Spravodaj obce Lozorno

ročník IX : číslo 6 : november/december 2011

Vianoce a rodina

vštevy kostola skoro ráno na „roráty“, pečenie a chystanie jedál. Uvažovanie, ako
urobiť radosť darčekom alebo návštevou.
Medzi ľuďmi viac pokoja, trpezlivosti, ochoty pomôcť. Z diaľky sa domov vracali tí, ktorých práca a povinnosti od domu vzdialili.
Na bojiskách aspoň na čas utíchli zbrane
a aj tí, ktorých vladári alebo situácie neslobody a útlaku postavili proti sebe, akoby
chceli ukončiť nepriateľstvo, nájsť cestu dohody a uvedomiť si, že sme jedna veľká ľudská rodina.

Milí Lozorňania!
Slávenie Vianoc je pre mnohých azda najkrajšou spomienkou na chvíle, ktoré prežili doma u svojich rodičov. Aj keď dosiahneme zrelý vek alebo sa cítime už starší, isto
si spomíname, aká bola atmosféra tých dní.
Prípravy stromčeka, príbytku, adventné ná-

Každý z nás veľmi túžime po pokoji a láske. Byť milovaný a aj opätovať lásku a darovať ju iným. Táto túžba v nás je silným volaním po Bohu, ktorý sám je Láska. Vianoce
sú predovšetkým sviatkami tejto Božej lásky k nám.
Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa... tak počujeme v radostnom speve koledy. Boh prichádza k nám ako malé dieťa. Je úžasné,
ako zanecháva svoj nebeský majestát a stáva sa pokorným a malým dieťaťom. Malý
Ježiško, človiečik ako my a zároveň Boží
Syn, prichádza na svet v rodine.

Tým chce upriamiť našu pozornosť na rodinu a povedať nám, akou veľkou hodnotou
je rodina. Tam, v rodine , má prísť na svet
nový život. Otec a matka v spoločnej láske
a svornosti sú tými, ktorí prví vítajú malé
a bezbranné dieťa. Otec a matka sú povolaní vytvoriť miesto pokoja pre svoje deti. Oni
dvaja a ich deti sa v rodine vzájomne obdarúvajú nielen hmotnými vecami ale darom
svojho srdca.
Patrím vám, hovorí otec svojej manželke
a deťom. Moja práca, moje schopnosti, moje
sily,
Môj čas i moje srdce je tu pre vás. Azda niekto povie: „Pán farár, vy si to ľahko predstavujete. Život je úplne iný.“
Uznávam, a všetci vieme, že sú aj ťažkosti. Naša láska k druhým a odhodlanie konať dobro sú niekedy slabšie alebo aj veľmi slabé. Cítime, že to a tamto je nám ťažké. Niekto nás na duši zranil, ublížil, nevšimol si dobrú vôľu.
pokračovanie na str. 5

OZNAMY OBCE
Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 683 39
+421 905 912 976
+421 915 507 684
Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

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

Lozorno s.r.o. oznamuje všetkým občanom, že v mesiaci december 2011 bude
prebiehať riadny odpis vodomerov
na zistenie stavu vodného a stočného
za účelom vyúčtovania. Pokiaľ sa nebudete zdržiavať doma, je potrebné nahlásiť stav vodomeru na Obecný úrad,
alebo papierik s menom a číslom domu
vhodiť do schránky na OÚ.
Oznamujeme občanom, že očná ambulancia MUDr. Foltýnovej sa presťahovala do Malaciek na Malé nám. 13
(vedľa lekárne Harmónia). Nové tel.
číslo je: 034/77 82 087

Vianočné
prianie
Vianočný čas naplnený pokojom, láskou
a radosťou a v novom roku veľa zdravia,
optimizmu a pohody vám praje
váš starosta Ľubomír Húbek

Obecný ples
Srdečne vás pozývame na 3.obecný ples –
14. januára 2012 do Centra kultúry Lozorno. Rezervácie na obecnom úrade alebo
v CK Lozorno. Do tanca hrajú Zajáčkovci.
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 20.10.2011
poslancov Obecného zastupiteľstva Lozorno.
OZ ukladá HK predložiť OZ a zverejniť všetky
náklady spojené s rekonštrukciou CK.
Starosta obce predniesol dôvodovú správu k zmene rozpočtu.
OZ v Lozorne poveruje starostu obce zapracovať pripomienky finančnej komisie prednesené
Ing. Ľubomírom Gombitom do rozpočtu obce.
Starosta obce informoval poslancov o nasledovnom :
- Riešenie kanalizácie na Jelšovej ulici

OZ v Lozorne schvaľuje VZN č. 3/2011 zo
dňa 7.9.2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 1/2011 o výške stravného v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lozorno,
zmysle zák. č. 245/2008 Z.z. školský zákon.
OZ v Lozorne schvaľuje VZN č. 4/2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje predložený „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
II. polrok 2011.
OZ v Lozorne berie na vedomie správu HK a ukladá starostovi zistené nedostatky odstrániť.
OZ v Lozorne ukladá HK doriešiť všeobecné
zmluvné vzťahy s dôrazom na možnosť odpisovania majetku LOZORNO spol. s r.o.
OZ v Lozorne poveruje starostu obce sprístupnením web stránky obce Lozorno pre všetkých

- Obyvatelia Zvončínskej ulice “10 rod. domov“
súhlasia s odovzdaním verejného vodovodu a kanalizácie obci Lozorno za podmienok uvedených
v dokumente....oprava cesty pokračovanie Zvončínskej ulice. Cesta je v dezolátnom stave.
- Čistenie k.ú. obce od čiernych skládok je ukončené.

ktorá má právnu subjektivitu. Obec by ušetrila
plat jedného zamestnanca.
OZ v Lozorne súhlasí s odstránením havárie v ZŠ
a zakúpením kotla v predpokladanej sume max.
5000 eur z prostriedkov určených na ZŠ.
P. Gombitová – financie zo Štrukturálnych fondov na obchvat - nie je možné získať tieto financie. Žiada o vysvetlenie ohľadom vzťahov medzi nájomníkom- reštauráciou ZORNO a spol.
LOZORNO s.r.o. Navrhuje zvolať verejné zhromaždenie občanov obce a získať od občanov
zoznam priorít v obci. Pýta sa ako sa riešia mosty, na ktoré boli vypracované statické posudky.
Vyzýva starostu, že sa nemá brániť niektorým
rozhodnutiam poslancov, môže to byť len prínosom. Nebolo by korektné postupovať v rozpore
so zákonom.
Starosta – podal informáciu k jednotlivým otázkam. Zdôraznil, prečo je potrebné pripraviť PD
na obchvat.
P. Pacera navrhuje zverejniť zvukový záznam zo
zasadnutia OZ do 24 hod. na web obce Lozorno.

- Informácia z Klubu starostov o pripravovanej zmene zákona č. 582/2004 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

Pýta sa kedy sa začne s opravou MK, aký bude
mať dopad zmena zmlúv LOZORNO s.r.o.
na hospodárenie obce ako celku.

- ZŠ – kúrenie, v poruche 2 kotly zo 6-tich, nutná oprava.

Starosta – zašle finančno – právne stanovisko
p. Pacerovi a poslancom.

Predpokladané náklady sú cca 1800 eur na PD kotolne a náklady na rekonštrukciu 2500 eur/1 kotol, práce 1500 eur a materiál na výmenu kotlov.
Celkové náklady sú cca 5500 eur.

Poslanec Mgr. J. Vlček zdôraznil, že nebolo treba uvedené finančno-právne stanovisko vypracovávať. Niektoré zmluvy sú neplatné právne, treba ich dať do poriadku. V niektorých zmluvách
sú uvedené služby, ktoré tam nemôžu byť. Ak sa
bude dávať hlasovať k uvedeným zmluvám, treba splniť podmienky, ktoré nám ukladá zákon.
Starosta – zabezpečí úpravu nájomných zmlúv.

