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zadarmo

Máj, čas ľúbosti, zelene i ohňa

V najkrajšom mesiaci roka, mesiaci lásky a mladých sa zlievali niektoré zvyky
a obrady. Jedny mali viac ľúbostných
prvkov, druhé súviseli s jarnými prácami na poliach, v záhradách i vinohradoch. Ďalšie sa viazali k tečúcej vode a
rose a súviseli s privolaním dažďa a so
zabezpečením zdravia.

by hanbou mládenca, keby svojej milej
nepostavil máj.
„Sadíme my máje, čo nám dajú za ne?
Pálenky červenej do krpky zelenej.
Vstávaj dievča hore, sadíme ti máje,
Ak hore nevstaneš, májov nedostaneš.“

Veď kto by si v obciach západného Slovenska nevšimol v prvý májový deň
vysoké štíhle ozdobené máje, ktoré
mládenci potajomky v noci spolu s kamarátmi postavili. Spoločný máj bol
pre všetky slobodné dievky postavený v
strede obce alebo pred krčmou. Samostatné máje stáli pri domoch dievčat, o
ktoré sa mládenci vážne uchádzali, bolo

Aby bolo vínka dosť
a dažďa pomenej

Dôležité čísla

V prvej polovici mája nasledujú v
kalendári tri dni za sebou zasvätené trom zamrznutým svätým: svätý Pankrác (12.mája), svätý Servác
(13.mája) a svätý Bonifác (14.mája).
Obavy z troch zamrznutých svätcov
mala nejedna gazdinka, veď čo ak by
jej pomrzla fazuľa, priesady i kvietky.
Gazdovia sa báli o ovocné stromy a pri
mrazoch kúrili dymom v záhradách,
ale najviac sa troch ľadových mužov
obávali vinohradníci. Ak tri dni prešli
bez toho, aby mrazy narobili škody, vi-

nice ešte ohrozovala svätá Žofia. Deň
svätej Žofie bol podľa tradícií ideálny
na siatie ľanu a konope, pretože: Svätá
Žofia ľan rozsieva; Žofia víno vypíja,
ale dobré ľany dáva.
Pre mesiac máj platilo: Chladný máj
naplňuje stodoly; Studený máj, na poli
raj; Studený máj, v stodole raj.
pripravila Gabika Ulehlová
(zdroj: Tradície na Slovensku, Zora Mintalová Zubercová), foto: Tibor Végh

Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

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

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Ospravedlnenie
„Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
spolu so starostom obce Lozorno
vyjadrujú týmto v mene obce Lozorno poľutovanie nad spôsobom,
úkonmi, vyjadreniami a skutočnosťami, ktoré sprevádzali ukončenie
pracovnoprávneho vzťahu obce
Lozorno s obyvateľkou Lozorna a
dlhoročnou pracovníčkou tunajšieho obecného úradu pani Vlastou
Hubkovou zo strany predchádzajúceho starostu obce Lozorno pána
Ľubomíra Húbeka. Sme presvedčení, že konanie bývalého starostu

obce vážne poškodilo nielen pani
Vlastu Hubkovú, ale aj našu obec.
Vyjadrujeme našu spoločnú vôľu
prebiehajúci súdny spor, v ktorom
je obec Lozorno v postavení strany
žalovanej, ukončiť čo najrýchlejšie
zmierom a dohodou a odvrátiť tak
tiež hroziace vysoké škody, pričom
vyjadrujeme svoje poďakovanie pani
Vlaste Hubkovej za jej ústretovosť v
rokovaniach. Je nám ľúto, že za zvolený postup musíme teraz niesť zodpovednosť my i všetci obyvatelia našej obce. Tento prípad považujeme za

smutnú ukážku zlyhania bývalého
vedenia obce Lozorno, jej starostu
a jej obecného zastupiteľstva v ich
základnej úlohe zabezpečiť dodržiavanie práva, garantovať spravodlivosť a pristupovať ku každému
zamestnancovi obce Lozorno a ku
každému jej obyvateľovi s úctou a
rešpektom. Pani Vlaste Hubkovej sa
týmto v mene obce Lozorno s plnou
vážnosťou ospravedlňujeme a zároveň vyjadrujeme svoj záväzok konať
aj v budúcnosti tak, aby sa podobné
prípady už nezopakovali.“

Správy z obce
Prečo sme zrušili kontajnery?
Mnohí z vás ma zastavujú s otázkou: „Prečo sme zrušili
kontajnery?“ Tu je moje vysvetlenie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

lebo ľudia do kontajnerov hádzali aj komunálny odpad a NIE separovaný, pre ktorý boli určené
preto, že som často osobne prichytil ľudí, ktorí ani
nie sú obyvateľmi našej obce, ako prišli a vyhodili
tam svoj odpad (nevyseparovaný)
lebo obec musí platiť za takto nevyseparovaný odpad
a je to nefér voči občanom ktorí separujú
lebo ľudia, ktorí majú domy v blízkosti stojísk, boli
nešťastní z odpadkov, ktoré im lietali do ich záhrad
lebo kontajnery s komunálnym odpadom sú zdrojom
potravy pre škodcov
lebo Lozorno má zabezpečený zber papiera a plastu
prostredníctvom žltých a modrých vriec a ľudia za
odvoz neplatia
lebo Lozorno ako jedna z mála obcí má zberný dvor,
na ktorý môžu občania vyviezť papier a plast zdarma

Milí Lozorňania, chcel by som vás uistiť, že toto rozhodnutie sme spoločne so zastupiteľstvom skutočne zvažovali. Prehodnotili sme všetky dôvody „pre“ aj „proti“. Dôvodov „PRE“ bolo výrazne viac a preto sme rozhodli, že
kontajnery zrušíme i napriek istému „nekomfortu“, ktorý
sme vám spôsobili.
Prosím vás, aby ste odpad poctivo separovali - nie kvôli
mne, ale kvôli našim deťom, aby sme im boli vzorom a
zanechali im Lozorno čisté.

Zároveň vás prosím aby ste zelený odpad odvážali na
obecné kompostovisko a nie do lesa. Ďakujem.
Mgr. Ľuboš Tvrdoň, váš starosta

Deň vody bol aj v Lozorne
Organizácia Spojených národov v roku 1993 vyhlásila 22.
marec za Svetový deň vody. Aj v našej obci sme už druhýkrát zorganizovali v spolupráci s akreditovaným laboratóriom AquaLaB s.r.o. bezplatné vyšetrenie dusičnanov
a dusitanov vo vodách z vlastných studní.
Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými
chemickými ukazovateľmi v pitnej vode zo studní a zo
zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné
(najmä pre malé deti).
Prišlo 65 občanov a všetkým bola voda skontrolovaná a
odovzdaný protokol s nameranými hodnotami a s poučením. Pre záujem občanov sa budeme snažiť zabezpečiť
takúto
možnosť bezplatnej
analýzy vody aj
v budúcnosti.
Touto cestou
ďakujem firme
AquaLaB s.r.o.
v
zastúpení
Ing. Lopašovským, že si našiel čas a zavítal aj k nám do
Lozorna.

Exkurzia pre žiakov Základnej školy Lozorno
na čistiarni odpadových vôd

Kontajnery sú premiestnené na zberný dvor, kde zamestnanci váš odpad
prevezmú, prípadne ho môžete mimo otváracích hodín umiestniť do zbernej nádoby
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V dňoch 22. 3. – 25. 3. 2019 sa na čistiarni odpadových
vôd (ČOV) v Lozorne konala exkurzia pre žiakov základnej školy pre I. stupeň a II. stupeň. Žiakom bol vysvetlený
celý proces čistenia odpadovej vody a následne si prezreli
priestory ČOV. Na ich zvedavé otázky odpovedali pracovníci čistiarne.
pokračovanie na str. 3
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Neviete kam s použitými tužkovými batériami?

dokončenie zo str. 2

Oznamujeme občanom, že v budove Obecného úradu a v
budove Centra kultúry Lozorno je vo vstupných chodbách
zberná nádoba určená na zber tužkových batérií. Táto
zberná nádoba je občanom prístupná počas otváracích
hodín obecného úradu a centra kultúry.

Lozorno bude o trochu zelenšie a zdravšie

LOZORNO spol. s r.o. čistilo okolie vodojemu
Dňa 4. apríla 2019 prebiehala v budovách obce povinná
deratizácia. „Vodári“ spolu s ekonómkou a konateľkou
spoločnosti LOZORNO spol. s r.o. využili tento čas (osobné voľno) a rozhodli sa skrášliť okolie vodojemu. Celý
úsek pred vodojemom sme vyčistili od náletových drevín,
vykosili trávu a vyhrabali lístie. Na spevnenie svahu sme
vysadili stromy.
Postupne sme začali s čistením 250 m³ nádrží na vodojeme. Chceme sa poďakovať za odborný dohľad, ktorý pri
práci vykonávala firma Inštalácie TZB. Steny sa vyčistili
od vodného kameňa, chlórnanom sodným vydezinfikovali celú nádrž a postupne začneme napúšťať vodu zo studní
do nádrže.

