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zadarmo

Štastný nový rok Lozorno!
činnosť, pomáhajú
so starostlivosťou
o našich seniorov.

Novoročný príhovor starostu
Milí Lozorňania, spoločne sme prekročili prah nového roka 2016. Ďakujem
Vám všetkým za podporu v uplynulom roku 2015. Máme za sebou prvý
rok nového volebného obdobia, nuž a
aký ten rok 2015 pre nás Lozorňanov
vlastne bol? Na úvod mi ale dovoľte poďakovať sa všetkým ľuďom, ktorí prispeli k rozvoju obce či už radou, prácou,
finančne...
Dovoľte mi poďakovať sa hlavne organizáciám a spolkom, ktoré svojou
činnosťou obohacujú kultúrny a spoločenský život v obci, napomáhajú pri
vzdelávaní mládeže, rozvíjajú športovú

Rok 2015, bol pre
nás Lozorňanov
rokom v celku
úspešným. Bol aj
rokom
prípravy
ďalších projektov
p r i p ravova nýc h
na základe výziev
a operačných programov. Bol rokom, v ktorom sme
položili základ ďalšieho rozvoja obce.
Dokončili sme prvé
dve etapy ČOV, čím
sme splnili podmienky plynúce z
vodoprávneho konania z marca 2014.
Máme vybudovanú štvrtú linku, máme
vybudované mechanické predčistenie
kalu. Ostáva v tomto roku dobudovať
systém likvidácie kalu. Máme v obci
nové verejné osvetlenie, ktoré, verím,
bude prínosom z ekologického, ekonomického, ale hlavne z bezpečnostného
pohľadu občanov. Ideme opäť rozširovať materskú škôlku, síce iba o 10
miest, ale do budúcna by to malo stačiť.
Rok 2015 bol aj rokom konfliktov vo
svete, bol rokom, v ktorom sme sa aj
my zamýšľali nad budúcnosťou a bezpečnosťou. Ani Lozorno nezostalo bokom, hlavne v ochrane jeho obyvateľov
a ochrane dôležitých objektov. Robíme

Vinšujem Vám...
Ščasný nový rok ze srdca Vám huásám. Ked já s mojím vinšem za Vama
prichádzam. Starodávna krásna obyčaj u ludzí panuje, ked jeden druhému
to najlepší od Pána Boha vinšuje. Aj já
včil k nebu srce pozdvihujem a od Pána
Najvyššího pro Vás toto vyprosujem.
Ščascá, zdravjá, život dúhý, úrodu na
poli, hojnost statku v maštali a v domje dar žádaný. Dzecuškám prajem
svornost, posušnost k rodičom. Nevin-

nost a veseuost dzífkám a muádencom. Manželom, manželkám radost
obapolnú, jeden druhému oddanost
nezuomnú. Starcom a starenkám život dúhý, miuý. By sa dobre mjeli v
každej žicá chvíli. A po tejto časnosci,
aby sme sa dostali do stánku nebeskej
radosci a do Božej milosci.
T.M.

a budeme robiť všetko potrebné aj v tejto oblasti.
Rok 2016? Verím, že bude úspešnejší,
krajší a bohatší ako rok uplynulý. Sľubujem si veľa od podaných projektov,
ako napr. zateplenie budovy ZŠ, budovy bývalej telovýchovnej jednoty, ale
hlavne sa teším na nový projekt výstavby – rozšírenie obecného vodojemu.
Obec má už nedostatočnú kapacitu vodojemu a našou, aj mojou povinnosťou
je tento nedostatok riešiť.
Ak by sa nám tento projekt podaril, tak
Lozorno má v oblasti vôd a likvidácie
splaškov opäť rezervu na 20-25 rokov.
Milí spoluobčania!
Na prahu nového roka mnohí z nás vyslovujú rôzne osobné predsavzatia a želania.
Prajem Vám, aby ste mali po celý rok toľko
energie a síl, že všetky priania a predsavzatia dokážete splniť.
Prajem Vám šťastlivý a požehnaný rok
2016. Veľa múdrosti, síl, entuziazmu a
pracovných úspechov. Našim drahým seniorom želám veľa zdravia, spokojnosti a
lásky blížneho. Všetko najlepšie v novom
roku 2016!
Ľubomír Húbek
starosta obce Lozorno

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

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

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 21.10.2015
Prítomných: 8 poslancov
Neprítomný: Ing. Mgr. J. Vlček
OZ v Lozorne:
a) OZ v Lozorne berie na vedomie
vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce, Ing. Dany Šefčíkovej ku dňu
31.10.2015.
b) OZ v Lozorne v zmysle § 18a odst. 2,
zákona 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení poveruje starostu obce vypísaním
nového výberového konania na hlavného kontrolóra obce na čiastkový pracovný úväzok (1/3 ZFPD, t.j 54 hod./
mes.) Výberové konanie bude vypísané
prostredníctvom web stránky obce po
prijatí tohto uznesenia a prostredníctvom web stránky Profesia.sk v mesiaci
november 2015.
OZ v Lozorne schvaľuje obstaranie nového Územného plánu obce Lozorno
(ÚPN) na roky 2017 – 2032 (15 rokov).
Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.
OZ v Lozorne uznesením č. 70/2015
zo dňa 21.10.2015, schvaľuje II. zmenu
rozpočtu na r. 2015 podľa predloženého
návrhu.

Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.
OZ v Lozorne schvaľuje za dodávateľa
projekčných prác na „Rozšírene obecného vodojemu“ na základe predloženej
CP fa Hydroteam Bratislava.
OZ v Lozorne odročuje bod programu
„Žiadosť Radoslava Pirohára, bytom
Karpatská ul. 104, Lozorno, o odkúpenie obecného pozemku, p.č. 9157/47 vo
výmere 585m2“ s tým, že Obec Lozorno predloží znalecký posudok k danému
pozemku.
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj častí obecných pozemkov parc.č. 673/1,
677/2, 672/321, odčlenených GP
č.568/2015, overeným OÚ Malacky,
katastrálnym odborom dňa 15.05.2015
ako diel 8- 9m2, diel 9- 4m2, diel 1012m2 (pozemok pod stavbou RD) do
novovytvorenej parc.č. 361/1 za cenu
3,32 €/m2 a diel 7- 23m2, diel 1180m2 a diel 12- 76m2 (pozemok vo
dvore žiadateľky p. Taťány Hájkovej,
Hasičská ul. 17/11)) do novovytvorenej parc.č. 361/2 za cenu 10,00 €/m2,
za účelom majetko- právneho usporia-

dania pozemku, ktorý žiadateľka dlhodobo užíva ako svoje vlastníctvo s tým,
že poplatky spojené s prevodom do KN
znáša v plnom rozsahu kupujúca.
Predaj pozemku vo vlastníctve Obce
Lozorno zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľky, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok
so stavbou a dvorom RD sa realizuje v
zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
V rôznom :
- Mgr. Ľ. Tvrdoň - prezentoval formu
prideľovania fin. prostriedkov z podielových daní pre neziskové organizácie,
v ktorej by rozhodovali samotní občania
s trvalým pobytom komu, resp. ktorej
organizácii pridelia fin. prostriedky.
- Žiadosť majiteľov pozemkov v lokalite Trávniky o vybudovanie IS a rekonštrukciu príjazdovej komunikácie-cesty.
- Informácia o odpadoch za 1-9 mesiac
2015.
- Pracovné stretnutia OZ.
- Zmena Školskej rady ZŠ za zriaďovateľa.

Desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 25.11.2015
Prítomných: 8 poslancov
Neprítomný: Ing. Mgr. J. Vlček
OZ v Lozorne :
a) schvaľuje rozpočet obce Lozorno na
r. 2016
b) berie na vedomie rozpočet obce na r.
2017a 2018. Zároveň berie OZ na vedomie pripomienky finančnej komisie
obce k návrhu rozpočtu
OZ v Lozorne:
a) berie na vedomie vzdanie sa funkcie
člena Školskej rady v ZŠ: A. Jánošovej,
M. Kovarovičovej
b) odvoláva: člena Mgr. M. Stanislava
c) menuje: za členov Školskej rady v ZŠ
Lozorno Mgr. D. Rušinovú, Mgr. Ľ. Tvrdoňa, Mgr. B. Šedivého
OZ v Lozorne neschvaľuje vybudovanie vykrývacích antén 4. mobilného
operátora v obci Lozorno v zastavanej
časti (4G technológia).
OZ v Lozorne :
a) berie na vedomie vzdanie sa funkcie
preds. finančnej komisie Ing. Mgr. Juraja Vlčeka
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b) volí za preds. finančnej komisie Ing.
Jaroslavu Bojkovskú
c) volí za člena finančnej komisie MVDr.
Vladimíra Bečára
OZ v Lozorne schvaľuje za dodávateľa
stavebných prác na Rozšírenie materskej škôlky Lozorno o triedu pre 10 detí
na základe výberového konania, fa HL-stav, p. Hurbanič za cenu 29 655,48
EUR vrátane DPH.
OZ v Lozorne schvaľuje zmluvu o ďalšom prenájme (predĺžení platnosti)
kamerového systému v obci s fa PROFILINE GROUP s.r.o.
OZ v Lozorne schvaľuje zakúpenie nového sporáka pre jedáleň ZŠ vo výške
3 740 EUR.
OZ v Lozorne berie na vedomie MONITOROVACIU SPRÁVU programového
rozpočtu obce Lozorno k 30.6.2015.
OZ v Lozorne schvaľuje Koncept zapojenia občanov do rozhodovania pri
udeľovaní dotácií podľa návrhu.
OZ v Lozorne schvaľuje dotáciu pre ZŠ

