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Prvé sväté prijímanie tento rok
Štyri júnové nadele to v našej obci
žilo džavotom prvoprijímajúcich
detí. Takmer šesťdesiat chlapcov
a dievčat zo štvrtého a tretieho
ročníka sa dočkalo svojho veľkého
dňa, keď po prvýkrát mohli prijať
do svojho srdca Ježiša v Eucharistii. Napriek sťaženým podmienkam sa vďaka angažovanosti samotných rodičov ako aj mnohých
dobrých ľudí podarilo tento výnimočný okamih pripraviť veľmi
dôstojne. Veľká vďaka patrí tiež
miestnemu pánovi farárovi, ktorý deťom ochotne sprostredkoval
prijatie tejto sviatosti. Ale najväč-

Višňa
Zasadziu sem v humje strešňu
Vyrostua mi višňa
Teňunká je teňulinká
Ale neňí pyšná
Báu sem sa ju domú dovést
Co mi naší reknú
A oňi mi povidali
Najkrajší máš
Pjeknú
Potešeňí mého svjeta
Okouo ňí krúží
Suaďunká je suaďulinká
Jako vúňa z rúží
(Jozef Moravčík Jakubovec, Hakáčové víno)

šia vďaka patrí Pánu Bohu, ktorý
nám aj v týchto pohnutých časoch
dal najavo, že je stále prítomný. Čisté detské srdiečka, žiariace očká a
nefalšovaná detská radosť boli toho
dôkazom. Preto milé deti, ďakujeme aj vám, že ste nám dospelým
pripomenuli slová Písma: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte
im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.“
(Mk 10, 14)
Vaše katechétky
Foto: Zlatica Rybárová

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru

+421 911 323 454

Ohlasovňa požiarov
je na Požiarnej
zbrojnici a v dňoch
pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási
spustením sirény.

+421 944 515 855

Lozorno, s. r. o.

+421 948 522 506

poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 903 563 250

+421 (2) 6920 4320
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Správy z obce
Máj
- V zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva, obec podala
oficiálnu žiadosť na GR ŽSR ohľadom odkúpenia železničnej
stanice aj s priľahlým pozemkom za 29 tisíc bez DPH.

si priestor na priehrade zachoval naďalej verejný charakter a
ostal tak slúžiť potrebám všetkých ako doteraz. Táto ich snaha
však nenašla pochopenie, na mieste tak vznikne súkromné
trhové miesto po tom, ako žiadateľ splní zákonom predpísané
podmienky a ich splnenie preukáže.

- V rámci obnovy pamätníka padlých vojakov na Rusnákoch
sme realizovali opieskovanie spomenutého objektu, prebehli
tiež parkové úpravy v okolí. Následne bude pokračovať obnova
nápisov.

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo ôsmu výzvu na
získanie príspevku na zateplenie rodinného domu. Žiadosti je
možné podávať elektronicky od 18. mája 2021 na https://byvajteusporne.sk/.

- Základná škola v Lozorne dostala 57 prihlášok do nasledujúceho prvého ročníka.

- Zasadala dozorná rada obecnej spoločnosti Lozorno s r.o. a
schválila jej hospodárenie v minulom roku. Spoločnosť vyrovnala straty z minulosti, opäť dosiahla zisk.

- Zasadala stavebná komisia a obecná rada. Obecná rada schválila zmluvu na rekonštrukciu budovy ŠK (kúrenie, elektrika,
osvetlenie, zateplenie).

- Obecné zastupiteľstvo schválilo z ušetreného v predchádzajúcich 2 rokoch financovanie riešenia zatápania cesty na
Kozinskej ulici, prechodu cez Hlavnú ulicu v križovatke s Novou , odvodnenie a asfaltovanie časti Vendelínskej a prechod
pre chodcov v križovatke Nová/Hlavná. Všetky tieto akcie by
mali byť realizované v tomto roku. Na zasadnutí tiež schválilo
zmluvu s investorom, na základe ktorej sa budú realizovať prípravné a projektové práce týkajúce sa riešenia nevyhovujúcej
súčasnej T križovatky na vstupe do obce.

Jún
- Namiesto odchádzajúceho Mgr. Tomáša Tumu poveril starosta obce vedením stavebného úradu Mgr. Luciu Pospíšovú.

Aktuálny stav budovy ŠK

- So spoločnosťou Ekoheat a s našimi technickými službami
sa obec dohodla na odvozoch kuchynského biologického odpadu z domácností, ktoré by mali byť funkčné od 1.júla. Obecná
rada schválila príslušnú zmenu VZN o odpadoch a táto bola
zverejnená na verejnú diskusiu.
- Pri príležitosti MDD starosta navštívil našich najmenších v
MŠ a taktiež prváčikom a druhákom v ZŠ čítal z knihy. U ôsmakov sa zúčastnil hodiny občianskej náuky, kde spolu debatovali o fungovaní samosprávy.
- Zasadala stavebná a kultúrna komisia. Kultúrna komisia aj
na základe hlasovania občanov schválila nový slogan k logu
obce „LOZORNO- Kúšček svjeta na Záhorí“. Touto cestou ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zapojili do hlasovania.

Návrh nového vizuálu budovy

- Starosta spolu s Mirom Drahošom absolvovali stretnutie so
spracovateľom štúdie modernizácie domu smútku. Do konca
mája mala byť štúdia vyhotovená, nasledovať by malo projektovanie.
- Starosta sa zúčastnil na technicko- bezpečnostnom dozore na vodnej nádrži Lozorno. Dozor bol organizovaný Vodohospodárskym podnikom. Dozor je organizovaný pravidelne.
V súčasnosti je hladina VN stabilizovaná.
- Starosta spolu so svojím zástupcom absolvoval stretnutie
vo veci prebiehajúceho konania o povolení súkromného trhového miesta vo voľnočasovom areáli na priehrade. Lesnému spoločenstvu i žiadateľovi ponúkli riešenie, v ktorom by
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LOZORNO
Kúšček svjeta na Záhorí

- Bola odprezentovaná štúdia budúcej pump track dráhy pre
cyklistov a kolobežkárov. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia bikerov a skaterov. Do konca roka by mala byť pripravená
projektová dokumentácia samotnej dráhy.
- Obec zostavila a zverejnila návrh záverečného účtu obce.
Hospodárenie obce za rok 2020 skončilo v pluse cca 500 000
eur. O použití prebytku rozhodne obecné zastupiteľstvo do
konca júna. Návrh na ďalšie investície a rozvojové projekty financované z týchto peňazí predtým schválila obecná rada.
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Spomienka na 1. máj
Prvý máj sa viacerým spája so spomienkami
na veľkolepé prvomájové sprievody.
V obecnom archíve sme našli fotografiu
spred pár desaťročí. Prvomájový sprievod
sa začínal pred obecným úradom (bývalé
„MNV“). Po príhovore predsedu MNV, básničke pioniera, prejave predsedu KSČ alebo
predsedu Národného frontu sa išlo do sprievodu do Malaciek. Na otvorených korbách
„vetriesok“ prevážali starších žiakov i dospelých. Každá obec tam už mala určené miesto, kde sa postupne pridávali do sprievodu.
Hlavná tribúna sa nachádzala pred hotelom
Tatra, stáli na nej všetci okresní funkcionári.
Účastníci držali v rukách mávadla a pred tribúnou organizovane a spoločne kričali socialistické heslá.
Po roku 1968 sa 1. máj slávil v každej dedine,
aj v tej našej. V sprievode boli muzikanti,
za nimi členovia KSČ, poslanci, členovia
Národného frontu - členovia miestnych
organizácií atď. Sprievod začínal pri
MNV, smeroval hore hlavnou cestou
až dolu ku „kulturáku“. Družstevníci na
voze nalievali vínko a rozdávali dobrú
INTERVAL ZVOZU INTERVAL ZVOZU INTERVAL ZVOZU
náladu.
1 x mesačne
2 x mesačne
4 x mesačne

Rozpis zvozu komunálneho odpadu v
obci Lozorno, 2. polrok 2021
Dátum

Deň

08.07.2021

Štvrtok

14.07.2021

Streda

21.07.2021

Streda

28.07.2021

Streda

04.08.2021

Streda

11.08.2021

Streda

18.08.2021

Streda

25.08.2021

Streda

02.09.2021

Štvrtok

08.09.2021

Streda

16.09.2021

Štvrtok

22.09.2021

Streda

29.09.2021

Streda

06.10.2021

Streda

13.10.2021

Streda

20.10.2021

Streda

27.10.2021

Streda

04.11.2021

Štvrtok

10.11.2021

Streda

18.11.2021

Štvrtok

24.11.2021

Stred

01.12.2021

Streda

08.12.2021

Streda

15.12.2021

Streda

21.12.2021

Utorok

29.12.2021

Streda
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V. M., foto: z archívu OÚ Lozorno
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THE JERUSALEMA
DANCE CHALLENGE
LOZORNO 2021
To, že sa v Lozorne vieme zabávať
aj v ťažkých časoch dokazuje video, v ktorom sa na rytmus známej
pesničky Jerusalema, v naučenej
tanečnej choreografii zvŕtajú naši
Lozorňania – od najmenších až po
tých väčších. Sme radi, že reagovali na našu výzvu, aby sme sa aspoň
takto virtuálne spolu spojili a zdieľali
tak radosť tancom. Poďakovanie patrí
všetkým zapojeným: zamestnancom
reštaurácie ZORNO, Covid testovaciemu teamu, ochotníkom z divadla
VaDiDlo, mažoretkám SOFFI Lozorno, Happy moms (SOFFI Lozorno), deťom z materskej školy, pani
učiteľkám zo základnej školy, deťom
z EduBoxu, tanečníčkam zo SZUŠ
Lozorno, dievčencom z bodyformingu, zamestnancom Obecného úradu
Lozorno, Lujzičke Šedivej, Janeske
Kovaničovej a Ivanke Trnkovej. A tiež
Maťovi Hurajovi za zostrihanie
a tvorbu videa.
Spomínané video nájdete na FB
stránke obce Lozorno.
B.H.
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Lozorno, spol s r.o. informuje
Dovoľujeme si pripomenúť obyvateľom,
aby nesplachovali do kanalizácie nič, čo
do nej nepatrí. Vlhčené hygienické obrúsky nie sú určené do kanalizácie, nakoľko upchávajú čerpadlá a spôsobujú
upchatie kanalizácie a prečerpávacích
staníc.
V máji sme modernizovali kanalizačné
prečerpávacie stanice. Na čerpadlá sme
inštalovali GSM komunikátory, ktoré v
prípade poruchy čerpadla ihneď zašlú
sms pracovníkom.
V prípade poruchy tak vieme zasiahnuť
skôr, ako dôjde k preplneniu šachty, alebo závažnejšej poruche a ďalším škodám.
Odpady z kuchyne a kuchynské oleje
budú zbierané samostatne od júla.

