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zadarmo

Bez huslí si neviem predstaviť svoj život
Rozhovor s talentovanou huslistkou, 15 ročnou Lozorňankou Lilianou Dulanskou.
Akých súťaží si sa už zúčastnila?

Čo momentálne študuješ?

Začalo to celoslovenskými súťažami. Prvý
a dosť výrazný veľký úspech bol na súťaži Schneiderova Trnava, kde som vyhrala
1.miesto. A dokonca dva roky po sebe. Vyhrala som aj v kategórií Komorné hry. Z ďalších
celoslovenských súťaží to bola súťaž Jana
Cikera v Banskej Bystrici alebo významný bol
festival Eugena Suchoňa v Pezinku (2011).
Tam som získala sólový titul. Z medzinárodných súťaží to bola súťaž v Dolnom Kubíne,
kde som získala 3. miesto. V Českej republike
som sa tiež zúčastnila viacerých súťaží. Na
známej súťaži v Novej Pake som mala 2. aj
1. miesto. Potom som súťažila v Českých Budějoviciach, kde som tiež získala 2. miesto.
Minulý rok na súťaži v Kroměříži som vyhrala 1. miesto. A tento rok v máji budem vystupovať s filharmóniou Bohuslava Martinů
v Zlíne. Bude to v rámci veľkého festivalu
Talentínum. Súťaž je zameraná na mladých
umelcov z celého sveta.

Študujem na štátnom konzervatóriu v Prahe, 1.ročník – mojím odborom je Hudba a
zameraním Hra na husle. Mám tam všetky
potrebné hudobné predmety. Študujem u
výborného profesora Jindřicha Pazderu, ktorý tiež patrí medzi moje veľké vzory. Je pre
mňa veľkou inšpiráciou. S ním absolvujem aj
hodiny huslí. Pod jeho vedením absolvujem
hodiny huslí na škole.

Kto je tvoj hudobný vzor?

Prečo si si vybrala práve husle a ako dlho už
na nich hráš?
K husliam ma priviedla prababička. Začala
som tu v Lozorne u pani Vrbinčíkovej, keď
som mala asi 5 rokov. Odvtedy som si husle veľmi obľúbila a neviem si bez nich skoro
predstaviť svoj život. Od 9-tich rokov som
začala koncertovať.
Máš svoju obľúbenú skladbu?
To je ťažko povedať. Vyvíja sa to podľa toho,
čo spoznávam. Teraz študujem na konzervatóriu a máme zaujímavý predmet Dejiny
hudby, kde sa dozvedám nové veci o vývoji hudby. Najviac mi je však blízka hudba z
obdobia romantizmu, ako napríklad Dvořák
a Čajkovskij.
Ako dlho a ako často cvičíš?
Snažím sa cvičiť minimálne 2 hodiny denne.
Dobrý priemer sú 4 hodiny. Samozrejme iné
to je, keď mám pred súťažou. Vtedy trénujem
aj 7- 8 hodín denne.

Čomu sa venuješ vo voľnom čase?
Nemám veľa voľného času. Keď nie som v
škole, tak cvičím. Keď aj mám troška času,
rada čítam, alebo sa prejdem po Prahe.
A vlastne neviem, či by som dokázala vymenovať niečo, čo nesúvisí s hudbou. Napríklad
so spolužiakmi sa stretneme a spolu si zahráme. Zažijeme veľa zábavy a prostredníctvom
hudby posilníme kamarátske vzťahy.
Rozhovor pripravila Veronika Grófová
Foto: rodinný archív

Jedným z veľkých vzorov nielen pre mňa, ale
aj pre všetkých huslistov je Maxim Vengerov.
Sólista, ktorý hrá úžasne a má zaujímavý
prejav. Takisto aj Joshua Bell, mladý huslista. Zaujímavé je, že obaja títo huslisti robia
rôzne charitatívne koncerty pre Unicef. Ale
významný je aj slovenský huslista Dalibor
Karvay.

S prababičkou po koncerte

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- +421 905 912 976
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

Štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno - 16.12.2013
OZ v Lozorne schvaľuje rozpočet obce Lozorno na rok 2014 a berie na vedomie rozpočet obce na roky 2015 a 2016.

OZ v Lozorne berie na vedomie zmenu ceny
vodného a stočného, predloženej LOZORNO spol. s r.o. s platnosťou od 1.1.2014.

OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj časti
obecného pozemku parc.č. 8857/1, odčleneného podľa GP č. 48/2013 ako parcela
č. 8857/72- diel č.5 o výmere 4m2 a diel
č.6 o výmere 12m2 do vlastníctva kupujúceho Štefana Biháriho, bytom Jelšová
886/11, 90055 Lozorno v zmysle ust. § 9a
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
v cene 50EUR/m2, určenej dohodou oboch
zmluvných strán. Žiadateľ požiadal o majetko-právne usporiadanie obecného pozemku-priľahlej plochy, ktorá bola oplotená, zastavaná hospodárskou budovou a v dobrej
viere užívaná ako svoje vlastníctvo.

OZ v Lozorne schvaľuje vybudovanie odvodňovacieho jarku na Záhradkárskej ulici v
celkovej výške 5000 Eur bez DPH.

OZ v Lozorne súhlasí s výmenou plynového
kotla na Obecnom úrade v sume 2570,88
Eur s DPH.

OZ v Lozorne schvaľuje zvýšenie ceny za 1
hodinu opatrovateľskej služby VENIA n.o.
Bratislava z ceny 4,50 Eur na 5,25 Eur.
OZ v Lozorne schvaľuje pozmeňujúci návrh Mgr. M. Stanislava k plánu kontrolnej
činnosti HK na prvý polrok 2014 s tým, že
bude vykonaná kontrola verejného obstarávania v termíne do zasadnutia OZ vo februári 2014.

V rôznom:
- Starosta podal o možnosti výmeny verejného osvetlenia za moderné a účinnejšie od
Slovenských elektrární pre celú obec . Info
(283 ks)
- Stanovisko HK k rozpočtu obce na r. 2014
- Správa z NFK - vedenie a nakladanie s pokladničnou hotovosťou
- Správa z NFK – daň z ubytovania
- Správa z NFK – vymáhanie pohľadávok
- Informácia o rokovaní týkajúceho sa predaja pozemkov pod priehradou.

OZ v Lozorne súhlasí so spolufinancovaním
zakúpenia a výstavby nafukovacej športovej
haly vo výške 20 000 Eur.

Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno - 22.1.2014
OZ v Lozorne súhlasí s vypracovaním projektu VO „Záhumenská ulica“ v termíne do
marcového zastupiteľstva.
OZ v Lozorne odročuje bod programu „Odsúhlasenie odpredaja obecných pozemkov
pod priehradou na základe prijatých žiadostí a predloženého GP“ do budúceho zastupiteľstva s tým, že k tomuto bodu rokovania
budú prizvaní záujemcovia o kúpu pozemkov.
OZ v Lozorne berie na vedomie vyhodnotenie plánu práce OK za rok 2013 a schvaľuje
plán práce OK na rok 2014.
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj časti
obecného pozemku parc.č. 6098/3, odčleneného podľa GP č. 14023679-63/2013,
vyhotoveného geodetom M.Žigom ako
parcela č. 6098/30 o výmere 85m2 do vlastníctva kupujúcej Emílie Neradovičovej r.
Rybárovej, bytom Zohorská 134/4 Lozorno
v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení

neskorších predpisov v cene 10 EUR/m2.
Ide o pozemok, ktorý svojím umiestnením a
využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou kupujúcej, ktorá požiadala o jeho
majetko-právne usporiadanie z dôvodu,
že tento v dobrej viere užíva cca od r. 1970
ako svoje vlastníctvo.
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj časti
obecného pozemku parc.č. 6098/3, odčleneného podľa GP č. 14023679-63/2013,
vyhotoveného geodetom M.Žigom ako
parcela č. 6098/29 o výmere 67m2 do vlastníctva kupujúceho Branislava Jurovýcha r.
Jurových, bytom Zohorská 135/6 Lozorno
v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v cene 10 EUR/m2.
Ide o pozemok, ktorý svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou kupujúceho, ktorý požiadal o
majetko-právne usporiadanie z dôvodu, že
tento v dobrej viere užíva cca od r. 1967 ako
svoje vlastníctvo.

