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zadarmo

Foto: Julo Nagy

PF 2019
Starý rok odišiel a s ním aj všetko, čo už
nemôžeme zmeniť a ovplyvniť... Nový
rok je pred nami, so svojimi každodennými výzvami a je na nás, ako sa k nim
postavíme. Nezabúdajme na lásku, pokoru, porozumenie, odvahu... Vážme
si život, lebo máme len jeden, zdravie,
lebo nie je samozrejmosťou a priateľov,
lebo s nimi to ide ľahšie.
Pripájam prianie od p. Janette Šimkovej (life koučky):

„Prajem Vám počas celého roka otvorené srdce, aby sa ľahostajnosť nedostala
k slovu. Nech Vás sprevádzajú naplnené
a zmysluplné okolnosti a máte dosah na
všetko, čo túžite meniť. Šťastie naplno precítite, keď pochopíte seba, radosť zažijete,
keď sa vrátite k spontánnosti. Od obáv sa
oslobodíte, keď prejdete cez strach, srdce
sa Vám otvorí dokorán, keď rozdáte veľa
lásky. Nádej si vytvoríte, keď sa zameriate
na niečo zmysluplné.“

Prajem Vám, nech je rok 2019 jedným z
Vašich najkrajších!
B.Hurajová, red.
„Ščasní Noví rok, Boží požehnaní na
každí krok.
K roboce zdravíčka a na stú chlebíčka,
v komori hojnosci, v srdéčku radosci.
Andel pokoja nech s Vama prebíva,
a láska Krista Pána nech u Vás spočíva.“

OZNAMY OBCE
Úprava ordinačných hodín v
detskej ambulancii
Detská lekárka MUDr. Sláviková
bude z technických príčin ordinovať
v Lozorne každý piatok doobeda od
8:00 do 11:00 hod. až do odvolania.

Faktúry za vodné a stočné elektronicky na váš email
Vážení občania,
od 1.1.2019 vám dávame možnosť

T.M.
zasielať faktúry za vodné a stočné
elektronicky na váš email. V prípade,
že máte o túto službu záujem, je potrebné vyplniť formulár na tejto webovej
stránke: https://goo.gl/forms/6EKpicSfucnbmDG43
V prípade otázok kontaktujte p. Trochtovú, mobil 0908 955 317.
Zároveň vás touto cestou informujeme,
že spoločnosť LOZORNO spol. s r.o.
nezvyšuje ceny vodného a stočného.
Ceny ostávajú pre rok 2019 nezmenené, tak ako to bolo za roky 2017 a 2018.
Lucia Hájniková,
konateľka LOZORNO spol. s r.o.

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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S úctou a pietou
sme dňa 12.novembra 2018 postáli pred pomníkom padlých
v Lozorne, aby sme si pripomenuli 100-té výročie od ukončenia prvej svetovej vojny a vzdali hold padlým vojakom. Dnes
už bývalý starosta p. Ľubomír Húbek položil veniec a krátkym prejavom priblížil zúčastneným, čo sa z ústneho podania o prvej svetovej vojne v detstve od starých rodičov dozvedel. Hoci sa priame boje našej obce nedotkli, dôsledky vojny
však poznačili mnohé rodiny. Od 1.augusta 1914 narukovali
všetci muži do veku 37 rokov. Neskôr postupne boli povolaní
muži až do veku 52 rokov. Veľmi chýbali ich pracovité ruky
predovšetkým pri obrábaní pôdy, pri zabezpečovaní živobytia. To spôsobilo veľkú biedu v rodinách. V šesťdesiatich rodinách v Lozorne okrem biedy panoval smútok za manželmi a
synmi, ktorí v prvej svetovej vojne padli. Po pietnom akte, po
zažatí sviečok a tichej modlitbe prítomní členovia ZO JDS a
ZO SZTP spomenuli, čo vedeli o svojich predkoch – priamych
účastníkoch 1.svetovej vojny, ale i o pozostalých, sirotách,
či pohrobkoch.
Ctíme históriu a vážime si prítomnosť, lebo nevieme aká
bude budúcnosť.
Výbor ZO JDS, foto: V. Valach

Uvítanie detí do života bude aj v tomto roku
Radi by sme zachovali tradíciu uvítania našich najmladších
obyvateľov, avšak vzhľadom k novému zákonu č. 18/2018
Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sme nútení pristúpiť k inému spôsobu
organizácie ako v minulosti.
Záujemcovia o „Uvítanie detí do života“ sa môžu nahlásiť
na adrese: centrum.kultury@lozorno.sk, t.č.: 0910 908 770

Slávnostný akt uvítania sa uskutoční 16.3.2019 v Centre
kultúry Lozorno.
Podmienky pre zaradenie do slávnostného aktu:
1. Trvalý pobyt matky v Lozorne v deň narodenia dieťaťa,
ktorý stále trvá.
2. Deti narodené v termíne od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Na financovanie športovej infraštruktúry boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
Projekt: Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry
Účel použitia príspevku: Rekonštrukcia tribúny v areáli futbalového štadióna
Na základe zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športové-
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ho projektu výstavby, rekonštrukcie a
dobudovania futbalovej infraštruktúry
bol Obci Lozorno poskytnutý finančný
príspevok na rekonštrukciu tribúny v
areáli futbalového štadióna.
Výška finančného príspevku 10.000,- Eur
Spolufinancovanie obcou 12.500,- Eur

D. Šefčíková, OÚ Lozorno
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Termíny separovaného zberu papiera a plastov v obci
Lozorno, rok 2019
PLASTY

PAPIER

14.1.2019
11.2.2019
11.3.2019
8.4.2019
6.5.2019
3.6.2019
1.7.2019
12.8.2019
9.9.2019
7.10.2019
4.11.2019
2.12.2019

11.1.2019
25.2.2019
8.3.2019
23.4.2019
23.5.2019
17.6.2019
12.7.2019
26.8.2019
20.9.2019
21.10.2019
15.11.2019
16.12.2019

Vrecia s odpadom musia byť v deň vývozu pripravené k manipulácii o 7:00 h, prípadne deň
vopred.

Papier
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy,
telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka,
papierové vrecká
Nezbiera sa: viacvrstvové obaly (krabice od
mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo
plastové súčasti papierových výrobkov

Rozpis zvozu komunálneho odpadu
v obci Lozorno, 1. polrok 2019
Dátum

Deň

02.01.2019

Streda

09.01.2019

Streda

16.01.2019

Streda

23.01.2019

Streda

30.01.2019

Streda

06.02.2019

Streda

13.02.2019

Streda

20.02.2019

Streda

27.02.2019

Streda

06.03.2019

Streda

13.03.2019

Streda

20.03.2019

Streda

28.03.2019

Štvrtok

03.04.2019

Streda

10.04.2019

Streda

17.04.2019

Streda

25.04.2019

Štvrtok

02.05.2019

Štvrtok

09.05.2019

Štvrtok

15.05.2019

Streda

22.05.2019

Streda

29.05.2019

Streda

05.06.2019

Streda

12.06.2019

Streda

19.06.2019

Streda

26.06.2019

Streda

INTERVAL ZVOZU INTERVAL ZVOZU INTERVAL ZVOZU
1 x mesačne
2 x mesačne
4 x mesačne
X

X
X

X
X

X

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

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

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

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

Prosíme vás o dôkladné
triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane
životného prostredia a
úspore druhotných surovín. Za vašu spoluprácu a
účasť pri triedení odpadov
vám ďakujeme!
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Predbežný prehľad podujatí na rok 2019 LOZORNO
Január

13. Koncert renesančnej hudby (CK Lozorno)
20. Schôdza rybárskeho zväzu (CK Lozorno)
20. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
26. Obecný ples (CK Lozorno)