Poslanec Mgr. J. Vlček navrhuje v záujme šetrenia financií zrušiť zamestnanca obce – školníka.
Pýta sa starostu, prečo nie je zamestnancom ZŠ,

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 3.11.2011
OZ v Lozorne : súhlasí s predneseným návrhom
riešenia havárie ústredného kúrenia v ZŠ Lozorno, zároveň súhlasí s predpokladanými nákladmi
19 000 eur ako aj so zadaním riešenia tejto havárie. V uvedenej cene sú zahrnuté náklady na opravu 1 kotla a výmenu 1 kotla v ZŠ Lozorno.
Toto uznesenie v celom rozsahu nahrádza uznesenie č. 87/2011 zo dňa 20.10.2011.
OZ v Lozorne súhlasí s presunutím sumy 5000
z bežných výdavkov položka 8209/1 šport, do
kapitálových výdavkov za účelom úhrady výmeny okien na športovej hale v zmysle § 19, ods.
2, písm. a) Zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a súhlasí s ich
uvoľnením.
Ing.arch. Juraj Jurík – STUDIO 21 prezentoval
poslancom obecného zastupiteľstva a občanom
projekt „Revitalizácia Športového námestia“.
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Ing. J. Bojkovská podala informáciu o príprave odplatného prevodu pozemkov z PD Lozorno na obec Lozorno (7,2 ha), podala informáciu, ktoré pozemky sú predmetom prevodu
a oznámila, že Predstavenstvo PD Lozorno
súhlasí s odpredajom týchto pozemkov obci Lozorno za účtovnú hodnotu. Prevod týchto pozemkov z PD Lozorno bude predmetom ďalšieho rokovania a pripomienkovania s PD Lozorno.
Termín : OZ v mes. 11/2011
OZ v Lozorne navrhuje vykonať pracovné stretnutie za účelom úpravy rozpočtu na r. 2011
a návrh rozpočtu na r. 2012 v 45. týždni.
Ukončenie nájomnej zmluvy medzi LOZORNO
s.r.o. a MUDr. Foltýnovou vykoná konateľka LOZORNO s.r.o.
Starosta obce po vykonanom stretnutí so zástupcami „Spoločenstva 10. rod. domov“ podá infor-

máciu obecnému zastupiteľstvu.
Poslanec A. Dvoran sa informoval z podnetu
občanov obce na možnosť budovania chodníka
na Cintorínskej ulici.
Žiadal o finančné prostriedky na úpravu priestorov Vodnej nádrže Lozorno, dobudovanie oddychovej zóny.
Žiadal o úpravu a osvetlenie chodníka medzi
Zvončínskou ul. a Hlavnou ul. (Troganove lúčky)
Poslankyňa A. Jánošová sa vyjadrila k revitalizácii Športového nám. a navrhuje riešiť prednostne
Materskú školu.
P. Pacera opätovne žiada vykonať stretnutie za
účelom opravy poklopov na Vendelínskej ulici.
pokračovanie na ďalšej strane
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dokončenie z predchádzajúcej strany

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 24.11.2011
OZ v Lozorne navrhuje úpravu rozpočtu
obce na rok 2011 odročiť na zasadnutie OZ
v mesiaci december 2011.
OZ v Lozorne navrhuje prepracovať návrh
rozpočtu obce na roky 2012 až 2014.
OZ v Lozorne schvaľuje VZN č. 5/2011 zo
dňa 6.10.2011, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN Zásady hospodárenia s majetkom
obce Lozorno vo vlastníctve obce, schválené 1.3.2009.
OZ v Lozorne schvaľuje VZN č. 6/2011 zo
dňa 7.11.2011 o nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom
na území obce Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje VZN č. 7/2011 zo
dňa 7.11.2011 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
na území obce Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje odplatný prevod
pozemkov z PD Lozorno pod obec Lozorno. (Parcela „E“ 8880/10 vo výmere 70236
m2 - trvalý trávnatý porast, zapísaná na
LV 4373 pre k.ú. Lozorno v cene 17559
Eur (0,25 Eur/m2 ). Ide napríklad o ulice –
Nová, Školská, Krátka...,Športové námestie,
Športový areál Lozorno. Zároveň v prípade,
ak nebude do 6 – tich mesiacov od prijatia
tohto uznesenia uzavretá zmluva, predmetom ktorej je prevod predmetnej parcely,
toto uznesenie uplynutím tejto lehoty v celom rozsahu zaniká.
OZ v Lozorne poveruje starostu obce s prípravou zmluvy medzi obcou Lozorno a spoločenstvom 10 domov na Zvončínskej ul. na
prevod vodovodu a kanalizácie pod obec
Lozorno.
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne
prehlasuje,
že miestna komunikácia (cestné teleso), nachádzajúce sa na pozemkoch zapísaných na
Správe katastra v Malackách pre k.ú. Lozorno na liste vlastníctva č. 4184 a liste vlastníctva č. 5464 vo vlastníctve SR- Slovenského pozemkového fondu Bratislava, ako parcela registra „E“ KN č. 6104/2 a č. 6104/401
je podľa § 2 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 3d, ods. 3 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších zmien a doplnkov vlastníctvom Obce Lozorno.
Uvedená komunikácia je využívaná ako príjazdová miestna komunikácia k priemyselnej zóne v obci Lozorno v súlade s platným
Územným plánom obce Lozorno a bola vybudovaná pred rokom 1976. V minulosti
slúžila ako bývalá štátna cesta 1.triedy, kto-

rá bola v rámci výstavby diaľnice preložená
do novej polohy. Pôvodná cesta bola vyradená z cestnej siete, preto neprešla v rámci decentralizácie správy ciest do majetku SSC,
ale do správy miestnej samosprávy a zároveň
Prehlasuje,
že miestne komunikácie /cestné telesá/, nachádzajúce sa na pozemkoch zapísaných na
Správe katastra v Malackách pre kat. úz. Lozorno na liste vlastníctva č. 4184 vo vlastníctve SR- Slovenského pozemkového fondu Bratislava, ako parcely registra „E“ KN
č. 9303/101, 9303/301,9303/901 /pokračovanie ul. Karpatská/ a parc.č. 9375/102,
9375/902 /pokračovanie ul. Zvončínska
/ sú podľa § 2 zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov a v súlade s § 3d, ods. 3 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov
vlastníctvom Obce Lozorno, ktorá v súlade
s § 3d ods. 5 písm. d/ cestného zákona vykonáva správu predmetných komunikácií.
Uvedené komunikácie sú využívané ako príjazdové miestne komunikácie k obytným
zónam Ohrádky a Trávniky v obci Lozorno v súlade s platným Územným plánom
obce Lozorno a boli vybudované pred rokom 1976.
OZ v Lozorne, schvaľuje prevod nehnuteľnosti - pozemok, parcela registra „C“, parcelné číslo 8890/509 vo výmere 140m2, druh
pozemku – orná pôda, list vlastníctva 842
pod obec Lozorno za celkovú sumu 1 EUR.
Poplatky spojené s katastrálnym konaním,
predmetom ktorého je prevod, budú znášať
predávajúci v celom rozsahu.
OZ v Lozorne schvaľuje podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu Životné prostredie,
Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo,
Operačný ciel 4.1 - Podpora aktivít v oblasti
separovaného zberu s názvom „Zefektívnenie separovaného zberu odpadov v obci Lozorno nákupom modernej technológie“
- s výškou celkových výdavkov na projekt –
64 806,80 EUR
- s výškou celkových oprávnených výdavkov
na projekt – 64 806,80 EUR
- s výškou spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov
– 3 240,34 EUR (5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu)
- so spôsobom financovania projektu vlastné zdroje

