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Lozorno: západ slnka za kostolnou vežou. Autor fotografie: Tibor Végh

Koncept moderného sveta
Úvaha, autor: Dušan Piršel
Ja nie som optimista, ani pesimista, povedal by som, že skôr realista. Beriem
život taký, aký je, ja na ňom môžem iba
okrajovo niečo zmeniť, na zásadné zmeny sú vládcovia vo svete. Niektorí sú viditeľní, iní zostávajú v anonymite.
Ľud je svojou podstatou naivný a používa sa niekedy na zakrytie väčších zámerov, masa má mnoho hláv, ale menej
rozumu. Je však použiteľná rôznym
smerom.
Čo ma však trápi je to, že sme sa prestali
navzájom vnímať a odniesla si to tolerancia, prestali sme vzájomne komunikovať a rozmohla sa agresivita, naše
argumenty nie sú produktom nášho
mozgu ale produktom manipulátorov
informačných prostriedkov a odnieslo
si to naše myslenie, stratili sme kresťanskú vieru a s ňou aj nádej na zmenu
k lepšiemu, rozmohol sa liberalizmus
a odniesla si to morálka, jednoznačne
sme v rozklade v štádiu umierajúceho či
mŕtveho človeka, ktorý ešte nevychladol ale už začína páchnuť. Aké vidím
riešenie? Asi nepodliehať depresiám,
obmedziť sledovanie médií, venovať sa
rodine alebo záujmovej činnosti, ktorú
viem ovplyvniť, nevyčerpávať sa jalovými debatami s tými, ktorých nepresvedčí nik a nič iba vlastná skúsenosť a na tú
si treba počkať, nebyť pasívny k politike
ani k tomu čo sa deje v občianskej spoločnosti ale vždy hľadať pravdu a usved-

čovať lož, zachovať si slobodu v myslení
a nedať sa manipulovať provokatérmi a
po moci bažiacimi podvodníkmi, zachovať si dôstojnosť a presvedčenie, nedať
sa znechutiť, otráviť ani vyprovokovať
udalosťami nášho spoločenského, kultúrneho a náboženského života, nerobiť sa múdrym ale študovať, nerobiť sa
silným ale posilňovať, nepridať sa ani
na jednu stranu ale ostať slobodným a
nezávislým.
Je treba vyhýbať sa tiež publikovaným
textom v blogoch od samozvaných vedcov, mysliteľov a publicistov. Dôležité
je, aby si každý utvoril vlastný koncept
nekonfliktných názorov. Uvedomujem
si, že nie všetci sú takí odolní a všeobecne vzdelaní, pričom najviac je ohrozená mládež. Dnešné pseudoliberálne
tendencie v rozvinutých krajinách sú
určite vážnym rizikom, ktoré ohrozuje
civilizovaný svet. Vidíme to aj na politikoch, ktorí sa vďaka masovej deformácii
myslenia dostávajú v regulárnych voľbách do čela krajín. Beriem to tak,
že tento koncept „moderného sveta“ už
nezmením a zmieril som sa s tým.
Je žiadúce šíriť optimizmus, dobrú náladu a vylepšený pohľad na okolitý svet,
stretávať sa s ľuďmi a orientovať sa na
skupiny ľudí s pozitívnym a optimistickým zmýšľaním. Na druhej strane, vyhýbať sa deštruktívnym živlom a nesledovať deštruktívne mediálne „výtvory“.
Každý človek má vo vienku iný naturel.
Niekto je optimista, niekto pesimista a

veľa ľudí niečo medzi tým. V prírode sú
všetky živočíchy optimisti, lebo sa snažia vyťažiť maximum aj z minima príležitostí a nevzdávajú sa ľahko. Z toho vyplýva aj hodnotenie takého pojmu ako
nádej alebo viera. Na prvom mieste je to
vedomie, že sa netreba vzdávať pokiaľ je
ešte nejaká šanca na úspech, no aj vzdať
sa možno iba s racionálnou úvahou vtedy, keď sa treba poučiť z chýb a nazbierať sily na novú aktivitu. Je potrebné si
uvedomiť, že posun vo vývoji nastáva z
neustáleho spochybňovania a skúšania
možných a nových alternatív. Zmierenie
so systémom nás nikde neposunie.
PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre
pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Mokrohájska ul.

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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Pozvánky na podujatia

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
23.9.2018 o 16:00 hod.
Teáter Komika: Prasiatko PiGi a jeho dobrodružstvá
Interaktívna rozprávková komédia o nezištnej pomoci, o priateľstve, o knihách a rozprávkach, ale i o nekončiacej poriadnej
zábave.
Kto nás to ruší? Čo to tu šramotí? Aha, prasiatko! Celé upotené, s dychom na krajíčku a so strachom v očiach, ... ehm
ušlo z rozprávky. Ale prečo?! Lebo sa mu nepáči jeho prasačí
príbeh, v ktorom ho chce spapkať hladný vlk. Teda uteká a
hľadá šťastie v iných rozprávkach, lebo aj ono sa chce mať
„ako to prasiatko v žite“ a chce byť šťastné. Podarí sa to?
Príďte to zažiť a uvidíte! Možno s prasiatkom PiGi vymyslíme úplne novú rozprávku, akú ešte nikto nikdy nevymyslel.
Vstupné: 3 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku.
V októbri otvárame:

Kurz spoločenských tancov pre začiatočníkov
v CK Lozorno
Máte možnosť sa naučiť pekne tancovať, alebo vylepšiť svoje tanečné schopnosti v takých tancoch ako sú: anglický valčík, viedenský valčík, foxtrot, tango, polka, čača, jive,
blues, salsa a iné.
Kurzom vás budú sprevádzať diplomovaní učitelia spoločenských tancov z tanečnej
školy ASTRA. Čaká vás 10 lekcií. Stretávať sa budete raz do týždňa (vo štvrtok) po
60 minút.
Prvá hodina je 4. októbra o 18:30 h.
Prihlasovať sa treba v pároch. Cena za osobu (platí sa na prvej lekcii):
- dospelí: 70 €
- študenti a mládež: 60 €
Prihlasovanie najneskôr do 30.9.2018 na adrese: centrum.kultury@lozorno.sk

Prehľad cvičení v CK Lozorno
od septembra 2018:
BODYFORMING:
Pondelok o 18:30 h.
JOGA:
Štvrtok o 9:00 h.
SM SYSTÉM cvičení na chrbticu:
Pondelok o 10:00 h.
Štvrtok o 18:45 h. – pokročilí, 19:45 h. začiatočníci a
mierne pokročilí. Záujemcovia prihlasujte sa na mail:
poradna@dio-vita.sk alebo telefonicky: 0908 121 141

