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Vlakom Záhoráčikom bližšie k atraktivitám regiónu
Lozorňania a návštevníci obce Lozorno sa mohli 29.
apríla 2017 zúčastniť
slávnostného
otvorenia prevádzky
turistického vlaku
Záhoráčik na trati
Záhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie.

túto trať obnoviť. Začíname víkendami, po nich príde celoročná
prevádzka aj cez všedné dni. Napojenie na celý tento mikroregión
umožní ľuďom aj z druhej strany,
keď idú aj na bicykloch sa sem bezpečne zviesť. Je to naša dlhodobá
filozofia tento víkendový cestovný
ruch rozvíjať. Robíme to preto,
lebo veríme, že tam, kde je trať,
tam je život. Zároveň verím, že aj
v iných krajoch železničiari dokážu oživiť takéto trate,“ vyjadril sa
predseda BSK.

Na železničnej stanici v Lozorne príchod
vlaku
Záhoráčik
spestroval program S hudobným doprovodom skupiny Country Trop sme slávnostne privítali nový vlak
Vláčiku prajeme veľa šťastných
– hrala a spievala
kilometrov a cestujúcim šťastnú
nám skupina Country Trop, príhovor koch sa podarila dobrá vec, aby sa oživila cestu a veľa krásnych zážitkov pri spozmal náš pán starosta Ľubomír Húbek táto trať, ktorá pôvodne v roku 2010 bola návaní nášho regiónu.
a tiež predseda Bratislavského samo- určená na to, aby sa koľajnice vytrhali.
správneho kraja Pavol Frešo. „Po 14 ro- To sa nestalo a naopak podarilo sa nám
Text a foto: B. Hurajová

Nová zeleň v našej obci
zlepší mikroklíma v
ich okolí a tak nám
pomôžu lepšie sa vyrovnať s neznesiteľnými letnými horúčavami.

O novú výsadbu sa treba starať, pravidelne ju polievať....

Že sa všetci dobre
cítime v takomto
peknom prostredí už
vidno aj v Kozinci,
kde okolo detského
ihriska vznikol pekný park vďaka OZ

Postupne si stále viac a
viac uvedomujeme, že
klimatické zmeny spojené s globálnym otepľovaním nie sú žiadny
mýtus, ale fakt.
Naše snahy o výsadbu
nových stromov preto
prinesú nielen skrášlenie verejných priestorov, ale v konečnom
dôsledku prinesú aj blahodarný tieň, viac vody ...a tiež treba vytrhávať nechcenú burinu. K tomu sa môže pričiniť každý
do ovzdušia, celkove sa návštevník ihriska.

Zorech. Park už od skorej jari veru málokedy zostáva prázdny. Aj tento rok
sa tam vysádzali nové stromy a kríky,
ktoré bolo treba vymeniť a dopĺňala sa
zeleň okolo asfaltového ihriska. Dušou
parku a veľkou iniciátorkou výsadby je
pani Emma Nežinská, ktorá na svoju
stranu dokázala strhnúť aj ďalších obyvateľov okolitých ulíc.
pokračovanie na str. 2

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

Ohlasovňa požia- +421 948 610 167
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.
Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Nová zeleň v našej obci
dokončenie zo str. 1

Nastal čas, aby sa nová zeleň nasťahovala už aj na iné miesto v Lozorne,
ktoré ju veľmi potrebovalo. V minulom
roku sme vypracovali a podali projekt

niektoré menšie dreviny, aby sa mohlo
rozvíjať do svojej vlastnej krásy. Za podporu ozelenenia Športového námestia
ďakujeme starostovi obce, za pomoc
pri výsadbe spoločnosti Lozorno s.r.o.,
aktivačným pracovníkom, spoločnosti

spomeňme si na to, čo všetko pre nás
robia a skúsme urobiť niečo, aby sme
im pomohli.
Jaroslava Bojkovská
Foto: J. Bojkovská a B. Hurajová

Vykopať toľko jám do tvrdej zeme bola riadna drina

na ozelenenie Športového námestia na
nadáciu Slovenskej sporiteľne. Žiaľ, pre
veľký počet záujemcov náš projekt nebol prijatý, ale návrh na rozmiestnenie
stromov a výber druhového zloženia
sme využili pri výsadbe na jar tohto
roku z vlastných prostriedkov obce a s
pomocou dobrovoľníkov. Už teraz námestie pozitívne zmenilo svoju tvár. A
bude ju meniť spolu s ročnými obdobiami. Letnú zeleň na jeseň vystriedajú
žlté koruny javorov a do červena sfarbené okrasné hrušky. A keď si počkáte do
budúcej jari, vaše oči potešia na ružovo
rozkvitnuté japonské čerešne. Športové
námestie si na budúci rok ešte počká na

COLOR CAR SERVIS, Stanislavovi Bojkovskému,
Jurajovi Hejdovi ml. a poslancom Radovi Došekovi a
Braňovi Šedivému.
V minulosti boli stromy
opradené rôznymi poverami a pripisovali sa im
zázračné vlastnosti. Ale
oni ich skutočne aj majú.
Stromy tu boli dávno pred
nami a dlho po nás tu
budú. Neuvedomujeme si,
ako dlho taký strom rastie,
berieme ich ako samozrejmosť, nezamýšľame sa
nad tým, čo pre nás všetko
znamenajú. Keď najbližšie
pôjdeme okolo stromu,

Keď budete s deťmi na ihrisku, naučte ich v rámci hry starať sa aj o spoločnú zeleň. Ona sa vám za to
odmení.
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Spoločenské okienko

22.7.2017 sa uskutoční už 6.ročník Lozorského pohára vo futbale.
Registrácia mužstiev stále otvorená. Rezervácia na čísle 0905 286 014.

Prázdninová knižnica 2017
Obecná knižnica v Lozorne a Centrum kultúry v Lozorne, pod záštitou
starostu obce pána Ľubomíra Húbeka
vyhlasuje VIII. ročník letnej čitateľskej
súťaže o ceny „Prázdninová knižnica
2017“.
Súťaž sa uskutoční v dobe od 1. júla 31. augusta 2017, bude rozdelená do
troch kategórií:

I. deti od 6 do 14 rokov
II. mládež od 15 do 18 rokov
III. dospelí nad 18 rokov

84 rokov
61 rokov
88 rokov
69 rokov
68 rokov

Roman Kvanka, správca knižnice

V mesiacoch júl a august si budete môcť zacvičiť v CK Lozorno JOGU. V stredu o
18:30 hod. a v piatok o 8:30 v tanečnej miestnosti na 1. poschodí.

Letné kino v Lozorne
Pozývame vás na letné premietanie filmov. Premietanie sa bude konať opäť ako
minulý rok v areáli športového klubu na tréningovom futbalovom ihrisku každú
sobotu o 21:30 hod. počas letných prázdnin. Začíname v sobotu 8.7.2017.