Lozorno na nákup počítačov a projektorov vo výške 889 EUR.
OZ v Lozorne schvaľuje :
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)v rámci Výzvy
OPKŽP-PO1-10-SC121/122-2015 na
realizáciu projektu „Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno“
b) Výška celkových výdavkov na daný
projekt je 341 804,34 EUR.
c) Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 341 804,34 EUR.
d) Výška spolufinancovania projektu
žiadateľom vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 17 090,22 EUR.
e) Spôsob spolufinancovania projektu,
vlastné zdroje obce Lozorno.
V rôznom :
-Prehľad výdavkov nad 200 EUR za
10/2015.
-Informácia o odkúpení nehnuteľnosti
ŽSR (staničný domček) s priľahlým pozemkom.
-Informácia o bezpečnostnej situácii
obce a návrhu prijatých opatrení.

ročník XIII : číslo 6 : november/december 2015

Spravodaj obce Lozorno

OBEC LOZORNO
TERMÍNY SEPAROVANÉHO ZBERU
PAPIERA A PLASTOV NA ROK 2016
Január

Plasty
21

Papier
28

Február

18

25

Marec

24

29

Apríl

21

28

Máj

19

26

Jún

23

30

Júl

21

28

August

18

25

September

22

29

Október

20

27

November

18

24

December

22

30

Plasty
Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.),
PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich
prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých
mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové
tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo
stavebnín a pod.), LLD-PE fólie (tzv.
strečové fólie)

Nezbiera sa: viacvrstvové obaly
(krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier
znečistený škodlivinami, kovové
alebo plastové súčasti papierových
výrobkov

Síce sme mali plán získať 5 000 EUR,

Kovačičová Mária
51 rokov
Jankušová Magdaléna 82 rokov
Brinzíková Mária
63 rokov
Belzárová Helena
78 rokov
Hejdová Marcela
70 rokov

Narodili sa
Plastové fľaše odporúčame stláčať,
aby sa čo najviac využila kapacita nádoby alebo vreca.

Šťastná Adriana

Darovanie krvi

Prosíme Vás o dôkladné triedenie
odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia a úspore
druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Poďakovanie
Ďakujem všetkým darcom, ktorí spoločne darovali sumu 889 EUR na modernizáciu ZŠ v Lozorne. Na nákup
počítačov a projektorov prispeli p.
Monika Kollárová, Katarína Straková,
Helena Straková, p. Kostková, Marika
Pšenáková, p. Kelečínová, p. Belešová,
a páni Viskup, Branislav Šedivý, Radoslav Došek, Ján Belčík, Miro Drahoš,
Peter Haramia, Patrik Hurbanič, Anton Zeman a štyria anonymní darcovia. Obec Lozorno na tento účel prispela rovnakou sumou.

Zomreli

Nezbiera sa: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a
nápojov), linoleum, guma, kabelky,
molitan, plastové obaly znečistené
olejovými a ropnými látkami

Papier
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity,
knihy, telefónne zoznamy, baliaci
papier, lepenka, papierové vrecká

Spoločenské okienko

Dacovia krvi zo dňa 5.11.2015
no nevzdávame sa. Podobnú darcovskú výzvu plánujeme zrealizovať aj v
novom roku. Dôležité je, že sme spravili prvý krok. Ešte raz ĎAKUJEM.
Ľuboš Tvrdoň

Jurových Juraj
Lacková Varsíková Gabriela
Lehmanová Edita
Kubová Alexandra
Matejovič Jozef
Sirotová Oľga
Sirotová Jana
Barcik Ivan
Rybár Jozef ml.
Hrica Juraj
Bordáč Patrik
Bordáč Rudolf
Halinár Peter

Všetkým zo srdca ďakujeme!
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Separujme dôslednejšie
Od 1.1.2016 prichádza zákonom č.
79/2015 Zb. o odpadoch k niektorých
zmenám v odpadovom hospodárstve.
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne na
svojom zasadnutí dňa 16.12.2016
schválilo VZN č. 3 o miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad na území obce Lozorno v tej istej
výške ako doteraz, t.j. 0,011 Eur za jeden liter komunálnych odpadov.
Novinkou je určenie poplatku 0,046
Eur za jeden kg drobných stavebných
odpadov bez obsahu škodlivín.
V praxi to znamená, že je potrebné
dôsledne triediť stavebný odpad od
objemného alebo zmiešaného komunálneho odpadu.
Systém ukladania na zberný dvor zostáva v našej obci nezmenený. Občania
si zakúpia vopred žetón na obecnom
úrade podľa množstva (objemu) odpadu a potom ho odovzdajú na zbernom
dvore.
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne na
svojom zasadnutí dňa 16.12.2016
schválilo VZN č. 4 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Lozorno.
V obci Lozorno sa zavádza množstvový
zber komunálnych odpadov.
Na území obce sa povinne zavádza zber
nasledujúcich odpadov:
- zmesový KO (komunálny odpad)
- papier
- plasty
- sklo
- kovy
- biologicky rozložiteľný odpad (jedlé
oleje, zelený odpad)
- stavebný odpad
- objemný odpad
Zmesový komunálny odpad sa ukladá do kontajnerov 110 l, 120 l, 240 l,
1100 l
Separovaný zber papiera a plastov sa
bude ukladať do 1100 l kontajnerov a
vykonávať sa bude aj vrecovým systémom s termínom 1x mesačne firmou
A.S.A. Slovensko, spol. s.r.o.
Triedený zber skla sa vykonáva prostredníctvom 1100 l kontajnerov.
Triedený zber kovov sa vykonáva prostredníctvom kontajnera na zbernom
dvore.
Triedený zber viacvrstvových kombinovaných materiálov, napr. obaly
od mlieka, smotany, ovocných štiav,
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džúsov... sa vykonáva prostredníctvom
kontajnera na zbernom dvore.
Obec určuje na zber jedlých olejov a
tukov nádoby na zbernom dvore.
Na území obce sa zavádza množstvový
zber drobných stavebných odpadov a
vykonáva sa na zbernom dvore. Množstvový zber je spoplatnený. Poplatok
sa uhrádza vopred na obecnom úrade
podľa množstva, objemu stavebného
odpadu.
Objemný odpad sa vykonáva na zbernom dvore. Nakoľko nie je tento objemný odpad zahrnutý v sadzbe miestneho
poplatku za kalendárny rok, uhrádza sa
podľa množstva, objemu pred odovzdaním na zbernom dvore zakúpením žetónu na obecnom úrade.
Elektroodpad z domácností je možné
ukladať na zberný dvor.
Na triedený zber šatstva a textilu sú
určené kontajnery v obci.
Počas celého roka je možné batérie a
akumulátory od fyzických osôb možné
ukladať na zberný dvor a na zbernom
mieste, kde sa vykonáva spätný zber.
Biologicky rozložiteľný odpad delíme :
- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorína
- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je
fyzická osoba-podnikateľ a právnická
osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania
- jedlé oleje a tuky z domácností
Obec Lozorno zber bio kuchynských
odpadov nezavádza, nakoľko obec využíva výnimku zo zákona, že min. 50 %
občanov kompostuje.
Kompostovanie
Určite si mnohí z nás pripomenú miesto niekde v rohu
záhrady s hromadou pokosenej trávy či lístia, miesto
pripomínajúce
hromadu (dnes by
sme použili slovo
„ o r g a n i c k é h o“ )
odpadu s charakteristickým zápachom spôsobeným
tlením všetkých
zvyškov nevábne
označovaného za
kompost. Nega-

tívne asociácie neprávom spojované
so slovom kompost dnes, v 21.storočí
stráca aktuálnosť, pretože proces kompostovania, dobre známy generáciám
našich prarodičov a ich rodičov, prechádza premenou a s troškou nadsádzky
ho môžeme označiť za renesanciu kompostovania.
Definícia hovorí, že kompostovanie je
prírodným, človekom riadeným procesom, pri ktorom dochádza k rozkladu
biologických odpadov za pomoci vzduchu. Pôsobením mikroorganizmov a
pôdnych organizmov vzniká organické
hnojivo – kompost. Súčasťou nášho života je recyklácia odpadov.
Po triedení skla, plastov, papiera prichádza recyklácia odpadu biologického. Vlastne neprichádza, bola tu vždy.
Kompostovanie je totiž najstaršou známou a popísanou recyklačnou technológiou.
Aj napriek tomu, že rozkladný proces
v kompostovisku prebieha na rovnakej
báze ako v pôde, dokážeme ho technologicky ovládať a zefektívňovať, aby
sme zisk v podobe kvalitného prírodného hnojiva dosiahli v čo najväčšom
množstve a v čo najkratšom čase. Na to
najlepšie poslúži záhradný kompostér.
Vďaka nemu celý proces lepšie koordinujeme, obmedzujeme vplyv vonkajších činiteľov akými sú svetlo,
vietor, vlhkosť, prístup nežiadúcich
živočíchov, hmyzu a podobne. Nie je zanedbateľný estetický dojem.
Apelujeme tuto cestou na občanov,
aby dôslednejšie separovali odpady
v zmysle VZN obce, t.j. triedenie do
kontajnerov na separovaný odpad
podľa druhu odpadu, nakoľko poplatky za ukladanie odpadu na skládku sú
finančne náročné.
Vlasta Hubková
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Znovuzrodenie ochotníckeho divadla v Lozorne
Niekoľko z reakcií a odkazov na FB:
„Chcem sa všetkým veľmi pekne poďakovať za NEZABUDNUTEĽNÝ zážitok
z dnešného predstavenia. Už sa teším na
ďalší.“ (MK)
„Bolo úplne super, určite prídeme aj nabudúce. Najkrajšie bolo, keď na konci všetci
tlieskali a „hluchej babke“ skoro vypadli
slzy od dojatia, plného hladiska a nadšených divákov. Krásne predstavenie, zábavné a super!“ (LH)
„Máme naozaj veľký kultúrny zážitok za
sebou po tomto predstavení. Gratulujem
účinkujúcim a aj režisérovi za dobre vykonanú prácu.“ (PŠ)
„Prežili sme krásny kultúrny zážitok, veľmi dobre sme sa zabavili. Boli ste všetci vynikajúci, vykonali ste kus perfektnej práce.
Už sa tešíme na ďalšie vystúpenie.“ (ES)
Dnešná zostava našich ochotníkov. Zľava hore: B. Šedivý, K. Straková, H. Straková, M. Perinaj,
M. Jánošová, P. Panáková. Dole: I. Mikletičová a Ľ. Tvrdoň

Na začiatku bola myšlienka a
dobrá vôľa. A snaha... Tiež dobrá nálada, čas, chuť, vytrvalosť.
Určite aj dávka talentu, dobrá
pamäť, schopnosť počúvať, prispôsobiť sa či improvizovať.
Neskôr možno pribudla aj únava, občas nechuť, vyčerpanosť
- ale na konci cesty čakala zaslúžená odmena.

