Ročník IX.

Príhovor

Veľká noc je už predo dvermi,
chlapci pomaly chystajú korbáče
a
dievčence
maľujú
vajíčka,
či chystajú sladké odmeny šibačom.
Pre mnohých je Veľká noc symbolom
jari a nového života.
Pre kresťanov je Veľká noc
najstarším a
najvýznamnejším
sviatkom,
počas
ktorého
si
pripomínajú umučenie, smrť a
vzkriesenie Ježiša Krista.
Prajem vám, aby ste veľkonočné
sviatky
prežili
čo
najkrajšie
a najradostnejšie. Prichádzajúca
jar nech vám prinesie veľa slniečka
a pokoja aj do vašich rodín a životov.
(bh)
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Uctili sme si relikviu sv. Cyrila

V živote našej milej dediny sú
viaceré udalosti, ktoré pre svoj význam
a aj historickú hodnotu si zasluhujú,
aby sa na ne nezabudlo. Ba čo viac,
aby spomienka na túto udalosť v nás
vyvolala vďačnosť, že i my sme mohli
byť pri tom a prežívať tie mimoriadne
chvíle.
Takouto udalosťou bola aj prítomnosť
relikvie sv. Cyrila v našom farskom
kostole v Lozorne dňa 3. februára tohto
roku.
V blízkej budúcnosti naša krajina zaháji prípravu na slávenie 1150. výročia
príchodu
slovanských vierozvestov sv. Cyrila
a Metoda na územie našich predkov.
Solúnski bratia sv. Cyril a Metod prišli,
ako dobre vieme, v roku 863 na žiadosť
veľkomoravského kniežaťa Rastislava,
ktorou sa obrátil na cisára Michala III.,
aby poslal jeho kmeňom „ biskupa
a učiteľa..., ktorý by vedel vysvetliť
pravú kresťanskú vieru v ich jazyku.“
Prišli výborne pripravení, priniesli
so sebou knihy Svätého Písma, nevyh-

nutne potrebné pre slúženie posvätnej
bohoslužby, ktoré pripravili a preložili z
gréčtiny do staroslovienčiny.
Do iniciatív a príprav tohto cyrilometodského jubilea sa už zapojila
i katolícka cirkev. V januári tohto roku
začalo putovanie relikvie sv. Cyrila
najprv po farnostiach Bratislavskej
arcidiecézy. Putovanie relikvií bude
pokračovať v jednotlivých diecézach
po celom Slovensku.
Aj našu
farnosť vybrali z farností dekanátu Malacky a dostalo
sa nám cti, že sme mohli privítať a uctiť
si vzácnu relikviu.
(Dokončenie na 5. strane)

Milí spoluobčania!
Foto – Lucia Haráková

Dôležité čísla
Dispečing spoločnosti LOZORNO,
s.r.o. - 0948 522 506 (poruchy vody,
kanalizácie a iné)
Obecná polícia - 0918 411 583.
Sídli v Centre kultúry a vzdelávania,
Zvončínska 190/3 na poschodí.
Zberný dvor - Streda 15:00 - 18:00,
Sobota 9:00 - 15:00
Hlásenie požiaru

02/65968339, 0905912976 - Urban
Jaroslav st. - predseda Dobrovoľného
obecného
hasičského
zboru
v Lozorne
02/65968804,
0915507684
Mikulášek Anton - strojník
0907119482 - Urban Jaroslav ml. veliteľ

Považujem za česť a zároveň
povinnosť podeliť sa s vami o dojmy
a zážitky z prvých dní v úrade starostu.
Pre mňa je táto práca úplne niečo iné
a nové, ako som doteraz robil. Prejsť
z komerčnej sféry do verejnej nebolo
pre mňa jednoduché, nechcem tým

však povedať, že neriešiteľné. Tak isto
aj pre moju rodinu táto zmena nebola ľahká. Ale jednoducho povedané
- zvykol som si a zvykám si a s podporou rodiny a vás všetkých verím,
že toto štvorročné obdobie bude
pre mňa ako starostu úspešné a plodné....
Chcem poďakovať poslancom predchádzajúceho obecného zastupiteľstva
na čele so starostkou, že zanechali
obec po voľbách v dobrej finančnej
kondícii a teda nemuseli sme riešiť
problémy, ako niektorí naši kolegovia
v obciach na Slovensku.
(pokračovanie na 3. strane)

Veľkonočný jarmok
Pozývane vás na Veľkonočný jarmok do Centra kultúry - dňa 16.apríla 2011
v čase od 10:00 – 16:00. Zároveň vyzývame všetkých zručných Lozorňanov, ktorí
chcú prezentovať a predávať svoje výrobky, aby sa prihlásili na tel. č. 65 45 84 34
alebo osobne v CK do 12.apríla 2011.

Zmena telefónnych čísiel OÚ- s. 4

Kultúra v CK na apríl – s. 8

Detské okienko – s.10
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne – druhé zasadnutie
OZ z 20.01.2011

a finančného krytia a majetko-právnych vzťahov, s cieľom vyjsť
v ústrety žiadateľa.

OZ berie správu o hospodárení obce a kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na vedomie, avšak správa nebola
kompletná a nemala vypovedaciu schopnosť.
OZ v Lozorne v zmysle zák. 513/1991 § 66, členom dozornej rady a konateľovi spoločnosti končí funkčné obdobie
28.2.2011. OZ nariaďuje členom dozornej rady a konateľovi
spoločnosti vykonať analýzu hospodárenia a smerovania
Lozorno s r.o., vrátane popisu zodpovedností vedenia
spoločnosti.

OZ v Lozorne schvaľuje návrh riaditeľa Základnej školy
v Lozorne zvýšiť cenu stravnej jednotky v školskej jedálni podľa
predloženého návrhu.

OZ v Lozorne vyhlasuje v zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení § 18 a ods. 2 výberové konanie na hlavného
kontrolóra obce. Výberové konanie bude vyhlásené prostredníctvom web stránky obce po prijatí tohto uznesenia. Starosta
zároveň navrhuje Ing. Javúrkovi vyplatiť jednorazovú odmenu
2 200 eur za doposiaľ odvedenú prácu v prospech obce
Lozorno.
OZ v Lozorne berie na vedomie menovanie manažérky
Centra kultúry a vzdelávania Mgr. Barbory Hurajovej. Pracovný
pomer začína dňom 1.1.2011.
OZ v Lozorne nariaďuje vykonať prieskum trhu za účelom
výberu realizátora opravy ordinácie pre dospelých na zdravotnom stredisku. Obec osloví uchádzačov prostredníctvom web
stránky obce a na výveske OcÚ.
OZ v Lozorne ukladá predsedovi Komisie výstavby, dopravy
a životného prostredia doplniť VZN č. 2/2003 a články:
a./ Článok III. Odsek 1 – odpratávanie snehu v zimných
mesiacoch
b./ Článok III. Odsek 2 – prepracovať a to v zmysle odstránenia voľne ležiacich kameňov ohraničujúcich cestu
od pozemkov občanov teda predzahrádiek. Je to nebezpečné
pre peších, cyklistov a ostatné autá
c./ prepracovať celé VZN v zmysle platných zákonov.
OZ v Lozorne
ukladá Komisii verejného poriadku,
bezpečnosti, rómskych otázok a riešenie konfliktných situácií
a Finančnej komisii vypracovať návrh na zachovanie alebo
zrušenie Obecnej polície s finančným dosahom.
OZ v Lozorne
a./ navrhuje tento bod presunúť na OZ v 2/2011 a poveruje
starostu obce prípravou materiálu o stave ČOV, kanalizácie
a studní. Zároveň poveruje starostu obce aj s prípravou
informácií o jednotkových cenách za vodu a kanalizáciu a hospodárenie spoločnosti LOZORNO s r.o.
b./ sa uznieslo na zrušení nájomnej zmluvy Centra kultúry
a vzdelávania a Zdravotného strediska so spoločnosťou
LOZORNO s r.o.
OZ v Lozorne ruší uznesenie č. 51/2010 a schvaľuje na základe žiadosti Ivany Uhrovej, Riadok č. 565, Lozorno odpredaj
časti pozemku o výmere 7 m2 v cene 3,32 eur/m2 žiadateľovi
s tým, že vypracovanie GP a náklady spojené so zápisom
do katastra nehnuteľností si žiadateľ zabezpečuje na vlastné
náklady.
OZ v Lozorne
poveruje Komisiu výstavby, dopravy
a životného prostredia a Mgr. Juraja Vlčeka za účasti žiadateľa
p. Bernarda Hurbaniča, p. Weidnera a p. Jána Lániho
na predloženie návrhu riešenia prekládky výtlačného potrubia

Obecné zastupiteľstvo v Lozorne – tretie zasadnutie
OZ z 25.02.2011
OZ v Lozorne súhlasí s navýšením rozpočtu obce, kapitola
0320 Požiarna ochrana o 5 000€ .
OZ v Lozorne súhlasí so zachovaním spolupráce a s navýšením
ceny nájomného reštaurácii ZORNO za prenájom priestorov
na 1 500€ + DPH/mesiac od 1.6.2011 a s opätovným prehodnotením výšky nájomného 31.12.2011. OZ súhlasí s poskytnutím priestoru na web stránke Lozorno, reštaurácii ZORNO.
OZ v Lozorne na základe výberového konania zvolilo
na svojom zasadnutí za hlavného kontrolóra obce p. Micháleka Milana. Menovaný bude vykonávať funkciu hlavného
kontrolóra obce na plný pracovný úväzok. Zároveň mu prisúdilo plat v zmysle zák. 369/1990 §18c a to 1,54 násobok priemernej mesačnej mzdy pracovníka v národnom hospodárstve.
Termín nástupu je od 1.3.2011.
OZ v Lozorne odsúhlasilo dobudovať OP obce Lozorno
do počtu 5 členov OP.
OZ v Lozorne súhlasí s výsledkami auditu a výsledky auditu
berie na vedomie.
OZ v Lozorne schvaľuje za konateľa spol. s r.o. Lozorno,
Hájnikovú Luciu a za členov dozornej rady Ing. Gombitu
Ľubomíra, Ing. Valenta Róberta a Mgr. Stanislava Milana.
Zároveň poveruje starostu obce, aby pri výkone pôsobnosti
valného zhromaždenia spol. s r.o. Lozorno, tieto osoby vymenoval do funkcie.
OZ v Lozorne so starostom obce, zachováva nezmenené
jednotkové ceny vodného a stočného na r.2011. Znamená to,
že platí Uznesenie OZ č. 86/2009 zo dňa 19.11.2009 ako aj
Uznesenie č.63/2010. OZ nariaďuje novému konateľovi spol.
s r.o. zamerať sa na úniky vody v podobe čiernych odberov
a znižovanie strát v dopravnom potrubí. Ďalej OZ nariaďuje
hlavnému kontrolórovi obce, aktualizovať VZN 7/2008.
OZ v Lozorne schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
(NFP)v rámci Výzvy OPŽP-PO1-10-2 na realizáciu projektu
„Rozšírenie ČOV Lozorno“
b) výška celkových výdavkov na daný projekt je 419 805,40€.
c) výška celkových oprávnených výdavkov na projekt
je 419 805,40€.
d) výška spolufinancovania projektu žiadateľom vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške
20 990,27€.
e) spôsob spolufinancovania projektu, vlastné zdroje obce
Lozorno.
OZ v Lozorne v súlade so zákonom č. 357/2004 Z.z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov, zriaďuje komisiu na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
a to v zložení Mgr. Vlček Juraj, Valent Štefan a Bc. Kavický
Andrej.
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Žezlo v obci prevzalo nové vedenie
Na základe výsledkov volieb do orgánov obecnej samosprávy sa úspešní kandidáti ujali zložením sľubu vedenia obce. Slávnostný sľub zložil 15. decembra 2010 nový
starosta Ľubomír Húbek a poslanci PhDr. Oľga Božecová,
Alojz Dvoran, Ing. Ľubomír Gombita, Adriana Jánošová,
Bc. Andrej Kavický, Ing. Mária Oravcová, Mgr. Dana
Rušinová, Štefan Valent a Mgr. Juraj Vlček.
Poslanci vzali na vedomie rozhodnutie starostu,
ktorým vymenoval za svoju zástupkyňu PhDr.
Oľgu Božecovú. Pri obecnom zastupiteľstve bude
v tomto volebnom období pracovať šesť komisií.
Finančno-ekonomickú komisiu povedie Mgr. Juraj
Vlček, komisiu výstavby, dopravy a životného pros-