Možno ste si všimli, že koncom marca začali pribúdať v
Lozorne stromy... Spolu bolo vysadených 91 kusov drevín
v rôznych lokalitách na obecných pozemkoch – na Športovom námestí, v areáli základnej školy, pri kaplnke sv.
Vendelína a na Potočnej ulici. Výsadba bola realizovaná v
rámci národného projektu „Podpora biodiverzity prvkami
zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska“. Žiadosť bola podaná ešte v októbri 2018 a bola
schválená vo výške 15 560,94 Eur. Chceli by sme za všetku
námahu a pomoc poďakovať pani J. Bojkovskej. Samotnú
výsadbu zrealizovala firma A.I.I.Technické služby s.r.o.
V tomto roku sme sa rozhodli, že každý novonarodený
občan obce dostane od nás symbolicky jeden strom, ktorý
bude spolu s ním rásť.
Bc. Voltnerová Monika, Oddelenie životného prostredia a
odpadového hospodárstva
Foto: Ing. Tomáš Harmady, A.I.I.Technické služby s.r.o.

Text a foto: Lucia Hájniková, konateľka LOZORNO spol. s r.o.

Muž, ktorý sadil stromy
Tak sa volá kniha od spisovateľa menom Jean Giono a následne aj animovaný film, ktorý bol podľa nej natočený. Inšpiratívny príbeh o mužovi,
obyčajnom francúzskom pastierovi,
ktorý svojou usilovnou prácou zmenil
krajinu... Ako? Tak, že každý deň počas troch rokov, na mieste kde nebolo
nič, iba pustatina, sadil do zeme žalude a po rokoch z nich vyrástol krásny
les.

Nemusíme ani chodiť do Francúzska,
aj my v Lozorne tu máme takéhoto
„muža, čo sadil stromy“ a je ním pán
Janko Hoffer z Novej ulice. Ten si jedného dňa všimol, že časť malých borovíc, čo lesníci pred rokmi vysadili od
Novej ulice smerom k záhradkárom,
v lokalite za školským dvorom, sa neujala. Buď vyschli, alebo ich zahlušila
burina... Tak si zohnal od lesníkov 700

nových sadeníc borovíc a so svojou
rodinou vo svojom voľnom čase tieto
stromčeky zasadili.
My mu za túto aktivitu chceme poďakovať a veríme, že nás za pár rokov
bude spoločne tešiť jeho úsilie v podobe krásneho borovicového lesíka.
B.H.
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Čo robia naši chlapi ENEM TAK?
Zbor sa pravidelne schádza každý
štvrtok v klube dôchodcov pri pekných pesničkách a dobrom vínku.
Okrem toho sa zúčastňujeme na
rôznych slávnostných akciách, kam
sme pozývaní. Z posledného obdobia spomeniem účinkovanie v Prietržke na stretnutí zborov, na cyrilo-metodejskej slávnosti v Gbeloch,

na Petrovej rybe v Charvátskej Novej
Vsi na Morave, na Festivale v Dúbravke, potom na zámku v Holíči a na stretnutí zborov v Smolinskom. V Záhorskej Bystrici sme spievali dôchodcom,
spievali sme na Záhoráckom festivale
v Gajaroch, na hodových slávnostiach
v Závode, na „Jabúčkobraní“ v Jablonici a naposledy na pochovávaní basy

v Záhorskej Bystrici.
To asi tak v stručnosti za posledné
obdobie. Máme radosť, keď môžeme
ľudí potešiť naším spevom a krásnymi pesničkami a reprezentovať obec
Lozorno.
Milan Havel za ENEM TAK

Jarná obecná brigáda spojila ľudí

V sobotu 6. apríla 2019 sa ráno pred
Obecným úradom v Lozorne stretlo množstvo ľudí, členov miestnych
organizácií, ale aj radových občanov,
aby spoločne vyčistili a skrášlili našu
obec.
Pozvané združenia si rozdelili úseky
nasledovne:
•
•
•
•
•
•

Klub turistov – úsek od Artézskej studne oproti salašu
Hasičský zbor - park pri soche sv.
Floriána
Jednota dôchodcov – cintorín,
Dom smútku, Božie muky
Poľovnícke združenie – od Artézskej studne smer na Červený
domček, Hlboká cesta, Trniny
Mažoretky SOFFI – park Kozinec
Adriana Jánošová, Martina Tvr-
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•
•

doňová – Jelšová ulica
Ostatní zúčastnení boli rozdelení podľa potreby
Žiaci ZŠ Lozorno si urobili brigádu v piatok a čistili okolie školy

Vyviezlo sa 14 kontajnerov, zelený
odpad sa odviezol na obecné kompostovisko a taktiež sa pozbieralo skoro 200 pneumatík. Všetkým,
ktorí sa zapojili zo srdca ďakujeme!
Tiež ďakujeme aj našim poslancom,
ktorí navarili guláš a všetci sa tak
mohli na konci brigády pohostiť.
Zo zápiskov organizácie Spoločne pre
naše Lozorno: „Spoločne sme dnes urobili Lozorno krajším. V plnom nasadení
boli stovky Lozorňaniek a Lozorňanov,
pokračovanie na str. 5
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dokončenie zo str. 4

mladších i starších, členov spolkov,
združení, ale aj pracovníci obecného
úradu, obecní policajti, starosta i poslanci. My všetci sme v túto sobotu spoločne dokázali, že nám na našej dedine
a prostredí kde žijeme záleží. Veľmi si to
vážime, ten poslanecký guláš bol malým
prejavom vďaky a úcty navzájom.“
B.H., foto: zdroj FB a Tibor Végh

Kúpim rodinný dom v obci Lozorno - 0950 870 986.
|5|
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Sociálna poradňa
V priestoroch denného centra pre seniorov (klube dôchodcov) Obecný úrad
v Lozorne začal poskytovať službu v
podobe poradenstva v sociálnej oblasti.
Sociálna poradňa zahájila svoju činnosť druhého apríla a bude v nej pravidelne pokračovať každým prvým utorkom v mesiaci od 10:00 – 11:00 hod.
Poradňa bude zameraná na prevenciu,
zmiernenie a na pomoc pri riešení vzniku nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity. Ďalej
na zachovanie, obnovu alebo rozvoj
schopností znevýhodneného občana
viesť samostatný život a na podporu
začlenenia sa do spoločnosti a na pomoc pri rôznych krízových situáciách.

Poradňu vedie členka komisie sociálnej
a zdravotnej pri OU, p. Demeterová Mária, ktorá má niekoľkoročné skúsenosti
v tejto oblasti. Okrem osobnej návštevy
v uvedenom termíne môže ktokoľvek
svoj problém alebo požiadavku adresovať elektronicky na adresu maria.
demeterova@gmail.com alebo jatrnkova@
gmail.com. Tiež písomne v zalepenej
obálke do schránky na obecnom úrade
s označením „Sociálna poradňa“.
V budúcnosti počítame s rozšírením
okruhu poradenských služieb, čo bude
závisieť od záujmu vás, občanov.
Jana Trnková, predseda sociálnej
a zdravotnej komisie

Vitajte, noví občania Lozorna!

„ Z rannej rosy, spektra farieb, z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne, po čom človek túži.
Vitaj teda medzi nami utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré sudby žitia letia.
Nech Ti Pán Boh požehnáva všetky žitia roky
a buď šťastné v svete krásnom mnohé dlhé roky.“
V sále ŠK Lozorno sa 16. marca 2019 konal 2. ročník milej
slávnosti „Vítanie detí do života“. Podujatie otvorila milým
predslovom a krásnou básňou Petra Gažíková-Langová , ktorá privítala novorodených, nových občanov, ako aj ich rodi-

čov. Prítomným sa prihovoril starosta obce Lozorno Ľuboš
Tvrdoň, ktorý im v mene obce zaželal pevné zdravie a šťastie,
aby rodičia vytvorili pre svoje deti v ich rodine teplý domov, v
ktorom bude dieťa šťastne rásť.
Slávnosť sprevádzali vystúpenia detí zo súkromnej základnej
umeleckej školy hrou na gitare. Mamičky s deťmi si prevzali pamätnú listinu, kvietok a drobné pozornosti. Na záver si
uchovali pamiatku fotografiami z tohto výnimočného podujatia.
Našim najmenším občanom želáme zdravie a dobrého strážneho anjela. Vám
šťastní rodičia prajeme veľa sily, zdravia a trpezlivosti,
aby ste vychovali
zo svojich detí dobrých, čestných a
slušných Lozorňanov.
Text a foto:
Gabika Ulehlová
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ENEM PRO LOZORNO

22.marca 2019 sa uskutočnilo verejné
stretnutie občanov na tému „Zapájanie
obyvateľov Lozorna do rozhodovania“.
Po niekoľkohodinovej inšpiratívnej a
podnetnej diskusii sme sa dohodli na
pravidlách. Následne sa starosta obce
stretol so zástupcami spoločnosti P3
Logistic Parks, ktorá podniká v našej
obci a záleží jej aby bola súčasťou života
Lozorna. Vedenie P3 Logistic Parks odsúhlasilo, že venuje 6 000 Eur na podporu aktivít obyvateľov Lozorna a tak
s radosťou oznamujeme, že otvárame
program „ENEM PRO LOZORNO.“
Máte nápad ako skrášliť Lozorno? Alebo organizovať kreatívne workshopy?
Či zorganizovať piknik alebo vytvoriť
priestor pre stolnotenisový kút, kde by
sa ľudia stretávali? Možno by ste radšej
zorganizovali tančiareň pre seniorov,
alebo zábavné preteky. Sme presvedčení, že mnohí z vás majú dobré – skvelé
– zaujímavé nápady ako zlepšiť život v
našej obci.
Zapojte sa! A pošlite nám svoj nápad do
28.5.2019. P3 Logistic Parks všade, kde
pôsobí, sa snaží byť dobrým susedom a
tento komunitný program je toho príkladom. O finančné prostriedky sa tak
môžu uchádzať nielen organizácie, ale
aj jednotlivci, ktorí prídu s konkrétnym
návrhom a ochotou zrealizovať ho. Viac
info nájdete na https://lozorno.hlasobcanov.sk/.
Program ENEM PRO LOZORNO otvárame na podporu všetkých, ktorým zá-

leží na dobrých vzťahoch, majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny
projekt - vlastnými silami, spoločne s
priateľmi či susedmi. Hodnota nášho
úsilia spočíva v motivácii ľudí spojiť
sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj
čas, skúsenosti či odbornosť pre dobro

Foto z team buildingu

iných ľudí, či na ochranu prírody. Týmto programom chceme povzbudiť mladých i starších, ktorí majú chuť a nápady, čo treba zlepšiť (rozbehnúť) skrášliť
ENEM v LOZORNE a tiež ich dokážu
zrealizovať.

