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zadarmo

O Lozorne sa hovorilo aj v Paríži
19. júna Lozorno žilo hudbou. V reštaurácii Villa Fortuna znelo reggae v podaní
Thierryho a Freda, v pohostinstve u Celáka hrala country kapela Coutry Trop
a na hlavnom pódiu v Centre kultúry
sa striedala jedna hviezda za druhou.
Program otvorili miestni umelci – spevácke súbory Enem Tak, Loza a Ženský
spevácky zbor z Lozorna. Spevácke
vystúpenia striedali tanečné kreácie mažoretiek, aerobic, či detský talent – saxofonista Jožko Kotvan. Ďalší detský talent, výherca talentmánie v ZŠ Lozorno

Gabo Pyšný s kamarátom nám zaspievali krásne rómske piesne.
Po domácej sekcii prišli na rad hostia. Zuzka Homolová a jej nádherné šansóny,
po nej charizmatická Katka Koščová
predviedla svojou tvorbou a spevom niečo
úplne iné, ako si pamätáme zo Superstar.
Jazzoví majstri z kapely Soulmates spolu so speváčkou Monikou Masarovičovou
navodili príjemnú nostalgickú atmosféru.
Pokračovanie na strane 12

Mám rada prácu s ľuďmi

Rozhovor s pani Škopekovou, držiteľkou ocenenia za zásluhy pri práci s telesne postihnutými ľuďmi
1. V akej organizácií pôsobíte?		
					
Je to občianske združenie – Slovenský zväz
telesne postihnutých, základná organizácia Lozorno. V tomto združení som od roku
1995. Na budúci rok bude 45. výročie od založenia tohto občianskeho združenia, ktoré
pomáha telesne postihnutým.

Výbor pozostáva z 8 členiek, ale spolu
máme okolo 170 členov. Sú to väčšinou obyvatelia Lozorna, ale aj ľudia z okolitých obcí.
Samozrejme ľudia rôznych vekových kategórií - od detí až po seniorov.
Pokračovanie na strane 10

2. Ako si spomínate na svoje začiatky
v združení?
Začínala som ako pokladníčka, neskôr som
sa venovala organizácii kultúrnych podujatí. V roku 2004 som bola zvolená za predsedníčku tejto organizácie.
3. Koľko členov tvorí toto občianske
združenie?

Čitateľská
súťaž
Zúčastnite sa II. ročníka letnej čitateľskej súťaže „Prázdninová knižnica“ o knižné ceny, ktoré venuje starosta obce. Súťaž prebieha od 1.7.2011
do 31.8.2011. Informácie v knižnici.

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 683 39
+421 905 912 976
+421 915 507 684
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

Spoločenské okienko

Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 23.06.2011
OZ v Lozorne schvaľuje Záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok
hospodárenia v sume 105 676,76 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov previesť do rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra za rok 2010.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu auditora za rok 2010.
OZ v Lozorne odročuje bod č. 4 žiadosť
p. Renáty Vaníkovej o odkúpenie obecného pozemku vedeného na LV č.4151 p.č.
672/25, diel č. 2 o výmere 41m2, ktorá bola
odčlenená od parcely č. 672/121 na budúce zasadnutie OZ a ukladá finančnej komisii pripraviť všetky podklady pre predaj pozemku.
OZ v Lozorne berie na vedomie vzdanie sa
funkcie hlavného kontrolóra obce p. Milana
Micháleka a zároveň v zmysle § 18a odst.
2, zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení vypisuje výberové konanie na hlavného
kontrolóra obce na čiastkový pracovný úväzok (1/2 ZFPD, t.j 84hod./mes.) Výberové konanie bude vypísané prostredníctvom
web stránky obce po prijatí tohto uznesenia.
OZ v Lozorne zamieta žiadosť predloženú
spoločnosťou AIG /LINCOLN (APP Lozorno) o prechodné zníženie dane z nehnuteľnosti na r. 2011.
OZ v Lozorne súhlasí s výmenou parc.
č. 9187/70 v k.ú. Lozorno vo výmere 134
m2 za časť obecnej parcely č. 9159 vo výmere 134 m2 v zmysle žiadosti Martina Hofera, bytom Lozorno č. 480. Náklady spo-
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jené s vyhotovením GP (geometrický plán)
a prevodom zámennej zmluvy do KN (katastra nehnuteľností) znáša žiadateľ.
OZ v Lozorne v zmysle zákona č. 154/2011
Z.z. stanovuje plat starostu nasledovne:
vo výške 2284 eur/mes.
Starosta obce informoval prítomných
o chystanej výstavbe ropovodu zo Schwechatu smer Jablonica, Senica.
Hlavný kontrolór obce p. M. Michálek informoval prítomných o nedostatkoch v
systéme vykazovania cenotvorby vodného
a stočného za uplynulé obdobie (do r. 2011).
P. Malovcová poďakovala starostovi, kultúrnej komisii aj poslancom za pomoc
a za podporu pri akcii – 35.výročia ženského speváckeho súboru. Pripomenula morálne odškodnenie v zmysle jej žiadosti prideliť jej náhradný pozemok.
Starosta podal informáciu o výsledkoch
správy fy BAJO LEGAL, ktorá celú záležitosť prešetrila a zároveň jej OZ prisľúbilo, že jej záležitosť s morálnym odškodnením bude riešená na zasadnutí OZ v mes.
09/2011.
P. Pacera pripomenul, že treba riešiť poplatky a určiť pravidlá na zbernom dvore.
P. Ing. Trnková informovala prítomných
o jej výsledkoch, ktoré zistila v súvislosti
s obstaraním CK. Ďalej sa zaujímala, či obec
získala dotáciu na rekonštrukciu ČOV.
Starosta podal informáciu, že kamióny nad
7,5 t od polovice júna 2011 nebudú jazdiť
v smere od Lozorna do Jablonového po ceste tr. II/501.
Starosta informoval prítomných o neúspešnom zavŕšení žiadosti o NFP z MŽP z OP
ŽP (ČOV)

Starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a ukončil rokovanie o 22,40 hod.

Zomreli
Radičová Anna
Fabian Anton
Ing. Šiša Michal
Karovičová Štefánia
Haramiová Františka
Mundoková Jaroslava
Sabo Milan

72 r.
64 r.
76 r.
78 r.
83 r.
77 r.
75 r.

Narodili sa
Drahošová Nina
Matejovič Tomas
Zeman Jozef
Šimeková Martina
Božec Martin
Galba Ján
Rindoš Tomáš

Darovali krv
Najvácnejšiu tekutinu
3.6.2011 z našej obce darovali:
Krejčiová Viera
Lányi Lukáš
Paluk Peter
Cabadaj Stanislav
Halinár Peter
Kocan Miroslav
Rybár Jozef ml.
Kubová Alexandra
Dujnič Milan
Lehman Fedor
Gašparovič Milan
Bordáč Rudolf
Masár Tomáš
Nerad Ľubomír
Podhradský Andrej
Foltýnová Zuzana
Lacková Michaela
Brenerová Mária
Brenerová Lucia
Brenerová Barbora
Šorec Pavel
Marková Eva
Tomašových Lukáš
Kubenková Svetlana
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Milí spoluobčania!
dôsledku finančné náklady na likvidáciu
čiernych skládok idú zo spoločného vrecka, teda z obecného rozpočtu.