Ďakujem všetkým divákom, ktorí sa
prišli na nás pozrieť. Ďakujem za výbornú atmosféru a reakcie, ktoré
sú pre nás povzbudením do
budúcna.
Úspešné predstavenie bolo
výsledkom celoročnej snahy
všetkých divadelníkov, za
čo sa im chcem aj touto cestou veľmi pekne poďakovať.
(Katka Straková)
My vám, milí naši ochotníci,
zo srdca ďakujeme a prajeme
vám ešte veľa úspechov, tvorivých nápadov a vďačných
divákov.

Myslím, že všetci obdivujeme
nasadenie a húževnatosť našich
ochotníkov. Začiatkom decembra sme sa tešili na premiéru
B. Hurajová
už druhej hry, ktorú spolu na- Zľava: H. Straková ako zvedavá suseda Klára a K. Straková ako dcéra
Foto: J. Nagy a V. Straka
študovali. Autorkou námetu aj Katka
scenára hry Hluchá babka je
Katka Straková a dá sa povedať, že jej najlepšie a diváci sa
ho diktoval sám život. Hra je zábavná, im za to odmenili
vtipné scénky z každodenného rodin- obrovským potlesného života bavia publikum až tak, že kom - naozajstným
herci musia občas počkať, kým sa diváci „standing ovation”,
dosmejú. Katka písala každú postavu gratuláciami,
ale
hercovi na mieru a každá z postáv bola hlavne hojnou účasskvelá. No a obsadiť do hlavnej úlohy ťou. Preplnená sála
hluchej babky známu a obľúbenú Lo- v Centre kultúry
zorňanku, temperamentnú pani Martu totiž znamená, že
Jánošovú, ktorá ako jediná hrala v zá- ľudia majú o ochothoráčtine, bola jasná výhra.
nícke divadlo záujem a že mu veľmi
Na javisku im to išlo naozaj výborne. fandia.
Pod režisérskou taktovkou Dušana Poliščáka sa im podarilo dostať zo seba to
M. Jánošová ako „hluchá babka“ a M. Perinaj ako nápadník Mirko
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Povieme áno novému vzhľadu vstupu do našej obce?
Na začiatku bola myšlienka sformulovaná nadšencami zo
združenia PRO-Lozorno o prostredí, ktoré nás obklopuje, o
miestach, kadiaľ denne chodíme - a nemáme z nich potešenie. A ak po kritickom názore nasleduje konštruktívna diskusia zanietených a odborne podkutých ľudí, môžu vzniknúť
veľké veci.
Úmyslom bolo zmeniť zhluk chaoticky (a bez povolení)
umiestnených reklamných tabúľ pred vstupom do našej obce
na dôstojnú uvítaciu bránu, ktorá bude zároveň informovať o
miestnych firmách a poslúži tiež ako budíček pre tých šoférov, ktorý zabúdajú zložiť ťažkú nohu z plynového pedála.
Bola to vízia viacerých z nás a postupne by sa mohla stať skutočnosťou.
V prvom kroku pán starosta Húbek na základe príslušnej legislatívy urobil poriadok s čiernymi stavbami v tomto území.
Následne miestni architekti páni A. Režucha a M. Drahoš v
spolupráci so skúsenými dopravnými inžiniermi manželmi
Braunovcami, záhradným architektom J. Habom a podporou
celého združenia pripravili dva návrhy, ktoré - zatiaľ iba na
papieri – predstavujú, ako by mohol vytýčený cieľ vyzerať v
skutočnosti.
Prvý návrh vytvára vstupnú
bránu do obce pomocou dvojice domčekov (alebo veží),
umiestnených po oboch stranách cesty niekoľko desiatok
metrov pred prvými domami,
s dostatkom priestoru na jednotné reklamné a smerové tabule. Na prvý pohľad drevené
veže by boli vyrobené z betónových plotových prefabrikátov s drevenou štruktúrou
kvôli dobrej údržbe. Striešky
s detailmi ľudovej architektúry by mohli vyjsť z rúk šikovných klampiarov, ktorých
máme v Lozorne hneď niekoľko.

nou grafikou reklamných tabúľ informujú a zároveň nenásilným spôsobom vítajú prichádzajúcich. Symbol brány, ktorou
prechádzame, je dotvorený troma piliermi s vlajkami, ktoré
umocňujú celé riešenie. Sú umiestnené na druhej strane cesty. Konštrukcie sú navrhnuté z prírodného masívneho dreva,
do úvahy prichádza alternatíva z umelecky stvárnených recyklovaných oceľových konštrukcií.

Varianta B: brána do obce tvorená po pravej strane erbom a smerovníkmi
na miestne firmy a po ľavej strane troma piliermi s vlajkami vo farbách
obce

Nočný pohľad na variantu B

Na to, aby plnili svoj účel aj vo večerných hodinách je navrhnuté osvetlenie. Dôležitým kompozičným prvkom oboch
návrhov je aj zelený revitalizovaný trojuholníkový parčík s
výsadbou nových stromov a farebných kvetov.
Obe riešenia majú niečo do seba. V každom prípade budú
znamenať vizuálne atraktívny vstup a zároveň budú psychologicky pôsobiť na vodičov, aby znížili rýchlosť, keď vchádzajú do našej obce. A boli by dobrou reklamou pre miestne
firmy, pretože využijú produkty a zručnosť našincov.
Tak čo poviete, Lozorňania – páčil by sa vám takýto vstup do
obce?

Varianta A: vežičky po oboch stranách cesty tvoria vstupnú bránu do obce
a zároveň slúžia ako smerovník pre miestne firmy

Druhý návrh umiestňuje dominantnú, ale zároveň ľahkú
konštrukciu tesne na vstup do obce. Erb obce spolu s jednot-
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Zatiaľ sme však iba na pol ceste. Najlepšie riešenie musí vybrať a schváliť okresná dopravná komisia aj obecné zastupiteľstvo. Reakcie obecných poslancov aj pána starostu sú pozitívne, podpora miestnych podnikateľov aj širokej verejnosti
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bol pekný začiatok a povzbudenie do našej ďalšej činnosti.

dokončenie zo str. 6

bude prediskutovaná na pripravovanom stretnutí na obecnom úrade. Všetci ste vítaní.

Za Pro-Lozorno M. Drahoš
Vizualizácie pripravil: A. Režucha

V Pro-Lozorno riešime aj iné, s dopravou v obci súvisiace témy. Pripravili sme
podnet na Národnú diaľničnú spoločnosť
ohľadne umiestnenia prehľadných smerových tabúľ od diaľnice – smer autoparky, aby nás už neobťažovali „zablúdené“
kamióny. Trápi nás aj neprehľadný zjazd
z diaľnice, bezpečnosť pri hlavnej T križovatke, nebezpečné autobusové zastávky
a iné možné vylepšenia verejných priestranstiev.
Vieme, že všetko sa nedá urobiť naraz,
snažíme sa pracovať postupne a odsúhlasený a zrealizovaný nový vstup do obce by Revitalizovaný trojuholníkový parčík s výsadbou nových stromov

Aj pieskom sa dá maľovať

Takéto pekné prianie nám pani Eva namaľovala

Posledná tohtoročná Rozprávková nedeľa v Centre kultúry Lozorno bola
netradičná. Okrem zaujímavého programu – Vianoce maľované pieskom
prišiel medzi deti aj Mikuláš.
Program Vianoce maľované pieskom

Deti boli veľmi šikovné

je príbehom Božieho dal balíček sladkostí a tiež voňavé jabĺčnarodenia a emotívnej ko.
atmosféry vianočného času. Priamo
pred našimi očami
vznikali nádherné
obrazy
maľované
pieskom, ktoré sa
prelínali a zanikali,
aby vznikli nové.
Príbeh bol unikátny svojim umeleckým
stvárnením.
To všetko nám pred- Anjelikovia pomocníci
viedla jedna z najtalentovanejších umelkýň Touto cestou chceme poďakovať sponPetrohradskej školy Piesočnej animácie zorom, ktorí prispeli na sladkosti pre
Eva Aibaz.
deti. Sú to: firma Haramia, R. Bordák,
R. Kovanič, p. Vicena, P. Svitnič, , I.ŠiPo predstavení prišiel medzi deti Miku- mek ml., Coop Jednota, K. Bočevová a
láš aj s tromi anjelikmi pomocníkmi a jeden nemenovaný darca.
každému kto sa nehanbil a povedal mu
peknú básničku či zaspieval pesničku
B.H.
Foto: T. Végh

