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zadarmo

V NAJVÄČŠEJ SLOVENSKEJ KAPUSTNICI
MÁ PRSTY AJ LOZORNO
Dni zelá. Pod vedením Marišky Bertovičovej páni uvarili kapustnicu v menšom kotlíku len na ukážku a napriek tomu, že nemala nič spoločné so zdravými bioraňajkami
televíznych hviezd, zmizla v okamihu a vyvolala vlnu zvedavosti, či bude rovnako dobrá i tá rekordná. V tej chvíli sa už nič nedalo zobrať späť a neexistovala ani možnosť,
že by rekord nebol prekonaný.

Na začiatku každého nezvyčajného príbehu je nápad. Ten však musí skrsnúť v konkrétnej hlave a predovšetkým musia byť
pri tom ľudia, ktorí sa dokážu nadchnúť
a rozhodnúť sa, že to dokážu. V tomto
prípade to boli štyria priatelia, stojaci na
čele štyroch zásadne rozdielnych firiem,
ktorí sa rozhodli vytvoriť nový slovenský
rekord vo varení kapustnice v jedinej nádobe. Keď bolo po všetkom, nikto z tých,
ktorí boli svedkami toho ako rekord
vznikal, nepochyboval, že táto štvorka dokáže všetko, čo si vezme do hláv.
Jedna z tých hláv patrí predstaviteľovi
lozornskej spoločnosti Inštalácie TZB
Vladovi Hubíkovi.
Stupava sa nestala dejiskom vytvorenia nového rekordu náhodou – pre Krajn, Berto,
Vitanu aj Inštalácie TZB patrí do oblasti ich veľkého záujmu a všetci nejakým spôsobom spájajú s miestnymi slávnosťami
stretnutie so svojimi kamarátmi, partnermi
a zákazníkmi. Dni zelá udávajú tému
a patrí k nim tradične i súťaž vo varení
kapustnice. Noví vyzývatelia sa však rozhodli pomerať si svoje sily nie s ostatnými,
ale priamo s kapustou.
Aktuálny rekord vo varení kapustnice bol
platný len rok a mal hodnotu 1365 litrov.
Po dohode s predstaviteľom Slovenských
rekordov p. Igorom Svítokom bolo dostatočné množstvo novej rekordnej kapustnice stanovené na 1500 litrov.

Už samotný kotol, ktorý je svojim spôsobom bezpečným technickým zariadením
si zaslúži pozornosť. Antikorová nádoba
s objemom 2500 litrov je vybavená poistnými ventilmi i externým teplomerom.
Pochádza z dielne SES Tlmače, významného
dodávateľa kotlov pre elektrárne, teplárne
a spaľovne. Bola to v podstate jediná možná voľba, pretože hľadať vyhovujúce zariadenie medzi výrobcami kuchynských potrieb či bielej techniky nemalo vôbec zmysel.
Kotol tejto veľkosti bol skutočnou atrakciou a tak sa cestou na svoje miesto zastavil v Záhorskej Bystrici v areáli TV Markíza, kde bol hrdinom Telerána. V tej chvíli sa
už silne spájal s pozvánkou na Stupavské

Vo štvrtok dorazil kotol na svoje miesto v strede najväčšieho placu na slávnostiach, ktorý patril stupavským stavebninám
Krajn. Pri úctyhodnej váhe bolo potrebné
stanovište dobre pripraviť, a tak ho pre istotu dal majiteľ firmy Milan Moric vyvážiť
do roviny a spevniť panelmi. Úlohy boli
rozdelené jasne podľa toho, čo bola koho
parketa. A tak v piatok vyrástli stany pre
pozvaných hostí i pre ostatných návštevníkov. Ešte sa len chystalo drevo a už sa trúsili prví záujemcovia o porciu kapustnice.
Zamestnanci lozornskej spoločnosti Elektro Haramia zaviedli elektrinu, odborníci
z Inštalácií TZB z Lozorna napojili stánky
na vodu a chopili sa radu vecí, ktoré bolo
treba stále ešte riešiť. Vitana Slovensko už
pripravila neuveriteľné množstvo korenín,
ktoré mali ísť podľa receptu do rekordného
jedla. A dávky boli skutočne zarážajúce – už
len 18 kg sladkej papriky bolo množstvo,
ktoré ostávalo mimo pochopenia. V tej chvíli už ležali v chladiarenských boxoch spoločnosti Berto vo Vysokej pri Morave pripravené základné suroviny v množstvách,
pokračovanie na str. 4

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

Ohlasovňa požia- +421 905 912 976
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
Ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 19.09.2012
na ZS Lozorno - lekáreň VERBENA vo výške
3 140 EUR vr. DPH p. Miroslavom Voltnerom.
Starosta obce podal informáciu o LED žiarovkách (výmena za staré sodíkové výbojky) na verejnom osvetlení obce, úspora nákladov na el. energiu a údržbu VO.
Úspora el. energie na VO a údržbe je cca
15 000 EUR/rok (podľa inštalovaného príkonu, by boli osadené aj iné – nižšie ističe,
čím by boli aj nižšie zálohové platby za el.
energiu.....)
Starosta oslovil poslancov - predsedov komisií, aby pripravili podklady k návrhu rozpočtu pre r. 2013.
Starosta navrhol budovanie obecného
informačného systému – smerové tabule.

Obecné zastupiteľstvo v Lozorne schvaľuje
firmu HAAS Zlaté Moravce s. r.o. ako dodávateľa stavby na vybudovanie Vodovodu
na Karpatskej ulici na základe výberového
konania.

na projekt opráv ciest v obci Lozorno pre
stavebné povolenie a realizáciu stavby ulíc
Vendelínska, Zvončínska, Dlhá, Hlboká
v sume 6 010, 56 EUR vr. DPH od firmy
STAVBY Nitra.

OZ v Lozorne odročilo vybudovanie VO
(verejné osvetlenie) na ul. Zvončínska od
r.d. Gábriš po lokalitu Nový mlyn na budúce zasadnutie OZ s tým, že požaduje doplniť
cenové ponuky na verejné osvetlenie o výkopové práce, príp. doplniť o ďalšie ponuky.

OZ v Lozorne volí p. Martu Švajdlenkovú
za prísediacu na Okresnom súde v Malackách na funkčné obdobie rokov 2013-2017
v zmysle zákona č. 385/2000 Z.z.