Lozorno, spol. s r.o. sa stará v
obci o odpady
V júni obecná sro prevzala do správy

zberný dvor a obecné kompostovisko.
Na kompostovisku pribudli tabule s
označením aký materiál majú obyvatelia kam ukladať, aby bolo efektívnejšie
bioodpad neskôr spracovať. Na zbernom
dvore sme zaviedli nové triedenie samostatnej zložky komunálnych odpadov –
polystyrén.
Čistý polystyrén je možné doviezť zadarmo na zberný dvor v čase otváracích hodín. Vyzbieraný polystyrén bude
odovzdaný na recykláciu, čím sa zníži
množstvo odpadov uložených na skládku.
Do zberu polystyrénu nie je možné odovzdať polystyrén zo stavieb znečistený
maltou, ani ružový stavebný polystyrén.
Dovoľujeme si ďalej informovať, že
zberný dvor je určený iba obyvateľom
Lozorna s trvalým pobytom, alebo obyvateľom, ktorí majú uhradený poplatok
za odpady, alebo zaplatený poplatok za

Čo PATRÍ do zberu kuchynského odpadu:
Šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich zvyšky Nespotrebované ovocie a zelenina
Kávové a čajové zvyšky Vaječné škrupiny Starý chlieb a pečivo
Zvyšky jedla, pokrmov, polievok - BEZ OBALOV
Zvyšky potravín ako mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia - BEZ OBALOV
Potraviny po záručnej dobe, alebo inak znehodnotené - BEZ OBALOV
Čo NEPATRÍ do zberu kuchynského odpadu:
Triedené zložky komunálneho odpadu Papier, plasty, sklo, obaly
Použitý jedlý tuk a oleje Zelený odpad zo záhrady Extrementy zvierat
Cigaretové ohorky Nebezpečný odpad Voda, džúsy, tekuté potraviny, kvapaliny

odovzdanie
odpadu na
zberný dvor.
Verejný
kontajner
umiestnený
pred areálom
zberného dvora bude v priebehu júna
odstránený. Na zbernom dvore je možné bezplatne odovzdať iba druhotné suroviny: papier, plasty, polystyrén, sklo a
elektroodpad.
Od júla začneme v Lozorne so zberom
kuchynského odpadu a kuchynského
oleja. Záujemci o zber odpadu sa musia prihlásiť vyplnením elektronického
formulára, alebo priamo na obecnom
úrade, či v kancelárii Lozorno, spol. s r.o.
Kuchynský odpad sa bude zbierať v
kompostovateľných vrecúškach. Obyvateľom budú odovzdané zberné vedierka
a kompostovateľné vrecúška.
Kuchynský olej sa bude zbierať v pevne
zatvorenej PET fľaši. Záujemcom o takýto zber radi poskytneme lieviky na lepšie prelievanie oleja do PET fľaše.
Zber bude prebiehať 1x do týždňa vždy
v stredu dopoludnia.
Link na formulár: https://forms.gle/nRBebZn5YWmxi5sv7. V článku nájdete aj
QR kód k prihláseniu sa na zber kuchynských odpadov a oleja a tiež info, čo do
zberu patrí a čo nie.
Ing. Juraj Schwarz, konateľ spoločnosti

OZNAMY OBCE
Testovanie
Oznamujeme občanom, že MOM (mobilná odberová jednotka) v areáli ŠK už počas prázdnin fungovať nebude.

Nové trhové miesto
Hlavne z dôvodu bezpečnosti sme presunuli trhové miesto z
ulice na Športovom námestí do areálu ŠK na plochu bývalého hádzanárskeho ihriska.

Trhovníci tam môžu predávať: v stredu, v piatok a v sobotu
v čase od 7:00 do 12:00.
Viac informácií o podmienkach predaja na trhových miestach
nájdete v novom VZN č. 1/2021.

OD 1. júla do 31. augusta môžete požiadať o príspevok na maloleté dieťa
Milí Lozorňania, ak máte trvalý pobyt v Lozorne a ste zákonným zástupcom maloletého dieťaťa s trvalým pobytom
v Lozorne, máte vysporiadané a zaplatené záväzky vo vzťahu k obci Lozorno, k subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Lozorno a k spoločnosti Lozorno, spol. s r. o., máte podľa
VZN č. 15/2019 nárok na vyplatenie príspevku na maloletého
v sume 25 eur. O príspevok môžete požiadať podaním písomnej žiadosti na Obecnom úrade v Lozorne v termíne od 1. 7.
do 31. 8. 2021. Príspevok bude po overení všetkých podmienok vyplatený do 30. 11. 2021 na účet uvedený v žiadosti.

Formulár nájdete na webe obce alebo si ho môžete prevziať
na obecnom úrade.
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Výlet do prírody spojený so zbieraním odpadu a
mapovaním čiernych skládok a následným informovaním vedenia obce

Pred obecným úradom

Čiernu skládku sa
podarilo vyzbierať
našim spolužiakom
Veronike Šťastnej,
Filipovi Drahošovi,
Jakubovi Belešovi a
Šimonovi Pavlíčkovi.
Všetci žiaci vrátane
Lujzy Klamovej, Kataríny Klamovej, Terezke Masopustovej,
Eliške
Mikulovej,
Kristínke Maxovej,
Vlaďke Ivanišinovej, Emke Hujsovej,
Matiásovi Masárovi, Filipovi Vidovi a
Veronike Lipárovej
sme vyzbierali všetok odpad, ktorý nám
prišiel do cesty. Spolu sme vyzbierali
dve modré a tri žlté vrecia.

My, žiaci 6.A triedy sme si urobili výlet v
utorok 22.6.2021 nielen do prírody, ale aj
našej obce, konkrétne
na Družstevnú ulicu,
kde je sídlo družstva a
ubytovňa pre pracovníkov priemyselného
parku, ktorí vo svojom
okolí robia veľký neporiadok. Na začiatku
nášho výletu sme sa
stretli s pánom riaditeľom technických
služieb Schwarzom na
zbernom dvore v Lozorne. Pán riaditeľ nás
oboznámil s rôznymi
druhmi zberného odpadu pre obyvateľov
našej obce. Ďalej nás Tešíme sa, že sme trochu pomohli prírode
informoval, že od júla
budú občania Lozorna
dostávať hnedý košík na bioodpad s rozložiteľnými biosáčkami. Upozornil nás,
že kartónové krabice treba skladať, pretože nezložené krabice zaberú oveľa viac
miesta, ako keď sú zložené. Ďalej nám
povedal, čo všetko sa zbiera na zbernom
dvore - stavebný materiál, starý nábytok,
polystyrén (v prírode sa rozkladá 10 000
rokov), použité domáce oleje a elektroodpad, t.z. stará pokazená elektronika z
domu. Potom nám pán riaditeľ rozdal
žlté vrecia určené na plasty a plechovky
a modré vrecia na papier a tiež nám rozdal rukavice. Od zberného dvoru pozdĺž
Družstevnej ulice sme začali zbierať všetok odpad, ktorý bol odhodený v prírode.
Cestou náš spolužiak Filip Vida objavil
čiernu skládku pri ceste pod mostíkom
v lese. Bol tam porozhadzovaný rôznorodý odpad ako napr. plechovky, PET
fľaše, plastové tégliky, topánka, polystyrénové vreco, sklo, inzulínove pero, plynová náplň do horáka, plastové sáčky...

Na konci nášho výletu sme informovali
pracovníčku obecného úradu z kancelárie pána starostu Janku Karovičovú
a pracovníčku z oddelenia odpadového
hospodárstva pani Lenku Lachkovičovú
o množstve vyzbieraného odpadu a vyčistenej čiernej skládke pod mostíkom
pri lese na začiatku obce.
Domov sme odchádzali s dobrým pocitom, že sme pomohli prírode pretože
nám záleží na životnom prostredí v ktorom žijeme.
Náš spoločný záver je, že sme upozornili
na problém voľne pohodeného odpadu v
prírode. A tiež veríme, že sme motivovali ostatných, aby sa k prírode začali správať zodpovedne.
Naše spoločné posolstvo, ktorým vyzývame všetkých ľudí je:
1. Aby voľne pohodený odpad vzali zo zeme a hodili
ho do správneho koša.
2. Aby k zbieraniu odpadkov inšpirovali aj ostatných - svojich spolužiakov, kamarátov, známych,
susedov...
3. Aby nahlásili a informovali na obecnom úrade pani Lachkovičovú o
každej nelegálnej čiernej
skládke v našej obci, ktorú
objavia.
Žiaci 6.A triedy
ZŠ Lozorno

Čierna skládka pod mostíkom pred a po vyčistení odpadu
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Aký je aktuálny stav obecnej pokladne?
Ročné hospodárenie obce sa každoročne uzatvára zostavením a schválením
obecného záverečného účtu. Aj teraz bol
jeho návrh zostavený a pred jeho schvaľovaním v obecnom zastupiteľstve naplánovanom na koniec júna už 7.6.2021
zverejnený a predložený Lozorňanom
na verejnú diskusiu.
Záverečný účet obce je základnou informáciou o tom, ako a s akým výsledkom
obec v predchádzajúcom roku hospodárila. Aký je teda stav obecnej kasy po minulom roku? V akej je kondícii? Pozeráme sa
na jej dno, alebo máme lepšie správy? To
sú asi otázky, ktoré si kladie alebo môže
klásť každý, koho táto téma zaujíma. Naviac ak sa o tom po dedine všeličo narozprávalo a ešte asi aj narozpráva. Tu sú
na tieto otázky odpovede:
Na úvod je potrebné konštatovať, že z
pohľadu rozpočtového hospodárenia
bol minulý rok mimoriadne ťažký a namáhavý. Mnohým (vrátane štátu) sa nie
úplne podarilo naplniť svoje rozpočtové
ciele. Po skoro celý minulý rok pretrvávajúca situácia ohľadom pandémie COVID 19 kládla aj na vedenie našej obce
mimoriadne nároky a znamenala nové,
dosiaľ nepoznané výzvy. V priebehu
roka schválených 23 rozpočtových opatrení a 7 zásadných zmien rozpočtu vypovedá o tom, aká náročná to bola robota, ako dôsledne a často s invenciou sme
museli konať. Som rád, že dnes možno
konštatovať, že sme v Lozorne situáciu
ustáli. Že sa nám podarilo naplniť nielen
väčšinu našich cieľov, ale aj využiť príležitosť a vytvoriť pre tento a nasledujúci
rok také zdroje, ktoré umožnia pokračovať v ambicióznych plánoch obnovy a
rozvoja našej dediny.
Prijatý rozpočet rátal na začiatku roka
2020 s príjmami vo výške 3 687 419
eur. Skutočné plnenie nakoniec bolo
v úrovni 4 696 560 eur. Je pritom potrebné konštatovať, že v minulom roku
významným spôsobom narástli príjmy
obce z vlastných obecných daní a poplatkov, čo je dôkazom toho, že sa podarilo
naplniť cieľ, ktorý sme si pred seba kládli
– urobiť obec menej závislú od štátu (čo
sa ukázalo ako správne aj s ohľadom na
výpadky v podielových daniach zo strany štátu) a zabezpečiť zdroje na svojom
území. Len pripomínam, že veľkú väčšinu z týchto nových zdrojov zaplatili do
obecného rozpočtu podnikateľské subjekty podnikajúce na území našej obce
(najmä z priemyselných a logistických
parkov), ktoré sa tak dnes zodpovedajúcou mierou podieľajú na jej financovaní.
V tejto súvislosti by som rád im, ale aj
všetkým iným, ktorí riadne platia obecnéNové
dane
a poplatky
poďakoval,
multifunkčné
čistiace
vozidlo lebo bez
týchto peňazí by sme mnohé v našej
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obci nedokázali financovať. Vďaka patrí
aj pracovníkom obecného úradu, ktorí
zvládli väčšinu úloh spojených so zavedením našej obecnej daňovej reformy
do praxe už v prvom roku po jej prijatí a
zabezpečili ich riadny výber.
Slúži nám azda k dobru, že sme uvedené plnenie príjmov nedosiahli za cenu
privatizácie obecného majetku. Túto
cestu sme vo vedení obce na začiatku
tohto volebného obdobia odmietli a
toto smerovanie sa nám podarilo udržať. Aj tam, kde sme predaj výnimočne
realizovali, sme získané zdroje neminuli
a neprejedli, ale ich na základe vlastného
rozhodnutia ukladáme do osobitného
fondu, z ktorého chceme v budúcnosti
financovať výlučne nadobúdanie nového nehnuteľného majetku tak, aby sa
majetok obce nezmenšoval, ale naopak
zachoval a rástol. V tomto momente evidujeme na jeho účte 25 617 eur.
Na výdavkovej strane rátal minuloročný
rozpočet na začiatku roka 2020 s výdavkami vo výške 3 673 031 eur, nakoniec
sa vynaložilo 3 644 228 eur. Podarilo sa
teda na výdavkovej strane rozpočtu nielen splniť cieľ a tieto udržať pod kontrolou, ale tiež čo-to ušetriť. To všetko za situácie, kedy uplynulý rok priniesol veľké
množstvo nových výdavkov, s ktorými
sme pri zostavovaní rozpočtu skutočne
nemohli rátať. Spomeňme len realizáciu
opakovaného a pravidelného obecného
testovania, financovanie iných výdavkov
v boji s pandémiou, financovanie zvýšených nákladov spojených so zavedením
on-line vyučovania a podobne. To všetko pri riadnom realizovaní naplánovaných obecných kapitálových investícií
v rozsahu, v akom ich Lozorno mnoho
rokov dozadu nezažilo.
Za povšimnutie stojí, že len menej ako
10% z príjmov rozpočtu tvorili výdavky
na mzdy, platy a služobné príjmy funkcionárov a zamestnancov obce. Toto
číslo je dôkazom aktuálnej efektívnosti
fungovania obecnej správy a tiež jasným a jednoznačným dôkazom, že na
obci nielenže nemáme žiadnu prezamestnanosť ani rozšafnosť v priznávaní
platov, či služobných príjmov najvyšším
funkcionárom obce. Je na mieste pripomenúť, že sa od volieb nezvyšoval plat
starostu ani odmena jeho zástupcu a
že poslanci obecného zastupiteľstva sa
svojich odmien vzdali a svoje funkcie
vykonávajú bez akýchkoľvek finančných
kompenzácií. Aj týmto prístupom šetríme našu obecnú pokladňu.
Výsledok rozpočtového hospodárenia
našej obce je kladný a predstavuje prebytok (po odpočítaní čiastky nevyčerpaného úveru) vo výške 552 332,71 eur.