tredia Štefan Valent, predsedom športovej komisie je Alojz Dvoran, komisie kultúry a spolupráce
so spoločenskými organizáciami Mgr. Dana Rušinová,
Školskú a sociálno-zdravotnú komisiu povedie
PhDr. Oľga Božecová a do čela komisie Verejného poriadku, bezpečnosti, rómskych otázok a riešenia konfliktných situácii zvolili Bc. Andreja Kavického.
Do novozriadenej Obecnej rady, ktorá je poradným
orgánom starostu boli zvolení PhDr. O. Božecová,
Ing. Ľ. Gombita a A. Dvoran.
Na svojom prvom rokovaní určili poslanci plat starostu
obce vo výške 2150 Eur mesačne.
(ms)

Milí spoluobčania!
(Dokončenie z 1. strany)

Máme za sebou v poradí už tretie zasadnutie
zastupiteľstva a robíme spolu s poslancami opatrenia
na plnenie predvolebných sľubov. Hneď na začiatku
sme sa s poslancami dohodli, že nebudeme riešiť a otvárať
staré problémy ako napr. výstavba Centra kultúry, projekt Záhumenice, spol. s r.o. Lozorno atď. Samozrejme,
ak v uvedených veciach nenarazíme na porušenie
zákona. Rozhodli sme sa tak napriek tomu, že zo strany
občanov boli „tlaky“ na otváranie uvedených problémov.
Do týchto chvíľ sme však žiadne protizákonnosti nenašli.
Všetko, aj problémové veci, bolo schvaľované v súlade
so zákonom v obecnom zastupiteľstve. Ak napriek tomu
chce niekto o tom vedieť viac, nech sa obráti s otázkami
na poslancov z predchádzajúceho volebného obdobia.
My sa zo všetkých síl chceme pokúsiť upokojiť atmosféru
v obci a venovať sa tvorivej práci pre budúcnosť!
Ako prvé som spolu s poslancami začal riešiť najväčší
problém obce a to je Lozorno spol. s r.o.. Dnes máme
v tejto oblasti jasno, prijali sme opatrenia na zastavenie
úpadku spol. s r.o. Lozorno a zároveň boli zadefinované
opatrenia na jej rozvoj. (Zápis z OZ č.2 zo dňa 25.2.2011
na web stránke Lozorno).
Ďalším bodom bola výmena hl. kontrolóra obce.
Poslanci obce zvolili p. Milana Micháleka. Tak isto

sme úspešne zmenili web stránku, ktorá funguje
od 24.2.2011 a postupne napĺňame jej obsah. Táto web
stránka bude pre nás všetkých pomysleným zrkadlom stavu obce. Je to komunikačný kanál pre obojstrannú komunikáciu na masovejšej báze, teda nielen smerom obec
- občan, ale aj opačne. Zavŕšili sme aj podanie projektu
na rozšírenie ČOV v Lozorne na základe výzvy z MŽP.
Či úspešne, uvidíme v mesiaci máj. Držme tomuto projektu všetci palce a za seba a za zastupiteľstvo môžem
povedať, že sme urobili pre tento projekt maximum.
Ďalej, OZ prijalo uznesenie, že budeme budovať
a rozvíjať obecnú políciu. Boli hlasy z obce, aby sme
políciu zrušili. Som presvedčený, že by to bol krok späť
z jednoduchého dôvodu. Štátna polícia ide smerom
„zoštíhľovania“ svojich stavov, čo vnímam ako krok
zlým smerom. Naša spoločnosť jednoducho nie je
ešte pripravená na stav „sebakontroly a sebadisciplíny“
a nedá mi nepovedať, že stále všetci konáme a myslíme
v duchu, že všetko musí byť strážené a kontrolované
a všetko je spoločné. Ak to tak nie je, tak je to naše
a všetkých. Navyše v obci začína vznikať fenomén,
ktorý sa volá drogy! Držme našim policajtom palce
a ako som viackrát povedal, očakávam od vás spätnú väzbu
na ich prácu, teda očakávame vaše postrehy, podnety
a upozornenia. Ste naše a ich zrkadlo. Nedá mi nespomenúť
problém s cestou II. tr. II/501, ktorý sme taktiež rozbehli
a verím, že správnym smerom. V obci vystal problém
s mostmi nad Suchým potokom a tento problém po ČOV,
bude treba riešiť veľmi intenzívne a promptne. Je toho
ešte viac, ako napr. materská škôlka, denná opatrovateľská
služba (stacionár) atď. ...
Záverom si dovolím vám pripomenúť, že v mesiaci máj
bude prebiehať sčítanie obyvateľov SR. Bude to najväčšia
celospoločenská udalosť tohto roku a preto vás všetkých
vyzývam a zároveň prosím pristupovať k tejto akcii
s maximálnym rešpektom a zodpovednosťou.
Celkom na záver mi dovoľte, aby som nám všetkým
poprial pevné zdravie, veľa šťastia, pracovných úspechov
a rodinnej pohody .
S úctou váš starosta Ľubomír Húbek
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Výberové konanie na dodávateľa stavby

OcÚ v Lozorne vypisuje výberové konanie na dodávateľa
stavby na rekonštrukciu sociálnych zariadení v materskej
škôlke v Lozorne a úpravy oplotenia areálu MŠ.
Zadanie na rekonštrukciu a informácie o termínoch stavby
poskytne konateľka spol. s r.o. Lozorno p. Hájniková. Ponuky
posielať na hajnikova@lozorno.sk.

Výzva

Obec Lozorno vyzýva občanov, ktorí si pred svojimi
rodinnými domami na verejnom priestranstve svojvoľne
umiestnili kamene a iné zátarasy, brániace vjazdu cudzích
vozidiel do blízkosti ich príbytkov, aby tieto najneskôr
do 30. apríla 2011 z verejného priestranstva odstránili.
V opačnom prípade tieto, po stanovenom termíne, odstráni
Obec Lozorno na náklady vlastníkov RD.

Nová internetová stránka obce

Od 24. 2. 2011 má naša obec novú internetovú stránku
www.lozorno.sk. Jej hlavným cieľom a poslaním je
informovať občanov o dianí v obci, navštevníkom priblížiť
život v Lozorne a oboznámiť ich s históriou našej dediny.
Dúfame, že naša nová stránka bude lepšia po všetkých
stránkach. Postupne sa napĺňa informáciami, ktoré sú pre jej
návštevníka užitočné. Výsledkom bude sprehľadnenie hospodárenia obce, lepšia informovanosť občanov a prezentácia Lozorna.
Týmto sa chceme poďakovať všetkým občanom za ich
pripomienky a návrhy a veríme, že sme splnili ich predstavy v čo najvyššej miere. Samozrejme i naďalej uvítame
všetky názory i návrhy k novej stránke. Informácie určené
na webstránku obce Lozorno posielajte cez kontakný formulár v časti Napíšte nám.
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Zmena telefónnych čísiel obecného
úradu
Obecný úrad v Lozorne upozorňuje na nové telefónne
čísla Obecného úradu a jeho oddelení. Nové telefónne čísla
a e-mailové kontakty sú nasledovné:
Osoba
Ľubomír Húbek - starosta

Telefón
02/6920 4310
0905 530 623

E-mail

starosta@lozorno.sk

Oddelenia obecného úradu
Osoba
Telefón
E-mail
Ekonomické oddelenie a oddelenie sociálnych vecí
Kovarovičová Mária 02/6920 4340
kovarovicova@lozorno.sk
Oddelenie matriky, oddelenie daní a poplatkov a oddelenie evidencie obyvateľov
Želipská Viera
02/6920 4330
zelipska@lozorno.sk
Oddelenie životného prostredia a oddelenie odpadového hospodárstva
Hubková Vlasta
02/6920 4311
hubkova@lozorno.sk
Oddelenie majetkoprávne, oddelenie územného plánovania a oddelenie registratúry
Poláková Ivana, Bc.
02/6920 4318
polakova@lozorno.sk
Stavebný úrad
Trutzová Júlia, Ing.
02/6920 4350
trutzova@lozorno.sk
Hlavný kontrolór obce
Michálek Milan
02/6920 4360
michalek@lozorno.sk

Výzva psíčkarom

Prosíme, aby ľudia venčiaci svojich psíkov po dedine,
odpratávali ich exkrementy a nenechávali ich pred domami iných ľudí, prípadne pri potoku či na iných verejných
priestranstvách.

