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Kraslice
Zdobené vajíčka, ako symbol jari a radosti, nás aj dnes sprevádzajú pri veľkonočných sviatkoch. Tradícia ozdobovania vajec je na Slovensku stále živá.
Zdobenie kraslíc súvisí so starobylým
zvykoslovím, v ktorom vajíčko bolo
symbolom plodnosti, lásky a večnosti,
ako aj symbolom jari, slnka, tepla, radosti a priateľstva.

Vinšovačky
„Krásnu, peknú Veľkú noc, dobrý korbáč
na pomoc, vedro vody každej dievke, nech
výskajú malé, veľké. Pekných kraslíc plný
dom a radosti, šťastia v ňom.“
foto: Tibor Végh, www.tibiphoto.com

Jar je tu, hrej slniečko, hrej, dosť
je zimy zlej
Neklamným znakom jari je ožívanie
prírody spojené aj s jarnými zvykmi.
Jar bola považovaná za začiatok niečoho nového. S príchodom teplých slnečných lúčov prichádza radostné obdobie,
ktoré je vyjadrené vo zvykoch, tradíciách, riekankách, piesňach a hrách. Tradičné je i obradové ukončenie zimy a
privítanie jari.

Morena
Nedeľa, dva týždne pred Veľkou nocou
je v poradí piata od začiatku pôstneho
obdobia. Nazýva sa aj „smrtná“. V túto
nedeľu sa na Slovensku dlho zachovával zvyk vynášania Moreny (v niektorých regiónoch sa však Morena vynáša-

la na Kvetnú nedeľu,
ba až na Veľkonočnú
nedeľu). Morena je
staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Symbolizuje ju škaredá
baba zo starých handier, ktorú dievčatá
nesú za spevu k potoku. Morena symbolizovala zimu, s ktorou
sa spájala temnota a
napokon aj smrť. Bolo
potrebné zbaviť sa jej,
poslať s ňou všetko
zlé, temné a choré,
otvoriť sa príchodu
novej jari. Vynášanie
Moreny symbolizovalo rozlúčku
so zimou. Dievčatá spievali obradové piesne a niekde aj tancovali.

Veľká noc
Zima pomaly stráca silu, zubaté
slnko zohrieva vzduch, miestami
sa začína zelenať tráva. Veľká noc
je spojená s príchodom jari a ľudové zvyky, ktoré sa v tomto období
uskutočňovali, mali zabezpečiť
dobrý začiatok hospodárskeho
roka: hojnosť, zdravie ľudí a aj
dosť dobytka. K hlavným symbolom Veľkej noci patrí voda. Voda
mala očistný, ale i ozdravujúci
charakter. Tradície a zvyky patria
neodmysliteľne k tomuto sviatku.

„Šibi-ryby, mastné ryby, kus koláča od
korbáča, ešte k tomu groš, už je toho dosť.“
Spracovala: Gabika Ulehlová,
zdroj: Mgr. Zuzana Sobčáková,
Ročné obdobia v ľudových tradíciách

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 požia- +421 944 515 855
rov je na Požiar- +421 903 563 250
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.
Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Správy z obce
Január
- Prebehlo otváranie ponúk potencionálnych dodávateľov rekonštrukcie a modernizácie Zvončínskej ulice. Rekonštrukcia Zvončínskej ulice bude zahŕňať nový asfaltový koberec,
nový chodník a odvodnenie. Viac k tejto téme nájdete v samostatnom článku na str 13.
- Na časti Zvončínskej ul. spoločnosť ZSDIS demontovala staré betónové stĺpy a vzdušné elektrické vedenie.
- Lozorno spol. s.r.o. v priebehu januára čistilo okolie železničnej stanice.
- Prebehlo verejné obstarávanie na rekonštrukciu budovy ŠK
(kúrenie, elektrika, osvetlenie a zateplenie budovy).
- Obec začala občanom zasielať oznámenie o poplatku za komunálny odpad na rok 2021.
- Starosta absolvoval stretnutie so zástupcami Asociácie
Smart City Slovensko. Prezentoval nové smart riešenia, ktoré sú v obci realizované - smart verejné osvetlenie na Karpatskej ul., IoT sieť, čipovanie smetných košov a sieť WIFI hot
spotov.
- Obec spustila víkendové testovanie na COVID -19.

Február
- Na dvoch uliciach: Zvončínskej ul. a
Staničnej ul. sa pokračovalo s rušením
vzdušného elektrického vedenia. Vďaka
tejto zmene sme odstránili pôvodné betónové stĺpy na uliciach. Aj takýmto spôsobom skrášľujeme priestor ulice.
- Starosta absolvoval stretnutie s obecnou záhradnou architektkou. Prešli si
lokality, kde sa plánuje pokračovať s
výsadbou zelene v tomto roku. V obci
si čoskoro nájdu trvalé bydlisko ďalšie
stromy a kvety.
- V obci naďalej prebiehalo víkendové
testovanie na COVID -19.
- Popri budovaní ciest a chodníkov sa
snažíme budovať aj vlastnú obecnú optickú sieť (využijeme ju pre kamerový

Odstraňovanie betónových stĺpov na Staničnej ul.

systém a IoT sieť) a to pokládkou našich chráničiek do rozkopávok. So spoločnosťou Suptel s.r.o. sme si prešli trasu o
dĺžke 1 300 m, ktorú plánujeme zafúknuť optokáblom.
- Starosta sa zúčastnil videohovoru so županom Jurajom
Drobom. Hlavnou témou bola požiadavka samospráv, aby
BSK zriadila mobilné odberové miesta na testovanie aj v obciach, ktoré majú menej ako 5 000 obyvateľov. Niektoré obce
sa rozhodli zastaviť testovanie po 22.2. Lozorno má snahu
pokračovať s testovaním aj po tomto dátume.
- Starosta a jeho zástupca absolvovali stretnutie so zástupcom BSK, s ktorým hľadali možnosti financovania rozšírenia
kapacít základnej školy pre rodiny s deťmi. Dohodli sa, že sa
obec zapojí do pripravovanej výzvy na rozšírenie školy.

Zberný dvor je už otvorený

nulému roku, keď napr. pri frekvencii
2x za mesiac sa vyvážali smeti v párny
týždeň, tento rok to vychádza na nepárne týždne.

Oznamujeme občanom, že zberný dvor je od 16. januára 2021 opäť
otvorený, a to každú stredu (v čase od
15:00 do 18:00) a v sobotu (v čase od
9:00 do 15:00).

- Občania, ktorí nemajú nálepku na
svojej smetnej nádobe, nech sa po
ňu zastavia na OÚ. V prípade, zmeny
frekvencie vývozu si tiež treba vyzdvihnúť novú nálepku.

Informácie ohľadom vývozu
odpadu

- Upozorňujeme na možnosť inštalácie aplikácie VYLOŽ SMETI od spoločnosti FCC. Táto spoločnosť nám
zabezpečuje zvoz KO, plastov a papiera a po inštalácii tejto aplikácie vám
budú chodiť deň vopred upozornenia
o vývoze.

OZNAMY OBCE

- Prosíme občanov, aby si vykladali
nádoby už večer pred vývozom, nakoľko smetiari chodia skôr. Zároveň
upozorňujeme na zmenu oproti mi-

LOZORNO spol. s r.o. informuje
ti mailom: lozornosro@lozorno.sk

• Začiatkom apríla budú vystavené
čiastočné (zálohové) faktúry za 2.
kvartál (január – marec)
• Pracovníci Lozorno spol. s r.o. začnú
od marca s výmenou vodomerov po
dobe platnosti
• Záujemcov o inštaláciu podružných
vodomerov žiadame o zaslanie žiados-
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• Vzhľadom na kapacitu ČOV opätovne
upozorňujeme obyvateľov, že dažďovú
vodu zo striech a spevnených plôch je
zakázané odvádzať do kanalizácie
• Nová ohlasovacia povinnosť:
žiadame obyvateľov, aby v prípade vypúšťania vôd zo svojich pozemkov na
verejnú komunikáciu (chodník, cesta,
rigól) oznámili túto skutočnosť na
tel.č: 0948 522 506.

