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LOZORNO
Spravodaj

Roãník VI.
MAXIMÁLNA R¯CHLOSË
V OBCI – 40 km/hod.
• BANKOMAT VÚB banky
je na budovej potravín CBA.
• Potraviny COOP Jednota
sú v prevádzke na Îelezniãnej
ulici pri trati.

Verejná diskusia
o budúcnosti Lozorna

POVEDZTE,
âO POTREBUJETE
V OBCI
Obecné zastupiteºstvo poz˘va
obãanov na diskusiu o rozvoji
obce v ìal‰om období.
Témou bude Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce na roky 2008-2014,
ale aj iné témy, ktoré Vás
budú zaujímaÈ. Stretneme sa

âíslo 1

obce

Zadarmo

Marec 2008

Veºká noc – krásny sviatok víÈazstva
Starozákonn˘ izraelsk˘ ºud slávil tento sviatok na pamiatku Pánovho prechodu, paschy.
Pánov prechod ako posledná desiata egyptská rana, pomohla izraelskému národu, aby mohol odísÈ z egyptského vyhnanstva. Boh zvíÈazil nad zatvrdilosÈou faraónovho srdca.
KaÏd˘ rok na pamiatku tohto oslobodenia
Îidia slávili Veºkú noc po 14. nisane. V na‰om kalendári je to sobota po prvom jarnom
splne. A tak aj JeÏi‰ bol pred touto slávnosÈou.
On v‰ak zo sviatku oslobodenia urobil sviatok spásy a víÈazstva j noci potupne ukriÏovan˘, usmrten˘ a pochovan˘, na tretí deÀ vstal
z m⁄tvych. Preto uÏ nie sme otrokmi hriechu,
ale môÏeme byÈ synmi svetla. Svetlo môÏe
zaÏiariÈ aj v na‰ich Ïivotoch.
Poãas zimn˘ch dní sme mohli poãuÈ o mnoh˘ch poÏiaroch, ktoré vznikli len skrze to, Ïe

si ãlovek nedal pozor na zdroj tepla, ãi svetla. Pre nás môÏe byÈ nebezpeãné nesprávne
pouÏívanie sviec na svietenie. Na svetlo je potrebné pripraviÈ miesto. Chceme sláviÈ veºkonoãné sviatky, ktoré by bez pravého Svetla nemali v˘znam. Nezabudnime preto pripraviÈ
vhodné miesto pre toto svetlo. Boli by sme ãudní, keby sme chceli svetlo zapáliÈ tam, kde vôbec nepôjdeme. Veì beÏne svietime na miestach, kde sa nachádzame. A tak pripravme
miesto pre zm⁄tvychvstalého Krista v na‰om Ïivote, v na‰ej domácnosti, v na‰ej obci.
Poz˘vam preto v‰etk˘ch k skutoãnému preÏívaniu veºkonoãn˘ch sviatkov. Aby Kristus mohol ÏiÈ v na‰om srdci, v na‰om príbytku. Aby
bol t˘m skutoãn˘m svetlom, ktoré nás povedie cestou k víÈazstvu.
Vladimír Bansk˘, kÀaz

18. marca 2008 o 18:00
v jedálni Z· v Lozorne
Poz˘vame v‰etk˘ch – mládeÏ,
strednú generáciu aj seniorov.
Zaujímajú nás Va‰e postrehy
a návrhy. Spoloãne vytvoríme
Lozorno, v ktorom sa nám
bude dobre ÏiÈ.
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„Sme zodpovední nielen za to,
ão robíme, ale i za to, ão nerobíme."
(Moliére)

Nevadia vám smeti v lese?

Autorka: Daniela Koãková

Zájdete si niekedy do okolit˘ch lesov a muviezli odpad, ktor˘ nepatrí do Ïiadneho z konsíte brzdiÈ deti, lebo by sa porezali na sklen˘ch
tajnerov, na oficiálnu skládku do Stupavy aleãrepinách? TieÏ vám kazí idylu prírody stavebbo Zohora. A pokiaº toho majú viac, aby si zaná suÈ na poºn˘ch cestách? Idete popri cintoríplatili kontajner, ktor˘ odpad vyvezie tam, kam
ne a obÈaÏuje vás nepopatrí.
riadok popri Àom? Dusí- Odpad, ktor˘ neviem daÈ ani do smetiaka,
Najväã‰ími zneãisÈote sa, keì ho nejak˘ igno- ani separovaÈ, odveziem na skládku do Stu- vateºmi prírody odpadmi
rant e‰te aj zapáli? ·tvú pavy, ãi Zohora.
v Lozorne sú podºa skúvás porozhadzované smeseností Komisie Ïivotnéti po dedine? Hanbíte sa, Ïe náv‰tevník priho prostredia obecného zastupiteºstva niektoré
chádzajúci do obce musí neveriacky krútiÈ hlapodnikateºské subjekty, záhradkári, ãi Rómovou pri pohºade na vrecia pohodené v priekovia. Peniaze, ktoré v‰ak takto „u‰etria“ t˘m, Ïe vype pri ceste?
vezú odpad za dedinu, nás v‰etk˘ch a teda aj
Îiaº, stále je tu medzi nami v Lozorne dosÈ
ich a ich rodiny stojí v koneãnom dôsledku
ºudí, ktorí nemajú zábrany ísÈ s odpadom hoci
oveºa viac. Obec na odstránenie odpadu musí
aj kilometre do lesa, namiesto toho, aby ho vydávaÈ peniaze, ktoré by mohla efektívnej‰ie vyhodili do vlastného kontajnera na komunálny odnaloÏiÈ. Navy‰e t˘ch pár minút strachu nestopad, prípadne ho vytriedili do zbern˘ch konjí za tú neutíchajúcu hanbu, keì ich prichytia
tajnerov pre separovan˘ odpad, poãkali si, k˘m
pri ãine a celá obec bude o tom e‰te dlho hoobec zorganizuje odvoz nadrozmerného ãi nevoriÈ.
bezpeãného odpadu alebo za pár korún odPokraãovanie na str. 8
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Zo zasadnutí obecného zastupiteºstva
Dvanáste zasadnutie - 20.12.2007
OZ schvaºuje druhú zmenu rozpoãtu pre r. 2007, tak ako ju
predloÏila finanãná komisia.
OZ na základe predloÏen˘ch ponúk na odpredaj objektu b˘val˘ch kasární súhlasí s odpredajom ãasti objektov Ing. Jánovi Folt˘novi, Lozorno ã. 941.
OZ súhlasí s prenajatím priestorov ·K v priestoroch b˘valej
stávkovej kancelárie na predajÀu mäsa p. ªubomírovi Ondroviãovi, Îelezniãná ã. 668.
OZ súhlasí so ‰tvrÈroãnou odmenou 25% a roãnou odmenou
25% starostovi obce.
Záverom starosta obce ªubomír Haramia zhodnotil prv˘ rok
volebného obdobia, spoluprácu s OZ a spomenul niektoré pripravované projekty pre r. 2008. Za poslancov zhodnotil spoluprácu MVDr. Beãár Vladimír.
Prvé zasadnutie - 31.1.2008
OZ schvaºuje Dodatok ã. 5/2008 k VZN obce ã. 1/1997 o zásobovaní vodou a o náhradách za spotrebovanú vodu.
OZ schvaºuje Dodatok ã. 5/2008 k ZN obce ã. 1/95 o ãistení
odpadov˘ch vôd v obci Lozorno.
Ing. Javúrek – kontrolór obce podal informáciu o vykonávaní
auditu hospodárenia za r. 2007.
Miroslav Hurbaniã – preds. komisie pre v˘stavbu a dopravu
podal informáciu o stave prípravn˘ch prác na objekte „Centrum
kultúry a vzdelávania“.
Starosta obce ªubomír Haramia podal informáciu o príprave
„Obecnej zabíjaãky“ a ukonãenie „fa‰iangu“, zároveÀ pozval prítomn˘ch na uvedenú akciu.
Ru‰inová Dana – ‰éfredakorka Spravodaja obce podala informáciu o ãinnosti redaãnej rady a zároveÀ vyzvala preds. komisii
o súãinnosÈ pri tvorbe príspevkov do Spravodaja obce.
OZ schvaºuje odpredaj ãasti nekn. pozemku parc.ã. 7007/5,
diel 12 o v˘mere 20m2 a diel 13 o v˘mere 116 m2 Márii Rybárovej , Gozovská ul. 73, Lozorno v cene 100,-Sk/m2.
OZ súhlasí so zv˘‰ením podielu z obecného rozpoãtu o 1,-Sk
na stravné pre dôchodcov za r. 2008.
Starosta obce spolu s preds. sociálno-zdravotnej komisie vykoná pohovor so v‰eobecn˘m lekárom MUDr. Cikorom L. za úãelom rie‰enia vzÈahov pacienta s lekárom.

Preds. kultúrnej komisie Malovcová Monika informovala o príprave akcii, na ktoré OZ odsúhlasilo finanãné prostriedky nasledovne :
Apríl 2008 - Divadielko pre deti – 5000,-Sk
Máj 2008 - Celoobecné oslavy DÀa matiek – 10 000,-Sk
Jún 2008 - Oslavy MDD – 20 000,-Sk
Finanãná komisia doporuãuje uprednostniÈ rie‰enie juÏného
obchvatu predæÏením Îelezniãnej ulice smerom na Gozovskú
pred rie‰ením severného obchvatu.
Starosta obce vyzve ·portov˘ klub Lozorno, aby kooptoval
dvoch ãlenov OZ a to MUDr. Beãára a Folt˘na Juraja do vedenia
·K Lozorno za úãelom pomoci a zlep‰enia spolupráce obce a nájomcu majetku obce –·K Lozorno.
Druhé zasadnutie - 6.3.2008
Kontrolór obce informoval o prípravách obce na prijatie eura.
Finanãná komisia zabezpeãí v súãinnosti s obecn˘m úradom
majetko-právne vysporiadanie pozemkov na navrhovanej trase juÏného obchvatu.
OZ súhlasí s v˘berom dodávateºa prác pre stavbu: „Prestre‰enie zdravotného strediska“ v Lozorne. Dodávateºom prác sú vybraní: p. Ivan Minaroviã a p. ªubor Kopáã.
OZ v Lozorne súhlasí so zaãatím realizácie stavby „Centrum
kultúry a vzdelávania“ vybran˘m dodávateºom z vlastn˘ch finanãn˘ch prostriedkov. Po vyhlásení v˘zvy z Ministerstva v˘stavby
a regionálneho rozvoja bude uplatnená moÏnosÈ vrátenia uÏ preinvestovan˘ch finanãn˘ch nákladov.
OZ v Lozorne súhlasí s prípravou projektu pre kompletnú informatizáciu obce a následne s vypracovaním Ïiadosti na poskytnutie prostriedkov z fondou EÚ pre Bratislavsk˘ kraj.
OZ v Lozorne berie na vedomie informáciu Mgr. Kollára
o predloÏenom Pláne sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce
na r. 2008 – 2014. Verejné prerokovanie k uvedenému zámeru
bude 18.3.2008 o 18,00 hod. v jedálni Z· Lozorno.
OZ v Lozorne súhlasí s odpredajom ãasti pozemku parc. ã.
8857/61 v k.ú. Lozorno vo v˘mere 92 m2 pre Vieru Putíkovú, ul.
Jel‰ová ã. 918, Lozorno v cene 100,- Sk/m2.
OZ v Lozorne schvaºuje pokutu vo v˘‰ke 2000,- Sk za nepodanie daÀového priznania v zákonnej lehote (ani na v˘zvu) v prvom
slede.

Sociálna komisia pomohla
dôchodcom

Zasadnutia obecného
zastupiteºstva v roku 2008

Sociálno-zdravotná komisia pri obecnom zastupiteºstve (OZ) prejednávala v januári ÏiadosÈ o príspevok na stravovanie
dôchodcov, nakoºko sa zv˘‰ila stravná jednotka o 1 Sk za obed z dôvodu zvy‰ovania
nákladov. Spolu s OZ odsúhlasila poÏiadavku dôchodcov a zv˘‰enú korunu zaplatí obec. Je to jedna z foriem úcty ku
skôr naroden˘m obãanom, keì samotní
stravníci nepocítia na svojich v˘davkoch
zmenu.

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Marta ·vajdlenková, predsedníãka sociálno-zdravotnej komisie v spolupráci s Klubom dôchodcov

●

Lozorno oãami mlad˘ch

●

31.1.
6.3.
27.3.
24.4.
29.5.
26.6.
31.7.
28.8.
25.9.
30.10.
27.11.
18.12.

Zasadnutia sú verejné a konajú sa na obecnom úrade o 9:00 hod.

Územn˘ plán vyvolal verejnú diskusiu
Piatok 22. februára 2008 bol posledn˘m dÀom na odovzdanie písomn˘ch pripomienok k zmenám a doplnkom územného plánu obce Lozorno. Materiál bol prístupn˘ na
obecnom úrade (OÚ) a na webovskej stránke obce od 17. januára. Viacero obãanov si
pri‰lo návrh pozrieÈ na OÚ, väã‰ina vyuÏila internet. Najv˘znamnej‰ou pripomienkou
bol podnet takmer 50 obãanov Lozorna, ktorí diskusiu vyuÏili aj na to, aby poslancom
a obecnému úradu popísali aktuálne potreby obce z ich pohºadu. Navrhli tieÏ verejnú
diskusiu o súãasnosti i budúcnosti obce. Obecné zastupiteºstvo na poslednom zasadnutí
poverilo Vladimíra Beãára zorganizovaním diskusie v utorok 18. marca 2008 v priestoroch ‰kolskej jedálne.
(dr)

Autorka: Daniela Koãková

LOZORNO_1_08:LOZORNO_12/04_prac

12.3.2008

17:42

Stránka 3

3

OBEC OZNAMUJE

Program rozvoja Lozorna na roky 2008 – 2014
Od leta pracovali poslanci a starosta na
jednom z najv˘znamnej‰ích dokumentov
kaÏdej obce - Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lozorno na roky
2008 – 2014 (PHSR). Tento dokument je víziou budúcnosti Lozorna a smerovaním jeho rozvoja vo v‰etk˘ch oblastiach Ïivota
obce, jej obyvateºov a subjektov na jej území.
V˘znam programu
Program definuje ekonomické a sociálne potreby obãanov obce a zároveÀ je v súlade s prijat˘mi koncepciami ‰tátu, vy‰‰ieho územného celku, stratégiou rozvoja príslu‰ného mikroregiónu, prípadne rezortn˘mi stratégiami, záujmami ochrany Ïivotného prostredia, kultúrneho dediãstva a podobne. Jeho poslaním je zabezpeãiÈ kontinuitu rozvoja obce. Ide o otvoren˘ dokument, ktor˘ sa bude dopæÀaÈ a aktualizovaÈ.
Program vznikol aj preto, lebo je podmienkou pri získavaní finanãnej podpory
z verejn˘ch zdrojov (európskych, ‰tátnych
alebo regionálnych) pri projektoch zameran˘ch na regionálny rozvoj. Projekty musia byÈ zladené s rozvojovou stratégiou príslu‰nej obce, mikroregiónu ãi kraja. VyÏaduje to aj zákon o podpore regionálneho
rozvoja ã. 503/2001 Z.z.. Tvorba rozvojového programu za úãasti v‰etk˘ch záujmov˘ch skupín, ktoré v obci pôsobia, ponúka jedineãnú príleÏitosÈ, ako sa dozvedieÈ, kto ão v obci pripravuje, resp. potrebuje.
PHSR je strednodob˘ programov˘ dokument potrebn˘ pre ìal‰í rozvoj obce

vo v‰etk˘ch oblastiach. Dokument je dôleÏit˘ aj pri rokovaniach s investormi, pri presadzovaní záujmov obãanov obce, vytvára rámec pre pôsobenie v‰etk˘ch subjektov na jej území. Dokument obsahuje anal˘zu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
v kºúãov˘ch oblastiach. Stanovuje hlavné
smery rozvoja, formuluje strategické priority tak, aby priná‰ali v‰estrann˘ rozvoj.
Verejná diskusia o programe
Obec Lozorno vytvára podmienky pre
zlep‰enie Ïivotnej úrovne svojich obãanov
a svojho ekonomického rozvoja. Preto sa v
zmysle zákona ã. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a na základe
vy‰‰ie uveden˘ch potrieb rozhodla vypracovaÈ PHSR. Do jeho tvorby boli v prvom
kole zainteresovaní poslanci obecného zastupiteºstva (OZ). OZ sa stotoÏnilo s poÏiadavkou obãanov a v druhom kole prediskutuje PHSR na verejnom zhromaÏdení,
ktoré sa uskutoãní 18. marca 2008 o 18:00
v ‰kolskej jedálni. Po zapracovaní návrhov
obãanov bude uveden˘ dokument schvaºovan˘ na zasadnutí OZ koncom marca.
PHSR zah⁄Àa v sebe v‰etky oblasti Ïivota, v ktor˘ch existuje perspektíva rozvoja na‰ej obce od podnikateºskej a ekonomickej oblasti cez ºudské zdroje, cestovn˘
ruch a kultúru, Ïivotné prostredie, dopravu
aÏ po sociálne otázky a ‰kolstvo.
Veríme, Ïe sa do realizácie tohto programu zapoja okrem obecn˘ch orgánov aj firmy, organizácie, in‰titúcie a obyvatelia obce,
aby sme spoloãn˘mi aktivitami zrealizovali zámery uvedené v programe
Vlasta Hubková

