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zadarmo

Návšteva z krajiny sakúr
Kultúrna komisia OZ Lozorno privítala svetoznámych majstrov karate z Okinawy
oceánu. Onen „ružový zázrak“ vytvárajú asi
desiatky tisíc sakúr.

Slávnostné „nazdravie“ po príhovore zástupkyne starostu A. Jánošovej. Samozrejme žiadna slávnosť sa nezaobíde bez „Enem tak“.

Neudialo sa to „enem tak“, že 2. augusta,
keď úctyhodné množstvo Lozorňanov hľadalo osvieženie a občerstvenie na Rybacích
hodoch, v Kozinci sa rozdunelo sviatočné
„Vitajte u nás!“ v podaní nášho neochvejne
populárneho súboru „Enem tak“. Následný
srdečný potlesk vzdal úctu svetovým legendám okinawského goju ryu karate senseiovi
Akira Gushimu a sensejovi Eiki Kurashitovi
z ďalekého, 12 tisíc kilometrov vzdialeného
Japonska. Nevšedné, zároveň komorné a
medzinárodné podujatie „spískali“ viacerí
jednotlivci a organizácie, a to nielen bezprostredne z Lozorna. Konečným hýbateľom však bola Kultúrna komisia nášho
Obecného zastupiteľstva pod taktovkou jej
temperamentnej a organizačne neomyľnej
predsedníčky Adriany Jánošovej.
Dvaja významní svetoví majstri okinawského štýlu karate, kobudo a sebaobrany
prišli na Slovensko na pozvanie Slovenskej
federácie karate a bojových umení, aby sa
zúčastnili 44. letného medzinárodného
sústredenia v Liptovskom Mikuláši ako
znalci a učitelia. Medzi ich žiakov tiež patria takí teraz už významní „bojovníci“,
najvyššie autority v karate na Slovensku,
medzinárodní inštruktori a pro-okinawskí
aktivisti zo Stupavy ako Ladislav Klementis,
Ľubomíra Klementisová, Ján Dado a ďalší.
A tu už je len krôčik k nám. V Lozorne býva

pomerne veľká skupina nadšencov ázijských bojových umení, ktorá iniciovala oficiálne augustové pozvanie dvoch senseiov
(učiteľov). Žiadna „uhorková sezóna“!
Ako prvá sa hosťom z Okinawy, kolísky a
medzinárodného vývozcu karate, prihovorila Adriana Jánošová (ako zástupca starostu, ktorý bol v tom čase na riadnej dovolenke). Nerečnila dlho, ale „zo srdca“, pričom v
jej dobre premyslenom príhovore dokázala
ozrejmiť návštevníkom rázovitosť Záhoria,
historické osudy Lozorna a súčasné úspechy a výzvy našej dynamicky sa rozvíjajúcej
obce. Nezabudlo sa na zaslúženú poklonu
kultúrnej osobitosti Okinawy a prírodnej
kráse súostrovia. Ako dôstojného protihráča pre odvetnú ďakovnú reč okinawská strana nasadila senseia Kurashitu –
zosobnenie povestnej japonskej zdvorilosti
a diplomacie ako aj okinawskej srdečnosti a
skromnosti. Pozývajú ich do viacerých krajín, povedal medzi iným, ale oni zväčša zvolia Slovensko – pre úprimný a nekomerčný
záujem o karate a jeho filozofiu efektívnej
sebaobrany i duchovného oslobodenia a tiež
pre dôslednú organizáciu a plnenie dohôd.
Uvádzajú ako dôvod aj nádheru slovenskej
prírody. A to už je čo povedať, lebo naši
hostia žijú na chýrnom súostroví Okinawa,
ktoré sa právom prirovnáva k ružovému
zázraku v smaragdovo-zelených vodách

V súvislosti s týmito pre Japonsko charakteristickými stromami ušlo sa slova aj
neformálnemu občianskemu združeniu
Z-Orech, ktoré spája okolo desiatka domácností z Orechovej i priliehajúcich ulíc a tiež
niekoľko aktívnych sympatizujúcich. Totiž,
okrem plnej údržby úseku ulice Orechovej
popri materskej škôlke, o ktorý tí najpovolanejší zatiaľ neprejavili reálny záujem, už
niekoľko rokov združenie úplne svojpomocne vysádza sakury v najbližšom okolí. Spolu cez tridsať japonských čerešní už zdobia
dvor materskej škôlky, Kozinec a pokračujú
pri potoku ku autobusovej zástavke. Predstaviteľka Z-Orecha pripomenula všetkým
prítomným, že projekt „Tisíc a jedna sakura
pre Lozorno“ bol spontánnou reakciou na
ničivé zemetrasenie a tajfún z roku 2011,
ktoré zasiahli domovinu našich návštevníkov. Nemali by sme zabúdať, povedala, že
nič nie je samozrejmé a je preto dobré sa naučiť byť vďačnými za každý obyčajný deň v
živote bez prírodných pohrôm a politických
nepokojov. Vyzvala tiež Obecný úrad a jednotlivcov neprestávať sadiť stromy, špeciálne sakury: „Vysádzajte tieto ticho nádherné
stromy - pri radostných a smutných príležitostiach, na jar a na jeseň, keď ste skončili
školu alebo sa Vám narodilo dieťa. Darujte
ich milovaným alebo vysádzajte ich „enem
tak“.
pokračovanie na str. 3

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

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

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320

|1|

Spravodaj obce Lozorno

ročník XII : číslo 4 : júl/august 2014

Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno - 25.6.2014
Starosta informoval prítomných o nutnosti
rozšírenia kapacity ČOV na základe zlých
výsledkov rozborov splaškovej vody a vodoprávneho konania v 3/2014. Je možné riešiť financovanie dobudovania ČOV úverom,
odpredajom akcii z BVS, z Európskej banky
pre obnovu a rozvoj (EBRD), alebo z vlastných zdrojov. Je možné popri dobudovávaní
ČOV aj paralelne sa snažiť získať financie z
Envirofondu SR, alebo zo štrukturálnych
fondov. Treba sa rozhodnúť, ale rozšírenie
– dobudovanie ČOV nie je možné ďalej odkladať.
OZ v Lozorne schvaľuje vybudovanie 1.etapy - Strojnotechnologické zariadenie 4.
linky biologického čistenia a rekonštrukcia
ostatných liniek biologického čistenia a 2.
etapy - Rekonštrukcia mechanického predčistenia a zároveň ukladá starostovi prepracovať v zmysle tohto rozhodnutia dodatok
k ZoD.
OZ v Lozorne odročuje schválenie dodávateľa detského ihriska na ul. Kozinská na
základe predloženého projektu a cenových
ponúk (požiadavka mamičiek z obce) na zasadnutie OZ v mesiaci september 2014.
OZ v Lozorne schvaľuje dobudovanie chodníka pre peších od rodinných domov obyvateľov Zóny po koniec zastavanej časti obce,
smer Stupava po pravej strane a pri križovatke ulíc Zohorská - Vendelínska (Floriánek) a zároveň schvaľuje dodávateľa stavby
firmu H.L. stav. s.r.o. s najnižšou cenovou
ponukou 13 412,47 € s DPH.
OZ v Lozorne odročuje bod programu
oprava obecných ciest Orechová ul. a Vendelínska ul. v predpokladanej cene do
60 000 €, (2 x 30 000 €) podľa predloženého
projektu na najbližšie zasadnutie OZ .
OZ v Lozorne berie na vedomie plán kontrolnej činnosti HK obce na druhý polrok r.
2014 .
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku parc.č. 6098/3, odčleneného
podľa GP č. 14023679-12/2014 vyhotoveného geodetom M. Žigom ako parcela č.
6098/32 o výmere 74m2 do vlastníctva
kupujúcich Ing. Ivana Karoviča a manž.
MUDr. Solomie Karovičovej r. Velikovovej,
bytom A. Gwerkovej 21, 851 04 Bratislava v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákonač.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v cene 10 EUR/m2.
Ide o pozemok, ktorý svojím umiestnením a
využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou kupujúcich, ktorí požiadali o jeho
majetko-právne usporiadanie z dôvodu, že
tento v dobrej viere dlhodobo užívajú ako
svoje vlastníctvo.
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OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj časti
obecného pozemku parc.č. 6098/3, odčleneného podľa GP č. 14023679-12/2014,
vyhotoveného geodetom M. Žigom ako parcela č. 6098/33 o výmere 101m2do vlastníctva kupujúcichIng. Štefan Olešanského
a manž. Ľudmile Olešanskej r. Vološinovej,
bytom B.Bazovského 11, 841 01 Bratislava 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.
Ide o pozemok, ktorý svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou kupujúcich, ktorí požiadali o
majetko-právne usporiadanie z dôvodu, že
tento v dobrej viere užívajú od r. 1987 ako
svoje vlastníctvo.

