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zadarmo

„Z jednéj strany Karpaty, z druhéj rovina, tam je moje Lozorno,
rodná dzedzina, vychádzám už z Bukoviny, domov mja čeká,
kosteu Svatéj Kateríny, vidzím zdaleka...“
(úryvok z piesne od M. Polakoviča: Návrat tuláka, foto: Tibor Végh)

Jesenná mozaika podujatí bola pestrá
aj zaspievali, lebo
muzikanti boli takí
skvelí, že aj na želanie zahrali. Pán starosta toto podujatie
slávnostne zahájil,
ale tentoraz nebol
v kroji on, ale jeho
zástupkyňa Adrika
Jánošová. A veru jej
to svedčalo.
Koncom septembra
sa o krásne popoJeseň v Lozorne bola bohatá aj na
podujatia v obci. V polovici septembra sme sa mohli stretnúť na našom
remeselníckom jarmoku „Lozorské
všelico“. Remeselníci a umelci z Lozorna a blízkeho okolia prezentovali
a predávali svoje výrobky a opäť nám
dokázali, aké majú šikovné ruky. Pri
dobrej ľudovej hudbe zo Šenkvíc
sme si posedeli, čo to pokoštovali a

ludnie pri vinárskych a vinohradníckych piesňach postarala spevácka
skupina Loza. (Viac o podujatí v samostatnom článku).
pokračovanie na str. 5

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
Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 7.9.2016
Prítomných: 7 poslancov
Neprítomní: 2 poslanci
OZ schvaľuje žiadosť Miroslava Šurinu,
bytom Stupava, ul. Nová č. 63 a Márie
Orešanskej, bytom Bratislava, Estón-

ska č. 50 o odkúpenie časti obecného
pozemku, p.č. 672/21 (diel č. 1,2) v celkovej výmere 20m2 za cenu 3,32 EUR/
m2 pod stavbou r.d. a 10 EUR/m2, dvor
za účelom majetko-právneho vysporiadania svojej nehnuteľnosti.

OZ v Lozorne schvaľuje viac práce pri
maľovaní ZŠ podľa zoznamu vo výške
4 636 EUR vr. DPH pre fa B&B Decory
Stupava.

Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 21.9.2016
Prítomných: 8 poslancov
Neprítomný: Ing. Mgr. J. Vlček
OZ v Lozorne
a./ súhlasí so stavbou inžinierskych
sietí, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej stavby: „BA Lozorno, zokruhovanie, NNK, TS, VNK“ pre stavebníka
Západoslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava
b./ schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemkoch parcela
registra E“KN č. 8880/10, 674, 676,
673/1, 672/21 vo výlučnom vlastníctve
Obce Lozorno ako Povinného z vecného bremena, ktoré spočíva v práve
umiestnenia elektrických zariadení a
rozvodov, plánovaných v rámci stavby
„BA Lozorno, zokruhovanie, NNK, TS,

VNK“ pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. Bratislava ako Oprávneného
z vecného bremena. Povinný zriaďuje
vecné bremeno na dobu neurčitú. Náklady spojené s katastrálnym konaním, predmetom ktorého je zriadenie
vecného bremena na vyššie uvedenú
nehnuteľnosť, znáša v plnom rozsahu
žiadateľ Západoslovenská distribučná,
a.s. ako Oprávnený z vecného bremena.
OZ v Lozorne odročuje „Schválenie návrhu Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Lozorno“ na najbližšie
zasadnutie OZ z dôvodu zapracovania
pripomienok navrhovateľa poslanca R.
Došeka a finančnej komisie.
OZ v Lozorne schvaľuje žiadost ŠK futbalový oddiel o navýšenie dotácie na
r. 2016 na športovú činnosť o 10 000
EUR.

Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.
OZ v Lozorne schvaľuje pozmeňujúci
návrh VZN č. 1/2016 (Návrh je súčasťou prílohy č. 1 Zápisu OZ č. 8/2016),
O pravidlách času predaja v obchode a
času prevádzky služieb v obci Lozorno v
zmysle návrhu Mgr. Ľ. Tvrdoňa.
OZ v Lozorne schvaľuje VZN (všeobecne záväzné nariadenie) č. 1/2016,
O pravidlách času predaja v obchode a
času prevádzky služieb v obci Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje vyhlásenie OZ
v Lozorne k plánovanej výstavbe LAKE
RELAX
LOZORNO. (Vyhlásenie je súčasťou
prílohy č. 2 Zápisu OZ č. 8/2016).

Snažme sa byť k sebe tolerantní, ako vo dne, tak i v noci
V tomto čase sa Vám dostalo do
rúk Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno, č. 1/2016,
ktoré rieši podmienky prevádzkovania a podnikania v oblasti,
kde dochádza k združovaniu sa,
schádzaniu sa obyvateľov obce
a ostatných jej návštevníkov.
Toto VZN rieši prevádzkovanie
zariadení, reštaurácií, hotelov a
iných zábavných aktivít, ktoré
sú zdrojom hluku, hlavne v nočných hodinách.

Všetkým prevádzkovateľom, majiteľom, podnikateľom v oblasti
reštauračných,
pohostinských,
stravovacích, zábavných alebo dohodnutých služieb v obci Lozorno,
občanom!
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Samospráva a samotný starosta
je právom občanmi upozorňovaný, napádaný a v niektorých prípadoch aj osočovaný občanmi
obce Lozorno za nedodržiavanie
zákonov, vyhlášok, STN noriem týkajúcich sa rušenia nočného kľudu samotnými prevádzkovateľmi spomínaných
zariadení a ich návštevníkmi. Inak povedané, je neprípustné v nočných hodinách po 22:00 hod. robiť hluk, ktorý
občanov obťažuje, alebo až ohrozuje ich

zdravie. Hluk je jednoducho v dnešnej
dobe považovaný za jeden z najväčších
environmentálnych problémov.
Milí spoluobčania, žijeme dobu, kedy sa
pracovné dni prelínajú s dňami pracovného voľna a pracovného pokoja, teda
so sobotami a nedeľami. Veľa ľudí pracuje na smeny v nepretržitých prevádzkach, pracuje v soboty a nedele a tým
pádom si potrebuje oddýchnuť, vyspať
sa. Ak takáto reštaurácia, krčma, zariadenie im to neumožní, je mojou povinnosťou toto riešiť a urobiť nápravné
opatrenia. Vážení prevádzkovatelia
reštaurácií, krčiem a iných zariadení,
vážim si Vašu prácu, snahu zviditeľniť
obec a vytvoriť pracovné miesta, ale
nesmie to byť na úkor ostatných občanov, detí a starých ľudí! Mám dostatok
zákonných možností, ako dodržiavanie
zákona v tejto oblasti dosiahnuť.
S úctou,
Ľubomír Húbek, starosta obce Lozorno
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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
• 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

Zomreli
Karol Hlávek
Mária Mikulíková
Ľudmila Ďurišová
František Kotes

74 rokov
69 rokov
76 rokov
77 rokov

Narodili sa
Jozef Klamo
Chlpeková Karolína
Ondrušová Emma

Daruj krv,
zachrániš život

Výsledky letnej čitateľskej súťaže
„Prázdninová knižnica 2016“
Do súťaže sa počas leta zapojilo 16 čitateľov, z toho 8 dospelých, 3 študenti a 5
detí, vypožičali si spolu 113 ks kníh.
Súťaž bola rozdelená do troch kategórií:
Deti od 6 – 14 rokov:
I. miesto: Maroš Jurovatý s počtom 6 ks vypožičaných kníh.
Študenti od 15 – 18 rokov:
I. miesto: slečna Marcela Pirušová s počtom 20 ks vypožičaných kníh.
Dospelí od 18 rokov:
I. miesto: pani Emília Kelečínová s počtom 11 ks vypožičaných kníh.
Víťazom gratulujeme a prajeme im ešte veľa chuti do ďalšieho čítania!
Mgr. Roman Kvanka