P˘tate sa

Zber nadrozmerného
odpadu a elektroodpadu

Mohli by byÈ úradné oznamy obce,
vyhlasované rozhlasom, umiestnené aj na
tabuli oznamov na budove obecného úradu (OÚ) a na internetovej stránke Lozorna, aby sa k nim dostali aj obãania, ktorí
ich nemajú moÏnosÈ poãuÈ? Klemanová
Oznamy aktuálne 1-2 dni nie sú vhodné na v˘vesnú tabuºu. Tabuºa je prioritne
urãená na verejné vyhlá‰ky. Na druhú ãasÈ
sme na ÏiadosÈ obãanov umiestnili cestovn˘ poriadok SAD. Zverejnenie oznamov
na webe by bolo najvhodnej‰ie, hoci máme momentálne problémy s jeho aktualizáciou. V‰etko je ale moÏné, ja v tom nevidím problém.
Vlasta Hubková, OÚ
Preão niektorí ºudia chodia po ulici popri chodníku? ZneisÈujú t˘m okoloidúcich
vodiãov.
Obãan
Chodia tak najmä tí, ktorí majú problém chodiÈ po niektor˘ch úsekoch chodníka, ktoré sa pred kaÏd˘m vjazdom do domu, zvaÏujú. Na základe tejto skúsenosti
obec stavia uÏ len rovné chodníky a vjazdy rie‰i inak.
Redakãná rada

Zber nadrozmerného odpadu sa bude
konaÈ 9. apríla 2008 (streda). Obraciame
sa na obãanov, aby nadrozmern˘ komunálny odpad (odpad z domácností, ktor˘
sa nezmestí do nádoby) vyloÏili pred rodinn˘ dom, najneskôr 9. apríla 2008 ráno.
Zber elektronického odpadu a iného
nebezpeãného odpadu sa bude konaÈ 15.
apríla 2008 (utorok). Najneskôr v utorok
15.apríla 2008 ráno do 10,00 hod. si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré
rádiá, TV prijímaãe, poãítaãe, video, praãky, chladniãky a inú spotrebnú elektroniku. Od 10,00 hod. budú pracovníci, zabezpeãujúci zber, uveden˘ odpad zberaÈ.
ÎIADAME VÁS O DODRÎANIE âASU NA
VYLOÎENIE, PRETOÎE PO KAÎDEJ ULICI
BUDÚ PRECHÁDZAË LEN RAZ !
(vh)

Úradné hodiny na Obecnom úrade v Lozorne
Pondelok: 7:30 – 12:00
13:00 – 15:30
Utorok: 7:30 – 12:00
13:00 – 15:30
Streda:
7:30 – 12:00
13:00 – 16:30
·tvrtok: NESTRÁNKOV¯ DE≈
Piatok:
7:30 – 12:00
13:00 – 14:00

Poplatky domácností obci poãas roku
Január - za odvoz a likvidáciu kom. odpadu
Február – december
- za daÀ z nehnuteºnosti a psa
Júl – september - vodné a stoãné

Poplatky treba uhradiÈ v pokladni v ãase úradn˘ch hodín na obecnom úrade. (vh)

Z pera starostu

Nov˘ rok priniesol ìal‰ie v˘zvy a potreby obãanov, ktoré nás uÏ zamestnávajú.
Zhotovenie sedlovej strechy zdravotného
strediska je jedn˘m z tak˘chto problémov.
Na‰ím cieºom je postupne pripôsobovaÈ
funkcionalitu strediska potrebám obyvateºov. Veºmi pozorne preto rie‰ime celkové
vyznenie novej strechy tak, aby zapadla
do okolitej architektúry, ale aby zároveÀ
spæÀala kritériá kvality i vy‰‰ej obãianskej
vybavenosti, o ktorú sa usilujeme.
Najv˘znamnej‰ím projektom, ktor˘ sme
zaãiatkom roka rozbehli, je rekon‰trukcia
b˘valej obecnej ‰koly na Centrum kultúry
a vzdelávania. Verím, Ïe uÏ väã‰ina z Vás
i v‰imla, Ïe sme neostali len pri sºuboch,
ale Ïe skvalitÀovanie Ïivota v obci myslíme naozaj váÏne. Centrum plánujeme slávnostne otvoriÈ v júli budúceho roku v ãase
hodov. Jeho v˘stavbe preto venujeme veºkú pozornosÈ. Bude „záplatou na obrovskú
dieru“, ktorú obec má v oblasti kultúry
a mládeÏe. Veríme, Ïe centrum na‰tartuje
aktivity, ktoré tu doteraz ch˘bali. Bude pre
ne k dispozícii. Vyz˘vam preto uÏ dnes
Vás, obãanov, na kultúrne ãi mládeÏnícke
iniciatívy, ktoré chceme podporovaÈ.
O to smutnej‰ie je mi potom pri pohºade na miesto, ktoré obec na podnet obãanov finanãne podporila a dnes nie je dostatoãne vyuÏívané a ão je e‰te hor‰ie, je
zanedbávané a niãené. Príkladom môÏe
byÈ hokejbalov˘ areál, detské ihrisko, ale
zdevastovan˘ch miest je v Lozorne, Ïiaº,
viac.
Chcel by som Vás, LozorÀania, preto
osloviÈ, aby sme sa spoloãne starali o estetiku a ãistotu na‰ej obce. Obecn˘ úrad to
bez Va‰ej pomoci sám nedokáÏe. Rodiãia,
hovorme deÈom o tom, Ïe v ãistom a nezdevastovanom Lozorne sa Ïije oveºa príjemnej‰ie, ako medzi odpadkami, ktoré nachádzame denne v uliciach ãi v okolí obce.
No v prvom rade im sami buìme príkladom.
ªubomír Haramia, starosta

INZERCIA

Kúpim v Lozorne 3-4 izbov˘ rodinn˘ dom
na pozemku minimálne 400 m2, alebo vymením za 3-izbov˘ rodinn˘ dom v Nitre
na 1500 m2 pozemku.
Tel.: 0903 550 785
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Dôchodcovia na parkete
Fa‰iangy sú tradiãne opradené zábavou, tancom, spevom, zvyklosÈami. Koniec fa‰iangov 5. Februára 2008 bol opakovane pre
ãlenov Jednoty dôchodcov a Klubu dôchodcov Lozorno ukonãen˘ „pochovávaním basy“ vo Vysokej pri Morave. Sála kultúrneho
domu bola plná dobrej nálady, ktorú vytvorili náv‰tevníci z okolit˘ch obcí, samozrejme spolu s dobrou muzikou zo Senice. Program zabezpeãil starosta obce Vysoká pri Morave p. Dvoran spolu s úãinkujúcimi pozvan˘mi starostami z okolit˘ch obcí. Bol to
deÀ pre úsmev, tanec. Tancovalo sa sólo podºa jednotliv˘ch obcí,
zahrali aj jubilantom. Jednoducho, nemalo to chybu a veãer sme
mali moÏnosÈ ukonãiÈ na domácej pôde.
Väã‰ina dní v roku je plná starostí, preto je potrebné vyuÏiÈ
t˘ch pár vesel˘ch moÏností a te‰iÈ sa na podobné i v budúcnosti.
Anna Hájková, vedúca Klubu dôchodcov
Poºovnícky ples. Poºovníci sa zabávali aÏ do skorého rána na svojom tradiãnom plese 2. februára 2008 v objekte ·K Lozorno.

Vianoãné trhy na fare. Konali sa 14.-16. decembra 2007. Predávali
sa väã‰inou v˘robky, ktoré si na‰e deti a mládeÏ urobili sami. Boli to
rôzne pohºadnice, medovníãky, ktoré upiekla jedna z mamiãiek, ale
aj vianoãné ikebany, medové svieãky, maºované svietniky, obrázky
a mnohé iné darãekové predmety. Náv‰tevníkom bola ponúknutá
káva a koláãe za symbolickú sumu a celkovú atmosféru dotvárali vianoãné koledy. Bolo to milé stretnutie ºudí dobrej vôle, ktoré spríjemnilo adventn˘ ãas. V˘ÈaÏok z predaja venoval pán farár detskému farskému zboru.

Obecná zabíjaãka. Lákala v areáli ·K Lozorno 5. februára 2008
chutn˘mi „cigánskymi peãienkami“ a „tlaãenkou“, ktoré ponúkali ãlenovia Hasiãského zboru Lozorno.

Sv. om‰e a poboÏnosti poãas
veºkonoãného obdobia
16. 3. Kvetná nedeºa
20.3.
21. 3.

Papuãák. Krátke „fa‰iangové“ obdobie sme 5. februára 2008 ukonãili hudbou a tancom na plese „Papuãáku“ plnom rôznorod˘ch
masiek, ktor˘ sa konal v objekte ·K Lozorno.

22. 3.
23. 3.

24. 3.

8:00 sv. om‰a
10:30 sv. om‰a – Posviacanie ratolestí
15:00 KríÏová cesta
Zelen˘ ‰tvrtok Pánovej veãere
18:00 sv. om‰a
Veºk˘ piatok
7:00 liturgia hodín
11:00 KríÏová cesta v Mariánke
18:00 obrady Veºkého piatku
po skonãení aÏ do veºkonoãnej Vigílie
moÏnosÈ poklony pri BoÏom hrobe
Biela sobota
7:00 liturgia hodín
Vigília Veºkej noci
20:00 sv. om‰a
Veºkonoãná nedeºa Pánovho zm⁄tvychvstania
8:00 sv. om‰a
10:30 sv. om‰a
15:00 litánie
Veºkonoãn˘ pondelok
8:00 sv. om‰a
10:30 sv. om‰a

Darovali krv

Farsk˘ karneval vy‰antil deti v ‰kolskej jedálni 28. januára 2008.
Pri dobrej zábave a tanci sa stretli malé i väã‰ie rozprávkové bytosti - princezné, víly, medovníková chalúpka, kvietky, piráti,
Danka a Janka, Ïabka, zajko, ‰molko a rôzne iné veselé postaviãky. Odmenou za ich námahu pri príprave masiek a za odvahu boli
ceny v tombole, ktoré sa u‰li v‰etk˘m. Nám dospel˘m boli odmenou krásné a spokojné deti, ktoré sa vy‰antili do s˘tosti.
(zf)

Poìakovanie patrí nasledovn˘m
obãanom, ktorí dÀa 25. januára
2008 bezplatne darovali krv :
Mária Brennerová, Eva Marková,
Miroslava Kotesová, Terézia
Cehláriková, Edita Lehmanová,
Ing. Vlasta Miklo‰ová, ªubomír
Poncer, Miroslav Minaroviã, Stanislav Cabadaj, ªubica Krajãoviãová, Luká‰ Láni, Jozef Slanina,

Tibor Kubenko ml., Tibor Kubenko st., Fedor Lehman, Jozef Matejoviã, Peter ·imoniã ml., Jana
Sirotová, Jana Sirotová, Rudolf
Bordáã, Eva Brinzíková, Svetlana
Kubenková, Franti‰ek Kotes ml.,
Oºga Sirotová, Marian Suchár,
Milan Morávek, Igor ·imek ml.,
Tomá‰ Masár, Jozef Cehlárik –
predseda organizácie âerveného
kríÏa Lozorno.
(vh)
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Traja králi sa u nás vykúpali
Zo spomienok na‰ich stark˘ch vieme, Ïe 6. januára mládenci
chodili prezleãení za Troch kráºov s vin‰om:

Dobrú atmosféru dotváral pukot horiaceho dreva vo vatre. O finanãné a organizaãné zabezpeãenie sa za obecn˘ úrad postaral
pán starosta. Peniaze zo vstupného venoval materskej ‰kôlke.

„My tré králi ideme k vám
zdraví, ‰ãascí vin‰ovat Vám.
Zdraví, ‰ãascí dlhé letá
ideme k Vám zdaleka...“
Neraz sa vysok˘m snehom brodili aj do druhej dediny. Za odmenu sa im od gazdinky u‰li koláãiky alebo peniaÏky. Táto tradícia, ako aj mnohé iné uÏ zanikla a preto dobre padlo pripomenúÈ
si ju.
O program sa postarala skupina „ªadové medvede" z Bratislavy. Zrána pr‰alo, ale poobede uÏ slnieãko Ïehnalo pripravovanej akcii. Pán starosta ªubomír Haramia zaloÏil vatru, z amplióna
sa oz˘vala veselá muzika. Starí i mladí sme sa poberali k priehrade. Voda mala iba 4 stupne Celsia. Medzi skupinkou sporo odet˘ch ºudí stál sám kráº Herodes. VyhráÏal sa prítomn˘m, Ïe tak
ako to stojí v Biblii... Preto prikázal svojim ºuìom, aby vyhºadali
chlapcov do 3 rokov. Lebo on, kráº Herodes, si svoje kráºovstvo
ohroziÈ nedá. Jeho ºudia hºadali. Na sú‰i i vo vode. Na toto miesto pri‰li i Traja králi z V˘chodu. Boli to odváÏni a smelí ºudia. Ale
boli aj dobrí, niektoré deti od nich dostali ãokoládku.
V‰etci sme sa pobavili a obdivovali sme ich fyzickú zdatnosÈ.

V skratke
• „Mikulá‰skym“ popoludním si 9. decembra 2007 uctili na‰ich obãanov nad 75
rokov starosta, pracovníci obecného úradu
a ãlenovia sociálno-zdravotnej komisie. Pote‰ili ich mal˘m obãerstvením, darãekom
a programom detí z miestnej M· a spevokolu Ïien.
• Útla ãervená kniÏka Zdenky Lacikovej
„Do uzlíka“ (je v kníhkupectvách) je pôvabn˘m zver‰ovaním povestí o Záhorí. Lozorno finanãne prispelo na jej vydanie.

„Zdraví, ‰ãascí vin‰ujeme
a na rok, ked doÏijeme
pri vatre sa ohrejeme
spouem neco popijeme
spravíme si náladu.
Do bude mjet odvahu
strãí huavu pod vodu
a prepuove priehradu.“
Za kultúrnu komisiu Monika Malovcová, predsedníãka

• Lozorno je dejiskom divadelnej hry Rómeo a Júlija – hra o lásce a nenávisci, ktorú 3. januára 2008 uviedlo Záhorácke divadlo v Senici. Ide o spracovanie klasickej
hry Williama Shakespeara v záhoráãtine.
O deji hry autori napísali: „Na Záhorí v Lozorne Ïijú dva zneprátelené ‰lachtické rody Kapuletovci a Montekovci. Jejich nenávist rozpíná sa Lozornem jak mor...“ V hre spolu s 28 amatérmi hrá po 18 rokoch aj Magda Vá‰aryová. Informácie o predstaveniach
moÏno nájsÈ na www.zahorackedivadlo.sk.
Veríme, Ïe si hru ãoskoro pozrieme aj v novom kultúrnom centre v Lozorne!

