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Keď je hudba sviatkom

Campana Batucada predviedla skvelú bubenícku show

Oslavujeme radi asi od nepamäti. Už
naši predkovia nás naučili ďakovať za
všetko dobré, čoho sme sa v zdraví dožili. Víťazstvá, prehry, výročia, narodeniny, meniny, oslavujeme dobrú úrodu
obilia, vína a keď už nie je čo, tak aspoň
koniec týždňa. Takto možno rozmýšľali zakladatelia tohto sviatku, vymysleli
oslavovať hudbu hudbou a myslím, že
to mysleli dobre.
Sviatok hudby. Iniciatívu, ktorá je na
svete a vo svete vyše 30 rokov, ku ktorej
sa ročne hlásia stovky až tisícky miest
z celého sveta, sme v Lozorne slávili už
ôsmy raz. Teraz znova pod otvoreným
nebom a s vážnosťou, ktorú si určite
zaslúži.
Tradične sme začínali tým najlepším,

čo v Lozorne máme. Loza so svojím
vystúpením mala asi najťažšiu úlohu.
Vyskúšať pripravenosť a kvalitu pódia
a zvuku, no a rozohriať prítomných divákov. A ak mám
byť úprimný, tak aj rozptýliť
obavy a uvoľniť napätie organizátorov. Myslím, že sa
im to podarilo.

Lozorne skoro na všetkých „Sviatkoch
hudby“. Keltské, námornícke pesničky
vo francúzštine, angličtine a bretónčine
rozhýbali aj dosť početný fanklub modro-bielo pruhovaných námorníkov. Maďarská cigánska kapela Fláre Béas, bola
jediná partia, ktorú sme moc nepoznali
a nevedeli ako to na Záhorí vypáli. Nebol asi dôvod sa strachovať. Netradičné
hudobné nástroje ako napr. kanvica
na mlieko a drevené lyžičky potvrdili a
umocnili živočíšnosť cigánskej muziky.
Jazyková bariéra nebol žiaden problém.
pokračovanie na str. 3

Všetko začalo skoro načas.
Odchádzajúce dámy za potlesku vystriedali mladšie
slečny. Stále úspešnejšie
lozornianske
mažoretky
SOFFI sa nám predviedli v
rôznych formáciách. No a Ženská spevácka skupina Loza
pokračovali poslední domáci, Enem tak, vraj si aj došli „zaspívat
Dôležité čísla
enem tak“. Ale nešetrili sa, išli naplno,
tradične výborne a videl som ich baviť
Starosta
+421 905 530 623
sa až do konca programu. Tie modré
Obecný úrad
+421 (2) 6920 4311
vesty je ťažko prehliadnuť.
Obecná polícia

Hosťovskú časť účinkujúcich otvorila
bubenícka show Campana Batucada.
Je to skvelá partia mladých bubeníkov a bubeníčok, ktorí v brazílskych
rytmoch začali zo stoličiek zdvíhať
prvých odvážlivcov. Pestré kostýmy a
tanečné kreácie nenechali asi nikoho
ľahostajným. Užívali si to tak, že sme
ich museli z pódia sťahovať, samozrejme nie doslova, ale mali veľkú chuť
Starosta Ľubomír Húbek a moderátor Roman Bom- pokračovať. Roc´hann, francúzsko slovenské hudobné zoskupenie bolo v
boš otvorili 8.ročník Sviatku hudby v Lozorne

+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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Termíny separovaného zberu papiera a plastov v obci
Lozorno, II. polrok 2018
Zber vriec - Plasty

Zber vriec - Papier

13.7.2018
10.8.2018
7.9.2018
5.10.2018
2.11.2018
3.12.2018

27.7.2018
17.8.2018
21.9.2018
12.10.2018
30.11.2018
29.12.2018

Na zber papiera a plastov slúžia
na tento účel určené nádoby
alebo vrecia, pričom papier a
plasty sa zbierajú samostatne.
Prázdne vrece dostane na výmenu domácnosť, ktorá vyloží
v deň odvozu plné vrece. V prípade potreby je možné získať
vrecia aj na obecnom úrade.

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

Plasty

Rozpis zvozu komunálneho odpadu
v obci Lozorno, II. polrok 2018
Dátum

Deň

04.07.2018

Streda

11.07.2018

Streda

18.07.2018

Streda

25.07.2018

Streda

01.08.2018

Streda

08.08.2018

Streda

15.08.2018

Streda

22.08.2018

Streda

29.08.2018

Streda

05.09.2018

Streda

12.09.2018

Streda

19.09.2018

Streda

26.09.2018

Streda

03.10.2018

Streda

10.10.2018

Streda

17.10.2018

Streda

24.10.2018

Streda

31.10.2018

Streda

07.11.2018

Streda

14.11.2018

Streda

21.11.2018

Streda

28.11.2018

Streda

05.12.2018

Streda

12.12.2018

Streda

19.12.2018

Streda

27.12.2018 Štvrtok
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INTERVAL ZVOZU INTERVAL ZVOZU INTERVAL ZVOZU
1 x mesačne
2 x mesačne
4 x mesačne
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

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

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

Plastové fľaše odporúčame stláčať,
aby sa čo najviac využila kapacita nádoby alebo vreca.
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Keď je hudba sviatkom
dokončenie zo str. 1

Naši chlapi z Enem Tak

V dobových kostýmoch nám Funny Felows predviedli ako sa hrával jazz v 30tych rokoch minulého storočia. Skvelé
inštrumentálne sóla, tanečné vložky
a korenistý humor speváka, trubkára
a moderátora kapely Romana Fédera, ktorý je pre túto kapelu príznačný,
zdvihli latku vysoko.

Treba ešte spomenúť jedného umelca
menom Adam Faun
Magula, ktorý vyplnil večerné prestávky medzi skupinami svojou hrou na
Hang Drum. Je to
jedinečný hudobný
plechový nástroj,
svojim tvarom pripomína
lietajúci
tanier a hrá sa na
ňom prstami a dlaňami. Adam bol tiež
jedinečný.
A prišiel čas na poslednú kapelu. Medial Banana už nie sú na scéne žiadni
nováčikovia, ale keďže hrajú žánrovú
hudbu, tak ich každý nepoznal. Ale bol
to záver a tí čo vydržali doteraz, tak
zostali aj na finále. Pred 22. hodinou to
rozbalili. Malo to byť vystúpenie zvlášť
pre mladých, ale sám som bol v úžase keď som videl, ako sa na moderné
reggae vlnia tanečníci všetkých generácií. Po niekoľkých prídavkoch skončili
aj oni a o jedenástej večer sme sa začali
rozchádzať domov.

