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zadarmo

Vážme si čas, ktorý máme
Novoročný príhovor starostu

Vážení spoluobčania, priatelia!
Je tu opäť nový rok, rok 2017. Niekto
múdry povedal, že čas plynie ako voda a
myslím si, že je to pravda. Vidíme to na
svojich deťoch, na svojich rodičoch, len
akosi sami sebe nechceme priznať, že je
to tak. Akosi si sami neuvedomujeme, že
čas letí pre každého z nás rovnako, že sa
nedá zastaviť, spomaliť, usmerniť. Jediné, čo s ním môžeme urobiť, je využiť ho...
Darovaný čas pre život na tomto svete by
sme všetci mali využiť na maximum, aby
po uplynulom roku nikto z nás nemusel banovať, že neurobil to, alebo ono. Všetci by
sme ho mali využiť v prospech seba, druhého človeka, v prospech spoločnosti, jednoducho v prospech nás, ľudí. Nezamýšľať
sa nad tým, či bolo vykonanej práce veľa,
alebo málo, či sme vykonali všetko, alebo
nie. Jednoducho si vedieť sami sebe povedať, že tento deň nebol zbytočný. Aby život
stál za to a aby sme každoročne vedeli bilancovať, dokázali sa usmievať a vedeli si
veci plánovať. Potom si môžeme povedať,
že uplynulý čas za to stál.
Snažím sa aj ja takto rozmýšľať, plánovať,
bilancovať, pracovať. Je to ťažké a niekedy
aj komplikované, ale netreba sa vzdať, netreba si stanovené ciele znižovať, nebodaj

ich vynechávať,
odstraňovať.
Človek sa potom
cíti pre rodinu,
obec, spoločnosť
potrebný a užitočný. Aj preto
možno bol uplynulý rok 2016
pre nás Lozorňanov plodný.
Porobili sa veci,
ktoré slúžia širokej verejnosti.
A čo sa nám podarilo urobiť?
Pred rokom sme
vymenili v celej
obci nové verejné osvetlenie,
podarilo sa opäť
rozšíriť obecnú
Materskú školu o ďalších 10
miest. Nie je to síce veľa, ale máme pokoj
na duši na 5 rokov. Čo je ale dôležité, vybudovali sme v Materskej škole novú jedáleň, ktorá tam akosi chýbala. Teraz je
naša obecná Materská škola moderné zariadenie s požadovanou kapacitou. Po 24
rokoch sme vymaľovali a zrekonštruovali
Základnú školu. Na základe poskytnutej
dotácie z MŠVVaŠ a obecných financií sme
zrekonštruovali celú školskú telocvičňu s
novou modernou podlahou. Dobudovali
sme ČOV aj pomocou eurofondov, na základe čoho sme si mohli dovoliť od januára
2017 znížiť cenu vodného a stočného. Tak
isto som rád aj drobným investíciám, ako
napr. oploteniu ŠK z obecných finančných
prostriedkov, za čo chcem poďakovať aj vedeniu ŠK. Konečne sme nabrali odvahu a
založili sme na cintoríne urnový háj. Nebudem spomínať drobnosti, ktoré patria
ku každodennému životu a ktoré musíme
robiť automaticky.
No a čo nás čaká v tom novom roku 2017?
Verím, že každého veľa zdravia a šťastia.
To je základ života a želám si, aby to tak
bolo u všetkých. Z pohľadu obce, je stále
viac roboty pred nami, ako za nami, ale asi
to tak má byť. Je veľmi dôležité, aby človek
vedel, čo treba urobiť, čo je dôležité a čo je
menej dôležité. Verím, že rok 2017 bude

rokom konsolidácie verejných zdrojov, že
sa dobre pripravíme na rok 2018, kedy by
som chcel investovať financie do cestnej
infraštruktúry obce a rozšíreniu obecného
vodojemu. Vodojem je už veľmi potrebný
a bez tejto investície sa v najbližších rokoch nezaobídeme. Ale nepredbiehajme, v
roku 2017 sú naplánované a už aj podané
projekty na ďalšie rozširovanie obecného
vodovodu a kanalizácie. Turistom som
prisľúbil finančnú pomoc na vybudovanie
rozhľadne na Skale, treba dokončiť oplotenie ŠK, ale hlavne by som chcel doplniť
chýbajúce verejné osvetlenie na Potočnej
ulici. Budeme bojovať aj o dotáciu na zatepľovanie verejných budov, ZŠ a ŠK. Je
nutné ďalej investovať do rekonštrukcie
zdravotného strediska a snažiť sa o jeho
ďalší rozvoj. Je toho jednoducho veľa a verím, že sa nám to podarí.
Drahí moji spoluobčania, dovoľte mi
záverom všetkým ešte raz na prahu
Nového roka zaželať veľa zdravia, lásky, rodinnej pohody, múdrosti či už v
osobnom, alebo pracovnom živote. Dovoľte mi poďakovať sa vám za podporu
a budovanie obce v oblasti kultúrneho,
športového a duchovného života. Dovoľte mi zaželať vám veľa pochopenia a racionálneho rozhľadu. Jednoducho vám,
vašim deťom, rodičom, starým rodičom,
priateľkám a priateľom všetko len to
najlepšie.
S úctou, váš starosta Ľubomír Húbek

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

Ohlasovňa požia- +421 948 610 167
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.
Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 24.10.2016
Prítomných: 5 poslancov
Neprítomný: A. Jánošová, D. Rušinová, R. Došek, Ľ. Tvrdoň

OZ v Lozorne: schvaľuje predložený návrh dodatku č. 3, k
ZoD na Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno zo dňa 24.4.2014.

Desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 26.10.2016
Prítomných: 8 poslancov
Neprítomný: A. Zeman
OZ v Lozorne: schvaľuje VZN č. 2/2016
o určení výšky dotácie na prevádzku a
mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území
obce Lozorno.
OZ v Lozorne: schvaľuje vypustiť v
článku 12 bod 2 Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce Lozorno v
zmysle návrhu R. Došeka.
OZ v Lozorne: schvaľuje Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Lozorno po úprave v zmysle
pozmeňujúceho návrhu.
OZ v Lozorne: berie na vedomie správu
NKÚ (Najvyšší kontrolný úrad) z vykonanej kontroly v r. 2016.

ra „E“KN parc.č. 1257/2 vo vlastníctve
obce Lozorno na stavbu inžinierskych
sietí.
OZ v Lozorne: berie na vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2016.
OZ v Lozorne schvaľuje dodávateľa VO SK, a.s., Záhradnícka 151, Bratisla-

va na verejné obstarávanie na vodovod
a kanalizáciu pre lokality B3 Cintorínska ul. a B5 Troganové lúčky v predpokladanej sume 3500 EUR vrátane DPH,
na základe výzvy Envirofondu SR.
V rôznom:
Starosta podal informáciu o usporiadaní akcie Katarínska hodová zábava a
podpore obcou vo forme dotácie.

OZ v Lozorne: schvaľuje zmenu rozpočtu na rok 2016 podľa priloženého návrhu:
v tis. EUR
Rozpočet
na r. 2016

I.zmena

1818,95

+80,62

+34,24

1933,81

Kapitálové príjmy

0,00

+73,93

+1,67

75,60

Finančné operácie príjmové

5,00

132,06

+0,00

137,06

Bežné príjmy

Návrh na Rozpočet
II.zmenu

OZ v Lozorne: schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku par.č. 8880/10,
ktoré svojim umiestnením a využitím
tvoria súčasť nehnuteľnosti žiadateľov
Márie Karovičovej, bytom Lozorno
426; p. Antonína Karoviča, bytom Plavecký Peter č.198; p. Boženy Andrejčákovej, bytom Kostoľany nad Hornádom
č.110; p. Blaženy Kuchyňkovej, bytom
Lozorno 210; p. Ľubice Večerovej, bytom Jablonica 298; p. Lívie Baumgartnerovej, bytom Krásnohorská 11 Bratislava a p. Antona Tonkoviča, bytom
Lozorno 859, v zmysle ust. § 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Obec Lozorno odpredáva časti pozemku určené podľa GP č. 87/2016 ako diel
č. 3 vo výmere 8m2 za cenu 3,32 EUR/
m2 a diel č.4 vo výmere 6m2, diel č.5 vo
výmere 1m2 za cenu 10 EUR/m2.

Príjmy spolu

1823,95

+286,61

+35,91

2146,47

Bežné výdavky

1480,53

+94,55

+108,57

1683,65

262,00

+196,42

-62,94

395,48

60,40

0,00

0,00

60,40

1802,93

+290,97

+45,63

2139,53

OZ v Lozorne: schvaľuje odpredaj časti
obecného pozemku parc.č. 672/20 vo
výmere 202m2 pre Miroslava Karoviča,
bytom Lozorno Zvončínska ul. 56/215
v cene 10 EUR/m2.

Vrátka byli otevríté, postaviu sa do výpustka, dzeci šecky pod oblok.

OZ v Lozorne: súhlasí so zriadením
vecného bremena na stavbu:„BA Lozorno, zokruhovanie NNK, TS, VNK“ pre
ZSD a.s. Bratislava na pozemku regist-
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Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu
Výsledok rozpočtu

21,02

6,94

Na Nový rok
byuo zvykem, došeu cigáň, ne pocichu
ani s krikem, ale došeu s huslama a ze
šeckýma dzeckama zavinšovat Nový
rok.

