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zadarmo

Čím je človek starší, tým si úspechy viac váži

Rozhovor s Filipom Lehmanom, Lozorňanom a profesionálnym hráčom basketbalu,
ktorý už od detstva zažíva, že za každým úspechom je veľa driny.
takmer celý deň som vždy trávil v Bratislave
a domov som prišiel až večer.
A prečo ťa ako dieťa oslovil práve tento
šport?
Od malička som bol športovo naladený,
doma sme pozerali často šport v televízii.
A práve basketbal sa mi zapáčil. Prišlo mi to
ako niečo nové, zaujímavé, lebo v Lozorne
sa hrával iba futbal.
Ako dlho sa tomuto športu venuješ?
Už veľmi dlhý čas. Ako som spomenul od
mojich ôsmych rokov, takže hrávam už
17 rokov. Dosť.
Čo ťa basketbal naučil, alebo čo ti dal do
života?

Ako si spomínaš na svoje začiatky s basketbalom?
Začiatky boli ťažké a náročné. Bolo to veľmi vyčerpávajúce, nie len pre mňa, ale aj
pre mojich rodičov, keďže mnohokrát prišli
unavení z práce a ešte ma museli odviezť
na tréningy, na ktoré som začal chodiť, keď

Hlas verejnosti

som mal osem rokov. Tréningy som mal
každý druhý deň, trvali minimálne hodinu
a potom cesta späť domov. Zápasy alebo
turnaje boli väčšinou cez víkend, takže opäť
boli zamestnaní aj oni. Neskôr som už cestovával sám autobusom. Po začatí štúdia
na gymnáziu v Bratislave to už bolo ľahšie,
pretože som nemusel toľko cestovať, ale

Vďaka basketbalu som veľa cestoval.
Nielen po Slovenku, ale často sme chodievali na turnaje aj do zahraničia. To sa mi páčilo. Spoznal som veľa ľudí a našiel si mnoho
kamarátov, či už medzi spoluhráčmi alebo
protihráčmi. Približne od sedemnástich
rokov už nebývam s rodičmi. Musel som
sa naučiť zodpovednosti a samostatnosti.
Prispôsobovať sa takmer každé dva roky
novému prostrediu, keďže hrávať v jednom
klube dlhšie ma príliš neláka. Neskôr mi to
príde už ako stereotyp.
pokračovanie na str. 6

Dôležité čísla

Milí občania,

Starosta

+421 905 530 623

ak nemáte možnosť chodiť na obecné
zastupiteľstvá, ale máte nezodpovedané
otázky, Spravodaj vám chce dať priestor,
aby ste mohli (hoci aj anonymne) posielať dotazy a podnety nášmu pánovi starostovi a poslancom.

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Svoje pripomienky píšte na adresu:
centrum.kultury@lozorno.sk
alebo
vhoďte do schránky na pripomienky, ktorá sa nachádza na OÚ Lozorno
a my ich dotyčným predstaviteľom obce
sprostredkujeme a v nasledujúcom čísle
uverejníme aj odpovede.

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

Ohlasovňa požia- +421 905 912 976
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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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 20.2.2013
ných geometrických plánov. Znenie predložených zmlúv treba dať do súladu s právnym
poriadkom.
OZ schvaľuje realizáciu a náklady na bezpečnostné opatrenia na zdravotné stredisko Lozorno vo výške 2308 Eur s DPH.
OZ v Lozorne schvaľuje žiadosť Športového
klubu Lozorno o dotáciu 12 000 Eur na energie ŠK v zmysle rozpočtu obce Lozorno, položka 632.
a/ OZ v Lozorne schvaľuje nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je prenájom lokality
Artézska studňa medzi PD Lozorno a Obcou
Lozorno.
b/ OZ v Lozorne schvaľuje zmluvy medzi
Obcou Lozorno a p. Barbuščákovou a p. Oškerom, ktorých predmetom je nájom lokality
Artézska studňa od obce Lozorno.
OZ v Lozorne poveruje starostu obce k uverejneniu žiadosti na predkladanie ponúk
na spracovanie PHSR pre obec Lozorno za
účelom získania väčšieho množstva ponúk
a zníženia nákladov na jeho tvorbu. Cenové
ponuky by mali obsahovať nacenenie jednotlivých úkonov zo strany spracovateľa.
OZ v Lozorne schvaľuje ukončenie nájomnej
zmluvy medzi Športovým klubom Lozorno
a obcou Lozorno zo dňa 1.11.2003 a schvaľuje uzatvorenie nájomných zmlúv medzi obcou Lozorno a Športovým klubom Lozorno,
medzi Obcou Lozorno a Tenisovým oddielom
Lozorno o.z, ktorých predmetom bude nájom pozemkov a budov na základe prilože-

Starosta obce podal informáciu o vykonaných
prácach v dome smútku (oprava WC v priestoroch pivnice domu smútku).
Starosta informoval o nákladoch na zimnú
údržbu miestnych komunikácií.
Starosta informoval OZ, že zvolal zasadnutie
krízového štábu CO z dôvodu možných povodní v dôsledku rýchleho topenia sa snehu.
Starosta informoval OZ o vypracovanom
znaleckom posudku na hodnotu obecných
pozemkov v lokalite pod priehradou.
Ing. Gombita informoval Obecné zastupiteľstvo, že odmietol podpísať zápisnicu
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Lozorne konaného 23.1.2013, nakoľko starosta obce doplnil zápisnicu až po obecnom
zastupiteľstve.
Starosta obce otvoril diskusiu o pripravovanom návrhu riešenia Rómskej problematiky
v Obci Lozorno.
Ing. Mgr. Vlček - pýta sa prečo ísť cestou

vysporiadavania, navrhuje, ak niekto o niečo žiada, je potrebné, aby mal vysporiadané
v prvom rade záväzky voči obci, prečo pozemky, ktoré rómski občania užívajú neoprávnene neriešiť nájomnou zmluvou, netreba hranice posúvať, navrhuje zmapovať pozemky
v kolónii, navrhuje v prípade, že obec pozemky odpredá občanom v rómskej kolónii, aby
mala obec predkupné právo, aby sa nestalo,
že pozemok odpredajú tretej osobe.
Mgr. M. Stanislav – rozširovanie rómskej
kolónie znamená rozširovanie problémov,
kde máme pozemky alebo kde obec plánuje
vyčleniť pozemky na prenájom aj pre ostatných obyvateľov, pýta sa kto zaplatí poplatok
za vyňatie, treba riešiť komplexne, či sa jedná
o občana rómskeho pôvodu alebo ostatných
občanov, ak majú rovnaké práva a povinnosti.
Ing. Bojkovská navrhuje začať vysporiadanie
pozemkov vo vnútri kolónie, navrhuje, aby
obec bola nápomocná pri vysporiadavaní
jestvujúcich pozemkov užívaných pod rodinnými domami a následne potom pozemkov,
ktorý užívajú a to po dohode s obcou.
Pani Andrea Styková navrhla, aby sme riešili existujúce veci a až potom riešili sociálny
program rómskej osady, ak budeme viesť
rómskych spoluobčanov k tomu, aby si pozemky odkúpili, oni sami budú proti tomu,
aby sa tam umiestňovali ďalšie UNIMO bunky počas noci.
Pán Adamkovič sa pýtal, či je rómska kolónia
zakomponovaná v územnom pláne. Navrhol,
aby sa umiestnili dopravné značky, aby sa
do rómskej osady nedostali nákladné autá
s UNIMO bunkami.

Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 27.2.2013
OZ v Lozorne súhlasí s tým, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie - Zmien a doplnkov č.4 ÚPN Obce Lozorno
- potrvá najviac tri roky od uzatvorenia očakávanej zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2013 medzi Obcou Lozorno a Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 20.3.2013
OZ v Lozorne podľa zák. č. 253/1994 Z.z., v
znení neskorších predpisov rozhodlo o plate
starostu. Preto na základe § 3 ods. 1) citovaného zákona patrí starostovi plat vo výške
určenej priamo zákonom, plus navýšenie o
31% v celkovej sume 2 289 Eur, s platnosťou od 1.1.2013

OZ v Lozorne schvaľuje ukončenie prác
na obstaraní Zmien a doplnkov č. 4/2012
územného plánu obce Lozorno.

OZ v Lozorne navrhuje presunúť bod rokovania - Schválenie dodávateľa – spracovateľa PHSR obce Lozorno (plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja) na r. 2014 – 2020 na
základe výberového konania (cenových ponúk)
na budúce zasadnutie a predvolať obidvoch
predkladateľov ponuky na spracovanie
PHSR na prezentáciu ich návrhu.

OZ v Lozorne schvaľuje nové nájomné
zmluvy medzi obcou Lozorno, ŠK Lozorno
a TO Lozorno. Nové zmluvy nahradia pôvodnú zmluvu medzi obcou Lozorno a ŠK
Lozorno zo dňa 1.11.2003.
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Obecné zastupiteľstvo súhlasí s obstaraním
zmien a doplnkov č. 5/2013 územného plánu obce Lozorno.

OZ v Lozorne schvaľuje podanie prihlášky
obce Lozorno za člena OOCR (Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie).

OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku parc.č. 674, odčleneného
podľa GP č. 16/2013 ako diel 7 o výmere
25m2, zlúčený do parc.č. 175/1 a diel 8 o
výmere 23m2, zlúčený do parc.č. 176/1, do
výlučného vlastníctva kupujúcej Aleny Chlpekovej r.Jánošovej, bytom Lozorno č. 529
v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v cene 3,30 EUR/
m2. Ide o priľahlý pozemok, ktorý svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s domom a záhradou kupujúcej, ktorá ho doposiaľ užíva v presvedčení,
že ide o pozemok v jej vlastníctve.
pokračovanie na str. 3
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OZ v Lozorne schvaľuje odkúpenie novovytvoreného pozemku parc.č. 176/4, zameraného podľa GP č. 16/2013, skladajúceho
sa z dielu 1 o výmere 5m2, odčleneného z
pozemku parc. reg. „C“KN č. 175/1 a z dielu
6 o výmere 15m2, odčleneného z pozemku
parc. reg. „C“KN č. 176, ktorých výlučnou
vlastníčkou je predávajúca Alena Chlpeková, bytom Lozorno č. 529 v prospech obce
Lozorno v cene 3,30 EUR/m2. Predmetný
pozemok tvorí súčasť obecnej komunikácie
na ul. Kozinská a je v záujme obce si tento
majetko - právne usporiadať.