Darcovia krvi zo dňa
13.10.2016
Krejčiová Viera
Sládková Jana
Foltínová Zuzana
Štrbíková Michaela
Kollár Martin
Kocan Miroslav
Sirotová Jana
Bordáč Patrik
Minarovič Miroslav
Halinár Peter
Všetkým zo srdca ďakujeme!
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Policajné okienko
Júl 2016
- Počas služby bolo zistené, že na Karpatskej ul. došlo ku krádeži vlámaním
do rodinného domu. Poškodený bol vtedy na dovolenke mimo SR. Na mieste
bola prítomná hliadka OO PZ Stupava,
ktorá zaisťovala miesto činu do príchodu výjazdovej skupiny z OR PZ Malacky. Šetrením bolo zistené, že páchatelia
vnikli do domu cez dvere nachádzajúce sa v zadnej časti domu, čím spustili
alarm. Majiteľ sa telefonicky spojil so
susedom, ktorý išiel alarm preveriť,
pričom na mieste vyrušil dvoch páchateľov, ktorí z domu utiekli cez predné
okno domu. Páchatelia nasadli do zaparkovaného vozidla a začali z Lozorna
unikať smerom do Bratislavy diaľnicou
D2, pričom boli prenasledovaní susedom. Vozidlo bolo napokon zastavené
hliadkou PMJ Bratislava pred tunelom
Sitina. Jednalo sa o občanov rumunskej
národnosti, ktorí boli následne eskortovaní na OR PZ Malacky.
- V nočných hodinách požiadala hliadku obyvateľka obce, že jej na rozostavanom dome hlási alarm narušenie.
Hliadka dom skontrolovala. Majiteľka
nechala otvorené dve vetračky v suteréne. Inak bez závad.
- Obecnej polícii oznámil občan, že jeho
syn doma porozbíjal zariadenie domu.
Po príchode na miesto podozrivý sedel vonku na stoličke zjavne pod vplyvom alkoholu. Po dvore boli po zemi
porozbíjané taniere, poháre, hrnčeky,
porozsýpané potraviny, zo steny vytrh-

nutý digestor spoločne s kuchynskou
skrinkou, atď. V dome bola rozbitá celá
kuchynská linka, chladnička, všade po
zemi potraviny, črepiny, krv, ktorá bola
aj po stenách. Na základe uvedeného
bola privolaná hliadka OO PZ Stupava.
Po príchode hliadky a RZP bol podozrivý z domu vyvedený a následne predvedený na OO PZ Stupava. Vec realizuje
OO PZ Stupava ako prečin poškodzovanie cudzej veci.
- Hliadka bola požiadaná obyvateľkou
z ul. Jelšová o pomoc pri pátraní po jej
dcére, ktorá odišla z domu a nepovedala
kam ide ani kedy príde. Telefón nedvíha a na sms nereaguje. Tiež nám ukázala sms, ktorú jej poslal niekto cudzí v
súvislosti s pátraním prostredníctvom
OO PZ Stupava. V podvečer sa ozvala
hľadaná dcéra svojmu otcovi a povedala, že je v poriadku, nie je zranená a
nachádza sa vraj v Trnave, ale domov sa
nechce vrátiť. Menovaná má už 18 rokov, teda je dospelá. Podľa slov matky
má asi problém s drogami.

August 2016
- Počas hliadkovej služby v obci bola zistená osoba spiaca v kope kartónových
krabíc pri kvetinárstve. Spiaca osoba
bola hliadkou zobudená a požiadaná o
predloženie dokladu totožnosti, bolo
zistené že osoba je občanom Maďarska a cestovný pas mu bol odcudzený.
Osoba bola odovzdaná hliadke OO PZ
Stupava k ďalšiemu šetreniu.

- OO PZ Stupava požiadala o preverenie
oznamu, že na ul. Jelšová v rod. dome
prišlo k bitke. Hliadka na mieste zistila,
že bitka sa odohrala na konci ul. Jelšová, kde mal brat napadnúť svoju sestru. Spôsobil jej palicou podliatiny na
obidvoch nohách. Na ulici dochádzalo k
slovným potýčkam medzi útočníkom a
rodinou poškodenej. Po spísaní hliadka
smerovala do obce, keď ju požiadali kolegovia z OO PZ Stupava o opätovný zákrok na ul. Jelšová. Tentokrát malo ísť
o napadnutie útočníka u neho doma.
Ku hliadke sa pripojili aj kolegovia z OO
PZ Stupava. Na mieste sa nachádzala aj
RZP. Bolo zistené, že menovaného napadli ženy z rodiny poškodenej. Tieto si
hliadka predviedla na vypočutie na oddelenie OO PZ Stupava a poškodeného
odviezla RZP do Malaciek do nemocnice. Mal viditeľné podliatiny v pravej
tvárovej časti.
- Vo večerných hodinách bola pri oplotení zdravotného strediska zistená spiaca osoba, jednalo sa o obyvateľa obce
Lozorno, menovaný javil známky požitia alkohol. nápojov. Menovaný bol
hliadkou vyzvaný k opusteniu verejného priestranstva. Na otázku zdravotného stavu odpovedal, že je v poriadku,
len zaspal. Následne menovaný odišiel
na ul. Krátku k svojim rodičom.
- V čase o 16:00 h. telefonicky oznámil
obyvateľ obce, že nad jeho pozemkom
mu od rána lieta „DRON“ a jeho to obťažuje. Prejdená Zvončínska ul. a okolie
za účelom zistenia majiteľa dronu.

VaDiDlo deťom
Práve pre tieto deti
sa vo štvrtok 13.
októbra
otvorili
brány ríše rozprávok a privítali ich v
Centre kultúry na
rozprávke „Dvaja
tovariši“, ktorú im
zahrali naši ochotníci z divadla VaDiDlo.
Kde bolo, tam bolo…, bolo - či nebolo…
Bolo raz jedno veľké kráľovstvo.
V tom kráľovstve, ktoré Lozornom nazývali, žilo veľa dobrých detí.
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Ako áno, ako nie,
najskôr prišlo zvonenie.
Po ôsmej sa rýchlym krokom
školáci, čo nechceli byť bokom,
veľkí, ba aj tí malí,
usadili do kultúrnej sály.

Tleskotom nám dali znamenie,
nech rýchlo rozprávka už znie.
Reakcia nenechala na seba čakať,
smiech a úsmevy u detí bolo badať.
Potom prišli i zo škôlky z Lozorna,
a rozprávka sa začala odznova.
Ďakujeme naši milí, rovnako aj my sme sa
zabavili.
Radosť z vás, prešla aj na nás.
Tešíme sa, keď stretneme sa o rok zas.
Vaši ochotníci
Foto: Z. Rybárová, www.zlatkaphoto.sk
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Jesenná mozaika podujatí bola pestrá
dokončenie zo str. 1

Herci Marek Majeský,
Andrea
Karnasová, Marián Labuda ml.
a Andrea Profantová k nám
zavítali
začiatkom októbra s
predstavením
Zlatá baňa. Komédia z prostredia okrášľovacej
kliniky pobavila
všetkých prítomných a dokázala,
že sú skvelými
hercami nie len
na
televíznych
obrazovkách, ale
aj na javisku.