Možno sme na niečo, alebo niekoho
zabudli, alebo málo sa venovali, možno
niečo nedotiahli v detailoch. Účinkujúci boli nadmieru spokojní a úprimne
chválili príjemné prostredie, myšlienku
i ľudí, ktorí sa prišli zabávať. Ja sám
som sa podobných akcií zúčastnil mnohokrát, zväčša ako muzikant. Teraz to
môžem vidieť aj z pohľadu organizácie.
Čo mňa osobne trocha mrzí je, že na
trojtisícové Lozorno mohlo byť viacej
ľudí, škoda. Program bol pestrý, pre
starších i mladších, miesta bolo dosť na
sedenie i státie, nebolo príliš teplo ani
zima, nepršalo ani nebolo sucho, bolo
čo jesť i piť, nebolo to ďaleko a ani to
veľa nestálo. Možno nabudúce prelomíme ľady.
ph
foto: Oľga Božecová a Janka Marťáková

Rómski muzikanti Fláre Béas z Maďarska nás
roztancovali

Poďakovanie

Funny Fellows zahrali i pobavili

Simu Martausovú sme chceli do Lozorna dostať už viackrát. Doteraz sa nám
to pre jej pracovnú vyťaženosť nepodarilo. Sympatická, éterická víla mala
obdivovateľov medzi ženami, mužmi
i deťmi. S trpezlivosťou sa fotila asi s
každým a na pódiu predviedla svoje
najväčšie hity. I tí, ktorí ju nepoznali si
ju museli zamilovať.

Chlapci z Medial Banana nás dostali do varu

Celým podujatím nás sprevádzal Roman Bomboš. Ostrieľaný moderátor,
ktorý si určite zaslúži aby sme ho spomenuli a poďakovali sa mu za profesionálny prístup, nadhľad, pripravenosť a
trpezlivosť.

Francúzsko – slovenská skupina Roc´hann je
našim pravidelným hosťom
Obľúbená speváčka Sima Martausová si užívala pozornosť publika

Všetko prebehlo ako malo, k spokojnosti asi všetkých zainteresovaných.

Ďakujeme hlavnému organizátorovi
podujatia Obci Lozorno – konkrétne
p. starostovi Ľubomírovi Húbekovi a
poslancom, ktorí na túto významnú
akciu vyčlenili peniaze a finančne ju zastrešili. Srdečne ďakujeme partnerom,
ktorí sa na Sviatku hudby podieľali. Sú
to: Slovak Telekom, Plastic Omnium,
Elektro Haramia, f.Hasit a Kreisel,
cateringová spoločnosť Sharkam, f.
Berto, stavebniny Karovič, Bowling
Bar Lozorno, tlačiareň Bobo Pubblicita a grafické štúdio Calder design
community.
Veľké a úprimné ďakujem patrí aj
gazdinkám, ktoré pre účinkujúcich napiekli výborné koláče, Ludke Došekovej
za zdravotný dozor a hlavne všetkým
dobrovoľníkom (Lucka, Lada, Šimon,
Silva, Katka, Stanko, Peťo a iní), ktorí
nezištne pomohli pri príprave a samotnom priebehu podujatia. Bolo to
náročné, ale vďaka vám sme to všetko
zvládli. Tiež ďakujeme za profesionálny
prístup chlapom z Lozorno spol. s r.o.
a obecnej polícii.
Barbora Hurajová
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Spievame vám s radosťou
a Arnoldova rodina. Sme radi, že
sme mohli prispieť k tejto peknej a
milej akcii.
Následne sme začiatkom júna
účinkovali na Cyrilometodskej
slávnosti v Gbeloch na Ostrom
vrchu.
Taktiež tieto slávnosti boli veľmi
dôstojne pripravené.

S našim harmonikárom Pavlom Benkovičom

I tento rok mužský spevácky zbor
ENEM TAK zorganizoval 12.mája za
pomoci kultúrnej komisie už 6. ročník
vystúpenia speváckych zborov pod
názvom „TAK VÍTAJTE U NÁS!“
Na podujatí vystúpili: Mužský zbor zo
Závodu, Mužský zbor ECHO z Holíča,
Mužský zbor Záhoráci zo Smolinského,
Mužský zbor z Charvátskej Novej Vsi,
Ženský zbor Loza z Lozorna a náš zbor
Enem tak.
Toto podujatie sa zakaždým nesie v
duchu zachovania ľudového spevu.
Sálou sa niesli krásne slovenské, záhorácke a moravské pesničky. Program
tradične moderovala Adrika Jánošová,
ktorá si dala ušiť špeciálne k tejto akcii

OZNAMY:
Šetrite pitnou vodou

Lozorno spol. s r.o. touto cestou žiada občanov, aby v letných mesiacoch
používali pitnú vodu z obecného
vodovodu len na to, na čo je určená
a zbytočne ňou neplytvali. Pitná
voda nie je na umývanie áut, závlahy,
napúšťanie bazénov a pod.

Otváracie hodiny kompostoviska a zberného dvora
Streda: 15:00 – 18:00 hod.
Sobota: 09:00 – 15:00 hod.

SMS brána

Opäť dávame do pozornosti, že obec
Lozorno má v prevádzke SMS bránu,
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dôvtipnú róbu. Máme radosť, že sa na
tomto programe zúčastňujú aj diváci z
iných dedín. Každýkrát po vystúpení
spoločne spievame pri dobrom vínečku
pesničky s našimi harmonikármi, tentokrát s pánom Palom Benkovičom a
pánom Dušanom Morávkom.
Touto cestou ďakujeme za podporu
starostovi, zastupiteľstvu obce a ženám, ktoré nám vždy napečú zákusky
a slané pečivo, aby sme mohli pohostiť
účinkujúcich a tiež nám pomáhajú s obsluhou.
Ďalej sme sa zúčastnili na spomienke
na p. Arnolda Foltýna, ktorú zorganizovala pani Valika Foltýnová, LOZA
cez ktorú vám v prípade záujmu budeme posielať dôležité informácie. Ak
máte o túto bezplatnú službu záujem,
vaše mobilné číslo a adresu nahláste na obecnom úrade, alebo na mail:
obec@lozorno.sk.

Letné kino

Pozývame vás na letné premietanie filmov. Premietanie sa bude konať opäť
ako minulý rok v areáli športového klubu na tréningovom futbalovom ihrisku každú sobotu o 21:30 hod. počas
letných prázdnin. Prineste si so sebou
deku a niečo na sedenie, aby ste mali
pohodlie. Premietanie je zdarma.

Rybárske hody

Pozývame vás na Rybárske hody, kto-

Hneď ďalší týždeň 9.6.2018 sme
boli pozvaní na stretnutie speváckych zborov v Smolinskom pod
názvom „Zejdzime sa kamarádzi“.
Na podujatí vystúpilo 6 zborov zo
Záhoria a Moravy.
Podujatie sa konalo v areáli obecného úradu za pekného počasia. Pre
prípad zlého počasia mali krásne
pripravený aj kultúrny dom. Boli
sme milo prekvapení účasťou a pohostením v takej malej obci.
Taktiež spev nemal konca. Keby sme
my neodišli, možno by ešte spievali doteraz.
A ďalšou našou milou akciou bola oslava narodenín člena nášho zboru, pána
Jozefa Hricu, ktorý sa dožil v primeranom zdraví 90 rokov. Tak sme mu zaspievali „Mnoga leta“. A povedali sme
si, že o rok sa dohodneme, čo ďalej. My
mu prajeme i touto cestou v zdraví veľa
pekných chvíľ.
Taktiež sme nechýbali ani na Sviatku
hudby 2018 v Lozorne, ktorý sa konal
24. júna.
Vaši chuapci z Enem Tak
ré budú 28.7.2018 od 14:00 hod. na
priehrade Lozorno.