Spravodaj obce Lozorno
Starosta obce informoval o potrebe postupného dobudovania ČOV - likvidácia kalu a
technologické dobudovanie 4. linky. Navrhol zobrať úver.
Konateľka LOZORNO spol. s r.o.,
p. L. Hájniková, podala informáciu o vypúšťaní odpadových vôd do povrchových.
Bude potrebné zakúpiť odstredivku a dohodnúť sa, či úver zoberie obec, alebo Lozorno spol. s r.o.
Ing. Mgr. J. Vlček podotkol, prečo by úver
mala zobrať LOZORNO spol. s r.o., keď
ČOV je majetkom obce.

Starosta obce podal informáciu o cenovej
ponuke na verejné osvetlenie obce. Jedná sa
o nízkoenergetické LED osvetlenia v sume
cca od 50 – 730 EUR.

Ing. Ľ. Gombita pripomenul možnosť uvoľnenia finančných prostriedkov z úveru na
Materskú školu. Ak by sa ale mal zobrať ďalší úver, tak nech ho zoberie obec.

Starosta obce informoval o vybudovaní
stacionára pre seniorov vo výške nákladov
od 25 000 – 30 000 EUR. Celkové ročné
prevádzkové náklady by predstavovali cca
32 850 EUR.

Mgr. M. Stanislav podotkol, že máme repasovanú odstredivku kalu, čo by obec stála
nová?

Pán Mgr. M. Stanislav podal námietku voči
zriadeniu stacionára pre seniorov a podotkol, že podobné zariadenie už vlastne
máme – Denné centrum pre seniorov (Klub
dôchodcov), ktoré je registrované na BSK.
Dôležitejšie je obsadiť priestory zdravotného strediska (bývalá očná ambulancia) lekármi ako napr. gynekoĺógom a ortopédom.
Starosta obce podal informáciu o sťažnostiach občanov na Hlavnej ulici ohľadom
kanalizačných poklopov – p. Jánošovej
a p. Minaroviča.

Ing. J. Bojkovská potvrdila, že vyvážať kal
na poľnohospodársku pôdu je zakázané,
treba zakúpiť novú odstredivku.
Mgr. Stanislav navrhol prejednať celú situáciu s odborníkmi.
Starosta obce informoval o rekonštrukcii
ambulancie MUDr. Kubičku a MUDr. Kanasovej. Jedná sa o výmenu dlažby vchodovej časti, nové podlahy v ambulanciách
a na chodbe, rekonštrukcia komína, nové
omietky a vymaľovanie priestorov, možno
nové elektrické rozvody.

Informácia RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska)
RTVS spustila infolinku na pomoc občanom, ktorí si uplatňujú nárok na úľavy
z platenia úhrady za služby verejnosti
poskytované RTVS.
Infolinka s telefónnym číslom 18288 je
k dispozícii 7 dní v týždni od 8.00 do 20.00
hod..

OZNAMY OBCE
Obecné zastupiteľstvo
Pozývame vás na najbližšie zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktoré bude
22. 05. 2013. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné, konajú sa vždy
v stredu v čase o 17.00 hod. v zasadačke
Obecného úradu v Lozorne, pokiaľ nebude vopred dohodnuté inak.

Zároveň RTVS informuje, že bol predĺžený termín na predkladanie požadovaných
dokladov do 30.júna 2013. Dokumenty
môžete zasielať aj v elektronickej podobe
na emailovú adresu uhrady@rtvs.sk. Viac
informácii na www.lozorno.sk.

Starosta obce informoval o zriadení miestneho rozhlasu na Borovicovej ul., čaká sa
na cenové ponuky. Zároveň informoval o
možnosti podávať informácie o správach
prostredníctvom sms správ.
Starosta obce informoval prítomných
s problémami vo výstavbe Materskej školy
firmou RESTAV SK Žilina. Navrhol tieto
možnosti :
- zrušiť verejné obstarávanie a vypísať
nové...
- nájsť vhodného koncesionára
- po vypovedaní zmluvy s RESTAV-om, zadať dostavbu MŠ priamo inému dodávateľovi. Hrozí pokuta 5% zo zmluvnej ceny.
Ing. Mgr. J. Vlček podotkol, či škôlka
p. Bystroňovej na Gozovskej ul. nepokryje
potreby.
Hlavná kontrolórka obce podala správu
o vykonanej kontrole na Základnej škole a o prijatých opatrenia na odstránenie
nedostatkov.
Hlavná kontrolórka podala tiež informáciu
o poskytovaných dotáciách z rozpočtu obce
Lozorno.
Starosta obce podal informáciu o výberovom konaní na opravy ciest, ktoré by mali
hotové do 30.6.2013. Jedná sa o ul. Vendelínska, Zvončínska, Dlhá, most pri Color
Car servis v zmysle PD.

Podľa inštrukcií je možné do nich vhadzovať starú obuv, oblečenie, textil, či hračky,
všetko čisté a riadne zabalené.
Náklady pre našu obec s ich spravovaním
a odvozom nebudú žiadne. Všetko zabezpečuje zazmluvnená firma. Kontajnery sú
rozmiestnené na dobu neurčitú. Technicky sú vybavené špeciálnym zariadením,
ktoré umožňuje vhodenie kusov oblečenia
dnu, ale vytiahnuť ich von už nie je možné.
Zberné nádoby nájdete na uliciach: Potočná a na Športovom nám. (pri zdravotnom
stredisku).

Kontajnery ECO TEXTIL
Asi ste si už všimli, že sa v našej obci objavili nové kontajnery s názvom ECO TEXTIL. Ide o ďalšiu formu separácie odpadov
a zároveň možnosť pre vás sa ekologicky
zbaviť obnoseného a nepotrebného šatstva.
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Podelili sme sa

Už tradične aj tento rok sme sa mohli počas
pôstu zúčastniť akcie Podeľme sa!, ktorú
organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska. Stretli sme sa na fare a spoločne sme
si dali výbornú polievku, ktorú navarili
p. Mária Demeterová a Lucka Haráková,
ktorým týmto ďakujeme. Druhý chod sme
si odopreli a peniažky, ktoré sa na tejto akcii
vyzbierali, boli venované krízovému centru
Dorka vo Zvolene. Toto centrum pomáha ohrozeným rodinám s deťmi a mladým
ľuďom po odchode z detských domovov.
Pre nás to bola tiež príležitosť si spoločne

- mladí aj starší - chvíľu posedieť a podebatovať v rodinnej atmosfére.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto podujatia
zúčastnili a prispeli, či už finančne alebo napiekli chutné koláčiky, p. farárovi za ochotu
a poskytnutie priestoru a malá návnada do
budúcna: svoju účasť na budúci rok prisľúbil
aj otec arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Tak o rok dovidenia!
bh, Foto: Zuzka Kiňová

Co starenka varili ked nemjeli na maso?
Taška do mlieka: Cesto - múka hrubá,
nastrúhané varené zemiaky, vajíčko, voda,
troška soli. Vypracovať cesto, ktoré sa dá
po odstátí vyvaľkať na plát. Dobre pomastiť a na hrubo posypať krupicou. Krupica sa
najprv na panvici popražila, potom podliala, aby zmäkla. Stále miešať, aby bola vláčna, roztierateľná. Po vychladnutí natrieť
na vyvaľkané cesto, pokvapkať roztopeným
maslom, alebo masťou. Osladiť a dať troška
škorice. Zrolovať ako závin. Aj vrch závinu
dobre pomastiť a do chrumkava upiecť.
Vychladnuté narezať na úhľadné kusy, dať
do veľkej spoločnej misy a zaliať horúcim
sladkým mliekom.
Z tohto cesta sa robili aj pirohy (koblihy).
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Spoločenské okienko

O tom bola spoločná večera. Vtedy sa určite
rodina spolu stretla.
Zemiaková (krumpolová) omáčka: Očistené zemiaky sa dali variť s troškou soli. Urobila sa z chlebovej (hladkej) múky tmavá
zápražka, ktorá sa po vychladnutí rozmiešala do hladka s malým množstvom vody
a vliala do uvarených zemiakov. Na stíšenom ohni sa miešala „tlačákom“. Zemiaky
sa tým roztláčali na hladkú kašu. Niektoré gazdiné pridali roztlačený cesnak, iné
popraženú cibuľku. Vždy však do stredu taniera pridali lyžicu dobrej smotany. (Skúste
s čerstvým chlebom). Ak sa ku zemiakom
dali spolu variť krúpy, bol z toho „šterc“.
Vaša spoluobčianka

Zomreli
Zemanová Mária
Kachyňová Mária
Danihelová Viera
Foltýn Franišek
Demeter Martin
Ondrovič Karol
Gavlasová Adela
Masarovič Ján

Narodili sa
Masár Maximilian
Šarkoziová Veronika
Dedinská Marianna

62 rokov
62 rokov
57 rokov
70 rokov
75 rokov
86 rokov
78 rokov
76 rokov
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Kríže