Okrem tohto viac ako polmiliónového
prebytku ostáva na účte obce nevyčerpaný zostatok úveru prijatého na financovanie veľkých infraštruktúrnych
kapitálových výdavkov vo výške 500 000
eur. To sa dosiahlo tiež opatrným nakladaním s týmito zdrojmi, zásluhou toho,
že v minulom roku zrealizovaná rekonštrukcia a modernizácia Karpatskej
ulice, na ktorú sme všetci právom hrdí,
stála menej ako experti na začiatku očakávali (za zmienku stojí, že sme v obci
v tomto prípade po prvýkrát realizovali
výber a súťaž dodávateľov zverejnenú
v európskom vestníku) a tiež preto, že
sme mnohé výdavky nakoniec vedeli pokryť a zaplatiť z toho, čo sme ušetrili a
nahospodárili ešte v roku 2019.
Zároveň má obec k 31.12.2020 na účte
rezervného fondu evidovaných ďalších
391 997 eur. Za zmienku stojí, že aj tento fond narástol v roku 2020 o viac ako
225 000 eur (v dôsledku prebytku nášho
obecného hospodárenia v roku 2019).
Žiadne z uvedených zdrojov sme nešetrili a neakumulovali zbytočne a bezúčelne. Nerobili sme to preto, aby sme
ich teraz prejedli, prehýrili alebo z nich
financovali niečo, čo síce prináša body a
úspech, ale má len krátke trvanie. Robili
sme tak preto, aby sme získali peniaze
pre financovanie budúcich výdavkov,
ktoré v Lozorne musíme bezpodmienečne vynaložiť, ak sa chceme posunúť
dopredu. Cieľom je postupne splatiť v
minulých rokoch nakopený a neustále
narastajúci investičný dlh, ktorého odrazom je nedobrý stav časti obecného
majetku - stavieb, ciest, chodníkov. Zároveň chceme a musíme pozerať aj dopredu a investovať do majetku nového,
ktorý Lozorno a každý z nás potrebuje a
ktorý zvýši úroveň života nás všetkých a
posunie našu dedinu tam, kde ju všetci
chceme mať. Aby nám ten náš „kúšček
svjeta na Záhorí“ neustále opeknieval a
poskytoval nám všetko, čo my a naše rodiny potrebujeme k pocitu spokojného a
dobrého domova. Pokiaľ sa týka obecnej
kasy je záverečný účet za rok 2020 dôkazom, že spoločne vieme a dokážeme
hospodáriť tak, ako sa patrí. Nemáme sa
za čo hanbiť.
Ladislav Krechňák, poslanec OZ,
zástupca starostu

Stretnutie s občanmi
Starosta obce pozýva na stretnutie
s občanmi, ktoré bude 29.7. o 18:00
hod. v sále CK Lozorno. Diskutovať
sa bude o plánovaných investíciách
na rok 2021/2022. Ste srdečne vítaní!
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Mgr. Art. Pavel Zajáček – životné jubileum
zdravia, Božieho požehnania a veľa lásky
od najbližších. Nech Ťa ľúbia tí, na ktorých Ti záleží.
Tvoje speváčky: Mária Šípová, Janka Masárová, Mária Lančaričová, Anna Hájková, Emília Kelečínová, Antónia Malovcová,
Alenka Ritomská.

S láskou i s radosťou v srdci sa pripájame do radu Tvojich gratulantov. Ako
rýchle si vstúpil na pódium so znakom
„70“. Na druhej strane, nie je sa čo čudovať, keď si človek vypočuje ten Tvoj rozhovor na rádiu Regina, či prečíta v tlači
Tvoj „curriculum vitae“.
Kto mal v živote toľko úspešných vystúpení, koncertov, či napísaných kompozícii, prepracovaných hudobných skladieb,
ako si urobil Ty? Všetky boli, i sú oslavou
Tvojho tvorivého ducha, Tvojho muzikantského kumštu. Istotne nadaním,
usilovnosťou, múdrosťou i pracovitosťou si sa dopracoval ku týmto výsledkom, o ktorých sa len teraz dozvedáme.

A čo je na Tebe vzácne? Je to tá dobrosrdečnosť, pokora, ochota pomáhať, nevyvyšovať sa a byť vždy priateľom. Takého
sme Ťa poznali. Sme radi, že sme mali
tú česť. Prežili sme s Tebou stretnutia,
nácviky a vždy vďaka Tebe úspešné vystúpenia. Ťažko hľadám slová, na vyslovenie vďaky, veľkej vďaky Ti, za hudobný
doprovod pri našich vystúpeniach, za
muziky, plesy i svadby v Lozorne odohraté. Tak ako Ty Pali, tak aj Tvoji bratia
– muzikanti Zajáčkoví máte v Lozorne
veľa dobrých priateľov, sympatizantov.
My zase máme krásne spomienky a nezabudnuteľné zážitky.

Život strašne ponáhla sa, roki lecá ostošest,
ani sme sa nenadáli, aj Ti máš Pali o rok
vjec.
70 rokú ceuích, v zdraví, v ščascí prežitích,
hromadu suov vispívaních, do pjesniček
ukritích.
Dneska rádzi podáme Ti vjence z kvíca
uvité
za nácviki, vistúpeňá co lúbili sa Lozorňanom velice.
Lebo nás to roki tahuo za Zajačkovcí k
muzice.
Tá Tvoja muzika je krása šeckích krás,
dodaua nám šeckím siui a radosci na dúhi
čas.
V Lozorne máš kamarátki a aj dobrích
prátelu,
kerí Tebje ze srdéčka to najlepší vinšujú:
Hodne zdravjá, ščascá, láski a náladu veseuú
a na další žicá dni: Boží požehnaní a Boží
milosci.

A ku tej Tvojej 70-tke Ti prajeme veľa

T.M., jún 2021

Verejný priestor - ulica

Existujúci stav chodníkov v obci

Ulica je dôležitý verejný priestor ktorý
všetci využívame, minimálne ako prístupovú komunikáciu, optimálne aj ako
spoločný komunitný priestor pre stretávanie sa so susedmi a známymi. Preto
je dôležité udržiavať ich v dobrom technickom aj estetickom štandarde. Technickým štandardom je asfaltový povrch,
prípadne chodník, odvod dažďových vôd
a správa sietí, ktoré ležia pod zemou alebo na stĺpoch nezhoršujúca stav spevnených alebo zelených plôch. Estetický

štandard dopĺňa líniová zeleň, materiál
chodníkov, súkromné predzáhradky
a samotné fasády domov ktoré častokrát určujú neopakovateľný charakter
priestoru každej ulice.
Obec ako správca ulíc má za úlohu zabezpečiť údržbu a čistenie vozovky ale
aj postupnú renováciu časom zdegradovaných povrchov a tiež prispôsobiť
sa dnešnej rýchlej automobilovej dobe
dopĺňaním chodníkov, spomaľovačov,
prípadne reguláciou parkovania pre

bezpečnosť nás všetkých. Do charakteru a štandardu ulice vstupujú
aktívne aj užívatelia – obyvatelia
kopaním podzemných prípojok, dopĺňaním chýbajúcich parkovacích
státí, stavaním obrubníkov zamedzujúcim dažďovej vode tiecť do
dvora a podobne. Je to prirodzený
proces, ktorý by mal byť o dialógu
správcu – obce a užívateľa - obyvateľa. Obec nastavila už štandard pri
rozkopávaní a spätnom zhutňovaní
povrchov s cieľom zamedziť prepadnutiam terénu a znehodnocovaniu
povrchov. Ďalej pri novostavbách
alebo úpravách uličných priestorov
reguluje veľkosť spevnenej plochy
a jej pomeru ku zelenej ploche pred
domom. Stavebná komisia vyhodnotila
ako optimálnu šírku príjazdovej spevnenej plochy do 4 metrov. Popri estetickom dôvode a zachovaní vidieckeho
rázu zelených lozornianskych ulíc je
nezanedbateľná aj potreba vsakovania
dažďových vôd. Spoločne tak pomôžeme zamedziť zatopeným uliciam počas
prívalových dažďov a zlepšíme komfort
bývania.
Text a foto: Miro Drahoš
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História píly v Lozorne
ci. Ešte i v roku 1955 bola píla okrem pobočky Štátnych lesov
jediným závodom v obci.
Na píle sa vymenili vedúci – Kysela, Mihálik, Kopáč, Gašpar.
Dôležité je tiež spomenúť, že v roku 1957 mala byť píla zrušená. Nadriadené riaditeľstvo píly tvrdilo, že nie je rentabilná,
lebo vznikajú veľké náklady dovozom guľatiny zo stanice a
zase výrobkov na stanicu. No zásluhou DO KSS a MNV závod v našej obci zostal a tak na ďalšie roky zabezpečil obživu
priemerne pre 100 pracovníkov (90 rodín).

