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zadarmo

„1. LOZORSKÉ VŠELICO“ plné farieb, vôní a dobrej nálady
pre účinkujúcich a večer to zase všetko
upratať.
R. Masárovi a M. Havlovi ďakujeme, že
sa postarali, aby účinkujúci neboli hladní. P. Prokopovi za zapožičanie altánku
nad pódiom. Firme Elektro Haramia a
firme Herrys (p. Bečárovi) za poskytnutie finančnej výpomoci a firme Bobo
reklama za bezplatnú výrobu propagačných materiálov.

Kto tam nebol, neuverí, koľko my
máme v Lozorne šikovných ľudí. Takých, čo vedia svojimi rukami povyrábať všelijaké krásne i užitočné veci:
napr. plstené rukavice, šály či klobúky,
alebo rôzne dekoračné predmety do
domácnosti, či na pohladenie duše.
Patchworkové vianočné gule rôznych
farebných kombinácií – až bolo ťažko si
vybrať. Medík od usilovných včeličiek,
koláčiky od šikovných gazdiniek. Vianočné trubičky boli preč prvé. Nabudúce musia pripraviť viac. Taktiež keramické výrobky, drôtené ozdôbky, ručne
šité papučky, vence, mydielka, čelenky
do vlasov... Ochutnávka syrov a mliečnych výrobkov, ktorú pripravilo naše
družstvo nemala chybu. Ľudia sa tam
otočili niekoľkokrát.
Pán starosta nás privítal ako sa patrí
– pekne v kroji. A s našimi spevákmi
z Enem tak a Ženským speváckym súborom (tiež v Lozorskom kroji) slávnostne zahájili náš prvý jarmok, ktorý
sme nazvali „Lozorské všelico“. Lebo
nájsť sme tam mohli doslova „všelico“ –
od výmyslu sveta!
O zábavu sa nám starala aj cimbalovka Jána Stupku a tak sa nám zapáčili,
že ešte ďalšie kolečko pridávali. Keď
sa zotmelo, Arielka Pavlovičová (tiež
Lozorňanka) zo skupiny Eliah dance
group nám predviedla ohňovú show a
tí, čo vydržali do konca, si za odmenu

a s prianím, nech nám to takto skvele
vyjde aj o rok, vypustili na oblohu balóniky šťastia.
Za každou vydarenou akciou stoja ľudia, ktorí sa o to pričinili. Preto chcem
týmto vyjadriť vďaku nadšencom zo
skupiny PRO – Lozorno, ktorí túto
akciu od nápadu až po realizáciu uskutočnili, Obecnému úradu, že túto akciu podporil a pomohol pripraviť. Ale
poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom,
ktorí pomáhali stavať stánky, pripravovať pódium, ozvučenie, pohostenie

A v neposlednom rade patrí veľká
vďaka predávajúcim remeselníkom,
ktorí aj napriek nie práve najlepšiemu
počasiu prišli, ukázali svoj talent, ponúkli svoje výrobky a samozrejme vám,
ktorí ste ich svojou účasťou a kúpou
podporili. Všimli ste si, že každý darček, čo ste si kúpili mal nálepku „Výrobok z Lozorna“?
Verím, že sa z tohto milého podujatia
stane tradícia a najneskôr o rok sa uvidíme. Možno aj skôr, snáď niekedy na
jarnom jarmoku. Ak sme na niekoho
z vás náhodou zabudli, alebo sme vás
ešte neobjavili a patríte medzi šikovníkov, čo dokážu sami všeličo povyrábať,
dajte o sebe vedieť. My sa vám určite
ozveme.
B. Hurajová
Foto: Tibor Végh
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- +421 948 610 167
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.
Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 23.9.2015
Prítomných: 7 poslancov
Neprítomní: D. Rušinová, P. Šimonič
OZ v Lozorne na svojom zasadnutí dňa
23.9.2015 prijalo vo veci Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Malacky, číslo konania Pd 61/15/1106-3 zo
dňa 03.6.2015 nasledovné rozhodnutie:
a) vyhovuje protestu prokurátora
Okresnej prokuratúry Malacky, číslo
konania Pd 61/15/1106-3 v celom jeho
rozsahu.
b) v zmysle vyhovenia protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Malacky,
číslo konania Pd 61/15/1106-3, ruší
v celom rozsahu VZN obce č. 5/2004
o vykonaní ochrannej deratizácie a dezinsekcie.
OZ v Lozorne schvaľuje rekonštrukciu
oplotenia ŠK z rozpočtu obce.
OZ v Lozorne schvaľuje dotáciu ŠK Lozorno – futbalový oddiel na športovú
činnosť vo výške 10 000 EUR.
OZ v Lozorne schvaľuje rozšírenie
obecnej Materskej školy o jednu triedu
(10 detí) na základe predloženého projektu a získanej dotácie od MŠVVaŠ vo
výške 20 000 EUR a zároveň poveruje
starostu obce zahájením výberového
konania na dodávateľa rekonštrukcie.
OZ v Lozorne odročuje bod č. 7 –
„Schválenie návrhu na obstaranie nového Územného plánu (ÚPN) obce
Lozorno na obdobie r. 2017 – 2032 (15
rokov) na základe skončenia účinnosti
pôvodného územného plánu obce Lozorno dňom 31.12.2016“ na budúce
zasadnutie OZ.
OZ v Lozorne schvaľuje spolufinancovanie prekládky VN (vedenie vysokého
napätia) nad lokalitou Troganove lúčky
so ZSD (Západoslovenská distribučná
a.s.) vo výške 28 053,11 EUR bez DPH.

OZ v Lozorne schvaľuje odkúpenie
priľahlého pozemku parcela registra
„C“ č. 9308/32 – záhrady vo výmere
131m2, zapísaný na liste vlastníctva
č. 588 vo vlastníctve Boženy Drahošovej rod. Ondriašovej, bytom Hlavná
325/46, 900 55 Lozorno v podiele 1/1,
ktorý tvorí súčasť prístupovej miestnej
komunikácie, do vlastníctva Obce Lozorno za vzájomne dohodnutú kúpnu
cenu 1 € s tým, že náklady spojené so
spísaním kúpnej zmluvy a s katastrálnym konaním, predmetom ktorého je
prevod vyššie uvedenej nehnuteľnosti,
znáša v plnom rozsahu kupujúca Obec
Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje čerpanie rezervného fondu vo výške 33 449,13
EUR na kapitálové výdavky (dobudovanie ČOV) podľa §10 odst. 8 zákona č.
583/2004.
OZ v Lozorne schvaľuje návrh VZN č.
1/2015, ktorým sa nahrádza VZN č.
1/2013 „O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno“.
OZ v Lozorne schvaľuje VZN č. 2/2015
„O určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach“, ktorým sa ruší VZN č.
2/2013.
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcela registra „C“ č.
8880/766 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 60m2, zapísaný na liste
vlastníctva č. 963 vo vlastníctve obce
Lozorno v podiele 1/1 v zmysle ust.
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitého
zreteľa pre žiadateľa Jozefa Klinga a
manž. Ladislavy Klingovej r. Minarovičovej, bytom Dlhá 815/30, Lozorno v sume 1 €/m2 s tým, že poplatky

Antikvariát a kníhkupectvo
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Knihy, ktoré zháňate či
potrebujete, alebo tie, o ktorých
ste ani nevedeli,
ale keď ich zbadáte,
viete, že ich musíte mať.

spojené s prevodom znášajú v plnom
rozsahu kupujúci. Ide o pozemok, ktorý v minulosti vlastnili ako roľu rodičia
žiadateľov a jeho súčasní užívatelia ho
užívajú ako oplotenú predzáhradku a
ako svoje vlastníctvo.
OZ v Lozorne schvaľuje Zmluvu o
zriadení vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve obce Lozorno v
Obecnom zastupiteľstve (BA-Cintorínska NNK) na parcele reg. C 559/3,
2138/7 a parcele reg. E 672/21 a
1257/1 so ZsD a.s. (Západoslovenská
distribučná), Čulenova 6, Bratislava.
OZ v Lozorne schvaľuje dodávateľa fy
ALLEXIS s.r.o., Staré Grunty 1/B, Bratislava na vypracovanie žiadosti o NFP
(OPKŽP) na ČOV a Vodojem v cene
6 000 EUR s DPH.
OZ v Lozorne odročuje bod č. 16 „Návrh poslanca OZ Antona Zemana, na
zmenu členov dozornej rady (DR) Lozorno s.r.o.“ na budúce zasadnutie OZ.
OZ v Lozorne schvaľuje dodávateľa fy
CNS EuroGrants s.r.o., Poľná 5626,
901 01 Malacky na projekčné a konzultačné práce na získanie dotácie na zlepšenie tepelno-technických vlastností
Základnej školy (3 budovy) Lozorno a
budovy Športového klubu Lozorno na
základe výzvy Enviromentálneho fondu SR.