Kríž je jedným z najstarších symbolov,
ktoré ľudstvo pozná a rozličné interpretuje. Jedným z jeho významov je rozdelenie
sveta na štyri elementy, ktoré predstavujú
oheň, vietor, vodu a vzduch alebo sakrálnu
(duchovnú) a profánnu (svetskú) podstatu
všetkého. Nám sa však najmä spája s kresťanstvom, konkrétne ukrižovaním Ježiša
Nazaretského alebo Pietou. Je to príklad
toho, že išlo o Boha, ktorý bol schopný sa
obetovať pre ľudstvo a teda ho vykúpiť.
Avšak zaujímavosťou je, že prvotní kresťania sa s krížom nedokázali stotožniť, pretože v tých dobách to bol bežne používaný
mučiaci nástroj (napríklad v starovekom
Ríme). Pevnou súčasťou kresťanstva sa stáva vtedy, keď prežehnanie začalo byť akýmsi
rituálom chrániacim pred démonmi. Avšak
motív ukrižovaného Ježiša Krista (krucifix) sa začal používať vo väčšej miere až od
5.st. n.l. Je to z toho dôvodu, že bol symbolom utrpenia, ale na druhej strane mohlo ísť
o vyobrazenie Ježiša Krista ako Boha v ľudskej podobe (Boh netrpí, ukrižovanie = utrpenie), čo sa priečilo prvotným myšlienkam
tohto náboženstva a neskôr viedlo dokonca
ku kríze a vnútornému rozkolu. Dnes je kríž

Kríž od: Gábriš Michal
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najmä symbolom utrpenia, ale na druhej
strane aj víťazstva a obetovania sa.
Kríže majú mnoho podôb a nájdeme ich
na rozličných miestach. Okrem sakrálnych
stavieb sú viditeľné i v obytných a hospodárskych budovách, ale napríklad aj pri poliach, či pri cestách. Ich hlavná funkcia bola
slúžiť ku cti a chvále Boha, okrem toho ak
sa nachádzali v blízkosti polí, mali za úlohu
chrániť a priniesť požehnanú úrodu, ak pri
cestách využívali ich najmä pútnici. Takéto
kríže nájdeme aj v Lozorne. Niektoré z nich
boli premiestnené, napríklad kvôli kolektivizácii a ich význam a funkcia sa stratili.
Ako príklad slúžia kríže pri cintoríne. Najstarší z nich pochádza z roku 1811 (podľa
starších fotografií ešte pred opravou) a je
od Michala Gábriša (Michaelis Gabris).
Avšak kanonická vizitácia vo farnosti datuje najstarší kríž do roku 1815. Tento kríž,
v tomto prípade krucifix je na svojom terajšom mieste pravdepodobne od roku 1983.
Ďalší z krížov (taktiež krucifix) pochádza
z roku 1900 a darovali ho Ondriaš Florian
s manželkou. Pretože sa nachádza najbližšie
k cintorínu, je pravdepodobné, že bol
na nové miesto premiestnený ako posledný. Posledný kríž je z roku 1912 a dala ho
postaviť Kovanics Dorota. Je zároveň iný
ako zvyšné dva, lebo nezobrazuje samotné
ukrižovanie, ale Pietu. Na terajšie miesto
bol premiestnený asi v roku 1983. I keď
poznáme pôvodných majiteľov týchto kul-

Kríž od: Kovanics Dorota

túrnych pamiatok, starostlivosť o ne pripadla Obecnému úradu. Je to nielen kvôli
tomu, že sa zmenil život obyvateľstva, ale
v mnohých prípadoch preto, lebo potomkovia buď nevedia, alebo nemajú záujem
sa starať o to, čo ich predkovia vybudovali.
Nedávno prebehla ich oprava. Na náklady
obce boli vyčistené pieskovaním, ktoré nepoškodzuje pôvodný materiál, tak ako to
bolo pri náteroch použitých v minulosti a tým sa predlžuje ich životnosť.
Denisa Lehmanová
Foto: Adriana Lehmanová a Julo Nagy

Kríž od: Ondriaš Florian
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Čím je človek starší, tým si úspechy viac váži
dokončenie zo str. 1

No a na každý aj ten najmenší úspech si
pamätám a rád na ne spomínam spolu s rodinou a priateľkou, pretože len my vieme,
koľko driny a hodín tréningu za tým všetkým je.
Aké máš plány do budúcna?

Nemal si niekedy chuť skončiť s basketbalom?
Určite boli také stavy a niekedy ešte aj sú.
Súvisí to s rôznymi faktormi, ako napríklad
keď ťa tréner nedáva hrať na zápase, alebo
sa ti dlhodobo nedarí podľa predstáv. Nebodaj sa vážnejšie zraníš. Síce ja keď som si
zlomil ruku, som o konci neuvažoval. Skôr
keď mi nesadol tréner, čo bolo asi dvakrát.
Aké máš za sebou úspechy?
Úspechov je viac, vždy sú to však úspechy
celého kolektívu. Počas žiackych rokov
sme vyhrali Majstrovstvá Slovenska. Bolo
to super, všetci sme tam po sebe od radosti skákali a obzerali si „zlaté medaily“. Bol
som ešte chlapec a prvýkrát som niečo
dosiahol. Na strednej škole sme postúpili
na Majstrovstvá sveta stredných škôl do
Brazílie, kde sme skončili na 9. mieste. Si
predstav, keď 15-ročným chalanom povieš,
že ak vyhrajú, pôjdu do Brazílie. Cesta tam
a celé MS, to bolo niečo neskutočné. Potom
to boli ešte nejaké popredné umiestnenia
na medzinárodných turnajoch. V seniorskej kategórii to je dvakrát 2. a raz 3. miesto
na Slovensku. Tieto umiestnenia boli
najprv v daný okamih sklamaním, ale
s odstupom času sa na to pozerám inak.
Ešte spomeniem minuloročné víťazstvo
v Slovenskom pohári. To bola paráda. So
spoluhráčmi sme si to poriadne užili. Ako
keď vidíš v televízii - šampanské strieka všade, no a ty si v centre toho diania.
Čo pre teba tieto úspechy znamenali?
Každý úspech vo mne určite niečo zanechal
a každý je inak výnimočný. Najmä som rád,
že prichádzali postupne. Inak som to prežíval, keď som bol ešte žiak základnej školy,
vtedy som to bral možno ešte viac ako zábavu. No a samozrejme inak počas štúdií
na strednej a vysokej škole. Čím je človek
starší, tým si úspechy aj viac váži a pristupuje k tomu všetkému zodpovednejšie. Sleduje ťa a pozná viac ľudí a ty musíš podať
taký výkon, aby si sa zaň nemusel hanbiť.
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Uvidíme, ako sa vyvinie situácia s basketbalom. V dnešnej dobe má veľa klubov finančné problémy - či sa jedná o Slovensko alebo
Európu. Neplnia si svoje záväzky voči hráčom a preto je ťažké teraz povedať, či budem na 100 % hrávať basketbal. Záleží samozrejme aj na mojom zdraví, pretože vždy
môže prísť vážnejšie zranenie, čo ma vyradí
z basketbalového kolotoča. Radšej neplánujem, uvidíme v lete po sezóne, čo bude.
Venuješ sa aj inému športu okrem basketbalu?
Rád by som sa venoval viacerým športom,
ale nemám veľa voľného času. Maximálne
v lete po sezóne si idem občas zahrať streetball, futbal, alebo si zaplávať.
A súvisí tvoje aktuálne zamestnanie so
športom?
Momentálne je basketbal mojim zamestnaním. Minulý rok som síce ukončil vysokú
školu a rozmýšľal som o „serióznom zamestnaní“, ale prišla ponuka hrať ešte basketbal, tak som ju prijal a hrávam ho profesionálne. Vôbec nie je čas na nejakú inú
prácu popri tom. Divím sa sám sebe, že som
dokázal pri tom úspešne študovať a ukončiť
či už strednú alebo vysokú školu. Túto sezónu hrám za Levice, ktoré okrem slovenskej ligy hrajú aj českú. Pravidelne mávame
tri zápasy týždenne. K tomu každý deň dva
tréningy, takže naozaj je to veľmi náročné
a vyčerpávajúce. Ale stále ma to - aj po toľkých rokoch - baví.
Rozhovor pripravila Veronika Grófová
Foto: archív FL

SKUPINOVÉ PREVENTÍVNE, REGENERAČNÉ
A LIEČEBNÉ SMS
CVIČENIA
Cvičenia SM systém MUDr. Smíška
- prevencia ochorení chrbtice a celého
pohybového aparátu
- cvičenie zmierňuje a odstraňuje bolesti
chrbta, skoliózu
- regeneruje poruchy medzistavcových
platničiek a kĺbov
- iné
Termíny celodenných skupinových
cvičení, kde sa naučíte základnú zostavu pre prevenciu a liečbu chrbta, kĺbov
a celkového držania a formovania tela.
1. 18. máj 2013 CK Lozorno od 10,00
hod. do 16,00 - 17,00 hod.
2. 25. máj 2013 CK Lozorno od 10,00
hod. do 16,00 - 17,00 hod.
3. 15. jún 2013 CK Lozorno od 10,00
hod. do 16,00 - 17,00 hod.
Prestávka na obed od 12,00 hod. do
13,00 hod.
Na cvičenie je potrebné špeciálne lano,
pokiaľ ho vlastníte, prineste si ho so sebou.
Kto lano nevlastní, má možnosť si ho u nás objednať a zakúpiť
na www.dio-vita.sk, odovzdáme ho na
cvičení i s daňovým dokladom.
Objednať sa na cvičenie je možné
na www.dio-vita. Cena celodenného
cvičenia je 40 EUR. Vybraný a objednaný
termín cvičenia je potrebné uhradiť najneskôr 10 dní pred termínom cvičenia
na naše číslo účtu 2620024248/1100,
VS je dátum cvičenia, do správy pre
prijímateľa uveďte svoje meno, daňový
doklad bude odovzdaný na cvičení.
Uhradená suma sa po tomto termíne
(10 a menej dní pred termínom cvičenia)
v prípade neúčasti nevracia, je možné
nahlásiť náhradníka.
Tí, čo sa rozhodnú na poslednú chvíľu,
informujte sa na www.dio-vita.sk, alebo na tel. 0908 121 141, či máme voľné
miesto.
V prípade vážnejšieho zdravotného stavu pohybovej sústavy prosíme, aby ste
konzultovali účasť na skupinovom cvičení.
V mieste je možnosť parkovania a stravovania - reštaurácia (nie je v cene kurzu).
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Bowling a Bar Lozorno
Bowling je šport, ktorý na Slovensku v posledných rokoch upútal
všetky generácie a v súčasnej dobe je to stále obľúbenejší spôsob zábavy. Lákadlom je často zdanlivá jednoduchosť, ale to len na prvý
pohľad. Veď hodiť bowlingovú guľu tak, aby zasiahla cieľ čo najpresnejšie, si vyžaduje presnosť a cit.
Cenník Bowlingu: Ceny sú uvádzané za dráhu na hodinu, nie na
osobu!!!!! Max. počet osôb na dráhe je 8.
14:00-17:00

