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Veľká Noc je posolstvom lásky
Dôvod, prečo slávime Veľkú Noc treba hľadať v dávnej
histórii židovského národa. Prvú Veľkú Noc slávili Židia
z božieho rozhodnutia ešte v Egypte, kde boli v otroctve. Pán
Boh ich svojou mocnou rukou a za veľkých znamení vyslobodil z Egypta. Prikázal im, aby Veľkú Noc - vyslobodenie
z egyptského otroctva slávili každoročne, a aby to odovzdávali aj nastávajúcim generáciám. Veľká Noc je po stáročia
u veriacich Židoch veľmi významným sviatkom.
Nedávno sme slávili Vianoce a v nich radosť z narodenia
Ježiša Krista. Boží Syn prišiel medzi nás ako malé dieťa.
Neskôr sa stal dospelým mužom, a keď zhromažďoval okolo seba učeníkov, aj on, ako každý Žid, slávil veľkonočné
sviatky. Poslednú Veľkú Noc svojho pozemského života
prežíval nielen v pripomínaní si starobylým obradom
veľkonočnej večere, ale dal jej nový rozmer. Dobrovoľne
vystrel ruky a dal sa poviazať, vojaci ho zajali, veľkňaz Kajfáš
a prokurátor Pilát ho odsúdili na smrť. Ježiš ju prijíma, aby
obetou svojho života získal nám nový život. Ten nový život
spočíva v priateľstve s Bohom. My, ktorí sme v zajatí ľudskej
krehkosti a hriešnosti tak, ako Židia v egyptskom otroctve,

môžeme sa pre obetu Ježiša Krista stať slobodní. Môžeme
sa priblížiť k Bohu, ktorý nás miluje.
Veľká Noc – to sú sviatky, v ktorých slávime Božiu lásku
voči nám. Kristus Pán zomrel z lásky k nám na kríži, zomrel
za nás, ale predovšetkým na tretí deň vstal z mŕtvych. Nechal
sa odsúdiť na smrť, prijal ju, ale aj zvíťazil nad ňou. Vstal
z mŕtvych, aby sme aj my vedeli a vládali vstávať z našich
slabostí. Posolstvo Veľkej Noci je predovšetkým posolstvom
nádeje pre človeka, že aj napriek mnohým ťarchám života,
mnohej bolesti, ktorú človek tu na zemi prežíva, je tu život,
ktorý sa nikdy nekončí. Je tu možnosť, ak ju prijmeme,
byť navždy šťastným s Pánom Ježišom. Zmŕtvychvstanie
Krista Pána nám potvrdzuje, že život po smrti existuje.
Je skutočnosťou a nie iba naším zbožným prianím. Apoštoli
sa na vlastné oči presvedčili, že Ježiš žije, že je vzkriesený,
a že jeho láska dokáže aj ich zradu a slabosť obrátiť na dobré.
Prajem Vám, aby ste sa stretli s posolstvom lásky Ježiša Krista a mohli tak hlboko vo svojich srdciach prežiť veľkonočné
sviatky.
Ján Záhradník, duchovný otec farnosti

Celoobecná brigáda
Obecný úrad Vás pozýva v sobotu
10. apríla 2010 o 9:00 na celoobecnú brigádu
s názvom „Buďme hrdí na naše čisté Lozorno“,
počas ktorej si spoločne vyčistíme verejné
priestranstvá v obci. V obci budú pristavené 4 kontajnery na Borovicovej, Gozovskej, Karpatskej
a Cintorínskej ulici.
Do
kontajnerov
je
možné
dávať
LEN ODPAD, ktorý bude VYZBIERANÝ
NA VEREJNOM PRIESTRANSTVE. Využite,
prosím, brigádu aj na upratanie okolia Vášho
domu, pokiaľ ste tak ešte neurobili.
Ďakujeme za Vašu účasť!
Obecný úrad

Stretnutie o eseročke
Pozývame Vás na stretnutie konateľa a zamestnancov spoločnosti Lozorno, s.r.o. s občanmi
13. apríla 2010 o 18:00 vo Veľkej sále CKV.
Radi Vám zodpovieme aj na ďalšie otázky.
Juraj Foltýn, prednosta OÚ

Noc v knižnici pripravilo 26.marca 2010 pre deti a mladých CKV pri príležitosti
Týždňa slovenských knižníc.
Foto – dr

Dôležité čísla
Dispečing spoločnosti Lozorno, s.r.o. - 0948 522 506
(poruchy vody, kanalizácie a iné))
Obecná polícia - 0918 411 583. Sídli v Centre kultúry
a vzdelávania, Zvončínska 190/3 na poschodí.
Zberný dvor - Streda 15:00 - 18:00, Sobota 9:00 - 15:00

Kultúrne pozvánky - s. 8
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Hlásenie požiaru

- 02/65968339, 0905912976 - Urban Jaroslav st. - predseda Dobrovoľného obecného hasičského zboru v Lozorne
- 02/65968804, 0915507684 - Mikulášek Anton - strojník
- 0907119482 - Urban Jaroslav ml. - veliteľ

Hasiči oslávia 120 rokov - s. 11

Darcovstvo krvi v Lozorne - s. 13
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Úloha prednostu a na čo nám je s.r.o.?
Obecný úrad sa aj po verejnom zhromaždení
16. septembra 2009, kde niektorí poslanci odpovedali
aj na tému Lozorno, s.r.o., či zvýšenie cien za vodné a stočné,
stretáva s otázkami, či invektívami na túto tému. Prinášame
krátke objasnenie.

Prednosta

Úlohou prednostu obecného úradu v Lozorne je koordinovať
prácu referentov zaoberajúcich sa rôznymi špecializáciami,
vyplývajúcimi zo zákona o obecnom zriadení, ako je oprava
a údržba ciest, matrika, kataster, likvidácia odpadov, miestne
dane a podobne. Pripravuje materiály do zastupiteľstva,
dozoruje aktuálne obecné projekty a organizuje výberové
konania dodávateľov obce. V neposlednom rade sa stretáva
s občanmi a reaguje na ich pripomienky.

Konateľ

údržba ciest, matrika, kataster, likvidácia odpadov, miestne
dane. Momentálne má Lozorno, s.r.o. v správe nasledovné
obecné budovy a s tým spojené aktivity:
• Voda a kanalizácia s čističkou odpadových vôd (ČOV)
• Zdravotné stredisko
• Centrum kultúry a vzdelávania

Otázky a odpovede

Občan: Lozorno, s.r.o. patrí niekoľkým jednotlivcom.
Stopercentným vlastníkom spoločnosti Lozorno, s.r.o.
je obec. Zakladateľská listina
a ostatné dokumenty
sú na www.lozorno.com alebo k nahliadnutiu na OÚ.
Občan: Cenu vodného a stočného si vymýšľajú poslanci.
Cena je daná výpočtom nákladov a tvorbou rezervného
fondu a musí byť schválená Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví. (Pozri Spravodaj obce Lozorno 4/2009.)

Konateľ spoločnosti Lozorno, s.r.o. má na starosti
organizáciu a chod spoločnosti s ručením obmedzeným,
ktorej 100%-ným vlastníkom je obec Lozorno. Podlieha
obecnému zastupiteľstvu (OZ)a jeho kontrolným orgánom Občan: Máme drahú vodu.
Porovnajte ceny vody s okolitými obcami:
je
dozorná
rada
zložená
z predsedu finančnej komiObec (prevádzkovateľ)
Vodné
Stočné (€,vrátane DPH)/m3
sie
OZ a dvoch obyvateľov
3
(€, vrátane DPH)/m
Lozorna s trvalým bydliskom
0,69
0,91
v našej obci pánmi Jozefom Lozorno (Lozorno,Spol.s r.o.)
0,98
0,60
Vicenom a Ing. Stanislavom Zohor (BVS a.s.)
Karovičom.
0,99
Do 120m3 0,75
Vysoká pri Morave (BVS a.s.)
3

Lozorno, s.r.o.

Spoločnosť Lozorno, s.r.o. bola Bratislava (BVS a.s.)
založená za účelom oddelenia
komerčných aktivít obce, ako je Jablonové
nájom priestorov, predaj vody, Plavecký Štvrtok
odvádzanie odpadových vôd od
aktivít daných zákonom o obecnom zriadení - oprava a

Nad 120m 1,10

0,98

0,94

0,98

Kanalizácia až v nasledujúcom období

0,9242

0,94

Zdroj: Obecný úrad Lozorno
Juraj Foltýn, prednosta
prednosta@lozorno.sk, tel.: 0903 269 639

UPOZORNENIE

Neplatiči vodného a stočného budú k dátumu zúčtovania
v šiestom mesiaci 2010 odpojení od obecnej vodovodnej
a kanalizačnej siete. Následne sa môžu pripojiť k vodovodnej
sieti spravovanej Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS),
pričom pohľadávky voči spoločnosti Lozorno, s.r.o. budú
od nich vymáhané. Po zaplatení pohľadávok sa občania
môžu pripojiť opäť aj k obecnej vodovodnej a kanalizačnej
sieti, čo zrealizuje pracovník spoločnosti Lozorno s r.o..

Objednávanie vývozu fekálií sa bude uskutočňovať
na t. č. 00421 948 522 506. Kontrola vývozu fekálií sa bude
konať 4 x do roka na základe dokladov a platby za danú
službu.
Obyvatelia,
ktorí
napriek
možnosti
pripojenia
sa na kanalizáciu tak neurobili, budú do pripojenia mesačne
pokutovaní v zmysle VZN.
Juraj Foltýn, LOZORNO s r.o.

Voľby do Národnej rady SR budú 12. júna 2010
V Lozorne sa voľby do NR SR budú konať v sobotu
12. júna 2010 v čase od 7:00 do 22:00 vo Veľkej sále
Centra kultúry a vzdelávania, kde budú vytvorené dva okrsky
č. 1 - od súp. č. 1 - 550 a č. 2 - od súp. č. 551 – 1115.
Voľba poštou - volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR
Volič s trvalým pobytom mimo územia SR musí požiadať
o zapísanie do osobitného zoznamu voličov.
Túto žiadosť musí zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej
časti Bratislava-Petržalka, organizačné oddelenie, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 tak, aby bola doručená najneskôr
50 dní predo dňom volieb, t.j. do 23. apríla 2010.
Voľba poštou - volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR
a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb
sa zdržiava mimo jej územia musí požiadať o voľbu poštou.
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Túto žiadosť musí zaslať na adresu obecného (mestského,
miestneho) úradu v mieste svojho trvalého pobytu tak,
aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb,
t.j. 23. apríla 2010.
Voličský preukaz
Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho
trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku,
v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec
o vydanie voličského preukazu. Túto žiadosť podáva obci volič
osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.
Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu najskôr
30 dní pred dňom volieb, t.j. 13. mája 2010, najneskôr 2 dni
pred dňom volieb, t.j. 10. júna 2010 v úradných hodinách
obce.
(vh)

31. 3. 2010 11:03:16

SPRAVODAJ OBCE LOZORNO 4/2009

3

OBEC OZNAMUJE

Z pera starostu
Vážení občania,
po prvý raz od
zvolenia za starostku
obce sa k Vám prihováram
prostredníctvom Spravodaja.
Ešte raz sa Vám
chcem
poďakovať
za dôveru, ktorú ste
mi dali vo voľbách.
Nadviazala
som
na začatú prácu mojich
predchodcov
a
spoluprácu
s poslancami.
V krátkosti by som Vás informovala, čo nás čaká v nasledujúcom období.