Informácia o vykonaných prácach pri plynofikácii obce a odvodňovacích kanáloch.

OZ v Lozorne schvaľuje Zmluvu o budúcej
zmluve o zriadení vecných bremien medzi
obcou Lozorno a Západoslovenskou distribučnou, a.s. týkajúcej sa vybudovania silnoprúdovej prípojky v lokalite B3, „pokračovanie Cintorínskej ul.“ v zmysle územného
plánu obce.

Informácia o nákladoch na vybudovanie
obecnej cesty na ploche B3 (za cintorínom).

OZ v Lozorne schvaľuje zrušenie vecného
bremena spočívajúceho v práve prechodu,
prejazdu a položenia inžinierskych sietí cez
pozemok parc.č. 8880/89 na základe žiadosti p. Henricha Mičulíka bytom Borovicová ul. č. 963/38.
OZ v Lozorne schvaľuje dotáciu pre ŠK Lozorno na 2. polrok 2014 vo výške 15 000
EUR na energie a 10 000 EUR na športovú
činnosť, v celkovej výške 25 000 EUR.

Starosta - poukázal na nekvalitné chodníky, ktoré je potrebné postupne opraviť, čo
niekto prevzal a odsúhlasil, navyše sa v obci
stále nachádzajú pozasýpané dažďové priepuste, čo spôsobuje škodu na obecnom a aj
na súkromnom majetku.
Informácia o nutných opravách výtlkov na
obecných cestách (poškodený asfaltový povrch).
Starosta – v obci je množstvo poškodených
povrchov na obecných komunikáciách, je
potrebné opraviť výtlky.

Starosta- informoval o nákladoch na vybudovanie obecnej cesty, náklady činia cca
15 000 €.
Informácia o návrhu na spoluprácu s OPL.
Starosta - podal informáciu o návrhu na
spoluprácu s APP Lozorno, aby Obecná polícia vypomáhala a zastupovala strážnu službu v niektorých prípadoch v APP Lozorno.

Spoločenské okienko

V rôznom :
Informácia o prehľade výdavkov
Ing. Ľ. Gombita – prečo obec zaplatila
PHSR, keď nebol schválený, bývalý starosta
zvolal k pôvodnému PHSR verejné prerokovanie.
Ing. D. Gombitová – má dlhoročné skúsenosti so schvaľovaním takýchto projektov,
analýza nám dáva odpoveď, čo chce najmä
mládež, čokoľvek je v tomto dokumente zakomponované, môže o to obec v budúcnosti
žiadať.
Starosta – pripomienky p. Gombitovej boli
zapracované do PHSR, navyše doba cca 14
mesiacov bola dosť dlhá na to, aby sa poslanci k PHSR vyjadrili, respektíve prispeli
k jeho spracovaniu svojimi pripomienkami
a postrehmi. Obzvlášť, keď celé OZ tvorilo
realizačný tím pre spracovateľov PHSR. Zasadania OZ sú zo zákona verejné a je teda
právo a aj povinnosť každého občana obce
sa týchto zasadnutí zúčastniť. Informovanosť (pozvánky na OZ) boli dostatočne
spropagované.

Zomreli
Lániová Margita
Ulehla Jozef
Sabol Ľubomír

Narodili sa
Jurových Tomáš
Čaranová Vanesa
Žužič Denis
Gašparovičová Lucia
Chudá Dominika
Magdolen Matias

75 rokov
84 rokov
82 rokov
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Oficiálna časť sa uzavrela výmenou pamätných darov, pričom v elegantne a inteligentne zladenom balíčku našej samosprávy nechýbala publikácia o Lozorne. Keďže
„Enem tak“ pokračovali vo svojom ohnivom
repertoári, strhla sa spontánna slovanská
„vykrúcačka“ a Okinawčan sa priznal, že
takto tancuje po prvýkrát v jeho nekrátkom
živote. (Pre tradičnú okinawskú kultúru sú
totiž typické skupinové bezdotykové tance.)
Úplne na záver „Enem tak“ zaspievali – po
ukrajinsky – populárnu ukrajinskú pesničku s názvom „Pidmanula, pidvela“ (po slovensky „zviedla a podviedla“), čím spečatili
svoju dobrú povesť nielen ako veľmajstri
dobrej zábavy, ale aj ako politicky inteligentní občania (Ukrajina, ako vieme, je v
týchto dňoch až prismutne a nebezpečne
aktuálna). Keď našim hosťom preložili názov pesničky, filozoficky poznamenali, že
s tou neverou je to „medzinárodný problém“). So smiechom nastúpili do pripraveného voza, ktorý tentokrát bol skôr kočom:
ľudové ozdoby, krásne vyleštené kone a o
nič horší nahodený kočiš v širáku.

Spravodaj obce Lozorno
kultúrou a svojím vlastným jazykom) a odlišnosť okinawského nie športového, tradičného karate.
Vynikajúce víno a dokonalé zákusky a pochúťky lozornianskych žien uľahčujú dobrú
konverzáciu. Jedna skupinka sa snaží zistiť,
na čo si naši hostia z Okinawy potrpia najviac. Je to, celkom očakávane, príroda ako
zdroj všetkého dobra a zdravia. Zo slovenskej strany padajú také priority ako úprimnosť v medziľudských vzťahoch a štúdium
ako forma osobného rastu. Niektorí majú
záľubu v dejinách sveta. Práve v takejto skupinke sa hovorí o roku 1912, keď Japonsko
poslalo 3000 sakúr do Spojených štátov ako
znak japonsko - amerického priateľstva, o
tragickej politike a osude Japonska v druhej svetovej vojne, o atómovej bombe zhodenej Američanmi na dve japonské mestá,
o bitke za Okinawu, v ktorej zahynulo 300
tisíc civilistov, o uvalení americkej správy
na Okinawu v r. 1950 a o tom, že napriek
vráteniu Okinawskej prefektúry Japonsku
v roku 1972, sú tam stále početné americké
vojenské základne (ktoré zaberajú 233km
štvorcových z teritória Okinawy) a cez

Svetoznámi majstri karate, senseiovia Akira Gushi a Eiki Kurashita radi šíria svoje umenie na Slovensku a majú pre to dobré dôvody.

Cez rozžiarené letné Lozorno koč natriasal hostí ku priehrade do lesného chládku,
ku pohosteniu a posedeniu pri vatre, čo už
bolo v réžii stupavského Klubu karate dojo.
Guláš (skvelý a hustý!) bol veľmi horúci, a
tak mohli sme sa spýtať na jednotlivé bojové umenia a ich duchovný rozmer. Dozvedeli sme sa, že útok ako niečo prvotné
je proti zásadám karate, že techniky otvorenej (mäkkej) a zovretej (tvrdej) ruky – go
a ju - sú aj dobrými taktikami v bežnom
živote, kde je nutné striedať tvrdú zásadovosť s vyjednávacou flexibilitou. Kobudo
zase – oproti karate ako umeniu bojovať s
prázdnymi rukami – učí používať tradičné
okinawské poľnohospodárske náradie ako
zbrane. Najdôležitejšou zásadou v bojových
umeniach je však snaha očistiť sa od sebeckých a zlých myšlienok i nájsť duchovnú
slobodu. Povzbudení úprimným záujmom,
hostia vysvetľujú kultúrnu svojbytnosť
Okinawy (do roku 1879 bola samostatným
kráľovstvom Ryukyu so svojou oddelenou

Poľovnícky guláš: jeden z dôvodov, prečo sa legendy
karate cítili dobre v Lozorne.

