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Malokarpatská Veterán Tatra Rallye dýchala históriou
pokračovalo ďalej do
Šenkvíc, kde bola slávnostná večera spojená
s prehliadkou dobového oblečenia.
Ukončením úspešnej
akcie bola potom veselá “oldies party” s
vyhlásením výsledkov.
Celá trať merala 130
km a všetky veterány
ju absolvovali bez jedinej poruchy. To určite
tiež svedčí o úrovni renovovaných veteránov
a šikovnosti ich majiteľov. Už teraz sa tešíme na 2.ročník.
D. Hooz - Tatra klub
Lozorno
Foto: Z. Rybárová,
www.zlatkaphoto.sk
V sobotu 16.júla 2016 sa v Lozorne
konal 1. ročník zrazu veteránov pod
názvom Malokarpatská Veterán Tatra Rallye. Akciu organizoval Veterán
Tatra - Army klub Lozorno v zastúpení
pánov Haramiu a Hooza a Tatra Veterán klub - Šenkvice v zastúpení pánov
Bindera staršieho a Bindera mladšieho.
Začiatok akcie, resp.prezentácia sa odohrala o 8.00 hod. v Lozorne na futbalovom štadióne. Zúčastnilo sa jej 55 historických osobných automobilov, jeden
nákladný automobil a 5 motocyklov.

Vidieť sme mohli staré Tatrovky, Škodovky,
Aerovky, Pragy,
Dodge...
O záujme o podujatie svedčí aj
účasť posádok
až z Čiech. Po
výstave
veteránov za veľkého záujmu verejnosti
a odštartovaní sa kolóna veteránov
presunula po cestách Záhoria do obce
Kuchyňa, kde sa
po slávnostnom
privítaní starostom obce podával chutný obed.
Odtiaľ kolóna
pokračovala cez
Bukovú ďalšími obcami Malých Karpát. Po
občerstvení v
mo tor k á rs ke j
reštaurácii
v
obci Doľany sa

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
Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 29.6.2016
Prítomných: 7 poslancov
Neprítomní: Ľ. Tvrdoň, D. Rušinová
OZ v Lozorne uznesením č. 56/2016 zo dňa 29.6.2016, schvaľuje zmenu rozpočtu na r. 2016 podľa predloženého návrhu.
				v tis. Eur
Rozpočet na
r. 2016

Návrh na
I.zmenu

Rozpočet
po zmene

Bežné príjmy

1 818,95

+80,62

1 899,57

Kapitálové príjmy

0,00

+73,93

73,93

Finančné operácie príjmové

5,00

132,06

137,06

Príjmy spolu

1 823,95

+286,61

2 110,56

Bežné výdavky

1 480,53

+94,55

1 575,08

Kapitálové výdavky

262,00

+196,42

458,42

Finančné operácie výdavkové

60,40

0,00

60,40

Výdavky spolu

1 802,93

+290,97

2 093,90

Výsledok rozpočtu

21,02

OZ v Lozorne odročuje schválenie návrhu Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Lozorno na nasledujúce zasadnutie OZ.
OZ v Lozorne schvaľuje rozšírenie dostavba objektu ZŠ (prístavba dvoch
nových tried) podľa predloženého projektu v predpokladaných nákladoch
70 000 EUR vrátane DPH.
Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj garáží v majetku obce Lozorno na ŠK p.č.
8880/904 a 8880/905 v celkovej výmere 113,68m2 pre fa Dr.REAL s.r.o.,
Pribinova 10/2, 901 01 Malacky.
Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.
OZ v Lozorne schvaľuje Rekonštrukciu
teplovzdušného kúrenia v telocvični

16,66

ZŠ v predpokladaných nákladoch do
2 500 EUR vrátane DPH.
OZ v Lozorne schvaľuje nákup el.
sporáka do ŠJ v predpokladanej cene
4 000 EUR vrátane DPH.
OZ v Lozorne schvaľuje dodávateľa stavebných prác na základe predložených
CP a výberového konania, na Rozšírenie jedálne v Materskej škole Lozorno,
na základe predloženého projektu fy
H.L.Stav. spol. s r.o. v sume 28 950 EUR
vrátane DPH.
OZ v Lozorne schvaľuje vypovedanie
nájomnej zmluvy zo dňa 1.4.2013, uzavretou medzi obcou Lozorno a Športovým klubom o.z. ku dňu 30.9.2016.
Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.

OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa Štefana Šprinca, Lozorno č. 1071 v cene 10 EUR/m2, vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
so stavbou.
Diel, odčlenený z parcely č. Výmera v m2

Druh pozemku

Geometrický plán

Diel 17 z p.č. 8882

5m2

zastavaná plocha

GPč. 10/2012

Diel 18 z p.č. 8882

4m2

zastavaná plocha

GPč. 10/2012

Diel 20 z p.č. 88810/10

192m2

zastavaná plocha

GPč. 10/2012

Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.
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OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj pozemku pre nadobúdateľa Michala Maheľa a manž. Martinu Maheľovú, bytom Potočná č. 46/19, Lozorno v cene
10 EUR/m2, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí priľahlý pozemok
k nehnuteľnosti žiadateľov.
OZ v Lozorne na základe výsledkov vykonanej kontroly dodržiavania zmluvných podmienok uzatvorených so
spoločnosťou Topset, s.r.o. za r. 2015
navrhuje :
a) vykonať prieskum trhu na dodanie
servisných prác pre obec a v prípade výhodnejšej ponuky na trhu zrušiť Zmluvu o správe a servise počítačovej techniky a príslušenstva a vyhlásiť nové
verejné obstarávanie,
b) zosumarizovať aktualizačné poplatky a uzatvoriť dodatok k zmluve o aktualizácii,
c) pri porušení zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a príslušnej smernice na obstarávanie tovarov
a služieb zaviesť finančné sankcie voči
zodpovednej osobe.
OZ v Lozorne schvaľuje dodávateľa
stavby „Rekonštrukcia telocvične ZŠ“
na základe predložených cenových ponúk a získanej dotácie z MŠVaV vo
výške 48 000 EUR a spolufinancovania
obcou vo výške 16 000 EUR fa N.L.stav.
s.r.o., Hlboká 1097/7, Lozorno vo výške
61 998,26 EUR.
OZ v Lozorne schvaľuje rekonštrukciu
chodníka v ZŠ v predpokladanej cene
do 5 000 EUR s DPH.
OZ v Lozorne berie na vedomie prehľad
výdavkov nad 200 EUR a navrhuje preveriť dôvod neskorého platenia odvodov do Sociálnej poisťovne a osobe zodpovednej zosobniť finančnú čiastku.
V rôznom starosta podal informácie o :
- o výsledkoch kontroly NKÚ na Obecnom úrade v Lozorne
- o podanej žiadosti obyvateľov obce
(petícia) na výstavbu nového detského
ihriska v areáli ŠK
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V Lozorne sa bude kompostovať v
domácich kompostéroch
Obec Lozorno už čoskoro rozbehne
projekt domáceho kompostovania.
Reaguje tak na nový zákon o odpadoch a zároveň tiež rieši vysoké
množstvo zeleného odpadu, ktorý sa
nachádza v zmesovom komunálnom
odpade.
Kompostovanie má pomôcť k čistejšej a zelenšej obci. Projekt domáceho
kompostovania v rodinných domoch
samospráva plánuje postupne zavádzať
vo všetkých častiach obce. Začínať bude
v časti za železnicou, kde už boli zrealizované prvé kroky. „Cieľom tejto novinky je odbúrať biologicky rozložiteľný
odpad z nádob na zmesový komunálny
odpad. Jeho množstvo totiž tvorí v priemere viac ako polovicu objemu týchto
nádob. Občania tak začnú popri separovaní plastov, papiera, kovov a ostatných
zložiek triediť aj svoj zelený odpad zo
záhrad,“ uviedol starosta Lozorna Ľubomír Húbek. Biologicky rozložiteľný
odpad už nemôže končiť v komunále
- odpad zo záhrad, ako kvety, konáre,
lístie či pokosená tráva, už nemôže
končiť v bežných nádobách na zmesový odpad, ale musí byť zhodnocovaný
napríklad kompostovaním. „Bioodpad
z domácností sa donedávna umiestňoval na skládky komunálneho odpadu,
ktoré začali naberať nekontrolovateľné rozmery. Bioodpad ako taký je sám
o sebe vo väčšine prípadov neškodný,
avšak jeho zmiešavaním s ostatnými
druhmi odpadu dochádza k zvýšeniu
škodlivých reakcií na skládkach a v spaľovniach. Keď sa tento organický odpad
rozkladá na skládke pri anaeróbnych
podmienkach, vzniká skládkový plyn a
jeho prioritnou zložkou je metán. Ten
je jedným z hlavných atmosférických
plynov, zodpovedných za rozšírený
problém skleníkového efektu a narastanie globálneho teplotného priemeru,“
vysvetľuje Ľ. Húbek. Dodáva, že aj
spaľovanie zeleného odpadu v domácnostiach a spaľovniach dostalo červenú, pretože pri tomto procese sa stáva
zdrojom pre tvorbu toxických plynov
– dioxínov. „Práve z týchto dôvodov
sa v spoločnosti pristúpilo k zmenám
v oblasti nakladania s komunálnym a
biologicky rozložiteľným odpadom. A
keďže Lozorno chce v tomto smere taktiež napredovať, stihlo už zrealizovať
prvé kroky k postupnému zavádzaniu
systému domáceho kompostovania
v obci prostredníctvom záhradných