Tak spívali a vinšovali, s ceú siú husle
hráli a už hledzeli co by vzali. „Zdraví,
ščascí, pokoj svatý vinšujeme Vám...“,
nésuo sa dvorem. „A aby ste nemjeli
koňa chromého a gazdu ožrauého“. Od

vývoza ešče byuo čut: „keby Vám do
roka sviňa skapaua... „
Šeci už poznáme novinu, že starý rok prekročiu pú noční hodzinu.
Na zué friško zapomeňme a v
ceuej parádze Nový rok vítajme.
To najlepší ze srdca šeci si zaprajme:
Nech Vám voní komora chlebem, pivnica vínem, pole žitkem, dvúr dobytkem
a v izbétce vjecej dzecí, nežli smecí, by
ste byli veseuí, tak jak v nebi andeli.
T.M.
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OBEC LOZORNO
TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU
PAPIERA A PLASTOV NA ROK 2017
Január

Plasty
27

Papier
30

Február

24

27

Marec

24

27

Apríl

22

24

Máj

26

29

Jún

23

27

Júl

28

31

August

25

28

September

22

25

Október

20

23

November

18

20

December

15

18

Spoločenské okienko

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

Zomreli
Anton Jurových

70 rokov

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

Plastové fľaše odporúčame stláčať,
aby sa čo najviac využila kapacita nádoby alebo vreca.
Prosíme vás o dôkladné triedenie
odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore
druhotných surovín. Za vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov vám ďakujeme.

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

Narodili sa
Bartoš Marek
Adamová Marianna

Adventné spievanie

Tichá spomienka

Takto začala spevácka skupina LOZA advent vo Vysokej pri Morave

V novembri si starosta pripomenul našich padlých vojakov položením
venca na pomník venovaný obetiam 1. svetovej vojny

Foto: Hana Malcherová

Foto: Barbora Hurajová
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Čistiareň odpadových vôd Lozorno prešla rekonštrukciou
- mechanické predčistenie:
• Strojne stierané hrablice umiestnené
v rámci objektu jestvujúceho lapača
piesku;
• drapák piesku a štrku umiestnený pri
jestvujúcom lapači piesku;
• nové poklopy na čerpacej stanici a lapači piesku;

Na čistiarni odpadových vôd (ČOV)
Lozorno boli pred rekonštrukciou a
intenzifikáciou dlhodobo pozorované
nasledujúce problémy týkajúce sa jej
prevádzky a účinnosti čistenia odpadových vôd:
1. Privádzanie odpadových vôd na
ČOV cez čerpaciu stanicu
Vznikali časté problémy s čerpadlami
inštalovanými v čerpacej stanici - ich
upchávanie a poruchy následkom vysokého množstva nerozpustených látok v odpadovej vode (piesok, textilné
odpady - handry, vlákna, sanitárne
produkty - hygienické utierky, jednorazové plienky ...);

- biologické čistenie v miestnosti biologického čistenia - inštalácia strojno-technologického zariadenia do 4.linky
biologického čistenia a výmena opotrebovaného strojno-technologického
zariadenia v jestvujúcich linkách biologického čistenia
- odvodnenie kalu – zariadenie na odvodnenie kalu s príslušenstvom;

2. Biologické čistenie
Prekračovanie kapacity technologicky vybavených a využívaných 3 liniek
biologického čistenia z dôvodu napájania sa ďalších obyvateľov obce na
verejnú kanalizáciu, ako aj kvôli vyšším koncentráciám dusíka v privádzanej odpadovej vode (vplyv poľnohospodárskej výroby);

- riadiaci systém pre ovládanie strojov
a zariadení.

Česlice namontované a v prevádzke

3. Problémy s likvidáciou prebytočného aktivovaného kalu –
ktorý vzniká v procese čistenia odpadových vôd.

Potreba rekonštrukcie a intenzifikácie
ČOV bola nevyhnutná aj z dôvodu, že
zo strany štátnych orgánov bolo vydané v roku 2014 nové povolenie na
vypúšťanie vyčistených odpadových
vôd z ČOV s odtokovými limitmi, ktoré bolo pri súčasnom stave ČOV nutné
dosiahnuť len na obmedzené obdobie

do apríla roku 2017 (vodoprávne konanie).
Z uvedených dôvodov starosta obce
spolu s tímom obecného úradu začali verejné obstarávanie na dodávateľa
rozšírenia a rekonštrukcie ČOV. V rokoch 2015-2016 v troch etapách vysúťažená firma HYDROTECH a.s. realizovala rekonštrukciu ČOV, v rámci ktorej
boli realizované nasledujúce dodávky a
inštalácie:

Cenník vodného a stočného platný pre rok 2017

Realizácia predmetnej rekonštrukcie
ČOV Lozorno umožnila zlepšenie účinnosti procesu čistenia odpadových vôd
a navýšenie kapacity ČOV o ďalších
1 000 ekvivalentných obyvateľov. Dodávka a montáž zariadenia na odvodňovanie kalu umožňujú znížiť celkové
množstvo odpadov produkovaných na
ČOV, čím sa ušetria celkové náklady na
prevádzku ČOV a šetrí sa životné prostredie.
Toto starostu obce stálo nemalé úsilie
a námahu, ktorú vynaložil pri získaní
eurofondov na realizáciu tohto projektu. Potvrdilo sa, že ak chceme niečo v
obci dosiahnuť a nie je to jednoduché,
ak sa dočkáme happy-endu, je to o to
vzácnejšie.

Kategória / Cena za m3

Vodné
bez DPH

Vodné
s DPH
2017

Vodné
od 1.1.
r.2017
s DPH

Stočné
bez DPH

Stočné
s DPH
2017

Stočné
od 1.1.
r.2017
s DPH

Maximálna cena URSO fixná zložka

7

8,40

8,40

7

8,40

8,40

Maximálna cena URSO variabilná zložka

0,5741

0,6889

0,6889

0,6226

0,7471

0,7471

Fakturačná cena pre
obyvateľov od r.2017
Variabilná zložka

0,5741

0,6889

0,6889

0,6226

0,7471

0,7471

Fakturačná cena pre
obyvateľov od r.2017
Fixná zložka

7

8,40

8,40

7

8,40

8,40

Cena pre sociálne slabších
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0,36

0,432

0,432

0,50

0,60

0,60

Avšak s aktívnou spoluprácou LOZORNO spol. s r.o. sa obyvateľom
zabezpečil aj hladký chod odvádzania odpadovej vody z domácností.
Uvedená rekonštrukcia, ale aj odstránenie porúch a únikov vody
pracovníkmi Lozorno spol. s r.o. z
potrubia z dôvodu opotrebovania
použitých materiálov, viedli k zníženiu nákladov, čo výrazne prispelo k Rozhodnutiu URSO k zníženiu
cien vodného a stočného pre rok
2017-2021 (viď tabuľka Cien vodného a stočného).
Text a foto: Lucia Hájniková
Konateľ LOZORNO spol. s r.o.
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Naša obec nechce zvážať bioodpad, kompostovanie
je výhodnejšie
šenie – kompostovanie v záhradných
kompostéroch.

Naša obec plánuje na jar 2017 zahájiť
projekt domáceho kompostovania. Reaguje tak na nový zákon o odpadoch,
ktorý je v platnosti od 1.1.2016 a zároveň na vysoké množstvo zeleného odpadu, ktorý sa nachádza v zmesovom
komunálnom odpade.

• kompostovací zásobník, v ktorom
budú tieto domácnosti kompostovať
nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Vyhláška č. 371/2015 Z.z. definuje, že
na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu
zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b)
tretieho bodu zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby každá
domácnosť mala
• zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia
odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne
v období mesiacov marec až november
alebo

Analýza odpadu 2016

Variant triedenia bioodpadu do zberných nádob a jeho následný vývoz zberovou spoločnosťou vyšiel podľa kalkulácie finančne náročnejší, naša obec
sa preto rozhodla pre ekologickejšie,
ekonomickejšie a zmysluplnejšie rie-

Cieľom tejto zmeny je nielen splniť zákonné povinnosti, ale najmä odbúrať
biologicky rozložiteľný odpad z nádob
na zmesový komunálny odpad. Jeho
množstvo totiž tvorí viac ako polovicu
objemu týchto čiernych nádob. Toto
zistenie vyplynulo z analýzy odpadu,
ktorá sa v našej obci uskutočnila v júni
2016. Ak budú totiž obyvatelia Lozorna
kompostovať tento bioodpad na svojich záhradách, obec sa vyhne veľkým
objemom skládkovania a tým pádom
dokáže ušetriť na platbách za zvozy odpadu. V budúcnosti sa to môže pozitívne prejaviť na jednotlivých poplatkoch
za odpady pre domácnosti.
V obci je v súvislosti s tematikou zelených odpadov naplánovaná na jar
2017 prednáška
pre obyvateľov, ktorá bude zameraná
práve na predstavenie kompostovania
biologicky rozložiteľného odpadu v
záhradných kompostéroch. Počas
prednášky sa občania budú môcť dozvedieť viac o tom,
aké je kompostovanie nenáročné a
prospešné pre domácnosť či životné
prostredie.
Foto: www.menejodpadu.sk
Viac informácií na poradni
www.komposter.sk

