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zadarmo

Sakura menom Lujza
Z-Orech a poslanec OZ zakladajú milú tradíciu
Lucii narodila dcéra Lujza, tohtoročná
„rotačná“ riaditeľka Z-Orechu Danka
Vatrtová (inak susedka manželov Šedivých) dostala skvelý nápad: navrhnúť
mladým šťastným rodičom možnosť
zvečniť toto krásne obdobie tým, že
zasadia v Kozinci sakuru – menovkyňu
ich prvorodeného dieťaťa. Ako pyšný
otec, Lozorňan so srdcom pre prírodu
a poslanec OZ zaangažovaný do rekonštrukcie ihriska v Kozinci Branislav
Šedivý mal veľa dôvodov pre nadšený
súhlas.

bo prevísajúce. Urobte to na jeseň – a
hneď ich bude tisíc! (Ak potrebujete
radu, vzácny člen nášho združenia Peter Osuský vám rád pomôže.) Šialené?
Životná cesta nebýva vystlaná ružami,
raz za čas si však môžeme dovoliť vidieť
život ružovo – v ružovom kvete sakúr.
OZ Z-Orech, Foto: J. Ragasová a red.

A milá tradícia bola na svete. Už na budúcu jar nádherná slečinka bude môcť
zalievať vysoký štíhly strom zo svojho
detského vedierka a spolu s rodičmi
starať sa o sakuru Lujzu, kým sama nezasadí ďalšiu...

„Ružový“ Kozinec: výsledok vzácnej spolupráce

Naše neformálne environmentálne
občianske združenie nie je o heslách, u
nás je vždy viac práce ako „muziky“. Výnimkou bol nevšedný júnový večer, keď
sme neboli „zrobení“ a mali sme dobrý
dôvod na oddych a malú oslavu. V Kozinci sme totiž zasadili ďalšiu sakuru.
Sakuru, s ktorou je spojený aj príbeh
(a veríme, že bude mať aj pokračovanie).
Kde bolo tam bolo, usadili sa v Kozinci
mladomanželia. Na staršom rodinnom
pozemku postavili dom. Matka manžela neotáľala: kúpila a v Kozinci posadila strom. Bola to sakura, ktorú tak
zaradila do už dávnejšie Z-Orechom
rozbehnutého projektu v Kozinci pod
názvom „Tisíc a jedna sakura pre Lozorno“. Šľachetné gesto sa stretlo s našou vrelou odozvou a darovaný strom
sa pridal ku voľnej formácii svojich ďalších, už bezmála štyridsiatich, anonymných sestier. Toľko na úvod.
Keď sa Braňovi Šedivému (áno, ide o
poslanca nášho OZ) a jeho manželke

V priebehu nenúteného stretnutia využívame prítomnosť a zhovorčivosť poslanca na „vyzvedanie“ zámerov obce a
OZ s Kozincom. Z-Orechovčanom dobre padne počuť, že školská komisia to
berie vážne - a hlavne tvorivo - i v širších
súvislostiach „mladého Kozinca“, kde
pôjde nielen o nové preliezačky. Mohol
by to byť, navrhujú Z-Orechovčania,
po novom pojatý spoločenský priestor
parkovo-oddychového zamerania, a čo
je dôležité, mali by ho na starosti práve mladiství a mladí: od spoluúčasti na
projekte, po údržbu a využitie pre svoje
podujatia pod holým nebom. „Týždeň
kvitnúcich sakúr“ by sa v týchto súvislostiach mohol, povedzme, pripomínať
ako viacgeneračná záležitosť s mnohými mini-podujatiami (vrátane fotografovania sa pod sakurami a súťaže záberov so „sakurovou“ tematikou).
Poslanec sľubuje, že keď hrubý náčrt
uvidí svet, verejnosť bude pozvaná k
diskusii a vyzvaná k iniciatívam, návrhom, ale aj kritike. Večer sa končí pohľadom na dve zázračné diela prírody
– dieťa a strom, dve Lujzy. A my, Z-Orechovčania, pozývame vás všetkých stať
sa súčasťou novej tradície, vysádzať
sakury u seba v záhrade alebo blízkom
okolí – s červeným lístím, stĺpovité ale-

Vzhľadná dvojica: Braňo a Lujza

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
Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 29.04.2015
OZ v Lozorne schvaľuje plat starostu
podľa zák. č. 253/1994 Z.z., v znení
neskorších predpisov na základe § 3
ods.1) citovaného zákona vo výške určenej priamo zákonom, plus navýšenie
o 35%, v celkovej sume 2 294 Eur, s
platnosťou od 1.1.2015.
OZ v Lozorne odročuje žiadosť Mgr. P.
Vrbinčíka, bytom Zohorská ul. č. 980,
Lozorno o dotáciu Súkromnej základnej umeleckej školy vo výške 4 032 EUR
ročne (84 detí z obce Lozorno), prerokovať na nasledujúce zasadnutie OZ.
OZ v Lozorne schvaľuje opravy výtlkov
na obecných cestách vo výmere 300
m2 firmou LECEGO s.r.o., Dúbravy
194, 962 12 DETVA v celkovej výške 20
EUR/m2 bez DPH.
OZ v Lozorne odročuje opravy obecných ciest vo výmere 230 m2, križo-

vatka na ul. Zvončínska a ul. Priečna
oproti r.d. p. Štrasera až po prerokovaní
investičných priorít na mimoriadnom
zasadnutí OZ.
OZ v Lozorne odročuje zakúpenie 1
ks otočnej kamery na Športovom námestí a navrhuje prehodnotiť jestvujúcu zmluvu s p. Rybárom a na základe
ním predložených 3 návrhov na systém
budúcej prevádzky kamier sa dohodne
o budúcej spolupráci.
OZ v Lozorne žiadosť p. Petra Jančíka
a manž., bytom Jasovská 45, Bratislava
o odkúpenie časti obecného majetku
a prenájom časti nehnuteľnosti na ul.
Kozinská 536 v obci Lozorno parc.č.
674/1 vo výmere 11m2 zamieta. Navrhuje postupovať v zmysle stavebného
zákona č. 50/1976 Zb.
OZ v Lozorne schvaľuje za člena do fi-

nančnej komisie Ing. Dagmar Gombitovú.
V rôznom :
Starosta prítomným podal informáciu
o:
- Požiadavke obyvateľov obce (Odkaz
pre starostu) na vybudovanie verejného osvetlenia na Potočnej ul.
- Nutnej kontrole - certifikácii detských
ihrísk podľa NV č.349/2010Z.z. a STN
EN 1176-7.
- Správe z NFK - kontrola plnenia uznesení
- Vyhodnotení Ponukového konania
ŽSR Bratislava na odkúpenie priľahlého pozemku parc.č. 8891/18 vo výmere
141m2 pred RD p. Boženy Terzieva na
ul. Staničná 29, Lozorno do vlastníctva
Obce Lozorno – Návrh obce na bezodplatný prevod, resp. za celkovú sumu
1€ nebol prijatý zo strany ŽSR Bratislava.