OZ v Lozorne schvaľuje geodetické zameranie vodovodu podľa predloženej CP (Geodet
Ing.Žigo, a p. Kostura).
Starosta obce prezentoval správu obce hlavného kontrolóra o čerpaní finančných prostriedkov nad 200 Eur za obdobie 7. – 9.
mesiac roku 2011 a prehľad nákladov na výstavbu CKV.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra.
Starosta obce informoval poslancov a ostatných prítomných o nasledovnom:
Znečisťovanie obecnej kanalizácie lístím,
rôznymi textíliami a doskami, čo prezentoval na fotodokumentácii.
Znečistenie priestorov v okolí kontajnerov
na separovaný zber, taktiež prezentované
fotodokumentáciou.
Pani Malovcová sa znova dožaduje svojho
morálneho práva a žiada poslancov o posúdenie uznesenia č. 64/2011. Poslanec
Mgr. Ing. Juraj Vlček prečítal právnu analýzu k tejto veci a bolo skonštatované,
že p. Malovcová nemá nárok na náhradu
a uznesenie č. 64/2011 platí.
Pán Hofer Ladislav poukázal na potrebu vyhotovenia prechodu pre chodcov na Hlavnej
ulici pri Hostinci u Celáka, nakoľko občania v týchto miestach prechádzajú cez hlavnú cestu k autobusovej zastávke, na chodník pozdĺž potoka a miestnu komunikáciu.
Poslanci aj ostatní prítomní sa zhodli
na tom, že prechod je naozaj potrebný.
Starosta podal informáciu, že to bude riešené pasportizáciou dopravného značenia.
Taktiež boli pripomienky k zákazu jazdy
mot. vozidiel nad 7,5 tony, starosta informoval, že je to v riešení.
Ing. Trnková poukázala na možnosti
a ochotu našich občanov, ktorí sú tiež odborníci (napr. Ing. Sokáč) pri vypracovaní
rôznych analýz. Náklady by boli nižšie, ako
keď analýzy vyhotoví podnikateľský subjekt.
Ing. Pacera poukázal na to, že v rozpočte na
roky 2013 a 2014 nie sú plánované žiadne
kapitálové výdavky.
Ďalej sa informoval o situácii na Vendelínskej ulice. K tomu dodal p. Jozef Haramia,
že by sa mala rozšíriť miestna komunikácia
na Vendelínskej ulici, s čím ale obyvatelia
Vendelínskej ul. nesúhlasia.
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LOZA A POSEDENIE PRI HUDBE, SPEVE A VINÁRSKYCH VTIPOCH

Dňa 16.10.2011 sa v našej obci konala príjemná akcia, ktorú zorganizovala spevácka
skupina LOZA v spolupráci s Obecným úradom Lozorno a kultúrnou komisiou. Keďže
naša obec sa nachádza v Malokarpatskej oblasti a úrody hrozna je tu naozaj dosť, dôvod
na oslavu sme naozaj mali. LOZA znamená vínna réva a preto sa mi veľmi páčilo,
že práve táto naša spevácka skupina prišla
s nápadom spojiť spev, hudbu, dobré vtipy
a spraviť tak 1. malé vinobranie. Predseda

Na tú našu Katarínu
– patrónku Lozorna
bolo v predvečer v Centre kultúry veselo.
Členovia Jednoty a Klubu dôchodcov za
doprovodu hudobníkov Zajačkovcov poriadali druhý ročník „Katarínskej zábavy“, kde si na našu nôtu prišli na svoje
vo viacerých prípadoch aj trpiaci na kĺby
a kolená, čo v rámci tejto terapie i zabudli.
V mesiaci decembri sme si zase pri Mikulášskom posedení zároveň uctili našich tohtoročných jubilantov,
v atmosfére predvianočnej v programe
detičiek z MŠ a Speváckeho súboru žien
zneli koledy a vinše k Novému roku.
Anna Hájková, JDS

Súťaž o najkrajšiu
zimnú výzdobu
Milí Lozorňania, máme pre vás opäť
súťaž.
V mesiacoch december a január bude
kultúrna komisia sledovať výzdobu vašich okien a domov. Vyhodnotenie najkrajších a najzaujímavejších zverejníme
vo februárovom čísle Spravodaja Lozorno. Prvých troch výhercov čakajú milé
ceny.
Tešíme sa na vianočné Lozorno!
Kultúrna komisia pri OÚ
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poľnohohospodárského družstva v Lozorne p. Jančár nás v úvode oboznámil s tohtoročnou úrodou hrozna a tiež bol jedným
zo sponzorov, ktorí sa podielali aj na občerstvení. Históriu vinohradníctva nám
priblížil pán Ščastný - rodák a občan Lozorna, ktorý sám predniesol aj humornú poviedku a tiež nezabudol ani na milý darček
pre LOZU. No a potom sa už vyspevovalo.
Najprv nám LOZA zaspievala o dobrom
vínku, samozrejme dali aj nejaký ten vtip.
A veru náš ženský spevácky súbor z Lozorna sa mal tiež čím pochváliť, k piesňam pridali aj scénku. Môžem povedať, že to bol
priam herecký výkon. ENEM TAK- náš
mužský spevácky súbor, nemohol na tejto akcii chýbať. Po každej piesni také vtipy
dali, že až som ich zastaviť musela, lebo by
sme boli do rána. Dobre sa im spievalo, keď
ich doprevádzal p. Pavel Zajaček, za čo mu
patrí veľká vďaka. Lebo udržať a nacvičovať
„ 2 babské súbory” a ešte aj chlapov, to chce

Spomienka

pevné nervy. No a priamo z Moravy, kde sú
známe vinárske „ sklípky”, prišla medzi nás
Cimbalová muzika z Krumvíře. Spievalo sa
do neskorých večerných hodín a my všetci
čo sme tam boli, máme krásny zážitok. Tí
čo neboli, môžu banovať. Takže dúfam, že
o rok bude II. ročník a stane sa nám táto
akcia tradíciou. LOZA- ďakujeme vám.
Adriana Jánošová,
predseda kultúrnej komisie.

Spoločenské okienko

Každý deň končí večerom, strieda sa deň
s nocou. Jeden sa skončil na pozemskej
púti v čase, keď sme zažíhali sviečky našim zosnulým – pre našu členku Klubu,
JDS a Ženského speváckeho zboru

Aničku Hlávkovú,

Zomreli

statočnú bytosť v každom smere.

Stankovský Ľuboš
Pružinská Emília
Hlávková Anna
Velšmid Peter

Vďaka za všetku snahu, obetavosť, dobrosrdečnosť. Pamiatka na Teba nemôže
uhasnúť dlho, ba vôbec!

58 r.
86 r.
65 r.
56 r.

Darovali krv
Najvzácnejšiu tekutinu 14.10.2011
z našej obce darovali:
Lányi Lukáš
Krejčovičová Ľubica
Kocan Miroslav
Kovaničová Anna
Šimonič Peter
Hájek Ivan
Dujnič Milan
Lehmanová Edita
Lehman Fedor
Lehman Igor ml.
Fabian Vladimír
Kubová Alexandra
Foltýnová Zuzana
Bordáč Rudolf
Matejovič Jozef
Kotes František ml.
Rímešová Andrea
Marková Eva
Rusnák Miroslav

Narodili sa
Rybárová Vanesa
Snovák Matej
Kavická Lucia

Ospravedlnenie
Ospravedlňujeme sa za chybne uvedené mená a vek zosnulých v predchádzajúcom čísle. Dostali sa medzi
ne aj mená žijúcich ľudí, ktorí sa len
odhlásili z trvalého pobytu v Lozorne. Konkrétne to sú: p.Horínek Jaroslav, p.Komínek Zdeno, p. Studený Ján a p.Bérešová Zuzana. Dúfame, že budú ešte dlho medzi nami.
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Púť do Svätej zeme
Jericho, Nazareth, Genezaretské jazero,
východ slnka na hore Sinaj v Egypte, a ešte
viacero miest, kde história silno poznačila
našu kresťanskú kultúru.
Peter a Adriana Vrbinčíkovci
foto: Peter Vrbinčík

V novembri sme putovali s manželmi
Filasovcami do Svätej zeme a na Sinaj.
Organizátormi podujatia bola agentúra
Awertour a sprievodca bol duchovný otec
Marián Gavenda. Bol to nezvyčajný duchovný zážitok (aj keď fyzicky náročný) po
Ježišových stopách, ako aj po stopách starozákonných prorokov. Púť bola veľkým
obohatením nielen pre veriacich. Ponúka
nový pohľad na územie dnešného Izraela,
odkrýva biblické súvislosti, dáva viac porozumieť sporom a napätiam medzi Židmi a Palestíncami. Za týždeň sme mohli
vidieť Jeruzalem, Betlehem, Mŕtve more,

Vianoce a rodina
dokončenie zo str. 1
Možno to boli tí najbližší v našej rodine.
A to bolí.

