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zadarmo

Sviatok hudby v Lozorne
Lozorno sa v nedeľu 19. júna
2011 opäť stane súčasťou celosvetových osláv Sviatku hudby – Fête de la Musique a na troch
pódiách vystúpi viac ako sto účinkujúcich, všetci bez nároku na honorár.
Podľa francúzskych usporiadateľov
sa sviatok hudby stal najväčším hudobným podujatím na svete a Lozorno sa tak pripojí k vyše 480 mestám
a obciam, ktoré budú naraz oslavovať
hudbu hudbou. Tento rok sa k našim
oslavám pridajú okrem už obľúbených lozornských umelcov a hostí
z Francúzska aj známe tváre slovenskej hudobnej scény. Posúďte sami,
myslím že účinkujúci sú nadmieru
zaujímaví.
viac na strane 10 - 11

Abeland od jari do leta
Každú sobotu Abeland nad priehradou ožije novými návštevníkmi, ktorí
chcú vidieť remeslá, zvieratká, prípadne chcú svoje deti previesť na poníkovi. Z remesiel sme zatiaľ obnovili kováčstvo, hrnčiarstvo a povrazníctvo.
Zo zvierat deti obdivujú a kŕmia najmä
naše ovečky, kozy, hydinu, prasiatka
ale aj pstruhy dúhové a sirone. Program
je zameraný vždy tak, aby si návštevníci oddýchli v prírode so svojimi deťmi. Zmyslom našej práce a budovania
nie je verné spracovávanie histórie,
ale ide nám o priblíženie remesiel našich predkov a zachovávanie tradícii.
Hravou formou sa učíme hospodáriť
a budujeme projekt, ktorý je postavený na fungovaní našej rodiny a mladých nadšencov. Tešíme sa z ľudí, ktorých naša činnosť zaujme. Chceme poďakovať p. starostovi Ľubomírovi Húbekovi, vdp. Jánovi Záhradníkovi a
obecnej polícii pri organizovaní našej
každoročne najväčšej akcie – Deň rodiny, ktorá prebiehala v mestách po celom Slovensku. Pozývame vás zároveň

na našu poslednú akciu – Deň malých
rybárov a veľkých rýb v sobotu 18.júna,
kde sa naučíte chytať ryby do ruky,
do košiny a samozrejme treba ich aj
upiecť.
rod. Abelových
www.abeland.sk
PS. Cez prázdniny v soboty nie je žiaden
program a nezabezpečujeme ani občerstvenie. Dovidenia v septembri, prajeme
vám pekné dovolenky...

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 683 39
+421 905 912 976
+421 915 507 684
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
Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 20.04.2011
OZ v Lozorne berie na vedomie vzdanie
sa poslaneckého mandátu Mgr. Rušinovej
na volebné obdobie 2011 – 2014.

de žiadosti p. Hurbaniča Bernarda vo výške
50 % preukázateľne vynaložených nákladov najviac vo výške 6682, 32 eur.

OZ v Lozorne berie na vedomie zloženie
sľubu Mgr. Milana Stanislava po uvoľnenom mandáte doterajšej poslankyne
Mgr. Dany Rušinovej.

OZ v Lozorne súhlasí s objednaním, inštaláciou a oživením nového elektrorozvádzača na ČOV za cenu 18.900 EUR od fa HYDROTECH.

OZ v Lozorne odsúhlasuje za predsedu Kultúrnej komisie pri OZ v Lozorne p. Adrianu Jánošovú.

OZ v Lozorne schvaľuje zmenu nájomného
za užívanie „súboru hnuteľných vecí spočívajúcich vo vodovodnej a kanalizačnej
sústave“ s platnosťou od roku 1.1.2011
na dobu neurčitú, vo výške 1.000,- €/rok.
V zmysle § 9a, ods. (c) Zákona o majetku
obcí č. 138/1991 je táto cena určená v inej,

OZ v Lozorne schvaľuje predložený Štatút
obce, čím nahrádza doposiaľ platný štatút
obce z r.1994.

ako obvyklej výške z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
OZ v Lozorne súhlasí s poskytnutím finančných dotácií ZŠ Lozorno a ŠK Lozorno v požadovanej výške:
Základná škola kapitola 717 vo výške
25 000€
(na r. 2011 50 000€)
ŠK Lozorno kapitola 8209/1 vo výške
10 000€ (na r. 2011 20 000€)
OZ v Lozorne schvaľuje Prof. Ivana Brezinu, bytom Lozorno, ul. Nová č.465. za člena fin. komisie.

OZ v Lozorne schvaľuje predložený návrh
„Plánu činnosti hlavného kontrolóra obce“.
OZ v Lozorne schvaľuje vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
v rodinných domoch v zmysle ustanovenia §23, §24 zákona NR SR 314/2001 Z.z.
a prisudzuje odmenu za vykonanú kontrolu členom DPZ Lozorno vo výške 1,5 €
za nehnuteľnosť a osobu podľa priloženého
zoznamu.
OZ v Lozorne svojim rozhodnutím mení
uznesenie 10/2011 nasledovne:
OZ v Lozorne súhlasí so spolufinancovaním prekládky výtlačného obecného vodovodného potrubia Obcou Lozorno na zákla-

Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 20.04.2011
OZ v Lozorne schvaľuje požadovanú dotáciu TO vo výške 5000 Eur na dokončenie sociálneho zariadenia. Športová komisia podá
TO Lozorno zdôvodnenie nesúhlasu.
OZ v Lozorne berie na vedomie odvolanie starostom obce, zástupcu starostu obce
PhDr. Oľgu Božecovú zo zdravotných dôvodov a zároveň OZ v Lozorne berie na vedomie menovanie nového zástupcu starostu
obce p. Adriany Jánošovej na volebné obdobie 2010-2014.
OZ v Lozorne poveruje starostu obce, zabezpečiť vykonanie právnej analýzy k žiadosti o náhradný pozemok p. A. Malovcovej, Lozorno č. 153 .Uvedený bod programu
sa odročuje na budúce zasadnutie OZ.
OZ v Lozorne bod programu týkajúci sa
žiadosti Terézie Putíkovej, Lozorno č. 878
o odkúpenie časti obecného pozemku odročuje do budúceho zastupiteľstva. Návrh riešenia predložia poslanci Mgr. Vlček,
Bc. Kavický – (Komisia verejného poriadku
a rómskych otázok).
OZ v Lozorne súhlasí s poskytnutím do-
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tácie pre MŠ v Lozorne vo výške 8500 Eur
na rekonštrukciu soc. zariadení a úpravy
parkoviska.

nutie NFP na rozšírenie ČOV. MŽP našu
žiadosť zamietlo s odôvodnením, že sme
„nedodali kompletné doklady“.

OZ v Lozorne súhlasí s prihlásením obce
Lozorno za člena ZOZO.

Starosta obce informoval o nákupe nového dopravného značenia v obci. Stávajúce
zvislé dopravné značenie bolo skontrolované a poškodené je treba vymeniť (Cestný zákon) .