Spoločenské okienko

kompostérov. Tie by mali byť postupne
súčasťou každého rodinného domu,“
zdôraznil starosta.
Výsledok analýzy: viac ako polovica!
Bioodpad tvorí viac ako polovicu odpadu, vyprodukovaného v obci Lozorno.
V júni sa v časti obce uskutočnila prvá
analýza odpadu s cieľom zistiť, v akom
stave sa nachádza odpad v obci a koľko
percent tvoria jednotlivé zložky odpadu v celkovom zmesovom komunálnom odpade. Anonymná analýza bola
realizovaná v lokalite za železnicou v
deň zberu komunálneho odpadu na
orientačnej vzorke všetkých nádob na
zmesový komunálny odpad. „Dohromady bolo analyzovaných 17 nádob,
ktoré sa vysypali na zbernom dvore a
následne sa triedili na 17 zložiek. Po
vytriedení bola každá zložka prevážená
a zaznamenaná,“ vysvetľuje Ľ. Húbek.
Výsledky sú podľa jeho slov prekvapujúce: viac ako polovicu všetkého odpadu tvoril práve zelený odpad zo záhrad
a kuchyne. Z celkového množstva skúmaného komunálneho odpadu bolo
možné skompostovať až 56,40% odpadu! Z hľadiska hmotnosti tvoril tento
skompostovateľný odpad 139,20 kg z
celkových 246,8 kg odpadu. Plasty obsadili druhú priečku s podielom 6,89%,
tretiu a štvrtú najväčšiu zložku tvorili
papier (6,69%) a sklo (6,20%). „Práve
projekt domáceho kompostovania by
mal byť účinnou cestou k tomu, aby sa
toto obrovské množstvo zeleného odpadu z nádob na zmesový komunálny
odpad eliminovali či úplne stratilo. Ak
by sa v nich takýto odpad nenachádzal,
ale občania ho priamo spracovávali na
svojich záhradách, znížilo by sa celkové
množstvo komunálneho odpadu v obci
a tým aj náklady na jeho likvidáciu,“ dodáva Ľ. Húbek.

Zomreli
Štefánia Iváková
Mária Turnerová
Alexander Hagara
Ľudovít Galba

80 rokov
89 rokov
69 rokov
62 rokov

Narodili sa
Alexander Haruštiak
Dean Knap
Šimon Šedivý
Sofia Mikuličová
Rebeka Zemanová
Damian Jankových

Daruj krv,
zachrániš život

Zdroj: časopis Záhorák, M. Kovaríková

Využívajte možnosť SMS brány
Vážení občania, pripomíname, že
obec Lozorno má v prevádzke SMS
bránu, cez ktorú Vám v prípade
záujmu budeme posielať dôležité
informácie a tiež pozvánky na aktuálne podujatia. Ak máte o túto bezplatnú službu záujem, Vaše mobilné
číslo a adresu nahláste na obecnom
úrade alebo na mail: obec@lozorno.sk

Miestna organizácia Červeného
kríža Lozorno pozýva darcov
krvi a ostatných občanov, ktorí
chcú a môžu pomôcť pri záchrane ľudských životov na odber
krvi dňa 13.10.2016 od 8:00
hod. v Klube dôchodcov v Lozorne.
Vopred zo srdca ďakujeme!
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Čo nového, LOZA?
V LOZE to žije! Nacvičovaniami, vystúpeniami, na ktoré je aj
jeseň bohatá, prehliadkami speváckych súborov, prípravou
na súťaž v Plaveckom Štvrtku, nadväzovaním priateľstiev s
inými súbormi, najnovšie s Bobulovým výběrem, ktorému
sme fandili vo Valticiach. Absolvovali sme 3-dňové sústredenie na Počúvadlianskom jazere spojené s návštevou Banskej
Štiavnice, mesta zapísaného do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva a prírodného dedičstva UNESCO.
V.F.

V septembri LOZA srdečne pozýva všetkých svojich priaznivcov na už 6.-te
Vinohradnícke a vinárske popoludnie,
ktoré sa bude konať dňa 25.9.2016 o
15:00 hod. v Centre kultúry Lozorno.

Denný letný tábor

Počas letných prázdnin sa deti vo veku 5
-12 rokov mali možnosť zúčastniť denného letného tábora, konaného priamo v Lozorne. Tábor bol zameraný na
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výchovno - vzdelávacie aktivity s dôrazom na lesnú pedagogiku, osvetu, zachovanie kultúry, tradícií a šírenie
dobrého mena poľovníctva
a na množstvo zábavných
športových aktivít. Počas
turnusov sme navštívili
rôzne zvernice, naučili sme
sa strieľať nielen do terčov,
ale aj do vodných balónov.
Zoznámili sme sa so zvukmi
rôznej zveri, ktoré nám predviedol profesionálny vábič. Pravidelne sme chodievali do prírody, spoznávali lesné
chodníčky, rozoznávali druhy stromov,

rastlín, porovnávali stopy zveri. Zažili
sme krásne chvíle na posede. Dozvedeli
sme sa niečo o brlohárení a zoznámili
sa s jazvečíkom Viki. Naučili sme sa niečo o rybách, aj sme si zachytali. A stále
sme si pospevovali poľovnícke signály.
V tábore sme sa všetci niečo nové naučili, zašantili si a oddýchli. Ďakujem
za prejavenú dôveru a hlavne ďakujem
priateľom, ktorí mi s realizáciou tohto
tábora akýmkoľvek spôsobom pomohli. A určite sa s deťmi budem stretávať
častejšie, nielen cez letné prázdniny.
Text a foto: Katarína Nemčíková
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Zážitky z divadelných dosiek nás povzbudzujú
ké sa pred divákov
postaviť,
hlavne,
keď hra, ktorú vám
ideme odohrať, je
autorským dielom
a nikto predtým ju
nikdy nemohol vidieť. Sme vďační za
potlesk, ktorým ste
nás na konci, ale aj
počas hry, obdarili.
Pre veľký záujem o
hru sa nám začiatok
roka niesol reprízami.
Začiatkom decembra minulého roka
sme odpremiérovali druhú divadelnú
hru „Hluchá babka“. Záujem zo strany
vás, divákov a fanúšikov nášho divadla,
nás príjemne prekvapil. Tak preplnenú sálu som ešte tuším ani nevidela.
Bol to pre nás signál, že to, čo robíme,
ľudí zaujíma. Zároveň je to však pre
nás veľká zodpovednosť. Nie je ľah-

Popri tom sme nacvičili rozprávku pre
našich najmenších – „Dvaja tovariši“.
Detičky vydržali až do konca a vďakou
nám bol ich záujem, čo ukázali aj po
predstavení, keď zostali a chceli sa s
našimi rozprávkovými postavami odfotografovať. Už teraz
sa teším na to, keď
ju znovu odohráme.

