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Hudba vie dopovedať, na čo sú slová prikrátke

Rozhovor s kňazom a spevákom Jankom Flajžíkom – Manašovským.
písať, vysloviť, či vyjadriť, než je to možné práve cez veľký Boží dar hudby. Slová
samotné sú akoby „suché“, sú príliš málo
na vyjadrenie niektorých hodnôt. Hudba spôsobuje „mráz na chrbte“, hudba dokáže viac človeka zasiahnuť a inšpirovať
napríklad ku konaniu veľkého dobra aj
za cenu veľkých obetí. Ona vie navodiť
správnu atmosféru, ona vie dopovedať,
na čo sú slová prikrátke... A ak sa jedná
o duchovné hodnoty, potom to platí o to
viac. Veď stáročia sa v liturgii Cirkvi využíva
ako veľmi veľký dar práve hudba, pomocou
ktorej sa omnoho dokonalejšie a slávnostnejšie vyjadrí oslava Boha.
Prečo práve evanjelizácia hudobnými
piesňami?

Janko Flajžík – Manašovský je rodák z Radošoviec, najmladší zo šiestich súrodencov. Má
za sebou desiatky vystúpení v kostoloch,
ale i hudobných festivaloch. Hudobne spolupracoval s významnými slovenskými hudobníkmi a interpretmi, ako napr. Janka Daňová,
Juraj Tatár, Miroslav Dvorský, Katka Koščová,
Zdenka Trvalcová a iní.

Sčasti som na túto otázku už odpovedal.
Možno dodám fakt, že hudba dáva aj rozmeru evanjelizácie takú príťažlivejšiu, zaujímavejšiu, osloviteľnejšiu podobu. Zrejme sú aj takí ľudia, ktorých práve alebo
iba takáto forma „naštartuje“, ostatné nie
sú pre nich dostatočne silné, aby ich vôbec
oslovili a posunuli k hlbšiemu uvažovaniu.
Veď ľudia hudbu a piesne od nepamäti používali od kolísky až po hrob – pri najroz-

Janko je brat Pavla Flajžíka, farára, ktorý pôsobil v Lozorne 13 rokov.

Sviatok hudby 2012

Koľko rokov sa venujete aktívnemu spievaniu?

Blíži sa leto a s ním v Lozorne už
tradične ďalší ročník Sviatku hudby
(Fête de la musique).

Hudbu som začal komponovať už počas štúdií na teologickej fakulte, teda v rokoch 1983-88. Prvé vlastné piesne som začal spievať pravdepodobne práve počas
spomínaných štúdií, niekedy v r. 1985-86
na nižších sväteniach starších spolubratov bohoslovcov v Dóme sv. Martina
v Bratislave. V tom čase som v spolupráci
s ďalšími bohoslovcami nahral v jednej
kaplnke Dómu aj MC kazetku pod názvom
Dar kňazstva (1986). Okrem spomínaných
nižších svätení som sem-tam spieval vlastné piesne na kňazských primíciách. Ale také
skutočne aktívne spievanie (evanjelizačné koncerty v kostoloch, kulturákoch alebo
na námestiach niektorých miest) začalo
až od času, keď som sa stal farárom v Žarnovici, teda od jesene 1990.
Čo pre vás hudba znamená?
Sú veci, ktoré sa nedajú výstižnejšie po-

V Lozorne ho budeme sláviť v nedeľu
17.6.2012. Spravte si už teraz voľno,
účinkujúci budú nadmieru zaujímaví.
O programe budeme priebežne informovať. Ak máte nápady, chuť alebo
prostriedky, ktoré pomôžu pri realizácii,
budeme vám vďační ak sa nám ozvete.
No a na záver, lozorská skupina “Enem
tak” dostala pozvanie na účinkovanie
do samotného centra projektu – Paríža.
21.6.2012 sa budú Parížom ozývať záhorácke šlágre, držte palce!

ličnejších slávnostiach, ale aj pri bežných
situáciách, pri každodennej práci i vo
veľkom žiali. Hudba vždy ľuďom pomáhala všetky situácie života autentickejšie prežívať. Ak mala a má taký veľký význam
v prirodzenej rovine života, o to aktuálnejšie je vtedy, keď poukazuje na význam hodnôt, ktoré nás v konečnom dôsledku spájajú s večnosťou a dobrým Bohom, ktorý nám
šťastnú večnosť ponúka.
Máte nejaký hudobný vzor?
Snažím sa hudbou kopírovať to, čo nám
ponúka Božie zjavenie vo Svätom Písme:
Boh je Láska, stvoril nás pre to, aby sme
nielen tu, ale aj vo večnosti žili v spoločenstve lásky medzi sebou a s ním, ponúka
nám návod, aké prostriedky treba používať, aby sa takáto vznešená ponuka dala
skutočne zrealizovať, neponúka „bižutériu“ ale ponúka opravdivé šťastie...Nikto
nevymyslí lepší „projekt“ pre ľudské šťastie,
ako vymyslel sám Boh, preto sa snažím nevymýšľať niečo svoje, ale tlmočiť prostredníctvom hudby a piesní to Božie.
pokračovanie na str. 5

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 683 39
+421 905 912 976
+421 915 507 684
Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320

|1|

Spravodaj obce Lozorno

ročník X : číslo 2 : marec/apríl 2012

Z rokovania Obecného zastupiteľstva
2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne - 22.02.2012
Športové námestie OPBK“ s firmou CNS EuroGrants s.r.o. Malacky .
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti parc.č.8857/71 vo výmere 28 m2
a parc.č. 8857/72 vo výmere 60 m2 v zmysle ust.
§ 9 a) ods. 8 písm. b) a písm. e) zák.č. 138/1991
Zb. o majetku obcí do vlastníctva žiadateľa Štefana Biháriho, Družstevná č. 836/12 Lozorno,
za cenu 3,30 EUR/m2 v celkovej výške
290,40 EUR.
OZ v Lozorne schvaľuje VZN č. 1/2012 zo
dňa 3.2.2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 4/2004 O výške úhrady a spôsobe platenia
úhrady za opatrovateľskú službu a dovoz obedov.

OZ v Lozorne odročuje návrh na rozšírenie
MŠ Lozorno (rozšírenie pôvodnej budovy MŠ,
prestavba školskej družiny v ZŠ) a prijatie riešenia s tým, že poveruje starostu obce zabezpečením projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu na alternatívu s umiestnením Materskej školy
v Základnej škole. Vypracovaním projektu bol poverený Ing. arch. Miroslav Drahoš a predloží ho
do ďalšieho zastupiteľstva, t.j. 20.3.2012.
OZ v Lozorne schvaľuje začatie konania
zmien a doplnkov ÚPN č. 4 obce Lozorno a
poveruje starostu obce podaním žiadosti o
poskytnutie dotácie na spracovanie ÚPD v súlade
so zák.č. 226/2011.
OZ v Lozorne schvaľuje predložené zmluvy
medzi obcou Lozorno a nájomcami CK Lozorno. Zároveň poveruje starostu vypracovať dodatok k zmluve medzi obcou Lozorno a MMI
gastro s.r.o., týkajúci sa využívania prístavby –
terasy reštaurácie.
OZ v Lozorne schvaľuje výšku nájomného pre
nájomcu Štefana Sámela za byt I. kategórie
vo vlastníctve obce v areáli Základnej školy
na parc.č. 8852/22 z pôvodnej sumy 73,60 €/
mesiac na sumu 220,80 €/mesiac s účinnosťou
od 1.3.2012.
OZ v Lozorne schvaľuje zmluvu pre Poradenské
a konzultačné služby pri príprave projektu „Revitalizácia verejného priestranstva v Lozorne –

Obecné zastupiteľstvo v Lozorne schvaľuje
čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtovej
položky kultúra vo výške 3600 €, ako podporu
reprezentácie obce Lozorno, prostredníctvom
speváckeho súboru „Enem tak“, na Sviatok hudby vo Francúzsku v dňoch 20. – 22.6.2012.
Starosta obce predniesol správu hlavnej kontrolórky za II. polrok 2011 a OZ v Lozorne zobralo
túto správu na vedomie.
OZ v Lozorne zobralo na vedomie informáciu starostu obce o rekonštrukcii el. rozvodov
a rozvádzača v lekárni VERBENA.
Mgr. Ing. Juraj Vlček pripomenul vysoké náklady, vynaložené na činnosť obecnej polície. a zároveň navrhol znížiť počet členov OP z piatich
na dvoch. Starosta obce dal priestor všetkým prítomným, aby sa mohli v krátkosti vyjadriť k uvedenej problematike a celkovému chodu obecnej
polície. Vysvetlenie podal aj člen obec. polície
p. Jozef Durec. Zároveň p. Ján Karovič poznamenal, že obecná polícia by mala zostať zachovaná. P. Gombitová doporučila porovnať vývin
kriminality za obdobie, kedy nebola obecná polícia zriadená, s terajším obdobím. Mgr. Stanislav
navrhol rokovanie o tomto bode programu
prerušiť.
OZ v Lozorne poveruje starostu obce predložením návrhu riešenia majetkovej ujmy p. Malovcovej Antónie do budúceho zasadnutia OZ.