Tri nové športoviská pre verejnosť

Po zime sa znovu začali objavovať nelegálne skládky, ktoré
cez zimu nebolo vidieť, lebo boli pokryté snehom. Stále
je tu problém s nedisciplinovanými občanmi, ktorí si nevážia
prírodu a prostredie okolo nás a vyvážajú tento odpad
do lesa. Neuvedomujú si pritom, že obecný úrad stojí toto
čistenie a likvidácia odpadu nemalé finančné prostriedky,
ktoré by mohol využiť aj niekde inde.
Preto 10. apríla 2010 organizujeme celoobecnú brigádu
na čistenie obce od odpadu a vyzývame všetkých občanov,
aby sa zapojili.
V nasledujúcom období nás čaká vybudovanie
multifunkčného ihriska v našej základnej škole a taktiež výmena starého školského nábytku. Ďalej vybudovanie chodníka Hlavná ul. – Potraviny Huťan – vojenské bytovky.
To by bolo asi v krátkosti všetko, o čom by som Vás chcela
informovať.
Alena Nemcová, starostka

Po dvoch rokoch intenzívnej práce sa nám podarilo pre Lozorno zabezpečiť peniaze na výstavbu multifunkčného ihriska na futbal, volejbaj, tenis, hadzanú, či basketbal. Ihrisko sa
bude nachádzať v areáli základnej školy v rozmere 40x30m.
Škola získa nový kvalitný areál, ktorý bude prístupný nielen
deťom, ale aj širokému okruhu Lozorňanov. Pravidlá jeho
využívania zverejníme neskôr. Viac o multifunkčnom ihrisku
aj na http://galis.vlada.gov.sk/3480/fotografie.php.
Ďalšie športovisko pre Lozorňanov chystá tenisový oddiel,
ktorý
by chcel postaviť vedľa dvoch existujúcich, jeden
nový tenisový kurt. Ten im umožní hrať krajské súťaže,

organizovať turnaje a v neposlednom rade priblížiť tento
šport Lozorňanom.
A aby sa oba projekty úplne využili, rozhodli
sme sa vrchnú zložku pôdy z lokalít oboch nových športovísk
dať na vyčistenú čiernu skládku na Jelšovej ulici, kde miestni
obyvatelia radi so svojimi deťmi hrajú futbal. Verím, že im
k zdokonaľovaniu futbalového umenia nové ihrisko pomôže.
Pýtate sa kedy to bude hotové? Dnes Vám už vieme
povedať, že v priebehu mája 2010.

Výsledky volieb na starostu obce

Nedoplatky za odpad do 15. apríla

Volieb na starostu obce Lozorno, ktoré sa konali
16. januára 2010, sa zúčastnilo 796 voličov, čo je 33 %
z celkového počtu zapísaných voličov. Z dvoch kandidátov
bola za starostu obce bola zvolená Alena Nemcová s počtom
platných hlasov 392. Miroslav Hurbanič získal 389 platných
hlasov.
(vh)

Juraj Foltýn, prednosta OÚ

Pripomíname občanom, ktorí ešte nemajú uhradený poplatok za komunálny odpad pre rok 2010, aby tento poplatok
uhradili do 15. apríla 2010 osobne na obecnom úrade alebo
bankovým prevodom na č. ú. 3203747001/5600, VS : súpisné číslo domu.
(vh)

Cigánska pred obecným úradom

INZERCIA

Každú sobotu dopoludnia je pred obecným úradom stánok
s čerstvou cigánskou pečienkou, ktorú čoskoro obohatia
aj zabíjačkové špeciality.
(dr)

Kontakt: 0905 989 597.

Hľadám pani na upratovanie 2 x do mesiaca tu v Lozorne.

Diaľnica D4 môže vyústiť aj pri Lozorne
Vo štvrtok 11. marca 2010 začal pracovným rokovaním
predstaviteľov dotknutých obcí proces pripomienkovania
a následného schvaľovania Správy o hodnotení vplyvov
na životné prostredie (EIA) podľa zákona č.24/2006 Z.z.
pre diaľnicu D4 Bratislava - Ivanka sever - Stupava.
Prvé rokovanie oboznámilo účastníkov s variantmi riešení,
z ktorých sú do užšieho kola vybraté varianty 3 a 7 spolu
s tzv. neoznačeným variantom, ktorý by mal prekonávať
masív Malých Karpát 14 km dlhým tunelom a na diaľnicu
D1 sa pripájať v katastri obce Lozorno v lokalite Artézskej
studne.
Verím, že k spoločnému problému my, ako obyvatelia obce
Lozorno zaujmeme spoločné stanovisko.
Viac na: http://www.ndsas.sk/dialnice
Juraj Foltýn, prednosta OÚ
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Dvanáste zasadnutie – 21. decembra 2010
Zastupujúci starostu MVDr. V. Bečár informoval prítomných
o hospodárskej a finančnej činnosti obce za predchádzajúce
obdobie.
OZ v Lozorne schvaľuje predbežný rozpočet pre r. 2011
a 2012. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k rozpočtu.
OZ v Lozorne berie na vedomie žiadosť JDS a Klubu dôchodcov o finančný príspevok. Žiadosť bude riešená
po prerokovaní kultúrnou komisiou komplexne s ostatnými
žiadosťami.
OZ v Lozorne berie na vedomie podanú informáciu
o príprave úprav Územného plánu obce Lozorno na r. 2010,
za účelom vytvorenia ďalšieho rozvoja obce.
Prvé zasadnutie – 14. januára 2010
OZ v Lozorne ukladá komisii v zložení – Malovcová M.,
Švajdlenková M., Eliaš Š. a prednostovi Foltýnovi J. doriešiť
nájomné vzťahy na zdravotnom stredisku najneskôr do marcového zastupiteľstva.
OZ v Lozorne
schvaľuje jednorazovú odmenu
pre zastupujúceho starostu MVDr. Vladimíra Bečára vo výške
1000,- EUR / mesiac, t.j. 9000 EUR / 9 mesiacov ako náhradu
nákladov spojených s vykonávaním funkcie starostu. Zvyšok
odsúhlasenej sumy 2500 EUR venuje zastupujúci starosta
neziskovým organizáciám v Lozorne.
Druhé slávnostné zasadnutie – 28. januára 2010
OZ berie na vedomie výsledky volieb do orgánov
samosprávy obce.
OZ konštatuje, že novozvolená starostka obce Alena Nemcová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce
OZ schvaľuje plat starostky vo výške 1600 EUR/mesiac.
Tretie zasadnutie - 25. februára 2010
MVDr. V. Bečár informoval o hospodárskej a finančnej
správe. Kontrolór obce Ing. Javúrek navrhol hospodársky výsledok za rok 2009 – 208 965,58 EUR previesť
do rezervného fondu.
MVDr. V. Bečár informoval a zhodnotil vecné a finančné
plnenie kapitálových výdavkov za rok 2009.
MVDr. V. Bečár oboznámil prítomných o plánovaných
kapitálových výdavkoch na rok 2010. Poslanci odsúhlasili
postupnosť kapitálových výdavkov nasledovne :
1. Multifunkčné ihrisko v ZŠ.
2. Vybavenie ZŠ.
3. Chodník Huťan – vojenské bytovky.
4. Rekonštrukcia ČOV.

Lozorňania sa zabávali aj na Plese troch farností – Lozorno, Jablonové, Pernek, ktorý sa konal 16. januára 2010 v Jablonovom.
Foto – Peter Vrbinčík
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OZ v Lozorne menuje do funkcie preventivára obce požiarnej
ochrany p. Jaroslava Urbana od 25. februára 2010 a ukladá
prednostovi obce Foltýnovi J. predložiť návrh na mesačnú
odmenu pre preventivára DHZ.
OZ
v
Lozorne
schvaľuje
odpredaj
pozemku
parc.č. 7007/205 v k.ú. Lozorno zapísaná v KN „E“ ako diel
č. 10 o výmere 20 m2 a diel č. 11 o výmere 23 m2, v zmysle
GP č. 12/2009 v cene 3,31 EUR/m2 v prospech Antona Rybára, bytom Lozorno č. 71/24 v 1/1 s tým, že poplatky spojené
s prevodom do KN znáša v plnom rozsahu žiadateľ.
– žiadosť o odkúpenie pozemku.
OZ v Lozorne berie na vedomie žiadosť Gašparoviča
Jozefa a manž. Beaty, Lozorno č. 410 s tým, že najprv si musia pozemky vysporiadať v rámci terajšieho vysporiadania
urbárskych pozemkov, ktoré prebieha v súčasnosti.
OZ v Lozorne schvaľuje na základe žiadosti Hotela Karpatský dvor vyrobenie tabule pre parkovisko na Nám. sv. Kataríny
na vyhradenie 16 parkovacích miest pre hotel Karpatský dvor
v čase: Po – Št 16:00 – 07:00 hod. pre návštevníkov hotela
a návštevníkov bohoslužieb.
OZ v Lozorne schvaľuje finančnú čiastku 500 EUR na
zakúpenie výstavných klietok na usporiadanie výstav
organizácie Slovenského zväzu chovateľov Lozorno.
P. Rušinová D. informovala prítomných o zrealizovaných
akciách v Centre kultúry a vzdelávania.
OZ v Lozorne schvaľuje vstupné na akcie v Centre kultúry
a vzdelávania : 3,0 – 5,0 EUR / os., 0,50 – 1,0 EUR/os.
pre deti, seniorov a ZŤP, zdarma – obecné oslavy a akcie
bez nároku na honorár.
OZ v Lozorne ukladá LOZORNO spol. s r.o. p. Foltýnovi
(konateľovi) spracovať a podať výpoveď z nájomnej zmluvy na
ambulanciu obvodného lekára MUDr. Cikoru v priebehu mesiaca marec 2010 s účinnosťou výpovednej lehoty (3-mesačnej)
od 1. apríla 2010. Výpoveď doručiť do 31. 3. 2010.
OZ v Lozorne
schvaľuje viazať rozpočtovú položku
na r. 2010 na spracovanie rozpočtových dokumentov, ktoré
predloží ŠK Lozorno na zasadnutie obecného zastupiteľstva
týždeň pred riadne zvolaným valným zhromaždením ŠK.
Po zhodnotení uvedeného budú finančné prostriedky
20 000,- EUR uvoľnené pre účely ŠK Lozorno, po uskutočnení
valného zhromaždenia.
OZ v Lozorne berie na vedomie pripomienky p. Šťastnej
Vilmy, ohľadom riešenia úprav parku na Karpatskej ulici.
Komisia pre životné prostredie v spolupráci s prednostom OÚ
dorieši danú situáciu.
(vh)

Plesovú sezónu Lozorňanov uzatvoril v posledný deň fašiangov
- 16. februára 2010 Papučák.
Foto - archív
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Zima a jar v Klube dôchodcov
Novým rokom sa obvykle bilancuje ten predošlý a tak to
bolo aj v našom klube. Január bol spomienkový – prežívanie
vianočných sviatkov, Silvestra, Nového roku a podobne.
Február sa niesol v znamení plánov do budúceho obdobia
– zimné obdobie ako stvorené na posedenie pri káve, čaji,
zaspomínať si fašiangové tradície v rodinách na dedinách.
Ako každoročne i v tomto roku sa naši členovia Jednoty
dôchodcov Slovenska (JDS) a Klubu dôchodcov zúčastnili
v posledný fašiangový deň na „Pochovávaní basy“
vo Vysokej pri Morave. Výborná nálada na tomto podu-

jatí pod názvom „Ženský chmat“ so sólom pre jubilantov,
pre predsedníčku JDS za okresnú organizáciu a tiež tombola, v ktorej sa pošťastilo získať ceny štyrom našim členom.
Marec je mesiacom výročnej členskej schôdze už v novom
prostredí Centra kultúry a vzdelávania.
V tomto už pomaly jarnom období sa chystá oslava našej
členky, návštevníčky Klubu, ktorá sa v našej prítomnosti
dožíva krásneho jubilea. Ďalšie dve členky sa tiež dožívajú
„požehnaného“ veku. Všetkým – živijó, živijó, živijó!
Anna Hájková, vedúca Klubu dôchodcov

