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zadarmo

Robím niečo pre seba a neskutočne ma to baví

Býva v Lozorne, má iba 12 rokov a už je najlepší na Slovensku a reprezentuje nás aj
vo svete. Rozhovor s Máriom Veľkým, 12- ročným jazdcom Bikrosu.
– kondícia. A okrem iného som cez šport
získal mnoho kamarátov.
Nemáš niekedy strach z jazdy?
Keby som mal strach, nemohol by som jazdiť. Strach mávam, ale len troška vo finále,
ale akonáhle padne rampa, strach je preč.
Máš za sebou aj úspechy, či víťazstvá?
Začínal som ako 9-ročný a prvý úspech
som mal ako 10-ročný - stal som sa majstrom Slovenska. Ale môj najväčší úspech je
na majstrovstvách Európy v Taliansku, kde
som bol šiesty zo 70 súťažiacich.
Aký je tvoj posledný úspech?

Čo je vlastne bikros?
Bikros je individuálny šport, pri ktorom súťaží skupina jazdcov medzi sebou
na špeciálne upravených tratiach približne
400 m dlhých s radom skokov. Základom
trate je štartovací pahorok so štartovacou
rampou. Jednoducho povedané je to jazda
špeciálne upraveným bicyklom cez prekážky. Bicykel je odľahčený, aby jazdec dosiahol
tú najvyššiu rýchlosť.
Aké boli tvoje začiatky?
S bikrosom som sa prvýkrát stretol na oslave u kamaráta, ktorý ma pozval aj na preteky. On ma akosi inšpiroval a odvtedy sa tomuto športu venujem. Jazdím preteky, zúčastňujem sa súťaží.

ky chodievam do Rakúska. Samotný tréning
trvá približne 3 hodiny a mávam ich spolu s
trénerom a ďalšími jazdcami bikrosu.
Čo ťa baví na tomto športe?

Naposledy som bol na súťaži 30.6 - 1.7.
v Českej republike v Opave, kde som sa
umiestnil druhý. Na každej súťaži zbieram
body a celkový súčet bodov na konci roka
rozhodne, v akom budem poradí finálne.
Momentálne som v Českej republike druhý a na Slovensku prvý. Na Slovensku som
vyhral slovenský pohár aj majstrovstvá SR
za rok 2012.
Aké sú tvoje ciele v bikrose?
V budúcnosti by som sa chcel zúčastniť
Olympijských hier.

V prvom rade je to adrenalín, ale aj určitá
súťaživosť. Súčasne robím niečo pre seba

pokračovanie na str. 5

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

Aktívne sa mu venujem od svojich 9 rokov,
čiže už 3 roky.

Ohlasovňa požia- +421 905 912 976
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.

Často trénuješ?

Lozorno, s. r. o.

Ako dlho už jazdíš bikros?

Tréningy mávam v pondelky, stredy a štvrt-

poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno – 25.04.2012
OZ v Lozorne súhlasí s odstránením nedostatkov na protipožiarnom vodovodeobecný vodovod v zmysle revíznej správy
a na základe výberového konania súhlasí
s odstránením uvedených porúch a závad
firmou Inštalácie TZB, a.s. Lozorno.
OZ v Lozorne súhlasí s priamym odpredajom priľahlého obecného pozemku
parc. č. 672/3 – zast. plochy a nádvoria
o výmere 60m2 pre p. Máriu Hudecovú
v cene 5 EUR/m2 ako prípad hodný osobitého zreteľa, spolu: 300 EUR.
OZ v Lozorne súhlasí s cenovou ponukou
11400 EUR vrátane DPH za Zmeny a doplnky ÚPN obce Lozorno č.4, predloženej
fa Siebert a Talaš.

OZ v Lozorne schvaľuje použitie finančných prostriedkov z Krajského školského úradu Bratislava vo výške 13400,- EUR
na rekonštrukciu sociálnych zariadení
v ZŠ Lozorno a zároveň poveruje stavebnú komisiu vykonaním obhliadky za účelom predloženia stanoviska na budúcom
zasadnutí OZ.
OZ v Lozorne nesúhlasí s odškodnením
majetkovej ujmy p. Malovcovej podľa
návrhu predloženého starostom obce.
OZ v Lozorne súhlasí s vybudovaním hlavného vodovodného potrubia na ul. Karpatská a zároveň poveruje starostu obce
s prípravou projektovej dokumentácie.
OZ v Lozorne nesúhlasí s vybudovaním
kanalizácie na ul. Jelšová pre 10 RD v celkovej dĺžke 230bm.
OZ v Lozorne poveruje finančno-ekonomickú a školskú a sociálno-zdravotnú komisiu pripraviť ekonomicko-finančnú analýzu na riešenie možnosti dotácie
vytvoreného miesta v súkromnej MŠ obcou
s alternatívnou možnosťou dostavby obecnej MŠ do termínu mimoriadneho OZ.

OZ v Lozorne súhlasí s uzavretím predloženej zmluvy pre poradenské a konzultačné služby pri príprave projektu „Revitalizácia centra obce – Športové námestie“
Operačný program Bratislavský kraj s firmou CNS EuroGrants s.r.o. Malacky.
OZ v Lozorne schvaľuje prevod pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou za cenu
3,32 EUR/m2, t.j. spolu 119,52 EUR.
OZ v Lozorne súhlasí s uzatvorením predloženej KZ uzatvorenej medzi obcou Lozorno a fa Elektro Haramia (predkladateľ
KZ), týkajúcej sa odplatného prevodu nehnuteľností - objekt Kasárne, časť C spod
obce Lozorno na Elektro Haramia spol.
s r.o. podľa Uznesenia č. 25/2012 zo dňa
21.3.2012 v celkovej sume 75 000 EUR.
OZ v Lozorne súhlasí s uzatvorením zmluvy s fa DUVYSTAV na vybudovanie chodníka pre peších na ul. Hlavná v obci Lozorno.
OZ v Lozorne súhlasí s navýšením rozpočtu obce, výdavková časť, položka 8209/1
Šport, športové podujatia o 35 000 EUR.
Uvedený schodok bude vykrytý z kapitá-

lových príjmov.
OZ v Lozorne berie na vedomie správu HK obce o hospodárení s finančnými
prostriedkami v ŠK Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje mimoriadnu finančnú dotáciu od obce vo výške 35 000
EUR z dôvodu vykrytia nákladov na energie a činnosť ŠK s tým, že podmienky
poskytnutia dotácie budú upravené
v zmluve o dotácii.
OZ v Lozorne podľa zákona 253/1994 Z.z.
v znení neskorších predpisov – o plate starostu rozhodlo. Preto na základe §3 odst.
1 cit. zákona patrí starostovi plat vo výške
určenej priamo zákonom – v sume 2 286
EUR (dvetisícdvestoosemdesiatšesť) (navýšenie základu o 34%)
Starosta informoval prítomných o podaní žiadosti zo dňa 27.03.2012 na MFSR
na opravu havarijného stavu obecného
majetku /havarijná situácia ÚK na ZŠ v Lozorne/ na základe výzvy z MFSR, č. výnosu:26825/2005-441. Celková požadovaná
výška dotácie je 40 100 EUR.
Starosta informoval prítomných o zamietnutí žiadosti o NFP OPŽP, Odpadové hospodárstvo z dôvodu výšky alokácie vyčlenenej na výzvu č. OPZP-PO4-11-3. Obec
Lozorno podala dňa 10.04.2012 žiadosť
o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP pre projekt: „Zefektívnenie separovaného zberu odpadov v obci
Lozorno nákupom modernej technológie.“
Starosta informoval prítomných o potrebe
stavebnej úpravy na obecnej budove Klub
dôchodcov z dôvodu jeho registrácie a po
vykonaní kontroly z BSK, kde boli vytknuté nedostatky, ktoré treba do 30.6.2012
zrealizovať.
OZ v Lozorne berie na vedomie informáciu HK obce Ing. Dany Šefčíkovej o výdavkoch nad 200 EUR.

