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zadarmo

Od Nového roka až po Popolec
no zišli princezné, spidermani, rôzne rozprávkové bytosti či zvieratká
a počas karnevalovej zábavy, ktorú pre nich pripravil náš osvedčený
kamarát Maťo Žák sa vyjašili a vytancovali dosýta. Na konci po krátkom divadelnom predstavení o sile
kamarátstva dostala každá maska
odmenu a deti spokojné a unavené
odchádzali domov.
Koniec fašiangového obdobia sme
oslávili ako sa patrí. V utorok pred
popolcovou stredou sa vo vyzdobenej sále ŠK Lozorno postretali rôzne masky a od večera do polnoci sa
zabávali na tradičnej veselici „Papučák“. Tento rok ho organizovala
obec spolu s našim ochotníckym
divadlom. Spestrením programu
boli aj dve súťaže: súťaž v jedení šišiek a v pití piva. Takže bolo veselo,
Než začalo obdobie stíšenia sa a príprav na sviatky Veľkej noci,
mali Lozorňania (veľkí i malí) možnosť zabaviť sa na rôznych
podujatiach.
Koniec januára už tradične patrí plesu a tento rok sme v Lozorne spolu so starostom otvárali už 11. obecný ples v CK
Lozorno. Na začiatku nám naše mažoretky SOFFI Lozorno
predviedli svoje nové choreografie a potom nám až do skorých ranných hodín do tanca a pre zábavu vyhrávala skvelá
hudobná skupina MILKIVEJ. Spestrením programu bola bohatá tombola – všetkým sponzorom srdečne ďakujeme. To,
že sa viete zabaviť a odviazať dokazovala aj rada na fotenie vo
fotokútiku, odkiaľ ste si mohli odniesť na pamiatku vtipnú (či
serióznu) fotku. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomuto
peknému podujatiu a tiež vám, ktorí ste sa ho zúčastnili. Verím, že ste si ho užili a uvidíme sa opäť o rok.
Aj detičky si prišli na svoje a koncom februára sa v CK Lozor-

ale chýbali ste nám, bolo nás málo... Prečo? Máme to o rok
spraviť cez víkend? Dajte vedieť vaše pripomienky a návrhy.
V každom prípade ale ďakujeme všetkým, čo sa prišli zabaviť
a užili si to, Katke Strakovej za výrobu parádnych pandrlákov a masiek na výzdobu, Martuške Jánošovej za upečenie
fánok na stoly, DJ Detvanovi za skvelú muziku, Peťke Gažíkovej za moderovanie súťaží, bratom Pirušovcom za pomoc
pri lístkoch, Peťovi Prokopovi za zabezpečenie bufetu, dobrovoľníkom, čo pomohli s výzdobou a s upratovaním po akcii,
chlapom z Lozorno s.r.o. za pomoc so stolmi a stoličkami.
Snažili sme sa, tak snáď sa o rok stretneme vo väčšom počte.
Barbora Hurajová
foto: B.H. a yourmoments.sk
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Boj o železničnú stanicu sme vyhrali
V minulom čísle sme vás informovali o snahe Železníc SR
predať našu železničnú stanicu do súkromných rúk. 21. januára som spoločne s mojím zástupcom Ladislavom Krechňákom absolvoval stretnutie s ministrom dopravy SR Arpádom
Ersekom a vicežupankou BSK Alžbetou Ožvaldovou. Hlavná
téma bola zrušenie predaja našej železničnej stanice. Ministrovi sme vysvetlili, že zachovanie železničnej stanice a pozemkov v jej okolí je v záujme obce Lozorno. Výsledkom je
zastavenie predaja! Zároveň začíname rozhovory so Železnicami SR o prebratí stanice do správy obce do času, pokiaľ sa
nezačne s pravidelnou železničnou dopravou na trati.Touto
cestou ďakujem všetkým občanom Lozorna za podporu pri
snahe zastaviť predaj železničnej stanice v Lozorne.
Ľuboš Tvrdoň, starosta

Vážený pacient/pacientka,
• Prosím uvedomte si, že všetci pacienti,
ktorí čakajú v čakárni navštívili lekára z
konkrétneho zdravotného dôvodu, to
že sa nepredbiehajú a hlasno neozývajú
môže byť z dôvodu, že im to vážnosť ich
zdravotného stavu neumožňuje. Všetci
v čakárni majú rovnaké práva byť ošetrení v poradí v akom prišli. Prosím rešpektujte svojich susedov a nepredbiehajte sa! Všetci ste rovnako dôležití a
každého problém je rovnako závažný.
• Systém e-časeniek sme zaviedli práve z dôvodu vytvorenia spravodlivého
systému poradovníka medzi pacientmi.
Pacient ktorý nemôže alebo nechce čakať v čakárni tak, ako ostatní, si môže
poslaním sms správy na telefónne číslo
uvedené na časenke (prípadne na telefónne číslo uvedené v sms správe pri
časenke objednanej cez internet e-ca-

senka.sk) nastaviť systém privolania
– v čase keď bude v čakárni už len 5 ľudí
mu príde sms správa, aby sa v čo najkratšom čase dostavil do ambulancie.
Tým pádom sa vyhne čakaniu v čakárni. Starším ľuďom s privolávacím systémom určite radi pomôžu ich rodinní
príslušníci a známi.
• Prosím nezneužívajte časenkový systém spôsobom, že si vytiahnete časenku a odídete bez aktivácie privolávacieho systému. V systéme časenky je vidieť
kto má aktivovaný systém privolania a
kto nie. Tí ktorí svojvoľne odídu z čakárne a po návrate zmeškajú vyvolanie
svojho čísla si musia vziať nové číslo,
inak nebudú ošetrení.
• Pacientov medzi dvermi nevybavujeme! Pokiaľ nie je pacient dohodnutý
so sestrou, že si nemusí vziať časenku
lebo ide napríklad len na podanie injekcie je povinnosť pre každého – vziať si
časenku! Ak máte nejaké požiadavky
napríklad na sestru, prosím pristupuj-

Profesionálny servis - seriózna cena - záruka odbornosti prax od roku 1996

Profesionálny Servis okien
- nastavenie okien - premazanie kovania
- oprava kovania
- výmena tesnenia - výmena skiel

0902 876 543
Nepreplácajte !!!

Rolety; žalúzie; sieťky okenné; sieťky dverné..
www.rakan.sk
e-mail:rakan@rakan.sk
Profesionálny servis - seriózna cena - záruka odbornosti prax od roku 1996

Inz. č. 2/2020
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te k nej po jednom a nie v skupinách,
uvedomte si, že sestra vás nedokáže
vnímať všetkých naraz a týmto spôsobom prispievate k vytváraniu chaosu a
stupňovaniu nervozity v čakárni a ambulancii.
• Prosíme neklopať! To, že neotvárame
môže znamenať, že práve niekoho ošetrujeme, prípadne predpisujeme pre vás
recepty a administratívne tlačivá.
Veľmi nás to mrzí, že sme nútení pristúpiť k nasledovným pravidlám slušnosti medzi ľuďmi, ktoré by mali byť
samozrejmosťou u každého z nás.
V prípade opakovaných upozornení
na dodržiavanie vzájomnej úcty a rešpektu budeme nespolupracujúcich pacientov VYRAĎOVAŤ Z EVIDENCIE S
OKAMŽITOU PLATNOSŤOU!

servi
s

v poslednej dobe sa stretávame so vzájomnou neúctou a rivalitou medzi ľuďmi u nás v čakárni, preto sme sa rozhodli sformulovať nasledujúce pravidlá:

Ďakujeme za pochopenie.
MUDr. Michal Patočka

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

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

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Správy z obce
kvetinárstvo, priestor na cvičenie a bowling bar. Všetky
priestory si vydražili súčasní nájomcovia okrem bowling
baru, kde sa majiteľ do dražby nezapojil.
- Prebiehal orez drevín v obci.
- Obec objednala projektovú dokumentáciu na realizáciu
verejného osvetlenia na Karpatskej ul. (nová časť), ktorú
by sme radi realizovali spoločne s novým chodníkom.

• Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Obec Lozorno v súlade s ustanovením § 4 ods. 7 zákona
č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o
zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019:
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Lozorno za rok 2019 je 20,43 % (úroveň vytriedenia za rok
2018 bola 16,98 %).
Dôsledné triedenie odpadu je cestou k lepšej ochrane životného prostredia a k menšiemu nárastu nákladov na
likvidáciu odpadu. Obec Lozorno ďakuje všetkým, ktorí
separujú svoj odpad!

