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zadarmo

Zdokonaľovať sa je zábava

Rozhovor s Viktorom Štefekom, ktorý reprezentoval Slovensko na súťaži v Paríži
Ako si sa dopracoval k profesii kaderník ?
Vždy som chcel pracovať s ľuďmi a keď som
sa rozhodoval kam na školu, tak pre mňa
bola ideálna voľba ísť za kaderníka. Samozrejme v dobe keď som začínal, to bolo pre
chlapa netradičné povolanie. Predovšetkým
vo vnímaní ľudí, najmä žien, keďže v minulosti boli častejšie holičstvá pre mužov a
kaderníctva zase pre ženy. V súčasnom svete sa pod pojmom kaderníctvo rozumie, že
sa tam strihajú ženy aj muži.
Koľko sa venuješ tejto profesii?
To, aby sa človek naučil kaderníckemu remeslu, musí absolvovať 3 ročnú školu. Kadernícke remeslo, ako som už v úvode spomínal, je práca s ľuďmi, konkrétne priamo
na ľuďoch a o to je to ťažšie. Z mojej skúsenosti viem, že 3 roky na to, aby sa človek
naučil na dobrej úrovni zvládnuť toto remeslo, určite nestačí. Som kaderníkom 6 rokov
a netvrdím, že všetko ovládam. Stále sa
mám čo učiť. Zdokonaľovať sa je v tejto práci zábava.
Nedávno si sa umiestnil v kaderníckej súťaži. O akú súťaž išlo? Kde v Európe to
bolo?

Viktor Štefek, ktorý reprezentoval Slovensko na súťaži v Paríži
Áno, je pravda, že som sa zúčastnil na súťaži, konkrétne to boli majstrovstvá sveta
v účesovej tvorbe, ktoré sa konajú každé
dva roky. Ja som bol v novembri minulého
roka v Paríži. Nie je jednoduché sa dostať
na takúto súťaž, človek musí absolvovať
a umiestniť sa v prvej trojke na majstrovstvách Slovenska v účesovej tvorbe, čo sa mne

podarilo. Skončil som na 1. meste na majstrovstvách Slovenska. Ako prvé, čo je dôležité, je mať prvotný nápad účesu, ktorý treba rozvíjať. Na súťaži sa tvoria účesy, ktoré sa bežne nenosia. To je na kaderníckych
súťažiach úžasné, že ľudia vidia umenie do
pokračovanie na strane 10

Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2011
Dôležité informácie
sčítanie obyvateľov
domov a bytov!
Štatistický úrad Slovenskej republiky
oznamuje, že sčítanie obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011 sa vykoná v čase od
13. mája do 6. júna. Vyplýva to z nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa
ustanovuje čas sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
V roku 2011 bude možné po prvý raz v histórii
využiť nielen klasické tlačené sčítacie formuláre, ale aj ich identickú elektronickú formu.

Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011
navštevovať domácnosti, ktoré patria
do ich sčítacieho obvodu. Počas výkonu
činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa osobitným poverením, ktoré
mu vydal starosta obce alebo príslušný orgán štátnej správy, ak je sčítacím komisárom pre osobitný sčítací obvod. Sčítací komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá.
Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti,
pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí Vás o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na
Vaše otázky. Ak ste definitívne rozhodnutý
vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára.
pokračovanie na strane 2

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 683 39
+421 905 912 976
+421 907 119 482
Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Milí Lozorňania!

Spolu so zastupiteľstvom máme za sebou „vládu 100 dní“. Nechcem vám však vypisovať, čo
všetko som spolu s OZ a pracovníkmi OcÚ urobil, ale chcem iba všetkým vám poďakovať za
podporu a ústretovosť. Stretávam sa v obci s ohlasmi na moju - našu prácu, aj dobrými, ale aj
hanlivými. Je to dobrá odozva – informácia na činnosť starostu, OcÚ a OZ a ako som viackrát
povedal, čas ukáže či zvolená cesta je dobrá, alebo zlá. Osobne som presvedčený, že zvolená
cesta je dobrá. Aká to cesta je? Cesta spolupráce a poctivej roboty!
30.4.2011. Ďalší problém vystal s materskou škôlkou, teda hlavne s jej kapacitou.
Požiadavka mamičiek o umiestnenie svojich detí do MŠ je väčšia, ako je jej kapacita. Máme navrhnuté dve riešenia. Buď dostavbu, teda rozšírenie budovy MŠ alebo
prestavbu budovy v areáli základnej školy,
teda časti, ktorá bola určená ako byt školníka ZŠ. Tu je však problém s p.Sámelom, ktorý tento byt obýva v rozpore s morálkou a
s poslaním, na ktoré tento byt bol v minulosti určený.
Rozhodol som, že ideme obnoviť súdny
spor s p.Sámelom a urobím všetko možné
a aj nemožné, aby „školníkov“ byt v ZŠ opäť
slúžil svojmu pôvodnému účelu!

Starosta obce Ľubomír Húbek
V súčasnej dobe je v obci dosť vecí „zanedbaných“, čo bude treba veľmi rýchlo doriešiť a napraviť. Ozývajú sa hlasy z radov
obyvateľov obce. Boli už na OcÚ doručené
aj prvé petície od vás - občanov. Ide hlavne
o zrekonštruovanie mobiliáru obce (lavičky,
odpadkové koše, detská preliezka) na Kozinskej ulici. Tu som dal slovo, že park na
Kozinskej ulici bude zrekonštruovaný do

Oznamy

Čo ďalej? Čistota v obci je tak isto našou vizitkou. Žijú medzi nami občania, pre ktorých je čistota a poriadok neznámy pojem a
to o čiernych skládkach odpadu v extraviláne obce ani nehovorím.

Preto chcem požiadať, poprosiť, upozorniť,
ale hlavne vyzvať vás všetkých, aby mesiac
máj bol mesiacom skrášľovania Lozorna. Závidíme, keď dedinky v cudzine majú krásne
parky, muškátové výzdoby a kadečo iné.
Pýtam sa sám seba a zároveň aj vás, prečo
to nemôže byť aj u nás? Ako som spomínal,
za verejné priestranstvá bude zodpovedať
obec, ale predzáhradky a okolia domov si
musí urobiť každý sám!
Záverom si iba dovolím vás všetkých upozorniť, teda tých, čo majú dažďové zvody
napojené na splaškovú – verejnú kanalizáciu, aby do termínu uvedenom vo výzve tieto zvody odpojili.
Je to v príkrom rozpore so zákonom
č.442/2002 Z.z.

Likvidácia týchto čiernych skládok stojí
obec, teda nás všetkých veľa peňazí. A vinníci? Príde aj na nich!

Celkom na záver mi dovoľte vám všetkým
popriať príjemné jarné spolunažívanie, toleranciu a pevné zdravie!

Snažíme sa vo väčšej miere využívať na čistenie obce pracovníkov OcÚ a spol.s r.o. Lozorno, ale ak nepriložíme „ruku k dielu“

S úctou váš starosta!
Ľubomír Húbek

Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2011

OÚ v Lozorne oznamuje občanom,
že ku dňu 20.apríla 2011 sa vzdala
poslaneckého mandátu a tiež predsedníctva v Kultúrnej komisii Mgr.
Dana Rušinová. Novým poslancom
sa stal a slávnostný sľub na obecnom
zastupiteľstve zložil Mgr. Milan Stanislav. Novou vedúcou Kultúrnej komisie pri OÚ sa stala p.Adriana Jánošová.

dokončenie zo strany 1

Obecný úrad Lozorno a Národná dialničná spoločnosť oznamuje, že stretnutie troch obcí (Marianka, Záhorská
Bystrica a Lozorno) k pripomienkovaniu tunela KARPATY bude v CK Lozorno dňa 12.5.2011 o 16.30 hod.