OZ v Lozorne odročilo bod programu oprava autobusových zastávok v obci (4ks).
OZ v Lozorne poveruje starostu obce zabezpečením cenových ponúk na štúdiu zonácie
plochy B3 v zmysle ÚPN č. 3.
OZ v Lozorne neschválilo dohodu o urovnaní medzi obcou Lozorno a AJF, s.r.o.
v zastúpení MUDr. Foltýnová a následným finančným vyrovnaním, teda dohodou
o urovnaní medzi obcou Lozorno, spoločnosťou LOZORNO spol. s r.o. a spoločnosťou AJF, s.r.o.
OZ v Lozorne súhlasí s dodatkom zmluvy
č. 1 k zmluve o dielo medzi obcou Lozorno
a firmou DUVYSTAV s.r.o. Pezinok, týkajúci sa oprávnených na viac prác pri výstavbe Chodníka pre peších na Hlavnej ulici vo
výške 3 980,60 EUR vr. DPH. (3317,17 EUR
bez DPH).
OZ v Lozorne schvaľuje navýšenie nákladov pri rekonštrukcii sociál. zariadení a WC
na ZŠ Lozorno vo výške 3 591,15 EUR
vr. DPH.
OZ v Lozorne schvaľuje výšku nákladov
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OZ v Lozorne schvaľuje návrh VZN
č. 2/2012 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 1/2010 o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v MŠ zo dňa 25.02.2010.
OZ v Lozorne schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov
pod priehradou vo vlastníctve obce Lozorno podľa GP č. 19/2012. Podmienkou predaja pozemkov pod priehradou je predať ich
ako celok.
OZ v Lozorne schvaľuje označenie 84 ks
hydrantov na obecnom vodovode v zmysle
revíznej správy zo dňa 13.3.2012 vo výške
3830,40 EUR vr. DPH fy PO- PROJEKT SK
s.r.o.Malacky.
OZ v Lozorne schvaľuje zmluvu o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
pre projekty : ČOV a Dobudovanie zberného dvora s firmou CNS EuroGrants s.r.o.
Malacky.
OZ v Lozorne schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce pre ŠK Lozorno vo výške 6000 EUR
z položky č. 8209/1.
OZ v Lozorne schvaľuje výmenu okien

Starosta informoval o podanej “Petícii
urbaristov (p. Sabo) o likvidáciu „chatrčí“
v časti obce „kolónia“ (Jelšová ulica);
navrhuje záležitosť riešiť dlhodobým prenájmom lokality v rómskej osade, aby tam
mohli róm. občania stavať. Bude iniciovať
stretnutie s Urbárskou spoločnosťou a niektorými inými spolkami v obci, napríklad PZ
Lozorno, advokátska kancelária. V súčasnosti Urbárske združenie nerieši spadnuté stromy v areáli ZŠ Lozorno- je potrebné,
aby sa v Urbárskej spoločnosti vykonali zásadné zmeny, lebo obec bude mať
v budúcnosti problém.
Ing. Gombita uvádza, že starostom navrhovaný postup prináša možnosť pozitívnej diskriminácie majoritného obyvateľstva
obce.
Mgr. M. Stanislav navrhuje likvidáciu
novovznikajúcich chatrčí, nepovoliť rozširovanie róm. osady, sú tam stavby, v ktorých
sa stále pokračuje.
Ing. Mgr. J. Vlček – navrhuje vykonať analýzu, koľko je v rómskej osade nepovolených
domov za účelom zaujatia stanoviska k tejto problematike.
Ing. Dana Šefčíková podala informáciu
o vybavovaní sťažností podaných obyvateľmi obce Lozorno na OcÚ a prehľad výdavkov obce za 7/2012 nad 200 EUR.
Nasledovala diskusia poslancov obecného
zastupiteľstva a starostu obce ohľadne spôsobu vybavovania žiadostí podľa zákona
o slobodnom prístupe k informáciám.
Starosta obce podal informáciu o uznesení
vlády SR č. 387.
Starosta obce informoval o chystanej “Petícii občanov za prehĺbenie ochrany práv slušných ľudí”.
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Buďme dôslednejší pri
separovaní odpadov
Jedným z predpokladov ako zlepšiť naše spoločné životné prostredie je triedenie odpadov
a ich opätovné využitie. Odpad v našej obci
separujeme prostredníctvom kontajnerov
na sklo, papier, plasty, ktoré sú rozmiestnené
v obci a prostredníctvom vriec na separovanie
papiera a plastov priamo spred domácností.
S nárastom vyseparovaných komodít priamo
súvisia aj nároky na organizáciu odpadového
hospodárstva – systém zvozu, druhotné triedenie a pod.
Teší nás, že separácia má stúpajúcu tendenciu, ale na druhej strane máme stále rezervy
v disciplíne separovania. Na prvý pohľad
sa možno zdá, že pravidelný vývoz je nedostatočný, ale kontrolou bolo zistené, že sa
v kontajneroch nachádzajú nestlačené PET
fľaše alebo kartóny, ktoré nie sú poskladané,
čo spôsobuje preplnenie kontajnerov.
Žiaľ sú medzi nami občania, ktorí nerešpektujú označenie kontajnerov a zmiešaný komunálny odpad (topánky, odevy, plastové stoličky, elektroodpad a iné) ukladajú priamo do
kontajnerov určených na separovaný odpad

alebo tento odpad odložia pri týchto kontajneroch. V kontajneroch na papier a plasty sa
nachádza všetko možné, väčšia časť končí ako
odpad na skládke tuhého komunálneho odpadu (ďalej TKO), s čím sú spojené zvýšené
náklady. Preto sa zo stanovíšť na separovanie
odpadu vytvárajú skládky odpadu. Čistenie
a likvidácia nie je zadarmo a náklady platíme
všetci občania.
V obci je v prevádzke Zberný dvor, kde je možnosť za poplatok, ktorý zahŕňa len čiastočné
náklady za likvidáciu odpadu, nadrozmerný
komunálny odpad (v obmedzenom množstve)
ukladať po celý rok, vždy v stredu a v sobotu.

