Spravodaj obce Lozorno

ročník XV : číslo 4 : júl/august 2017

zadarmo

Život prináša chvíle, na ktoré sa nezabúda
24. jún 2017 bude pre nás nezabudnuteľný.

S úctou a rešpektom zveľaďujeme to,
čo nám zanechali naši otcovia. Či sú to
poľné kríže, Božie muky, alebo kaplnky
za dedinou. Vždy sme ich mali v úcte,
ako memento našich predkov. Každé
miesto si nieslo svoju históriu, často sa
ku nim z pokolenia na pokolenie tradovala dôležitá myšlienka. Takým miestom bola aj naša fara. V spomienkach
sa vraciame tam, na farský dvor, odkiaľ
sme v sprievode krstných rodičov išli na
prvé sväté prijímanie. To bolo krásne.
Novučičké bielučké šaty, topánky, rukavičky, sviečka. S rešpektom sme ako
snúbenci chodili na vyučovanie náboženstva pred vstupom do manželstva.
A s akou radosťou sme išli dohodnúť na
faru termín krstu našich detí. Bolestnejšie boli vstupy na faru, keď sme išli
dohodnúť čas pohrebu našich rodičov.
Naša stará fara takmer po 300 rokoch
doslúžila.
pokračovanie na str. 3

Na nádvorí novej fary

Veterány z Lozorna na návšteve v Normandii
V dňoch 29.6. až 4.7.2017 sme sa - traja členovia Tatra Veterán Klubu Lozorno - na pozvanie našich francúzskych
priateľov zúčastnili spolu s veteránistami z Holíča peknej a zaujímavej veteránskej akcie vo francúzskej Normandii, kde sme kamiónom previezli deväť
áut a jednu motorku. Z Lozorna sa na

dlhú 1 700 kilometrovú cestu vybrala
Tatra 57 A Sport z roku 1936 majiteľa
p. Haramiu. Kamión sa vydal na ďalekú
cestu dva dni dopredu, my – členovia
posádky sme prileteli až potom, keď
boli autá už uložené a opatrené v garáži starobylého zámku. Tam sme boli
po celý čas aj ubytovaní. Na ďalší deň

sa naše veterány aj s posádkami vydali
na pláž k Atlantiku, kde sa odohralo povestné vylodenie Spojencov počas druhej svetovej vojny. Počasie bolo ako na
objednávku a deň sme si užili. Veterány
si čistý morský vzduch pochvaľovali.
pokračovanie na str. 5

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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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 23.8.2017
Prítomných: 8 poslancov			
Ospravedlnený: Ing. Peter Šimonič
OZ v Lozorne schvaľuje novú členku
rady školy Annu Špačekovú, na uvoľnené miesto po pani Dane Rušinovej.
OZ v Lozorne schvaľuje dotáciu pre
Dobrovoľný hasičský zbor Lozorno vo
výške 500,- EUR.
OZ v Lozorne schvaľuje návrh ŠK Lozorno týkajúci sa rekonštrukcie WC na
ŠK, na výmenu plynového kotla, bývalá
hádzanárska tribúna.
OZ v Lozorne schvaľuje návrh VZN č.
1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území
obce Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje dotáciu na činnosť asistentov učiteľov (AU) v ZŠ vo
výške 13 000,- EUR na šk.r.2017/2018
na základe požiadavky riaditeľa ZŠ.

OZ v Lozorne odročuje vymaľovanie
chodieb (prízemie, schodište, prvé poschodie) v CKaV v predpokladaných
nákladoch 6 000,- EUR vrátane DPH na
rok 2018.
OZ v Lozorne odročuje návrh ZoD medzi VHS a.s. BA (víťaz verejného obstarávania) a obcou Lozorno týkajúci sa
výstavby IS (voda, kanál) v lokalite B3
a B5 podľa ÚPN obce, v celkovej cene
207 000,- EUR vrátane DPH.
OZ v Lozorne schvaľuje náklady na
tvorbu štúdie Cyklotrasa Katastrálne
územie Lozorno – Lozorno, v celkových
nákladov 3 240,- EUR bez DPH (3 888,EUR vrátane DPH).
OZ v Lozorne schvaľuje III. úpravu rozpočtu obce na r. 2017 v zmysle zák. č.
583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Rôzne
- Prehľad výdavkov nad 200 EUR za
5/2017, 6/2017

- Správa o kontrole uznesení za 2016
- Info o návrhu ZoD týkajúcej sa výstavby vody a kanalizácie v lokalite B9
- Info o náraste žiakov v ŠD (orig. kompetencie-obec), nárast finančných nákladov cca o 12 000 EUR/rok
- Info o nutnosti rozšírenia školskej jedálne, nárast stravníkov, deti ZŠ, MŠ,
dôchodcovia, klimatizácie na chladenie
potravín (zelenina, zaváraniny...), rozšírenie vývarovne ŠJ na 460 – 480 jedál
denne
- Info o vypracovanom GP a majetko právnom vysporiadaní pozemkov obcou Lozorno v lokalite Záhumenice, za
účelom zlegalizovania prístupovej cesty
k r.d. a vysporiadaniu pozemku - obecnej komunikácie (príprava rozpočtu
obce na r. 2018)
- v rámci diskusie p. Moravčík podal
informáciu o dopravnej situácii na
Zvončínskej ulici - riešenie zníženia
rýchlosti

Aj vy môžete rozhodnúť, ako bude vyzerať areál ŠK
v budúcnosti
Na aprílovom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lozorne bola obecným
zastupiteľstvom schválená spolupráca
s Vysokou školou výtvarných umení v
Bratislave (Katedra architektúry).
Cieľom spolupráce s vysokou školou
je v strednodobom až v dlhodobom
horizonte zmeniť areál športového
klubu okrem futbalu na multifunkčný
priestor. Priestor, v ktorom sa budú
môcť realizovať rôznorodé aktivity
pre rôzne vekové skupiny. Či sa nám
to podarí, záleží len na nás obyvateľoch. Podmienkou je poznať váš
názor. Vaše odpovede sa stanú podkladom pre študentov architektúry.
Výstupom by mal byť návrh areálu
ako multifunkčného priestoru. Paralelne budeme hľadať finančné prostriedky na realizáciu. Preto by bolo
dobré, aby nevznikali očakávania, že
už „zajtra“ to bude postavené. Sme
na začiatku a na začiatku je potrebné
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spraviť prieskum. Preto budeme radi a
veľmi nám to pomôže ak vyjadríte svoj
názor.

- Beach volejbalové ihrisko
- Šachové ihrisko
- prípadne doplňte do položky „Iné“.

Formulár je anonymný. Prosím označte
vo formulári aké aktivity by ste radi videli v areály ŠK. Máte možnosť vybrať
z aktivít:

Prieskum sa realizuje s plným vedomým ŠK Lozorno.

- Lezecká stena
- Petangové ihrisko
- Pumptrack dráha (špeciálna dráha
pre bicykle, kolobežky, korčule alebo
skateboardy)
- Workout ( verejné športové ihrisko s
konštrukciami a pomôckami na vonkajšie cvičenie)
- Detské ihrisko
- Exteriérový stôl na stolný tenis
- Fit park pre seniorov
- U- rampa (konštrukcia používaná v
športoch ako je skateboarding, freestyle BMX a in-line korčuľovanie. Môže byť
vyrobená z dreva, betónu alebo kovu.)