• C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo
správca domu za každý dom - za každý dom
jedno sčítacie tlačivo
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všetci, bude tá naša krásna záhorská dedinka Lozorno iba priemerná!!!

Od sčítacieho komisára prevezmete tieto
sčítacie tlačivá:
• A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena
domácnosti
• B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú
bytovú domácnosť

Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie tlačivá,
prečítajte si vysvetlivky. Mali by Vám pomôcť zapísať údaje úplne, správne a pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisujte modrým alebo
čiernym perom. Sčítacie tlačivá neskladajte,

chráňte ich pred poškodením a zničením.
Po prvý raz v histórii si budete môcť vybrať,
či sčítacie tlačivá vyplníte v listinnej podobe
alebo elektronicky.
Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací
komisár opäť navštívi Vašu domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané
tlačivá a v prípade potreby Vás vyzve, aby
ste doplnili alebo spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od
všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode,
ktoré sa nesčítali elektronicky.
Viac informácii sa dočítate na webovej
stránke obce.
Zdroj : Štatistický úrad SR
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OZNAMY OBCE

Diaľnica D4, Ivanka sever – Záhorská Bystrica

Obecný úrad v Lozorne oznamuje termíny zvozu elektronického odpadu a nadrozmerného komunálneho odpadu:

6. mája 2011 (piatok)
– jarný zber elektronického odpadu

Najbližší termín zasadnutia OZ
19. mája 2011 o 19:00 hod. Zasadnutia sú verejné.
Miesto konania OZ – Obecný úrad Lozorno, Hlavná ul. č.1.

11. mája 2011 (streda)
– nadrozmerný komunálny odpad

LOZORNO spol. s r.o. uverejňuje aktuálny
platný cenník vodného a stočného na rok
2011, keďže ceny boli doteraz nejednoznačne
a celkovo neprehľadne uvádzané vo viacerých
uzneseniach Obecného zastupiteľstva.
Ceny sa oproti minulému roku nezmenili.
Cenník je uverejnený aj na www.lozorno.sk v
sekcii OBEC / Lozorno spol. s r.o. / Dokumenty.
Súčasne tam budú uverejnené aj nové „Všeobecné zmluvné podmienky pripojenia na obecný vodovod a obecnú kanalizáciu, dodávky pitnej vody z obecného vodovodu a odvádzania
odpadových vôd obecnou kanalizáciou“.

Oznamujeme občanom, že dňa 13. apríla 2011 bola na tunajší
úrad z Ministerstva životného prostredia SR doručená Správa o
hodnotení činnosti podľa zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na navrhovaný projekt: „Diaľnica D4,
Ivanka sever - Záhorská Bystrica“. Kompletný materiál je k dispozícii na Obecnom úrade v Lozorne, kde je možné počas stránkových hodín do správy nahliadať, robiť si z nej výpisy, odpisy a to
po dobu 30 dní, t.j. do 13. mája 2011.

Cenník vodného a stočného platný pre rok 2011:
Kategória /

Cena za m3

Vodné
bez DPH

Vodné
s DPH

Stočné
bez DPH

Stočné
s DPH

Maximálna cena ÚRSO

1,0169

1,2562

1,2345

1,4814

Fakturačná cena bez zľavy

0,97

1,164

1,23

1,476

So zľavou za trvalý pobyt

0,58

0,696

0,77

0,924

* So sociálnou zľavou

0,36

0,432

0,50

0,60

Poznámka – * Sociálna zľava pre obyvateľov v starobnom a invalidnom dôchodku s trvalým pobytom v obci v jednočlennej domácnosti s mesačným príjmom do 330 €, alebo
vo viacčlennej domácnosti s mesačným príjmom do 550 €.

Sadzby nájomného v Centre kultúry obce Lozorno platné od 1.5.2011
Miestnosť

Rozloha
(m2)

Pravidelné aktivity
(€/hod.)

Jednorazová akcia do 5 hodín
(€/hod.)

Jednorazová akcia nad 5 hodín
(€/hod.)

Neziskové
aktivity

Komerčné
aktivity

Občan
Lozorna

Občan
Lozorna

Neziskové
aktivity

Komerčné
aktivity

Neziskové
aktivity

Komerčné
aktivity

Veľká sála

178

7,50

15,00

10,00

15,00

30,00

7,00

10,50

21,00

Šatne za pódiom veľkej sály

23,8

1,00

2,00

1,33

2,00

4,00

0,93

1,40

2,80

0,25

0,50

0,33

0,50

1,00

0,23

0,35

0,70

0,38

0,75

0,50

0,75

1,50

0,35

0,53

1,05

Ozvučovacia technika
veľkej sály
Prezentačná technika
veľkej sály

*
jednorázovo

Zasadačka-učebňa

18,97

0,80

1,60

1,07

1,60

3,20

0,75

1,12

2,24

Tančiareň

62,74

2,62

5,23

3,49

5,23

10,46

2,44

3,66

7,32

Výtvarná

30,96

1,29

2,58

1,72

2,58

5,16

1,20

1,81

3,61

Knižnica

31,02

1,29

2,59

1,72

2,59

5,17

1,21

1,81

3,62

Klub mladých

44,08

1,83

3,66

2,44

3,66

7,32

1,71

2,56

5,12

Všetky uvedené hodinové a pevné sadzby sú v € bez DPH.
Občan Lozorna
Neziskové aktivity
Komerčné aktivity

Sadzby pre individuálne aktivity jednotlivcov, ako sú svadby, oslavy výročí, promócií, kary a podobne.
Kultúrne, spoločenské, vzdelávacie, pohybové a iné aktivity, ak sú bez poplatkov, alebo u nich predpokladaný výnos
významne neprevyšuje predpokladané náklady na usporiadanie akcie.
Predajné akcie, reklamné a prezentačné akcie, a akcie u ktorých súhrnný inkasovaný výnos významne prekračuje
náklady na usporiadanie akcie.

Skupinové neziskové aktivity spolkov a občanov Lozorna a akcie ktoré sú zahrnuté v pláne kultúrnej činnosti obce: Nájomné uhrádza obec
* jednorazový poplatok za príchod technika, zapojenie a spustenie ozvučovacej a/alebo prezantačnej techniky
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Aprílové centrum kultúry

