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zadarmo

Maľovať prírodu je niečo neskutočné

Rozhovor s Lozorňankou Vlastou Hubkovou, ktorú mnohí poznáte hlavne z Obecného úradu, ale neviete o nej, že pod jej štetcom vznikajú krásne obrazy. Výstavu týchto
obrazov sme mali možnosť vidieť v septembri u nás v Centre kultúry Lozorno.
priniesla som si nové informácie, ktoré určite prenesiem do svojej tvorby. Technika leptu alebo suchej ihly sa môže stať vynikajúcou metódou na umeleckú introspekciu, na
výlety do vlastnej duše.
Aká tématika dominovala na výstave,
ktorú ste mali v Centre kultúry?
Jednoznačne príroda a kvety. Námetom
výstavy bol predsa „ÚLET DO PRÍRODY“.
V pozvánke, na plagátoch i vo výzdobe dominoval motýľ. Mojím prianím bolo, aby sa
všetci návštevníci výstavy na chvíľku zastavili a pohľadom na diela sa mysľou preniesli
do čarovnej, nekonečnej, pestrofarebnej
a pokojnej prírody práve prostredníctvom
tohto motýľa.
Na vernisáži výstavy obrazov v CK Lozorno s kurátorkou výstavy p. Soňou Milovou
Aké boli vaše začiatky s maľovaním?

Akú výtvarnú techniku používate?

Prvým podnetom bola moja dcéra, ktorá
ako dospelá prvá navštevovala kurz maľovania. Bola som z jej tvorby nadšená.
A súčasne som si uvedomila, že maľovaniu
som sa chcela venovať už dávno predtým.
Absolvovala som kurzy rôznych techník,
najskôr v ateliéri „Živé ateliéry“ pod vedením lektorov, ako napr. akad. maliarky Tatiany Žitňanovej, Jany Brezinovej, Zuzky
Pozdechovej a iných, neskôr v ateliéri Amulet – kreslenie pravou hemisférou a v súčasnosti som členkou Art klubu pod vedením
Mgr. Otílie Nevřelovej – Palugyay. Zúčastnila som sa viacerých výtvarných plenérov
v rôznych častiach Slovenska – v Kvačanoch, v Repišti, Hrušove, Belušských Slatinách, Banskej Štiavnici.

Vyskúšala som suchý pastel, akvarel, temperu, akryl, ale mojou najobľúbenejšou
technikou je maľba olejom. Olej je taký
mäkký, tvárny a veľmi dobre sa s ním dajú
miešať farebné odtiene. Práve som dokončila workshop grafiky, techniky leptu
a suchej ihly v ateliéri u akademického
maliara Mariána Komáčka, ktorý organizovalo Národné osvetové centrum v Bratislave. Bolo to pre mňa veľmi obohacujúce,

Ako dlho sa maľbe venujete a akú tématiku zobrazujete?
Maľovaniu sa venujem štyri roky. Maľujem
najmä prírodu, krajinomaľbu, kvety a snažím sa zachytiť architektúru starých dreveníc a starých stavieb. Maľovať prírodu,
to je niečo neskutočné. Zachytiť si pekný
moment môžeme aj fotoaparátom, ale maľovaním si farby vyberám a môžem si ich
dotvárať, doplniť. Príroda ako taká je nevyčerpateľný zdroj námetov.

Mali ste aj iné výstavy?
Moja prvá autorská výstava bola v roku
2010 v Lozorne, neskôr spoločná výstava
Art klubu sa konala v júni roku 2012 v Bratislave. Mojim úspechom bolo aj postúpenie do krajského kola celoštátnej súťaže
Výtvarné spektrum v máji 2013. Ďalej to bola
spoločná výstava Art klubu - Art et musica
v júni 2013 v Bratislave, či spoločná výstava
v Hrušove a nedávno v Banskej Štiavnici počas Výtvarného medzinárodného sympózia.
pokračovanie na str. 6

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

Ohlasovňa požia- +421 905 912 976
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.
Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne - 18.09.2013
rýchlym tempom, boli rozpracované ZaD č. 4
a následne ZaD č. 5 k ÚPN v ktorých už neboli
zohľadnené sporné záležitosti.

dodržané čerpanie obce, v podprograme riadenie obce čerpá za mesiace 1-7/2013 vo výške
70 %.

Starosta vysvetlil p. Švalekovej, že všetky zmeny boli robené v súlade so zákonom a čas strávený so ZaD č.4 a č.5 (20 mesiacov) nie je krátky, skôr naopak, je neprimerane dlhý.

- Obecné zastupiteľstvo súhlasí s konaním
majstrovstiev sveta vo výkone dobermanov,
IDC Show – Svetová výstava dobermanov
v dňoch 23.5.– 25.5.2014 v obci LOZORNO
(areál ŠK).

Š. Valent – v doplnku č. 4 bolo viac záporných
stanovísk, ktoré prešli do Doplnku č. 5.

(Z dôvodu limitovaného priestoru nie je uvedená zápisnica v celom rozsahu. Viac sa dočítate
na www.lozorno.sk)
• Starosta obce navrhol bod č. 3 „Schválenie
VZN č. 2 (Všeobecne záväzné nariadenia) týkajúce sa ÚPN obce Lozorno, ZaD č.5“ vypustiť
z programu rokovania z dôvodu chýbajúceho
stanoviska z Obvodného stavebného úradu,
Lamačská cesta č. 8, Bratislava.
Starosta - väčšine poslancov (Mgr.M. Stanislav,
Ing.Ľ. Gombita, p. Š.Valent, p. A. Dvoran, Ing.
Mgr.J. Vlček), ktorí sa nezúčastnili pracovných
stretnutí ohľadom ZaD č.5 k ÚPN obce vysvetlil, že je na škodu obce pri vypracovávaní podkladov k ÚPN ich neúčasť a celý proces schvaľovania sa iba zbytočne predlžuje.
A. Dvoran- proti výstavbe bytovky na Záhumenici podpísalo Petíciu 154 občanov,
- petícia je zameraná proti výstavbe bytovky
v lokalite Záhumenice, nie proti Ing. Jánovi
Foltýnovi,
- Ing. Jána Foltýna spomenul z dôvodu, že sám
sa snažil protestovať petíciou proti plánovanej
výstavbe rodinných domov pri cintoríne oproti
jeho domu,
- obecný úrad by mal uprednostňovať stanovisko občanov, ktoré prezentovali v petícii pred
záujmom jednotlivca.
Ing. Ľ.Gombita - navrhol pokračovať v zmysle
programu rokovania OZ bez bodu č. 3.
Ing. J. Bojkovská – vyzýva poslancov, aby sa
zúčastnili pracovného rokovania, nepozná názory všetkých poslancov k Doplnku ÚPN č. 5.
Starosta zároveň vysvetlil OZ a verejnosti,
že ÚPN, ZaD č. 5 schvaľuje OZ a je treba, aby
sa vyjadrili k ZaD č.5 ako celok a buď pripomienky občanov navrhnú zapracovať do čistopisu ZaDč.5, alebo nie. Predlžovanie schvaľovania ZaD č.5 v OZ, stojí obec nemalé finančné
prostriedky.
P. Švaleková – spracovávanie doplnkov sa koná
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• Mgr. M. Stanislav – prečo starosta podpísal
zmluvu, ohľadom predloženia projektu „Rozšírenia kapacity ČOV Lozorno“ a „Zberný dvor
odpadov obce Lozorno – strojnotechnologické
dovybavenie“, ktorú OZ neschválilo.
Starosta – OZ vysvetlil, že sa jedná iba o
opätovnú kontrolu už podanej žiadosti na
Enviromentálny fond SR, že ide o rovnaké
zmluvné podmienky ako boli pri podávaní
predchádzajúcej žiadosti na dobudovanie ČOV
a Zberného dvora. Jednoducho pre krátkosť
času nebolo možné sa inak rozhodnúť. V prípade neschválenia dotácie na dobudovanie
ČOV Enviromentálnym fondom, obec Lozorno
nebude platiť odmenu v zazmluvnenej výške.
V prípade úspešnosti žiadosti, bude uvedená
výška dotácie schválená v OZ dodatočne.
Záverom starosta poznamenal, že považuje
dobudovanie ČOV a Zberného dvora do konca
jeho volebného obdobia, za osobnú povinnosť.
Ing. Ľ. Gombita – OZ by malo schváliť kofinancovanie obcou Lozorno.
- OZ v Lozorne schvaľuje zverejnenie výzvy
na predloženie cenovej ponuky v rámci realizácie prieskumu trhu na verejné obstarávanie
služieb: „Zabezpečenie služieb verejné obstarávania“.
- OZ v Lozorne schvaľuje nákup zariadenia
do prístavby MŠ pavilón pre 20 detí vo výške
7 128,81 EUR vrátane DPH.
- Nakoľko sa Ing. Frölich (QM) vzdal spracovania PHSR (Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja) obce Lozorno z dôvodu dlhodobej choroby, ktorej následne podľahol, OZ v Lozorne
ruší uznesenie č.43/2013 a zároveň schvaľuje
nového dodávateľa – spracovateľa PHSR obce
Lozorno na r. 2014 - 2020 spol. s r.o. ALLEXIS
Bratislava, Staré Grunty 1/B, v cene 5 000 EUR
+ DPH, 6000 EUR vrátane DPH
- OZ v Lozorne berie na vedomie prednesenú
správu HK obce o NFK týkajúcej sa majetku
obce a záväzkov.
- Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Monitorovaciu správu k 30.6.2013 uznesením č. 62/2013 zo dňa 18.9.2013. Mgr. M.
Stanislav poznamenal, že je možné, že nebude

Dôvodová správa:
MS sa budú konať v dňoch 23.5.– 25.5.2014
a jedná sa o bezodplatný prenájom plochy
ihriska, sály na vyhodnotenie výsledkov
a miestnosti pre VIP hostí. Nie je v žiadosti
o „sponzoring“ zahrnuté ubytovanie a služby
spojené s občerstvením. ŠK, ubytovne, hotel
a reštaurácia zarobia na službách poskytovaných návštevníkom... (súťažiaci, hostia, diváci)
- OZ v Lozorne schvaľuje uhradenie prác
naviac pri výstavbe – rozšírení materskej škôlky vo výške 14 383 EUR vrátane DPH.
• Informácia o príprave rozpočtu obce Lozorno na r. 2014 s výhľadom do r. 2016.
Starosta vyzval poslancov, aby sa na zasadnutiach komisií venovali príprave rozpočtu obce už v najbližšom období na r. 2014,
s výhľadom na r. 2016.
• Informácia o možnosti výstavby „Obecných
nájomných bytov“ v obci Lozorno s podporou
ŠFRB
Mgr. M. Stanislav sa pýtal, prečo starosta zaplatil cca 2 000 eur za štúdiu bytov.
Starosta - predložil prítomným štúdiu nájomných bytov a návrh do kapitálových výdavkov
v rozpočte pre budúce obdobie, jedna možnosť
zabezpečiť bývanie pre mladé rodiny v obci, nových učiteľov, ktorých ZŠ potrebuje, respektíve
pre mladých lekárov, ktorí by v obci pôsobili.
Štúdia bola vypracovaná za minimálne náklady a bola urobená pre OZ, ako ideový námet,
aby OZ vedelo, o čom budeme rokovať.
A. Dvoran - stavba bytového domu Ing. J. Foltýna bude v rozpore s rázom obce Lozorno.
R. Švaleková – treba dodržiavať ÚPN obce,
v ktorom je všetko zakotvené.
L. Dvoranová – má byť zachovaný ráz malej
dediny.
Starosta – v prípade Lozorna, rozvoj výstavby
nie je možné „zakonzervovať“.
To by Lozorňania nesmeli predávať pozemky za
účelom výstavby RD atď. Čo sa týka výstavby
nájomných bytov, starosta s názorom poslanca A. Dvorana nesúhlasí. Ak sa dodržia zásady
estetiky a urbanizmu, je jedno, kto byty stavia.

pokračovanie na str. 3
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Či je to fyzická, alebo právnická osoba. Priorita
je, poskytnúť mladým rodinám slušné bývanie
na dedine.
• Návrh na kapitálové výdavky - rozpočet na
r.2014. (oprava ďalších obecných ciest, obecné nájomné byty, trhovisko).
Starosta – nakoľko rozpočet obce schvaľuje OZ, je teda právom a aj povinnosťou OZ,
aby predložili návrhy s dostatočným predstihom, čo chceme ďalej v obci opravovať, budovať.

