Spravodaj obce Lozorno

ročník XIII : číslo 1 : január/február 2015

zadarmo

Pohlédnité ludé jak sa nám pjekne zjaríva
Tento rok byu fašang krátky. Starénka ríkali „enem pro pjekné dzífky“, (ale tí by sa minuli aj keby duchen nemjeli) a škaredé v
haňbje ostali... a pachouek neráz létau po háji a uťau na kraji.

Jéjdanenky, ked si tak zmyslím, ked
sme byli maué dzeci... Jak sneh zlézeu,
už sme krpce zavjesili na klínec a podho na starinec. To byuo naše kúlturní
centrum. Tu sme sa vylétali do vúle.
Chuapci kopali do handernej lobdy,

vyprávjauo sa temu mogoň. Najvječí
šikovnosci byuo treba, ked sa hráuo
„o longo“. To sa mohuo hrát enem pod
„Frolijankem“. Dzífčence palicama po
zemi nakreslili štverce a s kameňkama hráli školku. Do obschuej zemi sa s
patu vyvrtaua dzíra, do ní sa trefovauo
s ramorkama. Neráz sme išli z domu
s plným míškem ramorek, ale domú
„puača“, lebo sme ich šecky prohráli. O
takémto časy, chuapci vyrezovali píščelky. Z vŕbového prúca, umjeli vyrobit aj
heligon. Tenké pásky z vrchní vrstvy vŕbového prútku šikovne na jednem konci omotali, pripchli agátovýma tŕňama.
Na druhém konci zastrčili suamku a
už veseuo vyhrávali. Ze suchého dreva
zas vystrúhali štverhranú buechu. Na
predu a v zadu šika zašpiduacenú. Po

bokoch mjeua rímske numera I – IV. K
temu ešče dobrá palička a „už ho rezali“. Na sklúdzanky sme sa hrávali v kozliskách. Né ráz sme došli večer dom s
vytrhaným vymenem, co sme sa po rici
šmýkali ve štrkových jamách aj 5 metrú
do húbky. Ale jak sme zasuechli zvonit
„Anděl Pána“, ani zbohem sme si nestačili povidat, tak sme leceli každý svojú
cestú dom. Po cichúnku sme pootevreli
vrátka. Ale materi to neušuo. A už kričali: „Do fčilkas moseu teho mogoňa
honit po starinci? Je už narezaná sečka?“ „Ale mami, já sem huadný...“ „Do
fčilkas o huadze nevjedzeu?“ odrezali
mama. A to sem byu rád, že mja nevyščicovali...
Na toto si zmysleli strýček Fera

Čistiareň odpadových vôd Lozorno rozšírila svoju kapacitu
V roku 2014 bolo vysúťažené a zazmluvnené dobudovanie 4. linky a
rekonštrukcia Čistiarne odpadových
vôd Lozorno firmou Hydrotech a.s. v
troch etapách. Obecné zastupiteľstvo
odsúhlasilo rozšírenie kapacity ČOV v
prvých dvoch etapách výstavby. Tretia
etapa musí byť vybudovaná do konca r.
2016, resp. do marca 2017, kedy končí
platnosť rozhodnutia Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. na zá-

klade vodoprávneho konania. Prvá etapa – strojnotechnologické zariadenia
4. linky biologického čistenia a rekonštrukcie ostatných liniek biologického
čistenia – prebieha v týchto dňoch.
Druhá etapa – rekonštrukcia mechanického predčistenia - je naplánovaná
na september 2015.
Lucia Hájniková, konateľ spoločnosti

Dosadzovacia nádrž, osadenie ukľudňovacieho
valca a mamutky plávajúcich nečistôt

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

Ohlasovňa požia- +421 948 610 167
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.
Lozorno, s. r. o.
Výmena ventilov k dúchadlám

Ukotvovanie prevzdušňovacích elementov

poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne - 10.12.2014
Prítomných 8 poslancov, ospravedlnený: 1
(Mgr. Ľ. Tvrdoň)
Prizvaná: Ing. Dana Šefčíková (kontrolór
obce)
OZ v Lozorne schvaľuje rozpočet obce
Lozorno na r. 2015, berie na vedomie
rozpočet obce na 2016 a 2017. Zároveň
OZ berie na vedomie stanovisko HK
obce k návrhu rozpočtu.
OZ v Lozorne schvaľuje plán kontrolnej
činnosti HK obce na 1. polrok r. 2015.
OZ v Lozorne schvaľuje nákup a výmenu plynového kotla ÚK a 2 ks radiátorov do budovy obce (Športový klub
– Športové nám.) v predpokladaných
nákladoch 2 400 EUR vrátane DPH.
V rôznom :
- Správa z NFK prehľad poistenia majetku obce.

- Správa z NFK použitie služob. motor. vozidla za r. 2013. Starosta podal
informáciu o použití služob. motorových vozidiel, konštatuje, že kontrola
nezistila pochybenia, motor. vozidlá
majú namontované GPS.
- Správa z NFK kontrola hospodárenia
v ŠK Lozorno prenesená do r. 2015,
uskutoční sa 17.12.2014 stretnutie starostu, poslancov a zástupcov obč. združení so športovým zameraním.
V diskusii :
- Ing. D. Masár: otázka s maloletými
deťmi, apeluje na poslancov, aby sa
problematikou zaoberali, aby sa zabezpečila rovnosť príspevku na dieťa predškolského zariadenia, je amorálne, keď
sa na jedno dieťa prispeje 137 EUR a na
iné nie.
- starosta: príspevok od štátu je možné získať vo výške 230 EUR/ dieťa na
súkromné zariadenie a len do veku 3

rokov dieťaťa, musí spĺňať určité kritéria, musí byť zaevidované v systéme
Ministerstva školstva, obec prispieva
z podielových daní na obecnú MŠ vo
výške 137 EUR/dieťa/mesiac. Starosta navrhuje jednanie s vlastníčkou
súkromného detského centra, obec by
mohla prispievať napr. na 10 detí v
tomto zariadení na 1 mesiac do výšky
137 EUR, starosta z dôvodu pracovnej
zaneprázdnenosti sa bude problematike venovať v mesiaci január - február
r. 2015. Samozrejme všetko musí byť
v súlade so zákonom a preto požiadal
školskú komisiu (Mgr. D. Rušinovú),
aby vstúpila do jednania s Detským
centrom Zornička.
- Mgr. D. Rušinová: ako preds. školskej
komisie prisľúbila, že sa bude problematikou zaoberať a hľadať najlepšie
možné riešenie.

Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne - 21.1.2015
Prítomných 8 poslancov, ospravedlnený: 1
(Ing. Mgr. J. Vlček)
Prizvaná: Ing. Dana Šefčíková (kontrolór
obce)
OZ v Lozorne
a) schvaľuje pre ŠK Lozorno z rozpočtu obce: finančný príspevok na úhradu
nedoplatkov za vykonanú opravu a rekonštrukciu budovy bývalej TJ, ktorá je
majetkom obce, do výšky max. 15 568
EUR . Táto suma môže byť použitá len
na úhradu nedoplatkov za vykonané
práce a zakúpený materiál na opravu
a rekonštrukciu budovy, nie na platby
energií a iných nákladov súvisiacich s
činnosťou ŠK Lozorno.
b) schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce
na prácu a údržbu obecných budov v
prenájme ŠK Lozorno (opravy budov a
energie) na r. 2015 sumou 4 000 EUR.
c) poveruje HK obce, predsedu športovej komisie a predsedu ŠK Lozorno
predložením analýzy prevádzkovania a
financovania majetku obce v správe ŠK.
(príjmy – výdaje) Termín: 20.02.2015
d) schvaľuje financovanie športových
aktivít v obci Lozorno a podľa VZN
5/2012. O podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce Lozorno
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schvaľuje pre rok 2015 poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
na činnosť nasledovným občianskym
združeniam a fyzickým osobám, ktoré
budú vyplácané v štvrťročných splátkach ( k 31.3.2015, k 30.6.20215, k
30.9.2015, k 31.12.2015):
ŠK Lozorno,
futbalový oddiel
o.z

14 000 EUR
(4 splátky)

Tenisový oddiel
o.z.

