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Nepredajné

Novoročný príhovor starostu obce Lošonec
Vážení spoluobčania,
len pred pár dňami sme si v kruhu rodín a priateľov pripíjali na nový rok 2018.
S očakávaním stojíme na prahu obdobia, ktoré znamená 365 dní, počas ktorých budeme
musieť rozhodovať o našom každodennom živote.
Prihováram sa Vám na prahu nového roka so želaním, aby ste prežili rok 2018 v plnom
zdraví, v spokojných rodinách, v kruhu priateľov i dobrých spoluobčanov v obci, ktorá je
pre nás všetkých domovom. Po oslavách nového roka prídu dni pracovné a my budeme
musieť so všetkou vážnosťou plniť povinnosti, ktoré sú každodennou súčasťou života
samosprávy.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre mnohých z nás znamená aj začiatok nových
plánov. Určenie si nových cieľov, predsavzatí, ktoré by sme chceli uskutočniť počas
nastávajúceho roka v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme
uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé
dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je
potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu. Aj naša
obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel a úspechov. Verím, že aj vy
občania ste prežívali úspechy a všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a
záujmom. Pretože všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, Vášho života v obci. Napriek hektickej
dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále nedostatočným finančným
zdrojom som presvedčený, že sa nám v našej obci darí spoločnými silami zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality
života.
V našej obci je mnohé potrebné vybudovať, skrášliť či vylepšiť. Je na to však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní,
projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.
Milí spoluobčania, ďakujem Vám za všetko, čo ste urobili pre svoju obec i svoje rodiny v roku 2017 i v rokoch
minulých. Som presvedčený, že Vás bude stále viac, ktorí budete nápomocní veciam verejným. Cítim to z Vašich
reakcií, návštev i zo stretnutí s Vami.

Do ďalších dní roku 2018 Vám v mene svojom, v mene poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce,
ešte raz želám pevné zdravie, spokojnosť v rodinách a splnenie všetkých želaní.
Šťastný a úspešný rok 2018, milí Lošončania!
Mgr. Juraj Rábara, starosta obce Lošonec
(Novoročný príhovor nebol odvysielaný z dôvodu poruchy obecného rozhlasu.)

„Len srdcom vidí človek správne,
to podstatné je očiam neviditeľné.“
(Antoine de Saint-Exupéry)
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Mesiac úcty k starším sa oslavoval aj v Lošonci
Motto : „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pevný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa
mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov. Človek je krásny, keď ho ľudia majú radi “.
Október nie je len obyčajným jesenným mesiacom v roku, ale je to predovšetkým Mesiac úcty k
starším. Nezabudli sme na najstarších obyvateľov Lošonca. Pozvali sme ich 21. októbra 2017 do kultúrneho domu
a snažili sme sa aspoň tých pár chvíľ prejaviť im našu úctu, lásku a vďaku.
V úvode obecnej slávnosti som sa prihovoril seniorom a zo srdca im zaželal do budúcnosti hlavne veľa zdravia,
pokoja a životného elánu. Nasledoval program detí materskej školy, ktorý pripravila riaditeľka Ivana Lantošová
a učiteľka Saška Slobodová. Po škôlkaroch prišli pozvaných hostí potešiť deti z Detského folklórneho súboru
Čerešenka, ktorý vedú už viac ako tri roky Antónia Poláková a Katarína Rábarová.
A potom už nasledovali gratulácie. Postupne som pozval k prevzatiu spomienkových darčekov oslávencov, ktorí sa
v roku 2017 dožili okrúhleho životného jubilea 65, 70, 75 a 80 rokov. Všetci dostali malý darček a spolu
s kňazom našej farnosti, Vdp. Mgr. Milanom Červeňanským, sme im zaželali všetko dobré do ďalších dní.
Po krátkej modlitbe sa všetci pustili do chutnej večere, pripravenej zamestnankyňami školskej jedálne Majkou
Kučerovou a Stankou Chrvalovou, ktoré spolu už niekoľko mesiacov vyvárajú deťom v materskej škole.
Po večeri zotrvali seniori v pokojnej debate a pri odchode všetci dostali praktický darček – deku – ako pamiatku na
tento deň.
Veríme, že týmto stretnutím sme aspoň trochu spestrili jeseň života našich starších spoluobčanov a že chvíle úcty,
vďaky a pozornosti budú prežívať nielen v októbri, ale počas celého roka. Za celú prípravu a hladký priebeh
podujatia patrí vďaka všetkým, ktorí sa zapojili do príprav a pomohli pri podujatí.
(Autor textu: Juraj Rábara)
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Umenie varenia
Každá dobrá gazdiná vám povie, že navariť skutočne dobrý guláš je také malé kulinárske umenie. A my
našim ženám – gazdinkám, tak trochu fušujeme do „remesla“.
Už štvrtý ročník súťaže vo varení guláša v Lošonci pred kultúrnym domom sa konal v čase, keď zima striedala jeseň.
V tú sobotu ráno bolo, ako sa na 25. novembra patrí – chladno a pofukoval vietor.
Katarína síce neprišla na ľade, ale v tom nečase sme ďakovali aj zato,
že nepršalo. Začalo sa s ,,chystačkami“.
Pretože šesť zaregistrovaných družstiev sa nemalo šancu vpratať pod
prístrešok kultúrneho domu, bolo potrebné rozložiť a najmä dobre
upevniť rozkladací stan.
Sme predsa zodpovední organizátori a máme povinnosť pripraviť
súťažiacim priestor na ,,dokonalú“ prípravu! Ani chladný vietor nás od
zámeru mať nad hlavami a kotlami rozkladací stan, neodradil.
Postupne začali prichádzať súťažiaci. Prvý tím prišiel o viac ako
hodinu skôr. Vraj omylom. No pre nás to bol dobrý dôvod na prvé
„zohriatie“. Veď konečne bolo komu naliať... Keď sa potom podarilo
1. miesto - Schránkový tím
spoločnými silami rozložiť a upevniť stan, bolo jasné, že všetci budú
mať dosť miesta. Tesne pred jedenástou dorazili poslední súťažiaci,
vybalili všetko potrebné a... odštartovali sme.
Nože v rukách chlapov len tak prebleskovali – krájalo sa, šúpalo,
čistilo, miešalo, prikurovalo... V kotlíkoch to síce správne vrelo, ale
medzi družstvami iskry nelietali. Možno preto, že podchvíľou si
ulievali, ponúkali si vzájomne medzi sebou, čo kto priniesol. Hlavou
mi však vírili všelijaké myšlienky, aj podozrenie, či to nebola taktika
súpera.
A kto všetko varil? Medzi súťažné stálice vo varení guláša určite patrí
družstvo Kynologického klubu z Modry. Ale ani Schránkový tím a
Hasiči z Lošonca nevarili prvý krát. Družstvá Meravý – Nídel,
RemeSlo a FC Drvič mali premiéru.
3. miesto - Hasiči
Do súťaže bola v tomto ročníku zavedená novota: nezasadala porota.
„Hlasovanie“ bolo ponechané priamo na konzumentov. Aby boli čo
najobjektívnejší, hlasovalo sa lístkom. A tak každý, kto si kúpil za
symbolické euro misku na guláš, mal šancu rozhodovať.
Po ochutnávke jednotlivých gulášov sami konzumenti rozhodovali,
komu odovzdajú svoj „hlas“ vo forme hlasovacieho lístka a ktoré
družstvo považujú za najšikovnejšie.
Na prvom mieste sa umiestnil Schránkový tím z Horných Orešian,
druhý skončil Kynologický klub z Modry a tretí sa umiestnili lošonskí
Hasiči.
Skvelá atmosféra počas súťaženia a hojná účasť verejnosti je
prísľubom, že piaty - jubilejný ročník súťaže v roku 2018 - bude opäť
skvelou príležitosťou na dobrú zábavu, stretnutie priateľov a známych
FC Drvič
a v neposlednom rade potešením pre
fajnšmekrov.
Dovidenia, v novembri opäť pri
guláši! (Autor textu: Juraj Rábara)