Zážitky z divadelných dosiek
Nácvik novej divadelnej hry je v plnom
prúde. Je to náročné i zábavné. Berieme to vážne, ale aj oddychovo. Niekedy
je toho na nás veľa a máme čo robiť, aby
sme sa namotivovali. Inokedy to ide
samo. Preto chcem vyjadriť veľký obdiv
mojim kolegom divadelníkom za to, že
aj napriek ťažkému a zložitému textu a
dĺžke sú stále ochotní(ci) a nevzdávajú
sa. Za toto všetko im patrí veľká vďaka.

Foltýn Arnold
Bublinec Dušan
Drahošová Mária
Kachyňa Milan
Ulehla Pavel

Podrobnejšie informácie v knižnici, alebo na webe www.lozorno.sk

Prázdninová joga v CK Lozorno

Čo máme nové? Jednoduchá otázka a
nie veľmi jednoduchá odpoveď.

Zomreli

tom z Jablonového, kde sme v rámci
sviatku Dňa matiek dostali pozvanie a
možnosť oprášiť a opäť odohrať našu
prvotinu. Hra „Ako sme slávili sviatok
matiek“ sa stretla s kladnou odozvou a
už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

Narodili sa
Ondriaš Damián
Do pozornosti dávam opäť oznam pre
deti a mládež:
Od septembra dávame priestor aj našim menším kamarátom, ktorým učarovalo divadlo.
Divadelno – literárny krúžok bude určený pre deti vo veku od 7-14 rokov.
Prvé stretnutie sa uskutoční v stredu
6.9.2017 o 17-tej v CK Lozorno.
Preto, ak má niekto záujem, napíšte mi
na mail: info@vadidlo.sk, alebo sledujte
informácie na našej internetovej stránke: www.vadidlo.sk.
Teším sa na vás!

Katarína Straková

Aj touto cestou im chcem odkázať, že
som na nich hrdá a som rada, že ich
mám.
Zároveň ďakujem susedom a kamará-

S našou hrou „Ako sme slávili sviatok matiek“ v Jablonovom
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„Tak vítajte u nás!“ v Lozorne už piaty rok

Pri záverečnej spoločnej piesni sa všetci na pódium ani nezmestili

V sále ŠK Lozorno sa 13. mája spievalo „o dušu“ a pre dušu.
Na podujatí „Tak vítajte u nás!“, ktoré pripravila kultúrna
komisia a mužský spevácky zbor Enem sa počas tohto už
5. ročníka vystúpenia speváckych zborov predviedli:
Spevácky zbor Bratislava Dúbravka, Chorvátsky zbor Rosica z Devínskej n. Vsi, Zmiešaný zbor z Kuklova, Mužáci
z Lanžhota, Mužáci z Valtic a náš mužský spevácky zbor
Enem tak.
Všetci milovníci ľudového spevu z Lozorna a okolia si prišli
na svoje a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Kult. komisia, foto: B. Hurajová

Mužáci z Valtic

Speváci z Kuklova

Spevácky zbor Bratislava Dúbravka

Chorvátsky zbor Rosica z Devínskej n. Vsi

Naši chlapi z „Enem tak“
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Deti mamám pripravili bohatý program

Veľmi pekný a bohatý program si ku
Dňu matiek pripravili deti z Materskej
a Základnej školy Lozorno, Súkromnej
základnej umeleckej školy, mažoretky
SOFFI a tiež spevácka skupina LOZA.
Program prebiehal v sále Centra kultúry, ktorá bola preplnená mamičkami a
babičkami, ktoré boli zvedavé na svoje
malé ratolesti. A tie sa veru snažili a
svojimi piesňami, básňami, tancom, či
hrou na hudobný nástroj predviedli zo
seba to najlepšie. Svojim mamám tak
okrem pocitu šťastia a hrdosti na svoje
dieťa priniesli ten najkrajší dar, ktorý
nič nestojí – úsmev. S piesňami o mame
a pre mamu, ktoré nám zaspievala skupina LOZA sme sa rozlúčili
a poďakovali všetkým prítomným a každá mamička či babička
dostala pri odchode darček – živý
kvietok venovaný kultúrnou
komisiou a papierové srdiečko
venované a vyrobené šikovnými
detičkami zo Základnej školy.
Veľmi pekne im za to ďakujeme!
Tiež ďakujeme aj moderátorke
Petre Gažíkovej Langovej, ktorá
nás týmto milým podujatím sprevádzala a pani učiteľkám za ich
trpezlivosť pri nácvikoch.
Kultúrna komisia,
foto: B. Hurajová
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Na „Lozorské všelico“ sa tešia ľudia aj z okolia

Katka Lilov s maminkou Taťánou Hájkovou a sladkými dobrotkami

Máme radosť, že sa nám opäť podarilo
úspešne zorganizovať ďalší remeselnícky jarmok „Lozorské všelico“. Tentokrát
sme vyskúšali zmeniť miesto a jarmok
sa konal v areáli ŠK Lozorno, na bývalom hádzanárskom ihrisku. A zmena
sa osvedčila. Toto miesto malo výhodu,
že nás neohrozovali okoloidúce autá a
atmosféra mala komunitnejší charakter. Už len do budúcna vyriešiť problémy s elektrikou, pár drobných úprav a
bude to bez chyby.

Evka Poláková so svojou originálnou keramikou

tvár či jazda na koníkoch, pre dámy
stánok kozmetiky
Mary Kay, kde sa
mohli dať skrášliť,
alebo poradiť sa
ohľadom líčenia.
Po
slávnostnom
zahájení starostom
obce sa v rámci
programu
predHarmonikári zo SZUŠ Lozorno

viedli
formácie
mažoretiek SOFFI
Lozorno, deti zo
škôlky a harmonikári zo SZUŠ Lozorno. O zvyšok
programu sa postarala Ľudová hudba
Jána Stupku. Akciu
moderovala Adrika
Jánošová.
Všetkým veľmi pekne
ďakujeme.
Pani Anička Ledníková a jej košíky z pedigu

Pestrá ponuka ručne robených výrobkov bola dôkazom šikovnosti a zručnosti našich ľudí. A o niektorých ste ani
netušili, akí sú šikovní. Napr. vedeli ste
dovtedy, že p. Ledníková vyrába krásne
košíky z pedigu? Počet predávajúcich
sa každým ročníkom rozrastá aj o remeselníkov a návštevníkov z okolitých
obcí a miest, čo svedčí o tom, že toto
podujatie sa už dostáva do povedomia
a získava dobré meno. Novinkou bol aj
priestor na darovanie kníh, čo mnohí
z vás využili a knihy buď priniesli, alebo si tam nejakú peknú knižku našli.
Pre deti bolo pripravené maľovanie na
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Na záver chceme
ešte poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri príprave tohto podujatia, ďakujeme Obecnému úradu za finančné
zabezpečenie, dobrovoľníkom, ktorí v
deň jeho konania pripravovali stánky,
pódium, aparatúru a celý priestor, kde
sa akcia konala, zvukárovi Stankovi
a tiež deťom, ktoré sa zapojili do tejto
akcie. Dúfame, že si tak aj do budúcna
zachovajú vzťah ku komunitnému životu a pomoci.
Táto akcia je zaujímavá tým, že je pre
Lozorno jedinečná a stáva sa už tradíciou, na ktorú sa tešia nielen miestni
ľudia, ale aj ľudia zo širokého okolia.