OZNAMY OBCE
Opätovne prosíme občanov, aby
smetné koše osadené na cintoríne používali výhradne na vyhorené sviečky. Ostatný odpad - vyradené lampáše, zvädnuté kvety,
burina a iné patrí do kontajnera,
ktorý je vedľa cintorína. Za ústretovosť vopred ďakujeme!
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Pripravte sa na zimné vykurovacie
obdobie
Vážení občania!
S príchodom chladnejších dní začíname
v našich domácnostiach pripravovať
na zimnú sezónu vykurovacie telesá.
Skôr ako začneme intenzívne kúriť,
mali by sme začať tým, že riadne vyčistíme a vymetieme komín. Túto povinnosť nám ako majiteľom nehnuteľností
ukladá vyhláška MV SR č. 401/2007.
Vykurovacie obdobie je časové obdobie,
kedy je nebezpečenstvo vzniku požiaru väčšie. Rozhodujúcim činiteľom pre
bezpečnosť vykurovacích zariadení je v
prevažnej miere človek, jeho vedomosti
a vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky.
Medzi najčastejšie zistené nedostatky
patria nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha
vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez
dozoru, odkladanie žeravého popola na
nebezpečných miestach, do horľavých
nádob a podobne.
Dôležitá je prevencia a hasiči vám preto
ponúkajú niekoľko rád, na ktoré by ste
počas vykurovacieho obdobia nemali
zabúdať:
• neprekurujte vykurovacie telesá,

Spoločenské okienko

neskladujte a nesušte v ich blízkosti
horľavé materiály a neponechávajte ich
bez dozoru
• nepoužívajte na rozkurovanie horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či
denaturovaný lieh
• dbajte na to, aby vykurovacie telesá –
sporáky boli umiestnené na nehorľavej
podložke predpismi určených rozmerov
a odborne zaústené do komínových
prieduchov
• dbajte na to, aby neboli ponechané v
prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžaduje trvalý dozor, napríklad spotrebiče bez regulácie

Zomreli
Polák Michal
Pálková Mária
Valentová Mária
Bordáčová Františka
Slobodová Adela
Antónia Dujničová
Štefan Štepánek

66 rokov
69 rokov
86 rokov
90 rokov
88 rokov
95 rokov
87 rokov

• dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhé palivá a
iné materiály
Len dôsledným dodržiavaním týchto
rád predídete vzniku požiarov vo vašich
domoch. Zamyslite sa nad nimi. Využite túto možnosť aby ste vy a celá rodina
prežili zimné vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.
Spracovala Preventívna komisia
OV DPO Malacky

Výsledky letnej čitateľskej súťaže
„Prázdninová knižnica 2015“

Narodili sa
Haramiová Emily
Zúbor Samuel
Rebeka Hurbaničová
Justína Iváková

Darovanie krvi

Do súťaže sa zapojilo 13 čitateľov, z toho 7 dospelých.
Vypožičali si spolu 103 ks kníh.
Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií: deti od 6 – 14 rokov a dospelí.
Deti:
I. miesto Evička Gabrhelová s počtom 26 ks vypožičaných kníh
II. miesto Marcelka Pirušová s počtom 22 ks vypožičaných kníh
III. miesto Dominika Hojzáková s počtom 17 ks vypožičaných kníh
Dospelí:
víťazkou v kategórii dospelých je pani Ing. Anna Hronská s počtom 8 ks vypožičaných kníh.
Roman Kvanka, manažér knižnice

Miestna organizácia Červeného kríža Lozorno pozýva darcov krvi a ostatných občanov,
ktorí chcú a môžu pomôcť pri
záchrane ľudských životov na
odber krvi dňa 5.11.2015 od
7:00 hod. v Klube dôchodcov v
Lozorne.
Vopred zo srdca ďakujeme!
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„1. LOZORSKÉ VŠELICO“ plné farieb, vôní a dobrej nálady
dokončenie zo str. 1

Pohlédnite ludé, jaké pjekné vjeci. LOZORSKÉ VŠELICO, šak to je taký naozajstný jarmak. Všelico vám tu majú.
Mje sa lúbili tí drátkári. Jak to enem
spravili, vypáda to enem zmochlaný,
zgundžaný drátek a taká pjekná vjec
je z teho. Ná nekúp si to na památku
z prvého Lozorského jarmaku! Alebo
tepué čepičky, rukavičky plscené aj štrikované, (šak zima sa už aj tak ciskne do
dverí). Co tá Idka šecko neví? Hrnečky,

ale frišké nadojené.
Nebíčko v hubje. A
na cedulce byu aj
recepis. Potom voňavé mydéuka. Suaďunký, voňavý med,
„kúpte si paničky,
kúpte si
hned.“
Nemohua sem porozumjet, ked mja
Miško presvídčau,
že ked si ten plajvajz strčím do zemi,
vyroste mi kvjecinka. No enem, aby
to nebyua lebeda.
Lebo tej byuo tehoto roku dost, aj ked
byli hrubé hice. A
jak potom može
nekdo vypestovat
také pjekné kvjeciny, jaké tam mjeu
Lojza Mikulášek.
Gladióle a georgyne
jak záchodový dekl
(s prepáčením). Isce

talérečky, miščičky a pohárčekú, jéj jak
sa vňuci zaradovali, to byu dáreček.
Muadým sa najvjec lúbili tí šperky do
vuasú, na ruku, lebo na krk. Že fčil sa
to tak nosí. Nám sa to zdá kolotočárské,
pro muadých je to „cool“. Šeci sme si
pochucili na maškrtkách a na „moderních“ kouáčkoch. Ale mje by lepší ulahodziua hroznová, alebo zelová taška.
Na rok sa ňu strojím. Pošmákua sem si
na tých naších syroch. To byuo z našého družstevního mléka. Vjerili by ste?
Žádne rídke, jauové - odtučnené mléko,

sa nedá šecko pomenovat, co tam byuo.
Do došeu, ten vidzeu. Aj zažiu. Pán
richtár byu v kroji. Uvédeu túto akciu
aj naších spjeváku a starau sa, aby im
hrdéuka nevyschli. Vínečko aj burčák,
fazulovica, cigánska pečenka - to rozvoňavauo po ceuém starinci.
Keby to seménko v jaseň zasíté (jak
nám zaspívali naše spjeváčky) sa ujauo
a každým rokem sa rozrastauo. Byuo
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to pjekné, byuo to také naše. Presvječiuo nás to, že naší ludé sú na šecko. Sú
veseuí, sú spjevaví, sú k roboce a sú aj
k misy. Daj im Pán Buh aj na rok siuy.
Rádzi by sme to ešče ráz zažili.
Vaša spoluobčanka
Foto: Tibor Végh
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Dobrovoľný obecný hasičský zbor v Lozorne oslávil v
septembri 125. výročie založenia
sičov a za tónov dychovej hudby započal sprievod obcou.
Počas
sprievodu
bolo zastavenie pri
soche patróna hasičov sv. Floriána,
kde mu bola vzdaná
pocta a položenie
kytice. Aj táto socha
dostala nový šat,
o ktorý sa postaral
náš člen p. Jozef
Cehlárik a ďalší členovia zboru. Potom
sprievod pokračoval do kostola na
svätú omšu, ktorú
celebrovali kňazi
Nastúpenie všetkých zúčastnených hasičov pred Obecným úradom Lo- Vladimír Sabo, Pazorno
vol Flajžík a kňaz z
Dunajskej Lužnej.
Pri tejto príležitosti poctili náš zbor Počas svätej omše bola pokrstená replivzácni hostia, a to prezident Dobro- ka práporu z roku 1920 aj knižná puvoľnej požiarnej ochrany Slovenskej blikácia. Krstnou mamou tohto krstu
republiky PhDr. Ladislav Pető, ako aj bola najstaršia členka zboru Štefánia
dlhoročný priateľ z Českej republiky, Veselá (68 rokov členstva). Po ukončení svätej omše
predseda poďakoval v mene zboru a
prezidenta DPOSR
kňazom a odovzdal
im dar a kyticu.
Potom sa hasiči v
sprievode
presunuli do Centra kultúry Lozorno, kde
pokračovali v oslavách slávnostnou
schôdzou. Za tónov
hasičskej hymny,
ako aj štátnej hym-