Deti si po predstavení mohli sami vyskúšať maľovanie pieskom
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Piesňou oslávili 40 – tu jeseň svojho účinkovania
Ako už býva zvykom, v októbri, ktorý
je Mesiacom úcty k starším, kultúrna
komisia pripravila pre našich seniorov
posedenie s programom. Tentokrát sa
o celý kultúrny program postarali naše
domáce spevácke zbory – Ženský spevácky zbor z Lozorna, spevácky zbor
LOZA a mužský spevácky zbor Enem
Tak. Výnimočné to bolo najmä tým, že
Ženský spevácky zbor oslávil už svoju
40-tu jeseň a zároveň sa dôstojne a dojemne rozlúčil so svojim publikom.

seň v roku 1976
pri
príležitosti
volieb.
Nasledovali vystúpenia na
obecných akciách,
ako boli Februárové udalosti, MDŽ,
VOSR, kultúrne
programy na výročných členských
schôdzach dedinských organizácií
20. výročie založenia zboru

Národného frontu,
Jednotného
roľníckeho družstva,
D re vo i n d u s t r i e ,
Jednoty - spotrebného družstva, pri

aj do tohto súboru. Preorientovali sa
viac na folklór. Krojované od roku 1990
účinkovali na Záhoráckych slávnostiach v Malackách, otvorení Záhoráckeho plesu v PKO v rokoch 1993 a 1994,
účinkovali na letných slávnostiach s

Pred Obecným úradom

Keď začínali, chceli byť vzorom pre svoje
deti, chceli ich naučiť spievať slovenské
pesničky a robiť radosť iným. Začínali na
obecnej pôde, no potom prichádzali ďalšie
výzvy a pozvania a vystupovali na rôznych
podujatiach v rámci okresu či kraja. Hovorí sa, že piesňou sa dá smiať, smútiť i
radovať. To všetko už okúsili. Radosť zažívali zo spoločných zájazdov, ale i smútok,
keď na poslednej ceste odprevádzali svoje
kamarátky... Ich piesne si vždy našli poslucháča. Naše ženy – speváčky.
Trocha z histórie:
Ženská spevácka skupina prvýkrát
verejne vystúpila s programom na je-

družobných návštevách z Moravy
a zo Sovietskeho
zväzu. Účinkovali
na rôznych oslavách v Dome odborov, Dňa baníkov
v Hodruši Hámre, Záhorácke slávnosti na Kamennom mlyne (júl 2001)
v Bratislave, na
sviatku Jiřín v severných Čechách.
Zúčastňovali
sa
prehliadok súborov
v rámci okresu a
kraja. V spolupráci
s MNV sa podieľali
na uvítaní obča-

Vystúpenie po primičnej sv. omši novokňaza S. Hurbaniča

10. výročie založenia zboru
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nov do života, na
sobášoch, zlatých
svadbách, oslavách
okrúhlych výročí
na obecnej pôde.
Po Nežnej revolúcii
nové vetry zaviali

Bystričanmi pri muzike v Záhorskej
Bystrici. Tiež na slávnosti Pomoravia
v Jablonovom, v Rakúsku a v Stupave.
Nechýbali na oslavách M.R.Štefánika,
oslavách štátnosti, oslave Ľudovíta
pokračovanie na str. 9
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Na pódiu spolu so speváčkami zo zboru LOZA a so spevákmi zo zboru
Enem Tak pri príležitosti 40. výročia zboru

40. výročie založenia zboru

Štúra v roku 2006 v Jablonovom, tiež v Jablonovom na oslave
výročia majstra Želipského. Pravidelne nám spievali na Deň
matiek. Krojované nám zaspievali aj po primičných omšiach
našich novokňazov, v repertoári mali aj sakrálne piesne pri
vianočnej jasličkovej pobožnosti a na vystúpení v Mariánke.
Spievali piesne troj aj štvorhlasné, spievali v poľštine, v ruštine, Tula – rula v švédčine, v taliančine i náročné Exultate iusti
v latinčine. Vypočuli sme si od nich veľa krásnych piesní o
matke, o domovine, o rodnom kraji. Ťažko by bolo vyratúvať
všetky nimi organizované kultúrne spoločenské akcie v obci.
Prežili sme spolu s nimi ich oslavy 10., 20., 25., 30., 35. a
teraz 40. výročia od založenia súboru.
Zo srdca im ďakujeme za piesne, ktoré pohladili dušu, za
roky, ktoré nám s láskou venovali a prajeme im veľa zdravia, radosti a zaslúženého oddychu – samozrejme s piesňou na perách a v srdci.

Na 40. výročie založenia zboru prišli aj niektoré ich bývalé členky a na
konci si spolu zaspievali

Kultúrna komisia, podklady T.M.
Foto: archív T.M., V. Valach

Rozhodnite, ako sa použijú podielové dane
Celé leto som rozmýšľal, ako umožniť občanom Lozorna rozhodovať o
veciach verejných. Inak povedané: ako
zmeniť to, že ľudia idú raz za štyri roky
k voľbám a tým sa končí ich možnosť
spolurozhodovať o živote, či financiách
obce.
Tradičné nastavenie riadenia samosprávy nevyužíva potenciál, múdrosť,
skúsenosti ľudí žijúcich v obci. Deviati
poslanci nie sú odborníci na všetko.
Ani pri ich najlepšej vôli. Mnohí ľudia
hovoria, že ľudia aj tak nemajú záujem
o správu veci verejných. Majú pravdu.
Pýtam sa - prečo je to tak?
Pýtame sa ľudí na ich názor? Chceme,
aby ľudia mali možnosť ovplyvniť rozhodnutia? Hľadáme nové možnosti ako
ich zapojiť do rozhodovacieho procesu?
Sme v tom vytrvalí?
Prišiel som na jedno z možných riešení. Každého trápi v obci niečo iné,
jedna vec však trápi všetkých. Komu
a ako obec prerozdeľuje dotácie, ktoré
pochádzajú z podielových daní. Čo tak
vtiahnuť občanov do rozhodovania o

prerozdelení dotácií? Tieto dotácie sú
použité na podporu verejno-prospešných organizácií (materské centrum,
futbalový klub, turistický klub, Klub
dôchodcov a iné). To sa ľudí predsa
priamo týka. Obec dostáva podielové
dane od štátu podľa počtu obyvateľov s
trvalým bydliskom v obci. Prečo sa nepýtame občanov na ich názor? Podobný
model predsa už funguje, keď rozhodujeme o 2% z dane z príjmov. Alebo v
iných samosprávach vťahujú občanov
do tzv. participatívneho rozhodovania.
Možno sa pýtate, prečo by mali ľudia
rozhodovať práve o dotáciách. Je na to
niekoľko dôvodov:
• Občania rozhodnú o tom, KTORÉ
organizácie dostanú peniaze od obce a
KOĽKO.
• ZNÍŽIME možnosť ovplyvňovania
poslancov pri rozhodovaní (ťažšie je
ovplyvniť cca 2 100 občanov ako 9 poslancov) .
• Organizácie, ktoré môžu dostať dotácie, budú musieť viac informovať ľudí,
byť aktívnejšie, prezentovať svoju činnosť občanom, získavať si ich dôveru.

• Každý má rovnaké šance.
• Nikto už nebude na nikoho nadávať.
Preto som pripravil model pre našu
obec, ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom na novembrovom
zasadnutí. V krátkosti ide o to, že ľudia
s trvalým pobytom v Lozorne (t.j. voliči) budú rozhodovať, ktorej organizácii
v Lozorne venujú svoj podiel z podielových daní.
Ako to bude fungovať? Ľudia budú
môcť DAŤ HLAS TEJ ORGANIZÁCII,
KTORÁ JE PRE NICH PRÍNOSOM,
SVOJEJ OBĽÚBENEJ ORGANIZÁCII,
ČI KLUBU. Hlasovanie bude prebiehať
elektronicky ale aj prostredníctvom
tlačených hlasovacích lístkov. V prípade, že ľudia nevyužijú svoju možnosť
rozhodnúť o svojom podiele, rozhodnú
za nich poslanci.
Detailné informácie o hlasovaní dostane každý občan do schránky na hlasovacom lístku. Zároveň budú zverejnené
v Spravodaji obce.
Ľuboš Tvrdoň
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Čo nového u škôlkárov
Ani sme sa nenazdali a do našej škôlky zavítal mesiac november. Privítali sme ho divadelným predstavením Malí huncúti,
ktoré bolo zamerané na zdravú výživu. Prostredníctvom pesničky sme sa oboznámili s tým ako sa zdravo stravovať, že je
potrebné jesť veľa ovocia, zeleniny a hlavne dodržiavať pitný
režim.

ruky k dielu a pozbierali plné vrece odpadu, ktorý sme odniesli do kontajnera.

Návšteva v škole...

„Malí huncúti“ počas predstavenia Malí huncúti

Sláčikové kvarteto to je názov hudobného koncertu, ktorým
sme deťom spestrili život v škôlke. Oboznámili sa s hudobnými nástrojmi, z čoho sa skladajú, naučili sa, čo robí dirigent
a ako sa majú správať na koncerte. Hraním divadielka boli
deti priamo zapojené do činnosti a prežili dopoludnie plné
zábavy a radosti.

V rámci učebnej témy Ja a svet práce 5-6 ročné deti i tento
rok navštívili prvé triedy ZŠ a školskú kuchyňu. Zoznámili
sa s ich prostredím, pozorovali prácu učiteľky v škole i prácu
pani kuchárok, ktoré pre ne práve pripravovali výborný obed.
Predškoláci pripravili pre svojich kamarátov, pani učiteľky a
aj tety kuchárky malé darčeky. Prváci tiež nezaháľali a tak
isto zhotovili milé darčeky. Tety kuchárky ich zasa zohriali
teplým čajom.