OZ v Lozorne ukladá v zmysle § 6 odst. 1
písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní, starostovi obce ako VO, ďalej
v zmysle § 99 toho istého zákona, pripraviť zadanie pre Podprahovú zákazku (práce
20 000 – 200 000 Eur) „Chodník na Hlavnej ulici v dĺžke 330bm“.Zároveň poveruje starostu obce v zmysle § 40 ods.1zákona
č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní,
menovať trojčlennú komisiu na vyhodnotenie ponúk.
OZ v Lozorne volí za člena kultúrnej komisie PhDr. Oľgu Božecovú.
OZ v Lozorne ukladá HK mesačne predkladať využitie finančných prostriedkov od
1.1.2011 a účel ich využitia ( nad 200 Eur)
okrem pravidelných rozpočtovaných výdajov a mzdových výdajov. Starosta obce Lozorno informoval OZ o žiadosti na poskyt-

Nákup dopravného značenia ( 1800Eur) ako
aj výmenu – zabezpečí Lozorno spol. s.r.o.
Bola vedená diskusia o prioritách investičnej výstavby v obci (kapitálové výdavky),
treba zadefinovať priority (ČOV, MŠ Lozorno- prístavba, Obchvat obce...) Po pripravení materiálov zvolať verejné zhromaždenie
obyvateľov na diskusiu...
Starosta obce informoval OZ o odbere vzorky vody z vodnej nádrže Lozorno. Vzorky
neboli dobré. Boli prekročené limity.
Starosta obce informoval OZ o problémoch
na obecnej kanalizácii.
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OZNAMY OBCE

nikovej (tel.č. : 0948 522 506) alebo u technika spoločnosti Branislava Mancu (tel. č.: 0948 522 491).
LOZORNO spol. s r.o. oznamuje občanom,
že v mesiaci jún bude prebiehať pracovníkmi spoločnosti odpisovanie stavu vodomerov.

Spoločnosť LOZORNO s r.o. vám dáva do pozornosti, že sme rozšírili naše služby o služby uvedené
v Cenníku.
Pokiaľ má niekto záujem o niektorú službu, je potrebné si túto objednať u konateľky spoločnosti Lucii Háj-

Spoločenské okienko

Zomreli
od 1.1. do 30.5.2011
Štefan Herák
Roman Šarkozy
Ján Šteffek
Mária Šurinová
Anna Rybárová
Tibor Kubenko
Pavel Kočíšek
Blažej Fabian
Mária Putíková
František Valent
Alica Karovičová
Mária Havranová
Mária Jánošová

Narodili sa
Leoš Brenner
Michal Nerad
Samuel Kováč
Juliana Sucháneková
Vanesa Weidnerová
Nela Haramiová
Bohumil Zicho
Elena Zichová
Sabína Ondriašová
Kristína Mládková
Alica Gregorová
Kristína Putíková

Preto žiadame občanov, ktorí nemajú v šachtách
rebríky, aby si tieto zabezpečili kvôli bezpečnému
odpisu. Pokiaľ nebudete v čase odpisu doma, bude
vám do poštovej schránky vhodený lístok s číslom,
kam treba nahlásiť stav vodomeru.

Cenník služieb a technických činností
Por. číslo

Povolanie

Cena v Eurách
bez DPH

s DPH

1.

Prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií

9,00/ hod.

14,40

2.

Kopáč

8,00/hod.

9,60

3.

Pracovník pre verejnú prácu

10,00/hod.

12,00

4.

Kosenie vrátane nákladov na PHM

0,07/m2

0,084

5.

Kosenie vrátane nákladov na PHM - s odvozom

0,08/m2

0,096

6.

Strihanie živých plotov do 1 m

0,07/m2

0,084

7.

Strihanie živých plotov nad 1 m

0,08/m2

0,096

8.

Pristavenie vozidla, nakládka, odvoz na zberný dvor,
vykládka vrátane dopravy v rámci obce

10,00/hod.

12,00

9.

Pristavenie vozidla, nakládka, odvoz na zberný dvor,
vykládka v prípade dovozu mimo intravilán obce

0,39/km

0,468

10.

Technik BOZP /vykonanie školenia BOZP – FO, PO/

13,00/os.

15,60

Por. číslo

Názov činnosti

Merná
jednotka

Cena v Eurách
bez DPH

s DPH

1.

Odpojenie a obnovenie pripojenia nehnuteľnosti na obecný vodovod, resp.
obecnú kanalizáciu

výkon

90,00

108,00

2.

Navŕtanie vodovodnej prípojky + montáž s dodaním materiálu /zvlášť platený/

výkon

50,00

60,00

3.

Navŕtanie vodovodnej prípojky + montáž bez dodania materiálu

výkon

100,00

120,00

4.

Napojenie na obecnú kanalizáciu

výkon

50,00

60,00

5.

Vodomer

ks

29,90

35,88

Pozn.: Činnosť 1 sa uplatňuje v prípade prerušenia, resp. obmedzenia dodávky vody, resp. odvádzania odpadových vôd z dôvodu neplatenia alebo z dôvodu žiadosti odberateľa o prerušenie, resp. obmedzenia dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd
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Rekonštrukcia materskej školy v Lozorne
Dňa 29.4.2011 za účasti starostu obce,
poslancov a predsedkyne združenia rodičov
pri MŠ Lozorno prebehlo na obecnom úrade výberové konanie na rekonštrukciu soc.
zariadení v MŠ a spevnenej plochy (parkoviska). Prítomní boli oboznámení s cenovými ponukami od dodávateľov, na základe ktorých boli vybraní: spevnená plocha (parkovisko) - p.Radoslav Došek, murárske a obkladačské práce - p.Ľubomír Kuchynka, kúrenárske a vodoinštalačné práce - p.Miroslav Dujnič. Kompletná prerábka bude stáť cca. 17.000,- eur, pričom obecný úrad zafinancuje polovicu a druhú polovicu sa nám podarilo vyzbierať na 2 %

Centrum kultúry
sa skrášlilo
Centrum kultúry Lozorno sa opäť skrášlilo. A to o kvety pri hlavnom vchode
a svahom na parkovisku. Počas mesiaca
jún sa chystá maľovanie múru pri budove CK, ktorý nám svojimi maľbami spestria deti zo SZUŠ a ZŠ.

daní z príjmov a od sponzorov, ktorým naši
najmenší nie sú ľahostajní. Veľká vďaka
patrí najmä firmám Hasit, Pradlenka, Karovič, Elektro Haramia, XADIN a p.Bertovičovi,
Bečárovi, Čukanovi, Vlčkovi, Eliášovi, Šimekovi, Došekovi, Kovaničovi a A.Zemanovi.
Po dokončení parkoviska (začiatok júna)
bude v mesiacoch júl až august prebiehať
rekonštrukcia sociálnych zariadení.
Veríme, že sa všetko podarí tak, ako sme si
to spolu naplánovali, za čo nám bude odmenou úsmev na tvárach našich najmenších.
Lucia Hájniková

foto: (lh)