Plány ZO SZŤP v tomto roku
Chcela by som Vás oboznámiť s našimi plánmi v 1. polroku 2010. Začiatkom roka, tak ako každý rok sme boli
na poľovníckom plese v Čejkoviciach na Morave. Veľmi sa nám
tam páčilo. Kto by si nechal ujsť dobrú zábavu, výbornú hudbu
a bohatú tombolu. Každým rokom si nejeden z nás odnáša
z tomboly zajace, bažanty, ba i v tomto roku živé prasiatko.
Prečo tam neísť?
V sobotu 20. marca 2010 sme sa stretli na výročnej členskej

Zo života farnosti

schôdzi v novom kultúrnom stánku, kde sme informovali našich
členov o hospodárení organizácie. V prvom polroku 2010
nás ešte čaká - divadelné predstavenie, návšteva termálneho
kúpaliska, týždenný liečebný pobyt v Trenčianskych Tepliciach, MDD na priehrade, celodenný výlet do niektorého
historického mesta. O ďalších aktivitách sa dozviete v budúcom čísle.
Zlatica Škopeková, predsedníčka ZO SZTP

Jasličková pobožnosť
Na Prvý sviatok vianočný bolo v kostole netradičné predstavenie o narodení
Ježiška. Polhodinové divadielko prepletené piesňami a vinšmi, do ktorého

636 €, ktoré budú využité na podporu
projektov v Keni, Ugande, Južnom Sudáne
a Etiópii. Všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom podporili túto akciu, veľmi
pekne ďakujem. Jedným z hesiel Dobrej

s osudmi ich rovesníkov, žijúcich
v ťažších podmienkach, ako i prebúdzať
v nich spoluzodpovednosť za kvalitu
života vo svete.
Zbierku je možné aj naďalej podporiť

sa zapojilo asi 25 hercov od najmenších
detí až po dospelých, sa končilo jedným
prianím nám všetkým : „Nech trvá táto
noc naveky vo svojom krásnom čare,
čo v láske roznáša posolstvo ľuďom
dobrej vôle. A každé miesto na zemi
nech sa na jednu veľkú rodinu premení.“

noviny je: „Radosť rozdávaním rastie.“
Nech vás teda táto radosť z narodenia
Krista sprevádza po celý rok.

prostredníctvom účtu verejnej zbierky:
2620852641/1100 Tatra banka alebo
zaslaním SMS v tvare: DMS TEHLICKA
na číslo 877 (do 30. apríla 2010).

Koledníci zvestovali Dobrú novinu
V nedeľu 27. decembra 2009
sa Lozorno po prvýkrát zapojilo do celoslovenskej koledníckej akcie detí Dobrá novina, ktorá je spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce
v afrických krajinách. Po požehnaní
pánom farárom sa 14 koledníkov predstavujúcich Jozefa, Máriu, malého
Ježiška, pastierov či Troch kráľov rozbehlo oznámiť našej dedine radostnú
zvesť, že sa nám v kraji betlehemskom
narodil Spasiteľ sveta. Koledníci tiež až
do večera vinšovali šťastia, zdravia, radosti
či hojnosti a po smrti to najhlavnejšie,
kráľovstvo
nebeské.
Navštívili
sme 27 domácností, ktorým veľmi
pekne ďakujeme za ich radostné prijatie.
Pri koledovaní sme vyzbierali krásnych

marec_2010_06.indd 5

Tehlička pre Keňu
Naša farnosť sa opäť zapojila
do verejnej zbierky Tehlička v pôstnom období, ktorej výnos bude použitý
na výstavbu škôl pre deti z ulice
v
keňskom
Nairobi.
Súčasťou
zbierky boli viaceré aktivity pre deti
i dospelých. V nedeľu 7. marca
sa v CKV podelili so svojimi misionárskymi skúsenosťami kňaz don Peter
Kuchár SDB (Šalamúnove ostrovy, Japonsko, Sudán, Keňa) a misijný dobrovoľník
Marek Zibala, ktorý strávil jeden rok
v južnom Sudáne. V rámci formačného
rozmeru Tehličky sme spolu s deťmi
a
mladými
symbolicky
prostredníctvom nálepiek budovali školu v Nairobi. Nálepky dostávali deti za aktivity
(zrieknutie sa sladkosti, TV, hudby, hry
na PC, finančný príspevok, dobrý skutok,
modlitba alebo sv. omša ), ktoré obetovali za deti v Keni. Takto sme chceli viesť
deti a mládež k súcitu a spolupatričnosti

Monika Foltýnová
Foto – archív autorky

Sväté omše
Pozývam všetkých ľudí dobrej vôle na liturgiu do nášho farského kostola počas Veľkej
Noci.
Spev pašií, história umučenia Pána Ježiša
Kvetná nedeľa
Veľký Piatok

28.3.
2.4.

08:00 a 10:30
17:00

Program slávení sv. omší a obradov
Zelený štvrtok
Veľký Piatok
Biela sobota
Veľkonočná nedeľa

1.4 18:00
2.4. 17:00
3.4. 19:30
4.4. 08:00
10:30
Ján Záhradník, duchovný otec farnosti
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Od januára žijeme kultúrou
Okrem toho, čo nájdete na fotografiách,
sme zažili aj toto:
• Novoročný koncert pod vedením
Róberta Dinuša
• Spievajte s nami
• Ples Záhorákov v Bratislave
• Výročné schôdze v CKV – rybári,
Slovenská jednota dôchodcov, Slovenský
zväz telesne postihnutých a napokon Zväz
záhradkárov, turisti
• Fašiangový týždeň

- Fašiangová veselica, koncert starej
slovenskej hudby skupiny Solamente naturalis
- Zhasnite lampióny, divadelné predstavenie dvojice známych hercov Tatiane Wilhelmovej z Česka a Mariánovi
Miezgovi (Panelák)
•
Súkromné
akcie
obyvateľov
i miestnych podnikateľských subjektov,
ktoré sú zároveň príjmami z prenájmu,
na krytie prevádzky budovy CKV

• Tehlička pre Keňu – premietanie
o misiách v Afrike a verejná zbierka
• Repete – hudobný program k MDŽ
• Zúbkove pramene - školské kolo recitátorskej súťaže
• Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ
• O lienke Kikilienke - Rozprávková
nedeľa v Centre
• Diskotéka
a možno aj mnoho ďalšieho, o čom sme
sa nedozvedeli, ale je dobré, že to bolo...

Karneval pre deti pripravila 14. februára
2010 miestna farnosť a kultúrna komisia.
Foto – Lucia Hájniková
Rozprávková sobota 20. februára 2010
priniesla rozprávky, na ktorých sa podieľali
aj samotné deti. Foto – Lucia Hájniková

Biliardový stôl, ktorý má Klub mladých
od 24. marca 2010 bude k dispozícii
počas návštevných hodín klubu. Stôl
je ďalšou etapou projektu “ Máme
klub“, vďaka ktorému miestne Komunitné centrum Muškát.2004 v spolupráci
s Dušanom Švalekom, marketingovým
riaditeľom T-Mobile Slovensko získalo
grant od nadácie spoločnosti T-Mobile
v hodnote 950 €. Poslednou etapou projektu bude diskusia o povolaniach, konkrétne o marketingu.
Foto – Vlasta Paluková

Poľovnícky ples, ktorý sa konal v sobotu
30. januára 2010 otvoril plesovú sezónu
v Lozorne.
Foto – archív poľovníkov

Knižnica, pod vedením p. Anny Hájkovej
(vľavo) už v prvý deň svojho fungovania
26. marca 2010 zapisovala prvých členov.
Do konca marca bolo členské na rok 2010
zadarmo.
Foto – dr

1. obecný ples v Lozorne sme usporiadali v sobotu 13. februára 2010. Slávnosť
otvorila pani starostka Alena Nemcová.

Worskshop o kultúre v Lozorne 5. februára 2010
v CKV bol stretnutím všetkých, ktorí akoukoľvek formou
prispievajú ku kultúre v obci. Kultúrne aktivity v obci sa našťastie
rozrastajú a je dobré o sebe navzájom vedieť, koordinovať ich, aby
sa návštevníci nemuseli rozhodovať medzi viacerými skvelými
akciami v rovnakom čase a najmä informovať o nich obyvateľov.
Cieľom stretnutia bolo aj navrhnúť úplne nové podujatia, ktoré
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Po úvodnom tanci Tanečného klubu
Grande Malacky sa rozprúdila skvelá
zábava pod taktovkou hudobnej skupiny
bratov Zajáčkovcov. Tanečný rytmus
striedal nenapodobiteľný „Armstrong“
v podaní Petra Ondriu. O polnoci bola
bohatá tombola, do ktorej prispeli najmä svojimi službami mnohí miestni
podnikatelia, ale i firmy z Bratislavy.
Skvelá atmosféra plesu, ku ktorej prispela
aj reštaurácia Zorno svojou ponukou,
pripútala hostí do skorých ranných hodín.
Foto – Viliam Végh

by mohli prerásť do tradícií obce, resp. oprášiť tie staré, dnes už
pomaly zabudnuté. Na stretnutí sme si tiež dohodli spoluprácu
s reštauráciou Zorno pri organizovaní výročných schôdzí miestnych spolkov. Vládla tvorivá atmosféra a jej výstupom je plán
kultúrnych aktivít v obci aj na s. 8
Foto – Daniela Morávková
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Novinky v Centre
HUDOBNÁ ŠKOLA YAMAHA
Od marca 2010 funguje Hudobná škola Yamaha, ktorá ponúka
prvé krôčiky s hudbou pre deti od 18 mesiacov. Hodinu, ktorá
je vždy v stredu o 15:45 – 16:30 v Tanečnej miestnosti, vedie
Zuzana Ondrušová, učiteľka I. stupňa ZŠ.
OBECNÁ KNIŽNICA
Od 26. marca 2010 sme otvorili Obecnú knižnicu. Nájdete v nej
zatiaľ staré tituly kníh, koncom apríla bude doplnená novými
titulmi, vrátane časopisov. V knižnici nájdete aj čitáreň a časom
aj počítače s pripojením na internet. Výpožičné hodiny: Streda
15:00 – 17:00. Vedúcou knižnice je zatiaľ p. Anna Hájková,
vedúca Klubu dôchodcov.
KLUB MLADÝCH
Funguje od 17. marca 2010. K dispozícií je priestor klubu,
biliardový stôl, PC s pripojením na internet a ďalšie vybavenie.
Klub vedú Oľga Šimeková a Vlasta Paluková.