OZ v Lozorne schvaľuje zmenu rozpočtu v
kapitole 08209 Kultúra, šport, položka 635.
Zmeniť v textovej časti: ŠK – údržba areálu,
oprava kult. domu obcou, na: ŠK – údržba
areálu, oprava kult. domu formou dotácie z
rozpočtu obce.
OZ v Lozorne schvaľuje rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ v hlavnej budove
(2x chlapčenské WC, 2x dievčenské WC ( v
predpokladanej výške 28 450,50 EUR (dodávateľ H.L.Stav s.r.o. s termínom ukončenia 30.3.2014).
OZ v Lozorne schvaľuje vrátenie finančných
prostriedkov vo výške 2 193,87 EUR na účet
č. 325 595 0001/5600, ktoré budú použité
na bežné výdavky a údržbu MŠ.
V rôznom :
- Informácia z OSÚ Bratislava o zastavení
konania o preskúmaní napadnutého právoplatného rozhodnutia obce Lozorno č. SÚ439/2012.

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu Športového klubu Lozorno (ŠKL)
Výbor ŠKL pozýva svojich členov i širšiu
verejnosť na výročnú členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční dňa 28. marca 2014
(v piatok) o 18:00 hod. v športovej hale
Kultúrneho domu v Lozorne s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu a komisií ( mandátovej, volebnej a návrhovej )
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3. Správa o činnosti ŠKL za rok 2013

8. Schválenie finančného plánu na rok 2014

4. Správa o hospodárení ŠKL za rok 2013

9. Rôzne

5. Diskusia k bodom 3. a 4.

10. Schválenie uznesení z VČS

6. Plán aktivít ŠKL na rok 2014

11. Záver

7. Pripomienky k plánu aktivít ŠKL na rok
2014

Zároveň úprimne ďakuje za aktivitu a
podporu v roku 2013 svojim členom, sponzorom, priaznivcom a fanúšikom.
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Spoločenské okienko

V pokladni Obecného úradu si môžu občania zaplatiť poplatky za Daň z nehnuteľnosti, psov a vývoz komunálneho odpadu.

Výzva na doplnenie webovej stránky

OZNAMY OBCE
Informácia o čase a mieste konania
voľby prezidenta Slovenskej republiky
Obec Lozorno oznamuje, že:
1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky
sa vykoná v sobotu 15. marca 2014 od
7:00 hod. do 22:00 hod. Ak ani jeden
z kandidátov na prezidenta Slovenskej
republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,
bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu
29. marca 2014 od 7:00 hod. do 22:00
hod.
2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. I a v okrsku
č. 2 je volebná miestnosť vo veľkej sále
Centra kultúry, Zvončínska č. 190/3,
Lozorno pre voličov oprávnených voliť
prezidenta Slovenskej republiky s trvalým
pobytom v Lozorne.

Spolu už
65 rokov

Krásnych a požehnaných 65 rokov manželstva dňa 9.2.2014 oslávili Lozorňania Jozef
a Mária Lányiovci. Prajeme im do ďalších
rokov spoločného života veľa zdravia, spokojnosti a lásky v kruhu svojich najbližších.

V rámci propagácie miestnych služieb a
aktualizácie i skvalitnenia našej webovej
stránky Obecný úrad Lozorno ako správca
jej obsahu ponúka prevádzkovateľom lozorňanských hotelov, reštaurácii, barov a
klubov možnosť umiestnenia príslušných
informácií v časti „Návštevník“. V prípade záujmu zašlite na e-mailovú adresu:
centrum.kultury@lozorno.sk nasledovné
údaje o Vašej prevádzke:
- Názov a druh prevádzky

Zomreli
Morávková Rozália
Vlček Jozef
Zeman Igor
Hájková Terézia
Minarovičová Mária

92 rokov
67 rokov
50 rokov
92 rokov
84 rokov

- Tel. čísla/e-mail/adresa webovej stránky
- Čas prevádzky
Vopred Vám ďakujeme za Váš záujem a
prajeme veľa podnikateľských úspechov.

Nedovoľte vašim štvornohým miláčikom ničiť pamiatky našej obce
Prosíme a dôrazne žiadame majiteľov
psov, aby počas vychádzky dohliadali,
kam sa ich psík vyšpiní. Konkrétne máme
na mysli nedávno zrekonštruované a žiaľ
zatiaľ „nechránené“ objekty: Božie muky
smerom na cintorín a sochu sv. Jána Nepomuckého pred OÚ Lozorno. Kým pristúpime k vonkajšej ochrane týchto sôch vás
prosíme, aby ste nám ich pomohli zachovať aj pre ďalšie generácie ...

Múzeum historických

vozidiel

v Lozorne hľadá pre expozíciu: „História
Lozorna“ – staré fotografie našej obce,
ako napr.:
- Budova starej školy (pri bývalej pošte
– t.č. oproti predajni potravín u Zlatky)
- Budova samotnej starej pošty
- Budova železničnej stanice
- Starej lesnej železnice
- Policajnej stanice
- Starej hasičskej zbrojnice
- Vodný mlyn p. Medka
- Fotky z budovania bývalého JRD
- Osobné autá a motocykle obyvateľov
- A iné zaujímavé fotografie
Kúpime alebo oskenujeme a poctivo vrátime!
Kontakt: 0904 636 419 p. Jozef Hooz

Narodili sa
Zeman Jozef
Semančík Branislav
Butko Róbert
Zeman Jakub

Prebieha zápis
detí do Materskej
školy v Lozorne
Milí rodičia, zápis detí do MŠ na šk. rok
2014/2015 prebieha od 1.3 do 31.3.2014.
Žiadosť si budete môcť vyzdvihnúť v
priestoroch MŠ denne v čase od 10:00 do
12:00 hod., túto je potrebné odovzdať do
31.3. 2014.
Prednostne sa budú prijímať deti, ktoré
dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou
školskou dochádzkou a deti s dodatočne
odloženou školskou dochádzkou.
V prípade zvýšeného záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ, budú uprednostnené
deti:
a) ktorých obidvaja rodičia sú zamestnaní
b) dieťa aj rodičia majú trvalý pobyt v Lozorne
Jana Uhliarová, riaditeľka MŠ Lozorno
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Soffi Lozorno na Interbeauty
Dňa 14.2.1014 bol síce sviatok všetkých
zaľúbených, no my mažoretky sme ho oslavovali po svojom – teda tancom. Už po tretíkrát sme sa zúčastnili na Interbeauty ako
sprievodný program pre kaderníčku pani
Anežku Štefekovú. Vystúpenia sa zúčastnilo 13 dievčat – teda kategória kadet so svojou choreografiou, s ktorou by sme sa chceli
zúčastniť aj na celoslovenskej súťaži mažoretiek v Sobotišti. Bola to zase jedna pekná
akcia, ktorú sme si všetky užili – pani Anežka bola rada, že sme jej spestrili jej show a
my sme si mohli poobzerať pekné nevesty
a účesy.

Ďalej by sme sa s Vami chceli podeliť o radostnú správu, že sa našli 3 občania Lozorna, ktorí nechceli byť menovaní, a tí nám
sponzorsky prispeli na našu činnosť a mohli
sme si za ich sponzorské dary dovoliť kúpiť
nové paličky a rukavičky ku kostýmom.
Touto cestou by sme sa im chceli veľmi
pekne poďakovať. Ich gesto nás ešte viac
posmelilo v našej činnosti a v apríli na súťaži sa budeme snažiť čo najlepšie reprezentovať našu obec – držte nám palce.
Dana Hurbaničová, vedúca krúžku mažoretiek

Kalendár odvozu separovaného odpadu
Papier

Január

Plasty
16

Február

19

13

Marec

19

Apríl

22

Máj

22

Jún

19

Júl

17

August

21

September

19

Október

30

November

27

December

23

16

Na zber papiera a plastov slúžia na tento
účel určené nádoby alebo vrecia, pričom
papier a plasty sa zbierajú samostatne.
Prázdne vrece dostane na výmenu domácnosť, ktorá vyloží v deň odvozu plné
vrece. V prípade potreby je možné získať
vrecia aj na mestskom, resp. obecnom
úrade. Nádoby a vrecia s odpadom musia
byť v deň vývozu pripravené k manupulácii o 5:00 hod., prípradne deň vopred.