Kompostovanie s radosťou!
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Tvorí sa nový územný plán obce Lozorno
Proces obstarávania nového územného plánu pre našu obec
sa práve začal. Pripravuje sa tak najdôležitejší dokument, ktorý Lozorno bude na ďalších 10 - 15 rokov mať. Nový územný
plán obce Lozorno 2017-2027.
Tento dokument bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, určovať jeho zásady a regulatívy so zreteľom na životné prostredie, ekologickú stabilitu
územia, kultúrno-historické hodnoty, územný rozvoj a tvorbu krajiny.
Aby bol nový územný plán obce dobre pripravený, kvalitný
a napĺňal zásady udržateľného rozvoja obce, v ktorej sa nám
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bude dobre žiť, je potrebná účasť obyvateľov i organizácií na
jeho tvorbe.
Príprava nového územného plánu je teraz v najdôležitejšej
časti. Začal sa proces získavania podkladov a návrhov, na
ktorých bude nový územný plán vystavaný. Prosíme preto každého občana, firmy a organizácie, aby spísali svoje
predstavy, požiadavky, námety o tom, ako by mala obec teraz a v budúcnosti vyzerať. Tieto podklady prosíme doručiť
do 31. 1. 2017 na Obecný úrad Lozorno, ktorý ako orgán
územného plánovania rieši prípravné práce a obstaráva
územnoplánovaciu dokumentáciu.
Komisia pre tvorbu územného plánu
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Advent tak „po našém“

Plný autobus dôchodcov z Lozorna sa
29.11.2016 vypravil do Trnavy. Ani nie
tak za trhmi, veď čo už my okrem zdravia a pohladenia od najbližších potrebujeme? Veď každý z nás je „prerostuý
nemocama“ a preto sme chceli poňať
advent tak „po našém“. Navštíviť sakrálne pamiatky, dať „Očenáš“ za tých,
ktorých ľúbime. Veď už naše starenky v
40-tych rokoch minulého storočia, vlakom sa viezli do Trnavy, uctiť si „Obrázek žehnajúcej Panny Márie“ a pomodliť sa za odvrátenie vojny.

Na cestu nás vyprevádzal,
ako sa patrí, pán starosta.
V Trnave nás čakali dvaja
sprievodcovia, ktorí nám
predostreli históriu od prvých zmienok o Trnave.
Potom sme si prešli do centra na obed, na trhy. Jedni
si pokúpili medovinku, iní
chutné oškvarky, niektorí
kvalitné „fusakle“ . S dobrou náladou, ale s očakávaním a rešpektom sme sa
presunuli do arcibiskupského úradu.
Srdečne sme boli prijatí Otcom arcibiskupom Jánom Oroschom. Jeho Exelencia nás najprv v prijímacej miestnosti
oboznámil so sakrálnymi pamiatkami
a ich históriou. Potom sme prešli do
kaplnky. Po krátkej modlitbe a požehnaní sme sa presunuli do spoločenskej
miestnosti.
Nikdy sme si nemysleli, že sa niekedy
v živote dostaneme na tento úrad. Ani

že budeme tak milo prijatí a pohostení.
Otec arcibiskup má charizmu, má všetky atribúty „dobrého človeka“. Porozprával nám, ako rád chodil do Lozorna
a prejavil radosť, že sme sa stretli, že v
spomienkach sa môže vrátiť do rodiska
jeho matky. Viacerých osobne poznal.
Každému venoval milé slovo. „Jak
ináč? Po našém, po záhorácky a velice
miuo“. Vďačným podaním ruky prejavil
dobrotu srdca.
Lúčili sme sa s prianím, aby mu Panna
Mária Trnavská silu dodávala v jeho
náročnom a zodpovednom poslaní. Ďakovaniam obojstranným nebolo konca
kraja.
„...a pozdravte šeckých, ceué Lozorno,
žehnám Vám...“, boli záverečné slová
Otca arcibiskupa. Prežili sme krásny
deň, aj počasie nám prialo. Ale zaspať
večer sme nemohli...boli sme rozcítení,
potešení, plní najkrajších dojmov.
Výbor JDS, foto: Vojtech Valach

Mikulášske posedenie pre členov JDS v Lozorne
Zišli sme sa 6.decembra v Centre kultúry. Zahájenie previedla p. predsedníčka
Milka Kelečínová. Srdečne sa dôchodcom prihovoril aj p. starosta Ľ. Húbek.

Za celý rok sa nazberalo 26 jubilantov.
Od 60 až po 85-ročných. Každému sa
na tvári zračila radosť a spokojnosť.
Vinš jubilantom pripravila p. Š. Mundoková. Kvetinku do rúk vložila p. A.
Hájková a p. J. Masárová.

80 roční jubilanti

65 roční jubilanti

Na úvod vystúpili malé mažoretky pod
taktovkou p. D. Hurbaničovej. A potom
už škôlkari s p. učiteľkou S. Ščepánovou. Každé dieťa iné, všetky však šikovné. Malí šoumeni. Radosť pozerať...

75 roční jubilanti

85 roční jubilanti

70 roční jubilanti

Po chutnom obede a grátis kávičke od
p. vedúceho reštaurácie Zorno nám
členky výboru podonášali chutné koláče a nápoje od jubilantov.

Na záver sa všetkým poďakovala za
účasť podpredsedníčka p. M. Lančaričová. Je to už medzi nami dlhé roky
zaužívané. Sme tu všetci ako jedna
rodina. Veľmi dobre sa už poznáme, a
preto radi spoločne tento predvianočný
čas prežívame.
Advent nám prináša svetlo, čo nezháša,
advent nám prináša stíšenie pre sny, pre
veľmi krásne Vianoc dni,
keď sa stretnú naše rodiny pri jasličkách v
kruhu Božej rodiny.
Prajeme si, by prežili sme ten krásny lásky
čas
a narodený Ježiško obdaril v Novom roku
všetkých nás.
T.M., výbor JDS
Foto: Vojtech Valach
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Zaspievali sme si s legendou
dva a pol hodinový hudobný zážitok
(a vďaka skvelej svetelnej technike
i vizuálny).
Dojatý srdečnými ováciami z publika
mi po koncerte prezradil, že sa mu u
nás spievalo lepšie ako v Bratislave, kde
boli deň predtým. Lebo atmosféra v
malej sále plnej ľudí, ktorí sú kúsok od
neho, spievajú s ním a môže si s nimi
podať ruku je oproti veľkej hale neporovnateľná.

Publikum ocenilo speváka dlhým a srdečným potleskom, ktorý si on vďačne užíval. Po ľavej strane
jeho „pravá ruka“ - brat Jan Neckář

V novembri nám bolo cťou, že prijal
naše pozvanie do Lozorna p. Václav
Neckář so skupinou Bacily. Spevák a
filmový herec Václav Neckář sa narodil
v roku 1943 v Prahe. V rokoch 1968 až
1970 pôsobil spoločne s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou v známej skupine Golden Kids. Neskôr však
už účinkoval s vlastnou skupinou Bacily, tento rok je tomu presne 45 rokov
od ich vzniku. Zároveň si v tomto roku
pripomína 50 rokov od vydania svojho
prvého albumu. Celkovo sa len na značke Supraphon predalo od roku 1965 už
viac ako 7,6 miliónov kusov jeho platní.
Úspešnejší je v tomto snáď už iba Karel
Gott.
Ako herca sme ho mohli vidieť v oskarovom filme Jiřího Menzla Ostře sledované vlaky, ďalej hral vo filmoch
Skřivánci na niti alebo Šíleně smutná
princezna. Naspieval piesne k filmom,

napr. Jak utopit doktora Mráčka aneb
Konec vodníků v Čechách, Jak
básníci přicházejí o iluze, Pelíšky
alebo Páni kluci.

Barbora Hurajová (zdroj: CT, wikipedia),
foto: Julo Nagy

V roku 2002 postihla Václava
Neckářa vážna mozgová mŕtvica, po ktorej sa musel znovu
učiť chodiť i hovoriť. Nepamätal si texty svojich skladieb
a musel sa všetko učiť odznova. Ako sám hovorí, nie je
nič horšieho pre speváka, ako
zabudnúť všetky svoje pesničky. Svojou húževnatosťou
a tvrdou prácou na sebe však
toto obdobie zvládol, vrátil sa
na javisko a dokáže opäť vystupovať a spievať svoje evergreeny.
Na autogramiádu si poniektorí priniesli aj vlastné platne

V Lozorne sme tak mali možnosť si vypočuť a zaspievať si s ním hity
ako: Tu kytaru jsem
koupil kvůli tobě,
Stín katedrál, Kdo
vchází do tvých snů
(má lásko), Andělé
strážní, nádherné
balady a tiež pieseň
Půlnoční, obrovský
hit označovaný za
jednu z najkrajších
vianočných piesní
21. storočia. Spolu
so svojim bratom
Janom
Neckářom a skupinou
Bacily nám tak
Zážitok z koncertu V. Neckářa a skupiny Bacily je nezabudnuteľný
dopriali
úžasný
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I keď určite po celom dni unavený,
ochotne potešil svojich priaznivcov aj
autogramiádou a spoločným fotením
po koncerte. A podľa dozvukov môžem smelo povedať, že tento pokorný
a skromný spevák zanechal v mnohých
srdiečkach nezabudnuteľnú stopu.
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Sviatosť birmovania prijalo 42 detí
za našich birmovancov, aby boli svedkami nádeje a lásky a prinášali duchovné ovocie pre svoj život, ale i pre život v
našej farnosti.
Z.F.,
foto: Zlatka Rybárová (www.zlatkaphoto.sk)

Dňa 12.11.2016 sa v našej farnosti,
v kostole Sv. Kataríny Alexandrijskej,
uskutočnila birmovka. Bola to veľmi
milá a dôstojná slávnosť aj z toho dôvodu, že v našej farnosti sa táto sviatosť udeľuje raz za 3-4 roky. Hlavným
celebrantom bol pomocný biskup Jo-

zef Haľko, ktorého na sv. omši privítal
pán farár Vladimír Sabo. Na sviatosť
birmovania sa pripravovalo 42 detí
počas jedného roka. Udelenou sviatosťou birmovanci získavajú dary Ducha
Svätého, ktoré kresťanom pomáhajú na
duchovnej ceste k zrelosti. Modlime sa

Mikuláš prišiel aj do CK Lozorno
mocníkmi anjelikmi
do sály CK Lozorno,
kde im za básničku
alebo pesničku dal
sladký balíček.

