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zadarmo

Naše „makové Lozorno“ nám robilo počas mesiaca jún pastvu pre oči a závideli nám ho všetci okoloidúci. Autor : Julo Nagy

Ak by ste si chceli na pamiatku vytlačiť takúto alebo podobné fotografie Lozorna s makovým poľom, môžete si ich stiahnuť
na webe obce.

Sme stále jedineční
Opäť ako jediná obec na Slovensku sme
v Lozorne 19.júna oslávili „Fête de la
musique“ -Sviatok hudby a zapojili sme
sa do tohto už celosvetového hudobného podujatia. Pre osvieženie pamäti

ho Ministerstvo kultúry Francúzska.
Na jeho podnet reaguje dnes už viac
ako 120 krajín a 700 miest z celého
sveta, ktoré sa k oslave hudby postupne pridávajú. Sviatok je venovaný živej

cie za účasti hudobníkov profesionálov
i amatérov. Riadi sa medzinárodnou
chartou, podľa ktorej účinkujú v tento
deň všetci umelci zdarma a nikto neplatí žiadne vstupné.
V Lozorne má Sviatok hudby už svoju
tradíciu. V predchádzajúcich ročníkoch
sme mohli zažiť a počuť okrem miestpokračovanie na str. 4

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

Ohlasovňa požia- +421 948 610 167
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.

Charizmatickí speváci z acapelly For You

trochu histórie: Prvý ročník tohto podujatia sa konal 21. júna 1982, v deň
letného slnovratu, v Paríži. Iniciovalo

hudbe a je príležitosťou prezentovať v
tradičných, netradičných priestoroch,
aj na uliciach rôzne hudobné produk-

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
Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 25.5.2016
- OZ v Lozorne schvaľuje Záverečný
účet obce Lozorno za r. 2015 bez výhrad a použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu Rezervného
fondu vo výške 81 489,18 EUR.
- OZ schvaľuje zámer rozšírenia jedálne
pre deti v objekte Materskej školy Lozorno, na základe predloženého projektu. (Prestavba pôvodnej jedálne, predpokladané náklady 29 000 EUR vrátane
DPH).
- OZ schvaľuje dodávateľa na maľovanie interiéru (učebne, ŠJ a telocvičňa)
v ZŠ Lozorno na základe výberového
konania B&B Decory Jozef Banovič v
čiastke 26 909,21 EUR s DPH
- OZ schvaľuje zmluvu o poskytovaní
konzultačných služieb, medzi obcou
Lozorno a fa CNS EuroGrants s.r.o.

Kúty (Modernizácia odborných učební
základnej školy v obci Lozorno). Návrh
uznesenia hlasovaním neprešiel.
- OZ schvaľuje náklady na rekonštrukciu obecnej cesty v lokalite Záhumenice
v predpokladanej cene 9200 EUR vrátane DPH. Návrh uznesenia hlasovaním
neprešiel.
- Schválenie nákupu el. sporáka do ŠJ
v predpokladanej cene 4 000 EUR vrátane DPH je odročené na nasledujúce
zasadnutie OZ.
- OZ schvaľuje zámer nákupu kompostérov pre potreby obyvateľov obce,
v zmysle Zákona o odpadoch č.79
2015 Z.z.
- OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti
HK obce Lozorno na II. polrok r.2016.

- OZ berie na vedomie správu HK obce
Lozorno o kontrole uznesení za r. 2015.
- OZ schvaľuje podnájom priestorov v
majetku obce Lozorno v ŠK (športový
klub - krčma) tretej osobe, v zmysle
zmluvy zo dňa 1.4.2013, čl. IV, odst.9.
na 1 rok s opciou 9 rokov.
Rôzne
- Informácia p. Jozefa Haramiu pre OZ
a verejnosť o zamýšľanej výstavbe v lokalite „Kasárne“.
- Opätovné prejednanie vybudovania
chodníka pre peších na cintorín (Cintorínska ul.).
- Informácia o stave verejného osvetlenia na Cintoríne.
- Informácia o petícii občanov, týkajúcej
sa UPN (územný plán obce)

Názor starostu
predpisov na základe ktorého (§ 13,
ods.6), starosta môže pozastaviť výkon
uznesenia obecného zastupiteľstva, ak
sa domnieva, že odporuje zákonu alebo
je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše. Uznesenie OZ č. 53/2016
si dovolím tvrdiť, je pre obec Lozorno
maximálne nevýhodné, a to z toho dôvodu, že bývalá TJ Lozorno bola a je určená všetkým občanom obce Lozorno
a nie len určitej skupine ľudí. Beriem
v úvahu aj želanie – petíciu stálych návštevníkov (štamgastov) krčmy, ktorí
si neželajú, aby tento objekt spravoval
niekto iný ako ŠK, alebo obec.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
ako starosta obce Lozorno si dôrazne
dovolím nesúhlasiť s prijatým Uznesením Obecného zastupiteľstva v Lozorne č.53/2016 z 5. zasadnutia OZ,
konaného dňa 25.5.2016 vo veci podnájmu obecného majetku v priestoroch
ŠK Lozorno (športový klub - krčma)
tretej osobe v zmysle zmluvy zo dňa
1.04.2013, čl. IV. odst. 9 na 1 rok s opciou 9 rokov. Využívam svoje právo,
dané Zákonom SNR č. 369/1990 Z.z o
obecnom zriadení v znení neskorších
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Vážení poslanci a poslankyne, nedovolím a nechcem pozerať a počúvať, ako
z prenájmu obecných priestorov, ktoré
boli prenajaté v rozpore s uzavretou
zmluvou o prenájme (napr. ubytovňa),
nevychádzajú financie na energie, ako
nie sú financie na rekonštrukciu areálu
a ďalšie problémy. Ak chce predmetný
objekt - krčmu v ŠK zobrať do podnájmu „súkromník“ na cca 10 rokov, je na
mieste otázka prečo je to tak. Pýtam sa,
prečo má mať z obecného majetku osoh
súkromný podnikateľ a nie obec? Obec
a jej zamestnanci to nedokážu, sú menej schopní ako ten súkromník? Som
presvedčený, že nie. Preto si myslím, že
je na čase urobiť viac pre obnovu a rekonštrukciu tohto športového areálu.

Ďalej si dovolím poukázať, že celý športový areál ŠK je do tejto chvíle riadený
netransparentne, z obecných zdrojov a
bez efektu. Ak to preženiem, je stále v
pôvodnom stave, odhliadnuc od toho,
že sa zmenili veci iba na základe financií poskytnutých obcou. Že sa obecný
majetok nezveľaďuje podľa nájomnej
zmluvy, teda z prostriedkov získaných
z činnosti ŠK (TJ) z nájmu, že sa opäť
za dva roky pôsobenia nového OZ nič
nezmenilo a veci zostali neprehľadné a
komplikované ako v minulosti.
Otvorene preto vyzývam celé Obecné
zastupiteľstvo obce Lozorno, aby nájomnú zmluvu zo dňa 1.4.2013, uzavretou medzi obcou Lozorno a Športovým
klubom Lozorno vypovedalo. Aby si
obec dokázala a som presvedčený, že aj
dokáže spravovať svoj majetok vo svoj
prospech a v prospech jej obyvateľov.
Aby sme si nemuseli klásť otázky, či
zmeny akéhokoľvek druhu sú niekomu
po vôli, alebo nie, aby sa peniaze vygenerované majetkom obce, vrátili späť
do spomínaného majetku a areál sa dynamickejšie rozvíjal a napredoval.
S úctou
Ľubomír Húbek,
starosta obce Lozorno
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Keď mlieko – tak čerstvo nadojené,
keď mliečne výrobky – tak vlastné
Viete, že Lozorno je jednou z mála obcí
na Slovensku, kde dnes ešte dostanete
kúpiť čerstvo nadojené mlieko, ktoré
chutí tak, ako nám chutilo to od starej
mamy?
„Mať doma takéto privilégium“, takto si
povzdychnú obyvatelia susedných obcí,
ktorí si chodia do Lozorna na Poľnohospodárske družstvo mlieko kupovať.

Spoločenské okienko

nať si na dezerte z vlastného tvarohu,
ktorý mimochodom vydrží v chladničke týždeň a nesplesnivie alebo pripraviť deťom lahodný jogurt s čerstvými
malinami? Máte chuť na lučinu alebo
cottage bez chémie? Nabudúce sa dozviete ako na to.
Jarka Bojkovská

Kedy ? Utorok: 7:00 – 11:00 hod.
Štvrtok: 7:00 – 11:00 hod.
Sobota: 7:00 – 11:00 hod.