Spravodaj obce Lozorno

• Prehľad výdavkov nad 200 EUR za 6. a 7.
Mesiac 2013

• Vytvorenie trhoviska na námestí pred ŠK,
zmena organizácie dopravy.

OZ zobralo informáciu na vedomie.

Starosta predložil návrh dopravného značenia
Športového námestia za účelom vytvorenia
a upravenia trhoviska z bezpečnostných dôvodov.

• Nutnosť vybudovania odvodňovacieho
jarku – rigóla na Záhradkárskej ulici od r.d.
p.Kotesa, po pílu PFA v dĺžke cca 150bm
(zaplavovanie dvorov RD)
Starosta predloží do budúceho OZ cenový návrh a riešenie.

• Nutnosť opravy chodníka pre peších pri
moste nad Suchým potom pri MŠ. Hrozí zosunutie chodníka – nosníka.
Starosta oboznámil prítomných s potrebnou
opravou chodníka pre peších.

Zamyslenie....
Milí spoluobčania, priatelia, známi, dovoľte mi, aby som sa s Vami podelil o radostnú
udalosť v našej obci. Aj napriek niektorým
neprajníkom a problémom s výberom realizačnej – stavebnej firmy sa podarilo dielo dotiahnuť do úspešného konca v požadovanej
kvalite a v sľúbenom termíne.

Bodaj by takýchto akcií bolo viac a obec Lozorno sa rozvíjala dynamickejším tempom. Aj
uplynulé obdobie bolo vcelku úspešné na veci,
ktoré posunuli obec k rozvinutejšej spoločnosti. Začalo sa to čiastočnou rekonštrukciou
domu smútku, ktorý bol doslova v katastro-

Ide o prístavbu pavilónu materskej škôlky pre
20 detí, čím sme v podstate splnili sľub daný
rodičom, že prístavba nového pavilónu bude
2.9.2013 odovzdaná do užívania. Podarilo
sa a dnes môžem s kľudom v duši napísať,
že som mohol privítať nových žiačikov
na začiatku nového školského roka, aj napriek
prvotným problémom s lokalizáciou MŠ - či
stavba bude realizovaná v areáli základnej
školy, alebo v priestore súčasnej MŠ. Našťastie
zvíťazil zdravý rozum a stavba sa začala budovať v priestore, kde jej umiestnenie bolo logické a ekonomicky najvýhodnejšie. Ďalším veľkým problémom, ktorý vážne ohrozil stavbu,
bol výber dodávateľa stavby. Jednoducho sme
vysúťažili stavebnú firmu, ktorej úmysel nebol
čestný. Po rýchlom zhodnotení situácie a dohode s členmi OZ - za čo som im vďačný - bolo
prijaté rozhodnutie, že stavbu bude v zmysle
zákona realizovať firma HL stav p. Hurbaniča
z Lozorna. Prečo? Preto, lebo táto firma sa zúčastnila súťaže o prístavbu MŠ pre 20 detí, ale
hlavne preto, lebo to bola domáca firma, teda
bola tam určitá záruka splnenia kvality stavby
a termínu aj napriek krátkosti času. Dielo sa
podarilo, za čo zainteresovaným, ale hlavne
HL stav-u srdečne ďakujem.

fálnom stave, opravami chodníkov pre peších,
úpravami kanalizácie, ako aj dobudovaním
verejného vodovou na Karpatskej ulici. Vybudovali sme nový chodník na Hlavnej ulici.
Zrekonštruovali sme časť zdravotného strediska, ordinácie všeobecného lekára, modernizovali sme sociálne zariadenia v stávajúcej
MŠ. Dosť financií si vyžiadala aj časť rekonštrukcie ústredného kúrenia v základnej škole
a sociálnych zariadení na I. stupni a v školskej telocvični. Najväčšou investičnou akciou
bola rekonštrukcia obecných ciest na uliciach
Vendelínska, Dlhá, Hlboká, časť Zvončínskej
a úprava priestoru pred OcÚ.

A čím chceme pokračovať ďalej? Je toho opäť
veľa, ale najdôležitejšie bude dobudovanie čističky odpadových vôd. Tu by som chcel povedať, že urobím do konca volebného obdobia,
teda do konca r. 2014 maximum, aby sme
toto dielo dokončili. Aby sme neznečisťovali
životné prostredie, okolie ČOV bolo vhodné
na bývanie, ale hlavne, aby sa mohla obec rozširovať. Ak sa toto nepodarí, bude musieť obec
pristúpiť k obmedzeniu stavebnej činnosti,
teda k regulovaniu výstavby RD. Ďalej, zaujímavým sa javí projekt na budovanie obecných
nájomných bytov, opravy ďalších obecných
ciest, respektíve vybudovanie nových obecných ciest, ktoré by odľahčili stred obce od nákladnej dopravy ... Je toho veľa, čo by sa dalo
robiť, ale obec sa musí prispôsobiť prioritám,
ktoré majú vplyv na ďalší rozvoj obce, ale hlavne finančným možnostiam.
Milí spoluobčania, záverom mi dovoľte poďakovať sa všetkým tým, ktorí aj tým najmenším spôsobom prispeli k rozvoju obce akýmkoľvek spôsobom. Či už to bola iba myšlienka,
nápad, alebo aj dobre myslená kritika. Ďakujem aj tým, ktorí mali iný názor, inak mysleli
veci, mali iný úmysel ...
Dedina je dobrá a pôsobí ako celok iba vtedy,
ak sa navzájom rešpektujeme a pomáhame si.
S pozdravom Váš starosta
Foto: Jana Uhliarová

Postup prác pri dostavbe nového pavilónu MŠ.
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Pozývame vás na stretnutie obyvateľov obce
LOZORNO so starostom obce

Spoločenské okienko

dňa 14.11.2013 o 19:00hod. v Centre kultúry Lozorno.
PROGRAM stretnutia:
1. Zahájenie
2. Zjednotenie cien vodného a stočného na základe rozhodnutia prokurátora. (sťažnosť
obyvateľov obce)
3. Zásobovanie obyvateľov obce pitnou vodou, verejný vodovod, URSO, ceny vodného
a stočného na r. 2014, dobudovanie ČOV – info o opätovnom podaní žiadosti na Envirofond SR v X/2013 o NFP na dobudovanie ČOV (4x)

Zomreli
Kruták Jozef
Hricová Jozefa
Masárová Štefánia

80 rokov
81 rokov
90 rokov

4. Rozvoj obce na ďalšie obdobie (2014 – 2020 PHSR) návrh nových projektov.
5. Určenie priorít investičnej výstavby obce (Oprava ciest v obci, Dobudovanie ČOV,
Výstavba obecných nájomných bytov, Základná škola, kúrenie a vodovod, opravy obecného majetku(ŠK) ......
6. Životné prostredie, čierne skládky, separovaný zber, zberný dvor.
7. Rôzne
- Info o doposiaľ realizovaných prác pre obec od r. 2011.
- ZaD č.5 ÚPN obce, informácia občanom o postupe pri spracovávaní ZaD.
- Info o neplatičoch daní z nehnuteľností, vodného a stočného – exekúcie

Narodili sa
Kubačka Šimon
Šťastný Matias
Černý Teo
Remža Matej

8. Diskusia
9. Záver
Systém zberu bude zverejnený prostredníctvom miestneho rozhlasu, web-stránky
obce Lozorno a sms.
Na Zbernom dvore pribudne v týchto
dňoch domček pre uloženie elektroodpadu, ktorý tu môžu občania bezplatne odovzdať počas prevádzkových dní Zberného
dvora:
Streda: 15:00 - 18:00 hod. a Sobota:
09:00 – 15:00 hod.

OZNAMY OBCE
Obec Lozorno v spolupráci s TEKOS s.r.o.
organizuje dňa 6.novembra 2013 Zber
nadrozmerného odpadu v obci Lozorno.
Občania môžu nadrozmerný odpad vyložiť pred svoj dom v ranných hodinách. Z
dôvodu lepšej manipulácie s odpadom je
potrebné veľké kusy rozobrať na menšie
časti.
Obec plánuje v rámci separovaného odpadu zabezpečiť zber opotrebovaného kuchynského oleja z domácností. V súčasnosti prebieha rokovanie s firmami, ktoré
budú tieto služby pre obec realizovať.
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Opäť pripomíname, že obec Lozorno dala
do prevádzky SMS bránu, cez ktorú Vám
v prípade záujmu budeme posielať dôležité informácie. Ak máte o túto bezplatnú
službu záujem, Vaše mobilné číslo a adresu
nahláste na obecnom úrade alebo na mail:
obec@lozorno.sk
Nakoľko od mesiaca október začalo vykurovacie obdobie, zároveň od tohto obdobia
začnú aj protipožiarne kontroly rodinných
domov a to zo zákona 314/2001 §23-24
Z.z. Týka sa to ulíc Kozinská, Potočná,
Orechová, Krátka, Školská, Športové námestie, Zohorská, Záhumenice, Nová,
Záhradkárska, Pri majeri a Riadok. Tieto
kontroly budú vykonávať členovia Obecného hasičského zboru v Lozorne a to počas obdobia od 1.10.2013 do 31.1.2014.