Nápady prijímame do 28.5.2019 cez
https://lozorno.hlasobcanov.sk/.
Nápady bude posudzovať hodnotiaca
komisia, ktorej členmi budú zástupcovia P3 Logistic Parks, obce a obyvatelia, a vyberie zoznam nápadov, ktoré

budú predmetom hlasovania. Následne
enem obyvatelia Lozorna budú môcť
zahlasovať za minimálne jeden, maximálne 3 nápady.
Realizáciu nápadov plánujte od 20.
júna do 20. decembra 2019.

Celková suma určená na podporu nápadov je 6 000 Eur.

Inšpiráciou vám môžu byť tieto konkrétne príklady:

Maximálna výška podpory na jeden nápad je 2 000 Eur.

•
•
•
•
•
•

Ukážka projektu science show

Športové preteky/podujatia rôzneho druhu
Výsadba starých odrôd na zanedbanom priestranstve
Natočenie životných príbehov
NAJstarších obyvateľov na video a
zverejnenie ich príbehov
Spoločná ochutnávka dobrôt
ukuchtených paštikármi a miestnymi
Vynovenie ihriska atraktívnymi
exteriérovými prvkami pre deti a
lavičkami pre seniorov
Program detí pre seniorov s cieľom
spríjemniť im chvíle osamelosti
hraním šachu, čítaním novín, hrou
na hudobnom nástroji, spomínaním ako bolo...
Tina Tvrdoňová
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Ani sme sa nenazdáli, začauo sa zjarívat

Jejdanenki, jak sme sa volakedi jak dzeci na jar tešili. Ked sa otepliuo, rozkvitli
strešne, starí ludé vizuli krpce, abi ich
ušanovali. Orali, sadzili predklíčené
krumpole. V síni, hned za vípustkem
(prvá místnost vstupu do domu), už
ščebotali maué kurátka. Žuťunké, mileňunké, prikrmovali sme ich sirem,
vareníma vajcama, jahuama. Do mauej
miski sme naléli vodičku a vuožili kamének, abi si ju neprekocili. Kvočka nemjeua ráda, ked sme ich bantovali. Ale
najrači bi sme ich pochitali a tulkali sa s
nima. Starenka ríkali, že do Valencínka
viláhué kura lebo húsa není nic hodno.
Po Valencínku (14.2.) sú muáďatka
odolnejší. Dobrá kvočka máuo kedi z
vajec slézua, svjedomito vajíčka zahrívaua. A ešče z vječí láskú učiua muadé

zobkat a napájat sa. Medzi kamarátkama sme sa chválili jedna druhej,
kolko sa nám kurátek, či húsatek vilo.
Hrávali sme sa: „Raz, dva, tri zelené“. Znamenauo to, mjet dicki zelení
lísteček v tegezi, či v modlíci knižce
vuožení. Do nemjeu, puaciu pokutu.
Též sme si dohodli barvu a ked sme
sa stretli, moseli sme ňejakú čast oblečeňá mjet f tej barvje. Neráz sme
rozepínali svetre, ukazovali si plúzňu,
či gaťki. Ale to, ked chuapci nekukali.
Vijdza ze dvora s masním chlebem
už sme kričali „neglajt“. To, enem abi
sme sa s nikím dzelit nemoseli. Esli bi
biu negdo predbjeheu a zakričau „puglajt“, moseli bi sme mu naše jedzení
podat. „Daj otkúsnút“ biuo často čut.
Dicki nás biu hrubí šereg. Mjeli sme
svoje místa na hraní - Dolňané, Horňané aj Zaštrekári. Chuapci hrali fotbal, bránka bili dva kolíki, či kamene.
Alebo pri jarku posklúdzaní za vŕbu si
robili vŕbové píščelki. Odmaui vjedzeli nárábjat z nožíkma aj s porézem
muštrovat. Neráz sa chaupci pochramoždžili. Ráz si chuapec odflageu kus
palca aj ceuí pahnost. Húzni aj nochtl
šecko biuo krvavé. Starenka roškubli
starú cíchu, ceuú paprču mu omotali a
narídzili ruku držat hore. Jak dúho stonau nevím, ale u odvodu biu. Aj haksňu
si kerísi douámau, ked preskakovali z
kaštana na kaštan. Jedna haúz povoliua a hned biuo posraním navŕch.
Dzífčence preskakovali gumu, z lobdú
sa hrali školku, co im mjeli starenki za
zué, ked trískali do sceni. Ramorki –
ščascí mjeu, do mjeu vječí píd. To vječinu chuapci vihráli. Ked už nás biua
hromada, nuž pékli maci osúch. „Oko,
oko, nos, papulu do ti dau?“ Čaško
biuo uhádnut, do mu po chrbce písau.
Slepú babu – zamružački očki nekoho
chicit též biu kumšt. Tích najmenších

Zážitky z divadelných dosiek
Všimli ste si,
ako rýchlo sme
sa vyzliekli zo
zimných kabátov a vymenili
ich za svetre a
tričká? Slniečko nás viac a
viac láka svojimi lúčmi von a už sa začala sezóna opekačiek a výletov. Aj my
sme sa takto prebudili zo zimného
spánku a hneď v máji, presne 26. mája
o 18:00 hodine, budeme v ŠK Lozorno reprízovať divadelnú hru „Luigiho
srdce alebo poprava tupým mečom“.
Tí, ktorí to náhodou nestihnú, budú
mať ešte dve šance, a to 29. a 30. júna o
18:00 v ŠK Lozorno.
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Kto pôjde náhodou okolo Budmeríc,
príďte nás podporiť v sobotu 6. júla,
kde si našu hru ešte raz zopakujeme
na divadelnom festivale Kasiopeafest
2019. Hneď na druhý deň, 7. júla, na
festivale zahrajú rozprávku „Statočné
zvieratká“ aj deti z nášho „detského“
divadla.
Okrem toho stále pokračujeme v nácvikoch našich nových hier, ktoré by
sme vám chceli v premiére ponúknuť
už túto jeseň. Čo to bude, nechajte sa
prekvapiť.
Katarína Straková, www.vadidlo.sk

sme najvjec nechávali mringat a potom
moseli nás hledat. Jak pri opasi: „do
skovaní je, temu dobre je, do skovaní
není, po tem mja nic není, idem“. Pri
honení mjeu svoje nedotnutelné místo
„púcin“ - kolečko okouo. Alebo aj „tri
korunki na huavičku“, či dopredu zvrískué „neprijímam“. Ked obeschli barini
šmíkali sme sa v pískovni, či v šutrovni.
Jak prelézki nám posúžili staré puoti,
či úska mezíra medzi uatkama. Ceuí
čas sme nebili ani huadní, ani smjadní.
Domú sme táhli, až ked zvonili Andel
Pána. Strach sme mjeli, že večer budú
chodzit klakanice, co berú maué dzeci.
Neráz než sme dogrúlili dom už došua
súseda na domuvi, jak sme im douámali ceuý puot. Neráz to končiuo lipákma,
ba ušuo sa aj za tí vitrhané tepláki. Ani
nás to tak neboleuo, lebo už sme mjeli
pláni de sa zajtra pújdeme sklúdzat.
Co ešče dodat? No, dzekujem Bohu, za
každú prežitú jar, za tí krásne roki, de
sme spouečne žili šeci jak jedna rodzina. Tešili sme sa z radosci druhích a
mjeli súcit s každím. Puakali sme radoscú aj žálem.
T.M.