• Obecné kompostovisko bude znovu otvorené
od 14.3.2020 v dňoch:

streda: 15:00-18:00 hod.
sobota: 09:00-15:00 hod.

• Predĺženie lehoty na predkladanie
návrhov
Obec Lozorno v súlade s ustanovením čl. XVI podmienok
ňou vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľného
majetku Obce Lozorno - nebytového priestoru o celkovej
výmere podlahovej plochy 175,57 m2 (doteraz prevádzkovaného ako pohostinstvo) - umiestneného na 1.PP a 1.NP
stavby Kultúrny dom, súp. č.: 647, zapísaného na LV č.
963, k. ú. Lozorno vystavaného na parcele č. 8880/903
(Športové námestie) predlžuje lehotu na predkladanie
návrhov do 27.3.2020. Viac informácií na web stránke
Lozorna.

- Konali sa voľby do NR SR. Prípravu na voľby prišla do
obce skontrolovať aj TV Markíza. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí voľby pripravili (pracovníci obecného úradu a spoločnosti Lozorno s.r.o.), všetkým členom
volebných komisií a samozrejme vám voličom, že ste sa
volieb zúčastnili. Volebná účasť v Lozorne bola 67,9%.
- Obecné zastupiteľstvo schválilo čerpanie rezervného
fondu na riešenie havarijného stavu lávky na Staničnej ulici, určilo ochrannú zónu cintorína a schválilo spolufinancovanie plánovaných jednoduchých pozemkových úprav.
- V Brne som absolvoval stretnutie so zástupcom spoločnosti Outulny a.s. a informoval som sa v akom stave
je lokalita, kde sa mal v minulosti stavať MAN Truck Bus
Center. Zástupca spoločnosti Outulny a.s.ma informoval,
že spoločnosť pracuje na novej štúdii danej lokality.
- Spoločne so zástupcom starostu obce a vedúcim stavebného úradu sme absolvovali stretnutie so starostom mestskej časti Brno-jih a získavali sme skúsenosti s používania
elektronickej úradnej tabule, ktorú plánujeme začať používať v tomto roku v Lozorne.
- Nadácia ČSOB obci schválila dotáciu 1 000 eur na výtlky
na cestách.
- Ministerstvo hospodárstva SR obci schválilo 5 000 eur na
zriadenie elektrickej auto nabíjacej stanice.
- Spustili sme energetický audit kultúrneho domu na Športovom námestí, je to prvý krok smerujúci k rekonštrukcii
kúrenia a osvetlenia v danej budove.
Ľuboš Tvrdoň, starosta

• Upozornenie pre vlastníkov poľnohospodárskej pôdy
Poľnohospodárske družstvo Lozorno oznamuje, že podľa
poznatkov jeho vedenia v obci Lozorno aktuálne prebieha
oslovovanie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy zo strany
rôznych subjektov obchodujúcich s pôdou. Vedenie PD Lozorno ako subjekt hospodáriaci na pôde v Lozorne odporúča vlastníkom pôdy, aby v prípade takýchto ponúk vždy
zvažovali polohu svojich pozemkov a skutočnú hodnotu
svojej pôdy a pred prijatím ponuky najmä preverili či sa
nejedná tiež o ich záhrady, či pozemky určené územným
plánom na iné využitie ako poľnohospodárske.

Starosta informuje
- Bola zrealizovaná dražba nájomných zmlúv v budove
kultúrneho domu na Športovom námestí pre mäsiarstvo,
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História je učiteľkou života
8. mája 1945 bola oficiálne ukončená 2. svetová vojna. Lozorno bolo oslobodené 5. apríla 1945. Pri týchto významných historických udalostiach Vás srdečne pozývame

5. apríla o 16:00
do Centra kultúry Lozorno

na spomienkové podujatie s následným presunom na
miestny cintorín, kde si pri príležitosti 75.výročia ukončenia vojny uctíme jej obete. Tento pietny akt je z iniciatívy
p. Jána Hurbaniča, ktorý nezištne po dohode so sestrou
tragicky zahynutej Helenky Horínkovej upravil miesto jej
posledného odpočinku na miestnom cintoríne. I keď je to
už ¾ storočia- žijúci svedkovia nezabúdajú.

Večer Trojkráloví...
Jak ten život ponáhla sa, šecko lecí o 106
ani sme sa nenadáli a zas máme o rok vjec.
Nedali sme prednost kreslu, ani tepuím papučám,
Došli pjevci ze skupini „SKLO“ a spívali enem nám.
Nahrnuo sa tam ludzí, CK práskauo ve švíku,
Borka nám hned predstaviua ze SKUA šeckích umelcú.
Jejích huáski, spjevi plné láski, ospívali ten čas vánoc čarovní.
Krásne sme si užívali spouem s nima aj šeci v CK prítomní.
A v duchu kresťanskích tradícii bili sme si ešče bližší.
Dobré zdraví, pokoj svatí zneuo sálú nakonec,
vďaka ním sme precícili radost Vánoc ešče vjec.
T.M.
Ďakujeme spevákom z vokálnej skupiny SKLO, ktorí nám
svojim vystúpením na Trojkráľovom koncerte v Centre
kultúry Lozorno skrášlili a umocnili vianočnú atmosféru.
B.H.

Po troch králoch, začali fašangi – čas radosci, bujarej veseuosci

Svadobná foto pani A. Rácovej

Čas zábav, muziki, maškarád a svadeb.
Čím vjec ludzí biuo pozvaních o to parádnejší svadba biua. Dobre si pamatáme svadbu Aneški Rácovej rod. Lančaričovej. Rácovci bili dost hrubá rodzina
a tak sa ich na svadbje zešuo skoro 200
ludzí. A, abi ste mi vjerili prikuádam
foťku, lebo enem družiček biuo više
60. Tídeň popredu, ženički z rodzini
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vipekali kouáčki né enem na stoui,
ale hlavne do vísušek. Lebo tú moseu
dostat každí. Do krabice od smetolu sa
vuožiu kuglov, okouo pocheraje a na
vŕch škatule tortu. Nesmjeua chibovat
flaška vína. Ludé sa postretali v kulturáku v sobotu k objedu. Dobrá slepičí poléfka, dusené maso a krumpolki.
Po sobáši, vječinu jelítka a na večeru
zas frišká slepičí poléfka, smetanová

omáčka s knoflú a varením masem z
poléfki. Též rízki a krumpoloví sauát.
O pú noci ešče pečené maso a zelé.
Svadba trvaua až do predpouedňa v
nedzelu. Sprevádzali ju spjevi a tance
a hromada srandi. Sranda začaua, už
ked predstavovali nevjestu ženíchovi. Najprv nejakú starú babu, potom
muadčí zakritú starím firhúnkem a až
nakonec dovédli nevjestu. Po sobáši
nesceli svadbu puscit do ňutra. Vimisleli im nejakú robotu. Neraz moseu ženích drevo káuat, alebo piuovat. Pred
večerú, abi upútali pozornost, roztrepali na prostrídku talérek či misku.
Kuchárki chodzili z obarenú paprčú,
vibírat do hrubého žufánka si peníze.
Osobitnú vážnost si visúžiua hlavní
družička, ked pítaua vínek. Moseua ho
vimlet naspamjet a tí starí ju naschvál
mílili. Hlavní družba chodziu s talér
kem a vibírau pro muadích peníze.
Muzikanci vihrávali svadebníkom na
želaní a zato dostali zapuacené. O pú
noci bili tance, ked nevjesta tancovaua
s muadíma chuapcama, co si ju došli
vivést. Ušli sa im pocheraje aj vínko.
Dobrá svadba trvaua né enem do rána,
neraz až pred objedem v nedzelu sa
svadebníci v pohodze s vísuškú v rukách, ale veseuí rozchádzali.
T.M., foto: archív p. A. Rácovej
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Triedením skla šetríme prírodné zdroje.
Recyklovať sa dá donekonečna.
So SKLOM ako materiálom sa každý
z nás stretáva takmer na dennej báze.
Pre svoje charakteristické vlastnosti
hrá SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s
ním nielen vo forme fliaš, pohárov,
ale aj rôznych umeleckých predmetov alebo okien a dverí. Navyše, je to
materiál, ktorý môžeme vďaka jeho
vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna.
SKLO patrí do zeleného kontajnera,
ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby, sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez
kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod.
Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či
počítačové obrazovky.