Darcovia krvi 3.10.2013
Michal Gerboc
Jozef Gabaš
Alexandra Kubová
Marek Matejovič
Katarína Matejovičová
Peter Šimonič ml.
Rado Mackovič
Milan Švárny
Maroš Komínek
Štefan Tanka
Ivan Klíma
Miro Kocan
Jozef Gecler
Zuzana Foltýnová
Vlado Fabian
Nikola Hlávková
Ivak Bacík
Svetlana Kubenková
Petra Magdolénová
Jozef Rybár ml.
Oľga Sirotová
Zuzana Salayová
Juraj Hrica
Lukáš Láni
Fedor Lehman
Andrea Rímešová
Ivan Hájek
Radoslav Hájek
Všetkým zo srdca ďakujeme!
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Hlas verejnosti
Otázka:
Pán starosta, zmysel zberného dvora vnímame hlavne preto, aby ľudia nenosili odpad
do lesa a neznečisťovali prírodu. Prečo má
každá domácnosť nárok na takýto vývoz
len jedenkrát do roka a prečo sa za vývoz
odpadu platí? Menej majetnejší občan si rozmyslí, či si radšej kúpi chlieb alebo žetón na
Zberný dvor. Potom tak aj naše lesy vyzerajú.
(občan Lozorna)
Zberný dvor nie je skládka odpadov, ale
miesto pre separovanie komunálnych odpadov ako plastov, skla, elektroodpadu a
drobného stavebného odpadu.
Čo je drobný stavebný odpad definuje
zákon o odpadoch č. 223/200 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov a VZN
obce č. 6/2011 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom na území obce Lozorno v čl.
11 a to :
(1) Drobné stavebné odpady sú odpady
do 1 m3 odpadu za rok z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou
osobou – nepodnikateľom, na vykona-

nie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému
úradu, alebo pri ktorých nie je potrebné
ani ohlásenie stavebnému úradu.
Stavebný odpad je:
1. betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika
2. zmesi alebo oddelené zložky betónu,
tehál, obkladačiek a dlaždíc
3. výkopová zemina a kamenivo
4. izolačné a stavebné materiály aj na
báze sadry
Do stavebného odpadu nepatria materiály obsahujúce azbest alebo iné nebezpečné látky (eternitová strešná krytina,
azbestové rúry atď.)
(2) Držitelia drobných stavebných odpadov sú povinní odpad prednostne triediť
na jednotlivé zložky (druhy stavebného
odpadu podľa katalógu odpadov: kovy,
drevo, sklo, plasty...) a tieto účelne zhodnotiť.
V poplatku za komunálny odpad nie je
zahrnutý poplatok za likvidáciu odpadu zo

zberného dvora. Nie každý občan využíva
zberný dvor, preto je spravodlivejšie, ak si
poplatok za uloženie na zbernom dvore
platia len tí občania, ktorí tam drobný stavebný odpad vyvážajú.
Za separovaný odpad plasty, sklo a elektroodpad sa neplatí.
Miestny poplatok za komunálny odpad sú
povinní platiť všetci občania, ktorí produkujú v obci odpad a to podľa veľkosti
nádoby a frekvencie vývozu. V obci je zavedený množstvový zber, to znamená, že
je možné zvoliť si veľkosť nádoby a frekvenciu vývozu. Ceny za uloženie odpadu
na zberný dvor sú len čiastočné, obec za
uloženie KO dopláca.
Práve tí „menej majetnejší občania“ si
neplnia svoju povinnosť a stávajú sa z nich
neplatiči a obec dopláca na likvidáciu KO
a čiernych skládok z vlastných prostriedkov, ktoré by mohli byť využité inak.
Za odpovede na otázky ďakujeme p. starostovi Ľubomírovi Húbekovi

Informácia o mojom kandidovaní za poslanca do VÚC (Bratislavský samosprávny kraj
BSK) na volebné obdobie 2014 – 2017.
Vážení občania, dovoľte mi podať Vám v
krátkosti informáciu o mojom kandidovaní do VÚC (BSK) ako poslanec za X. volebný obvod s podporou strany SMER SD.
X. volebný obvod VÚC tvoria obce Lozorno,
Jabloňové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník,
Sološnica, Plavecké Podhradie a Plavecký
Mikuláš. Prečo som sa rozhodol kandidovať
za poslanca do VÚC? Jednak preto, že ma s
touto myšlienkou oslovila strana SMER SD
a tiež preto, že si myslím, že zastupovať nás
„podhorákov“ by mal človek, ktorý pochádza z niektorej dediny tvoriacej X. volebný

obvod. Nie, ako je tomu teraz, zastupuje nás
Bratislavčan, ktorý toho pre naše dediny doposiaľ veľa neurobil. Jednoducho sa chcem
aktívne podieľať na živote a budovaní VÚC,
chcem sa podieľať na zmene kvality života
občanov v obciach, ktoré budem v prípade
môjho zvolenia zastupovať. Samozrejme
myslím tým zlepšovanie života k lepšiemu,
či už v podobe budovania cestnej infraštruktúry, zabezpečenia sociálnych zariadení v
obciach, zlepšenie kvality školstva a tiež
podpory športu a mládeže... Samozrejme
svoje povinnosti ako starostu obce, plynú-

ce z môjho mandátu, si budem vykonávať
i naďalej podľa môjho najlepšieho vedomia
a svedomia...
Teším sa na Vašu volebnú účasť dňa
9.XI.2013 v Centre kultúry a vzdelávania
v Lozorne.
S úctou
Ľubomír Húbek - starosta

Vyhodnotenie letnej čitateľskej súťaže „Prázdninová knižnica 2013“
Do súťaže sa zapojilo 14 čitateľov, z toho 6 dospelých. Vypožičali si dokopy 138 ks kníh.
Víťazkou v kategórii dospelých je p. Emília Kelečínová, s počtom vypožičaných kníh 9 ks. V kategórii deti do 14 rokov je poradie takéto:
I.miesto Marcela Pirušová s počtom 45 ks vypožičaných kníh
II.miesto Simona Hojzáková s počtom 22 ks vypožičaných kníh
III.miesto Dominika Hojzáková s počtom 17 ks vypožičaných kníh
Roman Kvanka, manažer knižnice
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Maľovať prírodu je niečo neskutočné
dokončenie zo str. 1

Medzi ženami v speváckej skupine LOZA na podujatí Deň vína
Kde beriete inšpiráciu na tvorbu obrazov?
Priamo v prírode, keď idem bicyklom alebo
na prechádzke, ale najmä na výtvarných
plenéroch, vždy ma v prírode niečo osloví.
A potom buď maľujem priamo v prírode
alebo si to zachytím skicou, fotoaparátom
a maľujem doma .
Čím je pre vás maľovanie?
Maľovanie je predovšetkým mojou záľubou.
Radosť mám z toho ja, moja rodina a mojím
prianím bolo usporiadaním výstavy urobiť
radosť mnohým ľuďom. Budem rada, ak
táto moja záľuba osloví i ďalších nadšencov.
Máte maliarsky vzor?
Nemám konkrétny maliarsky vzor. Som
ešte v začiatkoch vlastnej tvorby, chcem sa
zdokonaľovať a posúvať sa ďalej, vnímam,
obdivujem a vážim si každý vytvorený obraz
od rôznych maliarov.

Pri maľovaní v Hrušove

Okrem maľovania sa venujete aj spevu,
ste členkou speváckej skupiny LOZA. Čo
pre vás spev znamená?
Spev je doplnkom v mojom živote. Vytvorili sme spoločne s V. Foltýnovou skupinku
9 žien, ktoré spojila láska k spevu, zaujímajú
sa o ľudovú hudbu a rady spievajú folklór.
Našim poslaním je, aby ľudová hudba
a slovenská ľudová pieseň oslovila čo najširšiu verejnosť a aby sa zachovala i pre ďalšiu
generáciu. Verím, že pri krásnej piesni aspoň na chvíľku zabudneme na každodenné
starosti a tešíme sa spoločne z každej novej
piesne.

jari až do jesene, pokiaľ nám to počasie dovolí. Som rada, že v Lozorne máme vytvorené vynikajúce podmienky pre tento šport,
vybudované sú 3 tenisové dvorce a zrekonštruovanú máme i budovu klubu. Organizujeme rôzne súťaže a turnaje v rámci TO
Lozorno. V tomto roku sme odohrali jarnú a
jesennú súťaž žien LADY MASTERS ZAHORAK./ Lozorno A,B - Záhorská Bystrica A,B
- PROSET Petržalka Bratislava/. Podrobnejšie informácie o tejto súťaži sa dočítate už
v tomto čísle Spravodaja.
Rozhovor pripravila Veronika Grófová

Z čoho pochádza názov LOZA?
LOZA je vlastne vínna réva. Preto každým
rokom organizujeme koncom mesiaca september posedenie pri vinárskych a vinohradníckych piesňach.
Mávate so skupinou LOZA vystúpenia aj
mimo Lozorna?
Áno spievame nielen v Lozorne, ale aj
v okolitých dedinách a mestách ako Plavecké Podhradie, Rohožník, Sološnica, Jabloňové, Stupava, Malacky, Doľany, Vinosady
a iné. Spievame pri rôznych príležitostiach,
napr. október ako Mesiac úcty k starším,
Vianočné posedenia, životné jubileá,
Dni zelá a samozrejme tým, že spievame
vinárske pesničky, tak častokrát spievame
pri otváraní pivníc, na degustáciách vína
a iných slávnostných podujatiach .

Osamelý v ohrade, olej

Akým ďalším aktivitám sa venujete?

Kostol sv. Kataríny v Lozorne,olej
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Okrem maľby a spevu je to aj šport, konkrétne tenis. Tenis je krásny šport a keďže treba
niečo robiť aj pre svoje zdravie, stretávame
sa s priateľkami pravidelne na kurtoch od

Hrušovské lazy, olej
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Naše mažoretky v Lozorne
Ešte ani poriadne nezačal školský rok a my sme sa už stihli zúčastniť
súťaže Trenčianska palička 2013. Táto súťaž sa konala 14. septembra a my sme na súťaž išli s dvoma vystúpeniami. Skončili sme na
peknom štvrtom mieste a priniesli sme si domov trofej s diplomom,
každé dievča dostalo aj medailu. Bola to ďalšia pekná akcia, ktorú
sme spolu prežili a chceli by sme poďakovať mamičkám, ktoré išli
s nami, za pomoc a tiež ďakujeme za ústretovosť ŠK Lozorno, ktoré
nám umožnilo celé prázdniny trénovať v areáli ŠK.
Dňa 4.októbra sme sa už po druhýkrát zúčastnili ako sprievodný
program našej rodáčky - kaderníčky pani Anežky Šteffekovej na Interbeauty 2013 a hneď na druhý deň ste nás niektorí mohli vidieť na
akcii „Posedenie pre našich dôchodcov“ v Centre kultúry Lozorno.

Na tvári nám žiari úsmev a na krku medaila
Tento rok je už piaty, čo fungujú u nás v Lozorne mažoretky a môžeme sa pochváliť, že tento školský rok nám pribudlo 9 nových dievčat
– prváčok, ktoré sú našou nádejou pre vytvorenie kategórie „deti“
(to sú dievčatká vo veku 6 – 8 rokov), ktorá u nás doteraz chýbala.
Ďalej máme 12 dievčat v kategórii „kadet“ a tri dievčatá v kategórii „junior“. Práve túto kategóriu by sme potrebovali posilniť, preto
dievčatá vo veku 12 a viac rokov neváhajte a príďte sa pozrieť na
naše tréningy - možno sa vám tento šport zapáči. Tréningy máme
každý utorok v telocvični ZŠ Lozorno od 13 do 16 hod.

Ako vidíte, máme pestrý program a to ešte nie je všetko. V nedeľu
27. októbra k nám zavítala pani Tereza Rejlová – niekoľkonásobná
držiteľka titulu Majster ČR v twirlingu a niekoľkonásobná držiteľka
titulu Majster Európy v mažoretkovom športe, ktorá k nám prišla
robiť twirlingový seminár. Všetky dievčatá - mažoretky sa na ňu veľmi tešili a bola to zase jedna pekne strávená nedeľa spojená s hudbou, tancom a spoločnými zážitkami.
Takže na záver by sme chceli ešte raz pozvať všetky dievčatá, ktorým
sa tento šport páči, aby prišli posilniť naše rady (aj keď nechodia do
tunajšej ZŠ) a spolu vytvoríme jednu veľkú „mažoretkovú rodinu“,
kde je stále veľa smiechu, hudby a tanca.
Dana Hurbaničová, vedúca krúžku mažoretiek
Foto: D.H. a Ľubomír Voštinár

V Lozorne máme nový bar
Alexis-coffe&cocktail bar vás srdečne pozýva na posedenie s
priateľmi. Ponúkame miešané alkoholické a nealkoholické drinky, horúcu čokoládu a lahodnú kávu. Tešíme sa na vašu návštevu.
S úctou kolektív baru Alexis.