zina. Publikáciu, ktorú vydala obec,
ešte pokrstili predseda zboru, starosta
obce, prezident DPOSR, miestostarosta Juhomoravského kraja a potom
ju starosta obce a predseda odovzdali
hosťom a členom zboru. Ďalej veliteľ
a predseda zaslúžilým členom zboru
slávnostne odovzdali stuhy za vernosť. Prezident poďakoval členom za
prácu v hasičskom zbore a vyzdvihol
úsilie, ktoré vynakladajú a zároveň poďakoval aj rodinným príslušníkom. Po
ukončení schôdze bol slávnostný obed.
V popoludňajších hodinách bola ukážka hasičskej techniky, ktorú predviedli
hasiči záchranného zboru v Malackách,

Krst repliky práporu z roku 1920

hasičskej techniky nášho zboru, ako aj
historická technika, ktorou náš zbor
disponuje. Potom bola voľná zábava
pred hasičskou zbrojnicou, ktorú nám
spestril spevácky zbor Enem tak z Lozorna. Vo večerných hodinách sa táto
oslava ukončila.
Spracoval Jaroslav Urban st.
Foto:Kamil Rímeš

Sprievod k soche sv. Floriána

miestostarosta hasičov Juhomoravského kraja Josef Gargula s manželkou,
viceprezident pre mládež Anton Urdovič, predseda OVDPOSR Malacky Jozef
Šturzik, veliteľ OR HaZZ Malacky plk.
Ing. Pavol Mikulášek, rodina Túrska,
ako aj ďalší hostia a zástupcovia zo
zborov DHZ Turie, Plavecké Podhradie,
Kuchyňa, Sološnica, Láb, Pernek, Zohor, Vysoká pri Morave, Malacky, Veľké
Leváre, ako aj naši členovia. Hostia a
členovia nášho zboru si uctili pamiatku zosnulých hasičov položením venca
a zapálením sviečky pri hlavnom kríži.
O 9:00 dal veliteľ zboru Jaroslav Urban
ml. nástup všetkých zúčastnených ha-

ny vstúpili do sály
hasičské prápory za
doprovodu veliteľa
a hasiči im vzdali
poctu. Potom predseda privítal hostí
a ostatných členov
a uctili si pamiatku
zosnulých hasičov,
zároveň predseda
podal správu k publikácii o histórii
miestneho hasičského zboru, ktorú
spracoval
autor
PhDr. Peter Bre- Slávnostná schôdza v sále CK Lozorno
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Spevácka skupina LOZA oslávila päťročnicu
Pod umeleckým vedením známeho
a rešpektovaného hudobníka Mgr.
art Pavla Zajáčka funguje spevácka
skupina LOZA v malebnej záhoráckej
dedinke Lozorno už celých päť rokov.
V podaní speváčok z LOZY ožívajú ľudové piesne predovšetkým zo Záhoria na oboch stranách Malých Karpát,
veľkolepé oslavy päťročnice si spevácka skupina užila posledný septembrový víkend v Lozorne.

a predovšetkým Obecnému úradu Lozorno.
Loza, teda vinič alebo vínna réva, sa stal
symbolom speváckej skupiny, ktorú aktuálne tvorí jedenásť speváčok, väčšina
v produktívnom veku až po dôchodkyne. Pod umeleckým vedením Pavla
Zajáčka spievajú na podujatiach od Plaveckého Podhradia až po Pusté Úľany,
od Suchohradu po Doľany. Počas svojej
päťročnej existencie
vystupovali na populárnych stupavských „Dňoch zelá“,
vo vianočnom čase
nielen na Záhorí,
ale aj v Bratislave na
Hviezdoslavovom
námestí či s chórom
Augustíni v Bazilike
Minor v Marianke.

a jubilejných obradoch a svojím podaním pohladí dušu každého milovníka
hudby. Ľudové piesne Záhoria a západnej Bratislavy, málo známe, či takmer
zabudnuté zbierky, ožívajú, viachlasné
podanie piesne Hallelujah si zamilovali
mnohí priaznivci LOZY.
Po dvoch cédečkach sólistiek vydali
aj spoločný album „Naše Záhorie“, na
ktorom nahrali niekoľko piesní aj v
spolupráci s operným spevákom Martinom Babjakom, slávnym barytónom,
ktorý ľudové piesne obľubuje zo svojho
detstva.
LOZA vystupuje na akciách Centra kultúry a kultúrnej komisie pri Obecnom
úrade Lozorno a čas medzi skúškami a
vystúpeniami si kráti spoločnými výletmi, vernisážami, návštevou koncertov
a stretnutiami plnými zábavy a smie-

Vedúca súboru p. Valika Foltýnová (v strede), v pozadí členovia kapely
Zajačkovci

Päť rokov svojho pôsobenia oslávila
LOZA v kruhu verných poslucháčov
z Lozorna, svojich rodín a blízkych
priateľov, aj ostatných milovníkov ľudových piesní a živej hudby. Na oslavu pätročného výročia prišla skupine
LOZA zahrať kapela Zajačkovci, ktorá
ich spev aj hudobne doprevádzala a prítomných mimo iného očarila anglickou
verziou piesne Hallelujah od Leonarda
Cohena. Prekvapenie v podobe krátkeho filmu o pôsobení skupiny a výstižné
charakteristiky jedenástky speváčok
pripravila Vlasta Miklošová, pôsobivým darčekom v podobe ručne maľovaných tričiek speváčky prekvapil 9-ročný
Samko Foltýn, vnuk jednej zo sólistiek
skupiny.
V aktuálnom období vinobraní nechýbali vo sviatočnom repertoári LOZY
vinárske a vinohradnícke piesne, medzi
ktorými zazneli zaujímavosti o vínnej
réve a nevšedné informácie o histórii vína. Medzi prítomnými hosťami
bol aj Albín Škoviera, ktorého texty si
vyspevujú priaznivci ľudovky spolu s
LOZOU. Spevácku skupinu pri oslavách päťročnice podporili rodiny, ktorým vyjadrili speváčky veľkú vďaku za
podporu, rovnako aj sponzorom, Poľnohospodárskemu družstvu Lozorno
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Vinárskymi a vinohradníckymi piesňami LOZA rozveseľuje ľudí v celej
Malokarpatskej
oblasti. Priaznivcov
poteší a rozosmeje
samostatný
pro- Speváčky z Lozy sú všetko veselé žienky
gram s vinárskymi
piesňami, vtipmi, poviedkami, zážitka- chu. Zažite aj vy niektoré z vystúpení
mi a predovšetkým osvetou o histórii LOZY a nechajte sa zlákať atmosférou,
vinárstva v regióne Malých Karpát. V ktorú speváčky zakaždým vyčarujú.
októbri, mesiaci úcty k starším, znejú
na ich skúškach a pri vystúpeniach aj
VH
duchovné piesne, spevácka skupina tiež
Foto: Vilo Végh
pravidelne vystupuje na svadobných

Dámy nám predviedli aj kostýmy vo farbách jesene
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Galavečer mažoretiek SOFFI Lozorno
Tak, a máme to za sebou – náš 1. Galavečer mažoretiek SOFFI Lozorno, ktorý
sa konal v sobotu 26. septembra v sále
ŠK Lozorno.

jou miniformáciou. Ďalej sa predstavili
všetky naše sólistky, duo formácie, veľké a malé formácie a vystúpenie ukončili najstaršie dievčatá so svojou mix

No a koniec galavečera bol úplne super,
lebo sme mali aj tortu so sviečkami,
ktorú nám upiekla babička jednej z nás
- teta Marta Jánošová - a mňam, bola
úžasná.
Od našej vedúcej krúžku sme dostali pri tejto príležitosti aj darček - je to
maskot „sloník Sofík“, ktorý nám odteraz bude prinášať šťastie pri súťažiach a
vystúpeniach.