Taktiež Rozprávková nedeľa bola
v októbri netradičná, pretože sme na
nej zažili jedinečné
spojenie bábkového
divadla Teatro Posonii a živej hudby
súboru Solamente
Naturali. Na husličkách a flautách
sa pridalo aj pár
detí zo Súkromnej
umeleckej školy v
Lozorne. Divadlo a
koncert v jednom, Spevák Jozef Benedik bol príjemný spoločník
zážitok to bol fantastický.
B. Hurajová
Foto: B. Hurajová, J. Marťáková, T. Végh

V októbri sa nám o krásny umelecký zážitok postaralo Lotz
Trio – trio vynikajúcich hudobníkov, ktorí nám na basetových rohoch zahrali skladby Juraja Družeckého. Hovoreným
slovom to spestril Silvester Lavrík, ktorí nám čítal vtipné
úryvky z knihy od Hugolína Gavloviča – „Valaská škola, mravúv stodola“.

Teatro Posonii a Solamente Naturali

Lotz Trio a Silvester Lavrík

Keďže október je mesiacom úcty k starším, nezabudli sme
ani na našich seniorov. V CK Lozorno bol pre nich pripravený kultúrny program, kde vystúpil talentovaný žiak SZUŠ –
Jakubko Hozlár, naše spevácke skupiny LOZA a Enem Tak
a špeciálny hosť – pán Jozef Benedik. Spolu s ním sme si
zaspievali piesne Gejzu Dusíka a započúvali sa do známych
melódií talianskych interpretov.
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Rozospievaná jeseň s LOZOU

Na festivale Mravenec sme si vyspievali strieborné pásmo

Po úspešnom vystúpení našej speváckej skupiny LOZA na Rozálskych hodoch v Lamači a
po vzornej reprezentácii obce Lozorno na
Krajskej súťažnej prehliadke sólistov, spevákov a speváckych skupín Bratislavského
kraja na festivale Mravenec, kde sme skončili
aj skupina LOZA aj sólistka V. Foltýnová na
strieborných miestach, sme s plnou vážnosťou pripravili na 25. september 2016 už 6.
popoludnie vinárskych a vinohradníckych piesní. Bolo opäť v Centre kultúry Lozorno. Speváčky sprevádzal nový harmonikár p. Dušan
Morávek a dychová hudba MALAČANÉ, s
ktorou speváčky spolupracujú. Dramatizované čítanie z knihy Išeu Macek do Mauacek
nám predviedli členovia nášho ochotníckeho Tento rok bola našim hosťom a sprevádzala nás dychová hudba Malačané

divadla Petra Gažíková Langová a Mirko Perinaj. Každé doterajšie popoludnie malo kus osvety a sprostredkovania zaujímavých vedomostí okolo pestovania, dorábania a užitia vinohradníckych darov. To šieste, okrem spievania, bolo na tému
„Keď sa snúbi víno s jedlom“. Prezentovali sme Lozorno minulosti, prostredníctvom gastronomicky zaujímavých údajov z
Kroniky obce Lozorno. Prítomní sa dozvedeli, aký zdravý je
poctivý burčák a ako nájsť správny súlad medzi pokrmami a
vínami, čo je hlavný motív kultivovaného pitia. Tohoročnú
tému sme potvrdili aj receptárom SVIATOČNÁ HODOVÁ
NEDEĽA VINOHRADNÍCKEJ RODINY, ktorý sme rozdali
divákom. Je v ňom 12 receptov z hrozna a vína. Popoludnie
sa vydarilo. Pohostiť sme mohli všetkých prítomných. Väčšina zostala s nami do neskorého večera a pridala sa k spevu za
sprievodu dua harmonikárov p. Morávka a Benkoviča.
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Ohlasy z Lozorna a mimolozornianských
vystúpení nám dodávajú energiu a motiváciu do pokračovania činnosti v LOZE.
Súčasťou našej práce musí byť aj väčšia
propagácia našich podujatí, s cieľom zabezpečenia väčšej účasti na obcou organizovaných akciách. Veľká účasť miestnych občanov bude najväčším ocenením
našej práce i práce obce, kultúrneho
centra, kultúrnej komisie a ostatných
zainteresovaných. Obdobná situácia sa
ukázala aj na posedení pre dôchodcov z
príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Valéria Foltýnová, LOZA
Foto: Miro Blusk
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Najčastejšie chyby pri chudnutí
1. Držanie diéty môže byť
efektívny spôsob, ako sa zmestiť do šiat spred roka kvôli tej
slávnostnej akcii o dva týždne, no z dlhodobého hľadiska
neprinesie žiaden pozitívny
účinok. Väčšina diét je založená na drastickom obmedzení
kalórií, čo samozrejme nie je
udržateľné, metabolizmus dostane ťažký zásah a po ukončení diét prichádza jojo efekt.

Stojíte pred zrkadlom, no ten pohľad
doň je iný ako obvykle, konečne ste sa
totiž rozhodli, že niečo so sebou začnete robiť. O pár mesiacov neskôr stojíte
predtým tým istým zrkadlom a zisťujete, že sa nič nezmenilo. Možno ste sa
nevyhli niektorým z týchto chýb:

2. Málo pohybu. Mnoho ľudí
sa domnieva, že niekoľko dňové sedenie v kancelárii vykompenzujú hodinou cvičenia. Nie
je tomu úplne tak. Sedavý spôsob života spôsobuje spomaľovanie nášho metabolizmu, preto ho
treba štartovať pohybom, pravidelne a
čím častejšie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie by sme mali spraviť
denne asi 10 000 krokov, čo pripadá na
zhruba 7 kilometrov. Väčšina z nás však
denne spraví 3 000 až 5000 krokov.

3. Potreba rýchlych výsledkov býva
veľmi častým problémom. Mnoho
klientov má svoje predstavy o rýchlosti
ich chudnutia, no väčšinou to nejde tak
ľahko a počiatočný entuziazmus a chuť
sa začnú vytrácať. Niekedy je ťažké
prijať, že sused chudne rýchlejšie ako
vy, no treba si uvedomiť, že každý si
bežíme vlastné preteky, sme jedineční a každé telo reaguje odlišne. Preto
nechcite výsledky rýchle, ale trvalé.
4. Málo správnych informácií. Doprajte si čas, než sa pustíte do nového projektu so svojím telom a najprv získajte
tie správne informácie. Čítajte knihy,
články, poraďte sa s niekým, komu sa
dlhodobo darí držať štíhlu líniu alebo sa nechajte zveriť do rúk odborníka. Do procesu chudnutia vstupujú aj
ďalšie premenné, ako psychika a naše
bezprostredné okolie. Najlepšie, ak
budú vždy našimi spojencami.
Patrik Húbek, Fitrock Lozorno

Lozorňáček – Centrum detí a rodiny v Lozorne nenechá vaše deti nudiť sa
Mamičky sa počas víkendových babincov inšpirovali k zdravému životnému štýlu, výžive detí a získali stimul pre zdravú rodinu.

Pravidelné kurzy a aktivity:
- Hernička - otvorená v pondelok od
16:00 a štvrtok od 10:00
- Angličtina pre deti – každý utorok
o 17:00 (otvorená skupina, môžete sa
pripojiť, prihlasovanie mailom)
- Montessori hernička a Montessori
aktivity
Rodinné centrum Lozorňáček privítalo
17.9. 2016 počas Dňa otvorených dverí
hŕbu detičiek, ktoré sa tešili maľovaniu
na tvár a vyskúšali si Montessori aktivity.
V rámci víkendových kurzov si deti
vyskúšali svoju kreativitu a naučili sa
piecť chlebík a tortu, ktorú aj krásne
ozdobili. A tak o chvíľu nám v Lozorne
vyrastú šikovní cukrári.