Ako to je s recykláciou?
Pri výrobe číreho skla sa do pece nikdy nesmie dostať sklo farebné, aby
nedošlo k zafarbeniu. Navyše sa tam
nesmie dostať žiadna iná nečistota,
kov, keramika, porcelán atď. Sklenené odpady zo zelených kontaejnerov sa
najprv triedia a sú z
nich odstránené najväčšie kusy nečistôt.
Potom črepiny putujú na špeciálnu automatickú linku, ktorá
zaistí čistotu vytriedeného skla. Farebné

je možné recyklovať donekonečna. A
vďaka jeho recyklácii sa šetrí množstvo energie, a tým aj primárne suroviny (napr. povrchovo ťažené sklárske
piesky).
Horšie to je však s časom jeho rozkladu. Trvá až 4000 a viac rokov, kým
sa sklo v prírode rozloží. Aj preto by
sme vratné fľaše mali vždy vrátiť do
obchodu a zvyšné vhodiť do zeleného
kontajnera, odkiaľ poputujú na recykláciu.

Prečo je užitočné triediť sklo?
alebo číre sklo sa odváža na spracovanie do sklární.
Tam sa z upravených črepov vyrábajú
nové sklenené obaly, ktoré majú rovnaké fyzikálne, chemické aj hygienické vlastnosti, ako keby boli vyrobené
z prírodných materiálov.

Šetrime prírodné zdroje!

Správnym vytriedením skla a jeho následnou recykláciou opätovne získame materiál, z ktorého je bez akejkoľvek straty na kvalite možné vytvoriť
znovu fľaše či iné produkty.
Je dôležité nezabúdať, že zálohované
fľaše nepatria do triedeného zberu.
Odovzdajte ich priamo v predajni. O
všetko ostatné sa postará OZV ENVI
- PAK.
Zdroj: OZ ENVIPAK

SKLO je skvelým materiálom, ktorý

Oznam Západoslovenská distribučná a.s.
Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava bude počas tohto
roku v našej obci realizovať investíciu na opravu vzdušného vedenia VN
(vysoké napätie) a NN (nízke napätie)
formou prekládky vzdušného vedenia do zeme. Staré vzdušné vedenie
sa bude demontovať. Z dôvodu prekládky vzdušného vedenia NN budú
zrekonštruované aj vzdušné domové
prípojky a preložené do zeme na náklady ZSDIS.
Napojenie existujúcich objektov bude
z nových istiacich skríň (SR), z ktorých
sa povedú zemné káble k elektromerovým rozvádzačom (RE). S pokládkou
nových rozvádzačov (RE) súvisí potreba realizácie elektroinštalačného
prepojenia medzi novým miestom
merania a existujúcim hlavným roz-

vádzačom objektu a úprava existujúceho hlavného rozvádzača. Technické
riešenie bude individuálne a bude dohodnuté s majiteľmi objektov formou
zápisu.

vanie, NNK, TS, VNK. Prípadné škody, spôsobené činnosťou zhotoviteľa
budú po ukončení všetkých prác na
dotknutom pozemku uhradené zhotoviteľom stavby.

Začiatok realizácie prác je rozdelený
podľa ulíc:

V prípade potreby prosím kontaktujte
pracovníkov ZSDIS:

1. ulica Staničná od 3.2.2020 do
16.3.2020.

Ing. Společník– vedúci zemných prác
0948 534 081, onodanka@gmail.com

2. ulica Nám. Sv. Kataríny,
Hlavná ul. a Priečna ulica od 6.3.2020
do 27.4.2020.

p. Herda – vedúci elektro prác pre prípojky 0915 975 403,
herda@patak.sk

3. ulica Zvončínska od 1.6.2020 do
1.7.2020.

p. Milan Jánoš – stavbyvedúci
0907 718 422

Stavebné práce budú realizované v
rámci stavby BA_Lozorno, zokruho-

Ing. Lucia Bičárová, oddelenie územného
plánovania a stavebného poriadku
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Zrnká spomienok materskej školy
V kalendári nového roku s magickým číslom 2020 obraciame
už listy patriace marcu. Oba prvé mesiace boli pre nás veľmi
skúpe na sneh a zimné radovánky. Perinbaba sa tento rok niekam zatúlala a bielej nádielky nám darovala veľmi skromne.
Na plánovanú vychádzku do zimného lesa sme sa vybrali
v čase, kedy bol les zapadaný aspoň jemnou vrstvou snehu.
Cieľom našej vychádzky bolo vnímať zimné prírodné prostredie a utvárať si k nemu pozitívny vzťah. V lese vládol pokoj a
my sme cestou pozorovali a vyhľadávali zaujímavé pohľady
na scenérie zimných stromov a kríkov v okolí a vnímali ich
krásu a čaro. Kráčajúc po tenkej vrstve napadaného snehu
sme sledovali krásu premien vplyvom zimného počasia. Počas prechádzky si deti prakticky uplatňovali návyk správania
sa v lese. Všímali si stopy v snehu, ktoré zanechali za sebou
ľudia, zvieratká i vtáci. Na vtáčiky sme nezabudli a na viacerých miestach sme im porozsýpali nádielku zrniečok. Na
ceste z lesa, pred dedinou sme pozorovali veľký kŕdeľ lietajúcich vtákov, ktoré nám akoby za odmenu,vo vzduchu urobili
vtáčie divadlo.

V čase, keď tradične venujeme v edukácii čas ročným obdobiam a časovým vzťahom, prišlo medzi nás profesionálne
divadielko s predstavením Kalendár. Priblížilo deťom kolobeh roka a ročných období. Cez hovorené slovo, rekvizity a
piesne o ročných obdobiach deti zážitkovou formou spoznávali ich typické znaky a uvedomovali si zmeny v prírode počas
roka. Rozlišovaním ročných období si uplatňovali verbálnu i
neverbálnu komunikáciu vzhľadom na obsahový kontext
scenáru divadielka. Citlivo vnímali dramatickú improvizáciu
s oživenou bábkou a intuitívne chápali konkrétne situácie v
ponúknutom scenári.
Koncom januára sa na triedach konalo posedenie pri pesničke Spieva celá škôlka. Vďaka piesňam, ktoré zneli celou
škôlkou sme sa v tento deň cítili krásne. Deti spevom interpretovali svojim rovesníkom na triede vybranú pieseň, ktorú
sa naučili doma alebo v škôlke. Striedaním spievania a aktívneho počúvania si približovali rôzne druhy piesní. Citlivo a
sústredene vnímali a počúvali piesne v živom prevedení interpretované svojimi rovesníkmi. Výberom ľudových i ostatných piesní počúvali piesne rozmanitého charakteru - uspávanky, veselé, žartovné, o zvieratách, deťoch, rodine, i ľudskej
činnosti. Odvahu a snahu sólovo zaspievať ostatní odmenili
spontánnym potleskom. Za svoju účasť získali diplom a sladkú odmenu. Mesiac február bol opäť skúpy na sneh a zimné
šantenie. Deťom priniesol zábavu,smiech a veselé tvorenie v
inej podobe. Fašiangovej a karnevalovej. Deti si s ním užili
očakávaný karneval. Od skorého rána chodili do škôlky deti
odeté v karnevalových maskách. V triedach príchodom masiek vládla zábava, tanec, smiech a dobrá nálada. Poskrývaní
za originálnymi maskami takmer nepoznali jeden druhého a
postupne sa spoznávali kto je kto. Nakoniec sa všetci spoločne stretli v priestoroch vyzdobenej jedálne. Veľkí, malí, pekne
v rade predstavili sa v promenáde masiek a striedaním tanca
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a zábavných súťaží rozkrútili karnevalovú veselicu. Nechýbali balóny a lietajúce konfety. Každá maska mala svoje čaro a
všetci sa radovali a obdivovali navzájom. Pri odchode domov
boli odmenení sladkosťou, omaľovánkou, diplomom a drobnou hračkou.