Najbližší remeselnícky jarmok by sme
chceli zorganizovať v predvianočnom
čase, niekedy začiatkom decembra,
v sále ŠK Lozorno. Ste všetci srdečne
vítaní!
B. Hurajová a dobrovoľníci z PRO - Lozorno

Foto: B. Hurajová

Martinka Karovičová s prírodnou kozmetikou

Cimbalovka Jána Stupku

ročník XV : číslo 3 : máj/jún 2017

Spravodaj obce Lozorno

MDD bolo tento rok trochu mokré, ale super bláznivé

Deti sa riadne vyšantili počas penovej párty

Napriek nepriazni počasia sme sa
4. júna 2017 opäť stretli na pôde Základnej škole v Lozorne, aby sme tam
mohli spoločne osláviť Medzinárodný
deň detí. A naozaj sme sa veľmi dobre
zabavili so šašom Ronaldom McDonaldom, ktorý nás všetkým „zatiahol“ do
svojho príbehu a naučil nás originálny

Šašo Ronald McDonald bol veľmi zábavný

Jánošovi za občerstvenie, p. Ľubošovi
Tvrdoňovi, ktorý to svojim uvádzaním
veľmi príjemne spestril, manželom
Strakovým za hudbu a ich „Aladinovi“, ktorý im na mobiloch ukazoval po
14-tej hodine slnečné počasie. Janke
Martákovej ďakujem za veľmi pekné a
originálne fotky a všetkým „mládežníkom“, ktorí prišli
a pomáhali nám vo

Učili sa chodiť po lane

svojom voľnom čase. Bez vás by to bolo
naozaj veľmi ťažké.
PS: Odcudzené tanieriky s paličkou,
ktoré patrili Cirkusovej škole „Cirkus-kus“ prosím vrátiť na Obecný úrad.
Oľga Božecová, kult. komisia
Foto: Janka Martáková

A rôzne cirkusové kúsky sme sa naučili s cirkusovou školu Cirkus - Kus

tanec. Tiež sme chodili po lane a žonglovali pod vedením cirkusovej školy
Cirkus-kus. Veľkým oživením MDD
bola účasť aj našich veľkých a malých
hasičov, pod vedením p. Lukáša Morávka. Tí nám nielen predviedli, ako sa
hasí, ale aj nás príjemne osviežili. A na
záver naše maľované tváre zmyla „penová párty“. Deti sa v nej „brodili“ a my
dospelí sme neverili vlastným očiam...
Ďakujeme našim sponzorom p. Michalovi Haramiovi, stravovaciemu zariadeniu Mc Donald a COOP Jednote.
Tiež osobne veľmi pekne ďakujem p.

Malé osvieženie od našich hasičov
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Mažoretky SOFFI Lozorno pokorili Prahu

Na Majstrovstvách Slovenska v Spišskej n. Vsi

Naše mažoretky SOFFI Lozorno majú
tento rok už 8 rokov od vzniku a musíme sa pochváliť, že zatiaľ bol najúspešnejší v histórii nášho súboru.
Toľko krásnych ocenení a medailových
umiestnení sme tu ešte nikdy nemali.
Zúčastnili sme sa na mažoretkových
súťažiach v Sobotišti, Galante, Bratislave a v Záhorskej Vsi a z každej súťaže
máme doma plno medailí. Ale najvzácnejšie pre nás je zlato z medzinárodnej
súťaže v Prahe, kde naše kadetky vybojovali v tvrdej konkurencii prvé miesto a z pražskej Lucerny si
odniesli krásny zážitok a
neopísateľnú radosť. Tú s
nami zdieľali aj naše maminky a tatinkovia, ktorí
tam s nami boli.
No ale povieme vám, že
zbierať medaile po súťažiach je síce krásna vec, ale
predchádza tomu kopec
driny a veľa stráveného
času na tréningoch. Už od začiatku
školského roka sme začali na sebe tvrdo pracovať a všetka naša snaha bola aj
ocenená. A preto sa už teraz tešíme na
nové výzvy, ktoré nás čakajú v ďalšom
školskom roku.

Mesiac marec je pre Jarné sústredenie v Moravskom sv. Jáne
nás ten, v ktorom
už musíme mať dokončené všetky cho- nás najúspešnejší v celej tohtoročnej
reografie, nakoľko od apríla sa už začí- sezóne. Po postupe zo semifinálového
najú mažoretkové súťaže. Preto sme si kola v Bratislave sme 2. júna vycestoto všetko boli poriadne docvičiť a zopa- vali do Prahy, kde sme si my kadetky
kovať na našom každoročnom sústre- išli zatancovať svoju choreografiu M.
dení v Moravskom Svätom Jáne. Tu Jackson do pražskej Lucerny. V silnej
sme nielen všetko doladili, ale sme sa konkurencii tímov zo štyroch štátov
vybláznili aj pri zumbe s našou kamoš- sme si priniesli domov kov najvzácnejkou Evou a tiež trénerka hip hopu Ve- ší – zlato. Tá neuveriteľná radosť nielen
ronika si s nami dala hodinku, kde sme dievčat, ale aj tréneriek a maminiek sa
sa tiež poriadne odreagovali. No a naše nedá ani opísať. Naša pani vedúca nám
povedala, že je neuveriteľne
šťastná a my sme rady, že
sme to dokázali a posunuli
náš súbor zase o krok vpred.

trénerky nám pripravili jeden krásny
večer, ktorý sme strávili vymýšľaním
extra účesov, návrhom loga pre súbor,
ale aj vymýšľaním super tričiek s mažoretkovým motívom. Veľmi sme sa
pritom pobavili a strávili spolu pekný
večer.
V apríli sa naše juniorky a seniorky
zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v
mažoretkovom športe v Spišskej Novej Vsi a umiestnili sa v konkurencii
mažoretiek z celej SR na krásnom
štvrtom mieste. Na tretie medailové umiestnenie nám chýbalo iba 0,5
bodu, ale aj tak sme rady, že sme si
mohli zmerať svoje zručnosti a zažiť
krásny víkend. Ďakujeme našim rodičom, ktorí nám to všetko financovali,
boli tam s nami a vytvorili krásnu atmosféru na súťaži.