• PomôÏte chránenej dielni – so star˘mi
vianoãn˘mi pozdravmi, korkov˘mi ‰tupºami, korálkami. Vyrábajú z nich originálne
v˘robky, ktoré si moÏno aj objednaÈ. Kontakt: Dom Svitania, n.o., 900 63 Jakubov
79, tel.: 034/77 33 292, fax: 034/77 46 220,
mobil: 0905 810 749, e-mail: domsvitania@stonline.sk. ëakujeme Vám za Va‰u priazeÀ a pomoc!
• Obecn˘ úrad srdeãne poz˘va v‰etk˘ch obãanov dÀa 30. apríla 2008 pred
obecn˘ úrad na spoloãné stavanie „Obecnej máje“.
(vh,dr)

Telesne postihnutí zaãali veselo
Do roku 2008 vkroãili ãlenovia Slovenského zväzu telesne postihnut˘ch (SZËP) veselo a s tancom na Poºovníckom plese v âejkoviciach na Morave. Dvoma autobusmi sme sa doviezli najprv
„do sklípka“ na ochutnávku vín. KaÏd˘ si mohol dobré vínko aj
kúpiÈ. Bohatá tombola a dobrá hudba prispeli k dobrej nálade.
ëal‰ím plesom bol Krojovan˘ ples v Mistﬁíne. Prehliadka krásnych krojov a vystúpenie moravsk˘ch súborov za doprovodu dychovej hudby „Lidu‰ky“ vytváralo nádhernú atmosféru. Je nám
ºúto, Ïe sa aj u nás nezachovali podobné tradície.
DÀa 4.februára 2008 sa konala v˘roãná ãlenská schôdza SZËP
v Lozorne. âlenovia boli informovaní o hospodárení organizácie,
aktivitách a akciách v tomto roku. V marci nav‰tívime divadelné
predstavenie. O ìal‰ích akciách budú ãlenovia vãas informovaní.
Zlatica ·kopeková, predsedníãka SZËP Lozorno

SúÈaÏ o najkraj‰ie priedomie ● SúÈaÏ o najkraj‰ie priedomie

Vianoãná v˘zdoba

Farsk˘ ples sa uÏ 2.x uskutoãnil 2. februára
2008 v Kultúrnom dome v JabloÀovom. Organizoval ho lozorsk˘ vdp. farár Vladimír
Bánsky. Zabávalo sa aj sto ºudí z Lozorna,
JabloÀového a okolia.

Kultúrna komisia obecného zastupiteºstva
hodnotila 18. januára 2008 vianoãnú v˘zdobu v na‰ej obci. Urãite najkraj‰ie pôsobil Karpatsk˘ dvor. Z rodinn˘ch domov si prvenstvo
zaslúÏila svetelná v˘zdoba v predzáhradke
p. ªuby Minaroviãovej (dom ã. 928). Druh˘m
miestom sme odmenili p. Emíliu Orechovskú
(dom ã.105) za vianoãn˘ balkón, ale aj za vÏdy
aktuálnu v˘zdobu k roãnému obdobiu. Tretie
miesto získala balkónová v˘zdoba p. BlaÏeny Meszáro‰ovej (dom ã. 615). Srdeãne blahoÏeláme. Veì uÏ v minulosti platila veta:
„Vojdi do dvora a dozvie‰ sa v‰etko o gazdovi“. Dnes k tomu môÏeme pridaÈ aj dom, ãi

SúÈaÏ o najkraj‰ie priedomie

●

predzáhradku. V‰etk˘m Vám, milí spoluobãania, ktorí ste sa pridali, ìakujeme. Veríme,
Ïe ste motivovali aj ostatn˘ch ku skrá‰leniu
priedomia.
Rozhodli sme sa preto zaloÏiÈ novú tradíciu. Komisia bude úpravu priedomí hodnotiÈ
3x roãne – letnú úpravu (v mesiacoch jún aÏ
júl), jesennú (október/november), zimnú (december/január). Ocenení získajú moÏnosÈ v˘beru tovaru v záhradkárstve na Hlavnej ulici
v hodnote 900 Sk (1. miesto), 700 Sk (2. miesto), 500 Sk (3.miesto).
Za kultúrnu komisiu Monika Malovcová,
predsedníãka
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S Mu‰kou opäÈ prejdeme Míºu pre mamu
Nov˘ rok priniesol do materského centra (MC) Mu‰ka aj nové
tváre. Chcem vyjadriÈ radosÈ, Ïe sa stalo miestom, ktoré rady
vyhºadávajú mamiãky so svojimi drobcami, keì chcú trochu vypadnúÈ z kaÏdodenného stereotypu a dopriaÈ svojim deÈom zábavu v klasickej herni, alebo keì sa chcú dozvedieÈ, ãi nauãiÈ nieão
nové poãas zaujímavej besedy.
Vo februári sme mali besedu so zástupkyÀami ING - Ïivotnou
poisÈovÀou, ìalej DeÀ krásy s kozmetikou Mary Kay a tieÏ obºúbenú hudobnú v˘chovu so Zuzkou Ondru‰ovou a tigríkom Fúzikom. Bábkové divadielko MaKiLe s predstavením „Ako si vidliãka
Aniãka na‰la kamaráta“ pote‰ilo deti 11. marca 2008. V marci nás
ãaká tieÏ jarná vychádzka do prírody a v˘roba veºkonoãn˘ch ozdôb.
V apríli sa budeme oboznamovaÈ s „ekologickou plastelínou“
a nauãíme sa, ako si ju zhotoviÈ aj doma. Mala by k nám zavítaÈ
aj hereãka a moderátorka Bibiana Ondrejková so svojou kniÏkou
„O dievãinke Julke“, z ktorej bude ãítaÈ na‰im najmen‰ím.
Asi najväã‰ia akcia nás ãaká v predveãer medzinárodného DÀa
matiek v sobotu 10. mája 2008 od 16:00. V spolupráci s Úniou MC
prejdeme uÏ po 6. raz symbolickú míºu, teda 1,6 kilometra na podujatí „Míºa pre mamu“. Takto originálne vzdáme hold a úctu mamám a materstvu spolu s ìal‰ími 30 mestami na Slovensku. Preto
uÏ teraz poz˘vam nielen mamiãky s koãíkmi, ale celé rodiny, aby
sme sa v tento deÀ v‰etci stretli a podporili túto peknú my‰lienku.
Úãastníkov ãaká na konci kultúrny program a zaslúÏená odmena.
Hlavn˘m sprievodn˘m podujatím bude celoslovenská verejná zbierka
pod názvom „Vychutnávame si materstvo pln˘mi dú‰kami a to
formou dobrovoºného príspevku na kúpu pohºadnice s motívom
materinej dú‰ky a s poìakovaním mame alebo zaslaním SMS sprá-

vy na úãet zbierky. Pohºadnice si budete môcÈ zakúpiÈ v potravinách, v lekárni, v ‰kole, v ‰kôlke a v MC a ich kúpou tak podporíte miestne materské centrum Mu‰ka.
V máji sa môÏu mamiãky zapojiÈ aj do besedy o dojãení a vzÈahoch v rodine. Hudobná v˘chova pre najmen‰ích pokraãuje v kaÏd˘ posledn˘ ‰tvrtok v mesiaci. Informácie o MC Mu‰ka sledujte aj
v MC, pred obecn˘m úradom a na vybran˘ch miestach.
Dúfam, Ïe na‰im mal˘m i veºk˘m „mu‰kám“ prinesie materské
centrum e‰te veºa radosti a pekn˘ch chvíº v kruhu svojich priateºov
od 0 do 4 rokov alebo „o pár desiatok“ rokov viac.
Za materské centrum Mu‰ka Barbora Hurajová

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

Zdravá strava pre deti
Zdravie ãloveka je v˘sledkom pôsobenia viacer˘ch faktorov na na‰e telo. Väã‰inu z nich, Ïiaº, nevieme ovplyvniÈ. V na‰ich silách je ale to, ãím nak⁄mime na‰e
telo. A verte, Ïe vedci zisÈujú, Ïe to, ão zjeme, má na na‰e zdravie oveºa väã‰í vplyv,
ako sa zdalo.
Za cel˘ Ïivot prejdú na‰ím Ïalúdkom tony potravín. My sami si vyberáme, ktoré pôsobia na milióny buniek tráviaceho traktu,
na ná‰ imunitn˘ systém, aby nám pomáhali,
alebo ‰kodili. Îiaº, to druhé je v súãasnosti
oveºa ãastej‰ie. UÏ Hippokrates sa snaÏil o to,
aby potraviny boli na‰ím liekom a nie jedom. ËaÏko je uveriÈ, Ïe nieão tak lákavé
ako bravãové rezne ãi zabíjaãkové dobroty
by nám mohlo ‰kodiÈ. Následky zlej stravy
sa totiÏ málokedy dostavujú okamÏite. Rodiãia majú preto v tomto smere zodpovednosÈ
za svoje deti. Mnohí si neuvedomujú, ako
jedlom ovplyvÀujú zdravie svojich detí.
·E·Ë RÁD
âo teda robiÈ, ak chceme maÈ zdravé deti, ak nechceme ãasto sedávaÈ u detského
lekára a bojovaÈ s alergiami a ‰peciálnymi
diétami? Vedecké ‰túdie jednoznaãne hovoria, Ïe stravou to ovplyvníme. Ak súhlasíte a neviete, ako na to, preãítajte si zopár
mojich základn˘ch rád ohºadom detskej
v˘Ïivy:
1. KojiÈ, kojiÈ, kojiÈ. ·esÈ mesiacov v˘hradne a potom ìalej pri postupnom zavádzaní doplnkov stravy. Rady okolia o nev˘hodách kojenia po jednom roku neberte
váÏne. Ak to vyhovuje matke aj dieÈaÈu,
niã lep‰ie mu nemôÏete daÈ.
2. Obmedzte jednoduché cukry. DieÈa
nepotrebuje sladk˘ ãaj, ani rôzne sladké sirupy namiesto vody. Ani presladené nápoje plné cukru, umel˘ch farbív a tzv.“E- ãok“,
ktoré sa tvária ako vitamínové nápoje! Nauãte deti piÈ ãistú vodu a nesladené ovoc-

né ãaje. Sama z vlastnej skúsenosti viem,
Ïe v dne‰nej dobe sa máloktorému rodiãovi podarí eliminovaÈ úplne sladkosti, ale cení sa aspoÀ snaha o regulovanie ich mnoÏstva a kvality.
3. âítajte etikety na potravinách, aj keì
na niektor˘ch nám to v˘robcovia sÈaÏujú
miniatúrnymi písmenami. âítali ste napríklad niekedy, ão v‰etko obsahujú také lentilky? UprednostÀujte potraviny s ão najmenej pridan˘mi aditívami, ktor˘m sú konzervaãné látky, zahusÈovadlá, le‰tidlá, farbivá.
Nie v‰etky sú ‰kodlivé, ale v poslednej dobe
sa objavujú správy v odbornej tlaãi o moÏnom vzÈahu medzi príjmom niektor˘ch aditív a zhor‰ovaním rôznych ‰pecifick˘ch porúch uãenia, správania a koncentrácie.
4. Nauãte deti jesÈ ãerstvé ovocie a zeleninu! Najlep‰ie pravidelne, viackrát denne. Väã‰ina by mala byÈ ãerstvá, tepelne
neupravená. Nespoliehajte sa na multivitamínové dÏúsy a iné potraviny plné „vitamínov a minerálov“. Nikto e‰te nevymyslel niã zdrav‰ie ako ãerstvé ovocie, zeleninu, orechy. (Najlep‰ie v bio kvalite, ale o tom
niekedy neskôr).
5. âo najviac obmedzte údeniny, vypráÏané jedlá, polotovary a solené pochutiny.
Uprednostnite hydinu a ryby pred ãerven˘m mäsom.
6. AspoÀ ãiastoãne nahradÈe bielu múku a v˘robky z nej celozrnnou. Ak si môÏete v obchode vybraÈ uprednostnite pred
bielym roÏkom celozrnn˘, ãi grahamov˘.
Okrem kalórií bude totiÏ obsahovaÈ aj rôzne stopové prvky a minerály, ktoré ná‰ organizmus potrebuje.
Hoci je to len ‰esÈ krátkych rád, viem,
Ïe snaha o ich dodrÏiavanie vyÏaduje nemalé úsilie. DrÏím preto palce v‰etk˘m, ktorí sa o to pokú‰ajú.
Eva Oravcová, lekárka

●

Lozorno oãami mlad˘ch ●

Nov˘ seriál by mal predstaviÈ na‰u obec
oãami detí a mlad˘ch, ktorí v nej Ïijú. Ponúkame tento priestor v‰etk˘ch, ktorí majú
chuÈ slovom ãi fotografiou vyjadriÈ svoje
názory na túto tému. Ozvite sa nám na adresu obeclozorno@stonline.sk. ëakujeme.
Dnes priná‰ame fotografické postrehy
dvoch mlad˘ch LozoÀaniek – autorky fotografií Daniely Koãkovej a Dominiky Záhorovej. Zaujala ich najmä jarná lozornská príroda, ãistá bez odpadkov...
(dr)
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DETI A MLÁDEÎ

·kola Ïije rôznymi akciami
Zápisu budúcich prváãikov 25. januára
2008 sa v na‰ej ‰kole zúãastnilo 25 detí.
Deti boli hravou formou motivované, aby
ukázali svoje zruãnosti a schopnosti.
Na‰i malí hádzanári sa aktívne zúãastÀujú tréningov uÏ od jesene. Pripravovali
sa aj na turnaj 16. februára 2008 vo veºkej
‰portovej hale v Stupave. Podujatia sa zúãastnilo 16 druÏstiev. Na‰u ‰kolu reprezentovali 2 druÏstvá. Z turnaja mali pekn˘
záÏitok v‰etci, najmä deti.

aktívnej tabule zv˘‰i úroveÀ vyuãovania.
Tabuºa je v˘borná pomôcka pre uãiteºa,
ale aj pre Ïiakov. Vyuãujúci môÏu zefektívniÈ prípravu na hodinu. Îiaci vnímajú
uãivo po vizuálnej stránke aktívnej‰ie, radi
sa zapájajú do v˘uãby vpisovaním vedomostí na tabuºu. Interaktívna tabuºa dáva
‰irokú moÏnosÈ v˘uãby. Pri práci s Àou nevzniká prach z kriedy, ãím vytvárame zdravé Ïivotné prostredie.

●
● Vyuãovanie

v na‰ej ‰kole pomocou inter-

Karneval Ïiakov prvého stupÀa základnej ‰koly sa konal 31. januára 2008.

● ·kolské kolo Hviezdoslavovho Kubína sa
uskutoãnilo 13. februára 2008. Deti svoje
básne predniesli najlep‰ie, ako vedeli. Porota vybrala najlep‰ích, ktorí postúpili do obvodného kola.
Informácie o základnej ‰kole pripravil
Ján DaÀo, riaditeº
Akcie ‰koly pre verejnosÈ v roku 2008
Marec – jún: Turnaje v hádzanej
Máj: Okresné kolo v atletike
Jún: MDD
December: Vianoãná besiedka
(zf)

·kôlkári si ãítali i tancovali
Vonku bolo chladno a v teple ‰kôlky nás e‰te v decembri ãakalo milé stretnutie s rozprávkou a hereãkou poslankyÀou NR SR
p. Magdou Vá‰áryovou. Z jej úst lahodne znejúci smutn˘ príbeh
„O ‰karedom káãatku“ deti pozorne poãúvali. Zvieracie rozprávky sú im najmil‰ie. Cez citové preÏívanie deja ich viedla k úcte
k sebe, k ºuìom, ku kamarátom, zvieratkám, slab‰ím a formovala
ich postoj k Ïivotu i dianiu okolo seba. A magická sila rozprávky
sa znovu dostavila.