Dovoľte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie
pozdravil. Tým občanom, ktorí majú dovolenku pred sebou, prajem príjemné prežitie
dovolenky a tým, ktorí už svoju dovolenku
ukončili, želám veľa zdravia a pracovných
úspechov. Jednoducho povedané, uhorková sezóna je stále v plnom prúde, aj s jej
sprievodnými javmi, hoci typ tohtoročného leta je trocha zvláštny, hlavne jeho daždivé počasie.
Aj nepriazeň letného počasia nebráni niektorým našim spoluobčanom sa chovať iracionálne a povedal by som až netradične.
Mám na mysli hlavne porušovanie zákona, spolunažívania a slušnosti. Ak mám začať s menej problémovými vecami, tak sú
to čierne skládky odpadu, ktorých je v chotári obce neúrekom. Tu vidím, že dohovor
a milé slovo neplatí, takže pristupujeme
k tvrdšiemu spôsobu riešenia nezodpovedných spoluobčanov. V konečnom

Ďalej je to neustály problém (obzvlášť toto
leto kvôli dažďu) s ČOV a s prívodom dažďových vôd do kanalizácie a následne
do ČOV. Tak isto začneme konať aj v tejto veci a občania, ktorí majú dažďové zvody - ríny svojich nehnuteľností napojené na ČOV, majú ešte čas na ich odpojenie
od splaškovej (obecnej) kanalizácie. Sú
v platnosti „Všeobecné zmluvné podmienky pripojenia na obecný vodovod a obecnú kanalizáciu“, kde je všetko vysvetlené a popísané. Tak isto som nezabudol ani
na odstraňovanie veľkých kameňov pred
svojimi domami.
Záverom mi dovoľte vážení spoluobčania
sa venovať najproblematickejšej téme a to
sú krádeže v obci a poškodzovanie súkromného majetku, ktoré v tomto období vybočujú z normálu. Robím s OP, s OOP Stupava a s OZ obce kroky na zamedzenie krádeží v obci a zefektívnenie činnosti OP. Ale
aj tu máme svoje možnosti. Prijať viac členov OP? Asi áno, ale sme limitovaní rozpočtom obce. Chceme skombinovať účinnejšie monitorovaciu techniku a výkon služby členov OP. Som ale presvedčený, že tak
trochu si môžeme za to aj sami a to svojou
nevšímavosťou a ľahostajnosťou. Prečo?
Jednoducho preto, že dianie v obci je nám ľahostajné a po vykonaní priestupku okamživ dňoch: streda od 15,00 hod - 18,00
hod a sobota od 9,00 hod - 15,00 hod.

OZNAMY OBCE
Nelegálne skládky

Podmienky ukladania odpadu sú zakotvené v prevádzkovom poriadku Zberného dvora, nakoľko odovzdanie odpadov
na Zbernom dvore je pre občana obce Lozorno do schválenia sadzobníka bezplatné. Prevádzkový poriadok je vyvesený na
úradnej tabuli obce a na webe obce Lozorno – www.lozorno.sk.

Je až neuveriteľné ako dokážeme
„skrášľovať“ naše okolie obce skládkami
odpadu. Pri prechádzkach v našich lesoch
sa nám naskytne pohľad na dielo vytvorené aktivitou ľudí, ktorým nezáleží
na životnom prostredí.

te všetci vieme všetko. Mám osobný zážitok
z Nemecka. Pri viacdenných služobných cestách sme využívali voľný čas na
prehliadku mesta, v ktorom sme boli ubytovaní . Stalo sa mi raz, že som „zablúdil“
medzi obytné domy a zrazu sa objavila polícia.... Okamžité legitimovanie a dopytovanie sa, čo v danej štvrti robím. Po vysvetlení, že som iba na prechádzke a som
na návšteve v tej a tej firme, mi policajt doporučil uvedenú lokalitu ihneď opustiť. Prečo asi sa tam tí policajti zjavili? Jednoducho,
bol som cudzinec v danej lokalite a tým pádom som možno bol pre obyvateľov podozrivý.... Čiže samotní obyvatelia vykonávali svojim spôsobom prevenciu a informovali
políciu o cudzích ľuďoch. Prečo to nefunguje aj u nás? Prečo vieme všetci všetko až po
vykonaní priestupku? Prečo nedržíme spolu a neinformujeme sa navzájom o veciach,
ktoré sú v rozpore so zákonom a slušnosťou? Prečo sa v mnohých prípadoch zapodievame malichernosťami a podstatné veci
nám unikajú? Prečo....?
Celkom na záver, aby som iba nekritizoval
a nezavádzal ešte pochmúrnejšiu náladu, než akú nám vytvára samotná príroda,
dovoľte mi poďakovať sa za vašu podporu
a pomoc s dennodennými problémami
a starosťami. Želám vám pokojné prežitie prázdnin, krásne dovolenkové obdobie,
ale hlavne veľa zdravia a šťastia.
S úctou váš starosta Ľubomír Húbek
V prevádzke je tiež Obecné kompostovisko, umiestnené za železnicou v areáli PD Lozorno. Je označené informačnou
tabuľou. Prevádzková doba: streda od
15,00 hod - do 18,00 hod, sobota od
9,00 hod - 15,00 hod.
Vlasta Hubková

Zberný dvor

Obec musí tieto nelegálne skládky likvidovať z vlastných finančných prostriedkov, pritom tieto prostriedky by mohli
byť využité na budovanie obce.
V obci zabezpečujeme pravidelne 2x
ročne zber nadrozmerného odpadu a tiež
je v prevádzke pre občanov obce Lozorno Zberný dvor, s prevádzkovou dobou

Chceme žiť na smetisku?

Obecné kompostovisko
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Centrum kultúry má nové označenie
a sad plný detskej fantázie
buľa bude umiestnená v najbližších dňoch
z Hlavnej ulice.
V júni nám svojimi pestrými maľbami spestrili múr pri budove CK deti zo Súkromnej
základnej umeleckej školy a deti zo ZŠ Lozorno. V septembri toto svoje dielo dokon-

čia a my sa budeme môcť kochať krásnymi
výtvormi, vďaka ktorým bude ulička pri
CK veselá, plná farieb a detskej fantázie.
Barbora Hurajová, Centrum kultúry Lozorno
(foto: bh)

Od júna má Centrum kultúry konečne
označenie, ako má byť. Návrh urobil grafik
Julo Nagy a samotné tabule (okrem písmen a erbu) vyrobila a venovala firma Haramia, za čo jej srdečne ďakujeme. Ďakujeme aj firme strechy Kovanič AZ za bezplatnú montáž prvej tabule. Druhá ta-

Prázdninový pozdrav od starostu
Dovolím sa s vami podeliť o zážitky z tohtoročného „motorkovania“. Ako každý rok,
aj tento som s partiou priateľov vyrazil
na 10 dňovú Tour 2011. Jej cieľom malo
byť Chorvátsko, Čierna Hora, plavba loďou z Dubrovníka do Bari (Taliansko),
odtiaľ na juh Talianska (Lecce, Taranto) a popri Jadranskom mori smer Alpy. Čerešničkou na torte boli skutočne Alpy s ich najvyšším vrcholom Grossglockner (2 550m.n.m,
vyššie s motocyklom to skutočne nešlo).
Cesta bola jednoducho napísané super!!!

Tenis v Lozorne
Vážení rodičia, milé deti. Keďže vás
ešte čaká pár týždňov prázdnin, máme
pre vás lákavú ponuku. Náš Tenisový
oddiel v Lozorne vás chce pozvať na naše
tenisové kurty, prísť si zahrať tenis. Stačí
len, ak zavoláte nášmu hospodárovi pánovi Valachovi na tel.č. 0905 583 314,
príp. na tel. číslo 0905 652 569 alebo
0908 767 667.
Poplatok za 1 hodinu na 1 dieťa
je 1,- euro.
Pozn.: Vstup na kurty je len v tenisovej obuvi a treba si priniesť tenisovú raketu.

Misia bola splnená do bodky, prešli sme
4020 km, videli sme a zažili veľa pekného,
ale aj menej dobrého. A čo bolo na celej tour
najzaujímavejšie? Zažívam to každý rok a je
to stále aktuálne a najkrajšie z celej cesty.
Je to cesta domov a príchod na rodnú hrudu. Myslím, že každý bude so mnou súhlasiť, že uvítanie s DOMOVINOU a s RODINOU je zážitok nad zážitky.
Ešte raz Pán Boh zaplať!
Váš starosta

Aj v Lozorne sa vieme podeliť
Začiatkom augusta zorganizovalo Centrum
kultúry spolu s neziskovou organizáciou Pomocný anjel (so sídlom v Nižnej na Orave)
zbierku šatstva. Ľudia mohli priniesť obnosené a vyradené šaty, deky, periny, návliečky a textílie, ktoré im bolo ľúto vyhodiť a teraz mali príležitosť s nimi niekomu pomôcť.
A bolo toho neúrekom , o čom svedčí aj naša
fotografia. Pomocný anjel to bude prerozdeľovať tam, kde to najviac potrebujú: sociálnym zariadeniam, nemocniciam, domovom dôchodcov, detským domovom, doliečovacím ústavom ale aj jednotlivcom a rodinám. Všetkým vám, ktorí ste sa do tejto
zbierky zapojili, srdečne ďakujeme!