na likvidáciu odpadu v obci. Poslanec Mgr. Andrej Kavický pripomenul, že kontajnery by mohli
byť lepšie označené odporúčaným postupom pri
separácii jednotlivých druhov odpadu.
Starosta obce informoval prítomných o riešení havarijného stavu – zamrznuté vodovodné
potrubie v Základnej škole.
Starosta obce podal informáciu ohľadne uzávierky cesty II/501 pre NKD a ND nad 12,5 t.
Mgr. Ing. Juraj Vlček informoval o zmapovaní
opráv miestnych komunikácií. Treba prehodnotiť
ceny, za ktoré sa opravy vykonávali doteraz.
Starosta obce zdôraznil problematické miestne
komunikácie na uliciach :
- Zvončínska
- Vendelínska – opraviť, rozšíriť (ELEKTRO HARAMIA, HASIT, KAROVIČ)
- Cintorínska
- Železničný prejazd – Hlboká.
OZ v Lozorne sa dohodlo na rozšírenom zasadnutí stavebnej komisie, ktorého sa môžu zúčastniť všetci poslanci.
P. Jaroslav Urban informoval prítomných o vykonaní preventívnych požiarnych prehliadkach
na uliciach Karpatská, Zvončínska, Cintorínska.
Upozornil na to, že chýbajú hydranty a nádrže,
z ktorých by sa mohla čerpať voda v prípade možných letných požiarov.
P. Karovič pripomenul, že nádrže sa nachádzajú
vo firmách HASIT a KAROVIČ.
Poslanec p. Štefan Valent podotkol, že obecná polícia by mohla viacej sledovať okolie kontajnerov,
poprípade priamo sankciovať prichytených občanov, ktorí dávajú do kontajnerov alebo vedľa nich
veci, ktoré tam nepatria.
P. Ján Láni upozornil na kanalizačné
poklopy, ktoré sú utopené v miestnych komunikáciách. Ďalej podotkol na prípravu inžinierskych
sietí, nakoľko sa intravilán obce rozširuje a potrebu pripraviť projektovú dokumentáciu k čerpaniu
finančných zdrojov z Európskej únie.

Starosta obce podal informáciu o nákladoch

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne - 21.03.2012
OZ v Lozorne odročuje prijatie rozhodnutia
výstavby MŠ a zároveň sa dohodlo, že riešenie
príjme na mimoriadnom zasadnutí OZ .
OZ v Lozorne schvaľuje predaj nehnuteľností
v bývalom objekte vojenských kasární,
ktoré sú v katastri nehnuteľností spravovanom
Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou
katastra Malacky, zapísané na liste vlastníctva
č. 963, okres Malacky, obec Lozorno, kat. územie
Lozorno, špecifikované v uznesení č 25/2012.
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Predmetom prevodu je aj oplotenie /panelový betónový plot s oceľovou bránou a plechovými dverami/, ohraničujúce pozemok parc.
registra „C“KN č. 9089/1 ostatné plochy vo výmere 83671m2, zapísaný na liste vlastníctva
č. 5121, okres Malacky, obec Lozorno, kat.
územie Lozorno a spevnené betónové plochy,
ktoré tvoria komunikáciu na pozemku parc. registra „C“KN č.9089/29- zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2973m2, zapísaný na liste
vlastníctva č. 5121, okres Malacky, obec Lozor-

no, kat. územie Lozorno.
Kúpna cena: dohodou oboch zmluvných strán
v celkovej sume 75 000,- €
OZ v Lozorne na návrh starostu odvoláva
v zmysle §2 ods.3 zák. 564/1991 Zb náčelníka
OP p. Rybára Rastislava a zároveň vymenúva
za náčelníka OP Lozorno p. Jozefa Dureca
pokračovanie na ďalšej strane
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Veľkonočné upratovanie v našej obci

V dňoch 30. a 31.3.2012 sa v našej obci
konalo veľkonočné upratovanie. V piatok
sa prevažne ženy stretli v okolí miestneho
cintorína a verte, mali čo robiť. Dom smútku je vyprataný zvonku aj zvnútra. V okolí
cintorína bolo treba veľkej opatrnosti, aby
si hrable nepolámali. Kontajner, ktorý naplnili kopcom hovorí za všetko. A to pán Ulehla je naozaj pracovitý. V sobotu ráno sme sa
stretli na čele s pánom starostom, niektorými poslancami a zamestnankyňami obecného úradu, pred Požiarnou zbrojnicou,
kde nás už čakalo na veľké prekvapenie
veľa občanov, ktorým záleží na tom, aby žili
v čistote. Samozrejme prišli tí, ktorí mohli.
Tí ktorí neboli, mali určite na to svoje dôvody. Rozdali sme si rukavice, vrecia a akcia
sa mohla začať. Upratovalo sa všade. Na
dolnom aj hornom konci, v strede dediny
a „zaštrekári” boli ako jedna rodina. Keď
som videla, ako ženy aj chlapi s veľkým
úsilím strihali park od potravín „Huťaň”
a v okolí, pochopila som že táto akcia je
naozaj úspešná. Na športovom ihrisku
poslanec p. Milan Stanislav zorganizoval skupinu „správnych chlapov”. A výsle-

dok? Myslím si, že naše ihrisko sa môže
svojím zvelaďovaním prihlásiť do súťaže.
Určite všetci viete, že aj „ Artézska studňa“ patrí našej obci Lozorno. Poslanec pán
Alojz Dvoran ju skrášlil a upratal so skupinou turistov. Poslanec pán Andrej Kavický so svojimi ľudmi za železnicou nám
predviedol, že po naozaj veľkom vysekávaní divokých krov a vyhrabaní odpadkov je
naozaj možné vstúpiť aj do lesa bez toho,
aby sme utpeli úraz. A to najväčšie prekvapenie na koniec: viete, akých máme v Lozorne šikovných Rómov? Ja vám to môžem
potvrdiť, lebo som bola s nimi nejaký čas.
Ženy aj chlapi nabehli pekne s hrabľami
a lopatami a síce s menšími poznámkami,
ale s poriadnou silou zaplnili až 2 kontajnery. Deti zbierali odpadky do mechov. Takže vážení, naši Rómovia vedia naozaj robiť!
V poobedňajších hodinách sme sa občerstvili, niečo zaspievali a unavení, ale s dobrým
pocitom a náladou sme sa vrátili domov.
Veľká vďaka všetkým.
Adriana Jánošová, poslankyňa
Foto: Lucia Hájniková

OZNAMY OBCE
Obecný úrad v Lozorne oznamuje občanom, že OBECNÉ KOMPOSTOVISKO je
v prevádzke od 17. marca 2012.
Prevádzková doba:
Streda – 15:00 hod – 18:00 hod
Sobota – 9:00 hod – 15:00 hod
Do kompostu dávame všetok organický
odpad zo záhrady a domácnosti, napríklad listy, trávu, konáre, burinu bez semien, zvyšky
ovocia, zeleniny, zemiakové šupky, drevený
popol, kávový výluh.

Kompostovisko
Od marca máme na kompostovisku
nového sezónneho pracovníka, ktorý
sa hneď na začiatku pustil do spracovávania odpadu z našich záhrad. P. Dušanovi Šípovi bol na kompostovisko zakúpený drvič konárov, p. Bertovič Igor
nás obdaroval dvomi 1000 l nádržami na vodu, za čo mu ďakujeme. P. Šíp
bol následne poučený o chode a práci
na kompostovisku a opostupe pri vytváraní kompostu.
Foto: Lucia Hájniková

dokončenie z predchádzajúcej strany

s účinnosťou od 1.4.2012 a zároveň poveruje komisiu verejného poriadku, bezpečnosti,
rómskych otázok a riešenie konfliktných
situácii vypracovaním kritérií pre hodnotenie
OP do budúceho zasadnutia OZ.
OZ v mesiaci september prerokuje opäť tento
bod rokovania.
OZ v Lozorne vracia návrh zmluvy pre Poradenské a konzultačné služby pri príprave projektu
„Revitalizácia centra obce – Športové námestie“
Operačný program Bratislavský kraj na opätovné prepracovanie firme CNS EuroGrants s.r.o.
Malacky a zároveň ruší uznesenie č. 18/2012.

OZ v Lozorne súhlasí s vybudovaním verejného osvetlenia na ul. Gozovská smer Zohorská ul.
(2 ks lámp).
OZ v Lozorne súhlasí s poskytnutím investícii na dobudovanie (vrátane osvetlenia) kultúrno-rekreačného miesta v lokalite Vodnej
nádrže Lozorno.
OZ v Lozorne určuje plat starostu obce v zmysle
zákona 154/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1994Z.z na 2,17 násobok priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2011 a odmenu vo výške 35%
z takto určenej mzdy, t.j. 2303 eur/mesiac, slovom dvetisíctristotri eur.

Orezávanie drevín - ohlásenie
ŽSR oznamujú, že v dňoch 1.04. 2012 až
30.09.2012, 1.04. 2013 až 30.09.2013, 1.04.
2014 až 30.09.2014 budú podľa potreby vykonávať pozdĺž železničnej trate v úseku Zohor - Plavecký Mikuláš orezávanie drevín.
Vzhľadom na to, že v poslednom období bol
zaznamenaný zvýšený výskyt podozrivých
osôb ponúkajúcich podomový predaj, prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť a kontaktovanie OP.
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Lozorňania sa opäť podelili...

Spoločenské okienko

matkám s deťmi, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej
situácii, sirotám a polosirotám, deťom bezdomovcov, odchovancom detských domovov,
aby mali šancu postaviť sa na vlastné nohy.

