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zadarmo

Nový rok sme začali zvesela
Od začiatku nového roka máme za sebou už niekoľko vydarených podujatí.
Medzi prvé patril v poradí už 7.obecný
ples v Centre kultúry Lozorno. Po slávnostnom otvorení a prvom tanečnom
kole nám Petr Hurta (majster Českej
republiky) predviedol úchvatnú barman show.
„Barmanská show je vlastne moderný
spôsob miešania kokteilov, kde sa hádže
fľašami, pohármi, ľadom, shakerom, ovocím a ďalšími predmetmi“ – vysvetlil Petr
Hurta. A naozaj, za stáleho povzbudzovania publika a lietania fliaš vzduchom
nám Petr pripravil drink, ktorý na konci venoval najviac skandujúcej diváčke.
Klasickú show obohatil aj o prvky UV
a ohňovej show, takže jeho vystúpenie
bolo naozaj efektné.

Nesledovalo „plesanie“ až do ranných
hodín, spestrené polnočným losovaním
tomboly. Do tanca nám tento krát hrala kapela Vamos z Prievidze. Ďakujeme
všetkým zúčastneným a tiež sponzorom, ktorí darovali ceny do tomboly.
Deti mali v januári možnosť sa vyjašiť
do sýta na bláznivom Karnevale s Maťom Žákom, ktorý bol pre nich pripravený v rámci Rozprávkovej nedele v CK
Lozorno. Každá maska dostala odmenu
a tiež sme vyhodnotili aj súťaž o najlepšieho Superdiváka za rok 2015.
pokračovanie na str. 4

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

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

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 16.12.2015
Prítomných: 8 poslancov
Neprítomný: Ing. Mgr. J. Vlček
OZ v Lozorne
a/ Berie na vedomie správu komisie o
voľbe hlavného kontrolóra obce Lozorno
b/ Za hlavného kontrolóra obce Lozorno bola zvolená Ing. Anna Ševerová s
počtom hlasov 5
c /Schvaľuje
- úväzok hlavného kontrolóra obce Lozorno v rozsahu 55hod. /mesiac
- začiatok funkčného obdobia dňom
1.1.2016
- plat hlavného kontrolóra obce Lozorno vo výške 300 EUR/mesiac
OZ v Lozorne schvaľuje nákup osobného motorového vozidla pre potreby
Obecnej polície Lozorno v predpokladanej výške 10 000 EUR bez DPH cez EKS
(elektronické trhovisko).
OZ v Lozorne schvaľuje VZN č. 3/2015

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lozorno, ktorým sa nahrádza
VZN č. 7/2011 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje VZN č. 4/2015
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Lozorno, ktorým sa nahrádza VZN č. 6/2011 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje dotáciu pre ŠK
futbalový oddiel vo výške 4 000 EUR na
ďalšiu športovú činnosť.
Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.
OZ v Lozorne schvaľuje dotáciu pre
Karate klub ZOKU v Lozorne vo výške
2000 EUR na rozvoj a športovú činnosť.
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj po-

OZ v Lozorne uznesením č. 44/2015 zo dňa 30.6.2015, schvaľuje zmenu
rozpočtu na r. 2015 podľa predloženého návrhu v tis. Eur

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové

Rozpočet na
r. 2015

I.zmena

Návrh na
II.zmenu

Rozpočet

1646,82

+120,77

+9,53

1777,12

0,00

0

+15,00

15

0,00

20,00

+142,00

162,00

Príjmy spolu

1646,82

+140,77

+166,53

1954,12

Bežné výdavky

1369,75

+53,92

+99,31

1522,98

194,62

+24,30

+155,19

374,11

48,00

0,00

0,00

48,00

1612,37

+78,22

+254,5

1945,09

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

zemku p.č. 672/53 v celkovej výmere
153m2 vo vlastníctve obce Lozorno
odčlenený nasledovne: Diel 1 z p.č.
672/321 105m2, Diel 2 z p.č. 677/2
48m2 za cenu 10 EUR/m2 spolu vo
výmere 153m2 pre Milana Ščasného,
bytom ul. Hasičská č.23/15 Lozorno a
Ondreja Minaroviča, bytom ul. Veterná
799/15, Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje podnájom
priestorov v majetku obce Lozorno v
ŠK (športový klub-krčma) tretej osobe,
v zmysle zmluvy zo dňa 1.4.2013, čl. IV,
odst. 9.
OZ v Lozorne :
a) schvaľuje odvolanie člena športovej
komisie p.Vladimíra Matúška
b) menuje za člena športovej komisie
p.Vladimíra Rybára
Starosta podal informácie k jednotlivým bodom :
- Info o možnosti vybudovania obecného umelého klziska pre verejnosť v
areáli ZŠ.
Poslanci – A. Jánošová, Mgr. D. Rušinová, A. Zeman, Ing. J. Bojkovská – diskutovali k možnosti vybudovania umelého
klziska s riešením v budúcnosti, najskôr
zahrnutím do plánu rozvoja obce
- Info o ochrane obecných vodných
zdrojov - studní a obecného vodojemu.
- Info o projektovom zámere „Hlboká
voda“.
- Info o VZN č. 5/2012, návrh na zmenu
– diskusia.
Návrh na doplnenie VZN č. 5/2012 alebo určenie pravidiel pre verejné hlasovanie predniesol Mgr. Ľ. Tvrdoň
- Info o osvetlení Potočnej ulice – 13
lámp.

Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 20.1.2016
Prítomných: 8 poslancov
Neprítomná: A. Jánošová
OZ v Lozorne schvaľuje zámer obce Lozorno na vybudovanie kanalizácie, vodovodu a plynovej prípojky na ploche
B3 (Cintorínska ul.) v dĺžke 350 b.m. v
predpokladanej sume 50 000 EUR. (Verejné obstarávanie).
Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.
OZ v Lozorne schvaľuje za člena finančnej komisie Ing. Danu Šefčíkovú.
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OZ v Lozorne schvaľuje plán kontrolnej
činnosti HK obce Lozorno na I. polrok
r. 2016.
OZ v Lozorne berie na vedomie predloženú „Správu o vykonaných následných
finančných kontrolách HK obce Lozorno za r.2015“.
OZ v Lozorne schvaľuje predložený návrh „Výzvy na predkladanie žiadostí o
dotáciu a spôsob ich schvaľovania“.
OZ v Lozorne schvaľuje zmenu adresy

Súkromnej umeleckej školy v Jabloňovom na adresu Centrum kultúry, Zvončínska ul.190/3, 900 55 Lozorno na
základe §18 zákona č. 596/2003 Z.z. od
1.9.2016.
OZ v Lozorne schvaľuje za člena Komisie školskej a práce s mládežou p. Katarínu Nemčíkovú.
OZ v Lozorne schvaľuje predložený
návrh Financovania voľnočasových
aktivít pre deti a mladých ľudí do 18
pokračovanie na str. 3
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rokov v obci Lozorno v roku 2016 min.
v sume 23 854,- EUR, ktorá je v rámci
podielových daní na r. 2016 určená na
podporu týchto aktivít.
Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.
OZ v Lozorne schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemku parcela registra „CKN č. 9308/26 vo výlučnom vlastníctve Petra Haramiu, trvale

bytom Pri Majeri 597/7, 900 55 Lozorno ako Povinného z vecného bremena
v prospech Oprávneného z vecného
bremena - Obce Lozorno. Vecné bremeno spočíva v práve prechodu, prejazdu,
vybudovania a vedenia inžinierskych
sietí (kanalizačná, vodovodná, elektrická a plynová prípojka) a vybudovania
cestnej komunikácie. Povinný zriaďuje vecné bremeno na dobu neurčitú v
celkovej sume 1 €. Náklady spojené s
katastrálnym konaním, predmetom
ktorého je zriadenie vecného bremena

Spravodaj obce Lozorno
na vyššie uvedenú nehnuteľnosť, znáša v plnom rozsahu Obec Lozorno ako
Oprávnený z vecného bremena.
Starosta prítomným podal informáciu
o:
- Info o obecnej zbíjačke, ktorá sa bude
konať dňa 6.2.2016.
- Info o „likvidáci“ stĺpov NN vedenia v
Lozorne na ul. Staničná, Nám. sv. Kataríny, Priečna, Zvončínska a prekládke
VN vedenia nad Troganovými lúčkami.
- Prerokovanie termínov zasadnutí OZ

Spoločenské okienko

Zomreli
Rybecká Anna
Vasek Andrej
Valent Jozef
Sýkora Viliam
Foltýn Tibor
Ledník Ľubomír
Ščasný Miroslav

85 rokov
40 rokov
84 rokov
64 rokov
24 rokov
53 rokov
59 rokov

Termíny najbližších akcií rodinného centra Lozorňáček:
5.3. o 14:00 - Výroba prírodnej kozmetiky - praktický workshop vedený profesionálnym výrobcom kozmetiky (okrem teoretického úvodu si vyrobíme 2 produkty, ktoré si každý zoberie domov), vstupné: 13 Eur vrátane 2 vyrobených
produktov, teoretickej časti a občerstvenia
11.3. o 17:30 - Kreatívny večer pre ženy
14.3. o 17:30 - Aby naša láska nevyhasla - prednáška o tom, ako si vytvoriť/udržať krásny partnerský/manželský vzťah vedený profesionálom v tejto oblasti
18.3. o 17:30 – „Pečenie“ nepečených dobrôt
19.3. o 14:00 - Hľadanie veľkonočných vajíčok

Darovanie krvi
Dedinská organizácia Červeného
kríža a darcovia krvi si spomínajú
pri príležitosti 5. výročia od jeho
úmrtia na nášho člena – Tibora
KUBENKA. 99 krát daroval tú
najvzácnejšiu tekutinu. Česť jeho
pamiatke!

Narodili sa
Prachar Samuel
Mátlová Radka
Lachkovičová Kristína
Balážiková Johana
Petríková Izabela

Darcovia krvi zo dňa 22.2.2016
Klíma Ivan, Minarovičová Diana,
Blaško Ondrej, Jánošová Erika,
Sirotová Oľga, Ing. Šimonič Peter ml.,
Kocan Miroslav, Rybár Jozef ml.,
Rybárová Zuzana, Sirotová Zuzana,
Bordáč Patrik, Láni Lukáš, Gerboc
Michal, Lehman Fedor, Halinár Peter,
Bordáč Rudolf

Všetkým zo srdca ďakujeme!
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Nový rok sme začali zvesela
dokončenie zo str. 1

Starosta spolu s Klubom turistov Lozorno pripravili Obecnú zabíjačku,
kde sme si mohli za symbolické ceny
kúpiť zabíjačkové špeciality a posedieť
pri dobrej hudbe v priestoroch ŠK Lozorno. (samostatný článok je na str. 20)
Tak isto v priestoroch ŠK Lozorno
zorganizovala Reštaurácia u Melónka
(p. Peter Prokop) už tradičnú fašiangovú zábavu v maskách – „Papučák“.
Masky boli nápadité a do tanca hrala
skupina New Generation.

Sála v CK Lozorno
bola opäť preplnená na repríze divadelnej hry „Hluchá babka“, ktorú
predviedlo
naše
ochotnícke divadlo
VaDiDlo. Je skvelé, že vašou hojnou
účasťou dostávajú
naši ochotníci od
vás signál, že tu
majú svoje miesto
a podporu. V tomto
čase už nacvičujú Naši ochotníci opäť predviedli svoje herecké nadanie
nové
predstavenie - rozprávku pre
deti, ktorú by chceli
predviesť na niektorej z Rozprávkových nedieľ v CK
Lozorno, prípadne
na samostatnom
predstavení.
Aj počas nadchádzajúcich mesiacov
sú pre vás pripravené
zaujímavé
podujatia. Stačí len
sledovať web stránku obce, FB Centra
kultúry Lozorno a
plagáty. Tešíme sa S takýmito čerticami je radosť skončiť v pekle
na vašu účasť!