Prázdninová knižnica

Naša obecná knižnica bude otvorená aj počas letných prázdnin. Od
1.7.2018 do 31.8.2018 organizuje už
deviaty ročník letnej čitateľskej súťaže o knižné ceny s názvom „Prázdninová knižnica 2018“. Súťaž bude rozdelená do troch kategórií: deti od 6 do
14 rokov, mládež od 15 do 18 rokov
a dospelí od 18 rokov. Ceny do súťaže
venuje Obecný úrad v Lozorne a víťazom ich na jeseň slávnostne odovzdá
starosta obce, pán Ľubomír Húbek.
Všetkým súťažiacim držíme palce
a prajeme príjemné čítanie.
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„Eduboxácky“ Family day bol spontánny a plný emócií
Naše prvé väčšie podujatie – Family
day bolo veľmi rýchle a zároveň veľmi fajn. Prišli deti. Prišli aj ich rodičia.
Prišli futbalisti z Malaciek, z Plaveckého Štvrtku, mali sme zmiešané tímy,
mladé tímy, rodičovské tímy. Mali sme
dokonca aj chutné občerstvenie, o ktoré
sa postarali naše Edubox stredoškoláčky Silvinka a Danielka, ktoré študujú
kuchárinu a cukrárčinu. Mali sme aj
rodiny z obce, ktoré neprišli vôbec
kvôli futbalu, ale aby sa spoločne hrali.
Vďaka rodičom Edubox detí sa aj živá
hudba podarila.

Víťazný futbalový tím

V sobotu 5.mája sa podarilo to, na čo
sa deti z Eduboxu (i my, koordinátori a
dobrovoľníci) už dlho tešili a pripravovali. V areáli Základnej školy v Lozorne
sme o desiatej hodine otvorili futbalový
turnaj, ktorý bol súčasťou tzv. Family
day.
Myšlienka Family day a futbalového turnaja pozvoľna vznikla v našich
hlavách, keď sme so staršími žiakmi v
Eduboxe hovorili o vízii. Hovorili sme
o tom, že i my v Eduboxe máme svoju
víziu – všetky aktivity orientujeme na
princíp učenia sa robením, tzv. „learning by doing“.
Už niekedy vo februári, marci sme spolu s deťmi začali premýšľať, že ako by
sme dokázali v rámci obce pospájať čo
najširšie skupiny ľudí tak, aby sme pre
ne mohli pripraviť spoločnú a zábavnú
aktivitu. Chceli sme pre naše Edubox
deti vytvoriť priestor, aby vďaka príprave tejto aktivity získali nové zručnosti. Z prvých kostrbatých nápadov sa

napokon najlepšie medzi všetkými ujal
futbal – môžu ho hrať mladí i starší,
chlapci aj dievčatá, Lozorňania i ľudia
z okolitých obcí. A čo ďalej? Deti zistili,
že základom je mať tímy, miesto, dátum, rozhodcu, nejaké to občerstvenie,
možno i dresy. Spísali sme si úlohy a
rovnomerne si ich rozdelili. Každý ďalší
pondelok sme sa stretávali v Edudoxe,
aby sme zistili, či sa k cieľu posúvame,
alebo nie.

Vieme, že sa máme ešte veľa čo učiť
a náš Family day nebol ani zďaleka
taký profesionálny, ako keby sme nad
tým hodiny nechali sedieť dospelákov,
ktorí s organizáciou podobných podujatí majú skúsenosti. No bol náš, taký
eduboxácky – spontánny, mladý a plný
emócií. Objavili sme svoje silné stránky
a uvedomili sme si, čo nabudúce urobíme inak. Už teraz máme kopec nápadov, do čoho by sme sa chceli pustiť, tak
nám držte palce a príďte nás, prosím,
povzbudiť aj nabudúce. Ďakujeme!
Kristián Berecz

Úžasným momentom v prípravnom
procese bolo pripojenie sa gymnazistov
z Bratislavy do plánovania rodinného
dňa. Pod vedením Johanky Hubíkovej,
hrdej obyvateľky Lozorna a zároveň
študentky prvého ročníka na súkromnom Bilingválnom gymnáziu C.S.Lewisa, sme získali posilu 13 dobrovoľníkov. Vymysleli zábavné hry, kreatívne
stanovištia, balónikovú vojnu a rôzne
iné disciplíny, kde si mohli deti (aj ich
rodičia) zmerať svoje sily a vyslúžiť si
sladkú odmenu.

Hurá, sú tu prázdniny! Lozorňáček vám praje krásne leto
Máme pred sebou 2 mesiace letných
prázdnin, ktoré plánujeme využiť
spoločnými túrami v prírode. Detičky
sa naučia spoznávať našu prekrásnu
prírodu a rozlišovať stromy a poklady lesa. Ale nielen pešie túry, ale aj
zo sedadla bicykla si maminy s deťmi
užívajú slnečné lúče. Spoločné opekačky neodmysliteľne patria k letným
večerom.
V období letných prázdnin nebudú

prebiehať prednášky ani kurzy pre deti.
Prajeme všetkým krásne a pohodové leto! Tešíme sa na vás od septembra s ponukou kurzov pre deti a rozličnou škálou prednášok pre
dospelých.
Pre aktuálne informácie môžete sledovať
stránku Lozorňáček na facebooku.
Lozorňáček
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Kaleidoskop podujatí
Koncom apríla sa konal náš obľúbený domáci remeselnícky jarmok „LOZORSKÉ VŠELICO“. Predstavili sa na ňom
nielen naši domáci remeselníci, ale aj naši susedia z okolitých
obcí. Povedomie o našom jarmoku sa už totiž šíri čoraz ďalej
a získava na popularite. Kto prišiel, mohol obdivovať a zakúpiť si krásne ručne robené výrobky od výmyslu sveta. Program tvorili taktiež nielen naši domáci umelci: LOZA, ENEM
TAK a mažoretky SOFFI Lozorno, ale pozvali sme a vystúpil
aj Detský folklórny súbor STUPAVJÁNEK zo Stupavy a Detský folklórny súbor JABÚČKO z Jablonového.
Májový DEŇ MATIEK sme oslávili premiérou nášho detského a mládežníckeho ochotníckeho divadla. Detské ochotnícke divadlo VaDiDlo, ktoré založila a vedie Katka Straková,
nám predviedlo rozprávku STATOČNÉ ZVIERATKÁ. Predstavenie nám odohrali v zložení: Peťka Valachovičová, Karolínka Klamová, Katka Zrúbeková, Milka Straková, Hanka Želipská
a Laurinka Jo Harbeck. (Ďalšou členkou divadla je aj Meliska
Pavlovičová, ktorá sa k nim pripojila neskôr, keď už nacvičovali.)
Snažíme sa tak rozvíjať susedskú spoluprácu a zviditeľňovať
región Záhoria. Záver programu patril ľudovej hudbe (cimbalovke) DUDÍCI. Na toto podujatie okrem obce poskytla
finančný príspevok aj Nadácia ZSE, za čo veľmi pekne ďakujeme. Čo chcem ale vyzdvihnúť a za čo chcem poďakovať,
je ochota dobrovoľníkov, ktorí sa vždy nezištne zapájajú do
príprav a pomáhajú pri stavbe stánkov, pódia, ozvučení a všade, kde treba. Často prídu aj s deťmi a učia ich tak zapájať
sa do života komunity a obce, čo je myslím pre obe strany
veľkým prínosom.