Papier

25

Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity,
knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká

7

Nezbiera sa: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier,
lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti
papierových výrobkov

23
11

Plasty

Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.),
PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich
prostriedkov,
šampónov,
aviváže, destilovanej vody, tekutých
mydiel, bandasky neznečistené olejom
a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových
štiav a ostatné fľaše s označením PP),
LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z
pracích práškov, fólie zo stavebnín a
pod.), LLD-PE fólie (tzv. strečové fólie)
Nezbiera sa: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a
nápojov), linoleum, guma, kabelky,
molitan, plastové obaly znečistené
olejovými a ropnými látkami

Plastové fľaše odporúčame stláčať, aby sa čo
najviac využila kapacita nádoby alebo vreca.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Marius Pedersen, a.s., Hasičská 2, 902 01 Pezinok
pokračovanie na str. 5
tel .: 033 / 640 44 28, tel., fax: 033 / 640 22 50, pezinok@mariuspedersen.sk, www.mariuspedersen.sk

Vedeli ste že....?
- priemerná produkcia komunálneho
odpadu v roku 2011 bola na Slovensku
307,66 kg na obyvateľa?
- každý obyvateľ SR v danom roku v rámci komodít sklo, papier, plast a nápojové
kartóny priemerne vyseparoval 25,63 kg
odpadu?
- dominantnou komoditou v regióne západ bol pritom papier (11,42 kg/ob./rok)?
- v regióne východ sa dominantnou komoditou stalo sklo (7,15 kg/ob./rok)?
- v roku 2012 Európa zrecyklovala
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71,7 % papierového odpadu a papier sa tak
stal v Európe materiálom s najväčšou mierou recyklácie?
- v Európe sa papier opakovane použije v
priemere 3,5-krát za rok?
- plasty spotrebúvajú 8 % svetových zásob
ropy – 4 % na materiál a 4 % pre výrobný
proces?
- sklo je jedinou zložkou komunálneho
odpadu, ktorú môžeme recyklovať donekonečna a pritom nestratí svoje pôvodné
vlastnosti?

- úspora energie pri výrobe z druhotných
surovín oproti prvovýrobe je pri jednotlivých komoditách nasledovná?
- papier – 26 %
- hliník – 97 %
- sklo – 43 %
- plasty – 80 %
Dôkladnou separáciou odpadu prispievate k ochrane životného prostredia.
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Lozorno sa opäť zviditeľnilo aj vďaka Hotelu Karpatský dvor

Hotel Karpatský dvor v Lozorne bol uznaný ako hotel zameraný na zákazníka roku
2013 a splnil tak všetky kritériá, aby mohol
nosiť značku HRS Top Quality Hotel.
Vysoká miera spokojnosti zákazníkov, flexibilné podmienky rezervácie, bezplatné
doplnkové služby a taktiež pokračovanie
cenovej garancie sú podmienkou pre dosiahnutie kvalifikačných kritérií HRS Top
Quality.
Hotel Karpatský dvor získal najvyššie hodnotenie v nasledujúcich kategóriách: Spo-

kojnosť zákazníkov, Vybavenie hotela, Cenová
garancia a Servis.
Je zverejnený ako Top Quality Hotel online
na internete a jeho značka sa automaticky ukáže v zozname hotelov hodnotených
medzinárodným HRS.*
Ďakujeme vedeniu a zamestnancom hotela
za príkladné zviditeľnenie Lozorna!
* HRS – (Hotel reservation servis, v preklade Servis
hotelovej rezervácie, so sídlom v Nemecku)

red.

Na obecnom plese sa bavilo do rána
Koncom januára sme si mohli vychutnať v
poradí už piaty obecný ples v Centre kultúry Lozorno. Po slávnostnom prípitku a
otvorení pánom starostom nás čakala UV
show Dua Aratron Aspis, ukážky spoločenských tancov tanečnej školy Koiš a potom
bol už parket zaplnený účastníkmi plesu,
ktorých bolo tento rok neúrekom. Do tanca hrala skvelá kapela Relax z Radošoviec.
Okolo polnoci program spestrilo žrebovanie tomboly (všetkým sponzorom srdečne
ďakujeme) a potom opäť dranie parketu až
do rána. Že bolo veselo svedčí aj fakt, že poslední hostia odchádzali o siedmej.
Slávnostný otvárací prípitok

bh, Foto: Julo Nagy

Žrebovanie tomboly

Farbičkový koncert a Karneval pre deti
Princezné, bojovníci, či rôzne zvieratká a
iné masky si začiatkom februára užívali zábavu na Farbičkovom koncerte spojenom s
karnevalom pre deti. Pani Mia Kráľová deťom spievala svoje piesne z CD farbičky pre
detičky, ale aj známe ľudové piesne v novom

šate. A deti sa mohli priamo zapojiť spievaním, tancovaním, hraním na rôzne detské
hudobné nástroje i maľovaním. Po koncerte prebehlo odovzdávanie odmien, kde
samozrejme dostala odmenu každá maska.
Nasledovala voľná zábava pri hudbe a tanci

až kým sa poslední unavení a spotení účastníci neroztrúsili domov.
bh
Foto: Denisa Komíneková
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Pozvánky na marcové podujatia

Spirituál kvintet privezie do Lozorna Čerstvý vietor
Spirituál kvintet, najstaršia a dnes už legendárna česká folková skupina, zahrá 27.marca
2014 o 19:00 hod. v Centre kultúry Lozorno.
Rozpisovať sa o histórii tejto, dnes už
54-ročnej kapely, by bolo iste nosením dreva
do lesa. Od roku 1960, kedy Spirituál kvintet
vznikol, sa stal neoddeliteľnou súčasťou českej kultúrnej scény, stálicou, akú isto zaznamenal každý milovník nielen folkovej hudby.
Kapela do Lozorna príde predstaviť nielen aktuálne CD s názvom Čerstvý vítr, ale tiež novú
zostavu, v ktorej hrá od začiatku roka 2012.
Práve vtedy obohatil súbor najmladší člen,
ako služobne tak vekom, kontrabasista Pavel
Peroutka.

9.marca 2014 o 17:00 hod. - REVÍZOR
Divadelné predstavenie ochotníckeho súboru „NAŠE DIVADLO“ z
Ivanky pri Dunaji.
Pod režisérskou taktovkou profesionálnej herečky a tiež režisérky
pani Leny Košickej Vám ponúkame hru „Revízor“ od Nikolaja Vasiljeviča Gogoľa, v úprave Mirka Košického.
Menovaný súbor funguje tri roky a za túto dobu odohral desiatku
predstavení, ktoré sa vždy stretli s priaznivým divadelným ohlasom.
Na prehliadke ochotníckych súborov „Divadelné konfrontácie“ v Pezinku získal 2. miesto.
Revízor je nadčasová hra, ktorá vykresľuje problémy každej doby a
nazýva ich pravým menom. Humorné stvárnenie jednotlivých postáv dáva divákom možnosť nahliadnuť do vždy aktuálnych problémov spoločnosti a zabaviť sa na vtipných a trefných dialógoch.
Vstupné: 5 € (dôchodci 3 €)
Predpredaj vstupeniek v CK Lozorno v doobedňajších hodinách.

