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zadarmo

Život mi dal príležitosť niečo zaujímavé zažiť

Rozhovor s Lozorňankou Anetou Valentovou, ktorá už ako 16-ročná prerazila vo svete modelingu a v roku 2009 získala na súťaži Miss Slovensko 3.miesto.
najmä pevná vôľa. A myslím si, že keby
nebolo podpory rodičov, bolo by to oveľa
náročnejšie. Osobne som chcela s modelingom asi tisíckrát skončiť.
Čo pre teba znamenala výhra v súťaži krásy Miss Slovensko?
Výhra v súťaži krásy mi nezmenila život
vôbec, stále chodím do školy, ako dovtedy a modelingové príležitosti mi i naďalej
ponúka moja agentúra, cez ktorú som pravidelne cestovala. Užila som si možno mojich
„5 minút slávy“. Celý ten kolotoč príprav
Miss bol veľmi príjemný, spoznala som veľa
ľudí, s ktorými sa dodnes stretávam. Účasť
v tejto súťaži vôbec neľutujem.
Čím je podľa teba svet modelingu obohacujúci?

Ako si spomínaš na svoje začiatky v modelingu?
Jedným slovom – ťažké! Mala som čerstvých šestnásť rokov. Moja prvá cesta smerovala do Milána, znalosť jazykov žiadna, ale napriek tomu som sa tam tešila. Asi
preto, lebo som absolútne netušila, čo ma
tam čaká. V agentúre mi dali do ruky mapu
a zoznam kastingov, ktoré musím v ten deň
absolvovať. Večer som sa vrátila na byt premrznutá, unavená a pri spomienke, ako by
mi bolo teraz doma dobre, mi bolo veľmi
smutno. Každodenné telefonáty s rodičmi
a ich podpora mi pomohli v tom, že som
„neutiekla domov“ hneď prvý týždeň.

Stačí na prácu modelky len fyzická krása?

Vďaka modelingu som precestovala snáď
celý svet a veľa som videla. Niekedy sme
fotili na takých miestach, kam sa ľudia za
normálnych okolností nedostanú. Zdokonalila som sa v cudzích jazykoch, mám kopec zážitkov zo stretnutí so zaujímavými
ľuďmi, ktorých by som inak nikdy v živote
nestretla. Modeling ma urobil samostatnou
a postaral sa o to, že v zložitých situáciách
sa okrem šťastia vždy spolieham len sama
na seba. Dnes viem, že nie každý, kto sa na
mňa pekne usmeje, je naozaj dobrý človek.

Dievčatá musia mať určité fyzické predpoklady, ale to by bolo málo. Dôležitá je

pokračovanie na str. 6

zanedbávať, pretože niekedy to boli aj štyri
mesiace počas školského roka, čo som strávila v zahraničí. Takže k tomu obrovskému kufru, do ktorého som zbalila vždy celú
skriňu na mesiac alebo na dva, som mala
ďalší kufor plný školských kníh a skrípt.

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

V čom je podľa teba náročná práca modelky?

Obecná polícia

+421 918 411 583

V takom mladom veku je veľmi ťažké zvládnuť odlúčenie od rodiny. Okrem toho som
začala mať úplne iné starosti ako moji rovesníci. Skôr som dospela a stala sa samostatnou. Musela som sa naučiť hospodáriť
s peniazmi, sama sa o seba postarať, chodiť
na dohodnuté stretnutia absolútne presne
a v neposlednom rade sa popri tom učiť.
Bola som v prvom ročníku jazykového gymnázia a zo školy ma uvoľňovali len pod podmienkou, že školské povinnosti nebudem

Ohlasovňa požia- +421 905 912 976
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

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
Deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 24.10.2012
OZ v Lozorne súhlasí s dohodou o urovnaní medzi obcou Lozorno a AJF, s.r.o.
v zastúpení MUDr. Foltýnovu a následným finančným vyrovnaním, teda dohodou
o urovnaní medzi obcou Lozorno, spoločnosťou LOZORNO spol. s r.o. a spoločnosťou AJF, s.r.o.
Hlasovaním nebolo uznesenie prijaté.

Bod programu - Návrh rozpočtu obce na
r. 2013 a nasledujúce roky 2014 a 2015 (diskusia – schválenie) sa odročuje na budúce
zasadnutie OZ.
Bod programu - MONITOROVACIA
SPRÁVA programového rozpočtu obce
k 30.6.2012 sa odročuje na budúce zasadnutie OZ.

OZ v Lozorne schvaľuje dodávateľa verejného osvetlenia na Zvončínskej ul. od r.d. Gábriš po lokalitu Nový mlyn - firmu ELEKTRA BŠ s.r.o. Malacky, v celkovej sume
14.628,62 Eur vrátane DPH .
OZ v Lozorne schvaľuje náklady na vypracovanie projektu na zonáciu plochy B3
(pokračovanie Cintorínskej ul.) v zmysle ÚPN č. 3 a ZaD (ÚPN č. 4) vo výške
9000 Eur s DPH na základe cenovej ponuky
predloženej firmou Siebert&Talaš.

OZ v Lozorne na svojom zasadnutí zrušilo VOS (predaj obecných pozemkov pod
priehradou) zo dňa 20.9.2012.
OZ v Lozorne schvaľuje prepojenie ulíc Cintorínska a Zvončínska BGZ žľabom za účelom odvodu dažďových vôd v predpokladaných nákladoch max. 6000,- Eur bez DPH.
Starosta obce informoval prítomných o vandalizme v Základnej škole, bolo poškodené
nové oplotenie pri lese. Navrhuje riešiť túto
situáciu zhotovením osvetlenia tesne vedľa
oplotenia.
Starosta obce podal informáciu o katastrofálnom stave suterénu (WC) v dome smútku a technologického zariadenia – chladenia. Firma Inštalácie TZB a.s. Lozorno predložila cenovú ponuku na opravu vo výške
cca 1200,- Eur.
Starosta pozitívne hodnotil kultúrne dianie
v našej obci.

Desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 28.11.2012
OZ v Lozorne berie na vedomie vzdanie sa
poslaneckého mandátu Mgr. Andreja Kavického na volebné obdobie 2011 – 2014.
OZ berie na vedomie zloženie sľubu
Ing. Jaroslavy Bojkovskej po uvoľnenom
mandáte doterajšieho poslanca Mgr. Andreja Kavického.
OZ V Lozorne schvaľuje návrh VZN
č. 3/2012, ktorým sa určujú a menia názvy
ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje návrh VZN
č. 4/2012 o poplatkoch za úkony na Obec-

nom úrade v Lozorne, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 1/2009 a VZN č. 2/2011
o poplatkoch za úkony vykonávané na obecnom úrade v Lozorne.
OZ v Lozorne súhlasí so zmenou rozpočtu - presun rozpočtových prostriedkov
nasledovne:
Bežné výdavky ŠKD		
Bežné výdavky ŠJ		

- 1.500,- Eur
+1.500,- Eur

Presunom rozpočtových prostriedkov sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
rozpočtu.

OZ v Lozorne schvaľuje zmenu rozpočtu podľa priloženého návrhu: v tis. Eur
Rozpočet na r. 2012
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Návrh na zmenu

Rozpočet po zmene

1422,25

+174,33

1596,58

10,00

+66,04

76,04

+9

9,00

Finančné operácie príjmové

Príjmy spolu

1432,25

249,37

1681,62

Bežné výdavky

1222,25

+137,90

1360,15

176,00

+4,89

180,89

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové

Výdavky spolu
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34,00

1432,25

142,79

OZ v Lozorne schvaľuje návrh Mgr. Milana Stanislava presun položiek 633 a 635
z kapitoly miestnych komunikácií do položky
635 ZŠ, s účelovým viazaním na rekonštrukciu sociálnych zariadení vo výške
13 000 eur v hlavnej budove ZŠ.
OZ v Lozorne schvaľuje návrh rozpočtu
na rok 2013 aj s úpravou podľa uznesenia
č.103/2012 a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2014 a 2015.
OZ berie na vedomie monitorovaciu
správu k programovému rozpočtu obce
k 30.06.2012.
Poslanec Ing. Ľubomír Gombita navrhuje prehodnotiť jednotlivé body zmluvy s fa
PROFILINE (Ing. Peter Rybár), týkajúcej sa
predĺženia činnosti kamerového systému
v obci, ktoré sú pre obec nevýhodné.
OZ v Lozorne schvaľuje zmluvu s J. PROFILINE týkajúcej sa predĺženia nájmu kamerového systému v obci Lozorno o ďalšie
3 roky ( do r. 2015 ).
OZ v Lozorne schvaľuje projekt opravy ciest
v obci Lozorno predloženého fa STOMON
Nové Zámky v max. výške 220 000 Eur bez
DPH a zároveň poveruje starostu zabezpečením verejného obstarávania a stavebného
povolenia.