Pracovník Lozorno spol. s r.o. vykoná
kontrolu vodárenských zariadení a dohliadne na bezpečnosť a čistotu verejných komunikácií.
• Oznamujeme občanom, že tento rok
(apríl, máj) sa uskutoční jarné upratovanie obce. Všetky združenia, organizácie a dobrovoľníci, ktorí majú
záujem sa po vyhlásení termínu na
webstránke obce môžu prihlásiť. Spoločne tak skrášlime našu obec.
Ing. Juraj Schwarz, riaditeľ spoločnosti
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Sčítanie obyvateľov sa vo februári začalo aj v Lozorne
Urobte aj vy klik pre lepšie Slovensko
a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami
elektronicky z pohodlia vášho domova, pričom vyplnenie formulára vám
zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa
cez formulár na www.scitanie.sk alebo
pomocou mobilnej aplikácie. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo počítač. Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie,
sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, ktorým je 1. január
2021.
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky prebieha v termíne
od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021.
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého
obyvateľa Slovenskej republiky, ktorý
tu má trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt. Počas sčítania
bude zachovaná maximálna možná
ochrana osobných údajov, všetky získané údaje budú zabezpečené a chránené
pred zneužitím.

asistované sčítanie. To znamená, že
buď navštívite kontaktné miesto zriadené obcou, kde vás sčíta stacionárny
asistent alebo môžete telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý vás
navštívi doma a sčíta vás.
Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021. Presný
termín asistovaného sčítania pre obec
bude stanovený na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu
SR v spolupráci s Úradom verejného
zdravotníctva SR alebo Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva. Pred
začiatkom asistovaného sčítania bude
zverejnený čas prevádzky kontaktného
miesta na OÚ.
V prípade otázok zavolajte na obecný
úrad na číslo 02/ 69 20 43 30 či na call
centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj váš
klik môže rozhodnúť.
Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom
za spoluprácu!
Obecný úrad Lozorno

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať
sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby vám so sčítaním pomohol, prípadne na splnenie
povinnosti sčítať sa môžete využiť

Upozornenie na podvodníkov
Združenie miest a obcí Slovenska
(ZMOS) spolu so Štatistickým úradom
SR (ŠÚ SR) upozorňujú dôchodcov na
podvodníkov, ktorí zneužívajú sčítanie
obyvateľov.
ZMOS to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie
združenia Michal Kaliňák. V súvislosti
so sčítaním obyvateľov, domov a bytov
sa objavili prípady, keď dôchodcov telefonicky kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za sčítacích komisárov. Obe
organizácie preto upozorňujú, že sčítací komisári v súvislosti so sčítaním
nikoho telefonicky nekontaktujú.
Ľudí zároveň vyzývajú, aby do svojich
príbytkov do 31. marca nepustili nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho komisára. Asistované sčítanie obyvateľov sa
začne až 1. apríla a dôchodca oň musí
požiadať sám.
Každý mobilný asistent sčítania sa zároveň bude preukazovať preukazom
asistenta sčítania. Presný dátum, kedy
bude asistent v danom meste alebo
obci, bude dopredu oznámený. Informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov
môže verejnosť získať každý deň v čase
od 8:00 do 20:00 na telefónnom čísle
02/20 92 49 19.

O sociálne služby je v Lozorne záujem
Postupne sa nám darí rozširovať sociálne služby. S novým rokom začal jazdiť sociálny taxík a pracovať terénna
opatrovateľka. O tieto služby môže
požiadať občan, ktorý sa dostal do nepriaznivej sociálnej situácie a potrebuje
- odviezť k lekárovi alebo do zdravotníckeho zariadenia alebo do inej štátnej
a verejnej inštitúcie do Malaciek a Bratislavy
- pomôcť so základnými životnými potrebami.
Od trinásteho januára, kedy sociálny
taxík vyrazil na svoju prvú cestu, do
konca februára, využilo túto službu 23
občanov. Taxík štartoval pätnásťkrát a
najazdil 700 km.
Pre upresnenie: služba funguje tak, že
najneskôr deň dopredu si cestu objednáte telefonicky. V dohodnutý čas vás
šofér vyzdvihne rovno pred vaším domov a odvezie až do nemocnice. I keď
táto sociálna služba je financovaná z
obecného rozpočtu, istý doplatok hradia aj cestujúci. Spiatočná cesta do Ma-

laciek vychádza na 3 eurá, do Bratislavy je to 5 eur, zobrať si môžete aj
sprievodcu. Sprievodca platí za spiatočnú jazdu 3 eurá do Bratislavy a 2
eurá do Malaciek. Ak ste držiteľom
preukazu ZŤPS (so sprievodcom),
sprievodca sa prepravuje grátis.
Jazdy sa plánujú na pondelky doobeda do Bratislavy a stredy do Malaciek. Ak už máte objednaný termín v
iné dni a nemáte „odvoz“, obec sa vám
pokúsi vyjsť v tejto „rozbehovej“ fáze v
ústrety.
Terénna opatrovateľka je veľmi milá
pani, ktorej prácu už využilo niekoľko
občanov. Má na túto činnosť odborné
vzdelanie a dlhoročnú prax v zariadení
pre seniorov .
V súvislosti so súčasnou situáciou sme
pripravení poskytnúť pomoc aj tým
občanom, ktorí sa ocitli v karanténe a
potrebujú si zabezpečiť napr. potraviny
alebo lieky.
O všetky uvedené služby môžu občania požiadať na tel. čísle 0910 908 772.

Jana Trnková, poslankyňa a predsedníčka
sociálnej komisie

Očkovanie pre seniorov
Ak máte nad 75 rokov, chcete sa dať
zaočkovať proti ochoreniu COVID-19
a nedarí sa vám nájsť termín a nemáte vo svojom okolí nikoho, kto by vás
na očkovanie odviezol, môžete využiť
sociálne služby obecného úradu. Zavolajte na číslo 0910 908 772, pomôžeme
vám zarezervovať termín na očkovanie
v Bratislave alebo v Malackách a rovno
zladiť termín s jazdou sociálneho taxíka tak, aby ste sa tam mohli pohodlne a
bezpečne dopraviť.
Vlasta Miklošová, kancelária starostu
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Vyhlásenie Klubu primátorov a starostov okresu Malacky
S rozhorčením sme prijali správu, že
náš kolega, starosta Marianky - pán
Dušan Statelov sa stal opakovane terčom ohavného útoku. Po predchádzajúcich atakoch na jeho majetok a osobnú integritu jeho i jeho najbližších
niekto založil požiar v jeho súkromnej
nehnuteľnosti, pričom hrozilo rozšírenie požiaru a to aj na susedný rodinný
dom.
My, primátori a starostovia združení
v Klube primátorov a starostov okresu
Malacky vyjadrujeme nášmu kolegovi
– starostovi obce Marianka svoju solidaritu a podporu. Dôrazne odsudzujeme akékoľvek formy a prejavy násilia a
útoky na funkcionárov samospráv, ich
rodiny a ich osobný majetok. Nášho
kolegu poznáme ako čestného človeka,
ktorý vždy nekompromisne obhajoval
a zastával záujmy svojej obce. S poľutovaním sme prijali jeho oznámenie,
že po tomto ohavnom čine zvažuje
svoje odstúpenie. Viac ako ktokoľvek
iný chápeme jeho pohnútku v situácii kedy zo strany príslušných orgánov nedošlo doteraz k vyšetreniu ani
jedného z predchádzajúcich útokov,

podobne ako sa to deje v prípade obdobných ostatných útokov na iných
činiteľov samospráv v našom okrese.
Napriek tomu by sme boli veľmi radi,
keby svoje rozhodnutie pán starosta
Marianky ešte zvážil. Sme odhodlaní
neustupovať hrubému násiliu.
Vyjadrujeme týmto však aj svoje rozčarovanie z toho, že v našom regióne
sa takéto a podobné cielené násilné
činy a útoky na osobnú integritu a majetok volených predstaviteľov miest a
obcí v našom okrese, a to nielen v prípade pána starostu Marianky, opakujú
častejšie a ostávajú stále nevyšetrené
a ich páchatelia nepotrestaní. Útoky
na volených predstaviteľov samospráv
a ich rodiny nepochybne súvisiace s
výkonom ich funkcií a ich snahou o
presadzovanie práva a záujmov našich mestských a obecných komunít
nemôžeme hodnotiť inak ako útoky
na samotnú podstatu nášho ústavného zriadenia a demokratického
usporiadania správy vecí verejných.
Bez garancií osobnej bezpečnosti
samosprávnych činiteľov - primátorov, starostov, poslancov našich za-

stupiteľstiev nemôžeme my a nami
reprezentované samosprávy plniť
svoje ústavné poslanie. My, rovnako
ako naše obce a mestá, sa tak teraz v
okrese Malacky stávame obeťou nevšímavosti, nečinnosti a liknavosti príslušných štátnych orgánov a inštitúcií,
ktoré nesú zodpovednosť za ochranu
práva a bezpečnosť nás i našich občanov. Takýto stav potom spôsobuje, že
mestá a obce sa stávajú bezbrannými
v konfrontácii s tými, ktorým nie sú
v honbe za vlastným prospechom a
ziskom cudzie žiadne prostriedky a
to ani tie kriminálne. V takomto prostredí a v takejto atmosfére nechceme
a nemôžeme ďalej pracovať a riadne
obhajovať záujmy našich občanov,
miesta a dedín. Vyzývame preto zodpovedných na miestnej, okresnej ale aj
ústrednej úrovni, aby konečne začali
účinne a efektívne konať! Páchatelia
týchto činov majú byť predvedení pred
spravodlivosť, nie v nej nepovšimnuto
pokračovať!
Klub primátorov a starostov okresu
Malacky

Spomienka na tých, čo odišli...
„Konaj dobro bez toho, aby si uvažoval komu. Dobro, ktoré si urobil, sa nestratí, aj keby si naň zabudol.“ R. W. Emerson
Lozorno vždy malo ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom podpísali
do života obce. Mnohí vďaka svojej profesii alebo svojej povahe
či vnútornom nastavení zanechali stopu u viacerých ľudí, niekedy celých generácií. Aktívne sa zapájali do spoločenského života
alebo formovali budúce generácie, zastávali posty vo verejnom záujme alebo naopak žili „v tichosti“, ale nesmierne čestne, úprimne
a veľa pomáhali, konali dobro a tak svojím životom inšpirovali.

Mnohí už nie sú medzi nami, ale ľudia na nich radi spomínajú.
Každý jeden človek, ktorý svojím odchodom v srdciach svojich
blízkych i priateľov zanechal stopu, bol výnimočný. Pozastavme
sa malou spomienkou na štyroch takých ľudí, ktorí odišli len pred
pár dňami a pomyselne si k nim pridajte aj ďalších, ktorí sa dotkli
vášho života.