Formulár je na stránke https://goo.
gl/forms/chTCyeDabGQFL8xH3
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24. júna 2017 bol posvätený nový
farský dom. Svätú omšu pri tejto príležitosti celebroval Mons. Stanislav
Zvolenský za účasti viacerých kňazov,
ktorí v našej farnosti pôsobili. Vďaku
za všetku námahu nášmu duchovné-

vyslovila p. Anna
Foltýnová. V sprievode sme sa presunuli na farský dvor,
kde Jeho Excelencia otec arcibiskup
posvätil nový farský dom. Radosť z
Pohľad na novú farskú budovu

mu otcovi PaedDr. ThDr. Vladimírovi
Sabovi PhD. za nás veriacich v kostole

krásneho diela, ktoré je už teraz ozdobou obce a ocenenie
snahy za vykonanú
prácu Vdp. farárovi za občanov obce
vyslovil p. starosta
Ľubomír Húbek. Po
prehliadke sme sa
v príjemnej atmosfére pri speve a občerstvení spoločne
tešili z krásneho
diela, ktoré je pre
radosť nám starším a šťastím pre mladých. Nuž, nech táto vzácna chvíľa, 24.

jún 2017 je perlou v našom spomienkovom kalendári, nech pri ňom meno
VLADIMÍR SABO žiari. Nech Vás, pán
farár, za to Boh zdravím obdarí. Keď je
dobré zdravie, je aj svieža myseľ. Keď je
svieža myseľ, sú aj pekné činy. Krásny
čin je aj vybudovanie, zariadenie farského domu, ktorý ste v tak krátkom
čase s Božou pomocou dokázali.
Veriaci z Lozorna
Foto: JUDr. D. Veliká
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Spoločenské okienko

Zomreli
Pavel Ulehla
Štefánia Fornerová
Ján Zeman
Štefan Ondriáš

termíne od 10.7.2017 do 27.10.2017
s konečnou úpravou do 27.10.2017
bude realizovať rekonštrukciu plynovodu a prípojok v týchto lokalitách: ul. Vendelínska, Potočná, Gazovská, Hasičská, Zohorská, Zvončínska.
Presný termín rekonštrukcie konkrétnych prípojok plynu budeme vopred
oznamovať‘ každému odberateľovi,
resp. správcovi objektu.

OZNAMY
Od septembra bude prebiehať odpis vodomerov
Oznamujeme občanom, že v dňoch
od 4.9.2017 bude prebiehať v obci
pracovníkmi Lozorno spol. s r.o. a
Obecného úradu odpis vodomerov.
Žiadame občanov, aby sprístupnili šachty, zabezpečili prístupnosť k
vodomerom. Vyúčtovanie bude od
1.1.2017 do 30.9.2017 z dôvodu
nového Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (viď web
www.lozornosro.sk), kde ÚRSO vrátilo cenu vodného a stočného a určilo
cenu na obdobie od 1.1.2017.
Pokiaľ URSO nenavrhne cenu vodného a stočného inak, vyúčtovanie
bude prebiehať každý rok k 30. septembru.
Lucia Hájniková,
konateľka spoločnosti

Rekonštrukcia plynovodu a
prípojok
Distribúcia SPP, a.s. oznamuje, že v
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RC Lozorňáček má prestávku
Z dôvodu rekonštrukcie Zdravotného
strediska bude v čase september – október 2017 činnosť Rodinného centra
Lozorňáček obmedzená.

Pozvánka pre predajcov na

„LOZORSKÉ Vianočné VŠELICO“
Termín konania 9.12.2017 v sále ŠK
Lozorno.
Ak máte šikovné ručičky, čo vedia vyrobiť pekné vecičky,
príďte sa s tým s nami podeliť a Lozornu
dobré meno urobiť.

68 rokov
81 rokov
57 rokov
89 rokov

Narodili sa
Richard Cabadaj
Sebastian Pyšný
Gregor Rybár
Divadelno – literárny krúžok bude
určený pre deti vo veku od 7-14 rokov.
Preto, ak má niekto záujem, napíšte
mi na mail: info@vadidlo.sk, alebo sledujte informácie na našej internetovej stránke: www.vadidlo.sk.
Teším sa na vás!
Katarína Straková

Futbalová predprípravka

Prihlásiť sa môžete mailom na
centrum.kultury@lozorno.sk
do 27.11.2017.

VaDiDlo dáva priestor aj deťom
Od septembra
dávame priestor aj našim
menším kamarátom, ktorým
učarovalo divadlo.

V septembri opäť začíname, ak majú
malí futbalisti vo veku od 5 - 7rokov
chuť pridať sa, kontakt na trénerku
Moniku Geržovú je 0903 525 195.
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Zastúpenie veteránskych značiek bolo
skutočne bohaté - okrem nás zo Slovenska sa rallye zúčastnili vozidlá a posádky z Anglicka, Belgicka, Holandska
a samozrejme aj miestny klub z Allouville Bellfosse. Celá trať bola perfektne
pripravená. Jazdili sme po čarovných
francúzskych zákutiach, popri mori aj
po dedinkách lemovaných nádhernými hortenziami. Boli sme samozrejme
aj na promenáde na červenom koberci.
Naše veterány nezostali nepovšimnuté,
získali sme až šesť cien. Tatra z Lozorna
tiež priviezla krásny pohár, ktorý bude
aj s propagačnými materiálmi vystavený v múzeu.

Veľkou zaujímavosťou
rallye okrem perfektnej starostlivosti o hostí bolo, že skoro celý
organizačný tím tvorili
nadšenci vekovej kategórie šesťdesiat plus.
Po príjemne prejazdenom dni sme naše
priateľské stretnutie
ukončili ešte návštevou centra Normandie,
mesta Rouen známeho
krásnou katedrálou a
upálením Johanky z
Arcu. Po úžasných zážitkoch sme sa s priateľmi v zámku rozlúčili
a dostali sme pozvanie aj na budúci rok,
ktorý bude už v poradí dvadsiaty tretí.

Jozef Hooz
Foto: Miloš Sedlák

Zaujímavosti z BSK
Vlak Záhoráčik sa v regióne osvedčil

Prevádzka na železničnej trati do Plaveckého Podhradia bola obnovená koncom
apríla 2017 a za ten čas si získala medzi
domácim obyvateľstvom, ale aj turistami
veľkú priazeň. Svedčia o tom aj štatistické
údaje o počtoch prepravených cestujúcich,
ktoré ukazujú úspech projektu. Zatiaľ Záhorie vďaka vláčiku spoznalo takmer päť a
pol tisíca návštevníkov.

„Obnoviť trať do Plaveckého Podhradia bol správny krok. Turistický vlak
Záhoráčik je jednoznačne úspešný,
preto v projekte budeme pokračovať
aj v budúcom roku. Už v polovici júna,
teda po takmer dvoch mesiacoch fungovania vláčika, sme navyšovali počet spojov a ukazuje sa to ako správny
krok,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Podľa štatistických údajov bolo k 6. augustu 2017 vypravených 196 vlakov,
ktoré odviezli minimálne 5400 osôb
a 730 bicyklov a ich kapacita bola niekoľkokrát prekročená. Vo zdvojenej
motorovej súprave radu 813/913, so
železničiarskou prezývkou „bageta“, je
88 miest na sedenie a cyklovozeň má
kapacitu 20 bicyklov, ktorá bola tiež
viackrát plne využitá.

BSK vspolupráci s národným dopravcom ZSSK obnovil prevádzku na železničnej trati do Plaveckého Podhradia
od 29.apríla 2017. Turistický vlak „Záhoráčik“ premáva v sobotu, nedeľu a v
štátom uznané sviatky trikrát za deň
zo Záhorskej Vsi cez Zohor do Plaveckého Podhradia a späť, s prípojmi z a do
Bratislavy. Posledný spoj zo Záhorskej
Vsi odvezie cestujúcich priamo do Bratislavy. Súčasťou vlaku je aj cyklovozeň,
ktorý ZSSK dala vyrobiť špeciálne pre
tento projekt.