34,00

OZ v Lozorne schvaľuje odkúpenie časti pozemkov v areáli obecného vodojemu v obci
Lozorno, ktoré boli geometrickým plánom

1575,04

pokračovanie na str. 3
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Desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 28.11.2012
dokončenie zo str. 2
č. 37 441 701-19/2011 zo dňa 15.07.2011
vytvorené ako parcela č. 9314/2 – 697m2,
9314/22 - 56m2, 9314/64 - 61m2, 9314/65
- 161m2, 9314/2 - 697m2 od predávajúcich
Haffnerovej Ireny r. Hubkovej, bytom Lozorno č.38, Vladimíra Černého, bytom Sokolská 10, 811 04 Bratislava a Čermákovej
Lýdie r. Mikuláškovej, bytom Sídliště 1276,
250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav
v celkovej kúpnej cene 1 € od každého predávajúceho z dôvodu, že ide o dodatočné
majetkoprávne usporiadanie vlastníckych
vzťahov k pozemkom v areáli obecného vodojemu.
OZ v Lozorne berie na vedomie aktuálny
cenník vodného a stočného spol. LOZORNO s. r. o. na rok 2013.
OZ v Lozorne súhlasí s uzatvorením podnájomnej zmluvy medzi ŠK Lozorno a žiadateľom Ľuborom Kopáčom, 900 55 Lozorno č. 630, za účelom zriadenia bowlingovej
dráhy v priestoroch balkóna športovej haly.
OZ v Lozorne schvaľuje pôžičku spol . LOZORNO s. r.o. Obcou Lozorno vo výške
20 000 eur v zmysle dodatku zmluvy č. 1 a 2
zo dňa 14. 07. 2009 a 18. 12. 2009 .
OZ v Lozorne berie na vedomie správu
hlavnej kontrolórky obce o kontrole v ŽS
a MŠ s nasledovnými pripomienkami predloženými Mgr. Milanom Stanislavom
1. chýba aktuálne zloženie Rady školy
2. vedením školy nebola predložená správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti

OZ v Lozorne berie na vedomie vzdanie sa
členstva Ing. Mgr. Juraja Vlčka a Ing. Ľubomíra Gombitu vo finančno-ekonomickej komisii.

dovoľte mi, aby som Vás na prahu Nového roku 2013 čo najsrdečnejšie pozdravil.
Pozdravujem Vás v mene svojom i v mene
celého Obecného úradu a Obecného
zastupiteľstva a želám Vám všetko najlepšie, dobré zdravie, šťastie i veľa úspechov.
Každému žičím, aby sa mu splnili jeho
vlastné predsavzatia.
Taktiež Vám prajem mnoho energie, elánu, dobrej vôle a chuti do života a do práce.
Našej omladine želám pokojnú a ničím nerušenú mladosť, úspechy v škole a šťastnú
ruku pri nástupe do prvého zamestnania.
Tým starším, pracujúcim, želám veľa dobre ohodnotenej práce, aby ich práca uspo-

Spoločenské okienko

V diskusii :
Starosta obce informoval o LED žiarovkách na verejnom osvetlení obce a o úspore
nákladov na elektrickú energiu a údržbu
UO.
Starosta obce poďakoval DOHZ za príkladné plnenie úloh.
OZ navrhlo premiestniť merač rýchlosti – radar zo stredu obce, na Zohorskú ulicu
(vstup do obce od Zohora)
Starosta upozornil na nedisciplinovanosť
obyvateľov obce v oblasti separovaného
zberu. (tabuľka nákladov bude súčasťou
obecnej web stránky – zápisy z OZ)

Zomreli
Drahošová Mária
Ivák Rudolf
Halinár Karol
Trangošová Alžbeta
Rišková Mária
Baláž Miloslav
Zeman Jozef

73 rokov
83 rokov
83 rokov
87 rokov
70 rokov
61 rokov
61 rokov

P. Oláh sa sťažoval na neskoré podanie informácie o zrušení zábavy v sále ŠK Lozorno, vedením klubu ŠK. Predseda klubu p.
Jozef Haramia pripraví písomnú odpoveď
p. Oláhovi.
P. Trnková sa informovala o pozemku p. Eliáša, ktorý sa nachádza po ľavej strane pred
vstupom do obce Lozorno, chcela vedieť čo
plánuje na tomto pozemku budovať. Ďalej
sa zaujímala o prevod Centra kultúry, DPH
(LOZORNO spol. s.r.o. – Obec Lozorno)
Požiadavka o otvorenie školskej družiny aj 1
mesiac cez prázdniny vzišla od rodičov detí,
ktoré navštevujú ZŠ. Starosta spolu s riaditeľom ZŠ túto možnosť zvážili a ŠD (klub
detí) bude počas školských prázdnin v mesiaci júl otvorený.

Novoročný príhovor
Vážení občania,

Spravodaj obce Lozorno

kojovala a napĺňala a prinášala im viac radosti, ako sklamania.
Našim seniorom z úprimného srdca želám
zdravie, spokojnú a krásnu jeseň života.
Prosím, neostaňte ľahostajní k sebe, ale ani
k dianiu v našej obci. Prispejte každý svojim dielom, každý podľa svojich možností,
k jej napredovaniu. Budem Vám povďačný za akúkoľvek formu pomoci pri
realizácii toho množstva úloh, ktoré nás
v nadchádzajúcom roku čakajú.
Ďakujem všetkým našim obetavým občanom, podnikateľom, firmám, záujmovým združeniam a všetkým zainteresovaným, ktorí doteraz pomohli obci a prispeli
akýmkoľvek spôsobom k jej rozvoju i oživeniu spoločenského, kultúrneho i športového života.

Narodili sa
Lukasová Natália
Štrbík Adrian
Michalovič Jakub
Kodýdek Maxim
Bartoš Roland
Beňo Martin
Gažík Lukáš

Zároveň Vás všetkých prosím o spoluprácu a pomoc aj v nasledujúcom období
a túto sa budem snažiť opätovať.
Radi uvítame i Vaše odporučenia, návrhy na zlepšenie a skvalitnenie našej práce,
keď upozorníte na akékoľvek nedostatky, týkajúce sa činnosti Obecného úradu,
Obecného zastupiteľstva, stavu verejných
zariadení a priestorov a všetkého, čo môže
zlepšiť náš spoločný život v našej obci.
Všetkým Vám za to už vopred ďakujem.
Na záver Vám želám šťastie a zdravie
v rodinách, úspech v práci, pokoj v duši,
ale hlavne dobrý a úspešný každý deň roku
2013.
Ľubomír Húbek
starosta obce
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Papier

Január

Plasty
17

Február

21

26

Marec

21

Apríl

29

Máj

23

Jún

20

Júl

18

August

22

September

19

Október

24

November

21

December

23

17
27
31
24
4

Na zber papiera a plastov slúžia na tento účel určené nádoby alebo vrecia, pričom papier a plasty sa zbierajú samostatne. Prázdne vrece dostane na výmenu domácnosť, ktorá vyloží v deň odvozu plné vrece. V prípade potreby je možné
získať vrecia aj na mestskom, resp. obecnom úrade.

Papier
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity,
knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká
Nezbiera sa: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier,
lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov

Plasty
Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.),
PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých
mydiel, bandasky neznečistené olejom
a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením
PP), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie
z pracích práškov, fólie zo stavebnín a
pod.), LLD-PE fólie (tzv. strečové fólie)
Nezbiera sa: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

Plastové fľaše odporúčame stláčať, aby sa čo najviac využila kapacita nádoby alebo vreca.