V Lozorne je detí ako smetí.....
Každoročne sa stretávame s veľkým záujmom o umiestnenie detí do našej materskej školy. Ani tento rok nás nesklamal,
dokonca presiahol všetky očakávania.
Hneď od prvých marcových dní sme evidovali veľké množstvo žiadostí o umiestnenie. Do konca marca bol ich počet 42. K
nim ešte musíme pripočítať 8 nevybave-
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ných žiadostí z minulého roka. Našou snahou je uspokojiť čo najväčší počet rodičov
a tak už roky učiteľky pracujú s nadstavom
detí v triedach, čo si vyžaduje značnú fyzickú i psychickú záťaž. Aj tento rok nebude
výnimkou. Aby sme vyšli rodičom v ústrety,
prijali sme 30 detí namiesto 21. Uprednostnili sme deti, ktorých rodičia pracujú a majú

trvalý pobyt v Lozorne. Na to, aby sme
mohli uspokojiť požiadavky všetkých rodičov, intenzívne rokujeme s OÚ a hľadáme
vhodné riešenia. Avšak až čas ukáže, ktoré
z navrhovaných možností sa nám podarí
zrealizovať.
Jana Uhliarová, MŠ Lozorno
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Júnové klebietky materskej školy
hybovo športové činnosti. Neskôr sa dejiskom stal školský dvor. Ruka v ruke s radosťou a smelosťou si zmerali sily v športových
aktivitách a disciplínach. Sprítomnenie
priateľstva a radosti sa nieslo celým dopoludním. O zážitkoch z prežívania hovoria
i naše fotografie.

Mesiac jún bol pre nás krásny mesiac,
v ktorom sme si mohli užívať teplejšie počasie. Pre nás „škôlkárov“ niesol i prívlastok
„posledný“ - lebo po ňom nás čakali krásne dni, ktoré sa volajú prázdniny. Niesol
i prívlastok „rozlúčkový“- pretože i tento rok podala naša materská škola rúčku
na rozlúčku 26 predškolákom, ktorých
v septembri čaká I. ročník ZŠ.
Na MDD sme si viac ako inokedy pripomenuli, že tvoríme len časť veľkého sveta, v ktorom žijú aj iné deti rôznych národností a kultúr. V edukačnej hre Deti sveta
sa viedli k akceptácii každého, tolerancii národností a vyznaní. Počasie nám veľmi neprialo, po nočnom daždi bola na dvore tráva mokrá a tak sme prvú zábavno súťažnú
časť zrealizovali jednotlivo po triedach. Deti
radostne prežívali ponúknuté súťaže a po-

O tom, ako sa chrániť pred nehodami a úrazmi a o svojej práci nám prišiel porozprávať
príslušník obecnej polície Mgr.Prušanský.
Miestom konania bol altánok na školskom
dvore. V malej „policajnej akadémii“ hovoril deťom ako jazdiť správne a bezpečne,
o ich bezpečnosti a pravidlách na vozovke.
Zoznámili sa s jeho pracovným výstrojom,
porozprával im o svojej práci a veľký zážitok
mali z jeho služobného auta a možnosti sedieť v ňom. Na záver dostali vymaľovánky
s dopravnou tématikou.
V tomto mesiaci sa konal plavecký výcvik
5-6 ročných detí. Deti chodili na malackú
plaváreň Malina a v rukách skúsených plavčíkov získavali elementárne základy plávania. Celý týždeň v rozsahu 10 hodín získavalo 25 detí ako korytnačky a delfíny základy plávania a každý účastník dostal „mokré
vysvedčenie“.
O živote a užitočnosti včiel deťom porozprával p.Tvrdoň, otec Matúška Tvrdoňa. Priblížil deťom život včiel vo včelstvách,
funkciu matky a jej potomkov - trúdov a robotníc, ktoré vykonávajú všetky práce v úli
aj mimo neho. Deti mohli priamo pozorovať vzhľad včielky a trúda, prípravu plátov pre včely. Zahrali si hru, v ktorej hrali
rolu kráľovnej, trúdov a pomocníc a cez hru
spoznávali ich funkciu v úle. V závere deti
ochutnávali sladký a zdravý med.

Muzikus. Krásne dramaturgicky spracované predstavenie plné hudby a zábavy patrilo medzi najkrajšie profesionálne predstavenie u nás v tomto roku. Atmosféru exotických krajín vniesol účinkujúci černoch
oblečený v africkom odeve v roli kúzelníka,
ktorý za sprievodu afrických bubnov menil
deti na exotické zvieratká. Manéžou sa stala
trieda a rolu zvierat hrali samotné deti. Cez
piesne, akordeón a africké bubny sa deti
preniesli do bohatej ríše zvierat a melódii
rôznych žánrov a dynamiky.
Deň pred koncom školského roka sa všetky
deti stretli v altánku na dvore na slávnostnej rozlúčke s predškolákmi. Dvorom
sa ozývali tóny detských piesní a básní s tématikou rozlúčky s MŠ a odchodu do prvej
triedy ZŠ. Budúci prváci si pripravili bohaté pásmo, v ktorom vystupovali jednotlivo
i v skupinách. V závere im zaspieval výber 3-5 ročných detí. Lúčenie pokračovalo
i v posledný deň školského roku. Budúci školáci z rúk triednych učiteliek prijali
„Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania“ a knihu na pamiatku. Materská škola a my všetci v nej sme podali rúčku
na rozlúčku 26 predškolákom.
Soňa Ščepánová
(foto: archív MŠ)

Na sklonku prázdnin deti prežili skvelú zábavu s výnimočným predstavením Cirkus

Škôlka v novom šate
Hoci je čas prázdnin, detský džavot a pracovné nasadenie v materskej škole neutíchli ani počas týchto letných dní. Plní elánu
a optimizmu sme sa pustili do druhej etapy prestavby v MŠ. Prvá sa uskutočnila
v máji vybudovaním parkoviska pre rodičov
a druhá sa týka rekonštrukcie sociálnych
zariadení. Museli sme kompletne vymeniť
vodovodné a kanalizačné potrubie, prerobiť elektriku aj kúrenie. V tomto čase už nadobudli dve oddelenia novú a krajšiu podobu, ešte nám zostáva urobiť drobné úpravy,
aby sme sa mohli pustiť do posledného oddelenia pre našich najmenších. Deti tak
dostanú krásny darček do nového školského roka, za čo by sme sa chceli poďakovať.
Naše veľké ďakujem patrí starostovi obce
p.Húbekovi, jeho ústretovému prístupu,
záujmu a ochote. Ďalej ďakujeme predsedníčke RZ p.Hájnikovej, ktorá oslovila podni-

kateľov v obci a tým zabezpečila časť finančných prostriedkov. Tiež samotným podnikateľom, ktorí finančne prispeli na rekonštrukciu. Naša vďaka patrí aj usilovným rukám a pracovnému úsiliu majstrov, a tiež
zamestnancom MŠ, ktorí zabezpečili bezproblémový chod MŠ aj v týchto sťažených
podmienkach.