Spoločenské okienko

Zomreli
Škopek Alojz
Heráková Vlasta
Morávek Alojz

OZNAMY OBCE
Šetrite pitnou vodou
Lozorno spol. s r.o. touto cestou žiada občanov, aby v letných mesiacoch používali pitnú vodu z obecného vodovodu len na to, na čo je
určená a zbytočne ňou neplytvali.
Pitná voda nie je na umývanie áut,
závlahy, napúšťanie bazénov a pod.

Oznámenie o zmene otváracej
doby predajne potravín CBA
Oznamujeme Vám, že od 15. júna
2015 je zmenená otváracia doba
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predajne potravín CBA Lozorno nasledovne:
Pondelok - Piatok: 6:15 - 18:00 hod.
Sobota: 6:15 - 13:00 hod.
Nedeľa: 7:00 - 11:00 hod.

Rybárske hody
Pozývame vás na Rybárske hody, ktoré budú 25.7.2015 od 14:00 hod. na
priehrade Lozorno.
O zábavu a občerstvenie je postarané.

Narodili sa
Michalovič Juraj
Michalovič Tomáš
Beňová Simona

79 rokov
63 rokov
67 rokov
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Country guláš opäť chutil

Ochutnávka priamo z kotlíka

V sobotu 6. júna 2015 sa u nás v Lozorne nad priehradou uskutočnila už
po niekoľkýkrát súťaž vo varení gulášu.
Súťažilo 10 družstiev. Vidieť nadšenie
súťažiacich ako sa snažia v desiatich
kotlíkoch uvariť ten najlepší guláš bolo
úžasné. Vôňa sa rozliehala všade navôkol. Zaujímavosťou bolo, že nikto
nechcel prezradiť „tajomstvo svojej
kuchyne“. Všetci netrpezlivo čakali na
vyhlásenie výsledkov. O 17:00 porota,
ktorá to mala naozaj veľmi ťažké vyhlásila víťaza. Víťazstvo nakoniec získalo družstvo „JEŽKOVCI” v zložení

Irenka Mikletičová,
Beata Gašparovičová, Peter Mikletič.
O občerstvenie v
podobe cigánskych
pečienok, kávičky,
nápojov rôzneho
druhu bolo postarané. Takisto perfektnú atmosféru dotvárala aj výborná
kapela Countryfied.
A viete vďaka komu
sme sa mohli tejto
fantastickej akcie
zúčastniť? No predsa vďaka úžasným manželom, ktorými

Strieborné družstvo

Víťazné družstvo žiari spokojnosťou

sú Lydka Masárová s manželom Rudolfom. A to už 6. rok. Ešte raz milá Lydka
a Rudko „Vďaka vám!”
Adriana Jánošová, Foto: H. Klamová

Bronzové družstvo

Dôchodcovia JDS
v športovom

Mnoho je do roka dní, ale len jeden patrí v tomto čase jubilantke - predsedníčke našej

Dňa 23.5.2015 sa zúčastnili členovia Jednoty dôchodcov Slovenska športových hier v Malackách. Aj napriek nepriaznivému počasiu bola z našej organizácie účasť zabezpečená v
hojnom počte. Člen Jožko Dujnič (74-ročný) získal diplom za
3.miesto v hádzaní šípok do terča a taktiež 3. miesto v disciplíne hod lopty do bránky.

ktorá sa dožíva okrúhleho jubilea, ku ktorému jej výbor
JDS a Klubu dôchodcov veľa zdravia, pohody a dobrej nálady želá.
Čože je to 70 – tka, len 2x35.

Milke KELEČÍNOVEJ,

A. Hájková, JDS

Živijó!

Dobrovoľný obecný
požiarny zbor Lozorno
má výročie
Nakoľko od založenia miestneho hasičského zboru v roku
1890 uplynulo 125 rokov, pri tejto príležitosti Hasičský
zbor spolu s Obecným úradom vydá publikáciu vo forme
knihy a zároveň v spolupráci so sponzormi sa postará aj
o renováciu hasičského práporu z roku 1920. Stretnutie
s hasičmi a občanmi Lozorna sa uskutoční dňa 5.9.2015
pred Hasičskou zbrojnicou. Ste srdečne pozvaní.
Jaroslav Urban st.,
predseda Hasičského zboru
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Krásny je deň, keď na tvári úsmev a na perách pieseň
máš, ktorou lásku rozdávaš a rodný kraj ospievaš

Slovácky krúžok Skaličané v Bratislave

Toto sme mali možnosť precítiť v nedeľu 14. júna 2015 v sále TJ Lozorno,
vďaka speváckej skupine „Enem tak“.
Členovia tejto speváckej skupiny zorganizovali krásne folklórne podujatie,
za účasti piatich krojovaných súborov.
Mužský spevácky súbor Urban zo Skalice, zmiešaný zbor Kuklovjané z Kuklova, mužský súbor Prušánky z Moravy a
Slovácky krúžok Skaličané v Bratislave.
Medzi týmito súbormi je už viacročné

Zábava pokračovala pri cimbale

priateľstvo. Spája
ich láska k folklóru,
k ľudovým piesňam
a tradíciám. Úvodnou
pozdravnou
pesničkou „Vítajte
u nás“ privítali naši
domáci speváci od
srdca a „zvučne“
všetkých prítomných. Ako zaspievali: „tak vítajte u
nás a budzte tu jak
doma a kdo vínko
nemá, nech si u nás
nalét dá“, tak aj urobili. Vínko nalievali, nálada gradovala...
Spievali sa aj staré piesne, že sa aj obecenstvo mohlo pridať. Ťažko by sme
hodnotili, ktorý súbor bol lepší. Každý
súbor bol niečím odlišný, svojský, krásny. Iný repertoár, iný kroj. Záver patril
našim chlapcom spevákom. Pripravili
si 5 nových, ľúbostných piesní, medzi
ktorými nechýbala pieseň o Lozorne.
S rešpektom sme si vypočuli slová,
ktoré nám rodákom - starousadlíkom
a hlavne nám, ktorí
sme trocha „cícící“

pripomenuli Lozorno. Náš kostolík,
nám. Sv.Kataríny, Suchý potok, Bukovinu. A to sa nám už slzy kotúľali dolu lícami. Tým ste nás, milí chlapci, dostali.
Oživením bolo dueto Adriana Jánošová
a Feri Šablica.
Záver urobili všetky súbory spoločne
piesňou. Po občerstvení účinkujúcich, do stredu sály preniesli cimbal a
spoločne sa spievalo a ďalej zabávalo.
Všetci ďakovali účinkujúcim za krásny program. Určite si nezapamätáme
všetky slová piesní, ale dlho si budeme pamätať, že to bolo krásne. Prajem
spevákom skupiny „Enem tak“, aby ich
nedeľňajší úspech povzbudil a dodal
energie, aby sme sa spoločne mohli
stretávať na takýchto jedinečných príležitostiach. Aby svojim vystúpením
ešte dlho rozdávali radosť a veselosť.
Kiežby biblická sedmička (sedem rokov
účinkujú) im dodala silu, aby vládali
byť dlho šťastní pri peknej pesničke, pri
dobrom zdravíčku a iskrivém vínečku.
Monika Malovcová
Foto: Vojtech Valach

