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LOZORNO
Spravodaj

Roãník VI.
MAXIMÁLNA R¯CHLOSË
V OBCI – 40 km/hod.
• Od polovice júna je na Hlavnej
ulici zhruba v polovici obce
(neìaleko od re‰taurácie
U Melónka) v smere
od Jablonového nai‰talovan˘
meraã r˘chlosti áut.
• Prosíme vodiãov áut, aby
parkovali na chodníkoch,
len ak je to nevyhnutné
a to tak, aby chodci mohli
bez problémov prechádzaÈ.
ëakujeme.
• Schránku, do ktorej môÏete
vkladaÈ Va‰e pripomienky
ku kvalite sluÏieb miestnych
lekárov, námety a nápady
na skvalitnenie zdravotnej
starostlivosti v obci, nájdete
vo vnútri pri Lekárni Verbena.
Obsahom schránky sa zaoberá
obecné zastupiteºstvo.
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„Iba v láske je ukryté
tajomstvo druh˘m dávaÈ
a sám seba t˘m obohacovaÈ.“
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Jún 2008

Pekná spolupráca
Priná‰ame príklady peknej spolupráce rôznych subjektov pôsobiacich v Lozorne, v˘sledok ktorej je v prospech nás v‰etk˘ch. Pokiaº viete aj o ìal‰ích tak˘chto chvályhodn˘ch poãinoch LozorÀanov, dajte nám vedieÈ, radi ich uverejníme. Vzájomne prospe‰ná spolupráca
je totiÏ reálnym krokom k skvalitneniu Ïivota v na‰ej obci.
M· a CBA Potraviny
Organizátori kultúrnych a ‰portov˘ch podujatí a v‰etci tí, ktorí im nezi‰tne pomáhajú
Bez sponzorov z radov miestnych podnikateºsk˘ch subjektov, podpory obecného úradu a najmä bez nezi‰tnej pomoci mnoh˘ch
LozorÀanov by usporiadatelia kultúrnych ãi
‰portov˘ch podujatí nedokázali pripraviÈ tak
bohat˘ a zaujímav˘ program, z ktorého si dokáÏe kaÏd˘ vybraÈ.
Obecn˘ úrad a predajca zeleniny a ovocia pri Artézskej studni

„Na Veºkú noc nám napadlo osloviÈ materskú ‰kolu s prosbou, ãi by nám nepomohli
s v˘zdobou ná‰ho obchodu. Súhlasili. ªuìom
sa to zapáãilo a tak sme sa dohodli, Ïe budeme v tejto spolupráci pokraãovaÈ. ·kôlka nám
odvtedy pravidelne obmieÀa v˘zdobu dverí
a na‰i zákazníci sa tak môÏu pote‰iÈ vÏdy nov˘mi v˘tvormi najmen‰ích LozorÀanov,“ hovorí Marcela Jáno‰ová, zástupkyÀa vedúceho
Potravín CBA v Lozorne.
Sviatok hudby a urologická ambulancia
Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
Kresby detí z miestnej M· a ìal‰ích z Lozorna s tematikou hudby, ktor˘mi bola vyzdobená sála ·portového klubu poãas Sviatku
hudby 21. júna 2008, robia radosÈ pacientom
urologickej ambulancie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch. Vzala
ich tam p. ªudmila Do‰eková z Lozorna, zdravotná sestra z tejto ambulancie, ktorá vypomáhala poãas Sviatku hudby so zdravotn˘m
dozorom.

Obecn˘ úrad súhlasil so zriadením prevádzky na predaj ovocia, zeleniny a ìal‰ích
v˘robkov pri Artézskej studni Márii Vámo‰ovej z Miloslavova s t˘m, Ïe vyãistí okolie
studne a bude tam udrÏiavaÈ poriadok. Iste
mnohí z vás si uÏ v‰imli úplne inú kultúru
krajiny popri ceste do Stupavy, na akú sme
boli nútení sa mnoho rokov pozeraÈ. Aj
zástupcovia lesnej správy tento poãin chvália.
Redakãná rada
Foto – Dagmar Veliká

V˘nimoãná ‰kola v Lozorne
Iniciatíva rodiãov a vedenia základnej ‰koly na jej zásadnú reformu
Ivana Studená, Anna ·paãeková, iniciátorky projektu
Prem˘‰ºali ste uÏ niekedy, ako by sa tunaj‰ia
základná ‰kola (Z·) mohla rozvíjaÈ tak, ako si to
deti z na‰ej obce i okolia zaslúÏia a rodiãia Ïelajú? MoÏností je mnoho. Vytvorili sme preto
skupinu rodiãov a priateºov ‰koly, ktorí chceme
pomáhaÈ vybudovaÈ v obci v˘nimoãnú ‰kolu.
V krajinách s tradíciou vynikajúcich ‰kôl,
napríklad vo Veºkej Británii sú kvalitné ‰koly
práve na vidieku. âasto sa za nimi rodiny i sÈahujú! Je to preto, Ïe vidiek poskytuje lep‰ie
prostredie z hºadiska Ïivotného prostredia,
osobnej bezpeãnosti ãi komunitného Ïivota.
Pre väã‰inu z nás je Lozorno tak˘mto miestom.
A vidíme, Ïe mnohé veci sa na‰a ‰kola uÏ vedome snaÏí rozvíjaÈ, ako osobn˘ prístup k deÈom, vedenie k vzájomnej tolerancii, snaha zavádzaÈ malé triedy a podobne.

Ministerstvo ‰kolstva (M· SR) zaãalo v júni
prijímaÈ Ïiadosti Z· o nenávratné finanãné príspevky zo ‰trukturálnych fondov na projekty s témou „Premena tradiãnej ‰koly na modernú", ão
by mohlo byÈ príleÏitosÈou aj pre nás. Prv˘m krokom na vypracovanie projektu je preto zhodnúÈ
sa na tom, ão sú priority na najbliÏ‰ie dva roky.
Naliehavé potreby
Diskusie s vedením ‰koly i dotazníkov˘
prieskum medzi rodiãmi detí Z· i M· ukázali
zhodu v základn˘ch potrebách ‰koly.
Jednou z priorít je posilnenie v˘uãby cudzích jazykov, najmä anglického jazyka uÏ od
prvého roãníka. Je dôleÏité, aby deti v na‰ej
‰kole mali podobné moÏnosti ako ich rovesníci na Slovensku i v celej EÚ, veì to raz budú
ich konkurenti na trhu práce.
Pokraãovanie na str. 6
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Zo zasadnutí obecného zastupiteºstva
Tretie zasadnutie - 27.3.2008
Po obdrÏaní pripomienok od obãanov
v termíne do 15.4.2008 bude PHSR pre r. 2008
– 2014 schválen˘ na zasadnutí OZ v mesiaci apríl 2008.
OZ v Lozorne súhlasí s predloÏen˘m
zadaním „Urbanistickej ‰túdie – koncept
návrhu Slneãn˘ svet Lozorno“ s t˘m, Ïe investor predloÏí koncept ‰túdie s dopadom na
obec Lozorno podºa kritérií na tvorbu dodatku k ÚPN obce Lozorno a v‰etky práce súvisiace s prípravou sa zmluvne zaviaÏe financovaÈ.
OZ v Lozorne urãuje komisiu pre v˘stavbu a dopravu, aby predloÏila návrh na rie‰enie dopravnej situácie v obci a tieÏ pripomienky k linke SLOVAC LINES Bratislava, ktor˘ odovzdá MUDr. Folt˘novej A. – poslanec
za VÚC.
OZ v Lozorne berie na vedomie informáciu p. ·vajdlenkovej M. o pohovore s MUDr.
Cikorom z dôvodu sÈaÏností obãanov a súhlasí s osadedím po‰tovej schránky v priestoroch
pri lekárni, kde môÏu obãania vkladaÈ pripomienky k zdravotnej starostlivosti.
OZ v Lozorne berie na vedomie informáciu p. Hurbaniãa M. o zlom stave oplotenia
na Z· Lozorno a súhlasí s vybudovaním oplotenia v mesiaci apríl 2008 v celkovom náklade
200 tis. Sk.
OZ v Lozorne berie na vedomie správu
hlavného kontrolóra Ing. Javúrka J. o vykonanej finanãnej kontrole „âerpania a pouÏitia
verejn˘ch prostriedkov obce Lozorno“ za mesiace január – február 2008 so zameraním na
mimorozpoãtové finanãné operácie a zároveÀ súhlasí s prijat˘mi opatreniami v znení záveru zápisnice o prerokovaní správy z predmetnej kontroly.
OZ v Lozorne berie na vedomie ÏiadosÈ
ªubomíra Haramiu, Lozorno ã. 597 o kúpu

prebytoãného majetku v areáli b˘val˘ch kasární a poveruje odpredajom uvedeného majetku komisiu v zloÏení: MVDr. Beãár V., Elia‰
·., ·vajdlenková M., Folt˘n J., Hurbaniã M.
OZ v Lozorne schvaºuje komisiu pre prípravu „Informatizácie obce“ v nasledovnom
zloÏení: Folt˘n J., Ru‰inová D., Folt˘n A.
OZ v Lozorne súhlasí s osadením tabule
k parkovisku pred kostolom a hotelom Karpatsk˘ dvor na zákaz parkovania viac ako 12
hod. v zmysle návrhu p. Elia‰a ·.
OZ v Lozorne poveruje finanãnú a investiãnú komisiu predloÏiÈ návrh nákladov na
zriadenie obecnej polície.
Mimoriadne zasadnutie - 10.4.2008
OZ v Lozorne kon‰tatuje, Ïe Návrh zmien
a doplnkov ÚPN ã. 1/2007 je prerokovan˘
v súlade s § 22-28 zákona ã. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskor‰ích predpisov a spracovan˘ v súlade s vyhlá‰kou ã. 55/2001 Z.z.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie. Záväzné ãasti
Zmien a doplnkov ÚPN obce Lozorno ã.
1/2007 sú vyhlásené V‰eobecne záväzn˘m
nariadením obce Lozorno ã. 1/2008, ktor˘m
sa mení a dopæÀa VZN obce Lozorno ã.
1/2003 o záväzn˘ch ãastiach ÚPN obce Lozorno.
OZ v Lozorne schvaºuje Zmeny a doplnky územného plánu obce Lozorno ã. 1/2007.
OZ v Lozorne schvaºuje komisiu v zloÏení – predseda Hurbaniã M. a ãlenovia: Hubík V., Folt˘n J., Elia‰ ·., MVDr. Beãár V. za
úãelom rokovania a prípravu schválen˘ch
‰túdijn˘ch zámerov a pre prípadné zmeny
a doplnky ÚPN obce Lozorno.
·tvrté zasadnutie - 24.4.2008
OZ v Lozorne súhlasí so zriadením obecnej polície po kvalitnom personálnom obsadení a upravení v˘dajovej ãasti rozpoãtu.

OZ berie na vedomie informáciu starostu
obce o roz‰írení pitnej vody. Poslanci p. Hurbaniã M. a Bordák R. vykonajú kontrolnú
obhliadku postupu prác.
OZ berie na vedomie informáciu p. Hurbaniãa M. o stave príprav Centra kultúry
a vzdelávania. Realizaãné práce budú zaãaté po v˘bere dodávateºa stavby v mesiaci máj
2008.
OZ v Lozorne berie na vedomie informáciu starostu obce o stave prác na budovaní
chodníka na Novej ulici a Staniãnej ulici.
Práce budú ukonãené v mesiaci máj 2008.
OZ v Lozorne urãuje vykonanie preventívnych protipoÏiarnych prehliadok v organizáciach, v ktor˘ch sa nevykonáva ‰t. dozor
a majú prevádzku v k.ú. Lozorno, prostredníctvom ãlenov OHZ Lozorno v zmysle platn˘ch právnych predpisov.
OZ v Lozorne súhlasí s umiestnením novinového stanku p. M. Slobodovej zo Zohoru, na Zvonãínskej ulici vedºa kvetinárstva.
OZ v Lozorne súhlasí s vypovedaním nájomnej zmluvy zo dÀa 1.3.2004 s MUDr. ªubomírom ·ilanom, PhDr. Bratislava.
OZ v Lozorne súhlasí so zriadením zberného dvora v priestore pri âOV – za mostom, po dohode s vedením ZdruÏenia urbárskych lesov a pasienkov.
Piate zasadnutie - 29.5.2008
OZ v Lozorne súhlasí so zaradením návrhu v˘stavby obytného súboru v lokalite Záhumenice a Rusnáky do Zmien a doplnkov
ã. 2 k ÚPN obce Lozorno (lokalita B7).
OZ v Lozorne berie na vedomie informáciu Ing. Javúrka, hlavného kontrolóra
obce o plnení kapitálového rozpoãtu za I.Q.
2008.
OZ v Lozorne schvaºuje komisiu pre rie‰enie Urbárskych problémov v nasledovnom
zloÏení: p. Stríbrnsk˘ J., MVDr. Beãár V.

Nov˘ systém zberu separovaného odpadu

Ceny vodného a stoãného sa menia

Obec v máji 2008 zmenila dodávateºa zberu separovaného odpadu z domácností, keìÏe ten dovtedaj‰í ukonãil spoluprácu. Stala sa
ním spoloãnosÈ Marius Pedersen, a.s., Trenãín. T˘m sa menia aj termíny zberu.

Obecné zastupiteºstvo na svojom rokovaní dÀa 25. októbra 2007
schválilo uznesením ã. 27/2007 cenu vodného a stoãného platnú
od 1. júna 2008 nasledovne:
Fyzické osoby /FO/:
Právnické osoby /PO/:
Vodné : 15,- Sk/m3
Vodné : 25,- Sk/m3
Stoãné : 11,- Sk/m3
Stoãné : 30,- Sk/m3
Platba za vodné a stoãné za obdobie jún 2007 – máj 2008 sa platí
od 1. augusta 2008 v pokladni Obecného úradu v Lozorne úradn˘ch
hodinách:
P: 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
U: 7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
S: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:30
·:
nestránkov˘ deÀ
P : 7:30 – 12:00 13:00 – 14:00
alebo prevodom na úãet OÚ - ã.ú. 3203747001/5600 VS: súp. ã.
domu
(vh)

Termíny separovaného zberu papiera a plastov v roku 2008:
27.6., 25.7., 22.8., 19.9., 17.10., 14.11., 12.12.
Spôsob zberu: na zber papiera a plastov slúÏia na to urãené vrecia jedno vrece na plasty, druhé vrece na papier. Papier je moÏné vyloÏiÈ
aj zviazan˘ v balíkoch. Zber papiera aj plastov bude prebiehaÈ súãasne v tom istom termíne, t˘m ist˘m autom. Papier a plasty budú následne roztriedené na triediacej linke. Prázdne vrece dostane na
v˘menu domácnosÈ, ktorá vyloÏí v deÀ odvozu plné vrece. V prípade
potreby je moÏné získaÈ vrecia aj na obecnom úrade.
Papier – Zbiera sa: noviny, ãasopisy, zo‰ity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká
Nezbiera sa: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovan˘ papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier
zneãisten˘ ‰kodlivinami, kovové alebo plastové súãasti papierov˘ch
v˘robkov
Plasty – Zbiera sa: PET fºa‰e (fºa‰e z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.),
LD-PE fólie (igelitové ta‰ky, fólie z pracích prá‰kov, fólie zo stavebnín
a pod.), LLD-PE fólie (tzv. streãové fólie)
Nezbiera sa: zneãistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka
a nápojov), linoleum, guma, molitan, plastové obaly zneãistené olejov˘mi a ropn˘mi látkami.
Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate t˘m k ochrane Ïivotného prostredia a úspore druhotn˘ch surovín. Za Va‰u spoluprácu a úãasÈ pri triedení odpadov Vám ìakujeme.
(vh)