Začínajúce kurzy:
- Hudobníček - pre detičky od cca 2 do
4 rokov
- Cvičenie pre detičky na podporu
správneho psychomotorického vývoja - skupina nechodiace detičky
- Cvičenie pre detičky na podporu
správneho psychomotorického vývoja - skupina samostatne chodiace detičky

- Monte a jeho objavitelia - kurz s
rešpektujúcim prístupom a filozofiou
Márie Montessori

Jednorazové kurzy:
12. 11. 2016 - Školička chutí pre
mamy a dcéry - Najobľúbenejšie rodinné jedlá, ktoré sa naučíme variť spolu s
drahými dcérenkami a prinesieme sobotný obed domov
3. 12. 2016 - Čokoládový kurz so Školičkou chutí s výrobou vlastného čokoládového adventného kalendára
Prihlasovanie na kurzy na
lozornacek@gmail.com
Pripravujeme aj rôzne nepravidelné
aktivity ako prednášky, workshopy pre
deti aj dospelých. O našich podujatiach
sa viac dozviete na facebooku Lozornacek, prípadne nám pošlite mail na
lozornacek@gmail.com.
Tešíme sa na vašu návštevu v Lozorňáčku!
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Deti v MŠ Lozorno už majú novú jedáleň

Výsledkom prestavby je krásna a priestranná jedáleň

Stalo sa tradíciou, že v materskej škole
počas letných mesiacov niečo rekonštruujeme, zveľaďujeme, pristavujeme... Inak tomu nebolo ani toto leto. Od
septembra sme prijali do nového oddelenia ďalších žiakov, preto sme museli
rozšíriť kapacitu jedálne, ktorá nezodpovedala počtu stravujúcich sa detí
už pri súčasnom stave. S prácami sme
začali v polovici júla. Vďaka zodpovednému prístupu vedúcich pracovníkov a
šikovným rukám robotníkov miestnej
stavebnej firmy sa nám túto náročnú
prestavbu podarilo včas dokončiť. Slávnostným prestrihnutím pásky sme ju
uviedli do užívania 90 deťom navštevujúcim našu materskú školu. Veľké
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poďakovanie patrí pánovi starostovi,
ktorému život našich škôlkarov nie je
ľahostajný. Tiež robotníkom a upratovačkám, ktorí usilovne pracovali, aby
pripravili pre našich
najmenších estetickú, priestrannú
a hlavne funkčnú
jedáleň.
Srdečná vďaka!
Jana Uhliarová,
riaditeľka MŠ Lozorno
Foto: archív MŠ
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Čo nového škôlkari?
Čas prázdnin rýchlo utiekol, mesiac september zaklopal i na
bránu
našej
materskej
školy.
Škôlka opäť ožila a džavot detí sa nesie
všetkými triedami. V tomto školskom
roku sme otvorili piatu triedu pre 11
detí a získali priestrannú a slnečnú
jedáleň, ktorej zväčšením sa zlepšilo
zabezpečovanie stravovania pre nás
všetkých, za čo srdečne ďakujeme. Popri plánovanej výchovno- vzdelávacej
práci podľa učebných osnov budeme
počas roka realizovať s deťmi nasledovné aktivity a činnosti: pokračujeme
vo výučbe anglického jazyka, krúžku
mažoretiek a v separácii odpadov v
triedach, čím učíme deti zmysluplne
konať a formujeme začiatky ekologickej kultúry. V spolupráci so SZUŠ na
základe záujmu rodičov deti navštevujú
výtvarný krúžok. Opäť sme sa zapojili
do programu „Školské ovocie” formou
podávania 100% ovocnej šťavy, jablka, alebo hrušky 1x v týždni. Cieľom
projektu je zvýšiť (okrem iných foriem
podávania ovocia) jeho konzumáciu,
zmeniť stravovacie návyky a podporiť
zdravú výživu u detí.

Poníky sú naši kamaráti

Pre veľký záujem rodičov a detí pokračujeme 1x do mesiaca v projekte „Koníky pre materské školy - animoterapia“. Jazda na poníkovi je pre deti
obrovskou zábavou a činnosťou, na
ktorú sa všetci tešia. Plní i veľkú zdravotnú funkciu - napomáha prevencii
zlého držania tela, zapája svaly, ktoré
deti pri bežnej hre nepoužívajú. Počas
jazdy sa učia správne dýchať a bezprostredný kontakt dieťa - poník má blahodarné účinky aj na psychiku dieťaťa.
Deti sa učia k poníkom správne pristupovať, získavajú poznatky o ich spôsobe života i aké správanie nemajú radi.

V prvom októbrovom týždni sme sa
profesionálnym divadielkom a jeho
interaktívnym spracovaním Príbehu
o jednom rytierovi spolu s deťmi preniesli do čias rytierov a hradných dám.
Rytier Gaston v rytierskom kostýme a
jeho hradná pani Helen v dobovom oblečení, využili kulisy starodávneho hradu a vtiahli deti do hry. Deti oblečené
do dobových šiat stvárňovali život na
hrade a v podhradí a spoznávali ako sa
žilo v týchto dávnych časoch, ako sa z
chlapca stal rytier a z dievčaťa hradná
pani.

Skúsili sme si aj prácu s marionetami

Máme za sebou prvé októbrové týždne
a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity,
najmä na stretnutie detí so starými rodičmi v priestoroch materskej školy.

Okrem spomínaných činností, ktoré
sa budú chronologicky opakovať počas
celého školského roka, septembrové chvíle v materskej škole deťom spríjemnilo profesionálne divadlo
manželov
Stražanovcov.
Prinieslo deťom odpradávna známu rozprávku o naivnom veselom dievčatku
– Červenej Čiapočke, prefíkanom vlkovi, starej mame
a záchrancovi horárovi.
Deti mali radosť z krásneho farebného sveta bábok
- marionetiek, maľovaných
kulís chalúpky a lesa a počas
predstavenia spontánne reagovali potleskom.

MŠ Lozorno
Foto: Silvia Polášová

S príchodom jesene sme
koncom septembra privítali na dvore školského dvora Malí rytieri a hradné dámy
sokoliarsku skupinu
Falconarii.
Dvaja mladí skúsení sokoliari deťom
sprostredkovali vtáčie divadlo. Predstavili im naše i zahraničné dravce a sovy.
Nechýbala tam ani
naša sovička, vraj
najkrajšia na svete
- plamienka driemavá a iné zaujímavé vtáky. Mladý
zanietený sokoliar
porozprával deťom
veľa o dravcoch, ich
spôsobe života a výcviku.
Pohladkať dravca bol silný zážitok
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Zo života základnej školy
Putovali sme do Marianky

úlohou bolo nielen uhádnuť, ale i znázorniť konkrétnu rozprávkovú bytosť.
Spoločne sme sa zabavili a dúfame, že
sme im priblížili čaro kníh aj takouto
veselou formou.

Pred Lurdskou jaskyňou v Marianke

Návšteva Marianky ako jedného z najstarších pútnických miest v strednej
Európe ohromila našich žiakov šiesteho a siedmeho ročníka. V rámci náboženskej výchovy, triednických hodín a
dejepisu sme sa vybrali v piatok 30.9.
spoznávať a obdivovať históriu Marianky. Ako prvé nás privítal a prednáškou
ohúril páter Marek. Pripomenul nám
význam Svätej brány v tomto roku Božieho Milosrdenstva. Nasledovala sv.
omša s p. farárom z Kuchyne, ktorý sa
milými slovami prihovoril najmä deťom. Pokračovali sme krížovou cestou,
na ktorej sme obdivovali vyobrazenia
jednotlivých zastavení. Odmenou po
námahe nám bola liečivá voda z prameňa. Tiež sme sa stíšili v modlitbe pri
Lurdskej jaskyni. Na záver nás potešila
kúpa obrázkov, magnetiek a sladkostí.