Slávnostný príchod sv. Mikuláša v sprievode
anjelikov pomocníkov

Ani tento rok sv. Mikuláš nezabudol na
deti v Lozorne a prišiel aj so svojimi po-

Ale ešte skôr než
prišiel, naše ochotnícke divadlo VaDiDlo Lozorno potešilo deti i rodičov
svojim predstavením Dvaja tovariši.
Rozprávka o tom,
že pokora a dobrota
srdca víťazí nad zlo- Pesničku či básničku mohli Mikulášovi predniesť „deti“ každého veku
bou a chamtivosťou
zanechala pre deti i dospelých pekné
posolstvo. Pre spresnenie uvediem, že
naši ochotníci hrali bez nároku na honorár, za čo im
ďakujeme. Výťažok zo vstupného bol použitý
na preplatenie
balíčkov
pre
deti.
Okrem
toho ďakujeme
aj Coop Jednote
za džúsiky. Takže deti poslúchajte, aby sme
sa o rok opäť Naši skvelí ochotníci
stretli v takom
hojnom počte
Barbora Hurajová
ako teraz.
Foto: Tibor Végh, www.tibiphoto.com

Deti stáli v dlhom rade, aby mohli predviesť svoj talent a veru všetky boli
šikovné
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Na výsledky sme hrdí

Po výhrach v okresnom a krajskom
kole sa naša hasičská mládež zúčastnila
republikového kola hry Plameň v Banskej Štiavnici. V deň príchodu sa deti
zúčastnili táborovej olympiády, kde na
nich čakalo niekoľko disciplín. Pri plnení úloh sa skvelo zabávali a organi-

začný tím s nimi. Po olympiáde sme išli
pozrieť na štadión, kde sa konala súťaž
v hasičskom behu cez prekážky na sto
metrov, kde sme povzbudzovali účastníkov. V sobotu ráno nastúpili deti na
zahájení hlavnej súťaže. Súťažilo sa na
dve kolá, v dvoch disciplínach. Deti dali
zo seba to najlepšie, čo sa za krátky čas
naučili a so cťou reprezentovali našu
obec, okres a kraj. Za reprezentovanie v

celoštátnej súťaži deťom a aj trénerom
okresní funkcionári DHZ poďakovali a
odovzdali pamätné plakety.
Posledný augustový víkend sa deti zúčastnili hier s medzinárodným obsadením vo Vysokej pri Morave, s názvom
Hasiči bez hraníc. Súťažilo
sa v ôsmich kategóriách, so
zmiešanými
družstvami,
slovensko-rakúskymi. Napriek jazykovým bariéram,
sa deti museli medzi sebou
dohodnúť, ktorý čo bude vykonávať.

cov. V septembri sa mládež zúčastnila
okresného jesenného kola hry Plameň v
cezpoľnom behu v Sološnici, kde skončili na treťom mieste. O týždeň neskôr
sme boli na súťaži v cezpoľnom behu v
obci Blatné. Túto sezónu sme ukončili
26.11. 2016 na majstrovstvách SR v
halovom hasičskom športe o pohár prezidenta DHZ vo Svite. Ako už tradične
sme sa aj tejto súťaže zúčastnili spolu
s družstvom zo Zohoru, s ktorým úzko
spolupracujeme, za čo mu patrí veľká vďaka. Keď to môžem zhrnúť, táto
sezóna bola veľmi úspešná. Deti táto
aktivita veľmi baví a vidím v nich ďalšiu generáciu hasičov, ktorí budú bdieť
nad našimi domovmi. Ak by mali deti v
Lozorne záujem pridať sa k nám, môžu
prísť na naše tréningy, ktoré mávame v
pondelok o 17-tej hodine na hasičskej
zbrojnici. Žiaľ, z kapacitných dôvodov
v halách musíme mať zimnú prestávku
v tréningoch, a preto začneme trénovať
až začiatkom februára.
Lukáš Morávek
Foto: Ing. Katarína Mackovičová

10. septembra
sa družs t v o
mladých
hasičov
zúčastnilo na súťaži
v Zohore, kde sa súťažilo v dvoch disciplínach, a získali
prvé miesto. V ten
deň bola aj nočná
súťaž mužov, ktorej
sa naši muži zúčastnili a zobrali medzi
seba aj dorasten-

Katarínska hodová zábava
V našej obci sa dňa 26.
novembra 2016 konala
Katarínska hodová zábava. Skvelá kapela Bečkovi chlapci sa postarala o
neustále obsadený parket
zabávajúcich sa. Večera z
diviny, kuracieho mäska
a prílohy chutila určite
každému, čomu nasvedčovali vrátené prázdne
taniere. Poľovníci zabezpečili výborné mäso a s
tým ostatným si poradil
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majster kuchár „Melónek“ p. Peter Prokop. O pitný režim sa postarali poľovníci v bufete. Na spestrenie programu
vystúpil večne živý Elvis alias Juraj Prstek. Zábava pokračovala do neskorých
ranných hodín. Ďakujeme pánovi starostovi za podporu akcie, poľovnému
združeniu Podhorie Lozorno, členom
kultúrnej komisie, sponzorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu.
Adriana Jánošová,
predseda kultúrnej komisie
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MAŽORETKY SOFFI LOZORNO sú tu už 8 rokov
rov za „naj súbor“.

Naše meno SOFFI vieme napísať aj takto

Áno, je to už 8 rokov od vzniku nášho
súboru a tešíme sa z toho, že každý rok
k nám pribúdajú nové a nové tváre a že
staršie dievčatá môžu svoje skúsenosti
a zručnosti odovzdávať mladším kamarátkam.

V novembri nám
naša vedúca zorganizovala tzv.„prespávačku“ – mali
sme ju po prvýkrát
a mala úspech, tak
nám sľúbila, že si to
ešte niekedy zopakujeme. Naši stolnotenisti si jednu
stredu zrušili tréning (za čo im týmto veľmi pekne ďakujeme) a my sme si do sály ŠK v Lozorne
priniesli karimatky a spacáky a strávili
tu jednu noc. Prišla sem za nami aj cvi-

Tento šk. rok je nás 35 dievčat v kategóriách deti, kadetky, juniorky a seniorky
a 20 dievčatiek prípravka, čo sú naše
zlatíčka v škôlke, ktoré sa pripravujú,
aby z nich boli skutočné mažoretky.
Od septembra sme začali svedomito
trénovať a aby sme si okrem tréningov
užili aj zábavu, tak sme sa v mesiaci október zúčastnili aj nášho už tradičného
jesenného sústredenia v Moravskom
Svätom Jáne. Tam sme tri dni nielen
trénovali, ale užili sme si aj veľa zábavy
a tiež sme si vyskúšali, ako sa tancuje
„hip-hop“. Prišla tam za nami cvičiteľka
Veronika, ktorá si s nami zatancovala a
naučila nás aj takú malú choreografiu,
ktorú si hocikedy na tréningoch zatancujeme, keď sa chceme trochu odreagovať. Bolo nám super a už sa tešíme na
naše jarné sústredenie v marci.
Dňa 22.10.2016 sme sa zúčastnili na
mažoretkovej súťaži v Púchove. Priniesli sme si odtiaľ pohár za tretie miesto v kategórii miniformácia kadet, pod
názvom LEGO, a prvýkrát sme tiež získali VIP ocenenie poroty a organizáto-