Mesiace máj a jún sú každý rok bohaté na rôzne kultúrne
zážitky. Síce vás už priaznivé počasie lákalo do prírody a do
záhrad, sme radi, že ste si našli čas aj na návštevu podujatí,
ktoré sme pre vás pripravili.

Mládežnícke ochotnícke divadlo DOMU (divadlo očami mladých umelcov), nám tiež predviedlo svoju prvotinu
MODRÁ KRV. Ide o úplne nové autorské mládežnícke divadlo, ktorého zakladateľkou a scenáristkou je šikovná mladá lozorňanka Natálka Dvoranová. V divadle pôsobí zatiaľ
6 hercov vo veku 15 – 18 rokov: Miško Trenčanský, Danko Bertovič, Marcelka Pirušová, Natálka Dvoranová, Pavlínka Vozárová
a Barborka Molnárová. Modrá krv je prvá autorská hra, ktorá
sa snaží do klasickej rozprávky vniesť trochu humoru a dnešnej doby.

Za obe predstavenia môžem povedať, že sa im podarili, ľudom sa páčili a zaslúžili si potlesk nadšeného publika. Deti
i mládežníci sú nadaní a napriek tréme, ktorú určite mali,
svoje prvé predstavenie odohrali s ľahkosťou a môžu byť so
sebou spokojní.
Záver osláv Dňa matiek nám svojim vystúpením a peknými
choreografiami spestrili naše mažoretky SOFFI Lozorno,
ktoré vedie Danka Hurbaničová a Viki Hricová. Dievčatá sú
veľmi šikovné a zaslúžene zbierajú medaily na súťažiach po
celom Slovensku i v Čechách.
A ako býva pekným zvykom, pri odchode každá mamička
a babička dostala od p. starostu pekný kvietok.
pokračovanie na str. 7
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Ďalšou milou akciou bola začiatkom júna repríza ochotníckeho divadla VaDiDlo Lozorno. Predstavenie Luigiho srdce
alebo poprava tupým mečom si ale tentoraz nezahrali na
pôde Centra kultúry, ale na znovuotvorenom a opravenom
pódiu v sále ŠK Lozorno! Hralo sa im tam vraj dobre a pani
Marte Jánošovej aj slza vyhŕkla pri spomienke, ako to tam
voľakedy žilo a čo všetko už to pódium zažilo. Veď je to už
vyše tridsať rokov, čo tam naposledy hrala ako ochotníčka
v divadle. Treba tam ešte pár vecí po technickej stránke doladiť, ale veríme, že „starému kulturáku“ sa vráti jeho šmrnc
a vy si nájdete cestu na podujatia, ktoré tam v budúcnosti
budú prebiehať.

bylé drevené historické hry, nafukovacie bludisko, maľovanie
na tvár a rôzne hry a súťaže. Ale najviac zábavy si deti užili
počas penovej show, ktorá ich čakala na konci programu. Ďakujeme Obecnému úradu Lozorno, všetkým mládežníkom
a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali na stanovištiach, vedeniu
školy a pani upratovačke za ústretovosť a tiež potravinám
Coop Jednota za džúsiky pre deti.

Na a k júnu neodmysliteľne patrí aj sviatok našich najmenších. Celoobecné MDD prebiehalo ako vždy v areáli Základnej školy Lozorno a bolo veselé a pestré. Mohli ste zažiť
vystúpenie mažoretiek SOFFI, malých karatistov z karate
klub ZOKU, ukážku našich mladých hasičov, Klauniádu u Perinčanov v podaní divadla Zábavka, drevený kolotoč, staro-

Teraz nás už čaká prázdninový oddych a na jeseň opäť
pokračujeme s pestrým programom, na ktorý vás srdečne
pozývame.
Barbora Hurajová a kultúrna komisia
Foto: Barbora Hurajová a Johanka Hubíková

Zážitky z divadelných dosiek
Začiatok roka sa
nám niesol v napätom očakávaní
dvoch premiér
nášho ochotníckeho divadla VaDiDlo.
Za „dospelácke“ divadlo môžem povedať, že mi spadol veľký kameň zo srdca, keď sme sa poklonili na záver hry
a videla som a aj počula reakcie ľudí.
Hra Luigiho srdce alebo poprava tupým mečom bola pre nás výzvou. Obsahom, dĺžkou textov, aj prejavom.
Posunula nás zase o pár krokov vpred.

Touto cestou by som chcela vyzdvihnúť
úsilie každého herca čo najpresvedčivejšie stvárniť svoju postavu. Poďakovať sa im za námahu, čas a obetavosť.
Verím, že si táto hra nájde aj ďalších divákov a prídete nás podporiť pri niektorej z našich repríz. Prvú reprízu už
máme za sebou, na pôde vynoveného
pódia v sále ŠK Lozorno.
Za „detské“ divadlo sa hrdo môžem
pochváliť, že máme v Lozorne mladé,
talentované dievčatá, ktoré robia divadlo s láskou a nadšením. Odohrali svoju prvotinu Statočné zvieratká počas
osláv Dňa Matiek, kde ich úsilie bolo

odmenené veľkým potleskom.
V júni sme boli reprízu rozprávky zahrať pre našich susedov – pre detičky
zo škôlky a školy v Jabloňovom. Bola
som veľmi milo prekvapená ako samotné deti reagovali na otázky, ktoré sú
súčasťou hry.
Mám len jeden odkaz pre „moje“ deti:
„Som na vás hrdá, užite si prázdniny a vidíme sa v auguste, kedy si odskočíme zahrať rozprávku do Cífera na festival Mokré
divadlo.“
Katarína Straková, www.vadidlo.sk
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Olympionici v ZŠ Lozorno

Áno, na škole máme prvých olympijských víťazov, prvé olympijské medaily.
Získali ich študenti ZŠ Lozorno, v prvom ročníku školskej olympiády, ktorá
sa konala 16. júna 2018. Od 9 hod. ráno
až do 15 hod. poobede súťažili študenti všetkých ročníkov, v sedemnástich
disciplínach a niekoľkých kategóriách.
Registrovaných bolo až 130 detí, čo je
takmer polovica študentov ZŠ Lozorno. Deťom robili doprovod rodičia, príbuzní a kamaráti. Spolu sa teda akcie
zúčastnilo približne 400 športovcov
a hostí.

výlet loďou po Dunaji od CK Satur. Odmenení boli aj najlepší traja jednotlivci
(Evelin Pecíková, Hanka Želipská, Sára
Piačeková), ktorí získali dokonca tablety od Little Lane.