Oznam pre predajcov na vianočné
„Lozorské všelico“
Ak máte šikovné ručičky a viete vyrobiť pekné vecičky,
tak už začnite vyrábať a 8.12.2018 na našom remeselníckom jarmoku môžete predávať...Prihláste sa najneskôr do
26.11.2018 na mail: centrum.kultury@lozorno.sk
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September s Lozorňáčkom
Výroba šperkov z krištáľovej živice
– výroba náušníc a prívesku pomocou
krištáľovej živice. Vhodný pre väčšie deti
a dospelých. Termín 15. septembra od
15-17hod.. Cena kurzu 5 eur.
Kurz kváskovania – príprava chutného
chleba, ktorý si sami pripravíte. Na kurze získate všetky potrebné informácie ku kváskovaniu. Termín 22.septembra od
15-18hod., cena kurzu 15eur.
Cvičenie pre deti – pre loziace i chodiace deti, dve skupiny.
Zlepšenie koordinácie pohybov, cvičenie prebieha hravou formou. Začiatok kurzu 19.septembra, každú stredu doobeda
od 9 a od 10tej hodiny. Cena 25 eur / 5+1náhradná hodina
Rodinné fotenie v prírode – spestrenie rodinného albumu
profi fotografiami z prírody. Termín 19.septembra, cena:
25 eur (5ks upravených fotografií).
Prihlasovanie mailom: lozornacek@gmail.com, tel. 0915 744 911
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Dorástli sme.....
rodený približne v r. 980 v Poľsku)
a sv. Benedikta, jeho žiaka, ktorí žili
vo vápencovej jaskyni v prísnej askéze. Cez deň ťažko pracovali a pomáhali ľudom. Odpočinkom im bol čas
modlitieb v malej jaskynnej kaplnke.
Približne 50 r. po ich smrti v r. 1 083
boli za svoje útrapy a odriekania vyhlásení za prvých svätcov na našom
území, o čom svedčí aj písomná dokumentácia z čias vysvätenia uhorského kráľa sv. Štefana. Ich telesné
pozostatky sú uložené v nitrianskej
katedrále.

Sme vo veku, keď si vieme vážiť
zdravie, prírodu, priateľstvo, históriu a duchovno.
12.6.2018 sme ako členovia ZO JDS
v Lozorne za týmto účelom podnikli
výlet do Trenčína. Prechádzkou mestom sme sa od sprievodkyne dozvedeli o kult. pamiatkach. Po oboznámení

sa s históriou mesta sme pokračovali
na Trenčiansky hrad. Po príjemnom
obedňajšom posedení sme sa presunuli na miesto Veľká Skalka, ktoré je
zdokumentované ako prvé pútnické
miesto na našom území. História
tohto tajomného miesta sa datuje od
11.stor. Zaujímavé sú príbehy pustovníkov - svätcov sv. Svorada (na-

Návšteva tohto pútnického miesta mala pre nás silný emocionálny
efekt. Boli sme dobrá partia, čo si
vie vážiť históriu a čo má v úcte naše
kresťanské tradície.
Organizátori tohto pekného výletu
nestoja o menovanie, i keď vďaku si
ozaj zaslúžia, lebo sme prežili naozaj
pekný, pokojom naplnený deň.
T.M., za členov ZO JDS
Foto: Vojtech Valach

Rozšírená kapacita ČOV Lozorno úspešne
funguje už druhý rok

Tento projekt bol spolufinancovaný Kohéznym fondom
Názov projektu:
Zdroj:
Poskytovateľ:

Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno
Operačný program Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej
republiky
Spolufinancovaný:
Kohéznym fondom
Prioritná os:
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry
Cieľ:
Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych
odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO
v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Oblasť intervencie:
Čistenie odpadových vôd
Termín realizácie:
3/2016 – 12/2016
Plánované celkové náklady: 341.804,34 EUR
Zazmluvnená výška NFP: 324.714,12 EUR
Cieľom projektu bolo zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových, zvýšenie kapacity čistiarne odpadových vôd v obci Lozorno s cieľom zvýšiť počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych vôd. Projekt zahŕňal
dodávku nového strojno-technologického zariadenia a intenzifikáciu kalového
hospodárstva jestvujúcej ČOV dobudovaním stupňa odvodnenia kalu. Realizácia projektu priaznivo vplýva na ochranu kvality životného prostredia celej obce
a na zlepšenie životných podmienok pre vodnú flóru a faunu.

OZNAM:
V čase od 3.9.2018 bude v obci
prebiehať ročný odpis vodomerov.
Žiadame občanov, aby sprístupnili
vodomerné šachty pracovníkom
spoločnosti Lozorno spol. s .r.o.
Pokiaľ sa v danom čase nebudete
nachádzať doma, je potrebné nahlásiť stav vodomeru na tel. čísle
0948 522 506 (p. Hájnikovej) alebo na Obecnom úrade v Lozorne.
Ďakujeme.
Lucia Hájniková
konateľ Lozorno spol. s r.o.
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Ďakovali sme panne Márii v Mariazelli

V sobotu 16.júna o 6:00 hod. ráno vyštartoval z Lozorna autobus s 50-timi
pútnikmi s naším duchovným otcom
a sprievodkyňou púte p. Máriou do
Mariazellu. Po modlitbe svätého ruženca sa autobusom rozliehali krásne
mariánske piesne. Cesta nám rýchlo
ubiehala a o 10:00 hod. sme boli už v
Hornom Štajersku v nadmorskej výške
868 metrov.
Po menšej organizačnej zmene sme

si vykonali najprv
pobožnosť krížovej
cesty, ktorú sme
obetovali za našu
farnosť. Po nej sme
sa s potešením dozvedeli, že lozornianska svätá omša
s našim duchovným
otcom bude o 13:00
hod. priamo v bazilike pri milostivom
oltári Panny Márie,
ktorá drží v náručí
malého Ježiška.
Po skončení svätej omše, ktorá bola pre
všetkých pútnikov veľkým duchovným
a citovým zážitkom sme si prezreli celú
baziliku a jej okolie.
Cestou domov sme sa zastavili na malé
agapé. Ženičky napiekli toľko koláčov a
pagáčov, že sa rozdávali ešte v Lozorne.
Za tento radostný duchovný zážitok
ďakujem v mene všetkých pútnikov

Spomienka na Spomienku
Harmonikár ARNOLD FOLTÝN

Poslednú májovú nedeľu bola
vydarená Spomienka na p.
Arnolda Foltýna, kde sme si
hudbou harmoník, spievaním
a spomínaním uctili nášho zosnulého rodáka.
Za všetky pekné hodnotenia
účinkujúcich, bohatého programu, či aktívneho vstupu rodiny,
len jedno výstižné od p. Aničky
Hájkovej: „Toto, jak to bylo, tak
je to fantastické. A tak by si to
Arnold prial.“
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nášmu duchovnému otcovi, pani Aničke Foltýnovej, speváčkam, ženičkám,
ktoré piekli koláčiky i vynikajúcej sprievodkyni pani Márii.
Vďaka za všetko!
Účastníčka púte
Foto: PaedDr. ThDr. Vladimír Sabo, PhD.