Sú ľudia, ktorí sa pre svoju profesiu narodia. Povolanie sa stane poslaním. Žijú
preň a dávajú do toho celé srdce. Takým
bol aj pán učiteľ František Haffner. Zapísal sa do života celých generácií detí v
našom Lozorne, ktoré nielen učil, ale aj
formoval v budúce osobnosti. Učil viac
predmetov. V Lozorne sa nenarodil, ale
vďaka svojim žiakom a rodine našiel v
Lozorne domov a dožil sa krásnych 90
rokov. Za všetkých bývalých žiakov mu
tam hore posielame úprimné ĎAKUJEME!
Z odkazov na Facebooku:
Odišiel ,,Pán” učiteľ. Učiteľ, s veľkým rešpektom - takých by bolo treba v dnešnej
dobe! Nech odpočíva v pokoji... (V.P.)
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Úprimnú sústrasť. Sú spomienky na ktoré
sa nikdy nezabúda, pán učiteľ. Ďakujeme z celého srdca. Odpočívajte v pokoji!
(E.M.G.)
Ferko odpočívaj v pokoji, nezabudneme
aj na krásne zážitky s tebou, úprimnú sústrasť celej rodine prajem. (bývalá kolegyňa Elena Jánošová)
Pán učitel Haffner, najlepší telocvikár, česť
jeho pamiatke! (V.N.)
Ja som tu do školy nechodila, ale o tomto
pánovi učiteľovi išli celé legendy príbehov.
Zanechal po sebe výraznú stopu a jeho život mal zmysel. Nech odpočíva v pokoji!
(J.N.A.)
pokračovanie na str. 5
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Aničku Hurbaničovú, rodom Foltýnovú, sme za posledných 11 rokov intenzívnejšie vnímali ako jednu z nás – speváčku ľudových a duchovných piesní
v našej skupine LOZA. Driečna, šarmantná, dobroprajná, milá. Z fotografií z mladosti neodškriepiteľne krásna
žena. V rodine a medzi priateľmi bola
známa ako dobroprajná, milujúca, obetavá a starostlivá matka a babka. Medzi
rodákmi a v obci aj ako pani poštárka.
Ako doručovateľka mala množstvo
vtipných a veselých zážitkov z obce.
Keď bola v skupine najmä mimo serióznych vystupovaní a reprezentácie obce
dobrá nálada, či už na oddychovom
pobyte v Žaškove, Terchovej, na Počúvadle a inde, alebo pri vzájomných návštevách, sme ju podnecovali, nech tie
príbehy „hodí na papier“. To, ako žila
dedina v domácnostiach, neverejne. No
na to bola ona príliš seriózna, ba nikdy
nemenovala.

Spravodaj obce Lozorno
môcť, poradiť, napiecť výborných pagáčikov. Namyslene, alebo nebodaj urazene nikdy nevystupovala.
V tomto období sú posledné rozlúčky
na cintoríne konané naozaj netradične
prísne a nám je veľmi ľúto, že speváčke
sme nemohli zaspievať. A tak ju pozdravujeme do neba, lebo ona sa ku kresťanstvu nielen hlásila, ale tak aj žila.
Speváčky zo skupiny LOZA
Slnkom zaliate ráno, snehom zasypané
cesty, krokov na stovky, zvončekov zvuk
na bránach a obydlí zunivý
– to boli roky dlhé po uliciach našej dediny,
keď prinášala správy do rodiny.
V tento smutný čas je v srdciach našich bôľ
a v mysliach jej obraz,
novina ťažká zaznela, keď sa na cestu večnú pobrala.
Pokoj večný!

Anička bola vždy ochotná osobne po-

(Anna Hájková)

Odišiel vzácny človek, hudobník, ktorý
zanechal hlbokú stopu v umeleckom
rozvoji našich detí – pán Jozef Vizvári,
obyvateľ Lozorna a učiteľ zo Súkromnej
umeleckej školy Lozorno. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.

Z odkazov na Facebooku:

Drahý náš Jožko,

Budeme spomínať na krásne hudobné zážitky. Úprimnú sústrasť. (I.K.)

Tvojim rýchlym a nečakaným odchodom
do Večnosti ostane náš svet smutnejší.
Tvoja radosť, nadšenie a obetavosť pre
žiakov, kolegov a celú školu sa nedá nahradiť..., vlastne si ani nevieme predstaviť, že
neprídeš opäť do školy. Zostávaš pre nás
veľkou inšpiráciou ako sa dá tešiť zo života
a z hudby... a ako nefrflať a nesťažovať sa
na vlastné starosti.
Na Tvoj úsmev a večný optimizmus sa
nedá zabudnúť!

Jeho optimizmus, úsmev i pokora priam
sršali okolo. O to smutnejšie sa to prijíma. Úprimnú sústrasť rodine i celej SZUŠ.
(L. Jochim)

„Tam chóry Svätých Boha zvelebujú a zbory Serafov mu prespevujú.“
Tak dúfam majstre, že sa im teraz bude
lepšie spievať, keď im budete hrať.
Tešil som sa, že ešte niekedy po skončení
tejto pandémie budem mať tú česť zahrať
tie noty, čo ste mi zharmonizovali a Vy budete pri tom... Čo sa dá robiť. Budem mať
„iba“ tú česť hrať Vaše noty. Ďakujem Jozef! (Branislav Stríbrnský)

Ďakujeme! Tvoji priatelia zo školy.

Lozorno sa nedávno rozlúčilo aj s pánom Jozefom Malovcom. Zo spomienok na jeho život vyberáme:
Pán Jozef Malovec sa zapájal do spoločenského života v obci. Osem rokov bol
predsedom Združenia rodičov a priateľov školy pri Základnej škole v Lozorne.
Organizoval školské plesy a zo zisku sa
kupovali výborným žiakom knihy na
konci školského roku. Zabezpečoval
bezplatný odvoz železničnou dopravou
nazberaných druhotných surovín. Za

ich výkup škola dostala finančné prostriedky, napr. na nákup športového
náradia. Z vlastnej iniciatívy zorganizoval kurz etickej výchovy a spoločenských tancov pre žiakov končiacich základnú školu, čo malo veľmi pozitívny
ohlas u rodičov i žiakov. Bol poslancom,
členom obecného zastupiteľstva od
r. 1990. Aj v r. 1994 bol opäť zvolený.
Zastával funkciu predsedu kultúrnej aj
školskej komisie. Istý čas bol aj sobášiacim. Lozorno mu prirástlo k srdcu.

Aj keď slzy oschnú a kvety uvädnú, zostanete v našich spomienkach!

Spracovala: Barbora Hurajová
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Víkendové testovanie je aktuálne najviac ako vieme
byť prínosom pre ľudí, v boji proti pandémii
Testovanie na dvoch mobilných odberových miestach je v tejto chvíli maximum, čo môžeme ako obec pre svojich
obyvateľov urobiť. A plánujeme testovať dovtedy pokým to bude potrebné,
dokým budú naši obyvatelia potrebovať potvrdenie do práce.
Sme jedna z mála obcí v okrese Malacky, ktorá pokračuje aj po 22.1.2021
v testovaní vlastných obyvateľov
vzhľadom na to, že niektoré obce s
testovaním končia. Touto cestou by
som sa chcel veľmi pekne poďakovať

koordinátorovi testovacích tímov Jakubovi Mikuláškovi za organizáciu
a tiež všetkým členom tímov z oboch
odberových miest, t.j. CK Lozorno aj
ŠK za obetavosť a ochotu. Taktiež spoločnosti Royal Medic Health Care s.r.o,
ktorá zabezpečuje testovanie po zdravotníckej stránke.
Situácia sa pomaličky zlepšuje, avšak
naďalej je neuspokojivá. Percentil nakazených obyvateľov sa pohyboval
prvé februárové týždne okolo 1,5% pri
počte 1 600 testovaných obyvateľov.