Zomreli
Terézia Valentová
Ladislav Drahoš
Anna Mičulíková

94 rokov
55 rokov
80 rokov

V našej obci máme dostatočne vytvorené podmienky na separovanie odpadu, preto buďme dôslední, všímajme si nedisciplinovaných
spoluobčanov, upozornime na nich Obecnú
políciu alebo pracovníkov obecného úradu,
aby sme financie potrebné na čistenie a likvidáciu odpadov mohli investovať rozumnejšie,
a to na chod a budovanie obce.
Vlasta Hubková

Hasiči oznamujú
Nakoľko začalo vykurovacie obdobie, Hasičský zbor v Lozorne
vykonáva v dobe od 20.10.2012
do 20.11.2012 preventívne
protipožiarne kontroly v rodinných domoch, časť celá Zaštreka okrem ulice Železničná,
kde táto kontrola už bola vykonaná. Kontrola je odsúhlasená Obecným úradom v Lozorne

Spoločenské okienko

zo dňa 21.11.2011 v zmysle zákona 314/2001 Zb. zák.
§ 23 písm. a), § 24 vyhlášky 121/2002 o preventívnych
protipožiarnych kontrolách.
Za porozumenie ďakujeme.
Jaroslav Urban st.,
preventívar obce

Poďakovanie
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Lozorno ďakuje všetkým občanom, ktorí nám prispeli 2 % z daní. Tieto finančné prostriedky používame pre našich členov na rôzne akcie,
ako je kúpanie v termálnych kúpeľoch, liečenia, kultúra a ešte veľa
rôznych podujatí, čím im pomáhame spestriť a uľahčiť život.
Ešte raz vrelá vďaka.
Zlatica Škopeková, predsedníčka ZO

Narodili sa
Lahkovičová Michaela
Danihelová Janette
Šelinga Lucas
Stolárová Adela
Hurbaničová Sofia
Zeman Kristian
Salaiová Jana
Attlová Lívia

Darcovia krvi 11.10.2012
Kocan Miro
Klíma Ivan
Kubová Alexandra
Matejovičová Katarína
Sirotová Oľga
Tanko Štefan
Matejovič Jozef
Krejčiová Viera
Rybár Jozef
Hájek Ivan
Lehman Fedor
Mgr. Rímešová Andrea
Láni Lukáš
Kubenková Svetlana
Ing. Šimonič Peter
Bordáč Rudolf
Brénnerová Lucia
Ďakujeme!
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V NAJVÄČŠEJ SLOVENSKEJ KAPUSTNICI MÁ PRSTY AJ LOZORNO

Certifikát
SLOVENSKÝ REKORD

najväčšia navarená polievka - kapustnica
rekordmani pripravili vo veľkom kotli celkom
1.908 litrov polievky - kapustnice

ocenenie získali spoločnosti BERTO sk, s.r.o.,
Krajn, Inštalácie TZB a Vitana Slovensko
Nový slovenský rekord bol zaregistrovaný 6. októbra 2012
v Stupave na podujatí Dni zelá.

WWW.SLOVENSKEREKORDY.SK - Igor SVÍTOK

WWW.SLOVENSKEREKORDY.SK - Richard VRABLEC

dokončenie zo str. 1

so zápisom do Knihy slovenských rekordov
bola odmeraná na 1908 litrov, teda štvorica napokon nie len že prekonala stávajúci rekord takmer o polovicu, ale uvarili ešte
o 400 litrov viac, ako si sami vytýčili.
Význam rekordu, ktorý vďaka spoločnosti Inštalácie TZB zviditeľnil i Lozorno, ocenil aj primátor Stupavy Mgr. Pavel Slezák
a v mene mesta odovzdal novým kráľom
kapustnice ďakovné plakety so symbolom akcie. Tým najvyšším vyznamenaním
pre kuchárov však bolo až 6000 uznanlivo prikyvujúcich
návštevníkov,
priemer
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ktoré dávali spomínanej paprike súvislosti. Majiteľ spoločnosti Ignác Bertovič postavil kvalitu domácej kapustnice na rovnakú
úroveň ako dosiahnutie rekordu a tak napokon išlo do kotla 60 kg cibule, 500 kg kapusty, 350 kg pliecka, 80 kg údeného mäsa,
90 kg klobás, 50 kg hríbov... Kotlina bola
naplnená takmer po okraj a podľa slov
majstra mäsiara skoro ani nebolo kam
naliať vodu. Za výdatnej podpory Roba Peťka a Jána Haramiu ml. sa mohlo začať variť.

Stupavské Dni zelá sa stali tradičnými slávnosťami s povesťou, ktorá sa šíri po celom
Slovensku. Počas troch dní sem tento rok
dorazilo takmer 50 tisíc návštevníkov a rovnako preslávená sa už stáva sobotná zápcha
až po Záhorskú Bystricu. V nej uviazol
i vyslaný komisár Slovenských rekordov
p. Roman Farkaš. Napokon dorazil a takmer
presne v stanovenom čase 13.00 odmeral
objem uvarenej kapustnice. Meranie je veľmi zodpovedným úkonom, pretože v tomto
prípade predstavuje jediný centimeter výšky hladiny až 26,67 litra! Nová kapustnica

J

Stano Bellan, foto: Stano Bellan

MY pre vás
len to NAJ...
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Novembrové zamyslenie

previnili neláskou, nepochopením...
Návšteva cintorína nás žijúcich stavia pred
vážne otázky. Čo je po smrti? Je smrť definitívny koniec života človeka?
Naše oči spočinú na kríži, ktorý stojí nad
hrobom našich drahých. Ukrižovaný Kristus Pán nám dáva tichú odpoveď. On vstal
z mŕtvych. Žije. Aj my vstaneme a budeme žiť. Veď On práve preto zomrel tak bolestne na kríži, aby sme my boli raz večne
s Ním. Toto je podstata viery kresťanov
vo večný život.
Mladučká rehoľníčka sv. Terézia z Lisieux
hovorila takto: „Nepríde si ma vziať smrť,
ale Boh.“
Ten, kto umiera, sa nevydáva na cestu,
ktorá nikam nevedie, ale sa vracia domov,
do božej lásky, v ktorej bol stvorený.

Prvé dni mesiaca novembra prežívame v našich krajoch veľký pohyb. Cestujeme a kráčame na cintoríny aj do vzdialenejších miest
a dedín, aby sme pri hrobe našich rodičov,
blízkych a priateľov spomínali na ich život. V ruke kvety, sviece, vence. Položíme
ich na hrob, mnohí sa i pomodlíme a v ti-

chu uvažujeme. V mysli sa nám vynárajú
spomienky na to, čo sme spolu prežili.
Na lásku, obetavosť a pozornosť, ktorou nás
naši blízki, teraz už zosnulí, zahŕňali. Niekedy sa vynoria i ťažšie chvíle, ktoré sme spolu prežili a prekonali. Usilujem sa odpustiť, lebo aj my sami vieme, že sme sa často

Prajem vám všetkým, milí čitatelia a obyvatelia Lozorna, i sebe prajem, aby nás
návšteva cintorína oslovila. Nech nám pomôže zmeniť náš život, aby sme sa viac
zamerali na lásku, ktorú ani smrť nemôže
premôcť.
Ján Záhradník, duchovný otec

OZNAMY OBCE
Starosta obce Lozorno vás pozýva
na stretnutie s občanmi, ktoré bude dňa
30.novembra 2012 o 18:00 hod. vo veľkej sále Centra kultúry Lozorno. Všetci
ste srdečne vítaní!