Otváracie hodiny
STREDA s Oľgou alebo Vlastou (každý 2. týždeň)
Deti 7-14 rokov .............................16:00 – 19:00
Mládež ...........................................19:00 – 22:00
PIATOK A SOBOTA s Vlastou
Deti 7-14 rokov .............................17:00 – 19:00
Mládež ...........................................19:00 – 22:00
ROZPRÁVKOVÁ NEDEĽA
Každú 3. nedeľu v mesiaci okolo 16:00 bude v CKV divadelné
predstavenie pre deti. Avšak hneď budúci mesiac – v apríli bude
výnimočne divadielko pre deti už v sobotu 24. apríla 2010.
SPIEVAJTE S NAMI
Každý, kto má chuť si zaspievať ľudové piesne najmä zo Záhoria, môže prísť každú 3. piatok v mesiaci okolo 18:00 do CKV.
AK CHCETE PRACOVAŤ V KNIŽNICI, ČI V KLUBE MLADÝCH
obec@lozorno.sk , 0911 403 304

Najčítanejšia spisovateľka Slovenska v Lozorne! Skvelý
večer pri hudbe violončelového dua Lozorňanky Vlasty
Rončkevičovej a jej žiačky Moniky Kopačkovej a za veselého
rozprávania spisovateľky Táni Keleovej – Vasilkovej prežili
Lozorňanky v stredu 24. marca 2010. Večer zorganizovalo
CKV v spolupráci s p. Annou Hájkovou, vedúcou obecnej
knižnice pri príležitosti „Marca - mesiaca knihy.“ Lozorňanky
vyzývali aj na natočenie filmu podľa jej kníh, čo zatiaľ pani
Táňa odmieta. „Radšej žiaden film, ako zlý film,“ dodala
na záver.
Foto – Vlasta Hubková

Prenájom priestorov

Zbierka kníh

Priestory v CKV si môže prenajať ktokoľvek, avšak len na aktivity, či podujatia, ktoré sú v súlade s náplňou Centra. Môže
pritom ísť o podujatia pre verejnosť, pre užšiu skupinu ľudí,
či súkromné akcie. Pokiaľ ide o jednorazovú a bezplatnú akciu,
určenú širokej verejnosti, najmä z Lozorna, organizátor obvykle
neplatí nájom. Obecné spolky – Jednota dôchodcov Slovenska,
Slovenský zväz telesne postihnutých, spolok žien, Slovenský
zväz rybárov, Dobrovoľný obecný hasičský zbor, Slovenský
červený kríz, miestne spevokoly, Poľovnícky zväz, farnosť, Zväz
záhradkárov, Zväz drobnochovateľov, športové oddiely majú
pre svoje schôdze a zasadnutia priestory CKV bezplatne.
Reštaurácia Zorno ponúka ako občerstvenie pre slávnostné
príležitosti spolkov – výber z troch hlavných jedál a zákusku
v špeciálnej cene 2,90 €. V ostatných prípadoch sa platí nájom
podľa cenníka, ktorý nájdete na nástenke v Centre, na webstránke obce, na facebooku..
Termín prenájmu
si dohodnite na
0911 403 304,
obec@lozorno.sk,
občerstvenie
- reštaurácia Zorno 0917 30 76 98, restaurant@zorno.sk.

Obecná knižnica obnovuje svoj knižný fond. Na základe
Vášho záujmu sme pripravili zoznam detských kníh a kníh
pre dospelých, ktorý nájdete v CKV na nástenke, v obecnej
knižnici, webstránke obce a na facebooku CKV. Chceli by sme
Vás touto cestou láskavo poprosiť o príspevok do obnovy
knižnice. Ako?
Niekoľkými spôsobmi. Vyberiete si knihu, časopis alebo
i viac kníh, časopisov zo zoznamu, informujete nás o tom 0911 403 304, obec@lozorno.sk a
1. Kúpite ich a prinesiete do CKV
2. Prinesiete ich priamo z Vašej knižnice
3. Pošlete sumu, ktorá je uvedená pri knihe v zozname
na účet občianskeho združenia Ezelarn a informáciou,
aké knihy máme za Vaše peniaze kúpiť a my ich kúpime.
Číslo účtu 8639468030/5600, Dexia banka.
4. Prídete si vypožičať niektorú z nových kníh.
Zbierka trvá do konca apríla, knihy budú k dispozícii najneskôr od mája 2010. Zoznam podporovateľov knižnice radi
zverejníme. Vopred veľká vďaka za Vašu podporu!

Ezelarn? To, čo je?
Ezelarn je jeden z prvých názvom obce Lozorno a zároveň
názov občianskeho združenia, ktoré založila obec na rozvoj
kultúry, vzdelávania a ďalších oblastí verejného života v obci.
Všetky dokumenty o združení nájdete na obecnom úrade.
Členom združenia sa môže stať ktokoľvek, kto chce pomáhať
napĺňať cieľ združenia. Kniha členov je v CKV. Všetci
ste srdečne vítaní.
Ako sme sa mali možnosť presvedčiť aj na stretnutí kultúrnych
pracovníkov 16. februára 2010 v Senci, ktorý organizoval BSK,
forma občianskeho združenia je najvhodnejšou pri žiadostiach
podporu kultúrnych a ostatných verejno-prospešných aktivít z
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verejných i súkromných zdrojov. Obec sa v záujme šetrenia
prostriedkami obecného rozpočtu rozhodla nevytvoriť
žiadnu príspevkovú organizáciu obce, ktorá by zamestnávala svojich pracovníkov, čo by vyžadovalo zbytočné mzdové
a prevádzkové náklady. Chod CKV zabezpečuje dodávateľsky
prevádzku prostredníctvom svojej spoločnosti Lozorno, s.r.o.
a náplň prostredníctvom združenia Ezelarn.
Doterajšie príjmy o.z. boli zo vstupného, burzy kníh,
výťažok z diskotéky. Výdavky – Jarné prázdniny v Centre, Klub
mladých, Knižnica, Noc v knižnici.
Stranu pripravila Dana Rušinová

31. 3. 2010 11:03:42

KULTÚRA

8

SPRAVODAJ OBCE LOZORNO 4/2009

Kultúrne pozvánky

Výzvy CKV

APRÍL

Kto by mal záujem robiť
v CKV akúkoľvek aktivitu,
ktorá je v súlade s jeho
poslaním, nech sa prihlási.
Dajte nám, prosím,
vedieť
Váš
názor
na aktivity CKV (obsah, kvalita, periodicita,
hlučnosť...).
CKV zostavuje radu,
zloženú z predstaviteľov
kultúrneho života v obci,
ktorá by bola poradným orgánom riaditeľa
CKV pri zostavovaní
plánu akcií, tak, aby jeho
ponuka
zohľadňovala
záujmy i potreby všetkých
Lozorňanov. Pošlite nám
Vaše návrhy.
Svoje
ponuky
a
názory
posielajte
na
obec@lozorno.sk,
volajte na 0911 403 304,
prineste do CKV alebo
na OÚ. Ďakujeme.

9.4.

Spievajte s nami

Mužský spevokolom pozýva verejnosť na spievanie
ľudových piesní - CKV

10.4.

Oldies party

DJ Gabo – hudba 70-80 roky -Reštaurácia
ZORNO - CKV

24.4.

Rozprávková sobota

O Zlom kráľovi - hrá Miroslav Kasprzyk, KK CKV

30.4.

Stavanie mája

OÚ - Pred obecným úradom

sobota

Ľudové remeslá a tradície

Ranč Abeland, www.abeland.sk

apríl

Prednáška o pestovaní kaktusov a
sukulentov

CKV

apríl

Divadlo / Koncert / Lit.-hudobný
večer/ Talkshow

CKV

8.5.

Míľa pre mamu

Oslava Dňa matiek , MC Muška – Priehrada - Ranč
Abeland

9.5.

Deň matiek

Obecné oslavy, KK - CKV

21.5.

Spievajte s nami

Mužský spevokolom pozýva verejnosť na spievanie
ľudových piesní - CKV

23.5.

Rozprávková nedeľa

Slncová panna
hrá Divadielko za bránou - Detský divadelný súbor
z Lozorna - CKV

30.5.

MDD

Obecná oslava, ZŠ

sobota

Ľudové remeslá a tradície

Ranč Abeland, www.abeland.sk

máj

Spevácka súťaž

školské kolo, ZŠ - CKV

máj

Divadlo / Koncert / Lit.-hudobný
večer/ Talkshow

CKV

5.6

LTD dance studio deťom

Tanec, tvorivé dielne a mnoho iného, LTD dance studio - CKV

18.6

Sviarok hudby - LTD dance studio

Tanečný tréning pre verejnosť, LTD dance studio - CKV

19.6

Sviatok hudby
• Tvoríme hudobný nástroj
• Rozprávková sobota

Ranč Abeland (doobeda)
CKV (doobeda)

20.6

Sviatok hudby - Hlavný program

Koncert SZUŚ a ďalších, CKV

21.6

Sviatok hudby – Klasika v kostole

Koncert klasickej hudby, kostol

26.6

120. výročie založenia DOHZ
Lozorno

Hasičská súťaž, Plameň deti, muži , O putovný pohár starostu obce

sobota

Ľudové remeslá a tradície

Ranč Abeland, www.abeland.sk

jún

Spievajte s nami

Mužský spevokolom pozýva verejnosť na spievanie ľudových piesní - CKV

jún

Deň otcov

Obecná oslava

jún

Klub zdravej výživy

Diskusia

jún

Divadlo / Koncert / Lit.-hudobný
večer / Talkshow

CKV

MÁJ

Dana Rušinová

JÚN

Konkrétne podujatia a ich termín sa dozviete z plagátov, webstránky obce, facebooku CKV, Malacka.

Spevokol mužov z Lozorna pod vedením Milana Havla
rozbehol v januári tohto roku v spolupráci s CKV skvelé
podujatie pod názvom „Spievajte s nami“. Každý, kto má
chuť na večer pri ľudovej piesni najmä zo Záhoria i okolia,
môže prísť každý 3. piatok v mesiaci o 18:00 do Centra
(v apríli to bude výnimočne 2. piatok), kde na neho
bude vo Veľkej sále čakať plátno, na ktoré sa premietajú spievané texty piesní a najmä dobrá nálada pri vínku
v kruhu ľudí, ktorí si radi spoločne zaspievajú. Ste srdečne
vítaní!
Foto – Dana Rušinová
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Hip-hop i latino v kulturáku
Podujatie.eu je tanečným občianskym združením (OZ)
založeným 20. novembra 2009, ktoré vytvorilo tanečné
štúdio - LTD dance studio, pôsobiace v CKV. V našej

ponuke sú zatiaľ hip-hop, breakdance, poppin, elektro,
housedance a latino. Názov LTD dance studio vychádza
zo skratky „Love to Dance“, teda „Láska k tancu“. Tanec
je to, čím žijeme, to, čo nás baví. Náš nástup na tanečnú
scénu sme úspešne spojili s otvorením CKV.
Tréningy a plány
Máme otvorené dve triedy detí a jednu pre dospelých.
Deti sú rozdelené podľa veku 9-13 rokov a od 14 rokov
vyššie. Tréningy prebiehajú každú stredu a piatok. Mladší
trénujú od 16:45 do 18:15. Starší nastupujú po nich od
18:30 do 20:00. Dospelí majú tréning v utorok od 18:30
do 20:00. Ich tréning pozostáva z rôznych latinskoamerických tancov.
V budúcnosti chceme rozšíriť triedy detí a dospelých,
začať trénovať aj deti vo veku od 6 do 8 rokov, začleniť viac
tanečných štýlov do našej výučby. V sobotu 5. júna 2010
plánujeme v CKV zorganizovať deň pre deti s LTD dance
studiom. Pred letnými prázdninami i pred Vianocami
chceme zorganizovať vystúpenia detí, spojené s výstavou fotografií z otvorenia, náborov, tréningov, vystúpení.
Na konci júla bude sústredenie. Ak Vás naša ponuka
zaujala, príďte si to vyskúšať. Nech sa tanec stane súčasťou
Vášho života.
Andrej Kóňa, Podujatie.eu (www.podujatie.eu)

Mladšie deti nacvičovali hip-hop.