Vďaka doterajšiemu záujmu bude Bratislavský samosprávny kraj pokračovať
v projekte aj v roku 2018. V spolupráci so správcom trate ŽSR a národným
prepravcom ZSSK môže byť doprava
predĺžená až do konečnej stanice trate
v Plaveckom Mikuláši, ktorý je v súčasnosti nezjazdný. Tento úsek môže byť,
v závislosti od vyhodnotenia stavu
trate, využitý aj atypickým spôsobom,
napríklad bicyklovými alebo manipulačnými drezinami.
Dagmar Tkáčová – Vanečková, BSK
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EDUBOX prinesie deťom nové možnosti
Centrum bude viesť Mgr. Kristián Berecz.
Kristián bude zodpovedný za chod centra, manažment dobrovoľníkov, komunikáciu so školou, žiakmi a rodičmi. Financie na chod centra poskytlo Bilingválne
gymnázium C.S. Lewisa.
Touto cestou by som chcel veľmi pekne
poďakovať Združeniu urbárskych lesov a
pasienkov v Lozorne - Pozemkové spoločenstvo, ktoré poskytlo priestor pre centrum. Julovi Nagyovi, ktorý nám pomôže
s grafickou vizualizáciou centra. Taktiež
ďakujem starostovi obce a riaditeľovi ZŠ
Lozorno, ktorí sú nápomocní tomuto
projektu.

Ilustračný obrázok Eduboxu

Milí spoluobčania, rád by som vedel, akú víziu našej obce
máte vy, naši občania. Moja vízia o Lozorne je, aby sa Lozorno stalo miestom, kde žijú ľudia, pre ktorých je vzdelanie a
životné prostredie v našej obci hodnotou a kde ľudia rešpektujú iný názor. Chcel by som, aby Lozorno bolo miestom, kde
si ľudia navzájom pomáhajú a spolupracujú. Chcel by som,
aby sme boli hrdí na našu obec. Ísť touto cestou znamená aj
byť ochotný priložiť ruku k dielu. Byť otvorený príležitostiam. Práve takúto príležitosť sme dostali z Bilingválneho
gymnázia C.S.Lewisa v podobe vytvorenia „EDUBOXU“.
Zámerom tejto spolupráce je vybudovať centrum, ktoré by
úzko spolupracovalo so Základnou školou Lozorno a obcou.
Cieľom centra je venovať sa deťom a mládeži na našej základnej škole tak, aby uspeli a pokračovali v štúdiu na strednej
škole, ideálne na Bilingválnom gymnáziu C.S.Lewisa. Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa je pripravené pomôcť mladým
ľuďom pripraviť sa na prijímacie pohovory a udeliť 10 študijných štipendií tým, ktorí sa radi učia a nemôžu si dovoliť zaplatiť školné. Centrum bude
príjemným priestorom, kde časom bude okrem
prípravy do školy možné robiť aj voľnočasové
aktivity pre deti.

Verím, že investícia do detí a mládeže je
ta najlepšia investícia. Oni sú naša budúcnosť a budúcnosť našej obce. Prosím
všetkých ľudí, ktorí by chceli pomôcť
s centrom v akejkoľvek podobe (dobrovoľník, finančná alebo materiálna
pomoc), aby ma kontaktovali na adrese
lubos.tvrdon@gmail.com. Verím, že naša práca bude požehnaná.
Ľuboš Tvrdoň

Letné kino bolo príjemným spestrením prázdninových víkendov
Toto leto pokračovalo letné kino v areáli ŠK Lozorno. Premietanie si už vybudovalo skupinu stálych návštevníkov. Touto
cestou chcem poďakovať ŠK Lozorno za poskytnutie priestoru a Nadácii SPP za grant, ktorý sme použili na rekonštrukciu
spadnutej steny. Bez tejto pomoci by sme nemohli tento rok
premietať. Osobitne ďakujem p. Alojzovi Dvoranovi, ktorý
nám pomohol stenu zrekonštruovať. Vidíme sa aj budúci rok.

Centrum bude otvorené v poobedňajších hodinách. Pozývam všetkých mladých ľudí zo
ZŠ Lozorno, ktorí by radi pomáhali v centre
ako dobrovoľníci, aby ma kontaktovali na t.č.
0905 521 135. Na projekte budú participovať
aj študenti Bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa a mladí ľudia z občianskeho združenia Cesta
mladých.
Predpokladom rozbehnutia projektu je vytvoriť priestor, ktorý bude deťom vlastný. Vďaka
finančnej podpore z Nadácie SLSP, miestnej
farnosti a Bilingválneho Gymnázia C.S.Lewisa
sme zakúpili dvojunimobunku. Ďakujeme!
Pri oprave konštrukcie na plátno pomáhal aj p. Alojz Dvoran

|6|

Ľuboš Tvrdoň

ročník XV : číslo 4 : júl/august 2017

Spravodaj obce Lozorno

Karatisti z Lozorna majú za sebou úspešnú sezónu
Dominik Kotek až
vo finále podľahol
súperovi z Českej
republiky 0:1.
Našim trénerom
sa podarilo založiť
novú regionálnu
organizáciu
karate – Asosciácia
karate
klubov
Bratislava,
ktorá je partnerom
Slovenského zväzu karate. AKKB
v školskom roku
2016/17 zorganizovala 3 kolá regionálnych súťaží určených pre všetky
vekové kategórie a
pre kluby z celého
Slovenska.
Zľava: A. Diaz, J. Kleman, Kotekovci

V školskom roku 2016/17 mali karatisti z Karate klubu ZOKU až 132 tréningov = 227 hodín!
Zúčastnili sa 11 súťaží po celom Slovensku, z ktorých si odniesli 50 medailí (18 zlatých, 23 strieborných, 9 bronzových). Chceme pochváliť dievčatá
- Elu Piliarovú a Sáru Piačekovú, ktorým
sa s rovnakým počtom bodov podarilo
v sérii troch kôl Slovenského pohára
vybojovať titul „Víťaz Slovenského
pohára“ v kategórii „Karate agility“.
Veľkým úspechom bolo tiež vybojovanie druhého miesta na najväčšom
medzinárodnom turnaji, ktorý sa koná
na Slovensku - „Grand Prix Slovakia“,
kde v kategórii kumite chlapci do 22 kg

sobným Majstrom sveta z Venezuely
Antoniom Diazom (2x World Champion, 2x World Games Champion,
15 x PanAm Champion, 8x WKF World
Medalist, ktorý je v súčasnosti najúspešnejší pretekár moderného karate).
Konal sa počas prvého augustového
týždňa v Moštenici.
Naša trénerka bola spoluorganizátorkou 3. ročníka letného kempu
INOUE-HA SHITO RYU WORLD SUMMER CAMP, ktorý bol v auguste v
Šamoríne - X-BIONIC SPHERE. Tohto
kempu sa zúčastnilo 175 inštruktorov
a vybraných pretekárov zo 17 krajín
sveta a viedli ho Mie Nakayama z Japonska a Antonio Diaz. Táto akcia bola
veľmi pozitívne hodnotená všetkými
účastníkmi a na otváracom ceremoniáli
sa zúčastnili napr. aj veľvyslanec Japonska s manželkou a rektorka Akadémie Policajného zboru SR.