Naše srdiečka bijú pre tanec

Naše kadetky s medailami na krku

čiteľka Romi, s ktorou sme si zacvičili
Jogu a tak si zase skúsili niečo nové. Do
neskorého večera a aj na druhý deň do
obeda sme usilovne trénovali, a po obede sme si išli zahrať bowling . Tu by sme
chceli poďakovať pani Kopáčovej, ktorá
sa nám trpezlivo venovala. Máme zase
o jeden pekný zážitok navyše a využili
sme tak naplno deň voľna zo školy.
No a na december sme sa tešili asi najviac, lebo sme 4.12. mali náš každoročný twirlingový seminár a netrpezlivo
sme už čakali naše kamarátky – lektorky twirlingu z Čiech. Tereza, Kristýna
aj Eva sú medzinárodné porotkyne a
lektorky twirlingu a tak nás každý rok

naučia vždy nové a náročnejšie prvky,
ktorými sa potom môžeme popýšiť
na našich vystúpeniach. Za našu celodennú snahu sme boli odmenené tým,
že medzi nás po obede prišiel Mikuláš
s čertom a anjelom, a tak únava z náročného tréningu z nás ihneď opadla.
Mikulášovi sme nielen zaspievali, ale aj
ako správne mažoretky aj zatancovali a
on nás odmenil balíčkom sladkostí.
Rok 2016 sme ukončili ako každoročne
vianočnou besiedkou, kde nás naša pani
vedúca odmenila krásnym darčekom
pod stromček a to – malým ruksačikom
s logom Mažoretiek SOFFI Lozorno.
Všetky sme mali z toho veľkú, preveľkú radosť a chceli by sme veľmi pekne
poďakovať nemenovanému sponzorovi
za tieto ruksačiky. Po besiedke sme sa
rozišli domov na Vianočné prázdniny
a už teraz sa tešíme na prvý tréning v
roku 2017.
Na záver by sme chceli poďakovať pani
vychovávateľke v školskej družine Lydke Dujničovej, ktorá nám sponzorsky
prerábala kostýmy pre prípravku. Ďalej pánovi Petrovi Prokopovi z reštaurácie Melónek za pizze na každú našu
akciu, tiež pánovi Richardovi Rybárovi
z reštaurácie Idyla za klubové tričká,
ďalej pani Marte Sládečkovej za sponzorský dar a tiež pánovi Zdenkovi Viskupovi, ktorý sa nám stará o všetku
našu hudobnú produkciu. No a v neposlednom rade našim maminkám, ktoré
sú vždy ochotné pomôcť našej pani vedúcej pri organizovaní všetkých akcií,
ktoré sme mali a aj budeme mať.
Takže všetkým menovaným aj nemenovaným, ktorí nám fandia a podporujú nás patrí VEĽKÁ VĎAKA.
Vaše Mažoretky SOFFI Lozorno
a vedúca Dana Hurbaničová
Foto: D.H.

Aj Mikuláša sme vedeli roztancovať
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Zrnká spomienok Materskej školy
Čas rýchlo utekal, koniec roka sa približoval a v škôlke sme
prežili veľa zaujímavých, zábavných, či poučných činností i
sviatočných chvíľ.

baby chodníček domov. Objavili sladký, chutný medovníkový
domček, stretli sa s ježibabou, ktorú svojou súdržnosťou a
šikovnosťou dokázali premôcť a našli svoju cestičku domov.

V sedle na koníkoch sa našim škôlkárom
veľmi páči a
tak znovu prišli
piati inštruktori s koníkmi
a deti absolvovali ďalšiu časť
„ a n i mo te ra pie“. Za odmenu
koníkom
ponúkli prineAnimoterapia je super
sené maškrty –
sušený chlebík,
rožtek, jabĺčka či mrkvu. A oni ich s radosťou a veľkou chuťou
veľmi radi schrúmali.

Predškoláci z triedy sovičiek a žabiek navštívili v rámci spolupráce so ZŠ prvé triedy. Stretli sa so svojimi bývalými kamarátmi, dnes prvákmi. Tí im so svojimi triednymi učiteľkami priblížili učenie v prvej triede, školské prostredie a prácu
na vyučovacej hodine. Zoznámili sa s pani učiteľkami a prváci
im predviedli, čo už vedia a čo našich predškolákov v škole
čaká. Spolu sa učili, spoznávali písmenká, čísla, niektorí spievali a spolupracovali na pracovnom liste, kde prváci písali a
škôlkári list dokončili vyfarbovaním. Vzájomne sa obdarovali
darčekmi. Všetkým sa v škole páčilo a už teraz sa tešia, že aj
oni sa čoskoro stanú prvákmi. Vďaka triednym učiteľkám prváčikov škôlkári prežili svoju prvú ozajstnú školskú vyučovaciu hodinu. Cestou sa zastavili ešte v školskej kuchyni a mohli
pozorovať, ako im pani kuchárky práve dokončujú obed.

Medzi deti prišlo profesionálne divadielko Dúha
s poučnou rozprávkou O
neposlušnej mamine. Dve
neposlušné a hašterivé deti
robili svojej mame veľké
starosti. Vyústenie nastalo vtedy, keď súrodenci
prestali zvládať situáciu a
pochopili, že byť dospelým
a vychovávať deti nie je až
tak jednoduché, ako to vyzerá.
Neposlušná mamina
Deti, ktorých rodičia prejavili záujem o osvetový program
Dental Alarm sa učili správne si čistiť zúbky. Zúčastnili sa
štyroch školení s praktickou inštruktážou. Školenie prebiehalo v MŠ štyri dni po pol hodine. Bolo prispôsobené chápaniu a vnímaniu škôlkárov. Obsahovalo veku primerané prednášky o dentálnej hygiene, výžive a praktickú časť, kde si deti
osvojovali správnu techniku umývania zúbkov.

Zúbky si už vieme umývať správne

Marionetové divadlo Pod hríbikom zahralo deťom rozprávku
O Jankovi a Marienke – klasický príbeh o dvoch súrodencoch, ktorí pri zbieraní jahôd stratili čarami prefíkanej ježi-
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Vyskúšali sme si byť ozajstnými „školákmi“

Čas adventu sme
prežívali v harmónii a očakávaní.
Priniesol
deťom
tradične dedka Mikuláša, spoločné
pečenie medovníkov,
starodávny
zvyk Na Lucie, vianočné zdobenie celej škôlky, vystupovanie predškolákov
na mikulášskom
posedení pre Jednotu dôchodcov a
na záver vianočnú besiedku pri
stromčeku. Vianoce i Nový rok deti
prežili v kruhu svojich rodín a tak sme Mikuláš bol ku každému dobrý
sa lúčili so želaním,
aby sme sa všetci v novom roku stretli zdraví, šťastní, pripravení na ďalšie spoločné chvíle a zážitky.
Soňa Ščepánová, foto: Silvia Polášová
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Zo života Základnej školy
Vianočná besiedka

Rozprávková atmosféra vianočných dní nás obklopuje rok
čo rok. Tešia sa dospelí aj naše deti. Stalo sa už tradíciou,
že žiaci našej školy pod vedením pedagógov pripravujú v
tomto období pre svojich rodičov a blízkych „Vianočnú besiedku“. Tento rok sa konala vo štvrtok 15.12.2016 v CK
Lozorno. Divákov sme preniesli do rozprávky O dvanástich
mesiačikoch. Spolu s Maruškou sme ukázali, aké pekné chvíle
zažila v spoločnosti kamarátov počas celého roka. Krásny večer pripravený s láskou sa skončil piesňou „Tichá noc“.

sťami. A čo s tými, ktorí počas roka mali sem-tam problém s
poslúchaním? To už sme nechali na našich čertíkov. Náš mikulášsky deň bol plný radosti, smiechu, sladkostí a príjemnej
nálady.

Thomas Puskailer CHRISTMAS UNPLUGGEDTOUR

Vianočný koncert v podaní slovenského speváka holandského pôvodu a úspešného interpreta prvej sezóny Česko
Slovenská Superstar - Thomasa Puskailera v rámci jeho koncertného turné Unpluggedtour. Aj takto príjemne prebehlo jedno dopoludnie v CK Lozorno. Na Thomasa a gitaristu
Andreja Urbanského, ktorý hral looping, čo je vrstvenie rôznych gitarových zvukov a ktorý ho sprevádzal počas celého
vystúpenia sa prišli pozrieť všetci žiaci našej školy. Thomas
si s nimi zaspieval známe svetové vianočné skladby White
Christmas, Jingle Bells a Rudolf the Red Nosed Reindeer. Tí
ho za odmenu naučili slovenské koledy a najkrajšiu vianočnú
pieseň Tichá noc si spolu zaspievali po anglicky a po slovensky. Thomas predstavil aj svoje vlastné skladby z debutového
albumu Make Believe. Atmosféra počas vystúpenia bola živá
a výborná hudobne aj vokálne.

Poďakovanie
Deti nás svojimi vystúpeniami previedli celým rokom

Vedenie ZŠ v Lozorne ďakuje v svojom mene a v mene svojich
zamestnancov, žiakov a rodičov pánovi starostovi Ľubomírovi Húbekovi, obecnému zastupiteľstvu a všetkým zaintere-

Deti deťom

Kto dáva – dvakrát dostáva. Táto stará pravda v čase predvianočnom platí dvojnásobne. Naši žiaci i učitelia to veľmi dobre
vedia a preto sa rozhodli v spolupráci s Centrom voľného času
v Malackách a so Slovenským zväzom telesne postihnutých
zorganizovať v škole predvianočnú zbierku hračiek, s ktorými sa už nehrávajú, ale ktoré určite urobia radosť iným deťom. Dobrých detí a zaujímavých hračiek sa u nás našlo za
plné škatule. Ba niektorí z nich priniesli aj úplné nové hračky. Ďakujeme všetkým žiakom našej školy, ktorí sa dokázali
rozlúčiť so svojimi obľúbenými hračkami s úmyslom potešiť
niekoho, koho nikdy nestretnú. Aj o tom sú Vianoce.