My zainteresovaní sme sa svorne
zhodli, že najmilším bolo vystúpenie akordeonistov, žiakov SZUŠ v
Lozorne: Jakuba Benkoviča, Mateja
Brezinu, Miriam Fraňovej, Šimona
Haráka a Filipa Baranca, pod vedením pani učiteľky Edity Gerbocovej.
Vidno, že akordeón - ľudovo harmonika – má svojich pokračovateľov a
pri takýchto zanietencoch a nasledovníkoch nezahynie. Želáme im
ďalší úspešný školský rok. A tiež si
želáme, aby práve miestne akcie boli
povšimnutiahodné v čo najväčšej
miere.
Valéria Foltýnová, LOZA
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Leto s Lozorňáčkom
„Mami, ja by som chcel zažiť nejaké dobrodružstvo!“ Tak sme neváhali a vyrazili sme s malými nezbedníkmi do prírody.
Hurá s deťmi pod stan! Na prvé rodinné stanovanie sme zvolili prekrásne miesto, Dračí hrádok za Borinkou.
Do príprav stanovania sa zapojili aj deťúrence. Stanovanie je
hlavne zábava a dobrodružstvo a to najmä pre deti. Okolie
bolo pre nich ako stvorené. Vybehli do kopcov, išli na rybačku
a od skorého rána sa hrali v potôčiku. Medzi najväčšie dobrodružstvo patrilo pozorovanie hviezd, opekanie špekáčikov a
nočná hra s čelovkami. A čaj s čerstvo nazbieranými bylinkami, varený v kotlíku chutil najlepšie. Ráno spríjemnené vtáčím trilkovaním, šumením stromov, žblnkotaním potôčika ...
no dá sa tomu odolať?
Úžasný zážitok a deťom sme takýmto dobrodružstvom urobili veľkú radosť.
Pre menšie detičky, ktoré by si stanovanie neužili, boli pripravené na školskom areáli počas leta aktivity „Poď sa hrať“.
Doobedie strávené
vonku, s hrami inšpirovanými Montessori, zmyslovými a
pohybovými aktivitami. Výber aktivít,
ktoré sú pre dieťa
stimulujúce, rozvíjajú jeho koordináciu, jemnú motoriku
a uspokojujú jeho
potrebu učiť sa.

V cieli sme si opiekli špekáčiky a deti sa parádne vyšantili.
Bryndzové halušky a vychladená kofola sú najlepšie aj počas letných dní. A tak sme vyvetrali dvojkolesových tátošov
a vybrali sme sa na cyklotúru na neďaleký salaš. Prekrásna
príroda, krásny výhľad k susedom a spokojné detičky hrajúce
sa na Biofarme.
Už sa tešíme na ďalšie spoločné výlety!

Pripravujeme pre Vás:
„Deň plný byliniek a ich využitia v domácnosti“ – kurz zameraný na využitie byliniek v domácnosti.
„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.

Kúpanie s Lozorňáčkom
Niet nad čaro prírodného jazera a jedno také máme aj kúsok
od Lozorna. Jazero v Plaveckom Štvrtku s pieskom naokolo,
deti sa tu vybláznia nielen vo vode, ale aj na piesku. A tento
rok, tak ako aj po minulé roky má vyhovujúcu kvalitu vody,
ktorá prešla kontrolou Úradu verejného zdravotníctva. A tak
ani rodinky z Lozorna neváhali a počas leta sa chodili osviežiť
do vôd kúsok od Lozorna.

Turistika
Výlet vláčikom Záhoráčikom a túra na Plavecký hrad vyšiel
na jedničku. Nenáročná trasa vhodná aj pre deti, v okolí tabule náučného chodníka a krásny výhľad na okolitú krajinu.

„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.
„Cvičenie s detičkami“ – kurz pre chodiace i nechodiace (loziace detičky), každú stredu doobeda. Prihlasovanie mailom,
uzavretá skupina.
„Cvičme v rytme“ – kurz určený pre detičky od 2 rokov, každý piatok doobeda. Prihlasovanie mailom, uzavretá skupina.
Pre aktuálne informácie môžete sledovať Lozorňáček na facebooku.
Text a foto: Gabika Ulehlová
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Súkromná základná umelecká škola vstupuje od 1. septembra 2018 do 15-násteho roku od svojho založenia
celoslovenských aj zahraničných súťažiach vo výtvarnom a hudobnom odbore. Niektorí žiaci pokračujú v štúdiách v
umeleckom smere na stredných a vysokých školách.

Výtvarní absolventi

Pätnáste narodeniny – to je ešte mladosť! Avšak pri pohľade na školu s 300
žiakmi, 15-nástimi učiteľmi a elokovanými pracoviskami v piatich obciach
vidím dlhé obdobie - množstvo koncertov, vernisáží, súťaží, absolventov a
každodenné poobedia s deťmi v radosti
aj trpezlivosti.

Zohore, Lábe, Perneku, Kuchyni a Rohožníku. Minulý školský rok sa žiaci
prezentovanli na 13-tich koncertoch
v Lozorne, jednom v Zohore a jednom
v Kuchyni. Súčasťou niektorých koncertov boli aj pôsobivé výtvarné vernisáže a tanečné vystúpenia. V júni sme
prvýkrát pripravili samostatný taneč-

V septembri roku 2004 sme začali so
40 deťmi (pod záštitou obecného úradu
v Jablonovom), 30. júna 2018 dostalo
vysvedčenie na Súkromnej základnej
umeleckej škole 300 detí v hudobnom,
výtvarnom a tanečnom odbore. Od 1.
septembra 2016 máme sídlo školy v
Lozorne – triedy na prvom poschodí
v Centre kultúry a vzdelávania sa stali
našim hlavným pôsobiskom. Chcem sa
poďakovať starostovi Lozorna pánovi
Húbekovi ako aj poslancom za priazeň
„presťahovať “ Súkromnú základnú
umeleckú školu do Lozorna.

ný večer. Okrem týchto samostatných
koncertov školy žiaci vystupovali aj na
spoločenských podujatiach v obciach každodenná práca s deťmi takto prináša svoje ovocie.

Môžeme sa pochváliť šikovnými žiakmi
vo všetkých odboroch, čo je výsledkom
práce našich učiteľov, ktorí vyučujú
nielen v Lozorne, ale aj v pobočkách v
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Jedným z cieľov je
zoskupovať deti do
malých hudobných
zoskupení a tak
podporovať spoločné muzicírovanie.
Na škole máme
detský orchester,
dychové, sláčikové
a gitarové komorné
súbory. Mnohí naši
žiaci získali ocenenia v regionálnych,

Uvedomujem si, že bez kvalitných
učiteľov by sme nemohli vstúpiť do
15-násteho roku existencie Súkromnej
základnej umeleckej školy! Chcem sa
týmto poďakovať všetkým kolegom:
v hudobnom odbore manželom Sylvii
a Jozefovi Vizváriovcom, Edite Gerbocovej, Jozefovi Horňákovi, Daniele
Nagyovej, Gabriele Badinovej, Martinovi Kelečenimu, Michalovi Slezákovi,
Jánovi Slezákovi, Júliusovi Šoškovi. Vo
výtvarnom odbore Lucii Harákovej a
Liane Rosinovej, a za tanečné triedy Patrícii Mindokovej. V neposlednom rade
patrí vďaka mojej manželke Adriane,
ktorá je „pravou rukou“ a srdcom školy,
pani Jane Trnkovej, ktorá spravuje ekonomiku školy a pani Barbore Hurajovej

za ústretovosť pri plánovaní koncertov
a každodennom spolužití v Centre kultúry.
pokračovanie na str. 7
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dokončenie zo str. 6