Opravený park
na Kozinskej ulici
Na základe petície doručenej na OÚ Lozorno ohľadom opravy zdevastovaného
detského ihriska, sa naši poslanci a starosta podujali na rekonštrukciu detských preliezok a opravu lavičiek v parku na Kozinskej ulici. Okrem Materského centra Muška
je to asi zatiaľ jediné miesto v obci pre stretnutie mamičiek, kde sa môžu deti bezpečne
hrať, pričom nehrozí, že vybehnú na cestu.
Pán Morávek sa postaral o opravu preliezky a pán Kovanič o altánok s lavičkami, ktorý bol postavený pri preliezkach pre oddych
rodičov.
Dúfame, že financie vynaložené na opravu nebudú musieť byť vyčlenené každý rok
z rozpočtu OÚ, ale že si toto miesto pre oddych ustrážime pred znehodnotením a vandalizmom.
Lucia Hájniková
foto: (lh)

Pozor! Súťaž o najkrajšiu výzdobu.
Milí Lozorňania, máte zmysel pre krásu našej dediny a chcete aby v týchto letných mesiacoch prekvitala čo najkrajšie? Máme pre
vás súťaž.
V mesiacoch jún, júl a august bude kultúrna komisia sledovať výzdobu vašich
okien a predzáhradok. Vyhodnotenie najkrajších a najzaujímavejších zverejníme
v septembrovom čísle Spravodaja Lozorno. Prvých 3 výhercov čakajú milé ceny.
Tešíme sa na krásne obkvitnuté Lozorno.
Adriana Jánošová, predseda kultúrnej komisie
foto: ilustračné
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Májové Centrum kultúry Lozorno
Prvý májový víkend sa niesol v znamení
osláv ku Dňu matiek. V sobotu 7.mája to
odštartovala už tradičná Míľa pre mamu,
organizovaná materským centrom Muška,
pod záštitou starostu obce Lozorno. V nedeľu sa v Centre kultúry konala celoobecná
oslava Dňa matiek, organizovaná zväzom
žien a kultúrnou komisiou. (K obom podujatiam sú samostatné články.)
Pekný hudobný zážitok nám počas nedeľného večera 15.mája priniesla old time
kapela Funny Fellows. Koncertom nás
sprevádzal nie len hudbou, ale aj vtipným
hovoreným slovom líder kapely – p. Roman
Féder. Príjemnú atmosféru večera opäť dotvárali sviečky na stoloch a o občerstvenie
sa postarala Reštaurácia Zorno.

O zásadných chybách v komunikácii, ako
ich rozpoznať a vyhnúť sa im, sme mali
možnosť sa dozvedieť na ďalšej z cyklu motivačných prednášok s Mgr. Janette Šimkovou. Opäť to bola prednáška veľmi zaujímavá a plná diskusie a otázok. Ďalšia téma
sa bude týkať asertivity a prinesieme ju
v septembri.

zavítalo s predstavením „Abeceda zjedla
teba“ alebo cirkus v šlabikári pre deti a ich
rodičov. Mladší diváci, ktorí ešte nepoznali písmenká, mali zážitok z mimiky hercov,
hry svetiel a dymových efektov, tí starší si
písmenká tvorené postavami hercov mohli sami prečítať. Po predstavení čakala deti
jablková štrúdľa a výtvarná dielnička.

Posledná nedeľa v mesiaci bola ako inak rozprávková. Bratislavské divadlo Ludus k nám

Barbora Hurajová, CK Lozorno
foto: Paulína Vatrtová

Obecné kompostovisko

foto: Boris Bilčík

Obecný úrad v Lozorne oznamuje, že
od 8. júna 2011 je v prevádzke OBECNÉ KOMPOSTOVISKO, ktoré sa nachádza na PD Lozorno. Je označené informačnými tabuľami - šípkami (vchod z južnej
strany areálu pri železničnej trati).
Prevádzková doba na kompostovisku:
Streda : od 15:00 – 18:00 hod.
Sobota : od 09:00 – 15:00hod.

Na obecnom kompostovisku sa môžu
kompostovať len biologické odpady, odpady zo záhrad (lístie, drevná štiepka, slama,
seno, čerstvá tráva, zvyšky z ovocia a zeleniny). Jedná sa výlučne o biologické odpady rastlinného pôvodu, ktoré vznikajú pri
údržbe verejnej alebo súkromnej zelene
a pri pestovaní plodín v záhradách.
Biologický odpad zo záhrad Vám na obecnom kompostovisku prevezme poverený
pracovník p. Pavol Ulehla.
Na obecnom kompostovisku sa nesmú
kompostovať odpady živočíšneho pôvodu,
odpady z ČOV, žúmp a septikov.

Kráčali sme Míľu pre mamu
Dňa 7. mája 2011 sme sa stretli na už tradičnom podujatí Míľa pre mamu. Počasie prialo, všetci si so sebou priniesli dobrú
náladu a tak si účastníci tento deň naozaj
užili. Z celkového počtu registrovaných 19
484 ľudí na celom Slovensku sa u nás v Lozorne zaregistrovalo 210 účastníkov. Malí
aj veľkí prešli symbolickú „míľu“ z priehrady Lozorno na Ranč Abeland, kde na nich
čakalo malé občerstvenie. Mamičky dostali
k svojmu sviatku darček od MC Muška a na
deti okrem darčekov čakalo vozenie na koníkoch, Šašo Leo, divadielko Dunajka a zábava pri pripravených hrách. Všetci sme si
vychutnali príjemné prostredie dedinky
Abeland.

ktorí aj svojou účasťou prispeli k tomuto peknému dňu. Ďakujem hlavne rodine Ábelovej, ktorá umožnila konanie MPM
v príjemnom prostredí svojej dedinky, Lekárni Verbena, pani Zlatici Murániovej, firme Haramia, pani Zuzke Nižňanskej - drogéria TETA, Petrovi Osuskému - záhrad-

kárske potreby a Ivanovi Bočevovi.
Dúfam, že sa v Lozorne uvidíme takto opäť
o rok, na Míli pre mamu 2012.
Adriána Pavlovičová, MC Muška Lozorno
foto: Barbora Hurajová

Chceli by sme sa touto cestou poďakovať mamičkám, ktoré pripravili občerstvenie, tím, ktorí pomáhali všade, kde bolo
treba, sponzorom, darcom a všetkým,
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MÁJOVÉ KLEBIETKY MATERSKEJ ŠKOLY
Mesiac máj bol pre nás mesiacom teplejšieho slnka, rozvíjajúcej sa prírody, lásky, hudby, bezpečnosti a ochrany a niesol prívlastok „srdiečkový“.
Deti vyrábali pre svoje mamy srdiečka v rôznych výtvarných podobách . Chystali pre
mamičky krásne maľované hodvábne šatky, ktoré nám s farbami na hodváb pomohla zohnať p. Haráková, ukázala deťom techniku práce, za čo jej patrí poďakovanie.
Pri zhotovovaní šatiek vložil každý do tej
svojej veľa lásky a vďaky.
Zavítali medzi nás mamičky , priniesli
so sebou vôňu domova a škôlkou na všetkých troch triedach zneli básne, piesne,
tančeky. Patrili mamám , ktoré v prítomnosti svojich detí slávili Deň matiek. Slová
o láske a vďake sa stali skutočnosťou.
Predškoláci vystúpili na celoobecnej oslave ku Dňu matiek v CK Lozorno s pekným
pásmom venovaným všetkým mamám.
Hudobný koncert s názvom Chorá bábika nám sprostredkovali dvaja profesionálni hudobníci hrajúci na synchronizovaný
klavír a tubu. Príbehom chorej bábiky deti
putovali svetom hudby a melódie. Zoznamovali sa s rytmom, tempom a dynamikou skladieb. Spojením s pohybom prežívali jednotlivé melódie . Hudobnou rozprávkou si rozvíjali sociálne kompetencie, vzťah