Všetky deti z KK
ZOKU sa mohli v
marci osobne stretnúť a zatrénovať si s Majsterkou sveta
– Hoang Nguyen Ngan z Vietnamu.
V júni sa konal už druhý ročník „Deň
ZOKU rodiny“, ktorého cieľom bolo aj
tento rok zapojiť celé rodiny do športovania. Týždeň pred začiatkom prázdnin
sa konalo „páskovanie“, ktoré bolo aj
tento rok veľmi náročné. Úspešní boli
nakoniec všetci bojovníci. Udeľovali
sa tiež ocenenia v rôznych kategóriách
pre jednotlivých bojovníkov. Veríme, že
sme vybrali tých správnych.

Oficiálne sme boli pozvaní na Svetový
turnaj, ktorý sa bude konať v auguste
2018 v Japonsku!

Jedným z ocenených bol aj Jakub Kleman, ktorý dostal od klubu odmenu v
podobe uhradenia časti účastníckeho
príspevku na medzinárodný camp –
„1.ročník Slovakia kata camp“ s 2-ná-

Na záver by sme vám chceli odovzdať
myšlienku od Antonia Diaza: „Skúste
byť majstrom sveta v bežnom živote.“

Zúčastnili sme sa tiež už nášho druhého spoločného letného kempu s ŠŠK
Bratislava a 1.KC Pezinok v Moštenici, kde sme zažili spoločný výstup na
„Kozí chrbát“, karneval, nočný pochod,
opekačky, ale najmä veľa „makačky“,
zábavy a nových priateľstiev. Už teraz
sa tešíme na ďalšie spoločné leto. Všetci
členovia, ako aj tréneri KK ZOKU sa už
teraz tešia na nových členov, ktorých sú
pripravení prijať od septembra.

Tréneri J. +L. Kotekoví

August – lebo peče, lebo teče
Starí ludé vyprávjali, že august lebo peče, lebo teče. Nech byuo jak
sceuo, starínek si robotu dycky našli. Rádzi sme na nich hledzeli, aj
ked pod okouem drevo rúbali. Ked
polénko na nátoň postavili, držauo
jak prikované. Nekedi si ho levačkú
pridržali, ale než sekerka dopadua,
ruku friško odtáhli. Dopredu vjedzeli, kolko kúšku polének s kerého
spravja. Vjedzeli vyrobit rúčky do
sekérek, násadce do videu, motyk,

hrablí, či holtáku. K nepochopeňú,
že šecky zuby v hrablách byli jak jeden. Starence vystružlikali šoml, ba
aj dzírovú vareju, s kerú sa vibírali
oškvarki z masci. Byli šikovným kouárem. Kouári vyrábjali voze - rebriňáky, koua do vozú, lušne, rúzvore,
rebríky, alebo také jarma pro voui.
Né čašké, ale pevné. Dobre vjedzeli,
jaké drevo na čeho má byt. Či tvrdé, či
ohybné a jak vyzráté, né sukové, ani
preschué. Nuž, aj drevu biuo treba ro-

zumjet. Do mu rozumjeu, robota ho
chváliua samá. A ešče byuo neco, co
ich ctiuo: „jak slúbili, tak spravili.“
Nenatahovali čas, ani peníze. Za to
ich mjeli ludé rádzi... Ked už lehli,
rozkázali nevjesce: „Anežko, opítaj
sa pána farára, či sa možem aj poležačky modlit?“... dobrí chír lecí daleko. Jak sem čua, tak píšem. Starí
ludé si to isce ešče mjerkujú.
T.M.
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Predstavujeme ďalší mladý športový talent v Lozorne
Lenka Ovečková, narodená v Bratislave, od svojich šiestich rokov Lozorňanka.
Študentka FTVŠ, volejbalistka, reprezentantka SR. Prvé volejbalové skúsenosti
nabrala v bratislavskej Dúbravke, postupne prešla cez VK Pezinok do VK Doprastav
v Športovej hale PKO pri Dunaji, dnes sa
práve pripravuje na novú sezónu so svojím klubom 1.BVK, v ktorom pôsobí ako
prvá nahrávačka už tretí rok, a zároveň
na bakalársku štátnicu, ktorú má kvôli
reprezentačným povinnostiam presunutú
na koniec augusta. Z mládežníckych rokov
má zlaté medaile za žiacku, kadetskú aj
juniorskú ligu, bola vyhlásená za najlepšiu
nahrávačku v kategóriách žiačky a neskôr
aj v kadetkách. Po prestupe do ženskej kategórie v slovenskej Extralige má už zlatú
a bronzovú medailu ešte v pozícii druhej
nahrávačky, avšak najviac si váži ocenenia, ktoré si vybojovala už z pozície „jedničky“, a to sú bronz z ročníka 2015/16 a
čerstvé striebro z apríla 2017. V nadchádzajúcom ročníku by rada zbierku medailí
doplnila o tú najcennejšiu. Z reprezentácie
má striebro a bronz z Európskej ligy.

Lenka Ovečková v spodnom rade štvrtá zľava. Striebro zo Slovenskej Extraligy.

Za aký volejbalový tím hráš? Je to prvoligový tím?
Hrám za Prvý Bratislavský volejbalový
klub (1.BVK), v ktorom pôsobím už
tretiu sezónu. Áno, hráme najvyššiu
slovenskú volejbalovú ligu (Extraligu),
vlani sme boli druhí.
Zároveň účinkujeme aj v Stredoeurópskej lige (Mevza
cup) a vo Vyzývacom pohári (Challange cup). V Mevze sme hrali proti
9 tímom z Čiech,
Slovinska, Maďarska, Chorvátska a
Rakúska, skončili
sme na 5. Mieste.
V Challenge Cupe
nám vylosovali tím
z cyperského Limasolu, s ktorým sme
žiaľ prehrali v tzv.
zlatom sete.

Aj volejbal je hra plná emócií

Kedy si sa začala venovať volejbalu?
Volejbalu som sa začala venovať, keď
som zo základnej školy prestúpila na
osemročné gymnázium Bilíkova, kde
ma na telocviku oslovili trénerky. Mala
som asi 12 rokov a odvtedy ma to stále
drží.
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Boli dobré podmienky pre rozvoj tohto športu v
okolí?
Keď som začínala s volejbalom, boli
lepšie podmienky na rozvoj ako teraz.
V Bratislave bolo niekoľko extraligových volejbalových klubov, ktoré mali
aj mládežnícke zložky, ktoré fungovali
pri školách, postupne však mnohé zanikajú. V Bratislave momentálne sú
len dva ženské, už ani jeden mužský.
Športovú halu PKO nám idú zbúrať,

nové haly nie sú, resp. výškou stropu
nevyhovujú. Pre medzinárodnú súťaž v
hlavnom meste máme vhodné len NTC
a Pasienky, ale pokiaľ viem, tak tam je
tak vysoký prenájom, že to si žiadny
volejbalový klub dovoliť nemôže. Viem,
že vedúci sa stále snažia zháňať sponzorov, riešia kde sa bude hrať, musia
sa doprosovať. Len cestovanie po Slovensku je veľmi drahé, do zahraničia
ani nehovorím, k tomu nájom haly,
vybavenie. Keď sa pýtate na podmienky v okolí ... náš klub má asi v Lozorne
dobré vzťahy, Colorcar servis nám pomáha s autami pre trénerov, alebo pri
sťahovaní veľkých vecí, v Karpatskom
dvore nám niekoľkokrát zorganizovali
perfektnú večeru a regeneráciu so saunami a bazénom, a pomáhajú nám aj
Inštalácie TZB. Ale ani reprezentačné
družstvo to nemá jednoduché, tento
rok sme napríklad mali ísť na Univerziádu, ale kvôli financiám federácia
prihlášku nepodala. Nie je to ale asi len
o peniazoch, čoraz menej detí má záujem o volejbal, ale aj celkovo o šport, asi
majú iné záujmy. Je to škoda.
Prejavujú deti a mladí v Lozorne záujem o tento šport?
V Lozorne som nikdy nepočula, že by sa
tu rozvíjal volejbal. Viem, že napríklad
v Smolinskom majú beach-volejbalové
ihrisko, robia si tam dedinské turnaje,
raz som tam hrala. U nás také nemáme.
Na zápase v hľadisku som už ale videla pár Lozorňanov. Budeme radi, keď
nás prídu povzbudiť aj ďalší, možno si
potom aj deti tento šport obľúbia. Najbližšie na Záhorí sú kluby v Senici a v
pokračovanie na str. 9
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dokončenie zo str. 8