V prvej polovici leta sme opäť prijali
pozvanie na festival ochotníckych divadiel v Budmericiach – KASIOPEAFEST
2016, kde sme odohrali „Hluchú babku“. Ohlasy na nás boli pozitívne, porota nás vyhodnotila, že patríme medzi
úspešné predstavenia tohto ročníka, o
čom svedčí aj to, že sme dostali pozvanie odohrať túto hru v polovici augusta
na prvom festivale v Cíferi pod názvom
„Mokré divadlo“. Kto nás ešte nevidel
a do Cífera je to preňho ďaleko, pozývame ho 17.9. do Zohoru na prvý festival
– TRAKTÉR.
Stále sa máme čo zlepšovať, ale už teraz
sa teším na ďalšiu prácu.
Ďakujem vám všetkým, ktorí ma povzbudzujete, ste mi oporou aj kritikom.
Katarína Straková
Foto: V. Straka, J. Nagy a B. Hurajová

Letné kino bolo príležitosťou na stretnutia i zábavu
Tohtoročné leto v Lozorne bolo okrem
iných spoločenských akcií aj letom filmov. V areáli ŠK Lozorno sme mali
možnosť si každú sobotu od 21:30 hod.
pozrieť film. Celkom bolo odpremietaných 7 filmov. Pred filmom prebiehali na plátne futbalové zápasy medzi
mládežníkmi na Xboxe. Touto cestou
chcem poďakovať všetkým návštevníkov za udržiavanie čistoty na ihrisku a
okolo bývajúcim občanom za ich trpezlivosť. Zároveň chcem poďakovať vedeniu ŠK Lozorno a Nadácií VÚB za podporu. Verím, že sa stretneme aj budúci
rok. Nech žije letné kino v Lozorne!
Text a foto: Ľuboš Tvrdoň
Deti si pred premietaním filmu užili zábavu na Xboxe
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V predstavení Don Quijote si zahral aj starosta
chodúlohercom Lennoirom Montainom.
Svojráznemu spracovaniu osudov Dona
Quijota a jeho verného služobníka Sancho Panzu nechýba humor, nadsázka,
fantázia ani mystifikácia. To všetko
pod režijným vedením Boleslava Polívku. Už kvôli jeho menu sme nemohli
čakať klasické stvárnenie tohto známeho španielskeho diela. Po formálnej
stránke zvolil Polívka cestu didaktickej
klaunikyády a spojil román Miguela Cervantesa Saavedra s myšlienkami Jána
Ámosa Komenského.

Tí, čo sa v júli vybrali do CK Lozorno na
predstavenie „Don Quijote de la Ancha“
netušili, čo ich čaká a že aj mnohí z nich
budú súčasťou tohto originálne stvárneného predstavenia divadla Klauniky
z Brna.
Divadlo Klauniky Brno je autorské divadlo a vyznačuje sa originálnym inscenačným jazykom a vysokou improvizačnou schopnosťou. Pôsobí u nás i
v zahraničí. Inscenácia Don Quijote de
la Ancha je na repertoári už nepretržite
28 rokov, v hlavnej úlohe so svetovým

„S vedomím toho, že spoločnosť je poznamenaná dekadenciou a nedostatkom ideálov a naozajstných
vzorov, predstupujú
pred divákov 2,38
m vysoký profesor
španielskeho jazyka
a literatúry a 120
kilogramová Ancha
pracujúca ako vychovávateľka na kominárskom internáte
v kostýmoch Dona
Quijota a Sancho
Panzu. So skupinou
španielčinárov
sa
zhosťujú
neľahkej

úlohy: čo najlepšie stvárniť príbeh dômyselného rytiera Dona Quijota. Vzniká veľa
humorných situácií a akoby celá inscenácia vznikala momentálne pred zrakmi a
za aktívnej spolupráce divákov, ktorí boli
vtiahnutí do deja. Forma, ktorá je v tomto predstavení použitá je vlastne hra na
hru v tom najdivadelnejšom slova zmysle.
Názornosť, atraktívnosť, spontánnosť,
ľudový humor a predovšetkým prirodzená
hravosť. Výsledkom toho je pocit radosti z odkrývania a zdieľania vzájomného
vzťahu medzi hercom a divákom, radosť
zo spoločnej účasti na tvorbe okamžiku.“
Takto popísal hru literárny vedec Jan
Skutil.
Text a foto: Barbora Hurajová

Rybičky a ľudové pesničky kraľovali na priehrade
výborne bavili, neboli
žiadne výtržnosti. Dúfam, že sa nám podarí
presvedčiť priateľov rybárov, aby pomohli aj na
budúci rok. Ďakujeme
všetkým, ktorí priložili pomocnú ruku a tiež
ďakujeme za pomoc aj
obecnému úradu.
Dušan Chlpek, SZR
Foto: Zuzana Chlpeková
K letu neodmysliteľne patria aj tradičné Rybárske hody, ktoré i tento
rok zorganizovali a pripravili naši
rybári spolu s Kultúrnou komisiou
Lozorno. Počasie vyšlo ukážkovo,
ľudí je z roka na rok viac. Tentokrát
sa trochu zmenila veková kategória, lebo na ľudové pesničky skvelej
skupiny Bečkovi chlapci sa prišli
pozrieť aj staršie ročníky. Ľudia sa
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Lozorňáček - Centrum detí a rodiny v Lozorne
otvára nasledovné kurzy a pravidelné aktivity na
jeseň/zimu 2016:
- Hernička (otvorená pravidelne v pondelky poobede a štvrtky doobeda)
- Angličtina pre najmenších
- Cvičenie (s Plaváčikom) na psychomotorický vývoj so začiatkom 20. septembra 2016
- Hudobníček so začiatkom od októbra 2016
- Tvorivé dielničky (tematicky, nepravidelne počas herničky)
- Montessori hernička a montessori aktivity
Okrem týchto aktivít pripravujeme aj množstvo nepravidelných (kurzy, prednášky, workshopy) pre deti, dospelých i celé rodiny. Sledujte informácie o našich podujatiach na facebooku. Pošlite nám mail (lozornacek@gmail.com), radi vás zaradíme medzi
kontakty na zasielanie noviniek.