Foto - autor

Máme Divadielko za bránou
Divadielko za bránou je detským divadelným súborom,
ktorý vznikol začiatkom tohto roku v našom “kultúrnom
domčeku”. Začali sa v ňom každú sobotu o 15:00 v Tanečnej
miestnosti stretávať naši malí - mladí herci a herečky.
Pomaly ale iste začína skúšať novú rozprávkovú hru - Sln-

cová panna. Ak to stihneme a ovčie kiahne nám to neprekazia, na Rozprávkovú nedeľu 23. mája 2010 bude premiéra.
Tak nám držte palce.
Evka Poláková, vedúca Divadielka za bránou

Lektorka angličtiny predávala lístky na koncert
Octaviu, lektorku angličtiny z Juhoafrickej republiky,
ste mohli stretnúť v Centre aj ako predavačku vstupeniek
na Vianočný koncert. Vianočnou atmosférou kulturáku
i celého Lozorna a najmä vianočným koncertom bola
nadšená. Jej vianočný vinš Lozornu nájdete v decembrovom čísle novín.

a piatok o 15:45 - 19:30, pokročilí majú hodinu konverzácie v pondelok o 18:30 a gramatiku v stredu o 18:30.
Okrem kurzov v skupinách ponúka jazyková škola aj individuálne hodiny, ktoré sa tešia čoraz väčšej popularite.
Najväčší záujem v poslednej dobe vzbudzuje Anglická
herňa pre najmenšie deti
od 2 - 4 a 4 - 6 rokov, ktorá
patrí medzi najlákavejšie
hodiny
angličtiny
a funguje vo štvrtok
o 10:00-12:00. Presný
rozpis hodín nájdete
na www.lozorno.sk, na
facebooku, na nástenke
v kulturáku alebo na tel.
čísle 0911 403 304. Ak
chcete získať plnohodnotný kurz anglického
jazyka a pritom nemusieť
nikam cestovať, príďte sa
pozrieť na hodinu. Prvá
je vždy zdarma.
(dr)

Octavia
bola
jednou
z
viacerých
lektorov
jazykovej školy Linguaforum
z Bratislavy, ktorí v CKV
učia anglický jazyk. Ten
dnes
navštevuje
takmer 40 klientov rôznych
kategórií - Deti I. stupňa
ZŠ, Dospelí - Začiatočníci,
Mierne pokročilí a Pokročilí
1+1,
(hodina
gramatiky
so
slovenským
lektorom
a hodina konverzácie s tzv.
„native
speakrom“,
čiže
cudzincom, ktorý hovorí
bezchybne po anglicky).
Hodiny bývajú v stredu „Anglická herňa“ pre najmenšie deti je vždy vo štvrtok od 10:00.
Foto – archív Jazykovej školy v Lozorne
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Materské centrum pozýva
Materské centrum (MC) Muška otvorilo aj tento rok svoje brány pre všetky mamičky s deťmi. Tešia sa z toho nielen maličkí, že sa môžu stretávať a zahrať sa s rovesníkmi,
ale aj ich mamičky. Vymieňajú si počas stretnutí svoje skúsenosti týkajúce sa starostlivosti a výchovy svojich ratolestí.
Na tohtoročné jarné obdobie plánujeme zabezpečiť odborné
prednášky o zdravej výžive detí a o poskytovaní prvej pomoci. Pripravujeme tiež krátke divadielko. O aktivitách Mušky
budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu.
A tak Vás, milé mamičky i Vaše ratolesti pozývame každú
stredu o 16:00 do MC (v škôlke zboku miestnosť vedľa kotolne). Na jar plánujeme rozšíriť otváracie hodiny. Už teraz
sa na Vás tešíme.

Od jari bude Muška otvorená častejšie.
Foto – archív Mušky

Danka Chudá, vedúca MC Muška

Škola v skratke
Do 1. ročníka školského roka 2009 / 2010 sa prišlo 4. februára
2010 zapísať 29 detí - 15 dievčat a 14 chlapcov.
Zúbkove pramene (Hviezdoslavov Kubín)
V školskom kole recitátorskej súťaže Zúbkove pramene,
ktorá bola 11. marca 2010 boli nasledovní víťazi:
I.stupeň Poézia: 1. miesto – Valika Šusterová
Próza: 1. miesto – Rudolf Dujnič
II.stupeň Poézia: 1. miesto – Lukáš Zeman
Próza: I. kategória - 1. miesto – Hana Pernecká
II. kategória - 1. Miesto – Klára Hurbaničová
V Obvodnom kole sa umiestnili : 1. miesto – Valika Šusterová
		
3. miesto – Hana Pernecká
Čestné uznanie – Rudolf Dujnič

Obrovské kopy snehu inšpirovali deti k
postaveniu iglu na školskom dvore.
Foto – archív ZŠ

Matematická olympiáda
V obvodnom kole Matematickej olympiády 2009/2010 v
kategórii 5. ročník sa umiestnili na:
5. mieste - Kristián Drahoš
6. mieste - Tomáš Ježo
GRATULUJEME !!!
2% z Vašich daní pre školu
Údaje pre poukázanie 2% z dane za rok 2009: Občianske
združenie, Rodičovské združenie pri ZŠ v Lozorne, Staničná 631,
900 55 Lozorno, IČO: 17319617 / 787, č.ú.: 0182729803/0900.
Rodičovské združenie Vám srdečne ďakuje !
Lenka Lutonská, tajomníčka ZŠ

Piatok 12. februára 2010 bol v škole deň plný
hier a rozprávkových postáv. Deti mali rôzne
masky, kde každá bola výnimočná a dôvtipná.
Foto – archív ZŠ

Zúbkove pramene sa uskutočnili po prvý raz
v Centre kultúry a vzdelávania, kde si žiaci
vyskúšali, aké to je vystupovať priamo na pódiu.
Foto – archív ZŠ

Úspechy umeleckej školy
Tento rok sa deti z výtvarného odboru zapojili do grantového programu „Mladí výtvarníci pomáhajú“ organizovaného nadačným fondom Johnson Controls Bratislava.
Z ôsmich ZUŠ z Bratislavského samosprávneho kraja sa
naša škola umiestnila na 1. mieste a získala grand v hodnote tisíc eur. Týmto chcem poďakovať
pani učiteľke Ľubici Kainovej, ktorá deti
pripravila na súťaž.
S podobným úspechom sa naše mladé
gitaristky z triedy Vladimíra Ondrejčáka
zúčastnili dňa 16. marca 2010
na 7. ročníku „Prehliadky mladých
gitaristov“ v Bratislave. Blahoželám

Dorotke Adamkovičovej, ktorá sa umiestnila v zlatom pásme
a Julianke Kimličkovej za umiestnenie v striebornom pásme.
Spolu sa tešíme z úspechov a ešte raz ďakujeme deťom
a pedagógom za úspešnú reprezentáciu Súkromnej základnej umeleckej školy.
Peter Vrbinčík, riaditeľ školy

Koncert pre rodičov, na ktorom si niektorí žiaci
umeleckej školy vyskúšali verejné vystúpenie
po prvý raz, sa konal 25. februára 2010 v
príjemnej atmosfére Veľkej sály CKV.
Foto – autor
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Hasiči oslávia 120. narodeniny

V sobotu 26. júna 2010 oslávi Dobrovoľný obecný hasičský
zbor v Lozorne
veľkolepým celodenným programom
120. výročie svojho založenia. Program, ktorý ich čaká, bude
nasledovný:
1. Budíček s dychovou hudbou a osobným pozvaním
zaslúžilých členov DPO SR p. Antona Mikuláška a p. Jána
Brinzíka.
2. Nástup pozvaných hostí a ostatných hasičov.
3. Uctenie si pamiatky zosnulých hasičov a sv. Floriána, patróna hasičov položením venca a kytice.
4. Posvätenie stuhy a pripevnenie na „hasičský prápor“.
5. Svätá omša.
6. Odovzdanie čestnej zástavy od Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR nášmu zboru, odovzdanie vyznamenaní

a povýšenie členov.
7. Slávnostný obed.
8. Námetové cvičenie s Hasičským a záchranným zborom.
9. Posedenie pri dychovej hudbe s občerstvením
pred hasičskou zbrojnicou.
Medzi pozvanými hosťami sú: Alena Nemcová,starostka obce,
JUDr. Jozef Minárik, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Ing. Imrich Nagy, viceprezident DPO SR, Ing. Pavel
Mikulášek, krajský riaditeľ HaZZ, Mgr. Juraj Slovinský, okresný
riaditeľ HaZZ, predsedovia a velitelia z okolitých obcí Kuchyňa,
Jablonové, Zohor, Láb a sponzori.
Urban Jaroslav st., predseda Dobrovoľného obecného
hasičského zboru v Lozorne

Rybári vymenili výbor a upratali priehradu
Prešla ďalšia zima a je to tu, začala sa rybárska sezóna.
Odstúpil starý výbor a tí, čo sme to po nich prebrali, do toho
ešte len dochádzame. No v máji začíname
chytať. Konečne nastal na priehrade väčší pohyb. Pokým sa rybičky nechytajú, naši rybári
už začali s veľkým upratovaním po predošlej
sezóne a po zimných radovánkach na ľade.
Pozbierali sme odpadky, vykosili burinu,
upravili sme brehy a plánujeme poupravovať
rybársky areál tak, aby sme mohli v peknom
prostredí relaxovať a kochať sa pohľadom na
vodnú hladinu a okolité lesy. Napustili sme
60 metrov kapra k3, to preto aby sme tam
naozaj len nesedeli, ale aby sme si mohli nejakú tú rybu aj chytiť a nie len drahé povolenky platiť.
Od apríla 2010 by sme chceli rozbehnúť
aj detský rybársky krúžok, podobne, ako to
bolo vlani. Plánujeme tiež zorganizovať preteky (presný termín neskôr). A keď počasie dá,

tak budú aj rybárske hody a ani tu vám presný termín nepoviem.
Necháme to na počasie, nech rozhodne za nás.
Plány máme veľké a budeme sa snažiť
ich aj plniť, len dúfam, že zoženieme dajaké
peniaze od sponzorov aj v tejto dobe tak,
ako to bývalo po minulé roky, lebo tento rok
začíname od nuly. Chcem popredu poďakovať
tým, čo nám dajaké ceny podarujú.
P.S.: Bodrel nám pri vodze nehechávejte, domu si ho pjekne berte,
podbyrák si nachystajte na tri pruty,
nechytajte to si pjekne odvykajte, ked nevíte
co z rybama, spátky do vody ich púšťajte,
po zetmjení svjetlo zapínajte, ked nemáte
k ženuške dom utekajte.
Chlpek Dušan, predseda MO SRZ
V polovici marca vyčistili rybári celé okolie
priehrady a nasadili kapre.
Foto – archív autora

Škola záhoráčtiny - Škola záhoráčtiny - Škola záhoráčtiny - Škola záhoráčtiny - Škola záhoráčtiny - Škola záhoráčtiny
Milí naši novousadení Záhoráci

Na Slovensku sa vraj používa okolo 30 nárečí a Vy ste mali
to ščescí, že ste sa ocitli na území, de ludom v hubje narosteu záhorácký jazyk. Len Vy viete posúdiť, či je obtiažnejšie
osvojiť si záhoráčtinu ako iné nárečie. Ak sa ho ale naučíte aktívne používať, otvoria sa Vám nové obzory, aj keď to znie dosci nafúknúté. Nielenže budete mať bližšie k svojim susedom,
ale vycibríte si svoje „mozgové závity“. Je totiž vedecky dokázané, že každý ďalší jazyk sa učí ľahšie. Ak sa chcete zamerať
na výučbu cudzieho jazyka (hocijakého) alebo dokonca viacerých, využite aj túto možnosť na rýchlejšie napredovanie.
Iba človek, ktorý v živote vidí a využíva čo najviac možností
pre svoj rozvoj, nepriscihne sám sebja pri škamraní nad svojím
„bezfarebným“ životom ani pri závisti úspešným ľuďom. Stojí
to síce veľa úsilia, ale výsledok sa určite dostaví. Niekedy
sa jazyk učí ľahšie, ak vieme niečo o jeho „používateľoch“.

Akí sú vlastne Záhoráci – jakí sú to ludé?