Studienke, tuším aj v Malackách, v Bratislave na Bilíkovej je stále momentálne

Spravodaj obce Lozorno
Čo pokladáš za svoj doteraz najväčší
úspech?
Asi za najväčší úspech považujem, keď
sme minulý rok s reprezentáciou Slovenska vyhrali striebornú medailu
v Európskej lige, a keď
sa nám prvýkrát podarilo vyhrať titul majstra
Slovenska kadetiek s
mojim mládežníckym
družstvom, kde som
bola vyhlásená za najlepšiu nahrávačku. Super
bolo aj, keď sme vyhrali
ako „Výber Bratislavy“
na Mládežníckych hrách
v Bahrajne.
Aké pocity si prežívala,
keď si sa prvýkrát stala
majstrom?
Keď sme vyhrali Extraligu, boli vo mne také
zmiešané pocity, v Bratislave nie je veľa fanúšikov, takže sme sa tešili v
podstate samé s trénermi. Keď sme vyhrali titul
v mládežníckych kategóriách bolo to úplne iné,
ako v ženách, a bolo to
super, všetci sa tešili a
oslavovali s nami na palubovke.

Lenka v reprezenračnom drese

najlepšie slovenské družstvo, kde majú
aj prípravku, v Petržalke je ŠŠK VIVUS,
no a Slávia, tá má niekoľko detských
družstiev. V septembri sa deti
určite môžu prihlásiť.

Chodíš na turnaje, veľa cestuješ,
spoznávaš nové krajiny. Ktorá ťa najviac nadchla?

Áno chodíme veľa po turnajoch. Minulý rok sme boli hrať s klubom na Cypre,
tento rok nás čaká „výlet” do Bosny a
Hercegoviny, ak by sa nám podarilo vyhrať, mali by sme ísť do ruského Krasnodaru. Neviem, či môžem povedať, že
ma nadchla nejaká mimoriadne, lebo
väčšinou vždy z tej krajiny vidíme len
letisko, hotel a halu. S klubom sme si
pozreli prístav v Limassole, bolo to zaujímavé byť v decembri pri mori, s reprezentáciou sme mali krátku prechádzku
po azerbajdžanskom Baku, no asi najviac som videla z Portugalska, keď sme
v lete cestovali autobusom zo Španielska do Porta. Zaujímavá krajina, krásne
pláže, obrovské vlny Atlantiku.
Nelákal by ťa prestup medzi profesionálov?
V klube, ktorom pôsobím sú aj profesionálne hráčky. Keďže ešte stále študujem, tak som taký „poloprofík“.
Ako každý, aj ty máš svoje sny. Prezradíš nám ich?
Sny mám všelijaké. Momentálne asi
najväčší je spraviť štátnice, no a vyhrávať všetko, čo sa dá, či túto, alebo aj ďalšie sezóny. Dúfam, že mi zdravie vydrží,
dve operácie už mám za sebou .
Lenke prajeme veľa športových i štúdijných úspechov a sme hrdí, že v našom
Lozorne máme takýto talent.
Rozhovor pripravila Gabika Ulehlová
Foto: archív rodiny Ovečkovej

Čomu sa venuješ teraz a aké
máš plány do budúcna?
Študujem na vysokej škole
FTVŠ. Momentálne dokončujem tretí ročník a plánujem
pokračovať aj na magisterskom štúdiu. Niekedy to je
náročnejšie skĺbiť s dvojfázovými tréningami, aby som stíhala obidve veci naraz, takže
veľa času na iné nezostáva. Po
škole plánujem naďalej sa venovať volejbalu, či na Slovenku alebo v zahraničí to sa ešte
uvidí. Momentálne je priorita
škola a klub. Radi by sme vyhrali Extraligu a čo najlepšie dopadli v medzinárodnej súťaži.
Prvý Bratislavský volejbalový klub so strieborným pohárom. Lenka v spodnom rade tretia zľava.
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Cvičme spolu
Milí priaznivci SPS (SM) systému cvikov pre zdravie chrbta a kĺbov,

CVIČENIE SM
SPS je originálna metóda MUDr. Richarda
Smíška ako liečiť a hlavne predchádzať
poruchám chrbtice, veľkých kľbov

od pondelka 11. septembra 2017 o 10:00 hod. pokračujeme
s cvičeniami MUDr. R. Smíška v CK Lozorno – tanečná sála
1.poschodie CK Lozorno.
Večerné cvičenia budú pokračovať od štvrtka 14. septembra
o 18:45 hod. – tanečná sála 1.poschodie CK Lozorno.

Cvičenia sú vhodné od 5 do 99 rokov pre všetkých čo chcú
mať zdravý chrbát, správne držanie tela, zdravú chôdzu a
dobrý svalový korzet organizmu.

Začiatočníci – záujemci o skupinové a individuálne cvičenia – informujte sa na tel. 0908 121 141, alebo poradna@
dio-vita.sk (www.dio-vita.sk)

Oľga Grossová Floreková, DIO-VITA s.r.o.

Teším sa na vás!

Príďte si zacvičiť spolu s nami do CK Lozorno
Prvky bodywork, deepWORK® a PortDeBras®
Cvičenie bude od 4.9.2017, PONDELOK – STREDA – PIATOK od 18:30 vo veľkej
sále, príp. v tanečnej miestnosti. Prineste si so sebou uterák, podložku a pitný
režim, dobrú náladu si odnesiete od nás. Teším sa na vás!
Martina, 0903 738 079

Trénovali s majstrom sveta
V auguste sa 3 naši fighteri zúčastnili fightcampu thajského
boxu v Moštenici pri Banskej Bystrici pod vedením 10 násobného majstra sveta v thajskom boxe a K1 - Vladimíra Moravčíka. Mali možnosť si zatrénovať s najlepšími zápasníkmi z
celej SR, ČR, aj z Rakúska.
Chalani si odniesli veľa nových skúsenosti a cenných rád, ktoré zužitkujú v blížiacej sa novej sezóne. Ďalej chceme pripomenúť, že tréningy u nás v Eight FIGHT Lozorno prebiehajú
v rovnakých časoch a to v utorok a štvrtok muži: 18:00 a
ženy 19:45.
Tiež si u nás môžete zatrénovať flyfit a yogu, ako aj súkromné tréningy thajského boxu.
Viac info na t.č: 0918 572 002 alebo na fb stránke:
Eight FIGHT Lozorno.
Marek Csölle
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Zľava Jozef Hrehorovský, Vladimír Moravčík, Marek Vostál a Marek
Csölle
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Z denníka obecnej polície
Máj 2017
- Vo večerných hodinách oznámil občan
z Hasičskej
ul., že z
murovane j
kôlne rodinného domu na Hlavnej ul. stúpa dym.
Skutočnosť bola hliadkou na mieste
preverená, pričom bolo zistené, že v
murovanej šope horí uskladnené drevo, ktoré sa snaží uhasiť mladík, ktorý
sa nachádzal v uvedenom rodinnom
dome. Vzhľadom k tomu, že kôlňa bola
značne zadymená a sálalo z nej teplo
boli na miesto privolaní hasiči z HZZ
Malacky, ktorí uvedený požiar zlikvidovali a dohasili. Hliadka na mieste tiež
zistila, že uvedený muž mal úmyselne
založiť požiar, preto bola privolaná
hliadka OO PZ Stupava. Privolaná
hliadka OO PZ Stupava si miesto skutku prevzala a uvedený skutok preverujú
ako trestný čin všeobecného ohrozenia.