Deti sa prejavili ako vìaãní poslucháãi. Potvrdili, Ïe sú rady,
keì sa im ãíta. Po doãítaní, kedy v nich pomaly doznieval krásny
príbeh, priviedla „teta Magda“ deti k poznaniu, Ïe byÈ in˘, neznamená e‰te byÈ hor‰í alebo menejcenn˘. Îiadalo sa nám uÏ len dodaÈ: „Nech v deÈoch ìalej Ïije svet rozprávok, fantázie, múdrosti
a pretrváva svet kamarátstva s knihou, svet poznania a pouãenia.“
A nakoniec, slovami pani Vá‰áryovej z jej knihy „Buìme poriadni“, ktorú nám venovala: „Nech sú na‰e srdcia otvorené pre hodAktivity ‰kôlky do júna 2008
Február - karneval detí na M· Lozorno
- divadelné predstavenie: Duj, vetríãek, duj
Marec - vyná‰anie moreny
- beseda s praktickou ãinnosÈou na zdravotnú tému
Apríl
- sadenie zelene na DeÀ zeme
- divadlo p. StraÏana, rozprávka podºa jeho ponuky
- miestne kolo prehliadky piesní „Sláviãek“

noty, ktoré môÏeme nájsÈ v umení, literatúre, ãi v styku so zaujímav˘mi ºuìmi.“ Toto stretnutie nás obohatilo v mnoh˘ch smeroch
a te‰í nás prísºub, Ïe nebolo posledné.
Január pln˘ masiek a hudby
Január sa tento rok poponáhºal a v dobrej nálade nám priniesol ãas fa‰iangov, hojnosti a veselosti. Pre nás je to obdobie vesel˘ch hier, radovánok, zábavn˘ch tvoriv˘ch ãinností s v˘tvarn˘m
materiálom pri v˘robe karnevalov˘ch masiek, ‰krabo‰iek, reÈazí
a ozdôb. Fa‰iangy sú i ãasom promenády fa‰iangovníkov – masiek za sprievodu hry na ºahko ovládateºné hudobné nástroje
po triede. Posledné roky nám záver fa‰iangov spestruje karneval.
V posledn˘ januárov˘ deÀ sa príchodom rána stalo to, ão sa
beÏne nestáva. Deti sa premenili na zvieracie a ºudské rozprávkové bytosti a postaviãky z klasick˘ch i novodob˘ch rozprávok.
Pri‰li v kost˘moch a maskách, ktoré im rodiãia poÏiãali alebo
vlastnoruãne doma zhotovili. V oboch prípadoch vloÏili do prípravy kus fantázie a svojho srdieãka. K fa‰iangom a karnevalu patria i sladké dobroty. Deti - masky si pochutili na koláãikoch od mamiãiek p. Harákovej, Hoferovej a Hrutkovej. V‰etky masky boli
odmenené pekn˘mi hraãkami alebo farbiãkami.
„A tak sa zabávali a tancovali
zvieratká, princezniãky, ‰a‰ovia,
celá karnevalová chasa
a veselá bola ‰kôlka na‰a.
Veºkí i maliãkí rozh˘bali noÏiãky.
Îabka, ãarodejnice, rytier, ãi pes
stretli sa tu dnes.
Pribehli i kovboji,
nikto sa ich nebojí.
Vo veselom rytme
zábava nám len tak kvitne.“
SoÀa ·ãepánová, uãiteºka M·
Máj

Jún

- besiedka pri príleÏitosti DÀa matiek
- plaveck˘ kurz v Malackách (plaváreÀ Malina)
- slávnostná pripomienka 30. v˘roãia otvorenia M· v Lozorne
- oslava MDD
- divadlo p. Szabovej: Slnko, poì na na‰e líãko
- rozlúãka s deÈmi, konãiacimi ‰kôlku
(zf)

„K dieÈaÈu by sa nikto nemal pribliÏovaÈ inak, neÏ s prívetivou tvárou.“

(Johan Michael Sailer)
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Nevadia vám smeti v lese, dokonãenie zo strany 1

âO AK JE VINNÍK NEZNÁMY
Ak tak˘to odpad nájde na svojom pozemku jeho majiteº,
ZL¯ PRÍKLAD PRE DETI
správca alebo nájomca, je povinn˘ to oznámiÈ obci a obvodnému
Vyná‰anie odpadu do prírody, ãi jeho ukladanie mimo smetúradu Ïivotného prostredia. Neoznámenie tejto skutoãnosti je moÏn˘ch nádob je drzé a arogantné voãi ostatn˘ch slu‰n˘m ºuìom,
né pokutovaÈ. Obec a úrad potom konajú aj v spolupráci s políktorí odpad likvidujú tak, aby neniãili prírociou. Ak sa vinník nenájde, odpad podºa
du a svoje okolie. Nehovoriac o tom, Ïe Odpad – nespaºovaÈ alebo nevyná‰aÈ inde jeho typu musí v prvom rade odstrániÈ obec
deti takto dostávajú zl˘ príklad a do budúc- ako na oficiálne skládky!
z vlastn˘ch zdrojov a teda z peÀazí nás
nosti im takíto ºudia niãia Ïivotné prostredie.
v‰etk˘ch.
Odpad sa totiÏ vo voºnej prírode rozkladá pomerne dlho. NapríZdrojom financií obce na likvidáciu t˘chto skládok sú poplatklad:
ky za komunálny odpad, ktoré vyberá od obyvateºov, prípadne
• ohryzok z jablka – niekoºko t˘ÏdÀov
ìal‰ie financie z rozpoãtu. Sú to v‰ak peniaze, ktoré sú v podsta• noviny a papier – niekoºko mesiacov
te zbytoãn˘m v˘davkom obce, ak by sa jej obãania správali zod• Ïuvaãka – 5 rokov
povedne. Tieto peniaze by sa totiÏ dali vyuÏiÈ na prospe‰nej‰ie
• plechovka – 60 rokov
úãely.
• batéria – 260 rokov
• pneumatika – 265 rokov
• PET fºa‰e a igelit – 350 rokov
• polystyrén – 1000 rokov
• sklo – 4000 rokov
Pokiaº je odpad na jednej skládke, rozklad jednotliv˘ch materiálov trvá niekoºkonásobne dlh‰ie. Navy‰e sklo, plechovky, ostr˘
stavebn˘ materiál môÏe zraniÈ nielen pobehujúce deti, ale i lesnú
zver. Nebezpeãn˘ odpad, napríklad autobatérie, ktoré obsahujú
kyseliny, môÏu ãasom zneãistiÈ pôdu, ãi spodné vody. Zmie‰an˘
odpad na ãiernej skládke je nebezbeãn˘ aj zneãisÈovaním vzduchu, pretoÏe sa z neho uvoºnujú zdraviu ‰kodlivé a jedovaté plyny. Zneãistíme si teda pôdu, vodu aj vzduch.
âO ROBIË S ODPADOM
Odpad sa môÏe zne‰kodÀovaÈ len na presne vymedzen˘ch
priestoroch (skládkach) a spôsobom, ktor˘ nepo‰kodzuje Ïivotné
prostredie a neohrozuje zdravie ºudí. Obec má podºa zákona o odpadoch povinnosÈ vytvoriÈ v‰etky podmienky pre svojich obyvateºov na bezproblémovú likvidáciu odpadu. V Lozorne prebieha
likvidácia odpadov nasledovn˘m spôsobom, ktor˘ je záväzn˘ pre
v‰etk˘ch:
• Komunálny odpad (beÏn˘ z domácností) – kontajner na smeti v kaÏdom dome, pravidelne vyná‰an˘ 4, resp. 2 x do mesiaca (v stredu)
• Plasty, papier – igelitové vrecia v domácnosti, vyná‰ané 2 x
do mesiaca (v utorok párny t˘ÏdeÀ)
AKO POSTUPOVAË, AK NÁJDEM NELEGÁLNU SKLÁDKU?
• Plasty, papier, sklo – farebné kontajnery v obci
PoslaÈ podnet obci a obvodnému úradu Ïivotného prostredia
• Nadrozmern˘ odpad – 1 x do roka (ohlásené obecn˘m úradoporuãene, alebo daÈ si potvrdiÈ prevzatie podnetu. Podnet by
dom)
mal obsahovaÈ:
• Nebezpeãn˘ odpad – 1x do roka (ohlásené obecn˘m úra• Dátum, kedy ste skládku objavili
dom)
• Miesto, kde sa nachádza (opis, prípadne foto)
• Veºké mnoÏstvo odpadu (napr. stavebn˘) – kontajner, ktor˘
• VeºkosÈ skládky
si moÏno objednaÈ u komerãnej spo• Druh odpadu (komunálny, nebezNám, ostatn˘m obyvateºom donedávna krás- peãn˘ – autobatérie, obrazovky z PC, obaloãnosti aj tu v Lozorne
• Biologick˘ odpad (tráva, konáre, po- neho Lozorna teda ostáva len poìakovaÈ ly z pesticídov, lieky...)
traviny z domácnosti...) - komposto- sa a zloÏiÈ sa na odstránenie „Va‰ej ‰piny“,
Vhodné doplniÈ:
vanie (doma, alebo odviezÈ na oficiál- ktorou ste nás obdarovali Vy, ktorí vys˘• âi sa skládka nenachádza v bezpropate
odpad
do
lesa,
na
pole
alebo
ho
vyne skládky, plánuje sa zriadenie obecstrednej
blízkosti vodného toku
veziete len tak „za humno“.
ného kompostoviska)
• âi sa na skládke nespaºuje odpad
• Drobn˘ stavebn˘ odpad a ìal‰í odpad – oficiálne skládky
• âi sa nedokáÏe zo skládky preukázateºne identifikovaÈ pôv Stupave, Zohore a inde
vodca odpadu (faktúra za energie, mobiln˘ telefón, kore‰pondencia - pohºadnica, list, písanka zo ‰koly...)
POSTIHY ZA âIERNE SKLÁDKY
• âi skládka a jej okolie nie je porastené tzv. invazívnymi raUkladaÈ odpad na inom mieste, ako v zbern˘ch nádobách, resp.
stlinami (bol‰evník obrovsk˘, pohánkovec japonsk˘, ãesk˘, zlatoskládke na to urãenej, je zakázané. Zakázané je tieÏ nelegálne
byº kanadská, obrovská, net˘kavka Ïliazkatá)
skládky spaºovaÈ. V minulom Spravodaji sme písali, Ïe spaºovaÈ
Pokiaº zodpovedné orgány nekonajú, je moÏné podnet posuak˘koºvek odpad inde, ako na miestach na to urãen˘ch, je zakánúÈ Slovenskej in‰pekcii Ïivotného prostredia – in‰pektorát odpazané.
dového hospodárstva alebo Prezídiu policajného zboru – oddeleObec uloÏí obãanovi, ktor˘ vytvorí ãiernu skládku, pokutu aÏ
niu ekonomickej a enviromentálnej kriminality.
do v˘‰ky 5000 Sk. Právnickej osobe, ktorá toto urobí, uloÏí pokuTému o odpadoch pripravili: Vlado Hubík, predseda Komisie
tu Slovenská in‰pekcia Ïivotného prostredia alebo obvodn˘ úrad
Ïivotného prostredia OZ, ªubo‰ TvrdoÀ, ãlen Komisie Ïivotného
Ïivotného prostredia aÏ do v˘‰ky 500 000 Sk. Pokutovan˘ musí
prostredia OZ, Vlasta Hubková, Dana Ru‰inová
zároveÀ skládku odstrániÈ a vyãistiÈ na vlastné náklady. Od roku
Za spoluprácu ìakujeme: Obãianske zdruÏenie Tatry, Liptov2006 je v novom trestnom zákone podºa § 302 neoprávnené nask˘ Mikulá‰ za leták “Na skládky nie sme krátki!”, Erike Galankladanie s odpadmi trestn˘m ãinom, ak spoloãenská ‰koda a náskej z obãianskeho zdruÏenia Jablonka, Jablonové a obãanom,
klady presiahnu 8 000 Sk.
ktorí sa zapojili do ankety.

LOZORNO_1_08:LOZORNO_12/04_prac

12.3.2008

17:42

Stránka 9

9

ÎIVOT OKOLO NÁS

Ako triediÈ odpad

Anketa: âierne skládky nás hnevajú

Separovan˘m zberom odpadov sa v˘razne zniÏuje mnoÏstvo komunálneho odpadu na skládke, ãím sa u‰etria nie len suroviny, ale aj energia a chráni sa aj Ïivotné
prostredie. Aj v na‰ej obci separujeme a veºmi nás te‰í, Ïe sa zapája ãoraz viac obãanov. V celej obci sú rozmiestnené kontajnery na separovan˘ odpad - papier, sklo
a plasty, ktoré sú pravidelne vyprázdÀované. Odpad sa správne triedi nasledovne:
Sklo
Do sklolaminátového kontajnera zelenej farby dávajte len biele a farebné ãisté
sklo rôznej veºkosti (fºa‰e, poháre, etikety
nevadia), ãrepy a úlomky tabuºového skla.
Nevhadzujte: Plastové fºa‰e, porcelán, zrkadlá, kameninu, autosklo, Ïiarivky, Ïiarovky, in˘ odpad.
Papier
Do plastového kontajnera modrej farby dávajte ãist˘ papier ako noviny, ãasopisy, zo‰ity, katalógy, knihy, poskladané krabice vyrobené z tvrdeného kartónu alebo
vlnitej lepenky. Nevhadzujte: obaly na mlieko potiahnuté fóliou, krabice od mlieka
a dÏúsov, pauzáky, mapy, ‰pinav˘ a mastn˘ papier. Papier môÏeme separovaÈ aj
ukladaním do modr˘ch vriec v domácnosti, ktoré sa spred domu zbierajú v kaÏd˘
utorok v párny t˘ÏdeÀ.
Plasty
Do plastového kontajnera Ïltej farby
dávajte plasty ako PET fºa‰e, tégliky, fólie,
iné obaly stlaãené, môÏu byÈ s uzávermi
rôznej farby a veºkosti. Nevhadzujte: fºa‰e
od motorov˘ch olejov, krabice od mlieka
a dÏúsov, fólie kombinované s in˘mi materiálmi. Plasty môÏeme separovaÈ aj ukladaním do modr˘ch vriec v domácnosti, ktoré sa spred domu zbierajú v kaÏd˘ párny
utorok.

Keì som sa pred 10 rokmi prisÈahovala
do Lozorna, chválila som sa, akú máme krásnu prírodu. Dnes sa hanbím zobraÈ náv‰tevu do lesa. VÏdy mi je smutno, keì s deÈmi prechádzame cez les a hlavnou témou
na‰ich rozhovorov sú "poklady", ktore vidíme. A ja neviem, ako im mám vysvetliÈ,
preão sú niektorí ºudia tak hlúpi, keì uÏ aj
môj mal˘ syn vie, Ïe smeti sa do lesa nenosia.
Babora Hurajová

Kontajnery so separovan˘m odpadom
zabezpeãuje pre na‰u obec firma A.S.A.
Slovensko, Zohor. Zber separovaného odpadu ukladaného do vriec (plasty, papier)
zabezpeãuje pre obec firma Tenarry Slovakia, Bratislava. Zber nadrozmerného odpadu zabezpeãuje firma TEKOS, Malacky.
NajbliÏ‰ie sa koná 9. apríla 2008. Zber
elektronického a iného nebezpeãného odpadu zabezpeãuje firma Aneo, Trnava. NajbliÏ‰ie sa koná 15. apríla 2008.
MnoÏstvo vyseparovaného odpadu v obci Lozorno v roku 2007:
Papier:
9,31 t
Plasty:
7,63 t
Sklo:
14,62 t
Elektroodpad:
4,00 t

Tvrdo pokutovaÈ t˘ch, ktorí devastujú prírodu a dobre odmeÀovaÈ t˘ch, ktorí ich budú odhaºovaÈ, ãi uÏ jednotlivcov alebo organizácie.
Vladimír Beãár, poslanec

Aké právo majú ÏiÈ medzi nami "ºudia", ktorí sú schopní devastovaÈ odpadom polia,
lesy, lúky zdedené po svojich rodiãoch, ktoré navy‰e raz budú musieÈ odovzdaÈ svojim deÈom?
Vlado Hubík,
poslanec od narodenia Ïijúci v Lozorne
Srdce ma bolí, keì idem po cestiãke na druÏstvo a v mieste, kde je koryto potoka - smetisko! Oproti artézskej studni ide cestiãka
na âerven˘ domãek (pekná cyklotrasa) obrovské smetisko! Ak vie obec zamestnaÈ
nezamestnan˘ch na zametanie chodníkov,
nemohla by takto rie‰iÈ aj smetiská, prípadne poriadne pokutovaÈ ich tvorcov?
Peter Vrbinãík
Sami sebe niãíme svoje prostredie. Je to
hrozné.
Z.H.