Píla - začiatok 20. storočia

V priebehu ďalších rokov nenastali podstatnejšie zmeny až
na samotný názov závodu: Drevoúnia, n. p., Drevoimpregna,
n. p. Žilina, závod Lozorno – do roku 1971, kedy sa zmenil
názov na Drevoindustria n. p., závod Lozorno s podnikovým

Počiatky vzniku závodu sú datované od roku 1919, tesne po I. svetovej vojne, kedy sa utvárali viaceré nové
podniky v Československu.
V našej obci vybudovala Československá drevárska
spoločnosť pílu a lesnú železnicu až po chotárne časti
Lintavy, Skalu a Košariská. Po tejto dráhe vozili robotníci všetko drevo na pílu. Pre ľahší odvoz reziva na železničnú stanicu bola vybudovaná železničná vlečka z
píly na stanicu. Trasy, kade viedla vlečka a lesná trať, je
vidieť doteraz. V spomínanej drevárskej spoločnosti na
píle a v blízkych horách pracovalo príležitostne aj do
sto ľudí z Lozorna a okolitých obcí.
Na Lintavách vybudovali niekoľko drevených barakov (objektov), v ktorých bývali robotníci a tiež v nich
bola kancelária spoločnosti, vlastná pekáreň a oblastný
výčap. Pri rybníku bola zriadená aj kolkáreň.
Zamestnanci píly
Po likvidácii drevárskej spoločnosti prevzali pílu do vlastníctva
jej zamestnanci Lutonský a Nešpor, ktorí boli v držbe a celá

riaditeľstvom v Žiline. V roku 1990 bol závod pridelený podnikovému riaditeľstvu Západoslovenské nábytkárske závody
n. p. Bratislava a v roku 1991 ho prevzali dediči po vyššie
uvedených vlastníkoch.
S históriou drevárskej spoločnosti úzko súvisí aj založenie
prvej telovýchovnej organizácie v obci – Sokol v roku 1920.
Vtedy sa utvárali podmienky pre založenie športového
klubu a vytvorenie prvého ihriska pri píle. Lozorniansky
športový klub vtedy patril medzi najlepšie fungujúce v
okrese.
Píla a drevárska spoločnosť od samotného začiatku zohrali významnú úlohu v hospodárskom a spoločenskom
živote obyvateľov Lozorna i blízkeho okolia.
Anna Hájková, foto: FB Lozorno v spomienkach

Rušeň a rušnovodič p. Dvoran

prevádzka píly bola na ich vlastný účet až
do roku 1948, kedy bola píla znárodnená.
V dobe znárodnenia pracovalo na píle asi
25 robotníkov. Od prvopočiatku poskytovala nášmu obyvateľstvu zdroj výživy.
Výnosy tejto píly išli do rúk uvedených
súkromníkov.
Po roku 1948 bola píla v prevádzke v rámci Západoslovenských píl, n.p., výnosy odchádzali do štátnej pokladnice vo forme
akumulácie, teda dane zo zisku, z ktorej
čerpali v rôznych formách všetci pracujú-
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Turistické zážitky
Klub turistov Lozorno (KTL) počas covidovej pandémie absolvoval väčšinu
turistických aktivít v Malých Karpatoch.
Striedavo sme v jednom týždni spoznávali hory v rámci nášho chotára a v
nasledujúcom týždni trasu z Perneku
až po Bukovú. A nakoniec sme 22. mája
počas jedného dňa absolvovali prechod
cez jedenásť 700 – metrových vrcholov,
ktoré sa v Malých Karpatoch nachádzajú. Začali sme v kameňolome v Bukovej
skoro ráno o 5:45 h a postupne sme prechádzali cez vrcholy Havranica (717 m),
Záruby (767 m), Čelo (716 m), Veterlín
(723 m), Vápenná (752 m), Vysoká (754
m), Homoľa (709 m), Skalnatá (704 m),
Čertov kopec (751 m), Javorina (703 m) a
cez posledný Čmelok (702 m). Prechod
sme ukončili príchodom na Pezinskú
Babu večer o 20:45 h. Bolo to spolu 52
km s prevýšením 2 560 metrov.

hľadňa vysoká 42
metrov. Pri návrate
sme chvíľku pobudli pri Holubyho
chate, kam práve
zavítala cimbalová
kapela z Čiech a pri
ich veselej muzike
sme si s potešením zaspievali a aj
zatancovali. Vrátili
sme sa prechodom
popri vrcholovom
vysielači smerom
na Myjavu a zišli
sme pri lyžiarskom
stredisku, kde nás
čakal autobus.

Ďalší autobusový zájazd bol 4-dňový a
smeroval na Oravu. Boli sme ubytovaní pod priehradovým múrom Oravskej
priehrady v Trstenej. Prvý deň sme sa
vybrali do obce Mútne na vrchol Pilsko (1 557 m). Je to hraničný vrchol s
Poľskom a pri návrate sme sa zastavili
v chate, ktorá je na poľskej strane tesne
pod vrcholom. Druhý deň sme mali kultúrno-oddychový program, ktorý sa začal návštevou dominantného Oravského Podzámku. Následne sme sa plavili
výletnou loďou po Oravskej priehrade
okolo vtáčieho ostrova s polhodinovou
zastávkou na Slanickom ostrove, kde aj

V máji sme zorganizovali aj našu tradičnú akciu – „Lozorský okruh“. Teraz to
bol už 14. ročník za účasti 140 priateľov
turistiky.
Absolvovali sme aj dva autobusové zájazdy. Prvý z nich bol jednodňový na
Veľkú Homolu so štartom v Starej Turej. Po príchode na vrchol Veľkej Homole sme pokračovali na vedľajší kopec,
kde sa nachádza kovová vojenská roz-

po zaplavení priehrady vodou stále
stojí kostolík, v ktorom je teraz múzeum. Posledná zastávka bola v obci Klin.
Na návrší za obcou je
socha Ježiša Krista v
5-metrovej nadživotnej veľkosti – identická so sochou v Rio
de Janeiro. Pod ňou
je kaplnka Božieho
milosrdenstva. Celý
areál je veľmi pekne
vysadený
kvetmi,
ako aj ozdobnými kríkmi a starostlivo
udržiavaný. Po krátkych modlitbách a
spoločnom fotografovaní sme mali veľmi pekný duchovný zážitok. Nasledujúci deň sme absolvovali výstup na najkrajší dominantný vrchol – Babiu horu
(1 725 m). Popri ceste na ňu je vybudovaných veľa besiedok a prístreškov, ako
aj rozhľadní s peknými výhľadmi na celé
okolie. Na samom vrchole je umiestnený nerezový kríž a veľká kamenná stena,
ktorá slúži ako závetrie. Aj Babia hora je
vrchol spoločný s poľskou stranou. Zájazd sme ukončili návštevou skanzenu
Zuberec, ktorý je Múzeom oravskej dediny. Sú v ňom umiestnené starodávne domy,
ktoré boli presťahované z
obcí zo širokého okolia a
v nich je uchované všetko pôvodné vybavenie na
bývanie, ale aj nástroje a
náradie, ktoré sa používalo na prípravu jedla i
oblečenia a tiež pracovné
nástroje. Na záver sme
zrelaxovali v akvaparku v
Oraviciach. Počas celého
zájazdu nám prialo pekné počasie, takže sme z
toho mali krásny kultúrny turistický zážitok.
Text a foto: Alojz Dvoran
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Zo života základnej školy
Milí naši Lozorňania, ani sme sa nenazdali a máme za sebou ďalší školský rok.
Keby sme mali tento rok opísať jedným
slovom, bolo by to slovo turbulentný.
Tento školský rok nám ukázal, že dokážeme riešiť zložité situácie zo dňa na
deň. Dokázal nám, že sme silný tím, ale
dokázal nám aj to, že bez našich žiakov a
ich rodičov by sme situáciu nevedeli tak
skvelo zvládnuť. Aké boli posledné mesiace v našej škole? Určite sa nám všetko
nezmestí sem, ale veríme, že vám nič
neuniklo na našej webovej stránke. Apríl
pre našu školu znamená jediné – veľa
environmentálnych aktivít a to nie len
na Deň Zeme. Spomeniem aspoň pár,
ktoré sa počas tohto mesiaca u nás udiali. V rámci hodiny biológie mali 4.B, 5.A
a 5.B online besedu so zoologičkou Bc.
Andreou Filípkovou. Témou hodiny boli
ryby našich vôd. Pani Andrejka, ktorá im
svojou prezentáciou a pútavým rozprávaním priblížila nielen známe druhy rýb
žijúce v našich vodách, taktiež prezradila deťom veľa zaujímavostí zo života rýb.

Online hodiny sa dajú spestriť rôznymi
spôsobmi. Napríklad návštevou cestovateľa a biológa Mateja Kautmana, ktorý
niekoľko mesiacov strávil v južnej Amerike v štáte Peru. Pripravil si pútavú prezentáciu plnú fotiek, doplnenú o vlastné
cestovateľské zážitky a príhody.

Areál našej školy je opäť o niečo krajší!
Vďačíme za to našim žiakom, ktorí na
hodine techniky skrášľujú školský dvor.
Momentálne máme až 5 nových záhonov a každý je iný.

V máji si pripomíname Svetový deň
včiel. Môžeme si spoločne zaspomínať
na online prednášku pre prvý stupeň
o včelách a ich zvykoch, spôsobe života a spôsobe „práce“. Deti mali mnoho
otázok a dozvedeli sa napríklad či majú
včely rodiny alebo či majú mamu, otca a
súrodencov.