Kultúrne centrum uÏ rastie

Nedávne kultúrne akcie opäÈ ukázali, Ïe Lozorno nemá pre ne
vhodné priestory. Prestavba „obecnej ‰koly“ na kultúrne centrum sa preto zaãala. V˘berová komisia (ª. Haramia, V. Hubková, V. Beãár a Mária
·uleková z Agentúry VO, Bratislava, ktorá sa zaoberá verejn˘m obstarávaním) zvolila 22. mája 2008 víÈaza na dodávku stavebn˘ch prác. Z troch
ponúk – spoloãnosti Dokaro, Bratislava - stavia v obci chodníky, miestnych firiem Karoviã – stavebníctvo a iné a H.L.Stav - stavebníctvo a iné,
vybrala poslednú spomínanú s najniÏ‰iou cenovou ponukou. Rozhodujúcim v˘berov˘m kritériom bola cena. Prestavba v hodnote 11,78 mil. Sk
bude zatiaº financovaná z obecného rozpoãtu. Obec sa zároveÀ uchádza sa o financie z Nórskeho finanãného mechanizmu. Dátum ukonãenia je 30. júna 2009.
(dr)
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Obãania diskutovali s poslancami a chcú opäÈ
Verejné zhromaÏdenie o budúcnosti obce,
ktoré sa konalo 18. marca 2008 v lozornskej
‰kolskej jedálni prilákalo viac ako 200 obãanov. Na podnet 50 obyvteºov, podpísan˘ch
pod pripomienky k zmenám územného plánu obce, ktor˘ bol k dipozícii v prv˘ch mesiacoch tohto roka, ho inicioval a zorganizoval poslanec MVDr. Vladimír Beãár po schválení obecn˘m zastupiteºstvom (OZ). Stretnutia
sa zúãastnil aj starosta ªubomír Haramia a ìal‰í poslanci.
Diskusia medzi obãanmi a poslancami
bola veºmi otvorená a kon‰truktívna. V. Beãár
predstavil Plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce na roky 2008 – 2014 (PHSR),
ktor˘ je víziou jej rozvoja v ìal‰om období.
Prezentoval tieÏ koncept novej v˘stavby obytného súboru v lokalite Záhumenice pod názvom „Slneãn˘ svet Lozorno“ s vy‰e 200 nov˘mi domami, v ktorom má záujem o v˘stavbu aj niekoºko desiatok miestnych obyvateºov.
Diskusia ukázala, Ïe najväã‰ími problémami, ktoré trápia obãanov, je bezpeãnosÈ

obce, premávka nákladn˘ch vozidiel do miestnych firiem, rie‰enie ìal‰ej alternatívy pre v˘voz komunálneho odpadu v obci, ktorá by zníÏila potrebu vyváÏaÈ odpad do lesa, juÏn˘
obchvat obce. ªudia by tieÏ potrebovali rie‰iÈ dopravu do Malaciek, r˘chlosÈ áut v obci,
úpravu a vybudovanie nov˘ch priestorov na
‰port a oddych pre v‰etky skupiny obyvateºstva, reformu ‰koly a ìal‰ie problémy. ZhromaÏdenie tieÏ ukázalo, Ïe je potrebné upraviÈ PHSR podºa skutoãn˘ch potrieb obãanov,
a Ïe obãania majú záujem o podobnú diskusiu najneskôr o pol roka, kde by sme si povedali, ão sa podarilo splniÈ.
Podºa slov starostu obec v súãasnosti rokuje ohºadom obecnej polície, kde pracuje s dvoma alternatívami, s poºnohospodárskym druÏstvom a urbárnikmi rie‰i zriadenie obecného
dvora pre komunálny odpad a kompostoviska.
Oba projekty by mali byÈ uzatvorené na jeseÀ
tohto roka (viac na s. 2). Rodiãia, ktor˘m nie je
ºahostajná budúcnosÈ ‰koly v Lozorne iniciovali v máji tohto roku projekt jej reformy (viac na
s. 1).
Dana Ru‰inová

Rozbieha sa informatizácia obce
V projekte informatizácie obce, ktor˘ sa
práve rozbieha, ide o to, aby sme ão najviac
záleÏitostí, za ktor˘mi chodíme na obecn˘
úrad, mohli vybaviÈ aj elektronickou cestou,
cez webovskú stránku Lozorna. ZároveÀ,
aby LozorÀan, ale i náv‰tevník na‰ej obce
na‰iel na tejto stránke vÏdy v‰etky akutálne
informácie o tunaj‰om dianí. Príkladom informatizácie obce môÏe byÈ umiestnenie vyhlásení obecného rozhlasu na internete, prípadne posielanie sms správ s dôleÏit˘mi informáciami o dianí v obci obãanom, ktorí
nemajú moÏnosÈ poãuÈ rozhlas poãas dÀa.
Je to i moÏnosÈ nájsÈ na internete informácie,
ão v‰etko si treba so sebou priniesÈ, ak chcete nieão vybaviÈ na obecnom úrade, vrátane
formulárov, ktoré treba vyplniÈ, prípadne to
celé vybaviÈ cez poãítaã. Informaãn˘ systém
na obecnom úrade by mal tieÏ zefektívniÈ
jeho fungovanie. Napojením systému na kamery, ktoré by mali byÈ v ìal‰ej fáze projektu umiestnené v obci a monitorované obecnou políciou, by sa mala zv˘‰iÈ aj bezpeãnosÈ obãanov.
Dvaja ãlenovia komisie, ktorá sa projektu venuje – Dana Ru‰inová, ‰éfredaktorka
Spravodaja a Juraj Folt˘n, poslanec a iniciátor tohto projektu sa preto 28. mája 2008 zúãastnili v Bratislave konferencie ITAPA 2008
- Moderné mesto.
Konferencia priniesla mnoho zaujímav˘ch informácii a in‰pirácií zo skúseností s
podobn˘m projektom samospráv z Veºkej
Británie, Grécka, ale i zo ·ale, ãi Skalice.

Okrúhly diskusn˘ stôl, zloÏen˘ zo zástupcov
vlády, parlamentu, ZMOS a firiem priniesol
jasnej‰ie informácie o Operaãnom programe
EÚ - Informatizácia spoloãnosti, z ktorého sa
obec Lozorno bude snaÏiÈ financovaÈ svoj
projekt. Program plánuje v rokoch 2008 –
2013 vyãleniÈ 413 mil. eur (cca 12,5 mld.Sk)
na informatizáciu samospráv. V˘zva k ãerpaniu prostriedkov sa pripravuje.
Diskusia okrem iného ukázala, Ïe je potrebné aj na úrovni samosprávy vy‰koliÈ odborníkov, ktorí by zastre‰ovali projekty informatizácie a tieÏ urobiÈ mohutnú osvetu medzi obãanmi, aby vyuÏívali nové elektronické formy poskytovania samosprávnych sluÏieb.
Peter Blair z britského úradu pre komunity a územnú samosprávu prezentoval vládny projekt elektronizácie v‰etk˘ch úrovní riadenia samosprávy – grófstvo, okres, obec/mesto. V priebehu 5 rokov prenieslo v‰etk˘ch
388 miestnych samospráv celú svoju agendu
do elektronickej podoby a napríklad v kraji
Herdfordshire dnes 93 % rodiãov prihlasuje
deti do základn˘ch ‰kôl cez internet.
Aké sluÏby by ste potrebovali Vy, obãania Lozorna, elektronickou cestou od samosprávy, napí‰te na e-mailovú adresu:
obeclozorno@stonline.sk Subject: Informatizácia alebo to prineste osobne na papieri na
obecn˘ úrad. Vopred ìakujeme za Va‰e námety. O pokraãovaní projektu Vás budeme
informovaÈ.
(dr)

Mimoriadny zber odpadu bol úspe‰n˘
V apríli 2008 sa v na‰ej obci uskutoãnil zber nadrozmerného komunálneho odpadu, elektroodpadu a zber opotrebovan˘ch batérii a akumulátorov. Vyzbieralo sa nemalé mnoÏstvo odpadu. ëakujeme v‰etk˘m, ktorí sa do zberu zapojili. Veríme, Ïe i takto sme spoloãne prispeli
k zníÏeniu odpadu v na‰ich lesoch.
(vh)
Názov odpadu
Objemn˘ komunálny odpad
Vyradené elektrické
a elektronické zariadenia
Batérie a akumulátory

MnoÏstvo (t)
22,49

Náklady obce (Sk)
76 880

6,4

0

0,325

0

Z pera starostu

S pote‰ením sledujem, ako teplé dni Èahajú
LozorÀanov do ulíc. Takmer kaÏd˘ víkend sa tu
deje nieão, kde si môÏe ktokoºvek z nás odd˘chnuÈ, zabaviÈ sa a postretaÈ ºudí, na ktor˘ch
nie je cez t˘ÏdeÀ ãas. Najmen‰í rybári otvorili
sezónu na priehrade, turisti napriek daÏìu prilákali na 1. roãník Lozornského okruhu desiatky
milovníkov prírody a turistiky. UÏ nejednu sobotu vyplnili ‰portuchtiv˘m LozorÀanom na ‰tadióne futbalisti, stolní tenisti ãi hokejbalisti. Druh˘ júnov˘ víkend sa k nim pridala aj dorastajúca generácia miestnych hasiãov.
Kultúra sa medzi ‰irokú verejnosÈ dostáva
tieÏ ãoraz intenzívnej‰ie. Pre kaÏdého starostu
musí byÈ zadosÈuãinením, keì vidí v uliciach
„svojej“ obce spolu v‰etky generácie tak, ako
sa to podarilo organizátorom Míle pre mamu.
OpäÈ vydarenou kultúrnou akciou bolo MDD,
kde sa popri deÈoch urãite zabavili aj rodiãia,
ãi starkí. Hudbou oÏila obec vìaka zaujímavej
akcii – Sviatku hudby, ktor˘ zakladá ìal‰iu
peknú tradíciu v Lozorne.
Preão to v‰etko spomínam? Spoloãn˘m
menovateºom t˘chto podujatí je totiÏ to, Ïe ich
organizátorom nie je primárne obec, ale obãania, a Ïe spájajú rôzne skupiny obyvateºov.
·portové kluby, materské centrum, tri LozorÀanky, miestna fara, kultúrna komisia obecného zastupiteºstva pripravili pekné podujatia
s väã‰ou ãi men‰ou podporou obce, obyvateºov
a sponzorov z radov miestnych podnikateºsk˘ch subjektov.
Obec víta a bude i naìalej podporovaÈ obãianske aktivity, ktoré vedú k skvalitÀovaniu
tunaj‰ieho Ïivota. OdbremeÀujete nás nimi
od jednej z dôleÏit˘ch súãastí verejnej správy,
vìaka ãomu sa môÏeme viac venovaÈ veciam,
ktoré môÏe rie‰iÈ len samospráva.
Jednou z nich je rekon‰trukcia strechy zdravotného strediska, ktorú ãoskoro ukonãíme.
Vytvorí sa t˘m nov˘ priestor pre obecné úãely,
ale predov‰etk˘m sa zv˘‰i kultúra zdravotnej
starostlivosti v na‰ej obci. ëal‰ím v˘znamn˘m
projektom, ktorému sa momentálne venujeme,
je sprevádzkovanie tretej obecnej studne s pitnou vodou. âoraz väã‰í ruch vládne aj na budove „obecnej ‰koly“, nakoºko termín otvorenia
budúceho kultúrneho, vzdelávacieho a informaãného centra – na budúci rok „na Jakuba“ chceme dodrÏaÈ. Rozbehli sme tieÏ rokovania
ohºadom obecnej polície, ktorá zrejme zaãne
fungovaÈ na jeseÀ tohto roku, ãi obecného zberného dvora pre komunálny odpad a kompostoviska. Okrem toho tu stále zostáva denná práca, bez ktorej by obec nefungovala.
KaÏdá rozumná obãianska iniciatíva je preto prínosom pre nás v‰etk˘ch. Îelám Vám, aby
ste si poãas prichádzajúceho leta dobre odd˘chli a naãerpali dostatok nov˘ch síl.
ªubomír Haramia, starosta
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Oslava mamy spojila v‰etky generácie
Netradiãná oslava DÀa matiek sa konala v pekné slneãné popoludnie 10. mája 2008 v 29 mestách a obciach na Slovensku,
v spolupráci s 38 matersk˘mi centrami (MC), ãlenmi Únie matersk˘ch centier. Symbolickú míºu pre mamu pre‰lo tento rok spolu 7352 úãastníkov, ão je o 2165 ºudí viac, ako minul˘ rok.
Jedn˘m zo zúãastnen˘ch matersk˘ch centier bolo aj na‰e MC
Mu‰ka s poãtom 193 zaregistrovan˘ch, z toho 111 detí. Veºa ºudí
sa pridalo aj po trase, alebo pri‰li aÏ na kultúrny program, organizovan˘ kultúrnou komisiou obecného zastupiteºstva v sále telov˘chovnej jednoty. Po úvodnom príhovore starostu ªubomíra
Haramiu vystúpili deti z M· pod vedením Dany Kopáãovej, spevácky zbor sv. Ondreja z Vysokej pri Morave a domáci spevácky
zbor Ïien pod vedením Antónie Malovcovej.
Aj tento rok patrí veºká vìaka ná‰mu pánovi farárovi Vladimírovi Banskému, ktor˘ okrem iného zabezpeãil ozvuãenie, hry pre
deti a celú akciu moderoval. Nemalá vìaka patrí aj miestnej mládeÏi, ktorá pomáhala, kde mohla – pri registrácii, pri hrách, pri
obãerstvení a v‰ade, kde bolo treba pomocnú ruku. O zaujímav˘
kultúrny program a hry sa postarala skupina historického ‰ermu
ET CETERA. Mamiãky zase pripravili obãerstvenie - v˘borné koláãe, ãaj z materinej dú‰ky ãi malinovku.
KaÏdému, kto sa nielen zúãastnil, ale ak˘mkoºvek spôsobom

pomohol k úspe‰nému a peknému priebehu tohto podujatia, zo srdca ìakujem. Verím, Ïe sa v‰etci opäÈ uvidíme na Míli pre mamu
2009.
Barbora Hurajová, MC Mu‰ka, zf

Leto nám prinieslo hudbu

Letn˘ slnovrat priniesol 21. júna 2008 do Lozorna nult˘ roãník osláv Sviatku hudby. Pridali sme sa t˘m nielen k Bratislavskému správnemu kraju, ale aj k mnoÏstvu miest a obcí po celom
svete, ktoré oslávili príchod leta hudbou. Od rána nám vyhrávali
v obecnom rozhlase, obchodoch i v re‰tauráciách, ktoré sa do tejto akcie zapojili.
Hlavn˘ program bol poobede v „kulturáku“, teda v budove
miestneho ‰portového klubu a na ‰tadióne. Program otvorili organizátorky podujatia – Dana Ru‰inová, Vlasta Hubková a Helena
Drobná. S príhovorom v úvode vystúpil aj starosta Lozorna p. ªu-

bomír Haramia. A potom sa uÏ poãas takmer ‰tyroch hodín veselo spievalo, hralo i tancovalo. V bohatom programe sa pred skoro 200 divákmi predstavilo vy‰e 80 úãinkujúcich, od úpln˘ch
zaãiatoãníkov, cez Ïiakov umeleckej ‰koly aÏ po profesionálov,
od ‰kôlkárov aÏ po dôchodcov. Sólisti, skupiny i zbory predviedli ukáÏky zo svojho repertoáru. Zazneli rôznorodé hudobné ‰t˘ly:
od popu, cez operu, klasiku, disko aÏ po rómske rytmy. Hudobné
produkcie roztlieskali, ba obãas i roztancovali publikum. ªudovky v podaní miestneho Ïenského a muÏského zboru si pospevoval i nejeden divák.
O tom, Ïe Sviatok hudby pochádza z Francúzska, sme sa presvedãili v krátkom dokumentárnom filme z paríÏskych ulíc. Krásy
ParíÏa a Lozorna nám priblíÏila v˘stava fotografií Daniely Koãkovej „ParíÏsko-lozornské impresie” .
Bohatá úãasÈ na tomto podujatí je dôkazom, Ïe v Lozorne
máme mnoÏstvo rôznych talentov, a keì kaÏd˘ priloÏí ruku k dielu, vieme sa spolu na úrovni zabaviÈ a urobiÈ si krásny deÀ.
Srdeãná vìaka v‰etk˘m, ktorí sa aktívne zapojili. Veríme, Ïe vás
na budúci rok bude e‰te viac a my budeme môcÈ pre vás zostaviÈ
e‰te bohat‰í program na viacer˘ch miestach celého Lozorna. Na
záver by sme e‰te raz chceli srdeãne poìakovaÈ v‰etk˘m, ktorí
nám nezi‰tne pomohli, a bez ktor˘ch by Sviatok hudby v Lozorne
nebol. Zvlá‰È by sme chceli poìakovaÈ sponzorom podujatia – firme HL-Stav, Lozorno Miroslava Hurbaniãa, Asep – Xerox, Bratislava Juraja Folt˘na, MVDr. Vladimírovi Beãárovi, obecnému úradu, firme Dalibora Havla a firme Ivana Boãeva z Lozorna.
Fotografie a ìal‰ie informácie o Sviatku hudby v Lozorne nájdete na www.lozorno.eu
Helena Drobná, organizátorka

Umelecká ‰kola pripravila dva koncerty
Súkromná základná umelecká ‰kola, Jablonové, ktorá pôsobí aj v Lozorne, konãí
uÏ ‰tvrt˘ rok svojej existencie. Te‰ím sa, Ïe
ho konãíme naozaj úspe‰ne!
Krásny verejn˘ koncert sa nám podarilo zorganizovaÈ 23. apríla 2008 v Kultúrnom dome v Jablonovom. Predstavili sa na
Àom ‰ikovní malí i väã‰í hudobníci zo v‰etk˘ch piatich obcí, v ktor˘ch pôsobíme –
z Lozorna, Jablonového, Perneku, Kuchyne
a Zohora. Atmotsféru koncertu umocnili
v˘tvarné práce na‰ich detí. RadosÈ rodiãov, pedagógov ale aj starostov jednotliv˘ch obcí bola veºká a tak verím, Ïe nás
budete podporovaÈ i naìalej.
V podobnom duchu sa niesol aj Závereãn˘ koncert na‰ej ‰koly. Konal sa 21. júna
2008 ako súãasÈ Sviatku hudby v Lozorne.