Obec by mohla pristaviÈ aspoÀ 2x do roka
dostatok kontajnerov v rámci jarného a jesenného upratovania. Robia to aj iné obce
a mestá. Myslím si, Ïe by to zníÏilo v˘skyt
ãiernych skládok a nepálilo by sa ani toºko
odpadu v záhradách a v peciach. ªudí tieÏ
treba nauãiÈ odpad triediÈ a vyhadzovaÈ ho
vtedy, keì sú kontajnery pristavené. TieÏ si
viem predstaviÈ, Ïe ak by sa urobila rekultivácia niektor˘ch ãastí obce ústiacich do lesa, (vyãistiÈ od malinãia a pod.), priestory
by sa stali priehºadnej‰ími a ºudia by v t˘ch
miestach nevyhadzovali nepotrebn˘ domov˘ odpad.
M.K.
V období, keì treba (napr., keì sa stríhajú
stromãeky, ãistia záhrady a vinohrady), najmä na jar a jeseÀ, bolo by dobré nain‰talovaÈ verejné kontajnery na biologick˘ odpad, ão by zabránilo páleniu na záhradách
a verejn˘ch priestranstvách. MoÏno zaloÏiÈ
aj verejn˘ kompost na tento odpad, ktor˘
by sa potom mohol pouÏiÈ na zeleÀ na verejn˘ch priestranstvách. Bolo by tieÏ dobré
efektívnej‰ie informovaÈ obyvateºstvo kam
uloÏiÈ nadrozmern˘, stavebn˘, elektronick˘.... odpad, ãi kedy je odvoz organizovan˘ obcou (toto by bolo dobre daÈ aj do Spravodaja a na internet, keìÏe rozhlas nie
vÏdy a v‰ade poãuÈ).
obyvateºky Lozorna

Ak sa chcem ísÈ prejsÈ s deÈmi do lesa, najprv sa musím prebrodiÈ odpadom a po príjemnej prechádzke ma ãaká to isté. Preto niekedy rad‰ej naloÏím rodinu do auta
a za lesom sa odvezieme. Je to ‰koda, pretoÏe Ïijeme obklopení prírodou, ktorú sme
si upchali odpadom.
A.K.
Za ãiernu skládku môÏeme povaÏovaÈ celú cestiãku od cintorína ku golfovému ihrisku. Je tam cielene rozsypaná stavebná suÈ
a nedefinovateºn˘ odpad aÏ po handry. Nebezpeãn˘ cintorínsky odpad je spaºovan˘
na mieste bez ohºadu na poveternostné podmienky. Ak je inverzia vtedy sú Záhumenice zamorené aj 12 hodín. Nehovoriac o ‰kodlivosti dymu. Je neetické zadymovaÈ ºudí
pri náv‰teve cintorína a pri obradoch. Aj to
je tu realita. Po viacnásobnej intervencii
na OU mi povedali, Ïe to hrobár nemá spaºovaÈ a ten, Ïe mu to prikázali. Najnov‰ie
po zapálení odpadu ur˘chlene odíde.
V.F.

INZERCIA

UÏitoãné kontakty
Slovenská in‰pekcia Ïivotného prostredia
- www.sizp.sk, Odbor in‰pekcie odpadového hospodárstva, tel. 02/582 82 409,
02/534 17, fax: 02/534 17 322, e-mail:
sizpiohba@sizp.sk
Obvodn˘ úrad Ïivotného prostredia Malacky – www.ma.ouzp.sk, tel. 034/ 79 71
255, 034/79 71 252, fax: 034/ 77 241 40
(podateºÀa, sekretariát), 034/ 77 257 13
(prednosta), e-mail: prednosta@ma.ouzp.sk

Skládka Stupava ÎabáreÀ - skládka odpadov na odpad, ktor˘ nie je nebezpeãn˘, Mierová ulica, Stupava, tel. 02/65 935 912,
otvorené: pondelok aÏ piatok 7:00 – 11:45,
12:30 – 15:30
A.S.A. Zohor s.r.o. - skládka na nebezpeãn˘ odpad a skládka na odpad, ktor˘ nie je
nebezpeãn˘, Bratislavská 18, Zohor, tel.:
02/65961816, fax.ã. 02/65961818, oddelenie zákazníkom: 0903576261, e-mail:
obchod@asa.sk, www.asa.sk

STAVEBNÉ PRÁCE - DOMY NA K¼ÚČ
ODVOZ ODPADU V KONTAJNEROCH
AJ V MALÝCH MNOŽSTVÁCH
KVETNÁ 13 www.hl.sk, fax: 02/6545 8014
LOZORNO
0905 290 425 0905 612 832
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Príklady cien za uloÏenie 1 tonu odpadu (t.j.napr. okolo 250 ks ãerven˘ch tehál):
Druh odpadu
zmesi betónu,tehál,obkladaã.,dlaÏdíc,keramiky, iné ako 170106
bituménové zmesi iné ako 170301
káble iné ako 170410
zemina a kamenivo iné ako 170503
izolaãné materiály iné ako 170601,03
stavebné materiály na báze sádry iné ako 170801
zmie‰ané odpady zo stavieb a demolícií iné ako 170901,02,03

Cena bez DPH (Sk/t)
450,00
650,00
1190,00
70,00
1190,00
450,00
600,00

Odfotografuj zneãisÈovateºa
Istotne sa mnohí z vás uÏ „povyprávjali“ i o tom, Ïe medzi LozorÀanmi sú i takí, ktorí sa ne‰títia vysypaÈ odpad do okolit˘ch lesov. KedÏe tabule oznamujúce
v˘‰ku pokuty za zneãistenie lesa nie sú
dostatoãne úãinné, rozhodli sme sa ako
ãlenovia Komisie pre Ïivotné prostredie
nájsÈ in˘ spôsob ako predísÈ, prípadne zastaviÈ vytváranie ãiernych skládok v okolí obce. Prichádzame za vami s projektom „Skrytá kamera v Lozorne.“ Úspe‰n˘ bude len vtedy, ak sa do neho zapojíte aj vy. Ak prichytíte zneãistovateºa
pri ãine, nezostaÀte ºahostajní a zaznamenajte jeho správanie. Va‰a námaha

bude odmenená. Veríme, Ïe strach, Ïe budú zachytení fotoaparátom a následná
hanba mnoh˘ch odradí od zneãisÈovania.
Milí LozorÀania,
chceli by sme vás poÏiadaÈ, aby ste
odfotili kaÏdého zneãisÈovateºa, ktorého zachytíte pri ãine (mnohí z vás dnes
predsa máte fotoaparát na svojich mobiloch). Následne je potrebné, aby ste
fotografiu odoslali e-mailom na adresu:
vlado@instalacie.com, alebo na tel. ã.
0903282606 vo forme MMS, alebo osobne priniesli na adresu Vlado Hubík, Staniãná 18, Lozorno. Komisia pre Ïivotné

DPH
Poplatok (Sk/t)
.19 %
10,00
.19 %
10,00
.19 %
200,00
.19 %
10,00
.19 %
200,00
.19 %
10,00
.19 %
200,00
Zdroj: Skládka Stupava ÎabáreÀ, 2008

prostredie pravidelne kaÏd˘ mesiac vyhodnotí fotografie. Autorov vybran˘ch
fotografií odmení finanãnou ãiastkou
1000 Sk za fotografiu*.
Fotografie zneãisÈovateºov budú zverejnené v miestnych novinách a na web
stránke obce a obec s nimi zaãne priestupkové konanie. Mená autorov fotografií zostanú v absolútnej anonymite. Hodnotené budú len tie fotografie, ktor˘mi sa
bude daÈ identifikovaÈ zneãisÈovateº.
* Odmena je anonymná, bez zaÈaÏenia obecného rozpoãtu a financovaná v˘hradne zo zdrojov súkromn˘ch osôb, ktor˘m záleÏí na tom, ako budú ÏiÈ na‰e
deti.

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

Ako u‰etriÈ v kuchyni
Tisícroãné skúsenosti dokazujú, Ïe Ïena je v rodine stráÏkyÀa tepla domova. To archaické slovo gazdiná môÏeme v 21. storoãí vymeniÈ za názov „Îena 3E: ekonómka - ekologiãka - energetiãka“
najmä svojej domácnosti. V kuchyni sa dá energia u‰etriÈ hlavne
pri tepelnej úprave jedál a um˘vaní riadu. Zásady varenia sú pritom pri elektrick˘ch ãi plynov˘ch sporákoch podobné.
- Varenie bez pokrievky spotrebuje o 150 - 300% viac energie
ako s pokrievkou, ktorá má byÈ priliehavá. Netreba ãasto a zbytoãne nakúkaÈ do hrncov, tieÏ sa zvy‰uje spotreba.
- Hrnce s nerovn˘m alebo klenut˘m dnom môÏu zv˘‰iÈ dobu
varenia i spotrebu energie aÏ o 40%.
- Príli‰ veºké hrnce predlÏujú dobu varenia a tieÏ obrátene, ak
dáme mal˘ hrniec na veºkú platÀu, ãasÈ tepla uniká zbytoãne
do priestoru.
- Neodporúãa sa variÈ zbytoãne vo veºkom mnoÏstve vody. Ak
zohrievate jeden liter vody tam, kde staãí ‰tvrÈ litra, spotrebujete
o 25 % energie naviac.
- Elektrickú platÀu sporáka môÏeme smelo vypnúÈ niekoºko
minút pred dovarením. Naakumulované zostatkové teplo spoºahlivo dokonãí proces prípravy pokrmu.
- Je vhodné uprednostniÈ tlakov˘ hrniec, ktorého pouÏívanie

v˘razne zniÏuje ãas, potrebn˘ na uvarenie pokrmu i spotrebu
energie. Napr.: pri príprave pokrmu, ktor˘ sa musí dlho variÈ
(mäso) u‰etríme 50 - 60% energie a 50 - 80% ãasu, pri príprave
pokrmov s krat‰ou dobou varenia (zemiaky) u‰etríme 30 - 40%
ãasu a 25 - 60% energie, pri príprave pokrmov, ktoré si vyÏadujú
veºa vody (ryÏa, polievky) je moÏné u‰etriÈ 20 - 30% energie a 20
- 40% ãasu.
- Pri peãení je zdrojom veºk˘ch strát zbytoãne dlhé vyhrievanie rúry pred peãením.
- Ak peãieme v rúre len mal˘ kúsok mäsa alebo mal˘ koláã,
veºa energie vychádza nazmar. ZváÏme preto, ãi nie je moÏné
piecÈ niekoºko pokrmov naraz.
- Mikrovlnná rúra je jednoznaãne úsporná. Správne pouÏívaná môÏe u‰etriÈ aÏ 50% energie.
- Ruãné alebo automatické um˘vanie riadu? Ak budeme ruãne um˘vaÈ plnú náplÀ um˘vaãky riadu, spotrebujeme o 50% viac
energie. Dôvodom je podstatne niÏ‰ia spotreba vody v um˘vaãke
a tieÏ energia sa tu spotrebuje skoro v˘luãne na ohriatie vody.
Okrem toho nie je zanedbateºné, Ïe pouÏívanie um˘vaãky u‰etrí
denne zhruba hodinu práce, ão dáva do roka 15 dní volného
ãasu!
Valéria Folt˘nová, poradkyÀa

Vypaºovanie trávy zapáli aj les

Ohnisko musí byÈ bezpeãne upravené a nesmie byÈ bez dozoru.
Pri odchode ohnisko riadne zahaste, zalejte vodou resp. zahádÏte zemou.
Pri spozorovaní poÏiaru sa ho snaÏte uhasiÈ.
Ak sa vám oheÀ nepodarí uhasiÈ, bezodkladne privolajte hasiãskú jednotku – linka tiesÀového volania tel. ã. 150, 112.

Lesn˘ poÏiar je nebezpeãn˘ najmä preto, lebo ho ãasto
spozorujeme aÏ vtedy, keì sa uÏ ‰íri. PoÏiarovosÈ v lesoch je
stále veºmi vysoká. Najviac poÏiarov vzniká na jar. Niektorí
obãania si nevedia jarné práce predstaviÈ bez vypaºovania starej suchej trávy, namiesto jej kosenia. Pritom si neuvedomujú,
Ïe toto vypaºovanie má za následok veºké ekologické ‰kody,
finanãné straty na majetku i ºudské obete. Práve takéto nezodpovedné konanie obãanov a detí pri vypaºovaní trávy,
zakladaní ohÀov v lesn˘ch porastoch, fajãení na miestach so
such˘m porastom, spaºovaní odpadov má za následok riziko
r˘chleho ‰írenia poÏiaru po trávnatom, ihliãnatom alebo listnatom povrchu. Za podpory vetra nie je ãasto v ºudsk˘ch silách tak˘to poÏiar zastaviÈ. Preto Vás vyz˘vame:
Nezakladajte oheÀ v lesn˘ch porastoch, v blízkosti suchej
trávy, krovia a na ºubovolnom mieste.
VyuÏívajte vybudované ohniská.

UpozorÀujeme obãanov na zákaz vypaºovania suchej trávy, kríkov, stromov, odpadov a zakladania ohÀa na miestach,
kde môÏe prísÈ k jeho roz‰íreniu. V prípade nedodrÏania tohto zákazu môÏe Okresné riaditeºstvo Hasiãského a záchranného zboru v Malackách fyzickej osobe uloÏiÈ pokutu podºa zákona ã. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poÏiarmi v znení neskor‰ích predpisov aÏ do v˘‰ky 10 000 Sk.
Veríme, Ïe pochopíte na‰u v˘zvu a aj Vy prispejete k zníÏeniu poÏiarovosti, ãím uchránite materiálne a ºudské hodnoty a Ïivotné prostredie. ëakujeme.
(vh)
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Postrehy z ulice ● Postrehy z ulice ● Postrehy z ulice ● Postrehy z ulice ● Postrehy z ulice ● Postrehy z ulice

Zvonãínska ulica má dve studne
Veºkou vzácnosÈou tejto ulice sú dve studne, z ktor˘ch jedna je
e‰te dodnes funkãná vìaka starostlivosti pána Lányiho a jeho
predchodcov. Bol to práve on, ktor˘ ich ochránil pred demontovaním, ktoré im hrozilo. Pôvodné studne boli drevené. Po vodu
sem chodilo veºa ºudí a nielen z tejto ulice. V ãase, keì sa do
obce dováÏala voda v cisternách, boli obyvatelia v tejto ãasti obce
‰Èastní, Ïe si môÏu vodu kedykoºvek „napumpovaÈ“. Verím, Ïe
hoci má kaÏdá domácnosÈ v tomto ãase dostatok vody, postaráme sa o zachovanie zvonãínskych studní a vidieckych ulíc aj pre
ìal‰ie generácie.
Vlasta Hubková
Pripravujeme tému o ãastiach Lozorna a histórii ich názvov
(napr. Zvonãín, Kozinec,.....). Napí‰te, ak nieão zaujímavé o tom
viete. Na adresu obeclozorno@stonline.sk alebo na obecn˘ úrad.
ëakujeme.
Do Zvonãínskej ulice v Lozorne vchádzame zo Zohorskej pri
potravinách CBA alebo zo Spojnej priamo do jej stredu. Na zaãiatku ju kriÏuje Cintorínska a v jej hornej ãasti Vinohradská ulica.
Zvonãínska ulica je pokraãovaním Zohorskej a obe lemujú
obec z juÏnej strany. V tejto ulici sú vybudované v‰etky inÏinierske siete. Asfaltovú komunikáciu lemuje po celej dæÏke Ïºab na odvádzanie daÏìovej vody. Îºab plní dôleÏitú funkciu, keìÏe obyvatelia ulice nespomínajú v dobrom na prívalové daÏde, ktoré im
spôsobili znaãné ‰kody na majetku. Ba niektorí museli v ÈaÏk˘ch
chvíºach otvoriÈ vchodovú bránu, aby neÏelanú vodu vypustili
zo svojich dvorov. Zvonãínska ulica nás privedie priamo k vodnej nádrÏi, ão vyuÏívajú mnohí priaznivci prechádzok v prírode.
Frekventovanou sa stáva hlavne poãas zberu hrozna v miestnej vinici, ktorú obhospodaruje druÏstvo.
Vo Zvonãínskej ulici sú zväã‰a star‰ie z ãasti zrenovované
domy so sedlovou strechou. Medzi najstar‰ích obyvateºov patrí
Michal a Antónia Mikulá‰kovci a najmlad‰ích obyvateºov nájdeme hlavne v hornej ãasti ulice. Jozef Lányi zo Zvonãínskej ulice
spomína na dávne ãasy, keì chodil za svojou frajerkou a cesta
bola v tom ãase pra‰ná alebo blatová. Jeho „vyglancované boty“
zostali ãisté len do chvíle, k˘m nevkroãil na ulicu. Dlhé roky to
bola len spevnená, kameÀová komunikácia a patrila medzi posledné, ktoré dostali asfaltov˘ povrch.