Interbeauty 2013 si bez nás už ani nevedia predstaviť...

Otvárali sme program na Posedení pre dôchodcov
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Zo života našej školy

Dopravná výchova
V dňoch 10. a 11. septembra 2013 sme mali na našej škole prednášku pre žiakov I. stupňa spojenú s praktickými cvičeniami zameranými na ochranu našich detí na cestách. Chodci sú najzraniteľnejší
účastníci cestnej premávky, z toho tvrdenia vyplýva, že práve deti
sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky! Príčiny nehôd chodcov spočívajú v nedisciplinovanosti a nedodržiavaní pravidiel cestnej premávky. Preto musíme deti viesť aj k disciplinovanosti počas
pohybu na cestách a v ich blízkosti, a taktiež deti musíme naučiť
pravidlá cestnej premávky tak, aby si ich v plnej miere aj kvalitne
osvojili! Dopravná výchova pomôže deťom osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách. Deti budú vedieť dopravné situácie riešiť správne, budú opatrnejšie, pozornejšie
a rozvážnejšie (prevencia).

Čo záhradka dala a žiaci vytvorili
Rozvíjanie tvorivosti a predstavivosti, estetické cítenie a hodnotenie poznanej skutočnosti využili žiaci 5.A a B pri tvorbe svojich
diel. Diela boli vyrobené z ovocia a zeleniny, ktoré im dala ich záhradka. Práca ich natoľko zaujala, že si vytvorili výstavku na stoloch
v školskej jedálni. Ich práce obdivovali všetci žiaci i zamestnanci
školy, ktorí sa stravujú v našej jedálni a veríme, že im chutilo ešte
viac ako zvyčajne.

Dopravná výchova detí je významný prvok v znižovaní tragédií na
našich cestách! Projekt je realizovaný pod záštitou MŠVV a Š SR.

Naše ovocno - zeleninové výtvory

História školy - digitálna kronika
Už vieme, ako sa máme správať na ceste.
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Do sekcie O škole - História školy pribudol šk. rok 1947 - 1948.
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Škôlka v novom šate

Takto sme to zvládli
Po lete sa opäť otvorili brány našej materskej školy. Bolo to o to radostnejšie, pretože
sme deti mohli privítať v nových priestoroch. Pri tejto slávnostnej príležitosti prišiel
deti pozdraviť pán starosta a zaželal všetkým veľa pohody a radosti v každodennom
živote.
Moderný, účelný, pestrofarebný - to sú len
niektoré superlatívy nového pavilónu materskej školy, prístavbou ktorého sme získali ďalšiu triedu s kapacitou 20 detí. Prístavba má samostatný vstup, triedu, spálňu,
sociálne zariadenie, šatňu, riaditeľňu
a skladové priestory. Prepojená je s pôvodnou budovou. Vďaka všetkým zainteresovaným sa podarilo vytvoriť pre deti príjemné
prostredie na hry a edukáciu. V blízkej dobe
nám ešte zostáva dobudovať školský dvor.
Zakrátko tam pribudnú nové pieskoviská.
Postupne ho v spolupráci s OÚ chceme
zveľadiť tak, aby sme vytvorili harmonické,
estetické a funkčné miesto pre všestranné
vyžitie detí.

ovať sklad, vymaľovať a vymeniť podlahu
v jedálni.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorým záležalo na tom, aby bola prístavba zrealizovaná a včas dokončená. Taktiež rodičom,
ktorí sa zúčastnili na brigádach v interiéri aj
exteriéri MŠ.
Srdečná vďaka!
Jana Uhliarová, riaditeľka MŠ
Foto: Jana Uhliarová

Ľahostajné nám nie sú ani priestory v pôvodnej budove. Aj tie sme počas prázdnin
skrášlili. Tam sa nám podarilo zrekonštru-

V novej triede sa nám páči
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Živijó Anička!
divadlo, napísala veľa pesničiek, peknými
veršíkmi sa prihovorila kolegom na „Píle“,
speváčkam v súbore, turistom či dôchodcom v Klube dôchodcov v Lozorne, kde
pracuje už od roku 1991. Vždy s radosťou,
ochotou a láskou. Veľkou láskou sú pre ňu
hory. Ako mladá srna zdolávala v lete tohto
roku švajčiarske štíty. Miluje Tatry a naše

„búre“. (Keď nenájde hríby, aspoň 30 kliešťov si domov donesie.)
Anička, nech ti ešte dlho zdravie slúži, aby
sme sa mohli spolu s tebou zasmiať a veseliť
pri speve a zábave!
Tvoji priatelia

Fotka z mladosti
Aj jeseň života sa dá prežiť v pekných farbách. Vypovedá o tom množstvo kytíc,
vinšov i gratulácií, ktoré pani Anička HÁJKOVÁ v týchto dňoch prijala. Dožiť sa tohto
veku je šťastie. Dožiť sa ho v zdraví, v plnej
sile, v práci, pri zábave, v kruhu najbližších
a pri takom množstve priateľov je Boží dar.
Priatelia sú dôležití pri vážnych veciach,
ale aj tam, kde sa dá zažiť radosť a veselosť.
A tam mala naša milá jubilantka vždy prím.
Rada spievala, rada tancovala, rada hrala

Medzi ženami v speváckej skupine

Záhorácke okienko ...“ Tecinko, maminka vás prosá, či by ste k nám

nemohli dojdzít v sobotu večer, budeme číchat turošinu.“...

Ná dobre, aj bych došua, kebych vjedzeua,
že tam nebude ta Teréza – pletkárňa. Loni
takých pletek narobiua, ...hríchu sem mjeua
plný dúm. Ríkaua o mje, že sem si furt enem
teho vareného vína ulévaua. A to nebyua
žádna právda. Ano „uléua“ sem si, ale lipinového čaju a tam nebyua ani špetka alkohólu. Co sem já nejaká ožralica? Ale šeci o mje
vjedzá, že vječinu hubu suším a né jak ona
šeckého huadná a na šecko ji okále vylezajú.
Ale dobre, povjedz materi, že dojdem. Zeberem aj chuapcu, víš isce bude hodne mjakej
turošiny, ked tento rok byu taký o ničem,
nech si chuapci opekajú ve šporhéce. Dzeci budú mjet radost. Už kvúli ním pújdem.
Šak ten starý enem co dojde dom, nají sa,
utre hubu a podho do šenku. A tí chuďata
nenechám samé.
„Jéj, tecinko, to bude dobre, budete nám vyprávjat o bosorkách? Ja už sa nebojím.“
No isce, a do rána sa poščíš. Né, né. Nebudem ich privouávat. Dosci mi strachu nahnali, ked sem byua dzívka. Ked si zmyslím,
ked sem Janka vyprovádzaua, je pravda,
byuo už trochu po pú noci.... Enem vrátka
vŕzgli, zapadua haspra, hned byu bosorek
plný dvúr. A už aj išli po Jankovi. Kebych
ho friško nebyua pusciua do ňutra, nevím,
nevím jak by dopadeu. Do rána sme nespali, trásli sme sa od strachu. Jéjdanenky,
ani spomenút si na to nesmím. Ale kmot-
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ra povidali, že isce nám to byuo súdzené.
Spouem ostat, myslím. Aj ked si fčil neraz
povím, že radči si ho mjeli tí bosorky vzít.
A on zas poví, že už vtedy sem byua s čertem spráhuá. Ale co to žaujem. Dojdem,
povjedz materi že dojdem. Ale žádné puané
reči vést s vama nebudem. Dojdem, aby sem
vám enem pomohua. K vám ráda dojdem, tí
trnkové osúchy, co maminka tvoja loni na-

pékua, jéj, tí byli dobré. Nevjedzeua sem sa
ich vynajest. Ešče že to byuo čím zapit. To
varené vínko dobre hríuo. Ale aj robota išla
od ruky. Ale je právda aj huba. Jak mašinkver. Ale já tam idem kvúli roboce. Šak ráda
pomožem kde možem. Pripomeň mamince
enem aby nám tam nebyuo zima.

„Zdravie pod pokličkou„
Pozývame Vás na besedu o zdravom životnom štýle s hlavným zameraním na pôsobenie potravín a spôsobu stravovania na naše zdravie, ktorá bude v CK Lozorno dňa
14.11.2013 o 19:00 hod. v Klube mladých (1.posch.).
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Jesenné Centrum kultúry
Po prázdninovej odmlke sme v septembri
potešili našich malých divákov ďalšou Rozprávkovou nedeľou. Čakalo na nich divadlo Jaja s interaktívnym predstavením Námorníci verzus Piráti. Deťúrence sa v deji
preniesli na šíre more, zažívali rôzne dobrodružstvá a s radosťou sa zapájali do boja
proti morskej oblude. Po predstavení ich čakala sladká maškrtka a výtvarná dielnička.

Smelí námorníci sa pripravujú na boj s morskou príšerou
Počas celého mesiaca september sme mohli na chodbách Centra kultúry obdivovať
nádherné obrazy Vlasty Hubkovej. Výstava mala názov „Úlet do prírody“ a tí, čo
ste mali možnosť ju vidieť, určite uznáte,
že pohľad na obrazy zobrazujúce prírodu,
stromy, kvety a drevené domčeky prinášal
potešenie a relax.
Koncom mesiaca usporiadala spevácka
skupina Loza v spolupráci s CK Lozorno
podujatie s názvom Deň vína. Toto podujatie býva každoročne zamerané na vinársku
a vinohradnícku tematiku. Po minulé roky
mali väčšinou hudobných hostí (rôzne zbory zo Slovenska, ale aj zo zahraničia), tento
rok však zvolili zmenu a mali hostí divadelných. Záhorácke divadlo zo Senice v spo-

Deti z MŠ vždy vyčaria úsmev

Mladšie deti zo speváckej skupiny Vega

lupráci s divadelným súborom Svatopluk
z Hodonína nám zahralo komédiu Osudy
jedného vinára. Hra je naštudovaná v záhoráckom a moravsko-slováckom nárečí
a diváci sa mohli tešiť zo skvelých hereckých
výkonov (medzi inými aj nášho rodáka Janka Želipského), tanec, živú cimbalovú hudbu a malú ochutnávku vína po predstavení.
O ochutnávku sa postaralo okrem divadelníkov aj naše Poľnohospodárske družstvo
Lozorno a dievčence z Lozy.

mažoretky, po nich sa starkým prihovoril
pán starosta a Adrika Jánošová. O kultúrny program sa postarali deti z MŠ Lozorno, mužský spevácky zbor Enem Tak
a detská spevácka country skupina Vega
zo Zohoru. Vega prišla v zostave mladších
a starších detí a obidve skupiny boli skvelé.
Piesne, ktoré spievali, väčšina ľudí poznala
a spievala si s nimi. Na stoloch nechýbalo
malé občerstvenie a na tvárach ľudí spokojný úsmev.