Deti navštívili mobilné planetárium postavené v triede lienok. Kupola planetária bola na princípe interaktívnej tabule. V netradičnej polohe, ležiac na karimatkách na chrbtoch
pozorovali výukovú projekciu. Tí starší zábavno-vzdelávací
program o ľudskom tele. Bol pripravený s prihliadnutím na
danosti predškolského veku. Vnímali ľudské telo v základných anatomických kategóriách. Zapájaním sa do projekcie
na elementárnej úrovni opisovali základné fyziologické funkcie tela a jeho životné prejavy. Mladší sledovali rozprávkovou
formou prezentáciu o strome, jeho vývine a potrebách od
semienka po dospelosť. Vzdelávací program mal ekologické
zameranie. S touto netradičnou formou edukácie sa stretávame spravidla raz do roka, a tak sme si pobyt v planetáriu
i teraz užili.
Vo fašiangovom čase sa deti zo všetkých tried spolu stretli vo
fašiangovom sprievode s veselou kapelou. Oblečení v zvieracích maskách alebo tak, ako za starodávna. Samotnému
sprievodu predchádzalo oboznámenie sa s tým, čo sú to fašiangy.Ukážkou z fašiangových zvyklostí a tradícií na Slovensku si priblížili fašiangovú atmosféru na dedinách. Využitím
tradičnej fašiangovej piesne Fašiangy Turíce a hrou na detské
rytmicko-melodické nástroje sme si následne v sprievode za
sebou priblížili tento veselý zvyk.

Čas nám rýchlo uteká a my sa už tešíme na ďalšie plánované
aktivity, ktoré nám prinesú nasledujúce dni.
Soňa Ščepánová, MŠ Lozorno, Foto: archív MŠ
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Program Zelená škola nás inšpiruje k zmene
Zelená škola je najväčší výchov-

no-vzdelávací ekoprogram určený pre
materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje
okolie.
Ide o vzdelávací program, ktorý na Slovensku koordinuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Na
Slovensku existuje už od roku 2004. V
šk. roku 2018/2019 bolo do neho zapojených 344 škôl. Je to medzinárodný
program, v súčasnosti je zapojených vo
svete 68 krajín a 59 000 škôl.
Cieľom programu je podpora škôl, v
ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro
i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou
učiteľov a rodičov riešia reálne potreby
svojej školy a okolia.
V tomto školskom roku 2019/2020
sa aj naša škola v Lozorne zapojila do
programu Zelená škola. Našou konzultantkou je p. Zuzana Labašová,
regionálna koordinátorka pre región
Bratislava.Tento program nás inšpiruje k zmene, pretože chuť niečo zmeniť, mnoho nápadov a tvorivá energia
sú dobrým základom k uskutočneniu
pozitívnej zmeny. A pokiaľ dokážeme
zmeniť školu, dokážeme zmeniť aj
svet okolo seba.

Metodika 7 krokov
Metodika 7 krokov je jednoduchým,
účinným nástrojom, aby sa na našej
škole udiali pozitívne zmeny – zmeny
nielen v oblasti životného prostredia,
ale aj vzájomných vzťahov, spolupráce a celkovej atmosféry na škole. Tieto

kroky realizuje škola postupne počas
celého certifikačného obdobia.

My sme si vybrali na základe prieskumu tému: ODPAD.

Oboznámenie sa s metodikou 7 krokov programu Zelená škola

3. Environmentálny akčný plán školy – bol vypracovaný zástupcami kolégia Zelenej školy v školskom roku
2019/2020. Schválený bol dňa 10.2.
2020 regionálnym centrom.

1. Zostavenie kolégia Zelenej školy –
zostavili sme si akčnú skupinu žiakov,
a tým aj možnosť rozhodovať o tom aká
naša škola bude.
Zvolené kolégium Zelenej školy v Lozorne:
Mgr. Veronika Chabrečková - koordinátorka programu, Ing. Miroslava Jánošová, Bc. Michaela Podolinská, Mgr.
Dominika Zajacová, Katka Klamová
(5.A), Johana Iváková (5.A), Veronika
Šťastná (5.A), Linda Cehláriková (6.A),
Alex Hajzoch (6.A), Šimon Horáček
(6.A),Viktória Humajová (6.A), Viktória Repaská (6.A), Nikola Jurčáková
(8.A), Karolína Klamová (8.A), Liliana
Hubeková (8.A) a Stella Štroffeková
(5.B).
2. Environmentálny audit školy – skúma vplyv školy na životné prostredie.
Prebehol v 1. polroku školského roka
2019/2020 žiakmi kolégia Zelenej školy. Žiaci zisťovali súčasný stav školy,
ktorý je podkladom pre systematické
plánovanie a tvorbu Environmentálneho akčného plánu školy (EAP).

4. Monitoring a hodnotenie - priebežne počas dvoch šk. rokov budeme
sledovať, ako na škole plníme aktivity
z EAP.
5. Pro-environmentálna výučba - každý vyučujúci prenesie tému týkajúcu sa
ODPADU do svojho vyučovacieho predmetu.
6. Informovanie a zapájanie širšej
komunity – znamená presah pro-environmentálnych aktivít do života školy
a jej okolia.
7. Eko-kódex – vytvorí sa priebežne
žiakmi školy. Ide o umelecky stvárnené
hodnoty školy.
Týchto 7 bodov je náplňou programu
Zelenej školy počas certifikačného obdobia, to znamená dva školské roky.

Bolo potrebné vybrať jednu z nasledujúcich tém:

Po úspešnom zrealizovaní všetkých
siedmych krokov škola získa medzinárodné ocenenie - certifikát „Zelená
škola“ a vlajku Eco-Schools s platnosťou 24 mesiacov od jeho udelenia Radou Zelenej školy.

Voda, Odpad, Energia, Potraviny, Doprava a ovzdušie, Zelené úradovanie a
obstarávanie, Zeleň a ochrana prírody.

Žiačky kolégia Zelenej školy:
Liliana Hubeková, Nikola Jurčáková a
Karolína Klamová
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Profesie, ktoré môžeme nazvať splneným snom
Viackrát sme mali možnosť vidieť ich
dokonalé premeny, či už v rámci vizáže
alebo neskutočných premien. Výsledok
ich náročnej práce rozhodne stojí za to. V
tomto rozhovore sa dozviete, kto stojí za
premenami a fotografiami, ktoré sú dych
vyrážajúce.

ter Hurley, ktorého sme minulý rok
navštívili v jeho ateliéri v New Yorku.
Je pre vás vaša pracovná záľuba najmä prácou alebo ju považujete za svoju vášeň?
Táto naša záľuba je určite vášňou a je aj prostriedkom ako
uniknúť z bežného pracovného zhonu a stresu.
Ako ste sa k takejto zaujímavej profesii dostali?
Ivana: Vždy som túžila líčiť a
robiť vlasový styling, keďže
ma fascinuje to, ako sa žena
či muž dokáže premeniť zo
šedej myšky na oslnivý zjav.
Absolvovala som niekoľko odborných kurzov, ktoré ma naučili tie správne postupy, či už
z pohľadu kreativity alebo aj
veľmi dôležitého dodržiavania
hygieny. Dámy, odkaz pre vás
– všímajte si, či vaša vizážistka
čistí štetce!

Prinášame vám rozhovor s kreatívnymi
manželmi z Lozorna, Ľubošom a Ivanou
Mészárosovcami, fotografom a vizážistkou, či make-up artistkou.
Na akých projektoch momentálne
pracujete?
Momentálne pracujeme na vytvorení
vlastného kreatívneho priestoru, ateliéru, kde chceme ešte viac posunúť
svoje hranice a tvoriť.

Ľuboš: Fotografii sa venujem
už dlhšie, keďže ma vždy zaujímali technické „vychytávky“. Už ako malý chlapec som
sledoval otca ako v tmavej
komore vyvolával fotografie. Keď som
bol starší, rozhodol som sa, že si kúpim
vlastný fotoaparát a začal som fotiť.
Postupom času som zistil, aký štýl fotografie ma baví najviac – je to portrét a
módna fotografia.
Pamätáte si svoju prvú spoluprácu,
svoj prvý projekt?

Čo pokladáte za svoj najväčší kariérny úspech?
Každá príležitosť je pre nás úspechom,
keďže máme možnosť stretnúť pri svojom koníčku skvelých ľudí, s ktorými sa
navzájom posúvame vpred.
Považujete sa za zohratú dvojicu?
Tým, že sme zohratí v súkromí, vieme
tento súlad preniesť aj do tvorby. Veľa
ľudí nám dalo pozitívnu spätnú väzbu
práve preto, že sa s nami pri fotení cítilo príjemne a bez stresu.