Milí priatelia,
dostáva sa vám do rúk nové vydanie
nášho Spravodaja. O jeho vynovený grafický vzhľad sa postaral uznávaný grafický dizajnér, výtvarník a fotograf Julo
Nagy, bývajúci v Lozorne. Budeme sa
snažiť, aby vychádzalo častejšie ako doteraz. Keď to bude v našil silách mesačne
alebo formou občasníka. Budete tak mať
aktuálnejší prehľad o najbližších podujatiach v obci, či možnosť dozvedieť sa, čo sa
dialo v predchádzajúcom mesiaci. Vo veľkej miere to však záleží aj od vás a od vašich príspevkov. Preto vás chcem poprosiť, ak máte či už za organizáciu alebo
za jednotlivca príspevky, ktoré by ste chceli uverejniť, aby ste ich priebežne posielali na adresu centrum.kultury@lozorno.sk.
Najneskôr však do konca tretieho týždňa
v mesiaci. Teším sa na spoluprácu s vami.
Prajem vám príjemné čítanie.
Barbora Hurajová
„Posledná krížová cesta Jána Pavla II.“ - to
bol názov prednášky o posledných dňoch
pápeža, ktorého cirkev 1.mája vyhlásila za
blahoslaveného. Prednášajúci bol Vdp. Jozef Kováčik, hovorca Konferencie biskupov Slovenska, ktorý začiatkom apríla prijal naše pozvanie. Prednáška bola spojená s
dokumentom „Deň so svätým otcom“. Plná
sála ľudí, medzi nimi aj naši priatelia od susedov – Seniorville Jablonové, na vozíčkoch
i bez nich, počúvala so záujmom svedectvo
o živote tohto úžasného človeka a nezabudnuteľného pápeža.
9. apríla sme mali vzácneho hosťa – nášho
rodáka, víťaza zlatej olympijskej medaily z
r.1976 v Montreale a 3-násobného majstra sveta v šprintovej cyklistike - Mgr. Antona Tkáča. Koncom marca oslávil svoje životné jubileum – 60 rokov, ku ktorému sme mu
zagratulovali a počas besedy sme sa podozvedali veľa zaujímavostí zo športového zákulisia a zaspomínali na časy detstva v Lozorne. Rozhovor s našim hosťom si budete
môcť prečítať v najbližšom čísle spravodaja.
Na tvorivej dielni „Výroba veľkonočných dekorácií“ si prišli na svoje tí, ktorí mali chuť
si vyrobiť svoju vlastnú veľkonočnú ikebanu. Materiál bol po ruke, tak mamičky aj detičky pustili uzdu svojej fantázii a že vznikli pekné výtvory, svedčia aj naše fotografie.
O tom, že „nie je prednáška ako prednáška“
a že počúvať sa dá aj tvorivo sa presvedčili
účastníčky motivačnej prednášky s názvom
„Majú sa ženy rady?“. Po úvodnom rozohrievaní a rozoberaní myšlienok typu – „je na-
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foto: Peter Vrbinčík
jpríťažlivejšou vlastnosťou žien, že sú opakom mužov?“ sa rozprúdila živá debata o
tom, ako je mužské a ženské videnia sveta
rozdielne...Predpokladám, že keby tam bol
nejaký chlap, asi by dlho neobsedel a utekal by kade ľahšie. Ale chlapi nebojte sa, nešlo o žiadne feministické spiknutie, len rozoberanie toho, čo už dávno vieme: sme iní
a to je na tom to krásne. A naučiť sa spolu správne komunikovať a počúvať sa je základom každého vzťahu, nie len medzi mu-

zabalených do humoru“ . Srdečne pozývam
nie len ženy, ale aj mužov.
To, že v našej dedinke máme veľa zručných
a šikovných ľudí ste mohli vidieť na vlastné oči počas Veľkonočného jarmoku. Čakali
na vás ručne robené jarné i celoročné dekorácie z dreva, venčeky, ozdoby do kochlíkov,
keramika, sviečky z včelieho vosku, výrobky
ľudí z chránenej dielne OZ Lepší svet a rôzne iné oku lahodiace ozdoby. Doobeda nám

foto: Barbora Hurajová
žom a ženou. A keďže sa zúčastneným dámam takýto typ motivačnej prednášky zapáčil, life kouč Mgr. Janette Šimková, ktorá nás prednáškou sprevádzala, ponúkla
hneď niekoľko ďalších zaujímavých tém.
Najbližšia z nich (25.5.2011) sa bude venovať tomu, ako hovoriť o vlastných prianiach a potrebách tak, aby vás druhí chápali a
najmä zásadným chybám v komunikácii,
ktoré vyvolávajú konflikty. Bude mať názov
„Päť smrteľných komunikačných hriechov

foto: Barbora Hurajová
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spestrilo program veselé vystúpenie detského speváckeho zboru „Vajíčko“ a p. Lucia
Haráková nám predviedla ukážku techniky
plstenia z ovčej vlny. Poobede nás p. Hrica
učil pliesť korbáč a niektoré deti si domov
odniesli svoj prvý vlastnoručne vyrobený,
s nedočkavosťou, kedy ho vyskúšajú.
Koncom mesiaca nás pôvodne čakalo divadelné predstavenie „Ženský zákon“ v podaní Divadla na Hambálku. Keďže však
hlavná predstaviteľka náhle ochorela, pripravili si pre nás náhradný program. Predstavenie „Muž mojej ženy“ bolo plné vtipných dialógov medzi dvomi hercami- chlapmi. Keď sa stretne východniar so Záhorákom, očakávali by ste značné komunikačné
problémy. No títo dvaja si rozumeli dokonale. Mali totiž veľa spoločného. Jednu ženu...
Na záver chcem srdečne poďakovať za nezištnú pomoc Julovi Nagyovi, ktorý je za
tvorbou všetkých krásnych plagátov na podujatia Centra kultúry.

foto: Oľga Božecová

Barbora Hurajová, CK Lozorno

foto: Barbora Hurajová

Vďaka ti mama
8.máj o 15:00 v CK
Srdečne vás pozývame na 20.výročie osláv Dňa matiek v našej obci.
Prídite si vypočuť tie najkrajšie vinše mamičkám od malých škôlkarov
alebo najkrajšie zhudobnené lásky
vyznania v podaní miestnych speváckych súborov. Kultúrny program
prídu spestriť aj mažoretky.
A to všetko pre vás milé mamy, že
vás máme, že ste s nami.
„Vďaka ti mama, vďaka ti za život, za
lásku, za prácu.“
ZO SZŽ v Lozorne
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Zažite históriu na vlastnej koži
Počas víkendu 21. a 22. mája 2011 otvorí
Hrad Červený Kameň svoje brány všetkým návštevníkom so záujmom o historické remeslá, hudbu, tanec a šerm. Festival organizuje spolu s Hradom Červený
kameň občianske združenie Argyll, ktoré má dlhoročné skúsenosti s podujatiami
na Hrade Devín a iných miestach dýchajúcich dobami dávno minulými.
Festival Červený Kameň predstavuje príležitosť na aktívny relax v prírode hlavne pre
rodiny s deťmi, avšak na svoje si prídu aj
iné vekové kategórie. Kombináciou nových
a už osvedčených prvkov ponúkne festival
kultúrno-historickú zmes kvalitnej zábavy, ktorej nebude nechýbať pestrosť, vzrušenie a aktivity pre všetkých. Na hlavnom
pódiu budú divákov už tradične čakať bojové i divadelné vystúpenia historického šermu v podaní domácich i zahraničných šermiarskych skupín, prezentácie lukostreľby a predvedie sa i skupina Bludní rytieri
so svojim bohatým delostreleckým arzenálom. Roc´hann, Vŕbovské vŕby a iné obľúbené skupiny ponúknu návštevníkom historickú hudbu rôznych žánrov a období.
Predstaví sa aj tanečná skupina Galthilion a
ďalší tanečníci so širokým repertoárom dobových tancov. Nočné pódium ovládne orientálny program, ktorý odštartujú vystúpenia brušných tanečníc. Zimomriavky spôsobí známe fakírske duo Aratron Aspis, ale aj
špeciálna pyroshow počas koncertu mladej
skupiny Rust2dust.