Čo s tým?
Pozrime sa v takých chvíľach do jasličiek.
Božie dieťa, Kráľ kráľov, v maštaľke na slame, Jozef a Mária v chudobe. A predsa tam
vládne úžasný pokoj. Vyžaruje z Božieho dieťaťa a dáva silu Jozefovi a Márii. Ani
oni dvaja to nemali ľahké. Útek s maličkým
dieťaťom do Egypta, aby ho zachránili pred
Herodesom, nové a cudzie prostredie, vyhnanstvo z vlastnej krajiny. Boh ich však
neopúšťa. Dáva im silu, múdrosť a schopnosť, aby sa postarali o malého Ježiška.
Aj nám Boh dá silu. Pomôže nám zobudiť
v našom srdci dobrotu, lásku, obetavosť.
Využime tieto vianočné dni. Posilnime svoju rodinu. Povedzme svojim najbližším,
že ich máme radi, že sme šťastní z toho,
že sme spolu.
Ak práve prežívame ťažšie chvíle, nestrácajme odvahu, vzpružme podlomené ko-

lená a majme nádej, že to prekonáme,
že sa všetko na dobré obráti.

na Pána Boha, ktorý hľadá vaše srdce a túži
po vašej láske.

Milí moji!

Všetkým Vám prajem požehnané a radostné Vianoce, aby Ste zakúsili, ako nás Pán
Boh má rád a ako On vlieva do našich sŕdc
lásku, ktorú môžeme rozdávať iným.

Ak chcete posilniť svoju lásku k ľuďom,
naplniť svoje srdce novou chuťou konať
dobro, príďte do Božieho chrámu. Prežite Vianoce v Božej blízkosti. Nezabudnite

Ján Záhradník, duchovný otec

Program slávení sv. omší v našom kostole počas vianočných sviatkov
Sobota 24.12.

00:00

polnočná sv. omša

Nedeľa 25.12. Narodenie Pána Ježiša

08:00

a

10:30

Pondelok 26.12. sv. Štefana

08:00

a

10:30

Piatok 27.12. sviatok Svätej rodiny

17:30

(Na sviatok Sv. rodiny pozývam manželov, aby si obnovili svoj manželský sľub)
Sobota 31.12. záver kalendárneho roku

17:00

(v závere sv. omše je pobožnosť – poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý rok)
Nedeľa 1.1.2012

08:00

a

10:30

(Nový rok)

Na Silvestra od 23.45 do 00:15 – počas polnoci bude otvorený kostol
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Prváci v knižnici
V piatok 4. novembra 2011 navštívili našu
knižnicu prváci zo Základnej školy v Lozorne. Pani učiteľka Vaníčková a pani učiteľka Rybárová priviedli svojich žiakov do
knižnice preto, aby sme prvákom ukázali,
čo sa v knižnici skrýva.
Zahrali sme si spolu „knihovnícke pexeso“,
prváci sa hravou formou dozvedeli, načo
nám je knižnica, kto píše knihy a kto do
kníh maľuje obrázky, ako sa knihy v knižnici ukladajú, ako sa požičiavajú a vedia aj
to, že po návšteve knižnice si treba umyť
ruky.

Na pamiatku dostali prváci originálne záložky a môžu sa prihlásiť za používateľov
našej knižnice bez registračného poplatku.
Pani učiteľkám bude návštevu v knižnici
pripomínať pero s názvom akcie.
Upomienkové predmety venoval a registračný poplatok prihláseným používateľom uhradí Obecný úrad v Lozorne. Ďakujeme!
Roman Kvanka,
manager knižnice
foto: Roman Kvanka

Strašidelné čítanie v knižnici
Dňa 29.novembra 2011 sa uskutočnila v
rámci Čitateľského krúžku dlho očakávaná
akcia – „Strašidelné čítanie“. 20 odvážnych
čitateľov zo Základnej školy v Lozorne sa
stretlo až po zotmení, v priestoroch obecnej knižnice. Každé dieťa dalo svojmu strachu podobu a vymodelovalo ho z plastelíny. Následne sme z našich výtvorov urobili jedno veľké srdce a porozprávali sme sa
o tom, kedy nám strach môže pomôcť. V
tajomnej atmosfére a pri svietiacich sviečkach sme prečítali niekoľko kapitol z knihy Alfreda Hitchcocka – „Záhada strašidelného zámku“. Hala ozveny, modrý prízrak,
či žmurkajúci obraz piráta nás trochu vyľakali, ale záverečný rozhovor o anjeloch
nám pomohol vzniknutý strach prekonať.
Keď pri odchode každé dieťa dostalo anjelský náramok, po napätí už nebolo ani stopy. Rozchádzali sme sa v dobrej nálade a s

Beh zdravia

Dňa 5.11.2011 bol Svetový deň behu. Pri
tejto príležitosti si naša základná škola pripomenula dôležitosť pohybu a zdravého životného štýlu. Deti bežali spolu s triednymi učiteľmi úsek v našej dedine. V spolupráci s obecnou políciou mohli deti nerušene bežať od štartu až po cieľ, pretože boli
zabezpečené križovatky. Po skončení behu
si deti vychutnali teplý čaj.

KOMPARO 2011
V utorok 8.11.2011 sa žiaci našej školy zapojili do testovania Komparo 2011. Uči-
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prosbou detí, aby sme si na budúci rok čítali niečo strašidelnejšie.

Zuzana Ondrušová,
čitateľský krúžok ZŠ Lozorno,
foto: Roman Kvanka

telia, rodičia ale i samotní žiaci tak získajú spätnú väzbu o tom, aká je úroveň ich
vedomostí z predmetov slovenský jazyk a
matematika.

NOVÝ NÁBYTOK
v triedach

Súťaž o najkrajšieho
šarkana školy

V novembri bol vďaka Obecnému úradu
Lozorno vymenený školský nábytok. Všetky triedy v škole majú nové lavice, stoličky, skrinky, keramické tabule a aj vnútorné dvere. Dodávka nábytku bola zabezpečená verejným obstarávaním a celá dotácia
bola poskytnutá z Obecného úradu Lozorno. Touto cestou ďakujeme pánovi starostovi a všetkým zamestnancom a poslancom obce, ktorí sa zaslúžili o pridelenie tejto dotácie.

V Lozorne a najmä v okolí našej školy často fúka silný jesenný vietor. Tento fakt si
všimli aj žiaci našej školy a spolu s učiteľmi
zorganizovali dňa 15.11.2011 súťaž o najkrajšieho šarkana. Každá trieda si pomocou svojej fantázie pripravila jedného šarkana, ktorý bojoval o víťazstvo.
Prvenstvo za I. stupeň získal šarkan školskej družiny - II. oddelenie. V rámci druhého stupňa zvíťazili dve triedy, ktoré mali
rovnaký počet hlasov - trieda 8.A a trieda
9.A. O absolútnom víťazovi „ŠARKANIÁDY“ rozhodli učitelia našej školy - a bol to
šarkan školskej družiny - II. oddelenie.