Pripomínam, Ïe od septembra pokraãujeme v hudobnom, taneãnom i v˘tvarnom odbore. Deti, ktoré majú e‰te záujem
prihlásiÈ sa do umeleckej ‰koly, nájdu prihlá‰ky zaãiatkom septembra v materskej aj

základnej ‰kole, prípadné informácie získajú na t. ã. 0905 951 384 alebo mailom
na adrese: mojaskola@azet.sk. Prajem pekné prázdniny!
Peter Vrbinãík, riaditeº ‰koly
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Lozorno nav‰tívili spisovatelia

Prvé sväté prijímanie

Do Lozorna zavítala 5. júna 2008 skupina
piatich spisovateºov zo zdruÏenia Femina - Klub
slovensk˘ch spisovateliek. Nav‰tívili materskú
a základnú ‰kolu a Klub dôchodcov.
So ‰kolákmi a dospel˘mi besedovali najmä
o násilí v médiách a s najmen‰ími sa hrala Viera
Valachoviãová – Ry‰avá, prozaiãka, autorka detskej literatúry a spoluautorka rozhlasovej relácie
„Králikovci“, Jana ·imulãíková, b˘valá redaktorka
ãasopisu Slovenka, autorka ãítania na pokraãovanie “K˘m príde Ïeních“, spisovateºka, novinárka
a prekladateºka, Viera ·venková, spisovateºka, prekladateºka a publicistka, Dagmar ·kamlová, ktorá okrem poézie pí‰e aj poviedky s detektívnymi zápletkami a zaslúÏil˘ umelec Ján BeÀo.

Krásny slneãn˘ deÀ 20. apríla 2008 bol
v Lozorne pln˘ oãakávania a moÏno aj trochu trémy u detí, ktoré po prv˘krát pristúpili k svätému prijímaniu. Pre kresÈana je to
jedna z najdôleÏitej‰ích chvíº v jeho Ïivote.
Prijímanie Toho, ktor˘ je ná‰ Spasiteº, Priateº
a Ochranca. Milosrdn˘ Boh sa nám ponúka
na oltári ako zmierna obeta, je stále prítomn˘ v Najsvätej‰ej Sviatosti Oltárnej.
Z rúk ná‰ho kÀaza vdp. Vladimíra Banského prijalo tento sviatostn˘ pokrm 27 detí.
Sviatoãnú atmosféru dotváral detsk˘ kresÈansk˘ zbor Vajíãko. V‰etko bolo sviatoãné,
dôstojné a pekne pripravené, samozrejme
hlavne na‰e deti. Prajeme im BoÏie poÏehnanie, veºa milostí a radosÈ z prijatej sviatosti.
Zuzana Filasová

Dôchodcovia diskutovali o násilí
V Klube dôchodcov si spisovatelia vymieÀali s LozorÀanmi názory na mediálne programy
obsahujúce scény s rôznou formou násilia,
vráÏd, prepadov, katastrofick˘ch scenárov, ão má
vplyv a dosah na v˘voj mladého ãloveka. Cieºom
besedy bolo totiÏ zapojiÈ ão najväã‰iu skupinu
obyvateºstva do nápravy vo v˘chove mládeÏe a
motivovaÈ ju k sledovaniu pokojnej‰ích, pouãn˘ch a pohodov˘ch programov v slovensk˘ch
médiách. Náv‰tevu spisovateºov zabezpeãila
Dana Ru‰inová, ‰éfredaktorka Spravodaja obce
Lozorno.
Prítomní obãania sa do besedy aktívne zapájali a spisovatelia odchádzali plní dojmov a názorov, ktoré ìalej zúroãia. Vìaka za poãiatoãné písmeno v abecede pre „dobro“ !

V ‰kôlke bola teta v˘myseºníãka

Pozvánka na v˘let
s peknou v˘stavou

Detská spisovateºka Viera Valachoviãová-Ry‰avá sa predstavila deÈom ako „Teta v˘myseºníãka“. DeÈom zinscenovala svoj mini príbeh z prírody o Ïabkách, ktoré si vzájomne predvádzali
svoje Ïabie kvaky aÏ vznikol Ïabí koncert. Treba
pochváliÈ, Ïe v‰etk˘ch 55 prítomn˘ch detí bolo
po cel˘ ãas zaujat˘ch a v závere skákali ako malé
narodené Ïubrienky z moãiara a do moãiara.
Zámer tety spisovateºky bol ale tak˘, aby aj
celkom mal˘m poãinom prebúdzala v deÈoch radosÈ, dobro a citov˘ rozvoj. Zaradila na‰u ‰kôlku
medzi ìal‰ích 26, s ktor˘mi bude spolupracovaÈ
na svojom projekte, cez ktor˘ chce vlievaÈ do boºavej spoloãnosti lásku, porozumenie a hlavne
dobro. SpolupracovaÈ sa v‰ak bude so v‰etk˘mi vekov˘mi kategóriami ºudí, s deÈmi zo Z· a tieÏ
s dospel˘mi a ìaº‰ími jej spolupracovníkmi. V závere svojho programu venovala deÈom knihu
Z jeÏkovej kapsiãky. UÏ teraz sa te‰íme na ìaº‰ie jej literárne ponuky pre nás.
Anna Hájková, vedúca Klubu dôchodcov, Anna Ledníková, riaditeºka M·, dr, Foto – Femina

LozorÀanka Barbora Hurajová, rodená
Bilãíková, vedúca materského centra Mu‰ka prezentuje svoje maºby na v˘stave s názvom „Oãami troch generácií“. V˘stava prebieha pri príleÏitosti v˘znamného Ïivotného jubilea akademického maliara Viktora
Bilãíka od mája do konca septembra 2008
v Lesníckom a drevárskom múzeu v ka‰tieli s nádhernou záhradou vo Svätom Antone, pri Banskej ·tiavnici. Okrem krásnych obrazov V. Bilãíka si na tejto v˘stave
môÏete pozrieÈ aj obrázky jeho otca Jozefa Bilãíka, fotografie jeho syna Borisa Bilãíka a kresby a maºby jeho dcéry Barbory.
V‰etk˘ch spája láska k prírode a ku krásnu
a kaÏd˘ z nich to vyjadruje svojím originálnym a nezameniteºn˘m ‰t˘lom.
(dr)

Spevokol Ïien z Lozorna vystúpil v predposledn˘ júnov˘ víkend na Sviatku hudby
v Lozorne a na DÀoch Pomoravia v Jablonovom.
Foto – Andrej Kavick˘

Mimoriadne sväté om‰e
Ako kaÏd˘ rok aj tento sa 30. apríla 2008 stretli obyvatelia Lozorna pred obecn˘m úradom, kde miestni muÏi postavili vysok˘ máj. Náv‰tevníkov popri tom ponúkali mal˘m
obãerstvením pracovníãky úradu.
Foto – Vlasta Hubková

Poãas hodov˘ch slávností a V˘roãia posvätenia BoÏieho chrámu:
25. júla 2008 8:00 – sv. om‰a
18:30 – sv. om‰a
27. júla 2008 10:30 – sv. om‰a
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·koláci bodovali v matematike
i v slovenãine
V marci sa zapojili Ïiaci Základnej ‰koly v Lozorne do celoslovenskej matematickej súÈaÏe "Klokan". Bolo to na‰e najúspe‰nej‰ie umiestnenie. Zo 6000 detí sa umiestnil na pozícii 40. - 45.
miesto ná‰ Ïiak ôsmej triedy Branislav Stríbrnsk˘.
V marci sa tieÏ konalo Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína - Zúbkove pramene. Na‰u ‰kolu reprezentovali Tomá‰ JeÏo
(3.A), Eli‰ka Chodelková (4.A), Marianna Magátová (5.A), Frederik
Chodelka (6.A), Miroslava Jáno‰ová (7.A), Branislav Stríbrnsk˘
(8.A), Silvia Kramárová (9.A). V druhej kategórii obsadil napokon
Frederik Chodelka 3. miesto. V tretej kategórii patrí 2. miesto Branislavovi Stríbrnskému a 3. miesto Silvii Kramárovej.
Nielen v slovenskom jazyku, ale aj v anglickom jazyku sme
pripravili pre deti súÈaÏ v ãítaní a v prednese. Za najlep‰ie prednesy boli vybrané Ïiaãka 5. triedy Lenka Vrbinská a 8. triedy Romana Jáno‰ová.
Najlep‰í Ïiaci zo ‰kolského kola matematickej súÈaÏe pod
názvom "Pytagoriáda“ sa v apríli zúãastnili jej okresného kola.
V kategórii 6. roãník sa na krásnom 2. mieste umiestnil Rastislav
Stríbrnsk˘ a v kategórii 8. roãník taktieÏ na 2. mieste skonãil Branislav Stríbrnsk˘.
Îiaci Z· sa tieÏ zúãastÀovali rôznych pohybov˘ch súÈaÏí napríklad okresného kola vo vybíjanej.
Ján DaÀo, riaditeº Z·

"PozrieÈ do detsk˘ch oãí a neÏasnúÈ, znamená byÈ du‰evne i duchovne slep˘."
(Max Ka‰parÛ)

Mu‰ka v lete oddychuje
Materské centrum Mu‰ka otvorí svoje brány opäÈ aÏ v septembri. UÏ v tento mesiac sa bude konaÈ ‰kolenie prvej pomoci so zameraním na deti so zdravotnou poisÈovÀou Dôvera preloÏené z júna. Bude sa konaÈ aj stretnutie v‰etk˘ch mamiãiek nav‰tevujúcich
Mu‰ku, na ktorom budeme diskutovaÈ o ìal‰om smerovaní centra.
Sledujte oznamy s termínom, aby ste sa mohli v‰etky zúãastniÈ. Prajem vám leto plné oddychu a radosti.
Barbora Hurajová, za Materské centrum Mu‰ka

O zlom kráºovi. Tak sa volalo detské divadelné predstavenie, ktoré 19. mája 2008 zorganizovala v ‰kolskej telocviãni kultúrna komisia obecného zastupiteºstva. (zf)

V˘nimoãná ‰kola v Lozorne, dokonãenie zo strany 1
Jazyk sa dá uãiÈ i formou hry tak, aby Ïiaci neboli preÈaÏení.
Treba vytvoriÈ hygienické prostredie oddelením ‰atní od priestoru,
MôÏu tieÏ preberaÈ niektoré zaujímavé témy z prírodn˘ch vied,
kde prebieha v˘uka a mimo‰kolské aktivity. T˘m vznikne otvorerie‰iÈ matematické úlohy, uãiÈ sa o hviezdach a podobne. Tak˘to
n˘ spoloãensk˘ priestor, ktor˘ by poslúÏil na priblíÏenie sa konprístup by bol osvieÏením pre cel˘ uãebn˘ proces. ZároveÀ by sa
ceptu "Otvorená ‰kola". Dali by sa vytvoriÈ komunikaãné centrá
budovala reálna schopnosÈ detí pouÏívaÈ cudzí jazyk v kaÏdona rozhovory, kútiky na sústredenie a individuálnu prácu. Do spodenn˘ch situáciách.
loãenského priestoru by bolo moÏné integrovaÈ aj kniÏnicu a poBolo by treba zamestnaÈ rómskych asistentov pochádzajúcich
ãítaãovú miestnosÈ. Je potrebné aj zrekon‰truovaÈ ‰portoviská
z komunít z Lozorna a Jablonového, aby sa zabezpeãila reálna ina revitalizovaÈ v˘sadbu areálu.
tegrácia t˘chto detí do ‰kolského Ïivota.
·kola by potrebovala správcu, po starom
Nechceme deti izolovaÈ od reálneho Ïivo‰kolníka-domovníka, ktor˘ by dohliadal aj
ta, prekonávaÈ predsudky sa dá najlep‰ie
na ‰kolsk˘ areál, takÏe by ho bolo moÏné
vzájomn˘m spoznávaním sa a pokojn˘m
otvoriÈ deÈom i obãanom aj po skonãení
spolunaÏívaním.
vyuãovania (k tomuto je nutné opäÈ ‰kole
Bolo by dobré nájsÈ spôsob ako podsprístupniÈ byt v areáli ‰koly).
poriÈ v˘uãbu prírodovedn˘ch predmetov
V ‰kole potrebujú akútne ‰peciálneho
a podporovaÈ rozvoj detí v technick˘ch
pedagóga prípadne psychológa na pln˘
smeroch. Veì uÏ teraz je na Slovensku neúväzok, pretoÏe pribúda detí s poruchami
dostatok odborn˘ch zamestnancov. Okrem
uãenia a správania sa.
podpory základného uãebného plánu chce
‰kola hºadaÈ spôsob, ako osloviÈ odborníTreba koordinátora a „Angliãana“
kov z praxe, ktorí by mali záujem viesÈ odNa prípravu veºkého projektu pre M·
borné semináre pre deti, alebo podporoSR je nutné vytvoriÈ pracovn˘ tím a zavali ich projektovú prácu a to nielen vo vy‰bezpeãiÈ organizaãnú podporu, veì teraj‰í
‰ích roãníkoch. ·kola by mohla tieÏ vyuzamestnanci ‰koly sa obracajú, aby zaFoto – Daniela Koãková bezpeãili "základnú v˘uku". A sú tu i ìalÏívaÈ moÏnosti, ktoré poskytujú lokálne
priemyselné parky a podniky v obci (napr.
‰ie moÏnosti financovania, ako granty, proHasit, Elektro Haramia, Volkswagen).na exkurzie pri v˘uke fyziky
jekty, sponzori. Momentálne je preto najdôleÏitej‰ie, aby ‰kola
a chémie.
na‰la pracovnú silu, ktorá by kompetentne zastupovala ‰kolu a koUÏitoãné by urãite bolo zaãleniÈ do v˘uky kurz základn˘ch
ordinovala dobrovoºníkov z radov rodiãov, ktorí sú ochotní popodnikateºsk˘ch zruãností (podºa vzoru Bata Junior Achievement)
môcÈ pri písaní projektov a zháÀaní sponzorov. A keby ‰kola moha nauãiÈ deti prem˘‰ºaÈ o príjmoch a v˘davkoch, nákladoch a zila maÈ aspoÀ jedného "native speakera", t.j. angliãtinára, ktor˘ by
sku, o príprave podnikateºského plánu.
mal angliãtinu ako rodn˘ jazyk. Akákoºvek pomoc pri rie‰ení t˘chRemeslo má zlaté dno, keìÏe ‰ikovn˘ch remeselníkov je ako
to dvoch úloh je vítaná. V skratke, ãím skôr potrebujeme nájsÈ
‰afránu. Európa bije na poplach a po remeselníkoch sa obzerá
t˘ch správnych ºudí a peniaze na ich zafinancovanie.
práve v nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátoch, váÏi si ich a veºmi dobre platí.
V ‰kole by sa raz mohol vytvoriÈ priestor na komunitné aktiviMoÏno niektorí obyvatelia Lozorna by neváhali deÈom predviesÈ
ty, kde by prirodzenou cestou prebiehala integrácia rôznych skusvoje remeselné zruãnosti aj zadarmo.
pín obyvateºstva obce, pestovala by sa kultúra a spoloãensk˘ ÏiMáme tu ranã, ktorého majitelia ponúkli bezplatne svoje priesvot. Veì ão bráni vyuÏitiu areálu ‰koly aj poãas letn˘ch mesiacov
tory na exkurzie v rámci hodín prírodovedy, botaniky, zoológie
napríklad na letnú ‰kolu keramiky, kurzov hry na hudobné náa ekológie. ZároveÀ ponúkajú ukáÏky tradiãn˘ch remesiel v autenstroje, veì tu rovno po ruke máme nad‰encov z miestnej Základtickom prostredí, ão sa dá vyuÏiÈ pri v˘uke dejepisu ãi náuke o sponej umeleckej ‰koly. A moÏno je Vás e‰te veºa tak˘ch, ão máte iné
loãnosti.
skvelé nápady. Pridajte sa k nám, aby nám na‰u ‰kolu uÏ ãoskoro
Areál ‰koly predstavuje potenciál, ktor˘ treba ìalej rozvíjaÈ.
závidelo celé Záhorie!
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DETI A MLÁDEÎ