Veľa zdravia!
V týchto dňoch sa dožíva krásneho
životného jubilea p. Ladislav Sloboda. Venujeme mu tento krátky
veršík:
„Všetky cesty dakde vedú, v tomto čase
nás ku Tebe privedú.
Veď máš oslavu jubilejnú – krásny vek,
krížovky lúštiš o pretek.
Šport sleduješ stále celý svoj vek,
každú situáciu riešiš hneď.
A to máš rôčkov 95.“
Všetko najlepšie Ti prajú dcéra Danka s manželom, vnučka a vnuk s rodinami a pravnúčatá Tobias, Danko
a Zarka.
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Zo života základnej školy
Zámok Schlosshof a čokoládovňa Franz Hauswirth Kittsee

Napriek daždivému a studenému jarnému jedenástemu aprílu sa naši piataci, šiestaci a siedmaci vydali na objavnú
cestu do fascinujúceho sveta baroka
po stopách osobností princa Eugena
Savojského a cisárovnej Márie Terézie.
Absolvovali tematickú prehliadku školského programu pod názvom Barokový život na zámku, ktorý kontinuálne
nadväzuje nielen na učivo v predmete
dejepis, ale pozorní žiaci v ňom uplatnili svoje vedomosti z geografie, biológie, výtvarnej, hudobnej výchovy a
iných predmetov. Dozvedeli sa, ako
princ Eugen Savojský využíval svoj
lovecký zámok, prečo mala cisárovná
Mária Terézia svoju audienčnú miestnosť a Jozef II. vysokú posteľ, prečo
nie sú na zámku kúpeľne a koľko tisíc
kvetov je vysadených v prenádherných
kvetinových záhonoch zámockého parku. Z obdobia baroka sa presunuli do
sladkého sveta svetoznámej čokoládovne Franz Hauswirth v Kittsee, kde ich
čakala prehliadka výroby čokoládových
dobrôt od výmyslu sveta. Návštevu čokoládovne ukončili nákupom sladkých
maškŕt vo firemnej predajni. Mňam!

Aprílová brigáda
Dlhá zima konečne odišla a jar sa svojou voňavou silou nekompromisne hlási o slovo. Príroda sa prebúdza, stromy
majú puky, záhradky začínajú hýriť
farbami, vzduch vonia a všetko okolo
nás je také iné, radostné. Nenadarmo je

apríl mesiacom lesov a jarnej prírody.
Aby bola príroda a lesy v Lozorne čisté, rozhodli sme sa dnes v nich trošku
poupratovať. Učitelia a žiaci prvého i
druhého stupňa prišli do školy oblečení
naozaj pracovne, vyzbrojili sa rukavicami, igelitovými vrecami, dobrou náladou a predovšetkým chuťou vyzbierať
odpad, ktorý našu peknú obec a prírodu v nej vôbec nekrášli. Ďakujeme!

jar svojimi dielkami hýriacimi farbami.
Od prvých jarných kvietkov až po pestrofarebné kytice, či tvorbu zvieratiek
typických pre toto ročné obdobie. Naši
tretiaci sa počas tohto mesiaca intenzívne zaoberali aj environmentálnou
tematikou, konkrétne umeleckým využitím odpadu. Veľmi sme sa tiež potešili prvým jarným lúčom, ktoré nám
umožnili tráviť čas na školskom dvore a
zahriali nás nielen na tele, ale i pri srdci.

Zúbkove pramene okresné kolo
– máme víťazku!

Mesiac marec v ŠKD

Dňa 29. marca 2019 sa v Centre voľného času Malacky uskutočnilo okresné
kolo 65. ročníka postupovej súťaže v
detskom prednese poézie a prózy Zúbkove pramene 2019. Reprezentovali
nás naše dve žiačky, druháčka Emka
Masárová a štvrtáčka Katarínka Klamová. S radosťou vám oznamujeme, že
Katarínka Klamová vyhrala prvé miesto v prvej kategórii v prednese poézie.
Obom výborným recitátorkám srdečne
blahoželáme a Katarínke držíme palce,
pretože bude našu školu reprezentovať
v postupovom krajskom kole.
ZŠ Lozorno, foto: archív školy

V marci sme sa v ŠKD venovali rôznym
pútavým témam. V rámci Mesiaca knihy sme prejavili svoju kreativitu pri
vytváraní našich vlastnoručne napísaných a ilustrovaných kníh. Niektorí
z nás absolvovali aj
návštevu obecnej
knižnice. Hravou
formou sme sa dozvedeli rôzne zaujímavosti o knihách
i o spôsobe fungovania knižnice a
jej spoločenskom
význame. Venovali sme sa tiež téme poznávania našich
hradov a zámkov. Prostredníctvom povestí sme sa preniesli do dávnych čias
chrabrých rytierov a spanilých princezien. Navzájom sme sa podelili s našimi
vlastnými zážitkami spojenými s návštevou toho-ktorého hradu či zámku.
Okrem toho sme symbolicky privítali
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Zrnká spomienok materskej školy
Príroda okolo nás sa pomaly zobúdza
so svojimi farbami a vôňami. My škôlkári už vieme, že je tu jar, so všetkým,
čo k nej patrí.

súhvezdia a ako to vlastne vo vesmíre
vyzerá.

Divadlo Slniečko prišlo s predstavením
Mama, oco a ja. Divadielko, v ktorom
si deti zaspievali i zatancovali riešilo
vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Poukázalo na potrebu slušného správania sa a
zdravej výživy v stravovaní detí.

Aj tento rok sa deti doma učili básničky, aby ich mohli predniesť svojim
rovesníkom na literárnom podujatí
Mám básničku na jazýčku. Prehliadka
malých recitátorov v poézii sa konala v jednotlivých triedach. Recitačné
podujatie malo zábavný i edukačný
charakter. Malí recitátori sa postupne
striedali, boli povzbudzovaní svojimi rovesníkmi. Potlesk povzbudzoval
najmä tých menej odvážnych. Vo vybraných básňach predviedli svoju prácu
s hlasom a intonáciou. Za účasť boli odmenení diplomom a sladkosťou.

Prostredníctvom kníh sprostredkúvame deťom v materskej škole svet textu
a literatúry a pozitívny vzťah k nim.
V rámci Mesiaca knihy predškoláci
navštívili miestnu knižnicu. Vo svete regálov plných kníh vnímali rozdiel
medzi knižnicou a kníhkupectvom.
Dozvedeli sa, ako sa stať jej členom a v
čom má knižnica svoje čaro. Pochopili,
že si tu môžu nájsť okrem nových kníh
i tie, ktoré sa už na pultoch kníhkupectiev dávno nenachádzajú. Knižnicou
ich sprevádzal jej manažér Mgr. Roman
Kvanka. Srdečná vďaka.

Bábkové divadlo manželov Stražanovcov je u nás už roky vítané. Tentokrát prišli s klasickou rozprávkou
Medovníkový domček. Príbeh vyrozprávali cez pútavé dialógy postáv
a krásne marionetky. Deti ako vždy
prejavili o rozprávku spontánny záujem
a počas divadielka nešetrili potleskom.

Počas mesiaca marec si deti nosili obľúbené knihy z domu a pred spánkom
alebo v tichej chvíľke s knihou si ich
predstavovali a čítali sme z nich. V
triedach sa uskutočnila výstavka kníh
spojená s predajom. Čítať im prišli i
vybraní deviataci zo ZŠ v Lozorne. Čítali pomaly, plynule a nahlas, aby deti
porozumeli obsahu textu. Rozprávkové
čítanie o zvieratkách prebiehalo v pokojnej atmosfére. Pravidelným čítaním
vedieme deti k tomu, aby sa neskôr
z nich stali úspešní a dobrí čitatelia.
Chceme, aby ako budúci školáci zvládli čitateľské a pisateľské schopnosti a
neskôr si úspešne osvojili čítanie - ako
jeden zo základných spôsobov učenia.
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Zaujímavá zábavno-náučná aktivita
čakala na deti v triede lienok. Bolo tu
postavené mobilné planetárium s
planetárnou kupolou, ktoré postupne navštívili všetky deti. Cieľom prezentácie a pobytu v nej bolo hravou a
zábavnou formou priblížiť deťom svet
astronómie. Staršie deti prežili rozprávkové cestovanie do vesmíru v sprievode
dvoch škriatkov. Cestovali raketou a
vďaka nim spoznávali vesmírne planéty. Počas expedície sa bližšie zoznámili
s jednotlivými planétami a ich prostredím. Dozvedeli sa, aké veľké je slnko,
ako ďaleko sa od nás nachádza, aký
je rozdiel medzi slnkom a planétami.
Mladšie deti sprevádzali vo vesmíre
obľúbené zvieratká. Cestou do vesmíru
vnímali prečo sa strieda deň a noc, aké
fázy má mesiac, ako sa volajú niektoré

S príchodom jari pokračujeme v jazde
na poníkoch. Deti, ktoré mali záujem
absolvovali dve jazdy v sprievode inštruktoriek. Prechádzku na poníkovi si
i tentokrát všetci do sýtosti užili. Tak,
ako vždy sa učili správne sedieť, dýchať,
zapájať svoje svaly a precvičovať určené cviky. Pozitívny vzťah k poníkom si
deti utvárajú nielen počas jazdy ale i
na záver. Pod dohľadom inštruktoriek
odmenili unavené koníky ich obľúbenou pochúťkou - jabĺčkami, mrkvou a
suchými rožkami.
Ľudová zvyklosť Vynášanie Moreny
sa stala už v našej MŠ tradíciou. I tento
rok sme ju oživili. Morenu, ktorá symbolizuje zlé vlastnosti zimy a choroby
príznačné pre chladné obdobie, sme v
sprievode všetkých detí za spevu piesní
vyniesli k potoku. Odriekaním krátkych rečňovaniek venovaných Morene,
končiacich výzvou „Odíď, odíď pani
zima, už ťa bolo dosť“, sme zapálenú
Morenu hodili do potoka. Jej odplávaním potokom skončila i tento rok vláda
zimy a prichádzajú teplé a slnečné dni,
jar a znovuoživenie prírody. Všetci sa
už tešíme na ďalšie akcie, ktoré nám
ešte ponúkne jarné obdobie.
Soňa Ščepánová, foto: archív MŠ
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Karatisti získali päť titulov „MAJSTER BRATISLAVY“
a majú aj víťazku Slovenského pohára!
dievčatá 8-ročné, 3. miesto
KATA ml. žiačky 8-9-ročné pokročilé
• Piliarová Katka - 3. miesto agility dievčatá 7-ročné
V sobotu 13. apríla 2019 sme
sa zúčastnili s mini výpravou aj
posledného kola Slovenského
pohára detí a žiakov, ktoré sa
konalo v Starej Ľubovni. Tejto súťaže sa zúčastnilo 53 klubov, 488 súťažiacich a prebehlo
1 004 štartov v jednotlivých kategóriách.