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
23.marca 2014 o 16:00 hod.
Bábkové divadlo spod Spišského hradu uvádza interaktívnu bábkovú hru

O KAČIČKE
Príbeh mamičky kačičky, ktorá pred Čierňavou Húľavou zachraňuje
svoje kačiatka
Vstupné: 2 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku
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Spirituál kvintet príde predstaviť nový koncertný program, v ktorom ale nechýbajú ani
obzretia za časmi dávno minulými. Budeme
mať teda možnosť počúvnuť si znovu piesne
už takmer zľudovené, ako napríklad Širý proud,
Mlýny, Twelve Gates To The City alebo Trudova
žena vedľa noviniek, ktoré však nezaprú dobre
známy a charakteristický zvuk Spirituál kvintetu.
Jiří Tichota, Dušan Vančura, Zdena Tichotová,
Jiří Cerha, Veronika Součková, Jiří Holoubek
a Pavel Peroutka. To je Spirituál kvintet roku
2014. Čerstvý vietor v jeho podaní zavanie 27.
marca i u nás. A vy si to nenechajte ujsť!
Vstupné: 13 €
Predpredaj vstupeniek v CK Lozorno od
10.3.2014
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Biliard v Kaktus kafe
Dovoľte, aby sme Vás privítali v novootvorenom nefajčiarskom
priestore Kaktus kafe, kde je možnosť zahrať si partičku biliardu
ako aj šípky. Taktiež sme rozšírili služby o možnosť usporiadania
menších rodinných a spoločenských akcií s možnosťou zabezpečenia stravy, resp. samostatne zabezpečenou stravou.
V prípade záujmu Vám poskytneme informácie priamo v Kaktus
kafe.
jc
Foto: J. Csölle

„Zdravie pod pokličkou“
má pokračovanie
Srdečne Vás pozývame na ďalšie časti workshopu „Zdravie pod
pokličkou“, časť III a IV. Prednáška o zdravej výžive s praktickými ukážkami prípravy zdravých a chutných jedál. Vyskúšate
si niekoľko receptov, z ktorých si odnesiete aj so sebou, preto si
prineste vhodné nádoby.
Kde: V Klube mladých v CK Lozorno
Kedy: 28.3.2014 a 25.4.2014 od 17:00 do cca 19:00 až 20:00
hod.
Cena: 5,- € (č.ú. 2620024248/1100, VS: 2412014 + meno,
do správy pre prijímateľa)
Pre zabezpečenie dostatku surovín, priestorov a ostatných
organizačne dôležitých vecí, prihláste svoju účasť na tel.:
0908 121 141, alebo na e-mail: poradna@dio-vita.sk najneskôr
3 dni vopred.

Oľga Floreková
DIO-VITA Poradňa výživy
www.dio-vita.sk
poradnazdravia@gmail.com
tel. : +421 908 121 141

ZBER ŠATSTVA!
Obec Lozorno a nadácia Pomocný anjel Vás opäť pozývajú zapojiť sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa
bude konať v sále TJ Lozorno na Športovom námestí v dňoch:

- 9.3.2014 od 15:00 – 18:00 hod. (nedeľa)
- 10.3.2014 od 15:00 – 19:00 hod. (pondelok)
Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného
obalu tak, aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.
ZBIERA SA: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie,
posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový
textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice. Nezáleží na tom, či
je to posledná móda alebo už majú veci možno i desiatky rokov.
Veci môžu byť aj mierne znečistené, nie však úplne špinavé.
Prosíme občanov aby posteľné prádlo, uteráky a utierky zabalili
osobitne a označili.
NEZBIERA SA: hračky, obuv, domáce potreby, matrace, koberce
(okrem tkaných) a veľmi znečistené veci.
Nepotrebným, obnoseným šatstvom a textíliami môžete pomôcť
ľuďom, ktorí ho môžu potrebovať.
V neposlednom rade takouto likvidáciou pre Vás nepotrebného
textilu šetríte aj životné prostredie.

Alena ŘEZNÍČKOVÁ
Telefón: 0903 211 100

E-mail: alena.reznickova@re-max.sk
Web: www.re-max.sk/prosperity

Ponúkam Vám svoje služby
Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu:
- Bytov
- Rodinných domov
- Chát a chalúp
- Pozemkov
- Komerčných nehnuteľností
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MC Muška v novom šate
Na začiatku roka sa v Muške diali veci...
MC Muška v Lozorne pôsobí už desať rokov, a my sme sa rozhodli preobliecť ju do
nových šiat, aby naďalej dokázala kvalitne
plniť poslanie, pre ktoré ju tu máme, a to
vytvárať hravé a zdravé prostredie pre našich najmenších občiankov a byť pre mamičky zdrojom sociálnych kontaktov, efektívneho vyplnenia času počas materskej či
rodičovskej dovolenky. Cieľom čiastočnej
rekonštrukcie bolo poskytnúť mamičkám a
detičkám o niečo vyšší komfort, ale hlavne
posunúť ju vo vnútornom raste – vytvoriť
o niečo príjemnejšie prostredie pre rozvoj
súčasných i vznik nových aktivít. Chceme
nadviazať na všetku skvelú iniciatívu, aktivity a snahu ľudí, ktorí ju formovali od jej
vzniku. Preto sme 3. februára usporiadali
slávnostné znovuotvorenie, symbolicky
sme odštartovali „novú etapu jej života“
– cez vonkajší imidž k jej vnútornému formovaniu. Pásku slávnostne prestrihol pán
starosta, ktorému sme veľmi vďačné za jeho
pozitívny prístup k našej činnosti a poskytnutiu sponzorského príspevku za OÚ, bez
ktorého by rekonštrukcia nebola možná.

Plánujeme rozšíriť aktivity tak pre detičky
/okrem herne aj pravidelné pohybové, hudobné aktivity, tvorivé dielničky atď./, ako
aj pre mamičky /i budúce/. Všetky naše
iniciatívy chceme prispôsobiť predstavám
a možnostiam mamičiek, preto sme v januári urobili dotazník, na základe výsledkov vypracovali ciele a smerovanie Mušky
počas nasledujúceho obdobia. Chceme sa
neustále zlepšovať a uvítame akýkoľvek nápad a dobrovoľnícku pomoc v rôznej forme
/organizácia podujatí alebo výpomoc pri
akciách, nápady, zabezpečenie občerstvenia
pri akciách, stráženie detí, otváranie herne,
atď./ Chceme vytvoriť tím ochotných ľudí,
ktorým záleží na svojom okolí a chcú niečo
ovplyvniť.
Počas februára popri bežných pravidelných /hernička, tvorivé dielničky, angličtina/, prebehli i tieto aktivity:
- Zdravá výživa – základ trvalého zdravia +
tipy&recepty na jednoduché výživné jedlá
pre mamičku a dieťa /prednáška spojená s
ochutnávkou/

Slávnostné prestrihnutie pásky pánom starostom

- Mamičkovský wellness večer /relaxačný
večer pre mamičky/
- Ako sa za krátku dobu dostať do formy a
trvalo schudnúť /rady&cviky fitnes trénera/
- Beseda o zaujímavých a osvedčených pedagogických prístupoch k výchove detí
- Burza detského oblečenia
Plánované podujatia na marec a apríl:
- Cvičenie pre mamičky a detičky hravou
formou /každý utorok od 10:00 do 10:45/
- Úrazy detí a ich liečba /prednáška lekára/
- Detský fašiangový ples
- Jarné fotenie detí
- Kurz bezplienkovej metódy a šatkovania
- Prednášky o výžive a predchádzaniu
chorôb, ich liečenie
- Iné
Bližšie informácie o aktivitách a termínoch
podujatí zverejníme postupne na našej FB
stránke, rozpošleme mailami /kontaktujte nás, ak zatiaľ nedostávate informácie/ a
zverejníme letákmi v obci.
MC Muška

Nový interiér v Muške

Pravidelné aktivity 2014
Deň/Čas

Doobeda

Pondelok

Poobede
15:00 - 17:00 /Herňa/

Utorok

10:00 - 10:45 /Cvičenie pre mamičky s deťmi/

Streda

10:00 - 11:00 /Angličtina/

Štvrtok

10:00 - 11:30 /Aktivity pre tvorivé rúčky
spojené s herňou/

15:00 - 17:00 /Herňa/

Piatok

1 Euro na rodinu za vstup do herne /v cene malé občerstvenie/, ostatné aktivity sú spoplatnené zvlášť.
Detičkám doneste prezuvky
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KONTAKTY:
mcmuskalozorno@gmail.com
Gabika 0915744911
Vlasta 0908662617
Pridajte si nás na FB:
https://www.facebook.com/mcmuskalozorno
Budova materskej škôlky, miestnosť
pri kotolni
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Vydarený novoročný koncert
Dňa 5.januára 2014 sme sa mohli v kostole
sv. Kataríny v Lozorne zúčastniť Novoročného koncertu, ktorý zorganizovala naša
spevácka skupina Loza. O moderovanie sa
postarala p. Vlastička Miklošová, ktorá nás
svojim citlivým duchovným slovom sprevádzala počas celého koncertu. Dievčence z
Lozy nás potešili svojimi vianočnými piesňami . Program spestrili aj ich hostia – Jakub Huraj (12 r.), ktorý v sprievode svojho
otca zahral na saxofón, mužský spevácky
zbor Chorus Augustini z Marianky a p. Karol Malý, ktorý nám zahral na gitare a predviedol aj svoju vlastnú tvorbu. Všetkým ďakujeme za krásny umelecký zážitok!
Vydarený koncert nafotil p. V. Valach, ktorý
všetkých účinkujúcich milo prekvapil a podaroval im fotografie. Srdečne mu v mene
všetkých ďakujeme!
red.
Foto: Vojtech Valach