Spoločná záverečná pieseň sa niesla celou sálou

Správy o aktivitách Pro Lozorno
Neformálne združenie nadšencov,
ktorí túžia prispieť ku skrášleniu našej
obce, sa pravidelne stretáva a venuje
sa stanoveným prioritám. Jednou z
prvých priorít bolo skúmanie možností, ako zvýšiť bezpečnosť ľudí, ktorí
cestujú autobusmi a dennodenne sú
ohrozovaní nezodpovednými vodičmi,
pretože nastupovanie a vystupovanie
do a z autobusov sa deje doslova uprostred vozovky, často počas najhustejšej
premávky. Mgr. arch. A. Režucha vypracoval analýzu momentálneho stavu
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a pripravil návrh riešenia, ktoré bolo
predložené na posúdenie Stavebnej komisii obecného úradu, ktorý je kompetentný požiadať o spoluprácu patričné
úrady štátnej správy.
Ďalšou pripravovanou aktivitou na jeseň by mal byť „susedský trh“, miesto,
kde by domáci a prípadne aj „hostia“
ponúkali napríklad produkty zo svojich záhradiek, vlastnoručne zhotovené
výrobky, miestni šikovní remeselníci
aj podnikatelia by mohli aj prezento-

vať svoje firmy. Niektorí z nás urobili
prieskum v okolitých mestách a obciach a máme všetky potrebné informácie. Aj touto cestou by sme chceli vyzvať
záujemcov, aby sa prihlásili čo najskôr
– poslali emailovú správu na adresu
centrum.kultury@lozorno.sk alebo telefonicky na číslo 0910 908 770. Bude to
skvelá príležitosť ukázať sa a dostať sa
do povedomia, veď máte byť na čo hrdí!
Dajte o sebe vedieť!
A. Špačeková
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Spomienky, spomienky milé, na detstvo, na mladosť,
na krásne chvíle...

Mnohí historici umenia tvrdia, že Slovania majú najkrajšie povesti a najkrajšie ľudové piesne. O tom, aké krásne
sú staré pesničky, sme sa presvedčili aj
v nedeľu 14.6.2015 v programe, ktorý pripravila spevácka skupina „Enem
tak“.

Pesničky o láske,
o mladosti, o horičke, o vojančine,
kde neodmysliteľné
miesto má šablička,
kone, kone vrané,
ktoré milého nesú.
Kone boli neodmysliteľnou súčasťou
našej dediny v medzivojnovom i povojnovom období.
Malí chlapci boli s našou prírodou a
horami pevne zžití. Od malička chodili na hríby, na šišky, na „lúč“na raždie,
čo bolo potrebné na zakurovanie. Cez
prázdniny často chodili na koprivu,
zbierali bazu, maliny, alebo pripravovali so „starínkom“ drevo na zimu. Tešili

sa keď im „strýček“ zastavili a na spiatočnej ceste z hôr zobrali na voz. (Malo
to pre nich cenu, akoby sa teraz mohli
previesť v mercedesi.) Aj chlapci-speváci si na toto dobre pamätajú. Preto tak
radi vyhľadávajú pesničky, kde sa spomínajú kone. V nich je množstvo spomienok na detstvo, na časy mladosti,
na časy radosti. V ich piesňach je mladícka sila, lebo ich prednes je potencovaný spomienkami. Tak ako v pesničke: „Spomínali kone vrané aj frajírky
starodávne“ alebo „Lozorňané , Stupavjané, vrané kone majú, ked jedú prez
pole muziky im hrajú“.
A.M.
Foto: archív rod. Malovcovej

Muška Vám praje príjemné prežitie letných prázdnin,
veľa slnka a zábavy a opäť sa vidíme v septembri.

Všetky informácie nájdete na našej facebook stránke:
https://www.facebook.com/mcmuskalozorno?ref=hl
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Čo nového u škôlkarov?
Aj posledné mesiace školského roka
sa niesli v znamení najrôznorodejších
aktivít a prekvapení pre deti.

„Očová“ – to bol názov ľudového koncertu, ktorým deťom spestril deň ujo
folklorista oblečený v tradičnom kroji.
Predstavil im rôzne dychové nástroje
– píšťalu, fujaru, gajdy, zaspieval krásne
ľudové piesne.
V rámci environmentálnej výchovy učíme deti poznať a rozumieť životnému
prostrediu, mať vzťah k prírode a miestu, kde žijú. V rámci Dňa Zeme sa deti
zapojili do čistenia nášho školského
dvora – zbierali papiere, šišky aj konáriky. Spolu s pani učiteľkami zasadili
ďalšie kvietky do záhonov, a tiež vŕbu.
Aj takýmito aktivitami vedieme deti k
tomu, aby pochopili, že starať sa o prírodu a chrániť ju musíme stále a každý
sa môže pričiniť o to, aby naše okolie
bolo čisté a príjemné.
Škriatok Piatok bol názov divadelného
predstavenia. Herec pútavým príbehom sprevádzaným tancom rozvíjal
u detí matematické kompetencie, fantáziu, emocionálne prežívanie, pričom
vyzdvihol kladné charakterové vlastnosti ľudí. Celý dej sa niesol vo výchovno-vzdelávacom duchu, ktorý zanechal
v deťoch silné emócie.
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Folklórne aktivity majú deti veľmi radi,
o čom nás presvedčil aj ďalší ľudový
koncert. Dvaja „Fidlikanti“ prijateľnou
formou oboznámili deti s netradičnými hudobnými
nástrojmi – husličkami,
cimbalom,
píšťalami. Spoločne
si zaspievali známe
aj menej známe ľudové piesne a učili
ich rôzne tanečné
kroky. Škôlkou sa

a maľovaný hrnček s portrétom svojej
ratolesti.
Na celoobecných oslavách Dňa matiek
v sále ŠK nás úspešne prezentovali naše
najmenšie mažoretky.
Aj tento rok sme sa zapojili do vyčistenia jeho okolia od odpadkov. Je to jedna z aktivít, v ktorej pomáhame prírode
tam, kde si sama nevie pomôcť. Nazbierané odpadky sme separovali a dali
do zberu. Všetkých milo prekvapilo,
že tento rok, v porovnaní s minulými

niesol krásny spev
sprevádzaný hudbou a samozrejme
dobrá nálada, za čo
boli hudobníci ocenení búrlivým potleskom.

rokmi, bolo odpadu oveľa menej.
Každoročne absolvujú plavecký výcvik
naši najstarší škôlkari v plavárni Malina v Malackách. Tridsať detí pod vedením skúsených plavčíkov dokázalo, že
sa vody neboja, ale naopak majú z nej
radosť a cítia sa v nej ako ryby. S ohľadom na individuálnu rozvojovú úroveň
boli deti rozdelené do dvoch skupín, na
žralokov a korytnačky. Päť dní v týždni
deti získavali elementárne základy plávania. Na konci výcviku bol každý plavec odmenený „mokrým“ vysvedčením
a sladkosťou.