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore druhotných surovín.
Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.
Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0020/2013/V bola stanovená maximálna cena:
výroba a dodávka pitnej vody – 1,0134 €/m3,
odvedenie a čistenie odp. vody – 1,2975 €/m3

Aktuálny cenník vodného a stočného platný pre rok 2013:
Kategória/Cena za m3

Vodné bez DPH

Vodné s DPH

Stočné bez DPH

Stočné s DPH

Maximálna cena URSO

1,0134

1,216

1,2975

1,5534

Fakturačná cena bez dotácie

0,97

1,164

1,23

1,476

Cena pre obyv. s trvalým pobytom s
dotáciou

0,58

0,696

0,77

0,924

Cena pre sociálne slabších

0,36

0,432

0,50

0,60

Maximálna cena URSO – cena určená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, Rozhodnutie zo dňa 22.10.2012
Fakturačná cena bez dotácie – cena pre obyvateľov bez trvalého pobytu, právnické osoby ...
Cena pre obyvateľom s trvalým pobytom s dotáciou – cena pre občanov, ktorý majú trvalý pobyt v obci Lozorno
Cena pre sociálne slabších – cena pre občanov v starobnom a invalidnom dôchodku s trvalým pobytom v obci Lozornom, v jednočlennej domácnosti s mesačným príjmom do 330 Eur, v dvojčlennej domácnosti s mesačným príjmom
do 550 Eur.
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Naši poľovníci čistili les
PZ Podhorie za pomoci dotácie z BSK zorganizovalo dňa 28.10.2012 brigádu na odstránení nelegálnej skládky odpadu v k.ú.
Lozorno – časť Hlboká dolina.
Táto lokalita bola vybraná spolu so starostom obce Lozorno, nakoľko táto časť patrí
do poľovného revíru PZ Podhorie. Na odstránení skládky odpadu sa zúčastnili členovia PZ ako aj kandidáti nášho PZ v počte 15
členov a kandidátov. Odpad bol (cca 1 traktorová vlečka) likvidovaný cez Obecný úrad
na miestnej skládke odpadu v Lozorne.
Ján Haramia – predseda PZ Podhorie
Oznamujeme občanom, že sa na Obecnom úrade v Lozorne od januára 2013 počas úradných
hodín uhrádza poplatok za komunálny odpad pre r. 2013.
Poplatok je možné uhradiť aj prevodom na účet OcÚ č. 3203747001/5600, VS : súp.č. domu.
Sadzba ročného poplatku je uvedená v prílohe tohto oznamu.

Recyklácia sviečok
a sviečkového vosku

V prípade nejasností kontakt : 02/69204311 alebo e-mail : hubkova@lozorno.sk

Na cintoríne v Lozorne ste si už možno
všimli nový červený kontajner. Je určený
na triedený zber odpadového sviečkového vosku. Môžete do neho vhadzovať vyhoreté sviečky aj s plastovými kahancami, zbytky sviečkového vosku, ale napríklad aj zbytky sviečok, ktoré máte doma.
Vosk a kahany budú následne spracované a pretvorené do nových sviečok. Tie
by sa v priebehu budúceho roka mohli
objaviť aj v obchodíkoch v Lozorne.

Výška miestneho poplatku za komunálny odpad pre r. 2013.
Výška miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad určená sadzbou,
objemom zbernej nádoby/kontajnera a frekvenciou vývozu :
Sadzba je : 0,011 eur/liter
110 l nádoba /KUKA/ vývoz 1x za mesiac 14,52 eur
110 l nádoba
vývoz 2x za mesiac 31,46 eur
110 l nádoba
vývoz 4x za mesiac 62,92 eur
120 l nádoba
120 l nádoba
120 l nádoba

vývoz 1x za mesiac 15,84 eur + 6,00 eur za prenájom = 21,84 eur
vývoz 2x za mesiac 34,32 eur + 6,00 eur za prenájom = 40,32 eur
vývoz 4x za mesiac 68,64 eur + 6,00 eur za prenájom = 74,64 eur

240 l nádoba
240 l nádoba
240 l nádoba

vývoz 1x za mesiac 31,68 eur + 8,00 eur za prenájom = 39,68 eur
vývoz 2x za mesiac 68,64 eur + 8,00 eur za prenájom = 76,64 eur
vývoz 4x za mesiac 137,28 eur + 8,00 eur za prenájom = 145,28 eur

1100 l kontajner
1100 l kontajner
1100 l kontajner

vývoz 1x za mesiac 145,20 eur + 100,5 eur za prenájom = 245,70 eur
vývoz 2x za mesiac 314,60 eur + 100,5 eur za prenájom = 415,10 eur
vývoz 4x za mesiac 629,20 eur + 100,5 eur za prenájom = 729,70 eur

Recykláciou vosku sa zaoberá firma REPARAF zo Zohoru. Je to úplne nový druh
recyklácie, ktorou sa zatiaľ nikto nezaoberá. V prípade úspechu projektu môže
táto recyklácia dať prácu niekoľkým ľuďom. A pritom ušetriť Matičke Zemi záťaž v podobe desiatok ton odpadu ročne,
ktorý by inak skončil na skládke.
Pomôžte podporiť tento projekt a separujte aj Vy!
za REPARAF, Ing. Jakub Gerthofer

..................... 12 x /rok vývoz 1x v každom prvom týždni v mesiaci
..................... 26 x/rok vývoz 1 x v každom párnom týždni
..................... 52 x/rok vývoz 1 x v každom týždni
V prípade uloženia komunálneho odpadu do špeciálnych PE sáčkov v obci Lozorno, ak sa
odpad do nádoby nezmestí :
veľký sáček/PE/

2,00 eur/ks

Rekreačná oblasť Košariská:
Sadzba je : 0,08 eur/ liter
110 l nádoba /KUKA/
120 l nádoba
240 l nádoba

8,80 eur za jeden vývoz
9,60 eur za jeden vývoz + 8,90 za prenájom
19,20 eur za jeden vývoz + 11,05 eur za prenájom

veľký sáček /PE/

3,00 eur/ks
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Život mi dal príležitosť niečo zaujímavé zažiť
dokončenie zo str. 1
Bez čoho by si v živote nemohla žiť?
Nemohla by som žiť bez mojej rodiny a bez
Lorda (môj pes).
Máš nesplnený módny sen?
Nesnívam o ničom, čo by som chcela ešte
v modelingu dokázať. V súkromí je mojím
cieľom byť zdravá, šťastná, mať okolo seba
ľudí, ktorých mám rada a ktorí majú radi
mňa. A to je v dnešnej dobe viac než dosť.
Kde sa vidíš o 10 rokov?
O desať rokov sa vidím niekde na dvore s
manželom, aspoň s dvomi deťmi, so psom.
A keď tak budem spomínať, ako som raz
dávno s mapou a plačom chodila po zasneženom Miláne a hovorila si, že nechcem byť
modelkou!
Rozhovor pripravila Veronika Grófová
A čomu sa venuješ okrem fotenia?
Modeling sa dá len veľmi ťažko skĺbiť so štúdiom. Keďže ja som sa rozhodla, že pre môj
budúci život je dôležitejšie vzdelanie, foteniu sa venujem málo. Som v piatom ročníku
denného štúdia na vysokej škole, popritom
chodím do práce, lebo chcem, aby ma moja
budúca práca dokázala aj slušne uživiť. Takže chodím len na directbookingy, to znamená, že odcestujem už len na dohodnuté
práce a na otočku sa vraciam domov. Nikdy
som nemala rada dlhodobé odlúčenie od rodiny. No a okrem toho točím dosť reklám, čo
je pre mňa finančne najzaujímavejšie.
Považuješ sa za úspešnú modelku?
Ja sa vôbec nepovažujem za modelku, som
normálna študentka, ktorá mala to šťastie,
že život mi dal príležitosť niečo zaujímavé
zažiť, ja som to využila a som za to nesmierne vďačná!