Zomreli
Vladimír Brenner
Emília Valentová
Matilda Havelková
Irena Foltýnová

Súčasne dostanete kúpiť aj syridlo na
výrobu syrovej hrudky a návod, ako na
to.
Leto je v plnom prúde, urobiť si tak
grécky šalát z vlastného syra, pochut-

62 rokov
69 rokov
93 rokov
68 rokov

Urnový háj na
cintoríne
Obec Lozorno dala vybudovať tzv.
urnový háj na miestnom cintoríne.
Viac informácií dostanete na obecnom úrade.

Narodili sa
Olívia Karovičová
Viktória Říhová

Darovanie krvi

„Sľuby sa majú plniť“. Starosta sľúbil našim
futbalistom zohnať sponzorsky kosačku, čo aj
splnil. Veríme, že sa to prejaví aj na výkonoch
našich futbalistov

Dacovia krvi zo dňa 16.6.2016
Kocan Miroslav
Hurbanič Jakub
Bordáč Patrik
Gecler Jozef
Tanka Štefan
Sirotová Oľga
Rybár Jozef ml.
Rybárová Zuzana
Sirotová Janka
Drahoš Rastislav
Jurových Juraj
Kubenková Svetlana
Bordáč Rudolf
Zo srdca ďakujeme!

Aj za podpory OZ sa podarilo kúpiť nové auto pre obecnú políciu
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Šikovné a nadané deti zo SZUŠ

nych speváckych skupín aj napr. Zuzanu Smatanovú, Katarínu Koščovú, Les
ajite du vocal z Paríža, Roc’hann, Pavla
Hammela, Petra Lipu, Zuzanu Homolovú, A.M.O., Komajotu, Janais, Adrienu

ročník XIV : číslo 3 : máj/jún 2016
grame vystúpila detská ansáblovka
zo Súkromnej základnej
umeleckej školy, mažoretky SOFFI Lozorno, acapella For You, spevácky zbor
Technik STU a na záver
slovensko-francúzska kapela Ro´chann, ktorá na
Sviatku hudby účinkovala už štvrtýkrát. Súčasne
v pohostinstve U Celáka hrala kapela Country
Trop. Všetci naši hudobní
hostia nám vyčarili úžasnú
atmosféru, za čo im zo srdca ďakujem.

károm, moderátorke Adrike, reštaurácii
Zorno, všetkým gazdinkám, čo napiekli
koláče pre hostí, dievčencom čo počas
podujatia pomáhali a tiež ostatným nemenovaným „darcom“. Vďaka vám prebehlo toto podujatie na úrovni a mohli
sme sa o našich hostí vzorne postarať.
Člen skupiny Ro ´chann, Didier Rogasik, rodák zo severu Francúzska a
zároveň súčasný tlačový atašé veľvyslanectva Francúzskej republiky v SR
poznamenal: „Korene Sviatku hudby siahajú do Paríža, postupne sa pridávajú ďalšie mestá a krajiny na celom svete, ale na
Slovensku má túto tradíciu jedine Lozor-

Napriek tomu, že
účinkujúci hrajú bez
nároku na honorár,

Spevácky zbor Technik STU

sú s touto akciou
spojené aj určité
výdavky. Napríklad
Naši stáli hostia: slovensko - francúzska kapela Ro´chann
technické zabezpečenie, občerstvenie
Bartošovú, Soňu Horňákovú, Polemic a pre účinkujúcich, cestovné a doprava
veľa iných.
(snažíme sa zaplatiť aspoň cestovné náTento rok u nás v poradí už siedmy klady umelcov) a pod. Týmto chcem poročník tohto podujatia prebiehal v ďakovať firme Plastic Omnium, firme
sále Centra kultúry Lozorno. V pro- Berto, obecnému úradu Lozorno, zvu-

no, čo je úžasné a jedinečné. A vždy, keď
nás sem zavoláte, radi prídeme, pretože sa
tu už cítime ako doma.“
Čo dodať na záver? Tí, čo ste prišli, ste
si dúfam odniesli pekný umelecký zážitok. Tak snáď o rok či dva dovidenia.
B. Hurajová
Foto: B. Hurajová, T. Végh, J. Nagy

„Tak vitajte u nás!“ rozospievalo sálu
Mužský lozorniansky spevácky zbor
usporiadal 29.mája už IV. ročník vystúpenia zborov, pod názvom „Tak vitajte u nás!“ . Na podujatí sa zúčastnilo
5 mužských a zmiešaných zborov a to
mužský zbor Bystričan zo Záhorskej
bystrice, Zmiešaný zbor z Gbelov, Mužský zbor Echo z Holíča, Bratislavský
zbor Skalický krúžok a Mužský zbor
Enem Tak.
Akcie sa zúčastnilo cez 200 ľudí, podujatie ako vždy malo veľký úspech, až
nato, že sála nevyhovuje akusticky ani
klimaticky na takéto podujatia, ale to je
stará bolesť. CK je na väčšie akcie malé,
tak nič iné nezostáva.
Touto cestou sa chceme srdečne poďa-
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kovať za finančné zabezpečenie
od obce, ďalej ženám, ktoré každý krát napečú zákusky pre účinkujúcich a pomáhajú obsluhovať,
ďalej ďakujeme p. Peťovi Jánošovi
za ozvučenie sály, a v neposlednej
rade p. Adrike Jánošovej za moderovanie a prípravu celej akcie.
Náš zbor sa tiež zúčastnil na krste
CD Záhorienky v Jakubove, ďalej
sme boli pozvaní na krojované
oslavy v Lábe zo Záhorienkou a na
Slnovrat do Vysokej pri Morave s
Mistříňankou.
Enem tak
Foto: B. Hurajová

Na konci programu tradičné spoločné spievanie pri
cimbale
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Pozývame vás v soboty na letné kino a majstrovstvá
Európy vo futbale v Lozorne
Lozorňania, pozývame vás na letné premietanie filmov. Premietanie sa bude konať v areáli Športového klubu Lozorno na
tréningovom futbalovom ihrisku každú sobotu o 21:30 hod.
počas letných prázdnin. Začíname v sobotu 9.júla.
Lozorno v tomto čase navštívia aj hráči ako Ronaldo, Hamšík, Škrtel v podobe hráčov z hry Xbox, ktorú si budú môcť
záujemcovia zahrať.

Zápasy sa budú premietať na plátno vždy pred filmom.
Touto cestou chceme poďakovať Športovému klubu za pomoc a Nadácii VÚB za finančnú podporu. Čo dodať na záver. Doneste si so sebou deku (na sedenie) a dobrú náladu.
Premietanie je zdarma. Tešíme sa na vás!
Luboš Tvrdoň

Príďte sa pozrieť na naše
dedičstvo
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Bratislavský samosprávny kraj a Obec Lozorno vás pozývajú na výstavu fotografií
„Nedajme zahynúť dedičstvu predkov“, ktorá je nainštalovaná v Centre kultúry Lozorno. Výstava je čiastkovým výstupom projektu, ktorý dokumentuje pamiatky drobnej ľudovej
architektúry v Bratislavskom samosprávnom kraji a v Lozorne potrvá do 15.júla 2016.
Vernisáž výstavy v CK Lozorno. Foto: Ján Fiala

Prázdniny s knihou v ruke
Naši čitatelia už vedia, a tí ostatní sa dozvedia práve teraz,
že knižnica pracuje aj počas letných prázdnin. Od 1.7.2016
do 31.8.2016 organizujeme už siedmy ročník letnej čitateľskej súťaže o knižné ceny s názvom „Prázdninová knižnica 2016“.
Súťaž bude tak ako po iné roky rozdelená do dvoch kategórií, deti a mládež do 18 rokov a dospelí od 18 rokov. Ceny do
súťaže venuje Obecný úrad v Lozorne a víťazom ich na jeseň
slávnostne odovzdá starosta obce, pán Ľubomír Húbek.
Všetkým súťažiacim držíme palce. Vaša knižnica.