Veľké letné dobrodružstvo sa vydarilo

Zrúcanina kláštora Mariánska Čeľaď - v lese nad obcou Podhájska

Začiatkom augusta sa nám podarila
veľká vec, ktorá posunula činnosť centra vyššie smerom k prehlbovaniu vzťahov a vytváraniu komunitného života.
1. spoločná „lozorňáčkovská“ dovolenka v Podhájskej bola preplnená slniečkom, smiechom, detskými radovánkami, vzácnymi rozhovormi, výletmi,
kúpaním, organizovanou aj neorganizovanou zábavou, dobrotami, a to
všetko vďaka skvelej partii, ktorá sa
spontánne utvorila z rôznorodých a jedinečných rodín nielen z Lozorna. Znova sme sa uistili v tom, že keď je dobre,
čas letí rýchlejšie, ale už teraz vieme, že
si to určite „zopákneme“ možno aj s vašou rodinkou...
V.M.
Foto: K. Straková

Výlet na Mašekov mlyn

JAZYKOVÉ KURZY NEMČINY
ZAČIATOČNÍCI, POKROČILÍ, KONVERZÁCIA
deti, dospelí
v skupinke alebo individuálne

Prihlášky do 15.9.2016 na e-mailovej adrese a telefóne:
ida.martakova@gmail.com
tel: 0903 284 202

alebo sa príďte pozrieť po dohode priamo na hodinu od 12.9. do Centra kultúry
v malej zasadačke na 1. poschodí vždy po 16.00 hodine.
SPRECHEN SIE DEUTSCH, DEUTSCH IST EINE SCHÖNE SPRACHE.
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Pozvánky na podujatia
Obec Lozorno Vás pozýva na jesenné

„Lozorské všelico“
(jarmok a remeselnícke trhy)

17.9.2016 od 12:00 do 18:00

v sobotu
na Športovom nám. v Lozorne.

Predstavia sa vám miestni remeselníci, pestovatelia,
umelci a iní šikovníci.
O občerstvenie je postarané.
Sprievodný program
Vystúpenie ĽUDOVEJ HUDBY ZO ŠENKVÍC
Vystúpenie mužskej speváckej skupiny „Enem tak“ z Lozorna

Pozývame vás na

Deň otvorených dverí RC Lozorňáček - maľovanie na tvár
+ kreatívne dielne + burza detských vecí

so speváckou skupinou LOZA.
25.9.2016 o 15.00 hod. v CK Lozorno. Vstup voľný.

„6.Vinohradnícke a vinárske popoludnie“

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno

Komédia: „Zlatá baňa“

18.9.2016 o 16:00 hod.

Smiech a humor liečia!

Divadlo JaJa: MALÝ HUEMAJ

2.10.2016 o 19:00 hod. v CK Lozorno

Veselá iteraktívna divadelná hádanka.

Autor: René Freund - uznávaný rakúsky dramatik

Jedného dňa sa narodí zvieratko… ale nevie čo je zač! Aby
zistilo, čo je vlastne za zvera, vyberie sa do sveta hľadať svoju
mamičku. Vďaka svojej odvahe stretáva Huemaj rôzne zvieratká: soba, ovečku, prasiatko, zebriaka -vymysleného tvora.
Predstavenie postupne odkrýva svoju farebnosť a malej guľke - Huemajovi pribúdajú očká, ušká, ručičky aj chvostík. Aj
vy máte možnosť hádať spolu s Huemajom…uhádnete čo je
zač? Alebo až po poslednom odkrytí sa chytíte za hlavu:„ahaa!“.

Komédia z prostredia „okrášľovacej“ kliniky. Divákovi vtipnou formou dovolí nazrieť do života lekárov a ich rodín.
Kladie aktuálne otázky - napr Čo všetko sú ľudia ochotní
podstúpiť za peniaze? V dnešnej dobe sú rôzne možnosti ako
si dobre a rýchlo zarobiť. Ale čo keby Váš najlepší priateľ /
priateľka prišla s bizarnou ponukou, ktorá vyráža dych , no
zároveň sa ťažko odmieta?

Predstavenie podnecuje deti k záujmu o knihy a ich čítanie.
Vstupné: 2 €
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Žádná vec jednu hodinu
nedává istoty,
v okamžení človek vpadá
z rozkoše do psoty.
8.10.2016 o 19:00 hod. v CK Lozorno
Vstupné: 5 Eur

Lotz Trio je hudobná formácia pomenovaná po
fenomenálnom muzikantovi a výrobcovi hudobných nástrojov Theodorovi
Lotzovi (1746–1792), ktorý pôsobil v Prešporku a
Viedni. Hrajú na kópiách
Lotzových basetových rohov, ktoré sa zachovali v
zbierkach hradu Krásna
hôrka.
V repertoári Lotz Tria
dominuje hlavne tvorba
hudobného génia Wolfganga Amadea Mozarta
a slovenského skladateľa
Juraja Družeckého (1745
– 1819), ale aj ďalších autorov. Hrajú aj diela súčasných skladateľov.

Obsadenie:
Róbert Šebesta
basset horn I
Ronald Šebesta
basset horn II
Sylvester Perschler
basset horn III
Silvester Lavrík
umelecká recitácia
Júlia Urdová
trombita

Mesiac úcty k starším
9.10.2016 od 15:00 hod. v CK Lozorno
V programe vystúpia miestne spevácke zbory a špeciálny
hosť programu: Jozef BENEDIK
V jeho podaní budú znieť nestarnúce piesne Gejzu Dusíka,
talianskych skladateľov a iné lahodné melódie.
Vstup voľný.

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
16.10.2016 o 16:00 hod.
Bábkové predstavenie: LUBENÍK
Účinkuje: Solamente Naturali a Teater Posony
Vstupné: 2 Eurá

Vystúpenie dychového súboru

ZÁHORIENKA
23.10.2016 v CK Lozorno

Pre viac informácií sledujte webovú stránku obce, FB Centra kultúry a plagáty na vybraných miestach v obci.
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Príbeh Lozornianských kasární
Lozorňania, príďte niekedy na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Osobne
vás pozývam. Predposledné stretnutie
bolo skutočne zaujímavé. Diskutovali
sme aj o kasárňach, ktoré majú slúžiť
ľuďom ako domov pre seniorov. Ale nepredbiehajme...
Obec prejavila záujem o objekt Lozornianských kasární v čase, keď ich účel
ako vojenského zariadenia zanikol. Zástupcovia obce už v tom čase uvažovali,
že objekt by mohol slúžiť ľuďom ako
Dom seniorov. S týmto zámerom obec
zapracovala túto oblasť do územného
plánu obce ako sanatórium pre seniorov.
17.12.2002 obec ponúkla štátu sumu
116 178,72 € (3 500 000 Sk) a kasárne
bez pozemkov odkúpila. Štát ohodnotil
komerčnú cenu kasární aj s pozemkami
na 802 144,99 € (24 165 420 Sk). Štát
súhlasil s odpredajom objektu kasární
obci za sumu, ktorú ponúkla. Avšak
štát si stanovil podmienku, že obec
použije budovu na nepodnikateľské
účely a zriadi v nich Domov sociálnych služieb regionálneho významu. 18.3.2003 vtedajší starosta obce
Lozorno Ľubomír Haramia spoločne
so zastupiteľstvom akceptovali tieto
podmienky a podpísal zmluvu o kúpe
kasární.
Nasledovalo obdobie 6 rokov ticha a
chátrania budov. Obec sa následne
23.2.2009 rozhodla odpredať budovy
(bez pozemkov) firme PD BA 03 s.r.o.
za 265 551,31 €. Zmluvu za obec podpísal vtedajší starosta Ľubomír Haramia.