Február

2. Poznaj lozornianske hory – turistická akcia
9. Obecná zabíjačka (ŠK Lozorno)
17. Karneval pre deti (CK Lozorno)
24. Joga pre plamienok – charitatívna akcia (CK
Lozorno)
27. Jednota dôchodcov Slovenska - výročná
schôdza (CK Lozorno)

Marec

2. Prechádzka štátnym búrem – turistická akcia
2. Papučák (ŠK Lozorno)
9. Výročná schôdza SZTP (CK Lozorno)
16. Vítanie občiankov (CK Lozorno)
23. Zahájenie turistickej sezóny – turistická akcia
24. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)

Apríl

27. Jarné „Lozorské všelico“ – remeselnícky jarmok (areál ŠK Lozorno)
28. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
30. Stavanie máje pred obecným úradom

Máj

1. Výstup na Pajštún – turistická akcia
- Rybárske preteky (priehrada Lozorno) – termín
upresnia neskôr
4. Burza Tatra Veteran klubu Lozorno (areál býv.
kasární pri priehrade)
12. Obecná oslava Dňa matiek
18. „Lozorský okruh“ – turistická akcia
19. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
25. „Tak vítajte u nás!“ – prehliadka speváckych
folklórnych súborov (ŠK Lozorno)
26. Premiéra novej hry ochotníckeho divadla VaDiDlo Lozorno
V rámci mesiaca bude prebiehať akcia: „Do práce na bicykli“

Jún

1. Country guláš – súťaž vo varení gulášu (priehrada Lozorno)
2. MDD (areál ZŠ Lozorno)
23. Mažoretky SOFFI Lozorno – galavečer (ŠK
Lozorno)
- Poľovnícky juniáles (ŠK Lozorno alebo na priehrade) – termín upresnia neskôr

Júl

27. Rybárske hody (priehrada Lozorno)
Počas mesiaca bude premietať Letné kino v
areáli ŠK Lozorno

August

31. Burza Tatra Veteran klubu Lozorno (areál
býv. kasární pri priehrade)
Počas mesiaca bude premietať Letné kino v
areáli ŠK Lozorno

September

15. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
21. Divadelné predstavenie alebo koncert (CK
Lozorno)
29. Popoludnie pri vinárskych a vinohradníckych piesňach (CK Lozorno)
19. Jednota dôchodcov Slovenska – posedenie
pri guláši (ŠK Lozorno)

Október

13. Obecná oslava Mesiaca úcty k starším
20. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
27. Divadelné predstavenie alebo koncert (CK
Lozorno)

November

9. „Svatomartinské spívaní“ (ŠK Lozorno)
17. Rozprávková nedeľa a lampiónový sprievod
(CK Lozorno)
30. Divadelné predstavenie alebo koncert (CK
Lozorno)

December

4. Jednota dôchodcov Slovenska – Mikulášske
posedenie (CK Lozorno)
7. Vianočné „Lozorské všelico“ – remeselnícky
jarmok (ŠK Lozorno)
8. Rozprávková nedeľa a Mikuláš (CK Lozorno)
26. Stolnotenisový turnaj (ŠK Lozorno)

Podujatia sa počas roka priebežne dopĺňajú a tiež môže
prísť k zmene termínov. Pre podrobnejšie informácie k jednotlivým podujatiam sledujte web stránku obce, alebo FB
Centra kultúry Lozorno.

Program Klubu turistov Lozorno – do júla 2019
Január

6. Trojkráľový výstup na Vysokú (754 m)
11. Výročná členská schôdza
26. Zábava na Morave

Máj

1. Pajštún
8. Turzovka - jarná púť
18. „Lozorský okruh“ 12. ročník

Február

2. Zimný výstup na Korenec (522 m)
9. Obecná zabíjačka
15.-17. Bežky – Makov
22. Maškarný ples – u Dubniča v Stupave

Jún

Marec

2. Prechádzka štátnym búrem
16.-17. Výstup na Slavkovský štít (2 432 m)
23. Otvorenie turistickej sezóny na Košarisku
30.3.-9.4. Maroko Jabal Toubkal (4 167 m)

9. Cyklo výlet: Plavecké Podradie (vláčikom) vojenské lesy - Borský Mikuláš - Bílkové
Humence – Rohožník - Lozorno (87 km)
22. Stretnutie turistov regiónu Malé Karpaty
- Skalnatá
27. - 30. VHT: Tatranská Lomnica, Pyšný štít
(2 621 m), Jordánkou na Lomničák

Apríl

13. Jarná cyklotúra – trasa 30, 50, 70 km, Pomoravie - Karpaty
14. Cyklo okruh: Brezová pod Bradlom – Myjava - hrad Branč – Sobotište - Brezová pod
Bradlom (60 km)
20. Cyklo výlet: Lozorno – DNV – Schlosshof –
Orth a Donau - Záhorská Ves - Lozorno (97 km)
27. Vtáčnik (1 135 m)

Júl

4.-7. Slovenský Kras
13. Rapanka – obnovenie studničky, kotol gulášu – občerstvenie
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predseda KTL Alojz Dvoran,
e-mail: alojz.dvoran@gmail.com, mobil: 0908 114 723
Na turistické akcie sa poisťuje každý sám individuálne. Na
VHT (vysokohorskú turistiku) sa treba prihlásiť vopred a
iba členovia KTL Lozorno.
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Zmena poplatku za odpad
Vzhľadom na zmeny v legislatíve v odpadovom hospodárstve, vývoj situácie
na trhu odpadov a druhotných surovín,
ako aj v súvislosti so zmenou poplatkov
za uloženie odpadov na skládku - spoločnosť Tekos spol. s.r.o., ktorá dlhodobo zabezpečuje pre obec činnosti
v oblasti odpadového hospodárstva,
zberu a nakladania s komunálnym odpadom na základe zmluvy predložila
návrh nového cenníka na rok 2019,
ktorý bol obci Lozorno doručený dňa
15.11.2018. Novým cenníkom sa navrhovalo upraviť cenu za nakladanie s
odpadom z pôvodných 28,65 Eur/t na
36 Eur/t. Na rokovaní so zmluvným
partnerom sa podarilo vyjednať úpravu
navrhovanej ceny za nakladanie s odpadom na 34,50 Eur/t.
Ďalšou položkou ovplyvňujúcou výšku
poplatku za komunálny odpad je poplatok za uloženie odpadu a objemného
odpadu na skládku odpadov. Jeho výška závisí od úrovne a miery vytriedenia komunálneho odpadu (separácie)
a v nasledujúcich rokoch sa ešte bude
zvyšovať. Podľa nedávno prijatého
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z.z. bude výška tohto
poplatku v roku 2019 činiť od 7 do 17
Eur za tonu uloženého odpadu, v roku
2020 už od 8 do 26 Eur a v roku 2021
dokonca od 11 do 33 Eur. Vzhľadom

na doterajšiu mieru separácie v našej
obci možno s vysokou mierou pravdepodobnosti vychádzať z toho, že poplatok za náš odpad sa bude pohybovať vo
vyšších sadzbách. Bude samozrejme na
nás všetkých, aká skutočná bude jeho
výška, keďže to bude závisieť od miery
vytriedenosti nášho odpadu.
Doterajšia výška poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nepokrývala v ostatných rokoch
náklady spojené s odpadovým hospodárstvom v obci Lozorno. Za posledné
tri roky obec z vlastných zdrojov znáNádoba Frekvencia vývozu

Poplatok

šala rozdiel v príjmoch a nákladoch s
tým spojených, pričom podľa prepočtu
tak činila z našich spoločných peňazí
čiastkou cca 22 500 Eur v roku 2015,
čiastkou cca 33 100 Eur v roku 2016 a
čiastkou cca 26 000 Eur v roku 2017.
Vzhľadom na uvedené dôvody sa od
1.1.2019 upravuje výška poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v obci Lozorno na výšku 0,018
Eur za liter odpadu, čo znamená v závislosti od objemu zbernej nádoby a
frekvencie vývozu jeho nasledovnú
výšku:
Prenájom nádoby Poplatok s prenájmom