Letné mažoretkové sústredenie na Kamennom Mlyne bolo plné práce aj zábavy

Ako prvá prišla s nápadom usporiadať
galavečer naša vedúca krúžku a my sme
sa samozrejme tomu veľmi potešili, že
si zase raz môžeme zatancovať pred
obecenstvom.
Prípravy na galavečer začali ešte v júni,
kedy si naše mamičky rozdelili úlohy
a my sme začali rozmýšľať, ako to celé
bude vyzerať a čo všetko vám tam zatancujeme.
Už na letnom mažoretkovom sústredení, ktoré sme mali od 12.7. do 17.7. na
Kamennom Mlyne sme si nielen užívali
týždeň hudby, tanca a hier, ale sme sa
začali svedomito pripravovať a opakovať všetko to, čo sme sa doteraz naučili.
Inak - zase raz bolo fajn v tábore - bolo
nás tam 19 dievčat a užili sme si veľa
zábavy, a keď bolo krásne počasie, tak
sme sa aj vybláznili v bio bazéne.

formáciou. Celkovo sme predviedli 18
vystúpení. Hosťovať na náš galavečer
prišli aj deti z detského folklórneho súboru „Jabúčko“ z Jablonového a krásnu
ohňovú show predviedla Arielka Pavlovičová - za čo im týmto veľmi pekne
ďakujeme.

Týmto galavečerom a naším tancom
sme vlastne chceli poďakovať všetkým, ktorí nás počas našej 6-ročnej
činnosti podporovali a pomáhali nám.
Sú to všetci naši sponzori, ktorí nám
materiálne aj finančne pomohli, ale
hlavne sme sa chceli poďakovať našim
rodinám a našim mamičkám, lebo ony
sú tie, ktoré si zaslúžia našu najväčšiu
vďaku.
Takže ešte raz vám všetkým veľmi pekne ďakujeme a veríme, že nás aj naďalej
budete podporovať.
Vaše Mažoretky SOFFI Lozorno a
vedúca krúžku Dana Hurbaničová
Foto:dh, Silvia Šablicová

Galavečer sme si všetky užili v slávnostnej atmosfére

No, ale aby sme sa vrátili k nášmu galavečeru. Už deň predtým na generálke
nám mamičky krásne vyzdobili sálu a
všetky sme sa už nevedeli dospať soboty.
Nakoľko niektoré dievčatká sa nemohli
pre chorobu zúčastniť, tak sme nevystupovali úplne všetky, ale aj tak nás
bolo dosť - 49 dievčat.
Ako prvé vystúpili naše dievčatká zo
škôlky - naše malé Sofinky a zatancovali svoj tanček ešte za pomoci našej
pani vedúcej. Potom sa predstavili naše
najstaršie juniorky a seniorky so svo-
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Najkrajší je vzťah s deťmi. Keď vidíte ako vám rastú
a dospievajú pod rukami. To je to krásne.
Rozhovor s pani Aničkou Ledníkovou, ktorej prešli rukami 2 generácie detí v Lozorne
Aj takouto cestou jej chceme prejaviť veľký
obdiv a vďaku. Celý život žije a donedávna
pracovala v Lozorne ako učiteľka MŠ, do
ktorej nastúpila v novembri 1974, do vtedajšej dvojtriednej MŠ Kaštieľ. V školstve
bola 41 rokov a z toho 16 rokov ako riaditeľka (do roku 2010). Začínala ako nekvalifikovaná učiteľka, no práca s deťmi ju
natoľko zaujala, že si urobila pedagogické
vzdelanie ukončené v roku 1980.

Čo bolo pre vás na tomto povolaní
najkrajšie?
Čo je najkrajšie? No predsa vzťah s deťmi, keď vás majú radi, keď vyliezajú
na kolená, keď vás stále hladia, keď sú
usilovné a chcú sa vám páčiť, keď spolupracujú pri učení, keď vám dennodenne
nakreslia alebo vyrobia nejakú drobnosť, keď z domu donesú jeden cukrík

udržať jestvujúcu budovu školy v prevádzke. Zatekala celá strecha, neustále sa
kazili ponorky v studni, všetky toalety
boli zle spádované, kotly na uhlie mali
slabý výkon, okrem toho bol nedostatok uhlia, najvyššia teplota akú sme v
zime dosiahli bolo 11°C.
Povedzte nám ako dlhoročná pedagogička, aké zmeny v školstve by ste
uvítali?
Podľa mňa by sa malo dostať pod zákon zníženie počtu detí v triedach,
maximálne na 15. A učiteľky by mali
mať asistentku pri práci. Tak by sa viac
umožnil individuálny prístup k deťom.
Ďalej by každá trieda mala byť vybavená kvalitnou počítačovou technikou s
detskými náučnými programami pre
každodennú prácu a zábavu. Tak si to
podľa mňa vyžaduje dnešná doba. Treba si uvedomiť, že deti sú v zariadení
10,5 hod. a preto predkladané činnosti
musia byť rôznorodé. Ale chýba aj odborno-metodické poradenstvo pre učiteľky a riaditeľky a aj pre samostatné
deti, určite by pomohli spádové logopedičky či psychologičky.

V roku 1976 pred starou MŠ Kaštieľ

Prečo ste si vybrali práve toto povolanie a kedy ste už vedeli, že je pre vás
to pravé?
Musím sa priznať, že povolanie učiteľky bolo pre mňa z núdze cnosť, pretože sa mi skončila materská dovolenka
s prvým synom, ktorá bola vtedy iba
pol roka. Zaúradovala náhoda, keď ma
pani Mariška Bertovičová oslovila na
ulici, či nechcem ísť pracovať do materskej školy. No a tak som tam zostala až
doteraz. A že chcem zostať naďalej pracovať pri deťoch, som sa rozhodla po
druhej materskej dovolenke.
Ako si spomínate na svoje začiatky?
Dnes už s úsmevom, ale poviem vám,
že boli veľmi ťažké. Prvé týždne som si
nevedela s deťmi ani poradiť, skôr riadili oni mňa a v hlave mi hučalo každý
večer ako vlny pri mori. Chytali sa ma
všetky detské choroby a plat bol 700
Kčs.
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a keď vidíte ako vám rastú a dospievajú
pod rukami. To je to krásne.
Je niečo, čo bolo pre vás na tejto práci
najťažšie?
V blízkej minulosti
som nič najťažšie
ani nevnímala, ale
v tej dávnej minulosti bolo veľmi ťažké zvládnuť vysoké
počty detí v triedach. Detí bolo
každoročne v predškolskom oddelení
37 až 39 a to dá
veľmi zabrať. A k
tomu sa samozrejme pridal veľký
strach, aby sa deťom nestal vážny
úraz. Z funkčného
obdobia si spomínam ako bolo ťažké

Skúste zopár slovami porovnať, čo sa
za tie roky zmenilo v tomto obore?
Samotná práca s deťmi je teraz ďaleko
voľnejšia, pretože sa môže pracovať aj
podľa voľby detí, kedy si môžu vybrať z
pokračovanie na str. 9
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predloženej ponuky a v skupinách. Čo
sa zmenilo pre učiteľky? V minulosti
boli povinné školenia, či metodicko odborné, logopedické minimum, prevádzkovanie školy, mzdové minimum alebo
dokonca aj politické. Ďalej sme dostali
náhľady nových smerov - krok za krokom. Školenia boli náročné na čas, ale
dalo sa to zvládnuť a vždy to malo prínos.
Zažili ste počas vašej praxe niečo pekné, čo vám pripravili, alebo podarovali žiaci?
Deti každý deň niečo pripravia, ale vynára sa mi zo spomienok moja 50-ka,
keď som prišla na odpoludňajšiu smenu
a všetky deti s pani učiteľkou ma čakali
s nakreslenými kytičkami, vyzdobenou
triedou a pesničkou na perách. Hoci to
bolo krásne, padla aj slza.
Za toľký čas s detičkami ste museli
zažiť kopec veselých chvíľ, spomínate
si na vtipnú príhodu, ktorá vás rozosmiala?