Ešte nás čaká veľa práce na samotnej rekonštrukcii i upratovaní, veríme, že nás pracovné nasadenie a optimizmus neopustí a všetko zvládneme podľa plánu.

stav pred rekonštrukciou

stav po rekonštrukcii

Jana Uhliarová, riaditeľka MŠ
(foto: Lucia Hájniková)
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35. výročie ženského speváckeho zboru
Dňa 12. júna sa v našej obci konala
významná oslava. Pýtate sa, kto bol ten
jubilant? Bolo ich veľa - celý náš ženský spevácky zbor z Lozorna. Písal sa
rok 1976, keď sa naše ,,ženičky“ rozhodli, že sa začnú stretávať a nacvičovať ľudové a záhorácke piesne. V tom čase s
nimi nacvičovali aj pán Janko Šurina
a Janko Vlček. Našu obec reprezentovali na rôznych akciách a súťažiach. A čo je
krásne, venovali sa aj charitatívnym podujatiam. My ako obec sme hrdí na to,
že aj keď počet v spevokole sa začal zužovať, za tých 35 rokov je určite veľa
nezabudnuteľných vystúpení a zážitkov. Veľká vďaka patrí tým, ktorí na tejto oslave spievali, ale aj tým, ktorí sa zúčastnili a kedysi patrili do ženského spevokolu. Viete, vy vždy budete jeho súčasťou, lebo to duševno a aj spomienky na vás v ostatných vždy zostanú.
Na oslavu prišli aj manželia Tóthoví
z Dolných Orešan, zaspievať prišli spevácka skupina Loza a mužský spevácky zbor Enem tak. Ďakujeme reštaurácii Zorno za výborné a cenovo výhodné
občerstvenie. Naozaj nám vyšli v ústrety. Dúfam, že oslávenkyne aj hostia strávili spolu s nami príjemné nedeľné popoludnie.
Adriana Jánošová
predseda kultúrnej komisie
foto: Paulína Vatrtová

Vážení spoluobčania,
bolo od vás veľmi milé, že ste prišli a
spolu s nami prežili slávnostné chvíle
pri oslave 35.výročia založenia Ženského speváckeho súboru v Lozorne.

vystúpení sme vždy povedali: ,,ale dnes
posledný raz,,. Vždy však prišla výzva.
Bolo treba ísť vystupovať, predtým však
nacvičovať.

Dňa 19.6.2011 sme do slávnostnej kytice vložili 35-tu ružu. Boli ste vďačné
publikum, niektoré piesne ste spolu
s nami vyspievali. Nálada kypela cez celú
sálu CK. Naše piesne našli vďačného poslucháča. Od založenia nášho súboru náš
repertoár tvoria prevažne piesne o matke, o rodnom kraji a domovine. Je naším prianím, aby takéto piesne žili v povedomí nás všetkých. Aby sa ich učili aj
mladí s takou láskou, s akou sme ich my
od svojich mamičiek a ,,starének,,
do vienka dostali.

Aj v našom súbore boli slová, čo sa nevyslovili, ale aj chvíle, na ktoré sa nezabúda.
Ale to boli obruče, čo nás držali pokope.
Čas plynul, pesničiek sťa lupeňov na ruži
pribúdalo. Pribúdali roky a s nimi aj neduhy. Bolo nás čím ďalej tým menej.

Celých 35 rokov sme spievali, aby sme
iným radosť robili. Oslávili sme 10-te výročie založenia súboru, 20-te, 25-te aj
30-te. Vždy sme sa držali hesla: ,,radšej
spevom ako hnevom,,. Kamarátstva stále žijú v nás. Nezničil ich čas. I keď po
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To, že ešte spoločne fungujeme, nie je
výsledkom jednotlivca. Je to aj vašou
zásluhou, že ste nás v tejto činnosti podporovali, napomáhali a fandili. Dodávalo
nám to guráž.
Veľkým prínosom je pre nás Mgr. art Pavel
Zajáček. Pod jeho odborným vedením spievame už dva roky. Doprevádza nás na akordeóne, robí aranžmá a hudobné modulácie
k novým piesňam.
Tak, ako sa rok za rokom radí, je už na nás

dobre znať, že už nie sme vôbec mladé a je
na čo spomínať.
Naším krédom stále bolo, čo najdlhšie
vydržať.
Spomíname všetky rady, keď sme spievať
začínali.
Vďaka Bohu, že sme 35 liet vydržali.
Veľmi si vážime vás, ktorí ste si nás
prišli vypočuť. Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli k spestreniu programu osláv: súboru LOZA a súboru ENEM TAK.
Ďakujeme p. starostovi Ľubomírovi
Húbekovi za finančné krytie osláv ako aj
pánom podnikateľom za dary.
Veľmi si vážime prácu členiek kultúrnej komisie OÚ pri zabezpečení osláv.
Ďakujeme p. PaeDr. Božecovej Oľge,
p. Mgr. Hurajovej Borke a predovšetkým predsedníčke kult. komisie OÚ
p. Adrike Jánošovej za veľkú pomoc
pri organizovaní a sprievodné slovo.
		
Antónia Malovcová
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Letný denný tábor v CK sa vydaril

Posledný júlový týždeň to v Centre kultúry bzučalo ako v úli. Letný denný tábor
sa postaral o zábavu pre skoro 30 detí.
Každý deň bol tematicky iný. Napríklad
počas „Umeleckého dňa“ si deti batikovali tričká, kreslili, tvorili a užili si aj
maľovanie na tvár.
V “Rozprávkový deň“ si deti najprv
podľa vylosovaných slov napísali svoj
vlastný rozprávkový príbeh, potom vymysleli scenár, pripravili kostýmy, scénu, kulisy a nakoniec nám svoju rozprávku aj zahrali. Keďže boli štyri družstvá,
boli aj štyri rozprávky. A jedna lepšia ako
druhá. Deti boli veľmi tvorivé a šikovné,
v niektorých z nich drieme naozajstný
herecký talent.

Zuzka Ondrušová, ktorá si prišla s nami
zaspievať, zahrala nám na gitare, naučila deti nové pesničky a porozprávala sa
s nami o hudbe. Na záver deti čakalo prekvapenie v podobe afrického hudobníka
Thierryho. Spestril nám program skvelou bubnovačkou, do ktorej sa mohli
všetci zapojiť, či už so svojimi povyrábanými nástrojmi, alebo s požičanými bubnami, ktoré Thierry so sebou priniesol.
Myslím si, že napriek upršanému počasiu, ktoré prevládalo celý týždeň, si deti
odniesli z tábora skvelé zážitky, našli nových kamarátov, naučili sa niečo nové
a hlavne sa nenudili. Moja vďaka patrí
najmä animátorom, ktorí venovali deťom svoj čas, energiu a s láskou a trpezlivosťou sa im venovali.

V „Športový deň“ ich čakala olympiá-

Barbora Hurajová, foto: Paulína Vatrtová

da, deti súťažili v rôznych pohybových,
ale aj v slovných hrách. Počas „Zvieratkového dňa“ deti v rámci vychádzky
hľadali zašifrované odkazy, ktoré skrývali hádanky o zvieratkách. Mali sme
naplánovanú aj exkurziu na Ranč Abeland, spojenú s opekačkou, ale počasie
nám skrížilo plány a tak sme deň ukončili rozprávkou.
Zaujímavý bol aj „Hudobný deň“, kedy
si deti povyrábali svoje vlastné hudobné
nástroje. Našim hosťom bola v ten deň aj

Poďakovanie
Ďakujeme rodine Nižňanskej za zakúpenie 400 ks guličiek do suchého
bazénu v Centre kultúry.
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Kde bolo, tam bolo....
Bolo to jedného pekného júnového
dňa, keď sa zišla odborná porota, aby
vyhodnotila a slávnostne odovzdala ceny a diplomy deťom, ktoré sa zúčastnili literárnej súťaže: „Kde bolo,
tam bolo, napíš rozprávku...“. Tejto súťaže sa zúčastnilo 21 detí z Lozorna.
Mali dané kritériá: v príbehu má vystupovať aspoň jedno zvieratko, ktoré
zasiahne do deja, prvý stupeň mal
mať prácu na 1- 2 strany, druhý na 2-4
strany. Deti sme rozdelili do troch kategórií: 1.ročník 1.stupňa, 2.-4.ročník
1.stupňa a 2.stupeň. Musím povedať,
že čítanie prác našich detí mi prinieslo
úžasný zážitok a potvrdilo, že detská
fantázia je nekonečná a nádherná ríša.
Zvlášť chcem oceniť prváčikov, ktorí
si pod vedením p. učiteľky Zuzky Ondrušovej svoje príbehy aj samy ilustrovali. Deti mali zážitok z člena poroty
– Tibora Hujdiča (alias pána Mrkvičku), ktorý výherné práce dramatizovane prečítal. Ďalší členovia poroty boli
mladá slovenská spisovateľka Marja
Holecyová, študentka Rebeka Nagyová, pani učiteľky zo ZŠ Lozorno Miroslava Vrbinská a Nina Krištofová, spisovateľka Veronika Šikulová a manažérka CK Lozorno Barbora Hurajová.

