo o preteky, kto nazbiera viac. Výbornou spoluprácou karneval skončil..
Poďakovanie patrí nielen rodičom, ale aj starým rodičom, pretože deťom pripravili krásne masky a umožnili
im skvelú zábavu. Z úst detí i dospelých opakovane zaznelo: “Všetci sa tešíme opäť o rok.“ Nie je sa čo čudovať,
veď rozžiarené detské očká sú tou najkrajšou odmenou za všetko.
- Mária Slobodová -

UROBME SI LOŠONEC KRAJŠÍM
Jarné upratovanie s deťmi i dospelými
Obec Lošonec zorganizovala v sobotu 30. marca
2019 opäť jarné upratovanie. V porovnaní s predošlým
rokom sa akcia tešila vyššej účasti. Na čistení obce a jej
okolia sa zúčastnilo 34 dobrovoľníkov od detí až
po obyvateľov v dôchodcovskom veku. Ráno o 9.00 sa
stretli na rázcestí, rozdali si mechy a rukavice a išli
čistiť obec. Skupinky sa rozdelili po celej dedine – jedni
mierili na Pílu, ďalší smerom na horný koniec, iní
skončili až na Jahodníku. Ani tento rok sa nevyhýbali
najproblematickejším miestam, ktorými sú Močidlá a
priestor napadnutý náletovými drevinami za smetnými
nádobami. Človeku by nenapadlo, čo všetko dokáže
v prírode nájsť. Medzi odpadkami nechýbali
pneumatiky, stoly a stoličky, sklo, staré plasty, obaly z
tyčiniek či plastové fľaše.
Občerstvenie pre účastníkov bolo naplánované na pol
dvanástu, no niektorých upratovanie natoľko zaujalo, že
prišli až po dvanástej. Po dobre odvedenej práci boli
odmenení dobrým jedlom, osviežili sa a na záver dostali
ku kávičke aj niečo sladké. Z aktivity je zrejmé, že
každý zúčastnený si užil príjemné dopoludnie a odniesol
si minimálne príjemný pocit, že urobil niečo pre svoju
dedinku. A organizátori na záver skonštatovali, že to
má
zmysel – veď každý rok je menej a menej
odpadkov, čo je vlastne hlavným cieľom.
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Upratovanie okolia obce sa však poslednou
marcovou sobotou neskončilo. Chvályhodná je ďalšia
iniciatíva obyvateľov, keďže ďalšie sobotné dopoludnie
sa dobrovoľníci podieľali na úprave cintorína. Bolo
potrebné ostrihať kríky, pohrabať okolie hrobov a
celkovo upraviť areál cintorína. Účasť bola
nad očakávanie, veď prišlo 18 pracovitých
dobrovoľníkov z radov obyvateľov. Podobne to bolo
aj v nasledujúci pondelok pri upratovaní kostola a jeho
okolia. Odmenou bolo malé občerstvenie. Dobrá nálada
a chuť pracovať boli samozrejmosťou.
Takýmito aktivitami dokazujú obyvatelia svoj
postoj k svojej obci a ochotu pomôcť pri skrášľovaní
svojho domova. Za to im určite patrí veľká vďaka.
- Mária Slobodová -