Meravý - Nídel

2. miesto - Kynologický klub

RemeSlo
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Prišiel k nám Mikuláš...

Vianočné trhy 2017

Čo by to bol za december, keby s ním neprišiel na
začiatku aj sv. Mikuláš na svojom koči? A tak sa ho
dočkali veľkí i malí aj u nás v Lošonci. Bola už vonku
tma, keď prišiel do obce. A možno by sa ani nebol
zastavil, keby... keby naši škôlkari nemali pripravené
pesničky a básničky, ktorými ho privolali. Recitovali
ich a spievali tak hlasno, že ich sv. Mikuláš našťastie
začul a odbočil aj na Lošonec, hoci to z časových
dôvodov pôvodne vôbec nemal v pláne.

Prípravy na už pomaly tradičné Vianočné trhy sa
začali oveľa skôr, ako by sa mnohým zdalo. Zháňanie
vetvičiek čečiny, imela, a v neposlednom rade príprava
ozdôb smerovali k tomu, aby bola opäť možnosť
pripomenúť si pravú atmosféru Vianoc.

Našťastie však predsa len prišiel a spolu s deťmi
rozsvietil vianočný stromček a ozdoby na pouličnom
osvetlení. A tak aj dospelí mohli v každodennom zhone
vnímať, že treba spomaliť, pretože príchod sv. Mikuláša
už nezadržateľne signalizuje blížiace sa vianočné
sviatky.

Návštevníkom bol k dispozícii stánok s občerstvením,
o ktorý sa postarali členovia občianskeho združenia FC
Drvič Lošonec. Tí
trhovcov vítali
tradičnou
„cigánskou“ hneď pri vstupe do kultúrneho domu.

Na dotvorenie vianočnej atmosféry nechýbal vianočný
punč, horúca medovina, varené vínko a pre najmenších
teplý čaj. Predajcovia na Vianočných trhoch 2017
ponúkli „z každého rožku trošku“ a tak si určite prišiel
každý na svoje. V stánkoch dominovali ručne robené
výrobky, vianočné ozdôbky, domáci syr či dobré vínko.
Je potešiteľné, že do Lošonca na trhy prichádzajú
predajcovia i návštevníci zo susedných obcí. Pre
všetkých nadšencov kultúry bola počas dňa pripravená
aj minivýstava fotografií Dušana Solára.