Prešlo 7 rokov od predaja. Súčasné zastupiteľstvo pozvalo jedného z majiteľov objektu - pána Jozefa Haramiu,
aby prezentoval svoj zámer zriadenia
Centra seniorov. Cieľom zastupiteľstva
bolo spoznať zámery majiteľa budov.
V zmluve medzi obcou a spoločnosťou
PD BA 03 s.r.o. sa totiž nachádza bod
6, ktorý obsahuje klauzulu, kde sa ku-

spoločne s pánom architektom Struhárom prezentoval svoje zámery. Dozvedeli sme sa, že plánuje vybudovať
centrum, ktoré bude mať kapacitu cca
400 osôb (viď obrázok). Pre vašu informáciu, zariadenia pre seniorov podľa
zákona č. 448/2008 o sociálnych službách môžu mať maximálne 40 osôb.
Ale aby som náhodou nezavádzal, lep-

pujúci zaväzuje obhospodarovať budovu so súpisným číslom 996 na parc.
Č. 9089/15 podľa platného územného
plánu a predmet kúpy využívať len
na tento účel t.j. ako sanatórium pre
dôchodcov.

šie bude keď si vypočujete predstavu
priamo od autorov a majiteľov budovy.
(zvukový záznam o kasárňach je na
www.lozorno.sk, začína od 2 hodiny 17
minúty a 45 sekundy).

Pán Jozef Haramia pozvanie prijal a

Je to nedorozumenie alebo nie? Verím,
že nájdeme spoločnú reč a začne verejná diskusia. A bude sa prihliadať aj na
verejný záujem. Sme na začiatku. Nemalo by sa zabúdať, za akým účelom
získala obec budovu od štátu a taktiež
aké body obsahuje zmluva medzi obcou
a spoločnosťou PD BA 03 s.r.o. .
Pre pozitívne príklady fungujúcich domovov seniorov nemusíme ísť ďaleko.
Pre inšpiráciu uvediem Domov sociálnych služieb na Partizánskej 2 v Bratislave. Ale to je na ďalší článok.
Budem rád občania, ak vyjadrite aj vy
svoj názor.
Text a foto: Ľuboš Tvrdoň
kontakt: lubos.tvrdon@lozorno.sk,
mobil: 0908 521 135

Terajší stav budovy
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Bola raz jedna škôlka...
V roku 2013 bola v našej obci ukončená
prístavba materskej škôlky a rodičia s
malými deťmi takpovediac jasali. Obecný úrad uvádza, že kapacita MŠ v Lozorne v tom čase dosiahla 84 miest. Obec
na toto riešenie vynaložila v rokoch
2011 – 2014 celkovo 172 523,- Eur. Aj
napriek navýšeniu kapacity v nasledujúcich školských rokoch zaznamenávala
MŠ väčší počet žiadostí na umiestnenie
detí na riadny t.j. celodenný pobyt, ako
mohla uspokojiť. Z informácií poskytnutých obecným úradom vyplýva, že v
školskom roku 2014/15 bol celkový počet detí umiestnených v škôlke 90, čo je
o 6 detí viac ako bola kapacita. V tomto
školskom roku 2015/16 to bolo 88 detí,
čiže o 4 viac ako bola kapacita. Napriek
snahe som sa doteraz nedozvedel koľko
detí navštevovalo škôlku na tzv. poldeň.
Tento rok boli v MŠ dobudované priestory, ktoré slúžili pôvodne materskému
centru MUŠKA a pribudla tak nová
trieda pre 10 detí, vrátane postieľok.
Podľa zverejnených finančných údajov
prestavba a s tým súvisiace činnosti
stáli cca 36 000,- Eur. Momentálne sa
ešte prerába jedáleň, na ktorú obec zatiaľ vyčlenila 29 000,- Eur.
Na školský rok 2016/17 bolo do MŠ
predbežne prijatých 92 detí, z toho
12 detí by malo chodiť na tzv. poldenný režim. Tu je potrebné zdôrazniť, že

príslušná vyhláška o prijímaní detí do
verejných MŠ uvádza, že takýto režim
je osobitný, nie riadny. Osobitný (poldenný) režim umiestnenia dieťaťa vzniká po dohode medzi MŠ a rodičmi, nie
jednostranne na základe rozhodnutia
MŠ, ktorá súčasne tvrdí, že dieťa je riadne prijaté. Je august a prijatie viacerých
detí do MŠ na nasledujúci školský rok je
stále podmienené ukončením prestavby jedálne. Dá sa však predpokladať,
že ak jedáleň nebude ukončená a budú
prebiehať stavebné práce, nebude sa v
nej môcť stravovať žiadne dieťa, takže
táto podmienka je nepochopiteľná.

MŠ nad rámec jej kapacity?

Ak sme nedávno dobudovali a skolaudovali 10 miestnu triedu a pôvodná
kapacita MŠ bola 84, znamená to, že
súčasná by mala byť 94. V odpovedi
pána starostu, ktorého som oslovil v
daných súvislostiach sa uvádza: „Je
potrebné si uvedomiť, že počet detí, ktoré
môžu byť prijaté na celodenný pobyt nezáleží od počtu ležadiel, ale od metrov štvorcových na jedno dieťa, vrátane rozšírenia
jedálne, ktorá je na ďalšie prijímanie detí
do MŠ limitujúca“.

Ako je možné, že obec vynaložila za
posledných pár rokov takmer 240 000,Eur a nevyriešila problém s MŠ, pričom
počet žiadostí na nasledujúci školský
rok nie je vyšší ako jej vybudovaná kapacita?

Dovolím si teda z pozície občana položiť niekoľko jednoduchých otázok na
zamyslenie sa:
Podľa čoho a kto rozhoduje v jednotlivých školských rokoch o počte detí v

Ak sa pôvodne do škôlky mohlo prijímať viac detí ako bola jej normovaná
kapacita, prečo to nebude rovnako aj v
nastávajúcom školskom roku?
Ako a kým bola projektovaná realizácia
rozširovania škôlky? Kto nesie zodpovednosť za prestavbu MŠ, keď svojou
rozlohou zrejme nespĺňa príslušné normy? Ako vysvetliť fakt, že je dobudovaná ďalšia trieda s kapacitou desať detí,
ale v súčasnosti deklarovaná kapacita
MŠ nie je o 10 miest väčšia?

Ja osobne tento stav považujem za absurdný! Na záver chcem uviesť po viacročných skúsenostiach v komunikácii
medzi mnou a pánom starostom, že
všetky údaje, ktoré som uviedol vyplývajú z úradných podkladov a moje prípadné obviňovanie zo zavádzania, uvádzania poloprávd či klamstiev potom
poprosím vecne vyvrátiť resp. doložiť
faktami.
Ing. Dušan Masár, PhD.

Kedy je najlepší čas na cvičenie?
zitívny účinok na zvyšok celého nášho
dňa, ktorý sa len začal.
Často zvyknem klientom vo fitnes centre na záver cvičenia v doobedňajších
hodinách pogratulovať, že práve zjedli
svoju žabu. A naozaj sa tak niekedy aj
cítia. Je však tréning a samotné cvičenie doobeda efektívnejšie ako v inej
časti dňa a má vôbec večerné cvičenie
zmysel?