O FUTBALE

FUTBAL V LOŠONCI
V druhom čísle Lošonského spravodajcu bol
hodnotený rok 2017 ako úspešný , čo sa týka športu,
brigád na ihrisku, ale aj kultúry. Rok 2018 sa začínal s
veľkým odhodlaním a chuťou v tom pokračovať. Je isté,
že sa to podarilo, o čom svedčia aj ohlasy obyvateľov
Lošonca i okolitých dedín.
Pripomeňme
si
však
jednotlivé
akcie
podrobnejšie:
začiatkom marca 2018 sa objavila vlajka FC Drvič
Lošonec a slovenská vlajka s názvom obce na návšteve
skupiny našich fanúšikov v anglickom Manchestri na
zápase ligy majstrov medzi Manchestrom United a FC
Sevila (1:2). Pre priaznivcov futbalu to bol úžasný
zážitok.
Na zocelenie tímu a vzťahov aj mimo sezóny sa
24.marca 2018 najaktívnejší členovia zúčastnili
ochutnávky vín v neďalekej moravskej Strážnici.
Výborné víno, večera a dobrá nálada - to bol cieľ
i výsledok návštevy na Morave.
Nasledujúce mesiace sa niesli v znamení úprav
hracej plochy na ihrisku. Zároveň sa začalo s prípravami
na opláštenie altánku pri vonkajšom bufete. Hráči
i funkcionári pridali ruku k dielu aj pri budovaní prípojky
vody smerom na ihrisko. Dňa 7. mája 2018 sa klub
i fanúšikovia konečne dočkali futbalového zápasu. Na
ihrisku privítali domáci výber starostov SR (majstri
Európy), za ktorých nastúpili aj niektoré známe osobnosti
slovenského futbalu. FC Drvič Lošonec prehral 3:4 gólom
v poslednej minúte.
V jarných mesiacoch sa so zápasmi roztrhlo vrece
- v máji boli hosťami napr. starý páni z Voderád, v júni
redaktori z Trnavského hlasu (o.z. Šport nedeľa), keď
domáci a hostia zakončili športovú sobotu opekačkou.
Júlové víkendy sa niesli v znamení brigád, o čom svedčí
predlžený altánok, ktorý bol vzápätí využitý pri súťaži
vo varení guláša, organizovanej DHZ Lošonec. Členovia
futbalového klubu sa súťaže nielen zúčastnili, ale aj
zvíťazili.
A už sa nezadržateľne
blížili hody, s čím
prichádzalo mnoho povinností. Keďže bola snaha
usporiadať ich čo najlepšie, bolo treba vynaložiť veľa
úsilia či už na organizáciu alebo fyzické práce. Už v
piatok 27.júla 2018 bol odohraný zápas FC Drvič - OŠK
Smolenice starí páni, kde sa domáci konečne presadili
aj gólovo a vyhrali 6:2. V sobotu sa členovia FC
zúčastnili svätej omše a po nej
krojovaného
sprievodu,
ktorý
zorganizovala
obec
Lošonec.
Po
sprievode klub pripravil pre účastníkov
sprievodu, ale aj ostatných obyvateľov a
návštevníkov na ihrisku občerstvenie
s malým kultúrnym programom. Hody
boli zahájené zrezávaním dubáka,
ktorého sa ujali predseda FC Drvič
Lošonec Maroš Vavro a veliteľ DHZ
Lošonec Pavol Solár. Po nich starosta
obce Juraj Rábara slávnostne zahájil