Naše vytúžené zlato z Pražskej Lucerny
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Tak a jún je ten mesiac, ktorý bol pre

Ale asi najviac sme sa všetky tešili na náš už 3. galavečer, ktorý sa konal 18. júna
v ŠK Lozorno a sme rady, že
sa na nás prišlo pozrieť tak
veľa našich priaznivcom a
podporovateľov. Naše maminky a tatinkovia nám sálu krásne
vyzdobili a my sme sa mohli predviesť
v plnej paráde a užiť si to tak, ako sa len
dá. Na záver sme dostali od našej pani
vedúcej každá mažoretkový odznačik
so svojim menom a ukončili sme to
tortou a šampanským. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s prípravou
a priebehom celej tejto našej krásnej
akcie, od DJ pána Zdenka Viskupa,
cez moderátorku pani Irenku Mikletičovú, fotografku pani Zlatku Rybárovú, poďakovanie patrí pani Marte
Jánošovej za úžasnú poschodovú tortu
na galavečer a tiež za sponzorský dar
Kvetinárstvu Flore´s - Linda Žužičová.
Samozrejme veľká vďaka patrí našim
rodičom.
Školský rok už síce skončil, ale my ani
cez prázdniny nebudeme leňošiť a bupokračovanie na str. 9
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deme sa zdokonaľovať na našom každoročnom letnom tábore, na
ktorý sa už veľmi tešíme. Od
16.7. do 21.7.
budeme na Kamennom Mlyne
usilovne trénovať a za odmenu
sa pôjdeme okúpať do bazéna,
Takto sa naše juniorky a seniorky radujú z víťazstva v Záhorskej Vsi
urobíme si našu
dokončenie zo str. 8

mažoretkovú olympiádu, zahráme sa
rôzne hry a určite nám naša pani vedúca pripraví nejaké krásne prekvapenie,
ako každý rok.
Na záver by sme chceli všetkým menovaným aj nemenovaných, ktorí nám
fandia a podporujú nás zo srdca poďakovať a veríme, že nám zachováte aj naďalej svoju priazeň.
Vaše Mažoretky SOFFI Lozorno a vedúca
Dana Hurbaničová

Letná pohoda s Lozorňáčkom
Lozorňáček si dovoľuje informovať všetkých svojich malých i veľkých priaznivcov,
že sa „prepína do letného režimu“:
LETNÉ AKTIVITY v Lozorňáčku:
- poobedná hernička (pondelky od 16tej)
- CVIČENIE /nielen/ pre maminy s Lozorňáčkom:
NOVINKA! Outdoorové cvičenie: Letný „koktejl“ pohybu a pohody (nielen) pre
maminky v prírode s opatrovaním detí –“SOS bikiny“ (kardio + HIIT) + POWERJOGA + piknik – pondelky od 9:30, miesto upresníme
- Večerná powerjoga – utorky od 19:45
- Outdoorové doobedné letné aktivity pre maminky a deti /piknik v prírode,
cyklovýlety, montessori aktivity atď./ - termíny, miesta budeme postupne zverejňovať
- letné podujatia pre rodiny
- workshopy pre maminky
Predchádzajúca sezóna bola opäť mimoriadne aktívna na obrovské množstvo jednorazových i pravidelných, známych i úplne nových aktivít. Stále väčší
počet našich rodín pečie svoj vlastný
zdravý chlebík z kvásku (a nielen chlebík) vďaka šikovnej maminke a gazdinke Anettke, ktorá u nás robí kurzy kváskovania. Lozorňáček vyšiel v ústrety
i maminkám, ktoré nemajú čas cvičiť
popri deťoch, a tak sa každý pondelok
mení jedna miestnosť na telocvičňu
(Powerjoga) a druhá na herničku pre
detičky pod dohľadom skúsenej opatrovateľky. V utorok si môžu maminky
zacvičiť bez detí večer, keď ich uložia
spať a v piatok môžu prísť na hodinu s
deťmi (Pilates).
Príjemné s užitočným sme spojili menším cyklo-výletom s piknikom a montessori-herničkou vonku pod priehradou.
Pri príležitosti Dňa matiek maminkám
Lozorňáček pripravil príjemný Wellness a beauty deň, aby načerpali silu a
mohli si dopriať to, čo každá maminka
potrebuje a čo je tak vzácne: „nerušenú
chvíľku pre seba“. Jeden bežný letný
dník sa k večeru zmenil na nezabudnu-

teľný, hlboký a neskutočne príjemný vzácnou a milou návštevou – životnou a partnerskou
koučkou Janette Šimkovou, s
ktorou sme preberali pre každú
žienku dôležité a hlboké témy,
ktoré môžu ženy výrazne posunúť v rôznych oblastiach.
Lozorňáček nechýbal ani na
miestnych remeselných trhoch Český Krumlov
„Lozorské všelico“ so svojou
ponukou palaciniek „od mamičky“ a sa na jeden víkend posunul o niekoľko
handmade výrobkov našich šikovníkov. storočí späť. Počas jedinečných historických slávností bola väčšina našich
Letnú sezónu sme odštartovali spo- „účastníkov zájazdu“ oblečená v doboločnou dovolenkou s partiou skvelých vých kostýmoch. Množstvo podujatí
ľudí, ktorých rôznorodým spôsobom pre deti i dospelých počas slávnosti nás
Lozorňáček spojil a ich priateľmi. 12 totálne „vyšťavilo“. Spoločný výlet sme
rodín s deťmi sa tak stretlo v Južných ukončili zastávkou v Holašoviciach –
Čechách, kde strávili pár dní s mimo- typickej juhočeskej dedinke zapísanej
riadne nabitým programom: V Lipne v UNESCO a niektorí aj prehliadkou
nad Vltavou sa vyšantili nielen deti zámku v Hlubokej nad Vltavou.
na zaujímavých atrakciách, ktoré táto
oblasť ponúka (vyhliadky, cyklovýlety,
Vlasta Miklošová
detské
atrakcie,
kúpanie atď.), počas víkendu sa preSledujte nás na FB: www.facebook.com/lozornacek
sunuli do Českého
Napíšte nám: lozornacek@gmail.com
Krumlova, ktorý
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Zrnká spomienok Materskej školy

Obdobie pred koncom školského roka
bolo bohaté na množstvo pekných akcií
a zážitkov.
Pre radosť detí a veľký záujem o jazdu
na poníkoch pokračujeme s touto aktivitou. Deti sa na poníkov veľmi tešili.
Čakalo na nich päť poníkov, pripravených poskytnúť im radosť, zdravotnú
chvíľku a šťastné chvíle strávené na
konskom chrbte.
V rámci edukácie k nám zavítala na besedu s deťmi o lese p.Katarína Nemčíková – členka klubu slovenských poľovníčok. Priblížila deťom význam prírody
a lesa pre človeka i pre zvieratká. V interiéri triedy sa tak viedla beseda o lese
a jeho spoločenstve stromov, kríkov,
vtákov, zvierat a ich ochrane.
Príslušníci policajného zboru priblížili
škôlkárom i žiakom ZŠ na priestranstve
štadióna ŠK v Lozorne ukážku ich práce. Ako to prebieha priamo v teréne
pri zásahoch predviedli policajní psovodi z oblasti klasickej i špeciálnej kynológie, jazdeckej polície i pohotovostný policajný útvar. A tak deti videli pri
svojej práci psov so svojimi psovodmi,
služobnými koníkmi i zásah útvaru PZ
pri krádeži a zneškodnení páchateľov.
Zaujalo ich i vodné delo a ukážka jeho
využitia.
V jednotlivých triedach sa konala oslava lásky a materstva - besiedka ku
Dňu matiek. Na besiedku si jednotlivé triedy pripravili pekné pásmo a deti
vyjadrili svojim mamám tie najkrajšie
a najvýstižnejšie slová lásky a vďaky v
podobe piesní, básní, tančekov, scénok
a vyrobených darčekov.
Výber predškolákov z triedy sovičiek a
žabiek prispel svojim pásmom do programu na celoobecnej oslave Dňa matiek v Centre kultúry Lozorno .
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V čase pobytu vonku absolvovali deti
environmentálnu
aktivitu zameranú
na čistenie brehu
potoka a jeho okolia. Túto činnosť
vykonávame
už
tradične každý rok.
Naše deti sú veľmi
vnímavé a otvorené všetkému dianiu
naokolo. Táto aktivita bola ďalšou z možností, ako uviesť
deti do kontaktu s prírodou, cez estetické a citové prežívanie a tiež fyzické zapojenie detí do starostlivosti o životné
prostredie.
Ľudová hudba
Fidlikanti priniesla
deťom
výchovný koncert plný ľudovej piesne. Prostre dníctvom
dvoch profesionálnych hudobníkov a spevákov oblečených
v
ľudových
krojoch
deti
prežili hodinu
s ľudovou piesňou. Spoznávali slovenské
ľudové piesne a
známe detské pesničky si i zaspievali.
Muzikanti predviedli deťom rôznorodé
ľudové hudobné nástroje. Vyšantili sa
tiež pri nácviku jednoduchého ľudového tanca.
Všetky deti sa stretli v triede lienok
na výchovnom koncerte Dopravná
výchova. Celý koncert bol realizovaný
kombináciou hovoreného slova a veselých detských hudobných skladieb s