V nedeľu 24. apríla sa na fare v Lozorne už po
šiesty raz uskutočnilo pekné podujatie s názvom
Podeľme sa! Pridali sme sa k výzve Katolíckeho
hnutia žien Slovenska, ktoré organizuje každý
rok vo farnostiach, obciach, mestách, ale aj v rodinách a jednotlivo toto podujatie v pôstnom období po celom Slovensku. Od podobných aktivít
sa odlišuje najmä tým, že nedávam almužnu, ale
delím sa – dávam to, čo si odopriem. Aj my sme
zjedli len skromný obed – polievku a to, čo sme
si odopreli, sme venovali OZ Magis, ktoré spolu
so sestrami Congregatio Jesu poskytuje pomoc

Stoly pripravili už v sobotu miništranti s pánom
farárom, bez jedného slova, ktoré by im organizátori museli povedať. Zúčastnení si mali možnosť
vybrať z dvoch polievok. Lucka Haráková navarila chutnú indickú kuraciu polievku a ja som varila
hráškovú, z vlastnej úrody. Gitka Kiňová upiekla
chutný čokoládový koláč, ďalší priniesli pagáčiky,
chlieb a drobné pečivo. Všetko sa zjedlo, účastníkom teda chutilo... A vyzbierala sa celkom slušná
suma. Pán farár bol veľmi spokojný, ale čo bolo
hlavné, bola výborná atmosféra. Zúčastnili sa
všetky ročníky – od mládeže cez rodiny s deťmi
až po seniorov. Všetci svorne debatovali a cítili sa,
ako keby obedovali doma.
Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorých podujatie oslovilo a zapojili sa. Som veľmi rada, že sa
už podujatie stalo tradíciou a ľudia s tým už každý rok rátajú. Sami sa ma pýtajú, kedy to bude...
Moje tajné želanie, aby sa podujatie rozšírilo
na celú obec, a tak by sa do neho mali možnosť
zapojiť všetci obyvatelia, sa síce ešte nesplnilo,
ale dúfam, že nabudúce...
Mária Demeterová, Foto: BH

SPOMIENKA....
Foto: rodinný archív a archív JDS
Odišla osobnosť, ktorá prinášala pohodu, rozvahu, skúsenosti. Dodržiavala tradície starých otcov, matiek, a pritom žila bežným trendom. Poučenie z jej úst bolo prijaté tak, ako to
bolo podané od človeka, ktorý si zaslúžil rešpekt. Nebolo to len niekoľko týždňov, mesiacov, ale dlhé roky otvárala dvere nášho Klubu
dôchodcov. Prinášala múdrosť, odvahu, náladu, korigovala. Bola všestranná „vzácna žena“,

Zbierka šatstva
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Matilda Karovičová
Anastázia Diviaková
Vilma Šťastná

87 rokov
89 rokov
83 rokov

Narodili sa
Nela Ševčíková
Vanesa Foltýnová
Nikola Dujničová
Terézia Dadíková
Zuzana Ulehlová
Jakub Ulehla
Ľudovít Polóny
Eliška Mackovičová

Darcovia krvi 23.2.2012

ako bolo uvedené v Parte jej rodinnými príslušníkmi. Pri poslednej rozlúčke bola hodnotená
celá jej životná púť v našej obci, kde zostala po
jej činnosti nepísaná kronika. Za všetko vďaka
našej zosnulej priateľke VILME ŠŤASTNEJ.
Spomíname, medzera sa utvorila veľká, chýbaš
nám denne!

Aj tento rok sa naša obec zapojila do zbierky šatstva, ktorú zorganizovala spolu
s organizáciou Pomocný anjel. Vyzbierané
šatstvo sa využije na pomoc ľuďom, ktorí ho
môžu potrebovať (detské domovy, domovy
dôchodcov, nemocnice, sociálne zariadenia...).

Zomreli

V neposlednom rade takouto likvidáciou pre vás
nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie. Všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili ďakujeme!
Foto: BH

Gašparovič Milan
Kocan Miroslav
Kubová Alexandra
Láni Lukáš
Hrebeň Milan
Gecler Jozef ml.
Sirotová Oľga
Kotúč Igor
Gróf Vladimír
Rybár Jozef ml.
Klíma Ivan
Kožuch Stanislav
Foltýnová Zuzana
Pirušová Silvia
Rímešová Andrea
Lehman Fedor
Jurových Juraj
Šimonič Peter ml.
Krajčiová Viera
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Hudba vie dopovedať, na čo sú slová prikrátke
dokončenie zo str. 1
Kde beriete inšpiráciu na tvorbu?
Ako to už býva zvykom, život sám je veľkým
poľom inšpirácie a preto som napísal viaceré texty, ktoré som následne zhudobnil, pričom práve životné okolnosti boli ten nevyčerpateľný a zároveň tak často nevyspytateľný zdroj inšpirácie. Z mnohých udalostí mi prišla na um jedna: havária, pri ktorej
zahynul môj priateľ Ferko – tak vznikla pieseň pod názvom: Venované Ferkovi. Ďalším
zdrojom inšpirácie sú básne, ktorých autormi sú také osobnosti, ako Gorazd Zvonický,
Svetloslav Veigl, či Milan Rúfus. Najväčším
zdrojom inšpirácie je Sväté Písmo, osobitne
žalmy. V ostatnom období práve na žalmy
komponujem hudbu a verte mi, veľmi ma
to baví.
Aká bola vaša cesta ku kňazstvu?
Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá
a možno by to bola téma na osobitný rozhovor. Ale aspoň heslovite: rodičia boli úprimne veriaci, teda v nich som mal veľmi pekný vzor. Vo farnosti Radošovce, odkiaľ pochádzam, sme mali dlhé roky veľmi vzácneho kňaza, pána dekana Alberta Reháka
a viacero veľmi aktívnych kaplánov, čo tiež
vo veľkej miere otváralo moje srdce pre
toto Božie povolanie. Bol som súčasťou
viacerých kresťanských spevokolov, ktoré
v jednotlivých obciach farnosti fungovali
a to bola ďalšia „tehlička“ ku kňazstvu.
A v neposlednom rade to bol starší brat
Pavol, ktorý študoval na teologickej fakulte
o päť rokov predo mnou a bol mi v mnohých
ohľadoch vzorom i pomocou. Napokon práve on bol aj dlhé roky farárom vo farnosti Lozorno a tak som sa cez neho s touto
farnosťou veľmi zblížil. Okrem týchto hore
uvedených faktov sa zmienim aj o nespočetnom množstve chvíľ, v ktorých som prežíval strach, úzkosti, či povolanie, ku ktorému
ma Boh volá, zvládnem, či dokážem žiť ako
„pútnik“, ktorý prechádza z jednej farnosti do druhej, znova si zvyká na nových ľudí,
nový kraj atď. Tých bezsenných nocí a bázne pred nepoznaným bolo naozaj dosť.
Existuje aj vo vašom živote duchovný
vzor?
Spomedzi mnohých vzorov vyberiem len jeden – človeka, ktorý je známy azda každému na planéte Zem: blahoslavený Ján Pavol II. Jeho zbožnosť bola hlboká a opravdivá, jeho ľudskosť bola takmer bezhraničná, jeho zmysel pre čítanie znamení časov
bol excelentný, jeho ochota počúvať Boha
a za každých okolností plniť jeho plány boli
a sú pre všetkých inšpirujúce. Veľký človek
a tak pokorný... Kto kedy preskúma všetko to bohatstvo, ktoré Boh do neho vložil
a on to v takej veľkej miere zúročil? Bl. Ján

Pavol II. je inšpiráciou nielen pre mňa,
nielen pre nasledujúce roky, či desaťročia,
ale pre svet dovtedy, dokiaľ bude existovať.
Aké spomienky sa vám spájajú s obcou Lozorno?
Lozorno je obec, v ktorej dlhé roky pôsobil
ako farár môj brat Pavol. Pretože sme sa pomerne často navštevovali, veľmi sa mi darilo spoznávať aj obec Lozorno, predovšetkým jej mnohých obyvateľov, bratových
farníkov. Spoznal som veľa vzácnych ľudí,
s viacerými mám viac-menej pravidelný,
aspoň telefonický kontakt, z času na čas
samozrejme aj naživo. Keď som mal 26.
februára 2012 v Lozorne evanjelizačný
koncert, veľmi som sa potešil, že som
sa s mnohými po dlhšom čase znova mohol stretnúť. Či už to boli vzácne ženičky,
bez ktorých si nemožno predstaviť mnohé práce v kostole, okolo neho, či na fare,
ale tiež s chlapmi, po ktorých aj po rokoch
je vidieť dobre vykonanú prácu a samozrejme s mladými rodinami, ktoré za čias pôsobenia brata vo farnosti tvorili gro chrámového spevokolu.
Aké máte hudobné plány, prípadne s kým
by ste si chceli zaspievať?

beriem s akýmsi rozmerom relativity,
pretože nikto netuší, či sa dožije zajtrajšieho rána. Samozrejme, že evanjelizačné koncerty treba dohodnúť s kňazmi jednotlivých farností dopredu, skĺbiť ich možnosti, ale aj svoje vlastné povinnosti voči
mojej farnosti a tak dohodnúť termíny.
Tiež som otvorený pre komponovanie nových piesní a po skompletizovaní väčšieho
počtu piesní pokúsiť sa nahrať a vydať nový
projektík. Ale ani v tejto oblasti niet dôvod
k náhleniu. Tento druh „práce“ sa nedá robiť
„na objednávku“ a k určitým termínom.
Prajem si, aby to bola predovšetkým práca Boha skrze mňa – vtedy a tak, ako si to
On sám praje. V neposlednom rade pri takomto druhu činnosti je to aj o zháňaní naozaj veľkého množstva peňazí, ktoré treba
na komplet k vydaniu nového CD a to sa
ukazuje stále viac ako dosť veľký problém.
Verím však vždy, že keď to Pán chce, veci sa
posunú dopredu a vždy doteraz to tak bolo.
S kým by som si rád zaspieval? To nechám
na fantáziu Bohu – keď bude chcieť, niekoho zaujímavého mi pošle do cesty.
Rozhovor pripravila Veronika Grófová
foto: Peter Vrbinčík a archív JFM