Najväčšou výzvou je splniť očakávania
modela či modelky. Často sa stretávame
s tým, že človek by najradšej nechal vyhladiť všetky vrásky a „nedokonalosti“.
No práve tie nás predsa robia výnimočnými a nemali by sme sa ich vzdávať v
snahe o dokonalosť, ktorú nám podsúvajú sociálne siete či médiá.

Najviac si užívame momenty, kedy sa
nám stretnú nápady, ktoré potom pretavíme do konkrétnej fotografie. Od
prvotného nápadu až po jeho realizáciu pritom niekedy prebehne chvíľa a
už stojíme pred finálnym záberom, z
ktorého máme až zimomriavky, tak ako
to bolo napríklad pri premene na Fridu
Kahlo, či Gretu Garbo.

Uvažujete aj o projekte v spojitosti s
našou obcou Lozorno?

Čo a kto je zdrojom vašej inšpirácie?
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Jedna z prvých spoluprác bola pre známu blogerku Rebelmamu. Potrebovala
fotografie do časopisu, a keďže mala
pozitívne referencie na našu prácu,
oslovila nás.

Čo možno považovať za najväčšiu výzvu v týchto profesiách?

Aké príležitosti sú pre vás inšpiratívne, ktoré si najviac užívate?

Zdrojom inšpirácie sú mnohí svetoví
fotografi a make-up artisti, no radi sa
inšpirujeme aj domácou tvorbou. Zároveň je pre nás inšpiráciou každý, s kým
spolupracujeme. Našim spoločným
vzorom je určite americký fotograf Pe-

Greta Garbo alebo Ivanka M.?

Určite áno, ale je to zatiaľ tajné...
Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa
úspechov!
Premena na Fridu Kahlo

Rozhovor pripravila: Gabika Ulehlová,
foto: Ľuboš Mészáros
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Po zamračenej zime sa začína čoraz viac usmievať
jarné slniečko
víťazovi rozhodnú návštevníci. Zapojiť
do súťaže sa môžete zaslaním 2 fotografií do 19. apríla na lozornacek@gmail.
com.
V mesiacoch marec a apríl pripravujeme pre vás:
„Cvičenie s detičkami“ – kurz pre chodiace i nechodiace (loziace detičky),
každú stredu doobeda. Prihlasovanie
mailom, uzavretá skupina.

Tohtoročná zima deťom veľa snehu nedopriala, a tak už sa rodinky určite tešia
na jarné počasie. Je to najjasnejší znak,
že pani Zima sa s nami pomaly lúči. Príjemné obdobie tepla je ako stvorené na
hry vonku a jarnú rodinnú prechádzku.

Pozvánka
Opäť je tu možnosť zapojiť sa do súťaže
o najkrajšiu fotografiu na tému „Čaro
jari“. Fotografie budú vystavené na jarmoku „Lozorské všelico“ 25. apríla, o

V januári sa mamičky s deťmi stretli
na detskej swap burze. Maminy priniesli nepotrebné detské oblečenie, či
hračky, knihy a vybrali si z iných ponúkaných vecí. A tak si už nevyužité veci
našli nové miesto a zároveň sa rodinky
zbavili už nepotrebného oblečenia či
doplnkov. A čo je dôležité, rodinky to
nestálo nič, len ich čas. Sme radi, že sa
ujal nový druh výmennej burzy, ďalšia
je naplánovaná pred zimnou sezónou.
Aby sme sa aj niečomu novému priučili,
tak sme sa pustili do výroby voskových
obrúskov. Z vosku od tunajšieho včelára a bavlnených látok sme vyrobili rôzne
veľkosti obrúskov. Ich využitie je najmä
na balenie desiatej či potravín, ktoré vydržia dlhšie čerstvé. Vďaka používaniu
voskových obrúskov tak pomáhame
našej planéte tým, že minimalizujeme
používanie plastov v domácnosti.

„Výroba eko obalov“ - kurz pre väčšie
slečny i maminy, ktoré si budú môcť vyrobiť voskové i šité obaly na potraviny.
Termín konania bude zverejnený na fcb
stránke.
„Dámsky babinec / Swap burza“ – termín konania 13. marca v CK Lozorno.
V prípade akýchkoľvek postrehov či
návrhov na workshopy, kurzy pre deti
i dospelých, nás neváhajte kontaktovať
emailom na: lozornacek@gmail.com.
Pre aktuálne informácie môžete sledovať Lozorňáček na facebooku.
Text a foto: Gabika Ulehlová

Marec
v ktorom nastáva jarná rovnodennosť, je mesiacom obrody. Fenologicky sa jar delí na predjarie, keď rozkvitá bleduľa
jarná, snežienka a prilietavajú prvé sťahovavé vtáky. Nasleduje skorá jar, keď rozkvitá breza, čerešňa, višňa a hruška až
po olistenie brezy bradavičnatej. Rozkvitnutím listov bukov
a jaseňov, orgovánu, čremchy a pagaštanu konského sa začína plná jar. Ak je teplý marec, býva potom aj apríl teplejší
než obvykle.
Hovorí sa, že počasie v marci sa končí opakom počasia, ktorým sa mesiac začal. Ak prichádza ako lev, odíde ako baránok a naopak.

- Ak hrmí v marci, potom v máji snežiť bude.
- Daždivý marec je roľníkovo nešťastie, suchý apríl však ešte
horšie.
Marec v číslach a faktoch: V roku 2018 sa prvý jarný mesiac marec začal nezvykle mrazivým počasím. V Senci na
Slnečných jazerách bola 28. februára hrúbka ľadu 4 cm, ale
4. marca už 10 cm. Celú zimu sa tak dobre nekorčuľovalo
ako práve na začiatku marca.
Spracovala: Gabika Ulehlová
zdroj: Peter Jurčovič, Slovenské pranostiky na celý rok
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Vianočný turnaj v stolnom tenise 2019

Už ani počas najväčších sviatkov v
roku si nevieme predstaviť, že by sme
zostali bez našej obľúbenej hry a preto
aj 26. december sme venovali tradičnému turnaju v stolnom tenise. Do našej
telocvične v ŠK Lozorno už v ranných
hodinách prichádzali prví štartujúci a
fanúšikovia a po zaregistrovaní sa ich
počet zastavil na čísle 36. Po rozdelení
pretekárov na registrovaných a neregistrovaných a následnom vylosovaní,
zahájil turnaj príhovorom náš predseda
oddielu. A od tej chvíle sa začali neľútostné boje. V kategórii registrovaných
sa turnaja zúčastnilo 9 hráčov a v systéme každý s každým vzniklo po ôsmich
zápasoch nasledovné poradie:

1. Ulehla Vlado, STO Lozorno
2. Piliar Jozef, STO Devínska nová Ves
3. Barak Imrich, STO Lozorno
4. Sirota Rudolf, STO Lozorno
V kategórii neregistrovaných boli pretekári a pretekárky rozdelení do 4 skupín
a z každej skupiny postúpili dvaja hráči. Po následnom KO systéme napokon
vzniklo nasledovné poradie:
1. Baček Augustín, Lozorno
2. Rybár Adam, Lozorno
3. Hirnerová Dominika, Bratislava
4. Velschmidt Štefan, Lozorno

radi. V tento sviatočný deň mali ideálnu
príležitosť prepotiť svoje tričká, pretože
každý si dosýta zahral a športový zámer
sa nám podarilo naplniť. Všetci hráči
na pódiových miestach získali medaily,
diplomy a vecné ceny. Turnaj mal veľmi
dobrú športovú a spoločenskú úroveň,
veď napokon svoju spokojnosť s priebehom neskrývali ani hráčky a fanúšikovia z Bratislavy. Sme radi, že turnaja sa
aktívne zúčastnila aj rodinka pána starostu. Týmto chcem vysloviť poďakovanie stolnotenisovému oddielu, všetkým
členom, priaznivcom pri organizovaní
tohto turnaja, firme Berto – p. Ignácovi
Bertovičovi za sponzorský dar v podobe
chutných klobás a párkov. V neposlednom rade poďakovanie patrí aj firme
Bulík – p. Ľubošovi Šablicovi, za vecné
dary, ktoré venoval všetkým víťazom.
Na záver turnaja vyslovil náš predseda
poďakovanie všetkým zúčastneným
hráčkam a hráčom a najmä sponzorom.
Po občerstvení a krátkom zhodnotení
sme sa rozchádzali s konštatovaním, že
turnaj zaradíme pre budúci rok do kultúrneho a športového kalendára obce a
už teraz pozývame tých čo sa zúčastňujú pravidelne a tiež najmä tých, ktorí sa
ho ešte nezúčastnili.