k hudbe, hudobnú a pohybovú kultúru
a tvorivosť.
V tomto mesiaci sme viac ako inokedy venovali pozornosť i bezpečnosti a ochrane
v rôznych podobách. Cez bezpečnosť na ulici, vozovke, riešenie krízových situácií ohrozujúcich naše zdravie a postupu v správaní
v prípade nebezpečenstva alebo ohrozenia
zdravia. Deti sa učili napodobniť, zdôvodniť a opísať význam rôznych druhov práce
a pracovných činností. Navštívili sme
požiarnikov, požiarnu zbrojnicu a veľká
vďaka patrí p. Jaroslavovi Urbanovi st. –
predsedovi požiarneho zboru, ktorý nám
toto stretnutie sprostredkoval spolu s ďalšími členmi - p. Antonom Mikuláškom
a Pavlom Dujničom. S dobrou vôľou, celou
dušou, veľkým nasadením, tak ako sa na hasiča patrí, deti slovom i obrazom previedol
svetom požiarnej techniky, výstroje a výzbroje a zákulisím ich práce. Stali sme sa
svedkami ich histórie i súčasnosti. Najväčší zážitok mali deti z požiarnických áut, ktoré boli pre nich pripravené pred požiarnou
zbrojnicou. Ešte raz srdečná vďaka, pretože pomohli deťom pochopiť , že ich práca
je nielen zaujímavá ale aj náročná a nebezpečná.

Súťaže sme sa zúčastnili s dvoma vystúpeniami. Mladšie dievčatá s choreografiou
„Happy dance“ a staršie dievčatá s choreografiou “American dance“. Hoci sme sa neumiestnili na stupňoch víťazov, tá úžasná
atmosféra, ktorá tam vládla, bola super.
Získali sme tiež veľa skúseností a odniesli

Za MŠ Lozorno, Soňa Ščepánová
foto: archív MŠ

Toto sú poklady z okolia nášho potoka.

Koncom mesiaca deti spolu s učiteľkami vyčistili priestor popri potoku okolo materskej školy a nazbieraný odpad, ktorého bolo
za veľkú igelitovú tašku separovali podľa

MAŽORETKY REPREZENTOVALI LOZORNO
V predchádzajúcom čísle Spravodaja Lozorno sme vás už informovali, že dňa 21. mája
2011 budeme reprezentovať našu obec v celoslovenskej tanečnej súťaži pod názvom
„Pohyb bez bariér“.

druhu. Učíme deti vnímať okolo nás nielen
to krásne ale aj žalostné. Chceme žiť v čistom prostredí a týmto pričinením malou
mierou splácame dlh voči životnému prostrediu, v ktorom žijeme a chceme žiť s našimi deťmi.

sme si domov veľa zážitkov a nových nápadov pre našu činnosť.
Touto cestou by sme chceli poďakovať nášmu pánovi starostovi, ktorý nám zaplatil autobus a tiež aj pánovi šoférovi z firmy Ofo Travel, ktorý nás bezpečne dopravil
na súťaž. Ďakujeme aj mamičkám,
ktoré boli s nami a pomohli našej pani trénerke s dozorom na súťaži.
Dana Hurbaničová,
vedúca krúžku mažoretiek

MC MUŠKA
MÁ NOVÚ PRELIEZKU

Milé mamičky, chceli by sme vás touto cestou pozvať do Materského centra Muška. Detičky sa pohrajú, vy zoznámite a porozprávate. Vďaka fondom sa
podarilo zrealizovať stavbu novej preliezky so šmykľavkou na dvore, ktorý má MC Muška k dispozícii. Pieskovisko s hračkami je lákadlom snáď pre
všetky detičky. Aj pre tie najmenšie,
o ktoré sa na čistom trávniku v areáli MŠ nemusíte obávať. V daždivých,
horúcich ale samozrejme aj v iných
dňoch je k dispozícii herňa s hračkami.
Radi medzi sebou privítame nové mamičky, oteckov či babky. Tešíme sa na Vás.
Adriana Pavlovičová, MC Muška
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Oslávili sme Deň matiek
Dňa 8.5.2011 sa konali v Centre kultúry Lozorno celoobecné oslavy pri príležitosti Dňa
matiek. Keď som videla tú „preplnenú“ sálu
ľuďmi, hneď som si povedala, že to bude určite vydarená akcia. Som úprimne rada, že
som sa nemýlila. To krásne slovo „mama“
sa skloňovalo celé poobedie. Najskôr sa
všetkým prítomným prihovoril vdp. farár
Ján Záhradník a tiež pán starosta Ľubomír Húbek. Vďaku matkám vyjadrili básňami, spevom a tancom deti MŠ a ZŠ Lozorno. Mažoretky pod vedením p. Danky Hurbaničovej predviedli nové choreografie, detský spevácky zbor Vajíčko kresťanské piesne. Neskôr sa pri vystúpení ženského spevokolu ZO SZŽ, speváckeho zboru „LOZA“

a mužského spevokolu ENEM TAK pridali k spevu aj ostatní v sále .Veru nám občas
aj slzičky stekali po tvári. Milé mamičky, babičky, krstné mamy a tety - vám patril tento

deň a verím, že sme ho spolu pekne oslávili.
Adriana Jánošová
foto: Paulína Vatrtová

Enem tak o májovom ENEM TAK
Mužský spevácky zbor Enem Tak sa pravidelne stretáva každý utorok v klube dôchodcov. Tam si pospevujeme svoj repertoár
a dopĺňame novými skladbami zo Záhoria
a zo Slovácka. Zúčastnili sme sa na oslavách
60-tky nášho rodáka Antona Tkáča, cyklistického olympijského víťaza. Zaspievali sme
mu „kytičku pesničiek“, z čoho mal úprimnú radosť.