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno – 07.05.2012
OZ v Lozorne súhlasí s prístavbou a rozšírením MŠ Lozorno v areále jestvujúcej MŠ
Lozorno. Zároveň poveruje starostu obce
rokovaním o zabezpečení investičného
úveru vo výške 200 tis. Eur na krytie výstavby MŠ.
OZ v Lozorne vyhovuje protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Malacky, číslo konania Pd 15/12-8 zo dňa 17.4.2012
v celom jeho rozsahu.
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OZ v Lozorne schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci
výzvy OPBK za účelom realizácie projektu „Športové námestie v obci Lozorno“,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou
počas celej doby jeho realizácie;

c) spolufinancovanie projektu z vlastných
zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt stanovených žiadateľom, t.j. vo výške
10 867,00 EUR.

pokračovanie na ďalšej strane
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6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno – 23.05.2012
OZ v Lozorne podľa zák. č. 253/1994 Z.z.,
v znení neskorších predpisov rozhodlo
o plate starostu. Preto na základe § 3 ods.1)
citovaného zákona patrí starostovi plat vo
výške určenej priamo zákonom, plus navýšenie o 34%, v celkovej sume 2286 Eur,
s platnosťou od 1.6.2012.
OZ v Lozorne súhlasí s vynaloženým finančnými prostriedkami na daný účel vo
výške 6 000 € s tým, že rozpočtové opatrenie bude urobené dodatočne.
OZ v Lozorne schvaľuje zmluvu medzi Siebert & Talaš a Obcou Lozorno, predmetom
ktorej je zhotovenie diela – Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN obce.
OZ v Lozorne poveruje starostu obce zabezpečením zmluvy o poskytnutí účelového

investičného úveru na rozšírenie MŠ od
PRIMA Banky a.s. a Slovenskej sporiteľne
a.s. do najbližšieho zasadnutia OZ.
OZ v Lozorne súhlasí s odpredajom obecného pozemku parc.č. 9158/4- ostatná plocha o výmere 52m2 a parc.č. 9187/81- orná
pôda o výmere 82m2, vytvorené podľa GP
č.5/2012 zo dňa 04.04.2012 v prospech
p. Martina Hofera a manž. Kataríny Hoferovej, bytom Nová 480/41, 900 55 Lozorno v celkovej sume 1 EUR ako prípad hodný osobitého zreteľa v zmysle ust. § 9a ods.
8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetné pozemky tvoria súčasť záhrady rodinného domu kupujúcich, ktorí recipročne
predajú v rovnakej sume a v rovnakej výmere pozemok pred ich rodinným domom,
ktorý je súčasťou verejnej komunikácie.

OZ v Lozorne súhlasí s prevodom pozemku parc.č. 9187/70, zapísaného v KN
na LV č. 5645 vo vlastníctve p. Martina Hofera a manž. Kataríny Hoferovej, bytom
Nová 480/41, 900 55 Lozorno v prospech
Obce Lozorno v celkovej sume 1 EUR. Predmetný pozemok tvorí súčasť verejnej komunikácie a je v záujme obce si majetko-právne
usporiadať vlastnícke vzťahy.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o služobnej ceste starostu obce
do ŠVÉDSKA v dňoch 28.5. – 31.5.2012.
Hlavná kontrolórka obce Ing. D. Šefčíková podala informácie o stavoch na účtoch
a dodávateľských faktúrach.

Pozývame vás na RYBÁRSKE HODY, ktoré budú
dňa 4.augusta 2012 v areáli priehrady Lozorno.
Občerstvenie (rybacie špeciality) a hudba
sú zabezpečené.
Vyhlásenie času zvýšeného
nebezpečenstva
vzniku požiarov

OZNAMY OBCE
Oznam o používaní
pitnej vody
Na základe nadmernej spotreby pitnej
vody z dôvodu extrémnych horúčav, starosta obce s platnosťou od 2.7.2012
až do odvolania zakazuje používať pitnú vodu na plnenie bazénov, zavlažovanie trávnikov a polievanie záhrad. Pitná voda pre človeka, ako nenahraditeľný zdroj tekutiny môže byť využívaný
iba na pitie, nutnú hygienu a v minimálnom množstve pre domáce zvieratá. Zákaz starostu bude kontrolovať Obecná
polícia, pracovníci Lozorno spol. s r.o.
a pracovníci OcÚ.

Okresné
riaditeľstvo
Hasičského
a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na celom
území okresu Malacky od 02. júla 2012
do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať
zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa zakazuje najmä:
• fajčiť alebo používať otvorený plameň,
• vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
• zakladať oheň.

Telefónica Slovakia
spustila v Lozorne rýchlejší internet
Spoločnosť Telefónica Slovakia spustila
v Lozorne rýchlejší internet vďaka rozší-

renému pokrytiu 3G sieťou. Lozorno sa
tak stalo jednou zo 160 obcí, ktoré boli
alebo budú pripojené v roku 2012. Zákazníkom O2 sa teda môže v tejto lokalite zobraziť na displejoch telefónov, ktoré sú schopné pracovať v 3G sieti, symbol 3G resp. 3,5G. Pokrytie 3G sieťou
dosiahne do konca roka už 50 % populácie v mestách a obciach nad 5 000 obyvateľov.

Dôležitá informácia
karanténny škodca
na jedlých gaštanoch

Dňa 25. 4. 2012 bol v SR prvýkrát identifikovaný nebezpečný karanténny škodlivý organizmus - hrnčiarka gaštanová.
Škodca napáda a v krátkom čase likviduje všetky stromy jedlých gaštanov, ktorých máme v SR vysadených celkove asi
na 1500 hektároch, avšak veľké množstvo týchto stromov je vysadených v obciach v súkromných záhradách. Vyzývame občanov a záhradné centrá, ktorí
v roku 2012 nakúpili gaštany, aby kontaktovali príslušných oblastných fytoinšpektorov odboru ochrany rastlín
ÚKSÚP.
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Deň matiek v CK Lozorno
V živote každého človeka sú chvíle, na ktoré
sa nezabúda. Často sú spojené s matkou. Áno,
matka je tá, ktorej vďačíme za život. V detstve pofúka boľavé kolienko a sprevádza nás radosťami i úskaliami životnej dráhy. Dňa 13.mája
2012 sme sviatok Dňa matiek oslávili aj v našej
obci. Po úvodnom vystúpení mažoretiek sa matkám a ženám prihovoril náš pán starosta, ktorý
si všetky dámy uctil aj pekným kvietkom. Žiak
zo ZŠ Lozorno – Tomáš Ježo predniesol krás-

nu báseň o matke, vystúpili aj deti z materskej
školy. Jakubko Huraj so svojim otcom zahrali
na flaute a mohli sme začať vyspevovať so speváckym zborom Loza, Ženským speváckym zborom z Lozorna a samozrejme nechýbali ani správni chlapi, mužský spevácky súbor Enem Tak. Nálada bola výborná, čomu nasvedčovala aj preplnená sála v Centre kultúry.
Veľká vďaka vám všetkým!
Adriana Jánošová, predseda KK

Spoločenské okienko

Zomreli
Masarovičová Terézia
Ondriáš Anton

75 rokov
80 rokov

Míľa pre mamu so slnkom v srdci
Narodili sa
Hupka Sebastian
Mikloš Tobias
Káčiková Natália
Šťastný Rastislav