Lošonské hody. Návštevníci, ktorí mali záujem
o kopanie pokutových kopov na presnosť, mohli svoje
umenie ukázať priamo na ihrisku. Súťaže sa zúčastnilo
32 športovcov. Víťazom II. ročníka sa stal Eduard Blažo
z Horných Orešian. Celý večer do nálady a tanca hral
hudobník Fančovič zo Smoleníc. Po 21:00 sa na ihrisku
začala pravá hodová zábava. Z kamiónu, stojaceho
na hracej ploche, vystúpila hudobná skupina ZENIT,
ktorá vyhrávala až do skorých ranných hodín. V nedeľu
bolo nevyhnutné najprv všetko upratať a potom sa
pripraviť na hlavný bod hodového víkendu, a teda
futbalové stretnutie medzi FC Drvičom Lošonec a
Internacionálmi Slovenska. Medzi súperovými hráčmi
nechýbali zvučné mená ako napríklad: Fišan, Karhan,
Semeník, Pecko, mužstvo pod vedením Laca Petráša.
Domáci síce podali dobrý výkon, ale po predchádzajúcich
ťažkých dňoch prehrali 4:10. Celé popoludnie bol vo VIP
zóne vystavený pohár víťaza slovenskej ligy, s ktorým sa
mohli fanúšikovia odfotiť. Po hodových slávnostiach
boli všetci účastníci a najmä organizátori vyčerpaní, no
spokojní, že im prialo krásne počasie a hody dopadli nad
očakávanie dobre.
Druhá polovica roku 2018 sa niesla v znamení
zápasu u súpera. Lošončania úspešne odohrali zápasy
v Kočíne-Lančári, Horných Orešanoch a Voderadoch,
odkiaľ odchádzali vždy dobre pohostení. Je dôležité
spomenúť aj 29.september 2018, kedy mužstvo FC Drvič
hralo na pozvanie hodový zápas v Bolerázi. Súper bol
veľmi silný, no hra i výsledok vyrovnaný 3:3, pričom
domáci kopali dve jedenástky. Tento zápas bol hodnotený
ako jeden z najlepších výkonov FC Drvič. Po krátkej
prestávke v hre na domácom ihrisku odohralo mužstvo
6. októbra 2018 posledný zápas sezóny na domácej pôde
s Kočínom-Lančárom s výsledkom 1:0. Po zápase bola
pri občerstvení a speve ukončená sezóna. Úplne
posledným zápasom roku 2018 bol v októbri zápas v
Hrčiarovciach nad Parnou - zápas proti redaktorom
Trnavského hlasu (o.z. Šport nedeľa) s výsledkom 1:1.
Posedenie s kamarátmi po zápase bola najlepšia odveta. V
októbri boli dokončené vodovodné prípojky a práce
na ihrisku.
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O FUTBALE

Predvianočné obdobie odštartoval 8. decembra 2018
zájazd do Brna na Vianočné trhy za
účasti 40
záujemcov z radov obyvateľov obce.
Vianočnou
tradíciou bola pre členov klubu aj účasť na Vianočných
trhoch v Lošonci, kde
pripravovali občerstvenie. Na
Silvestra zas na ihrisku už tradične hrali futbalový zápas
FC Drvič senior - FC Drvič junior, s výhrou seniorov a s
výsledkom 2:1. Po zápase čakala turistov a obyvateľov
Silvestrovská fazuľová polievka a varené vínko.
Po novom roku sa začala nová tradícia
zorganizovaním I. ročníka majstrovstiev Lošonca v
stolnom tenise o pohár starostu. V kultúrnom dome boli
pripravené 3 stoly a turnaja sa zúčastnilo 20 hráčov v
štyroch skupinách, kde hrali každý s každým a prví dvaja
zo skupiny postúpili do vyraďovacej časti. Víťazom a tým
aj majstrom Lošonca sa stal Filip Škrabák, ktorý vo finále
porazil Huberta Psicu. Tretí bol Samuel Malíšek, ktorý v
boji o tretie miesto porazil brata Gabriela Malíška.
Starosta obce pri odovzdávaní cien všetkým poďakoval za
skvelú akciu a atmosféru a predovšetkým za zaujímavé
oživenie zimného obdobia.
Čitateľovi týchto výpočtov aktivít určite víri hlavou
otázka, kde na to všetko vzali peniaze, veď na ihrisku sa
za 3 roky vybudoval areál v hodnote takmer stotisíc eur ?
Áno, hodnota je to veľká, ale všetko bolo vybudované
pri minimálnych finančných nákladoch. Veľké množstvo
materiálu dostal klub ako sponzorský dar. A pri
šikovných rukách majstrov sa hodnota diela len zvyšovala
a zhodnocovala. A odkiaľ získava FC Drvič Lošonec
finančné prostriedky na činnosť?

Sú to predovšetkým:

1.
2.
3.
4.