Výhercovia:
1.ročník 1.stupňa:
1.miesto: Rastík Vavríček
2.miesto: Terezka Vrbinčíková
3.miesto: Barborka Trnková
Uznanie poroty: Timko Huraj
a Šimonko Harák

2.-4.ročník 1.stupňa:
1.miesto: Margarétka Rušinová
2.miesto: Adrianka Garajová
3.miesto: Natálka Dvoranová
Uznanie poroty: Maximilián Harák

2.stupeň:
1.miesto: Matej Huraj
2.miesto: Lada Haráková
3.miesto: Juliana Haráková
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Výhercovia získali knižné ceny z vydavateľstva Fragment, diplom a drobné darčeky. Diplom za účasť v súťaži
a drobný darček získali aj ostané deti,
ktoré síce porota nevybrala, ale aj ich
rozprávky boli veľmi pekné, vtipné
a zaujímavé. Sú to: Mirko Dvoran,
Laura Ondrušová, Maťko Škopek,
Matúško Janeba, Martinka Kelečínová, Ninka Poláková, Klára Filasová,

Paulína Výbošťoková a Ivana Brennerová. Všetkým deťom ešte raz gratulujeme a v ďalšej tvorbe želáme veľa
úspechov, tvorivosti a dobrých nápadov. Niektoré z výherných rozprávok
budeme postupne uverejňovať v detskom okienku.

BH
foto: archív vydavateľstva Fragment
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Detské okienko

Prinášame vám ukážku prác našich malých lozorňanov.
V tomto čísle sú to Rastík Vavríček a Margarétka Rušinová.

Krajina víl

V jednej krajine, ktorú nikto nikdy nevidel, žili víly. Boli to krásne víly - víly dúhy, víly ozdôb, víly
zvierat a tanečné víly. Pomáhali Krajine víl, aby nebola špinavá.
Bolo ich vždy sedem. Bývali v krásnom zámku. Upratovali ho a čistili. Mali aj kráľa a kráľovnú. Kráľ
a kráľovná mali dve deti - syna
a dcéru. Dcéra sa volala Grétka
a syn Kornel. Deti mali zázračné
kone. Grétka nazvala svojho koňa
Jahôdka a Kornel Vidok. Obaja ich
mali veľmi radi a starali sa o ne.

nohy. Spomenula si, že má krídla a tak letela. Doletela k zámku a zaklopala. Vyšla mladá víla
a spýtala sa Grétky, čo tu robí. Grétka jej vyrozprávala, čo hľadá. Víla
jej povedala, že koňa má, lebo tu
lietal. Dobrá víla jej ho dala. Grétka vyčarovala iného koňa, ktorý

sa volal Piny a darovala ho dobrej
víle. Odletela s Jahôdkou domov.
Všetci sa radovali. Kráľ s kráľovnou
dali pripraviť veľkú hostinu a Grétka bola veľmi šťastná, že našla Jahôdku.
Margarétka Rušinová, IV.ročník

Grétka mala narodeniny - deväť rokov a dostala čarovnú paličku, takže starostlivosť o Jahôdku
bola ľahšia. O rok nato jej i Jahôdke narástli krídla. Lietali a bláznili sa, keď Jahôdka zrazu zmizla.
Grétka hneď letela domov a povedala to rodičom. Tí poslali víly, aby
Jahôdku našli. Tie hneď vyleteli
a rozdelili sa, aby ju čo najskôr
našli. Grétka bežala do svojej izby
a plakala. Bolo jej smutno za Jahôdkou. Víly sa vrátili po dvoch
dňoch so správou, že nič nenašli.
Grétka bola z toho ešte viac smutná. Rozhodla sa, že ju pôjde hľadať sama. Kráľ ani kráľovná jej to
nedovolili, ale Grétka tak plakala,
že nakoniec povolili. Tak sa zbalila a odišla.
Išla dňom a nocou, až prišla
k nejakej chalúpke. Nebola ani
pekná ani škaredá taká medzi.
Grétka zaklopala a von vyšla stará víla. Grétka sa spýtala, či nevidela Jahôdku - čierneho koňa s rohom. Odpovedala, že nie, ale že
má ísť ešte 5km, až príde k zámku a tam sa má opýtať. Grétka sa
poďakovala a išla. Začali ju bolieť
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Mám rada prácu s ľuďmi
9. Absolvujete aj vzdelávania a kurzy
pri vykonávaní tejto činnosti?
Absolvovala som mnohé kurzy. Posledný
kurz v roku 2006, na základe ktorého môžem vykonávať prvú pomoc, poradenstvo
v sociálnych zákonoch a voľno časové aktivity.
10. Dostávate príspevky na fungovanie
občianskeho združenia?
Príspevky nedostávame. Avšak prostredníctvom a vďaka 2% z daní môžeme poskytnúť
svojim členom realizáciu rôznych pobytov
a liečení.

dokončenie z 1 strany
4. Aký vzťah máte k ľudom, ktorí majú
akýkoľvek hendikep?
Mám rada túto prácu, starších ľudí a taktiež
rada pre nich vybavujem rôzne podujatia.
Pociťujem radosť, ak sa ich čo najviac zúčastní na podujatiach a sú spokojní.
5. Napĺňa Vás táto práca?
Samozrejme táto práca ma veľmi napĺňa,
dáva mi určité zadosťučinenie.
6. Myslíte si, že má zmysel život človeka s hendikepom?
Určite, veď sú to takí istí ľudia ako my.

7. Domnievate sa, že je ľuďom s hendikepom venovaná dostatočná pozornosť, napríklad zo strany štátu?
Myslím, že nie. Starostlivosť o ľudí s akýmkoľvek hendikepom nie je vôbec vyriešená
a nevenuje sa jej toľko pozornosi, akú by
mali títo ľudia dostať.

V rámci spomienky na nedožité 60-te narodeniny našej členky a hlavne členky speváckeho súboru žien a kamarátky – Aničky Grujbárovej, sme si spoločne uctili jej pamiatku.
Na cintoríne sme cez slzy a zastreté hlasy zaspievali, čo sme si sľúbili pri jej odchode do večnosti – pieseň , ktorú nás ona naučila. Splnili
sme a len v dobrom s láskou na ňu zaspomínali.
Česť jej pamiatke.
Anna Hájková, vedúca Klubu dôchodcov
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Vzťahy sú veľmi dobré - rodinného typu. Tešíme sa z kamarátstva a vzájomnej pomoci
medzi členmi.
Rozhovor pripravila Veronika Grófová,
foto: archív p. Z. Škopekovej a B. Hurajová

8. Aké konkrétne ocenenia ste získali
za Vašu prácu v občianskom združení?
Dostala som ocenenia, ktoré mi udelil Slovenský zväz telesne postihnutých
v Leviciach pred 4 rokmi. Avšak chcem
zdôrazniť, že každé jedno ocenenie nie je
len moja zásluha, ale zásluha celého nášho
kolektívu. Taktiež aj ocenenie z mája tohto roku v Čilistove, pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb zdravotne postihnutých.

Leto dôchodcov
V pláne činnosti má organizácia JDS a Klubu dôchodcov uskutočniť zájazd v letných
mesiacoch. Dňa 28.7. 2011 sa poriadala
plavba po Baťovom kanály, z prístavu Skalica, s vyhliadkou a ochutnávkou vína a skalického trdelníka. Nasledovala prehliadka zaujímavostí kráľovského mesta podľa
vopred objednanej ponuky s odborným výkladom. V septembri sa tešia naši členovia
na guláš party v Centre kultúry, nakoľko
už toho času nie je možné sedenie vo dvore
Klubu pre vysoký počet členov.