Oslavou Dňa matiek si každoročne
pripomíname ich jedinečnosť a nenahraditeľnosť v živote detí. Besiedka sa
uskutočnila vo všetkých štyroch triedach a prišli na ňu nielen mamičky,
ale aj ockovia, babky a dedkovia. Program bol pestrý, sprevádzaný silnými
emóciami. Prítomní ocenili bohatý
repertoár prednesených básní, piesní,
scénok a tančekov. Ako pamiatku na
tento vzácny deň si každá mamička odniesla vlastnoručne vyrobené srdiečko

Krásne chvíle plné nefalšovanej radosti
mali deti možnosť prežiť v jedno štvrtkové dopoludnie. Uskutočnilo sa stretnutie škôlkarov a požiarnikov a chýbať
nesmeli ani požiarne autá. Pán Urban
starší, ale aj mladší, spolu s našim nedávnym škôlkarom Lukášom Velschmidtom predstavili deťom techniku, ktorú
používajú pri zásahoch. Deti sa oboznámili s kompletným vybavením hasičských vozidiel, s oblekmi a nástrojmi,
ktoré používajú a dozvedeli sa aj to, k
akým zásahom bývajú privolaní. Mohli
si vyskúšať sedenie v požiarnom aute,
pokračovanie na str. 7
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nasadiť si prilbu a pomocou hasičov
striekať vodu ako pri ozajstnom zásahu. Dopoludnie s množstvom informácií a veľkého vzrušenia ukončili hasiči
spustením požiarnych sirén.
MDD bol krásny, plný prekvapení, radosti, nadšenia, smiechu, súťaženia
a dobrej nálady. Deti si svoj veľký deň
užili pohybovými súťažami na školskom dvore. Nechýbal tanec, spev, detská diskotéka, spoločné hry a zábava.
Domov si okrem pekných zážitkov odniesli medaily, diplomy a nechýbali ani
sladkosti.
Vo výchovno-vzdelávacom procese často využívame zážitkové učenie. Jeho
cieľom je vtiahnuť deti do procesu pomocou zážitku. Prostredníctvom spracovania tohto zážitku deti získavajú
nové vedomosti, skúsenosti, zručnosti,

Spravodaj obce Lozorno

ktoré si uchovávajú
po celý život. Poučnou a zaujímavou bola aktivita
„Motýlia záhrada“,
v ktorej deti počas
piatich
týždňov
priamo pozorovali
život húseníc a ich
zakuklenie. Asi desať dní po zakuklení
zažili fascinujúcu
hru prírody, vyliahnutie
prekrásnej
Babôčky Bodliakovej. Po vyliahnutí
sme ich ešte týždeň
pozorovali, kŕmili a
potom spoločne vypustili do prírody.
Deti počas experimentu zažili
to, čo doposiaľ
poznali len z
kníh a rozprávania.
Už druhý raz
zavítal medzi
škôlkarov hudobný interaktívny koncert
s názvom Rozprávkový bufet, v ktorom
boli melódie a
pesničky
pre
deti ľahko zap a m ät ate ľ n é .
Hudobník hrajúci na akustickej gitare
zmotivoval deti hovoreným slovom a

hádankami pre každú prezentovanú
skladbu. V ponúknutých skladbách sa
postupne zoznamovali s rozličnými
zvieratami, ich typickými vlastnosťami
a konaním. V radostnom prežití a dobrej zábave sme si všetci užili príjemnú
atmosféru koncertu.
Posledný deň školského roku neúprosne klope na dvere. Opäť je tu čas,
keď sa budeme lúčiť s našimi predškolákmi. Spoločne sme už odniesli tablo,
tentokrát na obecný úrad. Deti privítal
pán starosta aj ostatní zamestnanci,
ktorým sme zaspievali a zarecitovali.
Odmenou im bolo vystavené tablo na
budove OÚ a sladkosť.
„Dovidenia škôlka milá, veľa si nás
naučila...“ znejú v týchto dňoch slo-

vá piesne v materskej škole, to sa naši
predškoláci pripravujú na rozlúčku so
škôlkou. S pomocou pani učiteliek nacvičujú program z piesní, básní a hier,
ktorým sa rozlúčia s kamarátmi, pani
učiteľkami, upratovačkami i pani kuchárkou, so všetkými, ktorí sa o nich
tri roky s láskou starali. Už teraz je jasné, že rozlúčka bude veľmi dojemná a
nezaobíde sa bez sĺz. Útechou pre deti
bude rozlúčková torta, ktorú pre ne zabezpečí pani Mikulová, za čo jej všetci
ďakujeme. Ako spomienku na tento
deň si deti odnesú vysvedčenia, knihu,
darčeky a sladkosti. Nebudú chýbať ani
slová povzbudenia a priania veľa chuti
do učenia. Celý kolektív materskej školy želá budúcim prváčikom veľa úspechov v novej etape ich života a všetkým
deťom krásne prázdniny prežité v zdraví a radosti.
Holičová Dagmar, Uhliarová Jana
Foto - Polášová Silvia
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Deväť statočných
Aj tak môžeme vidieť naše nové obecné zastupiteľstvo
Prv ako načrieme do „kuchyne“ našich poslancov a poslankýň je dobré si pripomenúť výrok amerického spisovateľa Marka
Twaina: „Kto si chce uchovať radostnú a pokojnú myseľ by sa nemal zaujímať o dve veci: o to, ako a z čoho sa robia klobásy,
ktoré si kupuje u mäsiara, a o to, ako sa „robí“ politika.“ Nuž, risk je zisk.

Jaroslava Bojkovská: Inklinuje k prírode a
všetkému prirodzenému.

Jaroslava Bojkovská (poradie je čisto
abecedné) sa dostáva pod drobnohľad
ako prvá. Skúsená poslankyňa, ktorej politické zručnosti sa formovali v
tesnej a plodnej spolupráci s OÚ v Lozorne, dobre si uvedomuje, aká dôležitá je „súhra“. Jej rozumný optimizmus
však nevylučuje, že nová vetva OZ využije svoju hlavnú prednosť mladšieho
veku na štúdium zákonov, navštevovanie relevantných internetových portálov, počúvanie ľudí a vytvorenie svojich
vlastných názorov na stav zdedených

nesvárov (aj okolo ŠK). Ako člen finančno-ekonomickej komisie si myslí, že práve tu mladí „reformátori“ z
OZ by mohli ukázať svoju zásadovosť
a „rozlúsknuť“ problém raz a navždy.
Akosi sa k tomu nehrnú ... Nechce nemožné, ale trpezlivo a húževnate ide
za možným. Ako úspech svojho dlhoročného úsilia vidí skutočnosť, že s
pomocou OÚ im sa podarilo v rámci
spolupráce s občanmi majetko-právne
vysporiadať urbárske pozemky, a tak
uspokojiť 80 ľudí.

Radoslav Došek: Nemá problém vyjsť s farbou
von.