2 500 EUR
(2 splátky)

Turistický oddiel
o.z.

2 500 EUR
(2 splátky)

Stolnotenisový
oddiel

1 500 EUR
(1 splátka)

Mažoretky o.z.

2 000 EUR
(2 splátky)

Ženy (cvičenie)

500 EUR
(1 splátka)

SPOLU:

27 000 EUR

OZ v Lozorne neschvaľuje odpredaj časti obecného pozemku parc.č. 6098/3,
odčleneného podľa GP č. 95/2004, vyhotoveného geodetom M. Foltýnkom,
IPS –Geo Malacky ako parcela č. 6098/8
(diel č.8) - záhrada o výmere 136m2 v

zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v cene 10 EUR/
m2 pre žiadateľa Milana Morávka, Borovicová 906, 900 55 Lozorno. Ide o
pozemok, ktorý svojím umiestnením a
využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou kupujúceho, ktorý zdedil
po svoje matke a v dobrej viere ho dodnes užíva ako svoje vlastníctvo.
OZ v Lozorne :
a) schvaľuje :
- doplnenie 3. člena Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov v zmysle zák. č.
357/2004 Z.z.: poslanca Mgr. Branislava Šedivého.
b) berie na vedomie :
- vzdanie sa Mgr.Branislava Šedivého z
funkcie predsedu Športovej komisie.
- vzdanie sa Lucie Hájnikovej z funkcie
člena Komisie školskej a práce s mládežou.
c) menuje :
- za predsedu Komisie športovej - poslanca Radoslava Došeka.
- za člena Komisie sociálno – zdravotnej, verejného poriadku, bezpečnosti a
riešenie konfliktných situácii – Jaroslava Urbana.
pokračovanie na str. 3
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OZ v Lozorne berie na vedomie:
a) vyhodnotenie činnosti Obecnej knižnice za r. 2014.
b) schvaľuje plán práce Obecnej knižnice na r. 2015.
OZ v Lozorne schvaľuje dodatok zmluvy č.5/2013, zmenu výšky ceny za poskytnutie opatrovateľských služieb VENIA n.o. pre obyvateľov obce Lozorno
na rok 2015, navýšenie o 0,40 EUR/
hod. Celkom na 5.65 EUR/hodinu.
V rôznom :
Starosta informoval prítomných poslancov a občanov o nasledovných nutných prácach:
- Žiadosť obyvateľov Novej ul. o vybudovanie odvodňovacieho jarka (rigól)
ako na ul. Záhradkárska z dôvodu zatekania dažďových vôd do nehnuteľností.
- Nutnosť vybudovať parkovacie miesta
na ul. Zvončínska pred Centrom kultúry Lozorno prekrytím jarka (rigól) popri ceste na ul. Zvončínska. Požiadavka
vlastníkov nehnuteľností – RD v susedstve CK.
- Informácia obyvateľom obce o riešení
nedostatku miest v obecnej materskej
škôlke Lozorno. Návrh riešenia.
- Vytekajúca voda z pozemku p.č.88/3 a
89/2 na ul. Riadok a Kozinská na obecnú komunikáciu - cestu. Nutné riešiť
hlavne v zimných mesiacoch! (klzisko)
- Nutnosť opravy „brehu Suchého potoka“ pod mostom na hlavnej ceste II/501
a vybudovanie zábradlia brániacemu
pádu chodcov do potoka.
- Vybudovanie vodovodnej prípojky na
ul. Jelšová (r. Galbová) na náklady obce.
Hrozí vznik nákazy žltačkou (Hepatitída A)...
- Osadenie nového verejného osvetlenia (3 ks lámp) v Základnej škole Lozorno za účelom zvýšenia bezpečnosti
a ochrany majetku obce.
- Objednanie sochy sv. Kataríny podľa
predlohy, na námestie sv. Kataríny (pri
kostole).
- Vybudovanie odvodňovacej kanalizácie na ul. Dlhá – Hlboká s postupným
napájaním priečnych ulíc. (Muškátová,
Ružová, Veterná...)
- Prehľad výdavkov nad 200 EUR.
Ing. Dana Šefčíková, hl. kontrolór obce
– predložila prehľad výdavkov nad 200
EUR.
- Prejednanie správy z NFK v Športovom klube Lozorno. Ing. Dana Šefčíková, hl. kontrolór obce - predložila správu z NFK v ŠK Lozorno.

Spravodaj obce Lozorno

Pozývame vás na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva,
ktoré bude v stredu 25.3.2015 o
17:00 hod. v zasadačke Obecného
úradu v Lozorne. Zasadnutia OZ
sú verejné.

Termíny separovaného zberu
papiera a plastov na rok 2015 OPRAVA
V minulom čísle Spravodaja sme
omylom uverejnili nesprávne termíny, za čo sa ospravedlňujeme a v
tomto čísle to naprávame.
Zároveň dôrazne upozorňujeme
občanov, aby dodržiavali správne
triedenie separátov a tiež aby v prípade plného kontajnera nenechávali
odpad na zemi, ale vyhľadali v obci
ďalší voľný kontajner.
Plasty
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

15
18
18
20
21
18
16
20
19
29
30
22

Spoločenské okienko

Zomreli
Sabová Mária
Zemanová Mária
Dujnič Marcel
Sabová Mária
Lányiová Mária

92 rokov
78 rokov
64 rokov
92 rokov
88 rokov

Papier
12
16
24
5
22
23

Narodili sa
Vlčková Lilian Kristína
Antal Lia
Heseková Lilien
Vojtko Matej
Pyšný Nikolas
Ledníková Viktória
Volek Matias
Kipczak Jakub
Hrica Denis
Nerád Ľubomír

Rozlúčka

Každá cesta niekde končí. Skončil aj
život. Puklo srdce, ktoré bolo veľa
rokov liečené, opakovane atakované mikroinfarktami a pred 2 a pol
rokom chirurgicky ošetrené. Od
operácie musel byť pod kontrolou
zdravotníckeho personálu dňom i
nocou. I napriek rýchlej zdravotnej
pomoci dňa 16.2.2015 prišlo k náhlej zmene. Roztrhla sa reťaz života
za 64. uzlíkom. Zavládol majestát
pokoja. Pokoj mu prajme a v modlitbách na neho pamätajme.
Dňa 19.2.2015 sme sa na cintoríne
v Lozorne rozlúčili s p. Marcelom
Dujničom.
Smútiaca rodina

Dedinská organizácia Červeného kríža Lozorno pozýva darcov
krvi a ostatných občanov, ktorí
chcú a môžu pomôcť pri záchrane ľudských životov, aby prišli
na darovanie krvi, ktoré bude
dňa 17. marca 2015 v Klube
dôchodcov v Lozorne.
Vopred všetkým zo srdca ďakujeme!
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Ako je to s čistotou našej vody?

Nemusíte posielať kontroly, stačí sa spýtať na Obecnom úrade
Na základe anonymu občana Lozorna na Regionálnom úrade verejného
zdravotníctva Bratislava, kde sa občan
sťažuje na nechlórovanie a absenciu dokladov potrebných na prevádzkovanie
verejného vodovodu, vykonali pracovníci úradu kontrolu dňa 3.2.2015.
Po kontrole potrebnej dokumentácie, pracovníci vykonali kontrolu aj na
studniach, kde načerpali vodu priamo

zo zdroja a následne aj na Obecnom
úrade, aby vykonali rozbor pitnej vody.
Zápisnica z kontroly RÚ VZ BA je na
web stránke obce. Zo zákona je potrebné vykonávať 4- krát minimálny
rozbor pitnej vody a 1- krát úplný, pričom LOZORNO spol. s r.o. má 6- krát
minimálny a 1- krát úplný rozbor pitnej
vody, ktorý je vyvesený na web stránke
spoločnosti.