Najlepší raperi - nás vidno už od dverí

B. Hurajová
Autori fotiek: P. Vrbinčík (Obecný ples), J. Marťáková (Karneval),
p. Bystroňová, Kostková a Lančaričová (Papučák) a T. Végh (Hluchá babka)

Nové fitnes centrum v Lozorne
Ak sa chcete cítiť lepšie a vytvarovať postavu do želanej podoby, tak príďte do nového fitnes centra Fitrock Lozorno, kde vám pomôžeme v napĺňaní vašich cieľov.

Fitrock

Otváracie hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

10:30 - 12:00
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00
10:30 - 12:00
zatvorené

14:00 - 21:00
14:00 - 21:00
14:00 - 21:00
14:00 - 21:00
14:00 - 20:00
14:00 - 18:00

Na doobené tréningy je nutné objednať sa vopred na čísle 0905 286 014

Kam ma pošle klobúk? Dúfam že do Bystrohlavu...
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Prevádzkovateľ:		
Fitrock s.r.o.
Zodpovedný vedúci:
Patrik Hubek
Sídlo:			Nová 1167/10A
E-mail: 			fitrocklozorno@gmail.com
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Pozvánky na podujatia
Hľadá sa nový manžel (Komédia)

13.3.2016 o 19:00 hod. v Centre kultúry Lozorno
Hrá: Zuzana Tlučková, Majo Labuda ml. a Jožo Pročko
Vstupné: 12 Eur
Predpredaj: v CK Lozorno a reštaurácii Zorno

Koncert HOP TROP
15.4.2016 o 19:00 hod. v CK Lozorno
HOP TROP je stálicou na scéne trampskej hudby už 35 rokov
a od svojho vzniku hrá stále v pôvodnom zložení: Jaroslav
„Samson“ Lenk, Ladislav „Huberťák“ Kučera a Jaromír „Šroub“
Vondra. Ich skladby ako Amazonka, Tři kříže a iné už „znárodneli“ pri táborových ohňoch, v televízii či rádiách. Sú držiteľmi Zlatej porty a viacerých ocenení. Asi žiaden fanúšik dobrej
trampskej, folkovej hudby a brilantných textov, by si týchto
pánov nemal nechať ujsť.
Vstupné: 12 Eur
Predpredaj: od 15.3.2016 v CK Lozorno a reštaurácii Zorno.

Obec Lozorno Vás pozýva na jarné

„Lozorské všelico“

(jarmok a remeselnícke trhy spojené s ukážkami jednotlivých remesiel)
v sobotu 23.4.2016 na Športovom nám. v Lozorne.
Predstavia sa vám miestni remeselníci, pestovatelia, umelci
a iní šikovníci.
O občerstvenie a program je postarané.
(Záujemcovia o predaj sa hláste do 11.4.2016 na
mail: centrum.kultury@lozorno.sk)

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
20.3.2016 o 16:00 hod
Divadielko Mici a Mňau: SAFARI
Mici a Mňau sú autorské, interaktívne rozprávky o dvoch
mačacích sestrách, ktoré spolu s deťmi prežívajú rôzne dobrodružstvá.
Tentokrát sa Mici a Mňau spolu s deťmi vyberú až na Safari
do Afriky. Tam budú podľa stôp spoznávať Africké zvieratá,
ako napríklad prešibanú opicu, smädného slona, ale aj leva
kráľa zvierat a to nie je všetko. Deti sa spolu s mačičkami čo
to naučia ale hlavne sa spolu zabavia. Tešíme sa na všetky
zvedavé a hravé detičky.
Vstupné: 2 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku
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Lozorňania rozhodnite, koho chcete podporiť
Hlasovací lístok vhoďte do urny, ktorá je na Obecnom úrade
Lozorno od 1.-31.3.2016 v čase stránkových hodín.
Ak sa motivovaní ľudia spoja pre dosiahnutie spoločného
cieľa – je to vzácne. Spoločným úsilím dokážu zmeniť život
okolo seba, rozvíjať dobré vzťahy medzi ľuďmi, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre
dobro svojej komunity. Držme si palce.
Ľuboš Tvrdoň, poslanec obecného zastupiteľstva

Vyberte si, komu pošlete 12 Eur
z podielových daní:
Jednota dôchodcov Slovenska, Lozorno

Lozorno je prvá obec na Slovensku, ktorá sa rozhodla pre najtransparentnejší možný spôsob prerozdelenia časti podielových daní určených na dotácie. Rozhodli sme sa, že právomoc
rozhodnúť o tom, ako bude použitá časť podielových daní
dáme VÁM OBČANOM! Je to pre vás výnimočná príležitosť
ako spolurozhodovať o zdrojoch a dianí v obci.
Obecné zastupiteľstvo vyčlenilo na podporu aktivít sumu v
celkovej výške 53 000 Eur. Občania Lozorna budú môcť rozhodovať o necelej polovici z tejto sumy. Rozhodnite s nami,
ktoré z aktivít budú prínosom pre Lozorňanov.
Uchádzať sa o dotáciu sa mohli výlučne žiadatelia, ktorí realizujú činnosť na území Lozorna.
CENA VÁŠHO HLASU JE 12 EUR. Ako môžete hlasovať?
Hlasovať, t.j. spolurozhodovať o použití podielových daní,
môžu len obyvatelia s trvalým bydliskom v Lozorne. Každý obyvateľ môže hlasovať len za 1 projekt (organizáciu).
Hodnota jedného hlasu je 12 Eur. Hlasovanie trvá od 1.31.3.2016. Hlasovanie bude prebiehať elektronicky na www.
lozorno.hlasobcanov.sk alebo prostredníctvom hlasovacích
lístkov.
HLASOVAŤ MÔŽETE LEN RAZ - elektronicky alebo prostredníctvom hlasovacieho lístka. O nerozdelených finančných prostriedkoch rozhodne obecné zastupiteľstvo.
Hlasovanie elektronicky
Pri elektronickom hlasovaní si na stránke www.lozorno.hlasobcanov.sk vyberiete organizáciu, ktorej chcete dať svoj hlas.
Vypíšete meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a vaše
mobilné telefónne číslo. Následne vám príde na váš mobilný
telefón SMS s kódom, ktorý vložíte do formuláru a odošlete.
Hlasovanie cez hlasovacie lístky
V prípade, že sa rozhodnete hlasovať hlasovacím lístkom,
vypíšte hlasovací lístok (meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu) a zakrúžkujte organizáciu, ktorú chcete podporiť.

|6|

Neoddeliteľnou súčasťou Lozorna je aj aktívna Jednota
dôchodcov Slovenska. Našim cieľom je zapájať seniorov do
života obce. Preto organizujeme pre našich členov spoločenské posedenia, ale taktiež zájazdy na kultúrne podujatia. Prosíme podporte seniorov v Lozorne. Ďakujeme.

Karate klub ZOKU
Karate klub ZOKU je zameraný na športové karate v súťažných disciplínach - kata, kumite a „karate-agility“. Karate je
šport, ktorý je vhodný pre všetky vekové kategórie a v klube
môžu trénovať deti od 5 rokov. V šk. roku 2015/16 trénujeme 3x do týždňa v telocvični ZŠ Lozorno (UT-ŠT-PIA vždy
od 17:30-19:00 hod).Tréneri sú dlhoroční reprezentanti v
kata a kumite a majú bohaté skúsenosti s prácou s mládežou.
Cieľom zakladateľov KK ZOKU je nielen to, aby sa deti viac
hýbali, ale aby patrili do „karate rodiny“. Viac info o klube a
tréneroch na: www.karatezoku.eu

Klub turistov Lozorno
Klub turistov Lozorno, uznávaný ako najaktívnejší klub v regióne, má aj v roku 2016 zámer pripraviť a zrealizovať podujatia, ktoré budú prínosom pre Lozorňanov nielen v oblasti
turistiky (pešej i cykloturistiky), ale aj v obohatení v zážitkoch kultúrno-spoločenských i duchovných. Turistické akcie
sú v kalendári rozložené na celý rok a zahŕňajú podujatia na
poznávanie krás nielen u nás na Slovensku, ale aj v Čechách,
Rakúsku, Slovinsku, Taliansku. Osobitnou skupinou podujatí sú akcie v Lozorne: 9. ročník Lozorského okruhu (máj)
i jeho verzia opačným smerom (október), obecná zabíjačka,
prechádzky Štátnym búrem, otvorenie turistickej sezóny
na Košarisku, Prechod hrebeňom Kamennej brány, prechod
hrebeňom Vysokej so svätou omšou, poznaj Lozorské hory,
Silvester na Skale. Na záver ešte uvádzame zámer vybudovať
turistickú rozhľadňu na Oheku, alebo na Skale.

Lozorňáček - Centrum detí a rodiny v Lozorne
Rodinné centrum Lozorňáček je miesto pre voľnočasové aktivity detí, rodičov aj celých rodín s dôrazom na všestranný
rozvoj schopností a zručností a zdravý životný štýl, podporu
integrácie a komunitného života v Lozorne. Plánované akpokračovanie na str. 7

ročník XIV : číslo 1 : január/február 2016
dokončenie zo str. 6

tivity pre deti: hernička, kurzy - tvorivé dielničky, jazykové,
pohybové a iné.
Aktivity pre rodičov (aj budúcich): workshopy, prednášky, semináre z oblasti výchovy, rodičovstva, životného štýlu, psychológie, osobnostného rozvoja atď.
Aktivity pre ženy: kreatívne kurzy, besedy, relax a krása,
športové podujatia.
Aktivity pre rodiny: spoločné výlety, dovolenky, veľké
exteriérové podujatia, fotenie, jednorazové tematické akcie,
športové a iné. Priestor pre špecifické individuálne potreby
rodín.

Lozornské ochotnícke divadlo VaDiDlO
Zámerom divadla je pokračovať v rozbehnutej aktivite a aspoň raz ročne priniesť pre občanov Lozorna novú divadelnú
hru. Každá hra si vyžaduje prípravu aj v podobe kostýmov,
rekvizít a kulís. Momentálne pripravujeme divadelnú hru
pre deti, ktorá je na scénické vybavenie náročnejšia. Prosím,
podporte nás svojim hlasom, nech vám môžeme aj naďalej
prinášať umelecké zážitky. Ďakujeme.

Makovička, občianske združenie
Občianske združenie Makovička je súčasťou základnej umeleckej školy, ktorá realizuje svoju činnosť v Lozorne. V októbri pozveme bábkové divadlo Teatro Posonii a súbor Solamente naturali do Lozorna na celodenný workshop a večerné
predstavenie. Zapojíme deti z umeleckej školy na workshop
s umelcami (bábhoherci a hudobníci ), ktorí nacvičia s deťmi
predstavenie „LUBENÍK“. Deti (hudobníci) budú súčasťou
orchestra, deti - tanečníci budú súčasťou tanečných scén,
deti - výtvarníci navrhnú a pripravia plagát a pozvánky na
predstavenie. Prínosom bude priamy kontakt s profesionálnymi umelcami a radosť rodičov z detí, ktoré budú súčasťou
predstavenia.

Mažoretky SOFFI Lozorno
Podporte deti Lozorna, vrátia vám to svojou šikovnosťou a
vďakou. V roku 2016 sa zúčastníme Majstrovstiev SR v Malackách, súťažiach v Sobotišti, Galante a Záhorskej Vsi. Radi
sa zapájame do spoločenského diania v Lozorne. Minulý rok
sme usporiadali prvý Gala večer, od ktorého by sme chceli,
aby sa stal tradíciou pre našich občanov. Našimi aktivitami
vypĺňame voľný čas deťom Lozorna a vedieme ich k radosti z
hudby, tanca a pohybu.