Spevácka skupina Loza a V. Miklošová

Loza zároveň oslávila svoje 4. narodeniny

Mužský spevácky zbor Chorus Augustini

Materské centrum Muška Vám ponúka možnosť usporiadať pre Vašich drobcov
narodeninové oslavy a detské party (piatok, sobota, nedeľa) vo vynovených priestoroch.
Prečo Muška:
Ideálny priestor na jašenie
Herňa plná hračiek
Neporiadok nemáte doma
Oslava u nás je jednoducho super,
odmenou Vám budú rozžiarené oči
Vašich detí

KONTAKT:
mcmuskalozorno@gmail.com

CENA: 10
EURO
NA MAX.
3 H

CELKOVO

ODINY

Ako nato:
Zarezervovať si priestor min. 2 dni dopredu
Doniesť si občerstvenie a dobrú náladu
Priestor využiť na max. 3 hodiny (po dohode aj
dlhšie)
Priestor dať do pôvodného stavu

Gabika 0915744911
Vlasta 0908662617
https://www.facebook.com/mcmuskalozorno

Jakub Huraj
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Zrnká spomienok materskej školy
Január roztrúsil inovať, z oblohy padali

Na dvore sme v čase snehu robili vtáčikom
hostinku, sypali im semienka do búdky a na
strom vešali gule s krmivom, pretože každoročne v tomto čase potrebujú našu pomoc.

Klasickú Andersenovu rozprávku Snehová kráľovná rozohrali deti za pomoci uja
rozprávkára. Príbehom Gerdy a jej putovaním za Kayom, stretnutím so zlou kráľovnou, rozprávajúcim sobom, ožívajúcimi
stromami, spievajúcimi kvetmi a ďalšími
rozprávkovými bytosťami, deti spoznávali
skutočnú silu lásky a priateľstva, ktoré hory
prenášajú. Viedli sa k pochopeniu, že priateľ
je to najcennejšie a najdôležitejšie, čo človek
môže v živote mať.

Február vonku mráz duje ale do tepla škôl-

prvé vločky a my sme sa tešili na dlho očakávaný vytúžený sneh a profesionálne divadielko.

ky pomaly prináša mágiu, ilúzie, smiech a
zábavu.
Hodinku strávenú mágiou a kombináciou
kúziel a zábavy pripravil deťom ujo kúzelník. Deti vstúpili do čarovného sveta čarov
a ilúzií. Kúzelníkove čarovné ruky deti sledovali na živo, na dosah ruky a so zaujatím.
Predškoláci Tomáško a Šimonko využili
ponúknutú príležitosť a vyskúšali si kúzelnícke umenie spoločne s ním.

Dvere našej škôlky sú stále otvorené pre
hodnoty, ktoré nachádzame v umení, kultúre, literatúre či stretnutí so zaujímavými
a šikovnými ľuďmi. Do škôlky prišlo profesionálne divadielko s klasickou zimnou ľudovou rozprávkou Rukavička. Známy rozprávkový príbeh s moderným prevedením
deti potešil a estetický dojem z krásnych
bábok zážitok ešte umocnil.
Ešte nedávno sme sa zoznamovali s pani
zimou a už je tu čas, aby sme sa zoznámili
s obdobím, ktoré nám približuje pomaly ale
iste, že nebude dlho trvať a príde jar. Sú to
„Fašiangy“ - dni plné veselia. Práve v tomto
období si ich tradíciu začíname približovať,
zdobíme svoje prostredie a pripravujeme sa
na karneval.

Rozprávka Snehová kráľovná sa nám páčila

5-6 ročné deti absolvovali v sprievode svojich rodičov zápis do I. ročníka ZŠ. Pri zápise ukázali svoju šikovnosť a pripravenosť na
primárne vzdelávanie.

Krásne bábky v rozprávke Rukavička

Aj deti si zakúzlili

Soňa Sčepánová, MŠ Lozorno
Foto: Silvia Polášová

Zo života základnej školy
Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ, T9-2014
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
ZŠ T9-2014 sa uskutoční 12. marca 2014/
streda. Náhradné testovanie sa bude konať
25. marca 2014/ utorok v krajských mestách. Testovanie T9-2014 je určené žiakom
9. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom
slovenským, maďarským a ukrajinským,
vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím). Testuje sa učivo, ktoré obsahovou
stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá
platnej pedagogickej dokumentácii pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Podrobnejšie
informácie o testovaní nájdete na stránke:
www.nucem.sk/Testovanie9

kou stvárniť skryté významy stromu, ktorý
je symbolom našej planéty. Žiakom držíme
palce a dúfame, že budú patriť medzi ocenených!

Anglický čaj na hodine anglického jazyka
Žiaci 7.A a 7.B triedy na hodine anglického
jazyka v rámci vyučovacej témy „Londýn“
mali možnosť v mesiaci január ochutnať
typický anglický čierny čaj, ktorý sa pije s
mliekom. Ochutnávka bola spojená s prezentáciou projektov žiakov o pamiatkach
Londýna. Svoje projekty obohatili aj o skúsenosti svojich rodinných príslušníkov,
ktorí v tomto veľkomeste žili. Anglický čaj
našim žiakom veľmi chutil a už sa tešia,
kedy budú mať opäť príležitosť na ochutnávku typických anglických dobrôt.
ZŠ Lozorno, Foto: archív školy

Súťaž: Tajomstvo stromu
Občianske združenie „Strom života“ vyhlásilo 6. ročník výtvarnej súťaže pod názvom
„Tajomstvo stromu“. Práce do tejto súťaže si
z našej školy pripravili žiaci 8.A triedy Ariela Pavlovičová, Daniela Brennerová, Matúš
Galanský, Patrik Bálent a Daniela Bieleková.
Úlohou súťažiacich v rámci tejto výtvarnej
súťaže bolo ľubovoľnou výtvarnou techni-
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Jedna zo súťažných prác

Na hodine angličtiny s anglickým čajom
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Nevinný cigaretový ohorok?
Fajčiarska kultúra a verejná čistota

Poznáme, žiaľ, rôzne
druhy
obťažovania
– hlukom, prachom,
dymom a podobne.
Mnohí si však myslia,
že len tak odhodený
zvyšok cigarety je bagateľ, najmä v porovnaní so znesvätením
cintorína alebo týraním zvieraťa. Háčik
však spočíva v tom, že
pre miniatúrnu veľkosť ohorka si ho začíname všímať až vtedy,
keď spôsobuje problémy: keď zamorí verejné trávniky, parky, zastávky, okrasné záhony,
živé ploty i vstupy do verejných budov a odradí ľudí od návštevy
lesa, pláže alebo posedenia na lavičke. Vzbudzuje pocit bezmocnosti
voči zlu a udupáva naše sebavedomie: kde to preboha bývame? Slabou útechou je, že nie sme najhorší a snažíme sa niečo s tým robiť.
Minulý rok Obecný úrad v Lozorne ohlásil cez Spravodaj kampaň
„Za čisté Lozorno,“ v dôsledku čoho sa vyčistilo a skrášlilo niekoľko
vytýčených verejných priestranstiev. Avšak „nevinne“ roztrúsené
cigaretové ohorky sú stále s nami, žiaľ aj v záhonoch pri parkovisku
používanom našou teraz veľkou materskou škôlkou, na zastávkach
a okrajoch chodníkov. Je obzvlášť nešťastné, že deti si zvykajú na
tieto nechutné valčeky a nie vždy sa im dostane príslušného komentára zo strany dospelého.