Na organizácii sa podieľalo až takmer
40 rodičov a rodinných príbuzných
detí. Za ich energiu, čas a investované
financie všetkým ďakujeme a tešíme sa
na ďalší ročník.
Text a foto: Ľubomír Jochim

Po podujatí bola vyhodnotená najúspešnejšia trieda, ktorej študenti získali najviac bodov a medailí - bola to 2.A
a za skvelých 33 medailí získali zároveň

Fotokrúžok má výstavu
Na jar sme u nás v Lozorne otvorili
fotografický krúžok pre mladé talenty. Viedol ho náš kamarát Tibor Végh
(www.tibiphoto.com).
Stretnutia to boli nielen zábavné, ale aj
poučné. Myslím, že pre obidve strany...
Deti boli skvelé! Naučili sa nastavovať
svoj fotoaparát, vyskúšali si fotiť portréty v štúdiu, chodili do blízkej prírody
nazerať na okolitý svet, v ktorom cez
objektív hľadali krásu, línie, myšlienku... A za ten krátky čas urobili veľký
pokrok. Veď nakoniec, príďte sa presvedčiť na vlastné oči v júli do CK Lozorno, kde budú vystavené niektoré ich
fotografické výtvory.
red.
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Veterán burza v múzeu Tatra Lozorno
Začiatkom mája členovia Tatra
klubu pripravili v poradí už 9. Veterán burzu v Lozorne. Ono sa to
nezdá, ale už je to 5. ročník od založenia múzea TATRA v Lozorne.
Vždy máme obavy, aké bude počasie, lebo to rozhoduje o každej
účasti na burze. Tentokrát bolo
prekrásne májové počasie, prišlo
veľa návštevníkov, až sme mali
obavy (a tie sa potvrdili), či bude
stačiť občerstvenie. Guláš, ktorý
pripravili miestni poľovníci, bol
veľmi chutný, takisto pečienky,
len sa to pomerne rýchlo minulo.
Nabudúce sa lepšie pripravíme.
Bolo veľa predávajúcich. I takých,
ktorí niečo potrebovali a na burze to našli. Prišlo pomerne veľa
predajcov (niektorí už v piatok)
s naozaj starožitnými predmetmi a bol o to dosť veľký záujem.
Kamarát z nášho klubu usporiadal malú výstavu starých
gramofónov na kľuku, ktoré si mohli návštevníci vypočuť

naživo. Takisto bol vidieť EDISONOV fonograf, kde je zvuk
nahraný na keramických valčekoch. To bol predchodca prvého gramofónu. Návštevníci si prezreli výstavu veteránov, kde
bolo možné vidieť repliku prvého kopřivnického automobilu
„Präzident“. Zaujímavé to bolo aj tým, že pán, ktorý to vyrobil, precízne popri zamestnaní za 2 roky, nie je žiadny konštruktér, ani automechanik, ale poctivý stolársky majster.
V príjemnom prostredí klubového baru sa mohli návštevníci osviežiť, kto mal na čo chuť, taktiež posedieť si na novej
krytej terase. Návštevníci takisto nevynechali prehliadku
múzea Tatra. Každá burza od začiatku musí prejsť určitým
stavom vývoja. Je to doba, než si široké okolie začne na to
zvykať a po čase sa zabehne a návštevnosť sa zvýši. Na tejto
burze to už bolo vidieť. Ďalšia burza bude prvú septembrovú sobotu. Dúfajme, že bude dobré počasie, lebo to je záruka
dobrého zážitku z veteránskej burzy.
Text a foto: Jozef Hooz, Tatra Veteran Army Club Lozorno
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Zrnká spomienok materskej školy
Jar priniesla do celej prírody jej čarovné vône, farby
a zvuky, slniečko malo stále teplejšiu tvár a všetkých
nás volalo na školský dvor a do okolitej prírody.
Divadielko Dúha priviezlo deťom bábkový príbeh
Martinka v rozprávkovej ríši. V triede Lienok sa
odohrávala rozprávka o Martinke, ktorú nový kamarát naučil pozerať sa na skutočný svet inými očami
a vážiť si nielen svojich rodičov, ale i okolitý svet so
všetkým dobrým, zaujímavým a podnetným, čo nám
všetkým ponúka.
Pri príležitosti Mesiaca lesov sa deti stretli na besede
s členmi Poľovníckeho združenia v Lozorne. Pani
PhDr. Vlasta Paluková a pán Ing. Pavol Mikulášek
pre deti pripravili pútavý a veku primeraný edukačný
program o spoločenstve lesa a ochrane prírody. Prišli Na návšteve v ZŠ Lozorno
v poľovníckych uniformách v sprievode poľovného
psa a deti si od začiatku získali. Deťom ukázali spreparovanú koherci ako vždy pridali ukážku veselých zvieracích marionekožu a hlavu diviaka, hlavu muflóna, rôzne druhy parohov a tiek tancujúcich do rytmu disko hudby. Vodenie marionetiek
trúbku – lesničku. Stretnutie sa všetkým páčilo. Bolo poučné, si mohli vyskúšať i vybrané deti.
zaujímavé a svojou formou oslovilo aj najmenších. Deti získali veľa informácií o práci poľovníkov v lese, o ich starostlivosti Prišiel Deň matiek a príležitosť poďakovať sa mamičkám. A
o zvieratká počas celého roka a ochrane lesného prostredia.
tak sme si ich i tento rok pozvali medzi nás. Niektoré prišli
samé, iné v sprievode starých mám, či
oteckov detí. Vedieme deti k úcte k svojim rodičom a blízkym. V májovom čase
im častejšie pripomíname prívlastky,
ktoré mamičkám patria. Všetky - pracovité, starostlivé, trpezlivé, obetavé,
láskavé, milujúce, oddané... mamičky
na svojich triedach od svojich detí prijali darček v podobe nacvičeného pásma
venovaného im, hrnčeka s podobizňou
svojho dieťaťa a vlastnoručne vyrobeného darčeka.