Neďaleko hlavného pódia môžu v sebe návštevníci objaviť talent Robina Hooda či Wiliama Tella pri streľbe z luku a kuše. Duša
veľkomoravského bojovníka sa v nich prebudí pri vrhu oštepom, či použitím strelných a vrhacích zbraní v strelnici. Historickí nadšenci si môžu vychutnať časový
prierez dobovými vojenskými tábormi ale
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i prechádzku po starobylom jarmoku. Tá
im umožní vidieť na vlastné oči prácu kováča, čipkárky alebo hrnčiara. Festival Červený kameň nezabúda ani na najmenších. V
detskom kútiku susediacom s jarmokom je
pre nich pripravená streľba z miniatúrnych
katapultov, hod na cieľ podkovou či zápasenie s rytierskymi zbraňami. Už tradične si
deti môžu užiť aj populárnu jazdu na koni.
O gastronomickú pohodu návštevníkov sa
postarajú okrem stánkov s cigánskou pečienkou a inými grilovanými pochúťkami aj
stredoveké pekárske špeciality či tradičné
nápoje ako kvas alebo medovina.
Všetci návštevníci sú vrelo vítaní v areáli
hradu Červený kameň od 10.00 až do neskorších večerných hodín. Viac informácií o
podujatí na www.festivalcervenykamen.sk .
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Aprílové klebietky
materskej školy

Apríl začal čarovne a bol plný kúziel . Navštívil nás starý dedko kúzelník, ktorý
mal v jednom kufri skryté svoje kúzla a
triky a všetkých zabavil a potešil.
Tradične ako každé predjarie sme spolu
s deťmi vyniesli k potoku slamenú figurínu ženy MORENY – odetej ako za starodávna . Deti ju spevom niesli dedinou až
k obecnému úradu a odtiaľ ďalej k potoku. Pri pálení Moreny- symbolu končiacej sa zimy, si želali, aby odišla zima a bola
teplá jar. Spevom veselých jarných pesničiek privolávali teplé slnko. Pri slovách: “
Morena, Morena, zapálime ťa, do vody ťa
hodíme, takto ťa odprevadíme, nech rozkvitne zelený háj a nech príde teplá jar“
sme zapálenú Morenu hodili do potoka a
spevom jarných piesní sa vrátili na školský dvor. Tradície a ľudové zvyky majú u
nás svoje miesto, želáme si, aby prežili pre
ďalšie generácie.
Veľkú Noc sme oslávili tradične výrobou
veľkonočných ozdôb a motívov, maľovaním kraslíc a vo všetkých troch triedach
sa šatne i triedy skrášlili rôznorodými jarnými dekoráciami, ktoré si deti vyrobili.
Pekné a tvorivé dopoludnie prežili škôlkári v prítomnosti dedka Matúška Tvrdoňa - p. Demetera. Ukázal deťom techniku pletenia korbáčov, porozprával im o
jarných a veľkonočných zvykoch v minulosti a tí šikovnejší si trpezlivo a so záujmom plietli korbáč za jeho aktívnej pomoci i sami. Posledný spoločný deň pred
jarnými sviatkami mali veľkonočné zvyky u nás svoju moc, z korbáčov v rukách
chlapcov sa dievčatá veselo krútili a potom s radosťou chlapcom viazali na korbáče pestrofarebné stužky.
Na Deň Zeme sme si pripomenuli životné prostredie, jeho stav a potrebu ochrany. Pri pobyte na školskom dvore sme vy-

Míľa pre
mamu
v Lozorne
Pri príležitosti Dňa matiek vás MC
Muška v spolupráci s Úniou materských centier a pod záštitou starostu obce Lozorno – p.Húbeka, pozýva na ďalší ročník podujatia Míľa
pre mamu. Bude sa konať v sobotu
7. mája 2011. Trasa: priehrada Lozorno – ranč Abeland. Od 15.30 –
16.30 hod. bude prebiehať registrácia
účastníkov a o 16.00 hod. hromadne
odštartujeme od priehrady Lozorno.
Na Abelande pripravujeme pre deti
bohatý program a malé občerstvenie. O 17.00 nás čaká predstavenie
divadielka Dunajka, máme pripravené maľovanie na tvár, rôzne hry a súťaže, darčeky pre deti a taktiež darček pre každú zúčastnenú mamičku.
Mamičky a oteckovia nájdite si čas,
zoberte aj babky, dedkov, tety, ujov
a príďte stráviť príjemné popoludnie
s dobrou náladou a so zábavou pre
vaše deti.
Adriana Pavlovičová, MC Muška

Talent školy

čistili priestor dvora, upravili hrantíky a
svoje prostredie pre hry. Cez ekohry a činnosti spojené s prírodou myslíme na to,
že príroda je čarodejka, ktorá neustále
mení svoju krásnu podobu a v starostlivosti o ňu budeme podľa našich možností
a schopností ďalej pokračovať. V máji nás
čakajú popri našej výchovno - vzdelávacej
práce ďalšie zaujímavé aktivity a činnosti.
Privítame u nás naše mamy a spolu s nimi
na besiedkach po triedach prežijeme sviatok Dňa matiek. Predškoláci potešia všetky mamy na obecnej oslave Dňa matiek v
Centre kultúry.
Budeme čistiť okolie potoka a separovať
nazbieraný odpad. O živote včely v úle
nám príde porozprávať p. Tvrdoň a spolu
s názornými ukážkami priblíži deťom život včiel vo včelstvách. Navštívime miestnych požiarnikov a budeme spoznávať ich
prácu a poslanie.
Za MŠ Lozorno, Soňa Ščepánová
foto: archív MŠ

Dňa 4.apríla 2011 sa deti zo ZŠ Lozorno zúčastnili finále súťaže „Talent
školy“. Vo veľkej sále Centra kultúry
to bzučalo ako v úli. Deti sa predvádzali v rôznych disciplínach - v speve,
tanci, športových zručnostiach. Bolo
ťažké určiť víťaza, lebo všetky boli
veľmi šikovné. Nakoniec sa porota
rozhodla oceniť výkony týchto detí:
• M. Dvoran
- geografické vedomosti
• K. Filasová, M. Harák,
V. Šusterová, M. Matejovič - tanec
• M. Prokop, M. Matejovič - diabolo
• G. Pyšný - spev
• A. Pavlovičová, V. Hricová,
P. Šablicová - tanec
• O. Filas - tanec
• A. Zemanová, M. Zemanová
- spev
• E. Dvoranová, M. Ďurďovičová
- tanec
• Š. Abel, N. Gróf, L. Karovič
- historický šerm
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Mažoretky idú na súťaž
Možno sa niektorí z vás pýtajú: „ A čo robia tento rok naše
mažoretky? Ešte sme ich nevideli nikde vystupovať.“

delili na oddiel mladších dievčat a oddiel starších dievčat. Každý oddiel nacvičuje svoju vlastnú choreografiu, ktorú by sme Vám chceli predviesť dňa 8. mája 2011 v Centre kultúry v Lozorne, pri príležitosti osláv Dňa matiek. Príďte sa na nás pozrieť a povzbudiť nás,
pretože dňa 21.5.2011 sa zúčastníme tanečnej súťaže v Bratislave.
Keďže sa na takejto tanečnej súťaži boduje aj oblečenie súťažiacich,
potrebovali sme došiť vrchnú časť odevu. Preto by sme chceli touto cestou poďakovať ZRPŠ pri ZŠ v Lozorne a tiež Obecnému úradu
v Lozorne, ktorí nám finančne prispeli na došitie kostýmov. Najväčšie ďakujem by sme chceli vysloviť pani vychovávateľke v školskej
družine pani Lýdii Dujničovej, ktorá nám všetky kostými ušila.
Nakoľko sa potrebujeme spolu dopraviť na súťaž do Bratislavy, hľadáme ochotného sponzora, ktorý by nám zafinancoval autobus. Ak sa niekto nájde, nech prosím zavolá našej pani vedúcej
na tel. č. 0908 767 667. VOPRED VEĽMI PEKNE ĎAKUJEME.

No musím vám všetkým povedať, že sa náš krúžok rozrástol o ďalších 6 dievčat, teda celkovo nás je 22 členiek. Tento rok sme sa roz-

Lúče slnka

Detské okienko

Čauko decká!