Radoslav Došek má dôvod sa cítiť
oprávnený napravovať: nemá žiadnu
„politickú“ minulosť. Byť zvolený je zaiste veľká česť, ale, úprimne, veľa predvolebnej práce urobia rodičia, rodina
alebo kamaráti. Na tom by nebolo nič až
také zlé, keby nastávajúci poslanec nededil „nepriateľov“ a záujmy. Radoslav
Došek poníma demokraciu ako spôsob
angažovaného života, a preto sa rozhodol „podieľať na určovaní podmienok
svojej rodnej obce“. Od zlatej rybky by
si vyprosil zlepšenie medziľudských
vzťahov a aby „občania sa starali o veci
verejné“. V kritike terajšieho vedenia

OÚ je tvrdý a nepozná kompromisy:
„Nechcem sa raz prebudiť v zbankrotovanej obci!“ Bodka. Radoslav Došek
má právo „vsadiť“ na križiacku výpravu
(nie je sám) v mene prísnejšej kontroly
hospodárenia s verejnými financiami,
ale škoda, že extrémne závery nie sú
výsledkom jeho vlastnej analýzy. Začal
však už zhromažďovať „svoje“ dôkazy:
osobne premeral a tak názorne dokázal, že tam, kde starosta „márnotratne“
navrhol tri lampy verejného osvetlenia,
stačia len dve. (Ušetrené peniaze by určite nasmeroval do športu ...).

Adriana Jánošová: Úsmev jej nielen vždy sluší, ale aj občas dobre slúži.

Adriana Jánošová (zástupca starostu
obce) nepotrebuje veľké reči. A predsa
len jej poslaneckú misiu sa dá pokojne označiť veľkým slovom „humanizmus“. Chápe ho ako „výzvu rešpektovať dôstojnosť človeka, starať sa o jeho
schopnosť tvoriť, rozvíjať pozitívne
hodnoty života“ (F. Novosád). V tomto
zmysle je Adriana Jánošová prajná voči
všetkému, čo reálne prispieva k zlepšeniu zdravia a kvality života v obci.
Presne v týchto intenciách by privítala
v Lozorne náš vlastný obecný dom sociálnych služieb: „Myslím si, že dôstojnosť človeka je najviac zraniteľná, keď

je starý a slabý. Nech sa naši seniori
nestanú záležitosťou dohadovania
a obchodovania.“ Uvedomuje si, že
ideálna súhra medzi OÚ a OZ nie je
samozrejmá, ale má zmysel pre udržanie krehkej rovnováhy a pragmatický
kompromis. Vzácne spája principiálnosť konania z dlhodobejšieho hľadiska a umiernenosť, ktorá zaručuje
úspech v každodennosti. Je dušou
plesov a obecných podujatí, kde nás
zabáva, tancuje a spieva. Nikdy si nedovolí nikomu, kto ju žiada o jej čas,
povedať, že je „rozlietaná“, „v zhone“.
Volič je pre ňu „pánom“ aj po voľbách.
pokračovanie na str. 9
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Dana Rušinová: Je „hrdá“ na to, čo spravila pre
Lozorno.

S Danou Rušinovou svet je gombička:
jej rozhľad a vnímanie aj tých najprízemnejších problémov obce (krútňava
záujmov okolo ŠK) je oslobodzujúce.
Dajme im, povie, napríklad, status

Branislav Šedivý: Odhodlaný zvíťaziť nad
korupciou.

S Branislavom Šedivým začíname
„susedsky“: rozprávame sa o koncepčnejšom ponímaní rekonštrukcie
ihriska v Kozinci ako súčasti širšieho

Peter Šimonič: Zatiaľ berie všetko športovo.

občianskeho združenia, nekomerčné
nájomné a nech to žije! Je hrdá na to,
čo už v obci doteraz urobila. Odchovankyňa 3. sektora Dana Rušinová
netrochárči, nevyčíta starostovi, že na
faktúrach OÚ nefigurujú centy. Dana
Rušinová si nemyslí, že poslanci sú tu
na to, aby robili poriadky v organizačnom riadení OÚ. Hovorí, že „je dôležité,
aby nadriadení rešpektovali právomoci
vedúceho pracovníka a pomáhali mu
napĺňať ciele organizácie, zároveň je
však ich úlohou ho v zásadných veciach
kontrolovať a v prípade pochybení žiadať nápravu.“ Podľa nej je kóšer a fér,
že starosta poskytuje poslancom informačný servis, kde má náskok a pripravuje návrhy riešení. My na to nemáme
toľko času, zdôrazňuje, my sme poslancami „popri“ svojich povolaniach. Svoju
prácu, ktorá je zároveň jej koníčkom a

nosnou poslaneckou témou sa ale snaží
skĺbiť s “poslancovaním”. Vždy je to o
deťoch, naposledy o „Deťom priateľskej
komunite“. Nemyslíme si, že Lozorno
je nedostatočne „priateľské“ pre deti a
máme tu dosť inštitúcií ktorých spoločenská funkcia nekončí sprostredkovaním poznatkov. Rozprávame sa o situácii okolo nedostatku miest v obecnej
MŠ, čo nás privedie aj k PHSR. Dane
Rušinovej sa nedá uprieť, že vie obyčajné veci ožiariť zábleskom nadšenia. Je
presvedčená, že „Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja“ má zmysel, ak je
prevedený do jasných akčných plánov,
ktoré sa stanu normálnou záležitosťou veľkej obecnej debaty; ak prerastú
do veľkej komunitnej stratégie, ktorá
nikoho nenechá ľahostajným. V tom je
priam skvelá.

projektu, kde by našli uplatnenie miestni sochári, remeselníci a taktiež mládež.
On si veľmi cení prítomnosť ľudského
rozmeru v komunikácii. Zvyšovanie
politickej kultúry v širšom zmysle
slova ako dlhodobého vzorca riešenia
problémov vidí ako podmienku úspechu komunálnej politiky. Spomenutá
kultúra by sa mala stať starosťou starostu. Okato chýba podobná výzva aj k
poslancom. Útočné, bojovné metafory
od nového poslanca ako „mojim cieľom
je obhajovať záujmy obce“ (a kto ich
napáda?) alebo „mienim aktívne atakovať OÚ svojimi riešeniami“ (nestačia
pre začiatok len návrhy?) svedčia aj o
vsugerovaných názoroch. Svet sa nám
vidí taký, akým je stav našej mysle. Branislav Šedivý je odchovanec čias, keď

slovo „demokracia“ ešte znamenalo
protiklad všetkému zlu sveta. V tomto zmysle je za „plnú, priamu demokraciu“. Je síce mladý, ale nie včerajší.
Uvedomuje si, že aj miestna politická
hra je súperením rozličných predstáv
o tom, ako by to „malo byť“. Bavíme
sa aj o pracovných stretnutiach OZ a
OÚ, čo dáva poslancovi dôvod vyjadriť svoju zásadnú nespokojnosť s ich
prípravou zo strany OÚ. Nám ostáva
veriť (a overiť si), že až tak zlé to s
nami nie je. Každopádne, asi všetci sa
máme učiť, ako sa „zniesť“ s niekým,
koho záujmy sú iné ako naše, kto nám
prekáža, bráni, aby sme konali výlučne podľa vlastného uváženia.