Príslovie starých indiánskych národov
vraví, že ak ráno zjeme živú žabu, bude
to pravdepodobne to najhoršie, čo sa
nám v ten deň stalo. Našou „žabou“ by
mala byť tá najdôležitejšia a najťažšia
úloha dňa, ktorú by sme najradšej odložili, no splnenie tejto úlohy vnesie po-

Štúdia z výskumu, uverejnená v roku
2012 v časopise Medicine & Science in
Sports & Exercise, v ktorej vedci okrem
vyššie zmieňovaného hľadali odpoveď
na otázku, či sa mení efektivita chudnutia pri tréningu v priebehu rôznych
časových intervalov počas dňa. Prišli
k týmto kľúčovým záverom: O niečo
efektívnejší sa zdá naozaj byť tréning
v doobedňajších hodinách, nakoľko
tréning v ranných hodinách zvyšuje

aktivitu metabolizmu pre ostatok dňa.
Po zvyšok dňa teda spálime viac kalórií.
Navyše stačí iba 45 minút ranného tréningu a dokážeme lepšie regulovať naše
chute. Aj tie na sladké... Na druhú stranu najvyššie výkony ľudský organizmus podáva v poobedných hodinách,
konkrétne medzi druhou až šiestou hodinou večernou, kedy je činnosť svalov,
enzýmov a orgánov na vrchole.
Z mojich osobných skúseností radím
klientov do troch skupín. Tí, ktorí nedokážu cvičiť ráno, ďalej tí, ktorí už
nedokážu cvičiť po celom dni na večer
a tretia skupina, ktorej to je jedno a
tréning si prispôsobia podľa denných
povinností. Na záver teda možno povedať, že je jedno, či vám cvičenie spraví
svieži štart do dňa alebo jeho príjemný
záver, každé cvičenie sa predsa počíta.
Patrik Hubek, Fitrock Lozorno
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Keď mlieko – tak čerstvo nadojené, keď mliečne výrobky – tak vlastné. II. časť
ke aj týždeň bez toho, že by sa pokazil.
Srvátku tiež môžete použiť, vychladená
je veľmi osviežujúca, je vhodná na výrobu zdravých koktejlov, pri výrobe palaciniek, na pečenie domáceho chleba, kde
ju použijete miesto vody. Chlieb má potom vynikajúcu chuť a sviežosť.
Dnes si povieme o tom, ako si zo surového kravského mlieka vyrobíme vlastné
lahodné výrobky.
Každému začiatočníkovi odporúčam
investovať pár eur do malého potravinárskeho teplomera, nakoľko dodržať
teplotu mlieka pri pracovnom postupe
je veľmi dôležité a začiatočníkovi sa to
vždy nemusí podariť odhadnúť.
Najjednoduchším výrobkom je hádam
tvaroh, kde sa s meraním teploty mlieka
nemusíme zaťažovať. Na výrobu domáceho tvarohu potrebujeme aspoň 3 litre
surového kravského mlieka, ktoré nalejeme do hrnca a necháme pri izbovej
teplote skysnúť asi 2 – 3 dni na hustú
„kyšku“. ( Mlieko tvorí kompaktnú hmotu oddeľujúcu sa od stien hrnca .) Potom
hrniec s hustou zmesou na miernom
ohni, najlepšie aj na platničke prihrievame asi na teplotu 60 – 80 °C. Nesmie
sa variť. Spočiatku nemiešame, neskôr
môžeme opatrne premiešať. Mlieko sa
postupne vyzráža a oddelí sa od srvátky, na povrchu sa vytvorí bohatá pena.
Takto mlieko zahrievame aspoň jednu
hodinu. Potom odstavíme a prelejeme
cez sitko. Tvaroh v ňom necháme dostatočne stiecť. Z troch litrov mlieka získate asi 300 - 350 gr. čerstvého tvarohu,
závisí to od dĺžky nahrievania. Kratšie
nahrievaný tvaroh je šťavnatejší a je ho
viac, dlhšie nahrievaný je suchší. Takto
vyrobený tvaroh vám vydrží v chladnič-

Ďalším produktom, ktorého výroba je
pomerne jednoduchá je jogurt. Zmiešame 1 liter chladného mlieka s 3 – 8
polievkovými lyžicami odstredeného
sušeného mlieka a dobre premiešame.
(Pridaním sušeného mlieka sa dosiahne
hustejšia konzistencia, bez neho sa pripraví jogurtový nápoj.) Mlieko s prídavkom sušeného mlieka potom zahrejeme
na 45 – 48 °C a pridáme téglik jogurtu,
ktorý má uvedené na obale, že obsahuje živú mikroflóru a dobre rozmiešame.
Mlieko je potom najlepšie ponalievať do
malých sklených pohárikov s viečkom,
dobre uzavrieť a zabezpečiť, aby sme
teplotu okolo 45 °C udržali niekoľko hodín. Aspoň 5 – 6 hodín. Buď v jogurtovači alebo v rúre na pečenie. Osvedčené
je aj poháriky zabaliť do deky spolu s termoforom a vložiť do väčšieho hrnca, prikryť pokrievkou a ešte prikryť dekou. Po
5 - 6 hodinách uložíme jogurt do chladničky aspoň na 12 hodín, čím dosiahneme jeho optimálnu konzistenciu a chuť.
Takto pripravený jogurt má trvanlivosť
minimálne 10 dní.
Ak si urobíme väčšie množstvo jogurtu,
môžeme sa pustiť do výroby domácej
lučiny. Východiskovou surovinou na
výrobu lučiny je totiž jogurt, ktorý si
pripravíme podľa hore uvedeného postupu. Jogurt dáme do sitka s plátnom
a necháme 24 hodín v chladničke odkvapkať. Vzniknutú hmotu už len zamiešame so sladkou smotanou, mierne
osolíme a môžeme konzumovať.

S trochou skúseností môžeme začať s
výrobou syrovej hrudky pomocou syridla Fromase 220 TL. Mlieko zohrejeme
na 43° - 45°C.
Na syrenie kravského mlieka použijeme
5 ml syridla na 10 litrov mlieka. Syridlo
je silné, preto sa pred použitím zriedi vodou asi 1:10. Pridáme ho do zohriateho
mlieka a dôkladne rozmiešame. Hrniec s
mliekom prikryjeme a v kľude necháme
postáť cca 30 – 40 min., pokiaľ nevznikne tuhá syrová zrazenina, ktorú ostrým
dlhým nožom pokrájame na kocky o veľkosti max. 2 x 2 cm. Takto pokrájanú syreninu znovu necháme postáť 10 minút,
srvátka pekne vystúpi na povrch, potom
ju pokrájame na syrové zrno o veľkosti
0,5 cm. Toto sa dobre robí napr. metličkou z mixéra.
Syrové zrno zlejeme do ľanovej alebo bavlnenej plachietky, zaviažeme a necháme niekoľko hodín odkvapkať. Dostaneme syrový bochník, ktorý ešte máčame
niekoľko hodín v slanom roztoku. Takto
spracovaný bochník môžeme priamo
konzumovať alebo ho ďalej spracovávame parením v horúcej vode, 75 – 85 °C
alebo ho údime studeným dymom 5 – 6
hodín.
V nasledujúcom vydaní Spravodaja si
ešte povieme, ako si vyrobíme v Taliansku obľúbenú riccotu a rôzne druhy syrov zo základnej suroviny – syrového
zrna, ktoré získame odkvapkaním syreniny.
J. Bojkovská

Predaj mlieka na PD Lozorno:
Utorok, Štvrtok a Sobota
od 7:00 - 11:00 hod.