by získali finančné zdroje na odstránenie ich dopadu na naše verejné priestranstvá. Nakoniec, povaľujúce sa cigaretové ohorky vzbudzujú dojem, že nikto nemá rád toto miesto, nikto sa o nič nestará,
a tak - ako magnet - priťahujú ďalšie zoškaredenie vo forme plechoviek, PET fliaš (ich biologický rozklad trvá 1000 rokov) a psích
výkalov. Vo všeobecnosti, znečistený priestor navodzuje ďalšie kriminálne správanie, ako maľovanie graffiti, krádeže a výtržníctvo.
Čo si teda počneme?
Začínať od pokút, najmä neprimerane vysokých, asi nie je pre nás
riešením. Mohli by sme fajčiarom odporučiť, aby si zaobstarali vreckový plastový popolník, kam by si mohli odkladať ohorky, kým ich
odhodia do verejného smetného koša (pre začiatok stačí aj akákoľvek menšia nádobka).
Dámy a páni, a nemohlo by takéto plastové puzdro byť inteligentným darčekom, hoci aj na Valentína či nejaký sviatok? Ďalej, príležitostné hliadkovanie a upozornenie zo strany mestskej polície a
verejnosti by veľmi posunulo veci dopredu. Ak sa predsa len ihneď
nezbavíme problému (asi nie, lebo sa zdá, že odpad je nevyliečiteľná
choroba ľudstva), žiadajme, aby sa verejné priestranstvá načas a primerane často zametali a neúnavne vychovávajme deti slovom, príkladom a činom. Budú si nás vážiť nie zo zvyku a zvyklosti, ale kvôli
nášmu zmyslu pre zdravé životné prostredie, veci verejné a kvalitu
susedského i občianskeho spolunažívania.
ZO Z-Orech

Pevne veríme, že väčšina fajčiarov neodhadzuje ohorky tak povediac naschvál. Robia to zo zlozvyku, nevedomosti alebo zanedbanej
výchovy. Predsa len nie každého sa rodičia pýtali po škole, kam
zahodil obal od cukrovinky, ktorú skonzumoval po ceste domov.
V každodennom zhone rodičov zväčša zaujímajú známky. Vráťme
sa však ku fajčiarom. Viacerí úprimne veria, že najlepší spôsob ako
sa zbaviť ohorka je hodiť zvyšok cigarety na zem a rázne ho zahasiť
nohou. Tak ste si aspoň istý, že nevznikne požiar! Lenže odhodenie
ohorka, už aj u nás na Slovensku, sa považuje za priestupok proti
verejnej čistote. Inde vo svete dokonca patrí medzi takzvané ekologické trestné činy. Veľa západných krajín vyhlásilo politiku „nulovej tolerancie“ voči hriešnikom a, napríklad, naposledy v britskom
Cambridge za odhodený ohorok prichytená osoba zaplatila celkovo
pokutu až vo výške mastných 315 libier. Nemyslíme si však, že by
drastická legislatíva mala predchádzať patričnej osvete.
Prečo teda neodhadzovať ohorky, kam sa nám len ráči? Po prvé,
predstavujú 40 percent všetkého drobného smetia. (Celosvetovo
sa každý rok zozbiera 4,5 triliónov cigaretových ohorkov, škatuliek,
kartónov a zapaľovačov a každodenná „úroda“ v Londýne sa vyšplhá
až na neuveriteľných 100 ton). Po druhé, cigaretové ohorky sú toxickým odpadom. Ide o to, že cigaretový filter nie je z bavlny, rovnako
ako aj kartón nie je z papiera ako si ho predstavujeme. Filter potrebuje 2 až 20 rokov na to, aby sa biologicky rozložil, lebo je urobený z
kúdele acetátu celulózy, jednoducho povedané, z ťažko rozložiteľného plastu. Ten je škodlivý pre väčšinu vtákov (kvôli obsahu nikotínu,
rádioaktívneho polónia a ešte stovky karcinogénnych a jedovatých
látok), ktoré si mýlia odhodené filtre s potravou. Ďalej, po výdatných dažďoch sa ohorky dostanú do stôk, následne riek a morí, kde
poškodzujú hydrosféru, najmä malé vodné blchy daphnia magna,
ktoré sú životne dôležitou súčasťou morského planktónu. Po tretie, odstránenie cigaretových ohorkov (najmä v dlažbe) je náročné
a drahé. Niet divu, že vo svete sa čoraz častejšie ozývajú hlasy, ktoré
sa domáhajú zvýšenia spotrebnej dane na cigarety a žuvačky. Tak
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Milí naši priatelia a priaznivci Abelandu
chcem rozpisovať, myslím, že sa už dá nájsť
dosť informácií o tom, čo sa deje vo svete a
postupne aj u nás. Ale cítim značnú nádej,
keď vidím, že sa ľudia začínajú zobúdzať.
Tešíme sa, že k nám prichádzajú a chcú sa
rozprávať o živote, o rodine, o hospodárení,
niekedy aj o Bohu. To si potom hovorím, že
to za tú námahu stojí. A že to za to stojí, vidím najviac na našich deťoch. Keď sa večer
môžeme všetci desiati zísť a poďakovať za
celý deň Bohu a porozprávať sa ako sa komu
darilo, napĺňa ma to veľkou radosťou.

Naša Dedinka remesiel a umenia v Lozorne sa pomaly začína prebúdzať zo zimného
spánku a uvažujeme, čo by sme pre vás i nás
na tento rok zase pripravili. Naše nadšenie pre trochu iný životný štýl nás síce neopúšťa, ale priznám sa, že mi občas napadajú myšlienky, či nie je predsa len
jednoduchšie si všetko kúpiť v supermarketoch a večer tráviť s vyloženými nohami
pred televízorom. Či nie je lepšie miesto
života „z ruky do úst“, nezačať radšej uvažovať o tom, ako predsa len radšej zarobiť
nejaké peniaze, starú felíciu combi vymeniť
za nejaké normálne auto. I keď naše deti sa
vyjadrili, že ak naozaj doslúži, tak ju ani nebudeme môcť dať do šrotu, ale ju budeme
musieť pochovať ako člena rodiny. Miesto
všetkých drahých a luxusných vecí máme
doma kravu, kone, kozy, ovce, prasatá, kačky, husi, sliepky a záhradky na pestovanie
aj experimentovanie. Myslím, že v dobách
minulých by to predstavovalo celkom slušný majetok, ktorý by v pohode uživil jednu rodinu a ešte i niekoľkých pomocníkov,
ktorých na takom hospodárstve už treba.
Nuž ale doba sa zmenila, aspoň u nás na
Slovensku. Ponúka sa nám ľahší život. Ceny

potravín v supermarketoch sú nižšie ako
ceny od drobnochovateľov a pestovateľov.
A legislatíva je tak nepriechodná, že títo
hospodári to väčšinou vzdajú. Na vidieku
sa dá uživiť len ťažko a ľudia sa začali ešte
viac sťahovať do miest za prácou. Ušľachtilú prácu s pôdou tak prepojenú s vierou v
Boha sme zamenili za konzum. Každý večer
si nechávame plniť myseľ slaboduchými televíznymi programami a reklamou. Väčšinu
dňa strávime v práci, a keď sa večer vrátime
do rodiny, sme tak unavení, že nevládzeme
už nič iné, ako si opäť sadnúť pred televízor. Komunikácia medzi manželmi, alebo s
deťmi sa obmedzila len na pár minút. Nehovoriac o tom, že úplná rodina je už dnes
skoro vzácnosť. A kto by za takýchto okolností uvažoval nad tým, či potraviny, ktoré
konzumujeme sú kvalitné a lieky, ktorými
nás liečia naozaj pomáhajú a správy, ktoré
čítame sú naozaj pravdivé... Postupne sa
meníme na ľudí slabých, nemysliacich, ale
konzumujúcich. A takí ľudia sa dajú ľahko ovládať, dá sa na nich zarobiť a nemajú
silu postaviť sa na odpor. Často uvažujem
nad tým, prečo je v súčasnosti taká silná
kampaň proti rodinám. O tom sa tu ale ne-