Niektoré výroky nás nielen rozosmejú a
udivia ale aj zostanú v pamäti. Skutočné výroky detí:
- „Pani učiteľka ty vieš čo je to sex?“ „No povedz!“ - „To je keď mamina sedí
na posteli a tatko jej pozerá na prsia.“
- „Nehovor pani učiteľke, že jej uteká
očko na pančuche, ona to vie, lebo ona
všetko vie.“
- „Pani učiteľka, tvoje didinky vonia ako
medovník.“
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- „Pani učiteľka,
vieš prečo som nespievala? Lebo sa
furt strašne hanbím.“
Povolanie učiteľky
predstavuje
pre väčšinu ľudí
neľahkú profesiu,
uvažovali ste niekedy o zmene?
Za tie dlhé roky
veľký počet žien
mi povedalo „ja by
som to robiť nemohla“. Je to ťažké povolanie, predsa
pracujete so živými citlivými deťmi,
ktorým sa nesmie nič zlé stať a sú to
najcennejšie pre svojich rodičov. Boli
určite aj také chvíle, keď som si povedala, že v inom zamestnaní si ženy v čase
keď únava vrcholí zoberú dovolenku na
oddych, ale v škôlke to jednoducho nie
je možné, lebo by musela zastupovať
ďalšia unavená učiteľka.
Po rokoch strávených v obklopení
šantiacich sa
detí si viete
vôbec
predstaviť takú obrovskú zmenu
akou je prichádzajúci oddych?
Všetko musí raz
skončiť i keď
takýto koniec
ťahá za sebou aj
smútok a slzy.
Myslím, že som
sa dostatočne
pripravila
na
odchod, myslím
časovo, lebo jedna maminka mi
povedala „pani
Ledníková, nehovorte, že končíte, lebo to už hovoríte
5 rokov“. Po smutnom konci nasleduje
radostný oddych, mám malú pol ročnú
vnučku a pri nej mi prejde čas.
Chcem poďakovať všetkým kolegyniam
za dobrú a peknú spoluprácu a zaželať
celému takmer 90 člennému kolektívu
veľa zdravia, úspechov a spokojnú rodičovskú verejnosť.
Rozhovor pripravila Gabika Ulehlová
Foto: archív rodiny Ledníkovej

Chcete fotky do albumu, na web,
obraz, kalendár alebo ako dar
k Vianociam?

• portréty
(ateliér / exteriér / u vás)
• novorodeniatka
• rodinné fotenie
• business portréty
• produktové foto
• fototripy

Kontaktujte nás:
info@tibiphoto.com
mob.: 0948 822 600
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Zo života našej školy
Októbrové čítanie otcov

výkonný riaditeľ Slovenského národného strediska pre ľudské práva Mgr. Marián Mesároš. Víťazom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Cezpoľný beh
V piatok 2.októbra sa žiaci našej školy zúčastnili obvodného
kola v cezpoľnom behu. Súťaž sa konala v Malackách a Šimon
Švejda z 8.A triedy získal pre našu školu výborné 2.miesto v
kategórii jednotlivcov. V kategórii 3-členných družstiev získali chlapci Timotej Haramia (9.A), Samuel Jankových (8.A)
a Šimon Švejda (8.A) pekné 2.miesto. Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Tvorivá jeseň
Veselé čítanie našich ockov

Na piatok 2.10.2015 sa prváci z našej školy veľmi tešili.
Na hodine čítania privítali ocka svojej spolužiačky Elišky - pána Mikulu. Skvelým spôsobom deťom čítal z knihy
„O kozliatkach“. Príbeh spestril premieňaním hlasu a perfektným spevom. Prváci si počas čítania oddýchli, zasmiali
sa, vypočuli si novú rozprávku. Po rozlúčke s oteckom, ktorý sa ako prvý odhodlal tento rok čítať prváčikom sa ozývali detské hlasy: „Nabudúce príde čítať môj ocko!“ A my sa
na ďalšieho otecka už teraz tešíme. O týždeň neskôr sme
privítali v 1.B triede otecka Laurinky a Nellky a nálada v
triede sa zmenila na rozprávkovú, plnú malých hercov. Pán
Jochim priniesol krásne rekvizity a detičky ho počúvali so zatajeným dychom. Ďakujeme!

Moje ľudské práva

Je tu. Krásna, veterná a daždivá
pani „Jeseň“. Okolie našej školy hrá
všetkými farbami.
Stromy pomaličky
púšťajú listy a ihličnany šišky. Pre
nás to je materiál,
ktorý nám príroda Pomocou listov sme vytvorili krásne obrázky
bezplatne daruje.
Tento materiál s radosťou využívame na hodinách výtvarnej
výchovy, ale i na krúžku výtvarného spracovania materiálu.
Keď sa tieto prírodniny skombinujú s fantáziou našich detí,
vznikajú ozaj krásne obrázky a rôzne zvieracie postavičky.
Naozaj stačí málo a naši žiaci odchádzajú zo školy s úsmevom, radosťou a v rukách sa pýšia tým, čo sa im podarilo vytvoriť. Tešia sa domov, aby sa mohli pochváliť, čo sa im podarilo vykúzliť. Veru sú šikovní!

Európsky deň jazykov v našej škole

Naši víťazi: Marcus Foltýn a Klárka Horváthová

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vyhlásilo ku
koncu šk. roka 2014/2015 3.ročník výtvarnej súťaže „Moje
ľudské práva“. Cieľom tejto umeleckej súťaže bolo navrhnúť
plagát na tému súvisiacu s ľudskými právami, čím sa rozvíja
u žiakov záujem o problematiku ľudských práv. Našu školu
v tejto zaujímavej súťaži reprezentovali dvaja žiaci - Klárka
Horváthová a Markus Foltýn z 2.B triedy. Spoločnými silami vytvorili krásny plagátik, ktorý im pomohol získať skvelé
2.miesto. Výhercom prišiel odovzdať pekné diplomy a ceny
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26. september
je
venovaný
oslave európskych jazykov.
Európska únia
disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, nakoľko
sa v nej používa
24 úradných
jazykov a viac
Čítali sme si aj cudzojazyčné knižky
ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov. Aj v našej škole sme
si tento deň pripomenuli aktivitami, ktoré si pre žiakov pripravili učiteľky cudzích jazykov. Aktivity boli rozdelené pre
žiakov I. a II. stupňa. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka si pripravili rozprávku Veľká repa a na hodine anglického jazyka
predviedli jej dramatizáciu. Starší žiaci ôsmeho a deviateho
ročníka spoločne vytvorili nástenku venovanú tomuto dňu.
Obsahom nástenky boli základné frázy pozdravov a poďakovaní v rôznych cudzích jazykoch a výstižné anglické citápokračovanie na str. 11
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ty, ako napr. „Life is short, smile while you still have teeth“.
Nemčinári priložili tiež ruku k dielu a na nástenku pridali
preklady nemeckých jazykolamov, napr.: „Esel essen Nessel
nicht, Nesseln essen Esel nicht.“
Všetky aktivity, ktoré sa uskutočnili, boli náučné, zábavné,
ale najmä motivovali žiakov k ešte väčšiemu záujmu o učenie
sa cudzích jazykov.

Verejná zbierka Biela pastelka 2015
Dobrovoľníci z našej základnej školy sa zapojili do verejnej
zbierky Biela pastelka. Táto verejná zbierka sa organizuje
každoročne od roku 2002 a organizuje ju Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska. Je to najväčšia organizácia svojho
druhu na našom území, ktorá poskytuje svoje služby v každom kraji Slovenska. V tomto roku prebiehala zbierka v uliciach 25.septembra 2015. Šesť dobrovoľníkov s pani učiteľkou Hardoňovou sa pohybovali označení veľkou bielou
pastelkou po uliciach Lozorna, a vy ste im pomohli vyzbierať
pre našich slabozrakých a nevidiacich spoluobčanov veľmi
peknú sumu 182,63 €.