Napúšťanie vodnej nádrže
Začiatkom mesiaca september úspešne
prebehlo bezpečnostné posúdenie vodnej nádrže Lozorno (priehrada) a zároveň začalo Povodie Dunaja s napúšťaním vodnej nádrže Lozorno. Dĺžka doby
jej napustenia je závislá od poveternostných podmienok.

Nariadenie povinnej deratizácie a dezinsekcie
Obecný úrad v Lozorne v zmysle § 4 ods.
3 písm. g) Zák.č. 369/90 Zb. o obec-

nom zriadení v spojení s § 12 ods.2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a v zmysle
VZN obce Lozorno č. 5/2004
nariaďuje
vykonanie povinnej deratizácie a dezinsekcie v období od 01.10.2012 do 15.11.2012
na území obce Lozorno, a to :
fyzické osoby - podnikatelia a právnické
osoby - vykonať deratizáciu v ich alebo nimi
spravovaných objektoch, kanalizačných
a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových
a polyfunkčných domov, skladov a skládok
odpadov - tieto osoby môžu uskutočňovať
deratizáciu výlučne prostredníctvom firiem
oprávnených na profesionálne vykonávanie

regulácie živočíšnych škodcov,
fyzické osoby - občania - vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch rodinných
domov a i. objektov určených na bývanie
pre vlastnú potrebu a na pozemkoch využívaných na chov hospodárskych zvierat.
Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie a dezinsekcie do 15 dní doručili
na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone
týchto prác alebo iný vierohodný doklad.
O vykonanie týchto prác v našej obci sa
môžete obrátiť na oprávnenú firmu : DDD
- František Kliment tel.č. 02/65961162,
0905494657 p Mifkovičová. Pre výkon
uvedených prác je potrebné sprístupniť
objekty pracovníkom firmy, dodržiavať
bezpečnostné predpisy a zabrániť deťom
a zvieratám prístup k násadám.
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A zase je to tu...!
Znova prišiel čas našej tradície JDS a Klubu dôchodcov – september. Nastúpili zdatní majstri svojho remesla – Milan a Jano.
Milan ku kotlom, nie v Klube ani v CK ako
predtým, ale „zase už v našom“ kulturáku
– na ihrisku, nakoľko sa naše rady rozrástli a bol potrebný väčší priestor. Vďaka našim sponzorom – poľovníkom sa uskutočnilo posedenie našich seniorov pri guláši,
ktorý bol výnimočný s novou receptúrou
– poradkyne boli kuchárky z povolania
a to naozaj zabralo. Na všetkých tvárach
bolo možné čítať - MŇAM. Potom pri vín-

ku, pive a káve bola zabezpečená pohoda
s textom pesničiek za asistencie mládencov
Grófových a doprovodu harmonikára Ivana Česneka. Jedno príjemné popoludnie so
115 účastníkmi, tiež pre rozptýlenie aj
s členmi – spevákmi Enem Tak.
Aj dôchodci to vedia, že nám už slinky tečú
a znova – dovidenia!
Anna Hájková, Klub dôchodcov
Foto: Milan Havel

Podarí sa nám obnoviť ochotnícke divadlo?
„Každá poriadna dedina by mala mať svoje ochotnícke divadlo!“ povedal mi vedúci Bernolákovského ochotníckeho divadla (BOT), keď u nás hosťovali s podareným predstavením „Pavilón B po čeklísky“. A myslím si, že mal pravdu. Už u nás
vystupovali ochotníci z Malaciek, Zohoru, Rohožníka, Hornej Stredy, Bernolákova...a Lozorno by sa nemalo nechať zahanbiť. Potenciál určite máme, priestory tiež,
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už len čas a chuť sa spolu stretnúť a vytvoriť skvelú „partičku“, ktorá by pokračovala
v prerušenej tradícii. Veď v Lozorne kedysi fungovalo úspešné ochotnícke divadlo,
ktorého bývalí členovia ešte sú medzi nami!
Tak kto v sebe cítite aspoň štipku hereckého talentu a chuť sa oň podeliť s ostatnými, máte teraz príležitosť. Nezáleží na tom,
či ste mladí a či už skoršie narodení.

Stretnutie členov nášho „budúceho“
ochotníckeho divadla bude 23.11.2012
(piatok) o 17:00 hod. v Centre kultúry Lozorno. Verím, že sa tam zídu správni ľudia
a my sa budeme môcť čoskoro tešiť
na vystúpenie našich vlastných ochotníkov
„u nás doma – v Lozorne“.
Borka Hurajová, CK Lozorno

ročník X : číslo 5 : september/október 2012
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2. popoludnie vinohradníckych a vinárskych piesní
moravskými i slovenskými piesňami.
LOZA sa pod vedením p. Pavla Zajačka prezentovala ľudovými i duchovnými piesňami.
Naše prvé spoločné CD Naše Záhorí, ktorého je spolutvorcom p. Zajáček, s textami
p. Škovieru, uviedol do života p. starosta
Ľubomír Húbek, za asistencie nášho verného fanúšika p. Ščasného. Aj keď jej názov je
podľa piesne rodáka p.Ivana Česneka, nie je
len o Záhorí.

Čašu naplnenú vínom, balík dobrej nálady,
šťastia zdravia vrchovato, veľkú dávku pohody...
lásku, vášne podľa chuti, sviežosť ducha, radosť z dní.
smiechom, vtipom nešetriť a obklopiť sa priateľmi...
V duchu tohto „receptu“ pripravili členky speváckej skupiny LOZA a Obce Lozorno ďalšie milé nedeľné popoludnie. Oproti
vlaňajšiemu, bol tento ročník na vážnejšiu
tému. Veľký obdiv si vyslúžil hosť a spoluúčinkujúci na našom spoločnom CD, svetoznámy operný spevák p. Martin Babjak.
Jeho účinkovanie s nami v Lozorne zaznamenali aj Obecné noviny a Záhorák.
S veľkým záujmom sledovalo publikum spevácky zbor Singkreis Kalvarienberg Graz
z Rakúska a jeho dirigentku Katku Pa-

chatz Zajačkovú, s ktorým si LOZA zaspievala dnes tak obľúbenú pieseň Hallelujah.
A vedzte, že súbor nezaujal len spevom
ale aj krojmi.