Turnaj sme pripravili najmä pre našu
širokú športovú verejnosť, rekreačných
a sviatočných hráčov, ktorí majú šport

Sirota Rudolf,
predseda stolnotenisového oddielu
Foto: Dvoran Miro

Od januára 2020 sme pridali tréningový deň naviac, pretože sa nám už všetky
skupiny nezmestili do telocvične a tak
trénujeme 4x do týždňa (PO-UT-ŠTVPIA).

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým deťom za úžasnú reprezentáciu klubu. Ďakujeme aj našim
skvelým rodičom, ktorí s nami chodia
tráviť športové víkendy a podporujú
svoje deti.

ZOKU správy
Záver roka 2019 bol pre nás karatistov
z KK ZOKU úspešný. V októbri sme si
boli zmerať svoje sily v susednom Maďarsku odkiaľ sme priviezli 8 medailí:
- Pšenák Matúš - 1.miesto KUMITE
- Drahoš Šimon - 2.miesto KATA
- Kopáč Artur - 2.miesto KATA
- Rybár Dominik - 2.miesto KATA
- Daniel Jakub - 3.miesto KATA
- Dvoran Miroslav - 3.miesto KATA
- Martyščák Juraj - 3.miesto KATA
- Piliarová Ela - 3.miesto KATA
V novembri naša Elka Piliarová obsadila na Grand Prix Ostrava v ČR až dve
3.miesta v kategóriách KATA dievčatá
do 7.kyu U10 a KATA dievčatá U10.
Z klubových akcií nechýbala už tradičná návšteva JUMP arény v Bratislave a
špeciálny mikulášsky tréning.
V decembri boli pri príležitosti 30.výročia založenia Slovenského zväzu karate (SZK) ocenení aj tréneri KK ZOKU
– Jarmila a Ladislav Kotekoví za ich
dlhoročnú reprezentáciu SR a činnosť
v SZK a bol im obidvom udelený technický stupeň - 4.DAN.
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No a v roku 2020 sme stihli absolvovať
už aj 1.kolo Slovenského pohára detí a
mládeže, ktoré sa konalo 16.2.2020 v
Trenčíne. Súťaže sa zúčastnilo 54 klubov z celého Slovenska, 505 súťažiacich detí a v jednotlivých kategóriách
(agility-KATA-KUMITE) prebehlo 977
štartov. My sme si z tejto
súťaže odniesli 2 zlaté a 3
bronzové medaily:
- Ághová Chiara - 3.miesto
agility 6.ročné dievčatá
- Siwek David - 1.miesto
agility 6.roční chlapci
- Martyščák Juraj - 3.miesto KATA st.žiaci 10-11.
roční začiatočníci
- Pšenák Matúš - 1.miesto
KUMITE st.žiaci 10-11.
roční do 35 kg začiatočníci
- Kotek Dominik - 3.miesto
KUMITE st.žiaci 10-11.
roční do 30 kg pokročilí

Veľmi ďakujeme aj obci Lozorno, ktorá
nás podporuje v našej činnosti. Vážime
si to.
Text a foto: J. Koteková
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Pozvánky na podujatia
Rozprávková nedeľa
v CK Lozorno
15.3.2020 o 16:00 hod.
Divadlo Baretka: INDIÁNSKA ROZPRÁVKA
Príbeh o zlom „kovbojovi Jackovi“, ktorý chce ukradnúť indiánsky poklad Apačov, ktorý stráži sám náčelník „Farebný
Ksicht“. Ako sa to skončí? Biela tvár bude dolapená a potrestaná. Ak si chce zachrániť holý život musí splniť 3 indián
ske úlohy. Komická interaktívna rozprávka o indiánskej kultúre plná vtipu a indiánskej hudby a tanca.
Vstupné: 3 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku.

Svetový deň vody aj v Lozorne

Jarné „LOZORSKÉ VŠELICO“
domáci remeselnícky jarmok

25.4.2020 od 12:00 – 18:00 hod.
v areáli ŠK Lozorno
Tešiť sa môžete na šikovných predajcov, ktorí budú mať pre
vás s láskou vyrobené výrobky a budete si môcť pochutnať na
chutnom občerstvení.
Programom nás budú sprevádzať: DFS JABÚČKO, Mažoretky SOFFI Lozorno, detský zbor SUPERAR zo ZŠ Lozorno,
mužský spevácky zbor ENEM TAK a cimbalová hudba DUDÍCI.
Sprievodné podujatia: súťaž fotografií „Čaro jari“ a akcia „Daruj alebo vezmi si knihu“. Pre deti bude pripravený kútik na
hranie, tvorivé dielničky a tiež súťaž: „Hľadanie veľkonočných
vajíčok v areáli“.
Tešíme sa na vás.
Záujemcovia o predaj si môžu stiahnuť prihlášky a info na
www.lozorno.sk v sekcii Dianie v obci pod názvom Domáci remeselnícky jarmok

Už tretí rok organizuje spoločnosť LOZORNO spol. s r.o zastúpená Luciou Hájnikovou v spolupráci s akreditovaným
laboratóriom AquaLaB s r.o. Bratislava zastúpená Ing. Lopašovským, na obecnom úrade bezplatnú analýzu vzoriek
vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch DUSIČNANY a DUSITANY.
23.3.2020 od 8:00 – 10:00 hod. môžu občania priniesť vo
vlastných 0,5 l plastových fľašiach (čistých, vypláchnutých)
po aspoň 5 min. odtečení vody z odberného miesta – kohútika odobraté vzorky vody, ktoré budú ihneď analyzované a
výsledky písomne oznámené jednotlivým záujemcom.
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).
Lucia Hájniková, konateľka LOZORNO spol. s r.o.

„Tak vítajte u nás!“
a poďte si s nami zaspievať
Mužský spevácky zbor ENEM TAK a kultúrna komisia obce
Lozorno vás pozýva 9.5.2020 o 17. hod. do sály ŠK Lozorno na 8. ročník vystúpenia speváckych zborov „TAK VITAJTE U NÁS!“ Vystúpia zbory: mužský zbor Prietržka, mužský
zbor Radošovce, mužský zbor Echo Holíč, Mužáci z Vrbice,
Slovácky krúžek Skaličané v Bratislave, Hochštetňan a mužský zbor Enem tak. Vstup je voľný, tešíme sa na vašu účasť.

Cvičenie na malých trampolínach - JUMPING už aj v Lozorne!
Od utorka 3.3.2020 si môžete prísť pravidelne v utorky a nedele zaskákať na cvičení JUMPING v sále ŠK Lozorno. Jumping je ideálnym športom pre formovanie postavy a skrýva
mnoho unikátnych výhod:

mou fyzickú a duševnú rovnováhu
- dynamické aeróbne cvičenie na špecifických trampolínach s
madlom sprevádza motivujúca hudba a lekcie vedú odborne
vyškolení inštruktori.

- zábavné cvičenie v oblasti fitness priemyslu
- rokmi preverený aeróbny program na malých trampolínach
- určený pre všetky generácie tak, aby vytváral zábavnou for-

Zaskákať si môžete (po zaregistrovaní) v utorok od 19:00 –
20:00 a v nedeľu od 18:00 – 19:00 na pódiu v sále ŠK Lozorno.
Rezervácie a info na: kostolanskanikoleta@gmail.com
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CROSS LOZORNO 2020
Zažite skvelý športový bežecký deň s rodinou,
priateľmi, partnermi a kamarátmi. V sobotu dňa 30.5.2020 sa uskutoční prvý ročník
krosového behu v nádhernom prostredí lozornianskej priehrady a susediacich lesov.
Obec Lozorno spolu s organizátorom pripravili hlavný pretek, trať cez les dlhú 10 km,
štafetový beh 3 x 3 km a detské behy. Na hlavný pretek sa môžu prihlásiť všetky vekové kategórie muži aj ženy. Štafetový beh si môžete
vyskladať z mužského alebo ženského tímu
alebo mix.