MDD preverilo vedomosti i zruãnosti
Slneãn˘ 1. jún 2008 prilákal lozornské deti na ‰kolsk˘ dvor. Tu na
nich ãakala veºkolepá oslava ich sviatku - Medzinárodného dÀa detí. Deti
i dospel˘ch správne naladil koncert detsk˘ch pesniãkárov – Márie Podhradskej a Richarda âanakyho. Po Àom sa deti presunuli na stanovi‰tia,
ktoré predstavovali jednotlivé svetadiely. Pri nich za lákavú a bohatú odmenu museli rie‰iÈ najrôznej‰ie úlohy, ktoré preskú‰ali ich vedomosti
i zruãnosti. Deti hºadali africké zviera, skákali vo vreci, chodili labyrintom, odpovedali na otázky o Lozorne a okolí, strieºali zo vzduchovky, ãi
hºadali „poklady“ ukryté vo vedrách s rôznym materiálom. Od súÈaÏn˘ch úloh odbiehali zo‰myknúÈ sa z obrovského nafukovacieho dinosaura, ãi pomaºovaÈ sa ako indiáni. Celé popoludnie moderátorsky zastre‰il vdp. Vladimír Bansk˘ a podfarbil hudobn˘ doprovod.
Veºká vìaka za toto skvelé letné popoludnie patrí v‰etk˘m, ktorí prispeli finanãne ãi organizaãne – kultúrnej komisii obecného zastupiteºstva, p. starostovi ªubomírovi Haramiovi, vdp. Vladimírovi Banskému,
firmám – Omnium Plastic, Karoviã, Elektro Haramia, p. ·tefanovi Elia‰ovi, mlad˘m a v‰etk˘m ostatn˘m.
(dr), Foto – Barbora Hurajcová

Zo Ïivota ‰kôlkárov
S prv˘mi tepl˘mi lúãmi jarného slnka oÏíva celá príroda a to je ãas, kedy kaÏd˘ rok deti
z M· "vyná‰ajú Morenu." Te‰ia sa, keì ju spolu s pani uãiteºkami zhotovujú, za veselého
spevu vyná‰ajú, zapália a hodia do potoka.
"Vìaka maminka, Ïe Ëa mám...", znelo
z úst detí 22. mája 2008 o 15:00. Deti plné
oãakávania a moÏno aj s tro‰kou trémy privítali svoje mamiãky, ktor˘m sa aspoÀ takouto
formou snaÏia odmeniÈ za ich lásku, starostlivosÈ a obetavosÈ. DeÈom Ïiarili oãká ‰Èastím
a mamám zas dojatím, ão v‰etko sa dokáÏu
ich ratolesti nauãiÈ.
Ako uÏ tradiãne - súÈaÏami a tancom sme
oslávili 30. mája 2008 MDD. Za svoju odvahu
a húÏevnatosÈ boli deti odmenené sladkou od-

Okienko v˘Ïivy ● Okienko v˘Ïivy ● Okienko v˘Ïivy ● Okienko v˘Ïivy

„Éãkam“ sa dá vyhnúÈ
Pri priemyselnej v˘robe potravín sa do nich pridávajú prídavné látky – aditíva. PredlÏujú
trvanlivosÈ (konzervaãné látky a antioxidanty), upravujú chuÈ (napr. glutamany), menia farbu, zvy‰ujú viskozitu (rôzne zahusÈovadlá), menia vlastnosti proteínov (taviace soli), dokáÏu zmie‰aÈ nezmie‰ateºné prísady (emulgátory). Patria sem i le‰tiace a kypriace látky, regulátory kyslosti, umelé farbivá, Ïelírujúce látky, stabilizátory a ìal‰ie.
Písmeno E spolu s trojmiestnym ãíseln˘m kódom je medzinárodné oznaãenie kaÏdého aditíva. Musí byÈ vyznaãené na obale potraviny, ak ho obsahuje. Pridávanie regulujú národné a nadnárodné normy. Existujú prísady u nás povolené, ale v USA zakázané a naopak. Európska komisia nedávno navrhla úpln˘ zakáz potravinového farbiva E 128. Je to farbivo, ktoré sa doteraz pouÏívalo na farbenie párkov a hamburgerov a niekde sa pouÏíva dodnes. Vedci totiÏ zistili, Ïe predstavuje zdravotné riziko – má tendenciu meniÈ sa na karcinogénny anilín.
Nedá sa v‰ak povedaÈ, Ïe v‰etky „éãka“ sú zlé. Väã‰ina je vyrábaná synteticky, ale sú medzi
nimi aj prírodne sa vyskytujúce látky. Pod ãíslami E 210 – 217 sú látky, ktoré podºa posledn˘ch
v˘skumov prispievajú k hyperaktivite detí. U citliv˘ch ºudí môÏu vyvolaÈ koÏné alergie aÏ astmatick˘ záchvat. E 131 je farbivo - patentná modrá, ktoré sa pouÏíva do mnoh˘ch potravín pre
deti (cukríky Haribo, Danone jogurty Prince, lentilky) a u precitlivel˘ch ºudí môÏe vyvolaÈ svrbenie, nevoºnosÈ, problémy s d˘chaním, ãi vyráÏky.
Namiesto Éãok
âlovek nemusí tráviÈ hodiny skúmaním zloÏenia potravín, na zaãiatok staãí dodrÏiavaÈ niekoºko zásad:
1. Kupujte ão najmenej polotovarov, uprednostnite varenie zo základn˘ch surovín.
2. Nevyberajte si potraviny s dlhou záruãnou lehotou, zákonite musia obsahovaÈ viac konzervaãn˘ch látok, antioxidantov a stabilizátorov.
3. Nekupujte umelo prisládzané a ochutené nápoje. Ak naozaj nemôÏete piÈ neochutené
vody a ãaje, uprednostnite 100% ‰Èavy ( prípadne si ich zrieìte vodou).
4. Mäsové v˘robky patria k najrizikovej‰ím a naj‰kodlivej‰ím potravinám v tomto ohºade.
SnaÏte sa zníÏiÈ ich spotrebu na minimum.
Ak niekto argumentuje t˘m, Ïe aj ovocie a zelenina obsahujú mnoho postrekov a chemikálií, podot˘kam, Ïe tieto sa dajú takmer úplne odstrániÈ dôkladn˘m umytím. Ako v‰ak odstránite
ãervené farbivo z párkov, nealko nápojov a cukríkov? Napriek v‰etkému je men‰ím zlom konzerva hrá‰ku s nejak˘m „éãkom“ ako „prírodná“ slanina. U nás totiÏ stále veºa ºudí zomiera na
následky nesprávnej Ïivotosprávy a uÏívanie „éãok“ je z tohto hºadiska len kvapkou v mori.
Eva Oravcová, lekárka

menou. Okrem spomínan˘ch akcií deÈom rozjasalo srdieãko niekoºko divadeln˘ch predstavení ako "Ga‰parko Janko v pekle", "Babrák
Drak" a mnoho in˘ch.
Na‰i pred‰koláci mali moÏnosÈ poãas celého roka nav‰tevovaÈ kurz anglického jazyka
a hravou formou získaÈ základy slovnej zásoby
a v˘slovnosti. V júni nás e‰te ãaká plaveck˘
v˘cvik a rozlúãka s pred‰kolákmi, ktor˘m sa
zaãne nová etapa v ich Ïivote. Brány na‰ej
‰kolky pre nich zostávajú aj naìalej otvorené.
·koláci sa neraz prídu pochváliÈ p. uãiteºkám
so svojimi úspechmi, zahraÈ sa a pospomínaÈ
na pekné chvíle preÏité v na‰ej materskej ‰kole.
Jana Uhliarová, uãiteºka M·, Foto – M·

V ‰kôlke ch˘bajú
miesta
V priebehu marca prebieha kaÏdoroãne
na matersk˘ch ‰kolách zápis detí pre nasledujúci ‰kolsk˘ rok. Spoãíva v prijatí prihlá‰ky
od rodiãa spolu s potvrdením o zdravotnom
stave dieÈaÈa od detskej lekárky.
Po druh˘krát v histórii na‰ej materskej
‰kôlky sa opakoval fenomén vysokého
poãtu zapísan˘ch detí, ktor˘ prekroãil kapacitné moÏnosti na‰ej ‰kôlky. Rodiãia zapísali 36 nov˘ch detí do M·, (dnes ich je
uÏ 38). Do do 1.roãníka Z· v‰ak odchádza
21 detí, ão je hneì na prv˘ pohºad nepomer. Ako sa tento stav teda rie‰il?
Prijaté sú vÏdy deti trojroãné a star‰ie,
ktor˘ch matky nastupujú do zamestnania,
alebo deti, ktoré musia byÈ prijaté prednostne, pretoÏe sú 5- a 6-roãné, teda
pred‰koláci. T˘chto detí je spolu 26. Neprijaté zostali 4 deti star‰ie ako trojroãné, ktor˘ch matky sú na MD s mlad‰ím dieÈaÈom
a 8 detí, ktoré dov⁄‰ia 3 roky v jarn˘ch mesiacoch budúceho roku. Teraz, ale ÈaÏko
rozhodnúÈ, ãi tieto deti budú prijaté po
dov⁄‰ení troch rokov alebo aÏ v septembri 2009.
Podºa nového ‰kolského zákona, ktor˘
sa bude úãinn˘ od 1. septembra 2008, sa
poãty detí v triedach veºmi málo, ale predsa zníÏia. Na na‰ej M· to vychádza na v‰etky tri triedy spoloãne 2 deti. A detí v Lozorne neustále pribúda, ão do budúcnosti
ponúka úvahu o roz‰írení kapacitn˘ch
miest pre deti 3- aÏ 6-roãné deti.
Anna Ledníková, riaditeºka M·

LOZORNO_2_08:LOZORNO_12/04_prac

2.7.2008

7:09

Stránka 8

ÎIVOT OKOLO NÁS

8

Pohyb v lese upravuje zákon
Leto je tu. Nejedného z nás uÏ vytiahlo do lesa oveºa ãastej‰ie ako zima. Priná‰ame preto niekoºko uÏitoãn˘ch informácii o tom,
ako sa v prírode správaÈ tak, aby sme ju neniãili, nezneãisÈovali a tieÏ, aby sme sa pri potulkách po okolit˘ch lesoch navzájom neobmedzovali a neznepríjemÀovali si ich. Naopak, aby sme si ich v‰etci naozaj vychutnali. Budeme radi, ak Vám na‰e zistenia poslúÏia
natoºko, Ïe aj vìaka nim preÏijete nezabudnuteºné letné chvíle v lozornianskom chotári.
Lozornské lesy leÏia v Mal˘ch Karpatoch. Takmer 95 % územia
tvoria listnaté stromy – buk, hrab, dub, javor, breza, jel‰a. Z ihliãnanov moÏno nájsÈ smrek a smrekovec opadav˘, ktorí miestni volajú
„verpán“. Zo zveri je moÏné podºa Jozefa Sládka, vedúceho lesníckeho obvodu Ostrovec, Lesy SR, ‰.p., od‰tepn˘ závod ·a‰tín-StráÏe, ktor˘ sa stará o ãasÈ lozornsk˘ch lesov, naraziÈ na muflóna, daniela, diviaka, srnca i jeleÀa. Na náv‰tevníkov neãíha podºa neho v lese nijaké nebezpeãenstvo.
Snáì najrizikovej‰ím nepriateºom sú klie‰te, ktoré sú od marca
do novembra prevaÏne v tráve. Od marca do októbra moÏno v ojedinel˘ch prípadoch naìabiÈ na diviaãicu s mláìatami. Vtedy sa treba
pomaly otoãiÈ, nevzbudzovaÈ záujem o zvieratá a pokojne odísÈ.
Zákon o lese
Pohyb po lese upravuje Zákon ã. 326/2005 Z.z. o lesoch. Paragraf 30 a 31 tohto zákona definuje pravidlá, podºa ktor˘ch môÏe verejnosÈ vyuÏívaÈ lesy. Spoloãn˘mi zásadami pre v‰etk˘ch jeho náv‰tevníkov je, Ïe v lese sa treba pohybovaÈ tak, aby sme ho neniãili,
nezneãisÈovali, nepla‰ili zver, a aby
sme nenarú‰ali jeho pokoj a neopakovateºné zvuky.
ZakladaÈ oheÀ sa môÏe len na
oficiálnych ohniskách. V lozornsk˘ch lesoch je to ohnisko na Rapánke (pri ceste na Ko‰ariská, neìaleko malej priehrady na Kejde)
a pri âervenom domãeku, na ktor˘
narazíte, ak pôjdete od priehrady
po zelenej znaãke.
KaÏd˘ má právo vstupovaÈ na
lesné pozemky, ale musí re‰pekto„Najväã‰ia pravdepodobnosÈ, vaÈ práva a oprávenené záujmy
Ïe sa v lese poºuje, je veãer vlastníka, správcu ãi obhospodaroa nadránom,“ hovorí starosta vateºa lesa, ãlena lesnej stráÏe a orªubomír Haramia z poºovného gánu ‰tátnej správy lesného hospozdruÏenia Podhorie, Lozorno. dárstva. Pokiaº niekto v lese poru‰uje zákon, právo sankcionovaÈ ho
má lesná stráÏ, poºovná stráÏ a polícia SR.
Pes musí byÈ na vodítku
Pe‰í náv‰tevníci sa môÏu pohybovaÈ kdekoºvek po lese, aj mimo
chodníkov, ãi lesn˘ch ciest. Samozrejme len tak, aby neniãili lesné
porasty, stromy, kry a zariadenia slúÏiace lesnému hospodárstvu.
Pokiaº idete do lesa so psom, nesmie voºne behaÈ a musí byÈ na
vodítku. Pokiaº by totiÏ pes zaãal nekontrolovane behaÈ a pritom by
navy‰e vypla‰il lesnú zver, poºovník, ãi lesník, ktor˘ je toho svedkom,
má právo podºa vlastného uváÏenia zasiahnuÈ a psa v krajnom prípade aj zastreliÈ. Voºne pobehujúci pes je navy‰e moÏn˘m nebezpeãenstvom aj pre ostatn˘ch náv‰tevníkov lesa, najmä pre deti. Starosta ªubomír Haramia z poºovného zdruÏenia Podhorie, Lozorno vyz˘va
psíãkarov, aby zváÏili pohyb psa v lese a to aj psa na vodítku preto,
lebo zanecháva pachové stopy, ktoré zneisÈujú zver. Odporúãa sa psa
venãiÈ na miestach bliÏ‰ích k obci.
Cykloturisti – cyklotrasy a lesné cesty
Cykloturisti môÏu jazdiÈ po lese len po vyznaãen˘ch cyklotrasách
a po lesn˘ch cestách. JazdiÈ po zváÏniciach, ãi robiÈ si skratky, kde to
ide, je poru‰ením zákona, ktoré sa môÏe pokutovaÈ. V na‰ich lesoch
sú cestami pre cyklistov tie, ktoré sú oznaãené farebn˘m C - cesta na
Ko‰ariská, cesta od Rusnákov okolo chaty âerven˘ domãek, ktorá ústi
pri hlavnej ceste do Stupavy. V‰etky cyklotrasy moÏno nájsÈ na orientaãnej tabuli na odboãke z Hlavnej ulice na Karpatskú, ktorá vedie
k priehrade.
Ostatní do lesa nesmú
Motorky, ‰tvorkolky a autá do lesa podºa zákona nesmú. Okolo
lozornskej priehrady je moÏné ísÈ jedine po znaãku zákaz vjazdu na
Rusniakoch a na druhom brehu po závoru. Za nimi uÏ zaãína lesná
cesta.
Snáì kaÏd˘ bude súhlasiÈ s t˘m, Ïe ak okolo turistu ãi cyklistu
prefrãí auto, ‰tvorkolka, ãi motorka, znepríjemní to cel˘ dovtedaj‰í
dojem z pekného pobytu v lese. Ak pritom idete s deÈmi, je tento pocit znásoben˘ strachom o ich bezpeãnosÈ. Bolo by preto uÏ koneãne

naãase, aby si podaktorí aj z miestnych obãanov uvedomili, Ïe svojimi motorov˘mi vozidlami naozaj obÈaÏujú aÏ ohrozujú ostatn˘ch. Ak
niekto predsa len potrebuje ísÈ na Ko‰ariská autom, jedinou povolenou je cesta z Lozorna cez Stupavu a Borinku. ChodiÈ v‰ak napríklad
na huby tak, Ïe si zájdem hlb‰ie do lesa autom, ktoré odstavím hneì
pri „dobrom mieste“, hovorí skôr o niãiteºovi prírody a nie o jej milovníkovi. Je to navy‰e ignorantstvo voãi ostatn˘m. Lesná správa Lozorno Ïiada preto obãanov, aby dodrÏiavali zákon o zákaze vjazdu
na lesné cesty.
Tri poºovné zdruÏenia
V lozornianskom chotári pôsobia tri poºovné zdruÏenia. V ‰tátnych lesoch je to zdruÏenie Moãiarne a Ostrovec. ZdruÏenie Podhorie, Lozorno má svoj revír v ne‰tátnych lesoch – smerom na Stupavu,
okolo b˘val˘ch kasární a v okolí Kamenného mlyna. Poºovné zdruÏenia majú uzatvorenú zmluvu o prenájme a kaÏdoroãne predkladajú Lesnému úradu v Malackách na schválenie plán chovu a lovu.
Podºa starostu ‰tát reguluje poãet zveri v lesoch preto, aby nedochádzalo k jej premnoÏeniu. Zver potom niãí lesn˘ porast a poºnohospodárske plodiny. KaÏdoroãne preto podºa neho kontroluje lesn˘ úrad
stav lesn˘ch a poºnohospodárskych kultúr a v prípade ‰kôd, ktoré napácha premnoÏená lesná zver, vyrúbi poºovnému zdruÏeniu poplatok
za vzniknuté ‰kody. Poºovné zdruÏenie sa navy‰e zúãastÀuje monitoringu lesnej zveri, momentálne je to diviaãia zver.
Poºovníka s pu‰kou môÏete v lese stretnúÈ kedykoºvek. Nepísané
pravidlo hovorievalo, Ïe sa poºuje
tri dni pred a tri dni po splne. Najväã‰ia pravdepodobnosÈ, Ïe sa v lese poºuje, je v‰ak veãer a nadránom. Hlavná poºovná sezóna je pritom od 1. septembra do 31. decembra. Vybrané druhy zvery sa v‰ak lovia po cel˘ rok. V hlavnej poºovnej
sezóne organizuje zdruÏenie Podhorie zhruba 5 spoloãn˘ch poºovaãiek. Vtedy podºa starostu b˘va v lese aj 70 ºudí naraz. Neodporúãa
preto vtedy chodiÈ do t˘chto konãín nikomu cudziemu. Je tam veº- „Autom z Lozorna na Ko‰arisk˘ zhon a hluk. Ak by sa tam ãlo- ká je moÏné ísÈ jedine cez Bovek predsa len ocitol, ª. Haramia rinku,“ zdôrazÀuje Jozef Sláodporúãa zdvihnúÈ ruky, hlasno kri- dek, vedúceho lesníckeho obãaÈ a ão najr˘chlej‰ie opustiÈ revír. vodu Ostrovec, Lesy SR, ‰.p.,
Pri individuálnych poºovaãkách sa od‰tepn˘ závod ·a‰tín-StráÏe.
poºovník v lese orientuje jednoduch‰ie a preto je nebezpeãenstvo pre náv‰tevníka lesa oveºa men‰ie.