Aj keď práca učiteľa v súčasnej dobe na
Slovensku nie je v spoločnosti rešpektovaná a ohodnotená, naďalej pokračujeme s Komenského myšlienkou: s
láskou, radosťou a trpezlivosťou vychovávať deti k umeniu.
SZUŠ Lozorno možete sledovať na:
https://www.facebook.com/SZUSLozorno/

Text a foto: Peter Vrbinčík, riaditeľ školy

Karatisti zo ZOKU sa nestratili ani v Japonsku!
ným“ mestom pre
našich slovenských
olympionikov. My
sme mali možnosť
si vyskúšať organizáciu tohto mesta
a musíme povedať,
že Japonci zvládnu
Olympiádu na 1*.

Naši karatisti neoddychovali ani v júli.
V sobotu (7.7.2018) sme dostali možnosť spolu s klubom ŠŠK Bratislava
odprezentovať karate v rámci bloku bojových umení na podujatí NATSUMATSURI 2018 – Japonský deň na festivale
Bratislavské kultúrne leto a hradné
slávnosti 2018 na bratislavskom Hlavnom námestí.
Akciu zastrešovalo Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike a po
krátkej generálke nastúpilo za oba kluby spolu viac ako 35 detí rôznych vekových kategórií a technickej vyspelosti.
Spoločne sme divákom ukázali základy
a princípy karate. Všetkým deťom patrí
veľká pochvala, samozrejme aj rodičom, bez ktorých by táto akcia nebola
možná.
Našim celoživotným snom bolo zažiť
tréningy priamo v Japonsku. Sme šťastní, že sa nám toto leto podarilo splniť si
sen. Boli sme vybratí v rámci projektu
„šírenia olympizmu“ na výmenný pobyt do japonského mesta Gifu, ktoré
spolupracuje s Bratislavou. Mesto Gifu
má byť počas Olympiády v roku 2020,
ktorá bude prebiehať v Tokiu, „hlav-

V meste Gifu sme
navštívili starostu
mesta, videli sme
hrad a rôzne pamiatky, navštívili
sme súťaž karate
a základnú školu. Mesto Gifu nám zabezpečilo tréningy so 4 - násobnou
majsterkou sveta zapísanou v Guinessovej knihe rekordov – Atsuko Wakai a
jej žiakom – Issei Shimbaba (3.muž svetového rankingu v kata). V tomto meste sme si našli veľa priateľov a môžeme
povedať, že Japonci sú neskutočne milí
ľudia, pre ktorých nie je nič nemožné.
Z mesta Gifu sme sa presunuli do asi
najznámejšieho mesta Japonska – Kyoto. Ide o starobylé mesto, ktoré je plné
pamätihodností, gejší, chrámov, záhrad... V Kyoto sme sa zdržali iba dva
dni, ale ak sa sem niekto chystáte, určite si vyhraďte viac dní pre tento historický skvost. Neexistujú slová, ktorými
sa dá opísať atmosféra a „vôňa“ tohto
mesta.
Našou poslednom zastávkou bolo
mesto Tottori, kde sme sa zúčastnili
týždenného semináru kata a kumite a
Svetového pohára. Tu sme mali možnosť trénovať s Rikou Usami a Mie
Nakayama (obidve majsterky sveta) a s
japonským reprezentačným trénerom
pre kumite. Denne sme trénovali
5 hodín a na tréningy jazdili požičanými bicyklami. Aj v Tottori sme navštívili

rôzne pamiatky, múzeum zbraní, pieskové múzeum a kúpali sme sa aj v Japonskom mori. Na záver nášho pobytu
v meste Tottori sa náš tréner a Dominik
zapojili aj do bojov v rámci Svetového
pohára.
Dominik prvýkrát zažil zápas, v ktorom
musel mať na hlave helmu. Napriek
tomu, že Dominik nepriniesol z Japonska žiadnu medailu, sme radi, že mal
možnosť trénovať a súťažiť s japonskými deťmi.
Náš tréner sa do bojov o medaily zapojil v kategórii kumite muži nad 40.
rokov bez rozdielu hmotnosti. V 1.kole
si poradil so súperom zo Švédska pred
časovým limitom. V 2.kole si poradil s
japonským súperom rovnakým spôsobom. V 3.kole o postup do finále podľahol súperovi z Nórska a vybojoval tak
3.miesto.
V Japonsku sme prežili 20 slnečných
horúcich dní (11.- 31.7.2018), vyskúšali bývanie v kapsulovom hoteli, jedli
neuveriteľne dobré sushi, jazdili shinkanzenom... Kniha by sa dala napísať
o tom, aká úžasná krajina je Japonsko.
A naše letné karate zážitky ešte pokračovali. 12.augusta sme mali týždenné
spoločné sústredenie s ŠŠK Bratislava v
Moštenici. Koncom augusta sme vyčistili naše tatami, aby sme boli pripravení
na nový školský rok 2018/19.
Toto nie je iba šport... Toto je KARATE!
O nábore nových členov a o nás sa viac
dočítate na FB stránke: Karate klub
ZOKU alebo www.karatezoku.sk
J.K.
Foto: Pavol Škovránek
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Čo všetko zažili Mažoretky SOFFI Lozorno tento školský rok