Ako ste hlasovali o architektonickom vstupe do dediny
Počas mesiaca máj ste mali možnosť dať svoj hlas jednej z
troch architektonických variant vstupu do dediny. Tu sú
výsledky. Varianta A získala 18 hlasov, varianta B získala
85 hlasov a varianta C získala 15. Elektronicky hlasovalo
117 občanov, prostredníctvom hlasovacieho lístka hlasoval jeden občan. Ďakujeme, že ste sa zapojili a vyjadrili ste
svoj názor.
Ľuboš Tvrdoň

DON QUIJOTE de la Ancha
„Predstavenie, ktoré predlžuje život“

Vážení priatelia,
dňa 29.7.2016 zavítá do Lozorna popredný
svetový chůdoherec Lennoire Montaine
s vynikajúcou komédiou Don Quijote de la Ancha
- najhranejším predstavením v Európe.
Túto „didaktickú klauniádu“ v réžii pana Bolka Polívky môžete
uzrieť dňa 29. júla 2016 o 19:00 hod v Centre kultúry
Lozorno (prípadne na niektorom vonkajšom priestore v Lozorne,
o ktorom budete včas informovaní). Predstavenie prináša pohodu
a plno smiechu, tiež však potešujúce darčeky. Je vhodné i pre
rodiny s deťmi od šiestich rokov.
Vstupné: 8 EUR
Predpredaj vstupeniek v CK Lozorno a reštaurácii ZORNO
Predstavenie se uskutoční v rámci projektu COMENIUS 2016 – Kultúra bez hraníc s EU
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Obraz z Lozorna získal ocenenie
Naša umelecká škola, výtvarný odbor, sa
zapojila do celoslovenskej súťaže „Čo sa ti
páči na Slovensku“. Súťaž bola vyhlásená
pri príležitosti predsedníctva Slovenska v
Rade EÚ. Cieľom súťaže bolo ukázať Slovensko očami detí, tak ako ho vnímajú a
majú radi, či už slovenskú prírodu, zvieratá, históriu a rôzne krásy našej krajiny. Do
tejto sa zapojila výtvarná trieda v Lozorne
a prácu Timka Horvátha vybrali a ocenili.
Tešíme sa z tohto ocenenia a veríme, že sa
nám bude dariť aj naďalej.
Lucia Haráková, foto: M. Horváth

Country guláš
ťaž a mohlo sa začať.
Vôňa sa šírila naďaleko.
Každý člen jednotlivých
družstiev sa snažil, ale
to čaro chutí a receptu
nechcel nikto prezradiť.
Samozrejme dodržiavali
pitný režim, keďže občerstvenie bolo zabezpečené. Pre dobrú náladu

zhodnotení porotou o 17:00 hod. Bolo
zaujímavé, nakoľko nás zastihla poriadna búrka. Výhercom sa stalo družstvo
,,DOKTOR HRISKO’’(Anton Minarovič
a spol.). Aj napriek nepriazni počasia to
bola super akcia. A komu môžeme poďakovať? Rudkovi Masárovi s manželkou
Lydkou. O rok ,,snáď’’ dovidenia.
Adriana Jánošová

Víťaz tohtoročnej súťaže, A. Minarovič

V sobotu dňa 4. júna 2016 v poobedňajších hodinách sa na priehrade opäť konala súťaž vo varení gulášu. Do súťaže
sa prihlásilo 7 družstiev. O 13:00 hod.
p. Masár slávnostne ,,odštartoval’’ sú-

hrala skupina
, , C O U N T RYFIELD’’. Vyhlásenie
výsledkov bolo po Takéto vrtochy počasia predčasne ukončili našu akciu

Besedovali sme s Ľubom Olachom

Obecná knižnica v Lozorne mala tú
česť, že v stredu 18. mája 2016 pri-
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jal naše pozvanie
na besedu majster
pera, novinár a spisovateľ Ľubo Olach.
Naši čitatelia ho
poznajú z detektívnych románov
Politik – služobník
oligarchov, Lobista,
Žraloci, Posledné
varovanie a iných,
ktorými sme začiatkom tohto roka
obohatili náš knižničný fond. Žáner
modernej detektívky, ktorému sa

majster Olach venuje, sa dobre číta a na
jeho knihy je u nás poradovník.
Dámam, ktoré majstra Olacha dôkladne vyspovedali, veľmi imponoval jeho
zaujímavý životný príbeh. Tešíme sa na
jeho novú knihu s názvom Prezident,
ktorú už koncom tohto roka nájdete v
každej dobrej knižnici, teda aj v tej našej. Za vydarené foto ďakujeme pánovi
Máriovi Pyšnému.
Roman Kvanka, manažér knižnice
Foto: Mário Pyšný
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Kaleidoskop podujatí

Mesiace máj a jún boli bohaté na rôzne podujatia. K niektorým sú napísané
samostatné články, ostatné sa pokúsim
zhrnúť tu. Začiatkom mája sme si v
Centre kultúry Lozorno uctili naše mamičky a babičky programom, ktorý pre
ne pripravili deti z Materskej a Základnej školy Lozorno a mažoretky SOFFI
Lozorno. Deti boli veľmi šikovné a ich
mamičky môžu byť na ne právom hrdé.
Na konci programu každá mamička či
babička dostala kvietok venovaný pánom starostom a magnetku, vyrobenú
za pomoci pani učiteľky Lazarovej deťmi zo ZŠ.
V máji u nás tiež hosťovalo divadlo
Astorka s komédiou Na koho to slovo padne (Gábor Görgey, réžia Peter
Mankovecký). Už vyše desať rokov
patrí táto komédia k najobľúbenejším
slovenským činoherným titulom. Vždy

vypredaná sála a nadšené obecenstvo
pripravia po každom predstavení protagonistom inscenácie ovácie a veľký
potlesk. Inak to nebolo ani u nás. Herci Marián Miezga, Vladimír Kobielsky,
Lukáš Latinák, Róbert Jakab a Juraj
Kemka si užili v Lozorne vďačné a nadšené publikum.

V júni očakávame aj premiéru rozprávkovej hry Dvaja tovariši, ktorú zahrá
naše ochotnícke divadlo VaDiDlo z Lozorna. O tom ale až nabudúce...
Text a foto: B. Hurajová

Nedeľa 5.júna patrila deťom. V areáli
ihriska Základnej školy v Lozorne sa
mohli dosýta vyšantiť na atrakciách
a stanovištiach, ktoré boli pre ne pripravené. Kúzelník Ivan ich zabavil svojou kúzelníckou a balónikovou show a
úspech malo aj obľúbené maľovanie na
tvár. Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli na darčeky a odmeny pre deti: Obec
Lozorno, firma Topset – J. Vlček, R. Kovanič, Š. Eliáš, Apartmány Bulharsko
SK a S. Lazar.

Mladí hasiči opäť reprezentovali
Po školení rozhodcov a vedúcich detských kolektívov, sme sa dohodli s
referentkou mládeže Ing. Katarínou
Mackovičovou zo Zohoru na vzájomnej
spolupráci. Dve naše dievčatá pomohli
utvoriť dievčenské družstvo Zohoru a
dvaja chlapci zo Zohoru cvičili za družstvo chlapcov Lozorna. Dňa 28.5.2016
sa obe družstvá zúčastnili okresnej súťaže Hry Plameň v Plaveckom Podhradí. Po tvrdých tréningoch, ktoré boli 3
až 4-krát týždenne, získali chlapci prvé
a dievčatá druhé miesto v disciplínach
útok CTIF a štafeta na 400m. Chlapci
týmto postúpili do krajského kola. Súťažilo sa aj v disciplíne požiarny útok s
vodou, kde chlapci skončili na druhom
mieste a dievčatá prvé. Krajské kolo
súťaže bolo dňa 11.6.2016 v Záhorskej
Bystrici. Náš čas strávený hodinami
tréningu v Zohore sa odzrkadlil ďalším
úspechom. Získali sme prvé miesto

a postup do celorepublikového kola,
ktoré sa bude konať v dňoch 8. a 9. 7.
2016 v Banskej Štiavnici. Ďakujeme
všetkým, ktorí našim deťom držali palce. Veľká vďaka patrí aj organizačnému
tímu zo Zohoru, že nám poskytli prostriedky a priestor na cvičenie a hlavne
veľa svojho už tak vzácneho času. Veríme, že nám palce budete držať aj naďa-

lej, aby sme našu rodnú obec Lozorno
reprezentovali v dobrom svetle aj na
republikovej súťaži. Ďakujeme.
Lukáš Morávek,
referent mládeže DOHZ Lozorno
Foto: Ing. Katarína Mackovičová,
referent mládeže DOHZ Zohor
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Čo nového u škôlkárov
Apríl je známy hlavne „Dňom Zeme“
- aj my vedieme deti k pozitívnemu
a ochranárskemu postoju k prírode.
Preto sme sa aj v tento deň postarali o
areál v škôlke. Spoločnými silami sme
polievali stromčeky, kríky, zbierali neporiadok, zametali a vysvetlili si, prečo
je dôležité sa k prírode správať úctivo a
starať sa o ňu. Všetky deti mali dokonca
možnosť pomôcť pri čistení okolia potoka neďaleko škôlky, čo samozrejme
využili. Mali sme dobrý pocit, že sme
priložili ruku k dielu a takto oslávili
Deň Zeme.