Spravodaj obce Lozorno
pravil pútavú prednášku o rôznych odrodách hrozna spojenú s praktickou ukážkou a ochutnávkou. Celý deň sa tiahol
v znamení hrozna. Žiaci riešili rôzne úlohy, ktorých hlavnou
témou bolo už spomínané hrozno, jeho využitie a prínos pre
človeka. Na praktickej ukážke si mohli vyskúšať, ako sa meria
sladkosť hrozna, jeho mletie a prešovanie. Odmenou pre nás
všetkých bolo ochutnávanie sladučkého muštu a vychádzka
do vinohradov, kde mohli žiaci vidieť, ako sa hrozno zbiera
a zváža. Touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať pánovi S. Lazarovi, ktorý nám sprostredkoval kontakt s pánom
Ing. Slováčkom. Ing. Slováčkovi chceme úprimne poďakovať
za jeho vzácny čas, ktorý nám v čase oberačiek venoval, ale aj
za produkty jeho celoročnej práce, ktoré sme mali možnosť
vidieť i ochutnať.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli svojim príspevkom
podporiť nevidiacich a slabozrakých v ich úsilí o samostatný
a plnohodnotný život!

Deň hrozna
Prišla jeseň a s ňou i čas oberačiek a ochutnávok. Na našej škole sme toto krásne ročné obdobie privítali spolu s
Ing. Slováčkom zo Slovenského Grobu, ktorý si pre nás pri-

Hrozno aj mušt bolo sladké ako med

Park „Kozinec“ je bohatší o nové stromčeky

Stromy bolo treba spevniť, aby odolali aj silnému vetru

miest v Lozorne. Stromčeky sme mohli
vysadiť vďaka projektu „Revitalizácia
parku Mladý Kozinec“, ktorý sme podali
na grantový program „Tu sa nám páči
tu chceme žiť“ od spoločnosti Baumit.
Náš projekt bol úspešný a podporený
sumou 500 Eur. Za tieto peniaze sme
nakúpili stromčeky, ktoré sa stali súčasťou plánovaného mini-arboréta. Výsadba stromčekov sa konala 3.10.2015
v sobotu doobeda. Táto aktivita bola
viacgeneračným stretnutím, kde sa
ľudia zbližovali a lepšie sa spoznávali. Výsadba prebiehala vo veľmi dobrej
atmosfére a bolo cítiť, že si záhradnícke práce užívajú dospelí a aj deti. Užili
sme si krásne jesenné počasie v našom
parku a zároveň sme prispeli k jeho
skrášleniu.

Výsadbou nových stromčekov v parku
„Kozinec“ sme nadviazali na už realizovanú výsadbu zelene združením
Z-Orech. Toto združenie postupne
svojou systematickou prácou vytvorilo
z parku „Kozinec“ jedno z najkrajších

Do budúcnosti nás čaká ešte jedna
dôležitá úloha a to stromčeky polievať. Dúfam, že sa nám podarí spolu
s OÚ Lozorno a spol. Lozorno s.r.o.
nájsť ideálne riešenie na ich polievanie.
Touto cestou by som sa chcel veľmi pek-

ne poďakovať všetkým, čo sa na projekte podieľali.
Braňo Šedivý, foto: Lucia Šedivá

Tento Platan keď vyrastie, bude ústredným
stromom nášho mini - arboréta
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Čo nového u škôlkarov
prasknuté obklady v umyvárni, pán
Ostertag nalepil tapety v šatniach, pán
Šimek nám pomáha s drevom a opravou preliezok a hojdačiek, pani Lániová
a pani Černá nás zásobujú papierom.
Veľmi nám pomohli a skrášlili školský

Počas divadielka všetci sústredene počúvame

Čas rýchlo beží a počas prázdnin ešte
rýchlejšie, hlavne, keď život v našej MŠ
neutícha ani počas horúcich dní. Len čo
sa dvere za deťmi zavreli, otvorili sa pre
viacerých majstrov, ktorí sa postarali o
pekné estetické priestory. Opäť sme
rekonštruovali, a to hneď dve vstupné
chodby šatne. Vymenili sme staré radiátory, podlahy, vymaľovali a rozprávkovo vyzdobili, aby sme pre deti vytvorili
príjemné a podnetné prostredie.
Okrem nových priestorov deti čakal
aj vynovený kolektív, prijali sme dve
mladé učiteľky, lebo naše dlhoročné
kolegyne si už môžu užívať zaslúžený
dôchodok. Aj touto cestou im ďakujeme za dlhoročnú a obetavú prácu.

V školskom roku 2015/16 našu MŠ
navštevuje 88 detí vo veku od 3 do 6
rokov. Opäť sme navýšili počty detí v
triedach, aby sme vyšli v ústrety rodičom, ktorí majú záujem o umiestnenie
svojho dieťaťa v MŠ. Aj keď začiatky
sú pre niektorých drobcov ťažké, pani
učiteľky im svojou trpezlivosťou a láskavým prístupom tento dôležitý krok
v ich živote uľahčujú a po niekoľkých
dňoch plač vystrieda smiech a radostné
očakávanie z toho, čo ich v škôlke čaká.
Deti sa môžu tešiť na množstvo aktivít
a príjemných zážitkov.

Pred rekonštrukciou

Po rekonštrukcii

dvor šikovní sezónni pracovníci, ktorí
odviedli prácu ako profesionálni záhradníci. Poďakovanie patrí aj členom
OZ - Zorech za zabezpečenie výsadby
ďalších stromov a kríkov v areáli MŠ.
Srdečná vďaka.

Takto vyzerala naša chodba pred rekonštrukciou

Hneď v prvých dňoch nás navštívilo
bábkové divadlo O medovníkovom
domčeku, o niekoľko dní neskôr nás
potešilo divadielko Janko Hraško. O
dôležitosti práce policajtov a bezpečnosti v cestnej premávke oboznámili
deti príslušníci Obecnej polície. Začali sme aj s krúžkom anglického jazyka,
mažoretiek a v spolupráci so SZUŠ aj
tanečným a výtvarným krúžkom.
Onedlho privítame
v škôlke starých
rodičov pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším.

A takto to vyzerá teraz

Chcela by som poďakovať všetkým,
ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomáhajú našej MŠ.
V lete pri rekonštrukcii nám pomohol pán Kavický, ktorý zapucoval
steny v chodbách,
pán Vajay vymenil Na stene nám robí radosť takýto krásny obrázok
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Bude mať Lozorno krajší vstup do obce?
Niečo pravdy na tom je, keď sa povie,
že dojem o gazdovi si spravíš hneď,
ako vojdeš do jeho domu. Tak je to aj
so vstupom do mesta či obce. Niekde
nás víta úhľadný, pekne upravený
vjazd so zeleňou a kvetmi, niekde iba
škaredá stará tabuľa s názvom obce,
či prinajlepšom uvítacia tabuľa. U nás
v Lozorne všetko pekné prebíja „reklamný smog“.
Tak sme si – niekoľko nadšencov z
PRO – Lozorno spolu sadli, dali hlavy
dohromady a vymýšľali, ako vytvoriť dôstojný uvítací priestor pre našu
obec. Keďže medzi nami je aj pár architektov, vznikli reálne nápady a návrhy úpravy vstupu do Lozorna. Už
len čistá verzia bez reklamných bilboardov, ktoré sú každý iný (a väčšina
z nich stojí bez potrebného povolenia
obce!) bola na pohľad krajšia. Sme si
ale zároveň vedomí potreby zachovania informačných tabúľ pre miestne
firmy, však sú to predsa „naši“ – radi
by sme im dali možnosť prezentovať

sa graficky jednotným spôsobom.
Jeden z návrhov je mať pri vstupe do
obce nasvietenú dominantu – smerovník so šípkami ukazujúcimi smer sídla
firmy, kde by boli zobrazené logá miestnych firiem, ktoré majú o to záujem.
Spolu s okrasnou zeleňou, stromami
a kvetmi by sme tak vytvorili efektnú
„bránu do obce“.
V každom prípade, návrhov je viac a
ešte sa na nich pracuje. Konzultujeme
aj s odborníkmi – cestnými inžiniermi,
záhradníkmi a v prvom rade s pánom
starostom. Jeho zásluhou sa vstup do
obce už trochu očistil od nepovolených
pútačov.
Radi by sme vám tieto návrhy predstavili v budúcom čísle Spravodaja a zástupcom miestnych firiem aj na osobnom stretnutí, ktoré plánujeme urobiť
na obecnom úrade. Veríme, že spolu sa
nám podarí nájsť riešenie, s ktorým sa
budú vedieť stotožniť všetci obyvatelia
Lozorna.