A čo by sme teda mohli na tento rok pripraviť pre vás? Okrem tradičných remesiel,
pečenia chleba, rodinných dobrodružstiev,
ktoré budú bežať priebežne chystáme aj
zopár väčších akcií - folkový festival, možno
nejakú stredovekú bitku a uvažujeme nad
jarmokom, ale k tomu by sme potrebovali
vašu pomoc. Mal by to byť jarný jarmok,
teda niekedy v apríli, na ktorom by sme
chceli, aby sa predávali kvety, priesady kvetov a zeleniny, prípadne semená, alebo iné
veci, ktoré súvisia s pestovaním. Tiež vajíčka, sliepky, husi, alebo iné domáce produkty
od drobnochovateľov, ktoré by ste mohli
predávať, alebo vymieňať. Chceli by sme
tým podporiť akúkoľvek vlastnú domácu
produkciu. Prosíme vás, ak poznáte niekoho, koho by také niečo mohlo zaujímať, dajte im na nás kontakt. A tiež by sme chceli
vedieť, či je o takú akciu záujem zo strany
návštevníkov. Budeme čakať na odozvu
a potom sa rozhodneme. Otvoriť by sme
mali 8. marca a potom už každú sobotu.
Čochvíľa sa nám snáď podarí dať dokopy
aj kalendár akcií. Ak by ste mali akékoľvek
návrhy, alebo pripomienky k tomu, čo by ste
chceli u nás zažiť, tak píšte, tešíme sa na vás.
Andrea Abelová, za združenie Abeland

andrea.abeland@gmail.com
www.abeland.sk

Výročná členská schôdza JDS a prednáška o bezpečnosti dôchodcov
Dňa 5. februára 2014 sa v Centre kultúry
Lozorno konala výročná členská schôdza
JDS a Klubu dôchodcov. Prítomní hostia
boli – za OV JDS p. Ružena Mrázová a starosta obce p. Ľubomír Húbek. V programe boli informácie o čerpaní finančných
výdavkov JDS a Klubu dôchodcov za rok
2013, ktoré vzhľadom k usporiadaným
športovým hrám v rámci okresu boli bohaté. Mnohí členovia boli spomínaní pre
obetavosť pri tejto náročnej akcii, niektorí
viac, niektorí menej. Poďakovanie bolo vyjadrené sponzorom, ktorí prispeli v akejkoľvek forme.
Plán činnosti pre rok 2014 bol členskou
schôdzou schválený.
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Po ukončení uvedenej schôdze boli členom
odovzdané SENIOR karty dodané zo Seniorského informačného centra Malacky,
s dôležitými kontaktmi na blízke osoby v
prípade zdravotných problémov, krvná skupina, užívané lieky a pod.
Príslušníci polície – náčelník dopravného
inšpektorátu Ing. Balun, Mgr. Peťko a náčelník OP Jozef Durec pripravili prednášky
s dôležitými upozorneniami na opatrnosť
všeobecne u dôchodcov jednak vo vlastných
domoch, bytoch, zabezpečovanie ukladania
kľúčov pri odchode a tiež na dlhší čas – nedávať možnosť „návštevám neželaným“,
ďalej nevpúšťať neznáme osoby ku osamelým osobám, kde prichádza i ku prepadom

– vykrádaniu a tiež k ublíženiu na zdraví.
Pre bezpečnosť na cestách, chodníkoch
pri zníženej viditeľnosti boli tiež pri tejto
príležitosti odovzdané reflexné prvky prítomným členom.
Celkom je uvedená schôdza hodnotená
ako prínos i pre budúce obdobie v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia dôchodcov.
Na záver blahoželáme nášmu dlhoročnému členovi výboru JDS a KD Milanovi
Ščasnému ku okrúhlemu jubileu, 80-tym
narodeninám, želáme veľa zdravia a spokojnosti do budúcnosti.
Anna Hájková, Klub dôchodcov
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Vianočný turnaj v stolnom tenise 2013
Už sa pomaly stalo zvykom, že počas najkrajších sviatkov roka náš stolnotenisový
oddiel poriada tradičný vianočný turnaj
v stolnom tenise. Po sviatočnej pohode,
ničnerobení a prejedaní sa padlo asi veľmi
vhod každému, kto má rád šport a pohyb,
že sa v sobotu 28.12.2013 mohol zúčastniť
tohto turnaja.
Turnaj sme rozdelili na dve skupiny, a to registrovaní a neregistrovaní, aby si mohli zahrať aj rekreační hráči a milovníci pohybu. V
súťaži neregistrovaných sa hralo systémom
každý s každým, až napokon vzniklo konečné poradie:
1. Hubek Milan
2. Velschmidt Štefan
3. Baček Gusto
4. Vlček Miro
5. Matejovič Jozef

V hlavnej súťaži sa v osemfinále spočítavali
body zo skupín a do boja o finále postúpili
štyria najlepší z dvoch skupín.
Vo finále sa hralo systémom každý s každým a z urputných bojov napokon vzišlo
konečné poradie:
1. Kovanič Kristian (DNV)
2. Bilský Ján (DNV)
3. Želipský Jozef (Lozorno)
4. Sirota Rudolf (Lozorno)
Hráči umiestnení na medailových priečkach
v obidvoch kategóriách obdržali pamätné
diplomy a medaile a víťaz dostal aj pekný
putovný pohár do trvalého vlastníctva, nakoľko ho získal tri razy po sebe. Myslíme si,
že všetci účastníci turnaja sa dosýta športovo vyžili - a o to na tejto akcii išlo. Turnaj má
veľmi dobrú športovú aj hráčsku úroveň,

Maminy,
srdečne Vás pozývame na:

CVIČENIE
PRE MAMIČKY S DEŤMI

Vhodné pre deti už od 1,5 roka (do cca. 3 rokov). Cieľom je precvičiť telíčka,
pohrať sa, jednoducho byť z pohybu HAPPY! Sú robené pre deti hravou a
tvorivou formou, cviky aj riekanky sú ľahko zapamätateľné, každá hodina bude
oživená pre deti zábavnými hravými aktivitami na rozvoj motoriky, pohybových
schopností, hudobných zručností s použitím rôznorodých pomôcok a hudobného
doprovodu.

Kedy
Kde
Ako

Cena:

3 Eura

Každý utorok o 10:00
začíname 4. marca 2014!
MC Muška, Orechová 19 /v budove materskej
školy - miestnosť pri kotolni/
Otvorené hodiny /možnosť sa pridať kedykoľvek/
Povinné prihlasovanie dopredu na mcmuskalozorno@gmail.com
alebo 0915744911 / 0908662617

Kurzy zabezpečuje:

Teším sa na Vás!

Vaša Muška

HAPPY

ktorú zabezpečili členovia nášho stolnotenisového oddielu. Poďakovanie patrí aj výboru ŠK Lozorno za vytvorenie priaznivých
podmienok pri organizácii tohto turnaja.
Osobitné poďakovanie patrí hlavnému
sponzorovi podujatia – firme Berto, p. Ignácovi Bertovičovi, ktorý svojimi vynikajúcimi
výrobkami dokázal nasýtiť všetkých vyhladovaných účastníkov. Už teraz sa spolu tešíme na budúci ročník.
Rudolf Sirota
predseda Stolnotenisového oddielu
Foto: Dušan Hrica

PÔŽIČKY
pre zamestnaných, aj dôchodcov
od 300 - 2500 Euro.