členské príspevky členov FC Drvič Lošonec,
sponzorské (hlavne materiálne) príspevky,
príjem z predaja občerstvenia na ihrisku,
2% z daní pre občianske združenie.
A tá posledná položka je vlastne aj výzvou,
prostredníctvom ktorej sa klub obracia na obyvateľov
Lošonca, ale aj všetkých priateľov či rodinných
príslušníkov, ktorí chcú poslať 2% z daní, môžu tak
urobiť v prospech ich o.z. do 30. apríla 2019. Bližšie
informácie je možné nájsť na facebookovej stránke FC
Drvič Lošonec. Za akúkoľvek sumu budú všetkým
povďační.
Nakoniec sa patrí poďakovať najmä členom o.z. FC
Drvič Lošonec za ochotu pomôcť pri rozvoji obce, ďalej
chlapcom z Horných Orešian a Smoleníc, ktorí sú ochotní
kedykoľvek pomôcť a posilniť
mužstvo Lošonca.
Poďakovanie patrí aj
bufetárkam Soni a Danici
Vávrovým, Miške Mesíčkovej, Sofii Martonovej a
Barbore Horváthovej.O výbornú cigánsku sa
starajú
Terka Detková a Mariana Rábarová. Za výborný guláš
či držkovú patrí poďakovanie Dušanovi Lančaričovi,
ktorý sa už stal akousi súčasťou FC. A poďakovanie patrí
aj Milanovi Gočálovi za dopravu na zápasy a materiálne
zabezpečenie občerstvenia.
Výbor i hráči FC Drvič prajú krásne prežitie
Veľkonočných sviatkov a hlavne rodinnú pohodu.
- Peter Nídel -

Výsledky FC Drvič v roku 2018
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Dátum

Domáci

Hostia

Výsledok

Miesto zápasu

07.05.2018

FC Drvič Lošonec

výber starostov

3:4

Lošonec

19.05.2018

FC Drvič Lošonec

3:3

Lošonec

09.06.2018

FC Drvič Lošonec

Voderady st. páni
Šport nedeľa (redaktori Trnavského hlasu)

2:2

Lošonec

07.07.2018

FC Drvič Lošonec

Horné Orešany st. páni

3:5

Lošonec

27.07.2018

FC Drvič Lošonec

OŠK Smolenice st. páni

6:2

Lošonec

29.07.2018

FC Drvič Lošonec

Internacionály Slovenska

4:10

Lošonec

11.08.2018

Kočín-Lančár st. páni

FC Drvič Lošonec

4:4

Kočín-Lančár

08.09.2018

Horné Orešany st. páni

FC Drvič Lošonec

6:3

Horné Orešany

22.09.2018

Voderady st. páni

FC Drvič Lošonec

4:3

Voderady

29.09.2018

Boleráz st. páni

FC Drvič Lošonec

3:3

Boleráz

06.10.0218

FC Drvič Lošonec

Kočín-Lančár st. páni

1:0

Lošonec

13.10.2018

Šport nedeľa (redaktori Trnavského hlasu)

FC Drvič Lošonec

1:1

Hrčiarovce nad
Parnou

31.12.2018

seniori FC Drvič Lošonec

juniori FC Drvič Lošonec

2:1

Lošonec

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

HASIČI BILANCUJÚ ROK 2018
Už v minulom roku sa pokúsili hasiči urobiť akýsi
„odpočet“ svojich aktivít a tak čitateľom spravodajcu
ponúkajú prehľad aktivít, ktoré realizovali v roku 2018.
Leto začali Medzinárodným dňom detí. Pripravili
si program pre materskú školu. Deti na ihrisko priviedli
učiteľky a tie ich zverili do opatery hasičom. Páčilo sa im,
že sa zahrali prostredníctvom rôznych súťaží a že sa
mohli previezť na hasičskom aute.
Po dlhej dobe sa
podarilo 16. júna 2018
zorganizovať obvodové kolo. Bola to pre DHZ veľká
výzva, keďže
ešte takúto súťaž zbor neorganizoval.
Obvodového kola sa zúčastnilo 11 mužských družstiev,
jedno ženské a jedno dorastenecké družstvo. Disciplíny
spočívali v požiarnom útoku a štafete. Súťaž sa vydarila
a lošonské hasičské družstvo dobrovoľníkov skončilo na
7 mieste.
Týždeň pred hodovými slávnosťami organizovali
už tradičnú súťaž vo varení gulášu. Prihlásilo sa 15
družstiev a tým zaplnili kapacitu ihriska s počtom
súťažiacich. Vo funkcii predsedu poroty sa predstavil
Vojto Artz, ktorý ukázal počas súťaže malú kulinársku
šou. Pre deti si hasiči pripravili program a záver spestrili
výrobou peny, čomu sa deti veľmi potešili. Hasičov prišlo
podporiť veľa zvedavcov a neodradil ich ani na už
tradičný dážď na záver podujatia.
Nastala jeseň a s ňou prišiel aj čas zabíjačiek. Dňa
10. októbra 2018 zorganizovali hasičskú zabíjačku. V
ponuke mali pečené jaternice, krvavnice, tlačenku,
oškvarky, masť a zabíjačkovú kapustu. Pre tých, ktorí
prišli ochutnať zabíjačkové špeciality, bolo pripravené aj
varené vínko a čo-to iné na zahriatie. Pre šoférov musela
stačiť aj minerálka. Takmer okamžite vypredané výrobky
svedčili o spokojnosti a hlavne o tom, že takéto podujatie
sa oplatí robiť. Hasiči poďakovali účastníkom za
podporu.