Počet ľudí nakazených Covidiom-19
klesol pri posledných testovaniach na
1%.
Chcel by som vás povzbudiť, aby ste
aj naďalej dodržiavali pravidlá a apelujem na vás, aby ste sa vyhýbali situáciám, kde je pravdepodobnosť
nakazenia sa vírusom. Ako je soľ nad
zlato, tak sú dnes úsmev a povzbudenie jeden z najkrajších prejavov dobra.
Spoločne to zvládneme.
Ľuboš Tvrdoň, starosta

Testovanie z pohľadu členov odberového tímu v ŠK
Lozorno
Víkend! Opäť víkend! S týmto slovom
sa nám spája naše staré známe zo školy – „testovanie“. Nie ale testovanie našich vedomostí, ale testovanie na prítomnosť obávaného vírusu – Covid 19.
S túžbou vyhrať nad touto pandémiou
a vrátiť sa do starých dobrých čias sme
viacerí prijali ponuku od obce a spoločnosti Royal Medic Health Care stať sa
členom odberového tímu a pomôcť s
týmto vírusom poriadne zatočiť. Situácia je bohužiaľ taká, aká je a vieme,
resp. postupne zisťujeme, že hlavne
testovanie môže byť optimálnou voľbou ako zachytiť ohniská nákazy. Po
zavedení Covid automatu sa práve toto
testovanie stalo v určitých regiónoch
takpovediac povinné a ľudia musia nosiť pri sebe certifikát o negativite.
V spomínanom odberovom tíme nás je
10 – dvaja administratívni pracovníci
zodpovední za správnu registráciu ľudí,
dvaja zdravotníci spolu s dvomi pomocníkmi pri odberovom testovacom stole,
dvaja administratívni pracovníci zodpovední za správne vypísanie „výherného certifikátu“, hasič Kubo, policajti
a jeden vojak zastupujúci ozbrojené
zložky – náš vojak v tíme je prezývaný
„hajtaver“ alebo „king kong“, menom
Tomáš. Títo naši dvaja ochrancovia –
Kubo s Tomášom pomáhajú s koordináciou ľudí čakajúcich na testovanie,
prípadne pomôžu aj rodičom s kočíkovaním alebo sa zahrajú s deťmi čakajúcimi na testovaných rodičov, no tiež
nemajú problém podať pomocnú ruku
starším ľuďom.
Piatok večer – všetko treba nachystať.
Zodpovedný za prípravu je práve náš
hasič Kubo. Nachystá stoličky, vyloží objednané testy, dezinfekčné prostriedky a vybavenie pre nás ostatných,
aby sme mohli bezpečne všetko správ-
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ne vykonať.
Sobota ráno, prichádzame na 7:00 hodinu do našich odberových centier.
Jeden z administratívnych registrujúcich pracovníkov nás zaeviduje, rozdá
„tombolové lístky“, navzájom sa otestujeme a následne po získaní negatívnych výsledkov sa môžeme ísť všetci
poobliekať do našich skafandrov, nasadiť respirátory, rúška, ochranné štíty,
rukavice a hotovo, pripravení, môžeme
začať. Nieže by sme nevedeli, čo si začať cez víkend, ale robíme to aj preto,
aby sme vám, taktiež aj nám všetkým
pomohli. Nemôžeme zabudnúť spomenúť, že ešte pred rozbehom vždy príde
pani Valentová a s úsmevom na tvári
nám oznámi: „Čerstvá kávička je pre vás
hotová, choďte si dať, šup šup.“ A musíme
uznať, je vynikajúca.
8:00 a pred dverami rad ľudí čakajúcich na testy. Snažíme sa vždy o čo
najrýchlejší rozbeh. Niektorým sa tento testovací projekt páči, niektorým

ani nie. Viacerých už obťažujú slová
ako: „Nasaďte si rúško správne“, „Dajte
si prosím ešte jedno rúško, lebo to vaše
obsahuje výdychový filter“, „Vydezinfikujte si ruky“. Ale my už pri registrácií
nasádzame úsmev na tvári, prehodíme
s ľuďmi pár slov, povtipkujeme a negatívna energia je hneď u všetkých preč.
S pozitívnou energiou sa vždy krajšie
kráča a s pozitívnou energiou vždy získame ten náš pravý negatívny výherný
certifikát. Zapíšeme prítomných podľa
predložených občianskych preukazov,
rozdáme každému 3 „tombolové lístky“ a zúčastnený pokračuje ďalej. Príde
pred testovaciu komisiu, našich zdravotníkov, odovzdá im jeden z prijatých
tombolových lístkov, sadne si na stoličku, jeden z testovacej komisie spraví
ster a prítomný odíde k stolu s certifikátmi, kde odovzdá ďalší z tombolových lístkov a ide si sadnúť na stoličku,
kde si pekne čaká s posledným lístkom
na svoj výherný - negatívny certifikát.
pokračovanie na str. 7
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dokončenie zo str. 6

V prípade možnej pozitivity nesmie
byť ohrozený žiaden človek. Riadime sa
heslom: „chránim seba – chránim teba“,
po získaní nevýherného - pozitívneho
certifikátu sa snažíme všetko vydezinfikovať a dať do poriadku, aby ďalší neboli ohrození.
Je to krásny kolotoč, počas ktorého
hrá všetkým testovaným pekná hudba.
Niektorí si na ňu aj počas registrácie pri
stole zatancujú. Ak náhodou na testovanie príde človek, čo má narodeniny,
nezabúdame ani na neho a zahráme mu
pesničku od skupiny Senzus – Narodeniny máš a na jej konci mu všetci z odberového testovacieho tímu zatlieskame. Samozrejme všetko je v utajení. Iba
testovaný vie, že to je práve pre neho...
11:45 a pred nami je prvá prestávka,
na ktorú sa všetci veľmi tešíme, zaregistrujeme posledných ľudí, spravíme
posledné testy a hurá na prestávku,
pretože počas práce nemáme čas a v
podstate sa ani nemôžeme ísť napiť,
ani ísť na WC, môžeme sa iba postaviť,
trocha sa ponaťahovať a hotovo, makáme ďalej. Nenudíme sa, ľudia chodia
priebežne stále. Prestávka je pre nás
vždy zaslúžená. Vyzlečieme sa tak, aby
sme si kontaminovaným oblečením
nič nezašpinili a aby sme si dali pozor,
aby sme sami sebe neublížili. Oblečenie
vyhodíme, ako posledné dáme dole rukavice, vydezinfikujeme ruky, umyjeme
poriadne mydlom a ideme sa najesť.
Super jedlo máme od úžasných ľudí z
Villy Fortuny, priamo z nášho Lozorna.
Vždy nám nachystajú vynikajúce jedlo,
po ktorom sa nám síce ťažšie rozbieha
ďalšie testovacie kolo, ale po prvých
odberoch sa všetko zase rýchlo vráti do
zabehnutých koľají.
Ešte rýchlo spravíme fotku nášho tímu
pre obec a hneď je 12:30 a ideme ďalej.

Čakajúci ľudia sa zaregistrujú a ideme
do toho presne istého kolotoča ako
ráno.

cujeme. Všetci vieme, že svoju prácu si
musíme urobiť zodpovedne, avšak radi
sa spolu aj zasmejeme a pobavíme.

Vždy poobede príde naša úžasná pani
Irenka Jurovýchová, ktorá nám každý
víkend dačo neskutočne sladké a veľmi
chutné upečie, na druhú stranu zasa
pani Haráková myslí asi aj na naše postavy a tá nám upečie tiež, ale zdravé...
no my nepohrdneme ani jedným, ani
druhým. Sme im veľmi vďační. Aj tým,
ktorých sme tu menovite neuviedli. Ale
to len preto, lebo krabice s prekvapením
nám nechali len tak pri stole a ani sme
o tom nevedeli. Na týchto dobrotách
si vždy pochutíme večer pri kávičke. V
Lozorne máme úžasných ľudí, ktorí na
nás myslia a vždy nám niečo vynikajúce
pre potešenie pripravia. Tiež spomenieme vynikajúci divinový guláš, ktorý
sme dostali od pána Hubíka. Ďakujeme,
že na nás myslíte!

16:30 ďalší rad nových ľudí, čo sa chcú
dať otestovať. A opäť kolotoč až do
17:45, kedy vezmeme úplne posledného človeka na testovanie. Toto isté
sa opakuje aj v nedeľu. Končíme v nedeľu večer, síce unavení, ale s dobrým
pocitom, že sme svojou prácou aspoň
trocha prispeli k boju proti ochoreniu
Covid-19.

15:45 a pred nami opäť prestávka, aby
sme si dali teplý čajík, kávu, zjedli chlebíček a koláčiky a trocha nabrali síl,
pokecali v našej kuchynke. Sme úžasný
tím ľudí, kôpka veselých ľudí, čo sme
sa tu stretli a každý víkend spolu pra-

TESTOVANIE
V LOZORNE V
ČÍSLACH

My všetci len dúfame, že sa situácia
čoskoro zlepší a budeme môcť žiť aspoň
trochu odvážnejšie. Týmto by sme sa
chceli ako členovia tímu poďakovať aj
nášmu pánovi starostovi a ľuďom, ktorí sa na tomto projekte tiež podieľajú.
Petronela Foltýnová, Dajana Hoozová
Foto: P.F.

30. a 31.1. 2021
Otestovaných 1 600 ľudí, z toho
0,81 % pozitívnych.
23. a 24.1. 2021
Otestovaných 1 439 ľudí, z toho
1,46 % pozitívnych.
6. a 7. 2. 2021
Otestovaných 1 693 ľudí, z toho
1,18% pozitívnych.
13. a 14. 2. 2021
Otestovaných 1 606 ľudí, z toho
0,996 % pozitívnych.
20. a 21.2. 2021
Otestovaných 1 585 ľudí, z toho
1,07 % pozitívnych.
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Správy z našej materskej školy
V novom roku sme zahájili prevádzku
už od 4.januára 2021 pre deti rodičov
z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z
domu. Situácia v našej materskej škole
sa v priebehu januára veľmi skomplikovala, a ani vo februári to nebolo jednoduché. Prevádzku sme však naďalej
udržali v režime odporúčanom RÚVZ.
Výchovno - vzdelávací proces materskej školy pokračuje podľa školského
vzdelávacieho programu prezenčne aj
dištančne. Rodičia každý týždeň dostávajú pre deti edukačné úlohy, pracovné
listy a samozrejme spätnú väzbu zo
škôlky formou pozdravov od našich detičiek a pani učiteliek.
Celý kolektív materskej školy sa pripravuje na návrat všetkých detičiek do
škôlky. Pani učiteľky pripravujú nielen
triedy, aby sa detičky vrátili do útulné-