11. Aké vzťahy sú medzi členmi občianskeho združenia?

OZNAMY OBCE

Uzávierka cesty II/503
v k. ú. Pernek
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Malackách povoľuje čiastočnú uzávierku cesty II/503
v k. ú. Pernek (jedného jazdného pruhu)
v úseku od hranice okresu Malacky po km
50,00 v smere na Pernek z dôvodu havarijného stavu vozovky - hrozba zosuvu svahu na horskom prechode Pezinská Baba.
Doba trvania uzávierky od 10. 6. do 31.
9. 2011. Dĺžka uzávierky 100-300m.

Pozvánka na
8. zasadnutie OZ
Starosta obce Lozorno na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a doplnkov
Vás pozýva na 8. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Lozorne, dňa 25.08.2011
o 19,00 hod. (štvrtok) v zasadačke Obecného úradu.
Program:
1. Otvorenie OZ a určenie overovateľov
zápisnice a zapisovateľa
2. Voľba hlavného kontrolóra obce
3. Diskusia
4. Záver
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Začiatkom júna zorganizovala Kultúrna komisia pri OÚ spolu s Centrom kultúry oslavu Medzinárodného dňa detí. Najprv sa deti
mohli vyjašiť na vyhradenom parkovisku,
kde bol pre nich pripravený šmýkací hrad
a trampolína. Šašo Leo mal pre ne pripravené hry a súťaže. Potom sa deti presunuli do
veľkej sály CK, kde ich čakala hudobno-zábavná show „Tom a jeho kúzelný svet“.
O zábavu, smiech a tanec sa starali Fešák
Píno a Bóňa BON Bóňa. Dievčatám a chlapcom porozdávali aj ceny a darčeky v tombole. Srdečne ďakujeme sponzorom, ktorí
na oslavu MDD prispeli. Sú to: Ľ.Čukan,
Š. Eliáš a M.Oravec.
Kultúrna komisia pri OÚ
foto: Paulína Vatrtová

Materské centrum Muška po novom
V novom školskom roku pripravujeme nasledovné aktivity:
Herňu – neformálne stretnutie detí a mamičiek (resp. oteckov, či starých rodičov)
bez obmedzenia veku.
Kurz anglického jazyka pre najmenších
- začiatočníci
Deti sa hravou formou naučia základy
cudzieho jazyka pod vedením skúseného
lektora. Kurz bude prebiehať 1x týždenne,
je určený pre deti vo veku od cca 2,5 roka
a prebieha za účasti mamičiek detí.
Milé mamičky a detičky! MC Muška
sa pre vás po prázdninách prvýkrát otvorí v pondelok 12. septembra o 10.00
h. Ak máte záujem využívať materské
centrum, prípadne chcete prihlásiť vaše
deti do niektorého z kurzov, nájdite
si prosím čas a príďte na naše úvodné
stretnutie. Tešíme sa na vás!

Kurz anglického jazyka pre najmenších
– pokročilí
Pokračovanie kurzu pre deti, ktoré už majú
základy anglického jazyka, 1x týždenne.
Kurz „Hráme sa na škôločku & Škôločka“

Ide o kurz vzdialenejšej prípravy a adaptácie detí na škôlku. Kurz je určený deťom od 3 rokov (minimálne však 2,5 roku
v čase konania kurzu), formou doobedňajšej odluky detí na 3 hodiny, 2 x týždenne
po dobu 5 týždňov, t.j. 10 stretnutí. Drobci pod dohľadom profesionálnej opatrovateľky zažijú bohatý dopoludňajší program
podobný ako v škôlke, navyknú si na škôlkarsky režim, poriadok a činnosti, vytvoria si nové priateľstvá v skupinke 6-7 detí
a posunú sa o krôčik vpred vo svojej samostatnosti.
V prípade záujmu o zápis do kurzov
neváhajte a ozvite sa čo najskôr, nakoľko počet miest je obmedzený!
Bližšie informácie ako aj prihlášky do kurzov vám radi poskytneme na č. 0903 172
652, alebo prostredníctvom mcmuska@
zoznam.sk
Jana Hurbaničová
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O Lozorne sa hovorilo aj v Paríži

dokončenie zo strany 1
Už po druhýkrát na sviatok hudby prišla
zaspievať aj francúzska accapela Les Agites du Vocal. Vniesli do sály radosť, spontánnosť, farebnosť a zaslúžili si obrovský
potlesk publika. No a nechýbala ani nádherne zaspievaná pieseň „Aká si mi krásna,
ty rodná zem moja.“ Keďže tento rok (na
rozdiel od minulého) už vedeli o čom spievajú, po jej odznení im spolu s nami v publiku tiekli slzy dojatia.
Rozveseliť nás prišiel aj Pavol Hammel
a piesne Medulienka, Kamalásky, Učiteľka
tanca a iné si s ním spievala celá sála. Oživením bol vstup Adyho Hajdu, ktorý nám
predviedol svoje tanečné kreácie a vyzvŕtal
aj moderátorku Adriku.
Bretónsko-slovenská kapela Roc´han zase
roztancovala tých, čo nesedeli a tí čo sedeli si aspoň podupkávali do rytmu, pretože
energia, ktorá z nich sršala nenechala nikoho bez pohybu.

Či už materiálnu, finančnú alebo inú. Kto
ako mohol, tak pomohol. Napríklad poľovníci darovali mäso z diviny a júnové víťazky súťaže vo varení gulášu na priehrade (družstvo „Pištolníčok“) z neho uvarili
výborný guláš pre našich cezpoľných hostí. Iné gazdinky napiekli a priniesli domáce koláče. Miestna mládež tiež ochotne pomáhala pri nosení aparatúry, chystaní občerstvenia pre účinkujúcich a zabezpečení
hladkého chodu podujatia.
Naše Lozorno sa vďaka tomuto podujatiu
stalo zase o čosi známejším. Na hlavnej
stránke francúzskeho organizátora projektu www.fetedelamusique.culture.fr svieti
foto z tejto akcie, v Paríži sa vraj o nás veľmi pozitívne hovorilo. Francúzsky ambasádor dostal z Paríža pochvalný list a ľutuje, že sa mu nepodarilo prísť.
Aj ohlasy ľudí, ktorí sa tohto podujatia zúčastnili, či už ako diváci alebo aj účinkujúci, sú veľmi pozitívne. Samotnú atmosféru
a krátky film z tohtoročného Sviatku hudby si môžete pozrieť na webovej stránke
Lozorna, alebo na facebooku Centra kultúry, kde je aj bohatá fotogaléria.

ne samostatní a ochotní, všetkým sponzorom a dobrým ľuďom, ktorí nám pomohli finančne či materiálne sa postarať
o občerstvenie, ubytovanie a cestovné
náklady pre účinkujúcich, zvukárom, skvelej moderátorke Adrike Jánošovej a hlavne vám, ktorí ste prišli si tento deň spraviť sviatok a osláviť ho hudbou. A o tom je
Sviatok hudby. Tak o rok dovidenia!
Organizátori
foto: Daniela Kočková, Ľuboš Meszároš a Julo Nagy

Na záver sa patrí poďakovať. Takže naša
veľká vďaka patrí najmä všetkým účinkujúcim, ktorí nám nezištne priniesli kus
seba, kvalitnej hudby a dobrej zábavy. Ďalej dobrovoľníkom, ktorí boli perfekt-

Dočkali sa aj tí, ktorí sa tešili, že si zaspievajú so Zuzanou Smatanovou. Odzneli známe hity a Zuzka si vychutnávala dlhý
potlesk publika po každej pesničke.
Priaznivci hip-hopovej scény vydržali až
do konca, kde ich čakali Opak a Moe zo
skupiny A.M.O. Týmto vystúpením sa náš
Sviatok hudby 2011 v Lozorne úspešne
ukončil.
Jeho organizovanie nám však ukázalo jednu cennú skúsenosť . V Lozorne, nad ktorého kultúrnym povedomím už kde - kto
lámal palicu, sa pri organizovaní tohto
sviatku spojila dedina a ľudia ukázali, že
im na kultúre záleží. Pravdupovediac sa nenašiel nikto, kto by nám odmietol pomoc.