Už tradične v októbri robieva kultúrna komisia v Lozorne posedenie pre dôchodcov
v rámci Mesiaca úcty k starším. Tak bolo
i tento rok. Program otvárali naše malé

B.H.
Foto: Barbora Hurajová, Vojtech Valach a Denisa Komíneková

Herci na čele s našim rodákom Jankom Želipským (štvrtý sprava) boli skvelí a zožali potlesk

Staršie dievčence zo skupiny Vega rozospievali
sálu

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno

Centrum
kultúry
Lozorno

17.november 2013 o 16:00 hod.
Ako išlo vajce na vandrovku alebo
Putujeme letom svetom.
Divadlo ZkuFraVon (hrajú Maťo Žák
a Andrej Šoltés)
v pořadu

Lenka Filipová
Sean Barry irská harfa
Jindřich Koníř klávesy

www.lenkafilipova.cz

www.dan-production.cz

CENTRUM KULTÚRY LOZORNO

11. november 2013
19:00 HOD.

Vstupné: 13 €

Predpredaj vstupeniek od 28.10.2013 v CK Lozorno,
v pracovných dňoch od 16:00 – 20:00 hod.

Centrum kultúry | Zvončínska 3 | 900 55 Lozorno | 02/ 65 45 84 33-34 | centrum.kultury@lozorno.sk |

Centrum kultúry
a vzdelávania
Lozorno

www.lozorno.sk

Deti a aj ich rodičia sa dozvedia nielen to,
ako to bolo s putovaním po svete, ale aj to,
čo sa stalo s vajcom nakoniec...Ako názov
divadla napovedá, celé predstavenie herci
vytiahnu z kufra von a k tomu povyťahujú
hromadu gagov, prvky žonglovania, zopár
skoroživých zvierat a kopu vylomenín.
Vstupné: 2 €
Deti majú v cene vstupného aj sladkú
maškrtku a výtvarnú dielničku.
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Sv. Vendelín

Naša obec nie je veľmi známa množstvom
historických pamiatok a práve to robí tie,
ktoré máme, zaujímavými. Preto si teraz
predstavíme Kaplnku sv. Vendelína a svätca, ktorému je zasvätená.
Kaplnka sv. Vendelína bola postavená v
roku 1729, čo sa pravdepodobne viaže k založeniu lozornianskej farnosti. Kostol bol v
obci však postavený oveľa skôr, a to ešte v
časoch, keď obec patrila pod zohorskú farnosť, kde sa viedla aj matrika. Postavením
kostola a vznikom farnosti bola presunutá
do Lozorna. Kaplnka sv. Vendelína je baroková, čomu zodpovedá najmä jej interiérová výzdoba a bola postavená vďaka podpore
grófa z rodu Károlyi de Nagy Károly, ako
uvádza monografia o obci Lozorno. Zaujímavé je, že v tejto dobe Lozorno patrilo k
Stupavskému panstvu, ktoré začiatkom
18.st. ešte prináležalo Pálffyovcom. Károlyiovci sa stávajú jeho vlastníkmi až v druhej
polovici 19.st.
Tak, ako je to aj u ostatných svätcov, ktorých
si v Lozorne najviac pripomíname, i uctievanie sv. Vendelína je úzko spojené so životom
bežných ľudí a zároveň poukazuje na tradičné zamestnanie našich predkov, keďže sv.
Vendelín bol najmä ochrancom dobytka.
Ani to ale nezabránilo tomu, aby kaplnka
postupne nechátrala. Dokonca i vizitácia z
roku 1875 spomína, že by potrebovala opravu. Tej sa nakoniec aj dočkala, avšak trvalo
to niekoľko desiatok rokov a to presne roku
2009 (dokončená bola v roku 2010).
O živote sv. Vendelína nie je známe veľmi
veľa, dokonca sa nespomína ani v Martyrologium Romanum, čo je oficiálna martyrológia,
ktorá obsahuje zoznam svätcov uznaných
rímsko-katolíckou cirkvou. To znamená,
že svätci obsiahnutí v tejto zbierke môžu

byť patrónmi určitých miest a ich meno sa
nachádza v liturgickom kalendári (Vendelínovo nie). V Trierskej diecéze (Nemecko),
ktorá je úzko spojená s jeho životom pustovníka, si ho uctievajú 22. októbra. Hovorí
sa, že Vendelín bol synom škótskeho kráľa/
náčelníka Forchada (Ferchardus, Ferqhuard,
Farquar)1 a kráľovnej Ireliny2, ktorý sa narodil okolo roku 554. Ako veľmi mladý, už
vtedy hlboko oddaný Bohu, utiekol z domu
a vydal sa na púť do Ríma, aby dostal požehnanie od pápeža. Domov sa však nikdy
nevrátil. Pri ceste naspäť sa usadil v meste
Westricht v Trierskej diecéze. Avšak podľa
legendy žil až príliš záhaľčivo, čo sa znepáčilo miestnemu šľachticovi. Podľa inej verzie
tohto príbehu to bolo tak, že Vendelín žobral a istý šľachtic ho obvinil z toho, že by
si mohol na živobytie radšej zarobiť, keďže
je zdravý, mladý muž. A tu sa legenda opäť
rozchádza. Podľa jedného zdroja sa stal
zázrak (neuvádza sa aký), ktorý presvedčil
tohto šľachtica, že sa naozaj jedná o človeka
dobrého srdca oddaného Bohu a preto mu

nič nestalo a akoby zázrakom sa mu vyhýbali všetky choroby. Keď si to šľachtic uvedomil, už nemal žiadne námietky týkajúce
sa jeho života. Po tejto príhode sa Vendelín
utiahol do ústrania a začal žiť ako pustovník. Neskôr sa k nemu pridali ďalší pútnici
a pustovníci a spolu založili benediktínsky
kláštor v Tholey3, ktorého sa roku 597 stal
Vendelín predstaveným. Tu aj roku 617 zomiera a je pochovaný vo svojej izbe, kde neskôr vyrástla kaplnka a neskôr kostol (malo
to posilniť účinky jeho patrónstva) a v blízkosti bolo založené mesto, ktoré nesie jeho
meno: Sankt Wendel. Jeho atribúty sú úzko
spojené s pastierskym povolaním a preto
býva hojne vyobrazovaný s pastierskou
palicou, klobúkom, modlitebnou knižkou
a zvieratami ako prasa, krava či ovca (najčastejšie). Niekde je možné pri jeho nohách
vidieť korunu a štít, čo poukazuje na jeho
svetský život, či skôr to, čo opustil.
Denisa Lehmanová
Foto: Barbora Hurajová

Foto z tohtoročnej procesie ku kaplnke
dovolil utiahnuť sa do samoty, dokonca mu
vybudoval pustovňu. Meno Vendelín (Wendelinus, Wendalinus, Wendel) totiž znamená
pútnik alebo pustovník. Podľa inej legendy
sa stal pastierom, aby presvedčil spomínaného šľachtica o svojej pracovitosti. Najprv
sa staral o svine, avšak tie rástli rýchlo a
potrebovali jeho sústavnú starostlivosť a
tak mu nezostal čas na rozjímanie a modlitby. Preto sa rozhodol to skúsiť s kravami a
najprv sa mu táto práca páčila, keďže kravy
boli malé a nebolo potrebné im venovať toľko času, ale ako rástli, bolo to viac a viac náročné. Situácia sa zopakovala a preto mu dal
šľachtic na starosti ovce, čo sa považovala
za najľahšiu prácu, ktorú bežne robili deti,
či starí ľudia. Konečne mal dosť času na
modlitby. Vendelínovmu dobytku sa nikdy

Pohľad dovnútra kaplnky sv. Vendelína v Lozorne

Podľa dobových kroník vládca, či vládcovia s daným menom žili až po smrti Vendelína. Preto je viac ako otázne koho synom bol a odkiaľ naozaj pochádzal.
Škótsko bolo danej dobe rozdelené na niekoľko kráľovstiev a prechádzalo procesom pokresťančenia.
3
Podľa historických dokumentov kláštor vzniká až roku 630.
1
2
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Naša „psia“ povinnosť
Týmto príspevkom začíname dialóg o čistejšom, kultúrnejšom Lozorne, v ktorom nám
určite nebudú chýbať zdanlivo neriešiteľné
otázky cigaretových odpadkov, nočného pokoja, nedeľňajšieho rachotu kosačiek a hluku i
pachov prichádzajúcich z nelegálnych „dielničiek”. Vaše reakcie a nápady, milí spolu-Lozorňania, sú očakávané a vítané u nás v redakcii
Spravodaja.

Maskot kampane
Nieto nad lásku psa k svojmu chovateľovi,
a to napriek tomu, že často nechávame našich miláčikov dlho zavýjať osamote, nepozdravíme ráno, nepohladkáme na dobrú
noc a nezaželáme dobrú chuť. A nieto pre
psa krajšej odmeny ako ísť na prechádzku
poza svoj okukaný plot. Majitelia, avšak,
v tomto prípade zvyknú mať za lubom
„vedľajší “ úmysel – zachrániť svoj trávnik
a ušetriť si upratovanie za svojim psom.
A sme pri merite veci: psie výkaly na verejných priestranstvách a obecných cestách, ktoré dokonca sú často postavené na
súkromných pozemkoch.
Aj keď necháme estetiku bokom, psie výkaly, bohužiaľ, nie sú ani zďaleka dobrým
hnojivom. Ba naopak, patria k tej istej skupine toxických chemikálií ako herbicídy, to
jest odfarbia a spália trávnik. Je tu aj niečo
vážnejšie, ba aj nebezpečnejšie, pretože sa
dotýka zdravia – nášho a našich detí. Psie
výkaly, totiž, sa priam hemžia fekálnymi
baktériami (vrátane smrtiacej E. coli), ktoré
sú známe ako pôvodcovia krvavých hnačiek, obličkových ochorení a vážnych črevných problémov. Pre porovnanie, len 1 gram
psích výkalov obsahuje 23 miliónov takýchto zákerných baktérií.

A preto je také dôležité upratať za svojim
psom, pričom čím rýchlejšie tým lepšie.
Ide o to, že keď výkaly vysychajú, vajíčka
spomenutých parazitov dozrievajú a zostanú infekčne aktívne celé roky. Za účelom
zmiernenia takéhoto nebezpečenstva a
výchovy k civilizovanejšiemu užívaniu verejných plôch a komunikácií Obecný úrad
v Lozorne investoval do zberných košov
vybavených zásobníkmi vreciek pre psie
fekálie. Koše boli umiestnené na obecných
pozemkoch vhodných pre venčenie psov.
Ale práve tu je pes zakopaný: celé mesiace
ostávajú panensky prázdne! Keď vezmeme
do úvahy, že obec Lozorno legálne chová
okolo 600 psov a len štvrtina z nich si „uľaví“ niekde v dedine, tak to nám nejako vyjde
na cirka 150 zvierat krát, povedzme, 100
gramov výkalov krát 23 miliónov zákerných
baktérií denne, vrátane E. coli a desiatky
iných druhov črevných parazitov. Závratné
množstvo, škoda však, že nejde ani o koruny ani o eurá.
Veru, každý má hlavu plnú tohto svojho
smútku. Kým obecný úrad v Žiari vyzýva
„psíčkárov“ včasne nahlasovať potrebu nových košov, aby tie skoršie umiestnené neboli príliš preplnené, starosta má hlavu plnú
smútku, ako presvedčiť lozorňanských chovateľov použiť na prechádzkach vrecúško a
uctiť jeho obsahom nepoškvrnené, dychtivo
čakajúce koše.
Kiež by také bezúhonné a voľné od psích
výkalov boli naše viac namáhané ulice a Kozinec!