tématikou dopravnej výchovy. Mladý
gitarista na spestrenie programu využíval okrem naživo hrajúcich hudobných
skladieb i vhodné slovné, zvukové či
obrazové hádanky. Deti boli zapájané
do programu a precvičili si už pre nich
známe základné pravidlá cestnej premávky. Počas jednotlivých hudobných
skladieb mali dovolené tlieskať, spievať
a pohybom vyjadrovať svoje pocity, čo i
väčšina z nich štedro využila.
Výber 4-6 ročných detí z troch tried
prispel svojim vystúpením do programu na domácom remeselníckom
jarmoku – „Lozorské všelico“. Trieda
sovičiek a včielok prispela i svojimi výrobkami do ponuky jarmoku.

Predškoláci absolvovali výlet na biofarmu PRÍRODA. Prostredie je ako
stvorené pre detských návštevníkov, čo
naše deti i patrične ocenili. Rozdelení
do dvoch skupín si prezreli postupne
celý areál farmy, vypočuli zaujímavý výklad o živote na tomto hospodárskom
dvore a zoznámili sa so zvieracími obyvateľmi. V závere prehliadky im bača
Milan ponúkol ešte prehliadku po areáli na drevenom voze.
MDD - prebiehal počas dopoludnia na
školskom dvore v športovom duchu.
Deti sa presúvali po pripravených stanovištiach a formou zápolenia a súťaží
absolvovali pripravené športové disciplíny. V ponúknutých disciplínach si tak
otestovali a osvojovali svoje pohybové
zručnosti, postreh a koordináciu pohybov. Pri zdolávaní úloh a zápolení s
rovesníkmi si rozvíjali súčasne svoju individualitu i prosocionálne správanie.
pokračovanie na str. 11
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Po skončení všetkých disciplín a získaní všetkých pečiatok do svojej osobnej
kartičky boli súťaže ukončené a deti
odmenené. Sladká odmena ich čakala i
pri odchode domov.

Spravodaj obce Lozorno
I tento rok 5-6 ročné deti absolvovali
plavecký výcvik na plavárni Malina v
Malackách. Cieľom výcviku bolo priblížiť deťom vodné prostredie, pomocou
hier a cvičení ich naučiť bezpečne sa
pohybovať vo vode. Nácvik základných
plaveckých zručností na radosť plavčíka
deti hravo zvládali.
Posledný deň výcviku deti za odvahu,
zručnosti a vodné
aktivity
obdržali
„mokré vysvedčenie“ .
Snom
mnohých
škôlkárov je stať sa
požiarnikom. V jedno dopoludnie mali
možnosť vidieť skutočnú ukážku ich
práce. Stretnutie s

V rámci zážitkového učenia deti päť
týždňov pozorovali „motýliu záhradu“. Postupne zblízka a na vlastné oči
vnímali život piatich húseníc, ich zakuklenie a ďalší vývoj. Jedna húsenica
sa nezakuklila, pri ďalších štyroch zažili
deti jeden z množstva nádherných zázrakov prírody – vyliahnutie motýľov
z kukly. Počas pozorovania života motýľov ich kŕmili ovocím, kvietkami a
sladkou vodou. Asi po týždni ich motýlieho života spoločne vypustili motýľov
na školskom dvore do prírody.

pomoc mal dvoch bývalých škôlkárov
– dnes dobrovoľných hasičov Lukáša
Velschmidta a Patrika Fúrika. Spoločne
predviedli deťom hasičskú techniku
spojenú s ukážkami ich zásahovej činnosti v teréne i vnútornom prostredí.
Deti mali možnosť vidieť špeciálny hasičský oblek s príslušenstvom a dýchací
prístroj používaný pri zásahu. Najväčší zážitok mali pri skúšaní si prilby,
masky, či pobytu v požiarnickom aute
a možnosti trúbiť, spustiť „húkačku“,
vodu z prúdnice. Deťom sa tak naskytla
príležitosť uvedomiť si náročnosť ich
nesmierne obetavej práce.
Do konca júna sa tešíme ešte na profesionálne divadielko Žabí princ a slávnostnú rozlúčku s predškolákmi.
Soňa Sčepánová, MŠ Lozorno
Foto: Silvia Polášová

dobrovoľnými hasičmi sa uskutočnilo na
ihrisku neďaleko materskej školy. Na deti
čakalo
požiarnické
auto a traja dobrovoľní členovia hasičského zboru. Predviedli
deťom, čo všetko hasič potrebuje pri výkone svojej práce. Prezentáciu viedol pán
Lukáš Morávek, na

Malí futbaloví nadšenci „futbalová predprípravka“

V Lozorne vyrastajú malí futbaloví
nadšenci, ktorým úsmev na tvári vyčarí
práve futbal a strieľanie gólov do bránky. Od marca 2017 malí futbalisti vo
veku od 4 – 7 rokov trénujú 2 razy do
týždňa pod vedením skúsenej trénerky
Moniky Geržovej, ktorá súťažný futbal
na najvyššej prvoligovej úrovni hrala
bezmála 26 rokov. Spolu dosiahla 391
gólov.

Aktuálne trénuje
v
predprípravke
16 malých hráčov,
ktorí si osvojujú cit
k tímovému športu
a zručnostiam s loptou. Najmenší hráči
sa nepripravujú len
na rolu futbalistov,
všeobecne sa pohybovo rozvíjajú,
získavajú vzťah k
športu a utužujú vzťahy v kolektíve.
Aj keď futbalová kvalita im zatiaľ väčšinou chýba, dobiehajú to svojím entuziazmom a nasadením. A navyše na
rozdiel od „dospelákov“ hrajú vždy fér.
Veľakrát ich stačí pochváliť za snahu,
podporiť ich, aj keď sa niečo nepodarí,
najdôležitejšie je to, že sami chcú hrať
a trénovať. A reči, že na futbal niekto
nemá, sú v tomto ich veku nezmyslom.