Aj choreografia Flintstonovci bola ocenená

Tento rok 2018 je už deviaty od vzniku
nášho súboru a každým rokom sa náš
súbor obohacuje o nové tváre, ktoré sú
preň len prínosom. Preto chceme takto na úvod posmeliť všetky dievčatká,
ktoré rady tancujú a poskakujú, nech
neváhajú a prídu na náš nábor 17. septembra 2018 od 17. do 19. hod. do telocvične ZŠ v Lozorne – rady vás privítame medzi nami.
V šk. roku 2017/2018 sme mali v súbore 43 dievčat a novinkou tohto roka
bolo vytvorenie rodičovského tímu. Sú
to mamičky našich mažoretiek, bolo ich
tento rok 14, ale budúci rok nás môže
byť aj viac. Tak neváhajte aj vy mamičky a pridajte sa do nášho rodičovského
tímu a zažijete okrem tréningov aj kopec srandy pri nacvičovaní zostavy.
Tu by sme chceli veľmi pochváliť tieto
mamičky, ktoré sa od septembra do
júna stretávali každú stredu a usilovne trénovali a trénovali, až to všetko
prinieslo svoje ovocie. Začiatkom júna
sme vycestovali na medzinárodnú súťaž do Prahy pod názvom Mia festival
(kde sme sa prebojovali cez semifinálové kolo v Bratislave) a vo finále si naše
mamičky s choreografiou Gypsy Girls
vybojovali zlato. Z Pražskej Lucerny
teda všetky mamičky odchádzali so zlatou medailou na krku. No ale aj naše kadetky, ktoré sa tiež prebojovali do finále
tejto súťaže si v ťažkej medzinárodnej
konkurencii priniesli domov bronz!
Na všetky svoje mažoretky, či už na tie
malé, ale aj na tie veľké bola naša pani
vedúca veľmi pyšná. Veď už dlhé roky
snívala o tom, aby sa u nás v Lozorne
vytvoril rodičovský tím, a tento rok sa
jej to konečne podarilo.
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Za uplynulú
sezónu sme sa
zúčastnili mažoretkových
súťaží v Bratislave, Prahe, Hlohovci,
Galante, Záhorskej Vsi,
ale najúspešnejšia súťaž
bola tá prvá a
to v Olšanoch
u Šumperka.
Súťaže sa zúčastnili všetky dievčatká,
okrem
našej
prípravky – t.j. škôlka a priniesli sme
si domov celkovo 6x zlato. Ani si neviete predstaviť tú neopísateľnú radosť,
ktorú sme mali všetci v súbore, keď so
šiestich postavených formácií všetky
získali 6x zlato a na konci súťaže sme
boli usporiadateľom vyhlásení za najúspešnejší súbor súťaže a priniesli sme
si domov chutnú tortu. Našej pani vedúcej tiekli slzy šťastia, keď nám všetkým videla na krku zlaté medaile a ten
šťastný výraz v očiach, ktorý máme
vždy, keď si vychutnávame krásny pocit z víťazstva.

Naše zlaté Gypsy girls

A keď sme už pri hodnotení uplynulej
sezóny, tak celkovo sme si tento rok
priniesli domov 11x zlato, 7x striebro,
2x bronz, 2x 4.miesto, 3x 6.miesto a 1x
7.miesto. Bola to zase vydarená sezóna
a už teraz sa všetky tešíme na tú ďalšiu,
na nové choreografie v krásnych kostýmoch a na mažoretkové súťaže.
No nechodíme len na mažoretkové súťaže, určite ste nás mohli vidieť aj na
rôznych obecných akciách, ako bolo

Vianočné posedenie pre našich dôchodcov, Stavanie máje, Deň matiek, Lozorské všelico, Sviatok hudby a mnoho
iných akcií. Sme radi, keď nás organizátori pozvú spestriť ich podujatie a my
sa môžeme predviesť s našimi choreografiami.
Našu sezónu sme tak ako každý rok
ukončili našim Galavečerom, ktorý
sa konal v júni a touto cestou by sme
chceli poďakovať všetkým, ktorí nám
pomohli s usporiadaním tejto krásnej
akcie, pani Jánošovej Marte za chutnú
tortu, za hudbu p. Viskupovi Zdenkovi,
OÚ Lozorno za hudobný doprovod pri
spievaní našej mažoretkovej hymny,
p. Mikletičovej Irenke za odmoderovanie večera, deťom z Perneka za krásne
predvedený step, p. Dujničovej Lydke,
ktorá našim mamičkám ušila sukne a
veľa, veľa iným, ktorí pomohli a ďalej
pomáhajú. Tento náš Galavečer je takou bodkou za uplynulým rokom a veľa
dievčat si práve len na túto príležitosť
nacvičí svoj tanček a naša pani vedúca
je veľmi rada, keď vidí, že dievčatá to
všetko robia s láskou k tancu a k hudbe.
Úplne poslednou akciou, ktorá sa konala tento šk. rok bol náš mažoretkový tábor SOFFI 2018 na Kamennom

Mlyne. Tábora sa zúčastnilo celkovo 29
mažoretiek a bolo super. Okrem toho,
že sme sa zdokonaľovali v twirlingu
(čo znamená točenie s paličkou) sme si
užili aj oddych v bio bazéne a vyskúšali
svoje zdatnosti v športovo-vedomostnej olympiáde. Tak ako každý rok, tak
aj tento nám naša pani vedúca pripravila prekvapenie, a tie boli hneď dve.
Tým prvým bola jazda na koníkoch,
za čo chceme poďakovať manželovom
pokračovanie na str. 9
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Maxovým a tým druhým bola vynikajúca masáž, ktorá dobre padla nám všetkým po náročnom tréningovom dni, za
čo by sme chceli veľmi pekne poďakovať manželom Vajayovým.
Kým sme si užívali obdobie prázdnin a
voľna, naše trénerky s vedúcou usilovne pracovali na tom, aby sme od sep-

Spravodaj obce Lozorno
tembra mohli začať nacvičovať nové
choreografie – hľadali námety, hudbu,
kostýmy…. A my všetky sa už veľmi
tešíme, kedy už začneme trénovať nové
tančeky a chodiť vystupovať.

vej rodiny s názvom SOFFI Lozorno.
Veríme, že nám zachováte vašu priazeň
a budete nám aj naďalej fandiť a podporovať nás.

Na záver by sme chceli ešte raz posmeliť
všetky dievčatá a mamičky, aby sa bez
obáv prihlásili a stali sa aj ony súčasťou
našej veľkej
mažoretko-

Choreografia Leví kráľ

Vaše mažoretky SOFFI Lozorno a vedúca
Dana Hurbaničová

Choreografia Orient a za nami naše šťastné trénerky

Futbalová prípravka Lozorno nelenila
ani cez prázdniny
Malí futbaloví nadšenci mali náročnú sezónu. Cez prázdniny
nelenili a tvrdo trénovali, aby mohli podávať skvelé výkony
na zápasoch a spoločných turnajoch medzi obcami na Záhorí.
Začiatkom augusta sa zúčastnili na turnaji v obci Sološnica,
kde úspešne zdolali ďalšie 3 tímy a získali prvé, zlaté miesto.
Od septembra ich čaká začiatok futbalovej sezóny a dovtedy
ešte zopár priateľských zápasov.
Chlapci trénujú 2x do týždňa a ak máte dieťa narodené v roku
2010 a neskôr, radi ho privítame na tréningu.
Trénerka Monika Geržová, kontakt: 0903 525 195

Fightcamp bola „makačka“ aj zábava
V dňoch 19. až 22. júla sme zorganizovali 1. ročník FIGHTCAMP Eight fight Lozorno, ktorý by sme zhodnotili ako
veľmi vydarenú akciu, na ktorej sme si každý deň nielen 3ojfázovo zamakali a niečo nové sa naučili, ale aj sme sa super
zabavili a camp si užili.
Týmto by sme sa ešte raz chceli všetkým poďakovať za čas a
podporu.
Už sa tešíme na ďalší ročník.
Team EFL
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Poľovnícky juniáles
nápojov sme pre hosťov pripravili aj
cigánske pečienky a dva druhy guláša
z diviny. Už o druhej hodine poobede,
kedy bol avizovaný začiatok juniálesu
sa na mieste nachádzali záujemcovia o
ochutnanie gulášu.