(Paulína Vatrtová)
Tak nežne a príjemne,

Sme veľmi radi, že ste sa zapojili do
nášho kvízu o Lozorne v takom hojnom počte.

tak jemno a vznešene
hladia ma lúče slnka,

Správne odpovede z minulého čísla:

ako mamičkina ruka .

1.Malé Karpaty, 2. zmiešané lesy,
3. počet priehrad 1 až 3, 4. Suchý potok, 5. Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, 6. vdp. Ján Záhradník, 7. socha
sv. Vendelína, 8. sv. Katarína, 9. biela a
modrá farba, 10. Zvončínska ulica.

Prechádzam sa ulicami sem a tam
lúče slniečka si plne vychutnávam
Plne vychutnávam lúče slnka lozorského

Mená výhercov:
Viktória Jánošová, Lada Haráková, Juliana Haráková, Maximilián Harák, Šimonko Harák, Timotej Haramia, Nina
Kuchynková a Matej Huraj.
Gratulujeme! Odmenu vám doručíme
v najbližšom čase.
Ukáž, čo je v Tebe :-) !
V tomto vydaní som si pre vás pripravila ďalšiu kreatívnu súťaž,
v ktorej môžete predviesť svoje umelecké nadanie. Budete mať
možnosť poslať nám do redakcie
vaše výtvory (básničky, krátke poviedky, fotky alebo obrázky) na tému:
Slniečko zavítalo do Lozorna.
Posielajte ich do 20.mája 2011 na
adresu: centrum.kultury@lozorno.sk.
Ponúkam vám zopár mojich diel,
aby ste sa mohli inšpirovať.
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Dana Hurbaničová
vedúca krúžku mažoretiek

Tak nádherného, vznešeného, prítulného.

Ďakujem Ti Bože za to zlato na nebi
Je šesť hodín ráno. Zobúdzam sa na hlasitý štekot môjho milovaného psíka. Vyjdem von, aby
som sa mu poďakovala za tak „príjemný budíček“ a čo nevidím, slnkom zaliata záhrada, ktorá
ma akoby láka slovami : „ Poď, poď sem, však je tu tak krásne .“ Obujem sa, kráčam smerom na
terasu – miesto, ktoré je v tejto chvíli najviac zaliate slnkom. Ľahnem si na hojdačku a Blackino,
ktorý sa už našťastie upokojil, si ľahne pod ňu . Škrabkám ho, slniečko svieti, jemne fúka vetrík
a roznáša vôňu orgovánu, ktorá túto chvíľu robí ešte príjemnejšiu. S úsmevom na tvári žmúrim
na to zlato na oblohe a jediné, čo ma napadne je : „ Ďakujem Ti Bože za to zlato na nebi.“
O to viac mu ďakujem, že je to práve tu – v Lozorne. No predstavte si, že by som si takto ľahla na sídlisku pred panelákom v Bratislave. A ešte k tomu o šiestej ráno. Asi by si ľudia o mne
mysleli, že nie som v poriadku ...
Detské okienko pripravila Paulína Vatrtová

Milé deti,
vyhodnotenie našej súťaže „Kde bolo, tam bolo“, napíš svoj vlastný rozprávkový príbeh, prinesieme v
ďalšom čísle. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili. Čítanie vašich rozprávok bolo úžasné dobrodružstvo. Postupne budeme najlepšie práce uverejňovať. Ale verte mi, odmenu si zaslúžite všetci. Nebáli ste
sa zapojiť do súťaže a popustiť uzdu svojej fantázii. A ako povedal Paul ÉLUARD: „ Fantázia je nevyčerpateľným stvoriteľom nových svetov.„
(bh)
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Podujatie „Podeľme sa“

na oslavu 35.výročia založenia
Ženského speváckeho súboru v Lozorne, 12.júna 2011 v Centre kultúry o 15:00 hod.
Prvýkrát sme vystupovali pri voľbách
v roku 1976. Bolo nás 12. Postupne sa
náš súbor rozrastal. Spievali sme ľudovky i klasiku. Vystupovali sme na mnohých spoločenských akciách po celom Slovensku. Zúčastňovali sme sa na prehliadkach a súťažiach speváckych súborov v
rámci kraja. Získali sme viaceré ocenenia.
Vo svojich piesňach sme ospievali rodný
dom, rodný kraj, naše milé Záhorie. Naše
piesne sú naplnené láskou. Radi by sme
vás našim programom previedli s piesňou
na perách a s prianím vaše srdcia a myseľ
potešiť.
Spevácky súbor žien

90 rokov
7.4.1921 – 7.4.2011

Vážená pani Terézia Hájková,
„Keď jaro budí skryté túžby,
keď prvé kvety narcisov prerážajú
hlávkami tuhú zem,
slávite Vaše krásne narodeniny
– 90 rokov len.
Tak ako petrklíče a voňavé hyacinty
rozdávajú úsmevy a vôňu krás,
Tak sme našli usmiatu a dobre
naladenú na svoje narodeniny i Vás.“
Chceli sme Vám poďakovať za všetko dobré, čo ste pre našu obec urobili, keď ste brigádnicky maľovali miestnosti, kde sme sa spoločne
stretávali. Bolo to vždy s ochotou
a nezištne. S obľubou si Vás volali
gazdinky na vybielenie domov, bytov. Vaša povaha sa spriahala s citom lásky a dobrotou. Vašu prácu
sprevádzala dobrá nálada a spev.
A tak tomu bolo aj na Vašej oslave.
Zaspievali sme všetky staré pesničky. Túto krásnu oslavu sme Vám zo
srdca dopriali. I ten úsmev, pevný
stisk dlane a čistú myseľ.
ZO  SZŽ v Lozorne

V jednu slnečnú aprílovú nedeľu sme mali
v Lozorne veľmi pekné podujatie – obedovali sme na fare. Skromne, len polievku. Druhé jedlo sme si odopreli a rozdelili sme sa s tými, čo to viac potrebujú...
Pridali sme sa k výzve Katolíckeho hnutia žien Slovenska, ktoré organizuje každý rok vo farnostiach, obciach, mestách
ale aj v rodinách a jednotlivo, podujatie
Podeľme sa! V tomto pôstnom období už
prebieha po celom Slovensku jeho jubilejný piaty ročník. Od podobných aktivít sa
odlišuje najmä tým, že „nedávam almužnu, ale delím sa – dávam to, čo si odopriem“. Vyzbierané peniažky sú určené organizáciám, ktoré poskytujú strechu nad
hlavou a prácu ženám a matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Dáva im šancu, aby sa postavili sa na
vlastné nohy a neboli tak ustavične odkázané na dobročinnosť.
Stoly pripravili už v sobotu miništranti s
pánom farárom, bez jedného slova, ktoré by im organizátori museli povedať. Pre
zúčastnených sme mali navarené dve polievky. Lucka Haráková navarila chutnú
indickú kuraciu polievku a ja som vari-

la moju typickú špargľovú. Veď špargľou
je Záhorie preslávené aj v zahraničí. Jedno mladé dievča sa ponúklo, že zabezpečí chlieb a veru ho doniesla krásne nakrájaný. Ešte sme upiekli aj 4 jednoduchšie
koláče. Všetko sa „sprášilo“, zostalo do
dvoch menších hrncov polievky, ktorá sa
potom zjedla na večernom stretnutí rodín. Vyzbierala sa celkom pekná sumička.
Pán farár bol veľmi spokojný, ale čo bolo
hlavné, bola výborná atmosféra. Zúčastnili sa všetky ročníky – od mladých, rodín s deťmi, až po seniorov. Všetci svorne debatovali a cítili sa, ako keby obedovali doma.
Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorých podujatie oslovilo a zapojili sa. Som
veľmi hrdá na Lozorňanov, že aj u nás sa
už z podujatia stala tradícia a ľudia s tým
už každý rok rátajú. Sami sa ma pýtajú,
kedy to bude... Mojím tajným želaním je,
aby sa podujatie rozšírilo na celú obec, a
tak by sa do neho mali možnosť zapojiť
všetci obyvatelia. Veď jeho cieľom je spájať a pomáhať tým, čo to najviac potrebujú.
Mária Demeterová, foto: Zuzana Kiňová