Ďakujeme za možnosť zrealizovať tréningy na ŠK Lozorno a taktiež aj za
podporu všetkých. Veríme, že po prázdninovom oddychu budú detičky pokračovať a dosahovať skvelé pokroky a že
sa do tímu prihlásia ďalšie futbalové
detské talenty. Ak majú malí futbalisti chuť pridať sa, kontakt na trénerku
Moniku Geržovú je 0903 525 195.
Text a foto: Gabriela Ulehlová
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Zo života Základnej školy
ké množstvo kolotočov. Každý si mohol užiť to, čo chcel.
Niektorí boli v strašidelnom
dome, iní zasa využili kolotoče a tí odvážnejší vyskúšali aj
horskú dráhu. Po štyroch hodinách zábavy a adrenalínu
sme sa vybrali domov. Boli
sme unavení, plní zážitkov a
dobrej nálady.

Koncoročná plavba loďou

Druhácka cesta okolo sveta

V stredu 14.6.2017 bol krásny slnečný deň, ako stvorený na školský výlet.
Piataci sa vybrali preskúmať krásy južného Slovenska. Prvú zastávku mali v
Šamoríne, skadiaľ sa vybrali na hodinovú okružnú výhliadkovú plavbu loďou
po ramenách Dunaja a vychutnali si
nádhernú panorámu okolitej prírody.
Po malom občerstvení v hotelovom
parku a po návšteve zoologickej záhrady, ktorá sa v ňom nachádza, sa
presunuli do areálu multifunkčného
športového komplexu Bionicsphere
Šamorín, v centre ktorého sa vypína socha najväčšieho koňa na svete.
Dynamika a sila tejto sochy spočíva
v tisícoch platní z nerezovej ocele,
ktoré tvoria 8,3 metra vysokú hmotu. V centre Šamorína sa osviežili
sladučkou zmrzlinou a pokračovali
do areálu Vodného diela Gabčíkovo. Tu si prezreli plavebné komory
a započúvali sa do hučania mohutných vodných vĺn, ktoré v zlatistom
popoludňajšom slniečku pripomínali
morskú hladinu. Dozvedeli sa, že okolie
obrovskej vodnej elektrárne je doslova
rajom pre mimoriadne bohatú flóru a
faunu. Upravený terén okolia vodného
diela ponúka veľa možností na športové aktivity.

Počas tohto školského roka sme my,
žiaci 2.A triedy cestovali za hranice
Slovenska a oboznamovali sme sa s kultúrami celého sveta. Každý mesiac sme
pridali nový kontinent alebo svetadiel.
Rozprávali sme o Afrike, Ázii, Severnej
a Južnej Amerike, Antarktíde, Austrálii, Európe. Posledný mesiac sme pristáli u nás na Slovensku. Veľa sme sa toho
naučili.

Family Park
Koniec školského roka si šiestaci a siedmaci spestrili výletom do Rakúskeho
Family Parku. V parku sa nachádzalo
veľa atrakcií od živých zvierat až po veľ-

Eliška M.- „Pamätám si, že Anjelské vodopády sú najvyššie na svete.“
Jakubko B. a Riško H.- „Mont Everest je
v Ázii a je to najvyšší kopec na svete, má
skoro 9 km do výšky.“
Emka H.- „V Afrike sa nachádza Egypt.
Bola to ríša faraónov. S Egyptom susedí
Červené more.“
Veronika Š.- „V Rio de Janeiro v Brazílii
v Južnej Amerike býva najväčší karneval
na svete.“
Miško S. – „V minulosti bol čínsky múr
dvakrát taký dlhý ako dnes. V priebehu
času sa niektoré múry a steny rozpadli.
Tiež si ešte pamätám, že v Číne a Japonsku sa platí peniazmi, ktoré sa volajú Yeny a v kovových minciach je
väčšinou v strede dierka.“

Zber vrchnáčikov z PET
fliaš - vyhrali sme 3. miesto
Radi by sme sa pochválili, že sme v školskom roku
2016/2017 spoločnými silami
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vyzbierali 861 kg vrchnáčikov. Týmto
počtom sme sa v Západoslovenskej lige
umiestnili na krásnom 3. mieste. Ďakujeme, že ste sa zapojili do zberu vrchnáčikov a veríme, že aj v nasledujúcom
školskom roku budeme pokračovať v
zbere. Víťazné triedy čakala sladká odmena.

Medzinárodný deň detí
Maxim Gorkij raz povedal o deťoch:
„Deti - živé kvety zeme.“ Tie naše lozornianske mali na Deň detí veľa práce.
Nosili loptičky na lyžici do hrnca, hádzali čižmou na cieľ, skladali puzzle,
prenášali vodu v špongii z jedného
vedra do druhého, počítali fazuľky v
konzerve, odhryzovali si zo sladkého
perníka so zavretými očami, stavali domček z peny, pripínali papierové
kvety na kríky, lietali na metle, hľadali
rovnaké páry rôznorodých predmetov so zaviazanými očami a písali
tajuplnú knihu všakovakých užitočných kúziel. Roboty mali vyše
hlavy! Niet sa čo čudovať, veď tento
deň je dňom všetkých živých kvetov
zeme – všetkých detí. No najväčšie
prekvapenie prišlo až na samom
konci tohto namáhavého školského
dopoludnia. Christian Podmanický,
náš deviatak, vo výtvarnej súťaži s
názvom Budúcnosť sveta vyhral so
svojou kresbou spomedzi osemsto
päťdesiatich účastníkov prvé miesto! Tomuto výnimočnému výtvarníkovi a tichému žiakovi, ktorý rád rozpráva
svojimi kresbami prišla zagratulovať a
osobne odovzdať vecné ceny generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a
energetickej agentúry, ktorá túto súťaž
organizovala. Christian, všetci ti blahoželáme k tvojmu talentu a nie prvému
výtvarnému úspechu a tešíme sa, že
máme takého šikovného a talentovaného žiaka a spolužiaka.
ZŠ Lozorno, foto: archív školy
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Elektro-Haramia dáva šancu aj študentom z Lozorna
do zamestnania 15 študentov
a niekoľko z nich u nás pracuje doteraz,“ pochvaľuje si
majiteľ firmy Ján Haramia.
Elektro-Haramia je vyše 20
rokov jedným z najväčších
zamestnávateľov v obci a aj v
súčasnosti využíva možnosť
praxovať v tejto firme niekoľko chlapcov z Lozorna aj
z blízkeho okolia.