V uplynulých rokoch poľovnícke združenie Podhorie Lozorno nadviazalo
na tradíciu organizovania juniálesov.
Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy
sme toto podujatie pripravili pre obyvateľov a návštevníkov obce Lozorno

v poslednú júnovú sobotu. Na rozdiel
od uplynulých ročníkov, kedy nám na
priehrade v Lozorne situáciu trošičku
skomplikovalo počasie, sme sa rozhodli
pre areál ŠK Lozorno. Okrem sortimentu nealkoholických ale aj alkoholických

Veríme, že sme sa im trafili do chuti,
nakoľko množstvo hostí zostalo po
konzumácií sedieť pod pripravenými
prístreškami a v príjemnej atmosfére
spolu debatovali. K dobrej pohode vo
veľkej miere prispela svojou hudobnou produkciou aj skupina Záhorácka
notečka, takže na priľahlom parkete
bolo čoskoro takmer plno. Pre detských
návštevníkov bola v priestore juniálesu
pripravená ukážka lesnej pedagogiky,
v rámci ktorej sa mohli oboznámiť s
druhmi zvierat, ktoré žijú v okolí obce,
ich spôsobom života, ako aj s poľovníckymi obyčajmi.
Pavol Mikulášek, foto: Vlasta Paluková,
PZ Podhorie

Kompostovanie a správne triedenie
kusov kompostérov a tento
rok opäť vyhradila obec finančné prostriedky, aby sa dostali
kompostárne aj do domácností, ktorým sa predchádzajúci
rok neušlo. Ich správnym používaním dokážu obyvatelia
získať kompost, ktorý vedia
spätne využiť v záhradkách ako
zdroj živín, ktoré rastliny vyčerpali z pôdy.

Začala sa sezóna posedení na terasách
a prácach v záhradkách. S tým súvisí aj
starostlivosť o naše okolie a jej zelene.
Pravidelné kosenie trávnika, strihanie
ruží, oberanie kvietkov, ktoré dokvitli a
s tým súvisí aj tvorba zeleného odpadu.
Podľa zákona sme povinní tento odpad
triediť a správne separovať.
Naša obec Lozorno poskytuje občanom
viacero možností triedenia zberu. Je
to využitie miestneho kompostoviska, ktoré sa nachádza v blízkosti poľnohodpodárskeho družstva, alebo má
vlastné domáce kompostárne.
Obec Lozorno minulý rok rozdala 350
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Kompost vzniká zložitými biologicko - chemickými procesmi.
Je potrebné, aby bol dobrý podiel suchej a mokrej zložky biologického odpadu a teda aj podiel dusíkatej a uhlíkovej časti.
To v praxi znamená, že nestačí mať v
kompostárni len trávu, ale aj suchú
(uhlíkatú) zložku biologického odpadu
ako drevo, stonky, suché lístie, slamu
atď.
Platí pravidlo, že čím menšie sú častice,
tým je rýchlejší proces kompostovania.
Taktiež je dôležité, aby bol zabezpečený dostatočný prísun kyslíka a na to
nám slúži miešadlo, ktoré nám pomáha
premiešavať masu v kompostárni. Nesprávnym kompostovaním sa proces
spomaľuje a prichádza k nežiaducím

procesom ako je hnitie (ak je príliš veľa
vody) alebo naopak k vysušovaniu materiálu.
Kompost je hnedej až tmavohnedej
štruktúry, nezapácha ale vonia ako lesná pôda. Najlepšie ho je aplikovať na jeseň, ale aj hocikedy v priebehu roka na
povrch pôdy. Na dostatočné množstvo
je potrebné cca 1-2 cm.
Kompost nám dáva späť živiny, zlepšuje mechanické, fyzikálne ale aj chemické vlastnosti pôdy. Vytvára prostredie
pre živé organizmy. Budme ohľaduplní
k prírode a vráťme jej to čo, nám ona
sama poskytla. Týmto apelujem na vás
obyvateľov, aby ste neuvážene nevyhadzovali odpad na skládku ,,zeleného
odpadu” na Hlbokej ulici, ale využili
možnosť kompostoviska a svojich domácich kompostárni a využili tým si
sami vytvoriť hnojivo. Nebuďte ľahostajní k budúcim generáciam a k pôde,
ktorá vám poskytuje zeleninu a ovocie.
Mgr.Kurová Hirnerová, referent ŽP
(Pozn.: autorkou článku “Nerobme si z
obce smetisko” v minulom čísle Spravodaja je tiež Mgr. Kurová Hirnerová,
redakcia sa ospravedlňuje za chybne
napísané meno)
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Rybárske hody po dvadsiatykrát
to rok nádherné, privítali sme ešte väčšie množstvo zabávajúcich sa ako vlani,
a mnohí zostali a zabávali sa až do samého konca akcie.
Musím poďakovať všetkým tým, ktorí
pomáhali pri organizovaní hodov a celý
večer sa o vás starali.
Poďakovanie patrí starostovi obce, ktorý
finančne podporil muziku. Veľká vďaka
patrí sponzorovi - firme Berto, ktorá nám zapožičala chladiarenské auto.
Chutné ryby, ktoré sme vám pražili boli z
fi. Stupavské rybárstvo. A tento rok sme
hody oživili aj koláčikmi, ktoré vám napiekli dievčatá pod názvom Maškrtáreň.
Pripravení k vašim službám

Partia nadšencov, ktorí si hovoria Lozorňanskí rybári, pre
vás aj tento rok pripravila už tradičné rybárske hody. Tento
rok sa zorganizoval už 20. ročník. Kedže sme očakávali veľké horúčavy, zvolili sme podľa toho aj program. Zo začiatku
vám na počúvanie hrala skupina Oldympic, ktorá hrá hity
od skupiny Olympic. Po nich vystúpila už známa country kapela Malackí fešáci, ktorá hrá piesne prevažne od Michala

Ešte raz chcem poďakovať všetkým, čo
pomáhali s prípravami.
Mám aj jednu nepríjemnú informáciu, a to, že od 15.8. 2018
sa začína znovu vypúšťať priehrada, pretože budú pokračovať
prace na údržbe hrádze. SVP Bratislava prisľúbil ukončenie
prác do konca roku a priehrada sa má napúšťať jarnou vodou.
Text a foto: Dušan Chlpek

Záhorácke víhražki:

Tučného. Neskoro večer, keď už teplota klesla, boli na rade
pesničky, ktoré roztancovali všetkých prítomných. Do tanca
zahrala skupina Maroša Fronca (Borina). Počasie bolo aj ten-