Cyklodpočívadlo Biely kríž už môže opäť slúžiť turistom
Cykloodpočívadlo Biely kríž, na ktorého zlý stav pred letom upozornili turisti
a cyklisti, už môže plnohodnotne slúžiť
verejnosti.
„Na župe sa snažíme vytvoriť vhodné podmienky pre aktívny pohyb domácich, ale
aj cezpoľných turistov. Práve preto sme
sa pred časom rozhodli budovať pozdĺž
cyklotrás odpočívadlá. Je však neospravedlniteľné, ak sa niektorí jedinci uchýlia k
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vandalizmu a zničia zariadenie,
ktoré má slúžiť nám všetkým.
Preto sme pristúpili k oprave tohto cykloodpočívadla a sme radi, že
opäť môže slú- žiť svojmu účelu,“
uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol
Frešo.
D. Tkáčová - Vanečková, BSK
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Karatisti zvládli tvrdú skúšku
do týždňa. Každý mesiac boli volení NAJ karatisti mesiaca, ktorí
získali za svoju snahu drobné
prekvapenie. Členom KK ZOKU
sa tiež podarilo v marci 2016 zorganizovať súťaž pre celý Bratislavský kraj v KD Jablonové. V apríli
2016 si mohli rodičia spolu s deťmi zašportovať na „Dni ZOKU
rodiny“. Začiatkom augusta sme
tiež absolvovali spoločné sústredenie s ŠŠK Bratislava a 1.KC
Pezinok v Moštenici pri Banskej
Bystrici, kde mali deti možnosť si
nielen zacvičiť, ale aj spoznať nových kamarátov.

V piatok 24. júna 2016 podstúpili karatisti z Karate klubu ZOKU skúšky
technickej vyspelosti (páskovanie),
ktoré preverilo ich technickú, fyzickú, ale aj duševnú zdatnosť. To, čo sa
za 10 mesiacov naučili, museli ukázať
skúšobným komisárom a dlhoročným
reprezentantom SR – Mgr. Kristíne
Mackovej, PhD. (4.DAN), Mgr. Jurajovi
Gažovi, PhD. (2.DAN) a samozrejme aj
svojim trénerom – manželom Kotekovým (obidvaja 3.DAN).
Skúšky prebehli verejne v školskom
areáli ZŠ Lozorno a cvičilo sa na tatami
pod holým nebom. Páskujúce deti tak
mohli podporiť aj ich príbuzní a priatelia...

si tak zo súťaže titul Majstra Slovenska!
Dominik Kotek vybojoval v kategórii
6-7ročných chlapcov do 22 kg (kumite-športový zápas) titul Majstra Bratislavy a na Majstrovstvách Slovenska,
ktoré boli v máji v Poprade, skončil na
6. mieste.
Katka Majdlenová v kategórii 8-9-ročné dievčatá (kata-pokročilé) obsadila
na Majstrovstvách SR nepopulárne
4.miesto.
Počas šk. roka 2015/16 tréneri KK
ZOKU odviedli 109 tréningov, ktoré
prebiehali v telocvični ZŠ Lozorno 3x

Veríme, že pre všetkých členov
a priateľov klubu to bol krásny a
nezabudnuteľný rok. V septembri
sa tešíme na „starých“, ale aj nových členov, ktorých radi privítame do našej karate-rodiny (ZOKU
= po japonsky „rodina“).
Touto cestou sa chceme poďakovať
všetkým členom a ich príbuzným za šírenie dobrého mena KK ZOKU a obce
Lozorno. Ďakujeme tiež pánovi riaditeľovi ZŠ Lozorno za jeho ústretovosť.
Veľmi ďakujeme aj za podporu karate
klubu v Lozorne zo strany vedenia obce.
Viac informácií o akciách a blížiacom
sa nábore nových členov na FB: Karate
klub ZOKU.
Tréneri
Foto: Marcela Rybárová

Všetkým bojovníkom sa podarilo
spáskovať (získať nové farby opaskov)
a na záver ich ešte čakalo aj oceňovanie pre najlepších za tvrdú prácu a bojovnosť počas celého školského roka
2015/16, ale i chutné ocenenie pre
všetkých v podobe fantastickej klubovej torty.
V školskom roku 2015/16 sa karatistom z KK ZOKU podarilo aj napriek
tomu, že začali trénovať iba v septembri 2015, získať až 37 medailí (z
toho 15 zlatých, 17 strieborných a
5 bronzových) z 5 súťaží, ktorých sa
zúčastnili. Najcennejší kov sa podarilo vybojovať Šimonovi Drahošovi na
Majstrovstvách Slovenska v Poprade
v kategórii „karate-agility“, kde Šimon vyhral svoju kategóriu a odniesol
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Koniec júla spestril už tradičný Lozorniansky pohár
V poradí 5.ročník
tohto amatérskeho
futbalového turnaja
priniesol do dovolenkového obdobia
plného relaxu a oddychu všetkým zúčastneným
zopár
spálených kalórií, vydanej energie a kvapiek potu navyše. Typické júlové horúce
počasie preverilo odhodlanosť družstiev
rovnako ako súper
samotný. Tento ročník sa niesol v duchu
fair play, dobrej nálady, pekných futbalových akcií a radosti,
ktorú kolektívna hra
vždy prináša. Kva-

litné ihrisko a pekné prostredie areálu
už spravidla láka družstvá z okolitých
obcí a miest, ktoré si vždy radi spravia
miesto v kalendári pre toto podujatie.
Možno na zamyslenie ostáva, prečo
tak kvalitné podmienky na futbal, aké
ponúka areál ŠK Lozorno a turnaj
samotný nevyužijú viac aj domáci. Pozitívom však je, že v konkurencii „cezpoľných družstiev“ vyhrali už do tretice“
Lozorskí Sweet boys“.
Touto cestou ďakujeme našim sponzorom, bez ktorých by toto podujatie
nebolo možné zorganizovať. Vďaka
patrí OÚ Lozorno, ŠK Lozorno, Kataríne Štefánikovej, ako aj všetkým divákom a zúčastneným. Tešíme sa na vás
opäť o rok!
Henrich Végh a Patrik Hubek
Foto: H. Végh

Ich rukami už prešlo tisíce kvetov
hlavne kvetom. Preto na jeseň
je ich skleník či záhrada plná
farieb a dominantnú časť v nej
zapĺňajú práve chryzantémy.

Je to už vyše 30 rokov, čo sa venujú pestovaniu typických jesenných kvietkov
– chryzantém. Určite ich väčšina z vás
pozná, a kto nie, predstavujeme vám
manželov Jánošových z Hlavnej ulice.
Okrem kvetov pestujú doma aj chutnú
zeleninu, ale najviac času a lásky venujú

U nás ľudia používajú chryzantémy ako okrasu záhradných záhonov alebo hrobov.
V Číne bola
záhradná
chryzantéma kultivovaná už v
15. storočí
pred Kristom, odkiaľ sa rozšírila do Japonska.
V Japonsku je záhradná chryzantéma znakom japonského cisárskeho
dvora, národným

kvitli v tomto období. Ale manželia Jánošoví to už za tie roky zvládajú hravo.
„Tento rok sme dopestovali okolo 15 druhov. Môžete si nimi skrášliť domov, vytvoriť pekné jesenné dekorácie, alebo skrášliť
miesto odpočinku svojich blízkych.“ – hovorí pani Jánošová.