ZŠ Lozorno
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Neporiadok okolo kontajnerov
Obec, teda aj my všetci, spoločne platíme za
komunálny odpad viac a viac peňazí. Jediná
cesta ako nezvyšovať poplatky je, aby občania dôsledne separovali komunálny odpad.
Separovanie odpadu je jednoduchá záležitosť, veď to dokážu zvládnuť aj deti, odkedy vedia rozoznávať farby. Len ich k tomu
treba viesť a vysvetliť, že s nimi a pre ne
chceme dosiahnuť krajšie a zdravé životné
prostredie.
V našej obci sa nachádza sedem stanovíšť
kontajnerov na separovaný odpad. Kontajnery sú rozlíšené podľa farby, čo označuje na aký druh separovaného odpadu slúžia. Väčšine obyvateľov je to už známe, ale
nezaškodí si pripomenúť aký odpad do nich
patrí.

Správne separovanie:
Do modrých nádob noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, kartóny,
papierové obaly a pod. NIE – mokrý, mastný
alebo znečistený, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby.

kontajnery na stanovištiach v celej obci.

Občania majú možnosť využívať separovanie papiera a plastov aj vrecovým systémom, to znamená, že raz za mesiac (v termíne podľa harmonogramu), vyložia vrece
s vyseparovanými komoditami pred svoj rodinný dom. Pracovníci, vykonávajúci zber
im prázdne igelitové vrece zastrčia za bránu. Prázdne igelitové vrecia si môžu občania
vyzdvihnúť aj na obecnom úrade.
Ďalšou možnosťou pre obyvateľov obce Lozorno je ukladať vyseparované zložky komunálneho odpadu ako i nadrozmerný komunálny odpad a drobný stavebný odpad
na zbernom dvore na Jelšovej ulici počas
prevádzkovej doby.
Veľkým problémom našej obce je nedisciplinovanosť niektorých spoluobčanov v tom,
že vytvárajú nielen neporiadok okolo tých-

to kontajnerov , ale do kontajnerov na separovaný odpad ukladajú zmiešaný komunálny odpad, ktorý sem v žiadnom prípade nepatrí. Stanovištia sa menia na skládky odpadov a z kontajnerov a ich okolia sa šíri zápach. Neporiadok nezmizne iba vďaka pravidelnému dočisťovaniu, ale najmä zmene
správania sa miestnych obyvateľov.
Obraciame sa preto na všetkých obyvateľov,
aby si všímali konanie svojich spoluobčanov a upozornili na činnosť, ktorá smeruje k znečisťovaniu našej obce a životného
prostredia nás všetkých. Verejné priestranstvo je vizitkou nás všetkých a preto robme
tak, aby sme sa nemuseli hanbiť pred turistami a návštevníkmi našej obce.
Vážme si a chráňme životné prostredie.
Vlasta Hubková, OÚ Lozorno
foto: Lucia Hájniková

Do zelených nádob nevratné obaly zo skla
od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo,
sklenené črepy a pod. NIE – porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky
a pod.
Do žltých nádob PET fľaše od nápojov po
predchádzajúcom stlačení, tégliky, vrecká,
fólie, a pod. NIE – PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky.
Kontajnery na separovaný odpad sú vyvážané v intervale 2-3x/mesiac. Využívajme

Čistiareň odpadových vôd Lozorno
Čistiareň odpadových vôd (ČOV) má za
úlohu zbaviť použitú vodu od chemických
a mechanických nečistôt. Proces čistenia
pozostáva zo zadržania mechanických splavenín v usadzovacej nádrži. Ďalej je kalová voda filtrovaná cez aktívne filtre, kde sa
zbaví aj najmenších nečistôt pomocou procesu filtrácie a výdatnej pomoci mikroorganizmov. Zostatkové znečistenie je odbúravané chemicky.
ČOV Lozorno je určená na čistenie splaškových odpadových vôd produkovaných obyvateľmi obce a firmami v obci. Je projektovaná ako štvorlinková, avšak nakoľko sú v
prevádzke tri linky, je vyťažená na 100 %.
S postupným pribúdaním nových rodinných domov v obci je vyťaženosť čističky
maximálna, čo vidieť na strojoch a zariadení v nej a nutnosti zväčšovať populácie mikroorganizmov. To je veľmi nákladné. Pravidelne sú zaseknuté ponorné čerpadlá han-

drami a iným odpadom, čo nasajú z kanalizácie. Oprava jedného čerpadla je finančne
náročná a preto znovu apelujeme na obyvateľov obce, aby si rozmysleli a zvážili, čo
budú vypúšťať do kanalizácie. Takéto spôsoby znefunkčnenia ČOV sú časovo a finančne náročné a to bude musieť obec kompenzovať zvýšením poplatkov za stočné.
Ak sa chceme tomuto nepríjemnému opatreniu vyhnúť, je nutné dodržiavať isté zásady, týkajúce sa typu splaškov, vypúšťaných
do obecnej kanalizácie. Preto žiadame obyvateľov obce, aby nehádzali, resp. nevypúšťali isté druhy odpadov do kanalizácie, ktoré
tam nepatria. Vážme si všeobecne využívané veci a nezvyšujme si výdavky, ktoré môžeme využiť na iné, prospešnejšie účely.
Lucia Hájniková,
konateľka LOZORNO spol. s r.o.
foto: Lucia Hájniková
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Zimné Centrum kultúry
3.decembra sme mali tú česť, že si Slovenská bluesová spoločnosť vybrala Lozorno ako dejisko 19.ročníku festivalu Blues
Slovakia. Vystúpili tam kapely: Milan Konfráter Blues Band, The Joint Venture, Sojka a Jašter u Doktora Band, CsukaMájOlaj
a Víťazný traktor. Akciu moderoval pre Lozorňanov známy p. Pavel Sojka.

Koniec októbra sa niesol v znamení mesiaca úcty k starším. O hudbu a zábavu sa postarala kapela EMINENT. Hudba sa striedala s humornými scénkami a poniektorým veru aj slzy tiekli od smiechu. Nechýbalo ani malé občerstvenie a kto chcel si mohol aj zatancovať. Posledná nedeľa v októbri
patrila deťom – bratislavské divadlo Ludus
ich pobavilo predstavením „Popletená punčocha“. Deti boli fascinované aj svetelnými
a dymovými efektmi.

Milovníci rockovej hudby si prišli na svoje
na koncerte českej kapely Divokej Bill. Tí,
čo ich poznajú prišli z blízkeho aj z ďalekého
okolia a tí, čo ich nepoznajú a neboli, môžu
ľutovať. Chlapci z kapely rozskákali sálu
a urobili výbornú atmosféru.

Divokej Bill, foto: Daniela Kočková
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Základy zaujímavej techniky zvanej
plstenie ste sa mohli naučiť na prvom
novembrovom kurze. Plstenie je stará textilná technika úpravy ovčieho rúna. Využíva
sa na výrobu drobných šperkov, módnych
doplnkov ale aj na väčšie veci, ako sú kabelky, klobúky, šále a iné. Tie sa budete môcť
naučiť vyrábať na ďalšom kurze v januári.

Blues festival, foto: Vladimír Rončkevič

O program na novembrovej Rozprávkovej nedeli sa postaralo Divadielko Dunajka s predstavením „Hľadá sa princ
a princezná“. Deti si užili zábavnú rozprávku nie len pozeraním, ale sa aj priamo zapájali do deja a najšikovnejší z nich boli slávnostne korunovaní za princov a princezné.
Po predstavení ich už tradične čakala sladká
maškrtka a na výtvarnej dielničke si mohli vyrobiť svoju vlastnú papierovú kráľovskú
korunu.