Svätý Mikuláš

K tradíciám
našej školy
patrí i sviatok svätého
Mikuláša,
ktorý ako je
už zvykom
p r i p rav u j ú
pre mladších
spolužiakov
naši deviataci. Na dnešný
deň čakajú
Mikuláš s anjelmi rozdávali deťom sladkosti
všetky deti.
Tešili sa naň
aj naši najstarší. Preobliekli sa za Mikuláša, anjelikov, čertov
a vyrazili na svoju každoročnú púť po našej škole. Pri putovaní sprevádzali sv. Mikuláša piati anjeli a samozrejme nechýbali ani čerti. Pri návšteve tried si spoločne s deťmi zaspievali,
zarecitovali a veľa sa nasmiali. Za to, že deti celý rok vzorne
poslúchali a pracovali ako včielky, ich anjeli odmenili sladko-

Zrekonštruovaná telocvična nám robí radosť

sovaným za vymaľovanie a zútulnenie priestorov celej školy
a za opravu časti školského chodníka. Zároveň ďakujeme aj
pánovi Stanislavovi Lazarovi, ktorý zastrešoval celkovú rekonštrukciu telocvične a sponzorsky sa podieľal na rekonštrukcii kúrenia. Rekonštrukcia telocvične bola financovaná
z prostriedkov MŠVVaŠ SR a OÚ. K telocvični bol vybudovaný bezbariérový prístup.
ZŠ Lozorno, foto: archív školy

Naše triedy sú krásne vymaľované
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Lozorňáček – viac ako len miesto na efektívne využitie voľného času detičiek či celých rodín
Už to bude rok, čo sa „na scéne“ zrazu objavil Lozorňáček. Prvý rok života je ten najdôležitejší, a tak si dovolíme trošku rekapitulovať. Ak ste na nás, náhodou, ešte „nenaďabili“, dovoľte sa nám najskôr priblížiť:

KTO SME

• Nadšené mamičky, ktoré sa rozhodli
pre ľudí niečo aktívne urobiť v rámci
svojich možností na dobrovoľníckej
báze
• Ľudia so srdcom pre Lozorno a jeho
obyvateľov
• Rozšírením činnosti Materského
centra Muška
• Občianske združenie, všetky aktivity
sú organizované v prospech ľudí z Lozorna a okolia

ČO ROBÍME

• Kurzy pre deti aj rodičov
• Pravidelná hernička pre deti
• Prednášky,
• Workshopy, besedy
• Tvorivé dielničky
• Aktivity pre mamičky
• Spoločné „rodinné“ podujatia, výlety, dovolenky atď.

PREČO TO ROBÍME

• Chceme byť mostom medzi ľuďmi,
spájať osudy, prispieť k vytváraniu
nových životných príbehov
• Spríjemniť a skvalitniť život v Lozorne a okolí prioritne rodinám s deťmi
• Uľahčovať integráciu a pomáhať v
rôznych životných situáciách rodinám
v Lozorne a okolí

Má to zmysel!

Aj keď „chod“ Lozorňáčka je občas pomerne náročný, ale keď sa potom dozviete o rodine, pre ktorú sa vďaka Lozorňáčku Lozorno stalo skutočným domovom, keď ste svedkom nadväzovania nových priateľstiev, keď si maminky navzájom vymieňajú
drahocenné skúsenosti a rady, keď ľudia pomaličky otvárajú svoj životný príbeh aj Vám, keď sa dokonca stávate súčasťou, keď
cítite, že ľudia zisťujú, že viac ako online chaty sa potrebujú osobne stretávať, keď sa jeden na druhého tešia a zdieľajú sa so
svojimi radosťami aj starosťami, keď sa ich stretne stále väčší počet, tak si poviete, že to má zmysel! A hlavne o tom je Lozorňáček! Pridajte sa k nám aj Vy, radi spoznáme aj Vašu rodinku!

Rok 2016 v Lozorňáčku

Na jednej strane hovoríme o prvom
roku života, zároveň však nesmieme
opomenúť fakt, že to až tak prvý a jediný rok nie je, keďže Lozorňáček vznikol vďaka a na základe mnohoročnej
činnosti materského centra Muška. Pre
nás bol tento rok nesmierne obohacujúci a pestrý. Popri „bežných“ aktivitách, ako je hernička, kurzy pre detičky
či mamičky, sme zaradili „do programu“
aj celkom nové, tak pre deti, ako i pre
maminy, či celé rodiny:
• Kurzy varenia/pečenia pre detičky
aj pre maminy pod taktovkou skvelých
a obľúbených mamín Katky Ovečkovej
Medveďovej a Ingrid Vojtkovej
• Prednášky z rôznych oblastí (“vzťahové“ pre manželov/partnerov, „výchovné“, z oblasti zdravia a životného
štýlu atď.)
• Sobotné „babince“, počas ktorých
sme si vyrobili kopu užitočných vecí do
domácnosti (prírodná kozmetika, výroba syrov, zdravé smoothie atď.)
• Burza detského oblečenia „v novom
šate“, t.j. vo forme obchodíka otvoreného 2 mesiace počas našich aktivít
• Fotografovanie, vrátane fotopremien
(profi foto+profi vizáž)
• Montessori herničky so sympatickou
Dankou
• Projekt na podporu HANDMADE výrobcov
• Spoločné rodinné dovolenky (“Lozor-
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ňáček family tour“ sa postaral o letné
dovolenky v Podhájskej a Kováčovej,
počas ktorých sme sa navzájom lepšie
spoznali, zažili kopu zábavy a spoločne
urobili program deťom aj dospelým)
Občas ste nás mohli zahliadnuť pri predaji rôznych dobrôt či HANDMADE
vecičiek na podporu našich aktivít, čo
bola pre nás vždy milá a cenná skúsenosť.
Dovolíme si odvážne povedať, že sa
celkom vydarili aj 4
väčšie akcie:
• Veľký FAMILY
deň v máji (so štartom na štadióne so
sprievodnými aktivitami, sprievodom po Lozorne a
následným programom v cieli v čarokrásnom prostredí

Boutique hotela Pri mlyne)
• Deň otvorených dverí v septembri
s vlastným stánkom počas Lozorského všelico a s množstvom sprievodných podujatí v exteriéri či interiéri
Lozorňáčka
• Galavečer „Sviatok vďaky“ v novembri, ktorý bol ušitý „na mieru“
našich lozorňáčkovských rodín a bol,
veríme, že príjemným spestrením
jesenných dní a nezabudnuteľným zážitkom
• Lampiónový sprievod so skrášľovaním lampiónov, „svetielkovým“ sprievodom od Centra kultúry do Lozorňáčka s teplým nealko punčom/čajíkom a
koláčikmi od našich mamičiek
pokračovanie na str. 15

ročník XIV : číslo 6 : november/december 2016
dokončenie zo str. 14

Sme nesmierne vďačné za poskytnutý
nový priestor, ktorý sa snažíme zveľaďovať tak, aby sa v ňom každý cítil ako

Spravodaj obce Lozorno

doma. Ďakujeme za možnosť neustále
sa rozvíjať a rozširovať svoje aktivity!
Ďakujeme každému z Vás, ktorý sa
akoukoľvek formou pomoci podpísal
pod toto naše lozornianske dielo! Ďa-

kujeme za každý hlas, ktorý ste nášmu
Lozorňáčku dali v rámci dotačného
programu! Ďakujeme, že spolu môžeme byť toho súčasťou!

ZO SRDCA VÁM ŽELÁME, ABY VIANOČNÉ SVETLO VO VAŠICH SRDCIACH PO VIANOCIACH NESTRATILO SVOJU
SILU, PRÁVE NAOPAK, ABY STE MALI KAŽDÝ JEDEN DEŇ POČAS NOVÉHO ROKA VO SVOJOM VNÚTRI RADOSŤ A
POKOJ NAPRIEK RÔZNYM OKOLNOSTIAM!

Nový rok v Lozorňáčku

Rok 2017 otvárame s týmto „jedálnym lístkom“, veríme, že si vyberie každý a že Vám u nás „bude chutiť“:

AKTIVITY PRE DETIČKY

AKTIVITY PRE MAMIČKY

• pravidelné:
Hernička (pondelky od 16:00, štvrtky od 10:00)
Cvičenie s detičkami na podporu psychomotorického vývoja
(zvlášť pre nechodiace a pre samostatne chodiace detičky) kurz začína v januári
Hudobníček (vekovo pre cca. 2 – 4r.) - kurz začína v januári
Tvorivé dielničky (vekovo pre cca. 2 – 6r.) - jednorazové aktivity na rozvoj kreativity a jemnej motoriky, budú prebiehať
2x do mesiaca počas pondelkovej herničky /od 16:00/ a v soboty doobeda
Montessori aktivity (formu, druh a termín upresníme)

• pravidelné:
Sobotný „babinec“ (2x do mesiaca, rôzne „témy“, napr. výroba prírodnej kozmetiky a vecí do domácnosti, kváskovanie,
fytoterapia, atď.)
HANDMADE večery – 1-2x do mesiaca v týždni podvečer
(rôzne techniky)

NOVÉ! Zlatá brána (vekovo pre cca. 3 – 5r.) - kurz začína

		
Prednášky na rôzne témy (zdravie, výchova, vzťahy atď.)
Séria stretnutí pre budúcich rodičov
Besedy /manželské večery počas Národného týždňa manželstva /február/

v januári, bude prebiehať v utorky od 16:30 a je zameraný na
spoznávanie tradícií starých rodičov prostredníctvom hudobno - pohybových hier. Cieľom je rozvoj motorických a kognitívnych funkcií, socializácia, udržiavanie tradícií, budovanie
sebavedomia, vystupovanie pred publikom.
HANDMADE pre väčšie dievčatá (vekovo pre cca. 6-10r.) - 2x
do mesiaca poobede, rôzne techniky
• nepravidelné:
Varenie pre mamičky a dcéry
Varenie/pečenie pre detičky
Spoločenské hry /pre rôzne vekové kategórie/

• nepravidelné:
„MDŽ – a prečo nie?“ – (11. 3. v CK!) Veľké inšpiratívne stretnutie „lozorňáčkovských“ žienok a ich kamošiek
		

AKTIVITY PRE RODIČOV

AKTIVITY PRE RODINY

		
Veľký FAMILY deň –máj/jún
Uvítanie občiankov – máj/november /v spolupráci s obcou/
Slávnostný galavečer – november
Lampiónový sprievod – november
Spoločné „rodinné“ dovolenky a výlety

Ak máte nápad, tip na nejaké zaujímavé podujatie či aktivitu, prípadne kontakt, resp. viete a môžete s niečím pomôcť, prosím, kontaktujte nás. Napíšte nám aj, ak chcete dostávať informácie o našej činnosti mailom /lozornacek@gmail.com/. Tešíme sa na každý jeden podnet od Vás!