Máme za sebou aj zápis detí, ktoré od
septembra budú žiakmi našej školy. Ešte

raz sa chceme veľmi poďakovať pani zástupkyni Ninke Krištofovej za skvelú
organizáciu, premyslenú do každého
malého detailu. Ďakujeme aj všetkým
pani učiteľkám z prvého stupňa a inkluzívnemu tímu za niekoľko
hodín príprav a aktívnu pomoc
nad rámec pracovného času.
A nemôžeme zabudnúť ani na
Medzinárodný deň detí. MDD
u nás začal príjemným online
stretnutím s Katkou z bratislavskej zoologickej záhrady.
Žiaci 1. – 4. ročníkov sa započúvali do rozprávania spojeného s pútavou prezentáciou
o histórii, úlohách zoologickej záhrady a o starostlivosti
o ohrozené zvieratá. Vonku
bolo krásne, veselosť a zhon,
zvieratká nás volali: „DETI,
POĎTE VON!“ Zrazu sa školský dvor

na chvíľu premenil na lozorniansku
zoologickú záhradu. Na stanovištiach,
ktoré predstavovali jednotlivé zvieratká
sme ukázali svoju šikovnosť, trpezlivosť,
tvorivosť, spoluprácu. Za snahu každý z
nás získal sladkú odmenu. Ocenenie si
zaslúžia najmä tí, ktorí takúto príjemnú
a pohodovú atmosféru pripravili.
Michaela Podolinská, ZŠ Lozorno
Foto: archív školy
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Príbeh obdivuhodného kamarátstva
Bola raz jedna trieda, v tej triede bola krieda... v tej triede nebola
len krieda, ale aj šikovní tretiaci z Lozorna. Kde bolo, tam bolo,
boli raz malé detičky. Presnejšie autistické deti zo Šale. Ale poďme pekne od začiatku. Stretli sa raz dve pani učiteľky. Každá z
iného mesta, ale z jedného cesta. Alenka učila v Lozorne a Vierka
v Šali.

sme napísali mená našich kamarátov. Keď si prišla pani učiteľka z
Lozorna pre tričká, bola veľmi milo prekvapená.“
Bolo úžasné pozorovať prekvapenie tretiakov, ktorí tričká batikovali, vyzdobovali pre deti zo Šale a tiež dostali tričká. Každé
tričko bolo vyzdobené srdiečkom, ktoré maľovali ich kamoši.
Bolo farebné, proste skvelé, rovnako ako MDD.
Vierka: „Každý kto pozná problematiku detského autizmu vie, že
sú naším opakom, ukazujú nám, akí by sme boli, keby sme nemali
schopnosť vcítiť sa do druhých ľudí. Majú problém so stravovaním,
socializáciou, komunikáciou, obliekaním. To, čo je pre iné deti úplne
bežné, pre NÁS je veľký problém. Aj napriek tomu, že autisti majú
svoje rituály, tričká darované z kamarátstva si obliekli a behali v
nich po triede“.
Nosením trička so srdiečkom si pripomenieme naše dobré srdiečka, premyslené a správne rozhodnutia. Na záver pripájam
poďakovanie mamičky Arianky Kantorovej:

Našim poslaním, je deti nielen učiť logickému mysleniu, ale
aj emocionálnemu cíteniu. Práve v predvianočnom období sa
nám ponúka veľa možností - obdarovať
niekoho, kto našu pozornosť ocení.

Dobrý deň, som mamička Arianky z triedy pre autistické deti v Šali.
Na Vianoce od vašich detičiek priniesla domov hračku, dnes tričko.
Doma mi ho ukazovala, že pozri mami, krásne tričko. Ja by som
vám ako rodič chcela z úprimného srdca poďakovať, že vaše deti
vediete k spolupatričnosti, empatii a nezištnosti. Práve z takýchto
detí neskôr vyrastú tolerantní ľudia, ktorých svet potrebuje. Ďakujem vám! S pozdravom mamina Michaela.

Zdieľanie je schopnosť, ktorej sú naše deti
schopné. Ak sa spojí s premysleným úsudkom, vznikne super nápad. Obdarovať niekoho v predvianočnom období je krásny
skutok. Ak darček niekoho úprimne poteší, môže sa vytvoriť aj kamarátske puto.
K spolupráci prišlo veľmi spontánne a
rýchlo. Tretiaci sa rozhodli, že chcú obdarovať decká so špeciálnej triedy MŠ v Šali.
Priniesli svoje obľúbené plyšové hračky.
Boli krásne, vyprané, voňavé. Spolu s pozdravmi ich zabalili do vianočnej krabice.
Tešili sa, lebo pocit darovania je rovnako
úžasný ako prekvapenie z darčekov. Pani
riaditeľka ocenila naše deti aj krásne kresby, ktorými vyzdobili
krabicu a pozdravy. Doručenie balíka prebehlo bezproblémovo.

Mgr. Alena Fusková, triedna učiteľka 3A v ZŠ v Lozorne
Foto: archív školy

Pani učiteľka Vierka: „Naše deti boli veľmi milo prekvapené obrovským balíkom plným hračiek, obrázkov a pozdravov. Tiež sme sa
rozhodli obdarovať deti vyrobenými vianočnými pozdravmi.“
Toto predvianočné prekvapenie sme si chceli pripomenúť počas roka a tak sme zverejnili fotografie na stránke našej školy
a pani učiteľky zo Šale vytvorili pútavú nástenku, ktorou si
všetci mohli sprítomniť nezištné a radostné obdarovávanie.
Vierka: „Počas školského roka sme si prezerali fotografie zo života
našich kamarátov z Lozorna.“
Keďže sa blížil MDD, rozhodli sme sa opätovne vytvoriť darček, aby sme potešili deti zo Šale.
Vierka: „Keď mi zavolala p. učiteľka akú veľkosť majú naše deti,
hneď sme sa rozhodli, že je to výborný nápad a obdarujeme ich
taktiež. S pani učiteľkami Jutkou a Zuzkou sme zabezpečili tričká a
farby na textil. Deti s našou pomocou namaľovali 16 srdiečok. My
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Čas si kráča za krokom krok, my sme starší o jeden rok...

Áno, je to tak, vyrástli sme a koniec školského roka a brány škôlky sa na chvíľku
zatvárajú.
Skončil sa školský
rok, ktorý bol pre nás
všetkých iný, ako tie
predchádzajúce, ale
zvládli sme ho a splnili aj najdôležitejšiu
misiu predškolského
vzdelávania – zápis
do základnej školy.
Tento školský rok
sme pripravili 44
detí, ktoré v septembri nastúpia do veľkej
školy. Pripravovali sme sa zodpovedne a
svedomito. Naopak, od septembra privítame 41 nových kamarátov, na ktorých
sa veľmi tešíme.

Na záver školského roka sme stihli ešte
niekoľko milých akcií. V máji predškoláci vzdelávanie s lego kockami, prvého
júna deti oslávili svoj sviatok, staršie deti
zvládli výlet na
Hrad Korlátka a
menšie detičky
divadelné predstavenie Budkáčik a Dubkáčik. Všetci sme
v škôlke zažili
aj rozprávkový
karneval a čarovnú noc s veselou cestou do rozprávky.
Tridsiateho júna sa predškoláci slávnostne rozlúčili so škôlkou a
kamarátmi. Včielky a Sovičky
sme pasovali na školákov a
ony si na oplátku pre nás pripravili krásny program, kde
dokázali, že sú už naozaj veľkí
školáci.
Ďakujeme najmä rodičom a
našim priaznivcom za podporu, pochopenie a spoluprácu
počas celého školského roka.
Vážime si vašu pomoc a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Všetkým vám, ale najmä deťom
želáme krásne leto, veľa slniečka
a oddychu. Buďte, prosím, opatrní, aby sme sa všetci spolu v
septembri vrátili zdraví, oddýchnutí a plní elánu.
Našim školákom želáme veľa
úspechov v škole, rodičom trpez-
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livosť a pevné nervy. Našim budúcim kamarátom - škôlkarom – odkaz, že už teraz
sa na vás tešíme!
Vaše pani učiteľky a kolektív MŠ Lozorno
Foto: archív MŠ
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Mažoretky SOFFI Lozorno sa naplno rozbehli
Táááák, a je to tu – konečne zase všetky
spolu. Konečne zase spolu tancujeme,
trénujeme, stretávame sa, smejeme sa,
no jednoducho robíme zase to, čo nás
všetky baví a spája, teda: pohyb, hudba
a tanec.
Po postupnom uvoľňovaní opatrení
sme po skupinkách začali znova trénovať, síce za veľmi prísnych hygienických opatrení, ale zvládli sme to a keď sa
opatrenia úplne uvoľnili, tak sme sa do
trénovania naplno vrhli. Veď naša Asociácia mažoretkového športu plánuje v
septembri urobiť majstrovstvá Slovenskej republiky, tak nech sa tam máme
čím popýšiť.

Naša oslava MDD

Zo všetkých tohtoročných tréningov sa
nám najviac páčil ten, ktorý sme mali
na Medzinárodný deň detí, teda 1.júna,
kedy sme sa zišli úplne všetky na jednom veľkom spoločnom tréningu, od
tých najmenších 5-ročných detičiek až
po tie najstaršie seniorky a spolu sme
oslávili tento deň. A ako ináč než hudbou a tancom. Naša pani vedúca nám
všetkým poďakovala, že sme počas pandémie neprestali trénovať a svedomito
sa pripájali na online tréningy a tiež, že
sme sa zapájali aj do súťaží, ktoré nám
naše trénerky a aj naša asociácia vymýšľali. Dostali sme veľa pekných darčekov a
ocenení, ale najkrajší darček, ktorý sme
si každá priniesla domov, bola nádherná ľadvinka, na ktorej máme naše logo
a tiež tam má každá
svoje meno. Je to super
darček, ktorý nás veľmi potešil a ešte sme k
tomu dostali aj rúško,
tiež s logom a menom
každej mažoretky. Na
konci tohto nášho spoločného tréningu sme
si všetky dali „zmrzku“
a spokojné sme odchádzali domov.

mažoretkového športu, a ten bol 12.júna.
V tento deň sa všetky mažoretky na
celom svete v duchu spoja a prajú si,
aby sme sa mohli všetky stretnúť na
V. majstrovstvách sveta, ktoré sa majú
uskutočniť v septembri 2023 v Chorvátskom Zadare. A my sa môžeme už teraz
pochváliť, že na oficiálnom plagáte na
tieto majstrovstvá sveta je fotografia
našej mažoretky – Katky Klamovej. Sme
hrdé na to, že medzinárodná asociácia
si vybrala na plagát, ktorý bude po celom svete propagovať tieto majstrovstvá
práve jednu z našich Soffiniek. Pri príležitosti tohto dňa naša asociácia poslala
všetkým vedúcim choreografiu, ktorú
sme sa aj my naučili a poslali potom vi-

Zjazd AMaS u nás v Lozorne

deo na oficiálnu medzinárodnú stránku
mažoretkového športu a tak sme sa aspoň takto na diaľku spojili s ostatnými
mažoretkami v náš deň.
V jednu krásnu júnovú sobotu, konkrétne 26.júna, sa vedúce všetkých mažoretkových súborov z celého Slovenska
stretli u nás v Lozorne. Je to taká každoročná akcia, ktorú organizuje AMaS
(Asociácia mažoretkového športu Slovensko), a vždy je to na inom mieste
na Slovensku. Sme hrdé, že tohtoročné
stretnutie sa konalo práce u nás v Lozorne a chceli by sme týmto poďakovať
Obecnému úradu v Lozorne za darčeky,
ktoré obec venovala každej zúčastnenej
vedúcej. Cítili sa u nás veľmi dobre a