Opäť to bolo jedno vydarené nedeľné popoludnie, ktoré pre viacerých trvalo do neskorého večera.
Ešte raz ďakujeme sponzorom, účinkujúcim, pomocníkom a moderátorke. Všetkým
sme dali v miestnom rozhlase zahrať hneď
na druhý deň peknú pieseň. A tá patrila
aj rodinným príslušníkom členiek LOZA,
ktorí akoukoľvek formou pomohli uskutočniť túto akciu - od babičiek po vnúčatá.
Valéria Foltýnová
foto: Miroslav Blusk

Mužský zbor baziliky Minor Chorus Augustini z Marianky, pod vedením p. Róberta Dinuša, obohatil program národnými piesňami a sakrálnou piesňou. Duo speváčok
zo Záhorskej Bystrice, zaspievalo ľudové
piesne naozaj z hĺbky srdca. Cimbalová muzika OLiNa z Hodonína rozprúdila divákov
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Zo života našej škôlky
Čiapočka“, tiež stretnutie so starými rodičmi pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“.
Opäť realizujeme výučbu anglického jazyka,
ktorá prispieva k rozvoju komunikatívnych
kompetencií detí. Naďalej sme zapojení
do Európskeho programu podpory spotreby ovocia a zeleniny - deti dostávajú ovocie
a ovocné šťavy. Hravou formou približujeme deťom svet výpočtovej techniky a elementárne základy práce na počítačoch,
ktoré máme vo všetkých troch triedach.

Tak ako vlani, ani tento rok sme počas letných prázdnin nezaháľali. Škôlka deti privítala vo vynovenom šate. Podarilo sa nám
zrekonštruovať vstupnú chodbu a šatňu
v najmladšom oddelení - vymenili sme staré radiátory, podlahy, skriňu a vymaľovali. Toto všetko sme mohli realizovať vďaka
všetkým, ktorí prispeli na účet RZ 2%
zo svojich daní. Srdečne ďakujeme.

pred rekonštrukciou

počas rekonštrukcie

po rekonštrukcii

pred rekonštrukciou

počas rekonštrukcie

po rekonštrukcii

Po prázdninách sa 3. 9. začal nový školský rok nielen pre žiakov ZŠ, ale aj pre tých
najmenších - našich škôlkárov. Do troch
tried nastúpilo 65 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Hneď počas prvých ešte trochu uplakaných dní ich prišlo potešiť divadielko
„O žabke Žblnk“, ktoré prispelo k rozvoju
sociálnych kompetencií a emocionálneho
prežívania detí.
V najbližších dňoch ich čaká stretnutie
s ornitológom, ktorý im predstaví niektoré druhy vtáctva, divadielko „Červená

Jana Uhliarová
Foto: Jana Uhliarová

MC Muška v tomto roku funguje nasledovne:
Po
Po
Ut
St
Št
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10.00 - 11.30 - herňa
10.00 - 11.00 - výtvarná pre detičky
(prebieha to v rámci herne)
8:30 - 11:30 - Škôločka
10.00 - 11.00 - angličtina pre deti od 2 rokov
10.00 - 11.30 - herňa
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Novinky zo školy
livých tried ďakujú za pomoc aj všetkým
pani učiteľkám.

Záložka do knihy spája slovenské školy
Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do celoslovenského projektu pod
názvom „Záložka do knihy spája slovenské
školy“.
Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov
medzi slovenskými základnými a strednými
školami a podpora čítania prostredníctvom
výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vytvoria ľubovoľnou technikou.
Výmenu záložiek môžu školy využiť k naviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov
alebo poznávaniu života žiakov z rôznych
kútov Slovenska.

Jesenné variáce
Dňa 19.septembra 2012 sme sa v našej škole potešili aranžovaním ovocia, zeleniny
a iných jesenných plodov. Naši žiaci opäť

prejavili veľký zmysel pre nápaditosť a tvorivosť. Veľká vďaka patrí aj rodičom, ktorí
im ovocie, zeleninu a iné jesenné plody pomohli zabezpečiť. Deťom sa podarili vytvoriť naozaj originálne kúsky. Žiaci jednot-

Záverečné vyhodnotenie projektu bude
zverejnené 30. novembra 2012 na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice
/ www.spgk.sk /.
Foto: archív ZŠ
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Z denníka obecnej polície
ktorá prišla z pôrodnice a odovzdala jej
oznam, aby sa aj s dieťaťom dostavila do nemocnice na Kramáre na prehliadku dieťaťa
pre podozrenie z detskej žltačky. Prisľúbila
návštevu vykonať.
O 22:00 hod. hliadka obdržala oznam od
občana Lozorna, že na lavičke na ul. Staničná leží opitý chlap. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o muža , ktorý je ubytovaný
v miestnej ubytovni. Nakoľko nebol zranený, len značne v podnapitom stave, bol
poslaný na ubytovňu .
Okolo 21:55 hod volala občianka Lozorna, že v obci sa koná ohňostroj. Pýtala sa,
či naň majú oprávnenie. Bolo zistené,
že ohňostroj vykonal človek, ktorý uvedený úmysel oznámil na Obecnom úrade,
pričom tejto činnosti sa venuje profesionálne. Ohňostroj bol vykonaný do 22:00 hod.

August 2012
Hliadke počas služby prišiel oznámiť občan
z Bratislavy, že mu jeho zamestnanec predal pneumatiky v hodnote cca 1.000.- EUR,
na základe jeho podnetu bola zistená osoba
páchateľa a to občan z ČR, bývajúci na Jelšovej ul. Menovaný, ako aj celý prípad bol
odovzdaný OO PZ Stupava.
O 01:50 hod. hliadka Obecnej polície zistila pohyb 2 osôb na Staničnej ulici, ktoré tlačili spoločne káru. Bolo zistené, že sa jedná
o dve ženy z ul. Jelšovej, pričom na káre
mali naložené železo - sudy, fúrik a železnú platňu, pričom uviedli, že im to dala jedna pani z Lozorna. Nakoľko sa uvedená
vec nedala preveriť, železo zložili na dvore
na Športovom námestí vzhľadom k tomu,
že bolo podozrenie, že veci sú odcudzené.
Hliadke oznámil občan z Perneka, že neznámy chlap, ktorý vystúpil v Lozorne mu odcudzil kufrík, v ktorom mal rôzne písomnosti ako aj kartičku na cestovanie. Podľa
popisu, ktorý poškodený uviedol, hliadka zistila, že sa jednalo o občana z Lozorna, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu
a kufrík odovzdal príslušníkovi Obecnej polície. Vzhľadom k tomu, že poškodený odmietol podať oznámenie, bol mu kufrík vrátený, pričom za rýchle nájdenie kufríka poďakoval.
V čase 22:30 hod. hliadka prevzala oznámenie občana z ul. Orechová o rušení nočného
kľudu filmovým štábom. Na mieste oznamovateľ uviedol, že ho obťažujú reflektory
filmového štábu, ktoré svietia do okien jeho
rodinného domu. Filmový štáb bol hliadkou
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vyzvaný k rešpektovaniu nočného kľudu
a súkromia ostatných obyvateľov ulice,
čo i prisľúbili.
O 23:38 hod. hliadku požiadala poškodená o zákrok voči agresívnemu manželovi.
Na mieste bolo zistené, že manžel je značne pod vplyvom alkoholu a je agresívny. Bol
rázne napomenutý a odoslaný do spálne,
aby sa vyspal. Výzvu uposlúchol a odobral
sa do izby. Ďalej bolo zistené, že fyzicky napadol dcéru aj manželku. Na miesto dorazila aj RZP zo Stupavy a hliadka OO PZ Stupava. RZP vykonala kontrolu zdravotného
stavu poškodenej matky aj dcéry a ošetrili
aj výtržníka. Hliadka OO PZ Stupava po vypočutí zobrala výtržníka na OO PZ Stupava.
Poškodená zvažovala, či podať na manžela trestné oznámenie, nakoľko sa jej vyhrážal. Po odchode RZP a OO PZ Stupava
cca o 00:40 hod. hliadka na mieste ukončila
služobný zákrok a poučila poškodené osoby
o ich právach.
Hliadka OP odovzdala kľúče od motorového vozidla, ktoré boli nájdené obyvateľom
Lozorna na mieste odparkovania. Kľúče boli
odovzdané majiteľovi z Ivánky pri Dunaji.
Okolo 00:15 hod. volal občan Lozorna,
že na ul. Novej rušia nočný kľud susedia.
Bolo zistené, že tam oslavujú 18 rokov ich
dcéry a po upozornení, že rušia nočný kľud,
sľúbili, že seba ako aj hudbu stíšia.
September 2012
Hliadka obdržala telefonickú žiadosť o súčinnosť od hliadky OO PZ Stupava. Hliadka na ul. Jelšovej navštívila novorodičku,