Od 2009 platíme eurom aj v Lozorne
Po 1. januári 2009 budeme môcÈ platiÈ novou menou – eurom
(EUR) alebo slovensk˘mi korunami (SKK), ale vydajú nám len
v eurách. Po 16. januári, v‰ak uÏ euro maÈ musíme, pretoÏe platiÈ slovensk˘mi korunami nebude moÏné. Pravidelné poplatky
na obecnom úrade, kolky na po‰te a potraviny v obchode si uÏ
za koruny nekúpime. V banke ich samozrejme vymenia e‰te do konca roka. Mzdy, dôchodky a rôzne druhy sociálnych dávok dostaneme po prvom januári uÏ v eurách, takÏe prechod „domácej
pokladne“ by mal byÈ plynul˘.
Povedzte o eure aj susedom
Väã‰ina z nás o eure vie. Sú v‰ak aj takí, ktor˘ch môÏe zaskoãiÈ. Svojich susedov a známych, ktorí na prechod na euro nie sú
dostatoãne pripravení, alebo majú z eura strach, povzbuìte, aby
sa za‰li vãas sp˘taÈ na obecn˘ úrad, do obchodu ãi na po‰tu.
Od leta ceny v SKK i v EUR
Slovensko bude v poradí 16. krajinou, ktorá bude pouÏívaÈ
euro. V˘menn˘ kurz eura voãi korune bude urãen˘ v lete tohto
roku. Odvtedy by mali byÈ ceny tovarov a sluÏieb uvádzané duálne, teda v korunách aj v eurách. Túto povinnosÈ nemajú trhoviská
a podobne.
Zavedenie eura nesmie po‰kodzovaÈ obãanov
Platby v prospech obãana – príjmy (mzdy, dôchodky, sociálne
dávky) sa budú zaokrúhºovaÈ na 10 eurocentov smerom nahor
a platby v prospech verejnej správy – v˘davky (poplatky, dane,
kolky) naopak na 10 eurocentov smerom nadol. Napríklad: starobn˘ dôchodok vo v˘‰ke 487,24 EUR sa zaokrúhli na 487,30

EUR. Ak poplatok za poskytnutie verejnej informácie bude 1,46
EUR, zaokrúhli sa na 1,40 EUR.
Po 16.1. platíme len eurom
Faktúry s dátumom dodania do 31. decembra 2008 budú vystavené e‰te v Sk, ale po 16. januári ich budeme platiÈ v EUR. Faktúry s dátumom dodania po 31. decembri 2008 budú vystavené v
eurách. Predpokladá sa, Ïe v období od 1. do 16. januára 2009
bude aj obec prijímaÈ peÀaÏné sumy v SKK aj v EUR (do úvahy
pripadá aj zákonné rie‰enie, Ïe správca dane – teda aj obec bude
môcÈ po 1. januári 2009 prijímaÈ platby len v eurách). Pre v‰etky
pokladne – po‰ta, obchody, pokladÀa obecného úradu a podobne teda vypl˘va dôleÏitá povinnosÈ, dostatoãne sa predzásobiÈ eurom. Je pravdepodobné, Ïe ºudia sa budú zbavovaÈ slovensk˘ch
korún práve prostredníctvom po‰ty a potravín.
Podºa pracovníãok poboãky Slovenskej po‰ty v Lozorne bude
pre ºudí najv˘hodnej‰ie svoje peniaze v slovensk˘ch korunách
v priebehu roka uloÏiÈ na beÏn˘ úãet a nie na vkladnú kniÏku.
Prevod na euro tak bude automatick˘ a po zaãiatku roka si budú
môcÈ vyberaÈ hotovosÈ uÏ v eurách. Dôchodky sa budú doruãovaÈ
samozrejme tieÏ v euro. Vedúca potravín v Lozorne pani Zlatica
Murániová sa prechodu na euro neobáva. Potraviny budú pripravené na zmenu. VydávaÈ sa bude v eurách a ak budú ch˘baÈ, vÏdy
sa dá do ìal‰ieho dÀa trÏba v korunách vymeniÈ na ìal‰ie euro.
Podrobnej‰ie informácie o tom, ako sú na euro v Lozorne pripravené bankomaty, telefónna búdka, ìal‰ie obchody, poskytovatelia sluÏieb, na obecnom úrade Vám prinesieme v ìal‰ích ãíslach
Spravodaja.
Katarína Medveìová-Oveãková
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Chce finanãne silnú a nezávislú obec
Znamením je B˘k na pomedzí BlíÏencov. ZbliÏovanie rôznych skupín obyvateºov Lozorna zlep‰ovaním podmienok Ïivota a rastom
Ïivotnej úrovne v obci je jeho víziou na poste poslanca. DosiahnuÈ to chce takou finanãnou silou a nezávislosÈou obce, Ïe sa bude
môcÈ z vlastn˘ch zdrojov v‰estranne rozvíjaÈ. Vladimír Beãár (57), zástupca starostu a poslanec obecného zastupiteºstva, predseda
jeho finanãno-investiãnej komisie.
a pomáham mu s niektor˘mi záleÏitosÈami
obecného úradu. Prioritne sa v‰ak venujem ãinnosti komisie.

Odkiaº pochádzate, odkedy Ïijete v Lozorne?
Do Lozorna som sa prisÈahoval v roku
1975 zo Závodu, obce neìaleko Malaciek.
Kde ste ‰tudovali, pracovali predt˘m
a kde pracujete dnes?
Skonãil som Vysokú ‰kolu veterinárneho lekárstva v Ko‰iciach. Sedem rokov som
pôsobil ako veterinár na lozornskom druÏstve, kde som v roku 1990 konãil ako jeho
predseda. Do roku 2003 som bol riaditeºom spoloãnosti AGS Zohor. Popri tom
som zaloÏil niekoºko spoloãností. V niektor˘ch pracujem dodnes.
A ão rodina?
ManÏelka Oºga prevádzkuje agrolaboratórium v Záhorskej Vsi. Star‰í syn Martin
je právnikom v rodinnej firme. Mlad‰í Peter vedie poboãku zahraniãnej spoloãnosti, ktorá sa venuje logistike na Slovensku.
Máte nejaké koníãky?
Denne rekreaãne ‰portujem - plávanie,
bicyklovanie, r˘chla chôdza. ·tvrt˘ rok sa
venujem angliãtine.
Akou filozofiou alebo hodnotami sa
v Ïivote riadite?
Slu‰nosÈ, korektnosÈ, ústretovosÈ.
Preão ste kandidovali na post starostu
a poslanca zároveÀ? âo pre Vás znamenala poráÏka vo voºbách starostu?
Mal som pocit, Ïe si Lozorno zaslúÏi
viac. Chcel som vniesÈ progres do Ïivota
obce. Za poslanca som kandidoval preto,
lebo mi i‰lo o naplnenie môjho cieºa, ãi uÏ
z pozície starostu, alebo poslanca. Ako
poslanec som odbremenen˘ od operatívy
obecného úradu a môÏem sa venovaÈ rozvojov˘m projektom obce.
Budete e‰te kandidovaÈ na post starostu, ãi poslanca?
Neviem. Závisí to od mnoh˘ch okolností. Skôr na poslanca.
Ste predsedom finanãno-investiãnej
komisie a zástupca starostu. âo to obná‰a?
Komisia vytvára finanãn˘ plán a perspektívu obce na urãité obdobie. Je to oblasÈ, ktorá mi je blízka. Ako zástupca sprevádzam starostu pri niektor˘ch rokovaniach

âo z toho, ão ste si predsavzali urobiÈ
pre obec vo voºbách, sa Vám uÏ podarilo?
Mojím cieºom je vytvoriÈ v obci také
podmienky, aby do jej rozpoãtu pravidelne prichádzal dostatok peÀazí. Tie by staãili na jej beÏn˘ chod, ale aj na to, aby sa
obec rozvíjala a nebola odkázaná na iné
zdroje, ktoré sa jej stávajú nedostupn˘mi.
Tieto peniaze sa pouÏijú na zvy‰ovanie Ïivotnej úrovne v‰etk˘ch obyvateºov napríklad t˘m, Ïe oÏije ‰portom, kultúrou. Z nich
budeme môcÈ ãasom dávaÈ aj do ‰kolstva
viac financií, ako len tie, ktoré prichádzajú od ‰tátu a tak ho skvalitniÈ. Takisto by tu
mohla vzniknúÈ obecná polícia, kvalitnej‰ie zdravotníctvo, lep‰ie podmienky pre dôchodcov, matky s mal˘mi deÈmi, mládeÏ
a podobne.
NajdôleÏitej‰ím zdrojom tak˘chto peÀazí sú dane – nepriame z príjmu firiem
a obãanov, ktoré prerozdeºuje ‰tát a potom
priame dane z nehnuteºností a podobne.
Dnes napríklad za meter ‰tvorcov˘ priemyselnej haly ide do rozpoãtu obce 40 Sk.
Dobudovaním priemyselného parku za diaºnicou sa vytvoria predpoklady úspe‰ného
financovania obce a nadstavby Ïivota v nej,
ktorá by mala priniesÈ väã‰í komfort b˘vania.
âo e‰te chcete do konca volebného obdobia urobiÈ?
Bol by som rád, keby sa rozprúdil hodnotn˘ kultúrny Ïivot v novom kultúrnom
centre, ktoré sa uÏ rekon‰truuje. A tieÏ,
aby bol vybudovan˘ juÏn˘ obchvat Lozorna, ktor˘ odkloní z obce v‰etku dopravu
smerujúcu „Za ‰treku“ do obytnej a priemyselnej ãasti. S poslancami by sme sa chceli
viac venovaÈ aj rómskej problematike.
Akú víziu budúcnosti obce ponúkate
a napæÀate?
Zhrniem to. PosilniÈ finanãne obec tak,
aby bola sebestaãná aj pri rozvojov˘ch zámeroch. Aby sme mohli spojiÈ moderné
s tradíciou, ão by nám v‰etk˘m mohlo pomôcÈ zabudnúÈ na rozdelenie na starousadlíkov a novousadlíkov. Naopak, ak sa
nám podarí ich spojiÈ napríklad ‰portom,
kultúrou ãi inou aktivitou, na ktorú im obec
vytvorí podmienky, aby sme hovorili len
o LozorÀanoch.
Kedy a kde Vás ako poslanca môÏe obãan zastihnúÈ?
Na obecnom úrade som takmer denne.
Stretnutia sa dajú dohodnúÈ aj telefonicky.
Obãania mohli do 22. februára pripomienkovaÈ doplnen˘ územn˘ plán rozvoja obce. Preão sa dopæÀal? âo budú najväã‰ie v˘davky obce súvisiace s plánom?
VyÏadial si to Ïivot. Plán prijat˘ v roku
2001 nemôÏe byÈ platn˘ do roku 2016. Dynamika Ïivota je dnes ìaleko vy‰‰ia ako

pred siedmimi rokmi. Pokiaº sa plán naplní, prinesie do obce roãne odhadom
o 8 mil. Sk viac ako doteraz. Potom uÏ
bude závisieÈ len na t˘ch, ktorí budú v budúcnosti rozhodovaÈ o rozpoãte, ako rozumne tie peniaze pouÏijú. Navy‰e aj majitelia pozemkov dotknut˘ch plánom dostanú slu‰né peniaze.
Obec mala v˘davky s vypracovaním doplneného plánu v hodnote okolo 150-tisíc
Sk. Ostatné uhradí investor. Chceme s jedn˘m z investorov vyjednávaÈ aj o peniazoch navy‰e, ktoré by i‰li na ìal‰í obecn˘
projekt, napríklad na modernizaciu pred‰kolsk˘ch a ‰kolsk˘ch zariadení.
Popri doplnenom územnom pláne pripravujú komisie obecného zastupiteºstva
spolu so starostom aj plán hospodárskosociálneho rozvoja obce. Bude víziou obce, kam by mala smerovaÈ do budúcnosti.
Je podmienkou získavania európskych peÀazí, ale myslím si, Ïe tak ako firma potrebuje pre svoj biznis jasné smerovanie, rovnako si ho vyÏaduje aj obec. TakÏe nebude to len formalita. Navy‰e nebude ani nemennou dogmou, ale naopak Ïiv˘m dokumentom, ktor˘ sa môÏe doplniÈ kedykoºvek, keì niekto príde s nieãím dobr˘m pre
obec.
(dr)

SPOLOâENSKÉ
OKIENKO
Potrebujú koãík:
Tamara Ábelová
Eli‰ka Vrabcová
Kristian Viskup
Markus Folt˘n

Povedali si „áno“:
Andrej Vajay a Elena Vlãková
Peter Voltemar a Mária Magurová
Roman Kri‰ko a Erika Javorová
Rudolf Masár a Dana Vrábelová

Na poslednú cestu sa vydali:
Anna Kovaãiãová
Anton Sabo
Jozef Neradoviã
Mária ·tefeková
Alojz Belãík
Franti‰ek Jurovich
Ján Jáno‰

Aktuálny poãet obyvateºov
k 3.3.2008.

82 r.
73 r.
61 r.
78 r.
81 r.
77 r.
75 r.

2 871
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ÎIJÚ MEDZI NAMI

ManÏelia, ktorí reprezentujú Slovensko
Stenu ob˘vaãky u Folt˘novcov zdobia fotografie, diplomy a poháre z rôznych súÈaÏí. Tie najcennej‰ie sú z majstrovstiev sveta (MS)
a Európy (ME). Katka a Martin reprezentujú Slovensko vo svojich
‰portoch v kategórií nepoãujúcich. Ona hrá volejbal, on futbal a futsal. Vìaka pomoci celej rodiny sa im to darí uÏ roky, hoci popri tom
vychovávajú dve malé deti - ‰tvorroãného Olivera-Sebastiana a dvojroãnú Johanku.