V októbri sa kvety prenášajú do skleníka, aby boli chránené pred dažďom
a chladom

kvetom a aj najvyššie
japonské
vyznamenanie má
meno tohto kvetu.
(zdroj wikipédia)
Málokto však vie,
koľko práce a úsilia
treba vynaložiť, aby
mali pekný tvar,
Najprv sa o kvety starajú v záhrade, majú urobený aj závlahový systém správnu výšku a
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Veď určite aj tento rok na Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých
rozkvitnú cintoríny a ten náš v Lozorne budú zdobiť aj kvety z ich záhrady.
Pri ich pestovaní im prajeme ešte veľa
lásky a trpezlivosti, aby mohli i naďalej
robiť radosť sebe aj druhým.
Barbora Hurajová
Foto: V.Jánošová, bh
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Vysokohorská turistika je pre nás vždy výzva

Aj cez toto leto sme mali v pláne vystúpiť na niekoľko vysokohorských štítov u nás, ale aj inde v Európe. V našich
Vysokých Tatrách na stretnutí vysokohorských turistov sme vystúpili na dva
neznačkové štíty. Prvý bol Kolový štít
vysoký 2418 m n.m. Výstup sme začali
dolinou Kežmarskej bielej vody, chatou
pri Zelenom plese, veľkou Zmrznutou
dolinou na vrchol Kolového štítu, kde
sme sa mohli pofotiť pri malom vrcholovom štíte, ktorý tu bol osadený
v roku 2015. Naspäť sme sa z vrcholu
vrátili na chatu pri Zelenom plese, kde
sme prespali a na druhý deň skoro ráno
sme vystúpili na Jastrabiu vežu vysokú
2137 m n.m.
Naša ďalšia púť smerovala do Slovinska.
Cez Rakúsko na najvyšší vrch Slovinska
Triglav 2864 m n.m. Triglav je najvyšší
vrch Slovinska a celých Julských Álp.
Nachádza sa v Triglavskom národnom
parku. Je zobrazený tiež na slovinskom
štátnom znaku a vlajke. Svoje pomenovanie získal podľa starodávneho
slovanského božstva, ktorého tri hlavy
zastupovali v ľudovej mytológii nebo,
zem a podzemnú ríšu. Výstup sme začali deviati z Alijažev domu 1015 m. To

je z jednej strany
Julských Álp. Vystupovali sme hore
k chate Triglavský
dom do výšky 2015
m. Cesta hore viedla
cez strmé vápencové skaly, po ktorých
behali kamzíky. V
ťažších výstupoch
bola trasa zaistená
feratovým lanom.
Preto sme boli vystrojení sedacím úväzom, feratovým
setom, prilbou, naviazaní na lane a
takto bezpečne sme vystúpili po chatu.
Po príchode sme išli pozrieť do malého
kostolíka, ktorý je
vedľa chaty. Práve
tam začala svätá
omša, na ktorej sme
sa zúčastnili. Po
omši nás privítal a
milo sa s nami porozprával kňaz, ktorý slúžil omšu. Boli
sme ubytovaní na
mnohopočetných
izbách, kde bola
skladba horolezcov
a vysokohorských
turistov z rôznych
končín sveta. Na
druhý deň pokračovala naša výprava
ešte náročnejšou
cestou, znova dobre
vybudovanou feratou až na vrchol
Triglavu. Na vrchole bolo tak veľa ľudí,
že sme museli stáť
v rade na vrcholovú

fotku. Naša zostupová trasa smerovala na opačnú stranu pohoria postupne
cez dve chaty až k Bohjinskému jazeru,
ktoré je vo výške 525 m n.m. Tu sme
prespali a na druhý deň sme sa presunuli k moru v blízkosti mesta Piran, aby
sme si po náročnom výstupe a zostupe
mohli oddýchnuť. Tri dni strávené pri
mori leňošením si nevieme predstaviť,
nakoľko turisti oddychujú aktívne. Preto sme čas pri mori vyplnili plávaním,
loptovými hrami, prehliadkou mesta
Piran, hradných múrov, historickej časti a prehliadkou ich národného parku.
Text a foto: Alojz Dvoran

Pochod cez Vysokú
V auguste sme sa zúčastnili už 16. ročníka prechodu hrebeňom Vysokej (754 m).
Malé Karpaty nie sú Tatry. Nelákajú z diaľky. Spoločné
majú len žulové jadro. Rozmanitosťou však patria medzi
najkrajšie slovenské pohoria, obzvlášť pre nás, ktorí sa s
pohľadom na ne zobúdzame i zaspávame. Aby sme si túto
krásu užili, prechádzku sme začali už v Sološnici a cez sedlo Skalky a Vysokú sme prešli až do Kuchyne. Vďaka Lojzovi bolo počasie i nálada perfektná, tak sme si to spolu
s kamošmi z Modry, ktorých tu každoročne stretávame,
parádne užili.
M.M.
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České Švajčiarsko bolo „perlou“ turistických podujatí
Najzaujímavejšia turistická akcia tohto
leta bol pre nás výlet do Českého Švajčiarska. Národný park ČŠ je chránené
územie na severe Ústeckého kraja pri
hraniciach s Nemeckom. Má rozlohu 7925 ha a vznikol 1.1.2000. Výlet
sme začali v stredu 6. júla o 5:00 ráno
veselým odchodom z Lozorna. Počas
prestávky v Prahe sme si pozreli Vyšehrad - historické opevnenie na skale nad pravým brehom Vltavy, ktoré
vzniklo ako kniežacie hradisko a slúžilo
ako strážnica Prahy. Dnes je tu miesto
pochovávania najvýznamnejších českých osobností.

Večer sme sa ubytovali v
Jílové u Děčína v hoteli
Sněžník a vybrali sa pozrieť rozhľadňu Děčínský
Sněžník, ktorá síce bola v
rekonštrukcii, ale výhľad
z náhornej plošiny bol
krásny.
Na druhý deň nás čakala
návšteva Jetřichovických
skál. Najnavštevovanejšími miestami sú: Rudolfův kámen- nazývaný aj
Ostroh, ktorý je 484 m
vysoký pieskovcový kopec ležiaci severne od Je-

třichovic. Máriina
vyhlídka - je vysoká
428 m a je tu malá
chatka, v ktorej sa
dá skryť pred nepriazňou počasia
alebo cez okienka
pokochať krásnymi
pohľadmi na okolie.
Vilemínina stěna
- je vysoká 439 m
a bola to posledná
výhliadka,
ktorú
sme navštívili.

Na ďalší deň sme
sa vybrali na Veľkú
Pravčickú bránu,
ktorá je národnou
prírodnou pamiatkou. Vznikla v kvádrových pieskovcoch, má rozpätie
26,5 m a výšku 16
m a je najväčšou
pieskovcovou skalnou bránou v Európe. Keď sme sa
touto krásou dosýta nabažili, zbehli
sme dolu k riečke
Kamenice, ktorá sa
v dvoch úsekoch
splavuje na pramiciach, ktoré bidlom
kormidlujú pltníci.
Cestu nám spríjemnili
vtipným
výkladom i vecnými

informáciami o Edmundovej a Divokej
stezke.
V sobotu sme navštívili nemecké pohraničné mestečko Bad Schandau. Región
je typický stolovými horami rastúcimi
z plošín, rozprestierajúcimi sa nad kaňonovitým údolím riečky Labe. Skalné
útvary sú tvorené členitými pieskovcovými skalami a skalnými vežami.
Našim ďalším cieľom bola vojenská
pevnosť Konigstein. Nachádzajú sa tu
najstaršie dochované nemecké kasárne, hradná kaplička, hladomorňa, prvý
posádkový kostol a najhlbšia studňa v
Sasku. Výhľadmi na všetky strany sme
sa mohli pokochať vďaka 2 km dlhým
pieskovcovým hradbám.
A čo sa večerného života týka, vďaka
životnému jubileu M. Havla, gitare dr.
Hegyiho a trefným poznámkam T. Hubeka sme mali každý večer dôvod na
oslavu...
Cestu domov sme si
oživili už len návštevou
Bozkovských
dolomitových jaskýň, ktoré
sú jediné sprístupnené
jaskyne na severe Čiech.
Majú bohatú výzdobu a
nachádza sa tu najväčšie podzemné jazero, do
ktorého mnohí hádžu
mince pre šťastie. My
máme šťastie, že máme
LOJZKA!
M.M., KTL
Foto: Alojz Dvoran
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