Hovorí sa o nich, že sú veľmi „ukecaní“, tvrdí to Jozef Moravčík
vo svojej básni:
„Od Kútú až po Mauacky
vyprávjáme záhorácky
suaďunké jabúčko
kyseué zelé
Záhorák enem
svoje si mele.

sa používajú slová, ktoré sa nepodobajú svojmu ekvivalentu
v spisovnej slovenčine:
Jeden Záhorák je v nemocnici a príde za ním jeho rodina.
„Hej tata co ty je?“
„ Aaale, prostata“
„Tak, prosím ta tata, co ti jee?“
Alebo:
Išiel dedo na bicykli, prepadli ho zbojníci a hovoria mu:
„Dedo, daj dušu alebo peniaze.“
„ A kerú dušu? Prednú lebo zadnú?“
Sú to však aj vynaliezaví ľudia:
„Proč Záhoráci sadzá moc zeuá?“
„Lebo platí: „Víc huav, víc rozumu.“
A nakoniec si trošku rozšírime slovnú zásobu.
Základná slovná zásoba gazdziny:
Tarélky do foroty - taniere v zásobe
Turošiny aj dziňí v humne - aj kukurica aj tekvice sú posadené
v záhrade
Beča bíuého na húri - sud bieleho vína na povale
Poléfka na šporhéce - polievka na sporáku
Šecky firhúnky aj špígl vypucované - čisté záclony aj zrkadlo
Cvérny s faudú trčá - nite trčia na záhyboch sukne
Dzeci majú dzíre v tegezách - deti majú diery vo vreckách
Vlasta Miklošová, učiteľka záhoráčtiny

Častokrát dochádza k nedorozumeniu, keďže v záhoráčtine
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FEBRUÁR
• Obecná polícia prijala anonymný
telefonát, že obyvateľovi obce z daného
čísla ušiel pes menšieho vzrastu a potuluje
sa pri plotoch, kde dráždi ostatných psov,
čo obťažuje celé okolie. Policajná hliadka zistila majiteľku psa a upozornila ju,
že porušila VZN obce Lozorno, čím sa dopustila priestupku. Po dohovore prisľúbila,
že sa situácia už opakovať nebude.

číslom TV – ďalej uviesť nevedel, pravdepodobne odcudziť drevo spred domu a chcel
dať vozidlo do pozornosti policajtom.

• Občania upovedomili hliadku OPL
o tom, že po obci jazdí strieborné Daewoo
Lanos a podozrivo sa pohybuje po tmavých
zákutiach. Vo vozidle mala sedieť osádka
4 mužov. O pohybe tohto vozidla
informovali aj hliadku OO PZ Stupava,
aby ich mohli zastaviť. Ďalšia činnosť bola
vykonávaná v spolupráci s OO PZ Stupava.

• Asi o 20:00 bolo telefonicky hliadke
oznámené z OOPZ Stupava, že v rómskej osade nabúralo do plota motorové
vozidlo a páchateľ bol na mieste chytený
poškodeným, keďže sa snažil ujsť
z miesta nehody. Hliadka po príchode
zabezpečovala miesto nehody a vyčkala
na príchod dopravnej polície Malacky.

• Počas kontroly lesného porastu za rómskou kolóniou, bola skontrolovaná posádka
motorového vozidla, ktorá na prívesnom
vozíku mala naloženú guľatinu. Hliadka zistila, že vodič Š. K., z Lozorna má pri sebe

• Hliadka počas služby zistila, že na uliciach: Zvončínska, Cintorínska, Hasičská,
Zohorská nesvietia lampy verejného osvetlenia a nahlásila to na dispečing.

Krimi okienko obecnej polície
Vybrané prípady, ktoré riešila Obecná
polícia v Lozorne v tomto roku.
JANUÁR
• Pán G. z Hlavnej bol prešetrovaný
za podpálenie skládky stavebného odpadu,
ku ktorej museli byť privolaní hasiči HSZ
Malacky. Vec bola oznámená príslušnému
úradu na prejednanie.
• Na OÚ prišla p. S. A., že nájomníci
z náprotivného rodinného domu ju rušia
v nočných hodinách hlasnou reprodukovanou hudbou a spevom. Hliadka zistila že sa jedná o podozrivých p. P. R.
a o Š. J. Po výsluchu svedkov bol materiál
zaslaný na OU Malacky - referát priestupkov k ďalšiemu šetreniu.
• Policajti udelili blokové pokuty
na Hlavnej ulici smerom na Jablonové
za státie na chodníku R. B. bytom,
Jablonové, M. M., bytom Bratislava,
za parkovanie v protismere na Staničnej ul.
a I. F. bytom Lozorno za státie v protismere
a na autobusovej zastávke.
• Počas obchádzkovej činnosti zistili policajti nelegálnu skládku komunálneho odpadu v lesnom poraste a jej pôvodcu p. S.
z Lozorna. Skládku však okamžite odstránil
a zaviezol na zberný dvor, od pokuty policajti upustili.
• Počas pešej obchôdzkovej služby
v lese za rómskou osadou, prichytila policajná hliadka pri čine páchateľa krádeže
dreva J.Z. z Lozorna, keď ho nakladal
na fúrik. Pri sebe mal sekeru a ručnú
pílku na drevo. Celá vec bola oznámená
na OOPZ v Stupave. Išlo síce o staré popadané drevo, na jeho zber však nemal
dotyčný povolenie. Bola mu preto udelená
bloková pokuta za priestupok.
•Počas obchádzkovej služby OPL bol
na lesnej ceste medzi ul. Novou a osadou
prichytený pri krádeži dreva - 2 stromov
agátu p. K. K.,bytom Lozorno. Drevo mal
už naložené na káre, pričom na mieste mal
aj motorovú pílu a sekeru. Nakoľko zrezal
živé stromy, pričom povolenie na výrub nemal, išlo o krádež z lesného fondu. Vec bola
odovzdaná na OO PZ Stupava k ďalšiemu
šetreniu, s tým že bol skutok ďalej v riešení
OSV Malacky.

• Okolo 18:00 hliadka vyzvala skupinu
mladistvých, ktorí sa nachádzali vo vestibule pohostinstva „ Na štadióne“,
aby opustili tento priestor, pretože
poškodzovali steny vestibulu rôznymi
nápismi a otĺkali omietku zo stien.

• Pri kontrole lesného porastu za rómskou kolóniou bola zistená nelegálna
skládka odpadu. Z vyhodených dokladov
policajti zistili meno páchateľa p. D.
z Lozorna, s ktorým prejednali priestupok
a dali mu blokovú pokutu.
MAREC
• Počas obchádzkovej služby dňa 6. februára 2010 hliadka zistila, že štadión v Lozorne nie je vôbec uzavretý a otvorené sú
všetky jeho vchody. Na štadióne policajti
opakovane robia kontroly, ktoré sú odvtedy
bezproblémové.

povolenku na výrub 2 m3 dreva od Vojenských lesov.
• Na základe oznámenia Z.H., že niekto
pri ich novostavbe vyviezol komunálny odpad, policajti spracovali fotodokumentáciu
z miesta činu vo veci priestupku na úseku
životného prostredia a vec bude v šetrení
na OPL. Policajti vypočuli aj svedkyňu
a zistili podozrivú posádku vozidla červenej
dodávky.
• Zhruba o 18.30 h prišiel na OPL oznámiť
p. B. bytom Lozorno, že sa mu pokúsil
niekto na červenej dodávke s poznávacím

• Hliadka počas obchádzkovej služby
zistila, že za rómskou osadou pília drevo
maloleté deti vo veku 10, 9 a 7 rokov.
Jednalo sa o G. P., S. Z. a V. S. Vzhľadom
na vek detí, policajti dohovorili rodičom
detí, v ktorom rodičia prisľúbili, že sa už
situácia opakovať nebude.
• O 13:40 volal na políciu Lozorno p. H.,
že na ul. Orechovej niekto páli neporiadok.
Hliadka zistila, že niekto vypálil časť trávy
pred rodinnými domami. Po zozbieraní
informácii zistili mená páchateľov - p.F.
a p. Z.S. Bolo im rázne dohovorené, s tým,
že nabudúce dostanú blokovú pokutou
a ak by ju nezaplatili, oznámia ich priestupkovému referátu na OU Malacky.
Jozef Gajarský, náčelník obecnej polície

Spoločenské okienko
Povedali si „áno“
Ľubomír Nerád a Sylvia Chmelinová

Potrebujú kočík

Lea Kolečkářová
Alex Vajay
Alžbeta Lazarová
Samuel Vlček
Andrej Polóny
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Opustili nás

Anton Zeman		
Gracián Minarovič
Štefánia Vaseková
Blanka Fabianová
Jaroslav Komínek

70 r.
77 r.
80 r.
53 r.
64 r.

Igor Šťastný		
Anton Kovanič
Gabriela Rybárová
František Havran

53 r.
55 r.
35 r.
89 r.

Počet obyvateľov k 23.3.2010 : 2920
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Som rád, keď môžem pomôcť

Dvojmesačný Floriánko z Kečova v okrese Rožňava sa stal
najmladším pacientom na Slovensku, ktorému transplantovali
srdce. Minuloročná operácia sa podarila a chlapcovi sa dnes
darí dobre, písali nedávno slovenské denníky. Krv, ktorú pri
náročnej operácii potrebovali, bola aj od dobrovoľných darcov.
Jedným z nich bol aj Jozef Cehlárik (66) z Lozorna. V máji 2009
ju zároveň daroval naposledy. Odvtedy podľa jeho slov daruje
krv už len v nevyhnutných prípadoch.
Jozef
Cehlárik,
ktorý
sa do Lozorna priženil
zo
Serede,
dnes
žije
v Jablonovom. No je to práve
on, kto už šiesty rok ako
jediný vedie miestnu lozorniansku organizáciu Slovenského Červeného kríža (SČK)
a najmä vďaka pomoci pani
Štefánie Štukovej a Márie
Kubovej, s podporou svojej
manželky a ďalších priateľov
organizuje trikrát v roku
odber krvi dobrovoľných
darcov v Lozorne.
Sám
dával krv 33 rokov, odvtedy,
čo ho k dobrovoľnému darcovstvu priviedol v roku 1977
Ján Bukovský. Za 80 odberov bol 27. októbra 2009 odmenený
v Malackách Diamantovou Jánskeho plaketou. Svoj posledný
81. odber urobil v máji minulého roku po výzve Ružinovskej
nemocnice. Vtedy netušil, že jeho krv poputuje Floriánkovi.
Nedal sa vyradiť
Jediný raz za 33 rokov mal problém s kvalitou svojej krvi.
Pred odberom zjedol orech a transfúzna stanica sa rozhodla

vyradiť ho kvôli tomu zo zoznamu darcov. „No nedal som sa.
Šiel som tam tri razy a na ten posledný museli už skonštatovať,
že mám krv ako ľalia,“ spomína Jozef Cehlárik. Odvtedy
až do minuloročného mája dával krv pravidelne. Dnes sa okrem
rodiny venuje aj dobrovoľnému hasičskému zboru v Lozorne,
ktorého je tiež členom.
Problémy so zamestnávateľmi
Organizovanie dobrovoľného darcovstva krvi sa za tie roky,
čo to pán Cehlárik robí, výrazne zmenilo. V minulosti
prichádzal do obce autobus, ktorý poslala transfúzna stanica
a darcovia išli darovať krv tam. Dnes už si nemocnice nemôžu
dovoliť posielať autobus po darcov, preto napríklad Národná
transfúzna stanica z Trnavy prichádza aj so svojou mobilnou jednotkou po dohovore s pánom Jozefom do Klubu dôchodcov v Lozorne. Na otázku prečo z Trnavy a nie z bližšej
Bratislavy odpovedá pán Jozef s úsmevom, lebo vraj tu bol
skutočný záujem o krv.
Zatiaľ čo pred rokmi chodilo mnoho dobrovoľníkov nielen
z Lozorna, ale aj okolitých obcí, zhruba pred rokom ich bolo už
len 37 a tento rok 15. januára ich prišlo o desať menej, z toho
len jeden z Rohožníka. Podľa slov Jozefa Cehlárika, príčinou
klesajúceho počtu dobrovoľných darcov krvi je, že ich zamestnávatelia nechcú uvoľňovať z práce. Podľa istého miestneho
podnikateľa, počínanie zamestnávateľov je pochopiteľné, keďže
oni musia nielen dať pracovníkovi riadnu mzdu za tento deň,
ale musia za neho za tento deň aj odviesť odvody do poisťovní.
Pokiaľ by štát niektorý z výdavkov zamestnávateľovi kompenzoval, nebol by podľa neho taký problém s uvoľňovaním
dobrovoľných darcov krvi z práce. „Vieme o tomto probléme,“
povedala pre Spravodaj obce Lozorno Helena Kobzová, prezidentka Slovenského Červeného kríža a dodala, že už pracujú
na takých návrhoch legislatívnych zmien, ktoré by podporili
dobrovoľné darcovstvo krvi.
Dana Rušinová, Foto – autorka