ho prostredia svojich tried, ale aj nové programy a edukačné
aktivity. Na „naše sovičky a včielky“ čakajú nové priestranné stoly a stoličky,
ktoré sme zabezpečili vďaka rodičovskému združeniu a mnoho ďalších nových didaktických pomôcok.
Počas fašiangového času sme mali triedy a šatne veselo vyzdobené, a my sa
tešíme kedy sa všetci vrátia k nám, aby
sme spolu mohli naplno pokračovať vo
výchovno - vzdelávacom procese a najmä prípravou predškolákov na vstup do
veľkej školy. Čakajú nás aj milé záujmové činnosti a podujatia, ktoré sme museli odložiť a pevne veríme, že tento rok
sa nám ich podarí uskutočniť.
A na záver by sme chceli poďakovať
všetkým rodičom za spoluprácu a pochopenie.
Text a foto: kolektív MŠ Lozorno
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Zo života základnej školy
Milí naši Lozorňania, aj tentokrát by sme vám chceli priniesť
aktuálne novinky z našej školy. Síce stále vyučujeme online,
no hodiny sú zaujímavé a prinášajú radosť nie len nám, ale aj
našim deťom. Všetci vieme, že sa vieme učiť aj zábavnou formou, ale niekedy treba byť aj vážnejší. Tak to bolo aj v prípade
besedy o živote počas 2. svetovej vojny. V súčasnej dobe, dobe
COVID-19, žijeme s neustálymi obmedzeniami. Ľudia frflú,
ale ako boli obmedzovaní ľudia na slobode počas 2. svetovej
vojny? Aj o tomto besedovali žiaci 4. ročníkov s p. Jurovýchovou a p. Mosnákovou. Tieto milé dámy porozprávali žiakom
o tom, ako ony samé a taktiež ich rodiny prežívali holokaust,
či nástrahy vojny.

Počas minulého mesiaca
napadol konečne aj prvý
sneh a naše pani učiteľky
to hneď využili a vzali deti
užiť si ho. Stavali sa snehuliaci, robili sa anjelici a
určite prebehla aj krátka
guľovačka. Veď to k zime
a zasneženej prírode patrí.

V stredu (10. februára 2021)
ráno sa 65 našich žiakov pripojilo na online prenos, ktorý
organizovala pre žiakov a učiteľov anglického jazyka naša
pani učiteľka Jana Sheppard.
Pán Yu Hao sa nám prihovoril
v priamom prenose z Pekingu
a porozprával nám ako v Číne
oslavujú ich nový rok, ktorý slávili v piatok 12.februára 2021.
Bolo to 45 minút plných zaujímavých informácií pre každého z nás.
Pochváliť musíme aj deti z prvého stupňa. Začiatkom roka aj tí
najmladší nabehli na dištančné
vzdelávanie. Nie je to najlepšie
riešenie, ale my sme sa tomu prispôsobili ako najlepšie vieme a
spravíme všetko pre to, aby sme
to deťom i rodičom uľahčili. Rodičia mohli svoje deti prihlásiť na
poobedňajšiu ŠKD. Popri online
výuke pracuje v priestoroch školy tím vychovávateliek a asistentov/tiek s deťmi rodičov z kritickej infraštruktúry a deťmi, ktoré
nemajú možnosť pripojenia na internet. A navyše
sme zaviedli dobrovoľné
hodiny, ktoré v rozvrhu
nájdete ako Rozvojové
aktivity, kde sa tím vychovávateliek aktívne deťom
venuje. Čo deti na takýchto
hodinách robia? Napríklad
majú malé tvorivé dielne,
kde môžu kresliť, maľovať,
vlastne vytvárať všetko, čo
ich len napadne. U nás sa
kreativite medze nekladú.
A to nie je zďaleka všetko.
Na Rozvojových aktivitách deti z prvého stupňa nevytvárajú
veci len pre potešenie očí - na pohľad, ale i pre potešenie z
dobrej chuti - ako napríklad naši žiaci prvého stupňa s pani
učiteľkou Klakovou. Spoločne pripravili pomazánku. A nie
jednu, ale rovno tri! Pochutili by si všetci. Vybrať si mohli z
vajíčkovej, mrkvovej a guacamole.

Čas uteká ani nevieme ako. Máme za sebou prvý polrok, deti
dostali vysvedčenie a ani sa nenazdáme a máme tu jarné
prázdniny. Momentálne sa stále vzdelávame dištančne, ale
veríme, že nabudúce vám prinesieme novinky už z vyučovania v škole. Uvidíme, čo nás čaká, ale tešíme sa na všetko.
Veď s našimi deťmi, ich rodičmi a našimi učiteľmi zvládneme
každú výzvu.
Michaela Podolinská, ZŠ Lozorno, foto: archív školy
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Problematika parkovania v obci je stále aktuálna
Po skoro dvoch rokoch od príspevku
pána poslanca Petra Mihálika by som
sa rád vrátil k problematike parkovania
v našej dedine. Ide o problém, ktorý dlhodobo trápi Lozorňanov a spôsobuje
im mnohé problémy. Blahobyt a rozsah
a intenzita motorizácie obyvateľstva
sú dnes tak veľké, že je nám všetkým
úplne jasné, že staré modely fungovania a staré riešenia už nestačia. Naopak
problém nám všetkým prerastá cez hlavu. Môžeme sa snažiť zakrývať si pred
situáciou a jej dôsledkami oči, môžeme
sa neustále snažiť presviedčať sami
seba, že najlepšie bolo tak ako bolo a je,
ale to že dnes máme vo väčšine domácností aspoň jedno auto, a že v mnohých
dokonca dve a viac nezmeníme. Tak ako
aj to, že väčšina z nás ho dnes využíva
často aj na prepravu po obci. Kde sú tie
časy, keď jedno, dve autá na ulici boli
štandardom a keď na futbal, do školy,
do obchodu, na poštu či na národný výbor sme chodili pešo alebo na bicykli...

a trestanie. Obec však nemôže ďalej
rešpektovať, že vodič si odstaví svojho
tátoša na chodníku tak, že ho mamička s kočíkom, otecko s dieťaťom alebo
staršia dáma s paličkou musia obísť po
ceste. Každý vodič by si mal uvedomiť,
že je lepšie sa vyhnúť následkom, ktoré
pri notoricky nepoučiteľnom delikventovi vždy nasledujú.

vzniknutej situácie. Za takýto prístup
predsa obecnú políciu platíme a financujeme. Úlohou tejto poriadkovej zložky je poriadok zabezpečovať a udržiavať, nie nad neporiadkom privierať oči.
Vôbec ma pritom nezaujíma, či takto
parkujúci je kamarát, vodič s desaťročiami trvajúcim domovským právom či
bez neho, starosta či jeho zástupca.

Keďže ma problematika parkovania
v obci zaujíma a trápi od začiatku, bol
som to ja, kto uvedenú tému navrhol
zaradiť aj do práve realizovaného anketového prieskumu v rámci prípravy
nového PHaSR obce. A výsledky tohto
prieskumu len potvrdzujú, že nie som
sám kto túto vec vníma ako podstatný
problém. Medzi odpoveďami na otázku, čo obyvateľov trápi v ich obci je jednou z najčastejšie sa opakujúcich odpovedí práve parkovanie na chodníkoch.
Lozorňania sa teda riešenia problému
domáhajú a majú na to plné právo.

Snažíme sa v oblasti parkovania v obci
zjednodušiť parkovanie pre hendikepovaných – bolo vyznačených niekoľko vyhradených parkovacích miest
na miestach, kde sú najviac potrebné.
Rovnako sa snažíme technickými a stavebnými úpravami a novým značením
aspoň čiastočne regulovať parkovanie
tam, kde je problém najvypuklejší a kde
je to možné – spomeniem len „zjednosmernenie“ a nové značenie Staničnej ulice alebo zákaz parkovania v dotyku s voľnočasovým areálom pri vodnej
nádrži. Riešenia, ku ktorým sa pristupuje po starostlivom zvážení a vždy na
podnet a v reakcii na oprávnené požiadavky alebo zámery vyvolávajú často
zbytočné polemiky a negatívne reakcie
tých, ktorým zasahujú do ich návykov
a komfortu. To je pochopiteľné, ale nemôže to byť brzdou v snahe pokračovať
riešiť túto situáciu.

Pokiaľ sa týka spôsobu akým vec parkovania v obci uchopiť, nám anketa
tiež dáva myslím jednoznačnú, aj keď
pre niektorých možno prekvapivú odpoveď: skoro polovica respondentov
( 49,8%) si totižto myslí, že riešením
bude prísnejšia regulácia parkovania
v obci a jeho spoplatnenie pre nerezidentov. Takéto riešenie nepodporuje
a odmieta 39% respondentov, mnohí
z nich však k odpovedi na doplnenie
uvádzajú, že so samotnou reguláciou sa
stotožňujú, sú však proti spoplatňovaniu samotnému, resp. navrhujú rozšíriť
okruh tých, ktorí by za parkovanie platiť nemuseli.