Ďalšou našou aktivitou bola účasť na oslavách Dňa matiek v Centre kultúry Lozorno,
kde sme sa snažili spolu s ostatnými účinkujúcimi prispieť k príjemnej a dôstojnej
atmosfére. Pri tejto príležitosti nám Obecný úrad Lozorno dal ušiť folklórne vesty,
aby sme pri vystúpeniach reprezentovali
obec.Už štyri roky organizujeme každý tretí
piatok v mesiaci spoločenské večery „Spie-

vajte s nami“. Tak bolo i v tomto mesiaci,
kedy sme sa stretli v centre kultúry. Pozývame aj vás na spoločné posedenie všetkých
ľudí, ktorí majú radi ľudovú pesničku. Našim spevom sa snažíme zachovať kultúrne
dedičstvo našich predkov.
Za ENEM TAK, Milan Havel

Dôchodcovia na cestách
V aprílovom dni si spríjemnili naši seniori
poobedňajšie hodiny vychádzkou cez hory
(Dúbravy) k obnovenému krížu – pamiatke
na zastreleného služobníka grófa Karollyho,
pána Ferienčíka. Cieľom bol salaš, kde sme
si pozreli kolibu, občerstvili sa haluškami a
inými špecialitami, vrátane pivka. Pokračovali sme prehliadkou areálu zvierat. Počasie
slúžilo a tým bol zážitok znásobený. Keďže príroda je najkrajšia v máji, členovia klubu a jednoty dôchodcov navštívili botanickú záhradu v Bratislave. Okrem iného sme
obdivovali nádherné rododendrony, kaktusy, dreviny, jednoducho celé okolie, vrátane
vtáčieho spevu, ktorý umocnil pohodu doobedia. Za tento nápad sme poďakovali členovi Milanovi Havlovi. Po ceste domov sa v
obchodnom dome Tesco uskutočnili aj menšie nákupy.

ky súbor. O občerstvenie sa postarali členky
domácej organizácie.
Tancom, spevom a želaním podobných akcií v nasledujúcom roku sa stretnutie ukončilo. Dôchodcovia mali príjemné zážitky
a členovia výboru pred akciami náplň voľného času.
Mesiac máj bol na turistický program bohatý, avšak nezostalo len pri tom. Členky JDS

sa zúčastnili prehliadky speváckych súborov v Pezinku, ktorú organizovala krajská
a okresná organizácia. Za doprovodu Mgr.
Pavla Zajačka naše členky v krojoch boli
publikom vyzvané do budúcich vystúpení
pre oživenie. Potlesk znamenal spokojnosť
s predvedeným programom a poďakovanie
predsedníčkam organizačného výboru.
Anna Hájková, vedúca JDS

Turisticko – športové stretnutie dôchodcov okresu Malacky, ktoré je každý rok organizované v inej obci, bolo tento rok
v Studienke. Program bol vopred stanovený, disciplíny určovala každá organizácia,
vrátane poskytovania cien víťazom. Naši
súťažiaci sa predviedli hrou Petang, ktorú
navrhol a zabezpečil člen Jozef Stríbrnský
s manželkou. Víťazmi sa stali Vilma Šťastná a Ján Drahoš. V programe bola vychádzka lesom a ďalšia možnosť bola návšteva
miestneho múzea. Potešili nás aj malí tanečníci z materskej školy a miestny spevác-
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Priateľ, brat, otec

aj vtedy, ak máme rozličné presvedčenie a pochádzame z rozličných kultúr
a národov. Ovplyvnil svet svojou pevnosťou a jasnosťou o práve človeka,
o jeho poslaní, spôsobil veľký pohyb vo
východnej Európe a rozhodnou mierou
mal podiel na zmene režimu v socialistických krajinách strednej a východnej
Európy.
Udivil svet, keď po atentáte 13. mája
1981, ešte v nemocnici odpustil atentátnikovi a po uzdravení ho navštívil
a rozprával s ním ako s bratom. Miloval
rodinu, mladých, deti, chorých, jednoducho v jeho prítomnosti sa každý človek cítil ako prijatý, pochopený, pápežom i Bohom milovaný. V r. 1986 zvolal predstaviteľov všetkých veľkých náboženstiev do Assisi, kde dávno predtým pôsobil sv. František. Ktosi sa s obdivom vyjadril, že iba Ján Pavol II. mohol zvolať takéto zhromaždenie. V celých dejinách ľudstva sa s ním osobne stretlo najviac ľudí – na Filipínach,
kde sa zhromaždilo okolo 4 miliónov
ľudí.

Takýmito prívlastkami môžeme charakterizovať osobnosť Karola Wojtyłu,
známejšieho pod menom Ján Pavol II.
1. mája sme prostredníctvom médií
mohli byť svedkami blahorečenia, ktorým terajší pápež Benedikt XVI. tohto veľkého pápeža vyzdvihol k verejnej
úcte a zapísal ho do zoznamu blahoslavených. V praxi to znamená, že Cirkev
sa presvedčila pomocou zázračného
znamenia, že Boh oslávil tohto muža
a dáva nám pred zrak príklad jeho vznešeného a obetavého života. ,,Ján Pavol
II. je blahoslavený pre svoju vieru, vieru silnú a veľkorysú, apoštolskú”, povedal pápež Benedikt XVI.
Počas 27 rokov pápežskej služby Jána
Pavla II. sme mohli vidieť, s akým nasadením, odvahou, láskou, ale i rozhodnosťou tento veľký pápež konal. Priniesol do svojej služby hlboký pohľad
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na človeka. Nielen vo svojich príhovoroch, ale najmä svojimi gestami lásky
presviedčal svet, že je možné žiť vo vzájomnej láske, porozumení a rešpekte

Pri pohrebe Jána Pavla II. sa s ním,
môžeme povedať, lúčil celý svet. Už
vtedy mnohí veriaci žiadali, aby bol
okamžite vyhlásený za svätého. Cirkev po preskúmaní jeho života aj pre
budúce generácie zanecháva svedectvo,
že jeho život bol hrdinský. Samotné blahorečenie tohto veľkého pápeža sme mohli ako spoločenstvo
vidieť v priamom prenose aj v našom Centre kultúry. Veľkoplošné plátno nám poskytlo pekný obraz celého
slávenia. Usmiata tvár pápeža, ktorý
na nás hľadel z obrazu na priečelí baziliky sv. Petra nás aj teraz vyzýva k tomu
jeho známemu výroku ,,Nebojte sa, otvorte srdcia Kristovi!”
Ján Záhradník, duchovný otec a správca
farnosti Lozorno
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Treba si veriť

Rozhovor s Mgr. Antonom Tkáčom – rodákom z Lozorna, ktorý oslávil životné jubileum.
la. V roku 1995 som začal podnikať. Bol som
tiež predseda asociácie slovenských olympionikov.
6. Čomu sa dnes venujete?
Som predseda cyklistickej organizácie. Ďalej
sa venujem príprave reprezentantov národnej cyklistickej súťaže. Som členom asociácie olympionikov. Taktiež pomáham pri or-

ganizovaní pomoci seniorom.
7. Cítite spokojnosť pri svojom životnom jubileu športovca?
Každý vek niečo prináša. Väčšia časť rokov
je za mnou. Možno konštatovať, že to rýchlo ubehlo, tak ako aj moja športová kariéra.
Rozhovor pripravila Veronika Grófová