S Mikulášom prišli aj dvaja čerti. Tí našťastie
nemali veľa práce. Zato anjel mal práce plné ruky.
Pomohol rozdať dobrým deťom balíčky a potom už
všetci nasadli na konský povoz a po krátkej zastávke v
našej dedinke pokračovali hostia v putovaní za ďalšími
deťmi... Tak teda dovidenia o rok!
(Autor textu: JurajRábara)

Do večera dobrú náladu Vianočných trhov vytvorili
desiatky obyvateľov Lošonca , ktorí si prišli nielen
vychutnať rôznorodé dobroty, ale aj čo-to nakúpili
a hlavne podporili svojou účasťou komunitný život
v obci.
Z decembrových Vianočných trhov 2017 tejto
vydarenej akcie - nikto hladný ani smädný neodišiel.
A preto zostáva len veriť, že sa v rovnakom hojnom
počte stretneme opäť o rok, aby sme si spoločne
vychutnali adventný
čas, ktorý je predzvesťou
najkrajších sviatkov v roku.
(Autorka textu: Mária Slobodová)
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Vincentský ples
Stáva sa už dobrým zvykom, že začiatok roka sa nesie
v duchu príprav Vincentského plesu v Lošonci. A tak tomu bolo
aj začiatkom roka 2018. Ten tohtoročný sa konal tretiu
januárovú sobotu. Záujem o lošonský ples bol tento rok taký
vysoký, že sa vstupenky vypredali takmer ihneď. Nie sa čo
čudovať! Každým rokom sa samospráva obce s tímom
organizátorov snaží zvyšovať jeho úroveň, či už stále krajšou
výzdobou kultúrneho domu,
kvalitnejším
programom,
či
zabezpečením
bezchybného
chodu
krásnej spoločenskej
udalosti. Mnoho detailov vylepšujeme a veríme, že naši obyvatelia nielen vidia, ale aj
ocenia snahu organizátorov. Napokon o tom svedčili najmä prekvapené výzory hostí,
ktorí prichádzali na ples.

Po náročnom týždni príprav kultúrneho domu, po nekonečných zmenách v zasadacom
poriadku, v usporiadaní tomboly a po finálnom dokončení výzdoby, sa mohli otvoriť
v deň „d“ brány nášho „kulturáku“.
Otvorenie plesu patrí vždy hostiteľovi a tak sa
snažil povedať to, čo sa pri takejto významnej
spoločenskej udalosti patrí. A potom už prišiel na
rad program, ktorý očividne zaujal každého z
hostí.
Vystúpenie
krásnej
a
nadanej
violončelistky, Magdalény Izakovičovej, ktorá
okrem iného pôsobí v zoskupení Solo Quartet, v činohre SND, ale aj viacerých
hudobných zoskupeniach, bolo určite „kultúrnym šperkom“ plesu. Po
sprievodnom programe
hrala do tanca i na počúvanie (rovnako ako na
vlaňajšom plese), skupina DIXI. Jej členovia sa o zábavu postarali od prvého
tanečného „kolečka“ až po to posledné, odohrané už v skorých ranných
hodinách.
Nemohli sme vynechať
v programe tradičnú
súťaž v pílení dreva,
ktorá neodmysliteľne
patrí k Vincentskému
plesu. Drevo sa pílilo klasickou „dvojchlapovou“ pílou
a na súťaži sa zúčastnili rovnako páry mužské i ženské.
Tento rok sa do súťaže zapojilo päť mužských párov a tri
ženské, ktoré zabojovali o prvé miesto. Či sa niekomu
„zadarilo“ viac alebo menej, nie je podstatné, veď ide
hlavne o zábavu a spestrenie plesu.
Pílenie dreva striedala tombola, rozdelená do dvoch kôl.
Bohatá ponuka dávala záruku, že si v nej mohol prísť
každý na svoje. Hlavnou cenou bol LED televízor značky
Thomson a výhercovi gratulujeme aj prostredníctvom
nášho spravodajcu. Rovnako sa tu objavili aj iné
zaujímavé ceny, napríklad pobyt v hotely Kaskády, pivný
kúpeľ v Sandorfe, kuchynské potreby, rodinné vstupy do
Relax Aqua&Spa v Trnave, rôzne malé elektro-spotrebiče
a mnoho ďalších menších cien v podobe reklamných
predmetov a drobností, ktoré minimálne potešili výhercov.
Vďaka vynikajúcej zábave sme sa lúčili až pred svitaním.
Verím, že na tohtoročný Vincentský ples sa bude ešte dlho
spomínať a zostane v pamätiach ako jeden z plesov, ktoré
organizačne a úžasnou atmosférou naplnili poslanie
kultivovanej spoločenskej zábavy a zbližovania ľudí
dobrej vôle. Ďakujem všetkým hosťom za účasť a verím,
že sa opäť o rok stretneme.
(Autorka textu: Silvia Remenárová)
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„Most dôchodcov“
Mosty spájajú brehy tokov, preklenujú údolia, skracujú vzdialenosti, urýchľujú dopravu a zbližujú ľudí.
Ten náš most nie je cez rieku alebo priepasť, je len cez malý jarok medzi cestou a parkoviskom pred kultúrnym
domom. A práve tam sa čoraz častejšie stretávajú obyvatelia obce pri rôznych príležitostiach a podujatiach.
Zaparkovať bolo umením. Most bol úzky na jedno auto a ak sa
náhodou vodičom podarilo správne a ohľaduplne manévrovať,
zaparkovali maximálne tri autá. Problémom však bol odjazd.
Prvý mal smolu, keď potreboval odísť. Ďalší dvaja mu v tom
bránili. Teraz, po troche dobrej vôle a výdatnej pomoci našich
dôchodcov, nielen
zaparkuje, ale aj pohodlne a bez
problémov odíde päť až šesť áut a parkovanie je oveľa
jednoduchšie. A čo tomu predchádzalo? No predsa obyčajná
ľudská práca. Na tom malom „diele“ sa práce začali koncom
októbra minulého roku, kedy sme s bratom Eduardom povyberali betónové kocky z dna priekopy pred kultúrnym
domom. Pôvodný zámer bol položiť plastovú rúru a zasypať ju. Pri práci nás prekvapili dobrovoľníci, ktorí sa
k nám pridali - traja dôchodcovia: osemdesiatročný František Okruhlica, môj sedemdesiatdvaročný otec Jaroslav
Rábara a sused – šesťdesiatpäťročný Peter Nidel. Práce týchto troch nadšencov pokračovali úpravami koryta.
Obsypali ho jemným pieskom a tak vzniklo lôžko pre plastovú rúru v priemere 60cm
a v dĺžke asi 10metrov napájajúcej sa na jestvujúci most. Keďže nosnosť plastovej
kanalizačnej rúry nie je postačujúca na záťaž, ktorú predstavuje váha osobného auta,
padlo rozhodnutie, prekryť ju betónovou platňou. To ale znamenalo vybrať rúru
von, rozobrať pôvodný most, prehĺbiť dno a odznova položiť pôvodnú rúru. Potom
ešte pridať ďalší diel za účelom predĺženia telesa mostu, napojiť ústiace hrdlá, opäť
obsypať jemným pieskom, zarezať hranu cesty, zabedniť, položiť rohože a .... mohlo
sa začať betónovať. Po zabetónovaní nás čakalo vyrovnanie terénu medzi novým
mostom a betónovou plochou pri vstupe do kulturáku. A ďalej ? Naviesť z
kameňolomu štrk, rozsypať ho a vibračnou doskou spevniť povrch parkovacej plochy
nestačilo. Nové parkovisko si vyžadovalo prerobiť šachtové poklopy, pretože sa pod
parkoviskom nachádza vodomerná šachta a septik, resp. žumpa. S narezaním
materiálu na nové a pevnejšie poklopy nám pomohla firma INGSTEEL sídliaca v
Trstine. Ešte ich bolo treba zvariť, osadiť a zameniť za pôvodné, čo bez zaváhania
opäť zvládli traja dobrovoľníci – už spomínaní dôchodcovia. A možno preto ten
titulok „most dôchodcov“. Pre mňa to už zostane navždy. Je to skvelé, že niekto má
napriek svojmu veku ešte chuť pomáhať aj pri verejno – prospešných
prácach. Všetci traja naši spoluobčania v seniorskom veku prispeli
svojou obetavosťou a nezištnosťou k ľahšiemu a určite aj lacnejšiemu
riešeniu. Pomohli pri možno pre niekoho nepodstatného, či malého, ale
vo všeobecnosti dôležitého riešenia. Nebola to ich prvá pomoc obecným
veciam a verím, že ani posledná.
Tí, ktorí parkujú a budú parkovať pred domom kultúry, by mali v duchu
povedať na adresu dobrovoľníkov to jednoduché slovko: ĎAKUJEM!
Ja som to nezabudol urobiť a rád to urobím kedykoľvek. Pretože
neviem, kde by sme v rozpočte obce zobrali peniaze na práce, súvisiace
s neplánovanou, aj keď malou akciou. No výsledok hovorí za všetko.
(Autor textu: Juraj Rábara)