ŠK Lozorno, oddiel RTV cvičenie žien
Venujeme sa kondičnému a rehabilitačnému cvičeniu žien v
Lozorne. Plánujeme pokračovať v našej činnosti, ktorú robíme so 43-ročnou tradíciou pod hlavičkou ŠK Lozorno. Našim
zámerom je naďalej sa stretávať a udržiavať sa v kondícii,
zdraví a dobrej nálade.

ŠK Lozorno, stolnotenisový oddiel
Vychádzame z tradícií stolného tenisu, ktorý sa hráva v Lo-
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zorne. Naďalej plánujeme túto tradíciu rozvíjať a zapojiť do
súťaže aj mladých žiakov. Pre širokú športovú a rekreačnú
verejnosť usporadúvame pravidelné vianočné turnaje. Priemerná účasť na turnaji je 25 hráčov z Lozorna. Prosíme vás
podporte nás a dajte nám svoj hlas. Ďakujeme.

ŠK Lozorno, futbalový oddiel
Futbalový klub sa venuje celoročne viac ako 60 deťom v našej
obci. Zároveň pri klube pôsobí aj mužstvo seniorov a starých
pánov, ktorý aktívne vyplňujú športovo spoločenské udalosti
cez víkendy, ale aj v týždni. Naše aktivity smerujú k zviditeľneniu Lozorna, a to najmä športovými výsledkami, a korektnosťou, ktorú náš futbalový klub má. Prínosom pre Lozorno
by mali byť zdravé deti, ktoré budú do budúcnosti prínosom
pre našu obec či už po športovej stránke, ale aj spoločenskej a
s hrdosťou budú hovoriť, že sú z Lozorna. Aktívnym životom,
športovaním a slušným správaním, ku ktorým ich vedú tréneri mládežníckych mužstiev všetkých kategórií futbalistov,
a s vašou podporou veríme, že to dosiahneme. Ďakujeme za
vaše hlasy.

Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO Lozorno
Slovenský zväz telesne postihnutých v Lozorne aj tento rok
plánuje pre svojich členov zorganizovať týždenný pobyt v
kúpeľoch Sklenné Teplice, jednodňový výlet na termálne
kúpalisko v Dunajskej Strede a trojdňový výlet do Košíc, Bardejova a Vlkolínca. Naši členovia sú zväčša po operácii chrbtice, kolena alebo bedrového kĺbu. Lozorňania prosíme vás,
venujte nám váš hlas. Získame tak príspevok na dopravu.
Ďakujeme.

Spevácka skupina Enem tak
Mužská spevácka skupina „Enem tak“ z Lozorna plánuje v
roku 2016 reprezentovať obec Lozorno na viacerých podujatiach, ktorých spoločným menovateľom je udržanie a zlepšovanie kultúrneho povedomia obyvateľstva prostredníctvom
ľudového spevu a tak zachovať krásne tradície našich predkov aj pre ďalšie generácie. Priamo v obci Lozorno plánujeme
v roku 2016 zorganizovať už tradičné stretnutie domácich aj
zahraničných speváckych zborov pod názvom „Tak vítajte u
nás“.
Na to, aby sme mohli dôstojne reprezentovať obec Lozorno
na týchto podujatiach je dôležité okrem kvalitného hlasového prejavu zaujať obecenstvo aj primeraným oblečením.
Z tohto dôvodu plánujeme vylepšiť naše oblečenie o prvky
ľudového kroja.

Športový klub Lozorno
Takmer najviac ľudí v dedine sa stretáva na športovom
ihrisku. Preto je pre nás dôležité, aby ste sa cítili dobre a
výnimočne na spoločenských obecných akciách (zabíjačka,
stretnutie dôchodcov), ako i vaše deti na oslave dospelosti Venčeku, ktoré sa usporadúvajú práve tu.
Nakoľko sú tieto akcie pre vás občanov a sú verejné a náročné na energie a drobné opravy, prosíme vás o hlas, aby sme
si časom neuvedomili, že ľudský kontakt s dedinou pomaly
mizne. Ďakujeme.
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Čo nového u škôlkárov
Hneď začiatkom roka
sme privítali v našej
škôlke muzikantov s
koncertom O zvedavom
medvedíkovi. Okrem
počúvania
pesničiek
rôzneho žánru sa deti
naučili tancovať valčík,
so zbojníkom odzemok
a samozrejme s medvedíkom jeho medvedí
tanec. Na záver mali
deti zábavu plnú piesní
a spevu za doprovodu
keyboardu a elektrickej
gitary, na ktorej mali
možnosť si zahrať.
Deti sa učili tancovať rôzne druhy tancov

Február sa v škôlke niesol v znamení karnevalu a ľudových zvykov.
Deti nazreli do minulosti a spoznávali príbeh
fašiangov. Spravili si pravú tradičnú zábavu
so všetkými zvykmi. Vyobliekali sa do starých sukní, nohavíc, košieľ a iných kostýmov,
zobrali si rôzne hudobné nástroje a spoločne
vytvorili pravý fašiangový sprievod. Takto
vyparádení a vyobliekaní hrali a spievali fašiangové piesne po celej škôlke.

Po tejto ľudovej veselici zas prišiel detský
karneval. Škôlku zaplavili princezné, víly,
spidermani, piráti a rôzne iné masky. Všetky
deti žiarili nedočkavosťou ukázať svoj najlepší
kostým. Hneď ráno sa začala zábava, deti tancovali pri hudbe, predviedli promenádu v maskách, nechýbali rôzne súťaže a hry. Smiech a
dobrá nálada u nás v škôlke veru nechýbali a
už teraz sa deti nevedia dočkať, čo ich čaká nabudúce.

Veselá fašiangová kapela

Stražanové bábkové divadlo deti veľmi obľubujú. Tentokrát si pre deti pripravili rozprávku
„Gašparko a Janko v pekle“. V klasickej rozprávke s prekrásnymi marionetami mali deti
možnosť vidieť vodenie bábok, komunikovali s nimi verbálne i neverbálne a ako v kaž-
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Karneval sme si dosýta užili

dej rozprávke dobro zvíťazilo nad
zlom a Gašparko s Jankom urobili
poriadok v pekle.
Tak ako každý rok aj teraz, hoci
nebol sneh a ani zima sa neprejavila v celej svojej sile, sme sa postarali o našich kamarátov – vtáčatká. Sypali sme im semená a po
stromoch rozvešali lojové gule,
aby prežili zimu a na jar nás mohli potešiť svojim štebotom a spevom.
Ako už mnohí postrehli, v triede
predškolákov deti pracujú s novou interaktívnou tabuľou, ktorá ponúka deťom nový rozmer
poznávania a učenia sa. Pomocou programov sa zdokonaľujú Vyskúšali sme si vodenie marionetových bábok
v matematickej gramotnosti, grafomotorike, rozširujú si
poznanie, riešia rôzne úlohy, čo ich veľmi baví a radi s ňou
pracujú. Postupne
plánujeme zakúpiť
ďalšie, aby sme deťom spestrili učenie
touto zábavnou digitálnou formou.
Touto cestou sa
chceme poďakovať
nášmu šikovnému
oteckovi pánovi Šimekovi, ktorý nám vyrobil a namontoval novú drevenú hojdačku.
Za všetky detičky srdečne ďakujeme.
Kolektív MŠ, Foto: Silva Polášová Naša nová interaktívna tabuľa
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Zo života základnej školy
Návšteva Národnej banky Slovenska

Animačný software
Animuj svoj svet

V stredu 10.februára 2016 sa žiaci 4.A
zúčastnili exkurzie v Národnej banke
Slovenska. Zamestnanci banky pripravili pre žiakov zaujímavý program.
Hravou formou sa deti zoznámili s pojmami ako: potreba, želanie, bankári, finančníci, poisťovníci, obchodníci, úrok,
vklad a pod.

Koncom roka 2015 sme pre
našich žiakov zakúpili software Animuj svoj svet na
vytváranie animácií. Je to
program, v ktorom si naši
žiaci na hodinách informatiky skúšajú najpopulárnejšie
kúzelnícke triky všetkých
čias. V reálnom svete sú veci
väčšinou nudné. Stoličky nekráčajú, metly nelietajú, myši
nerozprávajú,
plastelínové či hlinené postavičky nezažívajú
dobrodružstvá. Ale vo svete
animácie je možné všetko.
Animácia je optický trik,
ktorý sa spolieha
na to, že spojenie
oko – mozog je
nedokonalé. Ak by
ste sledovali štandardnú prezentáciu a potom zvýšili
rýchlosť, až kým
by obrázky bežali dostatočne rýchlo, začali
by vám splývať dohromady.
Pomenujme to rýchlostný limit mozgu. Približne pri 10.
snímkach za sekundu medzery medzi
obrázkami miznú a obrázok sa začne
„pohybovať.“ Už teraz sa tešíme, že sa
Vám na stránke našej školy budeme
môcť pochváliť našim prvým animovaným príbehom.

Neobyčajný zážitok turistického
krúžku

Pohľad z výšky lezeckej steny

Lezecká stena K2 v Bratislave je svojou
lezeckou plochou a maximálnou výškou
steny 15,5m najväčšou na Slovensku.
V rámci Kultúrno-turistického krúžku
sme sa 13. februára 2016 vybrali do
tejto obrovskej haly, kde si deti vyskúšali lezenie s lanom i bez lana, skákali z
výšky na obrej hojdačke, zabavili sa na
lezeckých hrách... Pod dohľadom profesionálnych inštruktorov zažili niekoľko
hodín zábavy, adrenalínu a zbavovania
sa strachu. Počas tejto prvej návštevy
deti absolvovali úvodný lezecký kurz,
na ktorý sa len tak nezabúda. Takže dovidenia niekedy o rok.

Karneval 2016

Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Fašiangy, symbol veselosti,
zábavy a hodovania sú v rôznej podobe
oslavované takmer vo všetkých regi-

ónoch Slovenska i dnes. Každoročne
patrí karnevalu jeden z fašiangových
dní aj v našej škole. Deti sa naň tešia a
už celé týždne úporne rozmýšľajú, akú
masku si tento rok zvolia. Pekne vyzdobená telocvičňa, ktorú zdobili deti
za pomoci pani učiteliek,
nápadné masky, ktoré
sa snažili zaujať nielen
farebnosťou, ale aj originálnosťou, veseliace sa
deti... . Zábavné súťaže
striedali tanečné kolá.
Odmenou pre deti boli
sladkosti, pexesá, úsmev
na tvári a spokojnosť.
Nechýbala dobrá nálada.
Text a foto: ZŠ Lozorno

Práca pri vytváraní vlastných animácií je zábavná

Informácia o výsledkoch z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v
školskom roku 2015/2016.
Predmety

Lezenie bolo naozaj adrenalínovým zážitkom

MAT

SJL

Počet testovaných žiakov školy

28

28

Priemerná úspešnosť školy v %

64,17

75,83

Priemerná úspešnosť školy v SR - národný priemer v %

61,99

66,62

|9|

Spravodaj obce Lozorno

ročník XIV : číslo 1 : január/február 2016

Čo sme urobili doteraz v komisii
Komisia školská a práce s mládežou vyriešila začiatkom roku 2015 dlhodobo
neriešené požiadavky občanov, ktoré
súviseli s neumiestnením detí do materskej školy (MŠ). Pozorne sme si ich
vypočuli a 18.februára 2015 sme zorganizovali stretnutie občanov aj s pani
Janou Uhliarovou, riaditeľkou MŠ, na
ktorom sme spoločne aktualizovali
podmienky prijímania detí do MŠ.

Na základe požiadavky MŠ sme v 2. polovici roka zabezpečili navýšenie prostriedkov, ktoré vyplývalo zo zvýšenia
objemu podielových daní.

Vytvorili sme tiež systém náhradného
riešenia predprimárneho vzdelávania
pre deti, ktoré nie sú z kapacitných dôvodov umiestnené v MŠ. Tento systém
sme pilotne od marca do júna 2015 v
spolupráci s OZ Zornička aj zrealizovali. V školskom roku 2015/16 sú všetky
deti umiestnené v MŠ, preto aktuálne v
projekte nepokračujeme.