17:01-20:00

20:01-22:00

22:01-02:00

Pon - Štv

6,5€

8€

10€

zatvorené

Piatok

8€

10€

10€

13€

Sobota

8€

10€

13€

13€

Nedeľa

8€

10€

10€

zatvorené

Bowlingové topánky: Poplatok za zapožičanie bowlingových topánok 0,50€ za pár. Ak si želáte rezerváciu, dráhy je možné objednať telefonicky alebo osobne

Vyskúšajte si u nás svoju zručnosť v bowlingu a využite naše služby
k odpočinku ako aj k pobaveniu. Príďte sa zrelaxovať „trochu inak“,
zbaviť sa stresu, zabudnúť na každodenné problémy a užiť si príjemné chvíle strávené s priateľmi alebo rodinou. Bowling a Bar je
miesto, kde sa budete cítiť príjemne a pohodlne. Našich zákazníkov si vážime a najväčšiu radosť máme, keď sa k nám radi vracajú.
V ponuke máme dve bowlingové dráhy spojené s barom, v ktorom
sa môžete občerstviť a nabrať silu. Pozývame Vás do príjemného
prostredia s príjemnou obsluhou a výhľadom na futbalový štadión,
ktorý nadšenci futbalu určite ocenia.
Nachádzame sa na Športovom námestí v Lozorne, v budove Športového klubu (bývalý kulturák) na 1. poschodí.
Otváracie hodiny
Pondelok - Štvrtok:

14:00 – 22:00

Piatok, Sobota:

14:00 – 02:00

Nedeľa:

14:00 – 22:00

424booku:
6
0
3
:
face o.
takt 48
Kon.: +4219ás aj nLaozorn
Tel jdete n a Bar
Ná wling
Bo
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Správa a pozvánka mužského speváckeho zboru „ENEM TAK“
Zbor sa pravidelne stretáva v klube každý
utorok, kde sa spievajú a učia nové piesne,
či sú to záhorácke, slovenské či moravské,
alebo sa udržujú staré piesne, ktoré sa kedysi spievali na svadbách a rôznych spoločenských stretnutiach. Na týchto večeroch
je zakázané rozprávať o chorobách, politike,
ale len o pesničkách, o športe, víne a muzike. Na tieto večery nám chodia i hostia
z iných dedín učiť sa nové pesničky alebo si
„enem tak zaspívat“.
Zbor je pozývaný na rôzne akcie, kde je
treba robiť dobrú náladu, či už prehliadkové vystúpenia alebo na ochutnávky vína
a podobne. Našou úlohou je zachovávať
tzv. „nehmotné bohatstvo“ nášho národa.
Pri tom nám veľmi pomáhajú vynikajúci
harmonikári páni Zajaček a Benkovič z Vysokej pri Morave, ale aj pán Česnek, ktorých
je už samo o sebe radosť počúvať.

vystúpenia podobných súborov, i my sme
sa rozhodli za spoluúčasti obecného úradu
zorganizovať vystúpenie speváckych zborov, a to v nedeľu 26. mája 2013 v sále ŠK
Lozorno. Na toto podujatie sme pozvali
zbor z Kuklova, zbor Skalického krúžku,
zbor z Dolných Orešian a naše tri lozornské
zbory.
Touto cestou by sme chceli toto podujatie spropagovať a pozvať celú obec na túto
akciu. Veľmi by nás potešilo, keby sa prišli
pozrieť a vypočuť si piesne aj mladí ľudia,
lebo v našej obci sa akosi vytratil tento ľudový spôsob zábavy. Týmto by sme chceli
prispieť ku zveľadeniu kultúrnej činnosti
v našej obci.
Tešíme sa na Vás, môžete si tiež pozvať hostí! Sála bude na to pripravená.
„ENEM TAK“

Pretože aj v iných dedinách po Slovensku,
Česku, alebo kdekoľvek inde sa konajú

Turisticko –
športové hry
dôchodcov JDS
Jednota dôchodcov Slovenska organizuje športové hry pre svojich členov v
rámci nášho okresu každý rok v inej obci.
Dňa 16.5.2013 sa uskutočnia v našej
obci v počte cca 350 osôb. Začínať budeme prehliadkou obce a okolia, vrátane
našej zaujímavej prírody, pokračovaním
budú – športové disciplíny zúčastnených
organizácií na miestnom ihrisku TJ.
Tešíme sa na prezentovanie nášho domáceho prostredia, dúfame, že naša
obec a okolie bude vyčistené pri jarnom
upratovaní, údržbe predzáhradok, ktoré bežne tvoria oázu kľudu, aby sme sa
mohli pokojne zaradiť medzi kultúrne
obce a aby sme zostali v pamäti prítomných návštevníkov.
Anna Hájková, JDS

Pozvánky na májové podujatia
Deň matiek
Pozývame Vás na celoobecnú oslavu Dňa
matiek, ktorá bude 12. mája 2013 od
15:00 hod. v CK Lozorno. V programe vystúpia mažoretky, deti z MŠ Lozorno, deti
zo ZŠ Lozorno, malí tanečníci z hip-hopovej
tanečnej skupiny S3T Kids a miestne spevácke súbory.

2013 od 15:00 hod. na „Vystúpenie speváckych folklórnych súborov“ v areáli ŠK
Lozorno (veľká sála). V programe vystúpia
naše miestne spevácke zbory a hostia: spevácky zbor Dolnoorešanka, spevácky zbor
z Kuklova a spevácky zbor Skalický
krúžok.
Tešíme sa na Vašu účasť!

Vystúpenie
folklórnych súborov

Míľa pre mamu

Mužský spevácky zbor Enem Tak a kultúrna komisia pod záštitou starostu obce
Lozorno Vás srdečne pozýva dňa 26. mája

Pozývame všetky detičky, rodičov a starých
rodičov v sobotu 11.mája 2013 na už tradičné podujatie: Míľa pre mamu. Stretne-

me sa na priehrade Lozorno, kde bude od
15:30-16:00 hod. prebiehať registrácia
účastníkov a o 16:00 hod., po slávnostnom štarte prejdeme symbolickú „míľu“
na znak úcty k svojej mame. Cieľ bude opäť
Ranč Abeland. Tento rok to ale bude „len“
vychádzka ukončená voľným programom,
ale pre najmenších bude o 17:00 hod.
pripravené predstavenie divadielka Dunajka s názvom „Hry jari“. Je už na Vás, či budete pokračovať rodinným piknikom, alebo
využijete možnosti, ktoré Vám núka Ranč
Abeland. V každom prípade je to príležitosť
sa stretnúť spolu ako rodina a stráviť príjemné popoludnie v kruhu svojich najbližších i kamarátov.

Tip od susedov - Burzy chovateľov pre všetkých
Zima už konečne skončila, a tak ako každým
rokom, príchodom jarných mesiacov naši spoluobčania doplňujú svoje chovy o hydinu, králiky,
kačice a husi a niektorí aj morky, či už na chov
pre znášku vajec alebo výkrm pre svoju vlastnú
spotrebu.
Tak, ako doposiaľ v predchádzajúcich rokoch i tento rok výbor ZO SZCH Jablonové pripravuje na mesiac máj zabezpečiť pre
Vás možnosť nákupu spomínaných druhov
zvierat na ich pravidelných BURZÁCH,
ktoré organizujú vždy 3. nedeľu v danom
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mesiaci vo farskej záhrade v Jablonovom.
Zvieratá si môžete zakúpiť z hydinárskych
fariem – teda priamo od výrobcu, a tým sa
vyhnete kúpe od rôznych priekupníkov a za
vyššie ceny. Ďalej Vám ponúkajú možnosť
zakúpiť si na BURZÁCH vitamíny, krmivá
(granule pre králiky a hydinu, kŕmne zmesi pre kurčatá a nosnice, kŕmne zmesi pre
holuby zima – jar), kŕmidlá a napájačky pre
všetky druhy domácich zvierat, značkovače
pre hydinu a holuby ako aj veľa ďalších produktov.