No nielen doma, v Lošonci, sa hasiči prezentovali.
Zúčastňovali sa aj pohárových súťaži v okolitých obciach,
kde si boli zasúťažiť a podporiť ostatné zbory. Rovnako
nevynechali ani gulášové súťaže, na ktorých sa radi
zúčastňujú a zabávajú.
Ale nielen o zábave je činnosť dobrovoľných
hasičov. Počas minulého roka mali dva technické
výjazdy k likvidácií sršních hniezd a tento rok už
likvidovali jeden požiar komína v obci.
Veľké poďakovanie patrí Ministerstvu vnútra SR,

od ktorého dostali protipovodňový vozík a tým si rozšírili
potrebnú techniku. Veríme, že jeho využitie bude iba na
cvičenia.
V minulom roku bolo možné vidieť hasičov
z Lošonca aj na väčších akciách v Smoleniach, kde
pomáhali pri organizácii Smolenického kultúrneho leta
v asistenčnej službe. Zúčastnili sa koncertu skupiny
Vidiek, Pikniku na zámku, koncertu Jany Krischtner
a Simi Martuaosvej a iných...
Už tradične sa hasiči podieľali na stavaní MÁJA,
ale aj na pietnych podujatiach, keď položili vence
k pomníkom padlým 1. a 2. svetovej vojny. Okrem toho
sa zapojili do hodových slávností a uctili si 100. výročie
skončenia 1. svetovej vojny.
Aj tento rok chcú členovia DHZ pozvať
spoluobčanov na tradičnú súťaž vo varení gulášu, ktorá
bude 20. júla t.r. a ďalšie akcie, ktoré budú propagované
počas roka.
Členovia DHZ ďakujú všetkým priaznivcom i obci
za podporu a veria, že sa s obyvateľmi Lošonca aj v tomto
roku stretnú len na kultúrno - spoločenských akciách a nie
pri zásahu.
- Dobrovoľný hasičský zbor Dobrovoľný hasičský zbor
vyhlasuje nábor nových
členov
Prihlásiť sa môžete v priebehu roka
u veliteľa, Pavla Solára, na telefónnom čísle
0903 775 062 alebo mailom dhzlosonec@gmail.com.
Privítame každého člena.
Hlásiť sa môžu deti od 8 rokov a prijmeme medzi
seba aj bývalých členov DHZ.

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.
Miroslav Jurovatý, predseda – tel. : 0905 663 312
Pavol Solár, veliteľ – tel.: 0903 775 062
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Gratulácia k životnému jubileu p. Okrúhlicu

Akcia „Podeľme sa“
p. Chrvalová a p. Mesíčková

Ochutnávka koláčov
Hurá prázdniny 2018

Sv. omša pri kaplnke

Hodový sprievod
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DOBROVOĽNÍCTVO