Darcovia krvi 14.6.2012

V sobotu 12. mája sa konal 9. ročník celoslovenského podujatia organizovaného Úniou materských centier „Míľa pre mamu“. Z vďaky a úcty
k svojej mame prešlo symbolickú míľu vyše 14 tisíc ľudí v 40 miestach po celom Slovensku. Ako
správni rodičia či starí rodičia sme sa nenechali
odradiť ani detskými rozmarmi počasia a míľového pochodu sa zúčastnilo 163 účastníkov, pričom
niektorí prišli aj zo širšieho okolia. S trochou improvizácie prebehlo všetko tak ako sme si predstavovali, deti sa tešili z divadielka aj jazdy na koníkoch a rôznych hier.
Týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať
rodine Ábelovej za možnosť usporiadať túto akciu na ranči Abeland, Obecnému úradu za zabezpečenie atrakcií pre deti, Borke Hurajovej za cenné rady a pomoc s organizáciou, ako aj všetkým
obetavým maminám, trpezlivým tatinom a celým rodinám z Materského centra Muška, vďaka
ktorým sa táto akcia mohla uskutočniť.
Veľká vďaka patrí tiež pani zdravotníčke, fotografke, pánovi zvukárovi a tiež všetkým ostatným dobrovoľníkom, osobitne mládeži za pomoc na „stanovištiach“. Tiež sa chceme poďakovať všetkým štedrým sponzorom, vďaka ktorým
sa deti i mamičky tešili z pekných darčekov, ktoré im budú tohtoročnú Míľu pre mamu pripomínať. Konkrétne naše srdečné ĎAKUJEM patrí:
p. Hubíkovi a Mikuláškovi, potravinám p. Zlatice Murániovej, drogérii Teta Zuzany Nižňanskej,
lekárni Verbena, Anežke Šteffekovej – Salón Me-
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dea Styl a firmám Autoservis Svitnič, NL Stav,
Elektro Haramia, Krovy Šimek, Karovič, Drevo Interiér, Kleo Glass, S.I.Č. company a Slovak
Telekom.
Sezóna v Muške pomaly končí a my sa rozídeme
za prázdninovými dobrodružstvami a oddychom
so svojimi rodinami. Od októbra 2011 do júna
2012 sme sa okrem herne stretávali aj na kurze
angličtiny pre najmenších a podarilo sa nám tiež
zorganizovať tri desaťtýžňové kurzy škôločky pre
väčšie deti. Verím, že ste sa v Muške cítili príjemne a radi sa k nám vrátite.
Za MC Muška
Jana Hurbaničová

Hrebeň Richard
Kocan Miroslav
Matejovičová Katarína
Kubová Alexandra
Foltýnová Zuzana
Láni Lukáš
Gróf Vladimír
Fabian Vladimír
Halinár Peter
Sirotová Oľga
Bordáč Rudolf
Rybár Jozef ml.
Lehmanová Edita
Lehman Fedor
Hájek Ivan
Illáš Róbert
Ulehlová Michaela
Ing. Šimonič Peter ml.
Tanka Štefan
Urban Martin
Šimek Igor ml.
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Robím niečo pre seba a neskutočne ma to baví
dokončenie zo str. 1
Máš plány na leto?
Leto budem mať troška voľnejšie, i keď ma
čakajú ešte súťaže, napríklad v Belgicku.
Dnes mnoho detí v tvojom veku sedí
za počítačom - nemenil by si bicykel
za počítač?
Myslím si, že veľa záleží od rodičov. Mňa
viedli k športu a podporujú ma stále,
za čo im ďakujem. Okrem iného to má ešte
aj plus, že vidím mnohé krajiny. Bol som
v Nemecku, Belgicku, Holandsku, Taliansku, Rakúsku a v ďalších krajinách. A robím
niečo pre seba, neskutočne ma to baví.
Rozhovor pripravila Veronika Grófová

MDD

Pat a Mat, Včielka Maja, Snehulienka, Pipi
Dlhá Pančucha, Červená čiapočka a Janko
s Marienkou, ktorí obývali perníkovú chalúpku... Ani tieto rozprávkové postavičky nechýbali 3. júna v Lozorne pri oslavách ku Dňu detí.
Deti zdolávali rôzne úlohy a boli odmeňované
sladkými aj nesladkými maličkosťami. Nechýbala ani trampolína, nafukovací hrad a hojdačky pre tých najmenších. Na záver prišiel kúzelník Peter Šesták, ktorý nás zabával svojimi

kúzlami a vyčaroval aj rôzne balónikové zvieratká, ktoré si deti mohli odniesť domov.
V mene celej organizácie ďakujem všetkým
sponzorom, ktorí nám opäť aj tento rok pomohli. Osobitne ďakujeme Obecnému úradu
Lozorno, M. Oravcovi, p. Čukanovi, p. Bočevovej, Z. Murániovej, Z. Nižňanskej, reštaurácii Zorno, potravinám Coop Jednota a vydavateľstvu Šomek. Veľká vďaka patrí aj na-

Vážení spoluobčania,
týmto by sme Vás radi informovali o existencii verejnoprospešného projektu OdKomunity, ponúkajúceho bezplatné služby, ktorý je zameraný na rozvoj pomoci a spolupatričnosti medzi obyvateľmi obcí a ich blízkeho okolia, s dopadom na ekológiu a sociálnu
pomoc.

Projekt OdKomunity vytvára spoločenstvo
ľudí, ktorí sú v prípade potreby pripravení
pomôcť tomu, kto pomoc potrebuje. Projekt
vám pomôže nájsť niekoho vo vašom okolí,
kto je vám ochotný zadarmo, či malý poplatok, požičať, čo potrebujete. Alebo požičať to,
čo máte a niekto vo vašom okolí potrebuje.

šim pomocníčkam Lucke, Barborke, obidvom
Miškám, Natálke, Janke M. a zvukárom Vilovi
a Tadeášovi G. Za zdravotný dozor ďakujeme
pani Ludke Došekovej a v neposlednom rade
všetkým deťom, lebo bez nich by sa toto rozprávkové popoludnie vôbec neuskutočnilo.
Za kultúrnu komisiu Oľga Božecová
Foto: Borka Hurajová

Bližšie informácie, týkajúce sa uvedeného
projektu nájdete na internetovej stránke
www.odkomunity.sk
Ľubomír Húbek
starosta obce
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Detské okienko
Prinášame vám ukážku výtvarných prác našich 5 až 6 ročných škôlkarov, budúcich školákov.

Z detskej tvorby...
Vysoká je naša škola,
učiteľka na nás volá.
Zvyk je u nás v Lozorne,
nechať ľudí v pohode.
Vy ste ale hlúpi,
kreslíte do lupy?
Výr je predsa veľký vták,
berie myšky pod zobák.
Výskať sa dnes u nás nesmie,
vlk zavýja, pri tom besnie.
Máme doma vyžlu,
rozkúsla nám čižmu.
Dospelým ľuďom sa vyká,
máte radi kominíka?
Vo vyhni sú podkovy,
kováč kuje Kovkovi.
Vaša výsosť predstavte si,
vydra skryla jedlo kdesi.
Zvyšok jedla nám tu ostal,
veď tu celý chlebík ostal.
Vyskytuje sa však stále,
už je jar a tu má malé.

Natálka Dvoranová, 4.A
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Mykať sa je u nás normál,
kto by sa tu inak pohral.
Mýliť sa je vážne však,
hmyz ti bzučí pri ušiach.
Žmýka tričko cez hodinu,
Alex prestaň aspoň chvíľu.
Šmýkať sa na preliezkach,
to nemôže robiť žiak.
Šmyk s autami sa však stáva,
vodič auta si zarába.
Hmýriť sa je vážna vec,
tam je myš a syr je preč!
My, myslieť, umyť, mys a mýto,
to sú vybrané slová a je to!
Natálka Dvoranová, 4.A
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Zo života našej školy
zu sa zúčastnilo 16 detí z 3.A triedy, ktorí
boli rozdelení do 4 skupín. Víťazstvo získala dievčenská skupinka, ktorá bola zložená
z nasledovných žiačok: Garajová, Viteková,
Hoozová, Výboštoková. Všetci súťažiaci boli
sladko odmenení. Žiaci 9.A triedy Vrbinský,
Karovič, Zeman R. a Svitnič svojou aktivitou prispeli k príjemnému a peknému poobediu mladších žiakov!

Návšteva keramickej dielne v Stupave
Oslavy MDD
V rámci osláv Medzinárodného dňa detí
sme usporiadali dopoludnie plné zaujímavých aktivít. Krásny piatkový deň nám zahájili príslušníci dobrovoľného hasičského
zboru v Lozorne. Predvádzali nám hasičskú
techniku, na ktorej sa mohli aktívne zapojiť aj naše ratolesti. Mohli si vyskúšať, aký
je to pocit sedieť za volantom hasičskej tatrovky, mieriť vodným prúdom na cieľ, poprezerať si hasičské oblečenie a pomôcky.
Jednotliví učitelia mali pre žiakov pripravené stanovištia, napr. kreslenie na tvár, hod
na cieľ, hod šípkami, streľba z luku, florbal,
futbal, skladanie hlavolamov. Zo všetkých
súťažných disciplín mali deti samozrejme
veľkú radosť. Po ukončení dopoludňajšieho
programu nasledovalo vyhodnotenie, kde
prvenstvo získala 4.A trieda. Žiaci z tejto
triedy boli odmenení sladkou tortou, ktorú
pre nich pripravila pani učiteľka Bocánová.
Víťazstvo vo florbale získali žiačky siedmeho ročníka a futbalovými šampiónmi sa stali žiaci 9.A. Oba víťazné tímy boli odmenené veľkou sladkou čokoládou. Pre všetkých

žiakov boli pripravené lízanky a cukríky,
za ktoré chceme poďakovať sponzorom pani Bočevovej a pánovi Jánošovi (CBA).