Aj dôchodcovia sa potešili 6.12.2012
Každé obdobie má svoje čaro, obdobie adventné je očakávaním.
Začiatok sa spája tradične s radosťou detí
pri čistení topánok podľa starých obyčají, keď sa z večera do rána nevedia dospať,
či čosi za sklom obloka nájdu.
Naši dôchodcovia (už odrástli), ale v tento
čas sa mohli tešiť aj iným smerom. Stretnutie sa uskutočnilo v deň Mikuláša v
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CK na posedení, keď sme programom detí
z MŠ obdarili všetkých prítomných. Vďaka
patrí pani učiteľkám, toľko milých úprimných spevov, riekaniek malých drobčekov
potešilo a úprimne rozosmialo dôchodcov.
Býva už zvykom našej organizácie v tomto čase uctiť si našich jubilantov – tentoraz
v počte 27 - ktorí dosiahli okrúhle narodeniny v bežnom roku. Obdržali malé pozornosti a naše členky speváčky im venovali kytič-

ku piesní. Členky výboru JDS a KD sa svojou snahou podielali na príprave občerstvenia a jubilanti prineseným „všimným“
doplnili doplna.
Vďaka pri tejto milej akcii patrí OÚ za finančnú podporu.
Anna Hájková, Klub dôchodcov
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Týždeň v Keni
Deň na to bol veľmi zvláštny, lebo sme sa boli
pozrieť priamo do dvoch domov v Kibere. Po
odpadkoch, blate a výkaloch sme úzkymi
uličkami prišli do týchto biednych chatrčí - domovov bez kanalizácie, vody, elektriky. V slume nehovoria o kríze a prijímajú
daný stav ako svoj život. Mama pracuje denne cca za 1 dolár. Ale najhoršie sú asi nepokoje medzi týmito ľuďmi - po zotmení je tam
veľmi nebezpečné vychádzať.

Splnil sa mi sen! Už dávno som túžila
vidieť Afriku naživo. Hlavným dôvodom bola
naša na diaľku adoptovaná Yvonne a podarilo sa nám to vďaka manželom Bussardovcom, ktorí pomáhajú deťom vo viacerých afrických krajinách. A tak sme sa spolu s mojím
tatinom a týmito manželmi 10. októbra tohto roku vydali na ďalekú cestu do Kene. Moje
predstavy a obavy pred cestou z chorôb, ubytovania a stravy boli rôzne a vo veľa veciach
som bola milo prekvapená. Po celom dni sme
večer prileteli do Nairobi – hlavného mesta
Kene. Počasie bolo podobné ako u nás, ale
slnko bolo silnejšie a často pršalo. Veľmi veľa
ľudí tam chodí denne pešo veľkú diaľku a doprava je úplne chaotická, bez predpisov a všade sú zápchy. Hovoria swahilsky, ale so všetkými okrem malých detí sa dá dorozumieť po
anglicky a sú tam zavedené anglické zvyky
ako napríklad nosenie školských uniforiem.
Veľmi sa mi páčilo a prekvapilo ma, ako tu
ľudia chodili oblečení. Vôbec nebolo vidno či
sú zo slumu alebo z lepšej vrstvy. Všetko mali
čisté, boli elegantní a pekne upravení, najmä
ženy. Tie mali krásne účesy, chodili vystreté,
často mali podpätky alebo niečo niesli na hlave. Okrem toho boli veľmi srdeční, veľa úplne neznámych ľudí sa na mňa usmialo a pozdravilo ma.
Väčšinu času sme strávili návštevou štyroch
rôznych projektov s deťmi približne od 3 do
19 rokov v okolí Nairobi, ktoré mali rôzne
sociálne zázemia. Hneď prvý deň sme boli
v takej malej školo-škôlke TAPA pre okolo 100 maličkých detí z Kibery (jeden z najväčších slumov v Afrike), ktoré aby nezostali samé kým ich mamy pracujú sa tam zatiaľ
niečo naučia, dostanú obed a majú aj ihrisko na hranie. Sú za toto miesto veľmi vďačné, je to pre nich ako taká oáza bezpečia a istoty. Tam sme s nimi robili malé obrázky pre
slovenských sponzorov, tancovala a spievala som im v kroji slovenský folklór, ktorý deti veľmi potešil aj rozosmial, však Afričania majú blízko k tancu a spevu, a potom

sme s nimi obedovali ich typické jednoduché
jedlo „ugali“. Je to taká kukuričná kaša bez
chuti, a keď som to nedojedla, tak deti sa šli
o to pobiť. Na rozdiel od našich detí, sú deti
v Afrike viac spontánne, úprimné a tešia sa
z toho, čo majú. Podvečer sme ešte boli
na jednej budove v centre Nairobi s výhliadkou na celé okolie.

Na druhý deň sme cestovali asi 3 hodiny cez krásnu krajinu, cez kopce, kde sa
pestovali banány, do St. Anna Centre. Tam
sme najprv boli v dome 85-ročných manželov, ktorí sa starajú o toto centrum. Ukázali nám celé okolie a asi hodinu sme strávili
s našou 8-ročnou Yvonne, ktorá tu tiež chodí do školy. Bol to pre mňa veľmi silný zážitok. Je naozaj krásna, trochu sa nás hanbila, dali sme jej nejaké darčeky, ukázali fotky
našej rodiny, ale najpodstatnejšie a najkrajšie bolo to, že sme sa s ňou mohli stretnúť
a mali sme až slzy v očiach. V ten deň sme
ešte poobede navštívili jeden detský domov Praise Gate. Bola to taká plechová búda
na poli, v ktorej žili rôzne deti, siroty, zozbierané z ulíc Nairobi. Najprv nám spievali
a potom mi dievčatá zapletali copíky a tatina učili bubnovať. Tretí deň sme sa boli pozrieť do malej továrne na makadamové orechy
a potom sme boli v poslednom z projektov
v Ngon’g dome, kde boli tiež rôzne deti až
po dospelých a veľa z nich som si veľmi obľúbila. S pár dievčatami v mojom veku sme si
plietli náramky, a boli veľmi trpezlivé.

Dni, ktoré nám ostali bez programu, sme venovali krásnej africkej prírode. Celý jeden
deň sme chodili po blízkom safari parku –
Nairobi National Park v sprievode úžasného
taxikára Daniela. Videli sme levicu, ktorá číhala na zebry, hrochov v jazierku, nosorožce, antilopy a veľa iných zvierat. Daniel povedal, že sme mali obrovské šťastie, lebo málo
návštevníkov vidí toľko zvierat, ako my.
Potom sme navštívili Giraffe Centre neďaleko Nairobi, kde sme kŕmili a dotýkali sa žiráf
úplne zblízka alebo sme sa boli pozrieť na
malé sloníky, ktorým zabili rodičov pre slonovinu, a samé by neprežili. Príroda je tu
naozaj úžasná!
Pomaly sa blížilo k odchodu, predtým sme sa
ale ešte boli rozlúčiť s pár ľuďmi a deťmi. To
bolo pre mňa veľmi ťažké a dojalo ma, keď
mi vraveli že im budem chýbať a pýtali sa ma
kedy zas prídem. Naozaj by som sa tam ešte
niekedy chcela vrátiť tak na pol roka, a nejakým spôsobom im pomáhať.
Môžem povedať, že keď som odchádzala, už
mi ani ich život nepripadal iný ako náš, veľmi rýchlo som si zvykla. Ani sa mi nechcelo ísť domov, keď som si predstavila síce navonok bohatú, ale o to smutnejšiu Európu.
Nikdy na to nezabudnem a som vďačná za
všetky skúsenosti a silné zážitky. Pre nás to
ale nemalo byť ako dovolenka alebo len turistická návšteva, vďaka týmto ľuďom sme
mohli vidieť život, deti a školy v Keni priamo, stretnúť sa s nimi a dozvedieť sa mnoho ich životných príbehov a myslím si, že
my sme touto návštevou získali viac ako oni.
Naozaj si vážia, že môžu vďaka pre nás malej
čiastke 20 € mesačne chodiť do školy, a majú
aspoň nejakú nádej, že z nich niekedy niečo
bude.
Rebeka Vrbinčíková, foto: Peter Vrbinčík
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Zrnká spomienok materskej školy
dľami a orechami. Pripravovali si ich ku vianočnej besiedke.
I tento rok na Luciu sme si s deťmi priblížili starodávny zvyk. Dievčatá oblečené
do bielych plachiet vymetali malými metličkami z prútia zlé sily z kútov. Chlapci
ich sprevádzali zvukmi ľahko ovládaných
hudobných rytmických nástrojov.