1993, vo futsale v roku 1996. Za svoje najväã‰ie úspechy povaÏuje
3.miesto na MS vo futsale v Holandsku v roku 1996, 6.miesto na ME
vo futbale v Nemecku v 1995, 2. miesto na ME v Bulharsku v roku
2002, ãi 10. miesto vo futbale na Letn˘ch olympijsk˘ch hrách pre
nepoãujúcich v Dánsku v 1997. Momentálne trénuje na MS vo futbale, ktoré sa konajú v júli tohto roku v Grécku. Vo svojich plánoch
má i ME vo futsale v roku 2010 v Loty‰sku a MS 2011, ktoré b˘vajú
kaÏdé ‰tyri roky. Naposledy sa ich zúãastnil pred rokom. Na ME
vo futsale v Moskve v 2006 skonãilo slovenské druÏstvo na 8. mieste. „Pocit, keì sa dvíha na stoÏiar slovenská vlajka a hrá na‰a hymna
(aj keì ju poãujem veºmi slabo) je úÏasne dojímav˘,“ dodáva Martin.

Deti uÏ dnes veºa plávajú. Oliver so star˘m otcom skú‰a aj tenis a golf.
Volejbalistky mieria do Argentíny
Katarína zaãala s volejbalom aÏ na strednej priemyselnej ‰kole
odevnej v Kremnici. „Predt˘m som plávala, no potom som nemala
takú moÏnosÈ. Tak som sa dala na volejbal,“ spomína. Aj vìaka svojej v˘‰ke sa stala blokárkou. Ich druÏstvo NEKO, Bratislava je úãastníkom 2. bratislavskej ligy. Ako reprezentantka Slovenska sa v minulom roku zúãastnila ME vo volejbale Ïien nepoãujúcich v Belgicku. V auguste tohto roku ju ãakajú MS nepoãujúcich v Argentíne.
„ByÈ reprezentatom Slovenska znamená pre mÀa predov‰etk˘m poctivo trénovaÈ aj mimo tréningov klubu a byÈ vytrvalou.“

Katarína je blokárkou.
Trénuje na MS vo futbale
Vo futbale i futsale (futbal v hale) je Martin obrancom. Za loptou
zaãal behaÈ uÏ na základnej ‰kole, lebo aj spoluÏiaci ju naháÀali.
Dnes je so ·portov˘m klubom nepoãujúcich úãastníkom 5. bratislavskej futbalovej ligy, 1. bratislavskej futsalovej ligy „A“ a extraligy
nepoãujúcich vo futsale. Reprezentantom SR vo futbale sa stal v roku

Martin je obrancom.
·port nepoãujúcich sponzorov neláka
V slovensk˘ch ligov˘ch zápasoch sa nepoãujúci stretávajú s druÏstvami poãujúcich. OhºaduplnosÈ zo strany súperov, ãi rozhodcov
preto, Ïe nepoãujú, neexistuje. Sú im rovnocenn˘mi partnermi. Musia re‰pektovaÈ rovnaké pravidlá. „KaÏdému ide o koneãn˘ v˘sledok
a ten je rozhodujúci,“ pripomína Katka. Jedinú nev˘hodu, ktorú pociÈujú, je podºa nich komunikácia s rozhodcami, ktorí si skôr rozumejú s poãujúcimi hráãmi.
Najmä kvôli nedostatku peÀazí je dnes na Slovensku jediné futbalové druÏstvo nepoãujúcich to, v ktorom hrá Martin. Nie tak dávno ich pritom bolo aÏ ‰esÈ. Vo futsale je na celom Slovensku desaÈ
druÏstiev nepoãujúcich, vo volejbale ich je ‰esÈ. Volejbal kaÏd˘ rok
organizuje aj majstrovstvá Slovenska, k˘m futbalisti a futsalisti sa
zúãasÈÀujú len kvalifikácií o postup na ME, ãi MS. Detské a mládeÏnícke kluby ani súÈaÏe pre nepoãujúcich uÏ neexistujú, hoci
b˘vala aj liga Ïiakov a dorastencov vo futbale. Dnes niektorí naozaj
talentovaní mladí hráãi hrajú podºa Martina Folt˘na v miestnych kluboch s poãujúcimi.
ZískavaÈ peniaze na ‰port nepoãujúcich je veºmi nároãné. Zväz
nepoãujúcich Slovenska hradí len polovicu potrebn˘ch v˘davkov.
Zvy‰ok si kluby musia nájsÈ prostredníctvom sponzorov, ktorí neprejavujú veºk˘ záujem o podporu tohto typu ‰portu.
Do národného druÏstva sa ‰portovec dostane v˘berom reprezentaãného trénera, ktor˘ sleduje hráãov na ligov˘ch zápasoch. No nestaãí len ‰portová obratnosÈ. „Hráã sa pri kaÏdej nominácií musí
podrobiÈ foniatrickej prehliadke, ktorá musí preukázaÈ, Ïe nepoãuje
uÏ od 55 dB,“ hovorí Katarína Folt˘nová. Martin sa reprezentaãn˘ch
‰tartov zúãastÀuje aj vìaka ústretovosti svojho zamestnávateºa
Volkswagenu Slovensko, kde uÏ dvanásty rok po maturite pracuje.
Dana Ru‰inová

Z histórie ● Z histórie ● Z histórie ● Z histórie ● Z histórie ● Z histórie ● Z histórie ● Z histórie ● Z histórie

Chorváti u‰li pred Turkami do Lozorna
Nie je úÏasné, Ïe z hlbín 16. storoãia
ostal zachovan˘ zápis o tom, koºko rodín
Ïilo v Lozorne? 20.októbra 1592 urobil Ga‰par Pichler, Ladislav Kubíny a sekretár Uhorskej kráºovskej komory súpis urbára Stupavského hradu a jeho príslu‰enstva. NuÏ,
aj kráº potreboval vedieÈ, ão vlastnia jeho
urodzení poddaní - dane boli, sú a budú…
Podºa urbára Ïilo v Lozorne 56 rodín: richtárom bol Andrej ·tepaniã, sedliaci s usad-

losÈami boli Jakub Vahalík, Barisa Fabianãiã,
Ján Nosko, Ján Biãko, Juraj Valentoviã, Marek Medosiã, Peter Rodniak, Ga‰par Fumoãiã, Gregor Rodniak, Juraj Kudlat˘, vdova
po Martinovi Kortekovi, Martin Cabadaj,
Matej Zápotock˘, Michal Slávik, ‰enkár, Bartolomej Dviniã, Jakub Valentoviã Valentín
Zopuch. ëalej sú tu mená Modrikoviã, Ambrosoviã, Kovaãiã, Milkoviã, Vlk, Lakom˘,
Veºk˘, Belkoviã, Rusnák, Demeter, Hol˘…

Podºa prípony -iã vidno, Ïe medzi nimi
bolo mnoho Chorvátov, ktorí u‰li pred tureckou okupáciou Chorvátska a Bosny
v 2. polovici 16. storoãia. V priebehu 1-2
generácií sa poslovenãili. Do dne‰ného dÀa
si chorváãtinu uchovávajú uÏ len v Devínskej Novej Vsi.
PrameÀ: Monografia o dejinách obce Lozorno
Anna ·paãeková
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VA·E NÁZORY A TVORBA

ëakujem, Ïe môÏem
darovaÈ Ïivot
Veºmi som túÏila urobiÈ raz v Ïivote nieão
veºké. Nemuselo to byÈ nieão, ão by „pohlo
dejinami“. „Staãilo“ by nieão, na ão by som bola hrdá do konca Ïivota. Na‰la som to a v oveºa väã‰om formáte. Naozaj neviem, ão môÏe
byÈ viac, ako prinavrátiÈ ãloveku zdravie a t˘m
darovaÈ Ïivot! Veºké veci sú v skutoãnosti malé skutky, ktoré môÏe robiÈ kaÏd˘.
Trikrát do roka príde za nami do Lozorna
„delegácia“ zdravotníckeho personálu z Trnavy, ktorá sa postará o bezbolestn˘ a v príjemnej atmosfére prebehnut˘ odber krvi. OceÀujem najmä to, Ïe sa tam necítim ako u lekára, k ãomu prispieva nielen prostredie Klubu
dôchodcov. Po vyplnení dotazníka o zdravotnom stave a nevyhnutn˘ch vy‰etreniach –
zmeraní tlaku a odobratí vzorky krvi je to iba
pár minút odberu, ktor˘ naozaj nebolí. KeìÏe v krvi sa odráÏa cel˘ ná‰ zdravotn˘ stav,
podmienkou je byÈ zdrav˘. Inak by ãlovek
chor˘m veºmi nepomohol a priÈaÏil by si aj
sebe. ëakujem Bohu, Ïe môÏem byÈ tá, ão
túto vzácnu tekutinu dáva a nie dostáva.
Vlasta Miklo‰ová

Tradiãné recepty ● Tradiãné recepty

Veºkonoãn˘ korbáã
Na Záhorí sa v ãasoch mladosti Martina Demetera, teda
v polovici 20. storoãia, na Veºkú noc
dievky polievali len
voÀavkou, ale zato
sa poriadne vy‰ibali.
Mládenci k nim chodievali v men‰ích
skupinkách. Za ‰ibaãku nedostávali peniaze, ale najmä koláãe i ãosi vypiÈ.
Dievky im na korbáMartin Demeter
ãe uväzovali stuhy.
Îiadané boli najmä
ãervené a modré stuhy. Dávali ich t˘m
chlapcom, ktorí sa im páãili. ·peciálnou
skupinou ‰ibaãov boli regrúti, ktorí odchádzali v ten rok na vojnu. ·ibali obvykle dievky, ktoré boli na vydaj. Korbáã, ktor˘m ich
‰ibali, zavesili potom na stenu v ‰enku
(dne‰nom pohostinstve U Celáka) a pod
neho dali fotografiu, na ktorej boli v‰etci
vyobliekaní s kvetmi po celej hrudi. ·ibaãi
na Záhorí mávali podºa Martina Demetera
tri druhy korbáãov – ‰tvorhrann˘, guºat˘
a ‰tvrohrann˘ s ozdobou. Pána Demetera
nauãil korbáãe pliesÈ jeho otec.
(dr)
POSTUP:
Prútiky:
- rovnako hrubé a dlhé, drevo – ohybné
(v⁄ba)
- najlep‰ie odrezaÈ 14 dní pred ‰ibaãkou a
na 7 dní daÈ do vody, do chladnej‰ej
miestnosti
- pred pletením oãistiÈ od bahniatok
- je lep‰ie, ak niekto ìal‰í drÏí koniec
korbáãa, potom sa ºah‰ie pletie a je aj
silnej‰ie zapleten˘

·lahaãka bez trenek
BóÏe jak ten ãas lecí. ·ak teprvá byli vánoce, teprvá sme zdobili stromek, vypráÏali kapra a uÏ aj fa‰ang utékeu a co nevidzet je tu Veliká noc. Pri spomínce na Velikú noc si zmyslím na jednu velikonoãnú oblévaãku asi z pred 55 rokú. Co oblévaãku, skúr ‰lahaãku. To vtedy v mojej rodnej dzedzine chodzili po ‰lahaãce né enem
muadí chuapci ale aj starí slivoni. Tí ‰lahali za fla‰ku s pohárkem. Potom si vyprávjali v ‰enku pri pivje, jak kerú vychÀápali.
Ráz sa k mojím súsedom dovaliua banda tak˘ch, uÏ aj podguráÏen˘ch Ïenáãú. Súsedé mjeli dzífku a nescihli uÏ zamknút. Gazdzinú nahnali do kúta k ‰pajzov˘m dverám, dvera sa rozleceli a ona spadua cez dva schodky do ‰pajze medzi regále aj s dvoma chuapcí. Ale miuá súseda, ked polapiua dech si povidaua, Ïe t˘mto konãí ‰ecka
sranda, lebo len jak˘msik zázrakem sa nedoráÀaua.
Vyjednaua si s druh˘ma Ïenama aj ze Ïenú jedného ze ‰laháãú, kerí byu najdrzej‰í,
aby na dzífãenskú ‰lahaãku necháli odemknútú bránu aj dvera, Ïe si to s ním zúãtujú. A tak skoro ráno armáda pomstychtiv˘ch Ïen vtrhua do dvora a aj do domu, aby
pomsciua krivdu na sebje spáchanú.
Ve spálni, de spánkem spravodliv˘ch odfukovau „pán tvorstva“ sa baby vrhli s korbáãem v rukách na chuapa jak také klvy. On sa aj hned spamatovau a vyskoãiu z postele, ale daleko neutékeu. Baby byli hned za ním. Volakerá du‰a ho schmatua za trenky, utrhua sa mu v ních guma a stauo sa, Ïe ostau jak Adam ve svojej muÏskej „nádhery“. Jedziná jeho záchrana byua tá, Ïe vylézeu fri‰ko na orech, ker˘ byu vedlá vrát.
No ale, aby byuo dílo spravodlivosci dokonaé, tak pri tem domje byua zástafka autobusu, na ker˘ sa ludé schádzali, ked i‰li do roboty. No a naskytua sa im pjekná podzívaná. A nemjeu ani javorov˘ list, ãím by si „ho“ zakr˘u.
Táto príhoda je skuteãná, v tej dzedzine sa staua legendú, ale moÏem s istotú
tvrdzit, Ïe od tej doby chodzá po ‰lahaãce len muadí chuapci. Va‰a spoluobãanka
RukoväÈ:
- tenk˘ prútik sa
pozdæÏne rozdelí
na polovicu – t˘m
dostaneme materiál
na 2 rukoväte
- jednou polovicou
obtoãím poÏadované
mnoÏstvo prútikov
tak, Ïe zaãiatok
zaloÏím pomedzi prútiky a potom
ich zvy‰nou ãasÈou obtoãím
a koniec opäÈ zaloÏím medzi prútiky
·tvorhrann˘ korbáã
1. potrebujeme
8 prútikov
2. urobíme rukoväÈ
3. prútiky rozdelíme
na 4 – 4
4. vrchn˘ prútik na
pravej strane
prevleãieme
pomedzi 2 a 2
prútiky na ºavej strane
5. vrátime ho do pravej ruky
6. vrchn˘ prútik z ºavej strany prevleãieme
pomedzi 2 a 2 prútiky na pravej strane
7. vrátime ho do ºavej ruky
8. opakujeme aÏ do konca
9. koniec korbáãa obviaÏeme ‰pagátom,
prípadne stuhou
Guºat˘ korbáã
1. potrebujeme
9 prútikov
2. stredn˘ prútik hrub‰í
(drÏí stabilitu
korbáãa)
3. urobíme rukoväÈ
4. prútiky rozdelíme
na 4 – 4
5. v strede necháme
hrub‰í prútik
6. vrchn˘ prútik na pravej strane
prevleãieme pomedzi 3 a 1 prútik
na ºavej strane

7. vrátime ho popod stredov˘m prútikom
do pravej ruky
8. vrchn˘ prútik z ºavej strany prevleãieme
pomedzi 3 a 1 prútik na pravej strane
9. vrátime ho popod stredov˘m prútikom
do ºavej ruky
10. opakujeme aÏ do konca
11. koniec korbáãa obviaÏeme ‰pagátom,
prípadne stuhou
·tvorhrann˘ korbáã
s ozdobou
1. potrebujeme 12
prútikov
2. urobíme rukoväÈ
3. oddelíme 4 prútiky
na ozdobu (z kaÏdej
strany jeden, tak,
Ïe ich si oddelíme
pomocn˘m prútikom)
4. korbáã: najprv upletieme klasick˘
‰tvrohrann˘ korbáã podºa postupu
opísaného vy‰‰ie
5. ozdoba:
6. zaãneme pliesÈ na ukonãenom korbáãi
7. 4 prútiky prekladáme cez seba, vÏdy
jeden cez nasledujúci aÏ do konca
8. vezmem koniec 1. prútika, preloÏím
ho cez 2. prútik a koniec 1. prútika
vloÏím do ruky
9. vezmem koniec 2. prútika, preloÏím
ho cez 3. prútik a koniec 2. prútika
vloÏím do ruky
10. vezmem koniec 3. prútika preloÏím
ho cez 4. prútik a koniec 3. prútika
vloÏím do ruky
11. vezmem koniec 4. prútika, preloÏím
ho cez 1. prútik a koniec 4. prútika
vloÏím do ruky
12. vezmem koniec 1. prútika, preloÏím
ho cez 2. prútik, koniec 1. prútika
vloÏím do ruky
13. takto pokraãujem aÏ k˘m sa dæÏka
prútikov neminie
14. konce prútikov pozakladám pomedzi
prútiky a poobstrihujem vyt⁄ãajúce ãasti
15. okolo korbáãa sa vinie ozdobná ‰pirála
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Turisti silvestrovali na Skale
V posledn˘ deÀ minulého roku sa 90 nad‰encov vydalo na pravideln˘ turistick˘ pochod „V˘stup na Skalu“. Nezabudnuteºnú
atmosféru, ktorú umocnil harmonikár Ivan âesnek, zachytila jedna z úãastníãok ver‰ami:
Po rokoch sa mi splnil dávny sen,
vidieÈ kraj môj rodn˘ z v˘‰ky len,
kde sme sa ako deti zo ‰koly dostali
a teraz po rokoch v skú‰ke obstáli.
S ruksakom na chrbte, v Àom nápoj ão nepáli,
niekto s palicou, kaÏd˘ v‰ak úsmev na tvári.
V‰etci dobre naladení,
dajme úctu svojej zemi. Rodn˘ môj kraj!
Vôkol láska, radosÈ plynie,
nie je to deÀ, ako iné.
Na Silvestra sme sa na turistiku vydali.
Bolo nás mnoho, asi sto nás rátali.
Ale sme sa nevzdali, keì na Skalu sme sa driapali.
R˘chlo chlapi v reÈaz ruky podali
a nás tlsté a nás staré, len tam hore Èahali.
Únava sa v radosÈ mení, keì sme pod KríÏ dvojramenn˘
v‰etci sa hneì stavali.
OdfoÈme sa na pamiatku, zveãnime tú chvíºu krátku
s turistami na Skale.
Bola z toho radosÈ len, kieÏby takto kaÏd˘ deÀ
spolu sme sa stretali.