Peter Šimonič šiel do volieb spolu s
kamarátmi v presvedčení, že „aj on to
dokáže“ (držíme palce!). Za jeho poslaneckú prednosť môžeme zatiaľ považovať, že je „nekonfliktný“. Znášanlivosť
a schopnosť kompromisu rozoberáme
ďalej: pokiaľ sú výsledkom pochopenia
alebo nevyhnutnosti, tak je to v poriadku. Horšie, keď za nimi niet nijakej
principiálnosti. Peter Šimonič sa ešte
nemôže pochváliť konkrétnymi predstavami o potrebných zmenách verejného prostredia v obci. Ani ešte nemal
svoj väčší prejav na zasadnutiach OZ,

čo ho tak trochu mrzí. Nemusí, ak je to
dôsledok „parlamentnej“ neskúsenosti, ale malo by to mrzieť každého, ak je
to spôsobené povedomím, že musíte
„držať istú líniu“. Rozhovor končíme
úvahami o autorite – o tej ozajstnej a o
odvodenej od skupiny, ku ktorej patríš.
Nepochybne, konkrétne situácie pomôžu mladému poslancovi nájsť svoju
vlastnú poslaneckú identitu a tam prídu aj vhodné slová. A možno príde aj
autorita.
pokračovanie na str. 10
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túra, ekológia a občianska angažovanosť). Žiaľ, niekedy ich možno poníma v
zastaranom duchu, kde štát (aj každý
úrad) je v zásade „nepriateľom“ občana
a každá výstavba „ničí planétu“ (alebo
výhľad, ktorým sa jeho rodina rada kochá.) Pokus zahanbiť neuvedomelých
občanov vidinou detí, ktoré sa raz spýtajú „Prečo si nič neurobil?“ vyznieva
trochu ako klišé. Napriek tomu svojou
eko-etikou a skúsenosťou je Ľuboš Tvrdoň definitívne prínosom pre Lozorno, ktoré vo svojej spokojnosti nechce
vidieť nič, čo je „za plotom“. Hovorí o
nutnosti transparentnosti vzťahov medzi OZ a OÚ. Mieni to vážne, a preto
bol iniciátorom sprístupnenia verejných zasadnutí OZ na internete. Jeho
poslaneckou ambíciou je „atakovať“
návrhmi a iniciatívami. Dokazuje to
aj činmi: aktivity spojené s obchvatom

obce, podporou občianskej iniciatívy
Pro-Lozorno a publicistickou činnosťou. Vo svojom nadšení je aj spoluautorom menej prospešných nápadov,
akým sa môže javiť napr. pokus o
„potrestanie“ starostu znížením platu
bez vopred nastavených merateľných
kritérií, ktoré podporujú neproduktívny rozkol medzi poslancami. Sníva
o harmónii v medziľudských vzťahoch
a o vysokej kultúre komunikácie, ktorej hýbateľom by sa mal stať práve starosta. Chce jasné pravidlá pre výkonné orgány samosprávy. Škoda však, že
tak veľa vsádza na „stratégiu inscenácie mimoriadneho stavu“, ktorá je prínosom len vo veľmi krátkom časovom
horizonte, a že akosi prehliada, že
ubližovať tam, kde to nie je absolútne
nutné, prináša so sebou zlú publicitu.

Osoba s právnickým vzdelaním v OZ
je vždy palica o dvoch koncoch: na jednej strane sa dúfa, že „prešetrí“ všet-

ky zmluvy, na druhej však vnáša do
obecného diania klímu nedôvery. Nie
je to inak aj v prípade Juraja Vlčeka.
Napriek očakávaniam ohľadom svojej
kompetentnosti nedokázal varovať a
predísť niektorým priam kurióznym
zmluvám z predošlého volebného obdobia (napr. ohľadom kamerového
systému). Objekty pre svoju „nekompromisnú“ kritiku starostlivo vyberá:
posledným notorickým favoritom je
starostov počítač. Ale ako predseda finančno-ekonomickej komisie (už druhé volebné obdobie) si nenašiel čas, aby
spriehľadnil „isté“ finančné toky. Nemá
čas ani na „neproduktívne“ pracovné
zasadnutia OZ; darmo by ste ho hľadali
na kultúrnych podujatiach alebo brigádach. Avšak zoznam jeho poslaneckých

predností je rovnako dlhý. Dostupnejším jazykom sa zmieňuje o pocite spokojnosti z minulého obdobia, keď sa
mu podarilo preveriť stav prevodu majetku z obce na obyvateľa, uľahčiť celú
nemotornú procedúru a odkonzultovať
vzory alebo nezištne pomôcť odbornou
radou sociálne slabšej rodine. Spomína
si aj na niekoľko ďalších „rozumných“
návrhov. Juraj Vlček rád aplikuje toto
lichotivé označenie na svoje iniciatívy.
Dokonca už vie predložiť „rozumnú“
predstavu o riešení nálad okolo obecného ŠK a športu všeobecne. Juraj Vlček
má aj „rozumný“ model spolupráce medzi OZ a OÚ. Kiežby sa viac krotil a menej súdil! Všetky „chyby krásy“ konania
Juraja Vlčeka pramenia z jeho mylného
presvedčenia, že má patent na pravdu.

Anton Zeman: Miluje blížneho svojho a rád
dáva.

Rozprávať sa s Antonom Zemanom nie
je nuda: odpovede na otázky prekypujú
emóciami a zmysel pre detail dodáva rozprave vzácnu konkrétnosť. Ako
nový, neopotrebovaný poslanec má čo
povedať ku každému prerokovanému
bodu a horlivo študuje zákony. Prehlasuje, že je „pripravený pomôcť“ každému, kto sa na neho obráti. Lozorňan
do špiku kostí, Anton Zeman neskrýva,
aké je pre neho dôležité, aby ľudia, ktorí
o nás rozhodujú, boli „svoji“... Aj Antonovi Zemanovi začala chýbať už neraz

spomínaná transparentnosť v hospodárení obce. Nerád konštatuje slabú
návštevnosť pracovných zasadnutí
OZ, ich konfliktnú atmosféru. Keď sa
dotýkame aj jeho pričinenia k „radikalizovaniu“ zasadnutí OZ, zhodujeme
sa, že, ako tvrdí F. Novosád v knihe
„Útržky o Slovensku“, naše pozitívne
a negatívne emócie sa na verejnosť
dostávajú pomocou istých historicky
vypracovaných foriem a noriem a na
tie nemožno zabúdať. Je pragmatik,
nie je ľahostajný ku stavu životného

Ľuboš Tvrdoň: Má rád nezastavaný pohľad
do diaľok.