Predtým, ako k nám zavítal besiedkami
ovenčený december, prežili deti kúzelnícke varieté Abraka-Dabra. Kúzelník okúzlil všetky deti a v radostnom prežívaní jeho
kúziel zažili kúzelné predpoludnie.

nia. Všetci mu spievali, recitovali a čakali na odkrytie tajomstva jeho batoha. Priniesol deťom vytúžené balíčky a profesionálne divadielko Zimný príbeh. Príbeh mal
náučno- výchovný charakter; malý Karolko
a zvieratká v zimnom lese vtiahli deti do

Vianočná besiedka sa niesla v kresťanskom
duchu. Pod stromčekom spal na slame malý
Ježiško. Celým pásmom deti sprevádzal
anjelik. Sprostredkoval deťom čarovný
obraz Vianoc a ich symboliku. Ponúkol im
príbeh o narodení Ježiška a krásne vianočné koledy a detské piesne a básne. Putovaním čarovnej hviezdy po oblohe sme si
spomenuli na všetky deti. Nezabudli sme
na choré, chudobné, tie, ktoré žijú v krajinách, kde sú nepokoje. Pri zapálených sviečkach sme im venovali tichú spomienku.
Poslednú zapálenú sviečku sme venovali
našim deťom a ich rodinám, nám všetkým.
Želali sme si pre všetkých pokoj, dobro, lás-

V priestore školského dvora deťom mladý
ornitológ predviedol ukážku dravých vtákov a ich výcvik.

deja príbehu a ovplyvńovali ich správanie
a postoje k sebe, iným, k zvieratám a prírode.

ku, porozumenie, zdravie a hojnosť. Hudobno-dramatické pásmo končilo rozdávaním
darčekov.

Medzi deti prišiel Klokanko s náučno
poznávacím projektom Putovanie po kontinentoch. V rozprávkovom štýle deti prevádzal po svetadieloch tak, že spoznávali,
čo je pre ktorý svetadiel charakteristické.
Formou zážitkového učenia oblečení do tradičných kostýmov daného svetadielu sa zapájali do hry a rozvíjali si svoje poznatky
a vedomosti.

Týždeň pred Vianocami voňala škôlka vanilkou, medom a škoricou. Deti spolu s učiteľkami piekli medovníčky zdobené man-

Soňa Ščepánová, MŠ Lozorno
foto: archív MŠ Lozorno

Čas adventu patrí medzi naše tradičné predvianočné radosti. Deti v triedach vyrábali
mikulášske, vianočné a zimné motívy, ozdoby a výrobkami si zdobili svoje šatne. Všade
okolo nás sme chceli mať „vianočno“.
Výber 5-6 ročných detí vystúpil s mikulášskym a vianočným pásmom v CK Lozorno pre Jednotu dôchodcov Slovenska na ich
mikulášskom posedení.
Dedko Mikuláš nám všetkým daroval kúsok zo svojho dobra a splnil detské pria-
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Novinky ZŠ od októbra do decembra

Deň jablka

MIKULÁŠ

Utorok 30.10.2012 bol posledný deň pred
jesennými prázdninami. Spríjemnili sme
si ho aktivitami, ktoré sme venovali jednému z najzdravších druhov ovocia - jabĺčku. Úlohou žiakov bolo vytvoriť si triedneho maskota a plagát venovaný jablku. Fantázii sa medze nekládli a ani tvorivosť nebola obmedzená. Deň jablka bol spríjemnený aj rôznymi súťažami, v ktorých prvoradú úlohu zohrávalo jablko - napr. jablkový
slalom, jabĺčko na špagátiku, súťaž v jedení
jabĺčka ... Právoplatnými víťazmi „Dňa jablka“ sa stali žiaci 9.A, 9.B a 7.A triedy. Víťazom srdečne blahoželáme!

Vo štvrtok 6.12.2012 navštívil našu školu
Svätý Mikuláš! Na pomoc si priniesol anjelov aj poriadnych čertov. Svoju návštevu zahájil v riaditeľni, kde odmenil za svedomitú
prácu nášho pána riaditeľa a pani zástupkyňu. Následne pochodil všetky triedy, v ktorých odmeňoval naše deti. Niektorí žiaci
našli odvahu aj na to, aby vzácnej návšteve
zaspievali alebo zarecitovali peknú básničku či pesničku. Čerti boli ozaj hrôzostrašní
tak, že sa ich niektorí dokonca aj báli. Táto
návšteva nám spríjemnila celé doobedie
a už teraz sa tešíme, že sa s ním opäť o rok
stretneme.

sme sa spoločne pomodlili a poďakovali sme
za krásny deň. V sobotu ráno po poupratovaní našej „spálne“ sme sa ponáhľali domov
porozprávať rodičom všetko, čo sme v rámci
tohto zaujímavého projektu zažili. Všetkým
zúčastneným veľmi pekne ďakujeme a zároveň patrí veľká vďaka aj pani učiteľkám,
ktoré celú akciu organizovali.

Biblický projekt Noc čítania Biblie

Hodina deťom

V piatok v noci zo 7. - 8.12.2012 sa naša
škola zapojila do projektu Noc čítania Biblie. Jej hlavným cieľom bolo pripomenúť si
posolstvo Biblie. Priebeh celej akcie na našej škole pripravili pani učiteľky. Pre deti to
bola noc plná zaujímavých a príjemných aktivít. Akciu sme zahájili v miestnom kostole detskou svätou omšou. Následne sme sa
presunuli do školy, kde sme zahájili samotné čítanie Biblie, ktoré bolo rozdelené do
nasledovných častí: 1. Úvod do Svätého písma, 2. Nový Zákon, 3. Starý zákon, 4. Ježiš
sa stáva chlebom. Po ukončení jednotlivých
častí si žiaci maľovali svoje pocity ale i to,
čo ich na danej téme zaujalo. Po ukončení
čítania sme sa všetci spolu navečerali (mali
sme pripravené kakao a chutnú vianočku
s maslom a džemom), pripravili sme si
„spacákové postieľky“ a poumývali sme si
zúbky. Na záver rušného neskorého večera

Snehová krajina
Dňa 11.12.2012 sa naše deviatačky spolu
s pani učiteľkou Hečkovou zúčastnili zaujímavej a kreatívnej súťaže pod názvom Snehová krajina. Téma súťaže bola pre toto vianočné obdobie príznačná - Vianočná fantázia. Každá zúčastnená škola vyslala 6-členné družstvá, ktoré mali za úlohu vytvoriť
vianočnú krajinu z perníkov a šľahaného
snehu. V krajine nesmela chýbať perníková chalúpka a časový limit na splnenie úlohy bol 60 minút. Našim dievčatám sa celá
snehová krajina ozaj vydarila a domov odchádzali s pocitom víťazov. Získali 1. miesto. Všetkým zúčastneným blahoželáme
a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

V tomto školskom roku sa naša škola rozhodla v uliciach Lozorna podporiť celoslovenský projekt Hodina deťom, pod názvom
Uličnice. Dvanásť žiačok - dobrovoľníčok
z našej školy spolu s pani učiteľkou Máriou Lazarovou sa počas celého doobedia v
piatok 16.11.2012 pohybovali po obci Lozorno a oslovovali ľudí ohľadom dobrovoľného príspevku do tohto projektu. Podarilo sa im vyzbierať obnos vo výške 321,56 €.
Všetkým darcom ale i našim dobrovoľníčkam patrí naše veľké poďakovanie. Dúfame,
že aj táto suma prispeje k zlepšeniu života
deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. ĎAKUJEME!
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Z denníka obecnej polície
kácie boli prejazdné, nefunkčnosť verejného osvetlenia hliadka nezistila.

- Hliadke nahlásil občan z rybárskej stráže
miestnej rybárskej organizácie , že na potoku pri materskej škôlke chytajú ryby. Po zistení na mieste bolo zistené, že maloletí tam
mali jeden prút na chytanie rýb, avšak žiadne ryby nechytali.