Po nedávnej tragickej smrti môjho priateľa na horách už plánovanie do budúcna
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40-te výročie založenia Rekreačnej telesnej výchovy žien v Lozorne, 1972 - 2012
Prvé zmienky o cvičení žien a dievčat
v Lozorne boli už v roku 1955. Bol to
nácvik na 1.československú Spartakiádu. TJ Lozorno venovala hromadným
spartakiádnym cvičeniam na Strahove mimoriadnu pozornosť. Na vystúpeniach sa pravidelne zúčastňovali kolektív žien, ale aj mužov, z nášho okresu v najväčšom počte. Zároveň sa cvičil
aj kondičný telocvik. Cvičenia boli vždy
2x do týždňa. Záujem bol veľký. Ženy aj
muži TJ Lozorno sa zúčastnili všetkých
spartakiád na Strahove a to v rokoch
1955, 1960, 1965, 1975, 1980 a 1985.
Posledná spartakiáda, ktorá sa mala ko-

nať v roku 1990, bola zrušená napriek
tomu, že jej zostavy už boli skoro celé nacvičené.
V roku 1972 sa vytvoril samostatný oddiel
RTV (Rekreačná telesná výchova žien) pri
TJ Lozorno. Cvičiteľkami boli Elena Milnerová, Anna Dvoranová a Emília Šprincová.
Cvičievalo sa 2x týždenne – nácvik spartakiád, aerobik a strečing. Potom bohužiaľ
došlo k niekoľkoročnej prestávke (od konca roka 1989 po začiatok roka 1994), kým
oddiel znovu začal fungovať. Činnosť sa
obnovila pod vedením Emílie Šprincovej
a Ľudmily Došekovej a pretrváva dodnes.

Tenis v Lozorne

Ľudmila Došeková, vedúca oddielu

Mažoretky

toch a v priebehu mesiaca apríla už boli
kurty sprístupnené verejnosti.
Chceme vás teda všetkých pozvať, aby ste
si prišli zahrať tenis a stráviť tak príjemné
športové chvíle na našich tenisových dvorcoch.
Poplatky za prenájom tenisových kurtov
sú nasledovné:
pondelok až piatok : od 8:00 hod do 16:00
hod: 5€ za 1 hodinu na 1 kurt
pondelok až piatok: po 16:00 hod + sobota
a nedeľa: 6€ za 1 hodinu na 1 kurt.
Športuchtiví občania pozor! U nás v Lozorne začína nová tenisová sezóna. Ako
ste si už možno viacerí všimli, minulý rok
sme urobili rekonštrukciu našej klubovne
a hlavne sociálneho zariadenia. Za pomoci
našich sponzorov a tiež z dotácie poskytnutej Bratislavským samosprávnym krajom sme ich zmenili na také, ktoré zodpovedajú základným hygienickým potrebám
každého športovca. V súčasnej dobe prebieha výstavba závlah na tenisových kur-

Počas pondelkového cvičenia sa ženám
venuje cvičiteľka Ľudmila Došeková,
vo štvrtky Ružena Drahošová, ktorá
predcvičuje od roku 2005. Ženy sa i naďalej stretávajú 2x do týždňa. Zaoberajú sa kondično-rehabilitačným cvičením, strečingom, kalanetikou, jogou.
Táto zmes cvičení je vhodná pre všetky
vekové kategórie. Stretnutia sa uskutočňujú v telocvični ŠK Lozorno od 19:00
do 20:00 hod. Ak máte náladu a chuť, radi
vás medzi sebou privítame.

Deti majú poplatok 1€ za 1 hodinu na 1
kurt.
Na záver by sme chceli ešte raz poďakovať
našim sponzorom, ktorí sú aj nie sú z radov našich členov a hlavne Bratislavskému
samosprávnemu kraju, pretože bez ich pomoci by sme ďalšiu sezónu ani nemohli začať.
Dana Hurbaničová
člen výboru TO Lozorno

Aj tento školský rok pokračuje v činnosti krúžok mažoretiek pri ZŠ v Lozorne. Krúžok navštevuje tento rok 21 žiačok, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín.
Mladších žiačok je 14 a starších 7 dievčat
a každá skupina nacvičuje svoju vlastnú
choreografiu, ktorú vám predvedieme
tento rok 2krát.
Ako prvýkrát vystúpime na Dni matiek
– 13. mája 2012 v Centre kultúry v Lozorne a druhýkrát na Sviatku hudby –
17. júna 2012. Tiež nás tento rok ešte
čaká jedna celoslovenská súťaž mažoretiek vo Vrbovciah, ktorej sme sa zúčastnili aj minulý rok a priniesli sme si
odtiaľ krásne tretie miesto. Tento rok by
sme sa tiež chceli umiestniť na stupni
víťazov, no ak to nevyjde, nás to neodradí a budeme sa ďalej snažiť – držte nám
všetci palce.
Touto cestou by sme chceli zároveň poďakovať pani Romane Tolkačevovej (Kačikovej), ktorá nám sponzorsky prispela na nové kostýmy, v ktorých nás uvidíte pri vystúpeniach už tento rok.
Dana Hurbaničová, vedúca krúžku mažoretiek

Dobrý skutok lozorských „tínedžeriek“
Mnohí si možno pomyslia, keď vidia
„tínedžerov“ v poobedňajších hodinách na prechádzke lozorskými ulicami, či tie dievčatá nemajú čo robiť. Samozrejme, aj ja ako matka jednej z nich
kladiem vždy prvoradý dôraz na učenie,
upratanie si „aspoň “ svojej izby a ak sú
tieto podmienky splnené, nemám
dôvod, aby boli dievčatá zavreté
len doma. Počítač je síce super vec,
ale ak niekto sedí na ňom - a hlavne dieťa - 12 hodín denne, beriem to,
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s prepáčením, ako diagnózu.

A práve v jedno popoludnie počas prechádzky dievčatá Viki J., Simonka Š., Monika M. a Lucka P. našli pri potoku v našej
obci mobil. Zareagovali pohotovo a bez
váhania zašli na Obecnú políciu nájdený predmet odovzdať. Časom sa zistilo,
že mobil patrí istému veľkopodnikateľovi, ktorý už ani nechcel veriť, že svoj mobilný telefón ešte niekedy uvidí. A predsa - stalo sa. Dievčatá čakala od nateše-

ného pána odmena v podobe sladkostí, ktoré im venoval a ktoré som im za
prítomnosti náčelníka Obecnej polície
p. Dureca odovzdala. Všetci sme boli
dojatí a spokojní. Dievčatá sa tešili zo
sladkostí, aj keď nevedeli, že ich nejaká odmena čaká, p. náčelník OP z toho,
ako dievčatá postupovali po nájdení
telefónu – no a ja som na všetky tieto
dievčatá hrdá. Ešte raz veľká vďaka,
„babenky“.
Adriana Jánošová
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Koncert Súkromnej základnej umeleckej školy ku Dňu učiteľov
zo svojich prác. Ďakujem všetkým pedagógom za krásny koncert, za prácu s deťmi,
za spoznávanie sveta hudby, tanca a výtvarného umenia.
Na záver by som sa rád pochválil s úspechom nášho gitaristu - prváka Teodora
Keraka (žiak Mgr. art Hany Výtiskovej),
ktorý začiatkom apríla na celoslovenskej
súťažnej prehliadke „Mladých gitaristov“
v Bratislave získal ocenenie v zlatom pásme
a zvláštne ocenenie poroty za najmladšieho
účastnika.
Peter Vrbinčík, riaditeľ SZUŠ
foto: Peter Vrbinčík

V decembri minulého roku vznikol nápad
pripraviť spoločný koncert detí a učiteľov,
ktorý sme zrealizovali v marci tohto roku.
S radosťou sa môžem pochváliť, že dňa
28. marca 2012 na sviatok Dňa učiteľov

sme koncertom urobili radosť sebe, deťom
i plnej sále nadšených rodičov v Centre kultúry Lozorno.
Na pódiu sa striedali učitelia a deti, tanečníci a hudobníci, sólové a komorné
vystúpenia. Keďže v umeleckej škole máme
aj výtvarný odbor, naše usmiate výtvarníčky v rámci koncertu pripravili výstavu

Teodor Kerak

Škôlkári
v knižnici
23. marca.2012 nás v rámci Týždňa
slovenských knižníc navštívili „veľkáci“
a „stredňáci“ z MŠ v Lozorne.
Foto: Roman Kvanka
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VÁŽENÍ A MILÍ,
už sa fašang končí pri zabitej svini.
Proto si dobre zajedzte a vypite,
huby do rukáva utrite.

ročník X : číslo 2 : marec/apríl 2012
Aj keď je už fašiang dávno za nami, predsa len si zaslúži si na neho spomenúť podareným príspevkom, ktorý uverejňujeme teraz, nakoľko minulé číslo Spravodaja už
bolo v tlači, keď sme ho dostali.