Zber papiera - vyhodnotenie
Záhorácku ligu v zbere papiera sme ukončili v piatok 25.mája 2012. Spoločnými silami sme v tomto školskom roku nazbierali
4 308 kg. Víťazom sa stala 4.A trieda, ktorá spolu nazbierala 1 123 kg papiera, čo je v
priemere na jedného žiaka 51 kg. Za jednotlivcov zvíťazila opäť žiačka 4.A triedy Dianka Kostková. Všetkým, ktorí prispeli k dosiahnutiu nášho tohtoročného výsledku
srdečne ďakujeme a tešíme sa na budúcoročný zber papiera!

Najpočetnejší detský čitateľský
maratón „Čítajme si...“
Aj v tomto školskom roku sa spojili deti na
Slovensku pri čítaní kníh a pokúsili sa prekonať minuloročný rekord. Cieľom projektu je podporiť čítanie u detí a návštevy knižníc, ponúknuť médiám opäť tému čítania...
Organizátorom podujatia je Unicef - Linka
detskej istoty.
Rekord sa realizoval dňa 31. mája 2012
v čase od 9.00h do 15.00h a každé dieťa prečítalo jednu stránku vybratej knihy a podpísalo sa do formulára na mieste akcie. Bolo
to podmienkou pre uznanie účasti na rekorde. Pokus o ustanovujúci rekord skončil
o 15.00h nahlásením počtu zúčastnených
detí pracovníkovi Linky detskej istoty.
Čítanie bolo realizované v čase akcie naraz
na viacerých miestach. Počty čítajúcich detí
v čase akcie sa sčitovali. Naša škola prispela k vytvoreniu nového rekordu počtom 182
čítajúcich detí!!! Všetkým žiakom ďakujeme
a už teraz sa tešíme na prekonávanie tohto
rekordu v školskom roku 2012/2013!

Žiaci druhého ročníka spolu s pani učiteľkou Gabrielou Skočdopole sa rozhodli,
že posledné dva májové týždne si
spestria návštevou keramickej dielne v Stupave. Pri prvej návšteve si z hliny vytvorili rôzne predmety, ktoré im následne vypálili v peci na keramiku a pri ďalšej návšteve si svoje výtvory vlastnoručne vyzdobili
maľovaním. Ich práce boli naozaj veľmi pestré a jedinečné. Ktovie, možno práve niekto z týchto našich maličkých žiakov bude
v budúcnosti práve tvorca známej keramiky! Necháme sa prekvapiť.

Atletika
V mesiaci máj sa naši žiaci zúčastnili obvodných kôl v atletike mladších a starších žiakov. Najväčší úspech dosiahol v tomto školskom roku žiak 6.A triedy Ladislav Lutonský, ktorý získal vynikajúce 1. miesto v hode
kriketovou loptičkou (59.60m) a 3. miesto
v behu na 1000m (3:31,69). Ďalším úspešným reprezentantom našej školy je Juraj Vrbinský z 9.A triedy, ktorému sa podarilo obsadiť 3. miesto v hode kriketovou
loptičkou (60,47m). Za reprezentovanie
školy ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a víťazom srdečne blahoželáme.

Snehulienka
V stredu 23. mája 2012 zavítali do našej
školy traja umelci z Banskej Bystrice, ktorí
nám zahrali moderné prevedenie známej
rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov.
Atmosféra na predstavení bola uvoľnená
a veľmi príjemná.
Foto: archív ZŠ Lozorno

Všeobecný vedomostný kvíz
Žiaci deviateho ročníka sa rozhodli dňa
23.mája 2012 zorganizovať pre tretí ročník
vedomostný, športový a výtvarný kvíz. Kví-
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Na Sviatku hudby bolo horúco, ale veselo
tí čo prišli, neľutovali a odchádzali s krásnym zážitkom.

Už po piatykrát sa u nás v Lozorne v období
letného slnovratu oslavovala hudba. Pridali sme sa tak k už celosvetovému podujatiu
s názvom Sviatok hudby (Fête de la musique) v nedeľu 17. júna.

Naša veľká vďaka patrí najmä všetkým
účinkujúcim, ktorí sa s nami podelili o radosť z hudby, ďalej všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali kde bolo treba, a všetkým sponzorom, ktorí pomohli či už finančne alebo materiálne zabezpečiť chod celého podujatia. Konkrétne ďakujeme: OÚ Lozorno, fy Elektro Haramia, Herrys, Elektra BŠ Malacky, Plastic Omnium, Terno, Restaurant Zorno, Tenisovému oddielu Lozorno za darčekové poukážky a za suroviny
p. I. Bertovičovi, Poľovníckemu združeniu Podhorie Lozorno za mäsko na guláš
pre účinkujúcich a špeciálna vďaka patrí
p. R. Masárovi s manželkou za to, že nám
ten chutný guláš navarili a po celý čas na-

Prvú polovicu programu v Centre kultúry tvorili naši domáci umelci: miestne spevácke zbory Loza, Enem Tak a Ženský spevácky zbor. Všetky tieto zbory na akordeóne doprevádzal p. Pavel Zajaček. Program
spestrili aj mažoretky, deti zo Základnej
súkromnej umeleckej školy, detský spevácky zbor Vajíčko a miestny folkový spevák
Matej Orechovský. Hlavný program začal
v poobedňajších hodinách a trval až do noci.
K veselej atmosfére prispela nám už známa slovensko-bretónska kapela Roc´hann,
našim hosťom bol aj p. Peter Lipa, skupina
Komajota, speváčka Janais s kapelou, spevák Thierry a na záver ľudí rozskákali a roztancovali chlapci z kapely The Cellmates; no
a popri tom v Pohostinstve u Celáka celý večer vyhrávala kapela Country Trop. Aj keď
sme v ten deň mali extrémnu horúčavu,
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šich účinkujúcich hostí obsluhovali. No
a samozrejme ďakujeme aj vám, ktorí ste
prišli s nami tento deň stráviť inak a ukázať, že hudba má v našich životoch významné miesto.
Barbora Hurajová
Autori fotiek: Daniela Kočková a Boris Bilčík
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Tancuj, tancuj, vykrúcaj...
Keď sa povie slovo „venček“, napadne nás
buď spojenie zo školy „víly vijú venčeky“, alebo čas, ked sme absolvovali svoju prvú tanečnú a v bielych rukavičkách
predvádzali rodičom ešte trošku meravé
prvé tanečné kroky. No a ďalší venček už
zvyčajne absolvujeme až ako rodičia... Preto bolo milým prekvapením, že aj tanečný
kurz v Centre kultúry Lozorno, pod vedením Tanečnej školy Koiš, končil venčekom,
na ktorý si absolventi mohli pozvať svojich
priateľov a známych.