Záverom prosím občanov, aby sa najskôr presvedčili na OÚ (starosta, konateľka s.r.o. Lozorno) o stave, činnosti a
kvalite poskytovaných služieb od obce
(s.r.o. Lozorno) smerom k občanovi a
nech neznevažujú prácu OÚ a s.r.o. Lozorno.
Lucia Hájniková, konateľka spoločnosti
LOZORNO, spol. s r.o.

Preventívne protipožiarne kontroly pre rok 2015
V objektoch právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a v stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb, podľa par. 23 a par. 24 zákona č. 31412001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
vykonáva obec preventívne protipožiarne kontroly
pre rok 2015. Obec týmto poverila Dobrovoľný obecný
hasičský zbor. Občania sú povinní im umožniť vstup a
kontrolu objektov. Každý majiteľ je povinný predložiť
požiarnu dokumentáciu o kontrole komína, plynovodu
a doklad o revízii plynového kotla (každý rok) a revízii
elektroinštalácie (každých 5 rokov).
Zoznam objektov
1.
2.
3.
4.

Obecný úrad, Hlavná 1 Lozorno
Hasičská zbrojnica, Hasičská 1 Lozorno
Klub dôchodcov, Hasičská Lozorno
Potraviny CBA, Zohorská Lozorno

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Centrum kultúry, Zvončínska Lozorno
Potraviny Murániová, Staničná Lozorno
Píla Šimek, Lozorno
Materská škola, Orechová Lozorno
Potraviny COOP Jednota, Železničná Lozorno
Elektro Haramia, Železničná Lozorno
Píla Holíč, Lozorno
Rodinné domy, Zohorská čast‘ 1 Lozorno
Rodinné domy, Zohorská čast‘ 2 Lozorno
Rodinné domy, Záhumenice Lozorno
Rodinné domy, Dlhá Lozorno
Rodinné domy, Jelšová Lozorno
Zdravotné stredisko, Športové námestie Lozorno
Športový klub ŠK, Športové námestie Lozorno
Rodinné domy, Nová čast‘ 2 Lozorno
Rodinné domy, Záhradkárska Lozorno
Jaroslav Urban st., preventívar obce

Rozlúčili sme sa s fašiangom, ako sa patrí
Než začalo obdobie pôstu, s fašiangom
sme sa rozlúčili tak, ako sa patrí -„Fašiangovým maškarným plesom “ – zábavou v maskách v sále ŠK Lozorno.
Sme radi, že toto podujatie má u nás
tak silnú tradíciu a stále sa nájde niekto, kto prevezme štafetu. Tento rok sa o
to postarala p. Dagmar Mihalovičová z
Alexis Baru.
red.

Foto: D. Mihalovičová

Foto: M. Kostková

Foto: M. Kostková

Foto: D. Mihalovičová

Foto: M. Kostková

Kto daruje alebo lacnejšie predá väčšie množstvo časopisov „DORKA“ od r. 1980? Tel. číslo: 0904 451 232
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Čo nové v umeleckej škole...
najmenších – štvorročných. Pani učiteľka Diana Schlosserová pripravila pestré
tanečné choreografie:
pre najmenších pohybovú hru na hudbu Čanakyho a Podhradskej, pre staršie
deti džezový, folklórny a klasický tanec
z baletu Labutie jazero.
Týmto by sme vás chceli pozvať na koncert ku Dňu učiteľov dňa 25. marca o
18:00 h. v Centre kultúry Lozorno, ktorý býva výnimočný. Na koncerte okrem
detí vystupujú aj učitelia s hudbou slávnych filmových melódií. Tento rok sme
prizvali na muzicírovanie aj rodičov,
ktorí spolu so svojimi deťmi nacvičujú
spoločné skladby.

Najradšej máme spoločné muzicírovanie

Súkromná základná umelecká škola
rozbehla svoju koncertnú činnosť. Na
viacerých koncertoch potešila veľké
množstvo rodičov a priaznivcov na-

šich malých hudobníkov, tanečníkov a
výtvarníkov. Na poslednom koncerte
začiatkom februára tohto roku sa predstavili aj deti z tanečného odboru od

Ako tradične nebude chýbať vernisáž
výtvarných prác. Takže neváhajte a
prídite nás povzbudiť a osláviť s nami
sviatok učiteľov peknou hudbou, tancom a výstavou výtvarných prác.
Text a foto: Peter Vrbinčík, riaditeľ školy

Ukážka prác našich malých výtvarníkov

Čerstvá jubilantka
Písal sa rok 1925, keď sa v rodnej poľskej krajine na svet pýtalo dievčatko malé. Prešli časy dlhé v slovenskej krajine a my
si chystáme čaše, aby sme si uctili jubileum Vaše.
Čože je to 90 – tka?
Pre Vás veru neuveriteľné roky, veď nám mnohým by nestačili kroky, že by sme mohli ísť s Vami o preteky.
Životom putujte naďalej v zdraví, v pohode, vyhýbajte sa
každej nehode.
Želajú členovia Klubu a Jednoty dôchodcov
Pani Eliášová, želáme všetko najlepšie!
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Žiaci v našej základnej škole mali od januára pestrý program
Karneval a Recyklo prehliadka

Magický piatok trinásteho februára
sme si na našej škole spríjemnili každoročným fašiangovým karnevalom. Ako
vždy sme mali v škole masky krásne,
farebné, rozprávkové, no ale nechýbali ani masky strašidelné, ba až hrôzostrašné. Nálada medzi rozprávkovými
bytosťami vládla priateľská, príjemne
sme sa zabavili, zasúťažili sme si a zatancovali. Po ukončení karnevalu pokračovala Recyklo prehliadka, ktorá
bola určená žiakom druhého stupňa.
Ich úlohou v rámci triedy bolo vyrobiť odev z recyklovaných materiálov.
Cieľom tejto akcie bolo zábavnou formou našich žiakov opätovne upozorniť
na dôležitosť ochrany prírody.

vtipne a zaujalo ich. Tak, ako v každej
rozprávke víťazí dobro nad zlom, tak
aj v tejto to nebolo inak. Pýcha a chamtivosť boli potrestané a vďaka divadelnému zoskupeniu Clipperton sme mali
krásny umelecký zážitok.

Dňa 6.2.2015 sme sa v telocvični našej
školy zúčastnili divadelného predstavenia „O zlatej rybke“. Moderné spracovanie rozprávky o rybárovi Santiagovi,
jeho žene a šírom mori sa páčilo mladším i starším žiakom. Pôsobivý dej bol
doplnený vtipnými replikami a piesňami. V netradičnom spracovaní príbehu
sa v rámci scény znenazdajky objavili aj
postavičky z filmov, ktoré boli žiakom
veľmi známe - Simpsonovci, Superman,
Piráti z Karibiku... Ich zakomponovanie
do príbehu pôsobilo na divákov veľmi
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Zber PET vrchnákov - vyhodnotenie I. polrok

Naša škola sa v tomto školskom roku
zapojila do projektu spoločnosti Tenarry Slovakia pod názvom Zber plastových vrchnáčikov z PET fliaš. V prvom
polroku šk. roka 2014/2015 sa nám
spoločnými silami podarilo vyzbierať
159,70kg. Jednotlivým triedam držíme aj naďalej palce, aby nazbierali čo
najväčšie množstvo.

The Grimm Brothers

Dňa 13. januára 2015 sa žiaci 3. - 9. roč-

Naše karnevalové masky a recyklo odevy

Zlatá rybka

„Knihožrút“ žiakom sa naplnili brušká
„Mňam tortou“, ktorá bola pre nich
sladkou odmenou.