Beseda s poľovníkmi

V týždni pred zápisom budúcich prvákov do ZŠ sa v škole konal Deň otvorených dverí. Niektoré 5 - 6 ročné deti v ten deň
navštívili školu v sprievode svojich rodičov, ostatných sprevádzali triedne učiteľky z MŠ. Pozreli si školské prostredie,
prácu učiteliek a prvákov v prvých triedach počas vyučovacej
hodiny, školský dvor a zahrali sa v telocvični.
Klasické bábkové divadlo manželov Stražanovcov na malom divadelnom javisku zahralo deťom rozprávku O lenivom
Kubovi. Pred vkusnými kulisami sa odohrával príbeh lenivého Kuba, ktorého všetci považovali pre jeho lenivosť za hlúpeho. Ako v každej rozprávke sa všetko na dobré obrátilo a
z Kuba sa za pomoci Gašparka a divotvorného starčeka stal
šikovný mládenec a dobrý gazda. Po skončení rozprávky báb-
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Možnosť oboznámiť sa s domácimi zvieratkami a životom na farme mali 5 - 6
ročné deti z triedy Lienok. Dopoludňajší
výlet na biofarmu Príroda pri Stupave
si všetci užili. Deti zaujali predovšetkým
zvieratká, niektoré v ohrádkach s výbehom, iné vo voľnej prírode. Mohli tu poobdivovať takmer všetky domáce zvieratá. O zvieratkách, ich životných osudoch
a práci na farme im porozprával tunajší
hospodár. Výlet autobusom v lone krásnej
prírody sa deťom páčil.
Veľkým zážitkom bol pre deti pobyt v stane mobilného planetária, v ktorom sledovali sférické kino odohrávajúce sa v
jeho kupole. Tí mladší sa tak vďaka projekcii cítili, akoby boli
pod hviezdnou oblohou alebo vo vesmíre a sledovali príbeh
zvedavej opice a tajomného vesmírneho sveta. Staršie deti
sa vďaka príbehu o tajomnom koralovom útese ocitli zase na
dne mora a zábavnou a poučnou formou si rozvíjali vedomosti o podmorskom svete. Obe výpravy do tajomných svetov
mali i relaxačný účinok, pretože deti celú projekciu sledovali
v polohe ležmo na chrbte.
pokračovanie na str. 11
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Koncom mesiaca absolvovalo 17 detí predškolského veku
z triedy Lienok plavecký kurz. V Plaveckej akadémii v Devínskej Novej Vsi sa im podľa individuálnej rozvojovej úrovne venovali štyria skúsení plavčíci. Deti sa hravou formou
zoznamovali s vodným prostredím a technikou splývania a
plávania. Každý deň využili po kurze miestnu saunu. Vplyvom prostredia plavárne i sauny si otužovali svoje zdravie a
zvyšovali odolnosť. Kurz plávania sa všetkým páčil a dokončili ho všetci prihlásení. Úspechom bolo, že všetci na jeho konci
vedeli splývať a niektorí preplávali i kratšiu vzdialenosť. Za
odmenu získali diplom, odznak a sladkosť.

MDD bol krásny, plný súťaženia a dobrej nálady. Na dvore
boli pre deti pripravené športové stanovištia a deti si „svoj
deň“ pekne užili. Školským dvorom sa počas súťaženia a
zdolávania jednotlivých disciplín niesol veselý džavot detí.
Za svoje všestranné výkony, usilovnosť, odvahu i za splnenie
športových a zábavno - súťažných úloh získali okrem sladkej
odmeny i medailu. Domov si každý z nich v ten deň niesol i
bublifuk.

Vychádzka do lesa s batohom bola zábavná i poučná zároveň. Trvala aj s oddychom na občerstvenie 2 hodiny. Našim
cieľom bolo zvládnuť bez únavy a vyčerpania turistickú prechádzku, rozvíjať pohybovú výkonnosť detí a utvárať schopnosť prispôsobiť sa veľkej skupine. Dlhšou chôdzou si posilňovali vôľové vlastnosti ako vytrvalosť a úsilie prekonávať
prekážky spojené s prostredím lesa. Deti sa na vychádzke
orientovali v prírode, objavovali a spoznávali aktuálne zmeny v prírode, konkrétny výskyt rastlín a živočíchov v okolí.
Započúvali sme sa do zvukov lesa a krásu živej a neživej prírody sme preciťovali všetkými zmyslami. O tom, že príroda je
veľká čarodejka, sme sa presvedčili vďaka „prírodným obrazom“, ktoré nám spoločenstvo lesa ponúklo. Okrem bežných
prírodnín sme obdivovali rozkvitnuté kvety, dozrievajúce kríky jahôd, malín a farebný raj motýľov, ktoré nás sprevádzali
chodníčkom celou cestou späť. Vychádzku bez problémov
zvládli i tí najmenší a všetci nás milo prekvapili svojim správaním a sebaovládaním.
Do začiatku prázdnin nás ešte čakajú dve rozlúčky. Na jednu
si lúčiaci sa predškoláci pozvú svojich rodičov, na druhej sa
rozlúčia s ostatnými škôlkarmi.
Soňa Ščepánová, foto: archív MŠ Lozorno

Na ihrisku neďaleko našej MŠ sa uskutočnilo stretnutie
všetkých škôlkárov s požiarnikmi. Vďaka trom členom
dobrovoľného požiarneho zboru - Jaroslavovi Urbanovi, Lukášovi Morávkovi a Lukášovi Velschmidtovi sa deti zoznámili
s požiarnou technikou, ich výstrojom a výzbrojou. Prehliadka
dýchacieho prístroja, masky a špeciálneho odevu zaujala najviac chlapcov. Najväčší zážitok mali všetci z pobytu v požiarnom aute a spúšťania húkačky. Odvážnejší mladší a väčšina
starších detí si vyskúšala požiarnicku ochrannú prilbu, masku a striekanie z vodnej hadice.
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Nerobme si z obce smetisko
Rada by som apelovala na obyvateľov, aby si svoje okolie vážili a nerobili si z neho skládku odpadu, pretože komunálny
odpad vytvára výborné podmienky na šírenie sa hlodavcov
a s nimi spojené choroby. Oleje a iné tekutiny nám cez pôdu
prechádzajú do podzemných vôd a ľudia, ktorí takúto vodu
využívajú na závlahu záhrady si tým môžu poškodiť zdravie,
pretože spätným obehom sa to dostane k nám. Kolobeh v
prírode je neoklamateľný. Sami si poškodzujeme takýmito
činmi zdravie. Najčastejšou zložkou sú pneumatiky. Pneumatiky sa odovzdávajú v pneuservise. Každý pneuservis je vám
povinný pneumatiky prevziať.

Naše okolie je našou každodennou súčasťou. Každý obyvateľ sa snaží zveľadovať okolie svojho domu. Avšak nájdu sa aj
takí, ktorí ho nedbajú znečisťovať. Keď čo i len kúsok zájdeme za vaše domy napríklad na uliciach Hlboká, Jelšová, Karpatská, alebo k priehrade, či za poľnohospodárske družstvo,
ale i smerom von z Lozorna na Stupavu smerom k Artézskej
studni, môžeme sa stretnúť s menšími či väčšími skládkami
nahromadeného komunálneho či stavebného, ale i biologického odpadu. Skládky sa nachádajú v tesnej blízkosti ciest
a domov, ktoré tam sú. Je smutné, že obec má vybudované
aj obecné kompostovisko, aj obecný zberný dvor, kde obyvatelia môžu takýto odpad odovzdať. Obec vytvorila pre obyvateľov výborné podmienky a možnosti odovzdania odpadu.
Napriek tomu okolie obce je obklopené skládkami, ktoré obec
na vlastné náklady musí likvidovať a tak obyvatelia prichádzajú o lepšie využitie finančných prostriedkov, či zveľaďovanie obce a prostredia v bezprostrednej blízkosti. Je tiež smutné, že obyvatelia, ktorí už merajú cestu až k zbernému dvoru,
nechajú odpad pred bránou zberného dvora. Neštítia sa aj za
bieleho dňa. Obec bude postupne pristupovať k finančným
pokutám za znečisťovanie verejného priestranstva a vytváranie čiernych skládok. Je potrebné si uvedomiť, že takéto
konanie je trestným činom.