Ako už niektorí postrehli, v strednej
triede nám pribudla ďalšia nová interaktívna tabuľa pre deti. Deti z nej majú
obrovskú radosť a hravo na nej zvládajú všetky úlohy. Interaktívna tabuľa
nám otvára nové možnosti výučby detí
modernou formou, čo deti veľmi baví a
vždy sa tešia na prácu s ňou.
Ako sa hovorí – “Máj lásky čas”, samozrejme aj u nás v škôlke sme nesmeli zaostávať a v prvom rade sme chceli
vyjadriť ako ľúbime svoje mamičky,
pretože oslavovali svoj sviatok. Celá
škôlka sa vyzdobila, deti si pripravili
rôzne darčeky a hlavne veľa básničiek a
pesničiek k besiedke pre svoje mamičky. Podaktorí z vás mali možnosť vidieť
niečo z mála, čo si pripravili predškoláci

ku Dňu matiek v Centre kultúry, kde vystupovali.
Do škôlky nás prišli navštíviť “Fidlikanti”. Mali sme
možnosť vidieť a aj vyskúšať
množstvo tradičných ľudových nástrojov. Učili sme sa
hrať na cimbale, tancovať
odzemok, spievať pieseň pre
ovečky a taktiež si zahrať zábavnú klobúkovú hru.
V máji nás čakalo spoločné
fotenie. Pekne sme sa upravili, učesali a obliekli to najkrajšie, čo doma máme a s
úsmevom sme šli pred objektív pani Rybárovej. Predškoláci sa fotili aj na tablo, ktoré
môžete vidieť na Obecnom
úrade, kde sme ho spoločne
zaniesli. Pani Rybárovej ďakujeme za spoluprácu a pekné fotky.
Tak ako každý rok, aj tohto
roku sme absolvovali plavecký kurz. Deti celý týžden

chodili s pani učiťeľkami autobusom
do plavárne Malina v Malackách. S inštruktormi sa učili plávať, čo ich veľmi
bavilo a na konci kurzu dostali od nich
krásne “mokré vysvedčenia”.

Ku dňu detí k nám prišlo i predstavenie
“Klauniáda”. Spoločne s klaunom sme
si zatancovali, zaspievali a zabavili sa
dosýta.

Koniec mesiaca bol pre nás
kúzelný, pretože prišiel do
škôlky kúzelník Ivan. Predviedol mnoho trikov a kúziel,
ktoré deti nesmierne pobavili aj inšpirovali. Dokonca si
mohli niektoré z nich sami
vyskúšať a naštastie sa všetky vydarili.
Prvý jún patril našim deťom,
veľmi sa sa na tento deň
tešili. Od rána ich v škôlke
čakali súťaže, spoločné hry,
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hudba a zábava so sladkými odmenami.
A neskôr k nám zavítali policajti – pyrotechnici. Hlavne chlapci mali radosť,
pretože priniesli na ukážku rôzne zbrane a granáty-samozrejme nefunkčné.
Priviedli so sebou aj dvoch psíkov, ktorí
sú vycvičení na vyhľadávanie bômb.
Ukázali nám aj výstroj, v ktorej pracujú
a chránia sa pri tejto práci. Pánovi Michalovičovi a jeho kolegovi ďakujeme
za peknú ukážku. Tiež sa chceme poďakovať pánovi Rybárovi za prezentáciu
nového policajného vozidla a možnosti vcítiť sa do roly policajta, čo si užili
najmä chlapci.

pokračovanie na str. 9

ročník XIV : číslo 3 : máj/jún 2016
dokončenie zo str. 8

Tohto roku sme sa so staršími deťmi
vybrali autobusom na výlet na farmu
pri Stupave. Bača si pre nás pripravil
zaujímavý program.Všetky deti sa previezli na koči a spoznali zvieratká, ktoré na farme žijú. Dovolil nám niektoré
aj pohladkať a nakŕmiť.

Spravodaj obce Lozorno
Prostredníctvom zážitkového učenia
majú deti možnosť vidieť, ako
vzniká nový život.
V jednotlivých
triedach sme
pozorovali premenu húseníc
na
krásnych
motýľov.
Za
vzornú starostlivosť sa nám
odvďačili tým, že sa všetky vyliahli a
spoločne sme ich vypustili do prírody.
Už je skoro zvykom, že každy mesiac k
nám do škôlky prídu poníky. Deti sa na
nich v doprovode inštruktorov povozia.
Za odmenu poníkom pripravíme jabĺčka, staré rožky a chlieb, ktoré obľubujú.

Bábkové divadlo Kocúr v čižmách bolo
veľmi záživné, deti sa do predstavenia
zapájali spevom piesní s doprovodom
gitary. Putovali svetom rozprávky, rozvíjali si vzťah k dramatickému umeniu,
hudobnú a pohybovú dramatiku.
Koniec školského roka patril predškolákom, ktorí sa lúčili so škôlkou. Na školskom dvore sme si zarecitovali, zaspievali, zatancovali a so všetkými deťmi
zahrali spoločné hry. Z rúk triednych
učiteliek a pani riaditeľky si prevzali
Osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, knihu a sladkosti.
Budúcim prváčikom prajeme veľa síl a
aby sa im v škole darilo. Všetkým deťom želáme, aby si užili slnečné lúče a
krásne prázdniny.
Veronika Marková
Foto: Silvia Polášová

Nové oddelenie v materskej škole je dokončené

Opäť sme rozšírili kapacitu našej materskej školy a to je dôkaz, že osud našich
najmenších nám nie je ľahostajný. Síce
len o desať miest, ale aj to pomôže, lebo
záujem o umiestnenie detí neklesá.

Nové oddelenie je vybudované v pôvodnej budove, a to v priestoroch, kde
boli sklady a MC Muška. Síce sme prišli
o časť potrebných priestorov, ale za to
sme získali nové moderné oddelenie.
Má samostatný vstup, šatňu, sociálne
zariadenie, spálňu a triedu. Hoci je už
teraz zariadené a pripravené na kolaudáciu, nových škôlkarov v ňom budeme
môcť privítať len vtedy, keď sa podarí v spolupráci s OÚ rozšíriť kapacitu
jedálne. Aj napriek tomu, že už teraz
sa v nej deti stravujú na etapy, nezodpovedá počtu detí,
ktoré ju využívajú.
Bude to dosť náročná práca, nakoľko
budeme pristavovať
časť jedálne a prepájať ju s jestvujúcou
časťou. Aj z toho
dôvodu je prevádzka
počas prázdnin skrátená na dva týždne,
aby sme to všetko do
začiatku školského

roka stihli. Dúfam, že sa toto náročné dielo podarí a od septembra bude
znieť v škôlke šťastný džavot detí a na
tvárach našich rodičov žiariť spokojný
úsmev.
Touto cestou chcem poďakovať tým,
ktorým záleží na bezproblémovom
chode škôlky a zároveň zaželať všetkým
pekné leto.
Jana Uhliarová, riaditeľka MŠ Lozorno
Foto: Silvia Polášová
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Zo života základnej školy
Motýlia záhrada

Perokresba Bosákovej školy

Aj v tomto školskom roku sme nezabudli na zážitkové vyučovanie a objavovali sme tajomstvá prírody zblízka.
Cieľom motýlej záhrady je ukázať
deťom fascinujúci svet prírody. Žiaci I.stupňa na vlastné oči pozorovali
úžasnú premenu, ktorá sa deje v ríši
hmyzu. Pozorovali vývoj motýľa Babôčky Bodliakovej (Vanessa Cardui)
od húsenice, cez kuklu až po vyliahnutie prekrásneho motýľa.

Prekvapenia v živote človeka prichádzajú, keď ich najmenej očakávame.
Tak to bolo aj 5.apríla 2016, keď sa
náš žiak Christian Podmanický z 8.A
triedy dozvedel, že sa stal víťazom
medzinárodnej česko-slovenskej súťaže „Perokresba Bosákovej školy
2016“. Odborná porota vyhodnotila
jeho prácu za najlepšiu zo všetkých.

Kirigami v našej škole
Aj do našej školy sa už dostali „kirigami“. Nie je to žiadna choroba ani zviera. Kirigami pochádzajú z Japonska a
doslovný preklad tohto slova je vystrihovanie z papiera. Dňa 8.júna prišiel
na hodinu pracovného vyučovania do
3.A pán Karol Krčmár a oboznámil nás
s touto technikou skladania a strihania papiera. Na pozadí rozprávkového
príbehu z Papierového kráľovstva, kde
je zakázané lepidlo pod hrozbou pokrčenia, nás naučil, ako ľahko si možno
pomocou nožníc a šikovných rúk poskladať z papiera zaujímavé veci. Jeho
kirigami sa naučili aj deti z Výtvarného
krúžku a z krúžku Všemajster. Pri čarovaní z papiera nám pán Karol zaspieval
a zahral hymnu Papierového kráľovstva, kde sa zdraví pozdravom: „Ostré
nožnice prajem!“ Ďakujeme mu za nové
nápady!

| 10 |

Čítajme si 2016
Čítanie je jedna z aktivít, ktoré
podnecujú obrazotvornosť, fantáziu, obohacujú slovnú zásobu,
ovplyvňujú životné hodnoty...
Preto sme sa aj tento rok pridali
ku aktivite, ktorá podporuje čítanie detí. Cieľom podujatia „Čítajme si...“ je zapojiť čo najväčší
počet detí do aktivity, ktorú v
posledných rokoch vytláčajú
nové technológie. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková – známa humoristka a spisovateľka. Minulý rok sa zapojilo do čítania
na školách a v knižniciach 38 383 detí.
Tento rok sme čítali na 1. aj 2. stupni
na pokračovanie krásnu knihu „Alica v
krajine zázrakov“ – prekonáme rekord
čítajúcich?