Turnaj vo vybíjanej 3. - 4. ročník

Vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére sa v stredu 4.2.2015 odohral
zápas vo vybíjanej medzi družstvami
zostavenými z hráčov tretej a štvrtej
triedy. Starší žiaci právom zvíťazili, ale
ani tí mladší sa nedali zahanbiť. Povzbudzujúci žiaci videli dramatický polhodinový boj, v závere ktorého si všetci
podali ruky a dohodli sa na priateľskej
odvete.

Knihožrút

Tretiaci z našej školy sa počas celého prvého polroka starali
o to, aby ich „Kniha
- Knihožrút“ nevyhladla. Neustále ju
vykrmovali novými
titulmi.
Najlepší
čitateľ David Nikodém prečítal počas
piatich mesiacov až
15 kníh. Dohromady tretiaci nakŕmili
„Knihožrúta“ 150
knihami. A aby nebol nakŕmený len

níka zúčastnili výchovného koncertu
Bratia Grimmovci v Centre kultúry Lozorno. Toto predstavenie bolo žiakom
predvedené dvojjazyčne, v anglickom
a slovenskom jazyku. Pred týmto vystúpením sa žiaci na hodinách anglického jazyka venovali štúdiu slovnej zásoby, aby v angličtine rozumeli čo najviac.
Dvaja bratia, Jakub a Viliam, sa mali
naučiť báť, aby zrušili kliatbu. Predvádzali rôzne vtipné kúsky, ktoré sa páčili
mladším aj starším žiakom. Tak, ako
v každej rozprávke, aj v tejto zvíťazilo
dobro nad zlom. Žiaci mali pekný umelecký zážitok a navyše sa zdokonalili v
cudzom jazyku.
ZŠ Lozorno, foto: archív školy
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MC Muška v Lozorne Vás srdečne pozýva na pravidelné
obľúbené kurzy!
CVIČENIE PRE MAMIČKY S DEŤMI/TVORIVÉ DIELNIČKY
Utorky o 10tej

Cvičenie - vhodné pre deti už od 1,5 roka. Cieľom je precvičiť telíčka, pohrať sa, sú robené
pre deti hravou a tvorivou formou, cviky aj riekanky sú ľahko zapamätateľné, každá hodina
je oživená pre deti zábavnými hravými aktivitami na rozvoj motoriky, pohybových schopností,
hudobných zručností s použitím rôznorodých pomôcok.
Tvorivé dielničky sú vhodné pre detičky od cca. 2 rokov.

ANGLIČTINA PRE NAJMENŠÍCH

Stredy o 10tej a oo 16tej
15:30

Pre deti predškolského veku /od cca. 2 rokov/. Výuka prebieha hravou, pre deti atraktívnou
formou s použitím rôznych vizuálnych a zvukových pomôcok za intenzívnej asistencie
obľúbenej opičky

KURZ HÁČKOVANIA pre mamičky, babičky, tety,...

Stredy o 18tej /aj pre začiatočníčky/

Kurzy prebiehajú v MC Muška /budova Materskej školy v Lozorne – Orechová ulica/formou
otvorených hodín s možnosťou kedykoľvek sa pridať, s povinným prihlasovaním dopredu na každú
hodinu na mcmuskalozorno@gmail.com alebo telefonicky na: 0915744911/0908662617. Ak
váhate, či sú kurzy vhodné pre Vás/Vaše dieťatko, príďte sa jednoducho pozrieť a vyskúšať!

Materské centrum Muška v Lozorne Vás srdečne pozýva na jedinečný workshop s kvalifikovanou
psychologičkou zaoberajúcou sa manželským a párovým poradenstvom na tému:

KOTOL RODINNÉHO ŠŤASTIA

Kedy? 18. marca 2015 o 18tej hodine
Kde? MC Muška /budova materskej školy/
Vstupné? 3 Eurá/5 Eur za pár
Účasť, prosím, nahláste dopredu na mcmuskalozorno@gmail.com
alebo 0908662617, príp. na 0915744911
JARNÉ EXTERIÉROVÉ /v prípade nepriaznivého počasia INTERIÉROVÉ / FOTENIE DETÍ
PROFESIONÁLNOU FOTOGRAFKOU LUCKOU

Kedy? 12. marca 2015
Cena? 15 Eur/10 Eur bez tlače /5 upravených záberov farebne plus ČB/

Na hodine angličtiny je vždy veselo

Karneval v Muške sme si všetci užili

Prvá nádielka snehu nám „priniesla“ takéhoto
kamaráta
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Začiatok nového roka plný zábavy
Okrem pravidelných aktivít, ktoré v
Centre kultúry prebiehajú počas celého roka, ako sú tanečné kurzy, rôzne
druhy cvičení či jazykový kurz, začiatok
roka bol bohatý aj na kultúrne podujatia pre deti i dospelých.

ru plnú zábavy a
humoru. I v plnej
sále bola príjemná
rodinná nálada a
počas niektorých
scénok sme si aj poplakali, ale verte, že
od smiechu...

V januári sme počas prvej tohtoročnej
Rozprávkovej nedele vyhodnotili „Súťaž o najlepšieho detského diváka za rok Tento rok máme už
2014“ a deti sme odmenili diplomom a za sebou v poradí
cenami. Z roka na rok nám počet detí, 6. Obecný ples. Po
ktoré sa zúčastňujú Rozprávkových ne- slávnostnom
otdieľ stúpa a my sa tešíme, že v deťoch vorení a prípitku
rastie záujem o kultúrne dianie. Okrem nám v úvodnom
toho, že sa takto aj prirodzene socia- programe tanečnice Deti si zábavu užívali plnými dúškami
lizujú, divadlo ponúka deťom veľký zo skupiny eXotica
priestor pre rozvoj ich obrazotvornosti a v hľadisku spoločne
páčilo a stretneme sa opäť o
prežívajú emócie. A nielen to,
rok.
tak ako reagujú deti na hercov,
reagujú aj herci na divákov.
Vo februári bola RozprávkoPráve táto interakcia dodáva
vá nedeľa v znamení blázdivadlu neopakovateľné čaro.
nivého Karnevalu pre deti.
Rodinná návšteva divadla znaSála v Centre kultúry bola
mená aj spoločne strávený čas.
plná masiek od výmyslu sveV neposlednom rade, deti spozta a deti zabával, spieval s
návajú rôzne druhy divadiel,
nimi, hral sa a tancoval náš
cez klasické bábkové divadlo s
kamarát Maťo Žák. Každá
marionetami, alebo hrané hermaska samozrejme na konci
cami, najčastejšie sa však stretkarnevalu dostala odmenu.
nete s kombináciami, kde hrajú
Malé „príšerky“ odchádzali
ako bábky, tak herci. V januári
domov vyšantené a spotené
sme napr. mali takéto kombinoa mamičky, dúfam, spokojvané predstavenie O Červenej
né. Svedčí o tom aj vyjadrečiapočke (hralo divadlo Žihadlo Adrika Jánošová, zástupkyňa starostu, slávnostne otvára ples
nie jednej z nich: „Deti sú
z Malaciek) a deti boli nadšené.
neskutočne bezprostredné a
predviedli dva tance: India a Latino. spontánne, nemajú problém nadviazať
Ale nezabudli sme ani na dospelých Chlapci z kapely Relax z Radošoviec sa kontakt s inými deťmi. Máme sa od nich
divákov. Tí sa mohli zabaviť na skvelej zase postarali o to, aby sme nezostali se- čo učiť, dospeláci sú veľmi strojení a akýsi
komédii Darček od J. Wolfa. Hereckej dieť a tí najvytrvalejší vydržali tancovať zošnurovaní. Aj nám by pomohol karnedvojici Jozef Pročko a Andrea Profan- až do rána. O polnoci tradične program val.“
tová sa spomienku na nedávnu predvia- spestrila tombola - týmto zároveň srnočnú náladu podarilo vykresliť naozaj dečne ďakujeme všetkým sponzorom,
Barbora Hurajová
výborne. Zapojili do predstavenia i ktorí do nej prispeli svojimi darmi.
Foto: J. Nagy, K. Mackovičová,
niekoľko divákov a vytvorili atmosfé- Verím, že sa všetkým zúčastneným
B. Hurajová