0905 972 759
Pracujem ako
viazaný finančný agent
pre PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.

http://happy.jaspis.sk
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Niečo z batôžka Klubu turistov Lozorno

Nádherná zimná krajina

V nedeľu pred Vianocami (22. decembra
2013) bola na programe tradičná akcia SCHENGENTOUR, ktorú organizujú kolegovia turisti z Bratislavy. Začína sa pod
mostom Lafranconi, prejde sa ním na druhú
stranu Dunaja a pokračuje potom proti jeho
toku po hrádzi až na územie Rakúska. Trasa
potom mieri do dedinky Wolfsthal, pokračuje výstupom k rozhľadni na Königswarte,
odkiaľ sú krásne výhľady do okolia. Končí sa
zostupom do dedinky Berg. Táto akcia mala
čaro aj v tom, že bola umocnená atmosférou očakávania nadchádzajúcich sviatkov
Vianoc.
Ďalším tradičným podujatím, ktoré je už v
réžii nášho klubu, je Silvester na Skale. Je
šťastným spojením jeho športovej i spoločenskej stránky. Po jednej stránke je to hodnotná turistická vychádzka a keďže starý
rok odchádza, nálada býva slávnostná a preto patrí sa urobiť na jeho záver aj náležitú
spoločenskú bodku. Rok 2013 bol turisticky
bohatý a to sa prejavilo aj na tomto silvestrovskom zakončení. Zodpovedala tomu aj
hojná účasť. Doplnkom samozrejme boli aj
krásne vzájomné želania do nastávajúceho
Nového roku 2014.
Rok 2014 začal Klub turistov Lozorno Výročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala
v piatok 10. januára v Kultúrnom dome. V
pracovnej časti programu postupne zhodnotil predseda klubu Alojz Dvoran celoročnú bohatú činnosť. Finančnú stránku klubu
zbilancovala hospodárka Soňa Foltýnová a

Aj bežkári si užili
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Pri Zborovskom hrade

zároveň oznámila, že klub má momentálne
119 členov. Keďže končilo funkčné obdobie
výboru klubu i jeho predsedovi, nasledovali voľby týchto činovníkov na nasledovné
štvorročné obdobie. Nový výbor klubu bude
pracovať v nasledovnom zložení: Radoslav
Došek, Alojz Dvoran, Jozefa Dvoranová,
Soňa Foltýnová, Milan Havel, Vladimír Jánoš, Ing. Jozef Kimlička, Braňo Lančarič,
Monika Malovcová, Štefan Mikulášek, Vladimír Minarovič, Peter Morávek, Ing. Slavomír Sopčák a Ladislav Šablica. Sú v ňom
zastúpení už skúsení členovia a doplnili ho
aj nováčikovia. Za predsedu bol opätovne
zvolený Alojz Dvoran, bola tým ocenená
jeho dlhoročná neúnavná činnosť. Slovo dostali aj ctení hostia - predseda Regionálnej
rady Malé Karpaty Ing. Marián Pavlovič a
predseda Komisie značenia v Bratislavskom
kraji Ing. Miloslav Kubla, ktorí vysoko ocenili aktívnu činnosť klubu, zaželali aj jej
ďalšie úspešné pokračovanie a pripojili aj
zaujímavé informácie z oblasti svojej pôsobnosti. Novozvolený predseda následne
odprezentoval rámcový plán činnosti klubu
na rok 2014. Výročné rokovanie potom pokračovalo spoločenskou časťou.
Keďže celý január 2014 bol skúpy na snehovú nádielku, nemohli sa uskutočniť plánované obľúbené akcie na bežkách. Tieto
sa podarilo zrealizovať až na 48. Zimnom
zraze Klubu turistov Slovenska a stretnutie Turistických oddielov mládeže, ktorý
sa konal v dňoch 30. januára až 2. februára
2014 v Bardejovských Kúpeľoch. Program
podujatia, na ktorom mal náš klub v rámci autobusového zájazdu širšie zastúpenie,
bol bohatý. Organizátori ho prezentovali na
slávnostnom otvorení, ktoré sa uskutočnilo
vo štvrtok večer, za účasti prominentných
hostí - primátora mesta Bardejov, čelných
predstaviteľov KST, riaditeľa Bardejovských kúpeľov, ako aj zástupcov z partnerských turistických organizácií. V rámci
športovej časti boli v programe zaujímavé
túry pre bežkárov i peších turistov. Peší
turisti navštívili v piatok drevený kostolík
v Hervartove, ktorý je zapísaný v zozname

kultúrnych pamiatok UNESCO a krásnym
terénom prešli do Bardejova, kde si pozreli námestie, kostol, radnicu a múzeá. Ďalší
deň mali na programe návštevu hradu Zborov. Je to majestátna zrúcanina s bohatou
históriou. Potešiteľné je, že ho miestni
obyvatelia postupne reštaurujú a snažia
sa ho zachovať pre budúce generácie. Zaujímavá bola aj prehliadka skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch, ktorý je najstarší na
Slovensku. Ukazuje ako žili a pracovali naši
predkovia. Okrem domčekov a kostolíka sú
tam aj malé hospodárske budovy a dielničky, napríklad kováčska vyhňa, mlyn, píla a
pod. Kostolík je funkčný, niektorí účastníci
sa zúčastnili aj na grékokatolíckej bohoslužbe. Oficiálne ukončenie zrazu bolo veľkolepé. Po odovzdaní štafety a parádnom
ohňostroji bol na programe papučový bál
v hoteli Ozón, na ktorom bola možnosť v
neformálnom turistickom oblečení zatancovať si pri živej hudbe spoločenské i ľudové
tance. V nedeľu ráno bola ešte raz zastávka
v Bardejove, venovaná prehliadke historického námestia a múzea ikon. Cestou domov
bola potom ešte možnosť pokochať sa nádhernými výhľadmi na naše krásne Slovensko a ukázať si a pospomínať kde všade sme
už na našich turistických potulkách boli.
Starostlivo pripravený program poskytol
účastníkom podujatia bohaté zážitky, za čo
patrí organizátorom úprimné poďakovanie.
Doc.Ing. Ján Dvoran, CSc.
Foto: Peter Morávek, Soňa Foltýnová

Historické námestie v Bardejove

ročník XII : číslo 1 : január/február 2014

Spravodaj obce Lozorno

stavebniny STUPAVA

www.krajn.sk

využite

šalovacia
tvárnica
DT 20

V60S35

asfaltový
pás

0,88 €/ks

20,28 €/bal
(10 m2)

obrubník
parkový

100 x 20 x 5cm

zľava až 35%

super zimné

ceny

zámková dlažba
PREMAC

zľava
až 60%

6 cm

zľava
až 35%

kúpte za ne teraz –
vyzdvihnite
si až na jar!

tehla brúsená
(lepidlo v cene)

sadrokart.
profil

CD 60

0,53 €/m

stavebný
materiál
a zmesi

voda koleno varné
ie
kúrenie
plyn

sme priami predajcovia

špičkovej kvality

PPR
P
nástenka
náste

1.1/4“

0,69 €/ks

15

3,49 €/ks
uhlíková
oceľ T kus

uhlíková
oceľ koleno

20 x 1/2˝

1,16 €/ks
voda 3/4˝
FF páka

2,58 €/ks
guľový
ventil

50/90°

1,88 €/ks
rúra plastohliník
PPR
rúry
20 x 3,4

0,58 €/m

Malacká cesta 39
Stupava

Malacky
Lozorno

16 x 2 PE-RT
podlahová
Al 0,2 mm

0,82 €/m

Ceny sú s DPH.

Lakšárska Nová Ves č. 465

Vysoká
pri Morave

(smer pumpa Jurki)

Borský Mikuláš

D2

BA

0917 559 142
0917 754 966
02 381 035 87

MA

(areál Zelený dvor)
Borinka

STUPAVA

stavebniny
0917 622 472
ohybáreň bet. ocele
0917 481 221

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

Mikulášov
Studienka
Malacky

krajn@krajn.sk

Krajn_Inzercia A4_press.indd 1

Devínska
Nová Ves

Záhorská Bystrica
Bratislava

2/16/2014 1:39:56 PM

| 15 |

Spravodaj obce Lozorno

ročník XII : číslo 1 : január/február 2014

Spravodaj obce Lozorno, Ročník XII, evidenčné číslo: EV 3213/09, číslo ISSN 1339-1593 | Vydavateľ: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno,
IČO: 00 304 905, tel.: 02/6920 4311, e-mail: obec@lozorno.sk | Spravodaj z dodaných materiálov zostavili: Barbora Hurajová a Julo Nagy | Jazyková korektúra: Anna Špačeková |Grafické spracovanie a tlač: Alma-Press, Jablonové, Distribúcia: Obecný úrad Lozorno. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame
Uzávierka tohto čísla: 15. februára 2014. Vychádza: 24 februára 2014. Uzávierka čísla 2/2014: 15. apríla 2014. | Vychádza 6 x ročne

| 16 |