Voda z prameňa je vraj liečivá

Popoludnie v knižnici
Z rozprávky do rozprávky alebo z hádanky do hádanky. Touto témou sa
nieslo jedno pondelkové popoludnie.
Žiaci 2. a 3.ročníka si ho spríjemnili v
školskej knižnici hádankami a scénkami. Zabávali sa s rozprávkovými
bytosťami, ale dozvedeli sa aj to, kto
bol Loktibrada. Druháci a tretiaci hádali hádanky z rozprávkovej ríše. Ich
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Popoludnie v knižnici bolo zábavné

Kto by nepoznal sestričky - dvojičky
Danku a Janku? My, rodičia, určite
áno! Verili by ste tomu, že pre mnohé
deti je táto dvojica sestričiek neznáma?
Preto sme využili príležitosť a vybrali
sme sa pozrieť na spracovanie tohto literárneho diela do
Malaciek. Divadlo Babadlo
nám zahralo kreatívne s maňuškami niekoľko epizód z
tejto knihy Márie Ďuríčkovej.
Príbehy boli poprepletané
veselými piesňami. Naši tretiaci sa v priebehu školského
roka stretnú opäť s Dankou a
Jankou na hodinách čítania,
prváci na hodinách výtvarnej
výchovy a budúci piataci budú
pripravení na literatúru, kde sa budú
učiť o bábkovom divadle. Divadlo sa
všetkým deťom páčilo a tešíme sa na
ďalšie spoločné akcie.

Biela pastelka 2016
Aj tento školský rok sa naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky s názvom
„Biela pastelka“. Zbierku každoročne
organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tento ročník sa zbierka uskutočnila už po 15.krát. Cieľom
zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým
postihnutím. Výnos „Bielej pastelky“ je
každoročne použitý na poskytovanie
sociálneho poradenstva a na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa
do bežného života. Naša škola prispela
do zbierky sumou vo výške 61,71 €. V
mene Únie nevidiacich a slabozrakých
všetkým ďakujeme!

Bábkové divadlo Danka a Janka

Upratovačka a rozhadzovači
Text pod takýmto názvom sme čítali
my druháci vo svojej čítanke. Napadlo nás, že okrem rozprávania o čistote
okolo svojej lavice, v triede, alebo na
školskom dvore, napíšeme na domácu
úlohu odkaz našej pani upratovačke.
Ráno sme ju zavolali, prečítali naše
odkazy, poďakovali, aj sa s ňou vyfotografovali. Podľa úsmevu našej milej tety
Evy sme usúdili, že sme jej urobili veľkú
radosť. Najviac však tým, že si navždy
zapamätáme, že smeti patria do koša.
ZŠ Lozorno, foto: archív školy

S našou milou pani upratovačkou

ročník XIV : číslo 5 : september/október 2016

Spravodaj obce Lozorno

Keď mlieko – tak čerstvo nadojené, keď mliečne výrobky –
tak vlastné. Výroba domácich syrov – pokračovanie.
tým pripravíme soľný nálev – nasýtený roztok soli, varíme
vodu a sypeme soľ tak dlho, pokým sa soľ rozpúšťa. Stuhnutý
syr dáme na pol hodiny do vychladnutého soľného nálevu.
Potom preložíme do inej nádoby so slanou vodou, ale už nie
tak presolenou. Necháme dozrieť v chladničke 1 – 2 týždne.

Ricotta – srvátkový syr

Kto si osvojil výroku domácej syrovej hrudky, ľahko zvládne
aj ďalšie druhy syrov.
Základnou hmotou pre ich výrobu je syrové zrno, ktoré zlejeme cez ľanové alebo bavlnené plátno a necháme dôkladne
odkvapkať.
Výsledkom je základná syrová hmota, východzia surovina k
výrobe najrôznejších syrov.

Čerstvý syr
Odkvapkanú syrovú hmotu rozmelníme rukami, vmiešame
podľa chuti soľ a napríklad bylinky. Vytvarujeme bochníčky
a obalíme v sekaných bylinkách, rasci, paprike…podľa chuti.

Cottage syr
Odkvapkanú syrovú hmotu rozdelíme rukami na syrové
zrno, to vsypeme do hrnca s trochou srvátky zahriatej na
43°C a prehrejeme 5 minút. Syrové zrná zmatnejú a stuhnú.
Precedíme cez plátno a prepláchneme dôkladne studenou vodou, až prestane vytekať srvátka. Vzniknuté zrná zmiešame
so smotanou.

Balkánsky syr
Odkvapkanú syrovú hmotu mierne natlačíme do hranatej
krabičky a dáme do chladničky na hodinu stuhnúť. Medzi-

Vznikla z odpadového materiálu, zo sladkej plnotučnej srvátky, ktorá zostane po výrobe syra. Aj preto sa ricotta nazýva
srvátkový syr. Pravá ricotta obsahuje iba ľahko stráviteľné
mliečne bielkoviny, preto je vhodná aj pre malé deti, seniorov a diabetikov. Môžete ju použiť všade tam, kde je potrebný
tvaroh, ale vynikajúco chutí aj samostatne. Ak sa chcete diétne a zdravo stravovať, pokojne ňou môžete nahradiť v receptoch predpísané mascarpone. Vynikajúca je v nátierkach, na
pečených zemiakoch, v cestovinách, v múčnikoch, dezertoch,
či slaných koláčoch.
Postup prípravy:
4 litre sladkej srvátky, 1 liter mlieka, 2 dcl octu
Zmiešame sladkú srvátku s mliekom a zohrievame cca na 38
stupňov. Takto zmes udržiavame asi hodinu. Po hodine opäť
zvyšujeme teplotu, tentokrát na 85 stupňov. Pozor, nenecháme rozvariť! Pridáme ocot a dobre premiešame. Zmes sa nám
krásne zrazí a necháme ju vychladiť 8-10 hodín. Vhodné je
robiť večer a do rána nechať vychladnúť.
Nádobu si vyložíme hustejším plátnom, vylejeme zrazenú
zmes a necháme odkvapkať. Ide to dosť pomaly - trvá to niekoľko hodín. Keď už nekvapká žiadna tekutina, je syr dostatočne hustý, môžeme ho preložiť do uzatvárateľnej nádoby a
odložiť do chladničky.
J. Bojkovská

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

Zaujímavosti z BSK
·

V októbri sa v Malackách konala
„1. Medzinárodňí konferencia o
Mackovi“, odborná konferencia venovaná legendárnej ľudovej piesni
„Išeu Macek do Mauacek“. Prednášok sa zhostili ozajstní odborníci.
Okrem iných napr. Doc. JUDr. Mgr.
Andrea Olšovská, PhD. predstavila Mackov život a prácu v právnohistorickom kontexte, PhDr. Peter
Michalovič predstavil Pieseň „Išeu
Macek do Mauacek“ v pohľade muzikológa a Psychologický profil Macka
priniesla Mgr. Magdaléna Drahošová.
Organizátori si dali za cieľ odpovedať

na všetky zásadné otázky „Do bil vlastne Macek? Kedi a odkád do Malacek išel?
Proč išel mlácit šošovicu akorát k nám?
Co na to jeho žena? Nebilo to šecko konc
ináč?”.
- Archeologický výskum pravekej fortifikácie v Budmericiach pokračuje.
Sídlisko v Budmericiach (lokalita Sušička) sa v posledných rokoch preslávilo
nálezom ženskej kostry, pochovanej
v obilnej jame s milodarmi. Archeológovia objavili tiež predmety kultového
charakteru, ktoré dokladujú vykoná-

vanie rituálov obyvateľov niekdajšej
osady, iné potvrdzujú činnosť kovolejárov a čulé obchodné kontakty.
- Bratislavský samosprávny kraj, ako
jediný zo samosprávnych krajov, získal ocenenie Senior Friendly 2016,
ktoré sa realizuje pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky Jána Richtera.
Ocenenie získal za dlhodobý aktívny
prístup v prospech seniorov.
Zdroj: Dagmar Vanečková, Bratislavský
samosprávny kraj
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Najkrajší pohľad na svet je z konského chrbta