Kontajnery na separovaný odpad

Obecný úrad v Lozorne oznamuje občanom,
že kontajnery rozmiestnené po obci sú určené
na separovaný odpad a nie na komunálny odpad.
Zároveň upozorňujeme občanov, že na uvedené miesta
je zameraný kamerový systém. V prípade zistenia občana,
ktorý odkladal komunálny odpad do kontajnerov, bude mu
uložená pokuta.
Otváracie hodiny Pošty od 1. 4. 2011
Po
8:00 - 13:00
14:00 - 15:00
Ut
8:00 - 12:30
St
8:00 - 13:00
14:00 - 19:00
Št
8:00 - 13:00
14:00 - 15:00
Pia
8:00 - 12:30
So
Zatvorené
Ne
Zatvorené

ilustračné foto

Svetový úspech nášho spoluobčana
Pekný úspech dosiahol na súťaži OMC Hairworld (MS v účesovej tvorbe) v Paríži Viktor Štefek. Trojčlenná
reprezentácia Slovenska, ktorej bol členom, obsadila krásne 5. miesto.
OMC – Organisation Mondiale Coiffureje je najväčšia kadernícka organizácia na svete, ktorá združuje viac
ako 1 milión majiteľov salónov krásy v 60 členských krajinách po celom svete.
Rozhovor s úspešným kaderníkom vám prinesieme v najbližšom čísle spravodaja Lozorno.
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Koledovanie DOBRÁ NOVINA
„Zvestujeme dobrú novinu , Ježiško chce v každú rodinu.“
S touto piesňou na perách sa 27.12.2010 malí aj veľkí koledníci
z Dobrej noviny – Lozorno, vydali na svoju púť po Lozorne.
Navštívili 21 rodín, ktorým zavinšovali, zaspievali a priniesli aj
požehnanie novonarodeného Spasiteľa. Neobišli ani Obecný
úrad, kde zakoledovali novému pánovi starostovi. 16. ročník
Dobrej noviny sa niesol pod heslom – „Kto tvorí s láskou,
neničí.“ Vyzbierané peniaze odoslali na konto Dobrej noviny.
Tie potom pôjdu na projekty do Afriky - Etiópia, Keňa, Sudán,
Uganda.
Ďakujeme všetkým, ktorí prijali koledníkov do svojich domovov, podporili ich, a tak svojim príspevkom pomôžu zlepšiť
kvalitu života v rozvojových krajinách. Srdečné Pán Boh zaplať.
Koledníci

Foto – Peter Vrbinčík

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
Ako už tradične, aj tento rok, sa na Božie narodenie
25.12 2010 v kostole sv. Kataríny v Lozorne, konala jasličková
pobožnosť. Pripravili ju deti a mladí z našej farnosti.
Bola trochu netradičná, lebo nehovorila o Ježiškovom
narodení, ale o tom ako v dnešnej dobe ľudia nemajú
na Ježiša čas a ako ho často odmietajú. Ako Ho nechcú pustiť do svojho domu, mladí ho ani nepoznajú
a „nepotrebujú“. Ochotné prijať ho boli malé deti,
ktoré sa s ním hrali a dávali mu rôzne otázky o jeho príchode
na svet. Príbeh bol veľmi dojímavý a deti i mladí svojím
hereckým „výkonom „ zožali veľký potlesk. Po predstavení
sa nikomu nechcelo odísť domov, ľudia zostávali v kostole
a spievali sa vianočné piesne a koledy. Všetkým účinkujúcim
- malým i veľkým veľká VĎAKA.
LH, ZO

Foto – Milan Marťák

Uctili sme si relikviu sv. Cyrila
(Dokončenie z 1. strany)

Tak položil základ aj pre usporiadanie občianskej spoločnosti.
Posolstvo a misia sv. Cyrila a Metoda boli a zostali pre celú
Európu takým významným prínosom, že veľký pápež Ján Pavol II. ich vyhlásil za spolupatrónov Európy a napísal i encykliku Slavorum apostoli (Apoštoli Slovanov).
Sme potomstvom praotcov, ktorí odovzdali vieru a kultúru
ďalším generáciám. Stálo ich to nemalé námahy a obete
v časoch veľkých nepokojov, tatárskych vpádov, tureckého nebezpečenstva. V časoch,
keď sa v celej Európe menili usporiadania
krajín, prebiehali revolúcie, svetové vojny.
Teraz sme my na rade odovzdať
toto
dedičstvo
nasledujúcim
generáciám. Považujeme kresťanskú vieru,
ktorá po stáročia posilňovala náš národ
a kultúru, ktorá sa ňou nechala inšpirovať,
za veľkú hodnotu? Sme presvedčení, že to
nie je neživá tradícia, čosi vhodné do múzea,
ale že to je hybná sila duchovného života
pre národ i jednotlivca aj v dnešnom svete?
Nezabudnime na duchovné korene,
z ktorých doposiaľ žil náš národ, ale budujme na tom, čo nám priniesli a odovzdali
solúnski bratia sv. Cyril a Metod.

Na slávnostnej sv. omši sa zúčastnili nielen veriaci z našej farnosti, ale aj z farností Pernek a Jablonové. Hlavným celebrantom, ktorý slávil sv. omšu, bol vdp. Ján Hudec, dekan Malaciek.
Spolu s ním koncelebrovali vdp. Milan Naď, farár z Perneku,
vdp. Slavomír Ganaj, vojenský kaplán z letiska v Kuchyni,
vdp. Peter Haramia, rodák z Jablonového
a farár v Plaveckom Štvrtku a miestny farár
vdp. Ján Záhradník.
Hlavným posolstvom slávnosti v Lozorne
bola myšlienka, že sv. Cyril a Metod nám
priniesli predovšetkým dar kresťanskej viery.
Ohlasovali ju v jazyku, ktorému naši praotcovia rozumeli. Je obdivuhodné, že naši predkovia posolstvo nielen vypočuli, teda vstúpilo do ich uší, ale, že posolstvo viery a lásky
k Bohu a blížnemu prijali aj do svojho srdca.
Viera a Božie prikázania tak formovali ich
zmýšľanie aj správanie. Toto dedičstvo otcov
sa zachovalo v našom národe i v okolitých
krajinách viac ako 1100 rokov.
Náš národ i národy Európy môžu a majú
byť právom hrdé na misiu slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Kresťanská viera
i písmo, ktoré vytvoril sv. Konštantín Cyril,
Ján Záhradník,
Foto – Peter Vrbinčík
položili základy našej kultúry ducha, zákduchovný otec
lady našej písomnosti. Sv. Metod ako vynikajúci právnik zhospracované podľa: J. Hnilica, Svätí Cyril a Metod
tovil zbierku cirkevných a občianskych byzantských zákonov
nazývaných Nomokánon.
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Centrum kultúry žilo deťmi
Februárový program Centra kultúry bol venovaný hlavne
deťom. Najprv ich potešila kúzelnícka show Petra Šestáka.
Svojim humorom a zapájaním detského diváka do programu
sa postaral o skvelú zábavu, ktorá pokračovala karnevalom.
Deti zabávali princezné – Šípková Ruženka, Pyšná princezná,
Snehulienka a Princezná so zlatou hviezdou na čele,
ktorých mená museli na začiatku karnevalu uhádnuť.

Prvé tri dni jarných prázdnin sa Centrum kultúry hmýrilo
deťmi, ktoré sa nechceli nudiť doma, ale chceli čas prázdnin
využiť tvorivo a medzi svojimi kamarátmi. Šikovné animátorky
pre ne pripravili naozaj pestrý program. Rôzne hry a súťaže,
olympiádu, tvorivú dielňu, anglickú herňu, vychádzku spojenú
s hľadaním pokladu, kino a hlavne dobrú zábavu. Vládla tam
po celý čas výborná atmosféra, deti si našli nových priateľov
a všetkým bolo na konci trochu smutno, že sa už musia rozísť.
Posledným februárovým podujatím bola „Rozprávková

niekoľko pútavých a vtipných príbehov, na ktorých sa deti
výborne zabávali. Zmyslom a cieľom týchto predstavení bolo
navnadiť deti na čítanie konkrétnej knihy. Kniha bola pred
detským divákom interpretovaná jedným hercom formou
na pomedzí dramatického a scénického čítania.
Štvrtý marcový týždeň bol „Týždeň slovenských knižníc“.
V miestnej knižnici prebehlo podujatie „Večerné čítanie“ –
rodičia čítajú svojim deťom. Od pondelka do piatku, v čase od
17:00 do 19:00 mali rodičia možnosť prísť, pohodlne sa usadiť
a čítať svojim deťom nejakú peknú knižku, ktorú si tam požičali.
V tomto týždni mali exkurziu do knižnice aj naši najmenší
čitatelia – deti z Materskej školy
Lozorno.
Fanúšikovia
fantasy
literatúry
si mohli prísť na svoje 22.marca
na besede s mladou slovenskou
spisovateľkou Marjou Holecyovou,
autorkou knihy Mariotovi dediči.
Začala ju písať ako 16-ročná a dnes
je už na pultoch jej tretí diel. Partnerom podujatia bolo vydavateľstvo
Fragment,
ktoré
za
správne
odpovede na otázky venovalo
zúčastneným deťom pekné knihy.

Foto – Boris Bilčík

Foto – Boris Bilčík

nedeľa“. Divadielko PIKI z Pezinka (známi ako Eláhop) nám
prišli zahrať rozprávku „Pipi Dlhá Punčocha“. Privítala ich
plná sála. Po divadielku deti čakala výtvarná dielnička,
pri ktorej im pomáhali „Pipi asistentky“ a chutná jablková
štrúdľa v reštaurácii Zorno.
Začiatok marca sa niesol v znamení hudby. O skvelý
hudobný zážitok sa postarala jazzová kapela Soulmates,
zložená z popredných slovenských hudobníkov v zostave
Pavol Bodnár (klavír), Milan Ruček (bicie) a Jozef Brisuda
(kontrabas). Vyšperkovala to charizmatická speváčka Monika
Masarovičová z Malaciek, ktorú si mnohí pamätáme z predchádzajúcich ročníkov Sviatka hudby v Lozorne. V sále vládla
rodinná atmosféra, na stoloch horeli sviečky a o občerstvenie
sa starala reštaurácia Zorno, ktorá na každý stôl venovala karafu dobrého vínka.
Keďže marec je mesiac knihy, bol tomu ladený aj program
v Centre kultúry.
17. marca dopoludnia mali deti zo ZŠ a MŠ Lozorno možnosť
zažiť „Dramatizované čítanie Pána Mrkvičku“. Čakalo ich

Posledná marcová nedeľa bola opäť rozprávková. Stražanovo
bábkové divadlo malo pre deti pripravené predstavenie
„Gašparko a drak“. Po jeho skončení čakala deti maškrtka
od prinzecnej a tvorivá dielnička, kde si mohli vyrobiť
papierové bábky.
Barbora Hurajová
Centrum kultúry Lozorno

Foto – Boris Bilčík
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Na 2. obecnom plese sa tancovalo do rána