Tak ako iné nadácie,
združenia a športy
majú svoj deň, tak aj
my mažoretky máme
Medzinárodný
deň Zostava dievčat na choreografiu k Medzinárodnému dňu mažoretkového športu

podľa ich slov si od nás odniesli nielen
veľa informácii o všetkých pripravovaných akciách ale aj veľa pekných spomienok na našu dedinku.
„Máte doma dievčatko, čo si neustále poskakuje, tancuje a spieva? Priveďte ju k nám
a my z nej urobíme mažoretku“ – v tomto
hesle sa niesol nábor nových dievčatiek
do nášho súboru, ktorý sa konal 29.júna
2021. Ak ste nestihli prísť, máme pre vás
dobrú správu – ďalší nábor sa bude konať ešte v septembri, tak prosím sledujte
plagátiky po dedine – tešíme sa práve na
tú vašu šikovnicu.
Ani tento rok by sa leto neobišlo bez

nášho SOFFI tábora. Konať sa bude 17.
- 24.júla 2021 na novom mieste a to, v
rekreačnom zariadení v Bojniciach Nad
Zámkom. Je nám aj trošku ľúto, že tento rok sa nedá náš tábor uskutočniť na
Kamennom mlyne, veď sme sem chodili
až 7 rokov, no život je zmena a preto ideme vyskúšať zase niečo nové. Určite tam
bude super, lebo naša pani vedúca spolu
s trénerkami sa nám tak ako každý rok
postarajú o super týždeň plný hier, tanca, spevu a zábavy – tak hurá do tábora.
V septembri plánujeme pre všetkých
obyvateľov Lozorna zorganizovať nás
tradičný galavečer, ktorý sa pre pandémiu minulý rok nedal uskutočniť, preto
si ho plánujeme spolu s vami všetkými
naplno užiť teraz. Z vyzbieraného dobrovoľného vstupného v spolupráci s
tunajšou lesnou správou v Lozorne
kúpime sadenice stromčekov a každá mažoretka si pôjde zasadiť svoj
vlastný stromček. Už teraz sa na to
veľmi tešíme, ako v lese urobíme
takú našu malú „SOFFI stromčekovú škôlku“, lebo veď my všetky spolu
vlastne tvoríme taký jeden spoločný
„SOFFI STROM“, ktorý je navzájom
pospájaný konármi a vetvičkami, tak
ako sme my všetky spojené láskou k
tancu a hudbe a tiež vzájomnými kamarátstvami, ktoré budú určite pretrvávať dlhé a dlhé roky.
vedúca Dana Hurbaničová a
mažoretky Soffinky
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Podporené projekty Enem pro Lozorno
Srdečne gratulujeme nasledujúcim 5 projektom, ktoré dostali
najviac hlasov od občanov a budú môcť byť realizované:

točnou revitalizáciou hracích prvkov a pieskoviska a nadviazali
spoluprácu so spoločnosťou Preliezky Trubíni.

- Plot, ktorý žije
- Školský dvor - oáza radosti, hier a šťastia
- Doplnenie mobiliáru v parku Kozinec
- Vytancuj si svoj strom
- Bez čoho nie sú Vianoce?
- Posedenie na Kubinovom kríži

Pomáhajú im najmä rodičia prostredníctvom rodičovského
združenia, ktorým záleží na tom, v akom prostredí sa vzdelávajú ich deti. Projekt bude prínosom pre všetky lozorňanské
detičky, ktoré navštevujú a budú navštevovať našu Materskú
školu v Lozorne.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania, i všetkým
predkladateľom projektov! Teší nás, že vám dianie v obci nie
je ľahostajné. Prinášame vám bližšie predstavenie týchto projektov.

Lokalita, kde bude nápad realizovaný je areál materskej školy.

Plot, ktorý žije
Predkladateľ tohto projektu je ZRPŠ pri ZŠ v Lozorne. Ich
motiváciou je skrášliť areál školy a vniesť do tohto prostredia
prvky s náučnou tematikou a zvýšiť povedomie o chránenej
oblasti CHKO Malé Karpaty, v ktorej všetci žijeme a do ktorej patrí aj obec Lozorno. Projekt plánujú realizovať spolu so
žiakmi ZŠ Lozorno. Prínos vidia vo výchove mládeže, ale aj
obyvateľov obce. Chcú docieliť zmenu myslenia a správania sa
voči našej prírode a nášmu okoliu, v ktorom žijeme a spolu
vytvoriť: Plot, ktorý žije výtvarným umením žiakov. Plot, ktorý
poskytuje domov hmyzu (hmyzie domčeky). Plot, ktorý v sebe
ukrýva schránku pre vzájomné dopisovanie si, pre anonymné
otázky - schránku, ktorá nás bude medzigeneračne spájať. Plot,
ktorý nám dá prírodovedné informácie o CHKO Malé Karpaty,
ktorého súčasťou obec Lozorno je – náučné tabule chránených
druhov rastlín a živočíchov. Plot, ktorý bude prístupný žiakom,
priateľom školy a širokej verejnosti obce Lozorno.
Lokalita, kde bude nápad realizovaný je školská záhrada.

Doplnenie mobiliáru v parku Kozinec
Predkladateľ
projektu je rodina Šedivá a
Horváthová. Za ostatné
roky sa už viackrát zapojili do rôznych projektov,
vďaka ktorým sa zveľadil
park Kozinec a vytvorili
sa lepšie podmienky pre
možnosti trávenia voľného času. V rámci tohto
projektu by chceli doplniť v parku Kozinec stôl s lavicami, ktorý by bol umiestnený
pod jestvujúcim altánkom. Z vlastnej skúsenosti zistili, že takéto niečo v parku chýba. Rodičia s deťmi, (ale aj rôzne organizácie či školské zariadenia) by mali možnosť rozložiť si v parku
občerstvenie, zorganizovať si detskú oslavu, maľovať si, robiť

Školský dvor - oáza radosti, hier a šťastia
Predkladateľ projektu je SRRZ - RZ pri MŠ v Lozorne. Ich
cieľom je zabezpečiť deťom v materskej škole detské ihrisko, ktoré bude bezpečné, zaujímavé a pre všestranný rozvoj
atraktívne. Momentálny stav PRELIEZKY TRUBÍNI s.r.o.
detského ihriska v areáli ma- Konopnice 446
na Žitavou 951 88
terskej školy je dlhodobo za- Lúčnica
IČO: 46504575
ZOSTAVA TYP PR1
DIČ: 2023411610
nedbávaný a z hľadiska bez- IČ DPH: SK2023411610
pečnosti detí nevyhovujúci. VLÁČIK TYP VL
Chýba im školský dvor, ktorý
by im umožnil vyšantiť sa do
sýtosti na rôznych hracích
prvkoch, edukačných zostavách alebo iných zaujíma329,00
vých preliezačkách. Dotácia
1890,00
Rozmery 350x30x45cm
im umožní čiastočne pokryť
Rozmer: 250x250x300cm
Materiál frézované agátové
výška dopadu 100cm
rozpočet na celkovú revita- drevo. Všetky výrobky boli do
Zostava obsahuje lezeckú stenu,
2019 certifikované v zmysle
lizáciu školského dvora. V r.boriem
sieť lanovú,
pre bezpečnosť detských
sieť reťazovú, rebrík
ihrísk STN EN 1176 a STN 1177
tomto období už začali s čias-
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tvorivé dielničky, atď. Ďalej by chceli v
parku nainštalovať stojan na bicykle,
keďže veľa návštevníkov prichádza práve na tomto dopr. prostriedku a chýba
tu „parkovacia možnosť“. Tiež by chceli
zabezpečiť osadenie ešte jednej lavičky
umiestnením k jednej už jestvujúcej.
Realizácie projektu sa zúčastní komunita rodičov a návštevníkov parku. Lokalita, kde bude nápad realizovaný je
Kozinská ulica - park Kozinec.
pokračovanie na str. 15
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Vytancuj si svoj strom
Predkladateľom sú mažoretky SOFFI Lozorno. Cieľom tohto
projektu je, aby si deti a mládež začali uvedomovať, aká dôležitá je v našom živote príroda. Tak ako každý rok robia pre
všetkých obyvateľov Lozorna ich tradičný galavečer, tak aj tento rok by ho chceli urobiť, a za výťažok z dobrovoľného vstupného chcú nakúpiť sadenice stromčekov. Každá mažoretka s
pomocou svojich rodičov si pôjde do lesa zasadiť svoj vlastný
stromček. Celá táto akcia bude prebiehať v spolupráci s vedúcim lesného obvodu Ostrovec (Obora) s p. Jozefom Sládekom
z Lesnej správy Stupava so sídlom v Lozorne. Ich heslo je: „Pomôžme si všetci navzájom - my prírode výsadbou stromčekov
a príroda nám čistým ovzduším.“ Galavečer chcú uskutočniť
v sále ŠK Lozorno. Výsadba stromčekov bude prebiehať v Obvode lesného úseku Ostrovec - časť Skala. Ako hostí na galavečer chcú prizvať aj deti z tanečného odboru tunajšej Základnej
umeleckej školy, ďalej deti z MŠ v Lozorne, tanečnú skupinu
FlashTaps Cloggers z Perneka a tiež Detský folklórny súbor
Jabúčko z Jablonového. Do tohto projektu sa zapoja všetky mažoretky Soffinky so svojími choreografiami a tiež ich rodičia,
ktorí budú organizačne zabezpečovať celú túto akciu.

Bez čoho nie sú Vianoce?
Predkladateľ je Komunitné centrum Muškát.2004. Od najmenších až po naše babičky a dedov, každý pozná vianočný
príbeh. A do tých ďalších Vianoc nám rodina Ábelových vyrobí
jedinečný Betlehem z prírodných materiálov, ktorý na začiatok adventu postavíme na viditeľné miesto v obci. Postavičky
budú dostatočne veľké, budú ručne vyrezané z dreva, chýbať
nebudú jasličky s Ježiškom. Skrytí budú v maštaľke, ktorá sa
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najmenší spoznali, prečo sú Vianoce. Táto vianočná „dekorácia“ so silným posolstvom bude v obci každoročne postavená
počas celého Advenu a Vianoc. Na realizácii sa bude podieľať
rodina Ábelová, ktorá má v rodine rezbárov a ktorá má skúsenosti so stavbami z prírodných materiálov.

Posedenie na Kubinovom kríži
Predkladateľ je Martina Tvrdoňová a Milan Hubek. Cieľom je
na Kubinovom kríži pod nádherným gaštanom osadiť dve lavičky so stolom s príjemným pohľadom na priehradu a les. Kubinov kríž je miestom zastavenia sa mnohých ľudí, ktorí smerujú na Košariská. Má strategickú polohu, pretože sa nachádza
približne v strede stúpajúceho kopca. A tak je pre mnohých z
nás míľnikom. Na mieste, kde chcú osadiť posedenie sa nachádza nádherný gaštan, ktorý dáva tieň. V tejto chvíli je možné
sadnúť si na zem, čo je tiež veľmi fajn, avšak pre starších ľudí,
resp. ak je vlhko, posedenie istotne dobre padne. Budú si môcť
oddýchnuť na tom mieste a vychutnať si jeho ticho a krásu.
Posedenie bude slúžiť okoloidúcim rodinám s deťmi, turistom, cyklistom, zaľúbeným, seniorom s výbornou kondíciou.
Projekt bude realizovať firma Štúdio 21 s.r.o., ktoré zabezpečí
dovoz a osadenie posedenia. Do budúcnosti sú ochotní pripraviť grátis štúdiu pre celé toto miesto, aby sa stalo príjemným
miestom pre oddych, hru, relax, stretávanie sa ľudí.