Zapojenie divákov do predstavenia bolo vtipným sprestrením deja
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Pozvánky na podujatia

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
22. marca 2015 o 16:00 hod.
Bratislavské bábkové divadlo

SAFALÁDKA A ŠPAJDLIČKA
Na námety knihy Z. Svěráka: Pan Buřtík a pan Špejlička
Zábavná škôlkohra vznikla na námety knihy obľúbeného
českého tvorcu Zdenka Svěráka: Pan Buřtík a pan Špejlička.
Duchaplné dielo o tučnom a chudom pánovi, ktorých dá dokopy náhoda, je plné veselých a nežných príhod. Jednoduché,
no originálne príbehy o spoločnom hľadaní šťastia, putovaní
svetom a nachádzaní prostých každodenných radostí prerozprávajú deťom dva psíky, ktoré si Safaládka a Špajdlička
osvoja na svojich potulkách. Túžbou oboch kamarátov je
nájsť si peknú prácu, ktorá ich bude oboch tešiť. Kým sa tak
stane, vyskúšajú celý rad bizarných povolaní, ktoré im občas
spôsobia nemalé peripetie. Keďže ich však spája nerozlučné
priateľstvo, prekonajú všetky prekážky hravo, a tak sa diváci
dočkajú šťastného konca i v tejto rozprávke.
Vstupné: 2,50 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku.

Celosvetovo úspešná divadelná komédia OCKO
12.apríla 2015 o 19:00 hod.
v CK Lozorno
Pripravte si vreckovky, pretože budete plakať od smiechu aj
dojatia.
Byť ockom je úžasné! Byť dobrým ockom si však vyžaduje
veľa odvahy, odhodlania a zručností. A správneho chlapa,
ktorý sa s vami rád podelí o vlastné skúsenosti a poradí vám,
ako na to. Náš ocko má totiž skvelé nápady a tajné finty, ako
prežiť šťastné otcovstvo ...
V hlavnej a jedinej úlohe populárny herec a ocko v jednom:
Roman Pomajbo.
Večer plný dobrej nálady a humoru zaručený!
Hrá: Roman Pomajbo, Réžia: Eduard Kudláč
Vstupné: 10 EUR

Hľadáme nové talenty do ochotníckeho divadla
Naše ochotnícke divadlo už poctivo
nacvičuje novú hru a hľadá posily a
nové talenty na obsadenie všetkých
postáv. Preto ak máte chuť a čas si vyskúšať, aké je to „stáť na doskách, ktoré znamenajú svet“, ale ešte lepšie po-

vedané ukázať a podeliť sa o svoj talent,
príďte na niektorý z nácvikov našich
ochotníkov. Verím, že sa vám to zapáči
a naše ochotnícke divadlo sa bude len
rozrastať. Pre viac informácií sa môžete
obrátiť na režiséra nášho divadla – Du-

šana Poliščáka, tel. č.: 0908 361 451,
alebo napísať na mail CK:
centrum.kultury@lozorno.sk.
BH
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Podeľme sa aj v roku 2015
Katolícke hnutie Žien Slovenska aj v
tohtoročnom pôstnom období organizuje vo farnostiach, v spoločenstvách,
mestách, obciach, organizáciách, spolkoch a rodinách vo všetkých diecézach
Slovenska už 9. ročník jedinečného podujatia Podeľme sa!
Podstatou podujatia je pomôcť blížnym
v ich krízových životných situáciách a
prispieť k formovaniu povedomia ľudí
na Slovensku k solidarite a vzájomnej
pomoci. Robí sa to spôsobom: nedávam almužnu, ale podelím sa s tým, čo
si odopriem. Tým by sa mal podčiarknuť i zmysel pôstu. Finančný výťažok
z podujatia bude venovaný na konkrét-

nu pomoc zariadeniam, ktoré poskytujú pomoc rodinám, ženám, matkám s
deťmi v krajnej životnej núdzi s cieľom
ochrániť každý počatý ľudský život a
použije sa na podporu matiek s deťmi a
rodín v hmotnej a sociálnej núdzi.
Ako sa môžete zapojiť?
• dáte si spoločnú pôstnu polievku, prípadne iné jedlo (kávu, čaj, koláčik alebo
iné), za ktoré zaplatíte ako za celý obed
• doma namiesto sviatočného obeda si
dáte len jednoduché jedlo a rozdiel v
cene darujete
• darujete, čo si odopriete sami. Napríklad sa budete jeden deň postiť a
peniaze, ktoré ušetríte, darujete.

V takejto forme sa do podujatia môžu
zapojiť všetci, bez rozdielu.
Tým, že zorganizujeme spoločné podujatie, získame nielen peniažky na
darovanie, ale máme možnosť sa spolu
stretnúť, porozprávať sa, a vytvoriť tak
príjemnú atmosféru a priateľské kontakty.
V Lozorne budeme mať možnosť sa
do tohto podujatia zapojiť v nedeľu
29.marca po sv. omši. Ste srdečne pozvaní!
Mária Demeterová, KHŽS

pozýva na
Hudobno – dramatické oratórium:Sedem
Kristových posledných slov

Veľký piatok, 3. apríla 2015 o 18:00 hod.

v kostole sv. Kataríny v Lozorne
Hudbu zložil: F.J.Haydn
Hudobní interpreti: CollegiumWartberg
‐husľový virtuóz Dalibor Karvay (1. husle)
‐Štefan Filas (2. husle)
‐Wolfram Fortin (viola)
‐um. ved. Ján Krigovský (8- stopový violon)
Vstupné dobrovoľné

Pro-Lozorno: My pre Lozorno
Je to skôr operenec než vyspelá koncepcia, ako pomôcť Lozornu a Lozorňanom nielen bývať, ale aj zmysluplne žiť
v našej obci s obrovským nevyužitým
potenciálom „pamätníkov“, špičkových
odborníkov a mladého gymnaziálneho
talentu. Dokonca aj názov iniciatívy
Pro-Lozorno je len pracovný. Jedno
je však jasné: naše voľné neformálne
stretnutia by mali byť na osoh našej lo-
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zorňanskej komunite - ale aj nám osobne ako mysliacim bytostiam.
Nepochybne, Lozorno je krásna obec,
ktorú nám mnohí v dobrom závidia.
Ale aj tu ešte máme veľa možností a
priestoru, čo by sme mohli vylepšiť,
zútulniť a skrášliť.
Tak prečo sa nestretnúť o neporozprávať sa o týchto témach?