110 l

1x za mesiac

23,76 Eur

110 l

2x za mesiac

51,48 Eur

110 l

4x za mesiac

102,96 Eur

120 l

1x za mesiac

25,92 Eur

+ 6,00 Eur

31,92 Eur

120 l

2x za mesiac

56,16 Eur

+ 6,00 Eur

62,16 Eur

120 l

4x za mesiac

112,32 Eur

+ 6,00 Eur

118,32 Eur

240 l

1x za mesiac

51,84 Eur

+ 8,00 Eur

59,84 Eur

240 l

2x za mesiac

112,32 Eur

+ 8,00 Eur

120,32 Eur

240 l

4x za mesiac

224,64 Eur

+ 8,00 Eur

232,64 Eur

1100 l

1x za mesiac

237,60 Eur

+ 105,50 Eur

343,10 Eur

1100 l

2x za mesiac

514,80 Eur

+ 105,50 Eur

620,30 Eur

1100 l

4x za mesiac

1029,60 Eur

+ 105,50 Eur

1135,10 Eur

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí bezhotovostne prevodom na účet IBAN: SK34 5600
0000 0032 0374 7001 s uvedením súpisného čísla domu (čierna tabuľka) ako variabilného symbolu (identifikátora platby), v hotovosti alebo s použitím platobnej karty na Obecnom úrade v Lozorne, poštovou poukážkou.
OÚ Lozorno, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva

Naši najmladší futbalisti príkladne reprezentujú ŠK Lozorno
naberať futbalové skúsenosti aj v zime v
sále. Na jar nás čakajú ďalšie majstrovské
zápasy.“
Výroky malých futbalistov, ktorí navštevujú futbalovú predprípravku a prípravku:
- „Futbal ma veľmi baví a mám tam veľa
kamarátov“
- „Iné športy nie sú také akčné a je tam
veľa zábavy“

Trénerka Monika Geržová hodnotí sezónu takto: „Deti poctivo trénujú, odo-

hrali prípravné, ale aj majstrovské zápasy.
Aby sme urobili posun vpred, budú deti

Ak máte záujem hrať futbal, príďte medzi nás. Ročníky 2010 a mladší. Kontakt: 0903 525 195 (trénerka).
Monika Geržová, foto: Gabriela Ulehlová
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Zážitky z divadelných dosiek
Kto by to bol pred
piatimi rokmi povedal, že si myšlienka znovu obnoviť ochotnícke
divadlo
nielen
nájde svojich divadelníkov, ale aj priazeň a sympatie u nás v Lozorne, ako aj
v širokom okolí. Začínali sme úplne od
základov, s nadšením a chuťou niečo
dokázať. Našu prvotinu „Ako sme slávili sviatok matiek“ sme odohrali celkom 5-krát. Po nej prišla „Hluchá babka“, ktorú si dodnes ešte ľudia žiadajú
vidieť. Pri nej sme číslo zdvojnásobili,
odohrali sme ju celkom 10-krát.
A nezabudli sme ani na našich najmenších. Rozprávku „Dvaja tovariši“ si špeciálne prišli pozrieť detičky z materskej
aj základnej školy. Minulý rok - 2018,
sme ju odprezentovali na divadelnom
festivale Mokré divadlo v Cíferi.
Repertoár sme uzavreli premiérou hry

„Luigiho srdce, alebo poprava tupým
mečom“. Aj touto cestou sa chcem poďakovať našim priaznivcom, divákom a
podporovateľom za ich priazeň počas
celých piatich rokov, ktoré boli nie vždy
ľahké, veľakrát sme šli na úkor našich
rodín a popri zamestnaní sme si hľadali kúsočky času, aby sme vám mohli v
čo najkratšom čase
priniesť niečo nové.

moje „divadelné deti“, ako sa v Cíferi
popasovali s malým pódiom, teplom
a zmenou prostredia. Držím im palce
v ďalšom pokračovaní pri ďalšej novej
hre.
Katarína Straková, www.vadidlo.sk
Foto: B.H.

Počas piatich rokov
existencie divadla
sa založilo „detské“
divadlo, ktoré nám
robí radosť. Odpremiérovali svoju prvotinu „Statočné
zvieratká“ počas
osláv Dňa matiek a
zopakovali si to na
divadelnom festivale v Cíferi. Chcem
sňať klobúk pred
nimi a pochváliť Na oslave nechýbala chutná torta od Martušky Jánošovej

Komunitné vzdelávacie centrum EDUBOX informuje
Do projektu Edubox sme sa v rámci
organizácie Cesta mladých zapojili v
auguste 2017. Našou úlohou bolo nastaviť vnútorné systémy práce s deťmi
tak, aby sme dosiahli nasledovné ciele
(stanovené v pôvodnom projekte):

2. Zvládnuť základy, aby
mohli prospievať aj na druhom stupni ZŠ.

Deti, ktoré doma nemajú dostatok
podpory alebo kľudu pri učení, si prídu
vypracovať domáce úlohy do Eduboxu.
Pomáhajú im s nimi dobrovoľníci zo
Súkromného bilingválneho gymnázia
C.S.Lewisa v Bratislave. Niektoré deti
majú aj vlastného doučovateľa či mentora, ktorý sa im venuje individuálne.
Pripravujeme takto našich deviatakov
na stredné školy a pomáhame stredoškolákom prekonať prekážky v novom
prostredí.

Za týmto účelom sme sa rozhodli realizovať 2 hlavné aktivity:

Medzi najväčšie úspechy
Eduboxu od jeho štartu na
jeseň 2017 patrí:

1. Naučiť deti na prvom stupni učiť sa,
pravidelne sa pripravovať do školy.

Po vyše roku práce môžeme zhodnotiť, že aj napriek tomu, že nie sme ani
zďaleka na konci našej cesty, sme na
tej správnej. Deti nám mnohokrát prichádzajú pripravené do školy už na doučovania a svoj čas chcú tráviť hraním
spoločenských vedomostných hier, prípadne si radi robia projekty na rôzne
témy (lesná zver, moja dedina a pod.).

• Tútoring
• Mentoring
A tieto doplnkové aktivity:
• Voľnočasové aktivity – spoločenské hry, kreslenie, športové hry
• Záujmové aktivity – tanečná príprava
• Drobné projekty sociálneho podnikania – výroba mydla
• Komunitná záhradka – sadenie a pestovanie zeleniny, byliniek a rôznych
iných rastlín
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Na „doučkách“ mladších detí pracujeme
veľa na posilnení ich znalostí v čítaní,
písaní, matematike. Staršie deti sa najradšej venujú angličtine, organizovaniu
najmä športových komunitných akcií a
sociálnym projektom – výrobe mydla a
korálok.