Posledným dejstvom viac ako milého stretnutia bola hudba a spievanie pri vatre. Ako
zázrakom, skupinka prítomných, v ktorej
nechýbala ani už tu spomínaná poslankyňa
OZ, sa zmenila na spevákov a muzikantov.
Medzi nástrojmi boli aj banjo a harmonika.
Silné hlasy, skvelé, časom overené slovenské pesničky a odhodlanie spraviť radosť
zaručili úspech a potlesk. Bodku za nevšedným dňom dala pieseň o Okinawe - špeciálne nacvičená pre túto príležitosť hudobne
nadanými Lozorňanmi v japončine. Tí menej hudobne a jazykovo vybavení sa mohli

Na Kozinci sa strhlo spontánne a zároveň tradičné „Tancuj, tancuj, vykrúcaj,
vykrúcaj.“

35 tisíc amerických vojakov ... Pri tejto príležitosti sa nedalo vyhnúť spomienke na 21.
august roku 1968 v dejinách Československa a v duchu sa poďakovať za to, že všetko
sa aspoň skončilo podľa vzájomnej dohody.
Hostia medzi tým majú na starosti odpovedať na otázky o „ružovejších“ číslach. Dozvedáme sa, že najmä Naha, hlavné mesto
Okinawy, je preslávené svojim sviatkom
(matsuri) kvitnúcich sakúr. Vtedy tisíce a tisíce miestnych obyvateľov a turistov riekou
sa vlievajú do parkov mesta, aby obdivovali
krehkú, krátku ružovú krásu. Tento obrad
pozerania sa má špeciálny názov – hanami.
Len v samotnom centrálnom parku hlavného mesta zakvitne až 20 tisíc taiwanských
sakúr známych pre ich sýtoružové kvety.
Všade v parkoch hrajú dychovky, volí sa
Miss Sakura, mestom sa vinú sprievody,
v noci na stromoch sa zapaľujú lampáše.
A všade sa tancuje a tancuje.

pokojne pridať pri nekonečne opakovanom
refréne „Okinawa, Okinawa“. Tu hostia už
mali naponáhlo a lúčenie bolo neúprosné.
Nuž, zazvonil zvonec, rozprávke bol koniec.
Ale ak by niekto chcel pokračovať, môže na
jeseň zasadiť sakuru.
Emma Nežinská,OZ Z-Orech
Foto: Jakub Rybár

Nuž stáva sa: niekedy aj voz sa stane kočom. Tento
odviezol hostí z Kozinca na priehradu.

|3|

Spravodaj obce Lozorno

ročník XII : číslo 4 : júl/august 2014

Niekto bdie nad všetkým, čo sa deje

2. augusta 2014 mladá lozorňanka Monika Foltýnová zložila v Šamoríne prvé rehoľné sľuby v Inštitúte dcér Márie Pomocnice - saleziánky. A my sme boli pri tom.
by sa mohol venovať dievčatám, prišiel do
malej dediny Mornese blízko Turína, kde
sa naša spoluzakladateľka Mária Dominika
Mazzarellová venovala v tom istom štýle
ako don Bosco chudobným dievčatám. Naša
rehoľa bola založená 5.8.1872.
Čo ťa motivovalo prijať rehoľné sľuby?
Láska. Jednoducho objavíš, že si nekonečne
milovaná Bohom a to je krásne. Ženie ťa to
byť s ľuďmi, zvlášť mladými a spolu s nimi
objavovať, že sú v hĺbke srdca krásni a milovaní Bohom, i keď svet im hovorí, že sú
zlí a dobrí budú iba vtedy, ak podajú super
výkon. A to nie je pravda, to nás ničí, lebo
láska miluje nezaslúžene.
Popíš nám tvoj denný harmonogram.

Kde, kedy a ako sa v tebe zrodila túžba po
rehoľnom živote?
Asi mi táto myšlienka, že by som mohla byť
rehoľná sestra, napadla po tom, čo som bola
moje prvé leto na tábore na Ukrajine ako
misijná dobrovoľníčka. Tu som sa stretla
prvýkrát aj so sestrami saleziánkami. Bolo
to niekedy pred Vianocami 2007. Riadne
som sa toho zľakla, veď som chcela mať normálne rodinu. Odsúvala som to asi pol roka,
ale neustále sa to vracalo. Tak som povedala
jednej saleziánke, že mám „problém“ . A tak
sme sa spolu o tom všetkom raz mesačne
rozprávali asi dva roky, kým som začala v
roku 2010 formáciu v Trnave. No a ako sa
zrodila?... Neviem ako. Je to pre mňa také
tajomstvo, ktoré iba postupne objavujem.

Ale je to dobrodružstvo, ako detektívka,
postupne sa mi spájajú veci. A to je veľmi
pekné, lebo tie veci a situácie zrazu dávajú
zmysel a vidíš, že Niekto bdie nad všetkým,
čo sa deje.
V akej komunite sestier žiješ?
Momentálne žijem v komunite v Nitre,
v bytovke na sídlisku Klokočina, kde sme
3 sestry. Predtým som bývala 2 roky v Šamoríne v noviciáte.
Kto je zakladateľkou tejto rehole?
Naším zakladateľom je známy turínsky
kňaz Ján Bosco, ktorý najskôr založil bratov
saleziánov. A ako tak hľadal niekoho, kto

Stretnutie s generálnou predstavenou saleziánok Yvonne Rengouat počas púte
novicov a noviciek z Európy a Blízkeho Východu do Turína
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Návšteva rodiny

Vstávame cca o 5:30, potom nasledujú
modlitby, raňajky, na 8:00 do školy. Budem
pracovať ako asistentka učiteľky v rómskej
osade u prvákov v ZŠ v Nitre na Orechovom Dvore, poobede nejaké voľno časové
aktivity v osade. Večer chodíme na svätú
omšu do farnosti na Klokočine. Určite ešte
nejaké prípravy do školy, večerné modlitby.
No a samozrejme, ako v domácnosti, upratovanie, varenie, pranie... tak normálne ako
doma.
Aký je život v komunite sestier?
Treba prísť a pozrieť sa! Ale myslím, že spolu zažívame veľa srandy a keď sa smejeme
a vieme si odpustiť chyby, tak je dobre... za
štyri roky som mala každý rok inú komunitu sestier, každý rok je iný. Je to určite výzva
spolu rásť.
pokračovanie na str. 5
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pokračovanie zo str. 4
Ako sa cítiš ako rehoľná sestra?
Neviem, či sa vo mne vo vnútri niečo zmenilo. Ľudia si to skôr všimnú, že som rehoľná
sestra, ja si to všimnem navonok v zrkadle.
Ale myslím, že sa mám fajn.
Budeš mať aj priestor venovať sa svojmu
laickému povolaniu- učiteľstvu?
Stretko cez školský rok v Šamoríne

Stretko dievčat v Humennom

na ich ceste rastu v duchovnom, ale i občianskom a profesijnom živote. Teraz budem asistentkou učiteľky, ako som už spomínala, ale možno o pár rokov budem učiť
dejepis a nemčinu... Uvidíme.

profesijne najlepšia, ale aby ľudia možno i
cezo mňa spoznali, že Boh ich má veľmi rád.
Tak je to výzva asi pre nás všetkých pokrstených, tešiť sa z Božej lásky v každodennosti, aby aj iní objavili svoju hodnotu a
krásu, ktorá je v tom, že sme vždy milovaní
Bohom.

Je podľa teba práca rehoľnej sestry v niečom odlišná od iných povolaní?
Na toto budem vedieť objektívne odpovedať asi až po pár rokoch práce. Ale veľmi sa
mi páčil pohľad provinciála saleziánov, ktorý na kázni na mojich sľuboch hovoril, že v
našej práci nie je prioritou to, aby som bola
Po prvých sľuboch

KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV v CK Lozorno
Od septembra sa v Lozorne opäť tancuje!
Od 16.9.2014
- v utorky o 18:30 začiatočníci
- v utorky a štvrtky o 19:30 pokročilí
Máte možnosť sa naučiť pekne tancovať alebo vylepšiť svoje tanečné schopnosti
v takých tancoch ako sú: anglický valčík, viedenský valčík, foxtrot, tango, polka,
caca, jive, blues, salsa a iné.
Kurzom vás budú sprevádzať diplomovaní učitelia spoločenských tancov z tanečnej
školy Koiš.
Čaká vás 10 lekcií.
Stretávať sa budete:
-začiatočníci raz do týždňa po 60 minút (v utorky)
-pokročilí v utorky a štvrtky
Prvá hodina je 16. septembra 2014 o 18:30 h. začiatočníci a o 19:30 h. pokročilí.
Prihlasovať sa treba v pároch.
Cena za osobu (platí sa na prvej lekcii):
- dospelí: 70 €
- mládež do 18 rokov: 60 €
Prihlasovanie najneskôr do 15.9.2014 na adrese: centrum.kultury@lozorno.sk.

Nemčinári pozor!
Zápis do kurzov nemčiny na rok 2014/2015 bude
10. 9. 2014 medzi 17:00 – 18:00 h v Centre kultúry Lozorno (na prvom poschodí), alebo hláste sa na: ida.martakova@gmail.com, 0903 284 202

Čo pre teba znamená viera, život s Bohom?
Myslím, že sa to mení. Asi som počas týchto
rokov trošku viac pochopila a hlavne prijala
srdcom, že viera nie je v prvom rade o prikázaniach, pravidlách, ale že viera je vzťah s
Niekým, kto je živý, kto ma počuje, kto ma
jediný skutočne pozná, kto pri mne za každých okolností stojí a kto ma vždy rovnako
miluje. A to je krásne, to mi dáva radosť a
nádej nielen, keď „svieti slnko“, ale i keď
veci v tebe a okolo teba padajú a zlyhávajú.
Rozhovor pripravila Veronika Grófová
Foto: archív MF

Cvičenia v CK Lozorno
od septembra 2014
Bodyforming
Pondelky a Stredy
		
18:30 – 19:30
Pilates sa dočasne ruší

Krajčírstvo CHANA
ul. Krátka 4, Lozorno
- opravy, úpravy odevov
- šitie dámskych odevov
- šitie záclon, závesov a bytových 		
doplnkov
- žehlenie aj u vás doma

60
5

Och, toho je veľa. Milujem šport (futbal,
basketbal, tenis, cyklistika...), turistiku, veľkou láskou je história, cestovanie, hudba,
rada sa hrám spoločenské hry, čítam, rada
spím ... je toho veľa, ak niečo z toho vyjde,
je to super.