Lenka Rybárová so svojim koňom priniesla do Lozorna zlato

I takto by sa dali opísať chvíle strávené
v sedle tohto majestátneho zvieraťa.
Aj obyvateľku Lozorna Lenku Rybárovú očaril a so svojím koníkom sa tento
rok stali šampiónmi Slovenska v rýchlostných disciplínach vo westernovom
jazdení. Lenka sa vo svojom živote mení
na nežnú kovbojku s klobúkom v sedle
koňa a je jednou z mála Sloveniek venujúcich sa westernovému štýlu jazdenia
na koni.
Na posledných pretekoch na veľkom finále v Hosťovej na cutting ranči získala
Lenka so svojím koňom Johnym cenu
za najrýchlejšiu jazdeckú dvojicu za rok
2016.
Lenka jazdí za Ranč Vlado Lozorno už
tretiu sezónu a pochodila už veľa miest
na Slovensku od regiónov Trenčína,
Bratislavy, Nitry, veľa jazdeckých arén
a všade reprezentuje našu obec Lozorno.
O svojej motivácii, živote a cieľoch a o
tom, čo pre ňu znamenajú kone, nám už
viac prezradila Lenka Rybárová.
Westernové jazdectvo, čo si pod týmto pojmom môžeme predstaviť a čím
sa odlišuje od klasického?
Westernové jazdectvo je samostatné
odvetvie jazdeckého športu. Vzniklo v
Severnej Amerike a je veľmi obľúbené
po celom svete. Na Slovensku má ale
krátku históriu, nakoľko sa s týmto
športom začalo až v roku 1993. Môžeme si pod tým predstaviť ranč s veľkými
pastvinami na ktorom kovboji zháňajú
svoj dobytok. Alebo si predstavte ľudí,
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ktorí milujú prírodu a všetko s ňou späté; voľnosť a slobodu, ktorú so svojím
koňom môžu prežívať pri uvoľnených
prechádzkach s klobúkom na hlave a s
čižmami na nohách. Práve tým sa líši
western od klasického jazdenia - svojho koňa držíte s uvoľnenými opratami
v rukách, sám jazdec je od pása hore
uvoľnený a spoločne si vychutnávajú
krásy prírody. Je to oveľa prirodzenejšie, ako zvierať pevne
uzdu v ústach svojho koňa, ako je to pri
klasickom
jazdení.
Odlišuje sa taktiež postrojom koní a štýlom
jazdy.

tovi, kde som vlastne strávila svoje celé
detstvo a stretla tam svojho koňa snov
Johnyho. Aj jemu som veľmi vďačná, že
mi to umožnil. S Johnym máme za tie
roky vybudované silné puto, dôverujeme si a máme sa veľmi radi. Za všetko
však vďačím svojmu trénerovi, ktorým
je pán Marián Kopáč, ktorý ma naučil
všetko čo sa koní týka: naučil ma počúvať a chápať reč ich tela, naučil ma,
ako k týmto krásnym zvieratám pristupovať a správať sa k nim tak, ako si
zaslúžia a hlavne ako jazdiť a správne
ich viesť. Polovica mojich úspechov
stojí práve na tomto pánovi, najlepšom koníčkárovi široko ďaleko a hlavne
skvelom človeku. On sám so svojou kobylkou dosiahol veľa úspechov na pretekoch, vždy ma inšpiroval a pri ňom
som začala pretekať. Moje prvé veľké
preteky boli v Lubine v roku 2007, so
sprevádzaním a podporou pána Kopáča. Tam ma to veľmi nakoplo a odvtedy
chodievame s Johnym po pretekoch.
Veľkú oporu však mám aj vo svojom
snúbencovi Dominikovi, ktorý ma nesmierne podporuje v tejto krásnej záľube. Dokonca sa naučil jazdiť na koni aj
on a môžeme prežívať spoločné chvíle v
sedle, či už na pretekoch, alebo len tak
v prírode.
pokračovanie na str. 13

Ako si sa dostala k
tomuto športu a kedy
si sa mu začala venovať?
Kone milujem už od
narodenia. Už ako
malá som zbierala
všetko, čo sa koní týka.
Keď som mala 9 rokov
ma môj ocino prihlásil do jazdeckej školy
v Lozorne na ranči
Abeland. Rodičia ma v
tomto vždy veľmi podporovali, doteraz so
mnou chodievajú na
preteky a som im za to
veľmi vďačná. Neskôr
som začala chodiť k
pánovi Vladovi Horvá- Lenka a jej kôň Johny už majú peknú hŕbu ocenení
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Čím ťa očarilo práve westernové
jazdenie?

Slovenskou Asociáciou Western Ridingu a Rodea na bývalej motokrosovej
dráhe, kedy prišlo veľa ľudí podporiť
tento krásny šport.

Westernové jazdenie ma očarilo svojou uvoľnenosťou, či už koňa alebo
jazdca. Westernové jazdenie je hlavne o dôvere medzi koňom a jazdcom.
Krásne je aj tým, že je viac späté s
prírodou, ktorú mám ja veľmi rada.
Zbožňujem prechádzky v sedle našou krásnou lozornianskou prírodou.
Očarilo ma aj tým, že westernové
kone sú sami osebe oveľa vyrovnanejšie a kľudnejšie. Postroj, ktorý mám
na koni, je pohodlný hlavne čo sa sedla týka a tiež sa mi páči štýl oblečenia,
ktorý je pre western tak typický.

Prejavujú deti a mladí ľudia v Lozorne
záujem o tento šport?
Povedala by som že určite áno, veď kto
by už nemal rád kone a nechcel vedieť o
nich trochu viac. Stretávame veľa ľudí,
ktorí sa chodievajú pozerať na Johnyho
a jeho brata Doda, chodievajú väčšinou
so svojimi detičkami. Pre mnoho ľudí
je zážitkom jazdiť na týchto krásnych
zvieratách.
Zvažujete usporiadať preteky vo westernovom jazdení aj v Lozorne?
Bolo by to skvelé, keby sa nám to podarilo, určite by to zaujalo veľa ľudí, či
už z Lozorna alebo okolitých dedín. Je
pravda, že sme nad tým už uvažovali,
ale zorganizovať takéto preteky nie je
úplne jednoduchou záležitosťou. Je to
organizačne i finančne náročné, to by
sme asi sami tak ľahko nezvládli. Ale
pamätám si, že v roku 2003 a 2004 tu
boli zorganizované westernové preteky

sme skončili ako tretia najrýchlejšia
dvojica v rýchlostných disciplínach a
tento rok sme to celé vyhrali a skončili
na prvom mieste ako šampióni Slovenskej republiky v rýchlostných
disciplínach za rok 2016, čo
pokladáme za najviac čo sme
mohli dosiahnuť.		
Ako každý z nás, aj ty máš
svoje sny. Prezradíš nám
ich?