Preto ak máte nápady, tvorivého ducha
a chuť stretávať sa raz do mesiaca (príp.
podľa dohody), príďte na prvé stretnutie, ktoré bude v piatok (áno, práve
v piatok, ktorý zväčša len tak premárnime obvyklým „konečne doma“)
20. marca 2015 o 18:00 hod. v Centre
kultúry Lozorno. Každý je vítaný.
red.
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Viete, prečo je marec mesiac knihy?
Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom
knihy. Kniha od vynálezu kníhtlače
patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.
Marec bol vyhlásený ako mesiac knihy
roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu.
Tento ľudový spisovateľ sa narodil a aj
zomrel v marci a už od narodenia pociťoval lásku ku knihám. Trápili ho však
problémy so zrakom a tak po nociach,
kedy už vôbec nevidel a nemohol čítať,
chodil po susedných domoch a prosil
ľudí aby mu čítali. Významne sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. Cestoval po celom Slovensku, čo
mu umožnilo spájať knihy s predajom
a šíriť osvetu. Zachránil mnoho kníh
pred pálením a tým prispel ku vzniku
knižníc.
Zaujímavé fakty o knihe:
Pôvod slova „Kniha“
Pôvod z latinského slova pre knihu
Liber, pochádza od Rimanov, ktorí používali tenkú vrstvu „liber“ ktorá sa
nachádza medzi medzi kôrou a drevom
stromu. Anglické slovo „book“ pochádza z dánskeho slova pre knihy „bog“,
čo znamená breza. Prví ľudia v Dánsku
písali práve na brezovú kôru.
Cenné knihy
Vzácne prvé vydanie Alenky v ríši divov
od Lewisa Carrolla bolo vydražené za
1,5 mil $ na aukcii v New Yorku a stalo sa tak najdrahšou detskou knihou v
histórii.
Najväčsia kniha
Ku Tho Daw Phayar - Kompletná budhistická biblia (alebo budhistické biblie)
boli ryté do 729 bielych mramorových

tabliet a sú považované mjanmarskými
budhistami za ortodoxné texty. Tabule
sú postavené do štvorca, pričom každý
je chránený malým chrámom.
Najväčšia knižnica na svete
Knižnica kongresu, Washington DC, USA
obsahuje 28 miliónov kníh a má 532
kilometrov regálov. Ak by ste išli cca
50 km za hodinu v aute, trvalo by vám
tesne pod 8 hodín prejsť všetky. A to je
bez prestávky na záchod!
Britská knižnica v Londýne je 2. najväčšia
s viac ako 18 miliónmi kníh.

tiky, ktorá vás zaujíma.
5. Spýtajte sa niekoho, komu dôverujete na jeho odporúčania.
6. Pozrite sa na veľkosť knihy (aby sa
vám dobre držala, nebola ťažká,...).
7. Poobzerajte sa po dome. Na dobré
knihy často ticho sadá prach vo vašom
vlastnom dome. Možno ste zabudli na
jednu knihu, ktorú ste dostali vlani na
Vianoce alebo niekto, kto žije s vami,
má zopár dobrých kníh.

Týždeň slovenských knižníc

Najväčšie kníhkupectvo
Barnes a Noble kníhkupectvo, New York
City, USA. Má 20,71 km regálov a zaberá plochu 14,330 m².
Najpredávanejší autori
Táto pocta patrí Agathe Christie, autorke detektívnych príbehov. Od roku
1920 sa predalo cez miliardu výtlačkov
jej kníh v anglickom jazyku a o ďalšiu
miliardu viac v 45 cudzích jazykoch.
Viac sa predalo už iba Biblie a kníh od
Williama Shakespeara.
7 tipov, ako vybrať dobrú knihu na
čítanie:
1. Pozrite sa na obal. Prečítajte si názov
a pozrite sa na titulnú ilustráciu.
2. Prečítajte si prvú stránku a použite
pravidlo piatich prstov. (Pravidlo piatich prstov: Ak je na tejto prvej strane
päť alebo viac slov, ktoré nepoznáte
alebo nedokážete prečítať, kniha pravdepodobne nie je pre vás.)
3. Prečítajte si ďalšie knihy od vášho
osvedčeného autora.
4. Prečítajte si ďalšiu knihu z problema-

Podporte tenis v Lozorne
Milí priatelia, chceme sa vám poďakovať za podporu,
ktorú ste nám vyjadrili poukázaním 2% zo svojich daní v
minulom roku. Použili sme ich na zakúpenie technického
vybavenia tenisových dvorcov a údržbu areálu. Zároveň
vás chceme poprosiť o vašu podporu aj v tomto roku, aby
sme aj naďalej mohli vytvárať krajšie priestory pre pohyb
a rozvoj detí a dospelých.
Vyhlásenia sú k dispozícii na Obecnom úrade v Lozorne
alebo web stránke obce Lozorno: www.lozorno.sk. Ďakujeme!
Tenisový oddiel Lozorno, Občianske združenie

16. ročník celoslovenského podujatia
Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch 23. - 28. marec 2015
pod spoločným mottom: „Knižnice pre
všetkých“.
Ambasádorom Týždňa slovenských
knižníc 2015 bude Ján Gallovič, člen Činohry Slovenského národného divadla.
Týždeň slovenských knižníc tradične
nemení svoj základný cieľ. Pozitívne
zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a
vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom
najrozmanitejšieho spektra aktivít a
podujatí.
zostavil Roman Kvanka,
manažer knižnice v Lozorne

Venujte 2 percentá z vašich daní
na podporu aktivít v Lozorne
Ochotnícke divadlo VADIDLO
a Materské centrum Muška
Základné údaje:

Komunitné centrum Muškát.2004
Nová 620, 900 55 Lozorno
IČO: 30848482
Tlačivo na stiahnutie na www.lozorno.sk alebo osobne na
Obecnom úrade a v Centre kultúry

Za každý príspevok srdečne ďakujeme!
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Z denníka obecnej polície
hlásená dopravná
nehoda s lesnou
zverou, zver na
mieste usmrtená
a nález oznámený
predsedovi poľovného združenia.

November 2014
- OP bolo oznámené domáce násilie
zo strany syna. Na základe šetrenia a
žiadosti oznamovateľky bola prizvaná
hliadka OO PZ Stupava za účelom podania trestného oznámenia na menovaného.
- Hliadka počas služby vykonala kontrolu areálu ZŠ, kde bolo zistené otvorené okno triedy v hlavnej budove na
prízemí. Bola vykonaná kontrola objektu, násilné vniknutie do objektu nebolo
zistené.
- Hliadka OP bola cestou OO PZ požiadaná o asistenciu pre RZP Stupava pri
ošetrení v ul. Jelšová, kde sa obyvateľ
obce predávkoval liekmi na spanie a
bolesť.
- Zvýšená kontrolná činnosť verejného
poriadku pri príležitosti konania poľovníckej zábavy, kde narušenie nebolo zaznamenané.
- V priestore Artézska studňa približne 2 metre za prameňom bola zistená
uhynutá srna, hliadka OP kontaktovala
predsedu poľovného združenia a o zistení ho informovala. Prisľúbil likvidáciu uhynutej zveri.
- Na základe oznámenia občana bolo
vykonané šetrenie vo veci nelegálneho
výrubu stromov v okolí vodnej nádrže za prítomnosti starostu obce. Bolo
zistené, že oprávnenie na výrub bolo
schválené.
December 2014
- V ranných hodinách bola hliadke na-
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- Hliadke OP oznámila občianka, že
sa pohádala so známou, ktorá ju fyzicky napadla. Obidve
strany poučené o
možnosti podania
oznámenia – povedali, že si to rozmyslia a v prípade podania prídu na OP Lozorno. Návštevu
lekára odmietli.
- Hliadke boli oznámené zdravotné problémy občana s epileptickým záchvatom
na autobusovej zastávke CBA ul. Zvončínska, pacient bol stabilizovaný a odovzdaný RZP Stupava a informovaná
manželka pacienta.
- Na oddelenie OP sa dostavila občianka, bola manželom fyzicky napadnutá
a následne ju RZP odviezla s otrasom
mozgu do nemocnice. Na miesto sa
dostavila hliadka OO PZ Stupava, ktorá si z dôvodu vecnej príslušnosti vec
prevzala.
- Na OP oznámila matka maloletého
školáka z Jablonového, že jej syn, žiak
ZŠ Lozorno neprišiel zo školy domov.
V obci bolo vykonané miestne pátranie pričom boli skontrolované zástavky
SAD ako aj školský areál a blízke okolie
s negatívnym výsledkom. Neskôr matka volala, že syna zo zástavky SAD z
Lozorna zobrali starí rodičia a syn je u
nich.
- V nočných hodinách telefonicky oznámil občan obce, že počul rinčanie skla
na CK Lozorno. Preverením na mieste
zistené, že doposiaľ neznámy páchateľ
v presne nezistenom čase nezisteným
predmetom a spôsobom poškodil rám
okna tak, že ho praskol v pravej spodnej
časti pod kľučkou, ďalej rozbil sklenenú
dvojitú výplň okna. O skutočnosti bolo
vyrozumené OO PZ Stupava. Na miesto sa dostavila hliadka z OO PZ Rohožník a kriminalistický technik z OR
PZ Malacky. Vec bude realizovať OO
PZ Stupava ako prečin poškodzovania
cudzej veci.