Ľuboš Tvrdoň nešiel do volieb s prázdnymi rukami: mal za sebou významnú petičnú kampaň (teraz skôr známu
ako „kauza Moritz“), ktorej stúpenci
ho aj dostali do OZ. Jeho živlom sú
cnosti občianskej spoločnosti (kul-

Juraj Vlček: Romantické chvíle trávi potulkami
mimo Lozorna.

pokračovanie na str. 11
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dokončenie zo str. 10

priestoru v Lozorne, ale žiadnu „pozitívnu diskrimináciu“ neuznáva. Je
si plne vedomý toho, že ako odborné
orgány komisie majú v prvom rade
za úlohu vypracovávať odporúčacie
stanoviská a konštruktívne návrhy.
„Svetový mier“ a mediálne nosné

kampane nebudú jeho stratégiou, ale
máme dôvody veriť, že jeho pričinením
zmiznú čierne skládky odpadu a pri riešení konfliktných situácií v obci sa bude
riadiť príkladom múdreho biblického
kráľa Samuela. Rád argumentuje faktami. Bavíme sa o zdrojoch pravdy a o

tom, že fakty – už tým, že boli nami
vyselektované, nie sú „objektívnou
pravdou“. Anton Zeman má výhodu
osobnej charizmy, ktorú môže ako poslanec využiť na združovanie ľudí, a
tak z frfľavých nespokojencov vytvoriť akcieschopnú skupinu.

Prajeme nášmu sľubnému OZ veľa rozumných rozhodnutí, treba však mať na pamäti, že sú podmienené slobodnou vôľou,
teda vôľou, ktorá sa rozhoduje samostatne.
Emma Nežinská, Foto: archív poslancov

Deň matiek priniesol novú pesničku o Lozorne
Tento rok bola májová oslava Dňa matiek v Lozorne výnimočná. V programe
vystúpili naše miestne spevácke zbory,
predstavili sa aj skoro všetky formácie
našich mažoretiek a program obohatila
dychová hudba Záhorienka, ktorá mala
pre nás pripravenú novú pesničku o Lozorne. Autor melódie a textu je Marián
Polakovič. Premiéra tejto pesničky bola
spojená aj s jej symbolickým „krstom“.

Krstným otcom bol starosta obce Ľubomír Húbek, ktorý novej pesničke zaželal, „aby nezostala poslednou pesničkou o našej dedine, aby sa dlho hrala,
spievala a počúvala medzi ľuďmi, aby
sa stala obľúbenou aj medzi mladými a
robila dobré meno našej obci aj za hranicami chotára.“
My vám tu prinášame slová tejto novej

pesničky, aby ste sa ich mohli naučiť a
pri najbližšej príležitosti, keď sa bude u
nás spievať sa pridať.

Návrat tuláka
(valčík)

Každý čovjek na svjece,
rodný domov má,
kúšček zemi najdrahší,
kam sa vracívá,
aj tulák co v šírém svjece,
bývá stracený,
zatúží sa domú vrácit,
do rodnéj zemi...
Z jednéj strany Karpaty,
z druhéj rovina,
tam je moje Lozorno,
rodná dzedzina,
vychádzám už z Bukoviny,
domov mja čeká,
kosteu Svatéj Kateríny,
vidzím zdaleka...

Starosta obce Ľ. Húbek, J. Fisher zo Záhorienky a autor textu M. Polakovič uvádzajú do sveta novú
pesničku

Hledám našu lavičku,
v Suchém potoku,
kde sem poznau první krát,
lásku velikú,
zajdem si aj na chodníček,
cez les borový,
tam byu svjedkem našéj lásky,
večer májový...
Na svjece sem zostau sám,
domov svúj šak mám,
moje rodné Lozorno,
v srdci nosívám,
rozlúčit sa ale mosím,
zas mja láká svjet,
kytičku dám na hrob lásce,
z bíuých margarét...

Chlapci z Enem tak sa postarali o tancovačku

Kult. komisia, Foto: V. Valach
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Z denníka obecnej polície
Apríl 2015

Marec 2015
- Počas obchádzkovej služby hliadka OP
zistila požiar trávnatej plochy nad priehradou. Požiar lokalizovala, pričom boli
vyrozumení dobrovoľníci z hasičského
zboru Lozorno a starosta obce.
- V čase o 2:54 hod. hliadke oznámil
občan Lozorna, že sa im niekto snaží
dostať do domu. Vraj stláča kľučku na
vchodových dverách a tiež chodí po
dvore. Hliadka na mieste skontrolovala
celý dvor a priľahlé okolie. Nič podozrivé sa zistiť nepodarilo.
- Vo večerných hodinách bolo telefonicky oznámené, že na križovatke ulíc
Riadok – Kozinská na ceste leží muž,
ktorý je asi opitý. Jednalo sa o občana
zo Záhradkárskej ulice, ktorý bol pod
vplyvom alkoholických nápojov. Z dôvodu jeho bezpečnosti bol odprevadený
domov.
- Na základe predvolania sa na oddelenie OP dostavil občan Lozorna za
účelom podania vysvetlenia vo veci
občianskeho spolunažívania. Oznamovateľa slovne napadli a nebezpečne sa
vyhrážali ublížením na zdraví a zabitím
občania z Lozorna. Táto skutočnosť
bola oznámená na OO PZ v Stupave
z dôvodu vecnej príslušnosti, nakoľko
sa jednalo o podozrenie z trestného
činu.
- V čase o 03:20 hod. prišlo hliadke
oznámenie o narušení objektu jedálne
v ZŠ. Hliadka preverila signál. Objekt
ZŠ bol bez narušenia. Na miesto sa dostavila aj p. školníčka a následne hliadka ešte spoločne s ňou prešla objekt aj
z vnútra.
- O 22:05 h telefonicky oznámené rušenie nočného kľudu v rómskej kolónii.
Na mieste sa nachádzali občania, ktorí
boli pod vplyvom alkoholických nápojov. Po upozornení, že rušia nočný kľud
sa rozišli.
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- Hliadkou obecnej polície bolo preverované osobné motorové vozidlo,
ktoré bolo odstavené na križovatke
Dlhá – Muškátová, pričom zasahovalo
do cesty. Šetrením na OR PZ v Malackách bolo zistené, že vodič tohto vozidla bol dopravnou hliadkou ODI OR
PZ Malacky daný do cely predbežného
zadržania, nakoľko jazdil pod vplyvom
alkoholu a pri nafúkaní sa zistilo, že
sa dopustil trestného činu. Rodinných
príslušníkov s náhradnými kľúčmi sa
zistiť nepodarilo a preto vozidlo zostalo
na mieste. V poobedňajších hod. bolo
vozidlo odstránené.
- V nočných hodinách oznámila hliadka OO PZ Stupava, že pred kostolom
v obci Lozorno je odstavené vozidlo
Škoda Favorit, pričom potrebujú šúčinnosť, nakoľko pri vozidle sú osoby a
majú podozrenie z majetkovej trestnej
činnosti. Bola vykonaná postriežka pri
MŠ, pričom bolo po chvíli vozidlo prenasledované po ul. Staničnej a odbočilo
na ul. Novú, kde začalo unikať veľkou
rýchlosťou smerom na obec Jablonové. O tejto činnosti bola vyrozumená
hliadka OO PZ Stupava. Vozidlo bolo
prenasledované v zmysle zákona o
obecnej polícii a následne nájdené bez
osádky za centrom Senior Ville Jablonové. Hliadka OP zotrvala pri vozidle
do príchodu hliadky OO PZ Stupava.
Spoločne bolo následne prepátrané
okolie po osádke, avšak bezúspešne. Vo
vozidle sa nachádzali odcudzené veci z
krádeže vlámaním do chaty na Pezinskej Babe. Vec si na mieste prevzalo OO
PZ Stupava a OO PZ Rohožník.
- Hliadka na základe telefonického
oznámenie pracovníčky OÚ vykonala
kontrolu podozrivého občana, ktorý
tlačil nákupný vozík Penny Market.
Počas kontroly tejto osoby sa zistilo, že
sa jedná o osobu a to občana Nórska,
bytom Oslo, ktorý
išiel peši po Európe
a akurát mal namierené do BA.