Študenti stredných elektrotechnických
škôl môžu vykonávať odbornú prax aj v
spoločnosti Elektro-Haramia v Lozorne. Najmä pre študentov z našej obce a
blízkeho okolia je to výborná príležitosť
nielen na zlepšenie ich odbornosti. Nemusia tak často cestovať do Bratislavy a
navyše majú možnosť získať zamestnanie v odbore priamo v mieste bydliska.
„So strednými školami spolupracujeme už
od roku 2005. Za ten čas u nás nastúpilo

Študenti učňovských škôl sa
chodia do Lozorna učiť každý
druhý týždeň na celých päť
dní, študenti priemysloviek absolvujú
vždy na jar a jeseň dvojtýždňovú prax.
Zoznamujú sa s výrobou nízkonapäťových rozvádzačov, montážou prístrojov
a ich zapájaním. V Lozorne nakoniec
študenti absolvujú aj praktické skúšky,
potrebné na získanie výučného listu.
„Náš majster má od každej školy, s ktorou spolupracujeme, certifikát a môže tak
viesť výučbu študentov, ako aj praktické
skúšky,“ vysvetľuje J. Haramia. „Sme

radi, že si takto môžeme vychovať kvalitných pracovníkov, takých nikdy nie je
dosť. Ešte viac nás teší, že takto dávame
príležitosť mladým priamo z Lozorna, odkiaľ pochádzajú aj mnohé generácie mojej
rodiny,“ dopĺňa J. Haramia.
Elektro-Haramia sa v obci angažuje
dlhé roky. Vďaka tejto rodinnej firme
sú napríklad osvetlené Športové námestie, Slnečná aj Potočná ulica, škola
ani športový štadión nemusia utrácať
za drobné elektroopravy, pomáha aj pri
stavaní máje či oprave čerpadiel, ktoré
dodávajú obci pitnú vodu.
„Na záver by som chcel starším deťom z
našej školy poradiť, aby sa nebáli odborných škôl so zameraním na elektro. Ak
pôjdu študovať na stredné priemyselné
školy na Adlerovej či Zochovej ulici v Bratislave, alebo na Strednú odbornú školu v
Ružinove, budú sa môcť zamestnať doma,
priamo v Lozorne. Dvere u nás majú vždy
otvorené,“ uzatvoril Ján Haramia.
redakcia, foto: Ján Haramia ml.

Jún - mesiac poľovníctva

Poľovnícke združenie Podhorie Lozorno v mesiaci jún organizovalo „Juniáles“ a výchovno- vzdelávaciu exkurziu pre deti.
Poľovnícky „Juniáles“ bol dňa 17.6.2017 v prostredí tunajšej priehrady, kde sa spievalo a tancovalo do neskorej noci.
Poľovníci uvarili tradičný výborný guláš z diviny a postarali
sa o občerstvenie. Druhou akciou poľovníckeho združenia
bola výchovno - vzdelávacia exkurzia pre deti zo základnej
školy v Lamači. Keďže tu máme koniec školského roka, bola
to vhodná príležitosť na prezentovanie práce poľovníka deťom. Pre deti bol pripravený bohatý program, z ktorého sa im
najviac páčila ukážka zbraní a streľba zo vzduchovky.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pripravili tieto akcie a chceme im popriať krásne prázdninové a dovolenkové leto plné
poľovníckych zážitkov.
PhDr. Paluková Vlasta
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Country guláš vykrúcal nosy
ozaj výborné. Avšak
vyhrať mohol len
jeden. Tento rok si
1. miesto „vyvaril“
pán Pavol Húbek, 2.
miesto družstvo Devínska Nová Ves a 3.
miesto získalo družstvo opäť z Lozorna,
„dr.Hrisko“. Ďakujeme organizátorom
p.Veronike Havlovej
a p.Rudkovi MasároVyhlásenie výsledkov odbornou porotou

Sobota 4.6.2017 - pre niekoho bežný
deň, tak trochu pracovný i oddychový.
Pre gurmánov a milovníkov výborného
guláša to bol deň, na ktorý sa mnohí
tešili. Od obeda na našej Lozornianskej
priehrade súťažili jednotlivé družstvá
vo varení toho svojho najlepšieho. Bolo
tam 10 kotlíkov, čiže rovnaký počet
súťažných družstiev. Vôňa sa rozliehala široko ďaleko a tak prilákala naozaj
veľa fanúšikov. Presne o 17. hod. bolo
vyhodnotenie. Podľa názoru odbornej
poroty sa veľmi ťažko hodnotilo. Ja
tiež môžem povedať, že všetky boli na-

Víťazný guláš

vi, ktorí celú akciu výborne pripravili,
obecnému úradu ako spolusponzorovi
a skvelej kapele Countryfied, ktorá sa
postarala o plný tanečný parket. Tešíme sa znovu o rok dovidenia!
Adriana Jánošová,
foto: Diana Minarovičová
Tohtoročný víťaz p. Pavol Húbek (v strede)

Udržiavame tradíciu našich otcov

Členovia DOHZ Lozorno pred požiarnou zbrojnicou

Sprievod cez dedinu

K našim tradičným cirkevným kresťanským oslavám patrí aj
procesia k svätému Floriánovi, patrónovi hasičov. Aj tento
rok oslava začínala svätou omšou v kostole. Za prítomnosti miestneho dobrovoľného hasičského zboru oblečeného v
hasičských rovnošatách sa potom veriaci dali do sprievodu
procesie, ktorý išiel cez obec k soche svätého Floriána.

dine Malovcovej za každoročnú krásnu kvetinovú výzdobu
pri soche sv. Floriána.
redakcia, foto: Tibor Végh

„To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov
je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 spoločníkov - vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s
nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána
dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.“ (zdroj internet)
Ďakujeme touto cestou všetkým členom nášho Dobrovoľného hasičského zboru Lozorno za ich obetavosť a službu, tiež
pánovi farárovi, že túto tradíciu zachováva a podporuje a ro-
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1.sväté prijímanie prijalo tento rok 24 detí
24 detí z našej farnosti dňa 28.5.2017
po prvýkrát prijalo Ježiša Krista v
Eucharistii. Krásna slávnosť prvého
svätého prijímania bola plná pokoja,
dôstojnosti a najmä radosti našich prvoprijímajúcich detí. Atmosféru umocňovalo aj nádherné počasie, ktoré si vo
sviatočnej atmosfére určite užili všetci doma, najmä so svojimi rodinami.
Všetkým prajeme a od Pána Boha vyprosujeme veľa požehnania a radosti.
Zuzana Filasová
Foto: Zlatica Rybárová

Cyklovýlet do Hohenau
kompou preplavili na
rakúsky breh Moravy do
mestečka Angern. Trasa
ďalej pokračovala cyklotrasou krásnymi vinicami, malebnou krajinou
a rakúskymi dedinkami.