Červený kríž na Slovensku

Anketa s darcami

Slovenský Červený kríž (SČK) organizuje a zabezpečuje bezpríspevkové darcovstvo krvi v súčinnosti so zdravotníckymi
zariadeniami najmä v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko- transfúznymi
zariadeniami nemocníc. Jeho úlohami v tejto oblasti sú
najmä výchova, k bezpríspevkovému darcovstvu krvi,
oslovovanie potenciálnych darcov krvi formou náborových
akcií na školách, vo firmách a organizáciách a taktiež
oceňovanie mnohonásobných darcov krvi a za zásluhy v oblasti bezpríspevkového darcovstva krvi. Za mnohonásobné
darcovstvo krvi udeľuje SČK plakety prof. MUDr. Jána Janského, medailu prof. MUDr. Jána Kňazovického a za zásluhy
v bezpríspevkovom darcovstve krvi pamätnú plaketu
doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. Viac o SČK
na www.redcross.sk

Prečo dávate krv ?
„Krv som bezplatne daroval už 96–krát. Robím to hlavne
preto, aby som pomáhal iným, ktorí to potrebujú. Radšej 10 x
dám, ako by som ju mal dostať.“
Tibor Kubenko st.

Môžem byť darcom krvi?
• Darca krvi musí mať 18 - 60 rokov (pri pravidelnom
darovaní až do 65) a aspoň 50 kg.
• Pri registrácii sa musí preukázať občianskym preukazom (príp. pasom, legitimáciou s foto), kartou zdravotnej
poisťovne a preukazom darcu krvi, ak ho má.
• Pred odberom krvi darca musí: zaregistrovať sa, vyplniť
dotazník s otázkami, podľa ktorých už môže posúdiť,
či je vhodný ako darca krvi, vyplniť evidenčnú kartu
Červeného kríža, podrobiť sa vyšetreniu hladiny krvného
farbiva alebo vyšetreniu krvného obrazu, teploty, tlaku
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„Darovala som krv už 40-krát. Keď darujem krv, cítim
sa oveľa lepšie, cítim, že moje telo to potrebuje a zároveň
tým pomáham iným.“
Oľga Sirotová
„Krv som sa rozhodla darovať z jednoduchého dôvodu. Mňa
tých 450 ml stojí nanajvýš pár minút z môjho času, no niekomu môže zachrániť život. To je pre mňa dostačujúca motivácia.“
Lenka Gerbocová – prvodarkyňa

krvi a vyšetreniu lekárom, dôraz sa kladie aj na zhodnotenie dotazníka a doplnenie potrebných údajov získaných
pri rozhovore s lekárom. Po vyšetrení sa darca presunie
do odberového boxu, kde daruje krv za asistencie zdravotného personálu.
• Pri každom odbere krvi sa odoberie obyčajne
400 - 500 ml krvi. Odber trvá 5 - 10 minút. Celý proces odberu krvi, ako aj občerstvenia po ňom, trvá max. 2 hodiny.
• Ženy môžu darovať krv 3 x do roka, muži 4x do roka.
Soňa Sládečeková, špecialista SČK
Zdroj: Slovenský Červený kríž
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Žije športom
Športom žije celý svoj život a je rád, že je ho v Lozorne v porovnaní
s okolím oveľa viac. Je mu preto ľúto, keď sa temer denne stretáva na
štadióne s nezmyselným vandalizmom. Za najväčší problém miestneho športu však považuje nedostatok financií - Stanislav Cabadaj
(54), poslanec OZ, člen športovej komisie.
V Lozorne žije spolu s
rodinou od svojho narodenia. S manželkou Máriou,
ktorá pracuje na veterinárno-obchodnej inšpekcii v
Bratislave, má 2 synov.
Martin (29) je momentálne
na
pracovno-študijnom
pobyte v Austrálii, Peter (24) pracuje v IT
firme. Obaja skončili dopravnú priemyslovku. Pán
Stanislav je vyučeným
stavebným zámočníkom
a momentálne pracuje
ako hospodár Športového
klubu (ŠK).
Zodpovedá
za
údržbu
budov
a ihriska. Jeho najväčším
koníčkom je šport. Od
mala hral futbal, stolný tenis, hádzanú, no zo zdravotných dôvodov musel skončiť.
Odvtedy pôsobí v športe ako dobrovoľný funkcionár. Je pokladníkom vo výbore futbalového oddielu.
Akým životným krédom sa riadite?
Žiť a pracovať tak, aby som sa za to nemusel hanbiť.
Odkedy ste poslancom a prečo? Budete ešte kandidovať?
Od roku 2006, no neviem, či budem ešte kandidovať. Ukáže
to čas, ale skôr nie. Kandidoval som, aby som obhajoval záujmy
športu. Ale športová komisia nepracovala podľa mojich predstáv. Mali by v nej podľa mňa byť všetci predsedovia športových
oddielov a riešiť len veci okolo športu. V športovo-školskej komisii
sme sa bavili aj o veciach, ktoré s ním nesúviseli.
V januári sa konalo stretnutie o štruktúre a financovaní športového
klubu. (Obecné zastupiteľstvo, ktoré každoročne prideľuje dotáciu
ŠK, na rok 2010 je to 20-tis. €, požaduje podľa našich informácii
taký systém fungovania ŠK a oddielov, ktorý sprehľadní financovanie miestneho športu z obecného rozpočtu a umožní oddielom
aj samostatne vyhľadávať nové zdroje financovania svojej činnosti.
OZ požaduje od ŠK presný rozpočet výdavkov na rok 2010,
ako podmienku pridelenia peňazí vyčlenených v rozpočte, pozn. autora) Bolo potrebné toto stretnutie?
Neviem, jednak som nebol pozvaný a jednak športové oddiely
nemajú so športovým klubom žiadne problémy, takže neviem.
Ako fungoval doteraz ŠK a ako by mal fungovať po novom?
Čo sú podľa Vás najväčšie problémy ŠK a športu v Lozorne?
Najväčšie problémy športu a to nielen v Lozorne sú financie. ŠK
má momentálne príjmy z pohostinstva, z členského, za prenájmy
priestorov, niečo aj z ubytovne. Bývala plná, po otvorení ubytovne
na družstve už nie je. Voľakedy tu bola TJ a chodili dotácie
z Bratislavy, no už nechodia. Trvalých sponzorov nemáme. Všetky
príjmy dávame naspäť do športu.
Koľko zamestnancov má ŠK?
Myslím, že 5 na trvalý pracovný pomer a nejakí sú aj na dohodu
o vykonaní práce. Najväčšie výdavky však idú na energie a prevádzku budov, údržbu ihriska, ktoré sa musí od jari do jesene denne
polievať. Kosím ho 2 x týždenne, 3x za rok sa hnojí. No a zvyšok ide
priamo do športu. Na autobus na zápasy, na štartovné, na odmeny
rozhodcov a delegátov. Jeden futbalový deň u nás, ak sú 3 zápasy
žiakov, dorastu a mužov nás stojí 220 – 240 € na týchto odmenách.
Navyše muži postúpili do III. ligy, čo zvýšilo aj odmeny pre rozhodcov. Máme tu kvalitnejších hráčov z iných oddielov, za prestup,
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či hosťovanie ktorých sme museli tiež zaplatiť, preplácame im cestovné na tréningy a zápasy, lebo je to štandard a inak by tu nehrali.
Ale prispievame aj iným športom, najmä využívaním autobusu.
Čo má z účasti futbalistov vo vyššej lige obec. Aká je priemerná
návštevnosť zápasov?
Máme tu kvalitnejších súperov a teda atraktívnejší futbal, ktorí
pritiahne aj fanúšikov. Návštevnosť závisí aj od počasia, či súpera.
Kým sme hrali nižšiu súťaž s okolitými obcami, chodilo aj veľa
súperových fanúšikov. Teraz tie bratislavské mužstvá nemajú
takýchto fanúšikov. Priemerne možno 250 ľudí, raz viac, raz menej.
Ale keďže máme veľmi kvalitné ihrisko, Slovenský futbalový
zväz ho niekedy využíva na dôležité zápasy, z čoho sú príjmy
za prenájom ihriska. V lete tu bol priateľský zápas hráčov
do 20 rokov medzi SR a Bieloruskom, kde prišlo 1500 divákov.
Ktoré športy a koľko športovcov zastrešuje ŠK ?
Členom ŠK je futbalový, stolnotenisový, turistický oddiel a oddiel
žien, ktoré cvičia. Tenisti sa síce osamostatnili, ale chodia na schôdze.
Futbalový klub má 2 prípravky - zhruba 20 chlapcov, žiakov - 16,
dorast - 15, ktorý sa opäť dáva dokopy, mužov je 22 z toho asi polovica je z Lozorna a seniori, ktorých je asi 35. Stolných tenistov je okolo
35, žien snáď aj 30, turistov je okolo 120 a tenistov neviem. Všetci
prispievajú do rozpočtu ŠK, tenisti tí platia len za elektrinu. A potom
je tu hokejbalový oddiel, ktorý intenzívne využíva areál ŠK a neplatí.
Napriek tomu, žiakom požičiavame autobus.
Spolupracuje ŠK aj s malými hádzanármi zo školy?
Na hokejbalovom ihrisku bude hádzanársky turnaj. So ZŠ spolupracujeme najmä v zime, keď chodia futbalisti trénovať do telocvične.
Môže aj verejnosť využívať ihrisko ŠK?
Áno, najmä v utorok a vo štvrtok, keď sa tu netrénuje.
Aký šport tu podľa Vás chýba?
Ak to porovnám s okolitými obcami, kde je len futbal, tak tu
nechýba nič. Dnes sa skôr rušia ihriská. A pritom sa na jednej strane
hovorí, že sme proti drogám a na druhej strane tu niet kde športovať.
Čo hovoríte na nové multifunkčné ihrisko, na ktoré získala obec
peniaze od štátu?
Je to dobrá vec, že to bude v škole. Verím, že to pritiahne mladých
k športu.
Ako by ste opísali víziu obce do budúcnosti?
Porovnávam to so stavom spred 30 rokov. Vidno, že obec napreduje. Nové domy, čistota, chodníky. Robí to meno a priťahuje ľudí.
Mala by si udržať tento trend rozvoja. Záleží na financiách. Sú to
veci, ktoré nestoja pár korún. Za posledných pár rokov sa urobil kus
roboty. Čo ma však mrzí je vzťah niektorých ľudí k obci. Mali by si
ju viac všímať. Napríklad u nás na ihrisku vládne veľký vandalizmus.
Každý druhý deň je tam niečo rozbité. Len tak.
Kedy a kde Vás ako poslanca môžu zastihnúť občania?
Na ihrisku som cez týždeň po celý deň.
(dr), Foto – Dana Rušinová

Dar zo srdca
Chladný 15. januárový deň
tohto roku nezostal chladným
pre ľudí, ktorí neustále pomáhajú
zachraňovať
životy
tým,
že dobrovoľne a ochotne darujú
svoju krv.
Veľké ĎAKUJEME patrí :
Viere Krejčiovej, Marekovi
a
Martinovi
Krejčimu,
Stanislavovi Cabadajovi, Jurajovi
Jurovýchovi, Lukášovi Lániovi, Márii Brennerovej, Petrovi
Halinárovi, Lenke Gerbocovej,
Tiborovi Kubenkovi st., Tiborovi

Kubenkovi ml., Eve Markovej, Petronele Matejovičovej,
Jozefovi Matejovičovi, Ivanovi
Barcíkovi,
Vladimírovi
Fabianovi, Ľubomírovi Poncérovi, Miroslavovi Minarovičovi,
Zuzane Foltýnovej, Oľge Sirotovej, Rudolfovi Sirotovi, Fedorovi Lehmanovi, Rudolfovi
Bordáčovi, Petrovi Šimoničovi
ml., Igorovi Šimekovi ml., Martinovi Urbanovi, Miroslavovi
Rusnákovi, Jaroslavovi Urbanovi
ml..
(vh)
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Turisti otvorili sezónu
Veľký počet organizovaných i tých neorganizovaných turistov sa so záverom roka 2009 lúčil 31. decembra 2009
tradične na Skale. Po túre sa premiestnili do Centra kultúry
a vzdelávania, kde pri speve a tanci za hudobného
sprievodu našich chlapcov, pri dobrej kapustnici a vínku
pobudli v pohode do večerných hodín. V zimnom čase
sa pestuje aj iná turistika. Počas fašiangov si to turistická cha-

tie. Bol to náhradný program za pôvodne naplánovaný
Celoslovenský zraz turistov.