DOBROVOĽNÍCT VO A JEHO POZITÍVA
Čo je dobrovoľníctvo? Je to v podstate neplatená
činnosť vykonávaná z vlastnej vôle v prospech druhých, v
prospech spoločných vecí, v prospech obce i jeho
komunitného života. Rovnako ako v rokoch 2015 – 2017,
sme aj v roku 2018 s dobrovoľníkmi z Lošonca porobili
množstvo práce s minimálnymi nákladmi.
Nejde iba o veľké akcie v obci ako sú Vincentský ples,
Hurá prázdniny, hodový sprievod v krojoch, či posedenie pre
dôchodcov, ktorých výsledok každý vidí. Častokrát sú to
drobnosti, ktoré nie sú viditeľné, alebo malá pomoc, ktorá ale
pre mňa v danej chvíli znamená veľmi veľa. Áno, na všetko
by sa dala najať firma, ale dá sa to aj inak. Niekedy stačí
dvadsať minút, pomôcť niečo vyložiť, niekedy len poradiť,
ako by sa daná situácia dala riešiť...
Sú medzi nami ženy, ktoré akosi automaticky berú, že
na brigádu treba niečo upiecť, priniesť. Nikto im to nepovie,
nikto im nič nenakáže, ale oni to vedia, cítia to tak. Je to naša
dedina, naša brigáda, či naša akcia... Ale krivdil by som
chlapom, keby som nepriznal, že aj medzi nimi sú takí, ktorí
urobia nezištne niečo v prospech obce a len mi to oznámia: ,,
Starosta, je to hotové!“ Neviete si predstaviť, aký je to pre
mňa pocit.
Pripraviť kulturák, napríklad na vianočné trhy, na
detský karneval,
či
zastávku
veteránov, alebo
všetko
na
procesie, hody a iné podujatia. To všetko je pre jedného človeka
nemožné! A prípravou to nekončí - po akciách treba všetko vrátiť na
pôvodné miesto, aby sa to mohlo opäť použiť. Asi nikdy pre nás akcia
nekončí, keď odíde posledný návštevník. Vtedy začíname ,,upratovať“.
A tak sme sa na konci roka stretli v dome kultúry, aby sme si
posedeli, pozreli na fotkách, čo sa nám podarilo v roku 2018.
Podebatovali, niečo zjedli a vypili... možno aj naplánovali rok 2019.
Keď som sa pýtal kolegov starostov, či niečo podobné robia a ako, tak ma varovali. Vraj idem do rizika, lebo
rok je dlhá doba a môže sa stať, že na niekoho zabudnem. Pripúšťam, možno je niekto, kto mne alebo našej obci
nezištne pomohol a nespomenul som si na neho. Nech mi to prepáči, určite som to nemyslel zle, ani to nebolo
naschvál!
Pocit, možno až potreba poďakovať sa
skupine ľudí, ktorí podľa môjho názoru
posúvajú Lošonec dopredu, bola silnejšia
ako obava, že na niekoho zabudnem a radšej
sa budem tváriť, že táto dobrovoľná činnosť
je samozrejmá a funguje v každej obci.
Viem, že to tak nie je.

Bez DOBROVOĽNÍKOV by sme
veľa vecí v obci nemali, nedali by sa
zrealizovať.... jednoducho by neboli! A
preto patrí všetkým moje veľké ĎAKUJEM!
- Juraj Rábara -
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Čo plánujeme v roku 2019?
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zavedenie vodovodu na cintoríne,



procesia,



stavanie mája,



posedenie pre seniorov,



tradičný hodový sprievod s programom,



vianočné trhy



súťaž vo varení guláša,



a mnoho ďalších akcií, ktoré sa u nás každoročne
konajú.