Motorky, ‰tvorkolky a autá do lesa podºa zákona nesmú.
Lesná správa Lozorno Ïiada obãanov, aby dodrÏiavali zákon o zákaze vjazdu na lesné cesty.
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Priehrada je bezpeãná
Priehrada alebo vodná nádrÏ Lozorno? Je to hlavne vodná
stavba, ktorá vyvoláva nejednu debatu medzi obãanmi Lozorna.
Niektorí ju obdivujú a vychutnávajú krásne chvíle pri vode poãas celého roka, vnímajú ju ako veºké pozitívne dielo v na‰om
katastri. Iní reagujú podráÏdene uÏ pri slove „priehrada“, pretoÏe
sú zaliate polia ich predkov, ktoré nie sú dodnes majetkoprávne
vysporiadané. A je zopár tak˘ch, ktorí sa obávajú prípadnej havárie poãas prívalov˘ch daÏìov.

Naão teda vodná nádrÏ slúÏi a kto sa o Àu stará? Vodné dielo Lozorno II. sa nachádza asi 500 m od juhov˘chodného okraja
obce Lozorno. Do prevádzky bolo uvedené v roku 1986.Oznaãenie Lozorno II. dostalo preto, lebo nad nádrÏou je na Suchom potoku e‰te nádrÏ Lipníky, oznaãovaná tieÏ Lintavy ale aj Lozorno I.,
lebo bola vybudovaná uÏ v roku 1967.
Dielo Lozorno II. je v správe Slovenského vodohospodárskeho
podniku, ‰.p., od‰tepn˘ závod Bratislava, Správa povodia Moravy,
Malacky a je zaradené do II. kategórie vodohospodárskych diel.
Vodohospodársky dohºad nad vodn˘m dielom vykonáva Vodohospodárska v˘stavba ‰.p., Bratislava.
Plní viacero funkcií
Vodná nádrÏ odoberá závlahovú vodu pre pozemky miestneho poºnohospodárskeho druÏstva. Na tejto úãel je pod hrádzou vybudovaná závlahová ãerpacia stanica, odkiaº je voda rozvádzaná
na zavlaÏované pozemky. Dielo zachytáva a odvádza povodÀové
prietoky cez bezpeãnostn˘ priepad a odpadovú ‰tôlÀu do odpadového koryta. Vypú‰Èa vodu z nádrÏe dnov˘mi v˘pustami pri povodÀov˘ch prietokoch a opravách. Vyrovnáva prietoky v koryte
pod hrádzou (nadvy‰ovanie minimálnych prietokov, zniÏovanie
povodÀov˘ch prietokov). UmoÏÀuje extenzívny chov r˘b pre ‰portové úãely. Tento v˘kon je v kompetencii poverenej organizácie
Slovenského rybárskeho zväzu, s ktorou je uzatvorená zmluva o v˘-

kone rybárskeho práva. V ãase sucha zabezpeãuje vodná nádrÏ
stály ekologick˘ prietok (podºa zákona „minimálny zostatkov˘“ prietok) do koryta Suchého potoka, ktor˘ umoÏÀuje zachovanie vodn˘ch ekosystémov.
Zmiernila povodeÀ
V júli roku 1999 bola zaznamenaná na vodnom diele Lozor-

no II. povodÀová situácia. V ãase kulminácie povodne bol zaznamenan˘ prítok do nádrÏe aÏ cca 110 m3/s, ktor˘ bol niekoºkonásobne vy‰‰í ako udávané hodnoty o storoãnom, resp. tisícroãnom
prietoku. Z tohto prítoku bol odtok z nádrÏe max. 36 m3/s a nádrÏ
zachytila objem povodÀovej vlny v hodnote 1,927 mil. m3. V ãase
povodne do‰lo k vyliatiu vody z koryta Suchého potoka a k zaplaveniu len niekoºk˘ch domov v obci. Vodná nádrÏ teda v˘razne zmiernila následky povodne akumuláciou vody v nádrÏi. Napriek vysokému zaÈaÏeniu vodného diela nedo‰lo k po‰kodeniu
telesa hrádze.
Stála kontrola bezpeãnosti
Hlavn˘mi objektami diela je heterogénna zemná hrádza (dæÏka
= 426 m, v˘‰ka = 12,5 m) vybudovaná z ílovito-piesãit˘ch zemín
so ‰ikm˘m stredov˘m tesnením, zdruÏen˘ funkãn˘ objekt (odber pre
závlahy, spodné (dnové) v˘pusty, bezpeãnostn˘ priepad), vodná nádrÏ (celkov˘ objem nádrÏe = 2 050 946 m3), odvodÀovací – drenáÏny systém priehrady a merací a pozorovací systém.
Na vodnom diele je vybudovan˘ kontroln˘ monitorovací systém, ktorého funkciou je neustála kontrola bezpeãnosti vodného
diela. Sleduje mnoÏstvo a typ priesakov telesom a podloÏím
priehrady a deformácie telesa priehrady. Na tento úãel je vybudovan˘ systém monitorovacích a odºahãovacích vrtov, systém
drenáÏnych odvodÀovacích studní a systém kontroln˘ch v˘‰kov˘ch bodov. Tieto údaje sú pravidelne spracovávané a vyhodnocované poverenou organizáciou Vodohospodárska v˘stavba. Na
základe posledn˘ch v˘sledkov moÏno vodné dielo Lozorno oznaãiÈ za spoºahlivé a bezpeãné.

Nesmie sa na priehrade
Na to, aby vodné dielo mohlo bezpeãne plniÈ svoje funkcie,
musia byÈ na diele zavedené obmedzenia urãit˘ch ãinností, ktoré
by ho mohli po‰kodiÈ.
Zakázané je pouÏívaÈ na vodnej ploche motorové ãlny (okrem
správcu).
Zakázan˘ je prejazd motorového vozidla po akejkoºvek ãasti
telesa hrádze (koruna, svah, päta hrádze).
Nie je dovolené kúpanie, resp. kúpanie je na vlastné nebezpeãenstvo.
Zakázané je po‰kodzovaÈ objekty vodného diela.
Zakázan˘ je vstup na prístupovú laviãku k funkãnému objektu.
Vodné dielo má stanovené ochranné pásmo pozdæÏ vodnej
nádrÏi po v˘‰kovú úroveÀ maximálnej retenãnej hladiny vodného
diela, t.j. 219,00 m n.m. Balt, po vyrovnaní. V tomto pásme nesmú byÈ realizované Ïiadne stavby.
Kúpanie
Kvalita vody v nádrÏi bola v minulosti sledovaná a vyhodnocovaná ako nezávadná. Merania robil Slovensk˘ vodohospodársky podnik, odbor vodohospodárskych laboratórií. Posledné tri roky sa uÏ kvalitu vody nesleduje.
Kúpanie v priehrade je moÏné len na vlastné nebezpeãentvo,
kvôli riziku úrazov, za ktoré neberie správca Ïiadnu zodpovednosÈ.
V minulosti bol zaznamenan˘ jeden veºmi váÏny úraz, ktor˘m bol
pád do ‰achty pri funkãnom objekte. Spodné prúdenia v priehrade
nie sú Ïiadne. Maximálna hæbka vody v priehrade je 11 m.
Foto – Dagmar Velika, archív
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Na huby cez obecn˘ úrad

Nov˘ turistick˘ chodník - Lozornsk˘ okruh

Nie kaÏd˘ vie, Ïe skôr, ako sa vyberie na huby do vojenského priestoru v Kuchyni, mal by zájsÈ na obecn˘ úrad. Vojensk˘ útvar 1201 KuchyÀa zasiela totiÏ pravidelne kaÏd˘ mesiac hlásenia o plánovanej leteckej a vojenskej ãinnosti vo Vojenskom priestore KuchyÀa. Ohlásen˘ je presn˘ dátum a ãas.
Vtedy je úpln˘ zákaz vstupu do tohto priestoru, vrátane letiska
a cieºov˘ch plôch. Mimo vojensk˘ch ãinností je vstup do tohto
priestoru moÏn˘ len na základe ‰peciálneho povolenia, ktoré
vydáva vojensk˘ útvar.

Tí, ktorí v máji 2008 absolvovali trasy prvého roãníka turistického pochodu Lozornsk˘m okruhom vedia, Ïe ãlovek má poãas
neho moÏnosÈ spoznaÈ zaujímavé, pekné a rozmanité ãasti ná‰ho
okolia. Miestny turistick˘ oddiel preto uÏ pred ãasom poÏiadal
kompetentné orgány ‰tátnej správy o moÏnosÈ zaradiÈ tento okruh
do oficiálnych turistick˘ch máp.
Oficiálny súhlas na vyznaãenie turistického chodníka „Lozornského okruhu“ získal miestny turistick˘ oddiel 13. júna 2008
od Krajského úradu Ïivotného prostredia v Bratislave. Chodník
budeme znaãiÈ Ïltou turistickou znaãkou v júli a v auguste.
Zaãiatok trasy bude pri potravinách u HuÈana, cez priehradu,
za Rusnákmi pred rampou zaboãíme doºava a lesnou cestou popri jablonovskej Sarve a vojenskému objektu Tureck˘ vrch na Skalu. Odtiaº cez Banské, miesto kde sa natáãalo Draãie srdce, cez
Mitl Berg, k priehrade Spálená, Korenecké lúky, âerven˘ domãek,
Ohek, Silabov kríÏ, Letovisko, Nov˘ svet, Trávniky, Lozorno. Tento chodník sa bude moÏné absolvovaÈ v oboch smeroch.

Ceny za architektúru putujú do Lozorna
LozorÀan Ing. Akad. Arch. Ján Studen˘ získal v júni 2008
hneì dve prestíÏne ceny za svoje architektonické práce. V slovenskej súÈaÏi Stavba roka 2008 získal Cenu ZdruÏenia pre rozvoj
slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia za originálne urbanistické a architektonické rie‰enie za stavebné dielo Rekreaãná chata, novostavba, Senec - Slneãné jazerá. V súÈaÏi
Grand Prix architektÛ 2008 – Národná cena za architektúru pre
najlep‰ie architektonické práce realizované na území âR, skolaudované v minulom roku, získalo cenu v kategórii rodinn˘ dom
spolu s ìal‰ími dvoma ocenen˘mi dielami i architektonické rie‰enie rodinného domu v âerno‰iciach od J. Studeného a Martina
Vojtku. (Viac v ìal‰ích ãíslach Spravodaja.)
(dr)

Tému pripravili: Mgr. Ing. Branislav Vlãek, vedúci IV. prevádzkového úseku Slovenského vodohospodárskeho podniku, ‰.p., Od‰tepn˘ závod Bratislava, Správa povodia Moravy, Malacky, Alojz
Dvoran, predseda turistického oddielu Lozorno, Vlasta Hubková,
Dana Ru‰inová
Foto - Daniela Koãková, archív
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KameÀák oÏíva
Kamenn˘ mlyn, zvan˘ aj KameÀák, stojí v loprvej republiky. V Prahe sa organizovali v˘lety
zornianskom chotári aspoÀ 250 rokov. UÏ poãas
s neuveriteºn˘m názvom: „V˘lety do neznáma“.
napoleonsk˘ch vojen sa na tomto mieste spomíVlak sa rútil z Prahy stovky kilometrov, zastal
na mlyn so zájazdov˘m hostincom. Po roku
uprostred voÀavého borovicového lesa medzi
1918 ho v˘menou za svoje pozemky, zabraté arPlaveck˘m ·tvrtkom a Zohorom. Staniãky nikmádou âeskoslovenskej republiky, dostala rodide. Turisti pre‰li niekoºko sto metrov a boli v nezna Vajarsk˘ch. Majetok odvtedy postupne prenámom rozprávkovom svete Kamenného mly‰iel od Ga‰para na Mateja, potom na Franti‰ka
na. Hostia sa porozhliadali po priestrannom
(deda), jeho syna a vnuka, teraj‰ieho majiteºa
dvore, ukázali na kaãku, sliepku, morku ãi hus
Kamenného mlyna.
a po troch-‰tyroch hodinách ju mali na pekáãi.
Za ãias Vajarsk˘ch zaãal mlyn prekvitaÈ. PoKapry plávali v rybníku, ktor˘ neskôr upravili na
ãas nedelí b˘vali zábavy, muzikanti vyhrávali.
bazén. Mlyn mlel a mlynár si zapisoval do kniPreslávená bola ‰pecialita pani Vajarskej “mlynhy mená gazdov, komu koºko zomlel raÏe, jaãské rezne“, cez ktoré „nebolo videt ViedeÀ jak
meÀa, múky, ‰rotu...
prez fluspapír“. Podávali ich s uhorkov˘m ‰aláPotom sa prevalila vojna a nastal mier. Katom. Zmrzlinár dochádzal z Malaciek. „LufÈáci“,
menn˘ mlyn sa opäÈ zaãal zviechaÈ. Pri‰iel v‰ak
teda v˘letníci z Bratislavy prichádzali zasa zo Ïerok 1948 a po Àom Vajarsk˘m mlyn vyvlastnili
lezniãnej stanice Plaveck˘ ·tvrtok. Ich deÈom uãaa ich prenasledovali. Do mlyna sa nasÈahovala
rovalo mlynské koleso. âasto sa tu stretávali cy- Franti‰ek Vajarsk˘ bol majiteºom Jednota.
kloturisti, v˘letníci zo ‰irokého okolia, ale aj mo- Kamenného mlyna za prvej âeskoDne‰n˘ majiteº mlyna sa snaÏí Kamenn˘
toristi zo vznikajúcich klubov, ba aj ‰portovci, slovenskej republiky.
mlyn pre radosÈ Dolného Záhoria znovu zveºaktorí tu, ako vtedy hovorili „volejbalili“. StanodiÈ. B˘vajú tu Záhorácke ºudové slávnosti, Counvali ãi prespávali na dlhej povale na voÀavom sene.
try mlyn, stretnutia milovníkov veteránov i motocyklov, prehliadTraÈ automobilov˘ch pretekov „Tisíc míº ãeskoslovensk˘ch“
ky psov, plesy, svadby, firemné akcie. Niekdaj‰í zájazdov˘ hostiviedla priamo cez dvor Kamenného mlyna. Náv‰tevníci b˘vali vo
nec pre‰iel dôkladnou rekon‰trukciou a na rad príde aj niekdaj‰í
vytrÏení, najmä, keì sa tam raz zastavil Tomá‰ BaÈa, slávny pretemlyn. KameÀák v na‰om chotári má osobité ãaro, ktoré je treba
kár Turek, ãi pretekárka Junková, ktorí boli vtedy hviezdami tohto
chrániÈ, zveºaìovaÈ a urãite nav‰tíviÈ.
‰portu.
Anna ·paãeková
Dnes populárna agroturistika fungovala na KameÀáku uÏ za
PrameÀ: Stupava, roãenka OZ Club Abbelimento (nástupca Okrá‰ºovacieho spolku Stupavského)

Úãtovná kniha z predvojnového Kamenného mlyna.