Jún 2017

Júl 2017

- Hliadka bola v noci požiadaná kolegami z OOPZ Stupava o zistenie, vypátranie nezvestnej osoby, ktorá má byť celý
deň nezvestná. Hliadka pri pátraní po
osobe v katastrálnom území obce Lozorna zistila, kde sa osoba nachádza a
toto bolo oznámené na OO PZ Stupava.

- V nočných hodinách bolo telefonicky
oznámené, že na Borovicovej ul. zadržali muža, ktorý sa im pohyboval okolo
rodinných domov, ako aj motorových
vozidiel. Na mieste bolo zistené, že
muž nemá žiadne doklady a preto bol
odvezený na oddelenie obecnej polície. Bola privolaná hliadka z OO PZ
Stupava cestou operačného strediska
Bratislava. Vzhľadom k tomu, že muž
bol pre podozrenie, že je pod vplyvom
návykovej látky a bol dezorientovaný,
bola privolaná rýchla zdravotná služba.
Rýchla zdravotná služba ako aj OO PZ
Stupava muža previezli do nemocnice v
Malackách a následne do psychiatrickej
liečebni v Pezinku.

- Hliadka bola požiadaná z dôvodu vyťaženosti hliadky OO PZ Stupava o preverenie oznámenia ohľadom rušenia
nočného kľudu na Jelšovej ul. Na mieste bolo zistené, že sa konala oslava narodenín. Po upozornení, že rušia nočný
kľud hlasnou hudbou ju domáci stíšili.
Vec vybavená na mieste dohovorom.
Vyrozumená Bratislava.
- Hliadka vykonala asistenciu Rýchlej
zdravotnej pomoci v ubytovni v Lozorne, po fyzickom napadnutí medzi ubytovanými osobami.

- Hliadka počas večernej obchádzkovej
služby na priehrade zistila zraneného
muža, ktorý mal rozbitú hlavu a značne
krvácal. Hliadka na mieste konzultovala jeho zdravotný stav s tiesňovou linkou až do príchodu rýchlej zdravotnej
pomoci. Muža odviezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice.

Historické motocykle jazdili po Záhorí

V dňoch 18. -20.8.2017 usporiadal Classic Motorcycle Club
Jabloňové štvrtý zraz PAV Slovensko v priestoroch spoločnosti Haramia, nad priehradou v Lozorne.
Napriek nepriazni počasia sa zišlo 50 účastníkov z Čiech a
Slovenska na historických motocykloch, ťahajúcich prívesný
vozík - pav. Pre účastníkov bol pripravený zaujímavý program plný súťaží, dobrého jedla a samozrejme nechýbala ani
bohatá tombola. Ani kvapky dažďa neodradili motorkárov od
hromadného výjazdu po záhoráckych cestách. Sobotný večer
plný zábavy ukončila rocková kapela.
Classic Motorcycle Club Jabloňové ďakuje všetkým zúčastneným a hlavnému sponzorovi - spoločnosti Haramia, za príjemné prostredie a neopakovateľné zážitky.
Členovia Classic Motorcycle Club Jabloňové
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Pozvánky na podujatia

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
17.9.2017 o 16:00 hod. v CK Lozorno
Divadlo PIKI: KEĎ MAMA NIE JE DOMA
Divadelné predstavenie o tom, čo všetko sa môže stať, keď
mama nie je doma a ocko je klaun...
Hrá: Ľubo Piktor (známy z relácie Elá Hop)
Vstupné: 3 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku

Spevácka skupina LOZA a jej hostia
vás pozýva na
7. popoludnie pri vinohradníckych a vinárskych
piesňach

24.9.2017 (nedeľa) o 15:00 hod. v CK Lozorno

Mesiac úcty k starším – celoobecná oslava

15.10.2017 o 15:00 hod. v CK Lozorno
V rámci programu vystúpenie ochotníckeho divadla
VaDiDlo: HLUCHÁ BABKA
Do mesta neočakávane prichádza babka. Na tom by nebolo
nič zlé, keby jej opäť nezaľahlo v ušiach. A tým, že dobre nepočuje, môže dôjsť ku katastrofe…
Hrajú: Marta Jánošová, Irena Mikletičová, Ľuboš Tvrdoň,
Katarína Straková, Petra Panáková, Branislav Šedivý, Helena
Straková a Miroslav Perinaj.

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
22.10.2017 o 16:00 v CK Lozorno
Bratislavské bábkové divadlo:

OSMIJANKOVE ROZPRÁVKY O PRINCEZNÁCH
Osmijanko spisovateľky Kristy Bendovej nás zoznámi s tromi princeznami: Sifónia, prvá z nich, je taká odvážna, že ju
nemôže uniesť žiaden drak. Druhá v poradí - Hystéria, je
taká učená, že prepisuje prírodné zákony vo svojej krajine.
Tretia princezná, Filodendrónia, viedla tak dokonale pohodlný kráľovský život, že zabudla rozprávať. Okrem rozprávok
vás čaká skvelá osmijankovská kapela a jej piesne pre všetkých hravých poslucháčov.
Vstupné: 3 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku

| 12 |
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Pozvánky na podujatia

KATARÍNSKA HODOVÁ ZÁBAVA
Kultúrna komisia a ŠK v Lozorne vás srdečne pozývajú
na hodovú Katarínsku zábavu, ktorá sa bude konať dňa
25.11.2017 od 19:00 hod. v sále ŠK Lozorno. Do tanca bude
hrať hudobná skupina Gin Tonic.

Komédia: Dobrý deň, prišla som bojovať o Vášho
muža...alebo A ČO JA LÁSKA?

26.11.2017 (nedeľa) o 19:00 v CK Lozorno

Vstupné 20 eur. V cene večera a welcome drink. Lístky si môžete rezervovať u Adriany Jánošovej na tel. č. 0905 246 190.
Tešíme sa na vás!

Hrať vám bude skupina Gin Tonic

Hrá: Marta SLÁDEČKOVÁ, Martin MŇAHONČÁK,
Dominika KAVASCHOVÁ (alt. Zuzana PORUBJAKOVÁ)
Vstupné: 13 €
Predpredaj: Lozorno a reštaurácia ZORNO, 0910 908 770

Slovák Rado Hájek prešiel na motorke cez 14 krajín
Európy a Ázie

Lozorňania majú svojho hrdinu. Ovácie
aj slzy šťastia. To všetko spôsobil svojim úžasným výkonom motorkár Rado
Hájek. Prešiel cez 14 krajín Európy a
Ázie. Priniesol si kopec zážitkov.

zatiaľ medzinárodne
uznaným štátom, ho
chytili policajti. „Robili
výsluchy, bolo to strašné. Stále na mňa tlačili,
mal som tam obrovské
problémy. Keď som sa
odtiaľ konečne dostal,
bol som najšťastnejší na
svete,“ uviedol motorkár pre TV JOJ.

teľstvom. „Najviac som sa obával Ruska.
Myslel som si, že na severe budú aj chladní
ľudia. Nakoniec boli po celej trase neskutočne dobrí ľudia,“ dodal Rado Hájek.