V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska sme preto zabezpečili vzdelávanie učiteľov ZŠ v inovatívnom rozvoji
sociálno-finančnej gramotnosti žiakov
v roku 2016. Koncom roka sme identifikovali presnú sumu, ktorá už 3. rok
prichádza v rámci podielových daní na
voľnočasové aktivity pre deti a mladých
a snažili sme sa zabezpečiť jej alokáciu
v rozpočte obce na rok 2016 na tieto

Na jeseň sme v spolupráci so ZŠ pripravili projekt do grantovej výzvy ministerstva školstva na vzdelávanie učiteľov
v téme rozvoja finančnej gramotnosti
žiakov. Projekt nebol podporený.

účely, čo však obecné zastupiteľstvo neschválilo.
V januári 2016 sme zorganizovali prvé
stretnutie všetkých 17 organizácií,
ktoré pracujú s deťmi a mladými v Lozorne, vrátane 4 škôl, a zisťovali sme
ich potreby. Zástupcovia Nadácie pre
deti Slovenska oboznámili prítomných
s filozofiou programu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Spočíva
najmä v zisťovaní skutočných potrieb
detí a mladých ľudí v komunite a v ich
zapájaní do jej budovania a rozhodnutí o veciach, ktoré sa ich týkajú. Prvým
výstupom tohto stretnutia je prehľad
akcií pre deti a mladých v roku 2016,
ktorý nájdete na str. 17.
Dana Rušinová,
Komisia školská a práce s mládežou

Môj názor
pripravili, naplánovali a chceli už pracovať, vrátane našich partnerov, či dodávateľov, s ktorými potrebujeme mať
korektné vzťahy.

Na úvod by som rada opätovne zo srdca
poďakovala ZŠ v Lozorne, že sa zapojila
do zbierky Hodiny deťom a tiež všetkým, ktorí prispeli k sume 236,75 Eur.
Veľmi si to vážim.
S čoraz väčším znepokojením sledujem,
kam smeruje naša obec. Je mi ľúto, keď
systém jej fungovania a rozvoja, ktorý
je dlhodobo funkčný a prirodzene potrebuje niektoré zmeny a zlepšenia, sa
začína narúšať a speje k chaosu a časom
možno až nefunkčnosti. Vítam iniciatívy na jeho zlepšenie, mrzia ma však
tie, ktoré nie sú pripravené, nevydiskutované, nezohľadňujú celý kontext, do
ktorého vstupujú a neriešia dôsledky.
Mrzia ma tiež iniciatívy, ktoré prichádzajú neskoro, zastavujú rozbehnuté
veci a hoci môžu byť aj prospešné, nie
vždy sa dajú implementovať, lebo by
to prinieslo viac škody ako úžitku. Určite však demotivujú tých, ktorí si veci
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Aktuálne ma znepokojuje smerovanie
dotačnej politiky našej obce. Rozdeľovanie dotácii je nedostatočne pripravené a prináša chaos. Zapojenie občanov je fiktívne a zavádzame ich tým,
že o niečom rozhodujú, keď v realite
rozhodnú poslanci. Najviac ma však
znepokojuje poznanie, že obec týmto
systémom prestáva garantovať aspoň
minimálnu čiastku na dotácie, odkazuje organizáciám, nech nerátajú so žiadnou podporou a naopak zavádza boj o
ne.
Poznajúc potreby organizácií, ktoré sa
venujú deťom, viem, že to, čo najviac
potrebujú, je stabilita. Pocit, že pokiaľ
neprestanú robiť to, čo doteraz, majú
vždy minimálne financie na svoju prácu. To im umožní v prvom rade pokračovať v potrebnej práci, skvalitňovať
ju a sústrediť sa na jej rozvoj. V podmienkach, že každý rok začínam s tým,
že neviem, či vôbec prežijem, sa celá
pozornosť sústredí na získavanie peňazí. A kvalita práce padá prudko dolu.
A časom to väčšinu týchto ľudí prestane
baviť a zrušia všetky svoje aktivity. To,
čo deti potrebujú, je dlhodobá a systematická práca.
Mojou ďalšou obavou je nezdravá ri-

valita, ktorá tu môže zásadne zmeniť
atmosféru v obci. Tým, že obec vysiela
odkaz, že nikto nemá s ničím počítať,
organizácie budú nútené bojovať o peniaze a skôr či neskôr k tomu využijú
akékoľvek prostriedky. Pokiaľ si myslíte, že k tomu nemôže dôjsť, spomeňte
si na komunálne voľby v našej obci, v
ktorých sa dovtedy spolupracujúci ľudia dokázali stať nepriateľmi.
Pritom som presvedčená o tom, že obec
by tak, ako podporuje zveľaďovanie a
rozvoj svojho hmotného majetku, mala
zveľaďovať aj ten nehmotný. Mala by
vítať všetkých, ktorí vo svojom voľnom
čase svojimi aktivitami vytvárajú jej
atmosféru a históriu a dôvod na to, že
tu ľudia chcú žiť. A preto by mala svoje
investície smerovať nielen do hmotného majetku, ale aj do podpory týchto
organizácií.
Chcem vás preto na záver poprosiť, milí
spoluobčania, aby ste veľmi pozorne
počúvali a najmä kriticky vyhodnocovali nápady, iniciatívy, informácie, ktoré súvisia s dianím v obci, a aby ste sa
pýtali aj na skúsenosti ich autorov. Ľahko sa totiž môže stať, že nápaditá iniciatíva, ktorá však nie je domyslená a
vydiskutovaná so všetkými relevantnými ľuďmi, vám môže v každodennej
realite priniesť viac problémov ako osohu.
Dana Rušinová, poslankyňa
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Enem co zlézeu sneh a suníčko prvé zuby vyceriuo,
starenka si zmysleli ponaprávjat strožoky.
Z húre znésli turešinové šúpolí, keré už
byuo od jasene parádne preschué. Každý
„lístek“ rozčechli po zdélce aspoň na patérno. Nekedy si pomáhali aj starú vidličkú.
Ked už mjeli na koberine hodnú kopku, išli
to nastrkat do strožokú. Najprv starému,
„ten to mjeu jak dzivá sviňa ležovisko“.
Starínkovi to nebyuo dva ráze po vúli.
„Cos tam teho tolko nadžgaua, šak budem
na tem jak na holoví!“ Hnevali sa starínek
a drdlali, ani fajku z huby ven nedali. Nemjeli rád, ked im nekdo na postel, alebo na
fajku šáheu. Lebo né ráz mjeli v „héli“ aj

pleskačku skovanú. S hnevem, prehodzili
si kabanicu a zebrali sa pod okou. Tu mjeli svoje královstvo. Verbank a poríz. Poprehlédali, keré rúčky do motyk, či hrablí
treba opravit. Konc sa zaradovali, že v holtákoch chýbau zub. Starínek zebrali agátové polénko a do objeda mjeli co pižlikat.
Báraj je agát tvrdý, ale délej vydrží. Tak povídali aj o starence. Ked si starenka nedaj
Búh vymúvali na bolest v krížoch, starínek
mjeli dycky tromf: „tá je z agátového dreva, tá ešče vydrží mja sekýrovat. Ale že ju
huba nebolí!“ Máuo kedy starínek uznali tí
„dobre mínené“ starenkiné nápady. „Tvoja

reč a bdzina sú rodzina“, zavŕšili starenka.
„Ná, to sas pjekne vyvŕbiua, hrúza posuechnút.“ A tak to išuo dálej ceué dopouedne. Až pokád starénka nepreduožili poléfku na stú. To už sa zas starínek neprestali
čudovat, že to tá starenka také vreué uvarili. A zas, nebyuo vjeci co by nepohaňali.
Ale, Pán Bú zapuac, v pokoji sa dožili hromadu rokú. Mjeli sme ich rádzi, jakí byli.
Dneska sú to pro nás tý najkrajší spomínky.
T.M.

Podeliť sa znamená obohatiť sa navzájom
Katolícke hnutie žien Slovenska aj
v tomto roku v pôstnom období, od
Popolcovej stredy, 10. 2. 2012 už jubilejný desiaty raz organizuje podujatie
s názvom „Podeľme sa! 2016“, ktoré
pre mnohých z vás už nie je neznáme
a pravidelne sa doňho zapájate každý
rok. Je svojím spôsobom jedinečné,
pretože nie je len o dávaní, ale predovšetkým o podelení sa. Dávam to, čo
si sám odopriem. Podelím sa (hoci i s
málom) s tým, kto to viac potrebuje.

Rozhodli sme sa ním pomáhať ženám
s deťmi v ťažkých životných situáciách
a umožniť im vrátiť sa do života, aby
neboli ustavične odkázané na pomoc
iných. Podujatím chceme osloviť všetkých ľudí bez rozdielu. Preto sa organizuje vo farnostiach, spoločenstvách,
organizáciách, mestách, obciach, ale i v
rodinách na celom Slovensku.

rovanie, ale máme možnosť sa spolu
stretnúť, porozprávať sa, a vytvoriť
tak príjemnú atmosféru a priateľské
kontakty.

Tým, že zorganizujeme spoločné podujatie, získame nielen peniažky na da-

Mária Demeterová, predsedníčka KHŽS

vina sa skladá zo stavebných prvkov,
ktoré nazývame aminokyseliny. Niektoré aminokyseliny si vie telo vyrobiť
samo, iné musíme nevyhnutne prijať
v potrave, pretože v opačnom prípade nám hrozí narušenie prirodzených
procesov nášho organizmu. Bielkoviny, ktoré prijímame zo živočíšnych
produktov obsahujú všetky potrebné
aminokyseliny, sú teda plnohodnotné.
Rastlinné bielkoviny všetky aminokyseliny neobsahujú, nazývame ich pre to
neplnohodnotnými. Znamená to však,
že by sme sa mali zamerať iba na príjem
živočíšnych bielkovín? Absolútne nie.
Inak by už boli predsa všetci vegetariáni dávno vymretí. Pri pestrej strave
zloženej z kombinácie obilnín a strukovín telo príjme všetky aminokyseliny, tak ako pri živočíšnych. S príjmom
živočíšnych bielkovín však do tela prijímame aj množstvo tuku, preto sú oveľa
kalorickejšie a ľahšie sa z nich priberá,
dostávame do tela aj nežiaduce toxíny,
ktoré na nás pôsobia ako inak, než negatívne. Preto odporúčam, aby ste to s
príjmom mäsa nepreháňali.

Čo znamená preháňať ? Nerád by som
vyslovil jedno konkrétne číslo, pretože
neexistuje. Chudé mäsko z domáceho
chovu je výborným zdrojom živín pre
telo, no to, ktoré kupujeme zo supermarketov, už výživných látok toľko
nemá. Je preto veľmi dôležité dbať na
kvalitu zdroja. Na druhú stranu niekomu mäso trávi dobre, iní sa po jeho
konzumácií cítia takpovediac „oťapení“. Ak však jete mäso takmer každý
deň, mali by ste svoj príjem rozhodne
obmedziť. Najmä teraz v období pôstu
je ideálny čas na malú očistu organizmu. Dajte si záväzok, že nasledujúce
dni úplne vylúčite mäso zo svojho jedálnička. Či už to bude na 3 dni alebo
na mesiac je na vás, no vaše telo sa vám
rozhodne poďakuje. Počas tohto obdobia kombinujte niektoré z iných, vyššie
spomenutých zdrojov bielkovín.

V Lozorne budeme mať možnosť pochutiť si na pôstnych polievkách v nedeľu 13. marca po sv. omši o 10:30 h.
Všetci ste srdečne pozvaní!