Kovbojské klobúky či typické čižmy
sú skôr doménou mužov, nie?
Určite áno, ale isto mi mnoho žien
dá za pravdu, že dnes aj také čižmy
sú veľmi pohodlným a pekným doplnkom k oblečeniu. Ja osobne si ani
neviem predstaviť westernový štýl bez
veľkého klobúka a vysokých čižiem, to
už je takou neodmysliteľnou súčasťou
tohto štýlu. Dokonca je to aj predpísané
na všetkých westernových pretekoch
ako súčasť odevu, bez toho by vás na
štart ani nepustili. Verím však tomu, že
všetky ženy, ktoré sa venujú westernu
si tiež bez týchto vecí jazdu na koni nevedia ani predstaviť.
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Čo pokladáš za svoj doteraz najväčší
úspech?

V mojich snoch vždy budú
figurovať kone. Určite sa
tomuto krásnemu športu
a týmto úžasným tvorom
chcem venovať aj naďalej.
Chcem ich stále spoznávať
a vedieť o nich čo najviac.
Kone mi dávajú veľmi veľa,
pri nich som naozaj šťastná a
spokojná, to určite pochopia
tí, ktorí ich tiež milujú. Kým
sa bude dať, určite chcem
pretekať. Mojím snom je
tiež dostať sa na nejaké veľké zahraničné preteky a tam si zmerať sily s
profesionálnymi jazdcami a ich koňmi.
Snom je tiež mať ďalšieho koníka úplne
od žriebätka, ktorého si odmala budem
vychovávať a časom sa s ním tiež dostať
do jazdeckých arén. Ale mojím najväčším snom je, aby tu Johny so mnou bol
ešte veľa, veľa rokov a stále ma obdarovával svojou veľkou láskou, ktorú
mi dáva. On bol vždy mojím snom, už
odmala som túžila mať koňa a teraz
mám toho najlepšieho, takže sen sa mi
splnil a som za to vďačná hlavne pánovi
Vladovi Horvátovi a jeho rodine.

Za svoj najväčší úspech pokladám to,
že tak veľké a majestátne zviera sa mi
naučilo dôverovať a veriť mi. Bez toho
by sme všetky tie úspechy nedosiahli.
Je to úžasný pocit, sedieť na chrbte
svojho milovaného koňa a vedieť, že si
môžeme veriť. Za úspech pokladám aj
to, že Johny do každého preteku vloží
celé svoje srdce, že ho to tak nesmierne
baví. Behá s takým nasadením a energiou, že ma to vždy veľmi milo prekvapí, nadchne a teší. Zbožňujem jeho
netrpezlivosť a výbušnosť pred ohlásením, že máme štart povolený, keď Ďakujeme Lenke Rybárovej za rozhov ten moment povolím opraty a on sa vor a prajeme jej veľa úspechov.
rozbehne a behá ako 7-ročný kôň. Vždy
vie, keď sa ide na preteky a vždy sa vráRozhovor pripravila Gabika Ulehlová,
time s nejakou stužkou. Vážim si kažfoto: rodinný archív
dú jednu cenu,
ktorú som s ním
získala, pretože
má už 21 rokov
a nikto mi to na
pretekoch nechce veriť, keď
predbieha samé
mladé
kone.
Najväčší úspech,
čo sa ocenení
týka sme dosiahli v roku
2014 v asociácii
westernovej ligy
Slovenska, kde Rodina a priatelia Lenku vždy podporujú
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Pozvánky na podujatia

Rozprávková nedeľa a lampiónový sprievod
13.11.2016 o 16:00 hod.
v CK Lozorno

KLAUNIÁDA– Divadlo zo šuflíka
Najveselšia a najfarebnejšia rozprávka o tom, že každé povolanie je náročné a treba na sebe tvrdo pracovať.
Uvidíte klaunky Vendelínu a Valentínu v príbehu plnom poučenia, humoru, farieb, kúziel a pesničiek o niektorých profesiách. Klaunka Valentína sa jedného dňa rozhodne zmeniť
svoje klaunské povolanie za iné, ako to dopadne, sa nechajte
prekvapiť...
Po predstavení si deti môžu vyrobiť lampiónik, alebo si priniesť vlastný a zapojiť sa do Lampiónového sprievodu do
RC Lozorňáčik, kde vás čaká malé občerstvenie.
Vstupné: 2 € (Materiál na lampiónik: 0,50 €)

Koncert: Václav NECKÁŘ & skupina Bacily
18.11. (piatok) 2016 o 19:00 hod.
v CK Lozorno

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť a príďte si vypočuť tohto legendárneho českého speváka a herca a jeho skupinu Bacily. Veď kto by nepoznal hity ako sú: Stín katedrál, Tu
kytaru jsem koupil kvůli tobě, Lékořice alebo Kdo vchází do tvých
snů, má lásko.
Vstupné: 18 €
Predpredaj vstupeniek: CK Lozorno a reštaurácia Zorno

KATARÍNSKA HODOVÁ ZÁBAVA
26.11.2016 od 19:00 hod.
v ŠK Lozorno (Športové nám.)

Kultúrna komisia pod záštitou obce Lozorno vás pozýva na
Katarínsku hodovú zábavu. Do tanca a pre zábavu hrá skupina Bečkovi chlapci.
Vstupné: 20 €
V cene vstupenky: večera z diviny a program.
Predpredaj vstupeniek: A. Jánošová 0905 246 190
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Rozprávka DVAJA TOVARIŠI
(ochotnícke divadlo VaDiDlo Lozorno) a po nej príde

MIKULÁŠ
4.12.2016 o 15:00 hod. v CK Lozorno
Vstupné: 2 €
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Pozdĺž Baťovho kanála na bicykli
V 2 etapách sme
celkove prešli 195
km nádhernou prírodou pozdĺž toku
rieky Morava a Baťovho kanála.

Klub turistov Lozorno v dňoch 10.9.
– 11.9. uskutočnil cyklotúru pozdĺž
Baťovho kanála.
Cyklotúry sa zúčastnilo 19 účastníkov.

Prvý deň sme absolvovali trasu z
Kroměříža do Skalice. Cyklotrasa na
tomto úseku mala
asfaltový povrch,
a tak nám rýchlo
ubiehala.
Viedla
rázovitým juhomoravským krajom s
množstvom malebných vinárských dediniek a pieskových jazier. Bolo teplo
a tak sme neodolali a v jednom sme sa
dobre vykúpali.

Večer sme dorazili do Skalice, kde sme
mali rezervované ubytovanie v chate
Amor v Zlatníckej doline. Na večeru
sme mali pripravené drevené korýtko,
ktoré pozostávalo z grilovaného kolena, mäsa, kuracích krídielok a špízu.
Ochutnali sme i z dobrého burčiaku a
kvalitného červeného skalického rubínu.
Druhý deň sme pokračovali pre nás už
blízkou záhoráckou krajinou pozdĺž
Moravy až do Lozorna.
Domov sme sa vrátili príjemne unavení, plní dojmov a príjemných chvíľ
strávených v družnej poločnosti. Prežili
sme naozaj krásny a športový víkend.
Text a foto: B. Horváth

Grand Paradiso - výstup do raja
neohriali, vyrážalo
sa pred piatou hodinou ráno.
Vykročili sme do
tmy. V teréne bolo
vidno len svetielka čeloviek našich
súputníkov a nad
našimi hlavami tisíce hviezd, oveľa
jagavejších
ako
doma.
O ľadovcoch si väčšina ľudí myslí, že sú
nebezpečné. Ak sa však nejakého dotknete, to, čo vás ohromí, je jeho krása.
Taliansky Grand Paradiso (4061 m) má
všetko: drsné skaly, zradnú suť, neposedné potôčiky a samozrejme ľad. V
akejkoľvek podobe. Ak k tomu pridáte
aj pekné počasie a zohraný tím, máte
ideálne podmienky na nezabudnuteľné
dobrodružstvo. Neváhali sme teda ani
sekundu.
Do talianskych Álp sme pricestovali
siedmi. Výlet sme odštartovali veselo,
doslova hurónskym smiechom. Jeden
stan sme totiž museli stavať piati. Jednotlivé časti vôbec nesedeli, a aj napriek
nášmu úsiliu bol výsledok krivý, labilný
a na smiech. Samozrejme, zapatrošené
časti sme našli až pri odchode z kempu.
Druhú noc sme už strávili v teple, na
chate pod Paradisom. Dlho sme sa však