Nasledujúce burzy: 19. mája, 16. júna, 21.
júla, 18. augusta, 15. septembra, 20. októbra, 17. novembra a 15. decembra.
Ak máte záujem chovať konkrétne vami
vytipované plemená alebo druhy zvierat a neviete si poradiť, obráťte sa na výbor ZO SZCH Jablonové, prípadne na
nášho spoluobčana p. Benedikta Baláža
(tel.č.: 02/659 68 362), ktorý s nimi spolupracuje a radi vám pomôžu.
Zdroj: Jablonovské noviny č.3/2013

RIADKOVÁ INZERCIA

číslo 13
29. marec 2013
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Rodinné dobrodružstvá v Abelande
Vstúpte do sveta príbehov, kde cesty vedúce na
tajomné miesta, dobre preveria vaše zručnosti. Celá
rodina sa stane družinou, v ktorej spolupráca bude
najväčšou silou. Príďte prežiť jedinečný rodinný
teambuilding, počas ktorého sa v spoločnom dobrodružstve môžu prehĺbiť vaše vzťahy, a so svojimi
najbližším, prežijete nezabudnuteľné aktivity. Boj s
drakom, skutočný lov, pečenie chleba od zrnka pšenice, lukostreľba, hľadanie pokladu a mnohé ďalšie
budú pripravené pre všetkých prihlásených na Rodinné dobrodružstvá. Každú sobotu, už od 6. 4. 2013 v
Abelande. Akcie sú určené pre rodiny s deťmi aj bez
detí, budúce rodiny, či skupiny priateľov, ktorí chcú
zažiť niečo jedinečné. Vyberte si svoju cestu: LOVEC,
RYTIER alebo GAZDA a rezervujte si svoj termín na
michal.bazalik@gmail alebo 0915 222 174. Viac info
na www.abeland.sk

o

K
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Ber

• nos
• kač
• hus
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T

Ranč Abeland, program na mesiace máj a jún:

PREDÁM KOMPLET
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

15-0022

4.5. Deň zvierat – dojenie kôz, strihanie oviec, sokoliarstvo, výcvik psov, pasenie
oviec
psami
(polystyrén, sieka,
hmoždinky,
lepidlá)
Možnosť montáže
11.5. Deň matiek – Míľa pre mamu
DOVOZ ZDARMA. 0903 388 031
18.5. Divadlo na Hambálku – Western v prírode – Vietor v korunách sasafrasu
25.5. Deň rodiny – sv.omša, súťaže, koncerty skupín
IZOLÁCIE STRIECH
1.6. Deň detí
I
8.6. Deň umelcov
LIST
STRECHY, PERGOLY
ŠPECIA
15.6. Deň koní – Country
deň
ALTÁNKY, DEBNENIA
22.6. Deň rýb
Program vždy v sobotu od 10:00 až do zotmenia. Zmena programu vyhradená. STAVEBNÉ A
SME

Rozprávková
Príliš krátke ruky? nedeľa v CK Lozorno

KLAMPIARSKE PRÁCE

TEL.: 0905 533 634

16-0216

ÁLNE
LTIFOK
NA MU
Y
ŠOŠOVK

w

Navštívteonašu
optiku.
19.5.2013
16:00
hod.
MÁME RIEŠENIE.
Veľkí herci malým deťom II.

VARILUX � JEDNY OKULIARE

Deti! Viete čo všetko musia vedieť klauni, aby sa zapáčili usporiadaNA
VŠETKY
VZDIALENOSTI.
teľovi
a vyhrali
konkurz do
cirkusu? Neváhajte a príďte sa pozrieť!
Rozkošné klauniády divadla Úsmev s pesničkami pre deti a rodičov.

INDIVIDUALIZOVANÉ OKULIAROVÉ ŠOŠOVKY - NA MIERU VAŠIM POTREBÁM

Scenár a réžia: A. Michalidesová
Hudba: S. Michalidesová
BT Optika - Marta Bednáriková
Účinkujú: A. Michalidesová, S. Michalidesová, V. Hanák, L. Tischler,
Radlinského 1155/14, 901 01 Malacky
R. Gregorička

16-214

Predstavenie má stálu scénu na Lodi - Divadle v Podpalubí, Bratislava (www.divadlousmev.sk).

Tel.: 034/ 77 23 065
Mobil: 0907 327 051

DVERE

Vstupné: 3 €

Malacká 39

Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničNAJŠIRŠÍ SORTIMENT
ku.

STUPAVA

CENY

NAJNIŽŠIE
NAJLEPŠÍ PRÍSTUP

Predpredaj vstupeniek v CK Lozorno od 13.5.2013 v čase od 16:00
– 20:00 hod.

hutnícky, stavebný a kanalizačný materiál

16-0056

vaše stavebniny na kraji Stupavy
|9|
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Z denníka obecnej polície
- Na základe nariadenia starostu hliadka
obecnej polície vykonala preverenie ťažby
dreva v časti katastra “Trniny”. Preverením
bolo zistené riadne vydané povolenie na
ťažbu.
- OP prijala telefonické oznámenie, že na
potravinách CBA je aktivované bezpečnostné signalizačné zariadenie. Po tomto oznámení bola vec preverená a fyzicky skontrolovaný obchod (bez narušenia).
Február 2013:
- 0bčianka Lozorna nahlásila, že stavajú RD
a minulú noc tam pristihli páchateľov, ktorí
pred nimi ušli smerom k vinohradu. Hliadku požiadala o kontrolu objektu, nakoľko
je tento prístupný z ulice. Hliadka spoločne
s majiteľkou vykonala kontrolu objektu
s negatívnym výsledkom .
- V čase o 00:30 hod. bolo hliadke nahlásené, že v dome, v ktorom býva pán ktorý je
v nemocnici, sa svieti. Hliadka na mieste
skontrolovala RD aj z dvora a zistila, že objekt nie je narušený, len iný pán, ktorý sa o
dom stará v neprítomnosti pacienta, zabudol zhasnúť v kuchyni.
- Telefonicky oznámil pán z Lozorna, že na
ul. Novej pred domom leží na ceste opitý
muž. Hliadka obecnej polície vec preverila,
pričom sa zistilo, že sa jednalo o občana z
Lozorna, ktorý bol odvezený domov, aby
nedošlo ku jeho zraneniu.

- Riaditeľ ZŠ Lozorno ohlásil telefonicky,
že v objekte ZŠ sa nachádza vlčiak, ktorý
tam dohrýzol lesnú zver. Hliadka uvedenú vec preverila, pričom bol vyrozumený
poľovný hospodár, ktorý zver zobral a uviedol, že zver bude ošetrená a po čase pustená
do prírody. Pes bol odchytený a bola privolaná Sloboda zvierat, ktorá ho odviezla.
Marec 2013:
- Vo večerných hodinách na Obecnú políciu oznámila pracovníčka pohostinstva Na
štadióne roztržku mladých Rómov. Hliadka
na mieste zistila, že skupinka pod vplyvom
alkoholu začala vulgárne nadávať v pohostinstve ostatným, pričom prišlo k incidentu
avšak bez fyzického násilia. Vec bola vyriešená na mieste dohovorom a Rómovia boli
vykázaní z areálu.
- Vo večerných hodinách na základe požiadania pracovníka ODI ODN Okresného riaditeľstva Policajného zboru Malacky, hliadka riešila pri Artézskej studni zrazenia srny,

pričom srnku si prevzalo miestne poľovné
združenie.
- Na OP oznámila pani z ul. Kvetná, že oproti jej domu u suseda počuje alarm. Hliadka
vec preverila, pričom sa nezistilo narušenie
rodinného domu.
- Na základe príkazu starostu hliadka Obecnej polície vykonala asistenciu pracovníkom
Lozorno s.r.o pri odstraňovaní nelegálneho
oplotenia pozemku Urbárskeho spoločenstva v ul. Jelšová.
- Hliadka Obecnej polície v doobedňajších hodinách vykonala kontrolu osoby
ponúkajúcej formou podomového predaja
distribúciu energií pre obchodnú spoločnosť ČEZ - osoba predložila riadne splnomocnenie pre zastupovanie obchodnej firmy.
- Telefonicky na Obecnú políciu oznámil občan, že na zastávke pred CBA leží opitý muž.
Po príchode hliadky na miesto už muž stál
na nohách, pričom bol upozornený na odpad, ktorý po sebe zanechal (plechovka od
piva), pričom toto odhodil do popolnice a
odviezla ho priateľka.
- Hliadka Obecnej polície zistila, že z kontajnera na konci ul. Jelšovej sa dymí a vzhľadom k tomu, že tam začalo horieť, boli privolaní príslušníci dobrovoľného hasičského
zboru. Oheň bol uhasený a nejaký čas tam
vozidlo zostalo pre prípad ďalšieho možného vznietenia.

Kuriozita: Aj takéto veci sa stávajú. Hliadka OP bola svedkom toho, že jeleň, o ktorom sa myslelo že je mŕtvy v aute „ožil“ a takto pekne im „zapózoval“.
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Škôlkari v knižnici
Pravidelne vždy v marci (keďže je to mesiac
knihy), navštevujú našu knižnicu škôlkári
z MŠ v Lozorne. Aj tentokrát sme si spolu
zahrali „Knihovnícke pexeso“, maškrtili
cukríky a deti za pomoci svojich pani učiteliek vlastnoručne vyrábali originálne záložky do kníh. Ďakujeme za návštevu a tešíme
sa opäť o rok dovidenia.
Roman Kvanka, manager knižnice
Foto: Roman Kvanka

ZRNKÁ SPOMIENOK MATERSKEJ ŠKOLY
Prišiel medzi nás poľovník - ujo Ľubo
Haramia. Na besede porozprával deťom
o živote lesných zvierat, o starostlivosti o
ne počas celého roka. Odpovedal na zvedavé otázky detí a hovoril aj o tom, že žiadny
poľovník nemôže hocikedy a hocikde poľovať na zvieratká len tak pre zábavu, nakoľko
aj odstrel zvierat je prísne sledovaný a regulovaný.
Deťom sa veľmi páčil hudobný koncert vložený do rozprávkového príbehu O sloníkovi, ktorý vyliečil les. Počas rozprávkového
príbehu sa zoznámili s hudobnými nástrojmi a rôznymi žánrami hudby. Prostredníctvom hudobných nástrojov - klarinetu,
elektrickej gitary, varhán a sloníka putovali
deti svetom hudby, melódie a tanca.

ako sa majú orientovať v knižnici, aké knihy
tu môžu nájsť a ako zaobchádzať s knihami.
Vysvetlil im, že požičiavanie kníh má svoje
pravidlá. Svet kníh a knižnice im priblížil
prostredníctvom obrázkového pexesa a deti
si preverili svoje vedomosti. Utvárali si záujem o knihy a túžbu čítať z nich.
Medzi deti prišlo aj profesionálne divadlo
Žu-žu s predstavením O zdravej výžive.
Komickým príbehom malého chlapca Vendelína, ktorý mal obrovskú záľubu v jedení
všetkého a v čo najväčšom množstve vznikali úsmevné situácie, v ktorých deti získali
informácie o správnej zdravej výžive, ako sa
stravovať a prečo, aké sú zdravé a nezdravé
jedlá, prečo je dôležitý pitný režim.