Prváci na exkurzii v Bratislave
Dňa 19.mája 2016 sme s prváčikmi
absolvovali exkurziu na Strednú polygrafickú školu a Hasičskú stanicu 4 v
Bratislave. Deti sa interaktívnou formou dozvedeli o práci grafika, viazača,
knihára a hasiča. Nazreli sme aj do minulosti a prezreli si staré tlačiarenské
stroje v Polygrafickom múzeu Gutenberg. U hasičov sme sledovali cvičný
poplach, poprezerali sme si stroje, člny,
štvorkolky, rôzne uniformy... Za sprostredkovanie ďakujeme Tomášovi Ivákovi a Michalovi Stolárovi, ktorí sú rodičia
našich prváčikov.

To, že jeho dielo bolo ozaj na
veľmi vysokej úrovni, vieme s
istotou potvrdiť. Slávnostné
vyhodnotenie tejto súťaže sa
konalo v piatok 8.apríla 2016
v kongresovej sále Národnej
banky Slovenska. Medzi prítomnými boli guvernér NBS,
europoslanec E. Kukan, americký veľvyslanec na Slovensku a pán Bosák, prezident
spoločnosti. Christian bol na
vyhodnotení v prítomnosti pani učiteľky Lazarovej, ktorá na hodinách výtvarnej výchovy intenzívne dohliadala
na jeho prácu. Hlavná cena v tejto súťaži je exkurzia do Bruselu, ktorú získal
práve náš Christian. Túto cestu absolvoval spolu s ďalšími šikovnými žiakmi
zo Slovenska. Exkurzia sa uskutočnila v
dňoch 26. - 29. apríla 2016. Svojím talentom si človek môže prebiť cestu do
sveta. A takto to bolo aj v prípade Christiana Podmanického, ktorý prostredníctvom svojej záľuby v kreslení mohol
vidieť kúsok sveta.
ZŠ Lozorno, foto: archív školy
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Lozorno chce byť zodpovednejšie – začína kompostovať
Obec Lozorno už čoskoro zaháji projekt
domáceho kompostovania. Reaguje tak
na nový zákon o odpadoch, ktorý je v
platnosti od 1.1.2016 a zároveň na vysoké množstvo zeleného odpadu, ktorý
sa nachádza v zmesovom komunálnom
odpade. Kompostovanie má pomôcť k
čistejšiemu a zelenšiemu Lozornu.
Projekt domáceho kompostovania v rodinných domoch obec plánuje postupne
zavádzať vo všetkých častiach. Začínať
bude v časti za železnicou, kde prebehli
už prvé kroky. Cieľom tejto novinky je odbúrať biologicky rozložiteľný odpad z nádob na zmesový komunálny odpad. Jeho
množstvo totiž tvorí v priemere viac ako
polovicu objemu týchto čiernych nádob.
Občania tak začnú popri separovaní plastov, papiera, kovov a ostatných zložkách
triediť aj svoj zelený odpad zo záhrad.

Biologicky rozložiteľný odpad už nemôže končiť v komunále
Biologicky rozložiteľný odpad ako odpad
zo záhrad, najmä kvety, konáre, lístie, pokosená tráva či šupky z kuchyne už viac
podľa nového zákona o odpadoch nemožno vyhadzovať do bežných kukanádob na
zmesový odpad ale musí byť zhodnocovaný napríklad kompostovaním. Prečo to
tak je? Bioodpad z domácností sa donedávna umiestňoval na skládky komunálneho odpadu, ktoré začali naberať nekontrolované rozmery. Bioodpad ako taký je
sám o sebe je vo väčšine prípadov neškodná látka, avšak jeho zmiešavaním s ostatnými druhmi odpadu prispieva k zvýšeniu škodlivých a nekontrolovateľných
reakcií na skládkach a v spaľovniach. Keď
sa tento organický odpad rozkladá na
skládke pri anaeróbnych podmienkach,
vzniká skládkový plyn a jeho prioritnou
zložkou je metán. Ten je jedným z hlavných atmosférických stopových plynov
zodpovedných za rozšírený problém skleníkového efektu a narastanie globálneho
teplotného priemeru. Taktiež spaľovanie
zeleného odpadu v domácnostiach a spaľovniach dostalo červenú, pretože pokiaľ
sa bioodpad dostane do spaľovne, stáva
sa zdrojom pre tvorbu toxických plynov
– dioxínov. Práve z týchto dôvodov sa v
spoločnosti pristúpilo k zmenám v oblasti nakladania s komunálnym a biologicky rozložiteľným odpadom. A keďže
Lozorno chce v tomto smere taktiež napredovať, stihlo už zrealizovať prvé kroky
k postupnému zavádzaniu systému domáceho kompostovania v obci prostredníctvom záhradných kompostérov. Tie

by mali byť postupne súčasťou každého
rodinného domu.

Viac ako polovicu odpadu tvorí práve
bioodpad
V júni sa v časti Lozorna uskutočnila
prvá analýza odpadu za účelom zistenia
toho, v akom stave sa nachádza odpad
v obci a koľko percent tvoria jednotlivé
zložky odpadu v celkovom zmesovom
komunálnom odpade. Anonymná analýza prebiehala v časti Lozorna za železnicou v deň zberu komunálneho odpadu
na orientačnej vzorke všetkých nádob na
zmesový komunálny odpad. Dohromady
bolo analyzovaných 17 nádob, ktoré sa
vysypali na zbernom dvore a následne sa
triedili na 17 zložiek. Po vytriedení bola
každá zložka prevážená a zaznamenaná.
Výsledky tejto analýzy boli prekvapujúce.
Viac ako polovicu všetkého odpadu tvoril
práve zelený odpad zo záhrad a kuchyne.
Z celkového množstva skúmaného komunálneho odpadu bolo možné skompostovať až 56,40% odpadu. Z hľadiska
hmotnosti tvoril tento skompostovateľný odpad 139,20 kg z celkových 246,8 kg
odpadu. Plasty obsadili druhú priečku s
podielom 6,89%. Tretiu a štvrtú najväčšiu zložku tvorili papier (6,69%) a sklo
(6,20%). Analýzu odpadu v obci Lozorno
vykonala spoločnosť JRK Waste management.
Práve projekt domáceho kompostovania
by mal byť účinnou cestou k tomu, aby sa
toto obrovské množstvo zeleného odpadu z kukanádob na zmesový komunálny
odpad eliminovalo či úplne stratilo. Ak by
sa v nich takýto odpad totiž nenachádzal,
ale priamo ho občania spracovávali na
svojich záhradách, znížilo by sa celkové
množstvo komunálneho odpadu v obci.

Kompostovanie ako tradícia a nový
trend v jednom
Už naši prarodičia dobre vedeli, že ak v
prírode nebudú ničím plytvať, ak k nej
budú ohľaduplní, dobrom sa im odplatí.
To, čo sa javilo ako nevyužiteľný odpad a
záťaž, dokázali spracovať a ďalej využívať. Reč je o kompostovaní, o vhodnom
zaobchádzaní s niečím, čo sa dnes nazýva
bioodpad. Kompostovanie je totiž prírode najbližší spôsob, ako nakladať s organickými zbytkami. Tráva, seno, burina,
slama, kvety, lístie, šupky z ovocia a zeleniny a iné zvyšky z kuchyne a záhradky
môžu byť mikroorganizmami rozložené
a vytvoria kvalitný humus, ktorý je prírodným hnojivom, bohatým na živiny.