PS: Niektorí sa pýtate, čo je to PRO –
Lozorno. Ako sme už v minulých číslach
Spravodaja písali, je to skupina rôznych
ľudí, tunajších obyvateľov, ktorým záleží
na krajšom a lepšom Lozorne. Začali sme
sa stretávať na jar tohto roku, s cieľom
ponúknuť každý za seba svoje vedomosti, zručnosti a vôľu niečo pre Lozorno
urobiť. Máme pred sebou rôzne ciele
a túžby. Niektoré sa nám už podarilo
zrealizovať – napr. prvý Lozorský remeselnícky jarmok. Medzi naše ciele patria
aj bezpečnejšie autobusové zastávky a
obecné cesty, viac zelene a priestoru pre
aktivity na verejných obecných priestranstvách a vo všeobecnosti všetko, čo súvisí
so skrášlením obce a spríjemnením života v nej. Ak máte aj vy chuť prispieť
svojimi nápadmi, či priložiť ruku k dielu,
pozývame vás na naše ďalšie stretnutie,
ktoré bude 20. novembra 2015 o 18:00
hod. v Centre kultúry Lozorno.
Tešíme sa na vás.
Za PRO – Lozorno B. Hurajová a
M. Drahoš

Rubrika zdravého životného štýlu – Úvod
Vraví sa, že ľudia majú dve motivácie
konania. Buď túžia a chcú dosiahnuť
istý cieľ a preto konajú alebo konajú v
prípade ohrozenia a strachu. Silnejší
motív vytvára samozrejme ten druhý

variant, preto si vás dovolím na začiatok trochu postrašiť. Viete, na aké
ochorenia ľudia na Slovensku najčastejšie zomierajú? Na prvom mieste sú
srdcovo-cievne ochorenia s podielom
okolo 54 %, nasleduje rakovina s 22% a
ostatok tvoria rôzne druhy zranení alebo metabolických chorôb, predovšetkým diabetes. Túto plejádu ochorení
nazývame tiež „civilizačné ochorenia“,
pretože sa vzťahujú výhradne na vyspe-

lé krajiny. Možno sa vám teraz uľavilo,
že nás sa to netýka, no opak je pravdou.
Aj my sa tam už zaraďujeme. Čo je príčinou týchto ochorení? No predsa náš
životný štýl, a síce nedostatok pohybu, sedavé zamestnania,
stres, zlé stravovanie.
Vieme to, všetci to vieme
a predsa s tým málokto
niečo robí. S pribúdajúcim množstvom článkov
a výskumov na tému
zdravého životného štýlu sa ľudia stávajú často
ešte zmätenejší. Treba začať behávať alebo radšej
cvičiť zumbu? Treba jesť
mäso každý deň alebo
radšej ho nejesť vôbec?
Akým spôsobom treba
cvičiť, ak chceme schudnúť z brucha pár
centimetrov alebo spevniť postavu? Na
tieto a na mnohé ďalšie otázky sa vám
budem snažiť odpovedať v novej rubrike spojenej so zmenou životného štýlu.
Ľudí vyzbrojených motiváciou a odvahou vykročiť za zmenou a lepším pocitom zo seba samého väčšinou trápia
tieto tri možnosti, často však všetky
naraz:

a) potrebujem schudnúť ( zhodiť zopár
kilogramov a opäť sa zmestiť do tých
gatí spred dvoch rokov )
b) potrebujem spevniť ( znížiť podiel
tuku a zvýšiť svalovú hmotu, aby sa to
menej triaslo )
c) potrebujem nabrať svalovú hmotu
( podporiť funkčnosť a stabilitu tela,
rozvoj estetiky )
Ideálnou formou, ktorou sa dajú docieliť viditeľné výsledky za pomerne
krátku dobu je silový tréning. Najmä
ak ste začiatočníci, progres budete cítiť
každým cvičením. Silový tréning nemusí pozostávať z činiek, stačí k tomu aj
vlastná váha alebo rôzne fitnes pomôcky. Precvičujte celé telo trikrát v týždni
po dobu aspoň 30 minút a reakcia tela
na seba nenechá dlho čakať. Tvorba
svalovej hmoty vám zrýchli metabolizmus a zároveň spevní postavu. Už si len
nájsť ten čas, že?
Verím, že je na každom z nás, aby sme
prebrali zodpovednosť za svoje zdravie
a postavu. Pre viac informácií sledujte
našu facebookovú fanpage FitRock.
Patrik Húbek
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Pozvánky na podujatia
Pozývame Vás na

koncert sakrálnej hudby chrámového zboru Apollo
ktorý sa uskutoční 22. novembra 2015 o 18:00 hod.
v kostole sv. Kataríny v Lozorne.
Okrem sakrálnych skladieb zaznejú aj gregoriánske spevy z
Graduale Triplex.
Zbor získal štyri zlaté pásma v medzinárodnej súťaži Singing
World v auguste 2015 v ruskom Petrohrade.
Vstupné: dobrovoľné
Poľovnícke združenie Podhorie Lozorno vás pozýva na

Katarínsku hodovú zábavu
21. novembra o 19:00 hod. v sále ŠK Lozorno.
Do tanca a pre zábavu hrá kapela Relax z Radošoviec
Vstupné: 15 Eur
Predpredaj vstupeniek: A. Jánošová (0905 246 190), Peter
Osuský (0903 719 069) a J. Haramia (0905 401 098)

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
14.11.2015 o 16:00 hod.
Divadlo Jaja a predstavenie: „Chlapček a divoška“
Veselé a napínavé dobrodružstvo Chlapčeka v Prapralese,
kde stretne divošku kamošku, papagája Žaka a ľudožrútov
nekamošov. Nebojte sa, rozprávka má šťastný koniec a veľké
prekvapenie.
Vstupné: 2 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku
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Výstava fotografií autistických detí s názvom „Pralinky“
zdobila v októbri priestory Centra kultúry Lozorno

Rodák z Púchova, cestovateľ a fotograf
Tibor Végh sa narodil v roku 1976.
V súčasnosti žije aj s rodinou v Lo-

zorne. Hoci
vyštudoval
Ekonomickú
univerzitu v
Bratislave a
manažment v
Sydney v Austrálii, vždy ho
najviac lákalo
obuť si „túlavé topánky“
a vyraziť na
tie navzdialenejšie miesta
našej úžasnej
planéty. Svoje
zážitky z putovaní po Polynézii, Austrálii, Ázii, Afrike, Latinskej Amerike,
ale aj v Európe zachytáva prirodzeným
spôsobom cez objektív fotoaparátu.

Táto záľuba prerástla vo vášeň, ktorej
sa venuje dodnes.
Nápad na výstavu „Pralinky“ vznikol
počas koncoročného fotenia detí s autizmom, ktorým sa venuje jeho manželka. Jednoročný projekt je dielom
venovaným predovšetkým ich rodičom
a ľuďom, ktorí s nimi pracujú. Autor
sa snaží zachytiť tieto deti v rôznorodých, ale pre nich typických pózach a
prejavoch, ktoré môžu byť pre diváka
napriek ich neľahkému osudu istým
spôsobom príťažlivé.
Sme radi, že sme tieto krásne a emotívne fotografie mohli vidieť aj my počas
októbra v priestoroch nášho Centra
kultúry.
bh
Foto: Tibor Végh

Videli sme alebo Dobrí ľudia ešte žijú
Počas našej vychádzky pri Autopriemyselnom parku sme stretli Lozorňana p. Ruda Matúška, ako zbiera smeti a odpad,
ktorý tam nezodpovední ľudia povyhadzovali. Od jeho manželky sme sa dozvedeli, že to nebolo prvýkrát, ale že často takto
„pracovne“ využíva svoju vychádzku so psom. Chceme ho preto vyzdvihnúť ako príklad pre ostatných a poďakovať mu. Teší
nás, že dobrí ľudia ešte žijú a že naše životné prostredie sa okrem hŕby odpadu občas dožije aj dobrého skutku.
Občianka Lozorna