Cesta do skalnatého raja sa začala. Kráčali sme opatrne
pomedzi skaly a mláky, vychodená cestička sa schovávala v tme. Po východe
slnka sme dorazili k ľadovcu. Bol veľkolepý. Miestami snehobiely, inde sivý,
posiaty vrstvou skalného prachu. Veľa
času na obdiv nám však nedal, museli
sme ním prejsť ešte pred slnkom, kým
sa povrch nezačal topiť. Nasadili sme si
mačky, vyzbrojili sa cepínmi, priviazali laná a plní
vzrušenia sme vykročili
vpred.

pod nohami svet. V diaľke nás navyše
majestátne zdravili francúzsky Mont
Blanc a švajčiarsky Matterhorn. Pohľad
a pocit pre bohov. Heuréka! Objímaniu
nebolo konca-kraja.
V horách platí, že víťazstvo dosiahnete
až vtedy, keď zídete späť dole. Pravda
pravdúca. Strmé klesanie nám dalo
zabrať a topiaci sa sneh celý proces
ešte zhoršoval. Brodili sme sa kašou,
preskakovali nové a nové potoky a vyzliekali vrstvy oblečenia. Keď sme mali
znova skaly pod nohami, šlo sa ľahšie.
Chata už bola na dosah.
Misia splnená. Nad miskou polievky
sme vstrebávali slnečné lúče a pripravovali sa na odchod do kempu. Deň už
nemohol byť krajší. Pozerať sa na svet
z ozajstnej výšky má nezabudnuteľné
čaro. Spočíva v kráse, úcte a človečine.
Ria Margetinová, foto: Alojz Dvoran

Stúpanie bolo ukážkou
dokonalej tímovej práce a
súhrou názorov, tempa a
energie. Atmosféra v skupine by sa pokojne dala
prirovnať k tej olympijskej.
Spotení, ale s úsmevom sme
sa dostali na vrchol. Nad našimi hlavami ani obláčika a
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Stáli sme na streche Rakúska
ta cez ľadovec bola
pekne vyšliapaná.
Nastupujeme do
ferraty až v jej druhej časti. Pohodová
ferrata zabezpečená oceľovými lanami končí na terase
chaty Erzherzog
Johann
Hütte.
Cesta zo Stüdlhütte nám sem trvala
2:30 hod.

Grossglockner je so svojimi 3 789 metrami najvyšším vrcholom Rakúska a
nachádza sa v národnom parku Vysoké
Taury. Výstup naň je vďaka jeho výške
a technickej náročnosti pomerne náročný, ale odmenou sú krásne výhľady
na všetky štíty naokolo.
V dňoch 23. - 24. 8. 2016 sa členovia
Klubu turistov z Lozorna a pozvaní
turisti z Apolla podujali tiež vystúpiť
na túto „strechu Rakúska“ s menom
Grossglockner – v preklade Veľký zvon.
Cesta z Lozorna až do východiskového
bodu dedinka Kals am Grossklockner je
570 km. Výstup začíname od horskej
chaty Lucknerhaus, vystupujeme na
chatu Stüdlhütte (2 801 m), kde prespávame.
24.8.2016 zvoní budík, pozeráme na
hodinky... 5:00 hod. ráno, ach jaj, treba
vstávať. Za svetla čelovky vyrážame do
tmy až k ľadovcu Kodnitzkees. Tu sme
si obuli mačky, dali prilby, naviazali na
lano a pokračovali. Postupne sme sa
ale po ľadovci dostali ku skale, ktorá
nesie názov - Kample. Ak sa dostanete
do spodnej časti skalného masívu, je
možné ho zdolať po ferrate alebo druhá
možnosť je tento masív obísť po ľadovci
a na hrebeň sa dostať po snehu. My sme
si vybrali tú druhú možnosť, lebo ces-

Za chatou Erzherzog Johann Hütte
si obujeme mačky,
naviažeme sa na
lano a začíname
výstup
najskôr
miernejším
stúpaním, postupne
sa ale dostávame
pod strmší svah,
ktorým sa dostávame na hrebeň. Tu sa
chodník nakrátko zmierni a pokračujeme po hrebeni až pod strmé stúpanie
cez kuloár, so sklonom asi 35 stupňov, s
názvom Glocknerleitl. Postupovať treba
opatrne, lebo pád by bol dosť nepríjemný. Po prejdení kuloáru sa dostávame
do sedla a vlastne aj na začiatok skaly.
Tu je na informačnej značke napísané,
aby sme si vyzuli mačky. To znamená,
že skala je asi suchá a bez snehu, vidíme,
že v sedle je už veľa mačiek odložených
a tak ich aj my vyzúvame. Výstupová
cesta pokračuje vpravo skalnato-snehovým hrebeňom smerom na Kleinglockner (3 770 m).
Celý tento úsek je
veľmi exponovaný,
ale našťastie je vybavený tyčami, ktoré je možné použiť
na istenie, stačí len
prehodiť lano poza
tyč. Keď vystúpime
na Kleinglockner,
tak potom zase zostupujeme strmo
dole pridŕžajúc sa
oceľového lana do
uzučkého
sedla
Glockneru
(Obere Glocknerscharte).
Prebehneme

cez sedlo široké asi iba ½ metra a dlhé
možno 5m. Pozor, napravo a naľavo sú
niekoľko stometrové priepaste! Za sedlom je skoro kolmá skala na ktorú treba
vyliezť, ale sú tu tiež rôzne istiace body,
kde sa zaistíme. Ďalej po úzkom hrebeni a po príkrych skalách stúpame až na
vrchol k vrcholovému krížu. Uff, ale to
ešte nie sú všetky nebezpečne nástrahy ...na hrebeni Kleinglockner, v sedle
Obere Glocknerscharte a na vrchole
Grossglockneru býva často za pekného počasia veľmi veľa ľudí, ktorí sa len
ťažko v týchto exponovaných miestach
navzájom vyhýbajú. Nájdu sa občas aj
ľudia, ktorí nevedia čakať, nedávajú
prednosť a najradšej by vám aj po hlave
liezli. Táto ich neohľaduplnosť zvyšuje
nebezpečenstvo pádu a aj časovo zdržuje. Nám trvala aj z tohto dôvodu cesta z chaty Erzherzog Johann Hütte na
vrchol až 2:30 hod. namiesto písaných
1:30 hod. Ale nevadí, je krásne počasie,
tak si výstup užívame a ani sa nenazdáme a už aj o 11:30 hod. pri vrcholovom
kríži stojíme. Výhľady sú nádherné a
pocit „stojíme na streche Rakúska!“
neopísateľný. Vzájomne si pogratulujeme, spoločné foto spravíme a na zostup
sa dáme. Na chate Erzherzog Johann
Hütte sme za 1:30 hod. Dáme si krátky
oddych, doplníme tekutiny a načerpáme energiu na zostup. A týmto sme leto
ukončili výstupmi na tri vrcholy štátov:
Slovinský – Triglav 2 863 m, Rakúsky
Grossglockner 3 798 m a Taliansky
Grand Paradiso 4 061 m.
Text a foto: Dušan Oravec a Alojz Dvoran
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