Rozhodol sa ísť úplne sám, aby mal čo
najbližší kontakt s domácim obyva-

Rozhovor s Radom Hájkom a viac zážitkov z jeho cesty vám prinesieme v ďalšom čísle Spravodaja.

Počas dlhej cesty mal niekoľko pádov.
Našťastie sa mu nič vážne nestalo. To,
čo sa mu podarilo dokázať, považujú
ostatní motorkári za obrovský úspech.
Zdroj: noviny.sk

Motorkára Rada Hájeka prišli po jeho
návrate na Slovensko privítať najbližší
kamaráti a rodina. Bol preč dlhých päť
týždňov. Gratulácie nemali konca kraja.
Za päť týždňov prešiel tento Slovák viac
ako 16 500 kilometrov cez 14 krajín Európy a Ázie.

Problémy s políciou
V Náhornom Karabachu, ktorý nie je

Kamaráti pripravili Radovi pri jeho príchode do Lozorna prekvapenie
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Rybári majú v Lozorne už dlhoročnú tradíciu
Trochu z histórie rybárskych
hodov v Lozorne

dvakrát (najprv v júli, aby sa predalo
aspoň niečo zo surovín, ktoré sa mohli
pokaziť a následne v auguste boli hody
ešte raz, ale už za lepšieho počasia.)
V roku 1998 prebehli v poriadku, ale
v roku 1999 ohrozila povodeň nielen
hody, ale celú hrádzu a dedinu pod ňou.
Hrádza nápor vody zvládla a hody teda
boli aj v tom roku. Potom pravidelne
pokračovali až do roku 2003, kedy sa
nepodarilo hody zorganizovať pre problémy s materiálnym zabezpečením
a nedostatkom času. V rokoch 2004
až 2007 sa hody konali pravidelne,
na brigádach sa priebežne opravovali
stoly, lavice a prístrešky. V roku 2008
boli rybárske hody zrušené pre zlé počasie. V roku 2010 sa bývalý výbor OO
Lozorno pre zaneprázdnenosť vzdal
svojich funkcií a nový výbor prebral
celú ťarchu aj s hodmi na svoje plecia a

Ďakujeme za pomoc
V rybárskom areáli členovia OO Lozorno, ale aj iní dobrovoľníci odpracovali
tisíce brigádnických hodín na úpravách
terénu, kosení, opravách lavičiek, stolov a prístreškov. Musím spomenúť aj
starších členov OO, ako boli páni Šúňal, Sádovský, Baláž, Dujnič a neskôr aj
Miro Hric, ktorí sa veľmi pričinili, aby
sa areál dostal do takej podoby, ako je
teraz. Pomocnú ruku nám podali aj
lozornianskí turisti na čele s Lojzom
Dvoranom, ktorí vybudovali tanečný
parket, previezli a postavili prístrešok
nad parketom a hlavne dotiahli do areálu elektrinu. Finančne a materiálne
pomohli Obecný úrad, f. Elektro Haramia, f. Karovič, p. Vícena a pri výmene
lavičiek a stolov pomohol aj Rudo Masár a mnoho ďalších. Tých, ktorí nám za

Príprava chutných rybiek

Rybárske hody majú v našej obci dlhú
tradíciu, ale len málo ľudí pozná celú
ich históriu od počiatku až dodnes. V
našej obci bola 25. júna 1995 založená
rybárska organizácia, ktorá mala na
začiatku 42 členov. 10. januára 1996
bola prvá členská schôdza a v júni toho
istého roku vznikol nápad usporiadať
prvé rybárske hody. Termín bol určený
na 10. augusta 1996. Bolo nutné urobiť
terénne úpravy okolo priehrady, s ktorými pomohlo družstvo, potom vyrobiť
stoly, lavičky a tanečný parket. Do tohto termínu bolo všetko nachystané a
tak od tohto roku sa začína písať história týchto hodov. V roku 1997 boli hody
pre zlé počasie rozdelené a konali sa na

Po dlhej dobe a napriek veľkému zhonu sme si našli čas na spoločnú fotografiu

tak kolobeh hodov
mohol pokračovať.
Hneď v roku 2010
nám hody prekazil
dážď, ale nevzdali
sme sa a dotiahli
sme to bez prerušenia až do tohto
roka. Lozornianske
rybárske hody majú
tak už 21-ročnú tradíciu a konali sa celkovo 19-krát, takže
na budúci rok, ak sa
nič nestane, budú
mať hody 20. výročie – a ja vás na ne
už teraz všetkých
srdečne pozývam.
Zľava: Peter Eliáš, Zuzana a Dušan Chlpekoví
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tých 21 rokov pomáhali, je naozaj veľa
a nemôžem všetkých menovať, lebo na
to by mi ani celá strana nestačila, ale
aspoň takto by som chcel týmto ľudom
poďakovať. Máme v Lozorne areál, aký
nie je na celom Záhorí a dúfam, že sa
bude aj naďalej využívať na rybárske
hody a podobné akcie.

Tohoročné hody 2017
Tak ako aj vlani, aj tento rok sme pre vás
pripravili rybárske hody so všetkým,
čo k tomu patrí - ryby, halászle, guláš,
pečienky, niečo od smädu a aj dobrá
hudba. Keďže bolo nádherné teplé letné počasie, mali sme pre vás pripravený
bohatý program. Vyhrávať nám mala
pokračovanie na str. 15
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dokončenie zo str. 14

kapela Bečkoví chlapci, ale večer pred
hodami zavolali, že sú chorí a nemôžu
prísť odohrať koncert. Narýchlo sme
teda ešte neskoro večer zohnali náhradnú kapelu, ktorá mala našťastie voľno a
mohli zaskočiť za Bečkových chlapcov.
Nakoniec nám teda hrala kapela Countryfied a pokračoval DJ Miro. Dúfam, že
sa naši hostia, ktorých bolo neúrekom,
dobre zabavili a prídu aj na budúci rok!
Dušan Chlpek
Foto: Stanislav Fronc

Vždy sa tešíme veľkej návštevnosti

Turisti si v lete užili aj sneh
architektúru a pozreli
sme si aj miestnu kostnicu.

V sobotu 8. júla 2017 v skorých ranných hodinách skupina turistov z KST
Lozorno a Stupava vyrazila za letným
dobrodružstvom do okolia Schladmingu v Rakúsku. Prvou zastávkou na ceste bolo druhé najväčšie mesto Rakúska,
Graz. Prehliadku mesta sme začali v katedrále a následne sme malebnými uličkami prešli k miestnemu orloju, rieke
Mur a cestu sme zakončili pri hodinovej
veži (Uhrturm), odkiaľ sme mali výhľad
na celé mesto. Druhou zastávkou bol
skanzen v mestečku Stübing, v ktorom
sa nachádzajú historické domčeky zo
všetkých regiónov Rakúska. Po prechádzke v skanzene už naša cesta mierila priamo do dedinky Pruggern, ktorá
sa na jeden týždeň stala našou základňou.
Prvé turistické kroky viedli na druhý
deň lanovkou zo Schladmingu na vrch
Planai. Tu sme sa podľa zdatnosti rozdelili na menšie skupinky. Cieľom väčšiny bol vrch Krahbergzinken vo výške
2 134 m. n. m., najzdatnejší zdolali aj
susedný vrchol. Vďaka krásnemu slnečnému dňu s malým počtom obláčikov
bol z vrcholu Krahbergzinkenu nádherný výhľad na celé okolie, videli sme