30/05/2020
sobota

Cross
LOZORNO

Lesný Beh pre radosť i súťaživosť
30. mája 2020, sobota – Lozorno Priehrada – Vzdialenosť 10 km – Detské behy – štafeta

Štart preteku začína a končí pri priehrade. Trať
vedie zväčša po turistických značkách v lesoch
Malých Karpát s jedným dlhším stúpaním a
klesaním.
Viacej informácií o behu, propozície, prihlásenie získate na webstránke www.horskybeh.sk
alebo sledujte náš FCB behlozorno.

www.lozorno.sk

www.horskybeh.sk

Spájame sily pre rozvoj nášho regiónu

Občianske združenie Dolné Záhorie,
ktoré dostalo štatút Miestna akčná
skupina (MAS) vzniklo v roku 2014 za
účelom vytvorenia vyššej úrovne spolupráce a integrácie, ktorá prinesie potrebnú synergiu, vyššiu kvalitu a lepšie
zapojenie obyvateľov do hľadania nových a inovatívnych nápadov a rozhodovania o území. MAS Dolné Záhorie
má aktuálne 39 členov, z toho 18 obcí
a miest. Členom je aj obec Lozorno. V
rámci inovatívneho nástroja stratégie
rozvoja vedeného komunitou (CLLD)
MAS Dolné Záhorie spája skúsenosti,
prostriedky a ľudské zdroje mikroregiónu na posilnenie vzájomnej koordinácie, partnerstva a spolupráce pri riešení aktuálnych problémov. Prepájame
záujmy a postupne realizujeme nové
nápady a projekty iniciované zvnútra
mikroregiónu, na ktoré dokážeme poskytnúť finančné prostriedky. Financovanie miestneho rozvoja vedeného komunitou je zabezpečené z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj
vidieka prostredníctvom Programu
rozvoja vidieka SR 2014 - 2023. Zriadená kancelária MAS Dolné Záhorie
funguje od marca 2018 v prenajatých
priestoroch v budove MKIC v Stupave.
Pracovníci kancelárie vykonávajú kľúčové činnosti súvisiace s vykonávaním
stratégie CLLD. Poskytuje zázemie pre
fungovanie a plnenie úloh MAS, pre vý-
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kon základných činností orgánov a členov verejno-súkromného partnerstva
(MAS).
Vidiecke sídla Dolného Záhoria majú
špecifické potreby a čelia rozmanitým
výzvam. V rámci svojej Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
(CLLD) MAS Dolné Záhorie podporí
poľnohospodársku činnosť, osobitne
mladých farmárov v oblastiach špeciál
nej rastlinnej a živočíšnej výroby, diverzifikáciu podnikov smerom k agroturizmu a službám pre vybrané cieľové
skupiny v dotknutom území. V oblasti
miestneho rozvoja podporí projekty
miestnych obcí zamerané na zvýšenie
kvality života ich obyvateľov (malá
infraštruktúra, verejné priestranstvá
a pod.), komunitné a terénne ambulantné sociálne služby, podporí rozvoj
podnikania a tiež niekoľko projektov
podpory zakladania malých nepoľnohospodárskych podnikov. V rámci uvedených priorít stratégie CLLD
bude MAS implementovať minimálne
5 čiastkových opatrení PRV a 5 aktivít
v IROP, ktoré si v procesoch prípravy
stratégie miestna komunita naprogramovala.
Kto môže byť žiadateľom o finančné
príspevky?

Žiadateľom o nenávratný finančný
príspevok musí byť oprávnený žiadateľ, ktorý je definovaný v rámci podmienok jednotlivých výziev. Nemusí
však byť členom MAS Dolné Záhorie,
musí mať registrované sídlo alebo
prevádzku na území MAS Dolné Záhorie.
Aktuálne vyhlásené výzvy na predkladanie projektov a podrobné informácie k podmienkam vyhlásených výziev nájdete na našej stránke:
www.masdolnezahorie.sk.
Členstvo v MAS zostáva otvorené aj pre
ďalšie relevantné subjekty alebo fyzické
osoby z dotknutého územia, ktoré prejavia záujem a odhodlanie sa podieľať
na širokom spektre činností MAS, ktorých strategickým cieľom je:
„Využitím vnútorného potenciálu územia
prostredníctvom integrovaného prístupu
k miestnemu rozvoju vedenému komunitou zvýšiť do roku 2023 jeho konkurencieschopnosť, výkonnosť a adaptabilitu,
pri súčasnom zvyšovaní kvality života jeho
obyvateľov a návštevníkov a pri rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja“.
Mgr. Adriana Očenášová, projektový manažér MAS Dolné Záhorie
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Reštart futbalu v Lozorne

Oficiálne foto mužstva v sezóne 2019/2020

Vážení priatelia, priaznivci futbalu v Lozorne! Situácia v lete
minulého roka v našom klube ŠK Lozorno, FO bola naozaj
kritická a reálne hrozilo, že seniorský futbal v Lozorne jednoducho po dlhých rokoch skončí. Po náročnom a hektickom
letnom období sa na poslednú možnú chvíľu podaril zložiť
káder A mužstva z 24 chalanov, prevažne Lozorňanov a prihlásiť tento tím do súťaže V. ligy OBFZ – vidiek. Potrebnú
úroveň fungovania mužstva a tréningového procesu zabezpečuje skúsený tréner Rudolf Rehák.

Sme jesenní majstri!

Výborný kolektív a pohoda v tíme sa premietla aj do tabuľky,
kde po jesennej časti mužstvo figuruje na 1.mieste so ziskom
26 bodov. Dominuje najmä v domácich stretnutiach, v ktorých všetky zápasy vyhralo. Veríme, že v dobrých výkonoch
bude aj naďalej pokračovať a atraktívnym herným prejavom
pritiahne na náš štadión čo najviac fanúšikov aj v jarnej časti
súťaže.

Sústredenie A mužstva Podkylava, Myjavské kopanice.

K tomu sa prispôsobila aj zimná príprava, ktorá začala
14.1.2020, počas ktorej náš tím preverili najmä mužstvá zo
4. Ligy. Absolvovali taktiež 4-dňové kondičné sústredenie v
Podkylave na myjavských kopaniciach.
Zmeny nastali aj v štruktúrach vedenia klubu, keď na januárovej členskej schôdzi bol zvolený nový výbor FO: Ležák
Martin, Gecler Juraj, Karovič Tomáš, Jánoš Oliver, Vajay Ján.
Cieľom nového výboru je zlepšiť celkový systém fungovania
klubu, v ktorom bude vládnuť rodinná atmosféra založená na
dobrých priateľských vzťahoch. Okrem
A mužstva je našou prioritou zamerať sa
aj na mládež. Momentálne má náš klub
6 mládežníckych mužstiev - U5, U7, U9,
U11, U15 a U19, čo znamená, že máme v
klube okolo 70 detí a mládeže.
Týmto by sme chceli pozvať všetkých našich verných fanúšikov, ako aj širokú verejnosť na prvý jarný majstrovský zápas,
ktorý sa uskutoční 28.3.2020 na pôde
Plaveckého Štvrtka. Zároveň by sme sa
chceli poďakovať všetkým našim podporovateľom, fanúšikom a najmä vedeniu
obce za finančnú podporu a ich celkový
záujem o futbal v obci, bez ktorého by ŠK LOZORNO, FO nemohlo fungovať.
Výbor ŠK Lozorno, FO

Naša prípravka, kategória U9.
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Výročná členská schôdza Klubu turistov Lozorno
Členovia Klubu turistov Lozorno sa stretli na výročnej členskej schôdzi dňa 10. januára 2020 v sále ŠK Lozorno. Vyhodnotili akcie za rok 2019 a oboznámili sa s plánom na rok

2020. Ponuka je pestrá, každý turista si vyberie podľa chuti a
svojich fyzických schopností. Pochutili si na dobrom guláši z
diviny a zabavili sa pri živej muzike Notečka.