Asi je na čase pripomenúť „delikventom“,
ako si majú počínať v zmysle všeobecne záväzných nariadení o čistote a podmienkach
držania psov, keď sa stane, že ich chovanec sa vyšpiní na verejný/súkromný trávnik alebo chodník. Poobzerať sa dookola
a rýchlo zutekať zrejme nie je riešením pre
budúcnosť. Do kampane sa aktívnejšie zapojí kamerový systém, dobrou taktikou tiež
je vzájomné upozorňovanie a dohľad.
Záverom, ako podnet môže poslúžiť svojské, vtipné ale aj výsostne účinné riešenie
problému psích fekálií v jednom španielskom mestečku. Po dohode s niekoľkými
súkromnými firmami a dobrovoľníkmi, tamojšia samospráva začala pravidelne využívať zábery svojho kamerového systému
ale aj normálne sledovanie na identifikáciu
mena a rasy „previnilých“ psov. Nájsť majiteľa a zistiť adresu nebolo potom ťažkou
úlohou. A tak dobrovoľníkmi starostlivo
zozbierané fekálie sa zabalili do škatule
s oficiálnym logom mestečka i nápisom
„Stratený majetok“ a poputovali poštou
k „majiteľovi“. Počas prvého týždňa kampane páchnucu poštu dostalo 147 domácností – naozaj drahý špás pre samosprávnu
pokladňu! Ale 70-percentný pokles zašpinenia určite stál za to. Existujú samozrejme, aj
priam smiešne jednoduché a lacné riešenia,
a to v zmysle starej múdrosti, že najlepší policajt je naše vlastné svedomie. Hovorí sa, že
slušný človek sa hanbí aj pred svojim psom.
OZ Z-Orech a milovníci životného prostredia
z Lozorna
Foto: E.N.

Za tucty cigaretových odpadkov a výkaly pri lavičke v Kozinci môžeme my sami, Lozorňania.

Na vysvetlenie
V minulom čísle Spravodaja bolo v rámci článku od OZ Z-Orech spomínané parkovisko pri škôlke, ktoré dal Z-Orech postaviť z vlastných prostriedkov. Niektorí ľudia si ale mylne vysvetlili, že sa jedná o nové veľké parkovisko, ktoré dala postaviť
obec v spolupráci s materskou školou. Takže aby sme to uviedli na správnu mieru, ide o menšie parkovisko, ktoré tam bolo
na iniciatívu združenia postavené skôr, ešte v minulom volebnom období a slúži na otáčanie vozidiel počas najrušnejších
hodín v čase odovzdávania detí. Tým sa zachoval vzhľad ulice a neničí sa pôvodný trávnik a záhony kvetov.
Red.
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Tréningy Ninjutsu a
sebaobrany pre deti v
Jablonovom
Od októbra sa v Jablonovom cvičí tajomné
bojové umenie Ninjov. Ninjutsu by sa dalo
charakterizovať takto: ten kto chce byť ninjom, musí byť silný, musí poznať a vedieť, musí
byť odvážny a musí zotrvávať v tichosti.
Tréningy sú určené pre deti od 6 do 12
rokov. Tréningy prebiehajú v Kultúrnom
Dome v Jablonovom, každý pondelok a
stredu.
Časy tréningov:
Pondelok: od 16:00 do 17:30 hod.
Streda: od 17:00 do 18:30 hod.
Každý nový záujemca o tréning si môže
prísť vyskúšať 2 tréningy zdarma a potom
sa môže rozhodnúť, či chce pokračovať v
ďalšom výcviku.
Tréning je prispôsobený veku a fyzickej
kondícií žiakov. Tréningy sú okrem techniky obohatené o rôzne hry na rozvoj sily,
postrehu a pohyblivosti.
Čchi kung pre dospelých
Od septembra pokračuje aj čchi-kungové
cvičenie pre dospelých. V ktorom je zahrnuté okrem čchi kungu aj zostava na posilňovanie fyzickej sily s vlastným telom tzv.
,,prirodzená gymnastika,,.
Noví záujemcovia si môžu prísť vyskúšať
prvé cvičenie zdarma.
Čas cvičení:
Pondelok: od 18:00 do 19:00 hod.
Streda: od 18:35 do 19:35 hod.
Cvičenie pre dospelých je vždy po tréningu
ninjutsu. Priestor je vybavený podložkami
na cvičenie (tatami), treba prísť už v športovom oblečení.
Informácie o nábore a tréningoch: tel.: 0949
141 819 alebo web: www.ninjutsu8smerov.sk
Jaroslav Dávidík,tréner
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Znova na Mont Blancu
V septembri sme uskutočnili výstup na
Gerlach. Nakoľko sme traja z nášho oddielu
inštruktormi vysokohorskej turistiky a veľa
našich turistov má základy VHT, môžeme
sa v našich veľhorách pohybovať po neznačkových končiaroch. Preto aj tento rok sme
okrem Gerlachu vystúpili peši aj na Lomnický štít a Ľadový štít.
Alojz Dvoran, KTL

Naši turisti na Gerlachu
Začiatkom augusta po návrate zo Švajčiarska sme využili dobrú aklimatizáciu
na výstup na Mont Blanc. V zostave Roman Dujnič, Ľuboš Vavrinčík, Martin Sláma, môj kamarát Vojto z Piešťan a ja prvý
deň za pekného počasia sme vystúpili do
3 800 m. Na novopostavenej chate Gouter
sme prenocovali a ráno o druhej hodine sme
vyrazili na vrchol. Počasie sa zhoršilo a fúkal
vietor rýchlosťou 70 km/h, padal sneh, ale
nad Valotkou sa to postupne trhalo a tak
sme výstup úspešne zdolali.

Členky tenisového oddielu Lozorno sa stali
spoluzakladateľkami súťaže družstiev žien
v tenise pod názvom Lady Záhorak Master
0. ročník 2013.

Na vrchole Mont Blanc

Stolnotenisový oddiel
Ani sme sa nenazdali a po ukončení uplynulého ročníka sa začala práca pre funkcionárov stolnotenisového oddielu na zabezpečení ďalšieho ročníka 2012 - 2014 v stolnom
tenise. Nakoľko v ročníku 2012 - 2013
úspešne obstáli v jednotlivých ligách obidve
družstvá, tak sme mali právo hrať aj v nastávajúcej sezóne. Toto právo sme aj využili
a prihlásili naše družstvá do 4.ligy (A mužstvo) a do 6.ligy (B mužstvo). Okrem niektorých nevyhnutných administratívnych
úkonov, ako sú podanie prihlášky, uhradenie štartovného a vybavenie registračných
preukazov sa nám podarilo pritiahnuť troch
nových hráčov, čím sa výrazne zvýši konkurencia najmä v B družstve. Čo sa týka materiálno – technického zabezpečenia, výbor
zakúpil ohrádky, ktoré slúžia ako predelenie
hracieho priestoru, najmä pri súťažných
zápasoch, Tým sme napravili nedostatok,
ktorý nám bol v minulosti viackrát vyčítaný
ako nedostatočná úprava hracieho priestoru. Ďalej výbor zakúpil pre obidve družstvá
jednotné športové dresy a šortky, takže môžeme svoj oddiel reprezentovať veľmi slušne aj navonok. Za uvedené materiálne zabezpečenie a vytvorenie podmienok by som
sa aj touto cestou chcel poďakovať výboru
ŠK. Leto rýchlo ubúdalo a náš stolnotenisový oddiel začal s prípravou na novú sezónu
posledný augustový týždeň, nakoľko nová
sezóna začala v prvý októbrový týždeň. V
čase písania tohto príspevku A mužstvo má
za sebou po prvom kole jednu prehru, keď
sme nedokázali nastúpiť v najsilnejšom zložení. B mužstvo má bilanciu jednu výhru a
jednu prehru po dvoch kolách. Všetci pevne
veríme, že sa naše mužstvá vzchopia na začiatku súťaže a postupne budú predvádzať

Lady Zahorak
Master

adekvátne výkony, čím len potvrdia svoje
opodstatnené postavenie v príslušných súťažiach. Záverom môjho krátkeho zhodnotenia činnosti STO v medzisezónnom období mi dovoľte pozvať všetkých priaznivcov
stolného tenisu k povzbudzovaniu našich
mužstiev v domácich zápasoch.
Najbližšie súťažné zápasy budú:
8.11.2013 – Lozorno B – Devínska Nová Ves
13.11.2013 - Lozorno A – Most pri Bratislave A
27.11.2013 – Lozorno A – Pezinok
29.11.2013 – Lozorno B – Most pri Bratislave B
6.12.2013 – Lozorno B – Mostex Rača B
13.12.2013 – Lozorno B – Slovenský Grog B
Všetky zápasy začínajú o 18:30 hod.
Zároveň Vás všetkých pozývame na Vianočný turnaj, ktorý bude 28.12.2013 od
9:00 hod. (predbežný termín). Bližšie informácie sledujte na webe a v rozhlase.
Rudolf Sirota, predseda STO
Foto:Vojtech Valach

Do súťaže s presným súťažným poriadkom,
sa k sekretárovi Ing. Martinovi Fillovi zo
Záhorskej Bystrice prihlásilo 5 družstiev
(1x Petržalka, 2x Lozorno, 2x Záhorská
Bystrica). Celkove bolo nominovaných 22
hráčok.
Súťaž prebehla v dvoch kolách – jarné a jesenné, pričom sa uskutočnilo 20 stretnutí
striedavo raz doma raz u súpera. Každé
stretnutie tvorili 3 zápasy - dve dvojhry a
jedna štvorhra. Domáci zabezpečili okrem
kurtov príjemnú atmosféru s pohostením.
Hralo sa nielen podľa olympijského hesla
„nie je dôležité vyhrať, ale sa zúčastniť“.
Prínosom bola radosť z hry s novými neznámymi hráčkami, porovnávanie úrovne hry, kondičky ako aj uvedomenie si, čo
s nami dokáže robiť „stres“ z túžby dobre
hrať nielen za seba, ale aj za družstvo.
Výsledný rebríček vedie po 0. ročníku družstvo Proset z Petržalky, druhú priečku vybojovali hráčky Záhorská Bystrica A, tretiu
Lozorno B a štvrtú Lozorno A . Štafetu uzatvorili tenistky zo Záhorskej Bystrice B.
Celkove sa hralo 60 zápasov a hráčkam patrí veľké uznanie! Poďakovať však chceme
všetkým, čo nás povzbudzovali a pomáhali
v priebehu súťaže, najmä však sekretárovi
Ing. Martinovi Fillovi.
Vivat nový ročík 2014!
Mária Mušková, Foto: M.M.
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Z denníka obecnej polície
V čase o 03:04 hod. hliadka prevzala anonymný oznam, že ako sú vojenské bytovky
niekto ruší nočný kľud. Hliadka kontrolou
na mieste zistila, že dva mladé páriky z
bytovky sedia za bytovkou, grilujú a rozprávajú sa. Nakoľko bolo ticho, tak aj vrava
bola viac počuť. Hliadka upozornila osoby,
aby nerušili nočný kľud, pričom prisľúbili,
že budú rozprávať tichšie.
V čase o 23:40 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie o rušení nočného kľudu na
ul. Pri Majeri. Obecná polícia vec preverila, pričom prebiehala oslava. Majitelia boli
upozornení, čo vzali na vedomie.