ÚRY VOK Z PRIPRAVOVANEJ KNIHY O NAŠEJ OBCI
Chcem Vám opísať príbeh z obdobia 2. sv. vojny, ktorý sa stal môjmu otcovi.
V časoch druhej svetovej vojny sme bývali v malej podhorskej obci Lošonec, v okrese Trnava. V jedno
septembrové ráno išiel otec do stodoly, ktorá ležala na konci záhrady oddelene od hospodárskej časti domu. Po
otvorení dverí sa pred neho postavili traja muži a s rukami zdvihnutými nad hlavu signalizovali, že nemajú útočné
úmysly. Vysvitlo, že sú to letci slúžiaci v americkej armáde. Letci boli na úteku zo zajateckého tábora v Grinave
(Myslenice). Tábor bol po vypuknutí SNP rozpustený. Po niekoľko dňovom ukrývaní v Malých Karpatoch sa
vyhladovaní a vyčerpaní letci dostali až do našej stodoly.
Otec im priniesol stravu, pitie a civilné šaty. Potom ich za pomoci druhého občana obce previezol ukrytých v
sene na konskom povoze do Brezovej pod Bradlom k partizánskej skupine. Celá akcia bola veľmi nebezpečná,
nakoľko v našom dome bolo veľa nemeckých vojakov a na dvore mali poľnú kuchyňu. Otec bol hostinským a
miestnosť nachádzajúcu sa pri dvore, inak slúžiaca na divadelné predstavenia a zábavy, bola vhodným ubytovaním
pre Nemcov.
Letci z vďačnosti za záchranu ponúkli obom záchrancom ich životov väčšie množstvo dolárov. Na jeden
papierový dolár napísali Američania svoje adresy aj s podpismi. Žiaľ tento dolár sa nám stratil. Podobne sa stratil i
článok z novín vytlačených po vojne, v ktorom bola príhoda opísaná a ktorý si otec odložil.
Letci sa šťastne dostali k svojej jednotke, kde plnili funkciu doprevádzacích stíhačov k bombardovacím
lietadlám. Svedči o tom tá skutočnosť, že niekoľko dní po tejto udalosti bombardovali americké lietadlá letisko v
Malackách a tri stíhačky preleteli nad dedinou, kde niekoľko krát zakrúžili akoby na pozdrav a potom odleteli. Po
vojne sa otcov spoluzáchranca stretol s jedným z letcov v Mníchove, kam bol tento (spoluzáchranca) odvlečený na
práce.
Na záver k tejto udalosti ešte dodávam:
Po ukončení mojej základnej vojenskej služby som v roku 1961 pracoval niekoľko mesiacov v Prahe.
Ubytovaný som bol pri Americkom veľvyslanectve na Malej strane. Využil som túto príležitosť a pokúsil som sa
zistiť totožnosť týchto letcov prostredníctvom veľvyslanectva. Od strýka som vedel, že jeden z letcov sa volal Mr.
Soltesz. Jeho pôvod (resp. rodičov) bol slovenský (z okolia Žiliny, alebo Oravy). V čase vojny mal hodnosť
nadporučíka.
Na moje prekvapenie som po necelých štyroch mesiacoch dostal z ambasády list, v ktorom mi zaslali jeho
adresu s poznámkou, že bol moc prekvapený a veľmi zvedavý. Zároveň mi poslali kópiu archívneho listu, v ktorom
bol vyfotený spolu s 31 kolegyňami a kolegami.
Po tom zistení som mu napísal a zaslal niekoľko pohľadníc. Bolo to začiatkom roku 1988, čiže za totality a ja
som si myslel, že môj list a pohľadnice boli zadržané, nakoľko som žiadnu odpoveď nedostal. V roku 1988 mal
podľa archívnych podkladov 67 rokov a tak je možné i to, že medzičasom zomrel.
Prostredníctvom kurátora som zistil i adresu ďalšieho z letcov. Ten v tom čase chodieval občas s manželkou
na Slovensko. Mal som byť s ním skontaktovaný, žiaľ sa to neuskutočnilo. Dôvody nepoznám.
-Vladimír Péč -
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INZERCIA

Dňa 25.5.2018 vstúpil do platnosti zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe tohto zákona sa už v rubrike „Spoločenská kronika“
automaticky nebudú zverejňovať mená narodených detí, zosnulých
občanov a novomanželov. Zverejňovanie spomenutých troch skupín
obyvateľov je možné len vtedy, ak o to občan písomne požiada OcÚ
v Lošonci.
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