Bolo tam všetko, čo na správnom venčeku
má byť – ukážky profesionálov, súťaž absolventov, dobrá hudba, jedlo a skvelá zábava.
Klobúk dole pred všetkými, ktorí sa na tanečný kurz dali – urobili v tanci obdivuhodné pokroky a určite inšpirovali ostatných
zúčastnených a samozrejme všetkých obyvateľov Lozorna, aby neváhali a prihlásili sa
na jesenný kurz spoločenských tancov!
Anna Špačeková, Foto: Julo Nagy

Enem Tak na skok do Paríža
nie a zvedavé otázky, čo je to za reč a o čom
spievame.
Posledný deň zostal čas už len na balenie,
nákup suvenírov vo vedľajších potravinách
a transfer na letisko.
Keby sme chceli zhrnúť naše postrehy
a dojmy...
Videli sme Paríž a spievali sme v ňom.
I napriek množstvu odšľapaných kilometrov, energia a povzbudenie celý zbor
určite posilní a snáď to budete cítiť i pri ich
vystúpeniach. V UNESCO závideli asi všetci prítomní veľvyslanci a chcú podobné prezentácie aj pre iné národy, a latku sme dali
vysoko.
20. júna 2012 bol Paríž o čosi kozmopolitnejší ako obyčajne. Okrem turistov
hostil aj malú skupinu spevákov z Lozorna. Áno, sen sa splnil, po polročnej organizačne príprave sme konečne vystupovali
z lietadla. Privítalo nás o čosi chladnejšie
počasie ako v Bratislave, čo sme po teplách
prijali.
Prvý deň, i keď sme mali plány na spoločnú reprezentáciu v centre, sme unavení
radšej konečne zaľahli. Prirodzene, zopár
spevákov využilo predĺženú otváraciu dobu
miestnej krčmy, ale ráno 21.6. sme boli
všetci oddýchnutí, naraňajkovaní, pripravení dobyť spevom Paríž.
Po malej prechádzke historickou časťou
mesta sa nám o cca 11. hod skončila turistika a o 12. hod nás čakalo UNESCO. Táto
inštitúcia, ktorá má sídlo v Paríži, patrí
pod Organizáciu spojených národov a snaží sa zachovať a podporovať kultúru, vedu,
výchovu všetkých národov sveta. Už len
pozvanie a návšteva tohto inštitútu bola
pre nás veľkou cťou. O 13-tej „Enem tak“
rozbehli svoj vlak. Celý program bol len pre
pozvaných a pracovníkov UNESCO, no neboli to žiadni ustráchaní úradníci. Po ochutnávke záhoráckych vín, pagáčikov a zelá

boli zvedaví a pýtali sa na Slovensko, Lozorno a o čom to vlastne naši chlapi spievajú. Každú pesničku samozrejme odmenili
potleskom. Oficiálne nášmu zboru poďakoval pán veľvyslanec Igor Grexa a my sme
povznesení a rozospievaní mohli v našom
kultúrnom ťažení pokračovať.
Podvečer nás totiž čakal AOTS. Je to spolok pre spoluprácu Francúzov, Čechov
a Slovákov. Svoje sídlo má v umeleckej
štvrti Paríža - na Monmartri. Po krátkej púti
sme sa konečne zvítali s Danielom Compagnonom, riaditeľom spolku a začala pravá
oslava hudby. Pozrieť sa prišli starí rodáci
zo Slovenska, ktorých slovenčina bola už
značne poznačená francúzštinou, no množstvom pesničiek, ktoré poznali, by zahanbili aj veľa Slovákov. Celá oslava prebiehala striedavo vo vnútri sídla AOTS, na ulici
a pred letnou reštauráciou preplnenou turistami. Vrcholom bol spoločný „set“ afrických bubeníkov a pána Zajačka. To už nenechalo stáť nikoho a tancovať museli aj tí,
ktorí nemohli.

No a zistili sme, že hudba je skutočne
medzinárodný jazyk. Jazykové bariéry
medzi Záhorákmi a ostatnými národmi sme
naozaj zbúrali. A do budúcna, snáď keby
sa dal deň predĺžiť aspoň o 3 – 4 hodiny....
Na záver - veľká vďaka obci, že bola ochotná podporiť tento projekt, Bratislavskému samosprávnemu kraju, že finančne
prispel na náklady, Slovenskému inštitútu
v Paríži, UNESCO, ktorí to riskli a vyskúšali to s nami, AOTS a pánovi Compagnonovi,
ktorý sa o nás postaral, ľuďom pracujúcim
v Paríži, ktorí nezištne a obetavo pomohli
a pomáhali aj namieste - p. Freaud, p. Krížiková, p. Vasseur...
Špeciálne poďakovanie patrí Helenke Drobnej, ktorá bola sprostredkovateľom medzi
Lozornom a Parížom, pomocníkom, prekladateľom, hoteliérom, spevákom a oporou.
Au revoir!

ph

Za podpory BSK a obce Lozorno

Asi po štyroch hodinách spevu a tanca sme
sa premiestnili nočným Parížom na hotel.
Spev na prestupných staniciach metra lákal
spolucestujúcich všetkých pletí na zastave-
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Country guláš Lozorno
Iste ste si všimli, že areál na priehrade je
vynovený a vylepšený. Obrovskú zásluhu
na tom majú naše firmy v dedine, obecný
úrad, turisti pod vedením pána A. Dvorana a rybári pod vedením pána D. Chĺpeka.
Nechcem menovať všetkých, aby som
na niekoho nezabudol, ale patrí im veľká
vďaka.
Už teraz sa teším na ďalší ročník.
Rudolf Masár

2. júna sa zišli na lozornskej priehrade milovníci gulášu a dobrej zábavy, o ktorú sa
postarali kapely CLAVER z Plaveckého Mikuláša a COUNTRY TIP z Jablonice. Konal sa tu 3. ročník súťaže vo varení gulášu. Pomaly a isto sa už z toho stáva tradícia.
Po minuloročnom, nie práve najvydarenejšom spôsobe hodnotenia, som sa rozhodol požiadať o pomoc p. Ebnera, ktorý má
bohaté skúsenosti s podobnými súťažami,
a preto bol predsedom poroty. Ďalšími členmi boli slečna Veronika Havlová – kuchárka, pán starosta - Ľ. Húbek, šéf speváckeho zboru Enemtak - pán Milan Havel a herečka slečna Gabika Dzúriková. Myslím si,
že to bola dobrá a objektívna porota.
Oproti minulému ročníku, v ktorom sa
zúčastnilo 22 družstiev, bol tento ročník

| 10 |

skromnejší – súťažiacich družstiev bolo 9,
k čomu zrejme prispelo aj nie práve najlepšie počasie a nezáujem miestnych zložiek
postaviť súťažiace družstvá, tak ako ro robia v iných dedinách v okolí.
Ako chlap sa červenám, ale zase vyhrali
baby. Prvé miesto obsadil JEŽEK TÍM pod
vedením pani Gašparovičovej, česť chlapov zachraňoval tím Slava Sopčáka druhým
miestom a tretie miesto obasadilo družstvo
v zložení Pavol Húbek a Tibor Kubenko. Dúfam, že my chlapi sa zmobilizujeme a v ďalšom ročníku baby zosadíme z trónu.
Príjemným spestrením bolo družstvo
p. Klamu, ktoré nám pripravilo aj malú výstavu vojenskej poľnej kuchyne.
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Dôchodcovia – športom ku zdraviu

Na inú nôtu...
Dňa 27. mája 2012 sa konala krajská prehliadka seniorských speváckych zborov v Pezinku. Súbor žien a súbor mužov absolvoval prehliadku za doprovodu Mgr. Pavla Zajačka. Celkovo sa prehliadky zúčastnilo 12
súborov. Príjemnú nedeľnú atmosféru si
pochvaľovali diváci a následne v rádiu Regina, kde jedna z prítomných dám bola, dala
zahrať súboru Dúbravanka. Úroveň podujatia hodnotili viacerí vysoko. Jednota
dôchodcov, pod záštitou ktorej sa prehliadka konala, po ukončení podujatia odmenila
účinkujúcich malými pozornosťami.
Anna Hájková, ved. KD

V mesiaci máj už tradične putujú seniori
z JDS na turisticko-športové stretnutie.
Tohto roku sa konalo 24. mája vo Vysokej
pri Morave za účasti starostov obcí, ktorých dôchodcovia boli účastní so všetkým,
čo k tomu patrí. Privítanie bolo v kultúrnom dome, milé vystúpenia detí – mažoretky, krojované účinkujúce deti so spevmi
a uvítanie starostom hosťujúcej obce.
Nasledoval presun pri hrádzi Moravy na
miestne ihrisko, kde turistiku nahradili rôzne disciplíny primerané veku súťažiacich.
V jednej z nich sa na stacionárnom bicykli výborne darilo členovi našej organizácie
Jozefovi Kimličkovi.

dedinským svadbám v dávnych časoch. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo 300 spokojných účastníkov. Budúcu akciu v roku 2013
budeme organizovať v našej obci. Na revanš sa tešia mnohí na našej pôde. Budeme
sa snažiť uspieť v organizácii podujatia
ku spokojnosti susedných obcí.
Anna Hájková, ved. KD

Živá hudba priamo na ihrisku i počas súťaží, tanec na trávniku, kde taktiež exceloval uvedený člen. Viacerí naši súťažiaci si
prišli na svoje kumšty, v tanci sa podobali

Slávnosť prvého svätého prijímania
Aj v tomto roku sme v našej farnosti prežívali slávnosť prvého sv. prijímania. V nedeľu 20. mája sa 17 detí z našej farnosti
s rodičmi a krstnými rodičmi zhromaždili na dvore farského úradu, aby za vyzváňania zvonov v sprievode vstúpili do nášho
farského kostola.