Medzi pekné decembrové akcie tiež
patril aj Vianočný jarmok, kde sa prezentovali miestni umelci a remeselníci a tiež
predstavenie pre deti spojené s rozdávaním balíčkov: „Kto prináša Mikuláša.“ Na
toto posledné podujatie deťom prispeli títo
sponzori: p.Nižňanský, p.Karovič, p.Eliáš,
p.Hubík, p.Bečár, p. Bertovič, Michal Smeja,
COOP Jednota Senica a Potraviny p.Murániovej. Srdečne ďakujeme!
Nakoniec vás chcem pozvať na posledný koncert tohto roka: „Vianočný koncert Katky Koščovej“, ktorý bude dňa
29.12.2011. Miesto (kostol sv. Kataríny
v Lozorne alebo CK Lozorno) a čas ešte
upresníme pred koncertom.
Barbora Hurajová, CK Lozorno
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Detské okienko

Prinášame vám ďalšie práce našich malých Lozorňanov, výhercov súťaže „Kde bolo, tam
bolo...napíš rozprávku.“ V tomto čísle sú to Adrianka Garajová, Natálka Dvoranová a Barborka Trnková. Veríme, že vás potešia.

Zázračné uzdravenie
Kde bolo tam bolo, bol raz jeden Safari
park a v tom Safari mala mať jedna žirafa o tri dni narodeniny. A tá žirafa sa volala Žifa. Bola veľmi veľká, ale aj v kondícii. Ale bol tu veľký problém. Žifa ochorela.
Dostala nádchu. Jej ošetrovateľ Džeremi
sa bál, že sa do svojich narodenín nestihne uzdraviť. Tak jej doktor predpísal lieky.
Tri injekcie za deň. A veľa veľa piť horúci
odvar. Ale Žife sa nechcelo piť odvar, lebo

bol veľmi kyslý. Žifa veru nemala rada kyslé. Ale by ste sa čudovali, zvykla si a prestala odmietať už po druhej dávke. Dni plynuli. Už len dva dni do Žifiných narodenín. Stal sa zázrak! Žifa sa začala uzdravovať. Bol tu však problém. Tak veľmi sa
o Žifu starali, že zabudli na darčeky. A tak
začali chystať prekvapenie. Ošetrovateľka
opíc Karin jej uplietla veľkú bavlnenú rúru,
ktorú si dá na krk, aby jej nebola zima.

„Už zajtra je oslava, všetko sa musí pripraviť!“ hovorí riaditeľka ZOO. Zrazu sa objaví doktor Milan vo dverách a vraví: „Žifa
je zdravá!“
Už dnes je oslava. Na oslave sa pilo, spievalo, jedlo a veselilo. A aby sa nezabudlo, žilo
dlho, predlho.
Adriana Garajová, 2.ročník ZŠ (v čase súťaže)

O koníkovi,
ktorý sa špáral v nose
Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden kôň, ktorý sa volal Špáradlo. Bol veľmi prechladnutý, lebo bol cez zimu dlho vonku. Odvtedy sa špáral v nose. Raz k nemu prišla víla,
ktorá sa volala Kvetka a opýtala sa ho:
„Prečo sa špáraš v nose?“
„Leb...hapčí!!!
prechladnutý.“

Lebo

som....hapčí....

„Tak tomu sa dá odnaučiť!“ povedala Kvetka. „Dostaneš odo mňa darček“.
„Aký darček? Autíčko? Vláčik? Autodráhu?
Alebo snáď lampu?“
„Nie, nič také. Dostaneš odo mňa namiesto labiek kopytá“.
„Čo sú to kopytá? „
„To sa hneď dozvieš... Čáry-máry- akatakopytá- bum!“
„Hurá, mám ko...bo...po...kopytá! Juchú!“
A napísal všetkým kamarátom: OD TEJTO
DOBY VŠETCI NOSTE KOPYTÁ A BUDE
SA VÁM ŽIŤ LEPŠIE. TAK AHOJ KAMARÁTI!
No a od tej doby nosia všetky kone kopytá.
Natália Dvoranová, 3.ročník ZŠ
(v čase súťaže)
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Divadlo bolo pre nás relax
Spomínanie pána Jozefa Lányiho, ktorý v decembri dosiahol krásny vek 87 rokov, na časy, kedy sa v Lozorne hrávalo
ochotnícke divadlo.
Kto bol režisér či vedúci pri nacvičovaní
divadelných hier?
Vedúci, teda ten kto nás viedol, bol pán
Minarovič. On mal v sebe aj úžasný dar
a schopnosť vytipovať ľudí, ktorí boli nielen ochotní hrať ale dá sa povedať, že mali
ochotnícky, divadelný talent.
Z akého prostredia boli konkrétne divadelné hry?
Kedy vznikla osvetová beseda, respektíve
osvetové/ochotnícke divadlo?

Boli to len divadelné hry od slovenských autorov. Hry boli z meštianskeho prostredia.

Osvetová beseda organizovala a formovala
kultúrny život obyvateľov Lozorna. Vznik
divadla je približne v roku 1948 a koniec
okolo roku 1960.

Akú pozíciu a úlohy ste mali v ochotníckom divadle?

Koľko členov malo ochotnícke divadlo?

Bol som správca, člen divadla, teda ochotnícky herec. Často som bol obsadzovaný do
zamilovaných úloh.

Počet sa menil, ale bolo pár stabilných
členov. Z mnohých môžem spomenúť
aspoň pani Šťastnú, Jánošovú, či pani Šípovú. Samozrejme mnohí ďalší, žiaľ, dnes už
nežijúci členovia. Väčšina z nás boli pracujúci, ktorí vo voľnom čase po večeroch
nacvičovali a venovali sa tejto umeleckej, divadelnej aktivite.

Spomínate si na názvy niektorých predstavení?

Kde ste hrávali divadlo?

Hrali sme väčšinou vo vianočnom čase a behom roka sme cvičili. Pre úspech hier boli
viaceré reprízy.

Hrávali sme v priestoroch, kde bývali často
stiesnené podmienky a tak sa nedalo zrealizovať, aby všetci obyvatelia naraz videli
predstavenie. Takže boli viaceré reprízy, aj
pre úspech hier, najmä vo vianočnom období. Mnohokrát sa nekúrilo, ale aj tak sa dá
povedať, že to bol pre nás mnohých relax.
Z menších priestorov sme sa neskôr presunuli na dnešné Športové námestie do
telocvične. Tu sme odohrali viaceré predstavenia.

Poďakovanie

Spomínam si na predstavenia ako Podpaľačova dcéra, Zlomená pýcha, Puknutý
mliečnik a samozrejme mnohé iné.
V akých obdobiach ste hrávali?

Máte svoje najobľúbenejšie divadelné
predstavenie?
Mariša, či Podpaľačova dcéra bolo moje
najlepšie divadlo. Dostal som zaň krásny
potlesk.