... a v školskej jedálni
Hudobný koncert Sláčikové kvarteto

Jesenné slnko a čerstvý vzduch nás vylákali na krátku vychádzku do neďalekého lesíka. Pozorovali sme prírodu, spoznávali stromy, počúvali spev vtákov, dýchali čerstvý vzduch a
pripomenuli sme si ako sa správame v lese. No nevyhli sme
sa ani negatívam, ktoré môžeme v lese vidieť - a to sú skládky odpadu. Preto už od útleho veku vedieme deti k tomu, že
prírodu musíme chrániť a nie devastovať. A tak sme priložili

Zo šatní a okien sa postupne vytratila jesenná výzdoba. Šarkany pomaly odleteli do škatúľ a vymenili ich motívy, ktoré
sú predzvesťou dlho očakávaných vianočných sviatkov. Museli sme sa poponáhľať, lebo Mikuláš už zvonil rolničkami,
aby potešil deti. Starý dobrý dedko bol ku každému láskavý,
deti odmenil nielen balíčkom, ale aj milým slovom a povzbudením, hlavne tých menej odvážnych. Deti si zas pripravili

Mikuláš nám priniesol sladké maškrtky
pokračovanie na str. 11
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množstvo básničiek a pesničiek, ktorými potešili Mikuláša.
Radosť a dobrá nálada vládla celé dopoludnie, lebo čakanie na
Mikuláša sme si spríjemnili divadielkom O rukavičke.
Naša materská škola v adventnom čase rozvoniavala vanilkou a škoricou. Deti s pomocou pani učiteliek piekli medovníčky, zdobili triedy, šatne aj vianočný stromček. Podľa
ľudového zvyku Na Luciu povymetali všetky kúty v každej
miestnosti, aby zahnali temné sily. No hlavne sa tešili na via-

Spravodaj obce Lozorno
nočnú besiedku, tú pre ne pripravili pani učiteľky. Spoločne si
zaspievali vianočné koledy, ochutnali medovníčky a rozbalili
darčeky od Ježiška.
Očakávanie a radosť boli ako vždy neopísateľné.
A po všetkých týchto aktivitách sa tešili na príchod Ježiška
do našich domácností a tiež na zimné prázdniny, ktoré ich
čakali.
Kolektív MŠ
Foto: Silvia Polášová

U Mažoretiek Soffi Lozorno je stále rušno
Áno, je to presne tak. Len čo sme sa v
septembri predviedli na našom Galavečere, začali sme od októbra usilovne
nacvičovať nové choreografie. Tento
školský rok navštevuje krúžok mažoretiek 52 dievčat – 39 dievčat zo ZŠ a
13 dievčatiek je v prípravke v Materskej
škôlke. Tréningy máme podľa vekových kategórii 2-krát do týždňa a keď je
voľná telocvičňa, tak sú aj mimoriadne
tréningy.
No ale aj tak, pri nacvičovaní nových
choreografií sme neodolali a išli sme si
zmerať sily (ešte so starými tančekmi)
na súťaž do Púchova. V októbri sa totiž
konala mažoretková súťaž pod názvom
Memoriál Janky Jakubíkovej, kde sme
sa zúčastnili síce prvýkrát, ale veľmi sa
nám tam páčilo - a to hlavne preto, lebo
sme si odtiaľ priniesli medaily. Naša Johanka Iváková súťažila so svojím sólom
v kategórii deti a hneď na svojej prvej
súťaži získala krásne druhé miesto,
pričom na zlatú medailu jej chýbalo iba
0,30 boda. A naše juniorky a seniorky
konkrétne – V.Hricová, V.Šusterová,
D.Hoozova, A.Garajová, M.Hurbaničová a P.Výboštoková - obsadili tretie
miesto so svojou mini formáciou v kategórii junior. Veľmi sa nám tam páčilo
a zhodli sme sa na tom, že aj budúci rok
určite na túto súťaž pôjdeme.

Na súťaži sme boli úspešné

Jednu krásnu novembrovú nedeľu sme
zase strávili na twirlingovom seminári
- zjednodušene povedané, dievčatá sa
učili nové a hlavne náročnejšie prvky s
paličkou pod dohľadom troch cvičiteliek z Čiech. Sú to sestry Terezka a Kris-

Počas twirlingového seminára

tína Rejlové a Eva Auersvaldová - všetky tri sú držiteľky titulu Majster ČR v
twirlingu, niekoľkonásobné držiteľky
titulu Majster ČR v mažoretkách a niekoľkonásobné držiteľky titulu Majster
Európy i sveta. Každá sa venovala svojej skupine dievčat, a preto to malo pre
nás veľký prínos a i keď sme večer odchádzali unavené domov, tak to určite
stálo za to a budúci rok si to určtie zase
zopakujeme. Aby sme sa vedeli navzájom podporiť a podržať, ale hlavne mať
spoločného tímového ducha, máme na
našich akciách
klubové tričká,
za ktoré chceme poďakovať
pánovi Richardovi Rybárovi
– IDYLA Café
& Restaurant a
tiež sa chceme
poďakovať ŠK
Lozorno za poskytnutie sály.

ešte v roku 2015, bolo naše stretnutie
s Mikulášom. Prišiel za nami ozajstný
Mikuláš s anjelikom a čertom a priniesli nám aj veľa darčekov. My sme
im zase vďačne zatancovali a zaspievali. Okrem toho, že každá z nás dostala
balíček sladkostí, ako
klub sme dostali od
Mikuláša ešte aj banner s názvom nášho
tímu, ktorý budeme
nosiť na každú akciu
a súťaž. Po odchode
Mikuláša sme mali
diskotéku, kde sme sa
do chuti vytancovali a
vybláznili. A keď večer
prichádzali rodičia pre
mladšie dievčatá, tak
máloktorej sa chcelo
ísť domov.
Všetky tieto akcie, ktoré máme, sú len
vďaka našim mamičkám (ale aj oteckom), ktorí našej vedúcej ochotne pomáhajú, začo im chceme veľmi pekne
poďakovať. Ale tiež by sme chceli poďakovať dvom občanom Lozorna, ktorí
nám finančne vypomohli, aby sme
mohli takto krásne tráviť naše spoločné
chvíle.
Vaše Mažoretky SOFFI Lozorno a vedúca
Dana Hurbaničová

Poslednou akciou, ktorá bola Mikuláš prišiel aj medzi nás
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Zo života základnej školy
výkonov do malých skupín
a na konci kurzu všetci veselo šantili už bez pádov. Za
snahu, odvahu a vytrvalosť
dostali žiaci diplom a sladké
„kinderko“. Na kurze sprevádzali žiakov pani učiteľky
Chodelková a Krištofová.

Vianočná besiedka
Tíško prichádza ten nádherný čas...
Stretávajú sa rodiny, príbuzní a známi.
Aj my sme si preto 16.decembra 2015
pripravili pre našich rodičov besiedku,
v ktorej sme sa spolu so Snehulienkou
a trpaslíkmi preniesli do rozprávkovej
krajiny. V nej sme si oddýchli od každodenných starostí a strávili sme tento
predvianočný čas pri piesňach, vianočných príbehoch i tancoch. Veríme, že
sme rodičov aspoň trochu potešili, pretože radosť a dobrá nálada sú potrebné
pre všedné i sviatočné dni.

Súťaž „Vianočné kúzlo“
V tomto predvianočnom čase sa naši
prvostupniari zapojili do súťaže Stromu života s názvom „Vianočné kúzlo“.
Ich úlohou bolo vytvoriť
vianočné ozdoby,
ktoré museli byť
vyrobené len z prírodného materiálu.
Našim
zručným
žiakom sa podarilo
vytvoriť krásne vianočné ozdoby a my
veríme, že ich diela
budú aj medzi ocenenými.

ka. Tento maskot ich bude počas celého školského roka sprevádzať na ceste
zbližovania sa s prírodou. Bude pre
nich pripravovať rôzne eko - súťaže, na
ktoré sa naši žiaci už teraz veľmi tešia.
V tejto peknej, tvorivej súťaži sme získali krásne 3. miesto. Všetkým, ktorí sa
na tvorbe maskota podieľali veľmi pekne ďakujeme!