Rovnako si myslím, že je načase zaoberať sa dlhodobou koncepciou regulácie
parkovania v obci. Nezastávam názor,
že je nevyhnutné generálne spoplatnenie parkovania, som však za to, aby
sme veci začali riešiť v tých najkritickejších miestach, tam kde máme silný
„pretlak“. Na takých ako je parkovanie
pri obecnom úrade, v križovatke Zvončínska/Hlavná, pri priehrade a pod. Budovaním ďalších verejných neplatených
parkovacích miest z verejných zdrojov
pritom nič nedosiahneme, to si už odskúšali iní a aj bohatší ako my. O chvíľu
by boli rovnako plné ako tie teraz a
problém by bol na stole znovu. Jedinou
cestou je teda ozaj regulácia. Je preto
potrebné zvážiť obmedzenie parkovania časom, aby miesta v tých najvychytenejších lokalitách a časoch neblokovali tí, ktorí svoje auto zaparkujú na
dlhé časové obdobie. Aby táto regulácia
bola účinná, pravdepodobne sa asi nevyhneme nejakej forme spoplatnenia
parkovania na týchto miestach. Je to
predsa len dnes nadštandardná služba,
ktorú financujeme všetci zo spoločného. Som pritom zástancom toho, aby
od platenia boli oslobodení tí, ktorí sú
tu doma a znášajú s Lozornom to dobré
i to horšie i tým, že sú u nás prihlásení na trvalý pobyt. Nesúhlasím s tým,
aby Lozorňania platili za parkovanie na
obecnom, lebo by tak činili dvakrát - raz
prispievaním do obecnej kasy a druhýkrát samotným parkovným.

Od počiatku sa snažíme vniesť poriadok do parkovania v obci – najmä do
státia na chodníkoch, v križovatkách
alebo tam, kde je parkovanie zakázané
alebo nie vhodné. Treba priznať úplne
otvorene, že v tejto oblasti sme zaznamenali v Lozorne len malý pokrok, ak
teda vôbec. Mám za to, že výkon právomocí obecnej zložky ktorá je na to určená, a ktorá je ( a to nie malým peniazom) financovaná z obecného rozpočtu
- teda našej obecnej polície - nie je v tejto oblasti taký, akým by sme si ho želali
mať. Priznávam tento fakt sebakriticky
aj ako predseda komisie OZ, ktorá má
verejný poriadok v agende, že na tomto
poli máme čo robiť a že súčasný stav a
súčasné výsledky sú ďalej neakceptovateľné a ničím neospravedlniteľné. Nie,
nejde tu primárne o sankcionovanie
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A aké je východisko? Domnievam sa,
že by sme už predovšetkým na úrovni obecnej polície mali prejsť od slov
k činom. Je nevyhnutné, aby žiadne
„na hulváta“ zaparkované auto v zákaze státia alebo na novom chodníku
na Karpatskej (ale aj ktoromkoľvek
inom) už neuniklo pozornosti. Aby
okolo neho neprešiel príslušník obecnej polície či už pešo alebo v služobnom
aute bez povšimnutia a bez riešenia

Budem rád, ak aj tento môj príspevok
otvorí širšiu verejnú diskusiu, ale tiež
vytvorí tlak nás všetkých na riešenie
problému aj v tejto oblasti.
Ladislav Krechňák,
poslanec OZ - zástupca starostu

Grafické vyhodnotenie vašich odpovedí ohľadom parkovania v dotazníku k PHa SR obce
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Dôstojný odchod
Pohrebná služba Ecker s. r. o. ako správca pohrebiska v obci Lozorno, by rada
predstavila kladné stránky kremácie a
zvyklostí pohrebného aktu ako takého.
Pochovávanie do zeme, je úzko spojené
s vierou a kresťanským vyznaním slovenského národa, avšak v posledných
desiatich rokoch sa dostáva do popredia kremácia.
Kremácia tela, je odobrená aj cirkvou,
dokonca samotným pápežom, ako
najvyšším predstaviteľom katolíckej
cirkvi. Z dôvodu veľkého nedostatku
hrobových miest v rámci celého Slovenska, sa mnohonásobne zvýšil počet
kremácií.
Mestá a obce v tomto smere začali pristupovať nielen k budovaniu urnových
hájov, kde prichádza k lepšiemu využitiu hrobových miest na cintorínoch,
ale postupne prichádzajú na naše cintoríny takzvané kolumbária. Na jedno
hrobové miesto sa dajú umiestniť 4
urnové miesta. Čo sa týka kolumbária
sú na 80% výhodnejšie ako urnové háje
z pohľadu využitia pozemku a zároveň
vytvárajú na cintorínoch estetické a
prijemné zákutia s lavičkami, pre posedenie pozostalých a blízkych.
Samotné kremácie sa dajú robiť niekoľkými spôsobmi. Medzi ekonomicky najvýhodnejší a najvyhľadávanejší
spôsob patrí kremácia s rozlúčkou vo
svojej obci na mieste na tom určenom,

v tomto prípade hovoríme o dome
smútku. Následne po obrade sa koná
rozlúčka so zosnulým a pohrebné auto
zosnulého vezie na jeho poslednú cestu
(kremáciu).
Samotný obrad prebieha na vysokej
profesionálnej úrovni, takže sa nemusíte báť, že oproti pochovávaniu do
zeme stratíte týmto štandard, ktorý
pohrebná služba poskytuje pri daných
obradoch. Často kladená otázka v tomto prípade, je: „Ako vyriešiť smútočnú
kvetinovú výzdobu. Musíme sa jej vzdať?“.
Odpovede a riešenie sú veľmi jednoduché a ústretové. Kvetinovú výzdobu
(vence, kytice) po obrade vieme uložiť
na jestvujúce hrobové miesto. Pokiaľ na
cintoríne nemáte hrobové miesto Pohrebná služba Ecker s. r. o. vám rada vyhovie zapožičaním umelých vencov na
daný obrad, pokiaľ sa bude rozlúčka nachádzať v obci v dome smútku. Vence si
môžete objednať buď telefonicky, alebo
aj prostredníctvom e-mailu, nemusíte
nutne chodiť na pobočku.
Ďalšia častá otázka je: „Aký je ďalší postup s urnou?“. Urna s popolom, je hygienicky neškodný materiál a pre manipuláciu s ním nie sú potrebné žiadne
zvláštne nariadenia alebo obmedzenia,
či opatrenia. Je preto možné (zákony
SR to umožňujú) mať urnu s popolom
doma, na súkromnom pozemku, alebo
ju uložiť na verejnom pohrebisku. Tam
však bude správca pohrebiska žiadať
doklad o spopolnení, ktorý vydá spo-

lu s urnou prevádzkovateľ krematória
(pohrebná služba doklad odovzdá obstarávateľovi spolu s urnou) a na základe toho bude viesť evidenciu počas
doby prenájmu urnového miesta. Poplatky za zriadenie urnového miesta na
pohrebisku sa líšia podľa lokality. Tiež
je možné popol rozptýliť na rozptylovej lúke a s urnou sa rozlúčiť aj formou
cirkevného obradu za prítomnosti kňaza. Benefitom tiež je, že ak sa človek
rozhodne zmeniť svoje bydlisko buď v
rámci Slovenska alebo do zahraničia,
je jednoduchšie premiestniť urnu ako
žiadať o exhumáciu tela a úkony s tým
spojené.
V rámci dnešných opatrení a situácie
v akej sa nachádzame kvôli pandémii
COVID 19 je vhodné, aby ľudia tieto aspekty začali zvažovať. Nielen preto, že
nastáva veľký problém s poskytovaním
hrobových miest ako takých, a že niektoré obce alebo mestá trpia akútnym
nedostatkom priestoru na pohrebisku,
ale opatrenia taktiež znemožňujú rozlúčiť sa so zosnulým tak, ako sme boli
zvyknutí. Kvôli pandémii je veľkej časti
rodiny a blízkym zosnulého znemožnená účasť na pietnom pohrebnom akte
na cintoríne a úkony s tým spojené.
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať a my vám radi poskytneme ďalšie informácie.
Vladimír Ecker, konateľ spoločnosti Pohrebníctvo Ecker s.r.o.

„Garážový výpredaj“ pokračuje aj tento rok
Milí Lozorňania, od mája chceme pokračovať s komunitnou dobrej nálade to ale neubralo. Dúfame, že to tak bude aj tenaktivitou, ktorú sme spustili minulý rok – „Garážovým vý- to rok a že to epidemická situácia dovolí. Tak spojme príjempredajom“. Tak ak pri jarnom upratovaní svojho domu, gará- né s užitočným a dajme veciam druhú šancu!
že, pivnice či povale narazíte na veci, ktoré je vám ľúto vyhodiť a myslíte si, že by sa ešte niekomu zišli, môžete sa zapojiť
Tibi, Borka a Vlasta, Komunitné centrum Muškát
Profesionálny servis - seriózna cena - záruka odbornosti prax od roku 1996
do tejto aktivity tak, že v mesiacoch máj - august,
vždy v poslednú sobotu od 17:00 do 19:00 hod.
môžete tieto veci ponúkať a predávať pred svojim
domom.

Profesionálny servis okien

Možno môžu niekomu v týchto ťažkých časoch pomôcť, alebo niekomu urobia radosť za zlomok svojej
hodnoty. Aj vám sa isto zíde nejaké to euro doma.
Na stránke obce si budete môcť v týždni pred akciou nájsť link na podmienky predaja a registračný
formulár. Najneskôr v deň akcie bude zverejnená aj
mapka s predajnými miestami, aby vás ľudia ľahšie
našli. Alebo naopak, možno vy zháňate nejakú vec,
ktorá vám „chýba ku šťastiu“ a je šanca, že ju nájdete
aj v uliciach Lozorna počas „Garážového výpredaja“!
Zo skúseností z minulého roka bola táto akcia na
niektorých miestach sprevádzaná aj milým pohostením domácich a miestom stretnutia priateľov pri
koláčiku, malinovke či dobrom vínku. Síce nie doma
v obývačke, ale na ulici pred domom či garážou, na

dodávka a montáž nových okien a dverí
nastavenie okien - premazanie a opravy kovania
výmena tesnenia - výmena skiel

žalúzie; sieťky okenné; sieťky dverné; roletky...