Hrávali ste aj mimo dediny?
Veľmi málo, nakoľko možno Lozorno v
tomto období považovať za jednu najkultúrnejších dedín. Obce v okolí nemali ľudí
ani priestory. A keď sa nám aj podarilo hrať
mimo dediny, bolo vždy máličko ľudí a nám
sa v takejto atmosfére veľmi zle hralo na pódiu.
Prečo podľa vás zanikla tradícia ochotníckeho divadla?
Myslím si, že nielen, že vypadli resp. postupne zomreli členovia. Dedina v tom čase
potrebovala kultúru, dnes je oveľa viac technických možností. A mnoho ľudí radšej volí
pohodlie pred televíziou.
Rozhovor pripravila Veronika Grófová
foto: archív p. Lányiho
Ja si ešte na záver dovolím pridať výzvu
vám – Lozorňanom. Myslím si, že Lozorno
je aj v tomto období kultúrna dedina, ktorá sa pomaly ale isto dostáva do povedomia bližšieho, ale aj vzdialenejšieho okolia.
Pestrý program v Centre kultúry navštevujú aj naši susedia zo Stupavy, Jablonového, Zohoru, Malaciek a ďalších okolitých
obcí. Občas dokonca prídu ľudia aj z Bratislavy. Len vás domácich tam vídavať pomenej. Je to smutné a škoda. Preto vás prosím,
ak chcete, aby aj naďalej kultúra v našej obci
prekvitala a nie zanikala, podporte svojou
účasťou podujatia, ktoré sú pre vás pripravené. Prípadne, ak máte nejaké návrhy na
obohatenie programu, môžete ich poslať na
adresu Centra kultúry či Obecného úradu.
Sme otvorení akýmkoľvek podnetom, ktoré budú smerovať k tomu, aby naše Centrum kultúry, ktoré nám v okolí v dobrom
závidia, slúžilo a robilo radosť hlavne vám.
Barbora Hurajová, CK Lozorno

Opäť ďakujeme rodine Nižňanskej za zakúpenie ďalších guličiek do suchého bazéna v Centre kultúry.
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PZ Podhorie Lozorno si 6.11.2011 uctilo sviatok sv. Huberta
Pre nás poľovníkov je patrónom sv. Hubert, ktorý tam zvrchu sleduje, čo my
poľovníci cez celý rok pre zver robíme.
Stojí pri nás v ťažkých, ale aj v dobrých časoch, usmerňuje a vedie naše poľovnícke kroky. Veď sám bol náruživým lovcom.
Pri jednej výprave, keď mieril na jeleňa,
sa mu v jeho paroží zjavil kríž. Po tomto zážitku sa jeho život od základov zmenil, stal sa kňazom a neskôr biskupom. My
sme si ho v túto nedeľu uctili svätou omšou v miestnom kostole, ktorú celebroval
vdp.farár Záhradník. Sv. omša sa niesla v
poľovníckom duchu. Boli sme oblečení v
rovnošatách, pán Peschl sa postaral o výzdobu kostola. Obetný dar zabezpečil pán
Hurbanič. Vdp.farár Záhradník mal peknú
kázeň, v ktorej obšírne oboznámil veriacich
so životom sv. Huberta. Lesné rohy muzikantov zo Slovenskej filharmónie tomu
celému dodávali tú správnu atmosféru.
Tento náš sviatok sme ukončili v kruhu

priateľov a pri dobrom guláši, ktorý nám
pripravil pán Pavol Húbek.

Hubertovi Zdar!
Peter Osuský, PZ Podhorie Lozorno

„POHYBOM KU ZDRAVIU“
- prehľad cvičení v Centre kultúry Lozorno na rok 2012

PILATES
V UTORKY A ŠTVRTKY o 19:00 hod.
v Tanečnej miestnosti CK Lozorno (1.poschodie)
Prvá hodina 10. januára 2012!

SM SYSTÉM CVIČENÍ na chrbticu podľa MUDr. Smíška
Pokračuje od 12. januára 2012 v rovnakom čase:
VO ŠTVRTKY o 10:00 hod. v Tanečnej miestnosti
o 16:45 a 17:45 hod. vo Veľkej sále CK Lozorno
- všetko už pokročilí cvičenci
Noví záujemcovia o cvičenie sa môžete prihlásiť na mail: poradna@dio-vita.sk alebo na tel.č. 0908 121 141 u pani
Oľgy Florekovej

ZUMBA
V UTORKY A ŠTVRTKY o 20:00 hod.
vo Veľkej sále CK Lozorno

BODYFORMING
V PONDELKY A STREDY o 18:30 hod.
Vo Veľkej sále CK Lozorno
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PRADLENKA
pranie
žehlenie
mangľovanie

Žehlíme a mangľujeme
aj DOMA vyprané prádlo.
Otváracie hodiny
Pondelok:

9:00 – 12:00
15:00 – 19:00

Utorok:

9:00 – 12:00
15:00 – 19:00

Streda:

9:00 – 12:00
15:00 – 19:00

Štvrtok:

9:00 – 12:00
15:00 – 19:00

Piatok:

9:00 – 12:00
15:00 – 19:00

Sobota:

9:00 – 12:00

Nájdete nás v Lozorne na Hlavnej ulici č. 335 (oproti Hostincu
U Celáka)
Kontakt: Oľga Haramiová,
tel.č.: 0917 214 365
olga@pradlenka.sk
www.pradlenka.sk

Predám farebné jazierkové rybičky, koi-kapre, karasy,
poradím pri zakladaní jazierka a chove.
Taktiež predám stavebné rezivo, dosky, laty, hranoly.
Kontakt: KOVÁČ František, Dlhá 31, LOZORNO
Tel.č.: 0905 825 378
| 12 |
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Chcete vedieť, čo sa deje v Lozorne? Napíšte nám na našu adresu:
centrum.kultury@lozorno.sk , budeme vás informovať.

Centrum kultúry
Lozorno
Vianočné trhy
10. 12. 2011

Kto prináša Mikuláša?
11. 12. 2011

Vianočný koncert
Katky Koščovej
29. 12. 2011

Program všetkých podujatí v decembri 2011
2.12.2011, 16:00

Cirkus VARIETÉ

3.12.2011 , 17:00 - 22:00

19.ročník festivalu Blues Slovakia

6.12.2011, 13:00 - 17:00

Mikulášske posedenie, Jednota dôchodcov Slovenska

6.12.2011, 19:00

Tanečný kurz (pokročilí) – 1.lekcia

7.12.2011, 19:00 - 21:00

Cestovateľský večer, Klub lozorských turistov

10.12.2011, 10:00 - 16:00

Vianočné trhy

11.12.2011, 16:00

„Kto prináša Mikuláša?“ –
predstavenie pre deti spojené s prekvapením

13.12.2011, 19:00

Tanečný kurz (pokročilí) – 2.lekcia

14.12.2011, 18:00

Koncert Súkromnej základnej umeleckej školy

16.12.2011, 17:00 - 21:00

Schôdza hasičského zboru

19.12.2011,17:00

Vianočná besiedka ZŠ Lozorno

20.12.2011, 9:30 – 11:30

Vianočné posedenie, Materské centrum Muška

20.12.2011, 19:00

Tanečný kurz (pokročilí) – 3.lekcia

29.12.2011

Vianočný koncert Katky Koščovej

Centrum kultúry | Zvončínska 3 | 900 55 Lozorno | 02/ 65 45 84 33-34 | centrum.kultury@lozorno.sk |

Centrum kultúry
a vzdelávania
Lozorno

www.lozorno.sk
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Futbalisti ukončili jesennú časť sezóny
Po troch mesiacoch futbalu sa v polovici novembra zatvorili brány futbalových štadiónov a hráčov čaká krátky odpočinok pred jarnou časťou sezóny. Spokojnosť vládne v mládežníckych
kategóriách, kde starší žiaci a staršia
príprava sú na prvých miestach v svojich
súťažiach. Dorastenci po dobrom rozbehu zakončili sezónu na štvrtom mieste.
Mladšia príprava sa učí základom futbalu a ich umiestnenie nie je v tejto kategórii vôbec dôležité. Naopak, nespokojnosť vládne u seniorov, ktorí skončili po jeseni na 15. mieste. Preto hráčov
a realizačný tím čaká v zimnej príprave
veľa práce, aby sa mužstvo prepracovalo
na miesta v tabuľke, ktoré zaručujú záchranu v majstrovstvách regiónov. Seniorov povedie v jarnej časti súťaže tréner
pán Tibor Horváth z Plaveckého Štvrtku,
ktorý vystriedal na lavičke Štefana Valenta. Týmto by sme sa chceli poďakovať
pánovi Valentovi za vykonanú prácu pri

A mužstve a želáme mu veľa šťastia
a športových úspechov. Zmeny sa udiali aj vo vedení futbalového oddielu, kde
na členskej schôdzi dňa 11.11.2011 bol
zvolený nový výbor. Ten si na svojej
schôdzi zvolil toto vedenie:
Predseda : Peschl Ľuboš
Podpredseda: Matúšek Vladimír
Tajomník: Rybár Vladimír
Pokladník: Mackovič Radoslav
Členovia: Kramár Boris, Turner Radko,
Gecler Juraj. Želáme novému trénerovi
ako aj novovytvorenému výboru FO veľa
úspechov a veríme, že po dobrej zimnej
príprave budeme mať viacej dôvodov na
radosť z víťazných zápasov našich seniorov. U mládeže dúfame, že sa im podarí
obhájiť umiestnenia aj na konci sezóny.