Október 2012:
- OO PZ Stupava požiadalo, či by sme nemohli zohnať nejakého člena Poľovného združenia, nakoľko v smere Artézska
studňa je zrazená srnka. Vyrozumený člen
Poľovného združenia odišiel na miesto.
- O 20:30 h oznámila telefonicky na Obecnú políciu občianka Lozorna, že niekto stále vykrikuje pri štadióne, čo zaznamenala aj
hliadka, napriek tomu, že ešte nebol nočný kľud, bol nájdený občan z Fiľakova, ktorý bol upozornený na to, že ľuďom v okolí
jeho správanie vadí. Bol upozornený na nevhodné správanie, pričom s krikom prestal.
Následne však asi o 21.00 h hliadka opätovne našla muža, ktorý sa nevhodne správal,
pričom bol tak opitý, že nevedel stáť na nohách a preto bol radšej odvezený do ubytovne.
- V čase 07:30 hod. hliadka prevzala oznámenie o osobe rušiacej verejný poriadok
pred budovou Obecného úradu. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o občana z Lozorna, pričom javil známky značného požitia alkoholických nápojov. Bol vyzvaný
k uprataniu svojich rozhádzaných osobných
vecí a k opusteniu verejného priestranstva,
čo uposlúchol po dôraznom napomenutí.
- Hliadke oznámila občianka Lozorna krádež okrasných stromčekov (tují) v počte
10 ks. Na mieste bola vykonaná obhliadka
a bolo zistené že sa jedná o odcudzenie „iba“
4 stromčekov a jeden je pohodený pri obydlí oznamovateľky.
- Hliadke oznámila občianka odcudzenie
mot. vozidla Š-Fábia občanom obce Lozorno, obaja bytom ul. Jelšová , čas odcudzenia nevedela uviesť, neskôr svoje oznámenie odvolala.
- Občan odovzdal hliadke Obecnej polície peňaženku s obsahom bank. karty Slovenskej sporiteľne a 4 karty BILLA
a TESCO, bez finančnej hotovosti. Pri pokuse o odovzdanie sa majiteľ nenachádzal
v mieste trvalého bydliska.
- V čase 00:00 a 04:00 hod. hliadka vykonala kontrolu prejazdnosti komunikácii
v obci po nárazovom vetre - všetky komuni-
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- Hliadka prevzala žiadosť OO PZ Stupava
o preverenie oznámenia o narušení občianskeho spolunažívania . Na mieste bolo zistené, že občianka demoluje zariadenie domácnosti rodičov. Preverovaním bolo zistené,
že menovaná si ventiluje svoje osobné
problémy a rodičia majú obavu o svoje zdravie a život. Hliadka OO PZ Stupava, ktorá
prišla tiež na miesto, obe zúčastnené poučila o ich právach a rodičia odmietli podať
oznámenie na dcéru.
- Hliadka vykonala preverenie oznámenia
o krádeži na ul. Hlavnej pričom bolo zistené, že oznamovateľ z Bratislavy prišiel do
starého rodinného domu, kde toho času
nikto nebýva a zistil, že dvere na šope má
otvorené a poškodené. Poškodený tiež zistil,
že mu tam niekto odcudzil určité množstvo
železa. Vec bola z dôvodu vecnej príslušnosti odovzdaná príslušníkom z OO PZ Stupava, ktorí vo veci ďalej konali.
- Hliadka obdržala žiadosť obyvateľky
obce o preverenie aktivácie signalizačného
zariadenia zabezpečenia rodinného domu.
Vizuálnou kontrolou hliadka OP za prítomnosti suseda nezistila narušenie nehnuteľnosti.
- Okolo 11:45 hod volali z potravín COOP
Jednota, že pred potravinami sa nevhodne správajú miestni občania. Po zistení na
mieste bolo zistené, že občan z Jelšovej ul.
je značne pod vplyvom alkoholu, pričom
nevládal chodiť, tak bol spoločne s ďalším
občanom z Jelšovej ul. odvezený domov.
V mesiaci október 2012 Obecná polícia
využívala aj naďalej fotopasce k odhaľovaniu nedovolených skládok a vývozu odpadu v katastri obce, ako aj iného protiprávneho konania. Fotopasce boli nainštalované
v rizikovej časti obce v blízkosti ul. Jelšová.
Výsledky sú priebežne vyhodnocované
a boli predložené aj starostovi obce Lozorno.

Fotky z fotopasce, ktoré zachytávajú niektorých našich spoluobčanov pri vyvážaní smetí
na nelegálne skládky odpadu.

Nočné foto z kamerového záznamu, ktoré pomohlo pri odhalení krádeže.
November 2012:
- Hliadka OP spoločne s policajtmi OO PZ
Stupava realizovala krádež vlámaním do
maringotky v lokalite Bahná, pričom na
mieste bol aj oznamovateľ. Boli vykonané previerky v obci kde u občana z Lozorna
z ul. Jelšová boli nájdené veci pochádzajúce
z uvedenej krádeže, pričom tieto boli zároveň zaistené príslušníkmi OO PZ Stupava
pre potreby TK.
- Hliadka OP Lozorno v spolupráci s OO PZ
Stupava vykonala pátranie po dvoch osobách, ktoré utiekli pri prenasledovaní pred
policajtmi KDI KR PZ Bratislava v Perneku,
kde odcudzili štvorkolku, pričom išli smerom na obec Lozorno. Jedného z páchateľov
chytili príslušníci polície. Ostatné dve osoby
sa nepodarilo nájsť.
- na základe telefonickej žiadosti hliadka OP
vykonala súčinnosť hliadke mestskej polície
Stupava, ktorá hľadala dve podozrivé osoby z Lozorna, ktoré boli vyrušené pri kradnutí plechov z bažantnice k. ú. mesta Stupava poľovníkmi, ktorí ich prenasledovali,
pričom došlo ku škodovej udalosti vozidiel
poľovníkov a podozrivých, ktorí po náraze
z miesta utiekli na neznáme miesto. Podľa
ponechaného motorového vozidla na mieste nehody bolo zistené, že ide o občanov
z obce Lozorno.
- 02:00 h hliadka OP v súčinnosti z OO PZ
Stupava v obci prenasledovala vozidlo, ktoré za obcou smerom na Jablonové havarovalo, pričom z vozidla utiekol občan Lozorna - vodič ktorý má zákaz činnosti viesť
motorové vozidlá a teda podľa vyjadrenia príslušníkov OO PZ Stupava sa dopustil marenia výkonu úradného rozhodnutia.
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Rok 2012 sme zakončili v MC Muška veselo, stretnutím pri vianočnom stromčeku
Aj Ježiško prišiel, deti sa z neho tešili. Počas celého roka sa mamičky s deťmi pravidelne stretávali v herni, na hodinách angličtiny pre najmenších alebo v dielničkách. Veľmi rýchlo sa tiež zaplnil kurz „Škôločka“, ktorý je akousi prípravou pre
deti na potrebnú samostatnosť v škôlke. Tieto pravidelné stretnutia, o ktoré je
záujem, by sme radi v ďalšom roku ešte doplnili o cvičenie s deťmi a hodiny Play
Wisely. Aktivity podporujúce rozvoj detí ešte doplníme vzdelávaním a osvetou
v oblasti zdravia. Pevne veríme, že sa nám to podarí.
Veľa štastia všetkým v Novom roku!
Radka Švaleková, MC Muška

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
13.1.2013 o 16:00 hod.
„Dúhový autobus“ – Divadlo Agape
V dúhovom autobuse môžu deti cestovať ako cestujúci na
ceste okolo sveta za 45 minút. Spoznávajú nové svetadiely, krajiny, kultúru, rôzne jazyky a ľudí, ktorí tam žijú. Vždy
v každej krajine musia interaktívne niečo vykonať, aby sa
posunuli do ďalšej krajiny. Cestovanie je zábavné a deti
môžu získať nové zážitky a spoznať trošku svet.
Vstupné: 2 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku.