Hliadke oznámil občan Lozorna, že na ceste k družstvu za železničným prejazdom
dvaja rómsky občania rozbíjajú betón, ktorý tam slúži ako zábrana vjazdu do poľa
a z tohto chcú vybúrať železo. Po ozname
bolo uvedená skutočnosť preverená, a títo
občania boli upozornení, aby nechali betón
tak, načo obidvaja odišli. Na betóne škoda
nevznikla žiadna.
O 03:15 hod. bol zistený pohyb ženy s kočíkom pri altánku detského ihriska, kedy bola
dotázaná, či niečo nepotrebuje. Uviedla,
že je z Lozorna a že jej dieťaťu rastú zuby
a preto je vonku, lebo inak malý nezaspí.
Na základe žiadosti detskej Lekárky
p. MUDr. Slávikovej jej bol poskytnutý
doprovod počas návštevy novorodenca
na základe nesplnenia oznamovacej povinnosti pri narodení dieťaťa zo strany rodičov.
OP prijala oznam od občanov, že na Priečnej
ul. z domu cítiť veľký zápach. Na mieste bolo zistené, že na poschodí sa nachádza mŕtve telo mužského pohlavia v pokročilom štádiu rozkladu. Na miesto bola privolaná hliadka OO PZ a rýchlej zdravotnej služby, ktorí si vec na mieste prevzali.
Hliadka OP zaisťovala miesto až do príchodu štátnej polície.
O 00.00 hod hliadka OP s hliadkou OO PZ
Stupava vykonala pátranie po páchateľovi odcudzenia LCD televízora a iných vecí.
V uvedenom prípade boli zistení podozriví, v jednom prípade sa jednalo o mladistvú
osobu, pričom vec realizovalo OO PZ Stupava.
Hliadka OP Lozorno bola požiadaná o súčinnosť pri pátraní po nezvestnej 80 - ročnej obyvateľke mesta Stupava, ktorá odišla
z miesta bydliska a nevrátila sa.
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Rozprávková nedeľa
18.november 2012 o 17:00 hod.

Pozor! Otvárame kurz nemeckého jazyka.

Rozprávka plná farbičiek, pesničiek a dobrej nálady.

Záujemci o kurz nemčiny sa môžu prihlásiť 12.11.2012 v malej
zasadačke Centra kultúry

Hrajú: farbičková princezná, kráľ, trojhlavý drak, Jano ...a Vlado
a Sabina Zetek
Výprava: Libuška Čtveráková ml.
Vstupné : 2 €
Deti majú v cene lístka aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.

(1.poschodie) od 15.30 - 18.00 h. Tam si dohodnete čas vyučovania.
Otvárame kurzy:
- deti (vo veku 10 - 13 rokov) začiatočníci
- dospelí začiatočníci
- deti pokročilí (cca 3 roky výuky)
- dospelí pokročilí

Prváci v knižnici
V piatok 12.10.2012 navštívili našu knižnicu dve triedy prvákov
zo ZŠ v Lozorne. Hravou formou sa dozvedeli o tom, na čo knižnica slúži. Prváci môžu využiť možnosť stať sa pravidelnými používateľmi knižnice, registračné poplatky za nich uhradí Obecný úrad.
Ďakujeme!
Mgr. Roman Kvanka, manažér obecnej knižnice
Foto: Roman Kvanka

Vyhodnotenie letnej čitateľskej
súťaže „Prázdninová knižnica“
Do tretieho ročníka súťaže sa v období 1.7. – 21.9.2012 zapojilo 26 čitateľov.
V kategórii dospelí 1.miesto získala pani Martina Chudá,
s počtom vypožičaných kníh 12 kusov.
V kategórii deti do 15 rokov
1.miesto : Simonka Hojzáková s počtom 24 ks
2.miesto: Dominika Hojzáková s počtom 17 ks
3.miesto: Marcelka Pirušová a Mia Špačeková s počtom 10 ks
Gratulujeme!
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Putovanie do Milána
V dňoch 30. mája – 3. júna tohto roku sa
v Miláne, známom severotalianskom meste uskutočnilo VII. svetové stretnutie rodín
s pápežom Benediktom XVI. Cieľom takýchto stretnutí je povzbudiť rodiny v ťažkostiach, ktoré prežívajú, aby neklesali na mysli, aby hľadeli do budúcnosti s dôverou
v Božiu pomoc. Pápež Benedikt sa prihovára aj celému svetu a zdôrazňuje význam
a hodnotu rodiny.