Jún 2013:
Hliadka Obecnej polície bola požiadaná stálou službou OO PZ Stupava o preverenie
oznámenia ohľadom dymu pochádzajúceho
z kolónie. Bolo zistené, že dym išiel z jedného zo dvorov na ul. Jelšovej, kde obyvatelia
boli upozornení na protiprávne konanie a
oheň bol hneď zadusený.
V čase o 09:10 hod bola hliadke Obecnej
polície nahlásená nehoda na železničnom
priechode na Športovom námestí. Po príchode na miesto bolo zistené, že na železničnom prejazde bol počas jazdy nákladného motorového vlaku zachytený cyklista.
Na miesto bol privolaný MUDr. Cikora, ktorý spolu so zdravotnou sestričkou poskytli
prvú pomoc do príchodu rýchlej zdravotnej
služby, ktorá poškodeného odviezla do nemocnice. Zároveň bolo informované Oddelenie Dopravných nehôd OR PZ v Malackách a tiež inšpekcia ŽSR, ktorí dorazili na
miesto do niekoľko minút. Hliadka Obecnej
polície poskytla záchranným ako aj bezpečnostným zložkám súčinnostnú pomoc pri
realizácii resp. dokumentovaní nehody.
Na tunajšiu stanicu Obecnej polície prišla
občianka Lozorna, ktorá uviedla, že sa bojí
ísť domov, nakoľko z väzenia prišiel jej bývalý priateľ a tento sa jej vyhráža. Bola vykonaná previerka, nájdený podozrivý, ktorý išiel smerom na autobusovú stanicu a
tomuto bolo rázne dohovorené. Poškodená
odmietla podať trestné oznámenie .
V nočných hodinách hliadka vykonala preverenie o narušení objektu jedálne v ZŠ.
Objekt bol skontrolovaný spoločne so školníčkou, pričom bol nepoškodený.
Júl 2013:
OP oznámil občan, že na ul. Staničnej sa
ešte o 23:30 h vykonávajú stavebné práce,
pričom uvedená skutočnosť bola preverená
a zakladala sa na pravde. Tieto práce boli ihneď zastavené a stavebník bol upozornený
na nočný kľud začínajúci o 22:00 hod. Vec
bola vyriešená pohovorom.

| 16 |

OP vykonala asistenciu pri dopravnej nehode dvoch motorových vozidiel na ul.
Zvončínskej, kde došlo k nehode vozidiel pri
otáčaní. Ku zraneniu osôb nedošlo. Účastníci sa dohodli na mieste. Zabezpečený
mechanizmus ku vytiahnutiu motorového
vozidla z kanála.
V čase o 22:20 hod. hliadka OP na Športovom námestí kontrolovala osoby z Považskej Bystrice, ktoré sa správali hlučne, pričom boli upozornení, že rušia nočný kľud.
Následne sa stíšili a odišli na ubytovňu.
V nočných hodinách bolo telefonicky na
tunajšiu OP oznámené, že na Železničnej
ul. sa nachádza zbitý občan. Po príchode
na miesto činu bolo zistené, že sa jedná o
občana z Poľska, ktorý bol pod vplyvom
alkoholu a na tele mal krvavé rany. Hliadka
z jeho vysvetlenia vyrozumela, že bol zbitý
a okradnutý asi troma mužmi. Na miesto
sa dostavil tiež svedok, ktorý uviedol, že
na mieste videl, ako medzi sebou zápasia
poškodený a nejaký starší Róm. Vzhľadom
k tomu, že v danom prípade sa jednalo o
podozrenie zo spáchania trestného skutku lúpeže, boli telefonicky informované
zložky štátnej polície. Podľa popisu, ktorý
udal svedok incidentu, bol hliadkou Obecnej polície zistený možný páchateľ skutku.
Ten bol hliadkou obecnej polície vypátraný
a odovzdaný štátnej polícii. Na mieste zasahovala záchranná zdravotná služba, ktorá
si poškodeného zobrala na ošetrenie, ako aj
príslušníci štátnej polície z Malaciek a Bratislavy s vyšetrovateľom a psovodom. Miesto
činu si prevzal po príchode vyšetrovateľ z
OR PZ Malacky .

bol upozornený na protizákonné konanie.
Manželka bola upozornená, že môže na
manžela podať trestné oznámenie.
Hliadka kontrolou kamery kamerového
systému zistila, že občianka z ul. Jelšovej
umiestňuje domový odpad mimo pristavené kontajnery (na futbalové ihrisko v ul.
Jelšová cca 20 m od kontajnerov). Po dohovore osoba odpad odstránila.
August 2013:
Na OP oznámil občan Lozorna , že do rodinného domu, ktorý je tiež dom jeho svokry
sa vlámal jej bývalý druh. Po príchode na
miesto bolo zistené, že dom je uzamknutý a dcéra od domu matky kľúč nemá. Po
príchode poškodenej, ako aj štátnej polície
hliadka OP prepátrávala okolie a našla
podozrivého, pričom ho odovzdala príslušníkom OO PZ Stupava, ktorí ho odviezli
vyšetrovateľovi OR PZ v Malackách pre
pokračovanie na str. 17

Letí letí, všetko letí....aj igelitky lietajú.

V čase o 05:00 hod. bolo hliadke nahlásené,
že na križovatke Staničná a Nová je nejaká
partia, ktorá sa správa hlučnejšie. Hliadka
na mieste našla 5 mladistvých, ktorých napomenula aby sa správali tichšie, nakoľko je
ešte nočný kľud.
V nočných hodinách bolo na obecnú políciu
oznámené o domácich nezhodách medzi
manželmi. Hliadka spoločne s príslušníkmi
z OO PZ Stupava vykonala zákrok a manžel

Aj takýmto spôsobom sa niektorí naši nezodpovední spoluobčania zbavujú odpadu a vytvárajú nelegálne skládky.
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dokončenie zo str. 16
podozrenie z trestného činu porušovanie
domovej slobody ako aj poškodzovanie
cudzej veci.
V nočných hodinách bol oznámený pokus
krádeže transformátora firmy BVS na Artézskej studni. Vec bola preverená spoločne
s OO PZ Stupava. Transformátor neodcudzili, len odmontovali káble a vypustili olej.
Prepátrané okolie bez kladného výsledku.
V ranných hodinách oznámila pracovníčka
CBA na ul. Hlavnej krádež vlámaním do
potravín, pričom bolo zabezpečené miesto
činu do príchodu OO PZ Stupava a prepátrané okolie. Poškodený bol alarm, žiadny
signál o narušení. Majiteľ sa nachádzal na
dovolenke.
Vo večerných hodinách v čase od 20:30 hod
do 00:00 hod. bola vykonaná regulácia dopravy na ul. Staničná, Nová, Nám. Sv. Kataríny a Zohorská pri preprave nadrozmerného nákladu. Pri prácach premostenia mostu
na ul. Staničnej došlo k poškodeniu vozovky
mechanizmom, načo boli upozornení pracovníci firmy zodpovedajúci za logistiku.
Taktiež bol vyrozumený starosta obce, ktorý bol na mieste tiež prítomný.
Hliadku požiadali o súčinnosť kolegovia
z OOPZ Stupava. Dostali nahlásené výtržnosti z pohostinstva na Štadióne. Hliadka na mieste zistila, že občan z Lozorna je
opitý a vykrikuje. Bol upozornený na slušné
správanie a vyprevadený na ulicu. Po upozornení sa upokojil a sadol si vonku na terase.
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V nočných hodinách hliadka riešila sťažnosť občianky Lozorna, ktorá sa sťažovala na
hlasnú hudbu. Na mieste hliadka zistila,
že sused si doma púšťa hlasno hudbu a má
otvorené okná. Bol upozornený na rušenie
nočného kľudu, pričom hudbu okamžite
vypol.
Na OP osobne oznámil občan, že v smere
na záhradkársku osadu je odstavené osobné
motorové vozidlo zn. Fiat, ktoré je bez EČ
a má rozbité ľavé zadné sklo. Vozidlo lustráciou cez OO PZ Stupava bolo zistené, že
bolo odcudzené v Bratislave. Vozidlo bolo
až do príchodu výjazdovej skupiny OR PZ
v Malackách strážené a prevzaté odťahovou
službou MV SR.
September 2013:
Hliadka vykonala pohovor medzi susedmi,
ktorí mali medzisusedské problémy. Boli
tiež poučení, že môžu podať oznámenie na
Obecnej polícii ako aj na OO PZ Stupava .
Na OP oznámila občianka, že niekto v jej
okolí robí oheň a celý dvor majú zadymený.
Po prejdení v okolí bolo zistené, že v blízkosti občan páli v záhrade. Po napomenutí
a výzve, aby uhasil oheň, tak spravil. Bolo
mu tiež oznámené, že ak by sa to opakovalo,
bude mu udelená blokovaná pokuta za porušenie VZN.
Hliadka počas obchádzkovej činnosti spozorovala dva psy, pravdepodobne pittbuly.
Tieto boli pomocou občana z Lozorna zaistené na hokejbalovom ihrisku pred oddelením OP Lozorno. Bolo vykonané pátranie

po majiteľovi, pričom bolo zistené, že majiteľ pochádza z Jabloňového. Hliadka vyrozumela majiteľa v Jabloňovom a tento si
obidvoch psov prišiel zobrať. Jeho priestupok bol vyriešený v blokovom konaní.
Vo večerných hodinách bola OP požiadaná
OO PZ Stupava o preverenie oznámenia
pani z ul. Jelšovej, že syn robí doma zle. Na
mieste zistené, že menovaná uvedené oznamovala ešte v poobedňajších hodinách a syn
medzi časom z domu odišiel.
OP oznámila občianka, že má problémy so
svojím manželom, ktorý ju slovne napáda.
Bola poučená o podaní oznámenia, toto
však odmietla a bol vykonaný dohovor s jej
manželom.