Bežky na Morave.

Foto – archív oddielu

Prvou tohtoročnou túrou bola už tradičná 19 km dlhá „Prechádzka štátnym búrem“.
Foto – archív oddielu

sa namierila na krojovanú zábavu na Moravu.
Účasť je na väčšine našich akcií veľká a nálada vynikajúca. Zhodnotenie uplynulého turistického roku bolo
i s premietaním zaujímavých záberov z rôznych akcií
na výročnej schôdzi 12. februára 2010 v Centre kultúry
a vzdelávania, kde sa mohli prihlásiť i noví turisti.
Na Morave sme pokračovali aj na lyžovačke po výborne
upravených tratiach a potom večer aj v kruhu veselej par-

stretlo 39 členov. Prechádzali sme rôznymi cestami,
aj neznámymi, aby to bolo zaujímavejšie pre väčšinu turistov, čím sme ukázali, ako je dôležité sa v tomto lese vedieť
orientovať. Nakoľko bol s nami aj predseda značkárov
Západoslovenského regiónu s prístrojom JPS, mali sme túru
aj zmeranú a bolo to 19 km. Všetci účastníci boli spokojní
a tešili sa z pekného „borového búru“.
Milan Havel, člen turistického oddielu

Prechádzka štátnym búrem
Turistický oddiel usporiadal podľa svojho plánu prvú
tohtoročnú túru s tradičným názvom „Prechádzka
štátnym búrem“. Pri železničnej stanici sa 7. marca 2010

Žiaci mieria do 2.ligy
Napriek trvajúcim mrazom a nekonečnej zime, naši mladí
stolní tenisti bojovali v uplynulom období na viacerých turnajoch. Spomeniem len niektoré podujatia z viacerých.
V sobotu 5. Decembra 2009 usporiadal STO Stupava
Mikulášsky turnaj. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov vrátane
našich: Kovaniča Kristiána, Marek Jakuba, Rasťo Stríbrnského. Po bojoch v skupinách si napokon 3. miesto vybojoval Kovanič Kristián a zvyšní dvaja zostali v semifinálovej
skupine.
Ďalšou previerkou pre našich hráčov bola pozvánka na Vianočný turnaj do Moravského sv. Jána. Turnaj sa uskutočnil 19. decembra 2009 a zúčastnilo
sa ho 24 mladších a 24 starších žiakov.
Naši štartovali v kategórii starších v zložení: Kovanič
Kristián, Stríbrnský Rasťo, ktorý tesne prehral vo finále 3:1
s víťazom turnaja Bartalom z Holiča, jedným z najlepších
v kraji.
Treba spomenúť aj pekné umiestnenie na 6. a 7. mieste
hráčov Stríbrnského Rasťa a Mareka Jakuba.
Pozvánka od organizátora majstrovstiev okresov Senica
a Skalica v stolnom tenise žiakov sa nedala odmietnuť. Turnaj sa konal 7. marca 2010 v Moravskom sv. Jáne za účasti
asi 50 hráčov v kategórii dvojhra a štvorhra. Naši tradiční
vyslanci športu dosiahli veľmi pekné výsledky a nestratili
sa ani medzi hráčmi z väčších klubov ako Holíč, Skalica,
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Senica, Kúty a ďalších. V kategórii dvojhry sa umiestnili
na 4. mieste Kovanič Kristián, Marek Jakub na 6. mieste
a Stríbrnský Rasťo na 8. mieste ešte lepšie umiestnenie dosiahli v štvorhre, kde Kovanič Kristián a Stríbrnský Rasťo
obsadili 4. miesto a celkové výborné 3. miesto vybojoval
Marek Jakub z Písečným Oliverom zo Studienky.
Medzinárodný turnaj žiakov v apríli v Lozorne
Naši žiaci bojovali aj v pravidelnej súťaži riadenej
Trnavským stolnotenisovým zväzom v 3. lige žiakov
okresov Malacky, Senica a Skalica. Po suverénnom celkovom prvenstve, kde utrpeli iba jednu prehru s družstvom
Holíča, budú môcť hrať v nasledujúcej sezóne 2. ligu,
čo je obrovský úspech. O zviditeľnenie obce, športového
klubu a svojej škole bojovali títo hráči úspešného družstva:
Kristián Kovanič, Rasťo Stríbrnský, Jakub Marek, Juraj Hejda
a Lukáš Kovanič.
Záverom môjho príspevku, by som rád pripomenul,
že v apríli 2010 chystá výbor stolno-tenisového oddielu
zorganizovať veľký medzinárodný turnaj žiakov v stolnom
tenise v našej herni v Lozorne, čím by sme pravdepodobne
zavŕšili ich úspešnú sezónu.
Rudolf Sirota, predseda stolno-tenisového oddielu
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Škola žila hádzanou

V sobotu 13. februára 2010 bol v telocvični usporiadaný
chlapčenský turnaj v hádzanej o pohár riaditeľa ZŠ Lozorno,
na ktorom sa zúčastnili družstvá z Bojníc, Malaciek, Stupavy,
Lozorna a aj z ČR - Luhačovice a Uherské Hradište. Chlapci z Tatrančeka minihádzanej v družstve Tatranček Stupava
vybojovali druhé miesto, kde od 1. miesta ich delila prehra
nad víťazom Sokol Luhačovice. Chlapci družstva Tatranček Lozorno sa umiestnili na 5. mieste.
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Touto cestou chcem poďakovať trénerom za snahu a trpezlivosť,
ktorú vynakladajú na tréningoch a turnajoch pre naše deti. Svoj
voľný čas tiež venujú aj prípravám na ďalšie turnaje a podujatia.
Deťom tak ukazujú správnu cestu, že za veľkým snažením je
aj úspech, ktorý vie veľmi potešiť.
Lenka Lutonská, tajomníčka ZŠ

O týždeň na to 20. februára 2010 sa tešili zo zápasov
aj dievčatá, ktoré taktiež v telocvični našej školy mohli ukázať
svoje zručnosti v hádzanej na dievčenskom turnaji. Na turnaj
prijali pozvanie dve družstvá z Hodonína, Malaciek a naše
družstvá z Tatrančeka Lozorno a Tatrančeka Stupava. Dievčatá
z Tatrančeka Lozorno získali 5. miesto. Po vyčerpávajúcich zápasoch mali deti aj tréneri zabezpečené občerstvenie, ktoré
sponzorovala ZŠ v Lozorne.
Družstvo z Tatrančeka Lozorno sa tešilo aj z úspechu na turnaji Bratislavského krajského zväzu hádzanej (BKZH), konaného
v športovej hale Stupava. Turnaja sa zúčastnilo 12 družstiev
z Bratislavského kraja a po náročnom boji si vybojovali krásne
štvrté miesto.

Družstvo hádzanárov Tatrančeka Lozorno, ktoré sa umiestnilo na
5. mieste.
Foto – archív ZŠ

Vianočný turnaj v stolnom tenise mužov
Počas Vianoc nesmie chýbať v kalendári
nášho stolnotenisového oddielu tradičný
„Vianočný turnaj“. Tentoraz sa konal 26.
decembra 2009 v našej stolnotenisovej
herni.
Usporiadali sme ho ako vždy
v
2
kategóriách
Registrovaní
a Neregistrovaní hráči. V kategórii
Neregistrovaných
sa
prihlásilo
7 štartujúcich, kde po úmorných bojoch
v
skupinách
a
potom
vo finálovej skupine vzniklo nasledovné poradie
1. Vlček Miro
2. Majténi Peter
3. Zicho Bohuš
4. Hubek Anton
V kategórii Registrovaných hralo16 hráčov v 4 skupinách.
Vo finálovej skupine sa predvádzala hra
vysokej úrovne. Po veľkých a napätých
zápasoch každý s každým napokon
vzišlo nasledovné poradie:
1. Gazdič Stano Rohožník
2. Hrica Dušan Lozorno
3. Paulík Peter Lozorno
4. Bernát Braňo Rohožník
5. Sirota Rudolf Lozorno
6. Blecha Miro
Rohožník

Všetci umiestnení dostali poháre
a diplomy a víťaz navyše obdržal aj putovný pohár.
Pri posedení sme skonštatovali,
že turnaj mal dobrú športovú úroveň
a do večerných hodín sme debatovali kto
a ako mal toho súpera zdolať. Napokon
sme sa zhodli všetci v tom, že na budúci
rok sa pokúsime zorganizovať tento turnaj
znova.
Novoročný turnaj
Po Novom roku
sme nezaváhali a
prijali pozvanie na
turnaj do Rohožníka
o
pohár
starostu obce. Turnaj sa uskutočnil
2. januára 2010
a zúčastnili sa ho
viacerí hráči nášho
oddielu. V boji o 3. miesto prehral náš
hráč Rudolf Sirota s domácim hráčom
Braňom Bernátom veľmi tesne. Vo finále
zasa náš Dušan Hrica tak isto prehral po
dobrej hre veľmi tesne s domácim hráčom
Stanom Gazdičom. Po spoločnom posedení sme sa vracali domov šťastní, ale
aj nahnevaní, že nám záverečné zápasy
nevyšli a nedotiahli ich do víťazného
konca.
Rudolf Sirota, predseda STO

Stretnutie o financovaní športu

Po iniciatíve Vladimíra Bečára,
predsedu
finančnej
komisie
OZ
a vtedajšieho zastujúceho starostu obce,
sa 15. januára 2010 stretli zástupcovia
všetkých miestnych športových oddielov
a športového klubu (ŠK) na obecnom
úrade. Cieľom stretnutia bolo nájsť nový
systém fungovania ŠK a oddielov, ktorý
spriehľadní financovanie miestneho
športu z obecného rozpočtu. OZ na zasadnutí 25. februára 2010 schválilo: „...
viazať rozpočtovú položku na r. 2010
na spracovanie rozpočtových dokumentov, ktoré predloží ŠK Lozorno
na zasadnutie obecného zastupiteľstva
týždeň pred riadne zvolaným valným
zhromaždením ŠK. Po zhodnotení
uvedeného budú finančné prostriedky 20 000,- EUR uvoľnené pre účely
ŠK Lozorno, po uskutočnení valného
zhromaždenia.“
Foto – Juraj Foltýn
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