Rozlúčka s fašiangami
Dňa 5. marca naša organizácia SZŤP ZO
Lozorno mala výročnú členskú schôdzu za
účasti väčšej polovice členov. Privítali sme
medzi nami predsedníčku okresného centra z Malaciek pani Janečkovú a tiež aj pána
starostu Ľubomíra Húbeka, ktorí sa nám

prihovorili milými slovami. Poďakovanie
patrí aj našemu ženskému speváckemu súboru, ktorý nám zaspieval pekné piesne za
doprovodu pána Zajačeka, ktorý ich sprevádzal na harmonike. Do tanca a na počúvanie nám zahrala hudobná skupina Trio.
Členkám výboru poďakovala pani Janečková a odovzdala im ďakovné listy za ich prácu vo výbore.
Na záver sme pripravili malé prekvapenie.
Niekoľko našich členiek a členov sa oblieklo do fašiangových masiek. Malá scénka,
ktorú predviedla pani Malovcová mala dobrý ohlas. Výborná nálada, hudba, spev a tanec ukončili našu výročnú schôdzu a tak aj
fašiangy.
Dúfam, že aj v budúcnosti sa nám vydarí
také dobré spoločenské posedenie.
Škopeková Zlatica,
predsedníčka ZO
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Zdokonaľovať sa
je zábava

Sviatok hudby
Pripravujeme sa na Sviatok hudby - udalosť, ktorá nadobudla svetový rozmer.

dokončenie zo strany 1

z čoho tvoriť.

slova. Na súťaži v Paríži sme ako tím mali
zahraničného trénera, ktorý nám pomáhal.
Po intenzívnych tréningoch sme sa na súťaži umiestnili za juniorov na 4. mieste z 30
tímov z celého sveta. Môj seniorský tím na
5. mieste spomedzi 17 tímov. Bola to zaslúžená, neočakávaná odmena a radosť. Týmto
spôsobom som mohol ja, aj môj tím prispieť
k zviditeľneniu malého Slovenska. Cesta za
úspechom je náročná, stojí čas a peniaze, ale
je to skúsenosť, ktorá sa oplatí.

Myslíš si, že ľudia podliehajú aktuálnym
trendom v strihoch ?

Čo je tvojou inšpiráciou pri tvorení účesov?

Koho by si chcel strihať z celebrít ?

Inšpirácia je dôležitá vec v kaderníckej profesii, ale oveľa dôležitejšie je mať fantáziu k
tvoreniu. V mojom prípade vychádza z ľudí,
ktorých si všímam bežne na ulici. Nie je

Celé je to o tom, že veľa ľudí nevie, čo vlastne chcú. Aký strih, farbu atď. Niektorí ľudia
podliehajú trendom, ale takým, ktoré vidia
v časopisoch a sú ostrihaní podľa obrázka.
Vo väčšine prípadov po ostrihaní zistia, že
im to nesvedči. Keď mám ale pravdu povedať, tak muži chodia čo sa týka vlasov lepšie upravení ako ženy. Najmä na Slovensku.

Netúžim po tom, lebo na Slovenku sa považuje za celebritu už aj moderátor. Je to
smiešne a nemožné, aby som strihal celebrity na Slovensku.
Máš ciele a plány do budúcnosti?
Mojim veľkým snom je, aby som si otvoril
niekedy svoj salón v Bratislave. V súčasnosti
pracujem ako živnostník v Bratislave u mojej tety Anežky Šteffekovej, ktorá mi otvorila dvere do čarovného sveta kaderníctva.

dobre sa riadiť určitým trendom, treba vytvárať a ušiť účes danému zákazníkovi na
mieru, brať do úvahy jeho tvar hlavy, farbu
pleti, oči a v neposlednom rade kvalitu a dĺžku vlasov. Osobne čerpám inšpiráciu v momente, keď mi sedí zákazníčka v kresle.
Striháš radšej mužov alebo ženy ?
Môj vzťah vychádza z toho, že základom
účesu je strih a nemám určené alebo nevnímam to tak, že by som radšej strihal mužov
alebo ženy. Dôležité je to, aby mal človek
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Rozhovor pripravila Veronika Grófová,
foto: archív Viktora Štefeka

Poďakovanie
Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO Lozorno srdečne ďakuje všetkým,
ktorí poukázali 2 % z daní našej organizácii. Ešte raz vrelá vďaka.
Škopeková Zlatica, predsedníčka ZO

Prvý ročník Sviatku hudby sa konal 21.
júna 1982, v deň letného slnovratu, v
Paríži. Iniciovalo ho Ministerstvo kultúry Francúzska. Na jeho podnet už reagovalo mnoho krajín – predovšetkým
členov Európskej únie, ktoré sa k oslave Sviatku hudby postupne pridali. V
roku 2008 sa po prvý raz k oslavám pridala aj Slovenská republika. A Lozorno
bolo medzi prvými priekopníkmi.
Sviatok hudby je venovaný živej hudbe
a je príležitosťou prezentovať v tradičných i netradičných priestoroch a
na uliciach rôzne hudobné produkcie za účasti hudobníkov profesionálov i amatérov. Riadi sa medzinárodnou chartou, podľa ktorej účinkujú v
tento deň všetci umelci zdarma a nikto
neplatí žiadne vstupné. Cieľom podujatia je zjednotenie miest a krajín v jednom veľkom hudobnom podujatí európskeho rozmeru.
Lozorno sa do podujatia zapája už štvrtý rok. Tento rok bude hlavné podujatie prebiehať v Centre kultúry v nedeľu
19.júna 2011, od poobedňajších do neskorých večerných hodín. S bližším
programom a zoznamom účinkujúcich
vás včas oboznámime. Okrem miestnych muzikantov a spevákov zatiaľ
môžeme aspoň navnadiť takými menami ako Katka Koščová s kapelou, Zuzana Homolová či francúzsky zbor Les Agites du vocal.
Dopredu ďakujeme všetkým podporovateľom, sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí prispejú materiálne, finančne, dobrým nápadom, alebo len jednoducho budú chcieť pomôcť s organizáciou.
Za organizačný tím
Barbora Hurajová
(Centrum kultúry Lozorno)

ročník IX : číslo 2 : apríl 2011

Spravodaj obce Lozorno

Moravské dni v Zorne

Novootvorená reštaurác

Počas celého mesiaca
máj vás pozývame
na Moravské dni
do Restaurant Zorno,
kde môžete ochutnať
tradičné jedlá
z Moravy s kombináciou moravských vín
z vinárstva “Nové Vinařství”

R

eštaurácia ZORNO sa nachádza v
samom centre Lozorna 20 km od
Bratislavy. Reštaurácia je zariadená
v modernom a elegantnom štýle
a je rozdelená na reštauračnú a kaviarenskú
časť. Nájdete tu pestrý výber jedál a nápojov,
vínnú kartu s ponukou kvalitných slovenských
i zahraničných vín. Reštaurácia odráža chuť
talianskej kuchyne a vytvára harmonický zážitok
z posedenia. Charakter ZORNA vytvára tradičné
hodnoty.