Rubrika zdravia

Jesť mäso alebo nejesť ?
Predtým ako sa pokúsime odpovedať
na túto otázku sa najprv bližšie pozrieme na problematiku príjmu bielkovín/
proteínov. Určite viete, že bielkoviny
môžeme nájsť v mäse. Okrem neho
však poznáme aj iné zdroje, ako vajcia,
mlieko a mliečne výrobky, z nich napr.
jogurt, tvaroh, syr, kefír. Zo zeleniny
najmä brokolica, špenát, kel alebo karfiol. Zo strukovín hrach, sója, sójové
klíčky, šošovica, fazuľa. Zdrojmi bielkovín sú aj obilniny, orechy, semiačka,
dokonca aj ovocie.
Poskytujú však všetky zdroje rovnako
kvalitné bielkoviny? Nie úplne. Bielko-

V ďalšej časti si povieme niečo viac k
tukom, dovtedy vám prajem dobrú
chuť a nezabúdajte, že na jedle naozaj
záleží.
Patrik Húbek
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Od tréningu až po profesionálny zápas
profesionálny zápas.

Ak by ste ho stretli a mali odhadnúť, akej
pohybovej aktivite sa venuje, asi by ste
neuhádli. Patrí k skupine úspešných reprezentantov našej krajiny venujúcich sa
športu, ktorému sa nedostáva toľko pozornosti ako futbalu či hokeju. Predstavujeme
vám sympatického mladého muža, Lozorňana Mareka Csölleho, ktorý sa venuje
športu Muay Thai alebo Thajský box od
roku 2013 a v roku 2014 mal svoj prvý
zápas.

Už si sa mimo ringu dostal do situácie, keď si
sa musel ovládať, aby si
niekomu neublížil?
Človek sa musí vedieť
ovládať, musí si vedieť
vždy udržať chladnú hlavu a v neposlednom rade
ja som športovec a nie pouličný bitkár.

Tento druh športu je skôr umenie boja na
blízko v plnom kontakte. Hovorí sa mu
tiež umenie ôsmych končatín a to rukami,
lakťami, kolenami a nohami. Thajský box
je možné vidieť vďaka neustále rastúcej
popularite kdekoľvek na svete a práve teraz aj u nás v Lozorne.

Ako každý, aj ty máš
svoje sny. Prezradíš nám
ich?

pre ľudí v okolí. Takže sme si podmienky vytvorili v podstate sami.
Prejavujú deti a mladí v Lozorne záujem o tento šport?
Áno, gym navštevujú deti a dospelí
nielen z Lozorna, ale aj z okolia.
Čo pokladáš za svoj doteraz najväčší
úspech?

V čom sa odlišuje od tradičného boxu?
Ako je spomenuté v definícii, používajú
sa nohy, kolená a lakte, klinče. Je to jeden z najtvrdších stand-up športov na
svete.
Čo si si od daného športu sľuboval na
začiatku?
Nakoľko som mal vždy k bojovým športom blízko, rozhodol som sa jedného
dňa vyskúšať tréning, od toho dňa sa
mu venujem pravidelne. Pracoval som
na sebe, až kým som nedostal možnosť
zápasiť.
Boli dobré podmienky pre rozvoj tohto športu v okolí?
Zo začiatku som chodil kvôli tréningom pravidelne do Bratislavy a to bol
podnet na otvorenie vlastného gymu v
Lozorne (čomu vďačím hlavne tatkovi)
a chceli sme sprístupniť tento šport aj
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Každý svoj vyhratý zápas, ale najviac si
cením výhru v profesionálnom zápase.
A to bol môj cieľ dostať sa do profesionálnej ligy, kde sa už bojuje o naozaj
cenné európske a svetové tituly.
Akých podujatí v tomto športe si sa
zúčastnil?
Zúčastnil som sa amatérskych majstrovstiev Slovenska v K1 (pravidlá sú
podobné ako v Thajskom
boxe bez používania lakťov
a klinčov), ďalej som zápasil
v eurolige Youngblood, čo je
vlastne amatérska európska
liga Muay Thai, na ktorej
sa zúčastňujú zápasníci z
Poľska, Srbska, Českej Republiky atď. a samozrejme
Slovenska, kde som skončil v sezóne 2014/2015 na
6.mieste. Po pár pekných
výkonoch v amatérskych
zápasoch sa mi podarilo dostať na galavečer Thajského
boxu pod názvom Hanuman
Cup, kde som odzápasil dva
amatérske a zatiaľ jeden

Je to výhra európskeho-svetového titulu (opasku). Ale to je zatiaľ len
sen, samozrejme ešte veľmi dlhá cesta
a veľa „odmakaných“ hodín.
Komu vďačíš za svoje úspechy?
Za svoje úspechy v prvom rade vďačím
svojmu tatkovi a zvyšku celej rodiny a
svojej priateľke za podporu, trenérovi
Guldimu, Jankovi Haramiovi, ktorý
podporuje činnosť nášho klubu, svojmu sponzorovi Ing. Jurajovi Ťahúnovi,
Ferovi Starému, ktorý je majiteľ a tréner Hanuman gymu ako i organizátor
Hanuman cup-ov, ktoré majú naozaj
vysokú úroveň zápasov Muay Thai, K1
a MMA. Oplatí sa na každý jeden galavečer prísť pozrieť. Lístky je možné zakúpiť aj u nás v gyme. A v neposlednom
rade ďakujem všetkým, ktorí ma chodia
podporovať a robiť skvelú atmosféru na
mojich zápasoch.
pokračovanie na str. 13
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dokončenie zo str. 12

Na záver by som chcel spomenúť, že
gym EIGHT FIGHT LOZORNO ponúka tréningy Thajského boxu nie len
skupinového, ale aj individuálneho
charakteru, pre deti už od 4 rokov,
mládež, hodiny Krawmagy, Jógy,
kondičné tréningy zamerané na for-

movanie postavy pre ženy všetkých
vekových kategórií, ako aj možnoť
využívania posilňovne a celého vybavenia gymu.
V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na tel. č: 0918 572 002, prípadne fungovanie a činnosť v gyme
nájdete na facebookovej stránke

Spravodaj obce Lozorno
Eight FIGHT Lozorno.
Za rozhovor ďakujeme úspešnému
športovcovi Marekovi Csöllemu, ktorému prajeme veľa úspechov.
Rozhovor pripravila Gabika Ulehlová,
foto: Peter Dzurjanin - Bytework

Sused náš každodenný
Väčšinou sa stretnete s názorom, že na
dedine panuje väčší kľud a pohoda než v
meste. Môžete si doma dupať do sýtosti a sused zdola vám nebude búchať na
strop zmetákom, aby ste sa skľudnili.
Môžete sa ľubovoľne pohádať s manželom, svokrou, pubertálnym potomkom
a nepríde vám sused od naproti klopať
na dvere, že vlastných problémov majú
doma dosť. A dokonca si môžete slobodne prdnúť v kúpeľni a nebude to
počuť až do vedľajšej bytovky. To nie,
my si tu na dedine inak navzájom znepríjemňujeme život.

Aj taktéto prekážky môžete zažiť na prechádzke po dedine

Zoberte si taký Silvester, v mojom prípade najmä ten uplynulý. Všetci vieme,
že o polnoci bude randál. Tí, čo sa na
ňom priamo nepodieľajú, sa s ním naučili žiť, ba dokonca aj oči zdvihnú k
oblohe a aspoň sa potešia tým šialeným
svetelným predstavením. Ja osobne
síce žijem v duchu tvrdenia, že ticho
lieči, ale silvestrovské besnenie svojich
susedov tak nejako strpím. Nie však v
prípade, keď mi napriek upozorneniu
celý večer hádžu petardy pod okno, za
ktorým spí môj dvojmesačný drobec.
Neviem si vysvetliť, čím to je, že keď
niekoho požiadate, aby upustil od svojho nevhodného správania, urobí pravý

opak a s nadšením pritlačí na pílu (ak
vy viete, uvítam vysvetlenie). Petardy
teda radostne pristávali pod mojím oknom ešte aj po polnoci, nech si decko
poriadne užije svoj prvý Silvester. Stavte sa ale, že svoje psiská mali riadne
zabezpečené, aby im chudáčikom ten
hluk náhodou nespôsobil šok.
Nespoznali ste sa v tomto profile? Čítajte ďalej. Možno niektorá z nasledujúcich modelových situácií na vás padne
a vy si uvedomíte, že to čo ste doteraz
považovali za neškodné, môže naštrbovať pohodové spolunažívanie s vašimi blízkymi či vzdialenejšími susedmi.
Väčšina toho sa týka našich motorizovaných miláčikov alebo, ako v tom prvom prípade, zvukovej aparatúry v nich
umiestnenej.
Určite vám nie je cudzia situácia, keď
okolo vás prefrčí auto s tak vypeckovaným rádiom, že aj okoloidúcich z toho
rozbolí hlava. Ako to teda v zdraví dokáže prežiť posádka auta, je mi doteraz záhadou. Takýto pojazdný koncert
prefrčí okolo vás a vy len pokrútite hlavou a neriešite. Horšie je, keď takéto
auto stojí pred vaším domom. Nejakú
príjemnú hudbu by ste na rozveselenie
možno aj uvítali. Ale nie keď sa z jeho
interiéru šíri len oblbujúce tac-tac-tac
alebo nezreteľné huhňanie ranných
správ. Kto už len s takým gustom počúva spravodajstvo, že si v aute navodí
atmosféru štartujúceho boeingu? Snáď
by som mohla odporučiť načúvacie zariadenie do uška.
No kým jedni nám zabezpečili zvukovú
kulisu, iní sa nám postarali o rôzne zábavné fyzické aktivity. Naplno som ich
docenila, až keď sa zo mňa stala žienka
kočíkujúca. Iste sú mnohí naši spoluobčania vďační starostovi, že im dal vybudovať chodníky. Konečne majú kde
parkovať. Veď pani s kočíkom či babka s
barličkou si rady pokľučkujú medzi niekoľkými takto šikovne zaparkovanými
autíčkami a zvládnu pri tom prekonať

aj nástrahy rôznych terénnych nerovností a rušnej premávky na hlavnej ceste. Konečne nejaké „vzrúšo“ na našich
nudných uliciach.
Už obchádzanie parkujúcich áut po
frekventovanej ceste je slušná výzva,
ale tá na vás čaká vždy, keď pešou nohou vykročíte z domu (s bicyklovaním
po dedine nemám dostatočné skúsenosti, ale bude to zrejme podobné). Tu
totiž neplatí, že aj chodec je účastníkom
cestnej premávky. Chodec je všeobecne
len na obtiaž všetkým tým šoférom, čo
sa strááášne ponáhľajú. Bodaj by nie.
Ten má fajný teréniak, ten bohovskú
limuzínu a tamten síce len obyčajnú
rachotinu, ale nebudú predsa kvôli každému chodcovi pribrzďovať. To aby ste
boli stále v strehu, aby ste stihli uskočiť.
A ak dvom stretávajúcim sa autám neuhnete až na trávnik, ľahko sa vám môže
stať, že vyfasujete ranu spätným zrkadielkom (prisahám, že nepreháňam).
Ak si myslíte, že sa radšej pôjdete prejsť
do lesa, aby ste si oddýchli od všetkého
toho stresu – ha há, omyl. Tam je to ešte
horšie. Nielenže je tam áut „jak na hlavní tříde“, ale nerešpektujú ani pravidlá
cestnej premávky, ani pravidlá slušnosti. Bez výčitiek vám chrstnú do tváre
kúdoľ zvíreného prachu alebo vodu z
najbližšej kaluže. A ako sa dá na takých
lesných cestách strašne ponáhľať, fííí to
by ste videli.
Týmto by som chcela vyjadriť rešpekt a
vďaku tým šoférom, ktorí na nás chodcov berú ohľad a odporučiť tým druhým, aby si niekedy skúsili vyjsť do ulíc
bez auta a zažili si ten divoký západ na
vlastnej koži.
Tiež ďakujem všetkým, ktorí si uvedomujú, že nežijú na opustenom ostrove
a vedia si predstaviť, ako bude ich konanie vplývať na nás ostatných – na
susedov.
Text a foto: Kika M.
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Ako hospodári naša obec
Na web stránke našej obce nájdete
teraz už nefunkčnú záložku pod názvom Finančné zdravie obce Lozorno
podľa INEKO. Pozrela som sa teda,
aké je aktuálne finančné zdravie Lozorna a čo nám hovoria čísla publikované na stránke Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy - INEKO v

rámci projektu Hospodárenie miest,
obcí a VÚC za roky 2009 – 2014
(http://www.hospodarenieobci.sk/).
Vstupné finančné údaje boli použité
z databázy Ministerstva financií SR.
Pojmom finančné zdravie označili vypočítanú hodnotu v intervale od 0 (naj-

Najlepšie hodnotenie sme dosiahli v rokoch 2010 a 2011. V roku 2014 sme rovnako ako v roku 2009 dosiahli najhoršiu hodnotu finančného zdravia, inými slovami
hospodárili sme najhoršie za posledné roky.
Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Finančné zdravie

4,8

5,1

5,2

5,4

4,8

4,8

V celkovom poradí sme sa umiestnili na 1601. mieste, čo je niekde za polovicou.
Áno, sú aj horšie hospodáriace obce no naše možnosti, aj vďaka príjmom z priemyselného parku, nás predurčujú na podstatne lepšie umiestnenie.