Vzácna jubilantka
Deň pred Mikulášom, 5. decembra v roku 1922, sa narodila,
v súčasnosti najstaršia obyvateľka obce, Alžbeta Pavlíková.
Táto drobná žienka sa dožila neobyčajných 95 rokov života.
I keď sa vek podpísal na jej zdraví, ,,babenka“ dokážu prejsť
do záhrady, pomotať sa po dvore a občas sa jej podarí prejsť aj
do kostola. Prežila druhú svetovú vojnu, ktorá nepridala na
kvalite žiadnemu človeku. Boli to veľmi ťažké roky.
Pri príležitosti životného jubilea sme boli pani Alžbete zaželať
pevné zdravie spolu s našim najmladším obyvateľom Martinkom Solárom. A keďže sa pani Alžbeta narodila
v predvianočnom čase, pridali sa k nám aj malí koledníci škôlkari. Deti zarecitovali básničky, zaspievali pesničky a po
chvíli sa už naháňali okolo auta, štebotali, kričali...
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Keď som sa pokúšal upútať ich pozornosť informáciou, že babička má 95rokov, že je to vek, ktorého sa dožije
málokto, vtedy mi s hravou bezstarostnosťou, veselosťou a samozrejme s krikom patriacim k ich veku, pyšne sa
navzájom predbiehajúc, ukazovali na prstoch, kto z nich koľko má rokov a kedy pôjde do školy... Typické
deti. Ako sa vraví ,,mladosť-radosť“. Škôlkari po svojom vystúpení s hurhajom pokračovali ďalej do dediny
koledovať.
My sme zašli dovnútra, do tepla, kde si ,,babenka“ zaspomínali na mladosť, ako sa žilo kedysi, ako s manželom
vychovali dve deti, či pracovali spolu v mäsiarstve... Neskôr pracovala pani Alžbeta v tom istom obchode, ale už
ako zamestnankyňa Jednoty. Vo svojom produktívnom veku rada a ochotne vykonávala svoju prácu v prospech
spoluobčanov v Lošonci.
,,Babenka“ majú 95 rokov, dve deti, päť vnúčat a tri pravnúčatá. Takže všetko najlepšie, pani Alžbeta, milá
naša ,,babenka“! Veľa zdravia, šťastia, božieho požehnania a ešte veľa pekných dní v kruhu svojich najbližších!
(Autor textu: Juraj Rábara)