Pôde sa tak navracia to, čo sa pri pestovaní plodín z nej odčerpáva. V Čechách
aj na Slovensku má kompostovanie veľkú tradíciu. Dokonca oveľa väčšiu, ako v
ostatných krajinách. Kompostovali naši
prarodičia a dnes sa o to začíname opäť
zaujímať. Tradičný spôsob kompostovania v hnojiskách a jamách postupne vystriedalo moderné a funkčnejšie riešenie
– kompostovanie v kompostéroch. V nich
dochádza k rýchlejšiemu rozkladu biologických odpadov za pomoci vzduchu a pôsobením mikroorganizmov či ostatných
pôdnych organizmov. Aj napriek tomu, že
rozkladný proces v kompostéroch prebieha na rovnakej báze ako v pôde, je možné
ho technologicky ovládať a zefektívňovať,
aby kvalitného prírodného hnojiva bolo v
čo najväčšom množstve a v čo najkratšom
čase. V hnojisku, ktoré má na záhrade
väčšina ľudí, trvá spracovanie biodpadu
minimálne rok. Kompostér, tým že udržuje teplotu a vlhkosť, túto dobu skracuje
až o tretinu. Navyše nevyžaduje takú veľkú starostlivosť ako bežné kompostovanie v hnojiskách. Kompostovanie je teda
ekologické aj ekonomické riešenie, ktoré
zabraňuje vzniku ďalšieho odpadu. Z hľadiska životného prostredia je jednou z
najprirodzenejších foriem recyklácie. Zužitkovaním zeleného odpadu sa získava
kvalitné hnojivo a nie je potrebné nakupovať drahé priemyselné výrobky. Navyše
z dlhodobého hľadiska, kto kompostuje,
nemusí toľko platiť za odvoz a likvidáciu
odpadu a jeho okoliu sa vyhýbajú aj čierne
skládky.

Suroviny vhodné na kompostovanie

• Biologický odpad z domácnosti (rastlinného pôvodu)
• Zvyšky zo spracovania ovocia a zeleniny
• Tráva, lístie, seno, slama, burina
• Pozberové zvyšky z pestovania
• Káva, čaj, podrvené škrupiny z vajec
• Piliny, hobliny, drevná štiepka – nie chemicky upravované!!!
• Papierové kuchynské utierky
• Trus bylinožravých zvierat

Nevhodné suroviny na kompostovanie
• Veľké množstvá varenej stravy
• Zvyšky mäsa a výrobky z neho
• Mlieko a mliečne výrobky
• Uhynuté zvieratá
• Nerozložiteľný materiál (sklo, plasty,
kovy, textil,...)
• Horúci a uholný popol
• Trus mäsožravých zvierat

JRK Waste management
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Výsledky analýzy odpadu v Lozorne
Dňa 15.6.2016 bola realizovaná analýza odpadov v obci Lozorno za účelom
zistenia parciálneho zastúpenia jednotlivých zložiek odpadu v celkovom komunálnom odpade. Analýza odpadov
sa vykonávala vo vopred vybranej časti
Lozorna nachádzajúcej sa najmä v časti
obce za železnicou, ktorej súčasťou sú
ulice: Železničná, Dlhá, Družstevná,
Kvetná, Ružová, Muškátová, Hlboká,
Veterná, Borovicová, Pri Majeri, Potočná, Gozovská, Vendelínska, Hasičská,
Slnečná, Staničná, Zohorská. Realizovaná bola na vzorke 17 nádob na komunálny odpad z domácností. Analýza
bola vykonávaná v deň zberu komunálneho odpadu v obci bez toho, aby boli
občania informovaní vopred, čo nám
zabezpečilo neskreslený obraz o stave
odpadov a ich separácie v obci.

Odpad bol zbieraný postupne po uliciach, začínalo sa ulicou Železničná, a
postupne sa z každej ulice zobral obsah
nádoby na komunálny odpad. Nádoby
boli vybraté náhodne, čísla domov boli
zapísané, prioritne z dôvodu relevantných výsledkov v prípade opätovnej
analýzy po zavedení domáceho kompostovania. Nádoby boli vysýpané na
vlečku napojenú na auto zapožičané od
obce a následne odvezené a vysypané
na zberný dvor v obci Lozorno a odpad
bol pripravený na následne roztriedenie.

K triedeniu prišlo za priaznivého
počasia,
bolo slnečno a
relatívne teplo,
triedenie nebolo
nutné realizovať
pod prístreškom,
zrážky sa začali
objavovať až ku
koncu
analýzy
počas
váženia
jednotlivých
zložiek odpadu.
Odpad bol triedený do 17 zložiek, tieto boli vkladané do vriec, ktoré boli po
dokončení prevážené a zaznamenané
do tabuľky.
Zložky komunálneho odpadu, ktoré
bolo ťažké vytriediť boli vizuálne zhodnotené a prevážené, jednotlivé zložky
nachádzajúce sa v tomto komunálnom
mixe sa dali percentuálne vyhodnotiť,
čo výsledky analýzy mohlo skresliť minimálne.
JRK Waste management

Výsledky analýzy:
Z výsledkov analýzy vieme konštatovať, že záhradná zeleň v časti Lozorna za železnicou tvorila 37,52% komunálneho
odpadu, kuchynský reštauračný odpad (t.j. odpad z prípravy jedál) tvoril 18,88 % komunálneho odpadu, ktorý bolo
možné skompostovať (tzn. šupky zo zeleniny, škrupiny z vajec, nedojedené ovocie a pod.)
Z celkového množstva skúmaného komunálneho odpadu je teda možné skompostovať 56,40 % celkového množstva.
Z hľadiska hmotnosti – tvoril skompostovateľný odpad 139,20 kg z celkových 246,8 kg.

Výsledky analýzy:
Z výsledkov analýzy vieme konštatovať, že záhradná zeleň v časti Lozorna za železnicou tvorila
37,52% komunálneho odpadu, kuchynský reštauračný odpad (t.j. odpad z prípravy jedál) tvoril
18,88 % komunálneho odpadu, ktorý bolo možné
skompostovať (tzn. šupky zo zeleniny, škrupiny z
vajec, nedojedené ovocie a pod.)
Z celkového množstva skúmaného komunálneho
odpadu je teda možné skompostovať 56,40 % celkového množstva.
Z hľadiska hmotnosti – tvoril skompostovateľný odpad
139,20 kg z celkových 246,8 kg.
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Ostatný nespaliteľný
odpad
Infekčný/neinfekčný
0,28%
odpad
Kombinované obaly
3% Komunálny odpad
Papier
Stavebný odpad
1%
4%
7%
5%
Plasty
Foodwaste Textil
7%
(neodbalené 5%
Sklo
potraviny)
6%
1%

Zahradná zeleň BRKO
38%

Kuchynský odpad
skompostovateľ…

Kovové obaly
3%
Elektroodpad
2%
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Veľké stretnutie rodiny Fabianovej oprášilo spomienky
sa ďalšie tri mlyny nachádzali severozápadne nad obcou v borovom lese. Po
prúde potoka, v rozstupe asi jedného kilometra sa nachádzal Otrubácky mlyn,
Kopčových mlyn a Kamenný mlyn.

„Už sa stretávame len na pohreboch, jeho
syn je už taký starý a plešatý, ja tam nejdem, však nikoho z rodiny už nepoznám“
... Aj takéto vyjadrenia stáli na začiatku
nápadu zorganizovať viacgeneračné
stretnutie Fabianovcov. Rodina Fabianovcov patrí do veľkej skupiny Otrubákov, ktorí v minulosti žili pri Otrubáckom mlyne v borovom lese. V sobotu
21. mája sa stretlo takmer päťdesiat
„neznámych“ rodinných príslušníkov,
z ktorých sa za pár hodín stala znovu
nájdená rodina, medzi ktorými sa vytvorili nové priateľstvá. Akcia začala
svätou omšou v Lozorne, ktorá bola
slúžená za zosnulých členov rodiny.
Následne sme sa spoločne presunuli na
miestny cintorín, kde sme položili kyticu a obetovali krátku modlitbu. Viacero
ľudí sa k nám pridalo až v reštaurácii na
Kamennom mlyne. Po privítaní sme si
vypočuli históriu Otrubáckeho mlyna
a jedna vnučka zaspomínala na život
u starenky a starečka. Veľmi zaujímavé bolo predstavovanie sa. Zaujímavé
nielen z pohľadu jednotlivých ľudských príbehov, ale tiež pre obnovenie
si starých spomienok, kde občas zarezonovala poznámka, „šak teba keď som
naposledy videl bol si taký malý chlapček“.
Náš vytlačený rodostrom zaberal štyri
stoly. Po obede sme sa vybrali na miesto
„nášho“ Otrubáckeho mlyna, kde nás
čakala vopred postavená informačná
tabuľa. Niektorým sa dokonca podarilo
nájsť pôvodné úlomky z kuchynského
riadu. Po návrate na Kamenný mlyn
sme sa v spomienkach vracali o mnohé desaťročia späť a zabávali sme sa na
starých rodinných príbehoch. K spomienkam a tancovaniu nám hrala do
nočných hodín skvelá živá hudba, ktorá

strhla k tancu aj tých, ktorí netancovali
dvadsať rokov, či majú zdravotné problémy. Ale dohodli sme sa, že všetky
choroby budú zase riešiť až na druhý
deň.
Prišli sme na to, že je medzi nami viacero lekárov, riaditeľov, podnikateľov,
učiteľov, ale hlavne sme zistili, že sme
jedna veľká skvelá rodina. Keď sa ma
ľudia po tomto našom stretnutí pýtali,
ako bolo, tak som odpovedala len, dohodli sme sa, že
na budúci rok
akciu opakujeme.
Týmto si všetkých vás dovoľujem
pozvať na krásnu
prechádzku k
miestu „nášho“
Otrubáckeho
mlyna, kde si
na informačnej
tabuli môžete
prečítať
jeho
históriu. Ak by
sa vám nechcelo
nikam chodiť,
tak si môžete výňatok z histórie tohto
mlyna prečítať v nasledujúcich riadkoch.
Cez chotár obce Lozorno pretekal potok
označovaný v novovekých prameňoch
ako Stumbach, Stumph, dnes Močiarka. Miestne dobré vodohospodárske
pomery boli predpokladom na vybudovanie a prevádzku hneď niekoľkých
mlynov. Okrem mlynov priamo v obci