Slávnosť prvého sv. prijímania je veľkou
udalosťou v živote veriaceho človeka.
Po prvýkrát dieťa prijíma Pána Ježiša vo
Sviatosti Oltárnej. Deti nás prekvapili milým spevom, že každý môže svätým byť.

Prajem deťom i rodičom, aby nezabudli
na túto chvíľu, ale budovali svoje priateľstvo
s Pánom Ježišom i v ďalších dňoch a rokoch.
Váš duchovný otec Ján Záhradník
Foto: Daniela Kočková
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Z denníka obecnej polície
jiteľa. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o psov
istého občana, ktorý ich už hľadal a spolu s hliadkou OP ich našiel na konci ul.Hlboká. Ospravedlnil sa a uviedol, že manželka zabudla zamknúť dvere, ktoré sa otvorili a psy utiekli. Tiež podotkol,
že ten väčší je už starý a ledva chodí, pričom ani jeden by nikomu neublížili. Hliadka ho napomenula
a tiež poučila, čo zobral na vedomie.

Apríl 2012:
- Na Športovom námestí počas obchádzkovej služby oznámila hliadke občianka z rómskej kolónie,
že je z domu preč jej maloletý 9-ročný syn, ktorý
odišiel na červenom bicykli. Po oznámení bol maloletý hľadaný v obci Lozorno a asi po trištvrtehodine
bol maloletý nájdený doma u matky. Bolo mu dohovorené, že sa nesmie vzdialiť od miesta bydliska bez
toho, aby matka nevedela kam ide.
- Hliadke oznámil občan, že mu neznámy páchateľ
v sobotu večer odcudzil zo dvora RD starší dámsky
bicykel, farby červená metalíza, ktorý mal na predných riadidlách košík. Uvedenú skutočnosť oznámil z dôvodu nálezu uvedeného bicykla, oficiálne
oznámenie nechcel urobiť.
- na tunajšie oddelenie OP Lozorno občan oznámil skutočnosť, že na ul. Jelšovej mu vozidlo Kia
Sportage spätným zrkadlom vrazilo do ruky, pričom potom zastavilo a vodič vozidla, ktorý mal
byť podľa slov poškodeného rómsky spoluobčan
a tento ho dvakrát udrel päsťou do oblasti tváre
a tiež mu roztrhol spodnú peru a následne odišiel.
Vozidlo poškodený identifikoval ako SUV Kia Sportage, čiernej farby. Poškodenému hliadka poskytla občerstvenie, nakoľko bol v šoku a uvedený
skutok bol oznámený na OO PZ Stupava z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti. Bol tiež zistený
podozrivý páchateľ, pričom vec bola oznámená kolegom z OO PZ Stupava, ktorí si celý spracovaný
materiál prevzali na ďalšie riešenie.
- Na základe oznámenia občanov z rómskej kolónie bola vykonaná previerka osoby, ktorá
mala vraj niečo vysýpať alebo vylievať do potoka
za kolóniou, kde však bolo zistené, že táto osoba
len prala koberčeky.
- Počas obchádzkovej služby hliadka zistila, že na
ul. Jelšová na novostavbe oproti zbernému dvoru je
do dvora padnutá veľká plechová brána s koliečkami. Hliadka pri dôkladnej obhliadke zistila, že brána je poškodená, na mieste bola privolaná aj štátna
polícia resp. príslušníci z OO PZ Stupava. Po dohovore so starostom obce bola brána uložená na miesto pracovníkmi Lozorno s.r.o.. Brána však nemá
riadnu stabilitu a hliadka upovedomí majiteľov,
aby si bránu zabezpečili.
- Nemenovaná pani z ul. Hlboká oznámila, že po
ul. Hlboká smerom do lesa idú dvaja psy bez ma-
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- Hliadka dostala hlásenie, že v pohostinstve na
štadióne robí agresívny občan výtržnosti. Hliadka
na mieste zistila, že sa jedná o občana z ul. Jelšová. Ten bol za pomoci hmatov a chvatov hliadky vyvedený z uvedeného priestoru a vyprevadený domov. Ku škodám na majetku podľa vyjadrenia majiteľa neprišlo a ani k zraneniu osôb. Na druhý deň
sa uvedený občan prišiel ospravedlniť, pričom bol
hliadkou usmernený, aby sa išiel ospravedlniť aj do
pohostinstva.
- Hliadka prijala oznámenie o hádke a vzájomných
urážkach medzi predávajúcimi na trhovom mieste na Športovom námestí. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o manželov z Galanty, ktorí sa hádali o miesto na predávanie. Situácia bola hliadkou
na mieste rázne ukončená pod hrozbou priestupkového konania a určené miesta predaja - vyriešené na mieste.
- Občianka nahlásila, že už 4 dni sleduje pohyb
neznámej osoby popri ich domoch pri cintoríne.
Tiež, že podozrivá osoba vliezla do kríka pri cintoríne, kde sa schovávala. Po tomto oznámení
hliadka vykonala previerku uvedeného miesta, kde
uviedla v kríku muža, ktorý bol hliadkou vyzvaný,
aby predložil doklad totožnosti. Hliadka zistila, že
sa jedná o občana, trvale bytom Humenné, ktorý
uviedol, že na tomto mieste spáva, nakoľko ho prepustili zo zamestnania a nemá peniaze na cestu domov. Uvedená osoba bola hliadkou lustrovaná cez
OO PZ Stupava aj v systéme Patros – negatív /pre
podozrenie, že by sa mohlo jednať o osobu v pátraní/. Menovaný bol hliadkou poučený o tom, že na
uvedenom mieste nemôže spať, pričom mu bolo
doporučené možné ubytovanie v obci a aj zamestnanie, načo povedal, že uvedené riešenia vyskúša.
- Hliadka na základe oznámenia vedúcej predajne COOP Jednota preverila podozrenie z páchania priestupku - rušenia verejného poriadku
občiankou, ktorá sa v predajni hrubo správala
a rozlievala mlieko. Po príchode hliadky na miesto
sa pani nachádzala pred predajňou a za svoje správanie sa v predajni ospravedlnila s odôvodnením
rozčúlenia nad neustávajúcimi krádežami v jej nehnuteľnosti.

Máj 2012:
- Počas dňa bol zaznamenaný signál narušenia objektu základnej školy a to tried s počítačmi, kde po
príchode na miesto bola budova školy okamžite
skontrolovaná zvonku, a následne s p. upratovačkou aj vo vnútri tried, avšak narušenie zistené nebolo.