• 100% detí, ktoré navštevujú Edubox, prešli do
vyššieho ročníka (nik neopakoval ročník)
• 100% minuloročných deviatakov, ktorí navštevovali Edubox, prešli na strednú školu
• 100% končiacich stredoškolákov,
ktorí navštevovali Edubox, úspešne
ukončili štúdium záverečnou skúškou
• 15 dobrovoľníkov pravidelne sa zapájajúcich do doučovaní detí v Lozorne,
pokračovanie na str. 7

ročník XVI : číslo 6 : november/december 2018
dokončenie zo str. 6

s ktorými sme odviedli v priemere 230
dobrovoľníckych hodín
• 8 komunitných aktivít – športový
deň s Borisom Prekopom, KHL zápas
v Bratislave, Mikulášska párty v Eduboxe, Vianočný koncert v Bratislave na
Bilgyme, Family day, Letná škola, komunitné Bazáre a vianočná besiedka v
Eduboxe
• 4 záujmové krúžky – tanečná so Zahrou v CK Lozorno, výroby mydiel a korálok, 365 challenge v angličtine
• 2 rodičovské združenia
• 1 deň v týždni doučovania na Bilgyme
v Bratislave
• niekoľko článkov v obecných novinách, v Manažmente školy, v Dobrej
škole a konferencií, na ktorých sme
prezentovali samotný projekt a jeho
úspechy

Spravodaj obce Lozorno

Odkedy sme však naštartovali projekt,
kontinuálne čelíme priestorovým problémom, predovšetkým v zime. Na cca
30 m2 vzdelávame na dve etapy cca 35
detí. To sú aj pri najlepšej organizácii
a úmysloch náročné podmienky pre
vzdelávanie detí. Navyše rátajúc s faktom, že sa v každej takejto veľkej skupine nájde minimálne 10% detí s rôznymi
problémami a poruchami učenia, ktoré
potrebujú inú dynamiku, prístup a podnetné prostredie k učeniu sa.
Keďže k výzvam pristupujeme proaktívne a snažíme sa ich riešiť predovšetkým svojpomocne, zháňali sme financie na priestorové zväčšenie Eduboxu.
Vďaka podpore BSK a financiám individuálneho donora sme mali možnosť
pripojiť 2 kancelárske kontajnery k aktuálnemu Eduboxu, no v jesenných ro-

kovaniach s majiteľmi pozemkov sme
boli neúspešní.
Veríme, že v roku 2019 nájdeme iné
riešenie tak, aby sme naše deti mohli
vzdelávať v čo najlepších podmienkach.
V kuloároch sa k nám totižto dostalo,
že jeden z našich rodičov sa vyjadril,
že ak by nebolo Eduboxu, jeho dieťa by
úspešne neprešlo ročníkom...
Ďakujeme úprimne za podporu všetkým Lozorňanom i Nelozorňanom,
ktorí nám pomohli so šírením nášho
posolstva, priniesli vecné dary (hračky,
školské pomôcky, oblečenie) či aktívne
pomáhali v dosahovaní našich cieľov.
Bez vás by sme tu neboli. ĎAKUJEME!
Tím Edubox

Neobyčajne obyčajný babinec... vianočný
Do decembrového kultúrneho programu Lozorna sa na poslednú chvíľu
„prišuplo“ jedno milé podujatie. Z pozvánky zámerne nebolo zrejmé, čo
konkrétne sa bude diať. Navyše týždeň

Cítili sme sa ako veľká rodina

pred Vianocami sa gazdinkám od vyhriatej rúry odbieha ľahko snáď len „do
Borov“ pre štedrejšie Vianoce.
Napriek tomu prišli. Mladšie i tie skúsenejšie, tie, ktoré sa v Lozorne narodili
i tie, ktoré sa Lozorňankami stali počas
života... a zaplnili celú sálu. Prišli, aby
si spolu urobili takú „vianočnú generálku“. Neobyčajne obyčajným spôsobom
si darovali spoločné „babské“ Vianoce jednoducho zabalené, aby vynikol cenný obsah. Nájsť si čas pre seba i jedna
pre druhú v tom vianočnom zhone, využiť príležitosť sa navzájom zoznámiť

a spoznať či zdieľať, podeliť sa radou,
skúsenosťou aj „okoštovať pocheraj“ a
vymeniť recept.
Presne tak, ako to „organizačný výbor“

chránenej dielne. Tým sa akcia rozšírila
aj o charitatívny rozmer. Vyzbieraných
104 Eur bolo venovaných jednej rodine
z Lozorna v ťažšej sociálnej situácii.

Starosta Ľ. Tvrdoň a jeho pomocníci

(manželka pána starostu, manželky pánov poslancov a pani poslankyňa Janka Trnková) plánovali. Svojich mužov
obliekli do zásterí, aby sa prítomným
dámam postarali o pitný režim (vianočný punč mal mimoriadny úspech).
Okrem „gentlemanskej“ pozornosti obdarovali prítomné dámy osobným prianím k Vianociam a do Nového roka.
A pán starosta aj symbolickým osobným darčekom. Potom sa žienky obdarovali navzájom. Darčekom, ktorý priniesli nevediac pre koho (obdarovanú si
vylosovali) alebo si ho priamo na mieste obstarali za dobrovoľný príspevok z

To, že ešte niekoľko hodín po skončení programu bola sála plná, svedčí o
tom, že si ženy majú čo povedať a že
má zmysel ich spájať. A cez ženy celé
rodiny. Aby sa tak, ako to pán starosta
vo svojom vianočnom prianí vyjadril,
vytvorila z Lozorna jedna veľká rodina.
Nielen na Vianoce...
Veľká vďaka každému jednému, ktorý
akýmkoľvek spôsobom priložil ruku k
dielu a že vás nebolo málo a že tá spolupráca bola tak úžasná...
V.M., foto: Radka Švaleková
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Zimný Lozorňáček
Zimný čas patrí u detí k najobľúbenejším, nielen vďaka vianočnému času,
ale i pre krásnu snehovú perinu. Zimná, zasnežená príroda je krásna a stavanie snehuliakov či sánkovanie má
vždy svoje čaro.
Aj tento rok sa Lampiónový sprievod
tešil nesmierne vysokej účasti. Počasie ku nám bolo mimoriadne štedré a počas sprievodu nám
krásne poletoval sniežik navôkol. Po detskom divadielku si
detičky ozdobili lampióny a pochutnali si na dobrotách, ktoré
pripravili šikovné maminy. Na záver lampiónového sprievodu sa detičky tešili z prskaviek a lampiónov šťastia.
Mamičky a slečny mali možnosť vyskúšať si kurz šperkov, na
ktorom sa naučili zalievať náušnice krištáľovou živicou, a tak
môžu seba či svojich blízkych obdariť originálnymi šperkami.

Pripravujeme pre vás:
Január – kurz pre detičky, „Cvičenie s detičkami“ od 9. januára, každú stredu doobeda v CK Lozorno. Pre loziace detičky
od 9-10tej a pre chodiace detičky do cca 2,5roka od 10-11tej.
Prihlasovanie mailom lozornacek@gmail.com, 0915 744 911.
Január/Február
„Kurz kváskovania“ – príprava chutného chlebíka, ktorý si
sami pripravíte a odnesiete domov pre svojich najbližších. Na
kurze získate všetky potrebné informácie k pečeniu kváskového chleba. Termín upresníme.
„Ošetrenie detí v domácom prostredí“ – prednáška zdravotnej sestry, ktorá prináša praktické tipy ako si poradiť v
domácom prostredí s najbežnejšími úrazmi a zdravotnými
ťažkosťami detí. Termín upresníme.