Originálny príchod Mikuláša do ZORNIČKY
Chodí v červenom plášti a čapicou s bielou obrubou. Má dlhú bielu
bradu a deti ho milujú.
Tešia sa na neho každý
rok a čakajú, až príde
do našej ZORNIČKY.
Chodí na saniach, na
ktorých sú zvončeky a
veselo zvonia.

Prišiel začiatok decembra a všetci vieme - malí aj veľkí, že vtedy prichádza
Mikuláš.

Tento rok však nenapadol sniežik a preto nemohol prísť k deťom na saniach.
Ale dostal nápad! Vymyslel, že do ZOR-

NIČKY, aby mohol obdarovať detičky,
príde rozprávkovým autíčkom.
Naštartoval červené autíčko a vydal sa
za deťmi, ktoré už netrpezlivo čakali.
Predtým však bolo v Zorničke divadielko a po ňom deti Mikulášovi spievali
pesničky a recitovali básničky. A za ich
usilovnosť im Mikuláš rozdal darčeky.
To bolo radosti! Deti sa už teraz tešia,
že o rok príde zas a dúfajú, že napadá
sniežik a oni opäť začujú zvončeky na
saniach.
Zuzana Bystroňová,
foto: Zlatka Rybárová (www.zlatkaphoto.sk)
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Domácnosť s vôňou koláčov
Keď stuhol, vyklopili sme ho na tanierik a obsypali lentilkami. Obe sme tanier niesli rodičom do obývačky. Boli
sme pyšné na naše dielo a rodičia mali
úsmev na tvári. Ako keby to bolo včera...
Odkiaľ čerpáš nové inšpirácie na koláče?
Rada si pozerám iné, prevažne zahraničné recepty. Avšak úprimne musím
povedať, že ich málokedy vyskúšam.
Možno nejaký základ, a zvyšok si zmením podľa seba. Rada skúšam nové
chute, kombinácie a mám veľa nápadov
v hlave. Žiaľ, času je menej, ale verím,
že budem skúšať moje nápady už čoskoro.

Kto z nás by si rád nepochutil na skutočne
kvalitných koláčoch? A práve také vyrába
Lozornianka Ingrid Vojtková, mama troch
chlapcov. Premenila svoje hobby na profesiu a tak u nich za „štrekú“ stále rozvoniavajú koláče. Jej koláčiky sú jednoduché, no
pritom veľmi atraktívne, chutné a sú pastvou pre oči. Ingrid pečie prevažne z bio surovín a používa domáce vajíčka a čerstvo
pomletú múku a tak jej dobroty majú príjemnú chuť a vôňu. Vďaka jej šikovnosti
pripravovala sladké pohostenie na niekoľkých oslavách a svadbách. Taktiež ju môžu
ľudia poznať z jarmoku „Lozorské všelico“,
či z kurzov pečenia pre dospelých, ale aj
detičky. Ponúkame vám s Ingrid rozhovor
plný sladkých chutí:
Ako si sa dostala k pečeniu? Bavilo ťa
už od detstva alebo to prišlo až neskôr?
Áno, pečenie ma veľmi bavilo už od
mala. Vždy som pomáhala mame v
kuchyni, často sme piekli torty. Bolo
to však len tak, pre nás, pre rodinu.
Pamätám si, ako si mama lepila sladké
recepty do zošita a mala ich neúrekom.
Boli to také tie staré recepty z časopisov
a kníh a ja som neustále do nich nahliadala. Taktiež sme mali malý zošit, kde
sme mali naše domáce recepty. Som
šťastná, že mi zostali a chystám sa do
nich opäť nazrieť, keď bude viac času.
Pamätáš si ešte na svoj prvý koláč,
ktorý si sama upiekla?
Musím povedať, že si ho pamätám veľmi dobre. So sestrou sme si vymysleli,
že upečieme niečo pre rodičov. Ako úplné začiatočníčky sme zvolili vanilkový
puding, ktorý sme dali do formičky.
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sirupy. Nepoužívam margarín ani iné
umelé prísady. Pravé maslo, kvalitné
vajcia, živočíšnu smotanu a domáce
džemy – to je to pravé orechové.
Ktoré suroviny by mala mať každá
správna gazdiná v kuchyni?
Myslím, že by mala každá gazdinka
dbať na správny výber kvalitných surovín a radšej zaplatiť viac za kvalitu.
Zaručene budú jej výrobky voňavejšie a
chutnejšie.

Máš nejaký obľúbený druh koláčov,
ktoré obzvlášť rada pečieš?
Tortičky sú pre mňa na 1.mieste. Moje
najobľúbenejšie recepty sú z francúzskej kuchyne. Tartaletky, makarónky,
profitelorky. Rada pečiem aj cheesecaky.
Skúsenosti si získala aj na cukrárskych kurzoch v zahraničí, boli pre
teba cenné?
Približne pred mesiacom som bola v Paríži. Bol to môj veľký sen, ktorý som si
splnila. Bolo to 5 dní úžasnej atmosféry
v škole pečenia, plné vôní, úžasných receptov a skvelých ľudí. Musím povedať,
že to bolo veľmi inšpirujúce. Verím, že
sa tam raz opäť vrátim. Taktiež rada
navštevujem kurzy v Čechách, v Brne či
Prahe. Sú pre mňa takisto plné inšpirácií. Rada by som však navštívila podobné kurzy v Británii a Taliansku.
Stotožňuješ sa aj s aktuálnymi zdravšími variantmi cukru a múky, či vyznávaš aj tradičné prísady?
Mojou zásadou je používanie prvotriednych, kvalitných surovín. Rada vyrábam aj zdravé varianty a koláčiky, na
ktorých si môžu pochutiť aj ľudia s intoleranciou na lepok či laktózu. Vo veľa
receptoch nahrádzam cukor za rôzne

Čím sú tvoje koláče výnimočné a odlišné od iných?
Musím povedať, že keď si moje výrobky
pochvaľujú a vravia že sú výnimočné,
som nesmierne rada. Sama viem, že
musím ešte veľa zlepšiť, doladiť či vymyslieť. Verím, že nesklamem.
Aký je tvoj najväčší sen týkajúci sa
pečenia?
Môj sen bol kurz pečenia v Paríži. Ten
som si splnila. Takisto som snívala o
tom, že si raz otvorím vlastnú kaviarničku s cukrárňou, kde by som mala
prevažne moje koláčiky. Ani neviem
ako, ale tento ďalší sen prišiel tak nečakane a narýchlo. Momentálne tam
nemám vlastné výrobky, ale verím že
čoskoro sa objavia aj tam a zákazníci si
radi prídu ochutnať nejaký môj koláčik.
A v Lozorne sa nechystáš otvoriť kaviareň?
Ak sa nájde vhodný priestor, určite áno.
Ďakujeme Ingrid Vojtkovej za rozhovor
a prajeme jej veľa úspechov. Viac informácií nájdete na jej webovej stránke
http://ingascookies.com a kontakt na Ingrid je 0903 835 595.
Rozhovor pripravila Gabika Ulehlová
Foto: archív Ingrid Vojtkovej
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Rubrika zdravia

Milí čitatelia,

dinou alebo budeme zdravšie žiť, nájdeme si lepšiu prácu a mnohé iné. Aspoň
tak uvádza Journal of Clinical Psychology, pričom štatistika ukázala, že naša
snaha o naplnenie trvá v 71 % prípadov
len dva týždne a potom bum, končíme.
Dokonca len 8% ľudí dokáže splniť novoročné predsavzatia. Tento fakt nám
veľa entuziazmu nepridá a naskytá sa
nám otázka, či vlastne majú novoročné
predsavzatia nejaký význam alebo je
hlúposť sa niečím takým zapodievať?

máme tu začiatok nového roka, ktorý
každoročne pre mnohých z nás predstavuje akýsi zlomový bod, po ktorom
sa chceme plní nadšenia a motivácie
pustiť do zmien v našom živote.
Prejaví sa to v novoročných predsavzatiach ako želanie, že už nebudeme fajčiť, schudneme, viac ušetríme a menej
minieme, budeme tráviť viac času s ro-

Podľa môjho názoru naozaj Nový rok
môže predstavovať pomyselnú štartovaciu čiaru. Ak uvažujete o schudnutí,
získaní kondície, alebo zdravšom stravovaní, tak smelo do toho bez otáľania.
Dôvod prečo tak často zlyhávame pri
novoročných predsavzatiach je aj ten,
že nemáme stanovený konkrétny cieľ.
Chcieť len schudnúť nestačí, ale pred-

savzať si schudnúť 5 kíl za tri mesiace,
to už je oveľa presnejší a stimulujúcejší
cieľ. Takisto chcieť zdravšie žiť nebude dostatočné, avšak vypiť denne 10
pohárov vody, cvičiť trikrát v týždni a
jesť pravidelne aspoň trikrát za deň,
to predstavuje ten správny začiatok.
A aby počiatočné nadšenie rýchlo nevystriedala demotivácia, skúste urobiť
opatrenia vopred. Napríklad vyberte si
obľúbenú športovú aktivitu a pretavte
to do konkrétneho skutku: zakúpte si
permanentku do fitnes centra, kúpte si
už teraz oblečenie vo veľkosti, do ktorej
sa chcete dostať alebo si nakúpte zdravé potraviny vopred.
Premeniť želanie na konkrétny cieľ
môže byť kľúčom k tomu, aby sme výsledky štatistiky úplne vyvrátili a mali
rok 2017 o niečo úspešnejší.
Patrik Húbek, FitRock Lozorno