Nastalo fašiangové obdobie, ktoré je známe rôznymi
tradíciami. A tak dňa 15.1.2011 sme aj v našej obci mali
2. Obecný ples, ktorý zorganizoval obecný úrad v spolupráci s Centrom kultúry. Konal sa v sále Centra kultúry. A keďže
nás bolo naozaj veľa, využili sme aj priestory reštaurácie
Zorno . O 19:30 nový pán starosta Ľubomír Húbek predniesol slávnostný príhovor. Aj keď každý z nás vie ,,perfektne tancovať vo svojom štýle“, nenechali sme si ujsť ani
inšpiráciu v podobe vystúpenia profesionálnych tanečníkov
Tomáša Chudého a Dominiky Peškovej. Predviedli sa nám
v tancoch štandardných a neskôr v latinsko – amerických.
A voľná zábava sa mohla začať. Do tanca hrala výborná hudobná skupina pod vedením pána Pavla Zajačka. Po dvoch
kolách potenia sa na tanečnom parkete sa začali ozývať aj

Deň hory

,,muzikanti v našich žalúdkoch“ . A preto sme si vychutnávali výbornú večeru, ktorú pre nás pripravili kuchári
z reštaurácie Zorno . A tá štrúdľa po tom pri káve..... nemala
chybu. Kto chcel, mohol si zakúpiť aj medovníkové srdiečka,
ktoré piekla p. Haráková a medovníkový tanec mohol začať.
O polnoci sme zvedavo čakali na tradičnú tombolu, ktorá
bola naozaj štedrá. Týmto ďakujeme sponzorom, ktorí nám
do tomboly prispeli a aj obecnému úradu, ktorý prekvapil
špeciálnou cenou. Tancovalo sa do rána. Z plesu sme odchádzali v dobrej nálade, my dámy s pľuzgiermi na nohách
od toľkého zvŕtania sa v tanci. Ale stálo to zato, však? Takže
o rok sa tešíme znova.
Foto - Peter Vrbinčík

Adriana Jánošová

Svitá. Hora sa prebúdza zo zimného spánku. Stromy sú pokryté rosou akoby ich slnko posypalo zlatým prachom. Voda
v potôčiku si spieva svoju pieseň a prediera sa ľadom unášajúc drobné kryhy so sebou. Prvé kvietky sa predierajú spod snehovej periny, ktorá už len kde-tu pokrýva prebúdzajúcu sa zem. Jemný zelený lesný koberček tiež na seba nedáva dlho čakať.
Všetko sa zobúdza.
Je ráno. Stromy zakvitli do nevídanej krásy. Popri každom kvietku tancujú usilovné včielky a snažia sa priniesť prvé dúšky
nektáru do svojich úľov. Lesy, presýtené farbou zelene, ozdobujú okolité vrchy. Vánok si veselo šantí v korunách stromov.
Unáša zrnká peľu ako žltý závoj. Potôčik si pospevuje svoju známu pieseň. Presýtený vodou sa valí svojou cestičkou nevedno
kam.
Nastáva poludnie. Vzduch je naplnený letnou horúčavou, ktorú miestami zmierňuje chladnejší vetrík. Ovocné stromy
už odložili svoje jarné šaty z kvietkov a na konároch sa namiesto nich objavujú malé farebne šperky. Lesné čistinky sa pýšia
množstvom čučoriedok a malín.
Je tu podvečer. Les hýri farbami ako obrovské maliarske plátno. Vietor sa opiera do korún stromov a listy tak pobehujú
ako zvedavé susedky od stromu k stromu.
Prichádza noc. Príroda je pokrytá snehovou pokrývkou hebkou ako páperie. Všetko je biele. Ako v rozprávke. Len kde-tu
sa objavia posledne zelené záblesky ktoré strieborný mesiac osvieti svojím svitom. Príroda sa uložila na zimný spánok. Naberá
nových síl do ďalšieho dňa.
Jakub Hurbanič, žiak 9.triedy ZŠ M.Olšovského v Malackách
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Presnejšie informácie a termíny sledujte na jednotlivých plagátoch. Zmena programu vyhradená.
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Recept manželov Krutákových na štastných spoločných päťdesiat rokov:
5. Má viera miesto vo vašom manželstve?
O všetkom sa snažíme dohodnúť
Patrí to k nám. Viera nám dáva silu, je to potreba.
1. Čo pre vás znamená vaše manželské
jubileum?
Môžeme ho považovať
za dôsledok vzájomnej
lásky,
porozumenia,
ale i prekážok, ktoré
sme spolu prekonali.
2. Kde ste sa spoznali?
Spoznali
sme
sa
na Poľnohospodárskom družstve Lozorno, kde sme obaja pracovali. Náš vzťah by sme nenazvali chodením, ale boli to skôr
stretnutia, počas ktorých sme sa lepšie spoznali.

Foto – Peter Vrbinčík

3. Aký je základ vášho manželstva?
Jednoznačne láska, vernosť a porozumenie. O všetkom sa ako
manželia snažíme dohodnúť, čo samozrejme vyžaduje vyššiu
mieru tolerancie.
4. Ako ste trávili respektíve trávite voľný čas?
Keď sme boli mladší to boli návštevy prírody, vychádzky
do hôr. A ak bolo horšie počasie, čítanie kníh, krížovky.
Dnes ako starší ľudia najmä pozeranie televízie.

6. Zmenili by ste niečo v živote?
Sme spokojní s tým, čo bolo, bolo.
7. Vidíte rozdiel, prípadne zmeny v spoločnosti pred
50 rokmi a v súčasnosti?
Kedy bolo lepšie? Ťažko povedať... To, že sme si všetci rovní
je jasné. I keď často býva medzi ľuďmi závisť. Ale tá bude vždy,
kým si ľudia neuvedomia, že treba dorásť. Aby spoločnosť bola
spoločnosťou. Aby to bol kolektív a nie spolok jednotlivcov.
Ľudia by mali ťahať za jeden povraz. A čo by ľudia potrebovali,
aby to pochopili? Ľudia nie sú zlí, majú dobré aj zlé vlastnosti,
aby bola pestrosť. Ale máme nádej, vieru, že budúce generácie
dospejú.
8. Prečo si myslíte, že mladí ľudia nedokážu dlhé roky
vydržať v manželstve, respektíve doňho radšej nevstupujú?
Mladí ľudia necítia zodpovednosť za vzťah a slovo vernosť
je im cudzie... No tiež treba dúfať, že mladí ľudia si uvedomia
hodnoty manželstva.
9. Máte recept na dlhotrvajúce manželstvo?
Určite treba veľa lásky, vzájomné porozumenie.
A s Božou pomocou sa všetky povinnosti, práca, domácnosť dá
zvládnuť, čiže viera má popredné miesto v našom manželstve.
Za rozhovor ďakuje Veronika Grófová

Z denníka obecnej polície
Počas hliadkovej služby hliadka OP zistila porušenie VZN
č. 2/2003 časť IV o vylepovaní vol. plagátov počas volebnej
kampane do zastupiteľstva obce. Kandidát bol hliadkou vyzvaný k náprave, čo i následne vykonal.
Hliadka OP zistila porušenie VZN obce
č. 2/2003 časť III o životnom prostredí, kedy obsluha vozidla (betón pumpa) čistil zariadenie
na verejnom priestranstve. Po upozornení hliadkou
uviedol majiteľ stavby miesto do pôvodného stavu.
V priestore autobusovej zastávky boli počas hliadkovej služby v obci hliadkou OP zistené dve osoby
porušujúce zákaz fajčenia a boli na mieste vyriešené v zmysle
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
V čase 21:59 hliadka OP prijala oznámenie od občana obce,
že na ul. Slnečná neznáma osoba prevrátila kvetináč, po príchode na miesto sa tu nenachádzala žiadna osoba, preverením
kamerového záznamu bol potvrdený pohyb osoby zodpovedajúcej popisu na ul. Slnečná v čase 21:56 hod. Bolo zistené,
že sa jedná o občana obce p. P.S., ul. Jelšová. Konanie menovaného bolo kvalifikované ako priestupok proti verejnému poriadku.
Počas hliadkovej služby bol zistený vodič parkujúci
v križovatke pri predajni CBA, na mieste bol hliadkou
riešený uložením blokovej pokuty za porušenie zákazu státia
na mieste, kde mohol ohroziť plynulosť dopravy,
ktorú na mieste zaplatil.
Na základe telefonického oznámenia p.L.K. bolo vykonané preverenie krádeže bicykla z garáže rodinného domu

na ul. Železničnej ku škode poškodeného p. L.K. Vec bola
odovzdaná k šetreniu na OO PZ Stupava.
Dňa 13.11.2010 hliadkou OP bola prijatá žiadosť od občianky
obce, ul. Borovicová, ktorá uviedla, že jej manžel
prišiel domov pod vplyvom alkoholu a žiada
o pomoc. Po príchode na miesto bolo zistené,
že manžel oznamovateľky zaspal na chodbe rod.
domu a nedopúšťa sa ani sa nedopúšťal protiprávnej
činnosti.
V nočných hodinách počas hliadkovej služby
v obci hliadka prevzala hlásenie o ležiacej osobe
na ul. Spojná, po príchode na miesto bol nájdený občan,
u ktorého pre značný stupeň opitosti nebolo možné vykonať
kontrolu totožnosti a bol hliadkou dopravený na ul. Záhradkárska do miesta trvalého pobytu.
V podvečerných hodinách bola hliadka OP požiadaná
občiankou obce o pomoc pri odohnaní psa na ul. Hlboká,
ktorý oznamovateľke bránil v nastúpení do motor. vozidla.
Na mieste bol pes odlákaný a oznamovateľka bez ohrozenia
odišla vozidlom.
O 00:15 h bola na Železničnej ul. spozorovaná osoba ako
preskakuje plot do rodinného domu , osoba bola vyzvaná
aby preukázala svoju totožnosť, pri tom bolo zistené, že sa jedná o obyvateľa tohto domu, ktorý si zabudol kľúče.
Vo večerných hodinách
bola hliadka OP požiadaná
o súčinnosť stálou službou OO PZ Stupava pri zaistení
asistencie RIS u p. J.H. ul. Jelšová, návšteva lekára prebehla
bez incidentu.

DETI A MLÁDEŽ
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Detské okienko

Básničky pre detičky

Ahojte decká ,
pripravili sme si pre vás súťaž vo forme testíka, v ktorom si
preskúšame vaše vedomosti o Lozorne. Tak čo, mladí Lozorňania,
pustíte sa do toho? Ak nebudete vedieť správnu odpoveď nevadí,
spýtajte sa mamičky, otecka, babky či dedka. Každá pomoc sa ráta.
Pozor!!! Všetkých, ktorí zašlú správne odpovede, čaká odmena.
1. Na úpätí akých Karpát sa nachádza Lozorno?
2. Aké lesy (druh) sa prevažne nachádzajú v okolí Lozorna?