NEMČINÁRI POZOR:
POKRAČUJEME V ZAČIATOČNÍCKOM KURZE
Po: 17.00 – 18.00
Štv: 17.00 – 18.00

KOZMETIKA
MANIKÚRA
PEDIKÚRA
0905 775 074
Lenka Karovicová
Nová 426

NOVÍ ZAČIATOČNÍCI
Po: 10.00-11.00, resp. 13.00 – 14.00
St: 10.00-11.00
POKROČILÍ (CCA 3 ROKY VÝUKY), TERMÍNY PODĽA DOHODY

Začiatok výuky od 14. 01. 2013
Informácie a prihlásenie nových záujemcov:
ida.martakova@gmail.com
tel: 0903 284 202

SPRECHEN SIE DEUTSCH, DEUTSCH IST EINE
SCHÖNE SPRACHE.
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Vzácny hosť v Lozorne
V októbri sme sa dočkali, koncert Lenky Filipovej môžem s čistým svedomím nazvať
významnou hudobnou udalosťou roka. Dva
týždne dopredu vypredaná sála CK a pozitívne komentáre i tri mesiace po koncerte
to bezpochyby potvrdzujú.
Lenka so svojimi dvoma hudobnými hosťami: Jindřichom Konířom (klavír) a Seanom Barrym (írska harfa) predstavila svoj
program Concertino. V komornej atmosfére koncertu si našiel snáď každý to svoje,
slávne osvedčené pesničky, či majstrovské
prevedenie diel starších klasikov. Po druhom prídavku sa s nami rozlúčila autogramiádou.
Dúfam, že si na nás znovu spomenie,
keď zavíta na Slovensko.
ph
foto: Vilo Végh

Mikuláš prišiel aj do Centra kultúry
9. decembra 2012 k nám zavítalo divadielko Dunajka s krásnym programom“ Vitajte v Advente“. Po jeho skončení sme čakali na Mikuláša a zatiaľ si detičky mohli
vyrobiť vianočnú pohľadnicu alebo obrázok. A Mikuláš naozaj prišiel! S ním aj dvaja
milí anjelikovia, ktorí mu pomáhali pri rozdávaní sladkej odmeny tým deťom, ktoré
sa odvážili a prišli mu zarecitovať básničku, zaspievať pesničku alebo zatancovať.
Tí, ktorí sa trochu hanbili, ho aspoň prišli
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pozdraviť a sladkosť sa ušla aj im. Za pomoc
pri zabezpečení tohto podujatia ďakujeme:
Obecnému úradu Lozorno, f. Elektro Haramia, potravinám Coop Jednota a potravinám p. Z. Murániovej.
Keďže toto už bola posledná Rozprávková nedeľa v roku 2012, na jej konci prišlo
aj vyhodnotenie účasti detí na detských podujatiach v CK Lozorno počas celého roka.
Tí, čo zozbierali do svojich Rozprávkových

preukazov najviac podpisov, dostali diplom
Superdivák a malú odmenu. Veľa detí si
však svoje Rozprávkové poukazy zabudlo
doma, preto majú ešte príležitosť priniesť
si ich na prvú Rozprávkovú nedeľu v novom
roku 2013, ktorá bude 13. januára. Tam
dostanú aj nové preukazy na ďalší rok.
Teším sa na stretnutia s Vami!
Borka Hurajová, CK Lozorno
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Splnený sen v Manchestri
Tak ako každý, aj ja spolu s mojím kamarátom Marekom Masárom sme mali svoj
sen. Keďže sme veľkými fanúšikmi jedného z najlepších futbalových klubov, Manchestru United, je jasné, že sme túžili aspoň raz v živote navštíviť slávny Old Trafford a vidieť tam hrať náš Manchester.
2. novembra sa náš sen začal stávať realitou. V Bratislave sme sa stretli s kamarátom Julom, ktorý s nami ako sprievodca z agentúry išiel do Anglicka. Spolu
s ním a s ďalšími futbalovými nadšencami sme asi okolo 15-tej dorazili do Budapešti. Po absolvovaní kontroly batožiny sme sa s Marekom usadili v letiskovej
hale. Let bol naplánovaný na 17:30, avšak
onedlho za nami prišiel Julo a oznámil nám že let sa posúva na 18:00. Asi o
17:15 išiel Marek na WC a stala sa naozaj
kuriózna situácia. Nesedeli sme totižto
s ostatnými, a keď sa Marek vracal z WC,
všimol si, že na tabuli s odchodmi lietadiel je náš let predsa napísaný na 17:30.
Vtedy nám naozaj nebolo všetko jedno.
Bol to pre nás poriadny šok, pretože sme
si mysleli, že nás Julo príde pred odchodom zavolať... Pasovú kontrolu sme stihli, ale bolo to dosť tesné. Našťastie všetko dobre dopadlo. Potom sme sa spokojne usadili v lietadle a za dve a pol hodiny
sme už prechádzali moderným manchesterským letiskom. Privítalo nás typické
ostrovné počasie, pršalo naozaj výdatne. Hotel, na ktorom sme boli ubytovaní,
bol super, nič nám tam nechýbalo. Spomínam si, ako za nami večer prišiel Julo
a priniesol nám permanentky na zápas.

S Marekom sme boli nadmieru spokojní, pretože naše miesta na štadióne boli
na slávnej tribúne Stretford End, kde chodia na zápasy tí najvernejší fanúšikovia,
teda inak povedané, dostali sme miesta
do kotla. Taktiež nikdy nezabudnem, ako
sme sa s Marekom dlho do noci rozprávali a do detailu rozoberali nadchádzajúci deň...
3. november 2012 bol deň, ktorý sme
nazvali deň D. – Manchester United totiž privítal na svojom štadióne rivala
z Londýna – Arsenal. Z hotela na štadión sme sa dopravili metrom. Celou cestou k štadiónu nás sprevádzali nespočetné stánky, kde sa predávali najrôznejšie futbalové suveníry. Keď sme konečne
prišli pred veľkolepý Old Trafford, ktorý
má kapacitu viac ako 76 000 miest, bolo
to niečo neuveriteľné. V tej chvíli sme
však netušili, čo všetko nás ešte len čaká.
Na tribúnu Stretford End sme sa
dostali asi hodinu pred zápasom. Vtedy
bol štadión takmer prázdny, a keď sme
z tribúny prvýkrát videli Old Trafford
v plnej paráde, cítil som, že sa mi splnil
sen. Na tento veľkolepý pohľad nikdy nezabudnem. Ťažko sa to opisuje slovami.
Spomínam, ako sme v nemom úžase sledovali dokonale pripravenú trávu, na ktorú onedlho vybehli na rozcvičku brankári United. Po nich v krátkom časovom
intervale aj hráči, ktorých sme s nadšením sledovali. Štadión sa pomaly zapĺňal,
avšak do posledného miesta sa zaplnil až
minútu pred výkopom. Domáci fanúšikovia sú naozaj presní. Zápas začal o 12:45

britského času. Počasie nemohlo byť lepšie. Bolo bezvetrie a svietilo slnko. S Marekom sme sa rýchlo naučili, že na tribúne Stretford End sa stojí celý zápas
(na rozdiel od ostatných častí štadióna),
ale to nám absolútne nevadilo. Taktiež
domáce chorály sme sa učili naozaj rýchlo.
Atmosféra bola elektrizujúca. Celý zápas
sme boli na nohách a spievali zo všetkých
síl. Tento zápas bol špecifický pre jedného hráča United - Robina Van Persieho,
pretože v lete prestúpil do United práve
z konkurenčného Arsenalu a toto bol jeho
prvý zápas za United proti svojmu bývalému zamestnávateľovi. Zápas nemohol
začať lepšie, v 3. minúte Van Persie strelil vedúci gól United, na neopísateľnú radosť domácich fanúšikov. V tom momente som mal pocit akoby štadión vybuchol.
Všetci sme začali oslavovať, skákať, kričať
a objímať sa ako jedna veľká rodina. Cítil som sa ako doma. Bol to najlepší pocit, aký som na tomto perfektnom výlete zažil. Pred koncom prvého polčasu mal
Rooney výbornú pozíciu na zvýšenie skóre – kopal penaltu. Bol som si na sto percent istý, že ju premení, ale nestalo sa.
Bolo to pre mňa veľké prekvapenie, pretože Wayne Rooney je známy tým, že penalty s prehľadom premieňa. Bál som sa,
aby nás tento moment netrápil po konečnom hvizde. Začal druhý polčas. Hneď
na jeho začiatku mal výbornú šancu
Antonio Valencia z United, avšak vo výbornej príležitosti netrafil dobre loptu.
V 65. minúte mal ďalšiu veľkú šancu Van
Persie, ale Vito Mannone, brankár Arsenalu loptu vytlačil na roh. Po následnom rohovom kope, ktorý zahrával Rooney, sme sa tešili druhýkrát, pretože Patrice Evra ako správny kapitán, hlavičkou
zvýšil na 2:0 pre domácich. Arsenal bol
v útoku naozaj bezzubý. Znížiť sa mu podarilo až v 94. minúte, po azda prvej strele do priestoru brány. Hneď po góle rozhodca odpískal koniec zápasu, Manchester United zaslúžene zvíťazil 2:1!
Toto víťazstvo navyše posunulo Manchester United na čelo anglickej Premier
League, pretože hlavný konkurenti v boji
o titul – Chelsea a Manchester City uhrali
v tomto kole iba remízu. Zo štadióna sme
s Marekom odchádzali poslední, nevedeli
sme sa rozlúčiť so štadiónom, ktorému sa
hovorí aj Divadlo snov. Keď sme sa lúčili
s Old Traffordom, s Marekom sme si
navzájom sľúbili: „Musíme sa sem ešte
niekedy vrátiť.“
Na tento zážitok nikdy nezabudnem, som
veľmi šťastný a vďačný, že som na Old
Trafforde mohol byť. Každému, kto fandí United, odporúčam tam ísť, pretože to
jednoznačne stojí za to!
Jakub Vrbinčík
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Kilimanjaro