- Na štadióne po skončení hokejového zápasu prišlo
k potýčke v pohostinstve. Hliadka na mieste zistila, že obaja zúčastnení sa urážali, a preto jedného
odoslala domov, aby sa zamedzilo ďalšiemu napádaniu. Ten sa po dohovore odobral domov a situácia sa ukľudnila.
- Na tunajšiu OP Lozorno prišiel občan ČR, ktorý je ubytovaný na ubytovni na štadióne a oznámil, že na ubytovňu prišiel starší muž, zjavne pod
vplyvom alkoholu, ktorý sa im vymočil na chodbu
a odmieta odísť, nakoľko tvrdí, že je doma. Po tomto zistení bola vykonaná previerka , ktorá potvrdila , že skutočnosť sa zakladá na pravde. Osoba, ktorá ťažko komunikovala, bola vynesená von z budovy a bolo zistené, že sa jedná o občana Lozorna. Občan bol agresívny a neustále tvrdil, že mu to tam
patrí a viackrát sa pokúšal vojsť naspäť na ubytovňu, pričom bolo zistené, že býva inde a tam bol aj
prevezený. Bolo zistené, že menovaný má zdravotné a psychické problémy a manželka ho už začala
hľadať, nakoľko nevedela, kam odišiel.
- Bolo požiadané štátnymi kolegami z OO PZ
Stupava o rýchle preverenie oznamu, že na ul.
Zvončínska, odkiaľ bolo nahlásené, že v dome
sa nachádza mŕtvy človek. Po príchode na miesto bolo zistené, že rýchla zdravotná záchranka prišla na miesto spoločne s hliadkou Obecnej polície.
Hliadka čakala na vyjadrenie od lekára. Po chvíli vyšiel z domu zdravotník, ktorý uviedol, že muž ktorý
je ochrnutý mal potiaže, avšak jeho matka mu dala
prvú pomoc po tom, ako sa pridusil, lebo sa prevrátil na tvár. Vzhľadom k tomu , že je ochrnutý na celom tele, nemohol sa obrátiť naspäť a preto sa skoro zadusil. Zdravotníci uviedli, že matka mu tým
zachránila život a že bude v poriadku. Uvedené
skutočnosti boli následne odovzdané hliadke OO
PZ Stupava, ktorá prišla na miesto.
- OP dostala hlásenie, že na priehrade v Lozorne sú
tanečníci, ktorí majú povolenú akciu a týmto robia
schválnosti podnapití spoluobčania. Po preverení
na mieste už bolo všetko v poriadku, situácia monitorovaná a nedochádzalo k schválnostiam, následne boli vykonané hliadkou opätovné kontroly.
- O cca 20:30 hod. bol upozornený občan z Jelšovej ul., nakoľko vykrikoval, lebo bol silne pod vplyvom alkoholu, aby sa ukľudnil a správal sa slušne,
načo hliadku uposlúchol aj napriek tomu, že nebol
ešte nočný kľud.
V mesiaci máj 2012 Obecná polícia začala využívať fotopasce k odhaľovaniu nedovolených skládok
a vývozu odpadu v katastri obce, ako aj iného protiprávneho konania. Fotopasce boli nainštalované
v rizikovej časti obce. Výsledky sú priebežne vyhodnocované a boli predložené aj starostovi obce Lozorno.
Dňa 24.05.2012 vykonal náčelník Obecnej polície
Lorozno prednášku v Materskej škôlke a predstavil malým deťom prácu a činnosť obecnej polície
a vykonal tiež prednášku o bezpečnosti na cestách
a správaní sa chodcov v cestnej premávke.

ročník X : číslo 3 : máj/jún 2012

Spravodaj obce Lozorno

Stolnotenisová sezóna 2011 - 2012
Už ako tradične býva, každé športové
odvetvie má aj svoje ukončenie sezóny. Inak tomu nie je ani v stolnom tenise, kde náš stolnotenisový oddiel (STO)
ukončil na konci mesiaca marec svoju sezónu ročníka 2011-2012. STO má v súťažiach riadených Bratislavským zväzom stolného tenisu (BZST) zastúpenie dvomi družstvami mužov. Mužstvo
A štartovalo v 4.lige, kde sa po troška
slabšom začiatku v prvej polovici súťaže rozohralo k lepším výsledkom a v závere súťaže výkonnosť gradovala, čoho
výsledkom bolo 4.miesto v tabuľke.
Získali sme 11 víťazstiev, 2 remízy a 9
prehier, spolu 46 bodov. Od bronzového
stupienka nás delil iba jediný bod. O tento pekný úspech sa postarali najmä títo
hráči: Kovanič Kristián, Hrica Dušan,
Želipský Jozef, Pavlík Peter a Sirota Rudolf. Naše B mužstvo bolo zaradené do
6.ligy Bratislavského krajského preboru

v stolnom tenise, kde taktiež s dvanástimi
účastníkmi zvádzalo vyrovnané súboje. Na konci mesiaca marec sme sa mohli tešiť zo 7 víťazstiev, a s 3 remízami a 12
prehrami z konečného 10.miesta za získaných 39 bodov. V určitom úseku súťaže
sme dokonca boli na 4. mieste a situácia
v strede tabuľky bola taká vyrovnaná, že s
každou výhrou alebo prehrou to bolo ako
na hojdačke, s posunom o niekoľko miest.
Dnes, keď píšem tieto riadky, môžem konštatovať, že uvedenú 6.ligu sme zachránili aj pre budúci ročník. Mužstvo si situáciu
komplikovalo aj samo, pretože niektoré
zápasy prehrali aj svojou nedostatočnou
pripravenosťou na ten-ktorý zápas. Dúfam, že v budúcej sezóne sa takýmto chybám vyhneme a športovej verejnosti pripravíme radostnejšie a pokojnejšie chvíle. O získané body do tabuľky sa zaslúžili títo hráči: Kovanič Kristián, Kovanič Viliam, Hrica Ladislav, Stríbrnský Rasťo, Já-

noš Anton, Ondrovič Karol, Ulehla Milan, Vrablic Pavol a Nerád Ľubo.
Za veľké pozitívum pokladám, že bývalí žiaci sa naplno presadili v súťažiach,
konkrétne Stríbrnský Rasťo a najmä Kovanič Kristián, ktorý bol so striedavým
štartom lídrom v obidvoch mužstvách.
Keďže sa súťaž skončila, pre výbor stolnotenisového oddielu začala práca v podobe zabezpečenia družstiev na novú sezónu. Spoločne si prajeme a my vo výbore sme o tom presvedčení, že tá nasledujúca bude lepšia a najmä úspešnejšia. Záverom môjho stručného hodnotenia súťažného ročníka 2011-2012 sa chcem
poďakovať hráčom za predvedené výkony, funkcionárom oddielu za odvedenú
prácu a výboru ŠK Lozorno za vytvorené podmienky.
Rudolf Sirota, predseda STO

Úspešná sezóna futbalovej mládeže

Začiatkom júna sa skončili futbalové súťaže, v ktorých účinkovali naše mužstvá.
V roku 90. výročia založenia futbalu v obci
to bola sezóna, v ktorej sa mimoriadne darilo našim mládežníckym tímom. Staršia
prípravka zvíťazila vo svojej súťaži, keď za

celú sezónu prehrali len dva zápasy. Svoju prevahu chlapci zúročili aj na turnaji
najlepších mužstiev z Moravy a Záhoria,
ktorý sa konal v Rakviciach, kde taktiež nenašli premožiteľa a stali sa víťazmi turnaja. Starší žiaci tiež dominovali a s prehľadom vyhrali svoju súťaž, a v boji o postup
do 2. ligy si taktiež počínali suverénne a zabezpečili si postup. Takže v budúcej sezóne budú účinkovať naši starší a mladší žiaci
v 2. lige!!! Dorastencom unikla prvá priečka len o jeden bod, umiestnili sa na druhom
mieste, ale aj tak s veľkou pravdepodobnosťou budú v nasledujúcom ročníku hrať
3. ligu. Nesmieme zabudnúť na najmenšiu
prípravku, ktorá síce v súťaži príliš neuspela,
ale v turnajových zápasoch so seberovnými
hráčmi získali chlapci nejeden úspech; naposledy na turnaji v Ledniciach na Morave,
odkiaľ si priviezli strieborné medaile. Takže

z pohľadu vedenia klubu môžeme hodnotiť
tento ročník ako mimoriadne úspešný, za čo
patrí vďaka všetkým hráčom, trénerom
a rodičom našich detí.
Naši seniori po zlej jesennej časti na jar pridali a po zlepšených výkonoch si napokon
udržali účasť v najvyššej regionálnej súťaži, keď skončili na 12. mieste spomedzi
16 mužstiev. Teraz nás čaká letná prestávka, ktorá bude vyplnená oslavami 90. výročia futbalu v obci, ktoré sa budú konať v termíne 21.-22.7.2012, teda na Lozorské hody.
Týmto vás zároveň pozývame na tieto oslavy. Chceli by sme vám zapriať aj peknú letnú
dovolenku a spolu s vami sa tešíme na novú
sezónu, ktorá sa začne už 12.augusta.
Výbor futbalového oddielu
Foto: Monika Janebová
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Z činnosti turistického oddielu