Z denníka obecnej polície
Október
2016
- Na oddelenie Obecnej
polície Lozorno sa dostavila vedúca predajne
COOP Jednota za účelom oznámenia krádeže tovaru neznámym zákazníkom. Na základe kamerového záznamu predajne bolo
zistené, že sa jedná o štátneho občana
Rumunska ubytovaného v obci. Koordinátor zamestnanca sa ospravedlnil a
nahradili predajni vzniknutú škodu na
odcudzenom tovare.
- Na požiadanie SS OO PZ Stupava bolo
vykonané preverenie oznámenia ohľadom hádzania kameňov na cestu z diaľničného nadjazdu nachádzajúceho sa
pri križovatke ciest smerom na Plastic
Omnium. Prejdený nadjazd nad D-2,
ako aj železničný nadjazd, kde sa však
nikto nenachádzal.
- Hliadka Obecnej polície riešila bitku
na štadióne, kde sa pobili medzi sebou
občania z Plaveckého Štvrtka. Vec bola
vybavená na mieste.
- V čase o 21:00 h bola hliadka požiadaná z dôvodu vyťaženosti hliadky OO
PZ Stupava o asistenciu pre RZP, ktorá

riešila problém s pacientom s psychickými problémami. V čase o 21.35 h sa
tiež na adresu dostavila hliadka z OO
PZ Malacky, ktorá spolu s RZP osobu
eskortovala do NsP Malacky.

November 2016
- Hliadka v nočných hodinách riešila na
Športovom námestí ublíženie na zdraví.
Jednalo sa o partiu mladých ľudí v podnapitom stave, kde sa dvaja z nich pobili v čase asi o 2:10 hod. tak, že druhý
zostal ležať na zemi a nehýbal sa. Hliadka na mieste zistila, že má tržnú ranu
na hlave a na tvári. Poškodený dýchal
a začal sa hýbať. Bola privolaná RZP a
hliadka z OO PZ Stupava. RZP stanovila predbežnú diagnózu otras mozgu.
Poškodeného previezla do nemocnice
na Kramároch. Uvedenú skutočnosť
ako aj páchateľa uvedeného skutku si
prevzala hliadka OO PZ Stupava.

nosť si prevzala hliadka z dopravnej
polície OR PZ v Malackách.
- V čase o 21:00 h hliadka OP v súčinnosti s hliadkou OO PZ Malacky a
psovodmi z BA vykonala pátranie po
maloletej osobe. Maloletá osoba bola
nájdená v poriadku a o 21:35 h si ju
prevzal rodič.
- Hliadka požiadaná SS OO PZ Stupava
z dôvodu vyťaženia hliadky OO PZ Stupava o preverenie oznámenia, v ktorom
sa malo jednať o rodinné spory. Oznamovateľka mala nezhody so zaťom. Vybavené na mieste. Vyrozumené OO PZ
Stupava o vykonaných opatreniach.

- Hliadka vykonala doprovod lampiónového sprievodu z CK Lozorno do RC
Lozorňáček na Športovom námestí .
- Hliadka OP zabezpečovala miesto dopravnej nehody, kde vodič červeného
Peugeot-u dostal pred obcou šmyk na
zľadovatelej vozovke a narazil do protiidúceho Hyundai Santa Fe a následne
vbehol na pozemok vytýčený stĺpikmi.
K zraneniu osôb neprišlo, len k poškodeniu dvoch vozidiel. Uvedenú skutoč-

Aj pri takejto raritnej nehode asistovali naši
policajti. Všímajte si pozorne dopravné značky
pri ceste!
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Našim turistom jeseň priala
tiež občerstvili, podebatili, zaspievali pri gitarách a cez Korenecké lúky a
Lintavy pokračovali na Skalu. Tu sme
sa ako vždy vďaka dobrej viditeľnosti
pokochali pohľadom na naše krásne
hory, jeden na druhého a na našu lozorniansku priehradu, z ktorej sa už šírila
vôňa preparádnej fazuľovej polievky od
nášho dvorného kuchára R. Masára.
A kto sa skôr najedol, ten skôr tancoval.
Hudbu nám zabezpečil M. Havel.
Stáva sa už tradíciou, že jesenné túry
venujeme poznávaniu lozornianskych
hôr. Tu treba poďakovať p. učiteľkám
zo ZŠ, že našu snahu berú a akcie vždy
podporia hojnou účasťou. Tento rok
sme si pozreli Vrchné Čisto (525,6 m),
ktoré sa nachádza
kúsok za Červeným
domčekom smerom
na Košariská, a Vrch
(556,1 m), ktorý
je medzi Skalou a
Tureckým vrchom.

Túra na Vrch

Jesenné počasie našim turistom naozaj
prialo, v podstate tak, ako aj celý rok.
Veď ako už ktosi zo starších a zdatnejších povedal - nie je zlé počasie, je len
zle oblečený turista.
Začiatkom októbra sme absolvovali
prechod hrebeňom Kamennej brány a spolu s organizátormi z Pezinka,
kamošmi z Modry, Bratislavy a Doľan
ochutnali varené vínko, špekáčiky a po
družnej debate na „Troch jazdcoch“ prešli na Veľkú Homolu (709 m). Rozhľadňa je síce z bezpečnostných dôvodov
uzavretá, ale malú zastávku si tu, tak
ako aj po iné roky, neodpustíme.
Aj napriek tomu, že jesenný „Lozorský okruh“ v slovenskom turistickom
kalendári nie je a jeho dobrá povesť sa
šíri len ústnym podaním našich kama-

No a na záver mi dovoľte v mene výboru
TO Lozorno poďakovať všetkým, ktorí
sa po celý rok angažovali, pomáhali a
radili nám.
Mali sme šťastie aj na takýto úlovok

rátov, účasť predčila naše očakávania. Z
priehrady sme cez vinohrady prešli na
Červený domček. Ten si asi najviac užili
naše deti, ktoré si pochutili na špekáčikoch a sladučkom čajíku. My sme sa

Túry na Vrchné Čisto sa zúčastnili aj deti zo ZŠ

Vďaka vám všetkým a precíznym
príprávam nášho predsedu sa nám
naozaj darilo.
M.M., foto: Alojz Dvoran

Zima sa už viditeľne blíži

OBECNÁ ZABÍJAČKA
pod taktovkou turistov, bude vďaka p. starostovi 18.februára 2017 v areáli ŠK Lozorno.

Všetkých srdečne pozývame!
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Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
15.1.2017 o 16:00 hod.

Divadlo Žihadlo: SNEHULIAČKOVCI
Zimná rozprávka, ktorá ponúka veselý a napínavý príbeh
jednej snehuliackej rodinky, plný snehu, spevu, šantenia a
nehy...
Hrá: Vlado Zetek a deti
Vstupné: 2 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku
Spojené s vyhodnotením súťaže o najlepšieho diváka roka
2016. Prineste si zo sebou svoje Rozprávkové poukazy!
Február

Centrum
kultúry
Lozorno

PIESNE
DONSKÝCH KOZÁKOV

KURZ

SPOLOČENSKÝCH
TANCOV
pre začiatočníkov

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.

sólisti Donského kozáckeho chóru

Kurzom vás budú sprevádzať diplomovaní učitelia
spoločenských tancov z tanečnej školy ASTRA.
Z Rostova na Done s bajanom,balalajkou, rytmickými
nástrojmi a neopakovateľnými hlasmi prichádzajú na
svoje piate európske turné sólisti Donského kozáckeho
chóru do LOZORNA, aby zaspievali piesne rodného kraja
a najznámejšie ruské piesne.

Čaká vás 10 lekcií. Stretávať sa budete
raz do týždňa (v utorok) po 60 minút.
Prvá hodina je 7. februára o 18:30 h.
Prihlasovať sa treba v pároch.
Cena za osobu (platí sa na prvej lekcii):
- dospelí: 70 €
- mládež do 18 rokov: 60 €
Prihlasovanie najneskôr do 31.1.2017
na adrese: centrum.kultury@lozorno.sk

5.3.2017 CENTRUM KULTÚRY
17.00h

Centrum kultúry
a vzdelávania
Lozorno

www.lozorno.sk

LOZORNO

vstupné:5,-

predpredaj vstupeniek: CK Lozorno a Reštaurácia ZORNO

12.2.2017 o 16:00 hod. v CK Lozorno
Veselý a bláznivý KARNEVAL pre deti. Každá maska dostane odmenu.
Vstupné: 3 €

| 19 |

Spravodaj obce Lozorno

Január

Centrum
kultúry
Lozorno
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Ôsmy

Obecný
Ples

21. január 2017
o 19:00 hod.
v CK Lozorno

Cena: 25 €. V cene: uvítací prípitok, večera,
dezert, kapustnica, program.
Do tanca hrá skupina New Generation.
www.lozorno.sk
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