Všetko má svoj koniec a tak to je i s tohtoročnou zimou, ktorá bola až do konca
studená, mrazivá a biela. Jar prichádza pomaly, no my veríme, že čoskoro je tu. Všetci
netrpezlivo očakávame koniec zimy a teplejšie slniečko, ktoré dáva nám i prírode sviežosť a krajšie počasie.
Medzi deti zavítal Quido – majster v imitovaní zvierat hlasom i pohybom. V zábavno-náučnom pásme s názvom „V ZOO“
sledovali jeho majstrovstvo a hádali ukážky
zvierat. Pri hádaní im pomáhali i rekvizity
typické pre dané zviera. Prostredníctvom
zážitku a zapojenia detí do hrania rolí zvierat si rozvíjali tvorivú dramatiku.

Niekto raz povedal, že „dom bez kníh je
ako dom bez okien a k dobrej knihe treba
i dobrých priateľov“. V rámci výchovno vzdelávacej činnosti sa snažíme o to, aby
deti získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku
knihám. Naše deti majú ku knižkám veľmi blízko, veď si z nich často čítame peknú
rozprávku či príbeh, hľadáme a objavujeme
v nich poučenie o všetkom okolo nás, inšpiráciu, učíme sa v nich orientovať. Pozitívny
vzťah ku knihám rozvíjame i návštevou
obecnej knižnice v Centre kultúry s cieľom
oboznámiť sa s fungovaním knižnice a možnosťou získavať tam nové poznatky.
Návštevu knižnice absolvovali naši predškoláci. Knižnicou ich sprevádzal manažér
p. Roman Kvanka, informoval deti o tom,

Už tradične sme spoločne vyrobili figurínu
Moreny a deti ju mali niesť upáliť k potoku.
Vzhľadom na neustále nepriaznivé počasie
sa táto pekná aktivita neuskutočnila.
V čase pred Veľkou Nocou deti zhotovovali
rôzne ozdôbky, jarné motívy a symboly,
maľovali vajíčka a zdobili si svoje prostredie. Posledný deň v škôlke pred veľkonočnými sviatkami si zinscenovali starodávny zvyk šibačky, chlapci dievčatá vyšibali
korbáčmi a ony im za to uviazali stužku na
korbáč a darovali maľované vajíčko.
Soňa Ščepánková, MŠ Lozorno
Foto: archív MŠ
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Sir Matt Busby – muž, ktorý prežil
United vyhrajú aj najslávnejší európsky
pohár - Pohár majstrov európskych zemí
(PMEZ bol predchodca súčasnej Ligy majstrov), avšak stala sa obrovská tragédia.
Písal sa rok 1958. Manchester sa vracal
z Belehradu, kde práve odohral štvrťfinále
PMEZ. Lietadlo pristálo v Mníchove kvôli
doplneniu paliva. Lietadlu sa ale nepodarilo
dobre vzlietnuť a narazilo. Náraz spôsobil
výbuch... Bolo 6. februára 1958. Hodiny
ukazovali 15:40. Na palube lietadla bolo
44 ľudí. 23 z nich zomrelo, z toho 8 hráčov
Manchestru United. Matt Busby utrpel vážne zranenia a dva mesiace sa zotavoval v
nemocnici. Busby však ako správny tréner
preukázal obrovskú mentálnu silu. Hneď
ako sa uzdravil, nahral na pásku pozdrav pre
fanúšikov aj pre rodiny, ktoré utrpeli straty
svojich najdrahších.

Matt Busby sa narodil 26. mája 1909. Odmalička bol známy svojou láskou k futbalu.
Ako profesionálny futbalista pôsobil v Manchester City a v Liverpoole. Hráčska kariéra
mala pre Busbyho budúcnosť veľký význam,
pretože ho zdokonalila po taktickej stránke,
čo neskôr perfektne využil ako tréner.
Po ukončení hráčskej kariéry najprv začal
vo funkcii asistenta trénera v Liverpoole,
ale keď prišla 19. februára 1945 ponuka z
Manchestru United, nemohol ju odmietnuť.
A ako sa časom ukázalo, Matt Busby urobil
jedno z najlepších rozhodnutí v živote.
Keď sa ujal trénerského kormidla, United
bojovali o záchranu v najvyššej anglickej
lige. Prvou významnou vecou, ktorou sa
Busby preslávil, bola prelomová filozofia,
ktorú zaviedol. Na rozdiel od väčšiny trénerov v tých časoch, ktorí sa spoliehali na
skúsených a starších hráčov, Busby ihneď
po svojom príchode do United vytvoril sieť
skautov, ktorí mali za úlohu hľadať pre Red
Devils mladých a talentovaných futbalistov.
Matt Busby mal jedno pravidlo, ktorým
sa pri výbere mladých hráčov riadil: „Hráč
musí mať futbal na prvom mieste, lebo iba
tak sa dá vyhrávať.“ Ďalšou podstatnou
vecou na ceste za úspechom bol trénerov
vzťah k hráčom. Matt Busby hráčom pomáhal pri každodenných problémoch, bol
pre nich doslova druhým otcom. Všetci ho
mali radi a všetci dobre vieme, že ak je v
tíme dobrá atmosféra, obvykle sa tímu darí.
V United to platilo a úspechy sa dostavili.
V sezóne 1951/52 klub konečne získava
majstrovský titul, na ktorý nadviaže aj v rokoch 56 a 57. Všetko sa uberalo správnym
smerom a teda bolo len otázkou času kedy
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Busby sa nevzdal. Po prepustení z nemocnice začal nanovo budovať svoj tím. Opäť sa
riadil rovnakými zásadami - opäť vsadil na
mladých a dravých hráčov. Nový tím vybudoval okolo záložníka Bobbyho Charltona,
ktorý bol srdcom tímu. V roku 1965 získava
Manchester prvý ligový titul od mníchovskej tragédie. Všetci priali úspechy klubu,
ktorý doslova vstal z mŕtvych. V roku 1967
pridávajú United do zbierky ďalší titul
anglického majstra.
Až prišiel rok 1968, presne 10 rokov po leteckej tragédii a Matt Busby sa spolu s celým tímom konečne dočkali. Prvýkrát v klubovej histórii zvíťazil Manchester United v
PMEZ. Vo finále porazili Benficu Lisabon
4:1 po predĺžení. Vyše 20 rokov Busbyho
práce v United bolo odmenených. Busby sa
navždy zapísal do klubovej histórie, kráľov-

ná mu udelila titul Sir, dokonca Beatles o
ňom spievali v jednej z ich piesní.
O rok neskôr skončil na trénerskej lavičke (po 24 rokoch), avšak ďalších 14 rokov
pôsobil v United ako riaditeľ klubu. Po odchode Matta Busbyho z trénerskej lavičky
nastal v United výkonnostný úpadok. Opäť
navrátiť Manchestru United úspechy a slávu, ktoré sú v klube odjakživa zakorenené,
sa podarilo až ďalšiemu velikánovi na trénerskej lavičke – Alexovi Fergusonovi, ale to
už je iný príbeh.
Sir Matt Busby strávil spolu 38 rokov
v Manchestri United, pre klub získal
5 ligových titulov, 2 Anglické poháre a samozrejme už spomínané slávne víťazstvo v
PMEZ. Pre klub zostane navždy symbolom.
Keď 20. januára 1994 odišiel z tohto sveta,
na pohreb mu prišli tisíce ľudí. Na nespočetných štadiónoch, nielen v Anglicku,
sa držala minúta ticha. Manchester United
a celý futbalový svet na Matta Busbyho
nikdy nezabudne. O tom svedčí aj jeden z
najvýznamnejších úspechov, ktorý Manchester United neskôr vybojoval. Bolo to
víťazstvo 26. mája 1999 a nebolo to len také
hocijaké víťazstvo. Bolo to druhé víťazstvo
v Lige majstrov. United hrali proti Bayernu
Mníchov a aj keď celý zápas prehrávali 0:1,
v posledných 3 minútach dokázali zverenci
Alexa Fergusona otočiť stav na 2:1. Navyše,
bolo to presne v deň Busbyho narodenín. A
keby Matt Busby žil, oslávil by takýmto impozantným spôsobom svoju deväťdesiatku.
O tomto víťazstve dodnes fanúšikovia Manchestru United spievajú v jednom zo svojich
chorálov. Česť jeho pamiatke.
Jakub Vrbinčík

Múzeum historických vozidiel

Deti z kultúrno-turistického krúžku sa už
nevedeli dočkať soboty 23.marca 2013.
Pri poslednej spoločnej akcii sa dohodli, že ako ďalšiu akciu si spolu s rodičmi
a pani učiteľkami vybehnú do Malých
Karpát. Tentokrát však turistiku ukončili netradične, a to v Múzeu historických

vozidel, ktoré sa nachádza nad Lozornom
a je obklopené krásnym lesíkom. Vstup do
veľkej ligotavej haly sprevádzalo obrovské
detské jéééj. Rodičia a deti nevedeli, kam
sa pozerať skôr. Staré krásne veterány
boli vyblýskané a všetci sme mali zážitok
z toho, že sme sa ich mohli dotknúť. Pánovi Haramiovi, ktorý nás na túto príjemnú
prehliadku pozval, patrí veľká vďaka. Deťom i rodičom pripravil milé prekvapenie
v podobe malého občerstvenia, a tak sme
sa všetci s novými silami a peknými zážitkami roztrúsili do svojich domčekov s pocitom príjemne prežitého dňa.
KTK ZŠ Lozorno
Viac informácií o Múzeu historických vozidiel v Lozorne vám prinesieme v ďalšom
čísle Spravodaja.
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...Čujte ludé až miuá vjec, ked sa nám to suníčko už zapíra do chrbta
Aj naša starenka sa rádzi na sunku ohrívali. Ale okná v prední izbie už o temto časi
rači zascírali. Aby nedaj Búh, im sunko
neprapalovauo zastuané postele. Ráz sa
našej starence prihodziuo, že ked išli pro
parádni, lahúnky vlňáček, skríkli: ,,starý,
v šublótovej kasni máme myš. V čem já
enem zajtra pújdem na svatenšu? Nemožem ít jak vytririt enem v jubce. Starínek sa
dokodŕhali až do prední izby, ale starenka
už létali jak rachétla plná jedu. „Víš ty co?“
začali starínek: ,,No, tak tá sa tu moseua
zahnízdrit ešče v jaseň. ,,No isce! Paježlivo
zvrískli starenka. ,,Dycky, ked sas pocichy
vytrácau z domu, dvera nechaus uchýlené,
abych ťa nečua, že ťa strela nese do šenku.
Z tebja nemože byt chosen. Skúr tuplova-