· Ked neposuechneš, tak ťa viliskám
· Ešče ráz to povjedz a šlahnem ti mokricú po hubje
· Neondzi sa, lebo schitáš lipák
· Nepapuluj, lebo ti vilepím
· Takú ti strelím, že scena ti dá druhú
· Nelétaj tu, jak odtrhuí z retaze, lebo ťa vitrískam
· Sceš dostat tím knutlem po krížoch?
· Srežem ťa bičiskem po hnátoch, potom uvidzíš, zač je
teho oket
· Takí saseres dostaneš, že nebudeš vjedzet kadi ven
· Posuechni, lebo ti plesknem pístem po rici
· Nesci ho nahnevat, lebo ti spočíta šecki rebra
· Neroščapuj tú hubu, lebo ti možem pridat
· Nevišmrňuj sa, lebo ti tú fasádu (ksicht) opravím až budeš ceuí modrí
· Ked to hned nespravíš opléskam ťa o scenu, potom uvidzíš
· Než ťa veznem, ufám ťa mosím popredu zbit, abis tam
haňbu nerobiu
· Ešče ráz a pujdeš na polenko
· Ešče ráz to povjedz, hubu ti natrhnem od ucha k uchu
· Pleščím ti, že sa ceuí deň budeš vrcet jak ringršpír
· Takú ti tresknem, že možeš rovno ít na kronkasu
· Šlahnem ťa o puot
· Rošlapím ťa jak žabu .....
...No, povjedzte, nenahnauo bi vám to strachu? Už víte,
proč sme mi jak dzeci moseli posúchat?
T.M.
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Zážitky lozornianskych turistov z jarných akcií po Slovensku

Autobusový zájazd dňa 7.4.2018 smeroval do okresu Zlaté Moravce na tri zaujímavé miesta. Prvou zastávkou bolo
Arborétum Mlyňany o rozlohe 67 ha.
Bolo založené koncom 19. storočia Dr.
Štefanom Ambrózy - Migazzim, ktorému sa podarilo sústrediť cudzokrajné,
najmä vždyzelené dreviny z východnej
Ázie, Kórey a Severnej Ameriky a aklimatizovať na naše podmienky. Táto
unikátna zbierka drevín bola v roku
1951 vyhlásená za chránený areál.
Ďalšou zastávkou bola návšteva kaštieľa v Topoľčiankach. Sprievodkyňa
nás oboznámila s jeho zaujímavou históriou i súčasnosťou. V minulosti slúžil ako letné sídlo Habsburgovcov, po
vzniku ČSR aj prezidenta republiky. V
súčasnosti slúži ako múzeum s obrovskou knižnicou, dobovým nábytkom a
keramikou, jeho súčasťou je aj žrebčín.

externe aj na Východnom Slovensku,
ktoré bolo centrom chemického priemyslu, sa zorganizoval za pomoci jeho
priateľov a kolegov. KTL na ich odporučenie vybral to najlepšie, čo sa dalo
vidieť za krátky čas.
Cestou do Sninej, kde sme mali zabezpečené ubytovanie vo „Vihorlat Resort“,
sme sa zastavili na nedávno otvorenej
atrakcii v Bachledovej doline: „Chodník
korunami stromov“. Dátum jej vzniku
je 28.4.2017. Chodník je dlhý 603 metrov, zakončený širokou špirálovitou
výhliadkovou vežou , v ktorej je ďalších
631 metrov chodníka. Na záver môžete
vyskúšať adrenalínovú sieť natiahnutú
na vrchole vo výške 32 metrov. Doporučujem.

do Novej Sedlice (420 m n.m.), najvýchodnejšej obce Slovenska. Všetci sme
absolvovali výstup Stužickým pralesom
v Bukovských vrchoch na Kremenec
(1 221 m n.m.) Poniektorým to trvalo
rekordne dlho, ale sprievodca, Jankov
priateľ, istil posledné turistky, ktoré si
nechceli nechať ujsť príležitosť stáť na
trojmedzí – na hranici Poľska, Ukrajiny
a Slovenska. Dominantou Kremenca
je mramorový monument v tvare trojbokého hranolu. Príroda je v týchto
končinách neskutočne krásna, nedotknuteľná, nachádza sa tu chránená oblasť národného parku Poloniny, ktorej
súčasťou je aj vodárenská nádrž Starina
s rozlohou 311 ha, dokončená v roku
1988 a primárne slúži na zásobovanie
Východného Slovenska pitnou vodou.

Na druhý deň sme sa zo Sninej odviezli

pokračovanie na str. 13

Asi 10 km od Topoľčianok sa nachádza
zubria zvernica, založená v roku 1958
za účelom záchrany zubra hôrneho
pred vyhynutím. Aby sme ich mohli vidieť zblízka, prišli sme poobede o
druhej, v čase kŕmenia. Je zážitkom
stáť zoči voči týmto majestátnym zvieratám. Pred vchodom do areálu som
si všimla ceduľku s výstižným textom
„Človek, chráň prírodu, príroda zachráni
teba!“ Stále aktuálna výzva, však?
Skutočnou lahôdkou bol 4 - dňový zájazd na Východné Slovensko. Plánoval
sa už veľa rokov, skutočnosťou sa stal
až 5.- 8. mája 2018. Vďaka Jankovi Dvoranovi, ktorý pôsobil celý svoj
profesijný život nielen v Bratislave na
Chemicko - technologickej fakulte, ale
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dokončenie zo str. 12

Na tretí deň sme sa odviezli do Vihorlatských vrchov. Vybrali sme sa k
Morskému oku (618 m n.m.), ktoré je
súčasťou CHKO Vihorlat a patrí do Svetového prírodného dedičstva UNESCO.
Zdatnejší turisti absolvovali výstup
na Vihorlat (1 076 m n.m.) Ostatní sa
uspokojili s výstupom na Sninský kameň (1 005 m n.m.), odkiaľ boli nádherné výhľady do celého okolia.
Na spiatočnej ceste domov, 8. mája,
sme navštívili Vihorlatské múzeum a
skanzen v Humennom, kde nám doprovod robil aj bývalý primátor mesta
Humenné.
Čo dodať na záver? Na Východnom
Slovensku sme objavili prírodu, ktorá očarí. Ľudí, ktorí tam ešte žijú aj z
mála, lebo majú radi tento zabudnutý
kút Slovenska. Mali by sme byť na nich
hrdí, lebo nie je umenie žiť v nadbytku,
v hojnosti, ale umenie je podeliť sa, keď
sami nemajú nazvyš. Tešíme sa na objavovanie ďalších prírodných krás našej
domoviny s výzvou „správajme sa citlivo
k prírode, aby jej krásu mohli obdivovať aj
ďalšie generácie, nielen my.“
Soňa Foltýnová, foto : Alojz Dvoran

„Lozorský okruh“ 11. ročník – 19.5.2018

Na Skale

Tradícia lozornianskej turistiky pokračuje. Tentokrát bolo zaregistrovaných
na priehrade 247 turistov vrátane detí.
Na 40 km trasu sa vybralo 12 turistov,
na 35 km 6, na 30 km 3, na 20 km 94, na
10 km 113, ostatní sa usadili na stanovištiach, kde prichádzajúcim pečiatkou
označili príchod. Najrušnejšie je vždy
na Červenom domčeku, kde sa opekajú