Fabiánových mlyn sa v minulosti označoval ako mola Fabian, Fabianovich alebo ako mlyn Otrubák. Tento mlyn bol
mlynárskou rodinou Fabianovcov, ktorí
boli pôvodom Chorváti, spravovaný od
polovice 18. storočia, keď mlyn spravoval Ján Fabián a po jeho smrti v 70.
rokoch 18. storočia prevzala mlyn jeho
vdova . Na konci 18. storočia mlyn zdedil Michal Fabián. V roku 1828 mlyn
vlastnili Fabianovci spolu s rodinou
Vlčkovou - Michal Fabián spolu s Vojtechom Vlčkom. V roku 1851 sa Jozef
Vlček spomína ako mlinar Fabianovich
mlina, neskôr sa do rodiny Fabianovcov priženil aj Valentín Ledník. V roku
1889 obec Lozorno pre spoluvlastníkov
Fabiánovho mlyna potvrdila 50-ročné
nepretržité používanie vodného diela
(mlyna).
Na konci 19. storočia bol mlyn zrekonštruovaný. Vlastnili ho spoločne štyri
rodiny, ktoré mleli otruby (krmivo pre
dobytok), čo dalo usadlosti aj jej názov.
Poslednými vlastníkmi mlyna boli:

Fabián Štefan a Tekla rod. Hricová 		
p.č. 236 a
Kliment Karol a Mária rod. Ledníková
p.č. 236 b
Jánoš Filip a Margita rod. Vlčková 		
p.č. 235 a
Vlček František a Mária rod. Foltínová
p.č. 235 b
pokračovanie na str. 14
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dokončenie zo str. 13

Každá rodina mlela jeden týždeň v mesiaci. Mlynár musel v minulosti byť aj
zdatný tesár, aby si vedel udržiavať svoj
mlyn v bezchybnom stave. Okrem toho
sa rodiny venovali práci na poliach.
Časť rolí sa nachádzala aj priamo oproti
mlynu, kde je dnes možné vidieť udržiavanú lúku. Darilo sa tu chovu včiel,
ktoré mali vhodné podmienky na kvalitný lesný med.
Ľudia z tejto usadlosti chodili všade
pešo - do Stupavy na trh, do kostola
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do Lábu alebo Plaveckého Štvrtka - jeden človek musel ísť vždy v
nedeľu do kostola v Lozorne,
aby vedeli, čo miestny hlásnik
oznamoval. Večery si mládež
krátila tancovaním na Kamennom mlyne. Deti chodili
do školy v Lozorne, pričom
denne museli zdolať trojkilometrový úsek tam a späť. Do
školy chodili hlavne v zime,
keď nebola práca na poli. Ak
boli cesty neschodné, staršie
deti učili doma tie mladšie. Po
absolvovaní šesťročnej školskej
dochádzky, ktorú veľa detí
neukončilo, mladí
ľudia (z dnešného
pohľadu ešte deti) často odchádzali do služby do Rakúska. Tam odišla aj desaťročná Mária Fabiánová z tejto
usadlosti.

dielom zapojený do spoločných prác, a
na konci dňa kontrolovala a vyhodnocovala plnenie úloh.
Po prvej svetovej vojne si novovzniknutý štát budoval svoju vlastnú armádu a
územie Otrubáky zabrali vojenské lesy.
Ministerstvo obrany odhadlo kúpnu
cenu usadlosti na 180.000 Kč. Ornú
pôdu vymenili za lúky vo Vysokej pri
Morave, oblasť Hajpródy. Obyvatelia
tejto usadlosti sa vysťahovali v roku
1928.
Zuzana Zajíčková
Foto: Martin Petrík a Z. Zajíčková

Všetky rodiny boli viacdetné. Rodina Štefana Fabiána mala 7 detí. Podľa dochovaných informácií vedela
manželka Tekla razantne organizovať život takto veľkej
rodiny, kde každý bol svojím

Veľký Family (fun) day bol naozaj veľký!
retkami, konskými povozmi, obecnou
políciou za zvukov veselých detských
pesničiek z obecného rozhlasu. Pred
tým nám hasičský zbor urobil ukážku
nasadenia mladých hasičov a nechal k
dispozícii hasičské autá pre zvedavých
chlapcov. Ďakujeme!

Na začiatku bola snaha zorganizovať
niečo nové, veľkolepé, čo spojí ľudí v
Lozorne, aby boli k sebe bližšie, aby
niečo spolu zažili...
Určite ste zaregistrovali, že začiatkom
tohto roka sa z materského centra Muška vytvoril Lozorňáček - Centrum detí
a rodiny v Lozorne s cieľom osloviť svojimi aktivitami všetky rodiny s detičkami, a to nielen s najmenšími. A tak sme
sa rozhodli zorganizovať niečo, čo oslávi rovno všetkých členov rodiny. Práve
v deň Svetového dňa rodiny, v nedeľu,
15.mája známy herec Juraj Kemka s
rodinou odštartoval sprievod rodín na
miestnom štadióne doprevádzaný hasičskými autami, pochodujúcimi mažo-
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Trasa do areálu Boutique hotela Pri
mlyne bola pomerne dlhá, ale všetci ju
zvládli bravúrne. V cieli - na rozprávkovo-romantickom mieste doprevádzal
Ľuboš Tvrdoň malých aj veľkých bohatým programom: vystúpením mažoretiek, divadielkom pre detičky, jazdou
na koníkoch, prípravou a ochutnávkou
zdravých jedál priamo detičkami
pod vedením Katky Medveďovej,
aktivitami pre menšie aj väčšie deti,
aktivitami pre oteckov, možnosťou
rodinného fotenia a službami vizážistiek so súťažou, občerstvením v
prírode, detskou diskotékou a kopou iného.
Toto podujatie je dôkazom toho, že
keď sa spoja nápady, ľudia ochotní
pomôcť na dobrovoľníckej báze s
úžasným nasadením (ďakujeme

zo srdca všetkým, ktorí priložili ruku
k dielu), čarokrásne miesto (ďakujeme
rodine Haramiovej), relatívne dobré
počasie, cieľ musí byť splnený. Za organizátorov nám nedá nespomenúť fakt,
že sme sa s obrovskou vďakou a rešpektom nestačili diviť v tom najpozitívnejšom zmysle nad ochotou, prístupom
a nasadením všetkých, ktorých sme
požiadali o pomoc a spoluprácu. Vďaka
skvelým ľuďom, ktorí v Lozorne žijú, to
bola pre nás česť robiť toto podujatie a
rady ho pre vás - naše milé rodinky z
Lozorna a okolia zorganizujeme opäť.
Lozorňáček
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Každá turistika prináša nové zážitky
li isť okúpať a načerpať sily na
nedeľnú prechádzku. Čakali nás
Slnečné skaly - prírodná rezervácia v piatom ochrannom pásme s
pestrým komplexom skalnatých
útvarov, ktorá ma rozlohu 90,54
ha.

Kľak (1351,6 m n.m.) je výrazný hornato skalnatý vrchol na hlavnom hrebeni
južnej časti Lúčanskej Malej Fatry. Patrí
k najkrajším a najnavštevovanejším vrchom Slovenska.
Turisti nášho oddielu ho zdolali v sobotu 30.apríla 2016. Naša túra začala
z Fačkovského sedla, ktoré tvorí prirodzenú hranicu medzi Malou Fatrou
a Strážovskými vrchmi cez Revanské
lúky a Revan (1205 m n. m.), kde nás
príjemne prekvapil sniežik, ktorý sme
si cez zimu doma veľmi neužili.