Pred vianočným obdobím sa rodinky zapojili do
zbierky oblečenia a hračiek a tak sme venovali
plné vrecia pre sociálne slabšie rodiny a posteľné
prádlo a osušky do Domova dôchodcov v Stupave.
Lozorňáček s radosťou podporoval v predvianočnom čase výrobky, ktoré vyrábajú šikovné
mamičky z okolia, či už šperky, eko-obrúsky, či
prekrásne vianočné pohľadnice. Radi podporíme naďalej počas celého roka aj ostatné šikovné
rúčky, preto neváhajte a posielajte fotografie vašich výrobkov a kratší popis mailom na: lozornacek@gmail.com.
I tento rok bol Lozorňáček súčasťou vianočného Tvorivé dielničky počas jarmoku
„Lozorského všelico“, na ktorom sme ponúkli
detičkám možnosť kreatívne sa vyžiť. Deťúrence neotáľali a „Kurz výroby šperkov“ – výroba pleteného náramku s prízdobili si medovníčky, vianočné pohľadnice a plastelínovali. veskom zo zalievanej živice pre väčšie slečny a dospelých.
V stánku si návštevníci mohli pochutnať na skvelých lokšiach
a voňavej kávičke.
Pre aktuálne informácie môžete sledovať Lozorňáček na facebooku (Lozornacek).
Lozorňáček vám do nového roku praje to, čo človek najviac
potrebuje – zdravie, to , čo márne hľadá – šťastie a to, čo mu
najviac chýba – lásku.
Text a foto: Gabriela Ulehlová

Fotografia „Snehové vločky“ dostala najviac hlasov

Po prvý raz sa konala súťaž o najkrajšiu fotografiu na tému
„ V Zimnom šate“. Do súťaže prispeli občania prekrásnymi
zamrznutými fotografiami, z ktorých s najvyšším počtom
hlasov zvíťazila Veronika Kovárová zo Zohoru s fotkou „Snehové vločky“.
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Mažoretky SOFFI Lozorno oslávia 10 rokov od svojho vzniku

Naše stretnutie s Mikulášom

Áno, tento školský rok 2018/2019 oslavujeme my, Mažoretky SOFFI Lozorno, už desiate výročie od vzniku nášho
súboru. Veľmi sa tešíme, že náš súbor
sa z roka na rok stále rozrastá o nové a
nové členky a že sa nám darí stále viac
a viac sa umiestňovať na medailových
miestach na mažoretkových súťažiach
nielen na Slovensku ale aj v Čechách.

Úspešné „ťaženie“ v Púchove

ravskom Svätom Jáne. Aj toto jesenné
bolo fantastické, lebo sme nielen veľa
natrénovali, ale sme si užili aj večerné
aktivity s diskotékou, či tancovanie
zumby, ale aj cvičenie jógy. Na záver
pobytu sme každá vyrobila svojej maminke adventný veniec, keďže sme sa
vracali domov zo sústredenia akurát v
1.adventnú nedeľu.

Tento školský rok máme v
súbore 48 detí a musíme
sa pochváliť, že máme v
súbore aj jedného chlapca,
čo je veľká vzácnosť každého mažoretkového súboru. Tiež nám tento rok
narástol počet mamičiek v
našom Happy Moms tíme,
a to na 18 mamičiek. Sme
hrdé, že stúpa záujem o
mažoretky nielen z radov
detí ale aj maminiek.
Od septembra sme za- Sústredenie v Moravskom sv. Jáne
čali usilovne trénovať na
nových choreografiách, ale popri tom No a v decembri prišiel za nami Mikuláš
sme si zopakovali aj tie z minuloročnej a my sme mu zatancovali aj zaspievali a
sezóny a práve s týmito sme vyrazili on nám za to rozdal sladké odmeny a na
13. októbra na súťaž do Púchova. záver si s nami aj on perfektne zatancoTu sa nám veľmi dobre zadarilo, lebo val. Spolu s anjelom a čertom sa u nás
sme domov priviezli 2 zlaté a 4 strie- dobre cítili a sľúbili, že určite prídu aj na
borné miesta.
budúci rok. Náš vianočný tanček, ktorý sme si pre Mikuláša pripravili sme
V novembri sme mali náš každoročný potom ešte predviedli aj dôchodcom
twirlingový seminár, kde nás majster- na ich Mikulášky Európy z Českej republiky prišli učiť skom posedení,
nové prvky twirlingu (twirling je spô- ďalej na vianočsob točenia s paličkou). Jednu novem- ných trhoch ZŠ
brovú sobotu sme teda strávili od rána v Lozorne, tiež
do večera v telocvični. Bolo to pre nás sme boli potešiť
veľmi náročné, ale odmenou nám bolo ľudí v Seniorto, že sme sa naučili veľa nových a krás- ville v Jablononych prvkov, ktoré nás posúvajú stále vom a nakoniec
vpred a určite ich naše trénerky využijú sme si ho zatanpri nacvičovaní nových choreografií.
covali aj na Vianočných trhoch
Jedna z akcií, na ktoré sa každý rok v Perneku.
tešíme sú aj naše sústredenia v MoTwirlingový seminár

Tento kalendárny rok sme ukončili našou vianočnou besiedkou, ktorá bola
20.decembra. Tu sme si všetky medzi
sebou rozdali vianočné darčeky a tiež
sme aj dostali z klubu každá svoj darček, ktorým bol krásny obal na kostýmy s nápisom nášho súboru a tiež s
menom každej mažoretky. Je to veľmi
pekný, ale hlavne praktický darček, ktorý vieme oceniť hlavne na súťažiach.
Rok 2018 síce skončil, ale pre
nás ten 2019 -ty bude ten desiaty jubilejný. Preto by sme chceli
na súťažiach, ktoré nás čakajú sa
čo najlepšie umiestniť a priniesť
domov čo najviac medailí. Urobíme pre to všetko, čo je v našich
silách. Aby nielen naše trénerky,
maminky a tatinkovia boli na nás
hrdí, ale aj vy ostatní, ktorí nám
stále fandíte a podporujete nás,
ste mohli hrdo povedať: „Toto sú
tie naše mažoretky z Lozorna, toto
sú tie naše šikovné Soffinky“.
Na záver vám všetkým prajeme všetko
dobré v Novom roku 2019, aby sa vám
splnili všetky vaše sny, tak ako nám tie
naše mažoretkové.
Vaše Mažoretky SOFFI Lozorno
a vedúca Dana Hurbaničová
Foto: Z. Rybárová, P. Foltýnová a Z. Želipská
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Koncoročné zrnká spomienok MŠ Lozorno
Jesenné počasie nám prialo a na chodníku pred škôlkou
čakalo na deti päť poníkov. Tie deti, ktoré mali záujem, absolvovali obľúbenú „animoterapiu“. Z chrbta poníkov pozorovali svet okolo, cvičili podľa pokynov, správne dýchali a
užívali si obľúbenú aktivitu.

viedol deti do sveta čarovania a ilúzií. Zábavnou formou im
predvádzal kúzla, zapájal odvážlivcov, ktorí mu asistovali a
sami sa na chvíľu stali kúzelníkmi. Za odmenu ich obdaril
originálnymi zvieratkami vymodelovanými z balónov a deti
prežili veselé a zábavné dopoludnie.

Studené dopoludnie spestrili deťom dve bábkoherečky s divadelným predstavením Danka a Janka o všetečných a
veselých sestričkách dvojičkách. Predstavenie bolo plné veselých pesničiek, zábavných situácií a aktívne zapájalo odvážne
deti. Príbeh dvoch sestier okrem zábavy a humoru vyzdvihol
priateľstvo nadovšetko.

Dvaja hudobníci hrajúci na tubu a synchronizovaný klavír
spolu s malým ježkom putovali s deťmi svetom rozprávky
a piesní. V syntetizátore ukrývali rôzne hudobné nástroje a
cez piesne deti vnímali melódiu, rytmus, tempo a dynamiku a počúvali skladbičky s tematikou detského sveta a života
zvierat. Pre dobré pochopenie rytmu a tempa piesní zvolili
hudobníci pre deti ten najlepší spôsob – využitie prirodzeného a kultivovaného pohybu. A tak sa pri rozličných melódiách
roztancovala celá škôlka.

Divadlo na hojdačke zahralo pre všetkých činoherno - bábkové spracovanie rozprávky Sofia z predmestia. Príbeh o
šikovnom a múdrom sídliskovom dievčatku Sofii bol veselý a
na zamyslenie. Vtipne poukázal na dnešný uponáhľaný život,
ktorý dospelých stále za niečím ženie a často zabúdajú, ako
dôležité je čo najviac času venovať sebe a svojim blízkym.
V rámci edukácie a tematického celku „Svet práce“ a poznávania vybraných pracovných profesií navštívili budúci školáci základnú školu. Pozorovali, ako pod vedením triednych
učiteliek Mgr. Fuskovej a Mgr. Ondrušovej pracujú prváci v
dvoch prvých triedach, prezreli si prostredie tried. V školskej
kuchyni pozorovali pri práci p. kuchárky, ktoré práve dokončovali obed a zoznámili sa s nimi.