ˇ pokrmy
Objavte s nami výnimocné
plné novej chuti ...vín z najlepších bobúl

Moravský studený tanier

(tlačenka, údený hovädzí jazyk, moravské údené)
100g / 2,90 €
odporúčame s vínom Cépage Rulandské Biele 0,1l
2,50 € a 0,75l - 18,50 €

Tradičná moravská kapustová
polievka
0,33l / 2,90 €

Moravský vrabec s kapustou
a zemiakovými knedľami
150g / 6,50 €
vynikajúce s vínom Cépage Ryzling Rýnsky 0,1l
2,90 € a 0,75l - 19,90 €

´

Sviečková na smotane servírovaná
so žemľovými knedľami
150g / 6,90 €

Kapacita

vychutnajte s vínom Cépage Tramín Červený 0,1l
2,90 € a 0,75l - 19,90 €

až 80 mie

Moravské slivkové taštičky
s povidlom posypané
makom
www.zorno.sk

na sedenie

100g / 2,90 €

ochutnajte s vínom Cépage Cabernet Sauvignon Rosé
0,1l - 2,20 € a 0,75l - 14,90€
Pondelok - Štvrtok a Nedeľa: 10.00 - 22.00
Piatok a Sobota: 10.00 - 24.00

www.zorno.sk

Program na Ranči Abeland
na máj a začiatok júna:

www.abeland.sk

7. 5. 2011 Míľa pre mamu
14. 5. 2011 Deň rodiny – „Family day“
21. 5. 2011 Deň kvetov – florista, viazanie lúčnych kytíc
Deň syrov – ukážka výroby syra, ochutnávka
27. 5. 2011 Divadlo na Hambálku – Western
+ country deň, trampi – Starci
4. 6. 2011 Deň umenia a umelcov
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Nové polievanie na ihrisku
Na našom futbalovom ihrisku bolo uvedené do prevádzky nové automatické polievanie. Zavlažovanie s celkovým nákladom vyše
desať tisíc € vybudoval ŠK Lozorno v rámci
projektu revitalizácie viac ako päťdesiat rokov starej hracej plochy. Ďalším krokom by
malo byť prerezanie a podsiatie trávnika počas letnej prestávky.

Nové závlahy sme zrealizovali najmä vďaka
sponzorom, ktorí prispeli viac ako polovicou celkovej sumy. Špeciálne poďakovanie
patrí pánovi Jozefovi Haramiovi, ktorý okrem finančného príspevku venoval aj zásobník na vodu. Tretina diela bola financovaná z rozpočtu obce na šport. Nemalé prostriedky sa podarilo ušetriť zapojením hrá-

čov a funkcionárov do zemných prác. Príkladom všetkým išiel kapitán mužstva Dominik Švajdlenka, ktorý na ihrisku odpracoval
niekoľko dní.
Zariadenie dodávala firma IVO z Viničného.
Celkovo je na hracej ploche nainštalovaných
26 rozprašovačov, ktoré sú zapojené do trinástich samostatných vetiev. Vodu čerpáme, tak ako doteraz, z potoka do zásobnej
nádrže, ktorá má objem viac ako 18 m3 .
Nové závlahy nie sú jedinou zmenou na našom štadióne. Po dlhoročnej práci v marci odstúpil zo svojej funkcie predseda ŠK
pán Ladislav Rác. Keďže valné zhromaždenie nezasadlo od roku 2002, zostali po jeho
abdikácii len dvaja členovia výboru. Na prechodné obdobie do zvolania valného zhromaždenia boli preto do výboru doplnení
náhradníci, ktorými sú predsedovia oddielov ŠK. Tí následne poverili vedením klubu Mgr. Milana Stanislava. Keďže sa po obci
rozšírili fámy o privatizácii pohostinstva
štadión, či dokonca celého areálu, chcem
všetkých ubezpečiť, že na vlastníckych pomeroch sa nič nemení. Štadión je aj naďalej
majetkom obce, ktorý spravuje ŠK Lozorno.
Milan Stanislav, foto: autor článku

Lozornu patrí stred tabuľky
V aprílových zápasoch nášho mužstva mužov v III. lige BFZ sme získali štyri body. Po
úspešnom vykročení do sezóny, keď sme v
marci porazili doma Stupavu 2:1 a remizovali 2:2 v Slovenskom Grobe, sme doma privítali mužstvo Jablonca.
Vyrovnané stretnutie rozhodol gól Geclera, ktorý znamenal predĺženie série ligovej
neporaziteľnosti nášho mužstva na šesť zápasov. Naša séria sa však skončila hneď na
ďalší týždeň. V silnom vetre sme po dobrom
výkone na ihrisku vedúcej Dunajskej Lužnej
nepremenili šance, čo súper potrestal tromi
gólmi. Už tento zápas bol predzvesťou toho,
že sa od nás odvrátilo strelecké šťastie.
V domácom zápase sme po viacerých príležitostiach, najmä po rohových kopoch, iba
remizovali so snaživou Ivánkou pri Dunaji
vďaka strele Beňu spoza šestnástky. Strelecky na prázdno sme vyšli aj na pôde druhého mužstva tabuľky. Napriek tomu, že sme
mali po väčšinu stretnutia loptu pod kontrolou a kombinačne sme súpera najmä v prvom polčase prevýšili, výsledok bol 1:0 v
náš neprospech. Snáď streleckú smolu prekonáme už v domácom dvojzápase na prelome apríla a mája. (Stretnutie s ŠKP sa hralo
až po uzávierke tohto čísla). ms
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p

mužstvo

z

v

r

p

skóre

body

1.

Dunajská Lužná

19

14

1

4

54 : 13

43

2.

Svätý Jur

19

11

4

4

26 : 18

37

3.

Plavecký Štvrtok

18

9

2

7

37 : 27

29

4.

Stupava

19

7

6

6

28 : 18

27

5.

Jablonec

19

7

6

6

23 : 21

27

6.

ŠKP Dúbravka

19

6

8

5

24 : 22

26

7.

ŠK Lozorno

19

7

5

7

27 : 30

26

8.

Rovinka

19

6

5

7

26 : 28

23

9.

Ivánka pri Dunaji

19

5

8

6

22 : 29

23

10. Kráľová pri Senci

19

6

4

9

28 : 28

22

11. Slovenský Grob

19

4

8

7

18 : 34

20

12. Iskra Petržalka

19

4

7

8

26 : 37

19

13. Ružinov

18

5

4

9

20 : 39

19

14. Čuňovo

18

3

6

9

12 : 27

15

Kráľovej pri Senci odrátajú po súťaži 6 bodov
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4. ročník Lozorského okruhu
20 km: priehrada–Rusnáky–Sarva–Skala –
Dračie srdce–Lintavy–Červený domček – Ohek–
Szylabov kríž–priehrada
10 km: je odvodená z 20 km
Ukončenie je naplánované na 17,00 hod.
Občerstvenie a hudba sú zabezpečené.

Klub Lozorských turistov
vás pozýva na „4.“ ročník
Lozorského okruhu,
ktorý sa uskutoční
v sobotu 21.5.2011

Tešíme sa na vašu účasť.
Predseda KLT , Alojz Dvoran

Zraz účastníkov je na Lozorskej priehrade.
Registrácia bude prebiehať od 7,00 do 9,00
hod. Každý účastník obdrží účastnícky list.
Okruhy budú v dĺžke 10, 20 a 35 km.
35 km: priehrada–Rusnáky–Sarva–Skala–Prepadlé–Košarisko–Pajštún–Červený domček–Ohek–Szylabov kríž – priehrada

Inzercia
Predám kočík Teutonia Mistral,
béžový, používaný pol roka.
V cene športová časť, predlžovací diel,
pršiplášť. Preklápanie rukoväte bez
nutnosti vyberať dieťa z kočíka.
Kvalitná nemecká značka, do septembra v záruke.
Cena 300eur (pôvodná cena 560eur).
Kontakt 0905 979 437

Detské rybárske
preteky
Slovenský zväz rybárov vás pozýva
v sobotu 14. mája 2011
od 8:00 do 13:00
na Detské rybárske preteky.
Miesto: priehrada Lozorno.
Občerstvenie zabezpečené.