Kostolné spoločenstvo
Pre niektorých samozrejmosť, pre iných neznámy pojem. Možno sa pýtate prečo?
Samozrejmosť je to pre tých, ktorí niečomu veria a snažia sa robiť všetko pre to,
aby aj náš Boží stánok bol dôstojným miestom cirkevných obradov. Myslím si, že
sa nám to darí. Mnoho vecí sa podarilo opraviť, obnoviť, vylepšiť. Aj tým, ktorých
to doteraz nezaujímalo, by som chcel povedať, že na kostole je práce ako na
kostole a je nás čím ďalej menej a menej, hoci ľudí v Lošonci neubúda. Starí
vymierajú a mladých to, až na výnimky, nezaujíma. Zaujíma ich to len vtedy, keď
potrebujú krst, sobáš, no hlavne vybaviť pohreb. Nemajú predstavu, kto všetko
a čo všetko musí zabezpečiť správa kostola a zainteresovaní, aby bol obrad
dôstojný.
Vrátim sa ale k tomu, čo sa za posledné roky v Kostole sv. Anny - v našej
"národnej kultúrnej pamiatke“, urobilo.
Po pričlenení lošonskej filiálky k Horným Orešanom, keď boli odpredajom bývalej
materskej školy získané finančné prostriedky, investovali sme ich do plynového
kúrenia v kostole. Tým sa dosiahlo nielen prepotrebné vysušenie kostola, ale
najmä spríjemnenie účasti na bohoslužbách a obradoch hlavne starším ľuďom. Ku zvýšeniu komfortu dopomohla aj
plastová bio toaleta a bunka, ktorá slúži ako príručný sklad. V sakristii boli vymenené už nefunkčné skrine
a výmeny sa dočkala aj spovedelnica. Určite si návštevníci i okoloidúci všimli nové prístrešky, ktoré skrášlili
celkový vzhľad kostola. Všetky stolárske práce na kostole robil za symbolickú cenu Hubert Psica. Patrí mu zato
úprimné poďakovanie a uznanie.
Pred tromi rokmi bola zabezpečená oprava celej strechy kostola, cez ktorú zatekalo. Po oprave strechy nasledovalo
vyčistenie a nátery odkvapových rín. V rovnakom období vypovedalo poslušnosť ozvučenie vnútra kostola. Našla sa
v Lošonci rodina, ktorá nepríjemný problém vyriešila, Vďaka sponzorskému daru mohlo byť obstarané nielen nové
ozvučenie, ale i číselník na diaľkové ovládanie.
Pred dvomi rokmi padlo rozhodnutie o rekonštrukcii oltára s Božím hrobom
a betlehemom. Podujal sa na to Štefan Solár, ktorý vykonal všetky práce
precízne, perfektne, čo považujem za jeho veľký osobný prínos k tejto akcii.
A čo je v dnešnej dobe veľkou vzácnosťou, urobil to zadarmo. Za to mu
ozaj patrí veľká vďaka.
Poďakovať treba aj tým, ktorí sa starajú o kostol po celý rok. Či sú to
kostolníčky, upratovačky, kvetinárky, údržbári, organistka, speváci starší aj
mladší, miništranti, ale aj každému, kto pomohol, či už len upozornením alebo
dobrou radou.
Pri výpočte akcií na skrášlení kostola a zvýšení jeho komfortu je potrebné
povedať niečo aj o financovaní. Väčšinu prác robia dobrovoľníci zadarmo.
Financujú sa len tie, na ktoré niet síl, či schopností. Na všetky mimoriadne výdavky, faktúry za práce, výdavky na
elektrinu, plyn, kvety, či čistiace prostriedky sa jednoducho musíme poskladať. Týmto by som chcel apelovať na
obec, ktorej možnosť či povinnosť zo zákona vyplýva prispieť na údržbu "národnej kultúrnej pamiatky", aby
nezabúdala do rozpočtu zahrnúť aj túto položku a ako dotáciu na obnovu kultúrnej pamiatky, ako je to v susedných
obciach. Považujem tento príspevok za akúsi apeláciu na poslancov
obecného zastupiteľstva, ktorí schvaľujú rozpočet obce.
Okrem kostola sa nachádza v obci aj niekoľko krížov, pomníkov, sôch, či
kaplnka na Jahodníku. Na prechádzke po našom krásnom okolí ma vždy
milo prekvapí, keď nájdem pri pomníku, či kríži čerstvé kvety alebo
vysadený mladý stromček, ba dokonca obnovenú kaplnku.
Lošončania, vďaka všetkým prispievateľom a dobrovoľníkom za každý
cent, za každú pomoc!
(Autor textu: Peter Nídel)
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FC Drvič Lošonec, o. z.
V prvom čísle Lošonského spravodajcu bola zverejnená informácia najmä o histórii lošonského futbalu a o
založení občianskeho združenia (OZ). V tomto čísle chceme verejnosť informovať o rozmanitej činnosti OZ.
Začiatkom októbra 2017 sa futbalisti spolu s obyvateľmi
a milovníkmi futbalu rozlúčili so sezónou. Po zápase Bieli - Modrí
1:0 sa vďaka sponzorom hodnotila futbalová sezóna pri
harmonikách, pečenom diviakovi, pečených kolenách, výborných
zákuskoch a hlavne torte so znakom FC Drvič Lošonec. Spievalo
sa až do neskorých hodín. Spokojní boli aj fanúšikovia, ktorí si
mohli zakúpiť cigánsku či iné občerstvenie, všetko po jednom
eure. Táto športovo – spoločenská akcia mala veľmi dobrý ohlas
u všetkých jej návštevníkov.
Koncom októbra odohrali futbalisti ďalší hodový futbalový zápas
v Hornom Dubovom, kde FC Drvič Lošonec remízoval 3:3. Po
zápase si pri občerstvení zaspomínali
športovci i funkcionári s
domácimi na časy, keď spolu hrávali majstrovské zápasy.
Naši majstri gulášu sa 15. novembra 2017 zúčastnili súťaže vo
varení gulášu, ktorú usporiadala obec. Futbalisti skončili na
peknom 5. mieste. Hlavne, že bolo veselo.
A to už sa blížil koniec roka a s ním aj Vianočné trhy. Tie prvé boli v Lošonci, kde FC Drvič pripravil stánok s
cigánskou. Patrí sa poďakovať okrem našich chlapcov hlavne Terke Detkovej, ktorá už tradične v podobných
situáciách pomáha. Po uzávierke sa výbor OZ rozhodol, že celý zisk z predaja (100,00 €) venuje materskej škole na
prilepšenie. Za tento finančný „darček“ dostal FC od malých koledníkov krásnu ďakovnú pohľadnicu k Vianociam a
Novému roku. Za milý pozdrav samozrejme deťom ďakujeme.
Atraktívne vianočné trhy boli cieľom návštevy spoločného zájazdu v
Budapešti. O jednodňový zájazd, ktorého sa zúčastnili obyvatelia
Lošonca, Horných Orešian, Smoleníc, ba i Trnavčania bol taký enormný
záujem (85 ľudí), že bolo treba objednať až dva autobusy. Maďarské
špeciality a nádhernú vysvietenú Budapešť si užívali účastníci zájazdu
plnými dúškami.
Koniec roka (Silvester) futbalisti a ich priaznivci celé popoludnie, už
tradične, strávili na ihrisku. Aj keď počasie nebolo príjemné, zábava a
účasť boli nad očakávanie. Držková, guláš a varené víno, všetko zdarma,
prilákalo aj turistov, ktorí sa vracali z výstupu na Čiernu Skalu. A tak
treba poďakovať sponzorom, hlavne p. Lančaričovi (D. Orešany). A čo
silvestrovský futbal? Zábava na blate. Mladí - Starí 5:2.
Za aktivity a činnosť v roku 2017 ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pripojili k nášmu občianskemu združeniu. A čo rok 2018?
Plány sú veľké. No všetko ukáže čas, ako sa podarí naplniť harmonogram
akcií na ihrisku.
Ak počasie dovolí, už na marec sa pripravuje jarná údržba hracej plochy
a v spolupráci s obcou je pripravovaná úprava prístupovej cesty. V apríli
je v pláne zhotovenie bránok na malý futbal, v plnom prúde sú aj
prípravy na vybudovanie príručného skladu a v neposlednom rade
zabezpečenie položenia odvodňovacích žľabov okolo celej budovy.