Turistický oddiel pri ŠK Lozorno pokračuje
vo svojej činnosti podľa plánovaného celoročného kalendára.
1. 4. 2012 sme absolvovali túru Lamač, Kačín, Marianka, Borinka, pod hrad Pajštún
a Červený domček do Lozorna. Túto túru
absolvujeme takmer každý rok, pretože
vedie krásnou lesnou lokalitou a odporúčame ju každému, kto aspoň ako-tak vládze.
15.4. 2012 sme usporiadali cyklotúru z Lozorna cez Zohor a Vysokú pri Morave až do
Angernu a prešli sme aj blízke pohraničné
obce. Počasie nám síce veľmi neprialo, ale aj
tak sme naplánovanú akciu zvládli.
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28.4. 2012 sme pokračovali v naplánovanom programe, a to túrou po trase
Nitrianska Blatnica – Rotunda sv. Juraja, kde sa každoročne konajú púte. Je tam
krásne prostredie a sme radi, že sme toto
miesto navštívili... Ďalej sme pokračovali na
Marhát, kde je rozhľadňa s výhľadom na široké okolie. Z Marhátu - Kostolného vrchu
sme išli ďalej na Bezovec, kde sú krásne výhľady na okolité vrchy. Nachádza sa tam dokonca aj ranč s chovnými koňmi - potešil
nás pohľad na malé žriebätká. Potom sme
pokračovali na hrad Tematín, kde sme si
urobili zopár fotografií a došli sme až do
obce Lúky. Po krátkom občerstvení sme
sa autobusom vrátili domov. Cestou sme
konštatovali, aké máme na Slovensku

krásne miesta, ktoré často ani z počutia
nepoznáme a vďaka turistického oddielu
máme možnosť ich spoznávať.
1.5. 2012 už tradične usporadúvame túru
na Pajštún, ktorá už patrí k našim tradičným a každým rokom sa na tomto historickom mieste schádzame v hojnom počte.
8.5. 2012 sa každoročne poriada „Častovská
50tka“ na ktorej sa tradične veľa rokov zúčastňujeme a utvrdzujeme priateľské vzťahy s inými regionálnymi klubmi. Pri týchto
stretnutiach je vidieť, že sme si dlhoročnou
činnosťou vybudovali miesto medzi zdatnýpokračovanie na ďalšej strane
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dokončenie z predchádzajúcej strany

mi turistami a milovníkmi krásnej prírody.
Na tejto akcii sú turistické trasy dlhé 10, 25
a 50 km. Musím podotknúť, že 18 vytrvalcov z nášho oddielu absolvovalo tú najdlhšiu, 50 km trasu, za čo im určite patrí obdiv.
A teraz niečo o akcii, ktorá je pre nás
najvýznamnejšia - „Lozorský okruh“.
Našou snahou vždy bolo, aby sme boli
aktívni a dokázali, že podobne ako iné
oddiely, aj my dokážeme zorganizovať podujatie v profesionálnom štýle. Môžem
smelo konštatovať, že sa nám to darí a tento
rok sme usporiadali už jeho 5.ročník. Toto
podujatie si získalo významné miesto v regióne Malých Karpat a je oceňované všetkými zúčastnenými turistami. Dôkazom
toho je, že každým rokom sa zvyšuje počet
zúčastnených turistov. Na tomto ročníku
sa zúčastnilo vyše 250 turistov. Tento okruh
má 10,20 a 35 km trate, takže je vhodný tak
pre rekreačných, ako aj výkonnostných turistov. Štart i cieľ je na priehrade, kde sa podujatie zavŕši srdečnou a družnou atmosférou pri country hudbe za spevu všetkých
zúčastnených.
Tento rok sa skvalitnilo i prostredie lozorského „letného kultúrneho centra“ vďaka
nám, turistom a hlavne nášmu predsedovi,

ktorý neúnavne, takmer denne organizoval
brigády, požičiaval svoje náradie a s podporou obecného úradu a sponzorov spomedzi
lozorských firiem (menovite Haramia, Karovič, Šimek a ďalších), sa podarilo postaviť
prístrešok s tanečnou plochou. Kus práce
urobil aj Spolok rybárov, ktorý opravil stoly a lavice. Zlepšili sme tak celý areál, ktorý
bude slúžiť i na iné obecné podujatia.
2.6. 2012 sme podľa plánu absolvovali náročnú túru do rakúskych Álp na vrch
Schneealpe, kde nás pod vrcholom v tomto letnom čase zaskočilo množstvo snehových polí, ktoré sme museli prekonať,
pretože návrat nebol možný. Výstup prebiehal zväččša v daždi, ktorý by sme prijali radšej u nás doma.Výhľady boli minimálne, pretože bola hmla. Ale i tak sme mali zážitok z krásnej alpskej flóry a urobili sme
niečo pre svoju kondíciu. Po nastúpení do
autobusu sa spustil lejak, ktorý nás sprevádzal takmer celý deň...
Týmto vás pozývame - poďte, urobte niečo
pre svoje zdravie a spoznajte krásu prírody.
Kalendár našich akcií nájdete na internete.
Výbor KST pri ŠK Lozorno

Poďakovanie za 2%
Rodičovské združenie pri ZŠ v Lozorne ďakuje všetkým fyzickým aj právnickým osobám, ktorí sa rozhodli v minulom roku
2011 poukázať 2 % z dane v prospech našej
organizácie. Je to veľká príležitosť ako získať alternatívne finančné zdroje, ktoré slúžia
nielen na skvalitnenie vyučovacieho procesu,
ale aj na podporu športových činností na našej základnej škole v Lozorne.
V roku 2011 nám vďaka tejto možnosti pribudla na účte pekná suma 4 491,38 EUR,

preto by sme Vás chceli informovať o jej využití. Z týchto finančných prostriedkov sa zakúpili potreby pre florbal, čím sa rozšíril športový sortiment v školskej telocvični, počítačová miestnosť sa zmodernizovala kúpou interaktívnej tabule s potrebným príslušenstvom
a kúpil sa spojovací knižný systém, ktorý slúži
na opravu kníh. Okrem toho sa školská knižnica vybavila novými knihami, pre 5. ročník sa
zakúpili zbierky úloh z matematiky, deviatakom sa zaplatili testy k monitoru – Komparo
a školské chodby sa zveľadili vitrínkovými ná-

stenkami. Tieto výdaje sme presne špecifikovali a zverejnili sme ich v Obchodnom vestníku č. 95/2012 vydanom dňa 18.05.2012
pod Š000773.
Dovoľte nám, aby sme sa poďakovali tým,
ktorí aj v tomto roku zaslali svoje finančné
prostriedky z 2% na adresu nášho občianskeho združenia. ĎAKUJEME.
Gabriela Ondrovičová
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ŠK LOZORNO

1922

2012

PROGRAM OSLÁV 90-TEHO VÝROČIA
ZALOŽENIA FUTBALU A ŠPORTU
V OBCI LOZORNO
SOBOTA 21.7.2012
12:50 hod.

slávnostné otvorenie programu
starostom obce Lozorno

19:00 hod.

mužský spevácky zbor ENEM TAK
a Ženský spevácky zbor z Lozorna

13:00 hod.

zápas mladšej prípravky Lozorno
U8- Marianka

19:30 hod.

Slávnostný program venovaný
90.výročiu založenia futbalu v obci

14:00 hod.

zápas mladších žiakov Lozorno - Rača

15:00 hod.

zápas starších žiakov Lozorno - Rača

Počas celého dňa vám bude robiť náladu skupina
COUNTRY TROP

Počas prestávky a po zápase vystúpia mažoretky z Lozorna

16:40 hod.

mužský spevácky zbor ENEM TAK
a Ženský spevácky zbor z Lozorna

17:00 hod.

zápas Starí páni Lozorno – Bývalí hráči
Lozorno. V zápase sa predstavia bývalí hráči
Lozorna za posledných 10 rokov

NEDEĽA 22.7.2012
15:00 hod.

zápas dorastu Lozorno - Zohor

17:00 hod.

zápas seniorov Lozorno – výber Záhoria

19:00 hod.

recepcia pre hostí
Futbalového oddielu

20:00 hod.

vystúpenie populárnej
hud. skupiny AC +
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