Všetci sme absolvovali jesennú vychádzku do neďalekého
lesa. Pre menšie deti bola pripravená kratšia trať, tí väčší si
užili dlhšiu vychádzku. Cieľom bolo pozorovať les, jeho rozmanitosť a zmeny počas jesene. Pomalou chôdzou a pozorovaním sme objavovali rôzne druhy rastlinnej ríše, vnímali
nádherné prírodné obrazy ako vystrihnuté z pohľadnice, ktoré nám prostredie lesa ponúklo a utvárali si o nich konkrétne
predstavy v procese zmien vzhľadom na jeseň. Realizáciou
vychádzky sme deti viedli k zvládnutiu chôdze v pravidelnom
tempe a uplatňovali dohodnuté pravidlá s dôrazom na podmienky lesa.

Cez rozprávkový model lesa, jeho zvieracích obyvateľov a
kamaráta Šmudla sa pod vedením lektorky deti učili ako zaobchádzať s odpadom a ďalej ho triediť. Ekovýchovný program bol upravený pre 5 až 6-ročné deti a prebiehal zážitkovou a hravou formou, vďaka čomu si deti lepšie zapamätávali
dôležité poznatky pri triedení jednotlivých odpadov.

Medzi deti prišiel kúzelník a iluzionista Ivan s varietným
predstavením Čarujeme s kúzelníkom. Majster kúziel vo-
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Mesiac december nám všetkým pripomenul, že predo dvermi sú pre nás najkrajšie sviatky roka. Priniesol nám krásny
adventný čas.
pokračovanie na str. 11
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dokončenie zo str. 10

My škôlkári vieme,
že v tento tvorivý a
zábavný čas realizovaním ponúknutých
aktivít čakáme na
príchod Vianoc a tak
sme ho trávili zmysluplne.
Šikovnými rúčkami
sme na triedach vyrábali Mikulášov,
vianočné ozdoby,
vianočné želania, zdobili sme si vianočné stromčeky, piekli voňavé medovníčky, pozorovali pečenie a prípravu vianočných oplátok, zážitkovým učením sme postupne vnímali vianočné zvyky.
Výber 5-6 ročných detí z triedy sovičiek si so svojimi triednymi učiteľkami pripravili Adventné hudobno - dramatické
pásmo a vystúpili na Mikulášskom posedení členov Jednoty
dôchodcov v Centre kultúry.
Dedko Mikuláš i tento rok deti prekvapil a vykúzlil im divadielko O zakliatom Mikulášovi. Na záver prišiel Mikuláš v
sprievode anjela a čerta a obdaroval všetkých sladkými balíčkami.
Už tradične k čarovnému predvianočnému času u nás patrí
i pripomenutie si starodávneho zvyku - Na Lucie. Dievčatá
sa odeli do bielych plachiet a vyháňali z kútov zlé sily metlič-

kami z halúzok zviazaných motúzom a chlapci zase použili
rôznorodé zvuky ľahko ovládateľných nástrojov.

Deň pred vianočnou besiedkou nám divadielko Bum - Bác
prinieslo zimnú rozprávku Deduško Mrázik. Krásne spracovanú klasickú ľudovú rozprávku skúsení bábkoherci popretkávali humorom, piesňami s tradičnou ruskou melódiou
a životnými múdrosťami.
I tento rok nám anjelik na besiedke v kresťanskom duchu
priniesol novinu o narodení Ježiška a priblížil poslanie Vianoc. Ježiško ako každý rok s láskou prišiel medzi nás. Pri rozsvietenom stromčeku sme v jeho prítomnosti zažili krásne
dopoludnie spestrené koledami, hudobno -dramatickým
pásmom a darčekmi. Na záver sme si všetci svorne zaželali,
aby Vianoce, ktoré prežijeme doma vo svojich rodinách boli
pre všetkých veselé, od hlavy po päty biele, plné lásky, úsmevu, radosti a Nový rok nech je šťastný pre nás všetkých.
Soňa Ščepánová, foto: Silvia Polášová

Mikulášske posedenie pre členov ZO JDS Lozorno
re odovzdala slovo
okresnej predsedníčke
p. Mrázovej. Hlavným
bodom jej návštevy
bolo odovzdanie vyznamenania 1. stupňa
p. Milke Kelečínovej
a 3. stupňa p. Štefánii Mundokovej za
ich doterajšiu prácu v
JDS.

všetkých prítomných bohaté pohostenie.
Na záver predsedníčka ZO JDS poďakovala všetkým za účasť. Vo svojom príhovore vyzdvihla hlavne to, že je veľmi
potrebné sa takto stretávať a spoločne
tráviť nielen tento predvianočný čas.
Za ZO JDS Anna Dvoranová,
foto: V. Valach a B. Hurajová

Hlavným programom
Mikulášskeho posedenia boli jubilanti v roku 2018. Celkom
ich bolo 40 vo veku od 65 do 90 rokov.
Medzi 80 - ročnými jubilantami mala
čestné miesto zaujať pani Ruženka
Zajíčková. Žiaľ, deň pred tým sme sa s
ňou rozlúčili na našom cintoríne. Preto minútou ticha sme si uctili jej večnú
pamiatku.

Odovzdanie vyznamenania 1.stupňa p. Milke Kelečínovej (v strede)

Začiatkom decembra sa v Centre kultúry uskutočnilo naše tradičné Mikulášske posedenie. Predsedníčka Anka
Dvoranová privítala všetkých prítomných a tiež milého hosťa - predsedníčku
OO JDS Ruženku Mrázovú. Program
sa začal vystúpením mažoretiek pod
vedením Danky Hurbaničovej a škôlkárov, ktorí predviedli tematický program
ohodnotený veľkým potleskom a darčekom pre vystupujúcich.
Predsedníčka po krátkom príhovo-

Vinš pre jubilantov pripravila a predniesla p. Štefánia Mundoková. Kvety
jubilantom odovzdávala p. Kelečínová
a Dvoranová. Jubilanti pripravili pre

Vyznamenanie 3.stupňa dostala p. Štefánia
Mundoková (vľavo)
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Zo života Základnej školy v Lozorne
Korčuliarsky kurz v Bratislave
Od 17.12. do 21.12.2018 sa triedy 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C zúčastnili korčuliarskeho výcviku v Bratislave. Prvé oboznámenie sa s ľadom bolo pre niektoré deti náročnejšie. Už len
obuť a zašnurovať korčule, nasadiť chrániče a prilbu bola veľká veda. Ale nakoniec výcvik zvládli bravúrne všetci. Naučili
sa citróniky, lietadielka, brzdenie a mnoho iných figúr. Veľmi
dôležité boli aj pády. Ako správne padať, aby sme si neublížili,
si všetky deti vyskúšali na vlastnej koži. Žiaci získali základy
techniky korčuľovania a teraz treba túto techniku už len zdokonaľovať.