Na máj je plánované
zastrešenie prístrešku na betónovej ploche,
položenie
podlahy v
bufetoch a samozrejme,
že sa patrí odohrať aspoň
jeden futbalový zápas.
Jún bude nabitý okrem športu aj kultúrou: v sobotu 02. júna nás
čaká futbalový zápas k MDD, v sobotu 23. júna futbalový zápas
a poslednú júnovú sobotu 30. júna už tradične "Hurá prázdniny".
V nedeľu - 08. júla pôjdeme na futbal do Staškova. Potom nás
čakajú samozrejme obecné hody.
Program akcií včas spresníme a budeme o nich verejnosť
informovať. Niečo nám z plánu môže vypadnúť, no určite niečo
pribudne.
Naše OZ čaká v roku 2018 podľa plánov veľa práce, ale teší nás,
že Lošonec začal “ožívať“.
(Autor textu: Peter Nídel)
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Dobrovoľný hasičský zbor
Tak ako sme v predchádzajúcom čísle opisovali činnosť
nášho hasičského zboru, rovnako aj v tomto čísle Lošonského
spravodaja Vás chceme informovať o našich aktivitách a
činnostiach.
Nastala jeseň a s ňou prišiel čas zabíjačiek. Dňa 04. 11. 2017
sme zorganizovali hasičskú zabíjačku. Prípravy začali už vo
štvrtok, ktoré spočívali v príprave kultúrneho domu a spoločne
sme si naplánovali celý pracovný víkend.
V piatok sme priviezli „polovičky“ prasiat a celá partia sa ujala
práce. Pod vedením majstra mäsiara Štefana Solára to išlo ako
po masle. Stretli sme sa už zohratá partia, tak každý vedel čo
má robiť. V piatok sme spravili všetky výrobky a začali variť
zabíjačkovú kapustu. V sobotu sme už všetko pripravovali pre
verejnosť. Piekli sme jaternice, krvavnice a dovárali kapustu. Našli sa aj taký, ktorý čakali už pred otvorením na naše
špeciality.
V ponuke sme mali pečené jaternice, krvavnice, tlačenku, oškvarky, masť a zabíjačkovú kapustu. Pre tých, ktorí
prišli ochutnať naše špeciality bolo pripravené aj varené vínko a čo-to iné na zahriatie, no pre šoférov musela stačiť
aj minerálka. Takmer okamžite vypredané výrobky svedčia o tom, že táto udalosť stojí za to a ďakujeme za podporu.
Dúfame, že všetkým chutilo a už plánujeme ďalšiu zabíjačku aj na tento rok.
Časť hasičského zboru sa zúčastnila 25. 11. 2017 na štvrtom ročníku obecnej súťaže vo varení gulášu. Aj napriek
veľkej konkurencii v podobe ďalších piatich tímov sme sa umiestnili na
krásnom bronzovom treťom mieste. Ďakujeme za každý „hlas ľudu“,
keďže sa hlasovalo zakúpenými lístkami, ktoré ľudia dávali tomu tímu, od
ktorého guláš najviac chutil.
V januári nás rovnako čakala jedna milá udalosť, nakoľko sme sa rozhodli,
že pôjdeme spoločne zablahoželať k dospelosti Erikovi Augustínovi,
ktorého veľmi dobre všetci poznáme. Náš oslávenec dostal od zboru
hasičské montérky, tričko a šiltovku, do čoho sa s obrovskou radosťou
hneď prezliekol a tým, že sme prišli na našej hasičskej ávii, sme Erika
previezli po okolí „na majákoch“. Bolo pre nás veľkým zadosťučinením
vidieť jeho radosť a zároveň ďakujeme za úžasné pohostenie od jeho
rodiny.
13. 01. 2018 sa konala výročná členská schôdza v kultúrnom dome, na
ktorej sme si zhrnuli celý predošlý rok a stanovili sme plány na tento rok.
Občerstvenie bolo zabezpečené pre našich hosti aj z iných obcí, ktorí nás
na oplátku pozvali na ich výročné schôdze a veríme, že naďalej bude
fungovať spolupráca medzi našimi hasičskými zbormi.
Ako už všetci viete, v septembri minulého roku sme zahájili čistenie
vodnej nádrže Močidlá. Požiarna nádrž sa vypustila a následne sme
vykonali výlov rýb, ktoré sme previezli do Orešanskej priehrady. Začali
sme s čistením okolia. Ďalšie práce sme konali tento rok. Dňa 10. 02. 2018 v spolupráci s ALAS Slovakia a s PD
Smolenice sme pokračovali na dokončení čistenia za
pomoci techniky, ktorú nám bezplatne poskytol ALAS.
Čistenie sa nám úspešne podarilo a čaká nás ešte
dočistenie okolia, ktoré by sme chceli zveľadiť a
udržiavať ho naďalej. Touto formou ďakujeme ALAS
Slovakia, PD Smolenice a všetkým zúčastnením za
účasť a pomoc.
K našim plánom na tento rok patrí opäť súťaž vo varení
gulášu organizovaná našim dobrovoľným hasičským
zborom, ktorá sa bude konať 21. 07. 2018 (bližšie
informácie sa včas dozviete) a tiež chystáme v našej
obci hasičskú súťaž v mesiaci jún.
(Autor textu: Dobrovoľný hasičský zbor Lošonec)
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Úryvok z pripravovanej knihy o našej obci
Život v rodine (Bocánová Martina)
Usporiadaný rodinný život mal v minulosti veľký význam nielen pre jednotlivcov, ktorým poskytoval pocit
bezpečia, ale aj pre celú spoločnosť. Dôležité boli dobré vzťahy medzi všetkými generáciami, starými rodičmi, ich
deťmi aj vnúčatami. Piliermi rodinnej výchovy bolo kresťanstvo a tradičné hodnoty patriarchálnej rodiny.
V rodinách bol ustálený systém hierarchie, kde každý z jej členov mal svoje miesto. Najdôležitejším bol gazdovský
pár. Gazda bol zodpovedný za prosperitu rodiny a jeho hlavnou povinnosťou bolo zabezpečiť svoju manželku a deti
a tiež postarať sa o starnúcich rodičov. Gazda riadil hospodárstvo, spravoval financie rodiny, rozhodoval o predaji
a kúpe dôležitých vecí do hospodárstva. Gazdiná bola zodpovedná za morálku a výchovu detí, dohliadala na
správanie sa hlavne dospievajúcej mládeže a mala tiež dôležité slovo pri výbere partnera pre svoje deti. To, ako bola
schopná, sa vyhodnocovalo na základe viacerých kritérií, musela dokázať hospodáriť aj s malým obnosom peňazí
a zároveň podporovať svojho manžela v jeho rozhodnutiach. V rodinách sa v minulosti rodil väčší počet detí, čo
vyžadovalo koordináciu všetkých rodinných príslušníkov. Prirodzené bolo, že sa každý zapájal do pracovného
procesu od útleho detstva. Domy nemali veľkú rozlohu a do obytného priestoru sa muselo vojsť všetko potrebné.
Znamenalo to napríklad aj to, že nie každý mal svoju vlastnú posteľ ako je dnes zvykom.
,,Nezamykalo sa, nemuselo sa. Spávalo sa na posteli po dvoch, na strožokoch. Strožoch bol vypchatý slamou. Ale aj
na peci. Nad posteľou bola drevená žŕdka, prehodená deka ako opona, slúžila aj ako sušiak, prehadzovali sa cez ňu
vlniaky. Kým nebola elektrika, svietilo sa len petrolejkou, kúrilo sa v jednej izbe. Teplo sa do iných častí domu
dostalo len tak, že sa otvorili dvere na izbe kde sa varilo. Chudobní sme boli, ale bolo veselo.“
Problém bol zabezpečiť pre všetky deti aj adekvátne šatstvo, deti ho dedili jedno po druhom podobne ako obuv.
„Chudoba bola veľká, jedny topánky sme mali. Cez zimu, keď sa chceli deti hrať vonku, požičiavali si topánky. Raz
sa šmykli po ľade a bežali domov, aby sa mohol ísť zabaviť ich ďalší súrodenec. Mladšie deti dedili odev i obuv po
starších.“
„Nebol problém lyžovať či sánkovať sa, ale keď prišli rodičia domov husi museli byť zavreté. Museli sme ich zahnať
domov. Poznal som svoje husi a oni poznali mňa.“