ná škoda, žauoscili nahuas starenka“. ,, Jaká
tuplovaná škoda? Máriad-nekíd“ zavreščali
starínek a nedbali by sa už začat hampasovat. Starenka mjeli co robit, aby sa oretovali. Suze jak hrachy im padali, fňukaňú nebyu
konec kraja, ale preca si neodpuscili: ,,Co sa
já našpitlárim korunek, a ty ich enem dole
gágorem púščaš. Do posledy stojíš v šentíši, dzeci huadné a bosky létajú po záhumní“. „Na nech létajú bosky. Už od Jozéfka
sa dycky chodziuo bosky. A richtik, nač ti
je vlňáček, do to vidzeu o fčilku vlňáček?“
chycili si predek starínek a zas byli na koni.
A už by nedbali aj starenku chmaťkorit,
aby si ju udobrili. ,,Nevrc sa tu jak morgavý
kocúr, dzi dat nahonit tú samicu, vykydaj
kravám a narež sečku aj na zajtra. Nebudeš

v nedzelu sečkárňu hŕkat,,. Starenka byli
erdeg baba. Ale co im to byuo puatné? Ešče
mjesíček neukázau chodníček, a starýnek
leceli jak s jehuú v rici, zas do šenku. A to
byua príčina, proč starí rodičové nemohli nic nagazdovat. Starénka dycky ríkali,
že nezáleží na tem kolko sa domu donese,
ale kolko sa z domu vynese. Starínek teho
moc ponosili šenkérovi.
Prez týto miué spomínky, je tu jedno ponaučení aj pro vás muadí ludé: nemiňte
vjec, než zarobíte. Nenechte sa nabaťkat
na žádnu hypotéku, pred ňú sa treba oretovat. Nejsme preca buázni.
Vaša spouemobčanka

IV. ROČNÍK

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠU
DÁTUM:

1. 6. 2013

SOBOTA

ČAS:

1300 hod

MIESTO:

VODNÁ NÁDRŽ LOZORNO

HUDBA:

OBČERSTVENIE ZABEZPEČENÉ

Bližšie informácie: p. Masár, 0905 831 191

Ryby, rybky, rybičky...
Milí rybári, po viac ako roku sa opäť začína lovná sezóna. Počasie nám prialo
a vďaka tomu, že nám nasnežilo, máme
priehradu plnú. Len málokto v to dúfal, niekto tipoval 2 a niektorí pesimisti
až 5 rokov napúšťania. V apríli budeme nasádzať ryby a od polovice mája sa
začne chytať . Máme naplánované brigády na čistenie vody od koreňov, ktoré sa
zodvihli z dna a budeme robiť opravy aj
na rybárskom areáli, lebo v lete chceme

usporiadať rybárske hody. Preteky tento rok neplánujeme, lebo násadové ryby
dovezú neskoro a nestihli by sme to kvôli
dodržaniu ochrannej doby po nasádzaní.
Všetkým prajem veľa rybárskych zážitkov a príjemné chvíle strávené pri znovunapustenej priehrade .
Začiatok pstruhovej sezóny na potoku
16.4. 2013

Začiatok sezóny na kaprových vodách –
priehrada 15.5.2013
Termíny brigád: 4 brigády už boli; ďalšie
budú v termínoch 13.7. , 21.7. , 27. 10.
2013
Termín rybárskych hodov zatiaľ nevieme,
bude upresnený podľa počasia.
Dušan Chlpek, MO SRZ Lozorno
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Lozornskí poľovníci bilancovali
období také množstvo krmiva ako inokedy
takmer za dve zimy. Pod tlakom nepriaznivého počasia a hladu zver často strácala plachosť a často prichádzala do bezprostrednej
blízkosti domov, záhrad a dvorov. Touto
cestou chceme poďakovať všetkým milovníkom prírody, ktorí nám v tomto najťažšom
období pomáhali v rámci vlastných možností prikrmovať zver a tak jej pomohli prežiť
toto ťažké obdobie.

Tak ako býva zvykom na začiatku roka
v rodinách, tak aj poľovníci Poľovníckeho
združenia PODHORIE Lozorno bilancovali uplynulý rok. Stalo sa tak na výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa konala 24. februára na poľovníckej chate Dolinka. Prítomní
členovia sa oboznámili s výročnou správou
predsedu a poľovného hospodára, ale aj
finančného hospodára a kynologického referenta. Taktiež si odsúhlasili plán činnosti
na tento rok, v ktorom dominujú úlohy, zamerané na ochranu prírodného prostredia
a jej zvieracích obyvateľov, ako aj propagáciu poľovníctva. Žiaľ, pri hodnotení činnosti sme museli konštatovať, že sa nám
z dôvodu nízkeho záujmu nepodarilo usku-

točniť už pripravený poľovnícky ples.
Nakoľko v priebehu minulého roka ukončil
členstvo na vlastnú žiadosť dlhoročný člen
pán Ing. Ján Dobrovodský, bol na výročnej
členskej schôdzi prijatý do našich radov
nový člen, ktorý sa aj doteraz intenzívne zapájal do činnosti nášho združenia - pán Ing.
Štefan Jančár.
Poľovníci hodnotili aj ťažký priebeh uplynulej zimy, keď aj dlhoroční poľovníci konštatovali, že si takto dlhú a studenú zimu
niekoľko desaťročí nepamätajú. Členovia
nášho poľovníckeho združenia pri prikrmovaní zveri vykŕmili v uplynulom zimnom

Odmenou za naše spoločné úsilie bude
v tomto období možnosť pozorovať zver
v jarnej prírode aj s jej mladučkým tohtoročným potomstvom. Avšak je nevyhnutné si uvedomiť, že práve v tomto období
potrebuje pokoj, aby mohla bez stresu priviesť na svet svoje mláďatá a starať sa o ne,
kým nebudú sebestačné. Chceme vás preto
poprosiť, aby ste pri prechádzkach jarnou
prírodou brali ohľad na túto skutočnosť
a nerušili ste zver nadmerným hlukom
a v prípade, že ste v sprievode vašich štvornohých kamarátov, aby ste ich mali trvale
pod dozorom a zamedzili im nekontrolovaný pohyb.
S pozdravom Lesu zdar!
Členovia PZ Podhorie Lozorno

Adelína
prírodné krmivo-NATUREA
–
–
–
–
–

Granule, konzervy, snacky a maškrty, doplnky výživy
Pelechy a koše, vankúše, vodítka a obojky,
hračky, športové potreby, obojky proti kliešťom
Prepravky, búdy, misky, dvierka, doplnky na cesty..
Starostlivosť o psy a mačky – kefy, oblečenie pre psov

Dovoz krmiva zdarma!
Petra Sládeková - sídlo, Lozorno
prevádzka - Nám. Rodiny , Záhorská Bystrica
Tel:

0949 551 007

pre obyvateľov Lozorna – nad 50,- eur - 5% zľava
nad 100,- eur - 10% zľava – platí aj v kamennej predajni
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Odchody autobusov z Lozorna do Bratislavy, Malaciek a späť
Odchody zo zastávky Bratislava,AS(100)

Zastávka(zóna)

Lozorno

Linka-spoj

(102402-3) (102402-7) (102402-9) (102402-13) (102402-15) (205422-4) (102402-17) (102402-19) (205422-6) (102417-21) (102402-21) (205422-8)

6 25

12

12

25

15

8 30

22

6

9 50

22

15

15

18 45

18 45

10

†

12

13

54

† 29

16

6

16

13
16

10 u

10 00
52

10

10 30

58

6

u2

52

† 30

18 50

20 00

22

6

17

27

10

14

14

35
40
45
00
20
20
15
(205422-14) (102402-63) (102402-163) (205422-16) (102402-65) (102402-67) (102402-69)

† 53

11 00

12 00

14

31

17 35

17 55

22

14

†

18 10

6

†

14

22 u

14 45

1

18 25

27

21 25

22 45

premáva v pracovné dni
premáva v sobotu
premáva v nedel’u
premáva v nedel’u a v štátom uznaný sviatok
nepremáva od 27.12.2012 do 7.1.2013,1.2.2013, od 4.3.2013 do 8.3.2013, od 28.3.2013 do 2.4.2013, od 1.7.2013 do
30.8.2013, od 30.10.2013 do 1.11.2013
nepremáva 31.12.2012
nepremáva 27.12.2012,28.12.2012,31.12.2012
nepremáva 24.12.2012,25.12.2012,31.12.2012
nepremáva 24.12.2012
nepremáva 24.12.2012,31.12.2012
premáva tiež 24.12.2012
nepremáva 27.12.2012,28.12.2012,31.12.2012, od 2.1.2013 do 4.1.2013
nepremáva od 24.12.2012 do 4.1.2013,31.3.2013
nepremáva od 24.12.2012 do 26.12.2012,31.12.2012,1.1.2013,31.3.2013,1.4.2013
nepremáva 23.12.2012,30.12.2012,6.1.2013,3.3.2013,31.3.2013, od 1.7.2013 do 31.8.2013
pokračuje na linke čı́slo 106406 spojom čı́slo 39 do zastávky Plavecký Peter
pokračuje na linke čı́slo 106406 spojom čı́slo 53 do zastávky Plavecké Podhradie
pokračuje na linke čı́slo 106406 spojom čı́slo 137 do zastávky Sološnica