Vďaka za pomoc
Vážení futbaloví fanúšikovia, milí
priatelia,
v minulom vydaní novín som Vám za
vedenie futbalového oddielu ŠK Lozorno okrem iného sľuboval informovanosť. Dnes, aj keď už len za seba, Vám
tento sľub aspoň sčasti splním. Dňom
19. septembra som ukončil svoju krátku činnosť vo vedení futbalového oddielu. Nebolo to zo dňa na deň, ani bezdôvodne, ale po niekoľkotýždňovom
zvažovaní. Neboli to rodinné dôvody,
ako som už započul, ale je pravda, že
som dal prednosť rodine. Tie pravé
dôvody zatiaľ zostanú mojim tajomstvom. Od jedného bývalého kolegu
som dostal otázku prečo, keď ešte nedávno, aj v minulom vydaní novín, som
zdvihol zástavu do boja. Môžem na to
odpovedať len otázkou: prečo by tá zástava hore nemohla zostať a nemohlo by sa ďalej bojovať? Veď každý je
nahraditeľný a zástava nebola zdvihnu-

tá kvôli mne, ani kvôli nikomu inému,
žiadnemu jednotlivcovi, ale pre Vás
všetkých. Ale hlavne pre mládež, ktorá
robí na štadióne svoje prvé futbalové,
alebo športové kroky. A samozrejme
pre fanúšikov. Nechcem sa opakovať,
všetko ste si už mohli prečítať v minulom vydaní. I keď si myslím, že sa to
všetko dá nazvať aj inak, nielen bojom,
lebo futbal je síce boj, ale to slovo vyvoláva vždy trochu nepokoja. Dá sa to
nazvať aj tvrdou prácou, lebo robiť futbal je tvrdá práca. Treba ju ale robiť s
rozumom a snahou spolupracovať, aby
boli spokojné všetky zúčastnené strany, aj keď to asi nikdy nebude ideálne.
Chcem teda popriať bývalým kolegom
vo vedení, nech už to bude ktokoľvek,
veľa odhodlania, obetavosti a zdravého
rozumu pri práci v klube, trénerom prajem veľa snaživých a šikovných hráčov,
aby ich odborná práca bola aspoň trochu uľahčená. Hráčov prosím, aby do
hry za Lozorno vložili čo najviac srdca,

lebo bez toho neprežije žiadny talent
a úspech sa nikdy nedostaví. Fanúšikov prosím, aby za každých okolností
zachovali svoju priazeň ku klubu, aby
sa zaujímali, čo sa v ňom deje a zhodnocovali to čo najobjektívnejšie, ako to
pôjde. Ale hlavne choďte na futbal, bez
Vás to nikdy nebude ono.
Na záver by som chcel ešte poďakovať
poslaneckému zboru a pánovi starostovi za podporu a veľkú pomoc klubu
v ťažkých časoch. Aj keď to spočiatku
tak nevyzeralo, nakoniec sa stalo to,
čo futbal veľmi potreboval. Ale teraz
už chápem, že na to boli aj objektívne
príčiny. Verím, že spolupráca klubu s
obcou bude naďalej pokračovať. Futbal
totiž k Lozornu patrí, ale nielen futbal,
ale dobrý futbal, ten bez tejto spolupráce nebude. Ešte raz veľká vďaka.
Bobo, B. Blecha,
bývalý člen výboru FO ŠK LOZORNO
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Lozornskí turisti na bicykloch

Klub turistov Lozorno usporiadal v
dňoch 26.9. - 27.9.2015 cyklovýlet
okolo Neziderského jazera v Rakúsku

a Maďarsku, ktorého sa zúčastnilo 15
nadšencov cestnej cyklistiky. Dopravu osôb a bicyklov z Lozorna do Neusiedle am See a späť nám zaistila zmluvná preprava mikrobusmi.
Celkove sme najazdili 133 km a trasa
bola rozdelená na dve etapy. Prvá, ca
50 km, viedla okolo jazera po rakúskej
strane z Neusiedle am See do Foerterákosu v Maďarsku, kde sme sa ubytovali
v štýlovom penzióne. V penzióne mali
výbornú maďarskú kuchyňu, ktorá
ponúkala široký výber maďarských
špecialít.
Druhá etapa merala 83 km a viedla

okolo maďarskej časti jazera späť do
Rakúska.
Cyklotrasa okolo jazera na rakúskej i
maďarskej strane je výborne vybudovaná a vedie vinohradníckymi oblasťami
prevažne v rovinatom teréne.
I keď nám počasie prialo a pršiplášte
sme nemuseli použiť, čerstvý severný
protivietor druhý deň preveril našu
zdatnosť.
Spoločne strávené chvíle v priateľskej
atmosfére boli príjemným oddychom
s pocitom, že sme si týmto krásnym
športom utužili zdravie.
Text a foto: B. Horváth

Ako sme si ochočili CHOČ
Nie každý, kto musí vstávať o štvrtej hodine rannej, sa teší. No členovia
nášho KTL 19.9.2015 vstávali s úsmevom na perách, so skúmavým pohľadom na oblohu a s radosťou v duši. Mali
pred sebou 2-dňový výlet. O piatej sme
už nasadali v Lozorne do autobusu a o
deviatej vo Valašskej Dubovej zahájili
výstup na Veľký Choč (1611 m n.m.).
Strmým a pomerne náročným terénom
(950 výšk. metrov) sme za necelé tri
hodiny boli na najvyššom kopci Chočských vrchov. Za pekného počasia by sa
bolo dalo obdivovať takmer celé severné Slovensko - Oravu s Babou horou,
Malú Fatru, Liptov aj Veľkú Fatru. Náš
výhľad bol veľmi obmedzený z dôvodu
inverznej oblačnosti. Ale aj z tej sa dalo
tešiť, lebo sme sa cítili ako v perinke. Tak
sme sa kochali pohľadom jeden na druhého, kto čo vybalil, čo ponúkol. Urobilo sa niekoľko „výpovedných fotografií“

a čakal nás vyčerpávajúci cca 1100 m
zostup do známej kúpeľnej dedinky
Lúčky. V centre dedinky je očarujúci asi 12 metrový vodopád, ktorý padá
z travertínovej terasy do malého jazier-

Krásna príroda pod Chočom

večerali, tí zdatní nám pekne zaspievali
a zabavili nás. Potom nás rozdelili tak,
aby sa každý mohol dobre vyspať. Po
raňajkách nás čakala prechádzka Kvačianskou dolinou. Je to krásna, nenáročná túra. Prezreli sme si vodný
mlyn v „Oblazoch“, postavený v 1.
polovici 19. storočia, s rekonštruovaným mlynským zariadením.
Technológia mletia múky starým
spôsobom je fascinujúca. Vo Veľkom Borovom sme si pochutili
na haluškách a posilnení sme sa
vracali do Kvačian. Po ochutnávke
piva v miestnom pivovare sme sa
vydali na cestu domov. Cesta autobusom nám rýchle ubehla. Naši
chlapci z Enem tak boli „taktní a
melodickí“... Lojzku, ďakujeme.

ka, odtiaľ voda odteká potokom. Autobusom sme sa presunuli do motela, na-

M. Malovcová, KTL
Foto: Peter Morávek

vytlačiť aj furmani. Dolu z kopca sa už
trhali zdržáky a hamováky. Aj nie jedna
legenda o zbojníkoch sa viaže k tomuto
miestu, kde dochádzalo k prepadom.

koláčky aj bryndzové pagáčky zachutili každému. Potom už sme len pozerali
pod nohy, aby sme neublížili tým pekným dubákom. Čo nevidieť sme boli na
Homoli. Pokochali sme sa pohľadom na
prekrásnu jesennú scenériu. Svižným
krokom sme zbehli na Zochovu chatu,
kde nás už čakal autobus. V pohode,
v správnej kondičke a v krátkom čase
sme sa vrátili spokojne domov.

Ročník XXXXV.
Dňa 11.októbra 2015 sme sa tak, ako
po minulé roky vybrali na krásnu jesennú prechádzku Malými Karpatami,
nazvanú „Prechod Kamennou bránou“. Pravidelne, už úctyhodných 45
rokov ho organizujú turisti z Pezinka.
V minulosti to bol jediný prechod cez
Malokarpatský masív z našej strany na
pezinskú stranu a opačne. Využívali ho
často furmani s konskými povozmi.
Ťažko naložené „fúre krumpolú, zelá
a zeleniny“ museli pomáhať do kopca

Naša prechádzka začala o 9. hod. pri horárni Rybníček. Postretali sa tu turisti z
Modry, z Doľan a my z Lozorna. Spoločne, „ker-neker“, na Tri Jazce. Tam
nás už čakalo občerstvenie, voňavé varené vínečko a špekáčky. O čo nás bolo
menej, o to viac sa nám ušlo. Chutné

M.Malovcová, KTL
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