FAŠIANGY - po dlhých rokoch aj v LOZORNE

Aby byuo nač spomínat, ked budete
skonávat.
Že je nač spomínat, treba pánu starostovi Húbekovi dzekovat.
Nespraviu nic iné, kúpiu dvje veliké
svine.
/Ked tú prvú Paťo drau, pri druhej
už Braňo spau/.
O ostatné mjeli staroscí dosci, hlavne Lojzek Dvoran a turisci – chuapci.
Ani jeden z nich nevypiu v pátek
dost, aby nedošeu o svoju cnost.

Fašiangy - symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Neodmysliteľne k nim patria
aj zabíjačky, šišky, žarty, spevy a veselá muzika.

Kiež by sa nám to vydarilo aj o rok! Už teraz
sa veľmi tešíme. Vďaka vám turisti, vďaka
vám speváci!
Tým sa však pre nás ,,FAŠANGY,, neskončili; pokračovali sme, ako sa patrí, v utorok
pochovávaním basy. Pán starosta Ľubomír
Húbek prišiel na prekvapenie nás všetkých
“vyštafírovaný“ v lozorskom kroji. Košeľa dedičstvo otcov, ale nohavice a lajbl voňali
novotou. Pýchou kroja boli určite funglové
čižmy, z kvalitného materiálu, veru precízne
vypracované, jemne štepované. Ešte dobre,
že máme u nás v obci tak zručných odborníkov, čo vedia aj súčasti krojov ušiť, lebo
ovládajú kumšt starých majstrov. Mali sme
všetci radosť, že nás tak pekne náš starosta reprezentoval.

Vám lumpi, aby z teho žraňá
a suopaňa nebyuo zármutku a nemoseli vouat sanitku.

Toto všetko sme zažili 18.2.2012 na priehrade, pod gesciou pána starostu Ľubomíra
Húbeka, ktorý zakúpil 2 prasatá. Ostatné
sa už dialo pod taktovkou pána Lojzka Dvorana a jeho chlapcov z turistického oddielu.
Bol to zohraný orchester v piatok aj v sobotu. Postarali sa o dobré zabíjačkové špeciality pre celú dedinu. Nielen dobrým pohostením, ale aj dobrou muzikou a spevom prispeli k dobrej nálade. Ani svätý Peter sa nedal zahanbiť. Poslal dolu príjemné počasie.

Co chválu sa budeme aj s basú lúčit,
enem nech Vás nemosa do base strčit.

Obnovili sa staré dobré zvyky, ale aj priateľstvá. Bola to pre nás najkrajšia a vydarená spoločná celoobecná akcia, na ktorú budeme dlho spomínať.

De suožit to Vaše hríšne telo,
co zbidované by do zemi sceuo.
Až budete v tej černej zemi hnit, do
sa dojde na Váš hrob pomodlit?

Čím žije naša škola

A povidali si pite chuapci v sobotu už
mene, nech to s Vama ani nehne.
A Ty babo cicho budz, nech Ťa netrefí šlak, každý by povidau dobre
Ti tak.

Za tú Vašu hríšnu dušu, dáme ešče
na hrob flašu.

Rozlúčka so zimou

Povolte muzice struny, nech Vám
ešče chvílu brní.

Vo štvrtok 22. 3. 2012 sa všetci druháci našej
školy rozhodli, že sa rozlúčia so zimou a privítajú jar. Spoločnými silami si na hodinách výtvarnej výchovy vytvorili symbol zimy - Morenu. Vybrali sa k neďalekému potoku, Morenu
podpálili a hodili do vody. Na rozlúčku jej zarecitovali a zaspievali básne a piesne. Všetkým
žiakom a pani učiteľkám ďakujeme, že sa aj
za nás ostatných rozlúčili s pani zimou a môžeme sa tak tešiť z príjemného teplého počasia.

A posuechnite si túto pjesničku:

Marec – mesiac knihy na našej škole

,,ŠIMI, ŠIMI SEM, ŠIMI, ŠIMI TAM,
ŠIMI RADA TANCUJEM, ŠIMI
RADA MÁM...

Známy pedagóg J.A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlupákom.“

Nech je vječí psina, od Jana L. doní
nelejeme vína.
A než zaspívame: Dolores,Dolores,
naučá Ťa v pekle mores,

Ženská spevácka skupina Lozorno
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Vaši spoluobčania, členovia JDS
foto: Peter Vrbinčík

Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha - naj-

väčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače patrí
medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých
či starých. Aj my sme si v tomto mesiaci pripomínali oveľa intenzívnejšie dôležitosť knihy v našom živote. Zorganizovali sme súťaž „O Najstaršiu, najhrubšiu, najtenšiu, najzaujímavejšiu, najpokračovanie na ďalšej strane
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dokončenie z predchádzajúcej strany
väčšiu a najmenšiu knihu“. Do súťaže sa zapojilo
veľké množstvo žiakov, ale v každej kategórii sme
si zvolili len jedného víťaza, ktorého čakala odmena prislúchajúca tomuto mesiacu - kniha.
Výhercovia našej súťaže boli nasledovní:
Najstaršia kniha: z roku 1853 – Terezka Vrbinčíková, 2.B
Najhrubšia kniha: 7,6 cm – Frederik Láni, 2.A
Najtenšia kniha: 0,1 mm – Alex Vlček, 5.B
Najzaujímavejšia kniha: textilný obal – Janka
Klasová, 1.B
Najväčšia kniha: 39x56 cm – Marek Matejovič, 4.A
Najmenšia kniha: 0,5x0,6 cm – Mirko Dvoran, 2.A

Turnaj vo Florbale

Malý Einstein

V mesiaci marec si žiaci II. stupňa spríjemňovali piatkové popoludnia florbalovými zápasmi.
Súťažili v dvoch kategóriách dievčat a chlapcov.
Najúspešnejšie družstvo dievčat bolo z 8.A triedy a chlapčenské družstvo z 9.A. Víťazom blahoželáme a dúfame, že im sladká odmena chutila!

V úvode posledného marcového týždňa sa
na našej škole konala matematicko-fyzikálna súťaž „Malý Einstein“. Do súťaže zameranej
na prevody všetkých fyzikálnych veličín sa zapojilo
72 žiakov z 3. – 9. ročníka. Pri ich výkonoch sme
sledovali nasledovné kritériá: čas za ktorý úlohy vypracovali, náročnosť úloh a správnosť odpovedí. Medzi najlepších Einsteinov sa v tomto
školskom roku zaradili nasledovní žiaci:

Deň učiteľov 2012
Dňa 28.marca 2012 sa na našej škole konala slávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa
učiteľov. Na slávnostnú pedagogickú radu boli
pozvaní pedagogickí aj správni zamestnanci
školy a materskej školy a prišiel nás navštíviť aj
pán starosta obce Ľubomír Húbek. Ten potešil
všetkých učiteľov odovzdaním pamätnej plakety.

Víťazom srdečne blahoželáme!

Jarné upratovanie v škole

Učitelia výtvarnej výchovy zorganizovali celoškolskú súťaž „O najkrajšiu záložku do knihy“.
Žiaci prejavili poriadny kus fantázie pri tvorbe záložiek a naša porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tri najkrajšie záložky. Nakoniec sa im to však
podarilo a ocenenie si zaslúžili nasledovní žiaci:

Vo štvrtok 29. apríla sme sa všetci učitelia a žiaci zišli na jarnom upratovaní okolia našej školy.
Počasie bolo ideálne až na vietor, ktorý nám semtam komplikoval prácu pri hrabaní lístia. Žiaci
si priniesli rukavice, náradie, napr. fúriky,
hrable... . Hneď ráno sme sa spoločne pustili do
upratovania, ktoré trvalo celé doobedie. Podarilo sa nám vyčistiť celý školský areál. Domov sme
odchádzali unavení, ale s príjemným pocitom
z dobre vykonanej práce. Pohľad na vyčistený
školský dvor zahrial pri srdiečku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a pracovali ako najlepšie vedeli!

1. miesto: Kristínka Svetlíková, 9.A
2. miesto: Šimonko Harák, 2.B
3. miesto: Kristián Drahoš, 7.A.
Víťazov sme odmenili a zároveň im ešte raz blahoželáme!
V závere mesiaca marec sa žiaci našej školy zapojili do akcie „Čítajme si...2012“. Cieľom tejto akcie bolo zaplniť slovenské knižnice, v ktorých každé dieťa prečíta nahlas jednu stranu
z knihy. My sme si zvolili z každej triedy dvoch
zástupcov, ktorí prišli a nahlas prečítali požadované množstvo textu. Žiakov sme rozdelili
do dvoch vekových kategórií.
Žiaci I. stupňa čítali úryvky z knihy „Naša mama
je bosorka“ a II. stupeň čítal texty z knihy „Dobrodružná cesta okolo sveta za 80 dní“. Celkový čas
nepretržitého čítania na našej škole bol 1 hodina
a 37 minút! Už teraz sa tešíme na budúcoročný čitateľský maratón!