Vyslovujem teda vìaku a to vìaku nemalú,
v˘boru a v‰etk˘m ãlenom turistického oddielu.
S ºahkosÈou sme zi‰li dolu,
dali priestor vtipu, slovu.
Sám predseda poìakoval v‰etk˘m sa tu za úãasÈ,
pripomenul: „Stretneme sa opäÈ spolu v krátkom ãase zas”.
„A Ty, Majko, ão to má‰?”
„âokoládu od predsedu Dvorana.”
Ani malí nechcú domov, zostali by do rána.
V‰etk˘m chutí dobr˘ ãaj a "Pán gulá‰"
sÈa po Ïatve oldomá‰.
NuÏ, ão si viacej treba priaÈ?
Dobré vínko popíjaÈ a pri tom si zaspievaÈ.
Záverom len zaÏelaÈ Vám, milí na‰i turisti,
veºa lásky, ãisté hlásky a krok ist˘, preist˘.
S nov˘m rokom, pevn˘ krok
za zdravím a pohodou
a vÏdy s dobrou náladou.
Toto vkladá Vám do vienka stará,
ale nová ãlenka.
Antónia Malovcová a Richard Dvoran,
ãlenovia turistického oddielu

PrameÀ
Bol raz jeden prameÀ,
ão sa volal KameÀ.
A ten prameÀ ráno videl,
ako sa trbliece ranná rosa
a na nej skáãe Ïabka bosá.

Op˘tal sa prameÀ Ïabky:
A ty nemá‰ Ïlté ‰ºapky?
Ja som bosá, mil˘ prameÀ,
v‰ak je pekné ráno?
PrameÀ na to : Áno!
Klárka Poláková, Ïiaãka 3.tr. Z·

VerejnosÈ súÈaÏila v stolnom tenise

Futbalisti volili v˘bor

V sobotu 22. decembra 2007 usporiadal stolnotenisov˘ oddiel
·K Lozorno „Vianoãn˘ stolnotenisov˘ turnaj pre verejnosÈ“. ·tartovalo 29 pretekárov v dvoch kategóriach. V kategórii – „Neregistrovaní + Ïiaci“ bolo 8 ‰tartujúcich z toho 6 Ïiakov. VíÈazom
sa stal Kovaniã Kristián (Ïiak 6. tr.). Na ìal‰ích miestach sa umiestnili Kuruc Vladimír, Stríbrnsk˘ RasÈo a Marek Jakub (Ïiaci 6.
tr.).
V kategórii - „Registrovaní hráãi“ bolo 21 ‰tartujúcich, najmä
domáci hráãi. ·tyria hráãi z druÏobného rakúskeho Angernu hrajú vy‰‰iu ligu a trénuje ich b˘val˘ majster Európy p. Saprykin
z Ruska. Hráãi boli rozdelení do 6 skupín. Tí, ktorí nepostúpili
do ìal‰ích kôl, hrali súÈaÏ útechy. VíÈazom skupiny sa stal Bohrn
Michael (Angern), ìalej nasledovali Pamperl Florian (Angern),
Paulik Peter a Kovaniã Viliam (·K Lozorno). Turnaj mal dobrú
‰portovú úroveÀ. VíÈaz hlavnej kategórie Bohrn Michael obdrÏal
putovn˘ pohár, ktor˘ venoval p. Velschmidt ·tefan.

Po dlh‰om ãase sa 15. februára 2008 uskutoãnila ustanovujúca
schôdza futbalového oddielu (FO) ·K Lozorno, na ktorú bolo pozvan˘ch 196 obãanov a hráãov. Pozvanie prijal aj pán starosta ªubomír Haramia, ktor˘ prisºúbil podporu tohto ‰portu. Programom schôdze bola voºba nového v˘boru FO. Po sãítaní najviac hlasov získala
pani Zlata Ulehlová. Noví ãlenovia v˘boru sa na jeho zloÏení dohodli takto: Predseda - Anton ·uÀal, podpredseda - Zlatica Ulehlová,
tajomník a spravodajca - Milan Ulehla, hlavn˘ usporiadateº - Ján Sádovsk˘ ml., pokladník - Stanislav Cabadaj, ãlen v˘boru a asistent práce s mládeÏou Rado Turner. Nahradil vo v˘bore ªudovíta Zavagyela,
ktor˘ sa ãlenstva v Àom vzdal.
Jednou z úloh, ktoré si v˘bor stanovil na najbliÏ‰ie obdobie, je získaÈ nov˘ch hráãov, ale i ãlenov pre prácu pri jednotliv˘ch oddieloch
i ãlenov FO. V‰etci sa te‰íme na spoluprácu a hlavne na futbalové
v˘sledky, ktoré robia dobré meno na‰ej záhoráckej obci. Poz˘vame
Vás na prv˘ majstrovsk˘ zápas 23. marca 2008 o 15:00 na ‰tadióne
·K Lozorno.
Milan Ulehla, spravodajca futbalového oddielu

Jozef Keleãín, tréner

Mladí futbalisti nesklamali
Predstavujeme futbalové muÏstvo star‰ích Ïiakov, ktoré pod
vedením p. Borisa Kramára a Vladimíra Rybára aktívne trénuje aj
poãas zimnej prestávky. Ich hlavn˘m vrcholom bol turnaj v Malackách, ktor˘ sa konal kaÏdú sobotu v januári a februári 2008. Po
rozpaãitom zaãiatku sa chlapci vypli k v˘born˘m v˘konom a obsadili 6. miesto. K ich vzrastajúcej forme okrem tréningov prispeli aj nové dresy, ktoré im zakúpil p. Anton Zeman majiteº firmy
Drevo-interiér, za ão mu ìakujeme. Chceme poìakovaÈ aj p. Jankovi Karoviãovi ml. za dresy pre najmen‰ích futbalistov.
V jarn˘ch a letn˘ch mesiacoch sa zameriame na príravu
mlad‰ích Ïiakov a prípravku pod vedením p. Milana Ulehlu. Prípravn˘mi zápasmi a turnajmi ich budeme ão najlep‰ie pripravovaÈ na súÈaÏ, aby vzorne reprezentovali na‰u obec. T˘mto zároveÀ
poz˘vame chlapcov, ktorí majú záujem o futbal, aby pri‰li medzi
nás.
Kontakt: 0905459732.
Vladimír Rybár, tréner

Nádejní futbalisti: Richard Kramár, Luká‰ Jáno‰, Âtefan Zeman,
David Poncer, Viliam Gregu‰, Vladimír Ronec, Martin Bán, Filip
Svitniã, Richard Svitniã, Oliver åáran, René Atl, Juraj Vrbinsk˘.
Ch˘bajú: Patrik Bordáã, Marek Dujniã a Radko Zeman.
Tréneri: hore zºava Boris Kramár, Vladimír Rybár, dole Milan Ulehla.
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Stolní tenisti sviatkovali s raketkami
Cez vianoãné sviatky sa hráãi stolnotenisového oddielu (STO) ·K Lozorno zúãastnili turnajov v okolit˘ch obciach.
Záhorská Ves - 26.decembra
Turnaj sa konal v kultúrnom dome na
‰iestich stoloch. Kristián Kovaniã, Jakub
Marek, RasÈo Stríbrnsk˘ obsadili v A kategórii (Ïiaci do 15 rokov+ Ïeny - 12 ‰tartujúcich) 1.,2. a 4. miesto. Prekvapením
bolo 2. miesto Jakuba Mareka, ktor˘ po
dobrej a pozornej hre porazil dobre hrajúcu pretekárku z Angernu. V tejto kategórii
mohol hraÈ aj ná‰ Jozef Prekop. Po odhadnutí úrovne jednotliv˘ch hráãov sme ho
prihlásili do kategórie B (muÏi do 40 rokov
- 14 hráãov), ktorú bez straty setu vyhral.
Porazil aj dvojnásobného víÈaza tejto súÈaÏ a stal sa drÏiteºom putovného pohára
pre rok 2007. V kategórii C (muÏi nad 40
rokov - 12 hráãov) nastúpil na ÏiadosÈ
usporiadateºov aj tréner na‰ich Ïiakov –
Jozef Keleãín, ktor˘ bez prehry zvíÈazil.
Prví traja pretekári v jednotliv˘ch kategóriách získali diplomy a ‰portové poháre.

Pokoj pri nádrÏi
·portoví rybári sa v zime venujú hlavne
kontrole a renovácii svojho náradia. Îiadnemu navijáku neu‰kodí jemná vazelína a olej, prútom zasa preãistenie spojov
a oãiek. Je to aj ãas na zaplatenie ãlensk˘ch príspevkov a úlovkov˘ch lístkov na
rok 2008. Prebiehajú aj ‰kolenia a ãlenské
schôdze v miestnych organizáciach (MO)
Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ). MO
SRZ Lozorno usporiadala dÀa 3.februára
2008 ãlenskú schôdzu, kde bolo pozvan˘ch 240 ãlenov. Zúãastnilo sa jej 148 ãlenov. Je nám ºúto, Ïe ostatní ãlenovia schôdzu ignorujú. DôleÏitá je úãasÈ kaÏdého,
nakoºko sa hlasuje o dôleÏit˘ch zmenách
alebo návrhoch diania organizácie. Tí, ktorí
sa ãlenskej schôdze nezúãastnia, potom
problémy rozoberajú pri pive.
V roku 2008 plánujeme
- UdrÏiavaÈ poriadok na vodnej nádrÏi
Lozorno
- UsporiadaÈ ‰kolenie mlad˘ch rybárov
a zaloÏiÈ krúÏok mlad˘ch rybárov (marec
2008)
- VyrobiÈ a osadiÈ do vody hniezda po-

Turistick˘ kalendár 2008
Marec
Apríl
Máj

9.3. Prechádzka ‰tátnym búrom
22.3. Otvorenie turistickej sezóny – Ko‰ariská
6.4. Pomoc prírode
19.4. Vtáãnik /autobus/
1.5. Paj‰tún
8.5. âastovská „50“
25.5. Lozornsk˘ okruh - „1.“ roãník

Kristián Kovaniã prijíma gratulácie od Rudolfa Sirotu, predsedu STO (vºavo) a trénera Jozefa Keleãína.
Moravsk˘ svät˘ Ján - 27. decembra
Turnaj sa uskutoãnil v dvoch kategóriách: A - Ïiaci do 15 rokov (22 hráãov). Lozorno reprezentovali Jakub Marek, RasÈo
Stríbrnsk˘. Na‰i v˘konnej‰í Jozef Prekop a
Kristián Kovaniã sa turnaja nezúãastnili,
trebné na v˘ter zubáãa (marec 2008)
- UsporiadaÈ detské rybárske preteky
(10.5.2008)
- UsporiadaÈ rybárske hody (júl 2008)
Príroda sa zaãína pomaly prebúdzaÈ.
Ryby majú stále oblej‰ie bru‰ká, menia aj
svoje správanie a to nielen kvôli hºadaniu
vhodn˘ch miest na neresenie. Nepla‰te
ich zbytoãne na brehu hlukom! Ak chcete
maÈ z pobytu v prírode a na rybách o ãosi
viac, udrÏujte poriadok, ktorí lozornskí rybári urobili poãas brigád okolo vody.
Ladislav ·tefek,
predseda rybárskeho zväzu

lebo nám bolo oznámené, Ïe je to turnaj
zaãiatoãníkov. Napriek tomu na turnaji
‰tartovali registrovaní hráãi, ktorí hrajú
majstrovskú súÈaÏ. Na‰i pretekári skonãili
do 10. miesta.
Medzi muÏmi ‰tartoval tréner Ïiakov
Jozef Keleãín, ktor˘ bez straty setu vyhral.
Stupava - 29. decembra
Îiaci do 16 rokov hrali dvojhry. Spomedzi 14 ‰tartujúcich sa vo finále stretli
LozorÀania Kristián Kovaniã a Jozef Prekop, ktor˘ vyhral pomerom 3:1. Na 3. mieste skonãil Jakub Marek, ‰tvrt˘ bol RasÈo Stríbrnsk˘. Za Lozorno ‰tartoval aj Teodor Maru‰ák. V kategórii dospel˘ch bola
súÈaÏ vo ‰tvorhrách, ktorej sme sa nezúãastnili.
STO plánuje v roku 2008 usporiadaÈ
medzinárodn˘ stolnotenisov˘ turnaj v kategórii Ïiakov a kadetov za úãasti druÏstiev: Sokol LanÏhot âR, druÏstvo z Angernu (Rakúsko), druÏstvo z Maìarska, Veºké
Úºany a STO ·K Lozorno.
Jozef Keleãín, tréner

Tenisti zaãínajú v apríli
Na letnú sezónu sa tenisov˘ oddiel pripravuje v tenisovej hale v Zohore. Tu majú na‰i muÏi, Ïeny a Ïiaci moÏnosÈ trénovaÈ poãas zimy. Star‰í Ïiaci sú prihlásení do bratislavskej tenisovej súÈaÏe druÏstiev v tejto
zostave: Jakub Folt˘n, Adam Ondroviã, Radovan Zeman a Luká‰ Jáno‰. SúÈaÏ star‰ích
Ïiakov zaãína 26. apríla 2008.
K. Ondroviã, predseda tenisového oddielu

Tenisti sa pripravujú v hale v Zohore.

Jún

Júl

15.6. Stretnutie turistov bratislavského kraja
26.-29.6. JuÏné âechy - Boubínsky prales
13.7. Amon, Vápenná

Info: KST – Lozorno, predseda Alojz Dvoran, 900 55 Lozorno Zvonãínska, 248,
tel.ã.: 02/65968435 mob.ã.: 0908 114 723.
Na autobusové zájazdy sa kaÏd˘ poisÈuje samostatne.

Tenisti ìakujú za 2%
z Va‰ich daní
Tenisov˘ oddiel Lozorno ìakuje v‰etk˘m, ktorí
v minulom roku poukázali ná‰mu oddielu 2%
zo zaplatenej dane.
Údaje potrebné pre poukázanie 2% pre TO:
Právna norma: Obãianske zdruÏenie
Názov: Tenisov˘ oddiel Lozorno
IâO: 31815120
ëal‰ie informácie získate na tel. ãísle
0905384365. ëakujem.
K. Ondroviã, predseda tenisového oddielu
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