Tentoraz som aj ja mal možnosť a milosť
zúčastniť sa stretnutia so Svätým Otcom.
Štyria kňazi, niekoľkí veriaci laici na troch
autách sme putovali do Milána. Prvou skúškou boli v tom čase zemetrasenia vo vzdialenosti asi 60 km od Milána. Predpovede
počasia zase hlásili, že bude daždivo.
Odhodlali sme sa s dôverou vykročiť a prežívali sme božiu ochranu počas cesty i celého pobytu.
Počasie bolo krásne. Až v pondelok 4. júna
počas cesty späť na Slovensko nám takmer
celú cestu vytrvalo pršalo. Ubytovaní sme
boli v meste Monza, ktoré je známe automobilovým okruhom pre preteky Formuly 1. V sobotu 2. júna sa Svätý Otec prihovoril sedemdesiatim tisícom birmovancov,

| 12 |

ktorí sa z celej milánskej diecézy zhromaždili na futbalovom štadióne San Siro a povzbudil ich, aby boli naplnení darom múdrosti. Múdrosť nás vedie k objaveniu toho,
aký dobrý a veľký je Pán Boh. Hovoril im aj
o dare sily, aby mladí prekonali pokušenia
zla a konali dobro, aj keď to vyžaduje obetu.
V nedeľu 3. júna vyvrcholilo stretnutie rodín v parku Bresso, kde sa zišiel až 1 milión
ľudí, aby spoločne slávili svätú omšu.
Svätý Otec sa prihovoril rodinám takto:
Drahí manželia, v prežívaní manželstva nedarujete iba nejakú vec alebo nejakú činnosť, ale celý svoj život. Vaša láska je plodnou, pretože chcete a uskutočňujete dobro
toho druhého.
Vaša láska je účinná v zodpovednom privádzaní detí na svet, v nežnej starostlivosti o ne i v múdrej a pozornej výchove. Rodina je prvou a nezastupiteľnou školou spoločenských hodnôt, medzi ktoré patrí úcta
k človeku, nezištnosť, dôvera, zodpovednosť, spolupráca.
Milým zážitkom, ktorý nás oslovil, bola

viacdetná rodina. Otec, matka a deväť detí.
Všetci mali rovnaké tričká. Vpredu na hrudi mali obrázok celej rodiny a vzadu , tak
ako na futbalovom drese – poradové číslo
dieťaťa podľa veku a krstné meno dieťaťa.
Najstarší Alberto mal jednotku a mohol byť
už vysokoškolák. Najmladší mal na tričku
deviatku, mal asi dva roky a bol v športovom kočíku.
Otec a mama mali rovnaké číslo desať
a nápis papa, mama.
Bolo to veľmi milé. Viacerí ľudia ich zastavovali a prosili, aby si ich mohli odfotiť.
Z tvári rodičov a detí vyžaroval pokoj a radosť.
Celé stretnutie s pápežom bolo veľkým
povzbudením. Rodiny, mládež i jednotlivci mohli zažiť starosť Cirkvi o dobro rodín,
o dobro každého človeka.
Aj my doma, vo svojich rodinách, budujme
vzájomné vzťahy, aby boli vzťahmi lásky,
vzájomného prijatia sa a pomoci.
Ján Záhradník, duchovný otec farnosti
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Pomohli ste sebe aj druhým

V dňoch 11.10 až 13.10.2012 sa naša
obec spolu s organizáciou Pomocný
anjel opäť zapojila do zberu obnoseného šatstva.
Slovenská nezisková organizácia Pomocný anjel so sídlom v Podbieli v mesiaci
október organizovala zber nepotrebného textilu a obnoseného šatstva v našej
obci Lozorno. Účelom založenia tejto neziskovej organizácie je poskytovanie po-

moci najmä slovenským organizáciám sociálnym zariadeniam, ako napríklad
nemocniciam, domovom dôchodcov, detským domovom, doliečovacím ústavom
a podobne, ale aj jednotlivcom a rodinám
prostredníctvom svojich rôznych činností, projektov a aktivít. Taktiež vyvíjajú
a uskutočňujú aktivity a projekty v rôznych oblastiach, ktoré slúžia na zachovanie čistoty životného prostredia a úspory energie. Pri týchto činnostiach aktívne

Rúbanička 2012
Keď sa na našej priehrade vylepšil a obnovil tento pekný areál, pomyslel som si,
že je hriech ho využiť len tri či štyrikrát
do roka, a tak som sa rozhodol usporiadať
taký malý koncert. Keďže som fanúšik folku a country, tak bolo rozhodnuté. Staré
ľudové porekadlo hovorí, že kto nič nerobí
– nič nepokazí. Mne sa to potvrdilo. Koniec
septembra nebola dobrá voľba a chlad zrejme odradil viacerých. Navyše Pezinské
vinobranie je veľká konkurencia. Začalo to
dosť rozpačito, pretože pred prázdnym hľadiskom sa vystupuje ťažko. Ale bratia Orechovskí to zobrali s humorom im vlastným.

Ako „predskokani“ to zvládli so cťou, za čo
im patrí veľká vďaka. Kapela Parník z Nových Zámkov to už mala v pohode a nálada gradovala. Po nich nastúpili chalani
z Plaveckého Mikuláša – skupina Klaret
a potlesk, ktorý zožali, bol veľký. Ukážka
írskych tancov v podaní majstra sveta Štefana Tótha bola príjemným spestrením. Ďalej nasledovalo vystúpenie Allana Mikušeka, ktoré si myslím mohlo uspokojiť aj tých
najnáročnejších, pretože prídavky hovorili za všetko. Allan potvrdil, že je profík. Bol
to pekný zážitok. Po ňom nastúpila kapela
nám dobre známa z predchádzajúcich roč-

zapájajú širšiu verejnosť a to s poukázaním na potrebu pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. V neposlednom rade sme
takýmto zberom napomohli k zachovaniu zdravšieho a bezpečnejšieho životného prostredia.
Všetkým občanom, ktorí sa do tohto zberu zapojili, srdečne ďakujeme!
Foto: Borka Hurajová

níkov country gulášov – Countryfied. To už
žil aj tanečný parket. Keď si hudobníci naivne mysleli, že po odohratí skladby „Všechno
má svůj konec, všechno má svůj čas“ skončia, mýlili sa. Museli pridávať aj oni. Spevák
tejto kapely Andrej sa zhostil aj úlohy konferenciéra, za čo mu patrí moja vďaka. Ďakujem všetkým, čo svojou účasťou podporili
túto akciu a myslím si, že boli spokojní. A tí
priaznivci country, ktorí neprišli, môžu banovať.
Rudolf Masár
Foto: autor článku
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Futbalové mužstvá v plnom nasadení
ších zápasoch. Mladší a starší žiaci účinkujú v 2.lige ako nováčik a po generačnej výmene u starších žiakov sa to prejavuje aj na
výsledkoch. Napriek tomu chlapci bojujú
a nevzdávajú sa, aj keď hrajú proti starším
hráčom. To isté platí aj o mladších žiakoch,
ktorí sú ešte vekom prípravkári.