80
4

Čo robíš vo voľnom čase?

09
05

Naša rehoľa sa venuje výchove mladých,
takže väčšina sestier sú buď učiteľky, pracujú v CVČ resp. sa inak venujú deťom a
mladým. Jednoducho kráčame s mladými
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Dôchodcovské hodulenky

Pred Múzeom historických vozidiel

Ak sa spoja ochotní členovia výboru JDS a
Klubu dôchodcov, výsledkom je nevšedný
deň so všetkým, čo k tomu patrí, i keď predpovede počasia sú neisté a viacerých členov
to odradí.
V utorok 29.7.2014 ráno bolo v TJ Lozorno
cítiť vôňu cibule, mäsa, ktoré ešte nedávno
behalo po lese a okolo príprav sa krútili naši
zdatní majstri vo varení guláša pri predošlých našich akciách vždy úspešných - Milan
Ščasný, Milan Havel, Jano Drahoš a čistič
zemiakov Marian Suchár. Vďaka za mäso
patrí našim poľovníkom. Pred konzumáciou bola zabezpečená prehliadka historických vozidiel v Múzeu v priestoroch bývalých kasární. Sprevádzal nás Jožko Hooz,
pochvalu si zaslúži za finančnú podporu Ján
Haramia, ktorý si uctil našich členov medovinou. Po prehliadke nasledovala návšteva
Abelandu a po tejto turistike sa zbiehali
slinky na guláš a ostatné pochúťky donesené členkami.

Dážď nám na chvíľu skomplikoval priebeh
konzumu, avšak nik sa nedal znechutiť
vrtochom počasia a po jedle nasledovalo
pivko, štamperlík a zároveň zaznela harmonika nášho člena Ivana Česneka, spevom
sprevádzali dôchodcovia.

jeho vlastným osobným vozidlom a tiež zaťom s náhradným vozidlom, zároveň vďačíme Antonovi Zemanovi.

Veľká vďaka patrí Pavlovi Kotesovi, ktorý
poskytol autobus bez nároku na odmenu, i
keď porucha autobusu bola kompenzovaná

A. Hájková, Klub dôchodcov
Foto: V. Valach

Na guláši sme si pochutili

Deň ubehol a odchádzali sme z priestorov
priehrady spokojní zase s inými zážitkami.

Ivan Česnek so svojou harmonikou nás vždy rozospieva

Enem tak v Skalici
Mužský spevácky zbor „Enem tak“ z Lozorna sa zúčastnil 3.augusta 2014 na Stretnutí
mužských speváckych zborov v Skalici.

mužský zbor Šardice z Moravy, Cimbálová
muzika Pláňava zo Skalice a mužský zbor
„Urban“ .

Na túto akciu sme boli pozvaní vedúcim
Skalického zboru „Urban“ pánom Michalom Srholcom, s ktorým máme veľmi priateľský vzťah. Na vystúpení účinkovalo 6
zborov - Enem tak z Lozorna, mužský zbor
z Kátloviec, mužský zbor Dubňay z Moravy,

Vystúpenie prebiehalo na nádvorí františkánskeho kláštora, čo dodávalo slávnostnú
atmosféru. Po našom vystúpení sme mali
búrlivý potlesk. Pri našom vystúpení nechýbala naša moderátorka Adrika Jánošová,
ktorá tomu dala ako vždy správny šmrnc.
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Vystúpenia sa zúčastnili aj fanúšikovia z
Lozorna, pre ktorých pripravila riaditeľka
Záhoráckeho múzea pani Vierka Drahošová, naša rodáčka, počas akustických skúšok
prehliadku zaujímavostí v meste.
Myslíme, že sme tým prispeli k zviditeľneniu našej obce, o čom svedčí, že sme dostali
i ďalšie pozvania na vystúpenia.
Vaši speváci z „Enem tak“
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Leto v mažoretkovom súbore Soffi Lozorno

S našou vedúcou na koncoročnej opekačke na priehrade

Ani cez prázdniny my, mažoretky, neoddychujeme. Prázdniny sme začali našou tradičnom opekačkou na priehrade v Lozorne
spolu s rodičmi a ostatnými priaznivcami
nášho súboru, ktorým sme najprv predviedli to, čo sme sa počas roka naučili, potom
sme si opekali a nakoniec sme sa spoločne
vybláznili pri rôznych spoločných hrách.
No najväčším prekvapením na opekačke
bolo vystúpenie našich štyroch odvážnych
mamičiek, ktoré si pre nás pripravili tiež
zostavu so strapcami a musíme ich pochváliť za ich šikovnosť a odvahu – veď len štyri
tréningy im stačili na to, aby si tento tanček
pre nás pripravili.
V dňoch od 13.7. do 18.7. sme mali naše
prvé mažoretkové sústredenie, ktoré sa
konalo na Kamennom Mlyne. Sústredenia
sa zúčastnilo 17 dievčat a našej pani vedúcej pomáhala teta Anička Kovaničová. Užili
sme si týždeň plný hudby, tanca, zábavy aj
športu. Okrem toho, že sme si precvičovali

Mažoretkové sústredenie na Kamennom mlyne

naše zostavy nacvičili sme si aj jednu novú,
učili sa nové mažoretkové prvky, kúpali sme
sa v bio bazéne, hrali minigolf, mali sme
opekačku a tiež aj športovú olympiádu. No
jednoducho bol to super týždeň, ktorý si určite na budúci rok zopakujeme.
Touto cestou by sme chceli poďakovať firme
Lozorno spol. s r.o., za zabezpečenie pitného režimu na sústredení.

nás 13. septembra čaká mažoretková súťaž
v Trenčíne. Budeme sa snažiť čo najlepšie
reprezentovať Lozorno, preto nám, prosím,
držte palce.
Vaše mažoretky a Dana Hurbaničová,
vedúca krúžku
Foto: Lucia Hájniková

Šk.rok 2014/2015 bude už šiesty, čo existuje náš súbor a keďže vekovo postupujeme
do vyšších kategórií, budeme sa tešiť, ak
naše rady rozšíria dievčatá, ktoré budú v prvom ročníku na ZŠ; ale chceme si vytvoriť aj
tzv. prípravku, t.j. dievčatká v škôlke – tak
dievčatá neváhajte prihlásiť sa do krúžku a
tým posilniť naše rady.
I keď ostatné krúžky na základnej škole
začínajú až v októbri, my, mažoretky, začíname hneď od začiatku septembra, pretože

Štyri odvážne mamičky predviedli zostavu so strapcami

Hodovalo sa do rána

DJ Palo Knotek vie, ako nás zabaviť

Naši rybári zorganizovali 2.septembra
2014 na priehrade v Lozorne už tradičné
Rybárske hody, na ktorých sme si mohli
opäť zamaškrtiť na chutnej rybke či iných
pochúťkach pre nás pripravených. O zábavu
a do tanca nám vyhrával DJ Palo Knotek a

že nám bolo dobre svedčí aj to, že poslední
„hodovníci“ odchádzali až v skorých ranných hodinách. Ďakujeme a o rok dovidenia!