Január 2015
- OP bolo telefonicky nahlásené, že nad
priehradou sa pohybuje kôň so sedlom
bez jazdca. Po príchode na miesto bolo
zistené, že okoloidúci ľudia odchytili
koňa, ktorý bol bez jazdca. Šetrením sa
podarilo zistiť, že kôň patrí rodine nad
priehradou. Tiež bolo zistené, že kôň
zhodil jazdkyňu, ktorá bola v poriadku.
Koňa si prevzal majiteľ .
- Hliadka vykonala preverenie oznámenia, pričom na mieste bolo zistené,
že občianke mal neznámy pes roztrhať
sliepky. Na mieste sa psa nepodarilo
stotožniť, nakoľko sa nenachádzal v záhrade a ani v okolí.
- Občianke Lozorna, ktorá pomocou
ručného vozíka vyviezla do lesného porastu polystyrénový odpad, hliadka uložila pri prejednaní blokovú pokutu vo
výške 20 € podľa §-u 80 odst. 3 písmena a) zákona č. 223/2001 Z.z. Zákon o
odpadoch. Pre porušenie §-u 18 odst.4
písm. a) a §-u 39 odst. 8 písm.c) Zákona o odpadoch. Menovaná odmietla uloženú blokovú pokutu zaplatiť.
Bola predvolaná na obecný úrad na ďalšie konanie.
- V neskorých večerných hodinách sa
na OP sa dostavil mladistvý občan, ktorý uviedol, že mu neznámy páchateľ
spred reštaurácie zv. U Melónka odcudzil voľne stojaci bicykel zn. CTM.
Vypočutý, vykonané šetrenie k páchateľovi, vyťažené osoby, kontrola kamerového záznamu - bez kladného výsledku.
- Hliadka bola požiadaná stálou službou OO PZ Stupava o preverenie oznámenia ohľadom úmrtia na ubytovni
pri poľnohospodárskom družstve. Na
mieste bol nájdený zosnulý občan asi
50 ročný, ktorý zomrel počas spánku,
podľa lekára pravdepodobne na infarkt.
Vyrozumení príslušníci OO PZ Stupava, ktorí si miesto činu po príchode
prevzali .
- Telefonicky oznámil občan, že na Novej ulici leží pes a asi je zrazený. Oznámenie preverené, potvrdené. Vyrozumená Sloboda zvierat, ktorá psa na
mieste prevzala.
OP Lozorno
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Lozornskí turisti majú v priebehu jedného mesiaca 3 vydarené akcie
Pozvali všetkých občanov z Lozorna,
priateľov aj priateľov priateľov, v čase i v
nečase, s úsmevom na tvári stretli sa tam
zase...

Keď sme sa 31. decembra o 9-tej hodine stretali, mali sme obavy z počasia.
Na priehrade Stano Karovič zahlásil: „je
nás vyše 80“. Potom sa táto veselá chasa vydala na „Silvestrovskú túru na
Skalu“. Všetci niesli so sebou dobrú náladu. Od toľkej radosti sa aj slniečko začalo usmievať a zapierať do spotených
chrbtov. Hore na Skale bolo ostrejšie,
ale tu už predseda turistického oddielu mocne dúchal do vatry, aby sa dalo
ohriať, i tú „safalátku“ opiecť. Tradíciu
má tu pietna spomienka. Ale aj vinšovačky: „aby Vám dau Pánbu zdravjá, lebo
pri dobrém zdraví, šecko sa spraví, ... aby
sme si na turistice nedouámali kosci, a žili
ve svornosci,... aby byuo jedzeňa a picá
dosci, aby chuapi nemysleli enem na blbosci.“ Potom sa už pokračovalo spevom,
vtipom. Keď sme si oddýchli, pokračovali sme s dobrou náladou dolu cez Bukovinu a Širmahog.
17. januára sme sa stretli na výročnej
členskej schôdzi. Je nás 140 členov.
Všetci sa už na túto schôdzu vždy tešíme. Je tam fantastická atmosféra.

Chlapci uvaria guláš, ženy donesú napečené a každý donesie dobrú náladu.
Peťo Morávek foťák. Bolo zaujímavé
vypočuť si rozsiahlu správu p. Dvorana
o činnosti za uplynulý rok. Každý sa v
niektorej časti našiel a pripomenul si
pekné zážitky. Iste najzaujímavejšie
boli Dvoranových poznatky z Himalájí.
Nálada gradovala vďaka Milanovi Havlovi a muzikantom. Boli aj takí, čo by sa
skorej vrátili domov z Himalájí, ako z
tejto akcie. Veď najstaršie turistky spievali a tancovali do pol druhej. Tu ich nič
nebolelo, ani kríže, ani kolená.

začali členovia turistického oddielu už
vo štvrtok, v piatok urobili výrobky a
na sobotu na obed boli pozvaní miestnym rozhlasom všetci občania. Členovia turistického oddielu naozaj kmitali,
aby sa postarali o spokojnosť hostí v
sále TJ. Všetky stoličky do jednej boli
obsadené, aj tie popridávané. Ceny
chutných zabíjačkových špecialít boli
len symbolické. O dobrú náladu sa opäť
postaral Milan Havel so svojimi priateľmi a speváci zo skupiny Enem tak.
To vám byu fašang: „do to zažiu, sa
može radovat, do tam nebyu može do
smrci banovat!“
M. Malovcová, výbor turist. odd.
Foto: P. Morávek, R. Došek a S. Mackovič

A tá tretia akcia: 31. januára Obecná
zabíjačka pod záštitou starostu obce
Ľ. Húbeka. Nebola len jedna sviňa, preto bolo roboty neúrekom. S prípravami
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Vianočný turnaj 2014 preveril našu šikovnosť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Všetci účastníci turnaja

Vianočné sviatky patria medzi najväčšie sviatky v roku. Sú to sviatky pokoja, mieru a oddychu. Toto všetko však
neplatí o našom stolnotenisovom oddieli, pretože počas nich už pravidelne
usporadúvame obľúbený stolnotenisový turnaj. Inak tomu nebolo ani dňa
26.12.2014, kedy sme rozložili stoly a
všetko potrebné, čo k tomu patrí. Turnaja sa tradične zúčastňujú nielen hráči
registrovaní, ale aj priaznivci a rekreační vyznávači tohto športu. Z toho dôvodu boli aj dve kategórie: 1.kategória
registrovaných a 2.kategória neregistrovaných hráčov.

účastníci dali asi prednosť papučovej
kultúre.