Matúš Hofer, 3.A
Dorota Adamkovičová, 6.A
Erika Dvoranová, 8.B
Patrik Bordáč, 9.A
Víťazom blahoželáme a ostatným súťažiacim prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

Študentský experiment na našej škole
V piatok, 23. 3. 2012 sme u nás v školskom klube
detí privítali študentku Pedagogickej fakulty UK,
ktorá pracuje na svojej bakalárskej práci na tému
Prírodovedné experimenty očami detí mladšieho
školského veku.
Študentka realizovala prírodovedné experimenty, ktorých cieľom bolo zistiť názory detí
na realizované pokusy a pozorovania. Zameriavala sa na dýchaciu sústavu človeka, vodný svet
a reakcie vody. V experimente „Aký máš
objem pľúc?“ žiaci skúmali, akú veľkú majú kapacitu pľúc a svoje hodnoty si značili do tabuľky,
ktorú následne vyhodnotili podľa jednotlivých
výkonov. V druhom experimente mali deti zistiť, „Prečo žralok nie je ryba?“. Mali možnosť žraločie mäso preskúmať na základe vône, dotyku,
pozorovania a porovnávania s rybou. Pri treťom
experimente skúmali, ako ľad reaguje so soľou
a cukrom. Zistili, že soľ ľad roztápa, a preto
sa využíva aj na cestách a chodníkoch v zime,
z dôvodu bezpečnosti. V rámci všetkých experimentov mali deti možnosť dozvedieť sa nové
informácie názornou metódou a vlastným skúmaním. Za názorné ukážky a experimenty ďakujeme a držíme palce pri obhajobe spomínanej bakalárskej práce.
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Detské okienko
Prinášame vám ukážku výtvarných prác našich 5 až 6 ročných škôlkarov, budúcich školákov.

Tamarka, Mária, Sebinko, Maxík, Andrejka

Tamarka

Niki

Simonka, Andrejka, Tamarka

Kajka

Dominik R.

Matúško V.

Zo života našej škôlky
zime na jej miesto nastúpiť dlho očakávaná jar.
Aj takýmto spôsobom vedieme deti k ľudovej slovesnosti a pripomíname im dávne
zvyky, a jedným z nich je aj „Vynášanie Moreny“.
Slávnostné stretnutie učiteľov

Vítanie jari
„Nesieme Morenu v oleji smaženú,
kam ju postavíme, keď sami nevíme?
Na obecní vráta, tam je plno blata,
richtár nám dá zlatku, že má kamarátku.“
S týmito veršami a vyfintenou Morenou sa
vybrali škôlkári 30.marca za starostom obce
a ostatnými pracovníčkami OÚ, aby ich potešili básňami i ľudovými piesňami. Náš veselý sprievod pokračoval k potoku, kde sme
Morenu zapálili, spevom sa s ňou rozlúčili
a hodili ju do potoka, aby mohla po dlhej
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S veľkým potešením sme prijali pozvanie
riaditeľa ZŠ pána Jána Daňa na slávnostnú
pedagogickú radu pri príležitosti Dňa učiteľov. 28.marca sme sa všetci zišli v jedálni ZŠ, kde prácu všetkých ocenil pán starosta Ľubomír Húbek. Poďakoval sa nielen
učiteľom, ktorým odovzdal pamätné plakety, ale aj všetkým nepedagogickým pracovníkom za ich dôležitú a nedocenenú prácu.
Ďakujeme za milé stretnutie i slová uznania.
Zápis detí do MŠ
O tom, že záujem o umiestnenie detí v MŠ
rastie, nás presvedčil aj tohtoročný zápis,
ktorý prebehol v mesiaci marec. Ku koncu

mesiaca sme evidovali 40 žiadostí a k nim
musíme pripočítať 10 nevybavených žiadostí od vlani. Kapacitné možnosti našej
MŠ sú nedostačujúce, z tohto dôvodu môžeme prijať už len 8 detí.
Aj touto cestou by sme chceli apelovať
na poslancov obecného zastupiteľstva, aby
dospeli ku konsenzu pri rozhodovaní o ďalšom osude MŠ a priklonili sa k výstavbe nového pavilónu v areáli MŠ a nie k rekonštrukcii starých a nevyhovujúcich priestorov v ZŠ.
Jana Uhliarová, riaditeľka MŠ
foto: Jana Uhliarová
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CK Lozorno, 20.máj 2012 o 18:00 h.

Ochotnícke Divadlo DINO z Hornej Stredy

DRÁPAČKY
Predstavenie z pera Kamila Žišku: komédia Drápačky. Ide o vtipnú
komédiu (hranú v západoslovenskom dialekte) o babkách, ktoré na
drápačkách rozprávajú rôzne veselé no aj strašidelné príbehy. Počas
drápania nájdu almanach deda Kasíra, ktorý si písal dejiny Slovákov
veľmi svojsky. A toto jeho svojské poňatie dejín sa humornou formou odohráva na javisku. Diváka hra prevedie od Samovej ríše, cez
objavenie Ameriky Krištofom Kolumbusom až po Štúrovcov. Predstavenie srší humorom od začiatku až po koniec a stalo sa kultovým
predstavením divadla DINO.
Úspechy predstavenia:
• 1. miesto na festivale divadelných hier s dedinskou tematikou
v Trebišove v roku 2007
• 2. miesto na festivale Pláriková-Raková v roku 2007
• Účasť na Kremnických gagoch 2005
• Účasť na Olšany open 2007 na farme Bolka Polívku

Koncert Roc´hann
V zamračenú sobotu 14.4.2012 sme mali možnosť na chvíľu zabudnúť na sobotné doháňanie všetkých prác, ktoré cez týždeň
nestíhame. Stačilo sa vybrať do nášho Centra kultúry na stretnutie s bretónsko-slovenskou kapelou Roc´hann. A nielen to
– bola tu ešte jedinečná príležitosť zoznámiť sa s vínom z vinárstva Chowaniec & Krajčírovič z vínnych pivníc Svätý Jur.
Znalci sľubovali, že kombinácia originálnej kapely, ktorú už
niektorí poznali zo Sviatku hudby 2011, a dobrého vína sú zárukou príjemne stráveného večera.
A tak aj bolo. Roc´hann znamená po bretónsky (čo je dialekt
francúzštiny) „menší skalný útes“. Bretónci aj Slováci sú rovnako hrdí na svoju krajinu a Didier Rogasik na úvod povedal, že
to, čo sú pre Slovákov Tatry, je pre Bretóncov ich búrlivé more
– a sľúbil pesničky veselé i smutné. Treba hneď povedať, že sľub
dodržal. A nielen to – vyskúšali sme si aj bretónsky ľudový tanec, ktorý sa zdá byť pomerne jednoduchý, až na to, že je treba
zladiť pohyb nôh aj rúk... nebolo to dokonalé, ale rozhodne sme
sa snažili. Aj víno trochu pomohlo...
Komunikácia medzi hudobníkmi a publikom bola skvelá a atmosféra úžasne príjemná. Po koncerte sme si kúpili aj CD, ktoré teraz počúvame s deťmi v aute a už teraz sa tešíme na ďalšie
vystúpenie tejto zaujímavej kapely.
Skupina Roc´hann vystupuje v stálom zložení:
Frédéric Jacq – spev
Didier Rogasik – spev
Zuzka Cenkerová – husle
Linda Vitásková – flauta
Milan Medek – gitara
Michal Kubinec – kontrabas.
Anka Špačeková

Centrum
kultúry
Lozorno

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno,
27.5.2012 o 16:00 h
Bratislavské bábkové divadlo

PRASIATKA SA VLKA NEBOJA
Známa disneyovská rozprávka pre deti od 3 rokov
Tvorivý tím:
Preklad: 			
Úprava, scéna a réžia:
Hudba: 			
Scéna:			
Bábky:			

Ľubomír Feldek
Juraj Adamík
Juraj Farkaš
Beata Westrich Zázrivcová
Alena Malíčková

Osoby a obsadenie:
Prasiatko Kuco, teta Tehla:
Prasiatko Muco, teta Slama:
ková
Prasiatko Buco, teta Raždie:
Vlk, pán Dospelák:		

Marta Sádecká, Miroslava Dudková
Jaroslava Hupková, Miroslava DudMargaréta Nosáľová, Janka Sovičová
Juraj Adamík

Opis predstavenia:
Divácky veľmi príťažlivý príbeh o troch prasiatkach, ktoré prekabátili zlého vlka, je v tejto inscenácii pre hercov vítanou príležitosťou pôvabnými bábkami zabaviť i nenásilne poučiť svojich malých
divákov o tom, že svornosťou a rozumom môžu aj malé prasiatka
premôcť veľkého vlka.
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Chcete vedieť, čo sa deje v Lozorne? Napíšte nám na našu adresu:
centrum.kultury@lozorno.sk , budeme vás informovať.

Centrum kultúry
Lozorno

DEŇ
MATIEK

celoobecná oslava
13.5.2012 , 16:00

Divadlo Dino: DRÁPAČKY
20.5.2012, 18:00

Bratislavské bábkové divadlo

27.5.2012, 16:00

PRASIATKA SA VLKA NEBOJA
Program všetkých podujatí v máji 2012
12.5.2012, 16:00

MC Muška: MÍĽA PRE MAMU- priehrada Lozorno-Ranč Abeland

13.5.2012 , 16:00

DEŇ MATIEK – celoobecná oslava

15.5.2012, 19:00

Tanečný kurz (pokročilí) – 7.lekcia

20.5.2012, 18:00

Ochotnícke Divadlo Dino – „DRÁPAČKY“. Vtipná komédia z pera
Kamila Žišku, hraná v západoslovenskom nárečí.