Myslím, že obyvatelia obce by mali byť zdpovední voči svojmu okoliu a správať sa ekologicky a zodpovedne. Obyvatelia,
ktorí si na vlastných pozemkoch vytvárajú skládky, znepríjemňujú okolie svojim susedom. Treba aj tu podotknúť, že sa
týmto porušuje zákon a je potrebné s odpadom nakladať tak,
ako sa podľa zákona má.
Skúsme okolie obce Lozorno urobiť krásnym a byť vzorom
okolitým obciam. Malo by to byť aj o ohľaduplnosti k prírode
a budúcim generáciam.
Text a foto: Mgr. Kurnerová, OÚ Lozorno

Na návšteve v Elektro Haramia
V júni sa konala exkurzia žiakov Základnej školy Lozorno v
našej firme. Firma Elektro Haramia podporuje tieto aktivity
a je otvorená k spolupráci nielen s našou základnou školou,
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ale aj s inými školami, ktoré prejavia záujem.
Text a foto: Branislav Šedivý
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Súťaž vo varení gulášu v znamení troch deviatok
9. júna, 9.ročník,
9 súťažných družstiev. Na našej
priehrade v Lozorne rozžhavených
9 kotlíkov a v každom z nich výborný guláš. Do tanca
a pre zábavu hrala
kapela Countryfied, podujatím nás
sprevádzala a moderovala Adrika Jánošová. Všetci súťažiaci sa snažili, za
Porota to mala naozaj ťažké, ale vychutnávala si to...
čo im patrí poďakovanie a pochvala,
ale ocenené mohli byť len tri družstvá.
Porota v zložení: Janka Nerádová, Rudo

Víťazný guláš

Masár, Adriana Jánošová, Peter Prokop (Melónek) a jeden z členov skupiny
Countryfied vybrala týchto víťazov:
• 1.miesto: Lozorskí vlci
• 2.miesto: Hrazdný
• 3.miesto: Drobček
Ale aj ostatné družstvá mohli byť spokojné, lebo vyhrali výbornú atmosféru,
ktorá trvala až do večera, dobré počasie
a spokojné a plné brušká návštevníkov.
Za pomoc a spoluprácu ďakujeme obci
Lozorno, Rudovi Masárovi a Fridrichovi Ebnerovi. Tešíme sa o rok na jubilejný
10. ročník.
Veronika Havlová
foto: Martin Bartoš a Peter Vlček

Družstvo „Lozorskí vlci“ si preberá 1.cenu

Keď Lozorno inšpiruje Vysoké Tatry
som vedel, o čo ide. Vysvitlo, že majú záujem,
aby som primátorom
slovenských miest prezentoval projekt realizovaný v Lozorne v roku
2016. Vtedy naša obec
umožnila občanom priamo rozhodnúť o použití
12 EUR z rozpočtu obce,
ktoré pripadali na každého občana staršieho
Na fotografii zľava: Luboš Tvrdoň (poslanec OZ), Milan Galanda ako 18 rokov. Do roz(generálny sekretár ÚMS), Lenka Balkovičová (primátorka Zvolena) hodovania sa zapojilo
1 064 z vás.
Keď mi prišla pozvánka na snem Únie
miest Slovenska, najprv som si myslel, Rád som sa podelil o túto skúsenosť.
že je to nedorozumenie, preto som sa vo- 50 starostov a primátorov so záujmom
pred stretol s predstaviteľmi Únie, aby počúvalo o šikovnosti lozornianskych

mažoretiek, futbalistov a dôchodcov,
ktorí získali najväčšiu podporu od občanov Lozorna.
Po prezentácii prišiel za mnou primátor
Vysokých Tatier Ján Mokoš a požiadal ma, či Lozorno pomôže Vysokým
Tatrám s podobným projektom. Následne ma kontaktoval novinár z českých
novín venujúci sa problematike samospráv a požiadal o možnosť informovať
o lozornianskom príklade zapájania
občanov do rozhodovania. Vtedy som
si uvedomil, že aj malá obec na Záhorí
môže byť príkladom a inšpiráciou pre
ostatné samosprávy, len sa netreba báť
nových ideí. Verím, že to nebolo posledný raz.
Luboš Tvrdoň, poslanec OZ
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Naši dôchodcovia reprezentovali Lozorno

Koncom mája sa uskutočnili Okresné športové hry (ďalej len OŠH) pre
členov Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (ZO JDS)
okresu Malacky v priestoroch TJ Veľké Leváre. Z našej ZO JDS sme mali
15 športovcov – Jánoš Anton, Suchár
Marian, Ritonská Alena, Drahoš Ján,
Vicenová Anna, Valach Vojtech, Kimlička Jozef, Kováčová Eva, Kimličková Jana, Šablicová Júlia, Valachová
Edita, Blažíčková Helena, Urbanič
Ladislav, Jurových Milan, Jurovýchová Irena a 30 nadšencov na povzbudzovanie.
Pozvanie na OŠH prijal aj starosta
obce pán Ľubomír Húbek, ktorý bol
našim oddaným fanúšikom. Celé
športové hry sa konali pod záštitou
starostu obce Veľké Leváre Bc. Štefana Kudličku.

Počas športovania bol pripravený
program – návšteva Habánskeho
múzea s odborným výkladom, návšteva katolíckeho a evanjelického
kostola. Bol to aj úkryt pred krátkym
no intenzívnym dažďom. Počas celého dňa bolo zabezpečené občerstvenie – guláš, párky, klobása, káva, čaj,
pitie. Najviac z celého dňa sme očakávali vyhodnotenie športových disciplín. Umiestnili sme sa takto :

šikovnosť ale aj srdce. Posledným
bodom OŠH bola voľná zábava pri tanečnej hudbe.
Na krajské športové hry dňa 2.7.2018
za našu ZO JDS pôjdu Kimličková
Jana a Jurovýchová Irena (v zastúpení za Drahoša Jána, ktorý je v tom
čase na liečení).

Drahoš Ján: 1. miesto – hod granátom na cieľ, Kimličková Jana: 1.
miesto – streľba zo vzduchovky, Blažíčková Helena: 2. miesto – hod válkom do diaľky, Jurovýchová Irena:
2. miesto – hod granátom na cieľ a 3.
miesto vrh guľou, Vicenová Anna: 3.
miesto – kop do malej bránky.

Celý deň plný športu, napätia, kultúry, jedla ale aj zábavy bol pre nás
veľmi cenný, nielen dobrým umiestnením v športe. Bol dôležitý aj tým,
že dôchodcovia stále dokazujú, že
je potrebné s nimi rátať. Sú dobrou
devízou v rodinách, sú istotou pri reprezentovaní našej obce, ale hlavne
dokazujú, že majú radosť zo života a
to je veľmi dôležité.