V sobotu 6. apríla 2019 sa konalo vo Viničnom 3. kolo AKKB, ktoré bolo Majstrovstvami Bratislavy detí a žiakov
do 11 rokov a zároveň posledným kolom kvalifikácie na Majstrovstvá SR.
Tejto súťaže sa zúčastnilo 21 klubov,
308 súťažiacich a prebehlo 606 štartov
v jednotlivých kategóriách.
Nám sa pri tejto účasti podarilo vďaka
perfektným výkonom našich detí obsadiť v bodovej štatistike krásne 4. miesto (9 zlatých, 5 strieborných, 7 bronzových medailí).

Ostatné umiestnenia:
•
•
•
•
•
•

Zároveň sme vybojovali až 5 titulov
MAJSTROV BRATISLAVY!

•

Majstrami Bratislavy sa vo svojich kategóriách stali:

•

Ághová Chiara - 1. miesto - agility
dievčatá 5-ročné
Gabrhel Alexander - 1. miesto - KUMITE 6-7- roční chlapci nad 30 kg,
1. miesto – agility chlapci 7-roční
Martyščák Juraj – 1. miesto - agility
chlapci 9-roční
Pšenák Matúš - 1. miesto - KUMITE
st. žiaci 10-11-roční do 35 kg začiatočníci

•

•
•
•
•

•
•
•

Božec Jakub - 2. miesto - agility
chlapci 5-roční
Daniel Jakub - 3. miesto - agility
chlapci 8-roční
Drahoš Šimon - 3. miesto - KATA
ml. žiaci 8-9-roční pokročilí
Dudíková Lucia - 2. miesto - agility
dievčatá 6-ročné
Engelmayer Filip - 1. miesto - agility
chlapci 5-roční
Chlpek Roman - 2. miesto KUMITE
chlapci 6-7-roční do 30 kg, 1. miesto agility chlapci 7-roční
Kopáč Artur - 3. miesto agility
chlapci 10-roční, 7. miesto KATA
st. žiaci 10-11-roční pokročilí
Kotek Dominik - 3. miesto KUMITE
ml. žiaci 8-9-roční do 30 kg pokročilí
Martyščák Vladimír - 3. miesto KUMITE ml. kadeti 12-13-roční do
55 kg
Petriľáková Sofia - 1. miesto agility
dievčatá 7-ročné
Piačeková Sára - 2. miesto KUMITE ml. žiačky 8-9-ročné do 37 kg,
2. miesto agility dievčatá 8-ročné
Pilarová Ela - 1. miesto agility

Ághová Chiara sa v kategórii agility 5-ročné dievčatá umiestnila
na 2. mieste a na Majstrovstvách Slovenska v Poprade si prevezme pohár,
ako víťazka Slovenského pohára. Chiara sa zúčastnila všetkých 3 kôl Slovenského pohára (Trenčín, Myjava, St. Ľubovňa) a získala najviac bodov vo svojej
kategórii.
Matúš Pšenák obsadil 2. miesto v kategórii KUMITE st. žiaci 10-11-roční
do 35 kg začiatočníci. Dominik Kotek
obsadil 7. miesto v kategórii KUMITE
ml. žiaci 8-9-roční do 30 kg pokročilí a
Šimon Drahoš obsadil 9. miesto v kategórii KATA ml. žiaci 8-9-roční pokročilí.
Všetkým medailistom gratulujeme a tešíme sa s nimi.
Viacerým deťom sa podarilo vybojovať
postup na májové Majstrovstvá SR,
ktoré budú v Poprade. Majstrovstvá SR
budú zároveň aj našou poslednou súťažou v školskom roku 2018/19.
Veríme, že aj z Majstrovstiev SR odídeme s dobrým pocitom. Držte nám
päste!
Text a foto: Jamila Koteková,
Karate klub ZOKU

Vášmu autu niečo chýba?
Navštívte novú predajňu v Lozorne!
Srdečne vás pozývame do novootvorenej predajne na ulici Pri Majeri v Lozorne v ktorej vám ponúkame diely na
osobné ale aj nákladné vozidlá spolu s
autodoplnkami ale aj rôzne náradie do
vašich domácnosti.
Tešíme sa na vašu návštevu!
Tím Bulik LS
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Vláčik Záhoráčik
už zahájilvlaky
sezónu
Sezónne

Od 27. apríla 2019 opäť aj tento rok premáva sezónny turistický „Vláčik Záhoráčik“. Tu je cestovný poriadok Záhorská Ves Plavecké Podhradie na rok 2019.
Záhorská Ves - Plavecké Podhradie a späť
Vysoká
Lábske
Záh. Ves
Zohor Lozorno Jablonové
pri Mor.
Jaz.
2381
8:20
8:31
8:34 x
8:50
8:57x
9:04x
2319 12.20
12.31
12:34x
12:50
12:57x
13:04x
2325 16:14
16:25
16:28 x 16:50
16:57x
17:04x

(ODCHODY) od 27.IV. do 13.X.2019
Pernek Kuchyňa Rohožník Sološnica
9:10x
13:10x
17:10x

9:16
13:16
17:16

9:25
13:25
17:25

9:31x
13:31x
17:31x

Plavecké
Podhr.
9:35
1 ;;x
13:35
1;;x
17:35 1;2;;x

Plavecké
Lábske
Vysoká
Sološnica Rohožník Kuchyňa Pernek Jablonové Lozorno Zohor
Záh.Ves
Podhr.
Jaz.
pri Mor.
2334
10:23
10:26x
10:35
10:42
10:47x
10:54x
11:00x
11:18
11:23x
11:28
11:38
1;;x
2380
14:23
14:26x
14:35
14:42
14:47x
14:54x
15:00x
15:18
15:23x
15:28
15:38
1;;x
2382 18:23
18:26x
18:35
18:42
18:47x
18:54x 19:00x 19:18
19:23 x
19:28
19:38
1;;x
1-Ide v ⑥ a † (†-ide v dni pracovného pokoja nedele a štátom uznané sviatky ); 2-Záhorská Ves – Zohor ide denne, Zohor -Plavecké
Podhradie ide od 27.IV.do 13.X.2019;  - vo vlaku je radený samostatný cyklovozeň ; x- zastavenie na znamenie

Obchod pre zdravie nás a našich detí

V priestoroch bývalého Kaktus
Cafe v Lozorne sa otvára nový
obchod s farmárskymi potravinami – FarmaRynk.
Ponuka bude zameraná na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farmárske produkty –
mäso, syry, údeniny, vajcia
Bio potraviny pre vás a vašich najmenších
Vinotéka – kvalitné sudové
a fľašové vína
Domáce koláče
Výberové kávy zo slovenskej pražiarne
Výrobky remeselnej pekárne
Bezobalové produkty
Čapovaná drogéria
Čapované oleje
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„Budeme hlavne alternatíva, nie
konkurencia. Obchod sa bude určite
postupne rozvíjať a dopĺňať o sortiment, ktorý tu ľuďom chýba. Už
teraz máme veľký záujem hlavne o
kvalitné, prírodné a ekologické produkty. Budeme eliminovať plasty a
odpad. V obchode budú bezobalové
produkty, čapovaná eko drogéria
do vlastných nádob, čapované bezhistamínové vína do skla, čapované
oleje... Všetky vážené produkty vám
ochotne dáme aj do vami prinesených nádob. Igelitové tašky a plastové fľaše u nás nebudú. Garantujeme starostlivý výber produktov.“
Sledujte FB – FarmaRynk,
web stránku www.FarmaRynk.sk
kontakt 0917 54 54 54
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Návrat k rokom minulým

Dá sa žiť tak, aby sme hromadili okolo seba čo najmenej odpadu?
kov začali preferovať
látkové plienky, ktorých
výhodou oproti rokom
minulým je, že ich nemusíme vyvárať v plechovom hrnci.
Ako začali niektorí z
nás?
Asi ako každý z nás aj u
nás za začalo s triedením odpadu. Postupne
sme začali obmedzovať
jednorazové obaly a využívame:
Žiť v tejto dobe bez odpadu je naozaj
výzva a občas to môže pripomínať boj s
veternými mlynmi. Nie je to v podstate
žiaden revolučný objav, práve naopak.
Navraciame sa k tomu, čo tu už dávno
bolo. K tomu, čo je prirodzené. Navraciame sa k dobe, keď sa nepila voda z
plastovej fľaše, neodchádzali sme z obchodov s igelitkami. Na nákupy si vždy
zoberte vlastnú tašku a vrecká na ovocie, zeleninu či pečivo. Vrecká na potraviny si môžete sami jednoducho ušiť,
napríklad aj zo starej záclony. Už naše
babky chodili na nákupy vybavené sieťovkou a momentálne zažíva tento retro kúsok návrat a teší sa veľkej obľube.
Na zabalenie desiaty môžete použiť aj
šité ľanové či bavlnené vrecká. Tieto
vrecká sú nielen praktické, ale aj pekné.
Kupovať si vodu v plastových fľašiach
nie je dobré pre túto planétu a nepomôže to ani vašej peňaženke. Pokúste sa obmedziť použitie papierových
kuchynských utierok a radšej siahnite
po látkovej utierke. Látkovú utierku
môžete opätovne použiť a keď sa zašpiní, šup s ňou do práčky! Kedysi boli
látkové vreckovky bežné, no postupne
sa takmer úplne vytratili a nahradili ich
papierové vreckovky.
Taktiež mamičky najmenších drobče-

Je mnoho ďalších tipov ako a kde znižovať množstvo odpadov. Stačí pár jednoduchých zmien, ktoré výrazne znížia
produkovanie odpadu. Je dôležité si
uvedomiť, že dôsledné triedenie je len
začiatok cesty. Riešením problémov s
odpadom je obmedzenie jeho produkcie, pričom navyše šetríme prírodné
zdroje.
Text a foto: Gabika Ulehlová

Chcete si zasúťažiť a overiť svoje
znalosti? Pozývame vás na

Zábavný tímový kvíz (Q)EASY

piatok 17.5.2019 o 18:45
hod. v sále CK Lozorno
Nádoby na triedený odpad

Kuchyňa:
- Na nákup využívame plátennú tašku.
Na zabalenie zeleniny, ovocia alebo prikrytie misiek v chladničke používame
obal z včelieho vosku.