Krajčírstvo
Chana
Odevná výroba a predaj,
zákazkové krajčírstvo,
šitie záclon, závesov a bytových doplnkov,
opravy a úpravy odevov.
Prevádzkové hodiny:
utorok-streda-štvrtok od 11:00 – 18:00 hod.
alebo na objednávku na tel. č.: 0905 804 605.

bude dať rozobrať a na ďalší rok opäť postaviť. Keď sa zotmie,
bude to osvetlené, aby tak, ako vianočná hviezda k Ježiškovi
doviedla 3 kráľov, bola ľahko viditeľná i pre rodinky so zvedavými detičkami a pre každého, kto si rád pri ňom uvedomí
silu Vianoc a toho, čo tento príbeh svetu priniesol. Aby aj tí

Areál poľnohospodárskeho družstva Lozorno.

Inz. č. 3/2021
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Prieskum medzi rodičmi ZŠ Lozorno
Rodičovské združenie pri ZŠ Lozorno realizovalo v kooperácii
s vedením ZŠ anonymný prieskum spokojnosti a názorov na
fungovanie ZŠ Lozorno, a to na prelome mája/júna 2021. Podobný prieskum bol realizovaný pred 4 rokmi - výstupy z neho
sú na tejto adrese: bit.ly/ZSLozorno2017. Vzhľadom na formu
fungovania škôl za posledný viac ako rok bolo nevyhnutné
pomerne veľa otázok z pôvodného prieskumu vymeniť za aktuálnejšie témy. Kompletné výstupy z aktuálneho prieskumu,
vrátane konkrétnych odpovedí či námetov (ktoré sa sem pre
obmedzený priestor nedostali) sú na internetovej adrese: bit.
ly/ZSLozorno2021.
Otázky boli predložené predsedom rodičovského združenia
všetkým členom rodičovskej rady (triedni dôverníci, resp. jeden zástupca z každej triedy v ZŠ), ich pripomienky boli zapracované. Otázky boli taktiež konzultované s riaditeľkou ZŠ,
Lýdiou Šuchovou a s externou odborníčkou na profesionálne
prieskumy.
Prieskumu sa zúčastnilo presne 100 rodičov (80% matky detí)
zastupujúcich 136 detí, čo predstavuje takmer polovicu aktuálneho počtu detí v ZŠ Lozorno, ide teda o dostatočne relevantnú vzorku pre vyhodnotenie.
Tento spravodaj neumožňuje z priestorových dôvodov zverejniť všetky informácie z prieskumu, preto som vybral len malú
časť z jeho výsledkov. Ostatné si môžete pozrieť na vyššie
uvedenej internetovej adrese.
Ako ste spokojný/á s nasledovnými oblasťami?
60

Ako hodnotíte (resp. vaše dieťa) zmeny v kuchyni v porovnaní s minulým rokom?
Tu výsledky hovoria absolútne jednoznačne o zlepšení takmer 59% odpovedalo že strava je oveľa lepšia alebo lepšia
ako predtým. Viac ako tretina sa vyjadrila neutrálne (prípadne to nevie posúdiť) a len zlomok odpovedí hovorí o zhoršení.
Keďže v minulosti stravu z jedálne odoberalo dlhodobo 30-35
seniorov a aktuálne ich počet od januára stúpol na viac ako 70,
tieto čísla hovoria taktiež samy za seba.
Vízia školy
Záver dotazníka bol zameraný na víziu, očakávania a s tým
súvisiace názory. Podľa Svetového ekonomického fóra totiž
je a bude pre úspech v práci v 21. storočí rozhodujúcich 16
kľúčových znalostí. Tieto zahŕňajú 6 základných gramotností
(čitateľská, matematická, prírodovedná, IKT, finančná, kultúrna a občianska) a 10 zručností, ktorými sú kritické myslenie,
kreativita, komunikácia, spolupráca, zvedavosť, iniciatívnosť,
vytrvalosť, adaptabilita na zmeny, schopnosť viesť, sociálne a
kultúrne povedomie.
Pri rovnakom množstve vedomostí bude mať (respektíve už aj
teraz má) vyššiu mzdu ten, kto má lepšie rozvinuté zručnosti.
Táto časť dotazníka patrí z môjho pohľadu k tým najdôležitejším, lebo vypovedá o nastavení a očakávaniach rodičov od školy a spôsobu či formy vzdelávania. Tu sa rodičia jednoznačne
vyjadrili, že škola nie je len o odovzdávaní obsahu a informácií,
ale o komplexnej príprave našich detí na život. Posúďte sami.
Vízia školy - vyjadrite, prosíme, svoj názor:
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Úlohou školy je len vyučovať
obsah jednotlivých predmetov
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Škola musí hľadať cesty,
ako pripraviť čo najlepšie žiakov
pre potreby budúceho života

Úlohou školy je okrem
učiva rozvíjať v žiakoch
potrebné zručnosti
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Prístup učiteľov k deťom na
1. stupni

Veľmi spokojný/á
Nespokojný/á

Kvalita výuky na 1. stupni

Prístup učiteľov k deťom na
2. stupni
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Veľmi nespokojný/á

Kvalita výuky na 2. stupni

Ani spokojný/á ani nespokojný/á
Neviem posúdiť

40

Zhodnotenie obdobia pandémie Covid-19. Ako ste boli
spokojný/á s nasledovnými oblasťami?
Tu prevláda absolútna spokojnosť zo strany rodičov. Škola a
pedagogický zbor zvládli kritické obdobia pandémie excelentne. Po všetkých stránkach. A to v porovnaní so školami široko-ďaleko. Deti sa prakticky učili podľa štandardného rozvrhu a učebných osnov. Po opätovnom otvorení nepotrebovali
žiaden adaptačný proces, ako to pôvodne navrhovalo školám
ministerstvo.
Okrem vyučovania nás zaujímali aj názory na zmenu stravovania, keďže od januára 2021 bola kuchyňa prenajatá externému prevádzkovateľovi. Otázka konkrétne znela takto:
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Rozvoj zručností je
pre žiakov dôležitejší
ako obsah učiva

úplne súhlasím

súhlasím

Všetky informácie sa dajú
v dnešnej dobe vyhľadať,
preto je dôležité učiť žiakov
správne využívať informácie

neviem, nemám na to názor

nesúhlasím

zásadne nesúhlasím

pokračovanie na str. 17
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Tému vízie budeme určite rozvíjať a diskutovať ďalej na všetkých dostupných fórach - na rodičovskej rade, v pedagogickej
rade, rade školy a pod. Bude potrebné postupne zapracovať
uvedené očakávania rodičov - hľadať a zaviesť spôsoby, ako
deti naučiť okrem obsahu aj uvedené zručnosti a lepšie ich tak
pripraviť na život v rýchlo sa meniacom prostredí.
Porovnanie a záver
Po spracovaní aktuálneho prieskumu som sa pokúsil vecne
porovnať výstupy so závermi z pred 4 rokov. Tie boli uvedené
ako odporúčania rodičov na záver prieskumu 2017. Pred 4 rokmi to boli nasledovné odporúčania vychádzajúce z prieskumu:
1. Zaviesť intenzívnejšie doučovanie v 9. ročníku - ťažiskové predmety boli posilnené už na jeseň 2019.
2. Riešiť integráciu, získať financie na asistentov - v tomto sme
sa posunuli výrazne a získali na tento účel granty a dotácie,
či prostriedky z Ministerstva školstva v hodnote cca 100 000
eur ročne. V tomto bode bolo v roku 2017 odporúčanie špecializovať triedy, napr. na jazykovú, športovú a pod. - toto bolo
prediskutované, avšak tento smer je možný v školách s vyšším
počtom tried (min. 4-5 tried v ročníku) ako je v Lozorne. Pri
2-3 triedach je tento smer prakticky nemožné zrealizovať a s
istotou by to škodilo minimálne časti detí.
3. Posilniť cudzie jazyky - zrealizované. Cudzie jazyky sa vyučujú formou konverzácie, takmer výlučne celý čas v cudzom jazyku a po slovensky sa vysvetľuje len občas gramatika. Druhý
jazyk sa začal dobrovoľne vyučovať už od 5. ročníka a pribudol
na želanie rodičov aj ruský jazyk. S najväčšou pravdepodobnosťou pribudne od septembra dokonca aj španielsky jazyk.
4. Komunikácia - v roku 2017 to bolo vnímané ako jeden z problémov. Za posledné 2 roky všetky triedy majú celú komunikáciu, známky, úlohy či jedálny lístok v jednom systéme, v apli-

kácii Edupage. Komunikácia školy s rodičmi bola v prieskume
2021 vyhodnotená ako jedna z najpozitívnejších oblastí, je to
vidieť na grafe vyššie.
5. Riešiť financie so zriaďovateľom + sponzoring - v tomto smere
došlo k zásadnému posunu, pričom veľká väčšina z navýšenia financií pre ZŠ pochádza z grantov, dotácií a darov. Okrem
grantu na spomínaných asistentov škola preinvestovala desiatky tisíc eur do IT techniky. Naposledy počas karantény
škole pomohla firma Plastic Omnium sumou cca 30 000 eur.
Každá trieda je aktuálne vybavená optickým internetom, počítačom a dokovacou stanicou, interaktívnou tabuľou, mikrofónom, reproduktorom a kamerou. Učitelia majú notebooky. V
tomto smere máme vybavenie na úrovní špičkových škôl na
Slovensku.
6. Vyčlenenie rozpočtu na písanie projektov pre získanie dotácií a
grantov - ZŠ sa do vhodných grantových výziev a dotácií pravidelne zapája, ako už bolo uvedené vyššie.
7. Organizácia akcií školy s účasťou rodičov a detí - toto stopla
pandémia. Dovtedy sa realizovala 2x školská olympiáda a vianočné trhy, pričom veľkú časť z toho pomáhali zabezpečiť rodičia.
Môžeme teda spoločne konštatovať, že vtedajšie odporúčania
rodičov boli prakticky a vecne takmer na 100% splnené, a to v
drvivej väčšine za posledné 1-2 roky. Je to výsledok práce nového vedenia ZŠ a celého pedagogického zboru. Patrí im všetkým
za to veľké ĎAKUJEM. Od nás všetkých.
Tým samozrejme práca nekončí. Čaká nás riešenie konkrétnych nápadov a podnetov uvedených v prieskume v otvorených odpovediach rodičov. A samozrejme veľa práce na
spracovaní a implementácii uvedenej vízie školy. Pre lepšiu
budúcnosť našich detí.
Ľubomír Jochim, predseda rodičovského združenia a poslanec OZ