Podskočil som radosťou pri zistení,
že Kilimanjaro je vzdialené len 350 km od
Nairobi, nakoľko som mal naplánovanú
cestu do Kene s priateľmi, ktorí pracujú
v sociálnych projektoch s deťmi v Afrike.
A tak po týždni v Nairobi a okolí sme s
Igorom Blaškom (kamarátom z „horného konca“ Lozorna) celý deň vďaka jedinej asfaltovej ceste cestovali v autobuse
z Nairobi (Keňa) do Moshi (Tanzánia) - čo je mesto pod úpätím Kili - tak
tomu hovoria domáci. Už samotná cesta
cez krajinu kočovných Masajov a pohľadov na stepi východnej Afriky stála zo to!
Oblasť Kilimanjara je turisticky atraktívna, o čom svedčí veľké množstvo turistov z celého sveta, popri výstupe na Kili
sú v blízkosti safari parky ako Serengeti, Ngorongoro či Amboseli. O Kili hovo-
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ria domáci s pýchou, že je to najvyššie samostatne stojaca hora, keď si predstavíte, že krajina okolo má nadmorskú výšku
cca 1000m n.v. a vrchol Kili je tesne pod
6000 m n.v., tak aj Mount Everest by závidel!
Bol som milo prekvapený servisom a organizáciou: pridelili nám dvoch vodcov,
výborného kuchára a troch nosičov. Každý deň bol naplánovaný detailne: 7.30
raňajky, 8.00 - 13.00 trek, 14.00 malé
občerstvenie, 16.00 – 18.00 aklimatizácia, 19.00 večera. Štandardne výstup trvá
6 dní, my sme to museli kvôli spiatočnej
letenke skrátiť na 5 dní. Zaujímavé je,
že každý deň sa výrazne mení charakter
krajiny. Prvý deň sme prechádzali džungľou z nadmorskej výšky cca 1900 m n.v.
na chatu v 2700 m n.v. Druhý deň bola

trasa asi 12 km dlhá do výšky 3800 m
n.v., bola to oblasť nízkeho porastu a zaujímavých „kaktusov“. Tretí deň asi po
10 kilometrovom treku sme sa ocitli
v mesačnej krajine s cieľom, ktorým bola
chata vo výške 4700 m n.v. (čo už je výška
Mount Blancu). Tu na mňa prišla výšková choroba (bolesť hlavy, nechuť do jedla), Igor bol v pohode, jemu kyslík tak nechýbal, až som sa vyľakal, že vrchol ostane jemu a ja budem pod kopcom!
Samotný výstup začína o polnoci z výšky
4500 m n.v.. Bola nádherná hviezdnatá
noc, aj keď bolo pomerne chladno, krok
za krokom s rednúcim vzduchom sme
dosiahli vrchol krátko po svitaní. Úžasný pohľad ponad ľadovce vysoko nad
oblakmi bol nezabudnuteľným zážitkom,
pokračovanie na str. 15
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spoločne sme sa objali, pár fotiek a silný
vietor s pocitovou teplotou okolo – 20°C
nás nenechal dlho sa kochať pohľadom na
Afriku z vrcholu. Tento deň bol najťažší,
keďže sme štartovali o polnoci na vrchol
a potom sme šli dolu asi 2000 výškových
metrov na chatu. Piaty deň po dobrom
a dlhom spánku sme prešli posledných
25 km do cieľa - Marangu gate, z ktorého
sme začínali aj náš výstup.

Aby som zhrnul náš výlet: za 5 dní sme
vystúpili okolo 4000 výškových metrov
hore, samozrejme toľko aj dolu a prešli asi 80 kilometrov peši. Aj keď Kilimanjaro nie je technicky náročný vrch, popri dobrej fyzickej kondícií je najdôležitejšia aklimatizácia. Veľká atraktívnosť priťahuje turistov, ktorí podceňujú nadmorskú výšku, a tak sa bežne stáva, že nosiči
či vodcovia znášajú dolu tých, ktorí podcenili patričnú prípravu či svoj zdravotný stav.

Spravodaj obce Lozorno
Počas celého pobytu v Afrike mi najviac utkvelo v pamäti slovo „enjoy“ teda
radosť z každého dňa, ktoré žiarilo z ľudí
bez ohľadu na sociálne zázemie. Som veľmi vďačný za tento čas prežitý v Afrike,
za to, že sa mi podarilo stáť na vrchole Kilimanjara, za všetkých milých ľudí,
za nádhernú prírodu a nespočetné zážitky.
Peter Vrbinčík
foto: Peter Vrbinčík

Správa turistického oddielu
Turistický oddiel pokračoval v svojej činnosti podľa ročného kalendára krásnou
túrou na Záruby (768 m n.v.), ďalej sme
prešli na Jahodník a pokračovali sme na
Ostrý kameň do Bukovej a Plaveckého
Petra. Počasie nám žičilo a tak sme mali
krásne výhľady na obidve strany Malých
Karpát.

do Rakúska, či na Moravu a celé okolie.

Ďalšia akcia bola Prechod Kamennou bránou. Túto akciu organizuje už tradične
každý rok klub turistov Pezinok, kde sa
stretávame s turistami z celého regiónu.
Z Troch jazdcov vystupujeme na Homolu,
kde je rozhľadňa s krásnymi výhľadmi až

Dalšia akcia bola v novembri na Červený
domček, cez Kontrfák na salaš.

Už sa stalo tradíciou, že koncom októbra poriadame krásnu túru v našich horách
- Lozorský okruh opačným smerom. Tejto
túry sa zúčastňujú taktiež turisti z celého
regiónu. Po absolvovaní túry mávame družné posedenie na priehrade.

Tieto túry organizujeme hlavne pre menej zdatných turistov, aby sa učili poznávať
naše hory.

V roku 2012 nás čakala posledná z plánovaných túr, a to Silvestrovský výstup
na Skalu, ktorý organizujeme každý rok
pre všetkých mobilných občanov.
Do budúceho roka už zostavujeme plán
našich budúcoročných akcií, ktoré budú
zverejnené. Ako prvú veľkú akciu sme sa
podujali urobiť 9.2.2013 obecnú zabíjačku za podpory starostu. Táto akcia sa
uskutoční v areáli ihriska ŠK Lozorno,
na ktorú je pozvaná celá obec.
Výbor KTS Lozorno
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Január

Centrum
kultúry
Lozorno

26. január 2013
o 19:00 hod.
v Centre kultúry
Lozorno
www.lozorno.sk

Cena: 23 €. V cene: uvítací prípitok, večera, dezert, kapustnica, program
Program: Kúzelnícka show Petra Šestáka,
ukážky spoločenských tancov tanečnej školy Koiš a tombola.
Do tanca hrá kapela Relax z Radošoviec.
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