Naši spokojní hodovníci

V letnej kuchyni bolo teplo nielen rybám, ale aj majstrom kuchárom

Foto: Fronc Stanislav
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Pozvánky na pripravované podujatia
Miro Gavran -

Všetko o ženách

21.9.2014 o 19:00 hod. v CK Lozorno

Pozývame vás na úspešné divadelné predstavenie - komédiu od
chorvátskeho dramatika M.Gavrana „Všetko o ženách“.
S mimoriadnym úspechom sa hrá nielen na domovskej scéne Divadla v podpalubí v Bratislave, ale i mnohých mestách po Slovensku.
„Všetko o ženách“ je komorná divadelná hra zo súčasnosti, úspešne
uvádzaná na viacerých svetových scénach. Divadelná hra v preklade
J. Jankoviča hovorí veselo aj vážne o ženách, o vzťahoch, o rôznych
životných a vekových etapách.
V hre účinkuje trio skvelých herečiek, známych z televíznych obrazoviek: Andrea Karnasová, Bibiana Ondrejková a Andrea Profantová.
Predstavenie plné humoru sa stretáva s veľkým ohlasom a záujmom
divákov.
Vstupné: 8 €

Súťaž o pohár starostu obce
Dobrovoľný obecný hasičský zbor v Lozorne usporiada dňa 27.9.2014 o 14:00 hod. na
štadióne ŠK Lozorno „Hasičskú súťaž v Požiarnom útoku s vodou Muži- ženy“ . Táto súťaž je
už piaty ročník o Pohár starostu obce, na ktorú vás srdečne pozývame.
Jaroslav Urban st., výbor DOHZ Lozorno

Víno milovali a modlili sa k nemu už kniežatá Veľkej Moravy
Spevácka skupina LOZA v spolupráci s OÚ Lozorno Vás pozýva na

Štvrté popoludnie vinohradníckych a vinárskych piesní
V nedeľu 28.septembra 2014 o 15:00 hod. sa v Centre kultúry Lozorno predstavia hostia
z Moravy a Slovenska.
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Patrónke Slovenska poklonu vzdávajme!
V nedeľu 5. októbra 2014 o 15:00 hod.
sa uskutoční vo farskom kostole v Lozorne
POPOLUDNIE PIESNÍ VENOVANÝCH
SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII
Privítame súbory Chorus Augustini, Nádej, Glória, ženy z Lozorna a LOZA.
Srdečne Vás pozývajú organizátori podujatia LOZA v spolupráci s farským
úradom v Lozorne.
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Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
14.9.2014 o 16:00 hod.
CHLAPČEK SYNČEK
Divadlo Jaja
Chlapček synček býva s ockom. Vo svojej izbe má krásne hračky a
všetko, čo si len želá. Keď sa ráno zobudí, zistí veľké preveľké tajomstvo. Lenže nie také, ktoré by sa mu páčilo. Trucuje a fučí sa. Ľahne
si do postele a vydá sa na dlhú snovú cestu, ktorá mu pomôže všetko
vyriešiť.
Vstupné: 2 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.

MC Muška sa po lete opäť aktivizuje - Začíname 7. septembra
Na september/október ďalej pripravujeme

Pravidelné aktivity 2014

(viac info zverejníme neskôr):

Deň/Čas

Doobeda

Poobede

Pondelok

-

15:00 - 17:00 /Herňa/

Utorok

10:00 - 10:45 /Cvičenie pre
mamičky s deťmi/

-

Streda

-

15:00 - 17:00 /Herňa/

Štvrtok

10:00 - 11:30 /Aktivity pre tvorivé rúčky spojené s herňou/

-

Piatok

-

-

Vstupné:
Herňa: 1 Euro/dieťa, rodina (malé občerstvenie pre deti, káva/čaj
pre mamičky v cene)
Novinka! Permanentka za 10 Euro – platí na všetky vstupy do
herne do konca roka!
Cvičenie pre mamičky s deťmi/Tvorivé dielničky: 3 Eurá

Hľadáme učiteľku angličtiny pre deti od 2 do 4 rokov!
Viac info: 0908662617, 0915744911,
mcmuskalozorno@gmail.com

Pre detičky:
- Angličtina (hľadáme učiteľku)
- Tvorivé dielničky s Marcelkou z HAPPY
Pre mamičky:
- Prednášky o výžive, zdraví detí (výživa detí, očkovanie)
- Beauty večer s minikurzom líčenia
- Tvorivé večery pre mamičky (háčkovanie, iné)
- Prednáška o výchove
- Cyklus prednášok pre budúce/“čerstvé“ mamičky (prirodzený
pôrod, vzťahová väzba, dojčenie, bezplienková metóda, šatkovanie)

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MC MUŠKA
7. septembra 2014 od 15:00 hod.
Poďte s nami slávnostne a veselo odštartovať novú sezónu! Bude
pre vás pripravené občerstvenie, tvorivé dielničky, hračky, pesničky, prekvapenia pre deti i rodičov.
Vstup voľný, občerstvenie za malý poplatok na podporu MC.

CVIČENIE PRE MAMIČKY S DEŤMI

19.9.2014 od 15:00 – 18:00 h na dvore MC Muška v Lozorne.

V utorky, od 10:00 v MC Muška.
Pokračujeme 16. septembra 2014! Otvorené hodiny (možnosť
sa pridať kedykoľvek).
Cena: 3 €
Povinné prihlasovanie dopredu na: mcmuskalozorno@gmail.com
alebo 0915744911/0908662617

Kontakty:

Odborná prednáška FENG SHUI BYTU, BAGUA

Tel: 0915711911, 0908662617
FB: www.facebook.com/mcmuskalozorno
Mail: mcmuskalozorno@gmail.com

Pozývame všetkých, ktorí hľadajú harmóniu, pohodu a radosť v
priestore, ktorý ich obklopuje dňa 30. septembra 2014 o 17:30
do MC Muška.
Prednášajúci: MUDr. Michal Patočka
Vstupné: 8 €
Prednáška sa uskutoční iba pri naplnení minimálnej kapacity,
preto Vás prosíme o potvrdenie účasti dopredu najneskôr do 28.
9. 2014.

BURZA DETSKÉHO OBLEČENIA

Nájdete nás v areáli MŠ Lozorno na Orechovej ulici, miestnosť
pri kotolni

Tešíme sa na všetky detičky!
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Učiť sa cudzí jazyk je ľahké. Treba len začať v správny čas a správnym spôsobom.

Jazykové kurzy angličtina „Start Right“ môžu začať aj v Lozorne!
Prihlásiť sa bude možné na prvom rodičovskom združení.
Program START RIGHT je určený deťom na
základných školách vo veku od 6 do 12 rokov. Súkromná jazyková škola International
House Bratislava ponúka tento program už
od roku 2005. Od roku 2013 sme v sieti škôl
MŠ SR. V súčasnosti učíme spolu viac ako
300 žiakov na rôznych základných školách
v Bratislave.

• Vyberáme najvhodnejšie učebnice pre
daný vek, úroveň žiaka a celej skupinky.
• Učitelia používajú počas výučby ďalšie pracovné listy a doplnkové materiály.

Hodnotenie a certifikát z angličtiny:

• Výučba prebieha v angličtine. Deti sa učia
hravou formou komunikovať v cudzom jazyku, pričom písanie sa stáva pravidelnou
súčasťou výučby až od druhého ročníka.

• Deti sú počas školského roka učiteľmi hodnotené v takzvaných reportoch (správach).
Hodnotenie v anglickom jazyku je percentuálne a slovné. Učitelia ho vypracovávajú
dvakrát v školskom roku, a to na konci
januára (polročný report) a na konci júna
(koncoročný report). Reporty posielame rodičom priamo na ich emailovú adresu.

• Učiteľmi sú skúsení, osobitne vybraní anglickí a slovenskí lektori, ktorí sú vyškolení
pre prácu s deťmi.

• Na konci školského roka deti dostávajú
Certifikát International House Bratislava
o absolvovaní kurzu.

• Hodiny Start Right časovo nadväzujú na
kmeňovú výučbu žiakov v jednotlivých ročníkoch ZŠ.

• V treťom až šiestom ročníku ZŠ majú deti
možnosť získať medzinárodne uznávaný certifikát Cambridge English: Young
Learners (YLE), a to po absolvovaní cambridgeských testov vytvorených skúškovým centrom Cambridge English Language
Assessment, Part of the University of
Cambridge. Každoročne ich robí niekoľko
stotisíc detí po celom svete. Testy sú vynikajúcim nástrojom motivácie detí, overujú
ich pokrok v angličtine, budujú ich sebavedomie a kladú pevný základ pre ich budúce
štúdium. Ich úspešné absolvovanie preukazuje dosiahnutú úroveň angličtiny podľa
medzinárodne uznávaných štandardov.

Jazykové kurzy angličtina „Start
Right“ – popis kurzu

• Kurzy prebiehajú v priestoroch ZŠ, aby
deti na hodiny Start Right nemuseli dochádzať.
Intenzita výučby: 2 × týždenne po 45 minút
Počet detí v skupinke: maximálne 10

Jazykové kurzy angličtina „Start
Right“ – popis kurzu
• Učebný plán sa odvíja od vybraných materiálov zodpovedajúcich veku detí.
• Do plánu sú zakomponované aj aktuálne
témy, ako sú Vianoce, Veľká noc alebo Halloween.

Učebné materiály pre jazykové kurzy
angličtiny „Start Right“:

Komunikácia s rodičmi:
• Učitelia vypracovávajú polročné a koncoročné reporty (správy) o deťoch.
• V spolupráci s vedením ZŠ sa zúčastňujeme na jednom z rodičovských združení v
školskom roku.
• Dvakrát za školský rok organizujeme Deň
otvorených dverí, kedy majú rodičia možnosť zúčastniť sa vyučovacieho procesu.