Netradičný adventný koncert
O nevšedný zážitok sa počas obdobia adventu postarali niekoľkí chlapci z Diagnostického centra zo Záhorskej Bystrice.
Spolu so svojou „učiteľkou spevu“ - Oľgou Božecovou, a za
sprievodu gitary, nádherne hrajúcich huslí a rolničiek zaspievali a zahrali koledy Poďme bratia do Betlema, Jak si krásne
Jezuliatko, Tichá noc... - ale aj vianočne upravenú pieseň Halleluja, či známe Rolničky. Chlapci veľmi sympatickým spôsobom v niektorých triedach na prvom a druhom stupni nielen
spievali, ale žiakom z našej školy zanechali aj veľmi dôležitý
povzbudivý odkaz v podobe slov, aby sa deti učili a chodievali
poctivo do školy. Ďakujeme.

noručne vyrobené vianočné pozdravy, ozdoby na stromček,
dekoratívne predmety, svietniky a vianočné maškrty. Do šera
prichádzajúceho večera svietila magická vianočná výzdoba
školy a s ňou pomaly, pomaličky ku všetkým ľuďom dobrej
vôle vkĺzlo čaro Vianoc.

Pytagoriáda
Dňa 12.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády v
kategórii 3., 4. a 5. ročníka a dňa 13.12.2018 sa uskutočnilo
školské kolo v kategórii 6., 7. a 8. ročníka. V kategóriách P3,
P4 a P5 sa zúčastnilo 43 žiakov, z ktorých máme 7 úspešných
riešiteľov: Marek Dvoran z 3.A, Elizabeth Tirolová, Nella
Jochimová a Šimon Drahoš zo 4.B, Michal Stolár a Kristína
Maxová zo 4.A a Martin Ondrovič z 5.B. V kategóriach P6,
P7 a P8 boli z 19 účastníkov úspešní dvaja riešitelia Karolína
Klamová zo 7.A a Lukáš Piruš z 8.A. Všetci úspešní riešitelia
postupujú do okresného kola. Všetkým srdečne blahoželáme
a držíme palce!

Vianočné trhy 2018
Základná škola v Lozorne pozvala dňa 12. decembra rodičov,
starých rodičov, žiakov a všetkých priateľov školy na Vianočné trhy 2018. Po slávnostnom programe, na ktorom si všetci zatancovali s mažoretkami SOFFI Lozorno a zaspievali si
vianočné koledy, žiačikovia i žiaci ponúkali na predaj vlast-
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Šaliansky Maťko
Dňa 12. decembra 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské
kolo literárnej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky
Maťko J. C. Hronského. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách. Porota to veru nemala vôbec jednoduché, ale nakoniec
rozhodla nasledovne:
V prvej kategórii žiakov 2. a 3. ročníka sa na treťom mieste
umiestnila Magdalénka Jurovatá, žiačka 2. A. Druhé miesto
získala Liliana Zrubeková, žiačka 2.B a prvé miesto si vybojovala Ema Masárová, žiačka 2. C.
V druhej kategórii žiakov 4. a 5. ročníka sa na treťom mieste
umiestnil Michal Stolár, žiak 4. A. Druhé miesto získala Eliška Mikulová, žiačka 4. A a prvé miesto si vybojovala Eliška
Pernecká, žiačka 5. B.
ZŠ Lozorno, foto: archív školy
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4.novembra sa opäť po roku zišli poľovníci v kostole na sv. omši
Vážení čitatelia, spoluobčania,
jeden z najkrajších sviatkov poľovníkov
a poľovníctva vôbec je oslava a spomienka na svätého Huberta, PATRÓNA
POĽOVNÍKOV.
Poľovníci v Lozorne si tento sviatok
každoročne začiatkom
novembra uctievajú v
kostole sv. Kataríny na
nedeľnej sv. omši.

nácie vplyvu moderných technológií na
prírodu. Taktiež aj o brigády pri čistení
revíru od nelegálne vyvážaného odpadu do prírody.
Pán farár po ukončení bohoslužby pozval prítomných členov poľovníckeho
združenia na slávnostný obed na faru.

Je to sviatok, kedy aj tí
poľovníci ktorí do kostola nechodia pravidelne,
v tento deň prídu a pomodlia sa. Spomenú si
na svojich zosnulých
priateľov poľovníkov a
vypočujú si peknú a poučnú kázeň.
V slávnostne a v poľovníckom štýle vyzdobenom kostole nás privítal
prekrásny zvuk lesníc.
Je to tak dojímavý moment, že človeku až mráz behal po
chrbte. Je to nezabudnuteľný zážitok!
Pán farár vo svojej kázni veľmi pekne a
výstižne popísal funkciu našich členov
poľovníckeho združenia. Ide hlavne o
starostlivosť o voľne žijúce zvieratká v
našom regióne, ako aj o udržanie čistoty nášho životného prostredia, či elimi-

a celému združeniu, ale aj nášmu najmladšiemu členovi poľovníckeho združenia Richardovi Peschlovi, ktorý vykonal odstrel obetnej zveri a týmto mu
zároveň gratulujeme „LOVU ZDAR“.
Nuž a keď sme všetci účastníci tohto
nádherného spoločensko-kresťanského
stretnutia dvihli pohár vína na
prípitok... náš predseda poľovníckeho združenia Ján Haramia
poďakoval p. farárovi za úžasnú
sv. omšu a pohostenie na fare,
ale aj všetkým členom Poľovníckeho združenia Podhorie Lozorno za aktívnu účasť na dnešnej
slávnosti sv. Huberta, patróna
všetkých poľovníkov, ako aj za
celoročnú činnosť členov združenia.
Veríme, že naši spoluobčania
obce Lozorno nás vnímajú pozitívne a chápu našu poľovnícku
činnosť a úlohu, ktorá napomáha aj k upevneniu dobrých medziľudských vzťahov.

Ženy členov poľovníckeho združenia sa
nedali zahanbiť. P. Iváková, Horvátová,
Peschlová, Heseková.... Pripravili chutnú slepačiu polievočku, rezne z daniela,
ale aj pečeného diviačika s majonézovým šalátom. Ani naši poľovníci nezaháľali. Vďaka za obetavú pomoc patrí
aj Petrovi Osuskéhu, p. Minarovičovi,
Štefanovi Ivákovi, Pavlovi Mikuláškovi

Tešíme sa na Vás a Vašu účasť aj pri ďalších podujatiach, ktoré naše združenie
PODHORIE LOZORNO plánuje aj v
nasledujúcich mesiacoch.
ĎAKUJEME A LOVU ZDAR!
Ing.Štefan Jančár a Kristián Karovič
Foto: Silvia Heseková

Cyklotúra okolo Neziderského jazera
po rakúskej strane
jazera cez krásne
vinice a sady. V historickom mestečku
Rust pri rakúsko-maďarskej hranici
sme si pochutili na
výbornej káve a domácich koláčoch.

Klub turistov Lozorno v dňoch 29.9. –
30.9.2018 uskutočnil cyklotúru okolo
Neziderského jazera (Neusiedlersee).
Cyklotúry sa zúčastnilo 17 účastníkov.
V 2 etapách sme celkovo prešli 135 km.
Prvá etapa – cca 65 km viedla cyklotrasou B 10 z mestečka Neusiedl am See

Na
maďarskej
strane jazera sme
pokračovali po cyklotrase do malého
kúpeľného mestečka Hegykö, kde sme
mali v modernom penzióne zabezpečené ubytovanie. Penzión mal wellness a
kúpanie v bazéne a saunovanie nás príjemne osviežilo a naladilo na výbornú
večeru s maďarskými špecialitami. Po
nej sme si v družnej zábave posedeli pri
maďarskom vínku.