Bude pripravené občerstvenie pre
súťažiacich.
Tímy: 3-5 členov
Vstup voľný
Moderuje: Patrik Hubek

- Postupne začíname kupovať trvanlivé potraviny do vlastných nádob. Čo sa
týka čistenia domácnosti: používame
okrem bežných prostriedkov ocot, sódu
bikarbónu.
- Kompostujeme
bioodpad z kuchyne a záhradiek.
V kúpeľni:

Šité vrecká na pečivo, ovocie či zeleninu

- Nepoužívame klasické odličovacie
tampóny, ale bavlnené. Na umývanie
používame tuhé
mydlo.
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„Roztočíme to spolu“
– motto kampane Do práce na bicykli 2019

Lozorno sa tento rok po prvýkrát zaregistrovalo do 6. ročníka národnej kampane Do práce na bicykli 2019.
Do práce na bicykli je súťaž určená
pre všetkých obyvateľov slovenských
miest a obcí, ktoré sa v termíne od 1.
marca do 5. mája 2019 oficiálne zaregistrovali na internetovej stránke

www.dopracenabicykli.eu.
Zaregistrovať sa mohli 2 až 4-členné
tímy, ktoré tvoria zamestnanci firiem,
inštitúcií a organizácií. Tie budú počas
mesiaca máj dochádzať do zamestnania na bicykli a budú si o tom viesť
evidenciu.

Veríme,
že
hlavnou motiváciou pre
zapojenie sa
do súťaže je
predovšetkým dobrý
pocit súťažiacich, že šetria
svoje zdravie,
svoje financie, svoju obec
a životné prostredie. Popri
tom môžu vyhrať aj zaujímavé ceny od
organizátora
súťaže a taktiež aj víťazný
tím v rámci
Lozorna čaká
odmena. Výsledky sa dozviete v ďalšom čísle Spravodaja.
A tí, čo ste sa nestihli alebo nemohli zapojiť do súťaže, nevadí, veď na bicykli
môžete a verím že budete jazdiť čo najviac hlavne pre svoje zdravie a zdravie
našej obce.
B.H.

Parkovanie ako základné ľudské právo?
Predstavenie novej parkovacej politiky
v hlavnom meste vyvolalo veľké vášne. Väčšina z nich pramení zo strachu
z toho, že mnohé rodiny nebudú môcť
svoje dve, prípadne tri autá zaparkovať
bezplatne priamo pred domom. Z áut
sa za posledných 20 rokov stal totiž fetiš. Sme s nimi natoľko zrastení, či už z
dôvodu statusu alebo pohodlia, že nám
v tichosti a systematicky zaberajú verejný priestor. Ustupuje im zeleň, priestory určené na rekreáciu. Niekde sa to
deje organizovane, inde trávu nahradili
blatové fľaky po stojacich autách. Áut

stále pribúda a je úplne jasné, že situácia je už dnes neudržateľná.
Lozorno v ničom nezaostáva. V dedine,
v ktorej zdravý človek v produktívnom
veku prejde pešo z jedného konca na
druhý do 20 minút, chodia ľudia autom
všade. Vozíme deti do školy, či škôlky
autom, aj keď bývame o 2 ulice vedľa.
Dokonca, ako správni športovci chodíme autom cvičiť do „fitka“, či na futbal.
Paradoxne, tu človek skôr stretne na
bicykli/trojkolke dôchodcov cestou do
kostola.

Ak sme ale ochotní sa zamyslieť a niečo zmeniť, skúsme to. Naozaj to nie je
také ťažké, ako sa zdá. Veď ešte pred
pár rokmi som s babkou chodil na nákupy do obchodu na bicykli. Je pravda,
že bolo vtedy v obci menej áut a nižšia
intenzita dopravy. Čím viac áut, tým
menej odvahy chodiť pešo alebo na bicykli, čím menej odvahy chodiť pešo
alebo na bicykli, tým viac áut. Skúsime
ten začarovaný kruh zlomiť?
Peter Mihálik, poslanec OZ

Autá na chodníkoch už budú pokutované
Obecná polícia v Lozorne vás vyzýva k
dôslednému dodržiavaniu povinností
vodiča pri parkovaní motorových vozidiel. Nakoľko naďalej pretrváva nerešpektovanie spôsobu parkovania na
komunikáciách a chodníkoch v obci,
(mamičky s kočíkmi, deti, starší spoluobčania sú nútení obchádzať vozidlá
po komunikácii), obecná polícia po
predchádzajúcom upozornení, následne pristúpi k priestupkovému konaniu
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voči konkrétnemu nezodpovednému
vodičovi v zmysle § 25 ods.1 písm. q /
Zák. č. 8/2009 Zb. z., kde za uvedený
priestupok je možné uložiť pokutu do
výšky 100,-€.

§25 odst. 1 písm. q Zákona
č.8/2009 Z.z.
Vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2

§52 odst.2 Zákona č. 8/2009 Z.z.
(2) Iní účastníci cestnej premávky než
chodci nesmú chodník používať; to
neplatí, ak dopravnou značkou alebo
dopravným zariadením je určené inak
alebo ak ide o zastavenie alebo státie
vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka
chodníka najmenej 1,5 m.
Obecná polícia Lozorno
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Lozorno v spomienkach

Hlavná ulica

Hasičská zbrojnica po roku 1959

Hasiči počas Veľkonočných sviatkov pred zbrojnicou v Lozorne

Ochotnícky spolok

Taký je názov stránky, ktorá nedávno vznikla na facebooku. Nájdete tam
Lozorno na dobových fotografiách a v
spomienkach pamätníkov. Denne tam
pribúdajú ďalšie a ďalšie zábery a spomienky a narastá aj počet ľudí, ktorí
tam prispievajú.

mohla urobiť aj výstava týchto fotiek v
niektorom našom kultúrnom dome.
Ak teda máte u seba doma fotografie, o
ktoré sa chcete podeliť, nahrajte ich na
túto stránku, alebo prineste do centra
kultúry, prípadne na obecný úrad, kde
si ich skopírujeme a vrátime vám ich.

Teraz vám prinášam aspoň zopár z
nich. A ďakujem tým, ktorí ich zverejnili, že nám dali takúto možnosť si
zaspomínať.
B.H.. foto: zdroj FB stránka Lozorno v
spomienkach

Svedčí to o tom, že chcete, aby sa spomienky z Lozorna a na Lozorno zachovali aj pre budúce generácie a tí, čo si ho
pamätajú ešte z týchto dobových fotografií si môžu s nostalgiou zaspomínať
na časy minulé...
Len nie všetci majú doma počítač a
prístup na internet, preto by som rada
ak bude priestor, do každého čísla
nášho Spravodaja obce Lozorno dala
pár fotografií aj s popisom. Neskôr by sa

Šibačka na Hasičskej ulici

Veľká noc 1979

Nová ulica

Na Novej ulici

Píla v Lozorne začiatkom 20. storočia
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To najlepšie, čo sa môže kuchárovi stať je, že sa mu
podarí dať myšlienku na tanier
Kto vás priviedol k
profesii kuchára?
A čo ovplyvnilo
toto rozhodnutie?