celý masív Dachsteinu, Schladmingské
Taury a v diaľke bol viditeľný aj Grossglockner.
V pondelok ráno sme sa prebudili do
upršaného dňa, preto sme sa rozhodli
pre návštevu jaskyne a mestečka Hallstatt. Autobusom sme sa dopravili do
oblasti Dachstein Salzkammergut do
dedinky Obertraun. Lanovkou sme sa
zviezli na medzistanicu, kde sa nachádza prekrásna ľadovcová jaskyňa. V
jaskyni sme mali možnosť prechádzať
nad ľadovcom vysokým 25 m, obdivovať ľadovcové bloky hrubé 9 m, ako aj
vyskúšať výbornú akustiku v Parsifalovom paláci, kde naši speváci zaspievali
slovenskú ľudovú pesničku. Keďže sa
počasie umúdrilo a vykuklo aj slniečko,
tak sme sa lanovkou vyviezli na Krippenstein, kde sme sa asi z najpôsobivejšej vyhliadky v rakúskych Alpách s
názvom „5 prstov“ pozerali do údolia na
Hallstattstské jazero, dedinku Hallstatt
ako aj na Höher Dachstein, ktorého vrchol sa halil do hmly. Následne sme sa
zaviezli priamo do Hallstattu, dedinky zapísanej do dedičstva UNESCO.
V Hallstatte sme sa poprechádzali v
uličkách, obdivovali sme unikátnu

V utorok sme opäť vyrazili na turistiku, lanovkou z dedinky Pichl-Preunegg sme sa vyviezli k
plesu Reiteralmsee. Jedným z cieľov bolo pleso
Spiegelsee, známe zrkadlovým odrazom masívu
Dachsteinu. V tejto oblasti sa nachádza aj ferata Franzi (Klettersteig
Franzi), prvá ferata v oblasti Schladmingských Taurov s obtiažnosťou C/D
a dĺžkou asi 1 hodina. Samozrejme, naši
najodvážnejší turisti ju hravo pokorili,
ostatní sa prechádzali v okolí plesa
alebo sa vybrali na okružnú turistickú
trasu cez vrcholy Rippeteck (2126 m. n.
m.) a Gasselhöhe (2 001 m. n. m.).
V stredu 12. júla 2017 sme vyrazili do
okolia Berchtesgadenu v Nemecku, kde
sme sa vyviezli do Orlieho hniezda, odkiaľ sme sa kochali výhľadom na okolie.
Cesta na vrchol v dĺžke 6,5 km je unikátna, lebo výškové prevýšenie 700 m
prekoná len na jednu zatáčku a premávajú na nej špeciálne upravené autobusy. Poobede sme sa presunuli do zámku
Hellbrunn pri Salzburgu. Zámok spolu
s unikátnymi fontánami dal postaviť
Markus Sittikus v roku 1615. Odvtedy
sa v parku nachádzajú funkčné vodné
automaty a jaskynky s vodostrekmi,
kde voda vytryskne z neočakávaných
miest. Túto atrakciu sme si nenechali
ujsť a a nik nezostal úplne suchý, no v
horúcom sparnom dni nám toto osvieženie prišlo vhod.
pokračovanie na str. 16
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Na štvrtok sme naplánovali túru na
Dachstein, kde sa nachádza najvyššie
položený ľadovec v Rakúsku. Žiaľ, keď
sme sa vyviezli lanovkou na ľadovec,
privítalo nás husté mrholenie a hmla s
viditeľnosťou do 10 metrov a s teplotou
okolo 5 °C. Keďže v horách sa počasie
môže rýchlo zmeniť, tak sme sa rozhodli počkať. Okolo obeda prestalo pršať,
avšak hmla zostala. Preto sme sa vybrali aspoň na prechádzku do Ľadového
paláca a na najvyššie položenú chatu na
ľadovci, Dachsteinwarte Hütte. Chôdza
v snehu, v hustej hmle a chlade nám
pripomínala skôr mesiac február a nie
slnečný júl. Na chate sme sa občerstvili,
atrakciou bolo, že chatárom bol Nepálčan z Lukly, ktorý na pár rokov vymenil Himaláje za Alpy. Cestou z chaty
sa hmla začala trhať a aspoň čiastočne
sme uvideli masív Gjaidsteinu – jeden z
našich pôvodných cieľov a vrchol Höher
Dachstein sa stále halil do mrakov. Ale
aj napriek nepriaznivému počasiu sme
si aj túto túru naplno vychutnali.
Posledný deň určený na turistiku sa sme
vybrali do susednej dediny Haus. Ka-
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bínkovou lanovkou s unikátnym
prestupovaním
z kabínky do kabínky v polovici
cesty sme sa dostali pod vrchol
Hauser Kaibling
(2 015 m. n. m.).
Počasie nám už
nebolo priaznivo
naklonené, slnko
sa skrylo za mraky, ale napriek
tomu sme sa
rozhodli pre túry
na vrchol Höchstein (2 543 m.
n. m.), prechod
sedlom pod Bärfallspitze k plesu
Moaralmsee alebo vrchol Hauser
Kaibling. Okolo obeda sa husto rozpršalo, tak sme museli z batohov vytiahnuť
pršiplášte a nepremokavé vetrovky a
zvyšok túr sme zvládli aj v daždi, pričom sme vyzerali ako rôznofarebné postavičky pripomínajúce duchov. V chate
pri lanovke sme sa na záver zahriali ča-

jom s rumom alebo horúcou polievkou.
V sobotu sme už len vyrazili na cestu
domov na Slovensko.
Text a foto: Alojz Dvoran

Lozorský pohár 2017 vyhrali naši „chuapci“

„Chuapci lozorskí“ zaslúžene oddychujú po triumfe na Lozorskom pohári 2017

Pomaly už tradičným sa stáva „predhodový“ júlový turnaj amatérskych
mužstiev vo futbale v areáli ŠK Lozorno. Tento rok sa uskutočnil už jeho 6.
ročník, a to 23.júla od skorých ranných
hodín a vyvrcholil finálovým zápasom
v nedeľný podvečer. Predpoveď búrok
a prehánok sa naplnila a počas doobe-

dia nás z nich hroziace nebezpečenstvo
prinútilo na chvíľu si oddýchnuť. A keď
sa vzduch osviežil a mraky rozplynuli,
sily si zmerali mužstvá z Lozorna, Bratislavy a okolia. Vyhrávajúca hudba a
pekné akcie pritiahli do areálu počas
celého dňa množstvo divákov, ktorých
jadro tvorili fanúšikovia dopoludňaj-

šieho piva z baru na štadióne. Pod dohľadom rozhodcu a organizátorov sa
tento ročník odohral vo veľmi férovej a
priateľskej atmosfére, no nikto nechcel
predať svoju kožu zadarmo. Po zásluhe
sa víťazom 6. ročníka stalo príjemné
prekvapenie turnaja, Chuapci lozorskí,
ktorí za sebou nechali aj mužstvo AS
ROMA, ktorému pretrhli šnúru troch
po sebe idúcich triumfov. Sympatické
bolo, že po slávnostnom vyhodnotení
pokračovali mužstvá v oslavách na rôznych miestach do skorých ranných hodín. V mene organizátorov by sme radi
poďakovali obci Lozorno, ŠK Lozornu
a Kataríne Štefánikovej za sponzorské dary, bez ktorých by tento turnaj
nemohol „žiť“. Každý príspevok a dar
nám pomáha vylepšovať tento športový deň, ktorý prináša radosť z hry, vyšportované postavy, propagáciu Lozorna a najmä krásne spomienky. Uvidíme
sa zase o rok!
Henrich Végh a Patrik Hubek
Foto: Erika Dvoranová
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