Registrácia a platba za vyučovanie
angličtiny od IH Bratislava:
• Jeden školský rok je rozdelený na dva semestre, ktoré zodpovedajú polrokom školského roka.
• Administratívu spojenú s platbou za každý
semester zabezpečuje International House
Bratislava.
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• Kapacita programu Start Right je obmedzená počtom 10 detí v skupinke.

Jazykové kurzy angličtina „Start
Right“- cena
• Prihláška sa vypĺňa na celý školský rok,
pričom sa za kurz platí v dvoch splátkach.
• Cena za hodinu je 5€. Cena za každý polrok pri výučbe 2x do týždňa (priemerne 40
vyučovacích hodín za polrok) je 200€. Prvá
splátka sa platí na začiatku školského roka,
druhá splátka sa platí v januári.
• Cena kurzu je vrátane vyučovacích materiálov a cambridgeských skúšok v 3. a 5.
ročníku.

Čo o nás povedali:
„S minuloročným kurzom sme boli nesmierne
spokojní - rodičia aj dieťa - a budeme veľmi
radi, ak náš syn bude ďalej pokračovať.“
Maťkova mama pri prihlásení syna do skupinky Start Right (4.ročník)
„Anglina v škole ma nebaví, len anglina s Emily
stojí za to.“
Riško z 2.ročníka o hodinách s našou lektorkou Emily
„A pošlite nám, prosím Vás, aj tohto roku takých dobrých lektorov! Boli úžasní, deti ich
zbožňovali!“
Kmeňová učiteľka angličtiny žiakov 5. ročníka o našich lektoroch na ich ZŠ
„Ďakujem za výsledky testovania. V jazykovom kurze bude Marek pokračovať aj budúci
rok, veľmi sa mu páči a mne tiež, keďže vidím
progres :)“
Mamička žiaka 6.ročníka
Viac informácií sa dozviete na prvom
rodičovskom združení vo vašej
Základnej škole v Lozorne a na
www.ihbratislava.sk
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Spravodaj obce Lozorno

Z denníka obecnej polície
trolovala viackrát.
- Hliadka OP bola vyslaná na cestu smerom
záhradkárska osada Podzbrodka, kde mali
údajne zrezávať stromy. Samotným šetrením bolo zistené, že pracovníci firmy drevodom Rajec odrezali konár, nakoľko potrebovali prejazd kamióna na Podzbrodku
– vec na mieste vybavená. Prítomný bol aj
predseda urbárov.

Marec
- Obecná polícia (ďalej OP) bola požiadaná
príslušníkmi z OO PZ Stupava o kamerový
záznam zo Športového nám., nakoľko malo
prísť ku krádeži vlámaním do objektu TJ
Lozorno počas zábavy. Kontrolovaný záznam s negatívnym výsledkom. Hliadka dala
tip na páchateľov a spoločne s hliadkou OO
PZ Stupava vykonala šetrenie ku skutku,
kde ako podozriví boli občania z Lozorna.
Následne bolo vykonané pátranie po podozrivých osobách, ktoré však neboli nájdené.
Dodatok: Poverený príslušník z OO PZ Stupava k danej veci obvinil občanov z Lozorna.
- Hliadka OP prevzala oznámenie o ležiacej
osobe na ul. Nová. Na mieste bolo zistené,
že sa jedná o občana z Lozorna, ktorý spadol
a zaspal v dôsledku požitia značného množstva alkoholických nápojov. Menovaný bol
odprevadený hliadkou do miesta trv. bydliska. Vonkajšie zranenia neboli viditeľné, ani
osoba si nesťažovala na žiadnu bolesť.
- Osobne na OP oznámil občan z Lozorna,
že mu cca. o 10:00 h volala jemu neznáma
žena, ktorá sa nepredstavila a povedala mu,
aby bol dnes doma o 11:00 h, kvôli odpisu
vody, elektriny a plynu. Okolo 11:30 h prišiel k nemu domov neznámy muž, vek asi
25 rokov, vysoký asi 175-180 cm, slušne
oblečený, ktorý mu uviedol, že chce skontrolovať plynovú prípojku a že adresu mu
poskytli na Obecnom úrade. Osoba stála
po celý čas vonku na ulici. Oznamovateľ
ďalej uviedol, že osobu priviezol jeho kamarát, ktorého však nevidel, taktiež nevidel
vozidlo. Oznamovateľ bol poučený, čo má
urobiť, ak by sa k nemu vrátil, alebo prišli
iné neznáme osoby. Taktiež bol poučený o
tom, že chodia rôzne osoby, ktoré sa vydávajú za ľudí ktorí odpisujú vodu, plyn alebo
elektrinu pričom od starých ľudí vylákajú
podvodným spôsobom peniaze.
- V nočných hodinách bolo skontrolované
Centrum kultúry, nakoľko bola spustená
signalizácia - alarm. Bez narušenia.
- Taktiež v nočných hodinách volala občianka, že na Hlavnej ul. pri reštaurácii u Celáka
vykrikuje nejaká osoba a chodí do stredu
cesty. Počas preverovania sa tam žiadna
osoba nenachádzala. Hliadka miesto skon-

- OP bolo telefonicky nahlásené, že na Artézskej studni kradnú kábel zo stĺpa. Hliadka na mieste do príchodu príslušníkov OO
PZ Stupava zaistila dve osoby a to dvoch
bratov z Rohožníka. Vo vozidle mali naložený kus hliníkového kábla a druhý sa snažili
odrezať zo stĺpa. Hliadka OO PZ Stupava
po príchode na miesto si prípad prevzala a
predviedla osoby na oddelenie OO PZ Stupava.
- Hliadka prijala oznámenie o pohybe osôb
so psami v areáli ZŠ. Osoby boli na mieste
poučené o zákaze pohybu psov v školských
zariadeniach a z areálu školy vykázané.
- Hliadka preverila oznam o nepovolenom
výrube stromov za Abelandom. Zistené, že
výrub je povolený a je pod dohľadom.
- Vo večerných hodinách oznámil na OP občan ubytovaný na ubytovni Športové nám.,
že na schodoch ubytovne sa nachádza Róm,
ktorý je značne pod vplyvom alkoholu. Na
mieste bolo zistené, že sa jednalo o miestneho občana, ktorý v ubytovni nebol ubytovaný a bol z priestorov vykázaný.

Apríl
- Hliadka Obecnej polície riešila pokus vlámania do garáže na ul. Zvončínska, pričom
bolo zistené, že neznámy páchateľ poškodil
garážové dvere avšak do garáže sa nedostal.
- V poobedňajších hodinách bol v lesnom
poraste za ul. Jelšovou riešený občan, ktorý tam vypaľoval káble. Bola mu udelená
bloková pokuta, ktorú má uhradiť a miesto
následne vyčistil.
- OP telefonicky oznámila vedúca predajne
COOP Jednota, ul. Železničná, že na predajni má dva ks falošných bankoviek v nominálnej hodnote 1 ks 100,-€ a 1 ks 20,-€. Z
dôvodu vecnej príslušnosti vec odovzdaná
príslušníkom OO PZ Stupava.

ktorá tam spala a odmietala komunikovať.
Na mieste bolo hliadkou zistené, že sa jedná o trhovníčku z trhového miesta, ktorá
po požití približne 2 l vína v čakárni spala a
nedokázala v tomto stave riadne komunikovať. Celá vec bola na mieste doriešená a vec
oznámená zamestnávateľovi trhovníčky.
- V nočných hodinách bolo hliadke nahlásené, že na ul. Zvončínska pred domom leží
opitý muž a predtým ležal na ceste. Hliadka
na mieste zistila totožnosť osoby. Jednalo
sa o pána z Bratislavy. Tento uviedol, že je
u sestry na návšteve, pričom ale nakoniec
hliadka zistila, že ona býva v Jabloňovom. Z
dôvodu bezpečnosti bol odvezený do Jabloňového .

Máj
- Hliadka na základe žiadosti OO PZ Stupava vykonala súčinnosť pri organizovaní dopravy ul. Nová a Športové námestie pre RZP
a Leteckú záchrannú službu.
- OP zabezpečovala dopravu počas akcie
Míľa pre mamu, ktorá sa konala na trase
priehrada - Abeland.
- Hliadka vykonávala asistenciu záchrannej
službe, ktorá zobrala občana z Lozorna po
požití liekov. Hliadka na žiadosť OO PZ
Stupava ako aj záchrannej služby vykonala
eskortu až do Malackej nemocnice.
- Hliadka opätovne vykonala asistenciu záchrannej službe, ktorá zobrala občana po
sebapoškodzovaní.
- Počas konania Majstrovstiev dobermanov, ktoré sa konali v Lozorne, vykonávala
Obecná polícia zvýšenú hliadkovú činnosť,
pričom neboli zaznamenané žiadne protizákonné udalosti.
- OP preverovala oznámenie a to nedovolenej skládky resp. vývozu z búraniska v smere za Abelandom. Šetrením na mieste bolo
zistené, že navážka je na prístupovej ceste
z pravej strany Abelandu a je tam na spevnenie cesty, ktorá je za dažďa neprejazdná.
- Prijatá správa o narušení objektu budovy
OU. Objekt fyzicky skontrolovaný - bez narušenia.