Všetkým našim súťažiacim patrí veľká vďaka, pretože dali do toho nielen

Anna Dvoranová, ZO JDS Lozorno
Foto : Vojtech Valach

V Eight Fight Gyme máme vicemajstra
V sobotu 23.júna 2018 v Bratislave
vyvrcholila sezóna amatérskej ligy
SMTA (Slovenská Muay Thai Asociácia)
kde náš fighter Marek Vostál zabojoval
o amatérsky titul. V peknom zápase
síce prehral na body, čo nás samozrejme mrzí, ale Marek sa stal v sezóne
2017/2018 vicemajstrom, čo je pre
neho a aj náš klub obrovský úspech!
Marekovi patrí veľká gratulácia a týmto sa mu chceme poďakovať za reprezentáciu nášho EIGHT FIGHT GYMU
a samozrejme aj Lozorna.
Ján Csölle, foto: Peter Dzurjanin
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Usilovní rybári
My z OO SRZ Lozorno sme túto sezónu, tak ako vždy,
začali brigádami pri čistení okolia priehrady. Začiatkom
apríla sme na Vodnej nádrži Kejda spravili výlov, počas
ktorého sme vylovili a premiestnili zo pstruhovej vody
všetky nežiadúce ryby, ktoré sú potravinoví konkurenti
pstruhom a navyše kalili vodu. Po napustení Kejdy sa to
hneď odzrkadlilo na čistote vody.

Víťazné družstvá Kaprárskeho maratónu

Čistenie Kejdy

Na našej priehrade sme na začiatku sezóny usporiadali dvoje rybárske preteky. Prvé (jednodňové) preteky sa
uskutočnili 8. mája. Počasie nám prialo a aj preto sa na
nich zúčastnilo 79 pretekárov. Nachytalo sa veľa krásnych
rýb. Kapre, amury, úhory a aj zopár jeseterov. Jesetery
sú v našej priehrade celoročne chránené, takže tie boli
po opatrnom zaobchádzaní vrátené naspäť do vody. Víťazom pretekov sa stal František Pavlíček s krásnym 7,5
kg kaprom.

Víťaz František Pavlíček so svojim úlovkom

Po týchto pretekoch sme zorganizovali trojdňový Kaprársky maratón v dňoch 11.6 - 13.6. Na tomto maratóne sa
zúčastnilo 20 družstiev, väčšinou z Lozorna, ale boli tam
pretekári zo Stupavy a aj z Malaciek. Nachytalo sa veľa
krásnych kaprov, ktoré putovali naspäť do vody. Na tomto
našom prvom Kaprárskom maratóne zvíťazil team Ichtys
s krásnym 13,32 kg kaprom, na druhom mieste bol team
White - fish s 11,77 kg kaprom a aj tretí team chytil kapra
cez 11 kg. Počas maratońu sa taktiež podarilo uloviť nádherné jesetery, viac ako meter dlhé.
Text a foto: Dušan Chĺpek

Krásnym jeseterom sme sa pokochali a vrátili ho naspäť do vody

Ponuka práce
Reštaurácia ZORNO v Lozorne prijme do zamestnania: KUCHÁRA, POMOCNÚ SILU DO KUCHYNE a ČAŠNÍČKU.
Práca je na trvalý pracovný pomer s
možnosťou nástupu ihneď alebo dohodou.
Bližšie informácie poskytneme uchádzačom priamo u nás v reštaurácii,
alebo na telefónnych číslach 0917
307 698 , 0917 307 716.
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Lozornianski turisti prevetrali bicykle
vodopády v meste Neuhausen. Ďalej
trajektom cez jazero na nemeckú stranu jazera do mesta Ueberlingen a späť
do mesta Bregenz.
V Kostnici sme navštívili Husovo
múzeum a pietne miesto Husov kameň, na ktorom Jána Husa 6.7.1415
upálili. V Neuhausene sme obdivovali
mohutnosť najväčších vodopádov v
strednej Európe na rieke Rýn. Impozantná nebola len ich výška 23 m, ale
hlavne ich mohutnosť a šírka. Človek
sa pri nich cítil naozaj maličký.

Výlet do Hohenau a späť
Klub lozornianskych turistov uskutočnil 15.apríla cyklovýlet z Lozorna do Hohenau a späť. Počet účastníkov výletu bol 32. Trasa merala 113 km a prechádzala dedinkami Záhoria - Zohor, Vysoká na Morave a Záhorská Nová
Ves, kde sme kompou prešli na rakúsku stranu a pozdĺž
rieky Morava až do Hohenau. Prechádzajúc cez rakúske
vinohradnícke dedinky sme mohli obdivovať ich malebnosť, upravenosť a čistotu. Museli sme žiaľ konštatovať,
že naše obce majú v tomto smere ešte veľa čo doháňať.
Počasie nám prialo a smerom do Hohenau nás čerstvý vetrík fúkajúci do chrbta poháňal a ani sme sa nenazdali,
boli sme na moste cez rieku Morava. Za mostom sme odbočili na pamätné miesto sútoku rieky Dyje s Moravou,
tzv. trojštátie, kde sa spájajú hranice troch štátov – Rakúska, Česka a Slovenska.
Trasa z Moravského Svätého Jána do Lozorna, s vetrom
do tváre, nám už dala poriadne zabrať a preverila našu
kondičku. Tým, ktorí sa mali zúčastniť štvordňového cyklovýletu okolo Bodamského jazera začiatkom mája, to
však ako tréningová príprava padlo vhod.

V pozadí Rýnsky vodopád

Bicyklovanie naprieč Švajčiarskom bolo skutočne veľkolepým zážitkom. Prekrásna scenéria krajiny, prírody,
malebných mestečiek a dediniek s neuveriteľnou čistotou
a architektúrou domov. Perlou bolo historické centrum
mesta Stein am Rhein, ktoré pre svoju krásu stredovekých stavieb láka turistov z celého sveta.
I keď sú štyri dni málo na spoznanie troch krajín, návšteva miest v tomto prekrásnom kúte Európy nám poskytla
nezabudnuteľné zážitky.

No a pred vrátami nášho chotára v lábskom Čapáši pri zaslúženom občerstvení sme sa zhodli,
že sme prežili príjemnú nedeľu s mnohými zážitkami a vedomím, že sme niečo urobili i pre
svoje zdravie.

Text a foto: Bohuslav Horváth

Cyklovýlet okolo Bodamského jazera
Ďalší z našich výletov sa uskutočnil v dňoch
11.-14.mája, bicyklami okolo Bodamského jazera. Výletu sa zúčastnilo 16 účastníkov. Trasa
merala 233 km a bola rozdelená do 3 etáp, z
ktorých najdlhšia merala 91 km.
Trasa viedla z rakúskeho mesta Bregenz popri
brehu jazera cez švajčiarske mestá Kostnica,
Stein am Rhein, Schaffhausen až po Rýnske Pred Husovým kameňom
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