Asi preto, že propagáciu sme urobili
len v obci a nepozývali svojich súperov,
turnaja sa zúčastnil menší počet štartujúcich, ako sme očakávali. Tradiční

V kategórii neregistrovaných obdobným spôsobom vo finálovej skupine
bolo toto poradie:

Víťazi v kategórii registrovaných hráčov
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V kategórii registrovaných si vo finálovej skupine zahrali každý s každým,
až napokon vzniklo nasledovné poradie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ulehla Vlado
Sirota Rudolf
Barak Imrich
Ulehla Milan
Kovanič Vilo
Ondrovič Karol
Jánoš Anton

Húbek Patrik
Baček Gusto
Velschmidt Štefan
Dvoran Miro
Matejovič Jozef
Ondriaš Roman
Ondrovič Roman

Všetci finalisti na výherných miestach
obdržali medaile a diplomy a víťaz hlavnej kategórie navyše aj putovný pohár.
Ten sponzorsky venoval p. Velschmidt Štefan, za čo dostal aj veľkolepý
potlesk pri jeho odovzdávaní. Turnaj
sme pripravovali pre širokú športovú
verejnosť, aby sme si mohli zmerať sily
a ponamáhať svoje telo aj v tých sviatočných dňoch pokoja. Myslím si, že
v tomto smere sa nám to aj podarilo a
po bojoch strávených za stolmi sme v
družnej debate a v priateľskej atmosfére pri vínečku a najmä výborných klobáskach hodnotili priebeh zápasu. Po
konečných upratovacích prácach ešte
prebiehali tuhé boje v hre s čertovými
obrázkami...
Týmto chcem vysloviť poďakovanie
výboru ŠK Lozorno za vytvorenie
podmienok, výboru stolnotenisového
oddielu pri jeho organizácii a osobitné
poďakovanie patrí aj firme Berto - p.
Bertovičovi Ignácovi za sponzorský
dar. Pri rozchádzaní sme konštatovali, že turnaj zachováme aj tento rok a
už teraz naň pozývame všetkých tých,
ktorí sa ho zúčastnili, ale najmä tých,
ktorí sa ho nezúčastnili.
Sirota Rudolf, predseda STO
Foto: Vojtech Valach

Víťazi v kategórii neregistrovaných hráčov
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Predbežný prehľad plánovaných
podujatí na rok 2015 (od marca)

Klub turistov Lozorno,
program na rok 2015 (od marca)

Marec

Marec

8.3. Prechádzka štátnym búrem
14.3. Otscher 1893m.n.m. - Rakúsko
21.3. Otvorenie turistickej sezóny na Košarisku

Apríl

11.4. Jednodňový cyklovýlet Lozorno-Devínska Nová
Ves - Schlossof - Angern - Lozorno
12.4. školenie VHT Traja jazdci
18.4. Lugauer 2 217 m Rakúsko
19.4. Lamač – Kačín – Marianka – Borinka - Lozorno
25..4. Cyklo Lozorno - Angern - Hohenau - Lozorno
26.4. Pajštún

Máj

1.-2.5. Staré hory - Krížna 1 574 m, Špania dolina, Ban
ský náučný chodník
8.5. Častovská päťdesiatka
16.5. Lozornský okruh 8. ročník
20.-24. 5. Cyklovýlet z Flachau do Lozorna cca 518 km
30.5. Pernek - Dubová - turistický country večer u
Alina na chajde

Jún

13.6. Jednodňový výlet Nitra, Zobor 587m.n.m., Trojchotár- Machenica-Drážovce
20.6. Stretnutie turistov bratislavského kraja - JelenecGeldek
25.-28.6 VHT Tatranská Lomnica- Baranie rohy
2 526 m.n.m., Kežmarský štít 2556 m.n.m.

Júl

4.-11.7. Švajčiarsko - Adelboden, Bernské Alpy, Jungfrau 4 158 m.n.m.,
18.-19.7. Cyklovýlet okolo Neusiedler See
23.-26.7. Splav
31.7.-2.8. Grossglockner 3 798 m.n.m.- najvyšší vrch
Rakúska

August

9.8. Turistika pre všetkých z Doľan do Doľan
15.8. Prechod hrebeňom Vysokej - Začiatok na Vývrate
o 9,00 hod pochod na Kuchynský hrad a Vysokú a o
12 hod omša
22.-23.8. Gerlach 2 655 m , Rysy 2 503 m - Vysoké
Tatry
29.-31.8. Ružomberok - Choč 1 611 m - Lúčky - Prosiecka dolina - Kvačianska dolina

13.3. Výročná schôdza JDS (CK)
22.3. Rozprávková nedeľa (CK)
25.3. Koncert SZUŠ (CK)
29.3. Schôdza záhradkárov (CK)

Apríl

3.4. Koncert na Veľký piatok: 7 posledných slov Pána Ježiša (kostol
sv. Kataríny)
12.4. Komédia OCKO (CK)
26.4. Rozprávková nedeľa (CK)
30.4. Stavanie máje pred Obecným úradom

Máj

1. - 15. 5. Rybárske preteky (priehrada Lozorno, termín upresnia)
1.5. Majáles - tanečná zábava (CK)
9.5. Míľa pre mamu (MC Muška, ranč Abeland)
10.5. Celoobecná oslava Dňa matiek (CK)
16.5. Lozornský okruh 8.ročník (štart priehrada, KTL)
31.5. Celoobecné MDD (areál školy)

Jún

6.6. Country guláš (priehrada, R. Masár)
21.6. Sviatok hudby (CK)

Júl

25. - 26.7. Obecné hody

August

Rybárske hody (priehrada Lozorno, termín upresnia neskôr)

September

20.9. Rozprávková nedeľa (CK)
27.9. LOZA - Deň vína (CK)

Október

10.10. Mesiac úcty k starším (CK)
17.10. Lozornský okruh opačným smerom (štart priehrada, KTL)
18.10. Rozprávková nedeľa (CK)
31.10. Módna prehliadka (CK)

November

15.11. Rozprávková nedeľa (CK)
21.11. Poľovnícka Katarínska zábava (ŠK)

September 12.9. Záruby

26.-27.9. Cyklovýlet, St. Poelten - MariaZell /Rakúsko/

December

6.12. Mikuláš (CK)
Vianočný koncert (kostol sv. Kataríny, termín upresníme neskôr)
31.12. Silvestrovský výstup na Skalu (štart priehrada, KTL)
Podujatia sa dopĺňajú počas celého roka. Pre bližšie info sledujte
web stránku Lozorna, FB CK Lozorno a plagáty na vybraných miestach v obci.
red.

Október

11.10. Prechod hrebeňom Kamennej brány - rozhladňa Homola
17.10. Lozornský okruh opačným smerom

November 8.11. Poznaj Lozornské hory, Banské 531 m

22.11. Lozorno - Červený domček – Biofarma salaš Lozorno

December 20.12. Schengentour /Rakúsko/
31.12. Skala - Silvester

Na turistické akcie sa poisťuje každý sám individuálne.

Alojz Dvoran, predseda KTL,
e-mail: alojz.dvoran@gmail.com, mobil: 0908 114 723
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11 ŠPIČKOVÝCH VÝROBCOV BETÓNOVÝCH,

UNIKÁTNA

PREZENTUJE SPOLOČNOSŤ KRAJN AŽ

VÝSTAVNÁ PLOCHA

1500 m2

KAMENNÝCH A TEHLOVÝCH DLAŽIEB, PLOTOV A OBKLADOV. PARKOVÁ ÚPRAVA A SCÉNICKÉ NOČNÉ NASVIETENIE

NA TAKMER

S FASÁDNYM ŠTÚDIOM, PONUKOU STRIECH, ZÁHRADNÉHO

POSKYTUJÚ VYNIKAJÚCU UKÁŽKU RIEŠENÍ, KREATÍVNEHO POUŽITIA MATERIÁLOV I MIMORIADNY ESTETICKÝ ZÁŽITOK.

NOVÝ SHOWROOM

OSVETLENIA, KOVÁČSKYCH VÝROBKOV, DVERÍ A, SAMOZREJME S ODBORNÝM PORADENSTVOM A MOŽNOSŤOU

SÚČASŤOU EXPOZÍCIE JE

VYPRACOVANIA KOMPLETNÉHO PROJEKTU OD NÁVRHU, CEZ VÝBER MATERIÁLU PO JEHO DOVOZ A REALIZÁCIU PLÁNU.
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