Program v CK na september
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20.9.2011, 19:00-20:00

Tanečný kurz – 1.lekcia

21.9.2011, 17:30 – 19:30

Motivačná prednáška o asertivite alebo „Ako sa nespoliehať na rozhodnutia druhých“ , Mgr. Janette Šimková

25.9.2011, 16:00

Rozprávková nedeľa - Divadielko Dunajská vlnka
- predstavenie „Zázračná Ema“ -

27.9.2011 , 19:00 – 20:00

Tanečný kurz – 2.lekcia
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September
Júl

Centrum
kultúry
Lozorno
Už ste si niekedy povedali, že do ďalšieho
plesu sa musím naučiť lepšie tancovať?
Teraz máte príležitosť!
Centrum kultúry pripravuje na termín od
septembra do konca novembra
KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV.

KURZ

SPOLOČENSKÝCH
TANCOV

Máte možnosť sa naučiť pekne tancovať
alebo vylepšiť svoje tanečné schopnosti
v takých tancoch ako sú:
anglický valčík, viedenský valčík,
foxtrot, tango, polka, čača, jive,
blues, salsa a iné.
Kurzom vás budú sprevádzať diplomovaní učitelia spoločenských tancov František Koiš s dcérou Lindou.
Čaká vás 10 lekcií. Stretávať sa budete
raz do týždňa (v utorok) po 60 minút.
Prvá hodina je 20. septembra 2011
o 19:00 h. Prihlasovať sa treba v pároch.
Cena za osobu (platí sa na prvej lekcii):
- dospelí: 70 €
- mládež do 18 rokov: 60 €
Prihlasovanie najneskôr do 12. 9. 2011
na adrese: centrum.kultury@lozorno.sk.

Centrum kultúry | Zvončínska 3 | 900 55 Lozorno | 02/ 65 45 84 33-34 | centrum.kultury@lozorno.sk |

Centrum kultúry
a vzdelávania
Lozorno

www.lozorno.sk
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Moja misia v Rumunsku

Každý žiak či študent sa zamyslí, keď počuje slovo prázdniny. Začne spomínať na
množstvo prežitých zážitkov, ale začne i
premýšľať, kam sa vyberie najbližšie leto.
Ja som sa rozhodla, že časť svojich prázdnin
niekomu „darujem“. Niekomu, kto si možno nemôže dovoliť také prázdniny, po akých
túži. Toto rozhodnutie však nemôže byť z
minúty na minútu - preto som spolu s „našimi“ sestrami FMA (sestry saleziánky) absolvovala počas školského roka niekoľko for-

mačných víkendoviek. Prečo práve Rumunsko? Priznám sa, že som možno išla trocha
i vylučovacou metódou a za pomoci Ducha
Svätého mi ostala táto krajina. Odchod sme
mali naplánovaný 21.júla a 1.augusta sme
prišli domov. Po 7 hodinovej ceste sme docestovali na naše miesto, približne 8 tisícové mesto Alešd. Nachádza sa zhruba 40 km
od 210 tisícového mesta Oradea, ktoré je
kúsok od hraníc. Išli sme do oblasti slovenských dedín, kde žili ľudia so slovenskými,
maďarskými a rumunskými koreňmi. Našou úlohou nebolo (ako si asi mnohí predstavujú pojem misie) staranie sa o chorých
a budovanie lepšieho životného prostredia.
Naša práca bola zameraná na prácu s mládežou. Každý deň sme 6 hodín strávili s deťmi. Program bol zameraný na tajomstvá radostného ruženca so slovenskými deťmi.
Posledný deň sme s pánom farárom a deťmi absolvovali krásny výlet do Oradey, kde
sa nachádza bazilika, hrad a iné krásne stavby, ktoré stoja za to. Niektoré večery sme sa
venovali staršej mládeži, ktorá bola na tábor
už priveľká. Učili sme ich rôzne eRKO tance,
spoločne sme sa modlili, mali adorácie, spievali na omšiach. Keď sa na to takto spätne
pozerám - musím povedať, že je to krajina
s „inými“ ľuďmi. Vedú jednoduchý, ale pritom šťastný život. Nie sú tak ovplyvnení
dnešnou konzumnou spoločnosťou, vedia
sa omnoho viac tešiť z maličkostí a sú veľmi
pohostinní. Staré mamy tam pre našu sku-

pinu vypekali a tešili sa snáď ešte viac ako
deti. Chvíľami som mala pocit, že som sa ja
prišla učiť od nich ako žiť. Budúcoročné pozvanie opäť ich navštíviť sme radostne prijali a veľmi sa teším, že sa stretnem s ľuďmi,
ktorí mi veľmi prirástli k srdcu.
Mikuláška Ábelová

Čakal nás ukrajinský lev! Mládež
10 rokov, sme si prezreli krásny históriou
dýchajúci Ľvov. Stretli sme sa s ukrajinskými animátormi, s ktorými sme si, ako sa hovorí, hneď padli do oka i do náručia. Ukrajinci sú naozaj veľmi srdeční a dali by vám
aj to posledné, čo majú. O tom sme sa presvedčili pri tetách, ktoré pre nás varili a v rodinách, kde sme sa chodievali po skončení
tábora umývať.

Naše ukrajinské dvojtýždňové táborové dobrodružstvo, ktoré zastrešovala
organizácia VIDES, sa začalo 30. júna. Vtedy sa zo všetkých kútov Slovenska pozbierala skupinka mladých ľudí do Michaloviec.
A to veru nie iba tak! Čakali nás dva týždne na Ukrajine! Ani by ste neverili, že stačí
iba zopár kilometrov a za hranicami sa pred
vami objaví iný svet – Užhorod. Tabuľky
v azbuke, ukrajinská mova, maršrutky (maximálne preplnené autobusíky), zlaté kupoly kostolíkov... avšak nejako vnútri cítite,
že ste doma. Hlavne keď na 8 hodinovej ceste do Ľvova, kde sme jeden týždeň pôsobili,
s vami v kupé cestuje záhorák!
Po srdečnom zvítaní sa so sr. Andrejkou,
FMA, ktorá pôsobí na misiách takmer
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Denný tábor s vyše 200 deťmi sa konal
v miestnej farnosti sv. Vladimíra a Oľgy
(ako u nás Cyril a Metod) od 9.00 – 17.00.
Spoločne sme počas 5 dní objavovali dejiny
Izraela a spoznávali sme príbehy Noeho,
Mojžiša či Jána Krstiteľa. Ani dážď nám neprekazil radosť z tanca, scénok, súťaží, krúžkov, hier či katechéz. Po týždni plného zážitkov, povzbudení z jednoduchosti a zároveň veľkej obetavosti a štedrosti domácich,
sme sa niektorí vrátili na Slovensko či premiestnili ku Kyjevu, kde sa konal ďalší tábor.
Viac infomácií o misijnom dobrovoľníctve nájdete na stránke sestier saleziánok:
www.laura-mladez.sk
Monika Foltýnová

na misiách
Niektorí mladí trávia svoje
prázdniny oddychom doma, pri
vode, brigádami a pod., ale nájdu
sa aj takí, čo chcú svoj čas venovať
službe iným. O svoje zážitky z pobytu na misii v Ukrajine a v Rumunsku sa s nami podelili Monika Foltýnová a Mikuláška Ábelová z Lozorna.
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CYKLOVÝLET KELHEIM – LOZORNO, 12.7.- 18.7. 2011
vorské mesto Kelheim. Trasu sme rozdelili na 6 etáp.
1. etapa Kelheim - Straubing (98km)
Dunaj tu tečie pomaly a vo veľkých záhyboch. Od Regensburgu sa otvára široká
úrodná krajina, celý kraj je poľnohospodársky a málo osídlený. Kultúrny vrchol tejto
trasy je mesto Regensburg.
Ako minulý rok, tak aj tento sa partia lozornských cykloturistov v zložení D. Geclerová, V. Matúšek, M. Dujnič, T. Húbek,
M. Šteffek a L. Šteffek rozhodla absolvovať niekoľkodňovú cyklotúru.
Vybrali sme si trasu, ktorá je vhodná aj
pre menej zdatných cyklistov. Reč je o
Dunajskej cyklomagistrále, ktorá je najznámejšia a najviac navštevovaná v celej
Európe. Vedie po rovine rôznorodým krajom s dobrou infraštruktúrou, s množstvom pekných miest a významých pamiatok (hrady, zámky, kláštory, staré mestá...). Naplánovali sme si prejsť asi 640
km. Ako východzí bod sme si určili Ba-

2. etapa Straubing - Passau (116 km)
Tento úsek sa vyznačuje rovinatosťou a
poľnohospodárstvom. Najzaujímavejším
bodom tejto trasy je mesto Passau, ktoré
leží na troch riekach.
3. etapa Passau - Steyregg (108km)
Príroda tu je veľmi krásna a zaujímavá.
Zo začiatku ideme asi 70 km „zarezaní“
v kotline medzi horami. V Aschachu prídeme na planinu z výhľadom na Alpy, potom
nasleduje krásne mesto Linz.