Futbalový oddiel praje všetkým fanúšikom veľa zdravia, úspechov a Šťastný
nový rok 2012.
Výbor FO

Verejný odpočet športového klubu
Športový klub Lozorno má od 25. novembra nové vedenie. Po siedmych rokoch sa uskutočnila valná hromada
občianskeho združenia, na ktorej prítomná nadpolovičná väčšina delegátov
jednotlivých oddielov zvolila nový výbor ŠK. Dôveru členov získali Ľudmila
Došeková, Alojz Dvoran, Jozef Haramia,
Ľuboš Peschl, Rudolf Sirota, Slavomír
Sopčák a Mgr. Milan Stanislav.
V rámci informácie o činnosti predniesol
poverený predseda ŠK M. Stanislav odpočet použitia dotácie, ktorú poskytla športovému klubu obec. V roku 2011 dostal
ŠK z obecného rozpočtu na svoju činnosť
19 000 EUR. Keďže z úst viacerých návštevníkov športových podujatí zaznievali pochybnosti o účele použitia týchto
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peňazí, rozhodli sme sa urobiť verejný odpočet. 2 000 EUR sme vynaložili na kúpu
nového plynového kotla vo futbalovej tribúne, nový odvod spalín a revíznu správu.
5 750 EUR na dofinancovanie závlah
(celková suma 10 750 EUR) ihriska,
vďaka čomu je v Lozorne jeden z najlepších trávnikov v regióne. 5 000 EUR na
výmenu okien na športovej hale (celkom
8450 EUR). 3250 EUR na úhradu faktúr
za rozhodcov pre futbalový oddiel.
2 500 EUR spolufinancovanie k dotácii ministerstva financií na rekonštrukciu sociálnych zariadení na štadióne (celkom 11 500 EUR) a 500 EUR príspevok
na tradičnú turistickú akciu nadobecného významu Lozorský okruh. Na bezprostredné zabezpečenie športovej čin-

nosti sme teda použili 3750 EUR. Zvyšných 15 250 EUR sme investovali
do skvalitnenia podmienok pre našich športovcov, ale aj pre návštevníkov podujatí tak, aby sme sa nemuseli pred hosťami, ktorí do Lozorna zavítajú, hanbiť. S príspevkom sponzorov sme tak od marca tohto roku
preinvestovali 32 700 EUR – to je suma,
o ktorú sme zhodnotili majetok obce.
K tejto sume treba ešte pridať zrekonštruované pohostinstvo Štadión, kde
vďaka pánom Jozefovi Haramiovi a Štefanovi Eliášovi pribudlo výkonné odsávanie, nový barový pult, veľký plazmový televízor a kamerový bezpečnostný systém.
Milan Stanislav

ročník IX : číslo 6 : november/december 2011

Spravodaj obce Lozorno

Prečo zmizla voda z priehrady?
nej nádrže. Predmetná VD bola uvedená do prevádzky v roku 1986. Vypúšťanie
bolo povolené Krajským úradom životného prostredia v Bratislave. Počas vypúšťania bol zintenzívnený program merania
a pozorovania VD, kedy boli každodenne
počas pracovného týždňa sledované a zaznamenávané hodnoty hladín v pozorovacích sondách a priesakov v drenážnom
systéme. Vodná nádrž Lozorno bola úplne vypustená dňa 24.11.2011.

Dňa 30.11. 2011 bola správcom vodného
diela vykonaná jeho obhliadka, zameraná na stanovenie rozsahu činnosti pri revízii objektov. Termín začiatku opätovného napúšťania vodnej nádrže bude záležať od rozsahu a trvania plánovaných činností v rámci revízie objektov. Predpoklad
začiatku napúšťania je jar roku 2013.
Branislav Vlček
Slovenský vodohospodársky podnik MA
foto: P. Morávek a J. Nagy

Dňa 3.10.2011 bolo zahájené vypúšťanie
vodnej nádrže Lozorno (ďalej len VD).
Dôvodom vypúšťania je povinnosť správcu vyplývajúca z manipulačného poriadku vodného diela (VD) vykonať maximálne po 25 rokoch jeho prevádzky revíziu objektov pri úplnom vypustení vod-

Rekreačno-kultúrny areál na priehrade v Lozorne
Klub turistov Lozorno sa pričinil o zveľadenie kultúrno-rekreačného areálu na
priehrade tým, že za pomoci sponzorov
a obecného úradu vybudoval tanečný parket o rozmerov 9m x 7m. Nad
tým sme postavili železný prístrešok.
Ten sme premiestnili z areálu športového klubu, kde bol nefunkčný z dôvodu
postavenia hokejbalového ihriska rovno

pred ním. Následne sme vymenili nové
rozvody elektriny na zásuvky a svetlá
a zriadili samostatné odberné miesto
elektriny. V pláne máme ešte druhú fázu
- vybudovať prístrešok nad miestom muzikantov - prepojiť ho už s existujúcim
prístreškom. Na záver sa chcem poďakovať starostovi za pomoc, sponzorom: firme Karovič za betón, firme Elektro-Hara-

mia za požičanie žeriavu a vyleštenie plochy, firme Šimek za dosky na šalovanie
a všetkým členom turistom, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili pri tejto
realizácii.
Alojz Dvoran
Klub turistov Lozorno
foto: Peter Morávek
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Turistická jeseň

V mesiaci októbri sme sa prvýkrát zúčastnili organizovanej turistickej akcie v Muteniciach na Morave. Prekvapil nás veľký počet
účastníkov, pri zápise na štarte sme mali už
štartovacie číslo nad 5 000. A celkovo bolo
vyše 10 000 účastníkov. Trať viedla slováckymi vinohradmi. Bola to rovinatá túra, nakoľko pri 23 prejdených kilometroch sme
mali prevýšenie len 12,5 m.
Nasledoval prechod hrebeňom Kamennej brány. Tu na Troch jazdcoch si niektorí
mohli vyskúšať lozenie po skalách a následne zlaňovanie. Nasledoval výstup na rozhľadňu Homoľa a ukončenie bolo na Zochovej chate.

Záver októbra patril Lozorskému okruhu
opačným smerom. Za pekného počasia ho
absolvovalo viac ako 130 turistov z Lozorna
i našich priateľov z okolitých oddielov. Na
Skale, kde máme zriadený symbolický cintorín, sme osadili novú tabuľku s menom
nášho tohto roku zosnulého turistu Tibora
Kubenku. Po krátkom pripomenutí jeho životnej púti sme si minútkou ticha uctili jeho
pamiatku.
Na priehrade sme to ukončili pri dobrom
guláši, vínku a pri speve s harmonikou.
November patril turistike od potravín
U Huťana smerom na Červený domček, Bio-

farmu salaš a golfové ihrisko. I na tejto túre
sa nás zúčastnilo 51 členov.
Druhá túra bola z Baby cez Konské hlavy,
Somár, Košariská, Močiarnu až do Lozorna.
Klub turistov Lozorno tradične organizuje Silvestrovký výstup na Skalu a týmto pozývame všetkých občanov, ktorí majú záujem, aby sa k nám pripojili. Zraz účastníkov
je 31.12.2011 o 9,00 hod pri potravinách
U Huťana.
Alojz Dvoran, KTL
foto: Peter Morávek
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