Lozorno

Lozorno, ty krásna dedinka naša.
Harmónia a láska vzduchom sa vznáša,
keď moje nohy ulicami sa túlajú.
Oči moje
Krásy tvoje
Po ceste hľadajú.
A teraz naša najobľúbenejšia:

Pesnička o hviezdičke

3. Koľko priehrad leží nad Lozornom?

M. Rázusová – Martáková

4. Názov potoka, ktorý tečie cez Lozorno je ...

Bola raz malá, malá hviezdička.
Zviedla ju Mliečna, Mliečna cestička.
Zvolala: “Zbohom, družice,
vidieť chcem svetov tisíce.”

5. Aký je celý názov nášho kostolíka?
6. Ako sa volá náš pán farár?
7. Na rozhraní Zohorskej a Vendelínskej ulice sa nachádza socha
svätého ... .
8. Koho podobizeň je v erbe Lozorna?
9. Aké sú typické farby lozorského kroja (2)?
10. Na akej ulici sa nachádza Centrum kultúry a vzdelávania
Lozorno?
Správne odpovede posielajte na adresu Centra kultúry, alebo mailom na adresu centrum.kultury@lozorno.sk

Prvý deň letí, letí do sveta,
šťastím sa celá, celá trblieta.
Druhý deň hlávku zmotanú má,
plameňom horí od rána.
Tretí deň na smrť, na smrť znavená,
padla k nám hviezda, hviezda z kameňa.
Uhli sa hrudy studené,
schovali hviezdu do zeme.
Bola raz malá, malá hviezdička.
Zviedla ju Mliečna, Mliečna cestička.
Umrela hviezdička maličká,
končí sa o nej pesnička.
Detské okienko pripravila Paulína Vatrtová

Veľká súťaž o najlepšiu rozprávku!
KDE BOLO, TAM BOLO...

...napíš svoj vlastný rozprávkový príbeh.
Aká je tvoja obľúbená rozprávka? Čo sa ti na rozprávke najviac
páčilo? Vymyslel si si niekedy svoj vlastný príbeh, v ktorom vystupovali rozprávkové bytosti? Zažil si niekedy nejaké napínavé
dobrodružstvo?
Vyhlasujeme veľkú súťaž o najlepšiu rozprávku! Nezáleží
na tom, či v nej budú vystupovať princezné, draci alebo hovoriace zvieratká, dôležitá je iba tvoja fantázia.
Skús vytvoriť svoj vlastný svet, vlož doňho postavy a vymysli
dobrodružstvá, ktoré zažijú!
Začiatok súťaže: 15. marec 2011
Uzávierka súťaže: 15. apríl 2011

Kritériá:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetky deti, ktoré bývajú v Lozorne.
Deti zapájajúce sa do súťaže by mali navštevovať základnú
školu alebo primu až kvintu osemročného gymnázia (nemusia
chodiť do školy v Lozorne).
Rozsah
1. stupeň:
2. stupeň:

jedna až dve strany
dve až štyri strany

Zadanie
Napíš svoj vlastný rozprávkový príbeh. Tému si môžeš
zvoliť sám, jediným kritériom je, aby v tvojej rozprávke vystupovalo aspoň jedno zvieratko. Môže to byť obyčajné zviera,
ako napríklad líška alebo pes, alebo niečo rozprávkové,
napríklad jednorožec. Nemusí byť hlavnou postavou, stačí,
ak sa niekde v rozprávke objaví a nejakým spôsobom zasiahne
do deja.
Hotové práce môžete posielať mailom na adresu Centra
kultúry Lozorno (centrum.kultury@lozorno.sk) alebo priniesť
osobne do budovy Centra kultúry v Lozorne.
Slávnostné zverejnenie víťazov sa uskutoční na konci apríla.
Najlepší autori budú odmenení knižnými cenami
od vydavateľstva Fragment a ich práce budú uverejnené na webovej stránke Lozorna a v Spravodaji obce Lozorno.
Hodnotiaca porota
Veronika Šikulová (spisovateľka), Marja Holecyová
(spisovateľka), Tibor Hujdič alias pán Mrkvička (zakladateľ
detského internetového kníhkupectva www.mrkvicka.sk), Rebeka Nagyová (študentka), Barbora Hurajová (Centrum kultúry
Lozorno), Nina Krištofová a Miroslava Vrbinská (učiteľky ZŠ Lozorno).
Partnerom podujatia je vydavateľstvo Fragment.
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DETI A MLÁDEŽ

Kultúrne podujatia a koncerty Súkromnej základnej umeleckej školy

Verím, že pekným mikulášskym darčekom pre staršie deti
z tanečných tried bolo baletné predstavenie „Luskáčik“ v Slovenskom národnom divadle dňa 6.12. 2010. Deti s otvorenými
ústami sledovali rozprávkový príbeh plný zaujímavých baletných kreácií a počúvali hudbu P.I. Čajkovského.
14. decembra sme poriadali tradičný Vianočný koncert v plnej
sále Centra kultúry Lozorno za účasti rodičov, starých rodičov
a priaznivcov detí umeleckej školy. Radosť z detských vystúpení
umocnila vernisáž detí výtvarného odboru ako aj malé pohostenie, ktoré vytvorilo príležitosť sa vzájomne porozprávať.
15. januára 2011 sme pozvali časť detí z tried hudobného odboru na koncert Slovenskej filharmónie. Na programe bola hudba z filmov Indiana Jonesa, Harry Pottera a Pirátov z Karibiku
s moderovaním Mariána Vaneka. Všetci sme boli prekvapení,
akú dôležitú úlohu vytvára hudba vo filmoch! Deti podľa hudby
reagovali presne na jednotlivé filmové situácie, v plnej sále SND
bolá živá atmosféra. Nasledujúcim koncertom (26. marca) pozývame na koncert do SND ďalšiu časť detí, na programe bude
Marian Čekovský a Orchester bratislavského konzervatória.
15. a 17. februára 2011 sme organizovali Fašiangové koncerty

Zo života škôlkárov

v Kultúrnom dome Kuchyňa a v Centre kultúry Lozorno.
Tešíme sa spolu s deťmi, že im môžeme priblížiť svet umenia či
už našimi koncertami alebo pozvaním na zaujímavé vystúpenia
v Bratislave.
riaditeľ školy Peter Vrbinčík

Príďte s deťmi do Mušky

Hoci sa školský rok prehupol už do svojej druhej polovice,
našich škôlkárov čaká ešte množstvo hodnotných akcií - bábkové divadielka, kúzelník, návšteva miestnej knižnice, obecnej
polície, hasičov, Abelandu, plavecký výcvik a mnoho ďalších.
V uplynulých dňoch sa naši predškoláci zúčastnili slávnostného
zápisu do 1. ročníka miestnej ZŠ. Karneval zas zmenil našu
škôlku na veľké kráľovstvo plné rozprávkových bytostí, ktoré
sa predstavovali v rytme karnevalových piesní. Zapojili sme sa
do projektu RECYKLO HRY, v ňom prostredníctvom detí vplývame na rodičov,
aby separovali odpad a tým chránili
životné prostredie.
Do
zberného
kontajnera môžu
prinášať nepotrebné a nefunkčné
elektrozariadenia.
Okrem toho sa
naši najmenší tešili
z
divadelných
Foto – archív MŠ
predstavení, varieté
a hudobného koncertu, čím si rozvíjali kompetencie kognitívne, komunikatívne, ale najmä sociálne, ktoré sú v ich veku
veľmi dôležité.
V mesiaci marec nás čaká zápis detí do MŠ na školský rok
2011/2012. Naším veľkým prianím je uspokojiť všetkých rodičov,
ktorí majú záujem, aby ich deti navštevovali našu škôlku.
Jana Uhliarová - riaditeľka MŠ

Materské centrum Muška je tu pre vás mamičky, ktoré by
sa chceli zoznámiť, porozprávať a taktiež pre vaše detičky,
ktoré sa dostanú do svojho prvého kolektívu, kde si nájdu
nových kamarátov. Učia sa akceptovať a vychádzať s inými
deťmi a je to pre nich skvelá predpríprava na materskú školu.
Chodia k nám mamičky s deťmi, ktoré majú len pol roka, a aj
s tými staršími, ktoré už mohli byť v materskej škôlke, ale nebolo
pre nich miesto. Takže mamičky, babky, tety, či oteckovia, všetci
čo máte cez deň na starosti dieťatko, ak ste sa sem prisťahovali,
alebo ste z Lozorna
a okolia, príďte sa
k nám pozrieť so svojou ratolesťou a sami
sa rozhodnete, či sa
ešte vrátite. Nájdete
nás v areáli škôlky
v pondelok a štvrtok
od 10.00 do 12.00
hodiny. Naozaj sa
na každého z vás
tešíme!!!
Foto – archív MC Muška
V súčasnosti sa
snažíme využiť príspevky z grantu Úradu vlády pre MC
na výstavbu drevenej preliezačky so šmýkačkou na časti dvora,
ktorú Muške vyhradili v materskej škole. Vo februári sme do
centra nakúpili nové hračky pre detičky, z ktorých sa veľmi tešili.
Pomaly začíname s prípravou na ďalší ročník Míľa pre mamu,
ktorý sa uskutoční 7. mája 2011 a dúfame, že si nájdete čas,
aby ste nás podporili svojou účasťou.
Za MC Muška Adriána Pavlovičová

Mrázik v podaní deviatakov

Pred Vianočnými sviatkami deti potešili rodičov a známych svojimi piesňami, básničkami a rôznymi scénkami s Vianočnou
tematikou, ktoré si pripravili za pomoci svojich učiteľov.
Vystúpenie sa uskutočnilo v Centre kultúry v Lozorne a bolo sa naozaj na čo pozerať. Všetci odchádzali naplnení radosťou
a s úsmevom na tvári, pretože okrem krásneho vystúpenia ich detí sa mohli aj pobaviť na skvelej paródii „Mrázika“, ktorú
si na záver vystúpenia pripravili tohtoroční deviataci, kde sa žiaci veľmi stotožnili s postavami známej ruskej filmovej rozprávky.

Zápis do prvého ročníka

Dňa 4.2.2011 bol zápis do prvého ročníka na Základne škole v Lozorne. Zápisu sa zúčastnilo 26 detí. Budúcim prváčikom
prajeme úspešný školský rok 2011/2012.
za ZŠ Lenka Lutonská
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Začiatok roka v JDS a Klube dôchodcov
Nový rok sa začal v našom Klube ako obyčajne - želaním veľa
zdravia do budúcnosti. Veď čo viac by potrebovali dôchodcovia.

na dopravu a samozrejme vstupné. Športové hry seniorov
sú taktiež každoročne v inej obci, kde je potrebné prispievať
na ceny pre víťazov jednotlivých kategórií.