Na tomto úseku treba spomenúť mestečko Mauthausen, kde sme si pozreli bývalý koncentračný tábor.
5. etapa Aggsbach Markt - Wien (106
km)

Na tomto úseku sú rozľahlé vinice a ovocné sady. V meste Krems je pekná vínna
cesta, kde sme ochutnali miestne vína.
Ďalej je mesto Tulln, ktorému sa hovorí
mesto ruží.
6. etapa Wien - Lozorno (94 km)
Tu sme sa začali vzďaľovať od Dunajskej
cyklotrasy a nasmerovali sme si to dolným Rakúskom na hraničný priechod
Angern - Záhorská Ves.
Cyklotúru sme prešli bez akýchkoľvek
problémov a odporúčam všetkým priaznivcom cykloturistiky prejsť niektorú z
trás Dunajskej cyklomagistrály.
Ladislav Šteffek

4. etapa Steyregg - Aggsbach Markt (118 km)

Turnaj najmenších futbalistov LOZORNO CUP 2011
Medzinárodný turnaj futbalových prípraviek LOZORNO CUP napísal v prvý júlový víkend už svoju štvrtú kapitolu. Medzi
desiatimi prihlásenými mužstvami sa
nestratili ani naše najmladšie talenty.
V kategórii starších prípraviek obsadil náš
výber pod vedením Vladimíra Rybára druhé miesto za víťazným Žolíkom Malacky.
Do súťaže mladších prípraviek sme pod
vedením Stanislava Jánoša postavili dve
mužstvá. Tím Lozorno A sa stal celkovým
víťazom a Lozorno B skončilo na štvrtom
mieste. Všetky zúčastnené mužstvá a ich
hráči boli odmenení medailami, pohármi
a rôznymi inými suvenírmi.
Spokojnosť s organizáciou, či už po športovej stránke alebo spoločenskej, vyslovi-

li aj tréneri ostatných zúčastnených tímov,
ktorí zaradili tento turnaj medzi najlepšie
zorganizované. Táto pochvala patrí najmä
rodičom našich hráčov, ktorí boli ochotní postarať sa o to, aby sa prítomní cítili
na našom štadióne príjemne. Zlatým klincom bohatého občerstvenia bol skvelý guláš z diviny, ktorý už tradične navaril Laco
Baláž.

a Mazda. Týmto všetkým a ostatným, ktorí
boli nápomocní pri organizácii turnaja,
by sme chceli poďakovať za podporu pre
deti, pre ktoré to bolo všetko určené.
Vladimír Rybár, tréner

Naša vďaka patrí sponzorom, ktorí
prispeli k tomu, aby sa štvrtý ročník úspešného turnaja uskutočnil. Sú to ŠK Lozorno, Obec Lozorno, firma Berto, Miro Dujnič, Ľubo Čukan, Ján Remža, Ján Karovič
ml., Juraj Tomek, Reštaurácia u Melónka,
Reštaurácia Idyla, Pepsi-Cola, Avis, Pravda,
Ferko Bertovič zo Zohoru, Color car servis

Hasiči majú nového šéfa,
je ním Pavel Mikulášek z Lozorna
Hasičský a záchranný zbor má nového
šéfa. Do funkcie prezidenta Hasičského
a záchranného zboru vymenoval minister vnútra Daniel Lipšic Pavla Mikuláška (40).
Pplk. Ing. Pavol Mikulášek sa narodil v Brati-

slave a študoval na Vysokej škole báňskej – Technická univerzita v Ostrave. Počas svojej profesijnej dráhy prešiel viacerými funkciami.
Od roku 1991 začal aktívne pôsobiť ako hasič-záchranár, neskôr zastával funkciu veliteľa
zmeny, operačného dôstojníka a od roku 1997

sa stal veliteľom Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR v Bratislave.
V poslednom období pôsobil vo funkcii
riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Bratislave.
Zdroj: Pluska.sk/ag , Hasiči
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Mont Blanc (4810m.n.m.)

sa počasie znovu pokazilo, boli aj oni neúspešní. Tešili sme sa, že aspoň jeden turista z Lozorna vystúpil na vrchol Mont Blancu. V ďalších dňoch sme absolvovali túry na
ľadovec Mer de Glace, Le Brévent, lanovkou
na Aiguille du Midi, naspäť do medzistanice Plan de L Aiguille a odtiaľ traverzom
k už spomínanému ľadovcu. Niektorí autobusom navštívili mesto Aostu, v ktorom
sa budú konať olympijské hry.
Alojz Dvoran
predseda KTL v Lozorne
foto: Peter Vrbinčík

V dňoch 17.6.-26.6.2011 sme sa zúčastnili spolu s turistickým oddielom Apollo Bratislava a zopár turistami i z iných oddielov zájazdu do Francúzskeho Chamonixu
- s cieľom vystúpiť na Mont Blanc a okolité
kopce. Za dažďa sme sa ubytovali v kempe
Les-Bossons. Informáciu o počasí sme získali v turistickej informačnej kancelárii. Nebola však veľmi optimistická a presná, nakoľko malo byť z celého nášho pobytu len
dva dni pekne, ale ani to nebolo. Na druhý
deň vyrazilo prvé družstvo v počte 19 ľudí
do časti Les Houches, odkiaľ sme sa vyviezli lanovkou do výšky 1800 m.n.m. a prestúpili sme na zubačku, ktorá nás vyviezla
do výšky 2000 m.n.m. Tu sme mali smolu,
lebo obvykle zubačka jazdí až do výšky 2380
m.n.m. V tento deň sme 15-ti vyšli do výšky
do 3800 m.n.m. na chatu Gouter. Na druhý
deň sme sa štyria o druhej hodine v noci vybrali smerom na vrchol. Naviazaní na lane
s čelovými lampami sme stúpali za neustáleho sneženia, vetra a hmly. Vo výške 4100
m.n.m. sme stretli prvé družstvo, ktoré sa
vracalo naspäť a povedali nám, že vyššie je
ešte silnejší vietor a preto sa rozhodli vrátiť.
My sme však pokračovali ďalej, ale postupne sme stretali ďalšie a ďalšie lanové druž-

stvá, ktoré to z tých istých dôvodov otočili
a tak aj my sme to otočili naspäť. V to ráno
nikto asi zo 60 turistov a horolezcov nevystúpil na vrchol. Podľa predpovede počasia
to mal byť najkrajší deň. V domnení, že už
nemá byť pekné počasie, podľa predpovede,
ktorú nám dali, sme zostúpili späť do Chamonix. Pri zostupe sme tesne pod chatou
Gouter stretli Petra Vrbinčíka a ten hovoril, že to skúsi na budúci deň. Na druhý deň
sa mu podarilo za dobrého počasia i s ďalšími členmi zájazdu vystúpiť na vrchol. V ten
istý deň sa o výstup pokúsilo i ďalších štrnásť členov, ale v neskorších hodinách, kedy
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