Výsledok hospodárenia v Eur

horšie) po 6 (najlepšie), ktorá je kombináciou piatich vybraných finančných
ukazovateľov. Všetky údaje a výpočty
sa dajú dohľadať na web stránke, ktorá obsahuje údaje z 2930 obcí a miest,
resp. mestských častí. Ako teda hospodári Lozorno.
V porovnaní s rovnako veľkými obcami na Slovensku sme v roku 2014 (to
sú zatiaľ najaktuálnejšie údaje) dosiahli
najhoršie skóre, čiže sme hospodárili
najhoršie v našej veľkostnej kategórii:
Obec

Fin.
zdravie

Lozorno

4,8

Tekovské Lužany

4,9

Dolná Súča

4,9

Veľký Kýr

5,0

Zámutov

5,1

250 000

Gajary

5,1

200 000

Hliník nad Hronom

5,3

150 000

Rosina

5,4

100 000

Kecerovce

5,5

Pribeta

5,6

Kokava nad Rimavicou

5,6

50 000
0
-50 000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A najhoršie skóre sme dosiahli aj v porovnaní so susednými obcami (s výnimkou miest, tie majú nižšie hodnoty):

-100 000
-150 000

Obec
Na tieto výsledky nadväzuje stav rezervného fondu obce, čiže rezervy, ktorú by
mala obec vytvárať „na horšie časy“. Stav tejto rezervy síce INEKO neuvádza, ale
z údajov dostupných v Záverečných účtoch obce Lozorno (na web stránke obce v
časti rozpočet) vyplýva nasledovné:
Rok
rezervný fond
počiatočný stav
prírastok
úbytok
rezervný fond
konečný stav

2011

2012

2013

105 676

115 542

115 542

0

9 866

7 082

7 082

33 449

0

0

122 625

33 449 / 0*

115 542

122 625

2014

0

0 / 33 449*

*po úprave Záverečného účtu
Napriek tomu, že príjmová časť rozpočtu obce stále rastie, hospodárime
tak, že nemáme žiadnu rezervu. Podľa
INEKO sme mali v roku 2013 schodok
vo výške 115 713 Eur, čiže rezervný
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fond sme nemohli vytvoriť. Jednoducho povedané, ak miniete celú výplatu
a ešte nakúpite „na sekeru“, ako sa vám
môžu zvýšiť peniaze? V roku 2013 bol
však podľa textovej časti Záverečného

Fin. zdravie

Lozorno

4,8

Láb

4,9

Zohor

5,0

Jabloňové

5,1

Záhorská Bystrica

5,3

Pernek

5,5

Borinka

5,6

Plavecký Štvrtok

5,6

Marianka

5,8

účtu vytvorený rezervný fond vo výške
37 521 Eur. V tabuľkovej časti Záverečného účtu však evidentne ostali údaje z
predchádzajúceho roka. Nesedí ani stav
na konci roka s počiatočným stavom v
ďalšom roku (2012 a 2013). K Záverečnému účtu sa vyjadruje hlavný kontrolór aj audítor, nikto si však túto zrejmú
pokračovanie na str. 15

ročník XIV : číslo 1 : január/február 2016
dokončenie zo str. 14

chybu nevšimol a časť Obecného zastupiteľstva ho v takejto podobe schválila
bez výhrad. Ako je to možné?
Záverečný účet v roku 2014 uviedol na
rezervnom fonde tiež nulový počiatočný stav, pravdepodobne vychádzal z
tabuľky, nie z textu. Podľa schváleného
Záverečného účtu za rok 2014 sme vytvorili a súčasne aj minuli celý rezervný
fond, čo je nereálne. Sumu do rezervného fondu vieme stanoviť až po vyúčtovaní celého roka, čiže najskôr k 1.
januáru nasledujúceho roka. Ako sme
teda mohli presne minúť sumu, o ktorej sme nevedeli? Naviac, Obecné zastupiteľstvo v roku 2014 neodsúhlasilo
žiadne použitie rezervného fondu, čo je
zákonná povinnosť na použitie rezervy.
Nevedno prečo, Obecné zastupiteľstvo

Spravodaj obce Lozorno

schválilo použitie rezervného fondu vo
výške 33 449 Eur v septembri 2015,
pričom podľa Záverečného účtu bola vo
fonde nula. Tento schválený Záverečný
účet bol následne upravený bez vedomia Obecného zastupiteľstva na konečný stav 33 449 Eur, údaj na rezervnom
fonde však teraz nesedí s účtovnou závierkou, kde je stále nula. Suma, o ktorej je reč naozaj nie je zanedbateľná.
Je preto asi namieste pýtať sa, či sú
tieto nezrovnalosti neznalosťou, chybou alebo zámerom a kto za to zodpovedá. Máme teda o dôvod viac zaujímať
sa o hospodárenie s našimi prostriedkami. Ak rastie príjmová časť rozpočtu
musí sa dať hospodáriť tak, aby sme
popri investičných aktivitách vytvorili
nejakú rezervu. Takto predsa hospodári každý rozumný gazda.

Našej obci chýba jasná stratégia do
čoho plánuje investovať. Všetky doterajšie rozhodnutia sa očividne robili bez
plánovania a bez toho, aby niekto vedel
aké sú požiadavky, potreby a priority
občanov. Náš strategický dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol síce dosť nákladný dokument,
ale očividne nie je použiteľný.
Ak vám nie je jedno na čo sa použijú
vaše dane, príďte sa niekedy pozrieť na
zasadnutie Obecného zastupiteľstva a
povedať vedeniu obce čo je pre vás dôležité. Verím, že Obecné zastupiteľstvo
má záujem vypočuť si vaše názory a
správne stanoviť priority tak, aby sme
rozumne hospodárili aj rozvíjali obec.
Dagmar Gombitová
členka finančnej komisie

Pre úplnosť ešte uvádzam finančné údaje (v Eur):
Rok
bežné príjmy
z toho

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 405 796

1 265 413

1 441 099

1 578 619

1 602 705

1 673 704

511 278
422 822

553 686
462 379

6 015
456 259

- daň z príjmu FO
- daň z nehnuteľností

kapitálové príjmy

280 891

45 833

12 851

76 038

11 564

6 113

1 342 692

1 145 603

1 333 630

1 446 339

1 587 562

1 566 238

kapitálové výdavky

441 981

143 768

68 538

172 860

228 208

75 491

bankové úvery

158 762

124 742

90 722

56 702

190 682

120 000

výsledok hosp. podľa INEKO

214 481

135 213

-19 450

100 525

-115 713

21 848

17 762

7 725

55 748

33 449

bežné výdavky

výsledok hosp. podľa Záver. účtu

Reakcia starostu:
Neuvádza ani rekonštrukciu WC a časti
kúrenia na ZŠ. Áno, pravdou je, že sme
investovali za 4 roky cca 1,2 milióna
EUR, ale s prehľadom a súhlasom OZ.
Je ďalej otázkou, prečo sa obec nezveľaďovala 10 rokov (okrem CKaV) a kde
sú „vtedajšie“ peniaze. Zdedil som v r.
2011 obec rozhádanú, zanedbanú a bez
peňazí!

Sú to opäť polopravdy, malé klamstvá a
tendenčné veci Ing. Gombitovej. INEKO aktualizuje hospodárenie obcí raz
ročne a to na základe daňového priznania do 31.3. každého roka.

P. Gombitová opäť neuvádza, že v r.
2013 bolo platné memorandum o šetrení finančných prostriedkov z rozpočtu obcí uzatvorené medzi ZMOS a
vládou SR. Nehovoriac, že nám vláda
SR v 2013 a 2014 znížila podielové
dane skoro o 8%, čo bol finančný výpadok pre Lozorno okolo 90 000 EUR/
rok. Teraz nám ich tá istá vláda veľkodušne vracia späť a pritom sa tvári, ako
obciam pomáha. Tak isto p. Gombitová
nehovorí, že so súhlasom OZ sme v r.
2012, 2013 a aj 2014 doslova „nacpali“ min. 120 000 EUR ročne do športu
a opráv skoro rozpadnutej a nefunkčnej
budovy TJ.

INEKO spracuje tieto údaje z daňových
priznaní niekedy do mája aktuálneho
roka. Nie je teda logicky možné meniť hospodárenie obcí niekoľkokrát
ročne...

Tak isto schválne neuvádza investičné
akcie, ako napr. vodovod na Karpatskej, chodník na Hlavnej, opravy ciest
Dlhá, Hlboká, Zvončínska, Hasičská,
MŠ, dom smútku, atď.

Ale to už je stará obohratá pesnička a
Ing. Gombitová to veľmi dobre vie...

Áno. INEKO uvádzalo v tom období
(2010-2011) lepšie výsledky, ale to sa
dá dobre vyhodnotiť aj zo 100 EUR.
Proste neboli vtedy ani peniaze a ani sa
nič v obci nebudovalo z obecného rozpočtu. Vyjmúc fondy PHARE.

Ľubomír Húbek, starosta
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Predbežný prehľad podujatí na rok 2016 - LOZORNO
Marec

13. Divadelné predstavenie: „Hľadá
sa nový manžel“ (CK Lozorno)
20. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
19. SZTP – výročná schôdza(CK Lozorno)

Apríl

17. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
13. Koncert SZUŠ (CK Lozorno)
15. Koncert kapely HOP TROP (CK
Lozorno)
23. „Lozorské všelico“ - jarný remeselnícky jarmok (Športové nám. )
30. Stavanie máje pred OÚ
30. Tanečná zábava (CK Lozorno)

Máj

1. (alebo 7.) Rybárske preteky (priehrada Lozorno)
8. Deň matiek (CK Lozorno)
9. „Na koho to slovo padne“ – divadlo Astorka (CK Lozorno)
15. FAMILY DAY (RC Lozorňáček)
21. Lozornský okruh (turisti)
21. Folkový festival SPLNOVRAT
(bratia Orechovskí, ranč Abeland)

29. Prehliadka folklórnych súborov
(ŠK Lozorno)

Jún

4. Súťaž vo varení gulášu (R. Masár,
priehrada Lozorno)
5.6. Celoobecná oslava MDD (Kult.
komisia, areál ZŠ)
19. Sviatok hudby (CK Lozorno)

Júl

30. – 31. Obecné hody
30. Rybárske hody (priehrada Lozorno)
23. Futbalový neprofesionálny „Turnaj o pohár starostu obce“ (ŠK Lozorno)

September

18. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
24. „Lozorské všelico“ – jesenný remeselnícky jarmok (Športové námestie)
25. Dni hrozna a vína – spevácka
skupina Loza (CK Lozorno)

Október

9. Mesiac úcty k starším (CK Lozorno)
15. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
15. Lozornský okruh opačným
smerom (turisti)

November

20. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
26. Poľovnícka Katarínska zábava
(ŠK Lozorno)

December

4. Mikuláš pre deti (CK Lozorno)
6. JDS – Mikulášske posedenie (CK
Lozorno)
26. Stolnotenisový turnaj (ŠK Lozorno)
Vianočný koncert (kostol sv. Kataríny)
(Podujatia sa počas roka priebežne dopĺňajú a tiež môže prísť aj ku zmene
termínov.Pre podrobnejšie informácie
k jednotlivým podujatiam sledujte web
stránku obce, alebo FB Centra kultúry
Lozorno.)