1. Aké boli Vaše začiatky v cyklistike?
Moje začiatky sú na ihrisku v Bratislave,
kde som sa ako dieťa hrával a športoval. Neskôr pod vedením učiteľa telesnej výchovy
som reprezentoval školu. Aj po skončení ZŠ
ma stále viac lákal bicykel. Postupom času
som bol najskôr majster Bratislavy, potom
Československa. Snažil som sa neustále napredovať.
2. Aké pocity Vás naplnili, keď ste získali
v roku 1976 zlatú medailu?
V prvom rade si treba veriť, ale dôležité je
byť aj pri zemi.
3. Máte filozofiu športovca?
Potrebné je odhodlanie, odvaha aspoň to
skúsiť. Mnohé situácie sa môžu podariť,
ak sa človek snaží a spraví pre to všetko.
4. Vidíte rozdiel v ohodnotení športovcov
v minulosti a v súčasnosti?
Dnešným športovcom chýba motivácia.
Osobne som chcel zvíťaziť a nešlo iba o odmenu, ale vzťah, radosť zo športu. V súčasnosti je mnoho športovcov, ktorých šport
nebaví a súťažia len preto, lebo sú finančne
ohodnotení.
5. Čo ste robili po skončení aktívnej cyklisticky?
6 rokov som viedol reprezentačné družstvo. Reprezentanti získali 4krát titul
majster sveta. Súčasne som si robil vysokú
školu telesnej výchovy, rástol som teoreticky. Pracoval som ako poradca ministra v oblasti športu. Táto práca ma však nenapĺňa-
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Účinkujúci na Sviatku hudby
A.M.O. (Ba)
Základ hudobnej zostavy tvoria dvaja raperi Moe a Opak a podľa potreby je dopĺňaná Dj Viktorom Hazardom, alebo
sprievodnou živou kapelou. Skupina patrí momentálne k slovenskej hip-hopovej špičke. Produkuje a spolupracuje na albumoch významných slovenských interpretov tanečnej i popovej hudby. Priaznivcom tanečnej hudby ich určite netreba predstavovať. V akom sete sa predsta-

via nám sa necháme prekvapiť.

LOZA (Lozorno)
Katka Koščová (Prešov)

Lozorský ženský spevácky zbor sa pod vedením Valiky Foltýnovej v krátkej dobe
vypracoval na výborných spevákov a dobrú partiu. Na vystúpeniach ich doprevádza Pavol Zajaček.

Je slovenská speváčka a skladateľka
s pozitívnym vyžarovaním a sugestívnou hudbou.. Svoju spevácku kariéru začala so svojou sestrou Veronikou v britsko-slovenskej skupine Heaven´s shore.
V roku 2005 vyhrala prvú zo série show
Slovensko hľadá superstar. Prvý album
vydala v 2005 pod názvom Ešte sa nepoznáme. Od tej doby koncertuje so svojou kapelou na Slovensku, ČR, Nemecku, Poľsku, Grécku, úspešne sa zúčastňuje na európskych festivaloch. Získala
množstvo ocenení. So svojou skupinou
nám predstaví svoje hity a svoj zatiaľ posledný album Nebotrasenie.

Mažoretky Lozorno
Vznikli ako krúžok pri ZŠ v Lozorne v roku
2009. Tohto času majú 22 členiek. Trénujú
pod vedením Danky Hurbaničovej. Svojimi
vystúpeniami spestrujú program celoobecných osláv i vianočných večierkov ZŠ. Tento rok sa zúčastnili celoslovenskej tanečnej
súťaže v Bratislave pod názvom „ Pohyb bez
bariér“ a v septembri sa chystajú na ďalšiu

tanečnú súťaž mažoretiek do Vrbovca.

Country Trop (Ba)
Akustické gitary, hliníkové ešusy a zelené savany ... atmosféru táborového ohňa
a nekonečnej romantiky nám svojimi hitmi pripomenie partia ostrieľaných muzikantov z Bratislavy, v nedeľu netradične
v Pohostinstve u Celáka.

Enem tak (Lozorno)
Unikátne spevácke teleso z Lozorna, vedené Milanom Havlom dokazuje, že im to
veľmi dobre spieva aj bez žien. Snáď im to
vydrží.
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Pavol Hammel (Ba)
Slovenský hudobný skladateľ, producent, spevák a hudobník už od ranného detstva. V roku 1963 založil skupinu
Prúdy, v ktorej začínali z najznámejších
mien, Marian Varga, Fedor Frešo, Fero
Griglák ... .
Ako skladateľ ocenený zlatou a bronzovou Bratislavskou lírou. Dúfam, že s učiteľkou tanca a Medulienkou si zaspievame pri poslednom litri vína.
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Soulmates
Hudobná skupina zložená z popredných
slovenských jazzových hudobníkov: Pavol Bodnár – klavír, Jozef Brisuda – kontrabas, Milan Ruček – bicie, Monika Masarovičová – spev. Zamatový hlas speváčky
Moniky v doprovode akustického džezového tria navodzuje sugestívnu atmosféru hudobnej slávnosti a prekračuje hranice nevšedného umeleckého zážitku.

Les agites du vocal (Paris)
Skvelá parížska vokálna skupina sa na
svojom turné zastaví aj u nás.

Zuzana Homolová (Ba)

S humorom, miernou nadsázkou a neuveriteľnou energiou interpretujú veľmi rôznorodý repertoár, originálny a pohodový, často aranžovaný na mieru dirigentom
Denisom Lamoulèrom.
V ich repertoári nájdeme širokú paletu
štýlov, od znovuobjavených starých fran-

cúzskych šansónov, cez piesne z celého
sveta až po filmovú hudbu.

Účinkovala na všetkých významných
českých a slovenských folkových festivaloch. Na jej albumoch sa producentsky
a interpretačne podpísali aj mená Vlasta Rédl, Jiří Stivín, Oskar Róža či Dano
Salontay.

Roc´han (Fr / Sk)
Veselé i smutné námornícke piesne a známe tradičné bretónske piesne do tanca z
rodiska starých keltov. Nechajte sa oviať
morským vetrom od Atlantiku vo francúzskom a bretónskom jazyku.
Hudobné zoskupenie okolo Frédérica Jacqua a Didiera Rogasika doplnené výbornými slovenskými hudobníkmi Vás bezpochyby nenechajú sedieť.

Slovenská folková speváčka patrí
k najvýznamnejším slovenským pesničkárom. Už v 70 tych rokoch spolupracovala s hudobníkmi ako Merta, Třešňák, Voňková, Dědeček .... Jej tvorba sa
vyznačuje lyrickosťou, poetickosťou, silnými väzbami s domácou folklórnou tradíciou.

Vypočuť si slovenské balady, alebo zhudobnené básne Milana Rúfusa bude určite skvelý hudobný zážitok.

Copyright: ZajiCzech © 2008

Zuzana Smatanová (Ba)
Momentálne asi najznámejšia a najúspešnejšia slovenská speváčka, majiteľka troch Aurelov, šiestich zlatých slávikov, v roku 2010 Absolútny Zlatý slávik, dvakrát vyhrala anketu OTO v kategórii speváčka roka ... asi nebudeme zdržovať menovaním cien, v nedeľu so svojou kapelou sa na nás už teší.