0902 876 543

!! Akciové Ceny - Nepreplácajte !!
www.rakan.sk
e-mail:rakan@rakan.sk
Profesionálny servis - seriózna cena - záruka odbornosti prax od roku 1996

Inz. č. 1/2021
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PORADŇA
STAVEBNÉHO ÚRADU
Za čierne stavby hrozia aj horšie postihy než pokuty
Stavebný zákon účinný od 1. októbra
1976 od začiatku obsahuje sankcie za
stavebné nezákonnosti. Postupom času
rástla výška pokút za priestupky občanov – fyzických osôb a za delikty právnických osôb a iných podnikajúcich
osôb. Napriek tomu, že osoby, ktoré
porušili zákon, sú povinne postihnuteľné, vzrástol v poslednom období počet
„nezákonností“ do nezávideniahodných rozmerov. Bol najvyšší čas skúmať
dôvody protiprávneho stavu a zastaviť
nárast negácie stavebného poriadku.

Bolo pripravené rozšírenie trestnej zodpovednosti o skutky neoprávneného
uskutočňovania stavby a marenia výkonu úradného rozhodnutia zakazujúceho pokračovanie v prácach na stavbe
s max. trestnou sadzbou dva resp. päť
rokov odňatia slobody. V rovnakom
období bola pripravená novelizácia stavebného zákona o sprísňujúce ustanovenia na úsekoch prevencie, dohľadu
nad uskutočňovaním stavieb a sankcií.
Do praxe sa s účinnosťou od 1.9.2011
dostala novela trestného zákona.

Pri stavbách bez povolenia alebo v rozpore s ním sú dôvody konania stavebníkov viaceré:

Trestný zákon tak zaviedol nové skutkové podstaty trestného činu, ktoré sa
potrestajú trestom odňatia slobody:

1. vedomie stavebníka, že nie je možné dostať stavebné povolenie a spoliehanie sa na miernejší postup k čiernej
stavbe, keď už stavba stojí

1. Neoprávnené uskutočňovanie stavby

2. neexistencia efektívnej obrany stavebníka voči účastníkovi konania, ktorého cieľom je naťahovanie času (nespočetné možnosti obštrukcií)
3. porušovanie povinností stavebných
úradov, najmä nedodržiavanie lehôt
pre rozhodnutie (obvykle z dôvodu
preťaženia úradu, prílišného množstva
podaní a iných povinností).
Stavebné úrady majú po zistení a nespornom preukázaní nepovolenej
stavby alebo zmeny stavby z úradnej
povinnosti a bez zbytočného odkladu,
rozumie sa tiež bez čakania na priebeh
a výsledok konania o priestupku alebo
správnom delikte, začať konanie o dodatočnom povolení stavby ( § 88a stavebného zákona).
Samotné konanie o dodatočnom povolení stavby (stavbou tu nazývame aj
zmenu stavby) má vo svojom závere 3
možné výsledky:
1. sa stavba povolí
2. nariadi sa odstrániť
3. mimoriadne stavbu odstráni sám
stavebník – vlastník pred skončením
konania, čoho dôsledkom je zastavenie
konania.
Vlády vo svojich programoch a príslušný rezort pri riadení výstavby v SR sa
rozhodli výrazne sprísniť disciplínu vo
výstavbe.
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a. Kto bez stavebného povolenia alebo
v rozpore s ním postaví stavbu alebo jej
časť, pričom nejde o jednoduchú stavbu
alebo drobnú stavbu podľa stavebných
predpisov, a spôsobí tým vážnu ujmu
na právach alebo oprávnených záujmoch vlastníka pozemku alebo viacerých osôb, potrestá sa odňatím slobody
až na dva roky.
b. Odňatím slobody na tri roky až päť
rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha
čin uvedený v odseku 1, hoci bol za
takýto čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.
2. Marenie výkonu úradného rozhodnutia
a. Kto marí alebo podstatne sťažuje
výkon rozhodnutia súdu alebo iného
orgánu verejnej moci tým, že i napriek
právoplatnému rozhodnutiu, ktorým
sa zakazuje pokračovať v prácach, úpravách, alebo v uskutočňovaní stavby alebo jej zmeny, vykonáva práce, úpravy
alebo inak pokračuje v uskutočňovaní
stavby, alebo jej zmeny, pričom nejde o
jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu podľa stavebných predpisov, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Keďže sa z trestnej zodpovednosti vyníma uskutočňovanie jednoduchých
a drobných stavieb, treba si uvedomiť
ako sú drobné a jednoduché stavby zadefinované.
Jednoduché stavby sú :
a) bytové budovy, ktorých zastavaná
plocha nepresahuje 300 m², majú jedno

nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno
podzemné podlažie a podkrovie,
b) stavby na individuálnu rekreáciu,
c) prízemné stavby a stavby zariadenia
staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m,
d) oporné múry,
e) podzemné stavby, ak ich zastavaná
plocha nepresahuje 300 m² a hĺbka 6 m.
Stavby uvedené v odseku 1 písm. c) a
e) sa považujú za jednoduché stavby
iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb
určený podľa technickej normy, najviac
však 30 osôb.
Drobné stavby sú stavby, ktoré majú
doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť
životné prostredie, a to
a) prízemné stavby, ak ich zastavaná
plocha nepresahuje 25 m² a výška 5 m,
napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby
na odpadky, stavby na chov drobného
zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov
a detských kočíkov, čakárne a stavby
športových zariadení,
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná
plocha nepresahuje 25 m² a hĺbka 3 m,
napríklad pivnice, žumpy.
Za drobné stavby sa považujú aj
a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby
a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha
nepresahuje 30 m² a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
b) oplotenie,
c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie
drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky
a na susedné pozemky, priepusty a pod.
Za jednoduché ani drobné stavby sa
nepovažujú stavby skladov horľavín a
výbušnín, stavby pre civilnú ochranu,
stavby pre požiarnu ochranu, stavby
uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích
staníc kvapalných palív, skvapalnených
pokračovanie na str. 13
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plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín,
horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo
horenie podporujúcim plynom.
Vieme, že jednoduchými stavbami nie
sú rodinné domy, ktoré majú dve nadzemné podlažia. Vo vzťahu k trestnému zákonu to znamená, že akékoľvek
nepovolené zmeny stavby vrátane
stavebných úprav, na ktoré nepostačovalo ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm.
c) stavebného zákona ale ktoré vyžadovali vydanie stavebného povolenia, sú

od 1.9.2011 predmetom pre podanie
trestného oznámenia orgánom činným
v trestnom konaní. Predmetom sú aj
časti inej ako jednoduchej a drobnej
stavby, tzn. stavebné úpravy, prístavby
a nadstavby alebo také zmeny jednoduchej alebo drobnej stavby, ktorého
výsledkom bude, že stavba už nebude
jednoduchou stavbou. Takéto zmeny
stavby bývajú v praxi veľmi časté.
Trestná zodpovednosť sa rovnako vzťahuje na druhy stavieb v pôsobnosti špeciálnych stavebných úradov. Napr. na
všetky vodné stavby a ich zmeny (vrátane studní) a na stavby pozemných
komunikácií a ich zmeny s výnimkou
stavebných úprav a udržiavacích prác.
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Súčasne treba vedieť, že pri prípadnom
ohrozovaní, čo sa bohužiaľ stáva aj v
našej obci, majú zamestnanci stavebných úradov trestnoprávnu ochranu,
napr. § 373 o trestnom čine ohovárania, § 322 o vyhrážaní sa usmrtením,
ublížením na zdraví v úmysle pôsobiť
na výkon právomoci orgánu verejnej
moci a § 323 a § 324 o použití násilia
v úmysle pôsobiť na výkon právomoci
verejného činiteľa alebo vyhrážanie sa
osobe verejného činiteľa (odňatie slobody až do 3 resp. 5 rokov).
Mgr. Tomáš Tuma, vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného úradu