Hodina deťom 2015

Kurz korčuľovania
Naši druháci si pripravili korčule, prilby, chrániče a s chuťou si užívali zimu
aspoň na ľade. Štadión V. Dzurillu
v Bratislave ponúkal kurz, na ktorý
sme sa prihlásili v dňoch od 8.12. do
14.12.2015. Niektorí sa postavili na
korčule po prvýkrát, iní sa už zdokonaľovali. Inštruktori rozdelili deti podľa
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Stromáčik klubáčik
V tomto školskom roku sa do klubu
Bobríci, ktorý patrí pod OZ Strom života pridali aj naši najmenší žiaci z prvého a druhého ročníka. OZ Strom života
vyzvalo svojich členov, aby si vytvorili
svojho maskota Stromáčika - klubáči-

V tomto školskom roku
sme sa opätovne zapojili
do verejnej zbierky Hodina deťom 2015. Je to už
17. ročník celonárodnej
zbierky, ktorá sa koná v
uliciach celého Slovenska. Uskutočnila sa 4.
decembra 2015 a v uliciach Lozorna sme mali
12 dobrovoľníkov z 8. a
9. ročníka spolu s pani
učiteľkou Hardoňovou.V tomto roku
sme s Vašou pomocou pomohli podporiť projekty, ktoré pomáhajú deťom a
mladým ľuďom čiastkou 238,25€. ĎAKUJEME!
pokračovanie na str. 13
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Svätý Mikuláš u nás v škole
„Mikulášku, dobrý strýčku, modlím
sa....“, táto pieseň sa ozývala z celej
našej školy v piatok 4.12.2015. Pýtate
sa prečo? V tento deň žiaci 9.A spolu
s triednou učiteľkou Mgr. Bocánovou
pripravili pre všetkých žiakov a zamestnancov školy Mikulášske prekvapenie.
Mikuláš v sprievode anjelov a čertov
chodil po cestičkách vedúcich do jednotlivých zákutí našej školy a za peknú

Spravodaj obce Lozorno

básničku a pesničku odme- nil
každého sladkosťou. Mikuláš
so svojou skupinou anjelov a
čertov si na sladkosti získali
finančné prostriedky vlastnou aktivitou. Zorganizovali
v stredu 1.12.2015 Mikulášsku burzu na ktorej predávali
hračky, ktoré už dávnou nepoužívajú. Žiakom 9. ročníka
a ich pani učiteľke veľmi pekne ďakujeme za krásnu akciu.
Text a foto: ZŠ Lozorno

Oznam pre rodičov a deti
Od 1. 2. 2016 otvára svoje brány náš nový LOZORŇÁČEK –
Centrum detí a rodiny v Lozorne, ktorý
-ne privíta
tak malé, ako aj väčšie deti a ich rodinných príslušníkov na
adrese Športové námestie /budova zdravotníckeho strediska/.
Pridajte sa k nám!

 Aktivity pre najmenšie deti
/0-3 roky/- herňa, kurzy
 Aktivity pre väčšie deti
/škôlkari, školáci/
 Aktivity pre rodičov
/prednášky, besedy, kurzy
atď./

Centrum
detí a rodiny
v Lozorne
L O Z O R Ň Á Č E K

 Spoločné „rodinné“ výlety,
dovolenky, podujatia
 Špeciálne aktivity pre
mamičky /aj pre budúce/,
vrátane kreatívnych kurzov
 Priestor aj pre Vaše
individuálne aktivity týkajúce
sa detí a rodiny
Priestor pre rozvoj
komunitného života v Lozorne,
nadväzovanie kontaktov s
ľuďmi s podobnými radosťami
aj starosťami, vzájomné
zdieľanie a odovzdávanie
skúseností,...

V nových
priestoroch na
Športovom námestí!

. . . aby sa nám v
Lozorne žilo ešte
lepšie!

Ak máte nápady na
fungovanie nášho centra
alebo „iba“ otvorené srdce
sa zapojiť svojou
dobrovoľníckou pomocou
rôznorodou formou,
budeme radi, ak nám
napíšete. Pretože
Lozorňáček je tu pre Vás
a bude taký, aký si ho
spolu vytvoríme!!!
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Z denníka obecnej polície
- OP zabezpečovala miesto požiaru
osobného motorového vozidla zn. Opel
Astra combi, striebornej farby. Požiar
lokalizovali príslušníci HaZS Bratislava
– Dúbravka. Cudzie zavinenie bolo vylúčené. Vec na mieste prevzali príslušníci OO PZ Stupava. Ku zraneniu osôb
neprišlo.

November
September
- Obecná polícia preverila oznámenie,
že na križovatke ciest MA-Stupava-Lozorno sa nachádza čierne BMW a
osádka zastavuje vozidlá. V blízkosti
Artézskej studni bolo uvedené vozidlo
kontrolované, jednalo sa o občanov Rumunska, ktorí boli po kontrole z miesta
vykázaní.
- Hliadka riešila priestupok na úseku
BaCP a to parkovanie ťahača s návesom na ul. Riadok. Vybavené na mieste
dohovorom.
- Oznámená dopravná nehoda dvoch
MOVO medzi obcami Lozorno - Zohor,
hliadka na mieste spolupracovala pri
riadení dopravy.
- Počas kontroly extravilánu obce bolo
v lokalite Artézska studňa zistené
budovanie základov pravdepodobne
pre budúci pútač, na mieste bol zistený ako zhotoviteľ občan z Marianky.
Menovaný bol predvolaný k podaniu
vysvetlenia k starostovi obce.
- O 22:10 hod. oznámil občan z ul. Karpatskej rušenie nočného kľudu z Mlyna
na ul. Zvončínskej. Preverené, vec vybavená na mieste.
- Vo večerných hodinách hliadka dostala oznámenie o pohybe osôb pri kontajneroch na zber šiat pri MŠ, na mieste
zistená osoba bytom ul. Jelšová. Vybavené dohovorom na mieste.
- Vyrozumená Sloboda zvierat, ktorá
prevzala 2 ks odchytených cudzích psov
v obci.
- Preverenie oznámenia občianky z Lozorna, že na ul. Novej našla muníciu
pravdepodobne z II. sv. vojny (náboje a
iné). Vec prevzala polícia OO PZ Stupava a pyrotechnik z KEÚ Bratislava, ktorý muníciu zaistil.
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- Hliadke bola nahlásená dopravná nehoda v ul. Zohorská, kde došlo k poškodeniu verejnoprospešného zariadenia
(elektrorozvádzača) a oplotenia rod.
domu nákl. motorovým vozidlom (ťahač s návesom). Na miesto bola privolaná hliadka ODN PZ Malacky, ktorá na
mieste vykonala zákl. úkony a podrobila vodiča dych. skúške na prítomnosť
alkoholu v dychu – výsledok negatívny.
Na mieste bolo vodičovi zadržané vodičské oprávnenie pre spáchanú materiálnu škodu a útek z miesta dopravnej
nehody.

- Hliadka bola požiadaná o spoločný
zákrok s policajnou hliadkou OO PZ
Stupava medzi obcami Lozorno a Jablonové, nakoľko sa na ceste nachádzala
osoba v značne podnapitom stave.
- Nahlásené poškodenie kovového stojana na bicykle pred OU. Pomocou kamerového systému zistené, že to zavinil vodič bieleho mikrobusu, ktorý pri
cúvaní narazil zadnou ľavou časťou do
stojana, pričom ho vytrhol a z miesta
odišiel. Vykonaným šetrením bol zistený páchateľ, ktorý bol riešený v blokovom konaní.

Október
- OP telefonicky žiadali policajti z OO
PZ Stupava o asistenciu pri vykonaní sl.
zákroku na ul. Jelšová, kde malo dôjsť k
napadnutiu osoby. Na mieste bolo zistené, že osoba, ktorá pochádza zo Stupavy mala spadnúť a poraniť sa. Privolanou RZP bola prevezená na ošetrenie
do NsP BA-Kramáre.
- Hliadka zabezpečovala v súčinnosti
s Lozorno s.r.o. cestnú premávku na
ul. Staničnej pri príležitosti Medzinárodného dňa behu, kde behali žiaci ZŠ
Lozorno.

- Hliadke bolo telefonicky oznámené,
že na ceste ako sa ide do bývalých kasární Rómovia kradnú drevo. Preverené
na mieste, oznam sa
nezakladal na pravde.
- V nočných hodinách oznámená výtržnosť v BOWLING
Bar, kde sa mal občan z Lozorna hrubo
správať k ostatným
hosťom, menovaný
bol vyzvaný k opusteniu
zariadenia.
Vybavené na mieste
dohovorom.
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Na Katarínskej zábave sa tancovalo do rána
Poľovnícke združenie Podhorie Lozorno okrem svojich aktivít v prírode v
okolí našej obce každoročne organizuje
aj tradičnú poľovnícku zábavu. Spokojnosť jej účastníkov s jej minulým ročníkom nás podmienila aj tento rok zvoliť
si termín konania zábavy v čase približne mesiac pred vianočnými sviatkami,
kedy bolo zvykom v obci oslavovať takzvané „zimné hody“, a to 21. novembra.
Vzhľadom na predpokladanú účasť bol
vybraný už tradične priestor Kultúrneho domu v Lozorne, ktorý bol pred
samotným konaním zábavy naaranžovaný v poľovníckom duchu a to vrátane
umiestnenia stromov v sále.

Samotná zábava začala trúbením slávnostných poľovníckych fanfár na lesné
rohy. Všetkých hostí následne privítal predseda poľovníckeho združenia
Podhorie Lozorno pán Ján Haramia
a následne sa im prihovorila aj naša
osvedčená spoluorganizátorka a konferenciérka pani Adriana Jánošová.
V závere príhovorov boli hostia vyzvaní
do tanečného kola, čo vzápätí aj využili. Hudobnú produkciu zabezpečovala
skupina Relax z Radošoviec, ktorá do-

liteľne aj tombola, kde je súčasťou
množstva cien aj nemálo cien vo forme
diviny z nášho poľovníckeho revíru. Na
pomyselnom „ výrade“ boli okrem zajacov, bažantov a kačíc aj dve špeciálne
ceny. Bola to danielka a diviak, ktorých
výhercovia neskrývali nadšenie z ich
výhry.

kázala zaujať prítomných a udržať ich
na tanečnom parkete zmesou hudobných žánrov, v kto-

rých si každý našiel
to svoje. V krátkych prestávkach hostia
využili na občerstvenie služby bufetu
pri vstupnej časti kultúrneho domu.
Súčasťou občerstvenia bolo i podanie
večere, zostavenej - ako inak – zo špecialít z diviny. Veríme, že všetkým hosťom chutilo a prispelo to k umocneniu
celkového zážitku z poľovníckej zábavy.
Krátko pred polnocou prišla na rad aj
pôsobivá laserová show v podaní dua
Aratron Aspis. Do programu našej zábavy patrí neodmys-

Po ukončení losovania tomboly opäť
hostia pokračovali v zábave na tanečnom parkete. Je zrejmé, že sa im táto
spoločenská aktivita páčila, nakoľko tí
najvytrvalejší zostali vo víre tanca až do
skorých ranných hodín a na ich žiadosť
pridala skupina Relax niekoľko piesní
takpovediac nad plán.