Foto – Dagmar Veliká
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ZauÏívané názvy ãastí Lozorna
Mnohí z Vás, ktorí poznajú zauÏívané názvy ãastí obce, sa
obãas zam˘‰ºajú nad t˘m, odkiaº pochádzajú. Niektoré sa nám
podarilo vypátraÈ vìaka ochote a vedomostiam na‰ej spoluobãianky pani Vilmy ·Èastnej. Ak máte i Vy vedomosti o niektor˘ch
ãastiach obce, ktoré neuvádzame v ãlánku, budeme radi, keì sa
s nami o ne podelíte (osobne na obecnom úrade, alebo mailom
na obeclozorno@stonline.sk).
Karpatská ulica
Medzi ºuìmi sa pôvodne zauÏívalo pomenovanie „Hliníky“.
Táto ãasÈ obce je hlinitá a piesoãnatá. Navy‰e dnes uÏ neboh˘
Martin Ledník mal veºkú parcelu a s pomocníkmi vyrábal pálenú
tehlu z hliny. V hornej ãasti pozemku boli veºké drevené su‰iarne.
V minulosti sa stavali domy len z takejto tehly.
Neskôr dostala ulica prez˘vku „Medzinárodná“. Postavili si tu
totiÏ domy ºudia rôznej národnosti ako ·tefan Brenner s manÏelkou Emíliou, ktorá bola Srbka, ãi ·tefan Elia‰ s manÏelkou ·tefániou z Poºska.
Kozinská ulica
ªudia jej hovorili „Kozinec“. B˘vali tam chudobní ºudia, ktorí
chovali koziãky.
Dlhá ulica
Tejto ulici LozorÀania vravievali „Pri korelskom cintoríne“.
B˘vali tu dva cintoríny. Îidovsk˘ cintorín bol len stromami a kríkmi oddelen˘ od „korelského“ cintorína. Jeho pomenovanie ºudia
odvodili od slova „korela“, ako hovorievali moru. Obete tejto
choroby pochovávali práve na tomto cintoríne. V 16.-17. storoãí

„Kozinec“

Foto - Daniela Koãková

v Lozorne zomrelo dôsledkom veºkého sucha viacero ºudí na mor.
Nezávadnú vodu naberali v tej dobe zo studne „Kadúbek“, ktorá
sa nachádzala na Hlavnej ulici pri dome nebohého ·tefana Bublinca.
Nová ulica (horn˘ koniec)
Volali ju „Trandora“. Bol to úsek piesoãnat˘, ‰trkovit˘ a samá
jama.
Nová ulica (ostatné ãasti)
Pôvodne to boli „Pasienky“, plocha bez domov. Len v ãasti,
kde b˘vali Lutonskí, stála veºká drevená poschodová hala, kde sa
su‰ili bylinky.
Zvonãínska ulica
ªudia ju volali „Zvonãín“, zrejme preto, lebo tam Ïil kostolník
– zvonár.
Jel‰ová ulica
LozorÀaniu ju v minulosti nazvali „Cigánskou kolóniou“. Rómski spoluobãania totiÏ vÏdy vyhºadávali na b˘vanie miesta pri vode, potoku a v lese.
Potoãná ulica
ªudia ju zvykli volaÈ „Pri Vendelínku“. Stojí tam kaplnka so sochou sv. Vendelína, pri ktorej sa aj dnes konajú sväté procesie.
Vendelínska ulica (zaãiatok od Zohorskej ulice)
Tejto ãasti obce hovorievali „Pri Floriánku“. Stojí tam socha sv.
Floriána, ktor˘ je patrónom hasiãov. V minulosti tam tiekol i potok.
Vlasta Hubková, Vilma ·Èastná

„Pri Floriánku“

Foto – Dagmar Veliká

Energetická poradÀa ● Energetická poradÀa ● Energetická poradÀa ● Energetická poradÀa ● Energetická poradÀa

Ako úsporne chladiÈ
Îena 3E: ekonómka – ekologiãka –
energetiãka (ako sme v minulom ãísle nazvali ekologicky a energeticky racionálne
uvaÏujúcu gazdinku) zaãne s úsporami rodinného rozpoãtu uÏ pri správnom v˘bere
chladniãky ãi mrazniãky. Vyberie si tak˘
typ, ktor˘ svojím obsahom vyhovuje potrebám rodiny. Zbytoãne veºké a nevyuÏité
spotrebiãe spôsobujú totiÏ veºké energetické straty. Hoci chladniãky a mrazniãky nemajú príli‰ veºk˘ príkon, ich celoroãné
prevádzkovanie predstavuje v˘znamnú
spotrebu energie v domácnosti.
Pri nákupe zariadenia sa preto informujte o ich spotrebe. PomôÏe vám pritom
„energetické ‰títkovanie“ elektrick˘ch spotrebiãov. Pomocou schváleného spôsobu
oznaãovania získate pravdiv˘ obraz o energetickej nároãnosti urãitého typu spotrebiãa.
Nezabudnite v‰ak, Ïe na spotrebu má
okrem kon‰trukãného vyhotovenia vplyv
aj spôsob prevádzkovania. Chladniãku
umiestnite na chladné miesto, nikdy nie v

blízkosti sporáka alebo vykurovacieho telesa. Nastavte optimálnu odporúãanú teplotu. ZníÏenie teploty o 2°C znamená
zv˘‰enie spotreby asi o 15 %. Dvere zbytoãne ãasto a nadlho neotvárajte. Zv˘‰enie
poãtu otváraní chladniãky má vplyv na jej
spotrebu. Pri pravidelnom otváraní dverí
v perióde 1 minúta za hodinu vzrastie jej
spotreba aÏ o 15 %. Preto sa ubezpeãte, Ïe
dvere chladniãky a mrazniãky sú vÏdy
tesne uzavreté. Vkladajte len nádoby s vychladen˘m jedlom.
DôleÏité je aj pravidelné odstraÀovanie námrazy z v˘parníka. Táto ho tepelne
izoluje , ão je nepriazniv˘ efekt, pretoÏe sa
zniÏuje chladiaci v˘kon. Na to, aby sme obmedzili tvorbu námrazy, vkladajme vlhké,
ãi mokré potraviny do chladniãky i mrazniãky v uzatvoren˘ch obaloch alebo nádobách. Potom nielenÏe nevysychajú, ale zniÏujú aj tvorbu námrazy.
Mrazniãky pracujú s niÏ‰ou prevádzkovou teplotou ako chladniãky. Z hºadiska
spotreby je veºmi dôleÏité dodrÏiavanie

prevádzkov˘ch pokynov v˘robcu. KaÏdé
otvorenie mrazniãky skriÀovej alebo pultovej, zvy‰uje vnútornú teplotu, na ão sú
skriÀové citlivej‰ie.
KaÏd˘ stroj vyÏaduje údrÏbu. Oãistite
z ãasu na ãas tesnenie dverí. Netesné dvere znásobujú spotrebu. DôleÏité je tieÏ ãistenie vetracej mreÏe a chladiaceho hada
na zadnej strane. Neãistota tieÏ zhor‰uje
odovzdávanie tepla a naru‰uje nezávadn˘
chod stroja.
Tento spotrebiã sa kupuje na pomerne
dlhú dobu. Vy‰‰ie investiãné náklady za nákup úspornej‰ej chladniãky ãi mrazniãky
sa preto za dobu jej Ïivotnosti urãite vrátia, naviac, keì nik nezaruãuje stabilné ceny energie.
Ceny v‰etk˘ch druhov energie rastú a nie
je v na‰ich silách tento proces ovplyvniÈ. âo
v‰ak môÏeme urobiÈ je, Ïe si osvojíme pokyny a rady, ako ão najhospodárnej‰ie energiu zuÏitkovaÈ. Potom snáì nebude úãet za
energiu nepríjemn˘m prekvapením.
Valéria Folt˘nová, poradkyÀa
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Pôjde to tu len k lep‰iemu,

tvrdí Marta ·vajdlenková (51), poslankyÀa obecného zastupiteºstva a predsedkyÀa sociálno-zdravotnej komisie o budúcnosti Lozorna. Jej optimizmus moÏno rozpoznaÈ uÏ na usmievavej tvári.
Aj poãas ná‰ho rozhovoru sa neraz schuti zasmiala. Chce pomáhaÈ t˘m, ktorí to potrebujú, ale ako prízvukuje, v rámci svojich
moÏností. Vtedy je ochotná urobiÈ maximum. O to viac ju potom
mrzí, ak jej niekto vyãíta rozhodnutia, ktoré nerobí sama.
Odkiaº pochádzate?
Narodila som sa v Lozorne a odvtedy tu aj Ïijem.
âo ste ‰tudovali? Kde pracujete?
V roku 1974 som ukonãila strednú odbornú ‰kolu bez maturity
s ekonomick˘m zameraním, odbor stenografia a strojopis. Od skonãenia ‰koly som dvadsaÈ rokov aÏ do môjho odchodu na invalidn˘ dôchodok pracovala v Slovarte, podniku zahraniãného obchodu.
Povedzte nám nieão o Va‰ej rodine.
Som vydatá a mám dve dcéry. Martina je kaderníãkou a Ivana
je ‰tátnou zamestnankyÀou.
A ão Va‰e koníãky?
Mám veºmi veºa aktivít (smiech). Som ãlenkou viacer˘ch záujmov˘ch zdruÏení – Slovenského zväzu Ïien, Slovenského zväzu telesne postihnut˘ch, Telov˘chovnej jednoty. Tam sa vÏdy nieão deje.
Máte Ïivotnú filozofiu, ktorou sa v Ïivote riadite?
Nikdy som nad t˘m nerozm˘‰ºala. Snáì tú, Ïe sa snaÏím pomôcÈ kaÏdému, komu môÏem a toºko, koºko je v mojich silách
a moÏnostiach.
Odkedy ste poslankyÀou obecného zastupiteºstva (OZ) a preão ste kandidovali?
V roku 2002 ma oslovili s ponukou kandidovaÈ ako nezávislá
poslankyÀa s podporou SNS. Som tu uÏ druhé volebné obdobie.
Budete e‰te kandidovaÈ?
Pokiaº budem môcÈ a oslovia ma s takouto ponukou, tak áno.
âo je úlohou sociálno-zdravotnej komisie?
Má niekoºko poslaní. Zasadá podºa potreby. Rie‰i podnety obãanov zo sociálnej a zdravotnej oblasti. Príkladom môÏe byÈ
schránka pre námety ako zlep‰iÈ zdravotnú starostlivosÈ v na‰om
zdravotnom stredisku, ktorú sme na základe podnetu zriadili v apríli. Nachádza sa pri lekárni. Budeme radi, ak nám obãania napí‰u svoje postrehy.
V sociálnej oblasti komisia tieÏ spolupracuje so ‰tátnymi or-

gánmi a ‰pecializovan˘mi in‰titúciami pri zabezpeãovaní opatrovateºskej sluÏby pre obyvateºov Lozorna. Nakoºko obec nemá
vlastnú opatrovateºskú sluÏbu, opatrovanie zabezpeãujeme prostredníctvom spoloãnosti Vénia, s.r.o. Stupava. Hoci obec prispieva na opatrovanie svojich obãanov, koneãné rozhodnutie o pridelení opatrovateºa robí vÏdy ‰tátny orgán. Komisia potom kontroluje opodstatnenosÈ opatrovateºskej sluÏby.
Pre dôchodcov navrhujeme v˘‰ku príspevku na stravu podºa
toho, kto má ak˘ dôchodok. Okrem toho pre nich organizujeme
posedenie pri príleÏitosti mesiaca úcty k star‰ím ãi mikulá‰sky veãierok.
Rada by som zdôraznila, Ïe o v‰etk˘ch príspevkoch v sociálnej oblasti, ktoré plynú z rozpoãtu obce, rozhoduje obecné zastupiteºstvo. Komisia je len jeho poradn˘m orgánom, prípadne navrhovateºom.
Kto sú ãlenovia komisie?
âlenkami sociálno-zdravotnej komisie sú dámy, ktoré sú aktívne buì v sociálnej alebo zdravotnej oblasti. Ja som sa predsedkyÀou tejto komisie stala v minulom volebnom období. Vyplynulo to zrejme prirodzene z môjho postavenia zdravotne postihnutej a z mojich aktivít vo zväzoch.
Aké percento obyvateºstva obce tvoria sociálne slabí obãania? âo pre nich obec robí?
Sociálne slabí obãania tvoria 3,5 % obyvateºstva Lozorna.
Deti z tak˘chto rodín majú napríklad obedy v ‰kolskej jedáleni za
korunu. Na zvy‰ok prispieva ‰tát. TrinásÈ obãanov vyuÏíva opatrovateºskú sluÏbu a 56 dôchodcov vyuÏíva stravovanie s príspevkom obce.
Obec predala ãasÈ objektov b˘val˘ch kasární súkromnej osobe s podmienkou, Ïe ich zmení na penzión pre seniorov. Ako
obec plánuje spolupracovaÈ s t˘mto zariadením?
Podmienkou predaja spomínanej budovy bolo vybudovaÈ
penzión predov‰etk˘m pre tamoj‰ích dôchodcov, ktor˘ dá zároveÀ prácu ão najväã‰iemu poãtu miestnych obyvateºov. Obec zatiaº o konkrétnej spolupráci s penziónom nerokovala.
Ako hodnotíte Ïivot dôchodcov v Lozorne?
Myslím si, Ïe dôchodca, ktor˘ chce naozaj nieão robiÈ, si
môÏe vybraÈ z rôznorod˘ch aktivít priamo tu v obci. V Klube dôchodcov sa môÏu seniori denne stretávaÈ. Klub navy‰e poskytuje
pre dôchodcov moÏnosÈ osobnej hygieny, pranie ãi Ïehlenie
prádla za symbolick˘ poplatok. Dôchodcovia sa tu môÏu aj naobedovaÈ. T˘m, ktorí uprednostÀujú jedlo v domácom prostredí,
obed buì privezú, alebo si po neho môÏu zájsÈ do ‰kolskej jedálne.
âo z toho, ão ste si predsavzali urobiÈ pre obec vo voºbách
sa Vám uÏ podarilo uskutoãniÈ?
Chcela som pomáhaÈ ºuìom, presadzovaÈ a obhajovaÈ ich
oprávnené nároky. A urobím preto v‰etko, ão bude v mojich silách.
Akú víziu budúcnosti obce vidíte a prispievate k jej napæÀaniu?
Myslím, Ïe to tu pôjde len k lep‰iemu. Vezmite si napríklad
obecnú ‰kolu, ktorá sa rekon‰truuje. Po jej dokonãení na kultúrne
centrum budeme maÈ opäÈ viac moÏností stretávaÈ sa aj vo väã‰ích
skupinách.
Kedy a kde Vás ako poslanca môÏe obãan zastihnúÈ?
Kto by mal záujem so mnou hovoriÈ, nech nechá kontakt na
seba na obecnom úrade a ja sa mu urãite ozvem. Zastihne ma tieÏ
pred a po zasadnutí OZ, ãi komisie alebo jednoducho na ulici.
(dr), Foto – Dana Ru‰inová

Prvá Slovenka v centrále UNESCO
„Kto pôjde predaÈ ryby, keì moja Ïena
umrie na AIDS?“ hovorí rybár o Ïene s ko‰om r˘b na hlave na plagáte v juhoázijskej
rybárskej osade. Plagát bol súãasÈou vzdelávacej kampane UNESCO o prevencii HIV.
Viac ako ‰tyridsaÈ projektov tejto organizácie s rovnakou tematikou riadi a odborne
zastre‰uje Helena Drobná, programová
‰pecialistka na Oddelení pre kultúrnu politiku a interkulturálny dialóg UNESCO. LozorÀanka, ktorá bola donedávna jedin˘m

zástupcom Slovenska v centrále tejto organizácie v ParíÏi. Po rokoch stráven˘ch cestovaním po svete sa naãas vrátila domov,
aby sa jej dcérka narodila na Slovensku.
HIV a tradície
Hoci vy‰tudovala Vysokú ‰kolu ekonomickú v Bratislave, jej hlavn˘m záujmom
bola vÏdy kultúra. Tá ju priviedla aj na Viedenskú univerzitu a stáÏe v USA ãi v Nemecku aÏ ku kultúrnemu manaÏmentu, ktorému sa venuje dodnes.