Na druhý deň ráno, po bohatých raňajkách, sme využili miestne kúpele,
známe liečivou minerálnou vodou z
horúcich prameňov. V areáli kúpeľov
sa nachádza veľa vonkajších aj vnútorných bazénov s teplotou vody od 24 až
do 38 °C, kľudových a aj na plávanie.
Po krátkom aklimatizovaní sme pokračovali po cyklotrase a čoskoro sme prekročili hranice do Rakúska a večer sme
dorazili do východzieho miesta v mestečku Neusiedl am See.
Domov sme sa vrátili príjemne unavení, plní dojmov a príjemných chvíľ strávených v príjemnej spoločnosti. Prežili
sme naozaj krásny a športový víkend.
Článok a foto : B.Horváth
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Turistická jeseň plná priateľských stretnutí

Naši turisti sa aktívne a vo veľkom
počte zúčastňovali na jesenných
akciách vytýčených vo svojom kalendári na rok 2018.
Pri tejto príležitosti, než sa o nich rozpíšem, chcem spomenúť pekné životné
jubileum nášho predsedu Alojza Dvorana. 60 rokov sa dožil dňa 5. októbra
2018. V tento deň nás pozval na oslavy
do sály ŠK Lozorno, kde nás privítal,
aby s nami a svojou rodinou oslávil narodeniny. Strávili sme príjemný večer
plný prekvapení a zábavy. V mene všetkých ešte raz – Lojzko, ti ďakujeme.

roku 2001 do roku 2016, museli odstrániť, nakoľko už nezodpovedala bezpečnostným kritériám. Turisti z Modry sa
na nás obrátili s prosbou, aby sme vo
verejnom hlasovaní podporili vybudovanie turistického prístrešku pod Veľkou Homoľou, v ktorom mesto Modra
môže získať peniaze.
Ďalšia akcia, tá naša, „Lozorský
okruh opačným smerom“, sa konala
13.10.2018. Za krásneho, slnečného
počasia sme si pripomenuli tragické
úmrtie nášho člena Martina Slámu.
Vo veku 30 rokov zahynul na jednej z
mnohých turistických výprav do náročných pohorí na svete. Hory miloval
a osudnou sa mu stala „Muztaghata“ v
pohorí Pamír v Číne. Na našej Skale mu
bola pripevnená tabuľka s odkazom:
„Tvoje srdce ostalo v horách, ty v našich
srdciach.“
Akcie „Spoznávaj naše hory“ (resp.
kopce v Malých Karpatoch) dňa
4.11.2018 sa zúčastnil hojný počet
turistov aj detí. Zdolali sme vrch „Lipy“
(472 m n.m.), ktorý sa nachádza neďaleko Skaly.

Nasledovali tradičné turistické akcie,
ako prechod Kamennou bránou dňa
7.10.2018. Posedeli sme pri ohni pod
masívom kremencových skalnatých
brál s názvom „Traja jazdci“ (687 m
n.m.) Len na skok odtiaľ sa nachádza
„Veľká Homoľa“, 20 m vysoká rozhľadňa, ktorú sprístupnili v novembri
2018. Predchádzajúcu, ktorá slúžila od
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Modlitba turistu
„Ďakujem Ti Pane, za tú krásu vôkol, že
ma ochraňuješ a že som nezmokol,
že mi dávaš silu, či v zime či v lete, prežiť
každú chvíľu v tomto krásnom svete.“
Lozornianski turisti, tí zdatnejší a vytrvalejší, absolvujú počas celého roka
túry v našich veľhorách - Vysokých
Tatrách. Tento rok tam boli tri razy.
Prvýkrát v rámci stretnutia vysokohorských turistov. Vtedy absolvovali výstup na Popradský ľadový štít
(2 396 m n.m.) a Sedielkovú kopu
(2 062 m n.m.) Druhýkrát prešli hrebeňovkou zo Satana (2 421 m n.m.) cez
Malú a Veľkú Baštu (2 288 m n.m.) na
Pátriu (2 203 m n.m.) A pri tretej návšteve vystúpili na Gerlachovský štít
(2 655 m n.m.) a tento výstup opakujú
každý rok.
Turisti dokazujú, že v kolektíve je veľká
sila a veľakrát pomôžu svojim nákazlivým optimizmom i pesimistickým jednotlivcom. Tak veľa zdaru do ďalších
pekných stretnutí.

Soňa Foltýnová, foto: Alojz Dvoran
Na pozvanie kamarátov,
turistov z Dubovej, sme sa
po prvýkrát zúčastnili dňa
17.11.2018 osláv štátneho
sviatku – Deň boja za slobodu a demokraciu – turistikou
na neveľkú rozhľadňu „Kukla“ (564 m n.m.) Autobusom
sme sa premiestnili na Zochovu chatu, odkiaľ to bola
pohodová túra. Pod Kuklou
sme si spoločne pripomenuli už 29 rokov od „kľúčami
vyštrnganej slobody“. A ešte
čosi nás tam zaujalo... Tento
text na drevenej doske:
Na Gerlachovskom štíte
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Platí od 9.12.2018 do 14.12.2019

Bottova 7, 811Od
09 Bratislava,
211, info@slovaklines.sk;
www.slovaklines.sk
POZOR!
nedeletel.9.18decembra
2018 platia
nové cestovné poriadky
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Pozvánky na podujatia
Koncert renesančnej hudby súboru Autentiko s holandskou interpretkou Suzanne van der Helm

13.1.2019 o 17:00 hod. v CK Lozorno
Súbor Autentiko:
• holandská interpretka Suzanne van der Helm (spev, dobové flauty)
• Július Šoška (husle, viola)
• Andrea Tkáčová (spev, husle)
• Ivana Zemáneková (violončelo)
Vstupné: 10 €
Predpredaj vstupeniek v CK Lozorno a reštaurácii Zorno.

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno

20.1.2019 o 16:00 hod.
Divadlo MaKiLe: LIENKA KIKILIENKA A PRECHLADNUTÝ SNEHULIAČIK
Lienka Kikilienka sa prechádza zimnou krajinou, keď tu natrafí na
niekoho, kto potrebuje jej pomoc. Tentokrát zdravotnú – malý Snehuliačik prechladol. HAPČÍ! Ale – ako sa liečia snehuliaci? Lienka
Kikilienka sa ničoho nebojí a smelo sa pustí do nápravy. Strčí Snehuliačika pod perinu, zababuší ho až po uši… Jaj! Lienka, čo to robíš?
Takto sa snehuliaci predsa neliečia! Ale ako potom?
Vstupné: 3 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.
Po predstavení bude vyhodnotenie súťaže SUPERDIVÁK 2018!

10.OBECNÝ PLES
26.1.2018 od 19:00 hod. v CK Lozorno
Do tanca a pre zábavu hrá ľudová hudba BOROVIENKA. Dress kód:
príďte v tom, v čom sa budete cítiť dobre, ale kto chce, môže si do
svojho oblečenia zakomponovať nejaký folklórny prvok - nie je to
podmienka, ale výzva.
Cena: 33 Eur
V cene vstupenky je uvítací prípitok, večera, dezert, kapustnica, program.
Vstupenky si treba zakúpiť vopred v CK Lozorno alebo rezervovať na
tel.č.: 0910 908 770.

Joga pre Plamienok
Milí priaznivci jogy, ale aj nováčikovia, srdečne vás pozývame na jogu
pre Plamienok, ktorá sa bude konať
24.2.2019 o 18:00 h. v CK Lozorno.
Príďte podporiť Plamienok tým, že
si zacvičíte jogu. 100% zisku z jogy
poputuje na podporu organizácie
Plamienok. Aj malá pomoc je pomoc.

(Plamienok je nezisková organizácia,
ktorá od roku 2002 bezplatne poskytuje nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom domácu paliatívnu liečbu
a starostlivosť. Deti navštevujú doma
v okruhu 2 hodín jazdy od Bratislavy.)
Hodina bude upravená tak, aby bola
vhodná pre každého, aj pre úplných
začiatočníkov.

Príspevok je dobrovoľný. Je potrebné
si priniesť vlastnú jogamatku/karimatku. Cvičí sa naboso.
Na jogu sa prosím prihlasujte správou
na Facebooku na „Yoga s Martinou“
alebo na 0905 358 400. Viac info FB:
udalosť „Joga pre Plamienok“ alebo
„Yoga s Martinou“.
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