Deti od mala pracovali.
„Mne nemosel nikto vypisovat smsku, hovorit, že umy rád, či sprav toto a toto. Ne. Došol som domo ze školy, bol som
malý, šéstak, sédmak, aj menej. Keď som bol mladší mama bývala doma, ale ked som bol starší už mami doma
nebolo, tak hned na záhumenice okopávat krumple, kukuricu, fazulu. Potom bol vinohrad. Tak som išiel hned tam.
A nepovedal som že nedojdem. To som nemohol. A ako osem ročný som chodil s bratom, tuto ke krížu do Červenej
hory chystat drevo. Doobeda jednu káru halúzok, poobede druhú. Došli sme domo a na obed bol kel!! To som
nelúbil. Nevadzí, nechaj tak. Brat dostal na olovrant omascený chleba, ja nič. Ty si neobeduval, ty si hladný neni.
A ked mi dali potom k večery kel, tak mi chucil!! Odvtedy ho lúbim. Už bych za neho dal nevím čo.“
Chlapci sa učili mužským prácam pri otcoch a dedoch, dievčatá pri matkách a starých matkách. Bolo prirodzené, že
chlapci a dievčatá od určitého veku dokázali nahradiť, aspoň na čas, v práci svojich rodičov. Či už to bola práca na
poli, vo vinohrade, štiepanie dreva, varenie, starostlivosť o mladšie deti. Pomoc v rodine bola na prvom mieste.
„Došól som domo ze školy, a už som mal napísané: Ic na Vojtkov vŕšek prevrácit seno. Pet, šest ročné dzeci chodili
pásť, po strnisku bosé, topánky sa museli šetriť. Ako malý, som pásal husi. Ked som mal vác už išla pást sestra.
Chodilo sa po drevo do šraglí.“
„Úlohy sa robili až večer, potme alebo nerobili. To skorej. Od únavy padla hlava na stól a bolo. Alebo sme si robili
úlohy v škole, cez prestávku hned po hodzine. Muselo stačiť to čo učitel vysvetlil. Nebol som najlepší žiak ale
najhorší som též nebol.“
Na dedinách boli mnohodetné rodiny bežné a rodičia pri každodenných starostiach na poli a domácnosti sa im
nemohli natoľko venovať. Preto bolo zaužívané, že starší pomáhali mladším. V rodinách i v širšom detskom
kolektíve panovala autorita veku. Podľa veku sa posúvali medzi deťmi aj roboty, ťažšie a náročnejšie práce robili
staršie deti, jednoduchšie zasa mladšie. Pracovali s drevom, tiež na poli a v záhrade, nosili vodu, prípadne pomáhali
pri opatrovaní dobytka. Mladší mali na starosti umývanie riadu, varovanie mladších súrodencov, pasenie.
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Bola doba kamenná, doba bronzová a ak nechceme, aby bola doba plastová, separujme!
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Informačná rubrika
Tak ako každý rok, aj v roku 2018 sú na
pláne viaceré udalosti, ktoré sa v našej obci
pravidelne uskutočňujú. Spomenuté sú udalosti,
ktoré sú organizované alebo neorganizované
obcou. Tu sú niektoré z podujatí, ktoré sa
chystajú na tento rok:


Jarné upratovanie obce



Tradičné stavanie mája



Slávnosť sviatku Najsvätejšieho
Ježišovho spojená s omšou a procesiou

srdca



5. ročník podujatia Hurá prázdniny 2018



Hasičská súťaž



Súťaž o pohár prezidenta hasičského a
záchranného zboru v SR



Hody 2018 a hodový sprievod

Budeme radi ak aj Vy prispejete svojimi článkami, postrehmi a názormi do nášho občasníka.

Úradné hodiny obecného úradu
v Lošonci
Pondelok

7:30 - 12:00

12:30 - 15:00

Utorok

Nestránkový deň

Streda

7:30 - 12:00

12:30 - 17:00

Štvrtok

7:30 - 12:00

12:30 - 15:00

Piatok

7:30 - 13:00

Matrika je na OcÚ v Smoleniciach
Knižnica je otvorená
v stredu od 13:00 - 17:00

Zmena zimného času na letný čas

25. marec 2018 (nedeľa)
čas meníme: z 2:00 na 3:00

dňa:

Dobrovoľný hasičský zbor
vyhlasuje nábor nových
členov
Prihlásiť sa môžete do konca marca 2018 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.

Dobrovoľný hasičský zbor oznamuje, že tento rok sa
pripravujú preventívne prehliadky nebytových
priestorov, kde sa nachádzajú vykurovacie telesá.
Občania budú vopred informovaní.
Lošonský spravodaj. Vydáva Obecný úrad v Lošonci.
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Reštaurácia & piváreň U Golema
ponúka denné menu (11:00 - 14:00),
možnosť spoločenských podujatí - jubileá, svadby,
výročné oslavy, firemné večierky, kary.

Kontakt:
0948 618 616
0948 271 026
Adresa:
Lošonec 176
@uGolemaLosonec