Kľak je súčasťou rovnomennej národnej prírodnej rezervácie s rozlohou
85,7ha. Nás privítal krásnym aj keď
trošku chladným počasím ale odmenil
nádhernými výhľadmi na Súľovské vrchy, Javorníky, Kysucké Beskydy, Chočské vrchy, Veľkú Fatru, Nízke a Západné Tatry.
Po posilnení a spoločnom fotení sme
sa, netušiac čo nás čaká, vybrali dolu
do Rajeckej Lesnej. Cesta dolu bol 800
m tobogan po ľade, snehu, kameňoch,
zmrznutom lístí a blate. Každý z nás
si vyskúšal mocnú silu gravitácie. Dolu
sme sa ale v zdraví a pohode došmýkali,
dokĺzali a doťapkali všetci viac či menej
blatoví. Autobus nás odviezol do Rajeckých Teplíc, kde sme sa po večeri moh-

8.mája sme sa zúčastnili Častovskej 50-tky. Zdatnejší 50-tky,
menej zdatní naskočili na trasu
v Plaveckom
Podhradí a do
cieľa našľapali 25
km.
Top akciou každej
sezóny je pre nás
„Lozorský okruh“.
Tento rok sme
mali už 10. ročník.
To, že má svojich
priaznivcov takmer
v celom západoslovenskom kraji
dokázala aj hojná
účasť. Privítali sme
asi 470 nadšencov.
Pripravili sme 10,
20, 30, 35 a 40 km
trasy. Každá z nich
si našla svojich
priaznivcov.
Na
stanovištiach čakali malé občerstvenia, na Červenom
domčeku s opekačkou aj hudobný
doprovod. No a na
priehrade parádny
guláš (RM) a super hudba. Počasie
nám naozaj prialo a
tak sme sa zabávali do neskorých, resp.
skorých ranných hodín.
Ďalšou vydarenou akciou bola túra
Veselí nad Moravou - Strážnice. Prechádzku krásnymi moravskými lúkami
sme začali vo Veselí a po modrej značke
sme prišli na vrch Radošov (246 m n.
m. ) s krásnou a naozaj neštandardnou

rozhľadňou s originálnou konštrukciou z dreva a kovu. Z diaľky pripomína
„demižón“, z blízka čašu vínka s krásnym, lahodným a voňavým obsahom.
Chvíľku sme posedeli, podebatovali,
pokochali sa výhľadom z 15,2 m výšky
na okolie - Biele Karpaty s Veľkou Javorinou, Vizovickú vrchovinu, Kyjovskú
pahorkatinu a Pálavu až pri Mikulove. Potom sme cez krásnu orechovú a
čerešňovú aleju pokračovali do maleb-

nej dedinky Hroznová Lhota. Tam nás
čakal autobus a presunul nás ďalej do
Tvarožnej Lhoty, aby sme sa po červenej vybrali na jedinú rozhľadňu v Bielych Karpatoch - Travičnú. Vystúpať
po 177 schodoch sa naozaj oplatilo a
vďaka krásnemu počasiu a takmer bezoblačnej oblohe sme mali prekrásny
výhľad.
Videli sme Pálavu, Zdanický les, hrad
Buchlov, Vizovické vrchy. Potom sme
zbehli do obce Radějov a autobusom sa
presunuli do Strážnice. Navštívili sme
zámok, ktorý bol pôvodne vodným
hradom a mal strážnu funkciu. Skanzen - múzeum dediny juhovýchodnej
Moravy.
A potom sme sa s dobrým pocitom z
krásneho výletu a pokojom na duši posadili do autobusu.
M. Malovcová
Foto: P. Morávek

Lozorňáček počas leta
Počas letných prázdnin bude až na malé obmedzenia hernička otvorená v pondelky a štvrtky o 10-tej.
Napriek obmedzenému režimu pre vás pripravujeme zopár aktivít na leto – sledujte nás na Facebooku, prípadne nám napíšte na: lozornacek@gmail.com
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Drávskou cyklocestou naprieč Korutánskom
stvo tiahlých stúpaní s následnými
prudkými zjazdami.
Niektorí, vybavení
elektrobicyklami,
si túto technickú
vymoženosť v náročnejších stúpaniach pochvaľovali.

Lozornianski turisti v dňoch 11.mája
– 15.mája 2016 uskutočnili cyklovýlet
z talianskeho Toblachu do slovinského
Mariboru. Celá trasa v dĺžke 385 km
bola rozdelená do 5-tich etáp. Začínala
v nadmorskej výške 1600 m v Dolomitoch a postupne klesala do Mariboru
(360 m n.v). Na prvý pohľad nenáročná
trasa s veľkým klesaním. V skutočnosti
sme však museli prekonať veľké množ-

Najväčším problémom však nebola
náročnosť terénu,
ktorú všetci, včítane tých skôr narodených, perfektne zvládli, ale hlavne
počasie, ktoré nám žiaľ neprialo. Každý
deň pršalo a väčšinu času sme na bicykloch strávili v pršiplášťoch. Krásna
príroda Korutánska a Slovinska nám
napriek tomu poskytla množstvo prekrásnych alpských scenérií a úžasných
vôní vyparujúcich sa lesov a lúk. Z úzkej a dravej Drávy sa postupne stala ši-

roká, pokojná rieka, tečúca v širokých a
hlbokých údoliach Korutánska, preklenutá vysokánskymi mostami.
Tých päť dní, napriek častému dažďu,
bolo úžasných. Poznali sme krásny
kraj, očarili nás malé, čisté a upravené
dedinky, v ktorých bolo cítiť, že si ľudia
potrpia na tradíciu. Vždy s úsmevom
a ochotou sme boli vítaní. Všade sme
ocenili vynikajúcu kuchyňu z čerstvých
surovín a objavili sme chuť vynikajúceho pšeničného nefiltrovaného piva, pri
ktorom sme si každý večer v družnej
zábave posedeli.
Cyklovýlet nám okrem zvýšenia kondičky priniesol i dobrý pocit uspokojenia, že na to ešte stále máme.
Text: Jaroslava Bojkovská, Bob Horváth
Foto: Bob Horváth

Boli sme pri historickom víťazstve Slovenska!
Slovenská futbalová reprezentácia zaknihovala pamätné víťazstvo na európskom šampionáte a my sme boli pri
tom.
Celé dobrodružstvo sa začalo odohrávať
už v deň zápasu, 15. júna, na viedenskom letisku Schwechat, odkiaľ naša
8-členná zostava nabrala smer Paríž.
Z hlavného mesta Francúzska sme sa
presunuli rýchlovlakom TGV do dejiska
zápasu – na sever do Lille. Po návšteve
fanzóny a po výbornom obede v jednej
z najlepších miestnych reštaurácií nasledovala cesta na štadión, ktorý nesie
názov Stade Pierre-Mauroy po bývalom
francúzskom premiérovi. Prvý polčas v
podaní našich bol dokonca ešte krajší,
ako sme si ho v tých najodvážnejších
snoch predstavovali. Po skvostných góloch Vladimíra Weissa a Mareka Hamšíka sme už po prvých 45-tich minútach viedli 2:0. V druhom dejstve sa
hráčom „Zbornej“ podarilo tento duel
po kontaktnom góle zdramatizovať.
Ruku na srdce - posledných 10 minút zápasu nás stálo minimálne 5 rokov života, ale nakoniec sme ho predsa dotiahli do víťazného konca a zaznamenali
triumf 2:1, ktorý vojde do histórie! Zo
severu Francúzska sme sa tak vracali

do Paríža s úžasnými pocitmi, pretože
stále sme v hre o postup do osemfinále. Keďže sme leteli v nasledujúci deň
až vo večerných hodinách, využili sme
tento čas na návštevu dominánt metropoly krajiny galského kohúta. Neobišli
sme Louvre, Champs-Élysées, Víťazný oblúk a samozrejme ani Eiffelovku,
kde sme si okrem nádherného výhľadu
vychutnali aj víťazné cigary. Počas cesty na letisko nám taxikár prezradil, že
ak by nás stretol o deň skôr, tipoval by
naše víťazstvo, takto mu zostal v ruke
len nevýherný tiket. Nám každopádne

zostanú nezabudnuteľné zážitky, ktoré
môžeš zažiť aj ty, ak sa k nám pridáš.
Text a foto: Marek Masár a Jakub Vrbinčík,
Cestuj s nami na futbal

Facebook: www.faceboook.com/cestujsnaminafutbal
Instagram: www.instagram.com/cestujsnaminafutbal
YouTube: www.youtube.com/cestujsnaminafutbal
Email: zijeme@futbalom.sk
Mobil: 0949 284 349
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