O dobrom jedle s kuchárom Ľubomírom
Poncerom z Lozorna, ktorý v súčasnosti
varí pre spoločnosť Sharkam B&B Catering, patriacej k európskej špičke a lídrov
v cateringu (pozn.red. dodávanie jedál
na rôzne významné akcie, podujatia).
Varil už pre desiatky prezidentov, kráľov,
politikov. Dokonca i pre kráľovnú Alžbetu II. mal tú česť pripraviť úžasné jedlá.
Ľubomír má skúsenosti s prípravou kulinárskych špecialít i pre niekoľko tisíc ľudí
a zaoberá sa vymýšľaním nových jedál a
ich vizuálnou stránkou, ako budú podávané na tanieri. V minulosti sa viac venoval najmä studenej kuchyni, ale popri
tom už presedlal i na teplú kuchyňu. Viac
o dobrom jedle a jeho plánoch sa dozviete
v rozhovore, po ktorom vám určite vyhladne.
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K profesii ma viac-menej priviedla
mama, keďže je
sama
kuchárka.
Vyštudoval som
hotelovú akadémiu
a už počas posledných rokov školy
som pracoval v
Sharkam. Musím,
ale povedať, že
som nečakal, že sa
pre túto prácu tak
zapálim. V poslednej dobe je to pre
mňa veľká zábava a
baví ma to. A to je
veľmi potrebné pre
každú prácu, i túto,
pretože, ak niekto niečo robí nasilu, je
to vidieť.
Kde ste získavali skúsenosti?
Mal som obrovskú výhodu, že som sa
učil od najlepších, a to hneď od 15rokov.
Dostal som sa podľa mňa k najlepšiemu kuchárovi, bol to starý šedivý pán,
ktorý varil s neskutočným zápalom a
pozerať na neho keď varil, bolo neuveriteľné. Taktiež samotná spoločnosť
Sharkam ma vychovala, pretože sa tam
vždy varilo kvalitne. Za všetko hovorilo
motto šéfkuchára: „Šetriť môžeš doma,
nie tu“. Ďalej to bol bývalý šéfkuchár
hotela Pri mlyne, s ktorým sme doteraz
kamaráti a veľmi rád s nim varím. Najväčšia vďaka za to kde som, patrí určite

pánovi Brunovi, ktorý je spolumajiteľ
spoločnosti a zároveň šéfkuchár.
V Lozorne máme viacero reštaurácií,
ako by ste ich hodnotili?
Povedal by som, že gastronómia v Lozorne a celkovo na Slovensku je síce
ešte stále v plienkach, ale v poslednej
dobe vidím nárast počtu kvalitných
kuchárov a reštaurácií. V Lozorne je
toho na takú malú dedinku dosť veľa.
Keďže ide o veľmi malý trh, je tu obrovská konkurencia čo sa týka gastronómie. Najhoršie je, keď u ľudí rozhoduje
veľkosť porcie a nie kvalita jedla, čo je
veľmi smutné. Niektoré prevádzky sa
snažia ísť modernou cestou, ale nemajú
dostatok kvalitného personálu a financií. Ďalší sa zastavili pred 20 rokmi a
nepohli sa ďalej.
Plánujete si otvoriť v našej obci
reštauračné zariadenie?
Zatiaľ nemám v pláne si otvárať reštauráciu. Mojím snom je malá talianska
reštaurácia, ale miesto je otázne.
Máte obľúbenú surovinu, ktorú používate pri varení?
Obľúbenú surovinu ani nemám, každá
kvalitná surovina je vynikajúca, možno som viac začal používať prvky molekulárnej kuchyne (pozn. red. vedecká
kuchyňa, snaží sa pochopiť chemické
reakcie a fyzikálne deje, ku ktorým dochádza počas varenia a hľadá možnosti
odlišných spôsobov prípravy jedál).
pokračovanie na str. 17
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malá talianska reštaurácia kde sa ľudia budú cítiť
ako doma. Momentálne
sa však najviac teším na
Majstrovstvá sveta v hokeji, na ktorých by sme
mali variť na každom
jednom zápase. Bude to
dosť náročné, ale o to
viac sa na to tešíme.

dokončenie zo str. 16

Ako vypĺňate svoj voľný
čas?
Voľný čas pre človeka pracujúceho v gastronómii je
vzácna vec, ale keď už, tak
veľmi rád športujem, hrám
aktívne hokejbal, chodím
sa tiež zabávať ako každý.
Navštevujem prevádzky, z
ktorých môžem čerpať inšpiráciu.

Na záver prajeme Ľubomírovi veľa nových inšpirácií
v kulinárskej oblasti a naplnenie jeho sna.

Varíte aj doma, pre svoju
rodinu? Či si skôr užívate čas, keď druhý varia za
vás?

Rozhovor pripravila
Gabika Ulehlová
Fotky: Ľubomír Poncer

Doma varím, ale žiaľ menej
ako by som si predstavoval.

Ako bonus vám prinášame recept na záhorácku Babičkinu chrenovú omáčku

Čo stojí za úspechom dobrého kuchára?
Za úspechom dobrého kuchára stojí neskutočné množstvo hodín strávených
v kuchyni, drina a hlavne to musí byť
jeho cieľom, variť dobre. Ak niečo robíš
dobre a baví ťa to, úspechy prídu samy.
Pre mňa je varenie veľká vášeň, stále
rozmýšľam nad novými vecami, v hlave
mám nápady na rozličné jedlá. A to najlepšie, čo sa môže kuchárovi stať je, že
sa mu podarí dať myšlienku na tanier.
Ktoré tradičné záhorácke jedlo patrí
medzi vaše obľúbené?
Záhorácku kuchyňu paradoxne veľmi
nepoznám, či sa skôr o ňu nezaujímam,
možno sa tomu začnem venovať viac,
ale pamätám si keď sme skúsili dať do

ponuky tradičnú záhorácku chrenovú
omáčku. Mala u ľudí obrovský úspech.
Nemali ste chuť odísť a zostať pracovať v zahraničí?
Chuť odísť do zahraničia som zatiaľ nemal, nemám na to dôvod a to, že kvalita kuchára sa pozná podľa toho kde vo
svete varil, nie je vôbec pravda. Dobrý
kuchár môže byť kdekoľvek.
Majú aj kuchári svoje kuchárske sny?
(Michelinská hviezda, variť v známej
svetovej reštaurácii)

Potrebné prísady:
olej, hladká múka, kyslá smotana, 2
dcl mlieka, voda, soľ, ocot, strúhaný
chren, cukor
Postup prípravy:
Z oleja a múky pripravíme bledú
zápražku, zalejeme ju vodou a
rozmiešanou smotanou v mlieku,
posolíme, osladíme a povaríme. Nakoniec pridáme ocot a postrúhaný
chren. Nevaríme dlho, aby chren
nestratil silu. Podávame k hovädziemu mäsu či s varenými vajíčkami.
Dobrú chuť!

Ako som už spomínal, mojím snom je
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Pozvánky na podujatia

Deň matiek

12.5. 2019 od 15:00 hod.
v sále ŠK Lozorno
Program pre vás pripravili: deti z materskej školy, zo základnej školy, súkromnej umeleckej školy a mažoretky SOFFI Lozorno.

„LOZORSKÝ OKRUH“, 12.ročník
– turistická akcia

18.5. 2019

Rozprávková nedeľa
v CK Lozorno
19. 5.2019 o 16:00 hod.

Divadlo MaKiLe: SLIMÁK ŠTEFAN
Veselé „logopedické“ predstavenie o láske, pomoci a najmä,
o správnej ceste ku krásnej výslovnosti.
Vstupné: 3 €.
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku.

Zraz účastníkov je na priehrade. Registrácia bude prebiehať
od 7:00 do 9:00 hod. Každý účastník obdrží účastnícky list.
Okruhy budú v dĺžke 10 km, 20 km, 30 km, 35 km a 40 km.

Ochotnícke divadlo
VaDiDlo Lozorno
vás pozýva na reprízu divadelnej hry

„Luigiho srdce alebo poprava tupým mečom“
- 26.5.2019, 29.6. a 30.6.2019 o 18:00 hod.
v sále ŠK Lozorno

„Tak vitajte u nás!“ a poďte si s nami zaspievať
Mužský spevácky zbor ENEM TAK a kultúrna komisia obce Lozorno vás pozýva

1.6.2019 o 17. hod. do sály ŠK Lozorno
na 7. ročník mužských speváckych zborov „TAK VITAJTE U NÁS.“

Vystúpia zbory: Smolinčané, Prietržka, Dolní Dunajovice, Révokaz z Čejkovic, Hroznová Lhota a Enem tak.
Vstup je voľný, tešíme sa na vašu účasť.

SÚKROMNÁ
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ
ŠKOLA
Srdečne pozýva na slávnostný koncert
s vernisážou k 15. výročiu založenia
školy

15.5.2019 o 18:00

V CENTRE KULTÚRY LOZORNO

Celoobecná oslava
MDD 2.6.2019
Program a miesto upresníme neskôr,
sledujte web stránku obce a plagátiky
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SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU
DÁTUM:
ČAS:
VYHODNOTENIE:
MIESTO:
HUDBA:

8.6.2019 SOBOTA
13:00
17:00
VODNÁ NÁDRŽ LOZORNO

SRDEČNE VÁS POZÝVAME
OBČERSTVENIE ZABEZPEČENÉ
Bližšie informácie: p. Havlová Veronika, 0905 318 296
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Turisti v Maroku s hadom na krku

Dedinka v Timichi

Ale aj tak všetkých
26 turistov vystúpilo na najvyšší vrchol severnej
Afriky a pritom
veková
hranica
bola od 20 rokov
(Erika Dvoranová),
64 rokov (Irenka
Jurovýchová) až
Milan Havel 74
rokov. Tu je vidno,
že turisti nestarnú.
Tí rýchlejší napokon zostúpili až
do Imlilu. Na druhý deň sme mali prehliadku Imlilu s vodopádmi a prehliadku pevnosti, kde sa natáčalo časť z
filmu „Sedem rokov v Tibete“. Ostatní
mali presun z horskej chaty.