V auguste sa rozbehli všetky súťaže, v ktorých účinkujú naše mužstvá. Po prípravnom
období boli všetci v očakávaní, ako vstúpia
naše tímy do svojich súťaží. Prípravka sa po
ročnom oťukávaní v súťaži rozbehla dobre
a chlapci sa už dočkali aj prvých súťažných
výhier. Veríme, že sa im bude dariť aj v ďal-

Dorastenci vstúpili do tohto ročníka s jediným cieľom - a to postúpiť. Až na jedno zaváhanie tento cieľ napĺňajú vcelku
úspešne. Trocha na škodu u tohto mužstva je jeho tréningová dochádzka. Chlapci si musia uvedomiť, že bez tréningu ťažko
dosiahnuť tie ciele, ktoré si predsavzali. Mužstvo účinkuje aj v pohári BFZ a po
postupe z prvého kola sa predstavia 17.11.
o 13:00 hod. na domácom ihrisku v ďalšom
kole proti Zohoru.

Mužstvo seniorov sa v prvej polovici jesennej časti pohybovalo na popredných miestach v súťaži a len trocha šťastia nás delilo od najvyššej pozície. Potom prišli zranenia niektorých hráčov a tým aj ústup z popredných priečok v súťaži. Veríme, že v poslednej tretine jesennej časti hráči zabojujú
a znova sa vrátia na pozície zo začiatku súťaže. To je však podmienené aj tréningom,
na ktorom sa hráči zúčastňujú vo veľmi malom počte. Je na vedení mužstva, aby sa postavilo k tomuto problému zoči voči, pretože aby sme mohli hrať na popredných miestach v súťaži, je túto záležitosť potrebné vyriešiť čo najrýchlejšie.
Seniori taktiež účinkujú v pohári BFZ a po
postupe sa v ďalšom kole predstavia 18.11.
na ihrisku v Plaveckom Štvrtku.
Výbor futbalového oddielu

Tenisová sezóna 2012
S príchodom chladného jesenného počasia
prichádza aj koniec tenisovej sezóny roku
2012. Tak ako každý rok, aj teraz sme našu
sezónu ukončili krásnym podujatím pod
názvom “Tenisové majstrovstvá Lozorna
v mixoch 2012”.
Tento turnaj sa uskutočnil dňa 14.10.2012
na našich tenisových dvorcoch v Lozorne
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za krásneho jesenného počasia. Zišlo sa nás
11 dám a 11 pánov, z ktorých bodovým systémom hry vzišli víťazi turnaja, ktorými sa
stali Ivana Pálková medzi dámami a Liborovi Havlovi sa darilo najviac spomedzi pánov.
Príjemnú športovú atmosféru sme doplnili chutným gulášom a dobrou náladou ako
príjemnou bodkou na sezónou 2012.

Ďakujeme všetkým členom nášho oddielu,
ktorí sa podieľali nielen na tejto akcii, ale aj
na fungovaní oddielu počas roka.
Už teraz sa tešíme na novú sezónu 2013
a chceme posmeliť aj nečlenov TO, ktorým
sa tento šport páči, aby neváhali a prišli si
zahrať na naše tenisové kurty.
Výbor TO

ročník X : číslo 5 : september/október 2012

Spravodaj obce Lozorno

Turisti oslávili 30. výročie založenia
turistického klubu v Lozorne

Ako nám napovedá názov tohto príspevku, turisti si v piatok 5. októbra 2012 skutočne pripomenuli už 30 rokov fungovania organizovanej turistiky v Lozorne.
Členovia a pozvaní hostia sa stretli v podvečer v sále ŠK Lozorno, kde ich privítal
predseda KTL Alojz Dvoran. Spoločne si
zaspomínali na uplynulých tridsať rokov,
na nezabudnuteľné zážitky na túrach
plných humoru, ale i adrenalínu.
Obdivovať nádhernú prírodu Malých
Karpát, ktoré máme doslova na dlani a využiť možnosť relaxovať a utužovať zdravie, tak toto napadlo určite mnohých, ale zorganizovať hromadnú turistiku, to chce odvahu. Ján Drahoš ju mal
a v roku 1982 začal oslovovať rodičov
s myšlienkou organizovať rodinné výlety.
Založil turistický oddiel pri Telovýchovnej jednote Lozorno, stal sa jeho pred-

sedom a prvými členmi sa stali rodičia
s deťmi.
V roku 1996 „odovzdal predsednícku stoličku“ Vladimírovi Minarovičovi, v roku
2006 prevzal predsednícke žezlo Alojz
Dvoran. Každý z nich svojím prístupom
a nadšením pre krásnu a zmysluplnú činnosť obohatil život v kolektíve, v ktorom
sa členovia vždy cítili ako v jednej veľkej
rodine.
V roku 2007 sa začal nultým ročníkom
organizovať dnes už tradičný „Lozorský okruh“, na ktorom sa každým rokom
zúčastňuje stále viac zaregistrovaných
účastníkov.
V roku 2010 sa turistický oddiel premenoval na Klub turistov Lozorno na základe schválených Stanov KTL.

Činnosť KTL je skutočne bohatá. Napĺňať
„Kalendáre turistických akcií“ pomáhali
a pomáhajú členovia výboru, ktorí sa pravidelne stretávajú raz mesačne. Pri plánovaní túr sa myslí i na menej zdatných,
aby turistika pre zdravie bola pre všetkých. Turisti však nielen „túrujú“, ale
i brigádujú a keď treba pomôcť, dá sa
na nich spoľahnúť.
K príjemnej oslave 30. výročia prispeli
i členky, ktoré napiekli slané a sladké koláčiky, chlapi navarili guláš, predsedovia
komentovali fotografie, ktoré sa premietali v sále a pri vínku sa debatovalo do neskorých nočných hodín.
Turisti pozývajú všetkých milovníkov prírody ale i tých ostatných, aby prišli medzi
nich a spolu objavovali krajší svet.
Soňa Foltýnová, Klub turistov Lozorno
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POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE „PODHORIE“ LOZORNO
Vás srdečne pozýva na

POĽOVNÍCKU ZÁBAVU
dňa 24.

novembra 2012 o 19:00 hod.
kulturák TJ Lozorno
Hudba: Zajaček

ľudová hudba
na počúvanie a do tanca
Občerstvenie:

tradičný poľovnícky guláš
Program zábavy spríjemnia spevom ženský spevácky súbor a mužský spevácky súbor ENEM TAK
Vstupenky je možné zakúpiť u členov PZ

Obec Jablonové v spolupráci s rodičmi žiakov ZŠ a MŠ Vás pozývajú na

17. november 2012 od 19.00 v sále KD Jablonové
Výťažok z plesu bude použitý pre potreby našich detí a žiakov
Materskej školy a Základnej školy.

www.obecjablonove.sk
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