Policajné okienko „ po našem“
Opäť tu máme hlásenie v záhoráčtine.
Naše nárečie dokáže aj negatívne udalosti premeniť na úsmevné príbehy.
Podotýkame, že sa jedná o skutočné
udalosti. Vďaka za korekciu prekladu do
záhoráčtiny opäť patrí Stanovi Bellanovi.
Hųáseňí náčelňíkovi šandárskéj
staňice v Lozorňe ze 17. a 18. tídňa
roku pána 2021
Pán náčelňík, predem bi sme rádzi vidali
vívod k temu, že sme nepodali hųáseňí prvňejší tídeň, ale šecko sa sebjehųo tak, že né,
že bi sme sa nesceli ozvat, ale poųovic našéj
škadróni sa v tem časi zaobíraųa školeňím
ohledem odchitávaňá a prevozu psú, s keríma máme, jak je známé obecňe a isce aj
vám, pjeknú štrapáciju. Už máme zhora oficijálňí papír a co bude po dzedziňe bjehat,
blafkat a nebude mjet pána, skončí s našú
pomocú, v útulku pro psú. Útulek je určení
pro psú z našéj dzedzini, jedzinú víňimkú sú
psi z Brodského, kerí požádajú o azil.
Bjehem tích dvoch tídňú sme mjeli na robo-

ce, jak to tak bívá, aj druhé. Z teho šeckého
bi sme si dovolili dat do pamaci prípad, ked
nám občanka z Jelšovej oznámiųa, že má
pred domem dvoch občanú, kerí tam nemajú co hledat. Po dostaveňí hlídki biųo ziscené, že tam na ųavičce sedzeli dvá občané,
kerí skutečňe nebili z našej dzedzini. Dotičňí
cezpolňí nebili mrchaví aňi zųí, enem odmítali opuscit místo z dúvodu, že obá bili spití
tak, že nevjedzeli chodzit. Dúmislním vísluchem sme od ňích ziscili, že majú namírené
do Ďevínskéj Novéj Vsi. Pro pokoj oznamovateųki a aj ceųéj dzedzini sme ich odvézli
na autobusovú staňicu do Stupavi, čím sa z
teho staų stupavskí problém a vjec sme tím
aj považovali za zrovnanú.
Pán náčelník, sceli bi sme skrze vás pritupųovat ludom z dzedzini aj ostatňím občanom, že sbjerňí dvúr má též svúj obrichtung. Ludé nemožú enem tak vivést bordel,
aj ked je to tadi na to, ale mosá dodržat aj
jak a kedi. Jak báraj v ňedzelu, ked občan z
Lozorna si enem tak vivézeų na tento náš
zbjerňí dvúr deski. Ke cťi uvedeného občana
súží, že po upozorňeňí v pondzelí sa bių na
obecňím úradze pokonat, zapųacių virúbe-

nú hotovost a šeci sa rozešli v dobrém. To bi
biųo na fčíl šecko. Konec hųáseňá.
Hųáseňí náčelňíkovi šandárskéj
staňice v Lozorňe z 19. a 20. tídňa
roku pána 2021
Pán náčelňík, predem mosíme kvitovat
jejich mišlenku podávat raport až co dva
tídňe. Neňí s tím tolko vipisováňá a aj ludé
vidzá, že je u nás porádek, ked fúrt neňí o
čem. Bjehem tíchto tídňú sme plňili to, co
ste nám naporučili. Sakum pak biųo šecko na porátku, enem ňekerích občanú sme
upozorňovali, jak majú bit vjeci na porátku
a tí, co im nestačili reči, vifasovali štróf. Viskitla sa ale nepríjemnost pred krámem Jednoti, de si ze stojánu na koųa vtedi ešťe nám
neznámí občan spravių reterád a hrubo sa
tam vipotrebil. Podlá rúzních znakú, stop,
rečí po dzedziňe a kamerového záznamu
sme ho ale friško odhalili a ziscili sme, že
je nám známí až moc. Páchatelovi, v temto prípadze aj zapáchatelovi, sme domúvili
co sa do ňeho staųo, ale vzhledem k jeho
pokračovanie na str. 18
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chováňú pretvává podezreňí, že svúj čin
na spomínaném, alebo bárkerém druhém
mísce zopakuje, proto je potreba aj varovat
občanú, nech si dávajú pozor pod nohi a mi
si dáme pozor na ňeho. Uporadovali sme aj
jeden prípad, kerí nevédeų k žádnému koncu a to, že občan z dzedzini sa ponosovaų,
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že nedaleko jeho domu blafká pes. Visvjetlili
sme mu, že aňi vi ste nám nedali možnost
a schopnost, jak bi sa to daųo psovi zakázat, ked on nesce. Uprímili sme jeho pozornost na skutečnost, že žije na dzedziňe a že
k temu patrí rev statku, hidu a ostatňích
zvírenec a smrad teho, co potrebujú, alebo
naopak teho, co už nepotrebujú. Ludé sa
scehujú z mjesta na dzedzinu a potom scú,

abi tu biųo jak v mjesce. Pokád bude tento
jav pretrvávat, navrhujeme k temu vilepit
po dzedziňe patričné visvjetleňí. Ináč sa
nestaųo ňic, co bi stáųo za reč. Dzekujeme
šeckím porádním ludom a obecňe prejeme
pjekní deň. Konec hųáseňá.
Náčelník OP Lozorno
Mgr. Róbert Peťko

Pohyb a cvičenie po korone

Vieme, že cvičenie je pre nás dobré. Vieme,
že je dôležité pre náš kardiovaskulárny systém, imunitu, optimálne množstvo podkožného tuku a lepší pocit pri jedení zákusku...
Táto časť je ľahká - neustále počúvame o
tom, ako by sme mali cvičiť viac. Byť aktívny, hýbať sa – také klišé, však?
Čo si však zriedka uvedomujeme je fakt, ako
veľmi telu škodí, ak sa nehýbeme. Mnohé
štúdie začínajú upozorňovať na výsledky pozorovaní vedcov, kde u testovaných
skupín dochádzalo k negatívnym účinkom
„ničnerobenia“.
Máme za sebou dve vlny „lockdownu“, ktoré nás na dlhé týždne odvrátili od rýchleho životného tempa domov do obývačiek,
častokrát na gauč, stoličku, či posteľ. Návrat
naspäť do pôvodného režimu nie je taký
jednoduchý. O tom, aké zmeny pozoruje u
svojich klientov po návrate z „lockdownu“
a ako zvládlo pandémiu lozornianske fitnes
centrum sme sa spýtali fitnes trénera Patrika Hubeka, majiteľa Fitrock Lozorno.
Patrik, myslíte si, že bežná populácia
počas lockdownu stratila návyky a
motiváciu k cvičeniu?
Je to individuálne. Niektorým sa podarilo pomerne rýchlo zareagovať a našli
si nový štýl hýbania sa ako beh, paličkovanie alebo turistika a prechádzky,
iní sa zase prestali hýbať takmer úplne.
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Vo všeobecnosti sa, aspoň čo sa našich
klientov týka, dá povedať, že sa hýbali
menej často a menej dobre. A hej, mnohí
nám popriberali.

cie stroje, vytvorili samostatnú funkčnú
zónu, masážnu miestnosť pre fyzioterapeuta, chystáme novú formu skupinových ale aj individuálnych tréningov.

Ako ste sa vy osobne vyrovnávali s
pandémiou?

V čom vidíte najväčšiu výzvu pre
vás trénerov?

Počas prvej sme fungovali formou online tréningov. Tie sa rozbehli takmer
okamžite a musím spomenúť, že to bola
iniciatíva klientov, ktorá nás príjemne
prekvapila. Počas druhej vlny sme si len
povzdychli a pokračovali online tréningami. Prvú vlnu sme strávili s priateľkou na chalupe na horách, bola to príjemná zmena bežnej rutiny, bolo času
v pokoji si vypiť kávu, otvoriť knižku.
Druhá vlna už bola zlá, kompletne nás
ako „fitko“ vyzliekla donaha, v tom čase
sme začali prerábať budúce priestory,
investícia bola zle načasovaná nám pribudlo trocha šedín na vlasoch a stresového hormónu v žilách.

Asi nemôžem rozprávať za všetkých kolegov, no príjemne ma prekvapujú klienti, ktorí sa aj po dlhej odmlke vracajú
späť na tréningy. Človeku to dodáva nádej, že sa všetko vracia do starých koľají.
V poslednom čase, možno aj vďaka mojej polročnej anabáze tu na ZŠ v Lozorne si uvedomujem, že korona mala pomerne tvrdý dopad na našu mladistvú
generáciu. Deti sa prestali hýbať, socializovať a návrat je len pozvoľný. My sme
sa rozhodli od septembra otvoriť hodiny
všeobecnej kondičnej prípravy, kde by sa
deťom dostalo hravou formou základov,
ktoré budú formovať nielen postavu ale
snáď aj povahu a vzťah k pohybu ako takému. Uvidíme, či sa nám to podarí.

V súčasnosti už ste presťahovaní
alebo fungujete čiastočne na dvoch
miestach?
Áno, všetko sa nám podarilo dokončiť
práve s koncom opatrení, veľká vďaka
patrí mojim kolegom a mnohým klientom, ktorí nezištne chodili pomáhať od
zimy prakticky každý víkend. Asi sa už
veľmi tešili do nových priestorov... A
sme kompletne presťahovaní. Cieľom
bolo dostať všetko pod jednu strechu.
Takže na aké zmeny sa môžu tešiť
návštevníci?
Našou víziou bolo vytvoriť moderné a špičkové
centrum zdravého životného štýlu s dobrou,
rodinnou
atmosférou.
Počas posledných rokov
sme navštívili veľa fitnes
centier a nasiakli sme do
seba dostatok inšpirácie.
Taktiež poznáme našich
klientov a vieme, čo žiadajú. Veríme, že nové
fitnes centrum je toho
dôkazom. Nechceli sme
robiť kompromisy, nakúpili sme nové posilňova-

Čo by ste poradili čitateľom, ktorí
zvažujú ako sa hýbať?
To záleží... Mladí ľudia majú odlišnú
motiváciu k pohybu ako 60tnici. Tak, či
onak, v súčasnosti viac ako kedykoľvek
predtým platí, že športovať sa vyplatí.
Okolie Lozorna ponúka fantastické podmienky na pohyb všetkého druhu a snáď
naše „fitko“ k tomu tiež svojou trochou
prispieva. Všetko, čo zlepšuje naše zdravie a dobrý pocit je správna voľba.
Red., foto: P.H.
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Pozor! Od 1.júla je zmena v organizácii dopravy.
Prinášame aktuálny cestovný poriadok.
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LOZORNO Kúšček svjeta na Záhorí

Hodový
víkend
v Lozorne
Rybárske hody

sobota 24.7.2021 od 14:00, areál priehrady
Občerstvenie: čapované pivo, kofola, alko a nealko nápoje. Vyprážané
kapre, pstruhy, cigánska pečienka, halászle, divinový guláš.
Hudba: DJ Maroš a od 16:00 do 19:00 Country kapela BUKADO

Hodové posedzení

pri muzice a aj s fotbalem
nedeľa 25.7.2021, areál ŠK Lozorno
Program:
10:00 – hodová sv. omša v exteriéri
15:00 – slavnostné otvorenie
15:00 – 19:00 hrá retro kapela, s ktorou si môžete aj „enem tak zaspívat“
17:00 – 18:30 futbalový zápas mužstvo ŠK Lozorno (seniori)
19:00 – 23:00 DJ Dávid a voľná zábava
Sprievodný program:
� Športové a zábavné aktivity a hry pre deti, detský kútik pre
najmenších � Veselý fotokútik � Maľovanie na tvár alebo trblietavé
tetovačky � Ukážka práce našich hasičov a policajtov

Dojdzite oslávit Lozorské hody jak sa patrí!
O dobré jedlo a pitie je postarané. Vstup voľný.
Upozorňujeme, že vstup do areálu bude kvôli nariadeniam ohľadom COVID – 19 monitorovaný.
Prosíme všetkých, ktorí javia známky respiračného ochorenia, aby zostali doma. Ďakujeme za pochopenie.
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