V roku 2000 získala stále miesto v UNESCO. K projektom vzdelávania v oblasti kultúrneho manaÏmentu a kultúrnej politiky,
na ktoré sa ‰pecializovala od skonãenia
‰túdia vo Viedni, jej pribudla téma spájajúca kultúru a zdravie. âasom sa Helena
Drobná stala tou, ktorá vedie, koordinuje
a zodpovedá za v‰etky projekty, hºadajúce
súvislosti medzi kultúrou a HIV v rozvojov˘ch a transformujúcich sa krajinách v rámci UNESCO.
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Cieºom aktivít je upozorniÈ ºudí na riziko a následky HIV a AIDS a ukázaÈ spôsoby ako sa im vyhnúÈ. Skúmajú pritom
sociálne a kultúrne aspekty ‰írenia HIV
v dan˘ch komunitách. V miestnych zvykoch, tradíciách, rituáloch, ãi náboÏenstvách hºadajú spôsob, ako podporiÈ prevenciu, ãi pomôcÈ ºuìom Ïijúcim s infekciou. Kultúru, ktorá je ãasto povaÏovaná
za dôvod ‰írenia HIV, vidia v UNESCO
nielen ako zdroj problémov, ale aj ich odstránenia. „Nepriná‰ame hotové rie‰enia.
Pomáhame ºuìom odhaliÈ ich vo svojich
komunitách, sformulovaÈ a uviesÈ do Ïivota,“ objasÀuje H. Drobná. To sa OSN napríklad podarilo v istej africkej komunite
v rituále prijímania dievãaÈa medzi dospelé. V spolupráci s miestnymi Ïenami nahradili obriezku podlezením kozy, ãím sa
dievãa vyhlo Ïivot ohrozujúcemu aktu.
Îenám projekty H. Drobnej venujú veºkú pozornosÈ. „Îena je z biologick˘ch, kultúrnych, ãi sociálnych dôvodov vystavená
zv˘‰enému riziku HIV. V mnoh˘ch krajinách sveta má nerovnocenné postavenie,
a preto sa nevie dostatoãne chrániÈ pred
infekciou.“
Vzdelávajú aj divadlom
Vzdelávacie programy vedené Helenou Drobnou vyuÏívajú aj umenie. Divadlo – fórum je interaktívne divadlo, ktoré vychádza z karibsko-africkej tradície a oslovuje najmä mládeÏ a vidieãanov. V súvislosti s prevenciou HIV ho vyskú‰ali v Burkina Faso a západnej Afrike a neskôr roz‰írili do celého sveta. Pár hercov, predstavujúcich ãierno-biele charaktery, zahrá
krátky príbeh bez konca. Záver si publikum po moderovanej diskusii vytvorí samo postupn˘m vymieÀaním hercov za divákov. Takto vnesú do deja vlastné skúsenosti a názory. Témy, ktoré sa rie‰ia, zohºadÀujú vek publika, ale i kultúru a tradí-
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cie krajiny, ãi miestnej komunity. „Nesmieme nikdy uraziÈ cítenie ºudí, ale zároveÀ musíme podaÈ správnu informáciu ão
najúãinnej‰ie,“ vysvetºuje H. Drobná. Umenie ako vzdelávací prostriedok si vybrali
nielen pre jeho obºúbenosÈ a ºahkú dostupnosÈ, ale aj preto, lebo dokáÏe viac
ovplyvniÈ správanie poslucháãa ako klasické predná‰ky.
HIV – z anglického slova Human Immunodeficiency Virus - vírus ºudskej imunitnej nedostatoãnosti
AIDS – z anglického slova Acquired Immune Deficiency Syndrome - syndróm
získanej imunitnej nedostatoãnosti
UNESCO – z anglického slova United
Nations Educational Social and Scientific
Organization – Organizácia Spojen˘ch
národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru
No Helena Drobná upozorÀuje, Ïe jednou z najzávaÏnej‰ích príãin ‰írenia HIV je
extrémna chudoba. Tá ºudí Ïenie do situácií,
v ktor˘ch sú e‰te viac vystavení riziku infekcie. Pripomína tieÏ, Ïe HIV a AIDS nie sú
problémom vybranej skupiny ºudí, ale istého typu správania sa. Cieºom UNESCO je
preto aj to, aby ºudia patriaci do istej skupiny, neboli terãom predsudkov len preto, Ïe
v nej sú. Panuje totiÏ medzi ºuìmi myln˘
názor, Ïe HIV sa t˘ka vÏdy t˘ch druh˘ch,
nikdy nie nás a na‰ich blízkych. Predsudky
sú tieÏ dôvodom, preão sa HIV neustále ‰íri.
ªudia mlãia o problémoch. Nejdú k lekárovi, lebo sa obávajú vylúãenia z komunity ãi
diskriminácie svojej rodiny.
Úlohou H. Drobnej je spolupracovaÈ
najmä na najvy‰‰ích úrovniach projektu.
Komunikuje so zástupcami ministerstiev,
národn˘ch AIDS centier, s mimovládnymi
organizáciami, spolkami, ãi v˘skumn˘mi
in‰titúciami. Rada v‰ak chodí do terénu,

„Myslím, Ïe je dôleÏité, aby si obec popri prirodzenom rozvoji
zachovala svoj dedinsk˘ charakter. Veì aj preto sa tu tak dobre
Ïije,“ zdôrazÀuje Helena Drobná
Foto - Daniela Koãková
âo pre Teba, ãloveka, ktor˘ prechodil kus sveta, znamená
návrat do Lozorna?
Lozorno je mojou oázou pohody a pokoja, kde naberám energiu. Po pár dÀoch izolácie si vyjdem na prechádzku k priehrade ãi
do lesa, kde mám zopár obºúben˘ch trás. Veºmi sa te‰ím na huby
a nádhernú atmosféru lesa, ktorá ich zber sprevádza.
âo Ti do dne‰ného Ïivota i kariéry dal Ïivot Lozorne?
Pred asi 30 rokmi sme kúpili v Lozorne chalupu. Ako asi kaÏdé pubertálne dieÈa som nenávidela vikendy na chalupe. K˘m ka-

lebo tam nachádza námety na skutoãne
úãinné rie‰enia.
âoraz viac sa darí projektom Heleny
Drobnej spolupracovaÈ s duchovn˘mi vodcami, ktorí sa musia stále ãastej‰ie venovaÈ
duchovnej podpore ºudí, postihnutych
HIV a AIDS a ich rodín. „UÏ dnes sú v Afrike osady, kde Ïijú deti do 12 rokov a ich
starí rodiãia. Celá stredná generácia vymrela na choroby spojené s AIDS. Deti nechodia do ‰koly, ale sa stávajú hlavami rodín a starajú sa o svojich súrodencov.“
Baví ju rozmanitosÈ práce
UNESCO má vo svete viac ako 50 regionálnych zastúpení. Helena Drobná je
pre nich podporou, pokiaº rozbiehajú nov˘ projekt v rámci jej programov, ãi uÏ
v oblasti vzdelávania v kultúrnom manaÏmente a politike, alebo prevencie HIV. Pomáha po obsahovej i technickej stránke,
ale aj hºadaÈ kontakty i finanãné zdroje.
Pátra po zaujímav˘ch nápadoch, ktoré by
sa dali vyuÏiÈ ako in‰pirácia aj inde vo svete. Vedie tieÏ vlastné projekty, ktoré vyÏadujú globálny prístup, najmä v oblasti v˘skumu, publikácii a vzdelávania.
Práve rozmanitosÈ je to, ão ju na tejto
práci najviac baví - krajiny a kultúry zo
v‰etk˘ch svetadielov, rozdielni spolupracovníci. Práca v medzinárodn˘ch tímoch
je pre Àu príÈaÏlivou aj preto, lebo sa môÏe
od kolegov veºa nauãiÈ. „Je to práca, ktorá
denne priná‰a nové v˘zvy,“ pochvaºuje si
Helena Drobná. Najviac ju v‰ak na nej
fascinuje to, Ïe nov˘ projekt zaãína preãítan˘m ãlánkom, rozhovorom na konferencii, ãi s niek˘m v teréne. Pokraãuje ãist˘m
papierom, na ktor˘ môÏe daÈ svoje my‰lienky. T˘m potom zasvätí kus svojho Ïivota, aby po istom ãase mohla skon‰tatovaÈ, Ïe splnila v‰etko, ão mohla z toho, ão
si na tom kuse papiera zaumienila.

mo‰ky i‰li na diskotéku, ja som musela pomáhaÈ pri stavbe, ãi
trhaÈ burinu. Dnes som za tie roky strávené v Lozorne s rodinou
naozaj vìaãná. âlovek sa navy‰e pri tak˘chto praktick˘ch prácach aj veºa nauãí – organizovaÈ ãas, byÈ vynaliezav˘. V Gruzínsku mi raz síce Ïartom, ale udelili medailu za najprispôsobivej‰iu
konzultantku, akú tam kedy mali. Strávili sme totiÏ zopár dní v bojov˘ch podmienkach v teréne.
Ako sa pozerá‰ na na‰u obec po rokoch Ïivota v európskej
metropole?
ParíÏ je nádherné mesto. Ponúka mnoÏstvo rôznych aktivít,
ale podobne ako v in˘ch metropolách ÏiÈ tam je dosÈ nároãné
a energiu konzumujúce. Priamy spoj do práce mi denne zaberie
skoro dve hodiny v metre bez denného svetla. Na v˘stavy, do múzeí, divadiel, ãi na prechádzky popri Seine sa pri mojej práci dostanem len veºmi zriedka. ParíÏania to vystihli slovami: „BeÏn˘ Ïivot v ParíÏi sa skladá z troch vecí: metro, práca a posteº.“
Kedysi mi pripadalo nemoÏné, Ïe by som jedného dÀa mohla ÏiÈ
na vidieku. Dnes sa mi to zdá veºmi lákavé. Lozorno ponúka podºa
mÀa v˘borné podmienky pre pokojnej‰í rodinn˘ Ïivot s hlavn˘m
mestom a jeho bohatou ponukou kultúrneho Ïivota doslova na skok.
Ako by sa podºa Teba mohla obec rozvíjaÈ?
Lozorno sa za posledné roky veºmi zmenilo. Hoci je dnes moderne vybavenou obcou, ìal‰í rozvoj je nevyhnutn˘. Myslím ale,
Ïe je dôleÏité, aby si obec popri prirodzenom rozvoji zachovala
svoj dedinsk˘ charakter. Veì aj preto sa tu tak dobre Ïije. Nemala som, Ïiaº, e‰te príleÏitosÈ „zmapovaÈ“ v‰etko, ão tu je. Mám
v‰ak pocit, Ïe by sa mohla ãasom roz‰íriÈ sieÈ sluÏieb, mohlo by
pribudnúÈ pár remeselníckych i umeleck˘ch ateliérov ponúkajúcich sluÏby, produkty ãi semináre. A zdá sa mi, Ïe obec ãoraz ãastej‰ie oÏíva rôznymi zaujímav˘mi obãianskymi aktivitami pre deti
i dospel˘ch, ão je vynikajúce.
Dana Ru‰inová
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Z listu Komisii
Ïivotného prostredia
obecného zastupiteºstva...
...chodÈe sa pozrieÈ, ako vyzerá teraz
chodník cez lesík na konci RuÏovej ulice.
Teraz je radosÈ po Àom prejsÈ a môÏe tadiaº
ísÈ aj mamiãka s koãíkom. Ja som ho „filmoval“ vlastn˘mi oãami a nechcel som
tomu veriÈ, Ïe to tento pán tak pekne vyhrabal a vyzametal. Len sa na to choìte
pozrieÈ... Bol to pán Jozef Morávek z RuÏovej ulice.
Obãan Lozorna

·koda pre v‰etk˘ch
S prípravou Sviatku hudby sme zaãali
dosÈ neskoro, preto nás veºmi pote‰ilo, Ïe
kaÏd˘, koho sme poprosili o pomoc, nám
bez váhania pomohol. Práve vìaka tejto
obrovskej ochote LozorÀanov sa nám, ako
sa zdá podºa reakcií úãastníkov, podarilo
pripraviÈ jedno zábavné letné popoludnie.
Pri jeho príprave, propagácii i v programe
sa spojili rôznorodí ºudia z celej obce i okolia. A spoloãne sa nakoniec aj zabavili, ão
bol hlavn˘ zámer celej akcie.
MoÏno pre to veºké nad‰enie, ktoré
vládlo uÏ pri príprave, ma tak zaskoãilo,
keì nám v jednej z lozornsk˘ch re‰taurácii oznámili, Ïe u nich nevyvesia plagát,
oznamujúci akciu, ktor˘ sme dovtedy nemali problém kdekoºvek vylepiÈ. Dôvod?
„...lebo akciu neorganizujú na‰i...“
âlovek v prvej chvíli nevie, ãi sa má
smiaÈ, ãi zosmutnieÈ. Doteraz som si myslela, Ïe Ïijem v obci 21. storoãia leÏiacej
pár kilometrov od európskych metropol,
a Ïe „va‰i, na‰i“ zostalo v knihách z minul˘ch storoãí. Asi e‰te nezostalo. ·koda. Pre
v‰etk˘ch.
Dana Ru‰inová

Tradiãné recepty Tradiãné recepty
●

Ëahaná ‰trúdºa
Suroviny
0,5 kg hladkej múky ‰peciál
1 vajce
trocha soli
1 lyÏica oleja
2,5 dcl vody teplej skoro horúcej
Postup
Vypracujeme hladké cesto vymiesené rukou dovtedy, pokiaº sa cesto neodlupuje
od roky. Urobíme bochník, ktor˘ prikryjeme teplou miskou a necháme odpoãívaÈ
30 min. Na stôl si dáme pláten˘ obrus a vyÈahujeme cesto do v‰etk˘ch svetov˘ch strán.
Okraje cesta odstrihneme. Cesto plníme
podºa chuti jablkovou, tvarohovou, orechovou alebo orechovo-jablkovou plnkou.
Cesto naplníme do 2/3 a zrolujeme pomocou obrusu. Upeãieme. Z bochníka vypracujeme 3 kusy ‰trúdle.
(vh)

Z kaÏdého ro‰ku tro‰ku
Ked múj svokr e‰ãe Ïili, Pán Búh im daj vjeãnú slávu, umjeli si nekedy vypit. Né Ïe by
chodzili opit˘, ale to poznáte chuapi, nekedy to zachucí. Ráz sa tak utrhli a to mi ostauo
v pamjaci. Domúvali sme im ceuá rodzina, aby to nepili, Ïe zajtra im bude ãa‰ko, Ïe budú
z teho nemocn˘. Potom sa na chvílu zamysleli a povidali : „Ná veru máte dzeci pravdu.
Alkohol je neprátel ãovjeka, ale já sem kresÈan- katolík a ve svatém písmie sa pí‰e, aby sme
milovali aj svojích neprátelú.“
Pri svadbách alebo pohreboch alebo pri v‰elijak˘ch stretánkach si ludé pospomínajú
na kopu v‰elikak˘ch príhod z muad˘ch ãasú. Aj já sem si spomjeua na jednu, e‰ãe z rodnej dzedziny. Na‰ím súsedom teda oprocivníkom tékeu cez dvúr dzedzinsk˘ pokot. Títo
súsedé mjeli ‰tyri dzeci a ten najmen‰í, ten dau veru ceuej rodzine zabrat. Nemoheu sa
odnauãit od plének. Ked mieu nauoÏené, tak vyhledau moju sestru, aby ho daua do porádku, lebo vjedzeu, Ïe bude v˘prask. K ní mieu najvieã‰í dúvieru.
Ráz, ked i‰ua sestra ze ‰kouy, ãua velik˘ nárek – puaã. Hned mauého Petra spoznaua
a daua sa utekat mu na pomoc. Pár skokma byua u súsedú na dvori. Ale co nevidzí. V tej
najvieã‰í prohubni v potoku stáu mau˘ Petrík ceu˘ povyslékan˘ a jeho bratr, co s ním varovau ho prúcenú metlú um˘vau. A on revau, jak keby ho na noÏe brali. Ale vjerte lebo
né, od tej doby sa vjec neposrau.
Va‰a spoluobãanka

P˘tate sa ● P˘tate sa ● P˘tate sa ● P˘tate sa ● P˘tate sa ● P˘tate sa
Neviete, kedy je naplánované oãkovanie domácich zvierat (psov) proti besnote v Lozorne? Mohla by byÈ táto informácia okrem vyhlásenia v rozhlase (v‰ade nepoãuÈ, nie sme
väã‰inou vtedy ani doma a je to vÏdy aÏ tesne pred dÀom oãkovania) vyvesená aj na nástenke pri obecnom úrade resp. zavesená na stránke oznamov na www.lozorno.sk? M. Smolík
Oznamy takéhoto typu budú súãasÈou novej koncepcie informovania obyvateºov Lozorna,
ktorú by mal priniesÈ projekt informatizácie obce (viac na str. 3).
Redakãná rada
●

Lozorno oãami mlad˘ch ●

Rodná dedina
Ó ty môj rodn˘ dom,
stojí‰ tu vedºa lesa,
ako krásne sa mi Ïije v Àom,
moje oko radosÈou zaplesá.
Ráno, keì otvorím oblôãik,
a vtáãik ma vÏdy pozdraví,
porozpráva mi potôãik,
ão si kaãky ‰epkali v kroví.
Hory, lesy aj striebristá lúka,
sú vÏdy tak nádherné,
srdce mi zakaÏd˘m puká,
keì prechodím kopce zelené.
Och, jak si krásna,
ty moja dedina,
jak hviezda jasná,
aj celá moja rodina.
Keì zrána slnko zahorí,
si jak pekná rozprávka,
a veãer, keì zapadne za hory,
srdce mi smútkom zamÀauká.
Jakub Hurbaniã,
Ïiak 6. triedy Cirkevnej základnej ‰koly
v Malackách

ëakujeme darcom krvi za ich u‰ºachtil˘ ãin
– záchranu Ïivotov
Krajãoviãová ªubica, Krajãírová Viera, Cehláriková Terézia, Halinár Peter, Krejãi Martin, Sirotová Oºga, Lehmanová Edita, Kotesová Miroslava, Marková Eva, Kubenko Tibor st., Slanina Jozef, Rybár Jozef ml., Morávek Milan, Barcík Ivan, ·imek Igor ml., Sirotová Janka, Poncer ªubomír, Kubenko Tibor ml., Nerád ªubomír, Ga‰paroviã Milan,
Bordáã Rudolf, Minaroviã Miroslav, Brinzíková Eva, ·imuniã Igor ml., Rusnák Miroslav, Kotes Franti‰ek ml., Cehlárik Jozef .