Jún

- Občan z Lozorna nahlásil vlámanie do
stavebnej búdy na ul. Zvončínska a krádež
vŕtačky a predlžovacieho kábla, vec postúpená PZ SR ako vecne a miestne príslušnému orgánu.

- Hliadka počas služby vykonala kontrolu areálu Základnej školy, počas priebehu
osláv MDD, kontrolu verejného poriadku
počas celého trvania akcie – k narušeniu verejného poriadku ani celého priebehu akcie
neprišlo.

- V čase o 11:00 hod. nahlásila detská lekárka neznámu ženu v čakárni ordinácie,

pokračovanie na str. 12
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pokračovanie zo str. 11
- Hliadka počas obchádzkovej služby zistila
a našla psa yorkshirského teriéra. Tento bol
vrátený majiteľke, ktorá pochádza z Lozorna.
- OP prijala oznámenie, že na križovatke
ulíc Staničná – Kozinská vedľa vozovky leží
osoba. Na mieste zistené, že sa jedná o občana z Lozorna, ktorý nejavil známky života.
Na miesto sa dostavila RZP, hliadka OO PZ
Stupava. Ošetrujúci lekár konštatoval na
mieste smrť. Na miesto na neskôr dostavil
ohliadajúci lekár, ktorý sa na mieste nevedel
vyjadriť k príčine smrti, preto nariadil zdravotno - bezpečnostnú pitvu. Telo nebohého
bolo odvezené pohrebnou službou ECKER z
Malaciek do USL Antolská. V uvedenej veci
naďalej pokračuje z dôvodu vecnej príslušnosti OO PZ Stupava.
- Hliadka prijala telefonické oznámenie,
že na ul. Novej leží na chodníku osoba. Po
príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná
o obyvateľa Lozorna, ktorý bol značne pod
vplyvom alkoholických nápojov, pričom
si ľahol na cestu aj s bicyklom. Z dôvodu

ochrany života a zdravia bol občan odvezený do miesta svojho bydliska.
- Hliadka Obecnej polície počas Sviatku
hudby v Lozorne v CK Lozorno vykonávala
dozor nad cestnou premávkou v okolí CK,
ako aj verejného poriadku podľa potreby
usporiadateľov.
- Preverovanie oznamu ťažby dreva v smere
za Abelandom pričom šetrením na mieste bolo zistené, že prerezávku vykonávajú
štátne lesy.

Júl
- Počas hliadkovej služby v katastri obce
bol v priestore križovatky ciest v smere na
obec Stupava zistený prívesný vozík v priekope, lustráciou v evidencii bolo zistené, že
prívesný vozík bol dňa odcudzený v meste
Bratislava. Vec postúpená k riešeniu OO PZ
ako vecne príslušnému orgánu.
- Hliadka preverovala dopravnú nehodu,
ktorú oznámil maloletý z Lozorna pričom

uviedol, že ho pri križovatke Slnečná, Potočná zrazilo vozidlo a z miesta nehody
vodič ušiel. Hliadka skutočnosť oznámila
dopravnej polícii a poškodeného odviezla
domov rodičom s tým, že doporučila, aby
podľa pokynov dopravného policajta navštívili urýchlene lekára a následne celú vec
nahlásili osobne v Malackách na polícii.
- OP vykonala preverenie alarmu na ZŠ.
Hliadka celý objekt skontrolovala a nezistila
žiadne narušenie objektu.
- Hliadka vykonala asistenciu pracovníčkam
OÚ OSVaR u rodiny v Lozorne na ul. Jelšová. Pri komunikácii s pracovníčkami bola
agresívna a nechcela komunikovať. K danej
veci hliadka spracovala záznam.
- Na Obecnú políciu oznámil občan Lozorna, že syn sa im vyhráža, že ich pozabíja a
robí doma výtržnosti. Po privolaní OO PZ
Stupava ako aj RZP bola vykonaná asistencia v súčinnosti so štátnou políciou na psychiatrické oddelenie nemocnice v BA.

Turisti v lete
Turistický oddiel pokračoval vo svojej činnosti podľa ročného plánu. 26.6.2014 sme
sa zúčastnili na Zraze turistov bratislavského regiónu, ktorý sa konal v Malých Karpatoch, v lokalite Čertova dolina. Túru sme
začínali v Sološnici a pokračovali sme po
zelenej značke cez časť Betlehem na Veľkú
Vápennú (734 m). Po zostupe do doliny sme

sa stretli s našimi dobrými priateľmi z turistického oddielu z Modry a spolu sme prešli
do Čertovej doliny, kde sa uskutočnil zraz.
Po príhovore predsedu regiónu p. Mariána
Pavloviča sme sa rozplývali nad krásou tejto
lokality. Boli sme milo prekvapení týmito
kamennými a skalnatými výtvormi prírody.

I keď Karpaty máme prechodené, túto časť
sme nepoznali, lebo sem nevedie turistická
značka. Dôvodom je výskyt vzácnych biotopov - toto územie je chránené. Spokojní sme
prešli cez Vývrat do Kuchyne a linkovým autobusom sme sa vrátili domov.
12.7.2014 sme urobili podľa plánu túru z
Naháča na veľmi pekné a zaujímavé miesto Katarínka, kde je zaujímavá zrúcanina
kláštora zo 14.storočia. Veľmi nás potešilo,
že sa táto pamiatka vďaka dobrovoľníkom
opravuje. Z Katarínky sme prešli na Dobrú Vodu, kde sme si prezreli cintorín na
ktorom sú pochovaní slovenskí dejatelia. Z
Dobrej Vody sme pokračovali do Brezovej,
kde skupina slabších turistov zostala poprezerať si miestne zaujímavosti a tí zdatnejší
vyšliapali na Bradlo a uctili si pamiatku
pánov Štefánika a Jurkoviča (architekta pamätníka).
27.7. 2014 sme mali v kalendári podľa ročného plánu túru „Poznaj lozornské hory“.
Túto túru sme si naplánovali z Lozorna po
žltej značke na Skalu a pokračovali sme na
modrú značku do Prepadlého a za výdatného dažďa sme sa dostali na Košiariská, kde
sme sa trochu osušili a občerstvili. Potom
sme pokračovali pri priehrade u Kubinového kríža cez Mundukovú na Širokú alej a domov. Veríme, že i táto túra naučila viacerých
účastníkov orientovať sa v našich prekrásnych horách.
Milan Havel, KTL

Na Bradle pri pamätníku
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Vysokohorská turistika

Mont Blanc a my: zľava Peter Jakubec, Erika Dvoranová (15 r) a Alojz Dvoran

Každý rok sa náš klub zúčastňuje stretnutia vysokohorských turistov. Tak sa stalo
aj tento rok v dňoch 26.-30.6.2014 v Tatranskej Lomnici. Tento rok sme si vybrali
spomedzi tatranských končiarov výstup na
neznačkované štíty Končistú (2.536 m) a
Vysokú (2.560 m). Na Končistú sme začali
vystupovať z Vyšných Hágov vedľa Batizovského plesa a hrebeňom na Končistú. Zostupovali sme Štôlskou dolinou, pokračovali
na Ostrvú, Popradské pleso a Štrbské pleso.
Po pohľade z Končistej na Vysokú sme sa
rozhodli, že tento vrch vynecháme, pretože
bol veľmi zasnežený, a namiesto toho na
nasledujúci deň vystúpime na Veľký Mengusovský štít (2.434 m). Počasie nám počas
výstupov prialo, takže nám znova pribudli
dva nové výstupy vo Vysokých Tatrách.
V dňoch 18.-20.7.2014 náš klub zamieril do
Rakúska s cieľom vystúpiť na vrchol Dachsteinu (2.996 m). K výstupu na tento vrchol
je potrebná poriadna výstroj, okrem mačiek
hlavne feratový set, pretože je to skalnatý
vrch, vedú k nemu dve feraty prerušené pod
vrcholom ľadovcom, na ktorom sa dajú ro-