Odchody zo zastávky Lozorno,pož.zbroj.(225)

Zastávka(zóna)

Bratislava

Linka-spoj

(102402-2) (102402-4) (102402-6) (102402-76) (102402-10) (102402-20) (102402-12) (102402-24) (102402-16) (102402-18) (102402-22) (102402-30)

4 22

AS(100)

Linka-spoj

Linka-spoj

Linka-spoj

Malacky

Linka-spoj

6 54

†p

4 34

25

p1

4 57

5 28

6

5 30

10

5 48

6

†

52

6

7 07

10

7 34

7 47

6 55

6 57

10

p2

5 56

6 08

6

6 17

22

6 18

22

10

6 30

6 47

10 58

12 42

13 43

14 32

14 44

14 55

52

22

† 29

22

22

† 27

6

†

p3

8 55

6

9 04

9 29

9 30

† 53

9

10

55
29
(102417-48) (102402-46) (102402-48) (205422-11) (102402-56) (102402-52) (102402-54) (102402-60) (102402-58) (102402-64) (102402-66) (205422-13)

10

54

10

6

†

14 55

(205422-15) (102402-68) (102402-70) (102402-72) (102402-62) (102402-74) (102402-174)

17 25

18 01

6

19 01

19 05

20 08

8 57

11 18

6

p

22

10

16 02

16 13

16 52

6

†

16 58

† 55

17 20

4

20 56

21 01

13 32

13 35

(102417-27) (106408-10) (106408-18) (106408-16) (102417-21) (106408-22) (102417-93) (106408-26) (106408-48)

22

5 08

žel.st.(255)

6

(102402-26) (102402-28) (205422-3) (205422-7) (102402-34) (102402-32) (102402-38) (102402-36) (102402-42) (102402-40) (205422-9) (102402-44)

25

22
25
27
29
52
53
54
55
p
p1
p2
p3
p4

†

6

12

18 40

6

52

8 15

10
20
20
50
30
40
20
30
35
45
10
(102402-43) (102402-45) (102402-47) (205422-12) (102402-49) (102402-51) (102402-55) (102402-53) (102402-57) (102402-59) (102402-61)

7

†
10

7 40

Linka-spoj

10

22
25
27
29
30
31
52
53
54
58
u
u1
u2

6

7 00

(102402-23) (102402-25) (102402-27) (102417-93) (102402-29) (102402-31) (102402-37) (205422-10) (102402-33) (102402-35) (102402-39) (102402-41)

Linka-spoj

†
10

6 35

Linka-spoj

10

6
7

†

6

5 25

pož.zbroj.(225)

7 00

6

8 50

22

†

22

15 14

16 44

premáva v pracovné dni
premáva v sobotu
premáva v nedel’u a v štátom uznaný sviatok
nepremáva od 27.12.2012 do 7.1.2013,1.2.2013, od 4.3.2013 do 8.3.2013, od 28.3.2013 do 2.4.2013, od 1.7.2013 do
30.8.2013, od 30.10.2013 do 1.11.2013
nepremáva 31.12.2012
nepremáva 27.12.2012,28.12.2012,31.12.2012
nepremáva 24.12.2012,25.12.2012,31.12.2012
nepremáva 24.12.2012
nepremáva 27.12.2012,28.12.2012,31.12.2012, od 2.1.2013 do 4.1.2013
nepremáva od 24.12.2012 do 4.1.2013,31.3.2013
nepremáva od 24.12.2012 do 26.12.2012,31.12.2012,1.1.2013,31.3.2013,1.4.2013
nepremáva od 24.12.2012 do 26.12.2013,1.1.2013,31.3.2013
je pokračovanı́m spoja č.72 linky 106406 zo Sološnice
je pokračovanı́m spoja č.68 linky 106406 zo Sološnice
je pokračovanı́m spoja č.50 linky 106406 zo Sološnice
je pokračovanı́m spoja č.60 linky 106406 zo Sološnice
je pokračovanı́m spoja č.144 linky 106406 zo Sološnice
isybus

Odchody zo zastávky Malacky,žel.st.(255)

Zastávka(zóna)

Lozorno

Linka-spoj

pož.zbroj.(225)
6

†
10
11
22
25
28
u

(106408-7) (106408-13) (102417-48) (106408-21) (106408-23) (106408-27) (106408-45) (102415-42) (102415-142)

5 50

6

8 05

25

10 30

10

12 30

11

12 30

u

14 10

22

16 00

22

16 50

6

† 28

16 50

premáva v pracovné dni
premáva v sobotu
premáva v nedel’u a v štátom uznaný sviatok
nepremáva od 27.12.2012 do 7.1.2013,1.2.2013, od 4.3.2013 do 8.3.2013, od 28.3.2013 do 2.4.2013, od 1.7.2013 do
30.8.2013, od 30.10.2013 do 1.11.2013
nepremáva od 10.12.2012 do 21.12.2012, od 8.1.2013 do 31.1.2013, od 4.2.2013 do 1.3.2013, od 11.3.2013 do 27.3.2013, od
3.4.2013 do 28.6.2013, od 2.9.2013 do 29.10.2013, od 4.11.2013 do 13.12.2013
nepremáva 31.12.2012
nepremáva 27.12.2012,28.12.2012,31.12.2012
nepremáva 24.12.2012,25.12.2012,1.1.2013
pokračuje na linke čı́slo 106408 spojom čı́slo 57 do zastávky Jablonové,Turecký Vrch
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6.ročník Lozorského okruhu
Klub turistov Lozorno pozýva občanov na 6.ročník Lozorského okruhu, ktorý sa uskutoční v sobotu 18.5.2013

6.ročník Lozorského okruhu

20 km: priehrada–Rusnáky–Sarva–Skala – Dračie srdce–Lintavy–
Červený domček – Ohek– Szylabov kríž–priehrada

Začiatok je od 7:00 hod do 9:00 hod – čiže kĺzavý štart, kde sa
10 km: je odvodená z 20 km
Klub
turistov Lozorno pozýva občanov na 6.ročník Lozorského
môžete na priehrade zaregistrovať za poplatok 0,50 EUR a môokruhu,
ktorý túry:
sa uskutoční
sobotu
18.5.2013
žete absolvovať
10 km, 20vkm
a 30 km.
Občerstvenie a hudba sú zabezpečené.
Začiatok je od 7:00 hod do 9:00 hod – čiže kĺzavý štart, kde sa môžete na priehrade
zaregistrovať
za poplatok 0,50 EUR a môžete absolvovať túry: 10 km, 20 km a 30 km.
30 km: priehrada–Rusnáky–Sarva–Skala–Prepadlé–Košarisko–Paj-

štún–Červený
domček–Ohek–Szylabov kríž – priehrada
30
km: priehrada–Rusnáky–Sarva–Skala–Prepadlé–Košarisko–Pajštún–Červený
domček–
Ohek–Szylabov kríž – priehrada
20 km: priehrada–Rusnáky–Sarva–Skala – Dračie srdce–Lintavy–Červený domček – Ohek–
Szylabov kríž–priehrada
10 km: je odvodená z 20 km
Občerstvenie a hudba sú zabezpečené.

Alojz Dvoran, predseda KTL

Turistická jar 2013

Alojz Dvoran, predseda KTL

točnila druhá časť prechádzky „štátnym búrom“ po inej trase. Náš
člen Milan Havel sa každý rok ujme „velenia“ a my ostatní sa vždy
na neho spoľahneme, že nás tými lesnými cestičkami povodí krížom-krážom a zaručene nezablúdime.
Dňa 24.3.2013 sa oficiálne otvorila jarná turistická sezóna regiónu Malé Karpaty na Košariskách. Organizátori akcie z KST Stupava pripravili malé občerstvenie, vatru a neodmysliteľnú Morenu.
Magda Kývalová v mene všetkých prítomných vyprevadila príhovorom Morenu na druhý svet – upálením - veď tohoročnej zimy
s bohatou nádielkou snehu a nízkymi teplotami už bolo dosť.

Členovia KST Lozorno sa tak ako každý rok v hojnom počte zúčastnili na prvých jarných túrach.
Dňa 3.3.2013 ako prvá sa uskutočnila prechádzka „štátnym búrom“
za účasti členov i nečlenov, túto túru zvládli mladší i starší, nakoľko sa jedná o terén takmer s nulovým prevýšením. O týždeň
(10.3.2013) sa pre veľký úspech i vďaka peknému počasiu usku-

Bohužiaľ to nepomohlo a od tohto dňa snežilo ešte niekoľkokrát,
aj v apríli, studený „severák“ sa nechcel vzdať. Nepriaznivé počasie
ale neodradilo našich turistov a v sobotu 6.4.2013 sa uskutočnila
plánovaná turistika autobusom do Mariánky. Odtiaľ sme zamierili
na Malý Slavín, do Borinky, na Dračí Hrádok a Košariská.
Zostáva už len veriť, že slniečko bude svietiť častejšie, aby sme všetci nabrali sily na ďalšie spoločné akcie v našej krásnej prírode.
Soňa Foltýnová, Klub slovenských turistov Lozorno
Foto: Peter Morávek

ZUMBA
Oznamujeme, že sa v CK Lozorno začína opäť cvičiť ZUMBA a to vo štvrtky o 18:00 hod. vo veľkej sále.
Spravodaj obce Lozorno, Ročník XI, evidenčné číslo: EV 3213/09, číslo ISSN 1339-1593 | Vydavateľ: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno,
IČO: 00 304 905, tel.: 02/6920 4311, e-mail: obec@lozorno.sk | Spravodaj z dodaných materiálov zostavili: Barbora Hurajová a Julo Nagy | Jazyková korektúra: Anna Špačeková |Grafické spracovanie a tlač: Alma-Press, Jablonové, Distribúcia: Obecný úrad Lozorno. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame
Uzávierka tohto čísla: 15. apríla 2013. Vychádza: 26. apríla 2013. Uzávierka čísla 3/2013: 15. júna 2013. | Vychádza 6 x ročne

| 16 |