S radosťou môžeme konštatovať,
že naša Katarínska zábava má stále
svojich skalných priaznivcov, pričom
dúfame, že pri budúcom ročníku budeme môcť privítať ďalších návštevníkov. Dovoľte nám na záver aj touto
cestou poďakovať za všetku hmotnú a
nehmotnú pomoc všetkým sponzorom
a najmä obci Lozorno pri organizácií
poľovníckej zábavy.
P. Mikulášek
Foto: Štefan Jančár

| 15 |

Spravodaj obce Lozorno

ročník XIII : číslo 6 : november/december 2015

Rubrika zdravého životného štýlu
Ako skrotiť sacharidy v našej strave?

Na začiatok treba povedať, že sacharidy patria medzi základné zložky v
našej strave, okrem nich ešte bielkoviny, tuky, minerály, vitamíny a voda,
o ktorých si bližšie povieme v ďalších
častiach. Ako prvé však rozoberieme
práve sacharidy, ktoré sú podľa môjho
názoru tou najproblematickejšou zložkou stravy.
Možno sa pýtate - prečo práve sacharidy, keď sa vraví, že tuk v strave nám
spôsobuje obezitu? Dnes už vieme, že
tento mýtus je vyvrátený, pretože hlavným problémom sú práve sacharidy. Aj
keď nič netreba brať iba z jedného uhla
pohľadu, je náhoda, že za posledných
50 rokov vzrástla spotreba cukru aj výskyt obezity o 50 %? Treba spomenúť aj
cukrovku 2.typu, keďže štatistiky ukazujú, že do roku 2035 vzrastie jej výskyt
o 55%. Minimálne polovici prípadov
by sa dalo zabrániť zdravším životným štýlom. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie môžeme až zhruba

55-65 % energie prijať vo forme sacharidov, tvoria tak najväčšiu časť denného príjmu živín. Sú najpohotovejším
zdrojom energie pre svaly a mozog (vo
forme glukózy), ktorý je do určitej miery od sacharidov závislý. Zúčastňujú sa
rôznych metabolických pochodov v našom tele a vieme ich uložiť na neskoršie
využitie. To je pravda, možno však už
tušíte, že nie je sacharid ako sacharid.
Tie sa rozdeľujú na jednoduché a zložené. Medzi jednoduché zaraďujeme glukózu, fruktózu a sacharózu, po ich konzumácií rýchlo stúpne hladina glukózy
v krvi; k zloženým patrí škrob a vláknina, pričom uvoľňovanie glukózy je postupné. Aby sme si to lepšie vedeli predstaviť, môžeme použiť tzv. glykemický
index (GI), ktorý sa určuje ku každej
potravine a hovorí o tom, ako rýchlo
sa glukóza po konzumácií daného jedla
dostane do krvi. Hodnotí sa v škále od
0 do 100, pričom potraviny s hodnotou
do 55 majú nízky glykemický index, od
56- 69 stredný a od 70 do 100 majú vysoký glykemický index. Po konzumácií
jedla s vysokým glykemickým indexom
sa nám cukor resp. glukóza rýchlo dostane do krvi vo veľkom množstve, no
čím je GI nižší, tým je vstrebávanie cukru v tele pomalšie. Potraviny s vysokým
GI sa tiež nazývajú vysokosacharidové,
obsahujú minimum živín pre telo, rýchlo po nich vyhladneme, ich prebytok sa

v tele môže ukladať v podobe tuku v
oblasti brucha a zadku, ale za to chutia
veľmi sladko. Pravidelní konzumenti jednoduchého cukru, podobne ako
drogovo závislí, potrebujú stále vyššie
dávky. Takýto typ sacharidov je vhodný pre vrcholových športovcov, ktorí
potrebujú rýchlo doplniť energiu počas
výkonu. Ak sa však práve nechystáte
na maratónsky beh, tú tyčinku môžete
pokojne odložiť, nepotrebujete ju.
Ako si teda správne vybrať, čo jesť?
Zvoľte si potraviny s nižším GI, teda
celozrnné obilniny, strukoviny, ovocie
a zeleninu. Skúste sa vyhýbať jedlám
z bielej múky, bieleho cukru a bielej
ryže, pretože z nich bola väčšina živín
odstránená a GI majú vysoký. Vyhýbajte sa aj sladeným nápojom, všetkým
druhom džúsov, ochuteným jogurtom,
vysmážaným jedlám, sladkostiam, alkoholu. Nebojte, ešte stále je šanca dobre sa najesť. GI sa zvyšuje s dĺžkou varenia a pečenia, s odstránením šupiek,
naopak znižuje sa vtedy, ak sacharid
kombinujeme so zdravými tukmi ako
napr. orechmi alebo olivovým olejom.
Takouto úpravou stravy dokážete ľahko schudnúť zopár kíl, no najmä urobíte viac pre svoje zdravie. Potom ani
nezaškodí, ak si príležitostne doprajete
niečo nezdravé, veď ako sa vraví, všetko
s mierou.
Patrik Húbek

Chráňme spoločne prírodu
Aj v okolí našej obce máme krásne prírodné zákutia, v ktorých sa radi pohybujeme. Nespúšťajme však z mysle, že
tieto zákutia sú aj domovom pre zver,
o ktorú sa snažíme my poľovníci celoročne starať a zveľaďovať jej stavy. Radi
by sme vás aj touto cestou poprosili,
aby ste nám boli v tejto našej snahe nápomocní pri každej návšteve prírody.

Hádam pre každého človeka je predstava pobytu v prírode spojená s predstavou oddychu a načerpania nových síl.
A to bez ohľadu na to, či je tento človek
poľovníkom, alebo nie.
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Osobitne apelujeme na majiteľov štvornohých miláčikov, ktorí navštevujú prírodu spoločne s nimi. Aj my poľovníci
sme majiteľmi psov a vieme, aké silné
citové puto má majiteľ a jeho blízki k
psovi a ako sa im dokáže psík odplácať
svojou láskou. To však neznamená, že
mu môže dovoliť pohybovať sa v poľovníckom revíre bez vôdzky alebo že mu
dokonca nezabráni štvať zver. A že sa
tak môže stať, dokumentuje aj priložený záber, kedy bola opakovane mladá,

neskúsená zver strhnutá v lokalite nad
priehradou pri vinohrade psom alebo
psami, ktoré sa zatiaľ nepodarilo identifikovať. Nie je možné vylúčiť ani to, že
sa jednalo o túlavé psy bez majiteľa.
Našťastie aj na takéto prípady pamätá
právny predpis na úseku poľovníctva
a v prípade potreby sme ho povinní
my poľovníci aplikovať v plnom rozsahu. Chceme však apelovať na všetkých
priateľov prírody, aby sa neobávali
upozorniť nezodpovedných majiteľov
psov na ich povinnosti, alebo ohlásiť
výskyt túlavého psa prípadne na takéto
skutočnosti upozorniť obecnú políciu
alebo členov poľovníckeho združenia.
Ďakujeme.
Členovia PZ Podhorie Lozorno
Foto: J. Haramia
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Manchester je moje nebo

„Manchester is my heaven“ (prekl.
Manchester je moje nebo) - výrok
legendárneho Matta Busbyho sme si
zobrali za svoj, pretože na severozápad Anglicka sme vycestovali už tretíkrát, no teraz v početnejšom zložení.
Rovnakú túžbu ako my mali tiež p. Milan Ulehla s dcérou Miškou z Lozorna,
Lukáš z Partizánskeho a Jozef z Bratislavy, s ktorými sme 24. novembra
nabrali smer Britské ostrovy. Snom
každého futbalistu je zahrať si v Lige
majstrov, my si tento sen plníme ako
futbaloví fanúšikovia. Aj z toho dôvodu
sme si vybrali zápas tejto milionárskej
súťaže medzi Manchestrom United a
PSV Eindhoven.

V záujme dôkladného využitia necelých troch dní
sme sa snažili tráviť
drahocenný čas naplno. Navštívili sme
Národné futbalové
múzeum, prešli sa
centrom
mesta,
pokochali sme sa
najkrajšou štvrťou
Castlefield, kde si
sme si pochutili na
skvelom obede a
čerešničkou na torte nášho programu
bol stredajší večerný súboj Ligy šampiónov na Old Trafford. Ten nedopadol úplne podľa
našich predstáv a skončil sa len
chabou remízou 0:0 po rozpačitom
výkone Červených diablov. Keďže sme oddaní fanúšikovia tohto
klubu, výsledok sme niesli len veľmi ťažko. Ako sa neskôr ukázalo v
konečnom zúčtovaní, nerozhodný
rezultát mal tiež podiel na neúčasti United v jarných bojoch o ušatú
trofej, pretože po prehre 3:2 vo
Wolfsburgu sa s touto súťažou rozlúčili.

futbalom a nenapodobiteľnou atmosférou. Máme v pláne aj ísť podporiť našu
reprezentáciu na budúcoročné EURO
2016 vo Francúzsku. Naše ďalšie výjazdy plánujeme postupne, preto sa k
nám môžete pridať na našej facebookovej fanpage: „Cestuj s nami na futbal“
a na rovnomennom YouTube kanále si
môžete pozrieť video z tohto zájazdu
pod názvom: „Manchester is my Heaven | United vs. PSV“. Budeme radi, ak
nás v tejto súvislosti oslovíte.
Marek Masár, foto: Jakub Vrbinčík,
Cestuj s nami na futbal
(Facebook: Cestuj s nami na futbal,
YouTube: Cestuj s nami na futbal,
Email: zijeme@futbalom.sk)

Svoju vernosť mu však i po nepriaznivých výsledkoch zachovávame naďalej. Vašu priazeň nám
môžete prejaviť aj vy tým, že s
nami vycestujete za tým najlepším

Jesenné počasie prialo turistom
6 33O ha, ktorá sa rozprestierala od
Stupavy cez Pajštún, pokračovala hrebeňom Veľkého Javorníka cez Banské a
Bukovinu až k Lozornu a cez Dúbravy
späť do Stupavy. Oplotenie malo dĺžku
36 km. Bolo tu 10 hájovní. K tejto časti
nášho chotára sa viaže viacero pytliackych príhod. Dnes je tu už možno zvery
pomenej, ale pokoj a krása lozorských
hôr je očarujúca.