špekáčiky, slaninka. Počasie zase vyšlo. Na pozvanie
prišiel bratislavský župan Juraj Droba aj s našim starostom Ľubomírom
Húbekom, poobede sa prihovorili turistom na priehrade.
Tento rok sme rozšírili prístrešok na
priehrade nad sedením. Chcem sa poďakovať všetkým turistom, ktorí sa
podieľali na jeho realizácii a taktiež

sponzorom: Elektro HARAMIA, Štefan Eliáš, Ján Karovič, Obecný úrad
Lozorno a poďakovanie patrí Ľubomírovi Tvrdoňovi, ktorý úspešne vybavil
zmluvu o poskytnutí grantu Nadáciou VUB v hodnote 1 500 EUR. Tento
prístrešok bude slúžiť pre všetky športové, kultúrne podujatia aj za nepriaznivého počasia.
Alojz Dvoran, predseda turistov
Foto: Alojz Dvoran
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POZOR! Zmena cestovných poriadkov. Od 19.8.2018 cestujeme po novom.
Zvýšil sa počet spojov, pribudli nové linky a zlepšila sa nadväznosť na nosnú vlakovú dopravu.
Od 19. augusta 2018 prišlo k výraznejšej zmene v regionálnej autobusovej
doprave v Bratislavskom samosprávnom kraji. Po nedávnom zlepšení vlakovej dopravy na tratiach v okolí Bratislavy sa prepravným nárokom lepšie
prispôsobili aj autobusy Slovak Lines.
Okrem zvýšenia spojov na existujúcich
linkách pribudli aj nové linky, ktoré by
mali zlepšiť obslužnosť v jednotlivých
častiach regiónu a sprehľadniť trasy
jednotlivých liniek.

chody autobusov boli v pravidelných
a ľahko zapamätateľných intervaloch. Na všetkých hlavných smeroch
(zo Stupavy, Modry, Senca, Ivanky pri
Dunaji a Dunajskej Lužnej) do a z Bratislavy budú intervaly nastavené tak, aby
v rannej špičke premávali autobusy
každých 7-8 minút, v popoludňajšej
špičke každých 10 minút a v ostatných
časoch každých 30 minút.
Predlžuje sa aj večerná premávka, pričom na najvyťaženejších trasách budú
posledné odchody z Bratislavy do regiónu po 23:00.

Cestovné poriadky regionálnych autobusov boli prispôsobené tak, aby od-

Na zlepšenie prestupu medzi nosnou
vlakovou dopravou a regionálnou autobusovou dopravou bude zlepšená
obsluha prestupných uzlov medzi
týmito dvoma druhmi dopravy (napr.
Miloslavov, Kvetoslavov, Báhoň, Cífer,
Šenkvice, Pezinok, Pezinok-zastávka,
Malacky, Plavecký Štvrtok, Veľké Leváre, Veľký Biel, Senec) a zabezpečená
bude lepšia časová nadväznosť vlakov
a autobusov.
Zmeny v jednotlivých regiónoch
prehľadne a detailne spracovala Bratislavská integrovaná doprava na svojej
stránke.

Nová schéma regionálnych autobusov pre región Záhorie:
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Bottova 7, 811 09 Bratislava, tel. 18 211, info@slovaklines.sk; www.slovaklines.sk

Cielová zastávka (zóna)
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7 15
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Odchody zo zastávky (zóna): Lozorno,pož.zbroj.(225)
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Cielová zastávka (zóna)
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21 10
21 35

Linky sú zaradené do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Na linkách platí Prepravný poriadok IDS BK, na ostatných úsekoch mimo IDS BK platí Prepravný poriadok
dopravcu
Lines, a.s..
Spoje, ktoré
zaradené uznaný
do IDS BK majú
uvedenú príslušnú linku v záhlaví označenú trojciferným
za číslom linky.
+ Slovak
6číslompremáva
premáva
v nedeľu
a vsúštátom
sviatok
v sobotu

X
ba

premáva v pracovné dni
nepremáva od 27.12.2017 do 5.1.2018,2.2.2018, od 5.3.2018 do 9.3.2018, od 29.3.2018 do 3.4.2018, od 2.7.2018 do
31.8.2018, od 31.10.2018 do 2.11.2018
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Život s tatrovkami

Už 46 rokov sa spolu s manželkou
zúčastňujeme veteránskych podujatí
v celej bývalej republike aj v cudzine. Veľa našich priateľov už odišlo
do veteránskeho neba, ale pribudli
ďalší a mladší. Aj tento rok sme sa
zúčastnili za náš klub viacerých akcií,
ale spomeniem aspoň dve. V júni sme
boli pozvaní zúčastniť sa trojdňového stretnutia veteránov v Považskej
Bystrici. Akcia mala názov Manínska
tiesňava. Nakoľko je to pre naše „tatričky“ pomerne ďaleko (a v dnešnej
dobe riziko na cestách), pán Ján Haramia nám poskytol na prepravu svoj
kamión. Naložili sme tri tatrovky a v
pohode si ich odviezli. Akcia to bola
veľmi pekná a priateľská. Konečne
sme videli Manínsku tiesňavu celú a
mali možnosť prejsť ju s veteránmi.
Všetko dobre dopadlo a na kamióne sme sa bezpečne vrátili domov.
Krátko na to, koncom júna, sme boli
pozvaní spolu s pánom Haramiom i

s manželkami do Francúzska – Normandie.
S tatrovkami sme
tam boli druhýkrát, tie sa viezli
pekne v pohode
na kamióne. My
sme prileteli lietadlom, na letisku
v Paríži nás čakal
autobus a asi po
320 km sme boli
v Normandii, v
mestečku
Alloville – Bellefosse,
na zámku, kde
sme boli ubytovaní. Bolo nás vyše dvadsať Slovákov.
Zo Slovenska bolo osem veteránov a
dva motocykle. Celej akcie sa zúčastnilo asi 150 veteránov z celej Európy
a Anglicka. Naši francúzski priatelia
sa o nás postarali veľmi dobre. Uro-

bili sme si zopár výletov po okolí a
na pobrežie oceánu. Mali sme k dispozícii dva mikrobusy. Jeden deň
bola spoločná jazda všetkých veteránov, ktorá bola vyhodnotená. Okrem
iného sme navštívili tristoročnú
fabričku na spracovanie ľanu. Je to
múzeum so všetkým pôvodným a
kompletne funkčným vybavením.
Predviedli nám spracovanie ľanu.
Bolo to pre nás zaujímavé, lebo sme
to ešte nikdy nevideli. Celý pobyt bol
veľmi zaujímavý, príjemný a do konca sme mali krásne počasie. U našich
francúzskych priateľov sme boli šesť
dní. Hlavný organizátor pán Roger
Devaux prijal pozvanie Tatra múzea
v Lozorne. Deň pred našim odletom
sme naložili veterány na kamión a
ten sa vybral na dlhú cestu na Slovensko. Na ďalší deň sme sa rozlúči-

li so všetkými priateľmi, zámockou
pani a pánom a autobus nás odviezol
do Paríža na letisko. Autíčka sa šťastne vrátili domov a my tiež.
Jozef Hooz, Tatra klub Lozorno
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