Ženský spevácky súbor v Lozorne (Lozorno)
Súbor je už v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho diania v Lozorne. Počas svojej doterajšej úctihodnej 35-ročnej kariére odspievali množstvo koncertov na Slovensku, Čechách
i v zahraničí. Za svoju činnosť priniesli do Lozorna množstvo ocenení. Súbor
vedie Antónia Malovcová, doprevádza
Pavol Zajaček.
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Slávnosť prvého
svätého prijímania

Poslednú májovú nedeľu 21 našich detí tak ako každý rok pristúpilo k prvému svätému prijímaniu. Vo farskom kostole pred oltárom
bolo veľké srdce. Pripomenulo deťom i dospelým lásku Pána Ježiša voči nám. Malé srdcia, symbol každého dieťaťa, boli umiestnené
vo veľkom srdci, presne tak, ako aj nás každého nosí Pán vo svojom
srdci. Slávnosť bola pre nás povzbudením aj výzvou upevňovať svoje
priateľstvo s Pánom Ježišom a stávať sa čoraz viac lepším človekom
aj kresťanom. Po skončení slávnosti sa deti aj rodičia s radosťou fotili na dvore farského úradu.
Ján Záhradník, duchovný otec, foto: Peter Vrbinčík

Oslávili sme spolu Deň rodiny
Z histórie
15. máj vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN
20. septembra 1993 za medzinárodný deň
rodiny. OSN povzbudzuje vlády a krajiny,
aby pri príležitosti tohto dňa venovali pozornosť téme rodina a realizovali prorodinné projekty. Na Slovensku je Deň rodiny organizovaný ako celoslovenský projekt od
roku 2009, kedy sa stretli rodiny z rôznych
kútov Slovenska v sobotu 16. mája na námestí SNP v Bratislave.

Súčasnosť
V tomto roku počas víkendov od 14. 5. do
29. 5. 2011 sa pri tejto príležitosti organizovali na trinástich miestach na Slovensku
regionálne podujatia. Do projektu sa zapojili mestá a obce Košice, Prešov, Poprad, Námestovo, Hruštín, Žilina, Banská Bystrica,
Levice, Nitra, Trnava, Pezinok, Šamorín,
Záhorská Bystrica, Lozorno (Ranč Abeland)
a Bratislava. Nositeľom myšlienky Dňa rodiny a koordinátorom podujatia v celoslovenskom meradle je Fórum kresťanských
inštitúcií. Nad podujatím prevzali celoslovenskú záštitu minister práce sociálnych
vecí a rodiny Jozef Mihál a predseda Rady
pre rodinu KBS Mons. Milan Chautur.
Cieľom Dňa rodiny 2011 bolo vyjadriť podporu prirodzenej rodine založenej na manželstve jedného muža a jednej ženy, ktorí
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s láskou prijímajú deti. Zámerom bolo poukázať na dôležitosť autonómie rodiny, princípu subsidiarity (rodičia sú tí, ktorí majú
prirodzené právo na výchovu), úlohu manželstva ako ideálneho priestoru pre rozvoj dieťaťa, pre vzájomnú lásku a dôveru
medzi partnermi. Motto Dňa rodiny 2011
bolo: „Aby deti otcov mali, aby mali mamy...
príď to povedať nahlas!“

U nás
Už po druhý raz sme sa aj my aktívne zapojili do tohto projektu oslavy Dňa rodiny. 14.mája 2011 sa na ranči Abeland zišli
rodiny z blízka i z väčšej diaľky, aby spolu
prežili tento krásny slnečný deň. V priebehu dňa prišlo okolo 200- 250 ľudí. Rodiny
sa mohli zúčastniť milých súťaží, kde si vyskúšali svoju zručnosť a obratnosť. Napríklad pri vyháňaní a zaháňaní oviec z košiara, tiež osvedčovali svoju schopnosť spolupráce pri budovaní príbytku pre rodinu – stavaní stanu, zručnosť pri zabezpečení potravy – streľbe z luku, ďalej zohranosť
pri prekonávaní prekážok v živote – behom
cez prekážkovú dráhu so zviazanými nohami členov rodiny. Otcovia mohli preukázať svoje nadobudnuté skúsenosti pri praní horčicou zašpinenej plienky v korýtku na
rumple. A išlo im to výborne. Malí drobci
si prišli na svoje na hojdačkách a preliezkach, aké bežne v parkoch nebývajú. Očarovaní boli tiež pozorovaním zvieratiek, po-

vozením na koni, alebo čľapotaním sa pri
potoku. Skvelou časťou programu bol koncert skupiny Kapucínov a pesničkára Stanleyho. Ich výborná hudba a láskavý humor,
salvy smiechu a neutíchajúci potlesk sa po
dobrom obede popoludní rozliehali do okolia. Podvečer sme spoločne pri svätej omši
ďakovali za dar rodiny a prosili za Božiu pomoc a požehnanie. Na záver si niektorí z nás
zasúťažili ešte v jednej neplánovanej disciplíne – beh medzi kvapkami. Veď aj v živote rodiny je to niekedy tak, že občas prídu
aj mračná. Ale tak, ako dážď zúrodní zem,
tak aj ťažkosti, ktoré sa snažíme prekonať,
nás obohatia.
Som presvedčená, že tí, ktorí prišli, neľutovali a že prežili pekný deň nielen so svojou rodinou, ale aj s mnohými známymi
alebo novými známymi, ktorých tu mohli
spoznať. Veľká vďaka organizátorom a dobrovoľníkom za nádherný deň.
Mária Blašková, foto: Peter Vrbinčík
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Špeciálna ponuka v Zorne
Grécky šalát
240 g / 5,50 €

Morský jazyk s jemnou zeleninkou a bylinkovým maslom
150 g / 6,90 €

Teľací T-bone steak na grile s omáčkou „Jus de Veau“
300g / 15,90 €

Jahňacia kotleta s baby fazuľkou v slaninkovom župane
200 g / 15,90 €

2.ročník country gulášu v Lozorne
V sobotu 4.júna 2011 na našej vodnej
nádrži opäť zavoňal guláš. Vôňa sa šírila
z 22 súťažných kotlíkov. Súťažili zmiešané družstvá, ženské, chlapské, domáce
i cezpoľné. Opäť to ženy natreli chlapom. Na 1.mieste sa umiestnilo družstvo
„Pištolníčok“, v zložení: Hurbaničová
Dana, Havlová Aďa, Bordáková Adriana,
Vlčková Eva a Čáranová Denisa.

Záver akcie nám síce pokazil dážď, ale dúfajme, že na budúcom ročníku nám bude
opäť svietiť slniečko a budeme si môcť do
sýtosti užiť country muziku a tanečný
parket, ktorý vybudovali lozornskí turisti. Všetkým ďakujem.
Rudolf Masár, usporiadateľ
foto: Daniela Kočková

2.miesto obsadili minuloročné víťazky:
pani Gašparovičová a pani Mikletičová.
Česť chlapom museli zachraňovať mladí muži pod vedením Mateja Hricu,
ktorí skončili na 3.mieste.
Táto akcia sa mohla uskutočniť aj vďaka
podpore Obecného úradu v Lozorne, firme Elektro Haramia, firme Berto - p.Ignác Bertovič a mojich kamarátov.
Srdečne ďakujem všetkým spoluobčanom, ktorí prišli podporiť súťažiacich.
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Výstava detských prác
technike linorytu a keramickej tvorbe.
Čajové servisy očarili svojím expresívnym tvarom a pestrou farebnosťou.
Tešíme sa na nové nápady, ktorá vám

znova radi predvedieme na niektorej
z ďalších výstav.
Ľuba Kainová , pedagogička výtvarného odboru
foto: Peter Vrbinčík