Už nám chýba len pár krokov

biť zimné športy po celý rok. Spodná ferata
je náročnejšia - počas výstupu sme stretli
turistov, ktorí sa vracali späť, lebo nemali
dostatok odvahy a skúsenosti preliezť túto
feratu. Po úspešnom absolvovaní výstupu na Dachstein sme navštívili ľadovcovú
jaskyňu a malebné mestečko Hallstatt zapísané v zozname pamiatok UNESCO.
Po pozornom sledovaní počasia na internete sme sa rozhodli, že toto je ten pravý
čas na výstup na Mont Blanc (4.810 m).
5.8.2014 sme vyrazili o 4:00 hod ráno a po
12-hodinovej jazde a prekonaní 1.200 km
sme dorazili do dedinky Les Houchse. Tu
po pol hodinovom vybalení sme sa vyviezli
lanovkou do výšky 2.300 m a následne sme
vystúpili 400 m do kamenného domčeka,
kde sme prenocovali v spoločnosti turistov
z Poľska a Holandska, ktorí tak isto mali v
úmysle vystúpiť na vrchol. V nasledujúci
deň sme pokračovali vo výstupe na chatu
Gutier. Nakoľko i ostatní turisti sledovali počasie a vedeli, že tieto dva dni budú
pekné, chata bola plne obsadená, preto
sme spali na zemi. Pod sebou sme mali len

karimatky. Boli sme oblečení kompletne
ako pri výstupe, nohy sme mali vložené v
ruksakoch. Výstup sme začali budíčkom o
1:00 hod ráno po hodinovej príprave či už
výstroja, jedla a tekutín sme o 2:00 hod
vyrazili v mačkách naviazaní na lane a s čelovými lampami na vrchol. Počas výstupu
sa električky predbiehali. Električky tvoria
skupiny dvoch až piatich turistov. Výstup
prebiehal pomalším tempom, nakoľko sme
neboli dostatočne aklimatizovaní. Trocha
nám začali omŕzať prsty na nohách a rukách, lebo začal fúkať silnejší vietor a pocitová teplota bola -15 ˚C. Aby sme sa troška
posilnili, zastavili sme sa cestou v bivaku na
Valotke. Mali sme problém dostať sa dovnútra, pretože tam bolo plno, ale na chvíľu
sme sa predsa pretlačili, postojačky sme sa
posilnili nejakou tyčinkou a trochou teplého čaju z termosky a pokračovali ďalej. Nad
Valotkou začínajú žiletky - tak hovoríme
úzkym hrebeňovým výstupom. Tento rok
boli najostrejšie z tých štyroch výstupov,
ktoré som ja absolvoval na Mont Blanc. O
8:00 hod sme stáli na vrchole: okrem mňa
moja dcéra Erika, ktorá má 15 rokov a Peter Jakubec. Na vrchole po objatí a vrcholovom drinku sme sa fotili na všetky strany,
počasie bolo stále ako vymaľované. Asi po
30 min sme začali zostup. Cestou sme sa zastavili na Gutier v kamennom domčeku, kde
sme nechali spacáky a pretože sme nestihli
ľanovku, zostúpili sme do dedinky Les Houches peši. Cestou sme sa občerstvovali čučoriedkami, spoločnosť nám robili kamzíky,
kozy, kravičky, ovečky. Výstup sme ukončili
príchodom k autu o 21:00 hod: prekonali
sme prevýšenie 2.500 m a dĺžka zostupu
bola 3.300 m. Posledný nocľah v karimatkách v spacáku sme absolvovali pod údolnou stanicou lanovky. Na druhý deň potom
nasledovala prehliadka mesta Chamonix ,
nákup suvenírov a návrat domov.
Alojz Dvoran, KTL

Na vrchole Dachsteinu

| 13 |

Spravodaj obce Lozorno

ročník XII : číslo 4 : júl/august 2014

Lozorno Cup 2014

Predposledná júnová sobota patrila už po
piatykrát v rade turnaju v malom futbale,
ktorý nesie názov Lozorno Cup. Dejiskom
tohto športového podujatia bolo ako obvykle ihrisko s umelou trávou nachádzajúce sa v
areáli Základnej školy.
Do turnaja sa i tento rok prihlásilo 7 mužstiev, ktoré sa medzi sebou vzájomne stretli
v jednej základnej skupine. Lozorno Cup s
poradovým číslom päť navštívili tímy, ktoré boli úplnými nováčikmi, ale i také, ktoré
svoju účasť zopakovali už po niekoľkýkrát.
Súboje o štyri semifinálové miestenky priniesli v mnohých prípadoch drámu až do
konca. Už počiatočné duely naznačili, kto
bude ašpirovať na popredné priečky, avšak
futbal je aj o prekvapeniach a niektorí favoriti svoju úlohu napokon nezvládli. Vo
väčšine zápasov sa hral atraktívny útočný
futbal, ktorý sa musel prítomným divákom
páčiť. Okulahodiace akcie, exportné góly, či
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vycibrená technika niektorých jednotlivcov
sú presne tie veci, ktoré zvyšujú hernú kvalitu turnaja.
Kvarteto, ktoré sa tešilo z postupu do semifinále vytvorili Kanárici (Malacky), Palculienky (Stupava), Sweet boys (Lozorno,
FC Santos /Lozorno). V prvom semifinále
si výborne hrajúci Kanárici poradili so Santosom, ktorý totálne vybuchol a prehral
hladko 0:4. Druhé semifinále zvládli lepšie
skúsenejšie Palculienky, keď zvíťazili nad
Sweet boys 5:2. V zápase o 3. miesto Sweet
boys okolo Kristiána Foltýna doslova deklasovali oslabený FC Santos rozdielom 5:0 a
získali tak zaslúžený bronz. Finále prinieslo
skôr taktickú bitku, ktorú s prehľadom ukočírovali Palculienky a získali tak svoj druhý
titul na tomto športovom podujatí, čo sa
dovtedy nikomu nepodarilo. S Kanárikmi si
poradili v pomere 2:1.

Je mojim prianím, aby sa z Lozorno Cup
stala tradícia, ktorá pritiahne čo najviac
nadšencov futbalu. Ďalší ročník je na programe síce až o rok, no už teraz by som chcel
srdečne pozvať všetkých tých, ktorí milujú
futbal a chcú si zmerať svoje sily s ostatnými
a baviť sa touto nádhernou hrou.
Nezabúdam však ani na tých, bez ktorých
by sa mi toto podujatie nepodarilo zorganizovať . Úprimné ďakujem preto patrí:
všetkým zúčastneným mužstvám, mojej
rodine a najbližším, Jurajovi Hricovi, Jakubovi Vrbinčíkovi, Stanovi Gajdošovi, Lenke
Rybárovej, starostovi obce p. Húbekovi, riaditeľovi ZŠ p. Daňovi, p. Šprincovi, p. Hurbaničovi, p. Kovaničovi, firmám Autoservis
Svitnič, T&V servis, Bagy, Svet Nápojov a
Meva Sport za pomoc a spoluprácu.
Marek Masár, organizátor
Foto: Lenka Rybárová
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Víťazi Sweetboys Lozorno

V sobotu 19. júla sa na futbalovom štadióne
v Lozorne uskutočnil v poradí už 3. ročník
futbalového turnaja. Pokračujeme teda v
tradícií mladého turnaja s prísľubom neustáleho zlepšovania. Už s predstihom sme
si dovolili povedať, že tento ročník bude
vo viacerých smeroch výnimočný. O cennú
trofej a individuálne ocenenia zabojovalo až
10 mužstiev z Bratislavy, Záhoria či Senca,
ktoré boli rozdelené do 2 skupín. Hralo sa
na dvoch ihriskách na šírku futbalového
ihriska. Treba podotknúť, že tímy prišli na
turnaj dobre pripravené s jasným cieľom
získať vytúženú trofej. Každý hráč obdržal
za predvedené výkony cigánsku pečienku,
kofolu a celodenný vstup do Aquaparku Senec, ako aj ďalšie vecné ceny. V prestávke v
rámci kultúrnej vložky vystúpili naše tanečné nádeje - mažoretky z Lozorna pod vedením Danky Hurbaničovej. Pri teplom slnečnom počasí sa hráči často chodili občerstviť
do miestneho „šenku“, kde si v pokoji mohli
prediskutovať aj taktiku boja proti ďalšiemu
súperovi. Nás teší, že si v tento horúci deň
našlo cestu na štadión aj mnoho divákov,
ktorých taktiež vtiahla atmosféra turnaja.
Víťazom tohto ročníka sa po zásluhe stalo
družstvo Sweetboys z Lozorna, ktoré vo finále porazilo Snehové pusinky.

Na záver by sme sa radi poďakovali Obecnému úradu Lozorno na čele s pánom starostom, ŠK Lozorno, Jožkovi Haramiovi,
Aquaparku Senec za štedré sponzorstvo,
bez ktorého by sa toto podujatie nepodarilo, ďalej hráčom za predvedené výkony a

fair play a mnohým ďalším, ktorí svojou trochou prispeli k celkovému dobrému dojmu z
turnaja. Tešíme sa na vás opäť o rok.
Organizátori
Foto: Henrich Vegh

Víťazný pohár do rúk kapitánovi odovzdáva Jozef Haramia
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