Podarilo sa založiť ochotnícke
divadlo!
Milí Lozorňania, s radosťou oznamujeme, že v týchto mesiacoch už prebiehajú
stretnutia našich ochotníkov a prvé nácviky. A verte, že je na nich veselo! Ak
ste doteraz váhali, či sa pridať, máte ešte
možnosť. Ste srdečne vítaní! Pre viac
informácií o čase nácvikov môžete písať
na: centrum.kultury@lozorno.sk

Rúbanička 2013
Milovníci country sa 14.9.2013 opäť zišli
na našej priehrade, kde sa konal koncert
pod názvom Rúbanička. Tak ako minulý
rok, zahájili bratia Orechovskí to „pravé
orechové“. Priaznivci ocenili hlavne ich
vlastnú tvorbu. Ako ďalší nám zahrala
skupina Belasí a po nich skvelý Allan Mikušek. Po ňom chalani z Countryfieldu
hrali už aj do tanca. Táto akcia, ktorú neodradilo ani nie najlepšie počasie, by sa len

ťažko dala zorganizovať bez finančnej podpory sponzorov - p.Jána Karoviča, p.Miroslava Hurbaniča a p.Doda Klama. Ďalej patrí
moja vďaka ľuďom, ktorí mi pomohli pri organizácii, ako pán Kamil Štepán a ďalší. Na
tvárach návštevníkov bola vidieť spokojnosť, takže o rok ahoj!
Rudolf Masár, organizátor
Foto: R.M.
Skupina Belasí

Allan Mikušek band

Skupina Countryfield nás už roztancovala
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Národný pochod za život stál za to

V sobotu a v nedeľu 21., 22. septembra
prišli do Košíc deti, mladí, starší i tí celkom
šediví na Národný pochod za život. Zúčastnení chceli podujatím verejne a nahlas povedať, že každý človek si zaslúži
úctu a ochranu od počatia po prirodzenú
smrť, že rodina založená manželstvom
muža a ženy je ideálnym priestorom pre
život a nič sa jej nevyrovná. Prišli mnohí,
ich počet ďaleko prekonal aj tie najoptimistickejšie odhady a účastníci vyslali skutočne
silný odkaz. Cesta do Košíc, či už ako výlet
alebo púť, bola ozaj za dobrú vec.
Program bol bohatý na osobnosti, koncerty, workshopy a predovšetkým na výbornú
náladu. Už počas týždňa pred podujatím
Košice žili kultúrou života, keď organizátori
prichystali niekoľko zaujímavých podujatí,
napr. oblapenie Ústavného súdu či Akcia
KILO zameraná na pomoc matkám v núdzi.
V sobotu poobede od 13:00 mali účastníci
pochodu možnosť navštíviť workshopy na
rôzne prolife témy. Medzi najzaujímavejšie
patrili: Čakáš nečakané dieťa?, konkrétna
pomoc tehotným ženám v núdzi; Ako rešpektovať ľudskú dôstojnosť až do konca –
paliatívna starostlivosť; Prirodzený prístup
k plodnosti v gynekológii a pôrodníctve:,
Prijatie postihnutého dieťaťa; Zo života
prolife novinára; Sexuálna výchova doma
a v škole a ďalšie.
Večer v Infinity aréne sa vyše 3000 účastníkov zúčastnilo na svätej omši za prítomnosti viacerých biskupov. Po nej sa na koncerte
kapiel Kerygma, Milenky band a eSPé venovanom nenarodeným deťom roztancovala
celá sála.

Ihneď po obede sa začali ľudia zhromažďovať pred hlavným pódiom na Hlavnej
ulici, na ktorom vystúpili rečníci z oblasti
verejného života, kultúry, cirkvi, politiky na
Slovensku i v zahraničí. Hudobný program
zabezpečila hudobná skupina Komajota
a ďalšie skupiny.
Bolo úžasné sledovať preplnené námestie,
na ktorom stáli vedľa seba v zhode všetky
vekové kategórie. Nikto sa netlačil, nehádal,
nešomral, ľudia boli plní pozitívnej energie
a radosti. So záujmom sledovali vystúpenia
osobností. Keď sa potom o pol tretej takmer
stotisícový dav pohol, trpezlivo čakali, kým
sa ich strana zaradí do pochodu. Postupne
sa pridávali aj ľudia z preplnených bočných
uličiek. Atmosféra bola nezabudnuteľná.
Kto prišiel, určite neobanoval.
Nakoniec si účastníci pochodu vypočuli Manifest Národného pochodu za život a podujatie sa ukončilo záverečnou „bodkou“.
V tieto dni sa Košice stali skutočným Európskym hlavným mestom kultúry života.

niekoľkí priatelia z Lozorna. Vozeň bol špeciálne označený a pripojený k pravidelnej
linke. Boli tu rodiny s deťmi, ľudia staršieho
i stredného veku, tínedžeri a bol tu s nami
aj jezuitský kňaz Milan Hudáček. Napriek
tomu, že sme boli vo vozni, kde boli oddelené kupé, po nastúpení všetkých cestujúcich odslúžil Milan Hudáček pre nás svätú
omšu. Na chodbičke vlaku, na plastovom
stolíku upravenom obrúskom, s patričnou
úctou. Po príchode do Košíc sme sa stretli
s ďalšími lozornskými rodinami, ktoré pricestovali autami. Prezreli sme si najväčšie
košické chrámy a mali sme čas aj na kávu
a malé občerstvenie. Napriek obrovskej
mase ľudí, ktorá sa tu zišla (údajne najväčší
počet ľudí od revolúcie v roku 1989), nikto
sa netlačil a nestrkal, každú chvíľu sme sa
stretali s niekým blízkym a známym, všetko
výborne zorganizované. Bolo povznášajúce
byť súčasťou davu, ktorý prišiel vyjadriť, že
je za každých okolností ZA ŽIVOT.
Ida Marťáková, Foto: Mária Blašková a Andy
Legutký

Viac na www.pochodzazivot.sk a facebook.
com/ 21. a 22. NarodnyPochodZaZivot2013
Mária Demeterová, Foto: M.D.

Naša cesta na pochod za život
Pochod za život sa uskutočnil 22. septembra v Košiciach. V tento deň sme sa skoro
ráno viezli pravidelným vlakom do Košíc

V nedeľu doobeda v 16 kostoloch celebrovali 4 gréckokatolícki a 12 rímskokatolícki biskupi omše s pro-life úmyslami a za Národný
pochod za život. Počet celebrujúcich biskupov bol košickým historickým rekordom.
Medzi cirkvami, ktoré podporili pochod sú
Rimskokatolícka cirkev, Gréckatolícka cirkev, Cirkev Bratská aj Ekumenické spoločenstvo na území mesta Košice.
Aj my sme za život!

Ulice v okolí Dómu sv. Alžbety sa zapĺňali
množstvom ľudí
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Múzeum historických vozidiel alebo Tatra Veteran & Armi Klub Lozorno
Klub, ako už zo samotného názvu vyplýva,
sa v prvom rade zaujíma o staré autá-veteránov značky Tatra z obdobia do 50-tych rokov. Múzeum síce funguje „len” dva roky, na
druhej strane ale rýchlo napreduje a za túto
pomerne krátku dobu už toho stihlo pomerne dosť. V múzeu sa totižto nachádza viacero kusov plne zreštaurovaných áut, navyše
ich dopĺňajú desiatky motocyklov, ktoré sú
rovnako zo spomínaného obdobia. Ale ako
vlastne tento klub vznikol?

V situácii, že vám chýba niektorá časť auta a
neviete si dať rady, vám asi najviac pomôžu
tzv. „burzy.” Burzy sú stretnutia milovníkov
starých áut, ktorí sa raz za čas stretávajú,
aby si mohli vzájomne pomôcť. V praxi to
vyzerá tak, že na vopred dohodnuté miesto
títo ľudia prinesú pre nich nepotrebné veci
a na burze ich predávajú resp. kupujú od
niekoho iného. Aj v Lozorne už takáto burza bola. Stalo sa tak v septembri tohto roka
a išlo o 1. ročník takéhoto podujatia, čo sa
týka našej obce. S účasťou bol Tatra Veteran
& Armi Club veľmi spokojný, pretože 20
predávajúcich je na prvýkrát slušný počet.
Je to určite aj vďaka dobrým podmienkam,
ktoré v Lozorne máme, najmä čo sa týka
priestoru. Aj preto sa dá predpokladať, že za
pár rokov bude najlepšia burza práve u nás.

Tento kúsok nám dal poriadne zabrať

Dnes je z neho takýto fešák
v múzeu vidieť, však máte pocit, že automechanici už teraz dokázali menší zázrak..

Na burze sa dajú nájsť súčiastky od výmyslu
sveta
Prvý Veteran klub Tatra v Lozorne (bývalý
Zväzarm) založil v 70-tych rokoch pán Jozef Hooz. V 90- tych rokoch sa činnosť klubu odmlčala a bola oživená až v roku 2011.
Najväčšiu zásluhu na tom má opäť pán
Hooz a samotný majiteľ múzea a aj hlavný
iniciátor, p. Ján Haramia st. Ako sám povedal, mal veľa kamarátov, ktorí vlastnili
historické autá. Problém bol však v tom, že
ich nemali kam dávať. Aj preto odkúpil staré kasárne (neďaleko priehrady v Lozorne),
zrekonštruoval ich a začal tam postupne
tvoriť múzeum. Zohnať samotné auto je
dosť zložité, zrekonštruovať ho je však ešte
oveľa ťažšie. Najviac práce potrebujete vtedy, keď staré auto kúpite a vidíte, že niektorá časť auta úplne chýba. Čo potom? Musíte samozrejme najprv zistiť, ako pôvodná
časť vyzerala. Potom prirodzene záleží aj
na šikovnosti vašich automechanikov, či
chýbajúcu časť vedia dorobiť sami alebo nie.
Pán Haramia má šťastie, pretože dvaja automechanici, ktorí sa mu starajú o autá, Jozef
Hooz a Ľudovít Schuster, už viackrát preukázali svoju šikovnosť tým, že v podstate
z ničoho dokázali urobiť veľké veci. Autá
„majú dušu.” Znamená to, že neobsahujú
žiadnu elektroniku a to je hlavný dôvod,
prečo páni automechanici môžu naplno využívať svoj talent. Tieto autá sa totižto dajú
takmer úplne rozobrať.

V takomto stave sme ho našli...

V súčasnosti ho využívajú aj pri natáčaní filmov
Na burze však nemusíte vždy nájsť iba staré
súčiastky z áut. Zainteresovaní tam často
nosia aj iné starožitnosti. O starožitnosti
má záujem aj Tatra Veteran & Armi Klub,
ktorý plánuje múzeum rozširovať a pridávať tak k historickým autám aj iné veci ako:
staré fotografie, šatstvo a pod. Preto ak by
niekto doma mal niečo s historickou hodnotou a chcel by sa toho zbaviť, bolo by veľmi
dobré, keby to radšej priniesol do múzea a
takýmto spôsobom zachovával veci aj pre
ďalšie generácie.
Najstaršie auto, ktoré môžete v múzeu v
súčasnosti vidieť je Tatra z roku 1932. Tá
potrebovala na opravu pol roka. Sú však aj
horšie prípady. Najhorší z nich, na ňom sa
aj momentálne pracuje, je istá červená Tatra. Aj keď sa na nej pracuje už druhý rok,
stále nie je dokončená. Pri pohľade na fotku
auta v čase keď bolo kúpené, ktorú môžete

Zaujímavosťou je, že aj autá z obdobia do
50-tych rokov potrebujú absolvovať STK a
majú aj svoju historickú ŠPZ. Samozrejme
niečo takéto prichádza v úvahu až vtedy,
keď je auto opravené a teda aj plne funkčné.
Kontroly starých vozidiel sú dokonca ešte
prísnejšie ako je to pri „bežných” autách. Na
starých autách sa môže jazdiť, ale nesmú sa
používať na reklamné účely.
Vďaka existencii Veteran Tatra & Armi Klubu sa v budúcnosti určite môžeme tešiť aj na
zraz veteránov práve v našej obci, v Lozorne. Počas týchto podujatí (zrazy veteránov,
motocyklov, burzy) je múzeum otvorené aj
pre verejnosť.
Jakub Vrbinčík
Foto: Martin Goga, Jozef Hooz

MC Muška
MC Muška pozýva všetky mamičky s
deťmi, ktoré ešte nechodia do škôlky, na
návštevu do Materského centra.
Od októbra sa už stretávame na hodinách angličtiny pre najmenších, ktoré
prebiehajú v stredu od 10:00 hod. Ďalšie kurzy, ako herňa, budú upresnené
do konce októbra. Pre viac informácií
môžete písať na mail: svalekova.radka@
seznam.cz
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