SPOLOâENSKÉ
OKIENKO
Potrebujú koãík:
Evelia Hubeková
Lea Drobná
Lucia Jurãíková
Eduard Bihári
Wilson Wenzl
Luká‰ Hurbaniã
Martin Rindo‰
Matej Tóth
Samuel BaláÏ

Povedali si „áno“:
Marian Rigo a Renáta Biháriová
Miroslav Marták a Gabriela Masárová
Roman Cabadaj a Darina Nemcová
Marek Vani‰ a Monika Kostková
Pavol Volek a Romana Folt˘nová
Andrej Kavick˘ a Anna Meszárosová
Milan Ledník a Eva Balagová
Viliam Miadik a Sylvia Matú‰ková
Andrej HorÀák a Martina Ha‰ková
Miroslav Chud˘ a Daniela Lehmanová
Peter NiÏnansk˘ a Zuzana Morávková
Marek Vani‰ a Monika Kostková
Ladislav Gulár a Lenka Dublejová

Na poslednú cestu sa vydali:
Pavel Valent
Rudolf Minaroviã
Anna Bistáková
Anton ·urina

58 r.
70 r.
53 r.
81 r.

Aktuálny poãet obyvateºov
k 24.6.2008.

2 877
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Medzinárodn˘ stolnotenisov˘ turnaj mládeÏe v Lozorne
V sobotu 17. mája 2008 sa uskutoãnil I. roãník medzinárodného stolnotenisového turnaja mládeÏe v stolnotenisovej herni
v Lozorne. T˘mto turnajom sa ·K Lozorno zaradilo do programu
turnajov, ktoré usporadúvajú druÏstvá Rakúska, Maìarska, âeska
a druÏstvo z Veºk˘ch Úºan. Turnaja sa zúãastnilo celkom 34 Ïiakov a boli rozdelení do troch kategórií.
V kategórii Ïiakov do 12 rokov – zaãiatoãníkov hralo 11
chlapcov.
Celkové poradie finálovej skupiny:
1. miesto - Rusnák Samuel ·K Lozorno
2. miesto - Maru‰ák Teodor ·K Lozorno
3. miesto - Rusnák ·imon
·K Lozorno
4. miesto - Hejda Juraj
·K Lozorno
V kategórii Ïiaci do 12 rokov – pokroãilí ‰tartovalo 7 hráãov.
Celkové poradie v skupine:
1. miesto - Rıhrer Peter
TTL Angern Rakúsko
2. miesto - Orosz ·ándor
MTE Mosonmagyaróvár Maìarsko
3. miesto - Marek Jakub
·K Lozorno Slovensko
4. miesto - Lépe‰ Marek
STO Veºké Úºany Slovensko
5. miesto - Stríbrnsk˘ RasÈo ·K Lozorno Slovensko
V kategórii Ïiakov do 16 rokov hralo 16 Ïiakov v 4 skupinách.
Do ‰tvrÈfinále postúpili dvaja hráãi z Lozorna – Jozef Prekop
a Kristián Kovaniã.
Koneãné poradie kategórie do 16 rokov:
1. Németh Péter
MTE Mosonmagyaróvár Maìarsko
2. Arnhoffer Balázs
MTE
3. Du‰ek Maxim
STO Veºké Úºany Slovensko
4. Hahn Oliver
TTL Angern Rakúsko

Pretekári umiestnení na prv˘ch troch miestach obdrÏali poháre, medaily, diplomy a vecné ceny. Pretekári na ‰tvrt˘ch miestach
obdrÏali diplomy a vecné ceny.
Turnaj mal veºmi dobrú ‰portovú aj spoloãenskú úroveÀ. Obãerstvenie zabezpeãili rodiãia v spolupráci s v˘borom stolnotenisového oddielu. Sponzorom podujatia - Obecn˘ úrad Lozorno,
Stavebniny Karoviã Lozorno, Hasit Slovakia s. r.o. Lozorno, Firma
Berto, Vysoká pri Morave a J&T Slovakia, Bratislava ako aj rodiãom Ïiakov ìakujeme za podporu. Te‰íme sa na ìal‰íe mládeÏnícke podujatia.
Jozef Keleãín, tréner

Stolní tenisti brali ceny medzi Ïiakmi
V Moravskom sv. Jáne sa 23. mája
2008 uskutoãnil stolnotenisov˘ turnaj Ïiaãok a Ïiakov z 11 základn˘ch ‰kôl senického a skalického okresu. HosÈami boli Ïiaci Z· Lozorno a rakúskeho Angernu. Lozorno obsadilo len kategóriu Ïiakov Davidom Karasom, Kristiánom Kovaniãom, Ras-

Èom Stríbrnsk˘m, Jakubom Marekom a Jurajom Hejdom. V tejto kategórii ‰tartovalo
v 8 skupinách 33 hráãov. Na‰i Ïiaci Karas,
Kovaniã a Stríbrnsk˘ vyhrali svoje skupiny.
Marek skonãil druh˘. Z kaÏdej skupiny postupovali prví dvaja pretekári, ktorí o celkového víÈaza bojovali KO-systémom.

Celkov˘m víÈazom kategórie Ïiakov sa
stal ná‰ David Karas bez straty setu. Druh˘m bol Kristián Kovaniã. RasÈo Stríbrnsk˘
a Jakub Marek skonãili do 12. miesta. V súÈaÏi útechy skonãil Juraj Hejda zo ‰estnástich hráãov do 10. miesta.
Jozef Keleãín, tréner

Mladí tenisti v bratislavskej lige
Na‰i mladí tenisti odohrali v bratislavskej tenisovej súÈaÏi star‰ích Ïiakov tri kolá. V prvom kole prehrali 26. apríla 2008 na domácich dvorcoch s TK Slávia Agrofert STU Bratislava 0:6. Hoci
v˘sledok tomu nezodpovedá, niektoré zápasy mali vysokú kvalitu. V druhom kole, ktoré sa konalo 3. mája 2008, hralo na‰e druÏstvo na dvorcoch TK Atlantis Bratislava s v˘sledkom 3:3 a o víÈazstve domácich rozhodlo aÏ lep‰ie skóre v pomere hier 56:54.
V treÈom kole 24. mája 2008 vybojovali na‰i mladí tenisti víÈazstvo s ·K TC Dúbravka. Pri rovnosti bodov 3:3 rozhodol v ná‰ prospech lep‰í pomer setov 7:6.
Karol Ondroviã, predseda tenisového oddielu

Zabojovali veºkí i malí futbalisti
Po dlhej zimnej príprave sa v‰etky futbalové muÏstvá pustili
do bojov vo svojich súÈaÏiach. NajÈaÏ‰í rozbeh mali seniori, ktorí
uvodné zápasy odohrali proti favoritom. Potom sa v‰ak dostali do
dobrého tempa, ktoré gradovalo v pohárovom zápase v Dunajskej
LuÏnej. Po v˘bornom v˘kone zvítazili na‰i seniori 4:3 a v domácej odvete si uÏ postup nenechali ujsÈ. Postúpili do finále pohára
Bratislavského futbalového zväzu, ktoré sa uskutoãnilo v Gajaroch 11. júna 2008. Je to veºk˘ úspech na‰ich hráãov a trénerov
a po záchrane v súÈaÏi dal‰í vrchol v jarnej futbalovej sezóne.
MuÏstvo dorastu sa po skonsolidovaní kádra tieÏ presadilo aj
bodovo. DôleÏité je, Ïe sa chlapci zaãali venovaÈ viac futbalu
ako rozhodcom, za ão si vyslúÏili nejeden potlesk fanú‰ikov.
Na‰e Ïiacke muÏstvá taktieÏ vzorne reprezentujú obec, ãoho
dôkazom sú pozvánky na rôzne mládeÏnícke turnaje.
Turnaja prípraviek, ktor˘ sa konal 14. júna 2008 v Lozorne sa
zúãastnilo 108 mal˘ch futbalistov v 8 muÏstvách. Po ukonãení
zápasov v skupinách, kde na‰i chlapci skonãili na 2. mieste, sme
sa v semifinále stretli s Lak‰árskou Novou Vsou. Po dobrom v˘-

kone sme postúpili do finále, kde na‰e nádeje na celkové víÈazstvo preru‰ili chlapci z Rusoviec a odviezli si trofej pre víÈaza.
Chceme poìakovaÈ v‰etk˘m , ktorí sa podieºali na organizácii tohto turnaja, rodiãom, sponzorom a trénerovi p. Milanovi Ulehlovi
za ich ochotu a za mnoÏstvo voºného ãasu, ktor˘ je potrebn˘ pri príprave na‰ich najmen‰ích futbalistov.
MuÏstvo star‰ích Ïiakov sa na turnaji v Jablonovom 21. Júna
2008 umiestnilo na 2. mieste, keì si v predãasnom finále poradili z futbalistami z Gajár po kopoch z jedenástky. Vo finále v‰ak nestaãili na domácich hráãov a po jedenástkach ostali na‰i chlapci
trocha smutní. Chlapcom, ktorí konãia v Ïiackom muÏstve a prechádzaju do dorastu, chceme zaÏelaÈ veºa úspechov, aby svoje futbalové umenie ìalej rozvíjali pod vedením trénerov dorastu.
Popri hodov˘ch zápasoch, nás ãaká v auguste aj turnaj seniorov - znovuobnoven˘ memoriál Ladislava Ráca st.. Futbalisti, tréneri a funkcionári futbalového oddielu ìakujú fanú‰ikom za povzbudzovanie a te‰íme sa s vami na ìal‰iu sezónu.
Vladimír Rybár, tréner
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Prv˘ roãník Lozornského okruhu nadchol
DÀa 25.mája 2008 sa uskutoãnil prv˘ roãník Lozornského
okruhu. Po minuloroãnom tzv. „nultom“ roãníku, sme zaãali na
ostro. Pri dobrom poãasí absolvovalo okruh v dæÏke 10 km alebo
20 km 150 turistov. Okrem LozorÀanov pri‰li aj turisti z oddielov
regiónu Malé Karpaty. Po absolvovaní túry bolo pripravené obãerstvenie v podobe gulá‰u, vínka, káviãky a pre mlad‰ích dÏús
a sladká odmena ãokoláda. Medzi turistami sa nájdu aj dobrí speváci a hudobníci, tak sme si na záver spoloãne zaspievali a pobavili sa pri harmonikách. Z reakcií úãastníkov zazneli pozitívne
hodnotenia a te‰ia sa na budúci roãník Lozorského okruhu. Na
záver chcem poìakovaÈ v‰etk˘m, ktorí ak˘mkoºvek spôsobom prispeli k organizácii a obecnému úradu za finanãnú dotáciu, ktorá
väã‰ím dielom prispela k celkov˘m nákladom.
Ná‰ okruh bude poãas letn˘ch mesiacov vyznaãen˘ riadnou
turistickou znaãkou, ktorá bude aj v oficiálnych turistick˘ch mapách, aby sa dalo po tomto okruhu chodiÈ po cel˘ rok.
Aktívni turisti
Od marca sme absolvovali prechádzku ‰tátnym búrom i zaãiatok turistickej sezóny na Ko‰ariskách. Autobusov˘ zájazd na
Vtáãnik (1346 m) sa zmenil na namáhav˘ v˘stup, lebo bolo e‰te
aspoÀ 40 cm snehu a väã‰inu dÀa pr‰alo. Nasledovala pomoc lozornskej prírode. Obnovovali sme nátery na kríÏoch, ãistili stud-

niãky a zrenovovali laviãky a stoly pri studniãke na Rapanke. DÀa
1. mája 2008 sme boli na túre na Paj‰tún a o t˘ÏdeÀ nato sme sa
zúãastnili „âastovskej 50“, podujatia podobného ako ná‰ Lozornsk˘ okruh.
Alojz Dvoran, predseda turistického oddielu

Hokejbalisti Ïali úspechy
Juniori zvládli vstup do Bratislavskej hokejbalovej ligy nad na‰e oãakávania a v kvalitnej konkurencii obsadili koneãné 4. miesto. Okrem toho sme mali zastúpenie aj na
Majstrovstvách Slovenska v kategórii U 18,
kde bojovali za v˘ber Bratislavy A. Brenner a K. Karoviã. Zlatá prieãka hovorí za v‰etko.
Snáì najväã‰ím snom kaÏdého je zahraÈ si za reprezentáciu na majstrovstvách
sveta. TúÏby sa plnia a v t˘chto dÀoch sa
za „veºkou mlákou“ (St. Johns, Kanada) môÏe predviezÈ v kategórii U 20 aj J. Michaliãka.

Seniorom sa tieÏ darilo a v Zohorskej
hokejbalovej lige sa umiestnili na 3. mieste za Stupavou a Jablonov˘m.
Na ihrisku v Lozorne sa 21. júna 2008
odohral hokejbalov˘ turnaj, kde si svoje
sily zmerali muÏstvá Îarnovice, Gajar, Devínskej Novej Vsi, Stupavy, Jablonového
a Lozorna. Tento rok sme si pohár víÈaza
uÏ nenechali ukradnúÈ. Organizátori plánujú v júli uskutoãniÈ aj tradiãn˘ hodov˘
turnaj, na ktor˘ Vás uÏ teraz srdeãne poz˘vame. ·portu zdar, a hokejbalu obzvlá‰È!
Denisa Komíneková,
hokejbalov˘ oddiel

Zaãiatok sezóny odhalil aj problémy
Koneãne nadi‰iel mesiac, keì sa pomaly, ale isto zapæÀajú aj
brehy mimo pstruhovan˘ch vôd. Áno, bol to mesiac máj. Je to ãas
lásky nielen pre ºudí, ale aj pre veºa Ïivoãíchov. V zatopen˘ch trávnat˘ch porastoch mnoÏstvo r˘b plní svoju kaÏdodennú povinnosÈ
voãi zachovaniu svojho rodu. Treba si uvedomiÈ, Ïe prirodzené rozmnoÏovanie r˘b je dôleÏitej‰ie ako umelé zarybÀovanie revírov. V ãase 1. - 15. mája sa na kaprov˘ch revíroch konajú rôzne rybárske preteky na skrátenie obdobia, ktoré je pre rybárov dosÈ dlhé.

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ)
usporiadala 11. mája 2008 detské rybárske preteky na lozornskej
priehrade, ktor˘ch sa zúãastnilo 49 detí. Lovil sa hlavne kapor, ktorého sa ulovilo 101 kusov. Na prv˘ch troch miestach sa umiestnili:
Frederika TuroÀová – 20 kaprov
Peter Olee – 16 kaprov
Nikol Letanovská – 14 kaprov
Deti boli odmenené hodnotn˘mi cenami. Celkovo sme udelili
30 cien a kaÏd˘ ‰tartujúci dostal malé obãerstvenie. Verím, Ïe mladí pretekári mali krásny záÏitok z lovu r˘b a preto plánujeme usporiadaÈ detské preteky aj v budúcnosti. Chcel by som poìakovaÈ
sponzorom pretekov - firme Karoviã, Berto, HASIT Slovakia s.r.o.,
Elektro Haramia s.r.o., Jozef Vícena – elektromontáÏe, Drevo-interiér, PD Lozorno, p. P. Svitniãovi a p. Ing. Ivanovi Boãevovi.
Hlavná sezóna
Pätnástym májom sa zaãala hlavná lovná sezóna na na‰ej
priehrade. Prvé ‰tyri dni to vyzeralo ako na „manévroch armády“.
Okolo vody bolo veºa áut a stanov. ·koda, Ïe kompetentní tento
problém nerie‰ia. V prv˘ch dÀoch lovu sa väã‰ine rybárov podarilo uloviÈ krásne a zdravé kapre. Petrov zdar!
Ladislav ·tefek,
predseda MO SRZ Lozorno
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