Termíny akcií Klubu turistov Lozorno na rok 2016
Marec

4.- 6.3. Bežky Kysuce – Došekovci
19.3. Otvorenie turistickej sezóny
na Košarisku

Apríl

2.4. Žalotínska vrchovina – Vrbovce
– Skalica
9.4. Jednodňový cyklovýlet Hainburg – Eckertsau – Ort an der Donau
– Hainbrug
16.4. Gippel 1 699 m - Rakúsko
30.4. -1.5. Kľak 1 351,6 m – Malá
Fatra

Máj

8.5. Častovská päťdesiatka
11.-15. Cyklovýlet Veľké Toblach
–Taliansko – Maribor – Slovinsko,
pozdĺž rieky Dráva cez rakúske a talianske Alpy (trasa meria 358 km)
21.5. Lozornský okruh 9. ročník
30.5. 26. ročník - Cyklotúra - Cesta priateľstva - pre amatérskych
cyklistov zo Slovenska, Maďarska a
Rakúska.
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Jún

4.6. Vetter Kogel 2 055 m - Rakúsko
11.6. Strážnice - Veselí nad Moravou, rozhladne Radošov + Travičná
16.-19.6. Grossglockner 3 798 m
25.6. Stretnutie turistov bratislavského kraja - Čmelok 709 m
30.6.-3.7 VHT Tatranská Lomnica Kolový štít 2 418 m, Jastrabia veža
2 137m

Júl

6.-10.7. České Švícarsko
20.7. Pezinok - Levandule
27.-31.7. Feraty – Rakúsko Hohe
Wand

August

6.8. Prechod hrebeňom Vysokej
14.8. Doľany – turistika pre všetkých, 30. ročník
17.-21.8. Slovinsko, prechod z Aljažev Dom cez Triglav 2 863 do Bohinsko jazero, kúpanie v mori
25.-29.8. Štvortisícovka Taliansko /
Grand Paradiso 4 061 m

September

2.9. Nočný výstup na Skalu
10.-11.9. Dvojdňový cyklovýlet Južná Morava
29.-2.10. Slovenský raj

Október

9.10. Prechod hrebeňom Kamennej
brány – rozhladňa Homola
15.10. Lozornský okruh opačným
smerom

November

6.11. Poznaj Lozornské hory - Vrchné čisto 525,6 m
20.11. Poznaj Lozornské hory - Vrch
556,1 m

December

18.12. Schengentour (Rakúsko)
31.12. Skala - Silvester
Na turistické akcie sa poisťuje každý
sám individuálne.
Predseda KTL Alojz Dvoran
e-mail: alojz.dvoran@gmail.com
mobil: 0908 114 723
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Čo ponúka rok 2016 pre deti a mladých
Prvý raz prinášame na jednom mieste
stručný prehľad plánov na rok 2016
niektorých organizácií, ktoré pracujú s
deťmi a mladými v Lozorne. Kompletné informácie zverejníme na webstránke obce. Týmto vás chceme srdečne
pozvať na podujatia, aby ste strávili
nezabudnuteľné chvíle s lozornianskymi deťmi a mladými a mohli ich a ľudí,
ktorí sa o nich starajú, aj takto podporiť
v ich úsilí.
Mladí futbalisti s prvými úspechmi
V januári sa starší žiaci futbalového
klubu zúčastnili turnaja v Šenkviciach, kde v dobrej konkurencii obsadili výborné 3.miesto. V dlhodobej
zimnej halovej lige, ktorá vyvrcholila
vo februári, sa umiestnili na celkovom
2.mieste. Potrebné skúsenosti získava v
týchto mesiacoch aj prípravka na halových turnajoch. V priebehu roka 2016
okrem júla, augusta a decembra budú
všetky mládežnícke mužstvá - prípravka, mladší žiaci, starší žiaci a dorast
hrať každý týždeň svoje zápasy v rámci svojich súťaží. Rozpis zápasov bude
zverejnený na stránke Bratislavského
futbalového zväzu www.futbalbfz.sk a v
obecnom rozhlase. Mužstvá absolvujú
počas roka aj turnaje, na ktoré dostanú pozvánky a rôzne prípravné zápasy.
Predstavia sa na obecných hodoch v
Lozorne, ale aj v iných obciach. V júni
a novembri bude spoločensko-športové
posedenie pre deti s rodičmi a s fanúšikmi spojené s hodnotením výsledkov
v súťažiach, na ktoré srdečne pozýva
Vladimír Rybár, predseda Futbalového
klubu Lozorno. Kontakt: vlado.rybar@
azet.sk
Mažoretky pozývajú na gala večer
Mažoretky robia väčšinou sprievodný
program k akciám, ktoré sa v obci usporiadajú. Veríme, že ich aj tento rok uvidíme na akciách, ktoré už v minulosti
spestrili - Deň matiek, Sviatok hudby v
Lozorne, Posedenie s dôchodcami, Ples
poľovníkov, futbalový turnaj, ktorý
usporiadal Patrik Húbek. Radi by spestrili aj obecný ples. Aj v tomto roku sa
zúčastnia viacerých mažoretkových súťaží. V sobotu 25.júna 2016 bude v sále
ŠK Lozorno druhý gala večer, na ktorý
už dnes pozýva Dana Hurbaničová, vedúca občianskeho združenia Mažoretky SOFFI Lozorno všetkých obyvateľov
Lozorna. Kontakt: dana@hl.sk
Škôlkari vystúpia na oslave Dňa matiek

Deti Materskej školy (MŠ) v Lozorne

majú svoje akcie predovšetkým v priestoroch škôlky a väčšinou v dopoludňajších hodinách na základe vypracovaného plánu aktivít. Tých, ktorí chcú vidieť
umenie našich najmenších, pozýva
Jana Uhliarová, riaditeľka MŠ na obecnú oslavu ku Dňu matiek v máji 2016 v
Centre kultúry. Kontakt: ms.lozorno@
zoznam.sk

zápasov budú známe až po vylosovaní,
termíny turnajov po vyhlásení usporiadateľov a budeme o nich informovať
aj na webstránke obce. Rudolf Sirota,
predseda stolno-tenisového oddielu ŠK
Lozorno pozýva Lozorňanov na tradičný Vianočný turnaj 26. decembra 2016
v hale ŠK Lozorno. Kontakt: rudolf.sirota@gmail.com

Stolní tenisti zápasia od jesene
Prvú polovicu roka venujú mladí stolní
tenisti najmä tréningom. S pravidelnými súťažnými zápasmi a s turnajmi
začnú v októbri. Termíny súťažných

S turistami do okolia i zahraničia
Alojz Dvoran, predseda Klubu turistov
Lozorna (kontakt: alojz.dvoran@gmail.
com) pozýva aj najmladšiu generáciu na
nasledovné podujatia:

Marec

19.3.

Otvorenie turistickej sezóny na Košarisku

Apríl

2.4.

Žalotínska vrchovina – Vrbovce – Skalica

Máj

8.5.

Častovská päťdesiatka

21.5.

Lozorský okruh 9. Ročník

11.6.

Strážnice - Veselí nad Moravou rozhladne Radošov + Travičná

Jún

25.6.

Stretnutie turistov bratislavského kraja - Čmelok 709 m

Júl

20.7.

Pezinok - Levandule

August

6.8.

Prechod hrebeňom Vysokej

14.8.

Doľany – turistika pre všetkých 30. ročník-Doľany

2.9.

Nočný výstup na Skalu

September
Október
November
December

9.10.

Prechod hrebeňom Kamennej brány – rozhladňa Homola

15.10.

Lozorský okruh opačným smerom

6.11.

Poznaj Lozorské hory - Vrchné čisto 525,6 m

20.11.

Poznaj Lozorské hory - Vrch 556,1 m

18.12.

Schengentour /Rakúsko/

31.12.

Skala - Silvester

Mladí karatisti v klube ZOKU sa najviac tešia na Noc bojovníkov a letné páskovanie

Ide o predstavenie pre rodičov, príbuzných, ale aj ďalších záujemcov o tento šport,
zamerané na ukážky rôznych prvkov karate. Keďže celý školský rok mladí bojovníci
pravidelne trénujú v telocvični ZŠ Lozorno, v lete ich čaká prvá najväčšia skúška –
skúška technickej vyspelosti (páskovanie), ktorá sa bude konať na školskom dvore
základnej školy, na ktorú srdečne pozývame všetkých obyvateľov, aby našich karatistov prišli podporiť. V septembri sa chystáme na nábor nových členov do klubu a
zvýšenie počtu tréningov. O konkrétnych termínoch budeme informovať na našej
stránke www.karatezoku.eu. Kontakt: Ladislav Kotek, karatezoku@gmail.com. Náš
stručný prehľad podujatí s ich termínmi:

Súťaže:

* 27.-28.2.2016
* 12.3.2016
* 20.3.2016
* 10.4.2016
* apríl 2016
* 14.5.2016
* 21.5.2016
* 18.-19.6.2016
* 23.4.2016
* 25.6.2016
* 31.7.-6.8.2016
September

Grand Prix Slovakia - Bratislava
Slovenský pohár (SP) detí, žiakov (2.kolo) - Košice
Súťaž AKB (Asociácia karate Bratislava), Viničné
SP detí, žiakov (3.kolo) - Myjava
Súťaž AKB, Viničné (postupová súťaž na M-SR)
Majstrovstvá SR detí, žiakov a družstiev - Poprad
Majstrovstvá Slovenskej Shito-ryu asociácie - Šurany
Majstrovstvá Európskej Shito-ryu karate federácie - Nové Zámky Klubové akcie:
„Noc bojovníkov“- vystúpenie pre rodičov a príbuzných
Skúšky technickej vyspelosti
Sústredenie (Chata Slovenka, Moštenica)
Nábor nových členov do klubu

Vladimír Rybár, Dana Hurbaničová, Jana Uhliarová, Rudolf Sirota, Alojz Dvoran,
Katarína Nemčíková, Dana Rušinová, Komisia školská a práce s mládežou
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Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016

Odchody
Lozorna
do Bratislavy,
Mlynské nivy 31,autobusov
821 09 Bratislava, tel. z
18 211,
info@slovaklines.sk;
www.slovaklines.sk Malaciek a späť
Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016

Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava, tel. 18 211, info@slovaklines.sk; www.slovaklines.sk

Cielová zastávka (zóna)

Odchody zo zastávky (zóna): Lozorno,pož.zbroj.(225)

Cielová zastávka (zóna)
Bratislava

AS(100)