22.5.2012, 19:00

Tanečný kurz (pokročilí) – 8.lekcia

27.5.2012, 16:00

Rozprávková nedeľa, Bratislavské bábkové divadlo
„PRASIATKA SA VLKA NEBOJA“

29.5.2012, 19:00

Tanečný kurz (pokročilí) – 9.lekcia

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

www.abeland.sk

Dedinka remesiel nad priehradou túto jar
už po štvrtýkrát otvorila bránu návštevníkom. Keďže sa nám podarilo dokončiť Kolibu-čajovňu - hlinenú stavbu, doplnenú
drevom a kameňom, všetko z nášho blízkeho okolia, bolo možné aj potrebné rozšíriť otváracie hodiny. Teraz máme otvorené po celý rok v piatok večer od 17. hodiny,
v sobotu celý deň aj večer s programom
a nedeľu od 11. do 16. hodiny. Počas každej soboty môžete zajazdiť na poníkovi,
strieľať z luku, naučiť sa pracovať na hrnčiarskom kruhu, vyskúšať si kováčske práce, v chlebovej peci pečieme každú sobotu podvečer gazdovský chlebík – a okrem
toho pripravujeme na každú sobotu vždy
iný sprievodný program. Občerstviť sa môžete bryndzovými haluškami, makovými
šúľancami a inými tradičnými špecialitami. Po večeroch grilujeme. Ponúkame ča-

Sakura v Kozinci

pované české pivo, kofolu, v čajovni dobré čaje, kávičku a zmrzlinové poháre. Vašim deťom u nás môžete objednať narodeninovú oslavu v lete či v zime.
Zmyslom našej práce a budovania nie je
držať sa verne histórie, ide nám o priblíženie remesiel našich predkov našim súčastníkom a zachovávanie tradícií. Hravou formou, spoločne a bez európskych
dotácií budujeme projekt, ktorý je postavený na fungovaní našej rodiny a mladých nadšencov. Tešíme sa zo všetkých
ľudí, ktorých naša činnosť zaujme.
Za Združenie Abeland - rodina Abelových
Bližšie informácie o programe nájdete
na www.abeland.sk

lu ženskej krásy a pominuteľnosti života.
Dúfame, že pohľad na rozkvitnuté stromoradie v parku bude neobyčajne pôsobivý
a jarná prechádzka promenádou pod ružovými kvetmi bude v budúcnosti inšpirovať
všetkých obyvateľov obce ku skrášľovaniu
verejných priestorov vlastným pričinením.
Za ZORECH - Jozef Kimlička

Nie jedna. Celá alej. Vlastne zatiaľ len časť
aleje, protože začiatok bol povzbudzujúci
a chceme pokračovať.
V druhú aprílovú sobotu, hneď po Veľkej
noci, členovia združenia ZORECH začali za
prispenia ďalších priaznivcov realizovať jeden zo svojich projektov.
Zišli sme sa všetci. Kto chcel a mohol, prispel. Z vlastných finančných prostriedkov
a vlastnou prácou sme vysadili dvanásť
stromov pozdĺž chodníka lemujúceho pravý breh potoka pretekajúceho Kozincom.
Najprv bolo treba vyriešiť otázku, kam aký
stromček posadíme. Mali sme 3 previslé
sakury ( Prunus serrulata, tzv. Kiku–shidare sakura ) a 8 s lievikovitou korunou (Prunus serrulata – Kanzan). Po búrlivej debate bolo rozhodnuté. Vykopať jamy, doplniť
substrát a posadiť stromčeky bola pre chlapov jednoduchá záležitosť. V peknom po-

časí brigáda prerástla v spoločenskú akciu
s občerstvením a diskusiami, posiľňujúcu
susedské a medziľudské vzťahy.
Tešíme sa na to, že odteraz každoročne
nám bude neklamný príchod jari ohlasovať ružová záplava kvetov sakúr – symbo-
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Z denníka obecnej polície
v predajni COOP Jednota, kedy zamestnankyne upozornili občianku na správanie sa jej
maloletých detí v predajni a táto neprimerane reagovala. Hliadka doriešila situáciu
zmierom oboch strán.
- Hliadka OP prevzala tel. oznámenie pre
podozrenie z TČ podvodu na neznámeho
páchateľa. NP požadoval po oznamovateľovi číslo jeho bankového účtu. Oznamovateľ
bol poučený o postupe.

Február 2012:
- Hliadka preverovala oznámenie o rušení verejného poriadku správcom farnosti
a rušenie nočného kľudu zvonmi kostola
sv. Kataríny, kedy zvony odbíjali čas
i po 22,00 hod.
- Hliadka OP preverovala oznámenie o náleze pozostatkov ulovenej lesnej zveri. Preverovaním bolo zistené, že pozostatky
sa nachádzajú na území Vojenských lesov
a majetkov. Vec bola odovzdaná spolu
so zaistenými dôkazmi príslušníkom PZ SR
pre podozrenie z trestného činu.
- Hliadka OP počas hliadkovej služby v obci
zaznamenala požiar v RD v ul. Jelšová.
Likvidáciu požiaru podkrovia RD realizovala privolaná HZS Malacky. K požiaru došlo
kvôli zle utesnenému dymovodu v podkroví RD. K zraneniu osôb nedošlo.
- Hliadka OP preverovala oznámenie o nelegálnom výrube stromov v lesnom poraste za ul. Hlboká, hliadka na mieste zistila,
že občan obce pracoval s motorovou pílou
vo dvore svojho RD.
- Hliadka OP prevzala oznámenie
o podozrení z priestupku na úseku
občianskeho spolunažívania v RD v ul. Hasičská. Preverovaním bolo zistené, že sa jedná o otca a syna MD a MD. Obaja boli poučení o priestupku na úseku občianskeho
spolunažívania. Oznamovateľ odmietol vykonať písomné oznámenie o priestupku.
- Hliadka OP preverovala za prítomnosti
majiteľa prevádzky na Športovom námestí oznámenie o narušení objektu prevádzky
Color Car Servis. Narušenie objektu zistené
nebolo.
- Hliadka OP preverovala oznámenie o pohybe 2 podozrivých osôb v ul. Orechová,
preverovaním oznámenia osoby zistené neboli. Hliadka na mieste zaistila predmety
používané narkomanmi pri užívaní drog.
- Hliadka OP prevzala oznámenie
o priestupku pri občianskom spolunažívaní

| 14 |

- Hliadka OP preverovala oznámenie
o zranenej osobe na ul. Hlavná. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o občana VS
z ul. Záhradkárska a že zranenie osoby je
vážnejšieho charakteru vyžadujúce lekárske
ošetrenie. Príslušník OP zabezpečil prvotné
ošetrenie a privolal RIS, ktorá transportovala osobu do lekárskeho zariadenia pre
podozrenie vážneho zranenia hlavy, ktoré si
menovaný spôsobil sám pádom na vozovku
pod vplyvom alkoholu.
- Hliadka počas kontroly nám. Sv. Kataríny
zistila aktiváciu zabezpečovacieho zariadenia reštaurácie „U Melónka“. Preverovaním
objektu narušenie objektu zistené nebolo.
- Hliadka OP preverovala oznámenie o ležiacej zranenej osobe v ul. Riadok v čase 22:30,
na mieste hliadka zistila, že sa jedná o AV
z ul. Záhradkárska, ktorý javil známky značného požitia alkoholických nápojov. Zranenia dotyčnej osoby zistené neboli, osoba
bola vyzvaná k návratu do miesta trvalého
pobytu.

Súčinnosť s PZ SR
- v mesiaci február vykonali príslušníci OP
dve súčinnostné (spoločné) hliadkové služby v obci za účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.
V mesiaci február 2012 počas hliadkových
služieb pokračovali príslušníci OP v kontrole miest, kde sa stretávajú podozrivé
a závadové osoby a podozrivé mot. vozidlá.
Výsledky týchto kontrol sú priebežne monitorované, skompletizované a odovzdané ako podklad príslušníkom KP PZ SR
k odhaľovaniu trestnej činnosti v obci.
Marec 2012:
Prevzali sme oznámenie o pohybe 4 podozrivých osôb na motorovom vozidle, pokúšajúcich sa odpredať motorové píly podomovým predajom. Vozidlo bolo hliadkou
zistené, preverením bolo zistené, že sa jedná o občanov Rumunska. Tieto osoby boli
vyzvané k opusteniu obce, čo okamžite
za asistencie OP vykonali.

Nový
náčelník OP

- Hliadka preverovala oznámenie o pálení odpadu v lesnom poraste za ul. Jelšová,
preverovaním bolo zistené ohnisko bez dozoru, hliadka zabezpečila uhasenie ohniska.
Následnými kontrolami miesta neboli zistené žiadne osoby.
- Hliadka OP preverovala oznámenie prevádzkára reštauračného zariadenia „Kaktus“, kde dvaja hostia nezaplatili účet.
Hliadka osoby vypátrala a osoby poučila o
skutočnosti naplnenia skutkovej podstaty
priestupku podľa §-u 50 zákona č. 372/1990
Zb. O priestupkoch (krádež). Osoby uviedli,
že došlo k nedorozumeniu a účet zaplatili.
- Hliadka OP zistila počas hliadkovej služby v obci nezabezpečený dvor RD (otvorená brána), kontrolou okolia RD nezistila
žiadne osoby.
- Hliadka OP kontrolou katastra zistila narušenie oplotenia areálu poľnohospodárskeho družstva, zistenie bolo oznámené
riaditeľovi PD.

Vážení spoluobčania!
Oznamujem Vám, že dňom 1.4. 2012
má Obecná polícia Lozorno nového náčelníka. Zmena bola vykonaná na základe uznesenia OZ č. 26/2012. Touto cestou sa chcem poďakovať p. Rastislavovi Rybárovi za dobre vykonanú prácu
vo funkcii náčelníka OP a p. Rybár ostáva aj naďalej platným členom OP Lozorno. Novým náčelníkom OP Lozorno
je od 1.4. 2012 p. Jozef Durec, ktorému
želám úspešné obdobie vo funkcii náčelníka OP a samozrejme spokojnosť Vás,
obyvateľov Lozorna.
Ľubomír Húbek, starosta obce
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Záleží nám spoločne na prírode...