Obecná zabíjačka

pod záštitou starostu obce Lozorno sa konala v sobotu 8. februára 2020 v sále ŠK Lozorno. V réžii turistov to bola obec-

ná zabíjačka už ôsma v poradí. S veľkým úsilím, obetovaním
vlastného času, pod vedením predsedu KTL Alojza Dvorana,
sa zhostili tejto náročnej akcie. Nakúpiť rôzny materiál, prílohy, podovážať všetko potrebné niekoľko dní vopred, napr.
kotlov bolo 12 ks, vyžadovalo veľa času a námahy. Vo štvrtok
sa pripravovali jednotlivé suroviny, v piatok sa vyrábali výrobky určené na predaj v sobotu. V sobotu sa od rána všetko
dolaďovalo, či v sále či „v pekle“ (kuchyni), kde podmienky na
takéto akcie sú skutočne nedostatočné, čo sa týka vybavenia
a priestoru. Napriek tomu sa desiatky ochotných rúk turistov snažili, aby sa návštevníci a konzumenti zabíjačkových
špecialít cítili príjemne. Myslím si, že je namieste poďakovať
sa všetkým, ktorí vytvorili pohodovú atmosféru, ku ktorej
prispeli svojím vystúpením aj mažoretky Soffi z Lozorna a
detský spevácky zbor Superar zo ZŠ Lozorno. A napokon živá
muzika Notečka od 12.00 hod. vyhrávala a ľudia sa bavili ako
sa patrí na pravej „dedinskej zábave“ do neskorých večerných
hodín.
Soňa Foltýnová, KTL

Poznaj „lozorské hory“
Turisti absolvovali turistiku dvakrát s tematickým názvom
„Poznaj lozorské hory“. Prvá prechádzka viedla z Lozorna do
Prepadlého, ktoré sa nachádza pri Košarisku, tu vchádza potok do jaskynných priestorov a vychádza v kameňolome pri
Borinke. Vrátili sme sa cez Košariská popri Silabovom kríži
späť do Lozorna.
Druhá túra smerovala cez Močiarnu na vrch s názvom Strmok. Tu sme na strom osadili výškovú tabuľu. Pokračovali
sme cez Červený domček, Ohek, Vinohrady.
Text a foto: Alojz Dvoran

Kysucká bežkovačka
Tak ako po iné roky
aj tento rok sme
znovu vyrazili na
už trochu tradičnú
„kysuckú bežkovačku“. Opäť sme
si
pripomenuli
krásu zasnežených
Kysúc a stretnutie
s našimi priateľmi
turistami z Čierneho. Účasť bola
hojná, k tradičnej
silnej bežkárskej
zostave sa pripojili aj odvážni nováčikovia a lyžiari. Penzión
Javorník, ktorý sa nachádza v Makove - časť Kasárne nám
slúžil ako základňa a zároveň dočasný domov.
Prvý deň hneď zrána sme správne namazali bežky a úspešne
absolvovali trasu Kasárne - Melocik a späť v dĺžke 24 km s
prevýšením 750 m. Trasa bola čerstvo upravená. Sprevádzalo
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nás slnko a silný vietor a na záver cesty sa pridal i mesiac.
Nasledujúci deň sa k nám pripojili naši priatelia turisti z klubu AHA Čierne. Spolu v posilnenej zostave sme vyrazili na
ďalšiu trasu Kasárne - Postáš - Kohútka, ktorá bola v dĺžke
25km s prevýšením 960 m. Dobrá nálada a fantastické výhľady s inverziou prispeli k skvelému zážitku.
Tým, ktorým bolo málo, posledný deň si pridali trasu Bumbálka - Kmínek - Janošci a späť v dĺžke 12 km s prevýšením
300 m. Po celý deň sme mali vŕzgajúci sneh a úžasné výhľady na široké okolie. Druhá skupina využila posledný deň na
zjazdové lyžovanie, keďže zjazdovku 700 m dlhú sme mali
priamo pri ubytovni.
Naši priatelia z Kysúc nám opäť pripravili skvelé trasy, a tak
sme si mohli užiť víkend plný zážitkov, rozprávkové počasie a
veľa zábavy v kruhu úžasnej partie, za čo im aj takto chceme
poďakovať. Už teraz sa tešíme na nasledujúci rok.
P. Došeková, foto: A. Dvoran
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Prekvapenie na poľovníckej chate
ľovníckeho združenia a prítomnými
pedagógmi. Po odovzdaní vysvedčenia deti dostali drobné upomienkové
predmety a malé občerstvenie. Počas
konzumácie si mohli podrobne prejsť
všetky priestory poľovníckej chaty a
oboznámiť sa s jej vnútorným vybavením a výzdobou. Podľa reakcií detí nám
dospelým bolo jasné, že dnešné deti nezaujímajú len mobily alebo počítače, ale
aj reálna príroda, ktorá ich obklopuje.

Členovia poľovníckeho združenia Podhorie Lozorno pripravili v spolupráci s
pedagógmi zo Základnej školy v Lozorne pre žiakov piateho ročníka spoločne
prekvapenie. Využili skutočnosť, že
súčasťou vyučovacieho procesu týchto
žiakov je vytvorenie priestorového modelu lesných ekosystémov. Umiestnili
žiakmi vytvorené modely do priestorov
poľovníckej chaty Dolinka. V deň odovzdávania polročných vysvedčení sa
žiaci 5.A a 5.B triedy nič netušiac vydali
na pokyn svojich pedagógov na krátku
túru do okolia obce, ktorá ich doviedla
až do priestorov našej poľovníckej chaty.

ju člen poľovníckeho združenia pán
Peter Osuský oboznámil pomocou obrázkov so základným rozdelením plemien poľovníckych psov aj ich využitím
v poľovníckom živote. Ako sa ukázalo,
množstvo žiakov na obrázkoch spoznalo svojich štvornohých kamarátov, ktorých chovajú doma. Deťom boli následne prezentované aj aktivity poľovníkov
pri ochrane prírody a zveri počas celého
roka. Za týmto účelom im boli prezentované v okolí chaty prakticky rôzne
druhy kŕmidiel a
soľníkov, ich konštrukcia a umiest-

nenie. Taktiež bolo
žiakom vysvetlené
akými krmivami je
zver prikrmovaná.
Tu ich privítal predseda poľovníckeho
združenia Podhorie Lozorno pán Ján
Haramia. V krátkosti predstavil činnosť
nášho poľovníckeho združenia v oblasti
ochrany prírody a zachovaní genofondu zveri. V tejto súvislosti vyzdvihol s
potešením aktivitu a úsilie piatakov pri
tvorbe modelov lesných ekosystémov
ako ich snahy o porozumenie a znalosť
života flóry a fauny v prírode. Súčasne
vyzval prítomných mladých priateľov
prírody, aby po jednotlivých skupinách
prezentovali svoje priestorové modely
lesných ekosystémov prítomným členom poľovníckeho združenia. Za týmto účelom sa žiaci rozdelili na dve skupiny, pričom jedna zo skupín zostala v
priestore okolia chaty. Tejto skupine
bol na občerstvenie ponúknutý teplý
čaj a s ohľadom na počasie sa zohrievala pri nakladenom ohníku. Súčasne

Po absolvovaní tejto časti sa skupina,
ktorá absolvovala ukážky v okolí chaty
presunula do vnútra chaty a vymenila
sa s ďalšou skupinou. Vo vnútri chaty
piataci prezentovali predsedovi poľovníckeho združenia tvorbu a spôsob
vytvorenia jednotlivých priestorových modelov lesných ekosystémov,
za čo boli následne
odmenení diplomami. Nasledovalo
prekvapenie - odovzdanie polročných
vysvedčení priamo
v priestoroch poľovníckej chaty a
to predsedom po-

Na záver stretnutia predseda poľovníckeho združenia pán Ján Haramia
poďakoval žiakom aj pedagógom za
ich úsilie, ktoré vynaložili na tvorbu
modelov lesných ekosystémov, ale aj za
ich aktívny prístup pri ich prezentácii.
Spoločne sa tešíme na ďalšie podujatie v spolupráci so základnou školou,
ktorým bude výtvarná súťaž žiakov s
tematikou života v prírode. Výtvarné
diela žiakov budú následne vyhodnotené a ocenené v rámci celookresnej
chovateľskej prehliadky, organizovanej
Okresnou poľovníckou komorou v Malackách.

Táto chovateľská prehliadka sa uskutoční v priestoroch sály ŠK Lozorno v
dňoch 27. – 28. marca 2020. Na tejto
chovateľskej prehliadke radi privítame
nielen poľovníkov a priateľov prírody,
ale aj širokú verejnosť.
Pavol Mikulášek,
člen výboru PZ Podhorie Lozorno
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