Výbor JDS a Klubu dôchodcov pripravili na zasadnutí plán
činnosti na rok 2011. Ako v každej organizácii je rozhodujúca
finančná schopnosť, od ktorej závisí aktivita, ako od dotácie
z Obecného úradu, tiež i od sponzorstva, ktoré je ojedinelé.
Naša organizácia usporiadala Katarínsku zábavu v Centre
kultúry Lozorno, ktorú doteraz návštevníci – dôchodcovia
absolvovali v obci Závod, kde bolo potrebné platiť dopravu
z vlastných zdrojov. Opakovane sa zúčastňujeme „pochovávania basy“ vo Vysokej pri Morave, kde tiež treba prispievať

Vždy je najdôležitejšie, aby sa akcia vydarila. Naša vyššie
uvedená Katarínska, bola vďaka dobrej nálade, ku ktorej prispeli profesionáli Zajačkovci, posunutím ďalej na plánovanie
fašiangovej, tzv. „širákovej“ zábavy s príslušnou tombolou.
K tancu i na počúvanie hrala kapela TRIO z Borinky.
Posledný fašiang bude pokračovať vo Vysokej pri Morave
pri zaručene dobrom prevedení, s humorom, gulášom, vínkom,
šiškami, spevom a tancom.
Anna Hájková, vedúca Klubu dôchodcov

OZ Abeland pomáha znevýhodneným občanom
Občianske združenie Abeland sa už 3 roky venuje rodinám
s deťmi a znevýhodneným občanom. Od manželov Ábelových
ma prenajaté takmer 2 ha pozemku nad priehradou v Lozorne,
kde svojpomocne vybudovalo Dedinku remesiel a umenia.
Tá je otvorená všetky soboty pre návštevníkov a program robí
OZ spolu s mládežou, ktorí sú členmi združenia. Minulý rok
sa
soboty
niesli
v znamení jarných
prác v záhradke,
Veľkej noci, výroby
píšťaliek,
výroby
korbáčov a košíkov,
stredovekej
bitky
šermiarov Rádu S.
Galaháda, remesiel

ktorí chcú stavať vodný mlyn a pekáreň na chlieb. Chceme
skúsiť vyrábať drevené uhlie a od jesene vám ponúknuť miesto v teplej čajovni. Plánujeme spolupracovať so sokoliarmi.
V Dedinke väčšinou býva jeden znevýhodnený občan – bezdomovec, ktorý má bývanie a pomáha s domácimi zvieratkami,
stará sa o ovečky, kozy, prasiatka, ryby, hydinu – morky, kačice,
husi, perličky, husolabute, sliepky, hodvábničky, liliputky.
V Cene Holcim bol občianskemu združeniu schválený projekt „Otvorme svoje srdcia a dlane“. Za 3 roky svojej existencie
združenie Abeland zmapovalo a vyhľadalo niekoľko bezdomovcov v okolí. Sú takí, ktorí potrebujú pomoc – či hmotnú,
či teplé ľudské slovo. Najčastejšie treba vybaviť nejaké chýbajúce doklady, občiansky preukaz, rodný list, zdravotnú kartičku,
starobný – invalidný dôchodok. Spravidla žijú z najnižšej
sociálnej dávky, niektorí aj bez nej. V lete žijú z brigád alebo
žobrania. V zime je to horšie bez poriadnej
– kováčstvo, hrnčiarstvo, stavania máje,
strechy, bez elektriny, bez tepla. Stretli sme
dňa mamičiek, dňa rodiny, dňa detí,
sa s prípadom, že 67-ročný človek, ktorý
dňa rybárov, jarmok zvierat a výstava
mal slušný invalidný dôchodok býval
drobnochovateľov, dňa koní, country dňa,
v mraziacom boxe, pretože mu peniaze
dožinkových slávností a po prázdninách
novodobí otrokári vždy zobrali. Často sú
výroba koží, výroba sviečok, stavba slaobeťami tiež tzv. biele kone – na ktorých „tí
meného domčeka, dňa jabĺk – výroba
šikovní“ berú rýchle pôžičky... Ak sa stretnete
džemu, deň hríbov, križiacka výprava
s takými praktikami, prosíme, ozvite sa nám.
aj s táborom, výroba muštu z hrozna
Cieľom projektu Ceny Holcim je nájsť beza burčiaku, zabíjačka, moržovanie turošiny,
domovcov v každej obci Podhoria a potom
... Hádajte, čo malo najväčší úspech?
hľadať riešenie ich problému. Teraz pretext a foto – rod. Ábelová
Nečakane moržovanie turošiny. Kto nevie,
bieha realizácia projektu. Po jeho skončení
čo to je, opýtajte sa starších.
Vám dáme vedieť, akú zmenu priniesol chudákom aj nám,
Tento rok bude program podobný, samozrejme vynovený ktorí sa snažíme otvárať aj vaše srdcia a dlane.
o kopu nápadov. Tešíme sa, že sa k nám pridala skupina ľudí,
Združenie Abeland môžete podporiť aj zo svojich 2% z daní.

Cez fašiangy to kedysi žilo
V povojnovom období, sa podľa rozprávania môjho dedka,
prežívali fašiangy v Lozorne oveľa intenzívnejšie ako dnes.
Obyvatelia organizovali fašiangové zábavy podľa profesijných
spolkov, či cechov. Fašiangové zábavy boli už dopredu dohodnuté. Kto, kedy a v ktorom šenku. Šenk mali Bystroňovci,
Valovička, Celákovci a Spolek.
Furmani mali pekný zvyk, že v dohodnutý deň zapriahli
kone do pekných vyleštených postrojov a vyčistených vozov.
Konské povozy prešli celou dedinou a pozývali na ich fašiangovú
zábavu. Na prvom voze hrala muzika, na ďaľších vozoch boli
maškare.
Zábava sa začínala už o štvrtej popoludní. Nebola to iba
tancovačka. Povystrájalo sa tam veľa veselých vecí. Vtipným
slovom a žartom sa na svetlo Božie vytiahli rôzne, neraz i smutné príhody. I keď v tom čase bol zvyk na zábavu si občerstvenie
priniesť, šenkér škodný nebol. Veď furmanov potreboval,

aby mu do pivnice navozili ľad z rybníka. Nuž vďačne nalieval.
A niečo im poručil aj handlér. Ten furmanov cez rok potreboval
na zvážanie dreva z hôr, odvoz sena do Bratislavy, odvoz
zelá,krumpolú a zeleniny na predaj do Bratislavy, či cez hory (rozumej do Pezinka). Stoly boli plné jedla, hlavne slaniny,údeného
a samozrejme nechýbali
šišky a božie milosci.
Zábava trvala do polnoci,
ale dozvuky z nej aj celý
rok. A ešte jedno nesmelo
chýbať. Pesnička ,,Ide
furman dolinú a zbojníci
bučinú ...“
Monika Malovcová
ilustračné foto
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Dojdzite sa zabavit a povyprávjat
Každý utorok sa schádza Mužský spevácky zbor ENEM TAK,
aby sme si zaspievali záhorácke a slovácke piesne. Ak sa nám
podarí zohnať nejaké pekné slovenské, tak si radi zaspievame
aj tie. O našu radosť zo spevu sa radi podelíme s každým,
kto nás pozve na svoju spoločenskú akciu.
Okrem našich večerov poriadame od r.2007 pravidelne
každý tretí piatok v mesiaci pre všetkých ľudí spoločný
večer - “Spievajte s nami”. Spievajú sa tam ľudové piesne,
ktoré
sa
vždy
spievali
na
svadbách,
zábavách
a iných príležitostiach. Chceme ich takto odovzdávať ďalším
generáciám, tak ako sa zachovávajú na Morave, ba i
na ostatnom Slovensku. Mladí ľudia už totiž nepoznajú tento
druh kultúry, ktorý je i školami zanedbávaný, čím sa vytráca

z nášho života, čo je veľmi smutné.
Preto vás pozývame každý tretí piatok v mesiaci do Centra
kultúry kde sa podľa nesmie rozprávať o chorobách, politike,
ani náboženstve, ale len o speve a víne, dobrom jedle a tiež
dobré vtipy. Okrem pekných pesničiek, ktoré si spolu zaspievame sa tu riadime zvykom „Čo si prinesieš to aj zješ a vypiješ.“
Naša partia sa dokáže veľmi dobre zabaviť aj sama,
ale chceme týmito večermi prispieť ku kultúrnemu životu celej
obce, aby sme sa aj prostredníctvom spevu spoznali i s občanmi,
ktorí si zvolili naše krásne Lozorno tiež za svoje.
Podmienkou nie je, že musí byť každý dobrý spevák.
Tešíme sa na hojnú účasť najbližšie v piatok 20.mája 2011
o 19.hod.
ENEM TAK

Šesťdesiat ruží pre ženy
Aktívne ženy v Lozorne si tento rok pripomínajú 60. výročie
svojej organizovanej činnosti. Každé výročie je dôvod
na oslavu i na spomienky.
V r.1951 bol v Lozorne založený Výbor žien pri MNV.
Skladal sa z 24 členiek. Zabezpečoval v obci všetky aktivity,
ktoré sa týkali zveľaďovania a skrášľovania obce. Ženy
po prvý krát zastávali funkcie pri MNV. Podieľali sa na kolektivizácii obce, viedli večerné doučovania, kurzy a šírenie
osvety. Pomáhali pri sezónnych prácach v JRD, ako žatva,
hrabanie sena, zber sena pre Štátne lesy a vysádzanie lesných
porastov. Čistili priestory po výstavbe nových priestorov zdravotného strediska, lekárne, ZŠ a MŠ ,domu smútku. Cez zimné
obdobia sa nacvičovali divadelné hry. Básňami a príhovormi
sa podieľali na programe osláv všetkých politických akcií v
obci. Založili aktív pre občianske záležitosti, ktorý kultúrnym
programom sprevádzal dôležité a významné chvíle našich
občanov. Ako boli sobáše, uvítanie nových občanov, zlaté
svadby, významné životné jubileá. Organizovali sa kurzy
varenia, pečenia, šitia. V kronike sa zachovali fotografie
z výstaviek výšiviek a ručných prác.
Ženy sa zapájali do cvičenia ZRTV a nácviku spartakiády.
Prvá bola v r.1955. Družobne sa navštevovali s obcou Těšany