Country guláš
na priehrade
Po minuloročnej úspešnej akcii
vás aj tento rok pozývame

na „Súťaž vo varení gulášu“. Podujatie sa
uskutoční na Lozorskej priehrade dňa 4. júna
2011, začiatok cca o 13:00 hod.
Do tanca a pre zábavu hrá kapela Countryfied.
Občerstvenie je zabezpečené. Hlad nebude.
Rudolf Masár
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Máj

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

Centrum kultúry
Lozorno

Deň matiek

8. 5. 2011, Celoobecná oslava v CK

FUNNY
FELLOWS
Koncertno – zábavný program

15. 5. 2011

Abeceda zjedla teba

Rozprávková nedeľa – Bratislavské divadlo LUDUS

29. 5. 2011, 16:00

Program všetkých podujatí v máji 2011
8.5.2011

Celoobecná oslava dňa matiek, ZO SZŽ

12.5.2011, 16:30

OÚ Lozorno a Národná dialničná spoločnosť - stretnutie troch obcí
(Marianka, Záhorská Bystrica a Lozorno) k pripomienkovaniu tunela
KARPATY

15.5.2011

Koncertno-zábavný program kapely FUNNY FELLOWS,
spojený s posedením pri sviečkach a vínku

20.5.2011, 19:00

„Spievajte s nami“ – verejnosť spieva s mužským spevokolom

25.5.2011 , 17:30 – 19:30

„Päť smrteľných komunikačných hriechov zabalených do humoru“ motivačná prednáška o zásadných chybách v komunikácii, ktoré vyvo- lávajú konflikty.

29.5.2011, 16:00

Rozprávková nedeľa – Divadlo Ludus - „Abeceda zjedla teba“ dobrodružstvo s abecedou pre deti a ich rodičov

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

www.lozorno.sk
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Old time band

FUNNY FELLOWS
Kapela 20 - 40tych rokov v originálnom prevedení s dobovými nástrojmi a kostýmami.

Centrum kultúry Lozorno,
15.mája 2011
Koncertno-zábavný program zložený zo skladieb renomovaných
svetových, ale aj slovenských autorov, vrátane autorských skladieb
Romana Fédera. Roman Féder spolu s členmi bandu rád zabrúsi do
štipľavých, ale aj romantických tém. Patričná dávka noblesy a vôňa
čias gentlemanov vás pohladí, rozveselí a dožičí pohodu.
Program je spojený s posedením pri sviečkach a vínku.
Vstupné 5,00 eur.

Pavol IVIČIČ – akordeón a vokál
Marek BERKY – klarinet, tenor saxofón, vokál
Daniel VALÁŠEK – tuba
Jozef SCHEINER – rezofonická mandolína, gitara
Roman FÉDER – trúbka, husle, spev - kapelník, herec, moderátor

Centrum
kultúry
Lozorno

Rozprávková nedeľa v CK

Bratislavské Divadlo LUDUS
s predstavením

„Abeceda zjedla teba“
29.mája 2011 o 16:00 hod.
Cirkus v šlabikári alebo ako sa naučiť sa učiť. Dobrodružstvo
s abecedou pre deti a ich rodičov. Nechaj sa vtiahnuť do sveta
neskrotených písmen, otvor s nami šlabikár a uč sa bez mučenia. Pozor! Inscenácia je vhodná pre „filozofov“ a mudrlantov
akéhokoľvek veku. Dospelé deti s deťmi vítané!

Mama/Oco,
vezmi ma, prosím do LUDUSU. Majú tam šlabikár ako kolotoč! Vozia sa na ňom písmená z abecedy. A sú živé!!!  Lukáš
povedal lebo tam bol. Neverím! Povedal aj, že sa tam všetci
smiali a robili cirkus a naučili sa čítať písmenká. Neverím!
Mama/Oco, zober ma tam, prosím. Sľubujem, možno si potom poupratujem hračky. A keby som náhodou zabudol, tak
sa v divadle aspoň naučím čítať abecedu.
Ďakujem
tvoje dieťa
Účinkujú: Lukáš Tandara, Simon Fico, Andrej Sisák, Tajna Peršič,
Júlia Kováčiková
Po predstavení čaká deti opäť obľúbená tvorivá dielnička a maškrtka. Vstupné: 2 eurá.

| 15 |

Spravodaj obce Lozorno

ročník IX : číslo 2 : apríl 2011

RECEPTY na teplé dni

Vonku nás už čaká viac slnečného počasia ako doteraz, tak keď na vás príde smäd, ponúkame vám dva
tipy na výborné koktaily. Alkoholický pre väčších a nealkoholický pre menších.

Piña colada
Jeden z mladších klasických koktailov, ktorý sa stal
obľúbeným počas obrody koktailov v osemdesiatych
rokov a je obľúbený dodnes.
1 porcia
• 4-6 rozdrvených ľadových kociek
• 2 dávky bieleho rumu
• 1 dávka tmavého rumu
• 3 dávky ananásovej šťavy
• 2 dávky kokosovej smotany
• plátok ananásu na ozdobenie
1 Na rozdrvený ľad v mixéri nalejeme biely i tmavý rum,
ananásovú šťavu a kokosovú smotanu. Mixujeme dohladka.
2 Hotový koktail prelejeme do ochladeného vysokého pohára,
ale necedíme. Ozdobíme plátkom ananásu a pridáme
koktailovú slamku.
Zdroj: Koktaily – Nápoje na každú príležitosť. Vyd. Slovart

Mrkvový krém
Hoci ide o zeleninu, mrkva má dostatok vlastnej sladkosti,
aby sa z nej dala pripraviť vynikajúca základná šťava
na miešané nápoje. Keďže surová mrkva obsahuje aj množstvo vitamínov a minerálov, je to skutočne zdravá voľba.
1 porcia
• 4-6 rozdrvených kociek ľadu
• 2 dávky mrkvovej šťavy
• 2 ½ dávky sladkej smotany
• 1 dávka pomarančovej šťavy
• 1 vaječný žĺtok
• koliesko pomaranča na ozdobenie
1 Rozdrvený ľad dáme do koktailového šejkra. Prilejeme
mrkvovú šťavu, smotanu a pomarančovú šťavu, pridáme žĺtok.
Dôkladne pretrasieme, aby sa všetko spojilo a ochladilo.
2 Precedíme do vychladeného pohára a ozdobíme
kolieskom pomaranča.
Zdroj: Koktaily – Nápoje na každú príležitosť. Vyd. Slovart

Spravodaj obce Lozorno, Ročník 7, evidenčné číslo: EV 3213/09 | Vydavateľ: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno, tel.: 02/6920 4311,
e-mail: obec@lozorno.sk | Spravodaj z dodaných materiálov zostavili: Barbora Hurajová a Julo Nagy | Grafické spracovanie a tlač: Alma-Press, Jablonové,
Distribúcia: Obecný úrad Lozorno. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame | Uzávierka tohto čísla: 26.4.2011. Vychádza: 2.mája 2011. Uzávierka čísla 3/2011: 23.mája 2011.

| 16 |