V apríli bola v komunikačných priestoroch Centra kultúry v Lozorne výstavka detských prác výtvarného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy. Naša škola má pobočky vo viacerých
okolitých dedinkách. Vystavené boli práce detí z Lozorna, Zohoru, Lábu a Perneka.
Obdivuhodné na detskej tvorbe je,
že dieťa je schopné jednoduchým spôsobom vyjadriť podstatné veci života...
a myslím, že práve preto detský výtvarný prejav tak silno pôsobí na dospelého
diváka a vyvoláva v ňom emóciu.
Deti predviedli na výstave aj svoju technickú zručnosť predovšetkým v grafickej

Biliardový turnaj v Klube mladých
Klub mladých
usporiadal dňa 3.júna
2011 biliardový turnaj
pre mládež od 15 rokov.
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Výsledky sú nasledovné:
1.miesto: Milan Dujnič
2.miesto: Marián Surovič
3.miesto: Oliver Jánoš

Výhercom gratulujeme!
foto: Vlasta Paluková
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i

Jún

Chcete vedieť, čo sa deje v Lozorne? Napíšte nám na našu adresu:
centrum.kultury@lozorno.sk , budeme vás informovať.

Centrum kultúry
Lozorno

MDD

Celoobecná oslava
medzinárodného dňa detí
5.6.2011, od 15:00

SVIATOK
HUDBY

19.6.2011, 14:00 - 24:00
Rozprávková nedeľa

O POŠTÁROVI VINCOVI
26.6.2011, 16:00

Program všetkých podujatí v máji 2011
3.6.2011, od 17:00

Turnaj v biliarde organizovaný Klubom mladých

5.6.2011, od 15:00

Celoobecná oslava medzinárodného dňa detí

7.6.2011, o 18:00

Vyhodnotenie súťaže „Napíš rozprávku“

8.6.2011, 8:00, 9:30

Výchovné koncerty pre žiakov ZŠ

10.6.2011, 18:00

Koncert SZUŠ

12.6.2011 , 15:00

Oslava 35. výročia založenia Ženského speváckeho
súboru v Lozorne

19.6.2011, 14:00 - 24:00

Sviatok hudby v Lozorne

26.6.2011, 16:00

Rozprávková nedeľa – „O poštárovi Vincovi“

Centrum kultúry | Zvončínska 3 | 900 55 Lozorno | 02/ 65 45 84 33-34 | centrum.kultury@lozorno.sk |

Centrum kultúry
a vzdelávania
Lozorno

www.lozorno.sk
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Najvyšší vrchol Rakúska Grossglockner 3 798 m
tu namiesto plánovaných 5,5 hodín
trval 9 hodín, nakoľko bol čerstvo napadnutý sneh. V ňom sa nám nohy
zabárali až po kolená a na mačky
sa nalepoval a tvorili takzvané papuče. Na druhý deň ráno sme pokračovali vo výstupe. Vo vrcholových partiách sú istiace prvky ako oká v skale, alebo železné tyče, na ktoré sa dá
istiť. O jedenástej hodine sme boli
na vrchole, odkiaľ sme si mohli
v krásnom počasí vychutnávať pohľady na okolité nižšie vrcholky kopcov.
Celkové prevýšenie výstupu bolo 2
136 m.
V dňoch 6.- 9. mája 2011 sme spolu s tromi kamarátmi horolezcami uskutočnili výstup na tento vrchol. Začali sme výstupom z parkoviska pri chate Franc-Jozefs-Hohe a zostúpili na ľadovec Pasterze,
kde sme sa naviazali vo dvojici
na laná a obuli mačky. Výstup sme
volili ľadovým
žľabom, potom
sme prešli na skalnatý chrbát. Volili sme trojkové až štyrkové lezenie, čím sme sa vyhýbali lavinóznym
poliam. Na konci skál sme prešli do snehu, kde sme postupovali smerom k chate Erzherog - Johann Hutte, ktorá je v tomto období uzavretá, ale má otvorenú zimnú miestnosť. Výstup nám po cha-

Alojz Dvoran, foto: archív autora

Lozornskí turisti
v máji
Jarné mesiace sú v prírode najkrajšie a
to sa prenáša i na činnosť turistov. Naša
činnosť v máji patrí k najaktívnejším.
1.mája sme zorganizovali nádhernú túru
z Novej Bošáce na Veľký Lopeník. Tam
sme sa zúčastnili na moravsko-slovenskom stretnutí, ktoré bolo veľmi srdečné. Po slávnosti sme pokračovali v túre
do Starého Hrozénkova, kde nás čakal
autobus. S počasím sme mali šťastie,
lebo všade na okolo pršalo.
Ďalšou akciou bola 8.mája Častovská
50-tka.Táto túra patrí k naším srdcovkám, lebo sa na nej zúčastňujeme prakticky od založenia turistického klubu. Na
tejto akcii sa stretáva vyše 600 turistov a
máme tam veľa dlhoročných kamarátov.
Najväčším podujatím pre náš klub býva
už krásne rozbehnutý Lozornský okruh,
na ktorý sme sa veľmi zodpovedne pripravili. Príprava pozostávala z brigád
na priehrade, kde sme vymenili drevenú
tanečnú plochu za betónovú. Táto bude
slúžiť i ostatným organizáciám a všetkým občanom. Pri týchto prácach nám
boli nápomocné miestne firmy Karovič
a Haramia, ako i obecný úrad. Na tomto areáli sa bude ďalej pokračovať, aby to
bol kultúrny stánok pre všetkých.

Tradičný Lozornský okruh
sa vydaril

Konkrétna akcia Lozornského okruhu
bola vyhodnotená ako veľmi vydarená.
Zúčastnilo sa na nej 218 registrovaných
účastníkov z celého regiónu. Po túre sme
sa zabavili pri country muzike a dobrom
guláši s občerstvením do neskorých večerných hodín.

Tento rok to bol už 4. ročník. Počet
účastníkov bol 218. Dĺžka trate bola
10 km, 20 km a tento ročník bol výnimočný tým, že sa rozširovala trať
až na 35 km.

čakal program: občerstvenie, guláš,
hudba. Rozchod bol vo večerných hodinách. Tešíme sa na vás opäť na jeseň
(22.10.2011), keď sa bude konať „Lozornský okruh opačným smerom“.

Poslednou akciou v mesiaci bola túra do
Rakúskych hôr Rax Alpe, v rámci prípravy členov oddielu, ktorí idú v júni na
Mont Blanc.

10 km - priehrada Lozorno, Červený domček, priehrada Lozorno.
20km - priehrada Lozorno, Skala, Červený domček, priehrada Lozorno.
35 km - priehrada Lozorno, Skala, Košariská, Pajštún, Červený domček, priehrada Lozorno.

Klub turistov Lozorno, foto: Peter Morávek

Milan Havel

Najstarší účastník mal 89 rokov, najmladší 4 mesiace. Počasie nám vyšlo
výborne. Štart bol medzi 7:00 – 9:00
hod. Okolo 15:00 hod. prichádzali do
cieľa poslední účastníci. V cieli nás
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