LOZA má rok

Spevácka skupina ôsmich žien, LOZA
(vínna réva) z Lozorna, pod odborným
vedením p. Mgr. Pavla Zajačka a Lenky Lutonskej, oslávila dňa 23.1.2011 prvé výročie
svojej existencie. Bolo to skvelé nedeľné
popoludnie v Centre kultúry a vzdelávania,
za účasti viacerých hostí a plnej sály vďačných
poslucháčov.
Prednes
duchovných,
či ľudových piesní alebo inštrumentálnych
kreácií umocnili krásne slová moderátorky,
Ing. Vlastičky Miklošovej.
Všetci členovia skupiny prijali narodeninové priania a 9 krásnych ruží. Ružu
ako symbol chuti a tvorivosti do ďalšej
činnosti. Ružu priateľstva - aby sme jedna
v druhej našli blízkeho človeka. Ružu plodnosti, so želaním nových hlasov, piesní
a príležitostí účinkovať. Ružu odvahy nebáť sa vystupovať pred každým publikom,
na každom podujatí a vystúpenie premeniť
na vydarený kultúrny zážitok. Ružu služby
a posolstva, keď šírením ľudových piesní udržiavame tradície, slúžime ľuďom,
rozdávame radosť a spievaním duchovných

na Morave. Prijali viacero delegácii z Maďarska a zo ZSSR.
Dlhé roky sa starali o údržbu parkov a cintorína. Spoločne išli
do volieb.
V r.1976 na podnet predsedníčky ZO SZŽ p. Márie
Lančaričovej pri príležitosti volieb založili spevácky súbor.
Všetky akcie, ktoré spoločne organizovali, boli sprevádzané radosťou, veselosťou a spevom. Neopomenuteľné sú
spoločné zájazdy a výlety.
Prvou predsedníčkou Výboru žien v Lozorne bola pani
Františka Hricová, potom p. Anna Vinceová -učiteľka,
p. Helena Škopeková-Paulíková. Od r.1967 viedla ZO SZŽ
p. Mária Lančaričová. Počas jej choroby ju v rokoch 1976-77
zastupovala p. Vilma Šťastná. V novembri 1986 bola do funkcie predsedníčky zvolená p. Antónia Malovcová.
Šesťdesiat rokov činnosti ženského hnutia v našej obci
je reťaz radostných a pekných momentov, cieľom ktorých
bolo skrášlenie našej obce, spríjemnenie a vylepšenie žitia
v nej. Zvykli sme si na spoločné stretávania na zábavách,
pri kultúrnych akciách, ale aj na stretnutia pri spoločných
oslavách narodenín. Vydržali sme s pocitom rovnosti
a spolupatričnosti. Bolo nám, aj je, vždy milé prežiť spoločne
pekné chvíle.
Výbor ZO SZŽ

piesní roznášame posolstvo viery. Ružu
spätnej väzby, aby sme mali vždy dosť
poslucháčov. Ružu želania - nech sa v našich
srdciach rozhostí dobrý pocit a radosť z toho,
čo robíme. Ružu pre zdravie, pohodu
v osobnom živote, v rodine a v práci.
Ružu sily a viery prekonávať prekážky
a neúspechy. A najmä vieru v to, že sa
všetko dá zvládnuť, keď sa človek nevzdáva.
Popoludnie pokračovalo do večerných
hodín malým občerstvením účinkujúcich
a spontánnym spievaním.
Valéria Foltýnová

ŽIVOT OKOLO NÁS
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PZ Podhorie Lozorno
Dňa 18.2.2011 sme mali výročnú členskú schôdzu.
Uskutočnila sa v zasadačke na futbalovom ihrisku. Zišli sme sa
tam v plnom počte až na jedného, ktorý bol toho času v práci.
Schôdzu zahájil tajomník Štefan Rusnák. Milo nás všetkých
privítal , poprial pevného zdravia, šťastia v práci, v rodine
a hlavne veľa poľovníckych úspechov.
Predseda Ľubomír Haramia hovoril o činnosti PZ. Vyzdvihol
hlavne akcie, ktorých sme sa zúčastnili v priebehu celého roka.
Tajomník
vyhodnotil prácu združenia, ako renováciu
poľovníckych zariadení a vybudovanie nových, prikrmovanie,
brigády, chovateľské prehliadky atď.
Poľ. hospodár Ing. Kuľha informoval o stavoch zvery v našom
revíri. Pochválil členov za príkladnú prípravu sena na zimné
prikrmovanie, rozvoz soli a jarné odčervovanie zvery.
Vyzdvihol pána Húbeka, že sa postaral o zabezpečenie
vzorky na kontrolu besnoty, ktorá ako obvykle bola negatívna.
Príkladom nám bol aj pán Ján Haramia , ktorý vybudoval pekný
veľký senník na uskladnenie sena pre zver.
Kynologický referent sa rozhovoril o počte a plemenách našich
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Poľovníci - jubilanti

Rok 2011 je pre našu spoločnosť veľmi významný. Touto cestou
by sme chceli zablahoželať našim milým oslávencom.
1.1.2011
20.12.2011
7.8.2011
9.8.2011
14.2.2011
24.2.2011

Karovič Anton
Hlávek Karol
Šimek Igor
Pružinský Pavol
Mikulášek Pavol
Húbek Pavol

70 rokov
70 rokov
60 rokov
60 rokov
40 rokov
40 rokov

Poľovnícke združenie všetkým týmto členom praje ku ich okrúhlim
narodeninám všetko najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, pokoja, lásky
a hlavne veľa, veľa poľovníckych zážitkov v našom peknom chotári.

poľovne upotrebiteľných psov.
Na záver sme zagratulovali našim jubilantom. O pohostenie
sa postaral náš člen pán František Mezzei, ktorý mal tiež koncom minulého roka 70 rokov. Schôdza dopadla veľmi dobre,
lebo čas nášho rozchodu bola až deviata hodina večerná.
PZ Podhorie Lozorno

Pánovi učiteľovi z lásky.
Pred pár dňami (7.marca) oslávil náš pán učiteľ, pán Alojz
Hauptvogel 90 rokov. Každé jubileum je dôvodom na oslavy,
ale aj na spomienky. Spomíname na Vás ako na dobrého
učiteľa. Boli ste osobnosť, boli ste autorita. Boli ste v mnohom
príkladom i vzorom . Dlhé roky ste riadili chod základnej školy,
ako aj kultúrne a politické dianie v obci. Za všetko dobré,
čo ste pre Lozorno vykonali, Vám chceme poďakovať a uistiť
Vás, že medzi nami Vám navždy patrí dôstojné miesto. Vyslúžili
ste si rešpekt a úctu. K Vášmu milému životnému jubileu
Vám prajeme ešte veľa slnečných dní , zdravie a veľa lásky
od najbližších.
ZO SZŽ

Spomienka na T. Kubenka
Všetko, čo sa udeje za rok, či dlhé roky, to sú spomienky. Mnohé zážitky sme mali, keď sme Tibora
Kubenka často stretávali. Kde bolo treba, tam bol ochotný podať pomocnú ruku, pripojiť sa k dobrému
skutku, darovať 99-krát najcennejšiu tekutinu – krv. Ľudí, čo sa radi ocitli v jeho blízkosti, bolo nespočetné
množstvo. Tak ako mal rád ľudí, tak mal v úžasnej úcte celú prírodu, všetko v nej, počnúc rastlinkami,
hubami, ktoré prvý objavoval každú sezónu, pokračujúc zverou, turistikou, bol všade doma.
Tibor, vďaka Ti za všetko a všetkých!
Spomínať budeme často!

Darovali krv

Spoločenské okienko
Povedali si „áno“
Michal Foltýn a Katarína Čekľovská
Daniel Gecler a Gabriela Bačková
Richard Rybár a Denisa Kissová
Potrebujú kočík
Adam Antal
Simon Černý
David Salai

Opustili nás
Anna Halinárová
Ján Poncer
Štefan Škorpík
Anna Grujbárová

Andrea Achbergerová
Tomáš Kostolanský
Marko Kuba

82 r.
86 r.
85 r.
59 r.

Štefan Herák
Roman Šarkozy
Ján Šteffek
Mária Šurinová

Michaela Zrubeková
Michaela Vanišová
Leoš Brenner
Michal Nerád

62 r.
32 r.
85 r.
78 r.

Anna Rybárová
Tibor Kubenko

78 r.
65 r.

Najvzácnejšiu tekutinu 21.1.2011
z našej obce darovali:
Viera Krejčiová, Miroslav Kocan,
Radovan Hajzoch, Ivan Hájek, Stanislav Cabadaj, Peter Rybár, Peter
Halinár, Mária Brenerová, Tibor
Kubenko st., Milan Gašparovič,
Oľga Sirotová, Vladimír Fabian, Jozef
Rybár ml., Michal Gerboc, Lenka
Mackovičová, Jozef Gecler ml., Miroslav Minarovič, Rudolf Bordáč, Juraj
Jurových, Alexandra Kubová, Zuzana
Foltýnová, Milan Hrebeň, Fedor Lehman, Tibor Kubenko ml., Eva Marková, Svetlana Kubenková
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Klub turistov Lozorno
Kalendár turistických akcií na rok 2011
Marec