Ilustrácia: Viktor Bilčík

Jar je obdobie, keď sa celá príroda
zobúdza z dlhého zimného útlmu, ale aj
z dlhého obdobia strádania a nedostatku. Je
to čas, kedy dochádza k nielen rastu novej
vegetácie, kvitnutia stromov, kríkov a kvetov, no i zrodu nového života väčšiny živočíchov. V mesiacoch apríl, máj a jún veľká časť
vtáctva nielen zahniezdi, ale i vysedí nové
potomstvo, ktoré je ešte dlho odkázané
na starostlivosť rodičov. Je to tiež obdobie,
kedy aj všetky ostatné zvieratá kladú svoje mláďatá a venujú im náležitú pozornosť.
Je celkom pochopiteľné, je práve v tomto období to všetkých milovníkov prírody,
nielen poľovníkov, tak akosi viac ťahá do
prírody, sledovať jej jarné premeny. Sme
presvedčení, že všetkým nám záleží na tom,
aby sme tieto krásy prírody nielen zachovali, ale aj zveľaďovali. Je na nás všetkých, ako
sa nám to podarí, ako k tomu prispejeme
svojím správaním.

Preto je nevyhnutné, aby sme sa po celý
rok, ale zvlášť v tomto období, správali
v prírode citlivo, podľa možnosti bez akýchkoľvek rušivých podnetov. Môžeme k tomu
prispieť všetci spoločne. Stačí, aby sme trasy našich prechádzok volili s vedomím,
že rozličné húštiny, porasty tŕstia, zarastené
medze a jarky slúžia pre zver ako miesto
pokoja a uloženia mláďat. Preto je
dôležité, aby sme cez takéto miesta
neprechádzali, aby mala zver v týchto
priestoroch dostatok pokoja pre výchovu
svojho potomstva. Ak by sa aj stalo,
že na niektoré z mláďat natrafíme, skúsme
sa k nim nepribližovať, tobôž ich nebrať
do rúk. Možno sa nám tieto mláďatá budú
zdať opustené, pretože pri nich práve nebudú ich zvierací rodičia. Je prirodzené,
že sa nepokúsia od nás uniknúť, inštinkt im
velí zostať na mieste a pokúsiť sa splynúť
s prostredím. Ak by sme ich pohladili alebo
zobrali do rúk, mohol by na nich uľpieť náš
človečí pach a tým ich môžeme odsúdiť
na to, že ich rodičia odvrhnú a oni zahynú.
Ak však ihneď odídeme z miesta, kde tieto
mláďatá zbadáme, je veľmi pravdepodobné, že ich rodičia sa k nim vzápätí vrátia
a postarajú sa o ne.
Toto osobitne platí pri vychádzkach
s našimi štvornohými priateľmi. Zver vníma prítomnosť psa ako prítomnosť svojho prirodzeného nepriateľa a predátora. Pes má pritom oveľa väčší akčný
rádius pohybu a oveľa citlivejšie zmysly,
najmä čuch. Je preto oveľa pravdepodobnejšie, že natrafí na zver vo svojej
blízkosti. Aj pri dobre vycvičenom psíkovi pritom hrozí, že kým zistíme, že objavil mláďa alebo hniezdo zveri, môže dôjsť

k ich zraneniu alebo usmrteniu.
Pri takýchto stretnutiach môžeme byť
však ohrození aj my a naši miláčikovia.
Zvieratá si dokážu svoje potomstvo udatne brániť. Osobitne to platí o diviačej zveri. Ak sa hoci aj nevedomky dostaneme
do jej blízkosti, vyhodnotí si to ako ohrozenie vlastných mláďat a neváha aj opakovane zaútočiť. Jej útok môže dopadnúť nielen
usmrtením psa, ale dochádza aj k zraneniu osôb, často aj vážnym. Preto je nevyhnutné, aby sme psov najmä v tomto období vybavili náhubkami, ale aj zamedzili ich
voľnému pohybu, teda držali ich počas celej
prechádzky na vôdzke. Zabránime tak
nielen ohrozeniu mláďat vo voľnej prírode,
ale aj možným útokom na ľudí.
S pozdravom
poľovníci z poľovného združenia
Podhorie Lozorno

Nové zloženie výboru P.Z.Lozorno
Predseda- Ján Haramia
Poľ. hospodár- Ing. Bohuš Kuľha
Tajomník- Štefan Rusnák
Finančný hospodár- Peter Osuský
Kultúrny referent- Ing. Pavol Mikulášek
Strelecký referent- Štefan Ivák
Kynologický referent- Vlado Fabián
Predseda revíznej komisie- Martin Ivák

ZAČALA SA FUTBALOVÁ SEZÓNA
ti prípravy na kondíciu a doplnenie kádra.
Po sústredení, ktoré prebehlo v Starom
Smokovci vo februári sa zdá, že príprava
bola dobrá, a preto veríme, že táto pozitívna zmena prinesie úspech aj vo forme dobrých výsledkov seniorského mužstva. Vo
všetkých mládežníckych kategóriách vládne
zatiaľ spokojnosť, pretože naše tímy sú
na prvých miestach svojich súťaží, s veľkou
možnosťou postupu. Táto systematická
práca s mládežou prináša ovocie, a my veríme, že bude mať odozvu aj u vás fanúšikov
- v podobe hojnej účasti na ich zápasoch.

Po zimnej prestávke, ktorú naše mužstvá
využili na kvalitnú prípravu a rôzne halové
turnaje, sa opäť otvorili brány štadióna, aby
sme sa mohli presvedčiť, aký pokrok urobili naše tímy v zimnom prípravnom období.
U seniorov sa kládol dôraz v hlavnej čas-

V tomto roku čaká futbalový oddiel
významná športová udalosť, a to 90. výročie založenia futbalu a športu v obci.
V spolupráci s obecným úradom by sa mali
uskutočniť oslavy tohto výročia na letné
hody t.j. 21.7. – 22.7. a malo by ísť o kultúrno-spoločenskú a športovú udalosť, ktorej
detaily sa doťahujú v týchto dňoch.

Futbalový oddiel vás týmto prosí, hlavne
podnikateľov v našej obci, ktorý sa chcú
zapojiť aktívne do týchto osláv, aby nám
pomohli a tým zviditeľnili svoju firmu
a svoje meno.
Zároveň by sme chceli poďakovať sponzorom futbalového oddielu, ktorí nám pomáhajú udržať futbalový klub na takej úrovni, akú si náš klub zaslúži. Naše poďakovanie patrí týmto firmám a jednotlivcom: OÚ
Lozorno, Elektro Haramia, Plastic Omnium, Krovy-Strechy Remža, Berto, p. Dujnič
Miroslav, p. Klčo Milan, p. Záturecký.
Veríme, že sa ešte nájdu medzi vami aj ďalší
takí ľudia a firmy, ktorým nie je futbal v našej obci ľahostajný a podporia našich futbalistov. ĎAKUJEME.
Vladimír Rybár
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Jarná turistika

KT Lozorno pozýva občanov na 5. ročník Lozorského okruhu, ktorý sa uskutoční dňa 19.5.2012 (sobota). Začiatok
je od 7:00 hod do 9:00 hod – čiže kĺzavý
štart, kde sa môžeme na priehrade zaregistrovať za poplatok 0,50 EUR a môžeme
absolvovať túry : 10 km, 20 km a 30 km.
Po absolvovaní túr máme na priehrade
pripravený kompletný bufet s občerstvením a na dobrú náladu nám bude hrať
country kapela.
Alojz Dvoran, predseda KTL

Jarnú turistiku tradične začíname
prechádzkou štátnym búrem pod vedením Milana Havla. Aj tentoraz nám pripravil zaujímavú túru a mnohí sme sa čudovali, aké krásne piesočnaté duny máme
v Lozorne, pripomínajúce niektorým tie
v Egypte. Ďalej sme vystúpili na rakúsky
Schneeberg širokým žľabom na obidva
vrcholy. Výstup sme absolvovali v mačkách, pretože bolo ešte veľa zamrznutého
snehu. Nádherné boli pohľady na chatu
obalenú zamrznutým snehom a televízny
vysielač na týchto vrcholoch. Nasledovalo otvorenie turistickej sezóny na Košarisku, ktoré organizuje KST Stupava, kde mali
pripravené občerstvenie, táborák, na ktorom sme pálili Morenu a na záver zahrala
country kapela. Nasledovala túra z Lamača
cez Kačín, Marianku, Borinku, pod zrúcaninou hradu Pajštún do Lozorna. Taktiež sme
mali jarnú cyklotúru z Lozorna cez Zohor,
Vysokú, Záhorskú Ves, kompou do Angermu až do Gänserndorfu a naspäť. Túra merala skoro 70 km.

MC Muška v spolupráci s ÚMC a obcou Lozorno vás pozýva na tradičné podujatie
ku Dňu matiek:

MÍĽA PRE MAMU
Štart: 12.mája 2012 o 16:00 h. na priehrade Lozorno
Cieľ: Ranč Abeland
Registrácia účastníkov: 15:30 – 16:30 na priehrade
Program: divadielko Jaja, hry a súťaže, jazda na koníkovi, strieľanie z kuše...
a samozrejme odmena každému účastníkovi a malé občerstvenie
Neváhaj a príď! Zažiješ pekné popoludnie s bohatým programom a kamarátmi. Tešíme sa na teba!
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