Bratislava

102402, 269 - 24
AS(100)
2

Xp

6

102402, 269 - 124

X p3

X6p55

2

10

6
6 55
10
X
102402, 269 - 34

102402,
08269 - 34

7 36

6

102402, 269
08- 124

10

X30
7836
102402, 269 - 146
8 30
6 +269 - 146
102402,

12
6 +58
45
1358
12

Xp
6 55

6

13

+

17
05
1820
18

11

55
6X

7 48

X

8 40
7 48
8 40
X269 - 48
102402,

102402, 269 - 48

13 45 25
X

25

14

49

05

Malacky
Malacky

X

205422 - 15

X
17 25 22

8

205422 - 11

9 40

205422 - 11

14 3249

15

- 68
22 102402,H269X

H X18 0122

18 01
18 50
18
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nepremáva 26.12.2015
2.9.2016, od 28.10.2016 do 31.10.2016
nepremáva 31.12.2015
nepremáva
nepremáva
od26.12.2015
28.12.2015 do 31.12.2015
nepremáva
31.12.2015
nepremáva
24.12.2015,25.12.2015
nepremáva
24.12.2015,25.12.2015,31.12.2015
nepremáva
od 28.12.2015 do 31.12.2015
nepremáva
24.12.2015
nepremáva
24.12.2015,25.12.2015
nepremáva 24.12.2015,31.12.2015
nepremáva 24.12.2015,25.12.2015,31.12.2015
premáva od 23.12.2015 do 27.12.2015, od 1.1.2016 do 7.1.2016,1.2.2016, od 22.2.2016 do 26.2.2016, od 24.3.2016 do
nepremáva 24.12.2015
29.3.2016, od 1.7.2016 do 2.9.2016, od 28.10.2016 do 31.10.2016
nepremáva
nepremáva
od24.12.2015,31.12.2015
24.12.2015 do 26.12.2015,31.12.2015,1.1.2016
premáva od
23.12.2015 do 27.12.2015, od 1.1.2016 do 7.1.2016,1.2.2016,
od 22.2.2016 do 26.2.2016, od 24.3.2016 do
nepremáva
27.12.2015,3.1.2016,31.1.2016,21.2.2016,27.3.2016,
od 3.7.2016 do 28.8.2016,30.10.2016
spoj
s bezbariérovým
prístupom
do vozidla od 28.10.2016 do 31.10.2016
29.3.2016,
od 1.7.2016
do 2.9.2016,
pokračuje
na linke
číslo 106406do
spojom
číslo 59 do zastávky Sološnica
nepremáva
od 24.12.2015
26.12.2015,31.12.2015,1.1.2016
pokračuje na linke číslo 106406 spojom číslo 39 do zastávky Plavecký Peter
nepremáva 27.12.2015,3.1.2016,31.1.2016,21.2.2016,27.3.2016, od 3.7.2016 do 28.8.2016,30.10.2016
pokračuje na linke číslo 106406 spojom číslo 55 do zastávky Sološnica
spoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
pokračuje na linke číslo 106406 spojom číslo 53 do zastávky Plavecké Podhradie
pokračuje
linke
106406
spojom
číslo
59 do zastávky
pokračuje
nana
linke
čísločíslo
106406
spojom
číslo 137
do zastávky
SološnicaSološnica

pokračuje na linke číslo
pokračuje na linke číslo
pokračuje na linke číslo
pokračuje na linke číslo

106406 spojom číslo 39 do zastávky Plavecký Peter
106406 spojom číslo 55 do zastávky Sološnica
106406 spojom číslo 53 do zastávky Plavecké Podhradie
106406 spojom číslo 137 do zastávky Sološnica

Zaujímavosti z BSK
Súťaž „Vráťme knihy do škôl“ je tu
opäť

kde sú uverejnené podrobné informácie
vrátane pravidiel súťaže.

Nemecku“, povedal predseda BSK Pavol Frešo.
Od septembra tak budú študenti priObľúbená súťaž žiakov „Vráťme knihy Duálna akadémia v Bratislave už v pravovaní na výkon svojho povolania
do škôl“ otvorila svoj piaty ročník. Jej septembri 2016
priamo u svojho budúceho zamestnáspoluorganizátorom je aj Bratislavský
vateľa, ktorým bude už počas štúdia
samosprávny kraj (BSK), v spoluprá- Bratislavský samosprávny kraj spolu s samotná automobilka. Praktická výci s ABCknihy.sk a vydavateľstvami najväčším zamestnávateľom v regióne učba priamo vo fabrike bude tvoriť
IKAR a Raabe. Od 15. februára do 15. - automobilkou Volkswagen Slovakia a. viac ako polovicu vyučovacieho času
apríla 2016 sa do nej môžu zapojiť s. a s Matador Automotive, otvorí vy- študentov. Do prvého ročníka môže
mladí čitatelia z materských, základ- učovanie v Duálnej akadémii už v naj- nastúpiť takmer stovka terajších dených a stredných škôl. Cieľom je pod- bližšom školskom roku. Zelenú duál- viatakov. Štúdium na Duálnej akadéporiť čítanie detí a mládeže a vytvárať nemu vzdelávaniu v kraji dali poslanci mii bude bezplatné, navyše ponúkne
Linky sú zaradené
do Integrovaného
dopravného systému v Bratislavskom kraji
(IDS BK). Na linkách platíBSK.
Prepravný poriadok IDS BK, na ostatných úsekoch mimo
IDS BK platí Prepravný
poriadok
pozitívny
vzťah
ku knihám.
Zastupiteľstva
študentom
príspevok
na ubytovanie
dopravcu Slovak Lines, a.s.. Spoje, ktoré sú zaradené do IDS BK majú uvedenú príslušnú linku v záhlaví označenú trojciferným číslom za číslom linky. Vozidlo s bezbariérovým prístupom je
zaradené na spoje
označené príslušným
piktogramom,
pokiaľ nie
je z prevádzkových
dôvodov
použiť iné vozidlo.
bicyklov je
možná na spoje
označené príslušným
Výsledky
súťaže
„Vráťme
knihy
do
„Projekt
jenevyhnutné
významný
krokPreprava
k tomu,
aby
v internáte
ako aj na dopravu. Okrem
piktogramom počas sobôt, nedieľ a sviatkov v zmysle prepravných podmienok dopravcu, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo.
škôl“ budú známe 21. apríla 2016, naši študenti po absolvovaní tejto školy toho budú študenti podporovaní forpre víťazov je pripravených viac ako mali prácu nielen vo Volkswagene na Slo- mou štipendia, odmenou za produk60 cien, ako napríklad elektronické vensku, ale v celej Európe. Zapadá to aj tívnu prácu a ďalšími benefitmi. Po
čítačky, balíčky kníh, ale aj výlet do do širšej stratégie župy, kde duálne vzde- ukončení štúdia získajú výučný list,
Bruselu.
Najaktívnejšia škola získa lávanie v menšom meradle funguje aj v maturitné vysvedčenie, medzinárodLinky sú zaradené do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Na linkách platí Prepravný poriadok IDS BK, na ostatných úsekoch mimo IDS BK platí Prepravný poriadok
dopravcu Slovak
a.s.. Spoje,
zaradené oddo IDS BK majú
uvedenú
príslušnú linku
v záhlaví
označenú trojciferným číslom zane
číslom
linky. Vozidlo
s bezbariérovým
prístupom je
notebook
a Lines,
ďalšie
školyktorév súporadí
rámci
ostatných
škôl
v telekomunikačnej
platný
certifikát,
ale predovšetkým
zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo. Preprava bicyklov je možná na spoje označené príslušným
piktogramom
počas sobôt, nedieľ
v zmysle prepravnýchčipodmienok
dopravcu, pokiaľ nie
je z prevádzkových
dôvodov nevyhnutné
použiť iné vozidlo.
borné
publikácie
oda sviatkov
vydavateľstva
elektrotechnickej
oblasti.
Je to príspegaranciu
pracovného miesta v autoRaabe. Do súťaže sa môžu mladí čita- vok bratislavskej župy, Volkswagenu a mobilke.
telia zapojiť prostredníctvom webovej ďalších partnerov, aby úroveň vzdelávania
stránky www.vratmeknihydoskol.sk, na Slovensku bola rovnako vysoká ako v
Dagmar Vanečková, BSK
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Putovný pohár ostal v Lozorne
Ako každoročne, tak i tentoraz náš stolnotenisový oddiel usporiadal tradičný
Vianočný turnaj v stolnom tenise.
Dňa 26.12.2015 sa do telocvične ŠK
Lozorno dostavilo 25 nadšencov tejto
krásnej hry. Po rozdelení pretekárov
na registrovaných, neregistrovaných a
následnom vylosovaní sa mohli začať
urputné boje.
V kategórii registrovaných po tvrdých
zápoleniach vzniklo nasledovné poradie:
1. Ulehla Vladimír
2. Želipský Jozef
3. Ondrovič Karol

V kategórii neregistrovaných boli pretekári rozdelení do dvoch skupín po
ôsmich hráčoch. Z každej skupiny postupovali prví štyria až vznikla finálová
skupina osem hráčov.
Po úmorných bojoch napokon vzniklo
nasledovné poradie:
1. Baček Gustáv
2. Húbek Patrik
3. Húbek Marek
Myslíme si, že všetci účastníci turnaja
sa dosýta športovo vyžili, pretože každý si zahral minimálne desať zápasov a
práve o tento aspekt nám išlo. Čo nás
najviac teší, je aj to, že všetci boli práve
z Lozorna. Hráči na pódiových prieč-

kach získali pamätné diplomy, medaile
a víťaz hlavnej súťaže aj putovný pohár.
Turnaj mal veľmi dobrú športovú aj
spoločenskú úroveň, na čom sa organizačne podieľali členovia nášho stolnotenisového oddielu. Taktiež treba vysloviť poďakovanie výboru ŠK Lozorno
za vytvorenie podmienok pri organizovaní tohto turnaja. Po skončení turnaja
sme v družnej debate pri malom občerstvení rozoberali jednotlivé zápasy,
povymieňali si skúsenosti a už sme v
mysli riešili, ako vylepšiť nasledujúci ročník, na ktorý už teraz pozývame
najmä tých, ktorí chýbali v tomto roku.
Sirota Rudolf,
predseda stolnotenisového oddielu

Turisti sa snažili, zabíjačku robili
meno našej dediny. A o tom,
že lozorská zabíjačka má dobré meno, nás uistili mnohí
návštevníci. Nielen domáci,
ale aj cezpoľní.
Mladých turistov učíme, ako
si chrániť prírodu, zachovávať
zvyky a tradície, spoločne ctiť
to, čo si ctili naši predkovia.
A tradície, to sú aj fašiangy.
Dobre sa najesť, vypiť, zabaviť sa.
Nápad to bol dobrý. Ako po
minulé roky, tak aj tohto roku
sa pán starosta pochlapil.

Do prípravy boli zapojené všetky vekové kategórie

Opäť sme sa mali možnosť sa vo februári stretnúť na obľúbenej spoločnej
akcii „obecná zabíjačka“. Členovia Klubu turistov sa snažili vložiť do tejto
fašiangovej tradície náš „lozorský naturel“, aby ako aj pri iných turistami organizovaných akciách dokázali, ako veľmi
im na srdci leží nielen vzhľad, ale i dobré

Turisti sa toho chytili, na
pomoc zavolali uznávaných
odborníkov, dobrých kamarátov a
šikovných mäsiarov Lacka Baláža
a Ferka Mezeja.

lo chutné, pritom lacné, vínko pitné a
nálada výborná.
Myslím si, že s týmto pocitom odchádzala aj česká veľvyslankyňa p. Lívia
Klausová (ktorú pozval p. T. Zeman).
Pre nás bola prítomnosť „jej Veličenstva“ cťou.
A aj keď na rozlúčku viackrát „spívali
mužáci“, bez ktorých si už ani spoločné akcie nevieme predstaviť, domov
sa nikto neponáhľal. Rozchádzali sme
sa neskoro večer, ďakujúc výboru turistov na čele s Lojzkom Dvoranom
a všetkým, ktorí mali čas, chuť a vôľu
pomáhať...
M.M., KTL
Foto: Peter Morávek

Že: „kto je k robote je aj k
misy“ (hovorievali naše
starenky) a takých nás tam
bolo neúrekom. Prečo aj
nie? V pekne vyzdobenej
sále TJ, pri dobrej muzike
(vďaka M. Havlovi) bola
vynikajúca atmosféra. Jed-
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