20.3.2011

Otvorenie turistickej sezóny
na Košarisku

Apríl

3.4.2011

Poznaj lozorské hory /turistika
v okolí Lozorna/

Máj

Jún

Júl

17.4.2011

Jarná cyklotúra

23.4.2011

Pajštún

1.5.2011

Veľký Lopeník – autobusový
zájazd

8.5.2011

Častovská päťdesiatka

21.5.2011

Lozorský okruh „4.ročník“

28.5.2011

Veitschalpe /Rakúsko/

2.-5.6.2011

Zobor- Nitra - autobusový
zájazd

17.6.-26.6.11

Mont Blanc /4810m.n.m./
Francúzko

25.-26.6.2011

Stretnutie turistov Bratislavského kraja /Bukovápriehrada/

9.7.2011

Pomoc prírode – studničky

24.7.2011

Poznaj lozorské hory /turistika
v okolí Lozorna/

28.-31.7.2011
August

September

VHT – kurz inštruktorov

11.6.2011

Splav – Sázava /Česko/

3.-7.8.2011

Knetefeld - Rakúsko

14.8.2011

Turistika pre všetkých – 25.
ročník Doľany

21.8.2011

Prechod hrebeňom Vysokej

10.9.2011

Baťov kanál – autobusový
zájazd /Morava/

25.9.2011

Záruby

1.10.2011

Mutenice – Morava

9.10.2011

Prechod hrebeňom kamennej
brány

22.10.2011

Lozorský okruh opačným
smerom

November

6.11.2011

Červený domček – salaš –
golfové ihrisko

December

18.12.2011

Schengetour

31.12.2011

Silvester - Skala

Október

ŠPORT

Vianočný turnaj 2010

Už tradične je náš šport - stolný tenis, zameraný hlavne na pretekárstvo, ale aj na podporu rekreačného športu. A práve preto náš
stolnotenisový oddiel pravidelne organizuje Vianočný turnaj - aj ako
jednu z ciest k objavovaniu nových adeptov nášho športu.
Na tradičnom Vianočnom stolnotenisovom turnaji konanom
26.12.2010 sme pripravili 2 kategórie:
1. kategória registrovaných
2. kategória neregistrovaných – pre širokú športovú verejnosť
Turnaj v kategórii neregistrovaných mal za cieľ dať príležitosť zahrať
si rekreačným športovcom a spopularizovať tento pekný šport aj
širokej verejnosti. Zúčastnilo sa ho 17 štartujúcich. Po úmorných
bojoch v skupinách a semifinále vzniklo následné finálové poradie:
1.)
Bohumil Zicho
2.)
Marian Rusnák
3.)
Miroslav Vlček
4.)
Marian Pecík
5.)
Jozef Matejovič
6.)
Anton Húbek
V kategórii registrovaných sa zúčastnili prevažne hráči z domáceho
ŠK Lozorno, ale aj z okolitých obcí, najmä ŠK Rohožník. 24 hráčov
bolo rozdelených do skupín a napokon vo finálovej šestici bolo po
sčítaní bodov a vzájomných zápasov nasledovné poradie:
1.)
Stano Gazdič – Rohožník
2.)
Peter Paulík – Lozorno
3.)
Kristian Kovanič – Lozorno
4.)
Miroslav Juríček – Rohožník
5.)
Rudolf Sirota – Lozorno
6.)
Braňo Bernát – Rohožník
Všetci finalisti na pódiových umiestneniach obdržali medaile
a diplomy a navyše víťaz hlavnej kategórie aj putovný pohár.
Turnaj mal veľmi dobrú športovú aj spoločenskú úroveň, o ktorú
sa zaslúžili aj členovia organizačného výboru nášho STO a výbor
ŠK Lozorno vytvorením podmienok pre možnosť športového vyžitia
sa širokej verejnosti.
Osobitné poďakovanie patrí hlavnému sponzorovi podujatia –
firme Berto, ktorá svojimi vynikajúcimi výrobkami spríjemnila pekný
sviatočný športový deň všetkým účastníkom turnaja.
Rudolf Sirota, predseda stolnotenisového oddielu

KTL: Alojz Dvoran 900 55 Lozorno Zvončínska 248, tel:
02/5968435 mob. 0908 114 723, alojz.dvoran@gmail.com
Na autobus. zájazdy sa každý poisťuje samostatne.

Správa turistického oddielu.

So starým rokom sme sa rozlúčili už tradičným Silvestrovským
pochodom na Skalu, ktorého sa zúčastnilo okolo 100 turistov. A rozbehnutí sme pokračovali hneď 8. Januára, kedy sme
sa zúčastnili na poľovníckej zábave v Čejkoviciach na Morave,
kde sme sa spoločne zabavili a vytancovali pri dychovke,
country kapele, ako aj pri cimbalovke. Pred začiatkom zábavy
tradične navštevujeme „sklípek“, kde sa zásobíme dobrým
vínom.
14.1.2011 sa konala členská schôdza, kde sme zaplatili členské
a zbilancovali uplynulý rok. Po obsiahlej správe o činnosti sme
si pripomenuli cez projektor zaujímavé fotografie z jednotlivých
túr. Na druhý deň sme si urobili peknú vychádzku ,,Štátnym
búrem”. Bolo pekné počasie a videli sme veľa zveri. Tiež
sa členovia učia orientovať v tejto časti našich lesov.

Medzi jednotlivými akciami sa pripravujeme na náročnejšie
túry. Jedna skupina pôjde v lete na Mont Blanc.
27.-30.1.2011sme sa zúčastnili na zimnom zraze v Starej
Ľubovni, odkiaľ sme si priniesli veľmi pekné zážitky.
5.2.2011 sme premerali JPS bežkársku trať na Košarisko,
cez Prepadlé na Skalu a Bukovinu do dediny.
Bohatý plán turistických akcií nájdete aj na našej novej
web stránke a radi medzi sebou privítame každého, kto chce
popracovať na svojej kondícii, utužiť si zdravie a poznať naše,
aj okolité hory a lesy. Túry sú pripravované tak, aby sa mohli
zúčastňovať výkonní turisti ale aj tí menej zdatní.
Tešíme sa na stretnutia s vami na našich akciách.
Výbor KT Lozorno.

ŠPORT
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ŠK Lozorno do odvety silnejšie

Konsolidácia futbalového oddielu, ktorá sa začala po letnej
zmene vedenia, pokračovala aj počas zimnej prestávky. Dokončili
sme transformáciu oddielu na občianske združenie, ktoré má
pomôcť v strategickej úlohe rozšírenia viac zdrojového financovania činnosti.
Po športovej stránke sa nám zatiaľ darí napĺňať vytýčené ciele
– práca s deťmi a posilňovanie zastúpenia domácich hráčov
v prvom mužstve. Do jarnej odvety III. Ligy seniorov nastupujeme
s posilneným kádrom. Oproti jesennej časti z kádra odišiel Jozef
Gašparovič (skončilo mu hosťovanie) a Peter Cabadaj (skúša šťastie
na Morave).
Väčší pohyb sme zaznamenali na strane príchodov. Z pôsobenia
v Rakúsku sa vrátil Juraj Gecler. Po prestávke vynútenej zdravotnými problémami, ale aj predchádzajúcim vývojom v klube, sa vrátili
Daniel Horváth a Lukáš Remža. Z Rakúska sa nám podarilo získať

Deti hrali halovú ligu

Naše mládežnícke futbalové mužstvá sa cez zimnú prípravu
zúčastnili na viacerých halových turnajoch. Obsadili sme všetky
vekové kategórie, t.j. predprípravka, prípravka, mladší žiaci
a starší žiaci. To svedčí o tom, že pozornosť venovaná mládeži
začína prinášať aj efekt vo zvýšenom záujme zo strany detí
a ich rodičov. Celkový počet hráčov v týchto mužstvách je viac
ako 50 detí. Trápi nás však nedostatok, ale aj neochota ľudí
venovať sa týmto deťom. Predprípravke sa venuje pán Stanislav
Jánoš z Jablonového a dáva im prvé základy futbalovej abecedy.
Prípravka pod vedením Vladimíra Rybára pôsobí v regionálnej súťaži a po jeseni sa nachádza na 4.mieste so šesťbodovou
stratou na prvé miesto. Žiaci sú po jeseni na štvrtom mieste
a bojujú o postup do 3.ligy, do ktorej postúpia minimálne prvé tri
mužstvá. Týmto sa venuje pán Boris Kramár. Do budúcej sezóny
by sme chceli prihlásiť aj mladších žiakov a vytvoriť tak postupný
vývoj hráčov vo svojich vekových kategóriách. Začínajú sa črtať
aj určité možnosti obnovenia účinkovania dorastu od budúcej
sezóny. Chceme využiť tento hráčsky potenciál na ďalší rozvoj
mládežníckeho futbalu v našej obci a pod vedením odborných
trénerov im dať to, čo vo svojom futbalovom vývine potrebujú. Je
to dlhá cesta, ktorá vyžaduje veľa obety či už zo strany trénerov,

Staňte sa členom futbalového oddielu

Futbalový oddiel ŠK Lozorno sa v druhej polovici minulého roka
pretransformoval na občianske združenie. Základným poslaním klubu je uspokojovať záujmy a záľuby občanov v oblasti telesnej kultúry,
najmä futbalu. Klub organizuje a zabezpečuje športovú výkonnosť
prostredníctvom tréningov, účasťou v organizovaných súťažiach
a organizovaním vlastných súťaží v jednotlivých kategóriách tohto
športového odvetvia.
Členom klubu sa môže stať každý, kto súhlasí s poslaním klubu
a jeho stanovami. Členský poplatok bol pre rok 2011 stanovený
vo výške 5 Eur. Radi medzi sebou privítame každého, komu záleží
na rozvoji futbalu, ktorý má v Lozorne dlhú tradíciu a na budúci rok
oslávi 90. výročie od založenia organizovaného futbalu v dedine.
Klub vedie výbor v zložení:
Predseda: Mgr. Milan Stanislav
Podpredseda: Ľuboš Peschl
Tajomník: Vladimír Rybár
Pokladník: Stanislav Cabadaj
Členovia výboru: Boris Kramár
Radko Turner
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aj Daniela Kožucha, ktorý už u nás hrával a v týchto dňoch sa
podarilo skompletizovať hosťovanie hráča Senice Róberta Valenta
(jeseň odohral v druholigovom Bernolákove).
V príprave sme si, v rámci sústredenia v Brezovej pod Bradlom,
vyskúšali sily v zápase s druholigistom s Vrbového (2:6). Zvyšok
prípravy, v ktorej sme nekládli dôraz na výsledky, ale pokúšali
sme sa dolaďovať herný prejav, mužstvo odohralo sedem zápasom v rámci zimného turnaja BFZ na umelej tráve. Naša púť sa
po víťazstve v skupine zastavila v semifinále, v ktorom sme po
výsledku 1:1 podľahli v streľbe zo značky pokutového kopu 2:3
treťoligistovi z Rovinky.
Veríme, že snaha našich chlapcov, ale aj všetkých čo okolo futbalu v našej obci robia, nájde odozvu u čo najširšej verejnosti a
mnohí z vás pravidelne nájdu cestu na náš štadión.
Milan Stanislav

detí a rodičov, ktorým by sme aj touto cestou chceli poďakovať za
ochotu pri odvozoch detí na zápasy, alebo organizovaní rôznych
mimo športových aktivít pre deti. Preto prosíme tých, ktorí by boli
ochotní venovať sa deťom, aby prišli a pomohli trénerom pri ich
práci s našimi najmenšími futbalistami.
Vladimír Rybár

Tenis pre všetkých

Ďakujeme vám, že ste i v roku 2010 prispeli 2% zo svojich daní
pre Občianske združenie Tenisový oddiel Lozorno. I vďaka vám
sme mohli rozbehnúť výstavbu tretieho dvorca a rekonštrukciu
objektu klubu TO.
V priebehu týchto týždňov a dní sa môžete opäť rozhodnúť
o použití 2% vami zaplatenej dane na osobitné účely podľa
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Občianske združenie
Tenisový oddiel Lozorno v zmysle zákona môže prijímať
uvedené 2% a použiť finančné prostriedky na podporu tenisu
v našej obci. Obraciame sa na vás, ako aj na právnické osoby,
s prosbou o poukázanie svojej 2% už zaplatenej dane.
Tieto prostriedky budú použité na dokončenie tretieho dvorca,
rozvoj športových aktivít a vylepšenie podmienok, v ktorých
momentálne náš klub pôsobí. Máme záujem zabezpečiť
dostupnosť športu pre všetkých, ktorí si tento šport obľúbili.
Kontaktné údaje : Tenisový oddiel Lozorno, Staničná č. 625,
IČO : 31815120
Vlasta Hubková, Člen TO Lozorno
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