Modernizácia Zvončínskej ulice

Po dokončení Karpatskej ulice prichádza na radu Zvončínska ulica. Okrem
toho, že ulica je pomerne frekventovaná, chýba jej chodník, spomaľovače
a lepšie odvodnenie. Západoslovenská
distribučná spoločnosť tu práve dokončuje prekládku vzdušného elektrického
vedenia na káblové a obec v súčinnosti
s nimi realizovala nové - smart verejné
osvetlenie. Obec pripravila projekt modernizácie Zvončínskej ulice obsahujúci
časť od stánku Kvetinárstvo na dolnom
konci až po koniec „starej“ časti dediny,
po Trávniky. Križovatka so Zohorskou
bude až neskôr samostatne riešená v
rámci celého priestoru od Farma rynk
po obecný úrad. Okrem nového asfaltového povrchu bude súčasťou stavebných prác zámena povrchového odvodňovacieho kanála dažďových vôd za
podzemný trativod a realizácia bezpečného chodníka. Na akumuláciu dažďových vôd sa využije aj pôvodné, dnes už
vyschnuté koryto potoka, ktorý kedysi
napájal dva lozornianske vodné mlyny.
Takéto vodozádržné opatrenia budú v
súlade s ekologickým konceptom ucho-

vávania vody v krajine v dnešnej dobe
globálneho otepľovania. Dopravný projektant tiež navrhol popri ceste pozdĺžne parkovacie státia na miestach, kde je
na to vhodný a bezpečný priestor. Ulica

bude mať dva spomaľovače rýchlosti v
strednej a hornej časti. Po dokončení
bude realizovaná výsadba verejnej zelene. Na prelome rokov prebehlo výberové konanie na dodávateľa stavby
súťažnou formou. Z troch záujemcov
vzišla víťazne spoločnosť Colas a.s. s
najnižšou cenou a garanciou primeranej kvality. (Pre doplnenie: spoločnosť
Colas Slovakia a.s. predložila víťaznú
ponuku v hodnote 283 414 eur. Oproti
predpokladanej cene obec ušetrila obstarávaním cca 100 000 eur. Predmetom modernizácie bude nový chodník,
nový asfaltový povrch cesty, odvodnenie ulice a nové parkovacie miesta.)
Cieľom je mať Zvončínsku „v novom
šate“ do konca tohto roka. So stavebnými prácami tohto rozsahu sú vždy
spojené nepríjemnosti pre obyvateľov,
preto prosíme o trpezlivosť. Verím, že
výsledok bude stáť za to.
Miro Drahoš,
predseda stavebnej komisie obce
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V Lozorne sa rozbieha nová športová aktivita
Ktoré úspechy, či už kolektívne
alebo individuálne sú pre vás
najcennejšie?

Okrem športov, ktoré sú v Lozorne už roky zabehnuté, budeme mať
možnosť dať priestor aj novej športovej aktivite – basketbalu.

Najcennejšie sú pre mňa skúsenosti, ktoré som nabral počas
svojej kariéry. Každá krajina, každé mesto, každý spoluhráč, tréner, funkcionár tímu alebo fanúšik nechal vo mne stopu. Mnohí z
nich ostali ako kamaráti dodnes.

Tento šport prináša do Lozorna bývalý profesionálny basketbalový
hráč, reprezentant Lotyšska, najlepší strelec slovenskej ligy v sezóne
2011/2012, päťnásobný majster v
najvyšších európskych ligách, MVP
(najužitočnejší hráč) Islandu z Lotyšska - Martins Berkis.

Konkrétne, mojím snom bolo
hrať v tíme Ventspils v Lotyšsku,
čo sa mi aj podarilo a nakoniec
sme vyhrali titul majstri Lotyšska. Na Islande sme vyhrali majstrovský titul a boli sme víťazmi
Islandského pohára s tímom
Snaefell. Na Slovensku sme vyhrali s tímom Iskra Svit Slovenský pohár. Bol som viackrát
zvolený na zápas All-star game v
Lotyšsku aj na Slovensku.

Pochádza z Lotyšska, kde vyštudoval
medzinárodný biznis, v USA získal
diplom na vykonávanie fitness trénera a už niekoľko rokov žije na Slovensku. Organizoval medzinárodné
basketbalové tábory vo Svite a v Banskej Bystrici pod vlastnou značkou
“Camp4kids”.
MI Basketbalová akadémia sa venuje
športovej výchove a príprave mladých
basketbalových talentov. Našou primárnou snahou je vytvárať všestranné
podmienky pre aktívne trávenie voľného času pre mladých ľudí. Zároveň
chceme našim členom vytvoriť čo možno
najlepšie podmienky pre ich basketbalový
rast s možnosťou uplatnenia sa vo výkonnostnom a vrcholovom basketbale. Základným cieľom je dôstojná reprezentácia
klubu, mesta a regiónu v basketbalových
súťažiach a turnajoch. V našej basketbalovej akadémii zabezpečujeme tréningový
proces pre deti vo veku 5 - 18 rokov. Aktívne spolupracujeme s materskými škôlkami, základnými a strednými školami v
našom regióne.
Po uvoľnení epidemických opatrení sa
tak deti v Lozorne (tie prednostne, ale
v prípade záujmu aj dospelí) môžu tešiť
na túto športovú novinku a možnosť.
Martinsovi Berkisovi, trénerovi a zakladateľovi MI basketbalovej akadémie sme
položili aj pár otázok a prinášame vám
jeho odpovede:
Aká bola vaša cesta k basketbalu?
Už ako 6 ročný som mal príležitosť
prvýkrát hrať a mať osobnú skúsenosť
s basketbalom a loptou na tréningoch
jedného kamaráta, ktorý trénoval deti.
Bohužiaľ pre mojich rodičov tréningový
harmonogram bol veľmi ťažko zvládnuteľný. Dôvodom bolo cestovanie a
samozrejme zamestnanie mojich rodičov. Bývali sme 30 km od centra hlavného mesta Riga, v obci Saliena (ako
Stupava, Lozorno od Bratislavy).
Skúšal som rôzne aktivity ako sú futbal,
tanec, pretože pohyb mi bol od malič-
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Aký odkaz by ste poslali deťom,
aby ste ich motivovali hrať basketbal?
ka blízky, ale mojím životným snom
bolo hrať basketbal. Pamätám si pre
mňa významný dátum 5. septembra
1993, kedy som po druhýkrát mohol
naplno začať s tréningami basketbalu a
pokračovalo to 22 rokov bez prestávky.
Vystriedal som rôzne kluby v ôsmych
štátoch sveta a som za túto skúsenosť
veľmi vďačný.
Čo vás podnietilo pôsobiť na Záhorí a
venovať sa deťom?
Už počas svojej profesionálnej basketbalovej kariéry som pôsobil ako hosťujúci tréner pre deti a mládež. Bol som
veľmi nadšený z toho ako deti vnímajú
basketbal a šport celkovo. Bol to základ
na vytvorenie prvého medzinárodného
basketbalového kempu pre deti na Slovensku. S tým, že časový harmonogram
pre profesionálneho športovca je veľmi
náročný, čakal som na správnu príležitosť po ukončení kariéry. Už niekoľko
rokov bývam v Stupave a zistil som, že
sa nikto v širšom okolí nevenuje basketbalu, ale záujem je obrovský z čoho
sa veľmi teším. Preto som minulý rok
založil MI Basketbalovú akadémiu pre
rozvoj basketbalu na Slovensku, kde zázemie je práve Záhorie.
Čo vás najviac motivuje?
V športe: motivujú ma rôzne veci a situácie. Pozitívne naladení ľudia, počasie,
sny, ciele... Pre mňa motivácia sa rovná
progres. V živote: ma jednoznačne motivuje rodina.

Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, v máji budeme organizovať 3 dni
otvorených tréningov a nábor nových
detí do našej basketbalovej akadémie.
Zúčastniť sa môžu všetky ročníky, pretože začať hrať basketbal nikdy nie je
neskoro...
Pre mňa osobne basketbal je najkrajšou
tímovou hrou.
Basketbal umožňuje cestovanie do rôznych kútov sveta. Je to úžasné spoznávať nové kultúry, počúvať iné jazyky a
stretnúť nových ľudí. Toto všetko vás
prirodzene posúva dopredu. Život sa
nekončí hranicami Slovenska, netreba
sa báť cestovať.
Preto plánujeme tréningové výlety do
USA, čo je meka basketbalu, zároveň
vytvoriť program pre Slovenské deti a
štúdium v Amerike po ukončení základnej alebo strednej školy.
Aké by malo mať dieťa predpoklady
na basketbal?
Páči sa mi príslovie: „tvrdá práca porazí
talent, keď talent nechce tvrdo makať“.
Takže žiadne predpoklady, hlavne mať
chuť a dobrú náladu, všetko ostatné
príde. Basketbal je tímová hra a tímová práca, určite si každý nájde svoje
miesto či pozíciu na ihrisku.
Spracovala: Gabika Ulehlová,
foto: archív M.B.
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BASKETBALO
MI TALENT
BASKETBALOVÁ
AKADÉMIA

KTO?

1.- 9.
ROČNÍK

É

VKY

KDE?

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

V LOZORNE

KEDY?
17.5 - 19.5

mibasketball@mibasketball.sk

www.mibasketball.sk
@mi_basketball_academy

MI

BASKETBALOVÁ
AKADÉMIA

+421917778681

@mibasketball.sk

MI

LETNÝ

BASKETBALOVÝ
V

KEMP

BASKETBALOVÁ
AKADÉMIA
LOZORNE

PRE DETI

19.7. - 23.7.
26.7. - 30.7.
2.8. - 6.8.
INFO:

3x tréningy denne

www.mibasketball.sk
+421917778681

Kempový dres

mibasketball@mibasketball.sk
@mi_basketball_academy

Obed a občerstvenie

@mibasketball.sk

Špeciálni hostia
Pitný režím
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Lozorno v spomienkach

Bývalá materská škola v terajšom hostinci

Zdroj: FB stánka Lozorno v spomienkach

Za štrekou

Divadelná hra Drotár, ochotníci, rok 1972
Kroje

Lozornianski regrúti, rok 1938

Úprava okolia kaplnky asi okolo roku 1983

Branné hry, rok 1984

Kombajn na dnešnej Karpatskej ulici, rok 1986
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