Klub turistov Lozorno v dňoch 30.3.9.4.2019 absolvoval letecký zájazd v
počte 26 členov do Maroka. Odlet sme
mali z Bratislavy do Marrakechu a hneď
sme sa presúvali 19-miestnym
mikrobusom, v ktorom nás bolo
aj s domácim 30, takže sme boli
riadne natlačení. Ale v Maroku
je to bežný spôsob dopravy. Vo
večerných hodinách sme prišli do horského mestečka Imlil
1 800 m a ubytovali sme sa u
Mázika, kde nás čakala večera,
ich tradičný Tajine a táto potrava sa opakovala počas celého
nášho pobytu. Jedlo pozostávalo z veľa zeleniny rôzneho druhu, zemia- ky, kuskus, a len veľmi málo kúskov mäsa prevažne
kuracina, králik, baranina. Na
druhý deň krásnou dolinou po- Na vrchole Jabal Toubkal vo výške 4 176 m
pri bystrej vode vystupujeme
do horskej chaty 3 200 m. Cestou sa A + skupina, ktorú označujeme za najobčerstvujeme na veľa zastávkach po- výkonnejšiu, v tento deň ešte vystúpila
marančovou šťavou, ktorú priamo pred na ďalšiu štvortisícovku. Nasledujúci
nami vytláčajú jednoduchým lisom. deň opúšťame Imlil a presúvame sa mi-

Naša karavána na Sahare

Ráno nás čaká najťažší výstup a to na
4 176 m vysoký Djabal Toubkal. Ráno
vstávame zavčasu a po rýchlych raňajkách si všetci obúvame mačky a začíname výstup po zmrznutom a dobre
držiacom snehu. Výstup trval od 3 až
do 6 hodín. Niekto si siahol na dno
svojich síl a iní to zvládli bravúrne.

krobusom, ktorý sa cestou
prehrieval, do dedinky Tachedirt, odkiaľ prechádzame peši cez sedlo vo výške 3 200 m do
Timichi. Toto sú dedinky, kde sa zastavil čas, lebo v tých kamenných domčekoch, v ktorých bývajú ľudia spolu so
zvieratami vo veľmi chudobných podmienkach, si každý uvedomujeme, ako
sa nám dobre na Slovensku žije. Z Timichi sa presúvame na korbách dvoch dží-

pov po strastiplnej ceste, ktorú stroje
vysekali do skál len na jeseň minulého
roka. Dovtedy tieto dediny boli prístupné kamennými chodníčkami. Cestou sa
zastavujeme pri krásnych vodopádoch
a večer spíme v Marrakechi. Tu večer
navštevujeme preľudnené trhovisko,
ochutnávame ovocné kokteily, necháme si zavesiť hada na krk a bavíme sa do
neskorých večerných hodín pri domácej hudbe. Už pohodlnejšie v dvoch mikrobusoch zamierime dva dni smerom
k púšti Sahara. Cestou prechádzame
cez horské sedlo a zastavujeme sa v starobylom meste Kasbah ite ben hadou,
ktoré bolo postavené pred 4 200 rokmi
a tu sa nakrúcalo veľa filmov ako Gladiátor a podobne. Ďalšiu zástavku
máme v Tigmir. Tu prechádzame cez
záhrady, kde miestni Berberi pestujú
ďatelinu, palmy a rôznu zeleň,
keďže tu je dotiahnutá voda z
50 km vzdialenej hory. Obdivujeme
ručnú výrobu kobercov a kvádrov
na stavbu z hliny a slamy. Sprevádzajú nás miestne deti, ktoré nám z
listov palmy uplietli „ťavičky“, a za
to ich odmeňujeme sladkosťami a
nejakým dirhamom. Ďalej sa zastavujeme vo filmových ateliéroch, na
druhý deň už nasadáme v púšti na
ťavy a v karaváne putujeme k vysokým dunám a tesne pred západom
slnka zastavíme a vychutnávame si
ho plnými dúškami. Večer spíme
v stanoch u miestnych Berberov,
po večeri nám pripravili oheň a
pri ňom nám hrali na tamtamoch. My
sa kocháme nádherným výhľadom na
hviezdy akoby boli tesne nad našimi hlavami. Znova sa presúvame do
Marrakechu, pozrieme si opäť trhy,

miestne ručné dielne, nakúpime suveníry a kvalitný argánový olej a skupinka ešte stihne prejsť taxíkom na
krátku chvíľu do Essaouira k Atlantickému oceánu. V utorok ráno prilietame
do Budapešti, a tým končíme program
nabitý turistikou, prírodnými krásami, historickými pamiatkami, púšťou,
oceánom a neskutočne príjemnými
zážitkami.
Text a foto: Alojz Dvoran
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Zachrániť futbal musíme chcieť všetci

Podpora športu v Lozorne nemôže byť záujmom len pár nadšencov, ale celej obce a
širokej verejnosti. Aktuálny stav a prognózy futbalu nie sú ani zďaleka také pozitívne, ako by sa mohlo zdať.
Starostlivosť o mládež je jedným z hlavných atribútov rozvoja športu, preto jej
venujeme zvýšenú pozornosť, staráme
sa o to, aby mládež trénovali erudovaní a skúsení tréneri s príslušnými
licenciami. Realizačné tímy jednotlivých mužstiev dostali úlohu za pomoci
výboru FO organizovať mládežnícke
turnaje, ktoré v kategórií prípravka
už prebiehajú. Len konfrontáciou so
silnejšími môžeme napredovať. Všetky
mládežnícke mužstvá dosahujú dobré
výsledky, záujem o futbal u mladých
rastie, za čo by som chcel verejne poďakovať trénerom, realizačným tímom,
hráčom a hráčkam.
Mužstvo dospelých sa po rokoch stagnácie nachádza na chvoste III. ligy. Porobilo sa veľa chýb, futbal v Lozorne sa
dlhé roky kriminalizoval, veľa odchovancov sa rozutekalo po okolí, mnohí po skončení dorasteneckého veku
prestali hrať futbal a dnes aktívnych
odchovancov naozaj niet. Snažíme sa
dopĺňať mužstvo dorastencami, ktorí
dostávajú príležitosť v mužstve dospelých už teraz, no bude trvať roky, kým
opäť v mužstve dospelých bude viac
odchovancov ako cudzích hráčov. Vždy
budeme potrebovať aj niekoľko hráčov,
ktorí k nám prídu, či už na hosťovanie,
alebo k nám prestúpia z iných mužstiev, bohužiaľ, toto je celospoločenský

problém.
Sme najchudobnejší klub III. ligy v široko-ďalekom okolí. Neustále počúvame,
že s dotáciami od obce netransparentne
narábame, že všetky peniaze sú využívané pre mužstvo dospelých. Nie je to
pravda! Každá dotácia je riadne zúčtovaná a zabezpečujeme chod všetkých
mužstiev.
Je nám vyčítané, že nehrajú Lozorňania, no keď sa spýtame, odkiaľ ich
vziať, nastane ticho, pretože ako som
už vyššie vysvetlil, aktívnych odchovancov až na malé výnimky nemáme, tí
však neprejavujú záujem sa vrátiť.
Futbal v Lozorne je vo veľkej kríze a ak
ho chceme zachovať, musíme na tom
popracovať všetci. Mnohí sa domnievajú, že ak mužstvo dospelých vypadne z III. ligy, budú hrať Lozorňania,
problém sa vyrieši, no nie je to pravda.
Domácich hráčov niet, stále sme odkázaní na cudzích, výdavky budú rovnaké,
poplatky zväzu len o máličko nižšie, ale
suma summarum to bude presne to
isté.
Dokonca padli návrhy odhlásiť mužstvo dospelých zo súťaže, čo by pochovalo futbal v Lozorne na veľmi dlhý čas,
súčasní hráči by sa rozutekali, niektorí
zavesili kopačky na klinec, dorastenci
po skončení dorasteneckého veku by
nemali kde hrať, stratila by sa kontinuita. Futbal sa v neposlednom rade hrá aj
pre divákov, tí naši budú chodiť do okolitých obcí?

Ako získať chýbajúce zdroje? V súčasnej
dobe mimoriadne náročná úloha. Jednou z možností sú 2% z daní, prosíme,
žiadame, no odozva je žalostná.
Druhou možnosťou je sponzorský
príspevok. Bohužiaľ, ku dnešnému dňu
máme len štyroch sponzorov, z ktorých
sú len dvaja podnikatelia z Lozorna,
máme však prísľub od ďalšieho. Je mi
veľmi ľúto, keď naše mužstvá hrajú na
iných štadiónoch a vidím to množstvo
reklamných nosičov, pozrite sa na náš
štadión, koľko ich tam je?
Futbal v Lozorne nemôže stáť na práci, obetavosti a zápale troch či štyroch
ľudí, ktorí to nerobia pre seba, ale pre
futbal, obec, pre mládež, ktorá v dnešnej dobe trávi čím ďalej, tým viac času
pri počítačoch a televízii.
Mám vážnu obavu o budúcnosť futbalu
v Lozorne, zomknime sa, pretože bez
vašej pomoci, podnikateľov, angažovanosti členov, rodičov, fanúšikov, obce
a verejnosti, je futbal odsúdený na postupný zánik, preto vás aj týmto spôsobom žiadam o podporu a pomoc pri
záchrane futbalu v Lozorne. Je to naša
povinnosť voči generáciám, ktoré futbal v Lozorne zakladali, hrali, pracovali
v ňom, v záujme našich detí, vnúčat,
nás všetkých, veď o pár rokov, verím,
budeme oslavovať storočnicu futbalu v
Lozorne .
Ing. Milan Klčo,
predseda FO ŠK Lozorno
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