Klub lozornianskych turistov uskutočnil 27.5.2017 cyklovýlet do Hohenau.
Výletu sa zúčastnilo 22 turistov. Trasa, v celkovej dĺžke 113 km, viedla z
Lozorna do Záhorskej Vsi, kde sme sa

Cestou sme si prezreli
Rochuskapelle v Manersdorfe s fantastickou akustikou, ktorej
naši speváci neodolali
a schuti si zaspievali. Navštívili sme i
pamätné miesto pri Duernkrute, na
ktorom sa v auguste 1278 uskutočnila
bitka medzi českým železným a zlatým
kráľom Otakarom II. a rímskym kráľom

Po doplnení kalórií v čínskej reštaurácii v Hohenau sme prešli na slovenskú
stranu a navštívili sme známe miesto –
tzv. trojštátie, kde sa vlieva rieka Dyje
do Moravy a susedia tu tri štáty Rakúsko, Česko a Slovensko.
Cesta domov nám už s vetrom od chrbta rýchlo ubehla a v lábskom Čapáši
sme v družnej debate skonštatovali, že
sme strávili príjemnú sobotu okorenenú športovým výkonom.
B.Horváth, foto: A.Dvoran

Ochrana úrody

Ochrana lesov
Každoročne najmä v čase dlhotrvajúceho sucha je najväčšie nebezpečenstvo vzniku požiarov. Väčšina
požiarov súvisí s nezodpovednosťou
ľudí, respektíve podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov
a zakladania ohňa v prírode. Lesné
požiare v mnohých prípadoch začínajú horením pôdneho pokrytia a
postupným šírením plameňa. Keď
začne horieť les, je väčšinou neskoro.
Navyše požiare v lesoch sa následkom
vetra alebo vzdušných prúdov môžu
preniesť na veľké vzdialenosti. Likvidácia týchto požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si veľa techniky, ľudí a
často aj spoluprácu s občanmi. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom trvá i niekoľko rokov.
S cieľom predísť vzniku požiarov upo-

Rudolfom Habsburským I. Český kráľ v
tejto bitke padol a začala vláda Habsburgovcov.

zorňujeme na:
- Dodržiavanie zásad protipožiarnej
bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Ochrana úrody pred požiarmi sa týka
všetkých občanov, ktorí by mali byť v
tomto období mimoriadne ostražití a
opatrní. Preto vás upozorňujeme na
dôsledné dodržiavanie zákazov:

- Zákaz fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom

- Zákaz fajčenia pri kosení, žatve, zvážaní a skladovania sena a obilia

- Zakladať oheň len na miestach tomu
určených a potrebu mať ho pod neustálym dozorom; pred odchodom ho riadne uhasiť.

- Zákaz zakladania ohňov v prírode

Lesy sú naším spoločným bohatstvom,
upevňujú a vracajú nám zdravie. Z
ekologického hľadiska plnia nenahraditeľnú funkciu. Verím, že aj vy vaším
konaním a pričinením môžete kladne
ovplyvniť stav požiarovosti a ochranu
lesov pred požiarmi.

- Zákaz manipulácie s otvoreným plameňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- Zákaz vypaľovania porastov a bylín,
kríkov a stromov
Spracoval Jaroslav Urban st., preventívár obce Lozorno a vrchný inšpektor
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Turistické zážitky
točnej ceste domov sme mali objednanú obhliadku mesta Olomouc, kde
nás sprievodkyňa zaviedla na najzaujímavejšie miesta. Napr. na Dolnom
námestí sa nachádza mariánsky barokový morový stĺp postavený v roku
1713, olomoucký orloj je od 15. storočia súčasťou severnej strany radnice.
Navštívili sme aj kostol sv. Michala,
videli štyri jeho zvony vo veži, ďalej katedrálu sv. Václava – druhú najvyššiu v
Českej republike a ďalšie zaujímavosti.
Nakúpili sme si tiež olomoucké syrečky
v tvare zákuskov v cukrárni.

Praded 1492 m n.m.
Upútavka na trojdenný zájazd autobusom bola jasná. Ale v dňoch 29.4.
– 1.5.2017 turisti z Klubu turistov Lozorno toho stihli neúrekom. Hneď prvý
deň cestou do moravských Jeseníkov
sme sa zastavili na renesančnom zámku Velké Losiny, kde nás sprievodkyňa
odborným výkladom vtiahla do jeho
histórie, ktorá začínala niekedy v 14.
storočí.
Z iného súdka bola návšteva prečerpávajúcej elektrárne Dlouhé stráne, ktorá
leží v katastri obce Loučná nad Desnou
v okrese Šumperk a jej výstavba bola
zahájená v roku 1978. Do prevádzky
bola uvedená až v roku 1996 a zaradila sa medzi sedem najväčších divov v
Českej republike. Horná nádrž leží na
hore Dlouhé stráne v nadmorskej výške
1350 m a má celkový objem 2,72 mil.
m3. Tam sme sa bohužiaľ nedostali pre
množstvo snehu, ale vďaka sprievodcovi sme sa oboznámili s jej prevádzkou,
navštívili sme rozvodňu, kam sme sa
dostali dlhým tunelom v samotnej hore

a odfotili sme sa pri dolnej nádrži, ktorá má celkový objem 3,4 mil. m3. Táto
vodná elektráreň je vybavená najväčšou reverznou turbínou v
Európe s inštalovaným výkonom 325 MW.

Oplatí sa investovať do odborných
výkladov na konkrétnych miestach,
nakoľko sú zážitky precítené intenzívnejšie a okorenené vždy nejakou zaujímavou informáciou.

V nedeľu bola naplánovaná
túra na Praded, najvyšší vrchol Moravy s rozhľadňou,
televíznou vežou a reštauráciou. Pre veľké množstvo
snehu (30.apríla!) sa plán
zmenil, ale všetci spoločne
sme nakoniec absolvovali
náhradný variant. Naším
autobusom sme sa vyviezli do lyžiarskeho strediska
„Ovčárna“ v nadmorskej
výške 1300 m. Odtiaľ pešo
očarujúcou zimnou krajinou na Praded. V lete vraj
je na tomto úseku toľko turistov, že zásobovacie auto
má problém pomedzi nich
prejsť.
V pondelok 1. mája na spia-

„Lozorský okruh“ – 10. jubilejný ročník
zorganizovaný Klubom turistov Lozorno odštartoval tradične z priehrady,
kde bol i cieľ. Zaregistrovaní turisti si
mohli vybrať z túr: 10 km, 20 km, 30
km, 35 km a 40 km v rámci Malých
Karpát. Nultý ročník tohto podujatia sa
uskutočnil v roku 2007 s účasťou 106
turistov. Každým ďalším rokom počet
narastal a v deň konania 20.5.2017
sme zaregistrovali 291 turistov. Účasť

bola omnoho vyššia, lebo sme sa stretli
na túrach aj s neregistrovanými. Najväčší úspech má 20 km okruh, kde sú
stanovištia na najkrajších miestach
(Skala), potom 10 km okruh, stanovište na Červenom domčeku (opekanie
špekáčikov) a samozrejme cieľ v príjemnom prostredí lozornianskej priehrady. Pri hudbe a chutnom guláši sme
strávili ďalšie hodiny, tento rok i s bo-

nusom navyše. Pogratulovali sme našej
najstaršej aktívnej turistke Agnese Rácovej k jej osemdesiatke. Pani Rácová
môže byť vzorom pre mladšie ročníky
v tom, že ak ešte stále váhajú niečo pre
svoje zdravie urobiť, je najvyšší čas začať.
Soňa Foltýnová
Foto : Alojz Dvoran
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