V rámci akcie „POZNAJ LOZORSKÉ
HORY“ sme sa 8.novembra 2015 vybrali na Banské. Je to 531 m vysoký
kopec, ktorý sme celkom rýchlo i ľahko

našli. Nachádza sa východne od Skaly. Očaril nás krásou svojho lesa a tiež
históriou. Banské bolo za čias grófa
Károlyiho súčasťou zvernice o rozlohe

V novembri sme absolvovali aj obľúbenú prechádzku z Pezinskej Baby cez
Somára a Košariská do Lozorna a tiež
sme si vychutnali krásu jesene na prechádzke z Lozorna cez Červený domček
na Salaš.
Za KT Lozorno M.Malovcová
Foto: L. Dvoran
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Lozorňania získali víťazstvo na Startup Awards 2015
v kategórii Art & Design
V našej obci žije mladá rodina, Peter a Zuzana Nižnanskí s 2 dcérami, Nataškou a
Ninkou. V roku 2013 začali pracovať na
tvorbe edukačného online portálu so zameraním na rozvoj materinského a cudzieho jazyka hravou formou pre deti vo veku
od 3 do 12 rokov. Táto myšlienka vznikla,
keď ich deti navštevovali hodiny anglického jazyka v materskom centre Muška v
Lozorne.
Peter Nižnanský sa profesionálne venuje
vývoju softvéru a to ho priviedlo k myšlienke vyvoriť projekt www.littlelane.
eu. Projekt začali realizovať ako “domácu
tvorbu”, ale postupne sa z domáceho projektu stal veľký internetový projekt, do
ktorého zapojili mnoho šikovných ľudí,
ako napríklad Mgr. art. Alžbetu Kováčovú, ktorá patrí medzi najlepšie detské ilustrátorky na Slovensku.

Priblížte nám, čo si môže laik predstaviť pod projektom LittleLane?
Doslovný preklad znie „Ulička“. Je to
edukačná online a mobilná hra určená
pre deti vo veku od 3 do 12 rokov, kde
sa formou hry a zábavy vzdelávate tak,
že ani o tom neviete. Je to hra o poznávaní, ktorá dieťa vtiahne do deja, pretože je plne nahovorená a veľmi pekne
nakreslená.

zrealizovať projekt, hlavne s kým a ako?
Koľko to bude celé stáť a či budem mať
silu to naprogramovať a uviesť do života. Oslovil som na tento projekt práve
učiteľku angličtiny Evu Pazmányovú (z
materského centra Muška) a porozprával som jej moju myšlienku. Nápad sa
jej páčil a tak sme sa pustili do práce.
Ako dlho sa rodí počítačová hra a koľko ľudí sa podieľalo pri jej vzniku?
Na tejto hre pracovalo spolu asi 8 ľudí,
podľa potreby sa ľudia pridávajú a odoberajú, podľa toho, v akej ste fáze vývoja, teda čo práve na projekte robíte.
Naša myšlienka sa rodila asi tak 8 mesiacov, ale bolo to náročných 8 mesiacov, kedy sa na projekte neúnavne a
pilne pracovalo bez prestávky.
Boli vaše dcéry tiež zapojené pri rozbiehaní počítačovej hry?
Samozrejme. Nataška s Ninkou nám
hru testovali a na nich sme skúšali a pýtali sme sa ich čo sa im páči, prípadne
prečo sa im to páči. Niekedy zostanete
prekvapení, ako deti reagujú.

Rodina Nižnanských

Tento projekt - hra je dostupná online na
webe alebo na tabletoch s operačným systémom Android. Do konca roka 2015 bude
pripravená aj pre zariadenia iPhone a
iPad, teda pre operačné systémy iOS.
Začiatkom novembra 2015 projekt postúpil do finále podujatia zameraného na
najinovatívnejšie podnikateľské nápady
Startup Awards 2015. Dňa 27.11.2015
potom prebehlo finálové kolo Startup
Awards 2015 v Slovenskom národnom
divadle, kde sa projekt LittleLane stal
víťazom v kategórií Art & Design.
Táto súťaž priniesla projektu LittleLane
nové možnosti k jeho rozvoju a financovaniu a tak tvorcovia portálu majú o prácu
postarané na ďalších 5 rokov.
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Na čo ste sa snažili zamerať pri jej
tvorbe a z čoho ste vychádzali?
Vychádzali sme z
toho, že už dlhšie
ma niečo ťahalo
urobiť, vymyslieť
niečo pre deti. Keď
začali naše deti chodiť na hodiny angličtiny a doniesli domov edukačné CD,
kde sa tiež hravou
formou deti učili,
tak vtedy prišiel
tento nápad. Začal
som vymýšľať ako

Stretli ste sa priamo s detskými reakciami, ktoré vás pohladili na duši a
boli ste radi, že ste sa pustili do tohto
projektu?
Áno, bolo to veľmi zaujímavé. Prvých
10 materských škôl sme si predali sami

pokračovanie na str. 18
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dokončenie zo str. 17

s manželkou. Jednoducho sme prišli do
škôlky v Stupave a ponúkli sme im našu
hru. Oni si ju pozreli a deti rozhodli a
kričali, že ju chcú. Toto nás ako tvorcov
veľmi tešilo a dávalo nám to ďalšiu silu
na projekte pracovať.
Stali sa hry aj súčasťou učebných pomôcok na materských a základných
školách?
Áno, hra je už súčasťou učebných pomôcok. V roku 2014 sme na Bibliotéke
v bratislavskej Inchebe stretli predsta-

Zvažujete rozšíriť hru aj o iné cudzie
jazyky?
Tým, že sme vyhrali
udalosť roka Startup
Awards 2015 nás zaväzuje k tomu, aby
sme expandovali na
zahraničné trhy a hru
rozvíjali a budovali
ďalej. V roku 2016
vstupujeme prostredníctvom
partnera
do ďalších európskych krajín a týmto
krokom pribudne v
LittleLane ďalších 5
jazykov.
S akými úspechmi
ste sa doposiaľ
stretli?
Pre nás je samotný
úspech to, že sa nám
podarilo zaujať okolie vlastným projek-

porazili staršie startupy, ktoré sa snažia
preraziť už viac rokov.
Ďalším víťazstvom pre nás je aj fakt, že
sme začali jednania s veľkými investormi, ktorí chcú podporiť rozvoj a projekt
LittleLane.
Aké sú vaše plány do budúcna či už v
rozvíjaní hier alebo v ďalšom projekte?
Máme vypracovaný plán na rok 2016 a
2017 a je toho dosť.
- v prvom rade rožšírenie jazykových
muácií existujúcej aplikácie
- vstup na zahraničné trhy (Maďarsko,
Nemecko, Rakúsko, Česko, Poľsko, Rumunsko, Anglicko)
- pridávanie nových tém
- vývoj hier novej generácie
- spolupráca s osobnosťami Slovenska
- prepracovanie pre všetky mobilné
platformy
Rozhovor pripravila Gabika Ulehlová,
na otázky odpovedal Peter Nižnanský

Časť pracovného tímu po prevzatí ceny

viteľov vydavateľstva Stiefel-eurocart,
ktorá prezentovala svoje hry na interaktívnej tabuli. Vtedy sme my boli
približne v polovici práce. Zobral som
si na nich kontakt a keď sme mali naše
dielo hotové, ozval som sa im. Ukázal
som našu hru a dohodli sme sa na spolupráci. Od tejto doby sme ju predali do
viac ako 400 materských a základných
škôl a tento počet sa každým mesiacom
zvyšuje.

tom, máme takmer
1 000 platiacich zákazníkov a vyhrali
sme Startup Awards
2015, čo pokladám
až za neuveritelné
víťazstvo, pretože
sme sa z 300 zúčastnených
projektov
prebojovali na prvé
miesto a takto sme

OBECNÁ ZABÍJAČKA
pod taktovkou turistov, bude vďaka p. starostovi 6.februára 2016 v areáli ŠK Lozorno.
Všetkých srdečne pozývame!
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Rozprávková nedeľa v
CK Lozorno

17. január 2016 od 16:00 hod.
KARNEVAL pre deti

Bláznivý karneval plný zábavy, tanca a pesničiek s Maťom
Žákom.
Každá maska dostane odmenu!
Zároveň bude aj vyhodnotenie najlepšieho detského diváka
za rok 2015! (Tí, čo ste zabudli odovzdať Rozprávkové preukazy ich prineste so sebou)
Vstupné: 2 €

Centrum kultúry a ochotnícke divadlo VaDiDlo Lozorno
vás pozývajú na reprízu divadelnej hry

HLUCHÁ BABKA
13. februára 2016 o 18:00 hod. v CK Lozorno
Vstupné dobrovoľné
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