OÚ robiť nemôžu, preto obec opustili.
Osoby boli preverené cez OO PZ v Stupave.
- Hliadka v súčinnosti z OO PZ Stupava
realizovala nebezpečné vyhrážanie občanom z Lozorna. Tento bol následne
hliadkou OO PZ Stupava predvedený a
následne eskortovaný do CPZ Bratislava-Račianska ul.
- Telefonicky bola oznámená čierna
skládka medzi polygonom a regulačnou stanicou v lese smerom k diaľnici.
Po oznámení bola uvedená skutočnosť
preverená a odfotografovaná. Pri dokumentovaní skládky bola nájdená v
obsahu odpadkov, ktoré boli pravdepodobne v čiernych vreciach, faktúra
za mobilné služby na meno občana z
Plaveckého Štvrtka, pričom táto osoba bola následne kontaktovaná. Osoba
uviedla, že dala vyviezť smeti rómom
z rómskej osady v Plaveckom Štvrtku, pričom uviedla, že ich pozná len
po mene. Následne bola požiadaná o
odpratanie skládky. Zároveň dôrazne
poučená o likvidácii odpadu len autorizovanými spoločnosťami. Skládka bola
hliadkou preverená, pričom bolo zistené že táto bola odstránená.
Máj 2015
Hliadkou Obecnej polície Lozorno bola
zistená čierna skládka odpadu v lokalite „Lábske breziny“ v lesnom poraste
v smere k diaľnici D-2. Pri dokumentovaní skládky bola nájdená v obsahu
odpadkov, faktúra za mobil. služby na
meno občianky obce Zohor, pričom
táto osoba bola následne kontaktovaná, stotožnená osoba bola vyzvaná
k odstráneniu skládky odpadu, s čím
súhlasila a o uvedenej skutočnosti
oboznámi OP Lozorno, ktorá skontroluje uvedený priestor. Zároveň bola
dôrazne poučená o likvidácii odpadu
len autorizovanými spoločnosťami.

- Hliadka kontrolovala pracovníkov
RWE na ul. Nová,
ktorí chodili po domoch a ponúkali
produkty. Bolo im
vysvetlené, že toto
bez ohlásenia na Čierna skládka odpadu v lese
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Majsterka Slovenska v karate žije v Lozorne!
Prix Ostrava (ČR), ale i z medzinárodného turnaja Goju-Cup Szombathely
(Maďarsko). Počas sezóny sa v rámci
Slovenského pohára stále držala v celkovom poradí rebríčka na 2.mieste.
Celá ročná Katkina príprava však smerovala k zisku titulu Majsterky Slovenska, čo sa jej nakoniec podarilo na
Majstrovstvách Slovenska žiakov, ktoré
sa konali 16.5.2015 v Sabinove. Katke sa podarilo zdolať všetky súperky
bez straty vlajky a tak sa postavila na
najvyšší stupienok víťazov a stala sa
Majsterkou Slovenska v kategórii kata
dievčat do 7 rokov.

Katka Majdlenová má iba 7 rokov, je
prváčka na ZŠ, karate sa venuje od
roku 2012 a už má za sebou množstvo
úspechov. Pod vedením otca Viliama
Majdlena a trénerky Jarmily Kotekovej sa Katke podarilo v súťažnej sezóne
2014/2015 získať 13 medailí na domácich i zahraničných súťažiach v súbornom cvičení kata. Má medailu z Grand

Katka sa 30.5.2015 zúčastnila poslednej súťaže v sezóne – Európskeho pohára mládeže, ktorý sa konal v Bratislave. Katke uniklo 1.miesto iba o jednu
vlajku a tak sa umiestnila na krásnom
2.mieste. Vylepšila si tak svoje minuloročné umiestnenie o jednu priečku.
Katka sa v súťažnej sezóne 2014/15 zúčastnila celkom 13 súťaží a zo žiadnej
neodišla bez medaily. Veríme, že aj na-

sledujúca súťažná sezóna bude pre ňu
rovnako úspešná.
Katka od 1. septembra 2015 začína trénovať v Lozorne na ZŠ v poobedňajších
hodinách v Karate klube ZOKU, ktorý
vďaka ústretovosti pána riaditeľa základnej školy, pána starostu a celého
zastupiteľstva môže začať svoju činnosť na miestnej základnej škole. Všetci
traja tréneri Jarmila Koteková (tréner
na kata z Jablonového), Ladislav Kotek
(tréner na kumite z Jablonového) a Viliam Majdlen (tréner na kata a kumite z
Lozorna) vás srdečne pozývajú na tréningy a tešia sa, že môžu vychovať viacerých budúcich majstrov Slovenska...
Viac info o klube už čoskoro na stránke:
www.karatezoku.eu
Mgr. Jarmila Koteková
Foto: V.M.

Zopár tipov, kam v okolí
sa ísť v lete kúpať
Letné kúpaliská:

Biobazén Borovica, Kamenný Mlyn
Denne od 10:00 – 20:00 hod.
Letné kúpalisko Malina, Malacky
Denne od 10:00 h - 19:00 hod.
Letné kúpalisko Sever, Pezinok
Denne od 10:00 – 18:00 hod.
Letné kúpaliská v Bratislave:
Tehelné pole, Rosnička, Lamač, Delfín,
Matador,...
Otváracie hodiny na stránke:
www.starz.sk

Plavárne:

Plaváreň Malina, Malacky
Po – Ne: 13:00 – 21:30 hod.

Aquaparky:

Aquapark Senec
Denne od 9:00 - 21:00 hod.
www.aquathermal.sk
Aqualand Moravia
Denne od 9:00 – 21:00
www.aqualand-moravia.cz

Prírodné kúpanie

(na vlastnú zodpovednosť):
Štrkoviská pri obciach Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave (Veľké a Malé
Axi), Jakubov, priehradné vodné nádrže Kuchyňa, Lozorno a Vývrat (medzi
obcami Kuchyňa a Rohožník) a Lábske
jazero. Ďalej Slnečné jazerá Senec, prírodné kúpalisko Rudava: Malé Leváre,
Buková.
Prírodné kúpaliská v BA: areál zdravia Zlaté piesky, Kuchajda, Draždiak
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Ako turisti trochu poblúdili a s medveďom sa minuli
Dvojňový výlet po trase: obec Turecká-Vrch Krížna-obec Staré Hory-Špania dolina-Banská Bystrica
Z ponuky nášho turistického kalendára
na rok 2015 sme si vybrali v dňoch 1.5.2.5. akciu do nádhernej oblasti v srdci
Slovenska, do okolia Banskej Bystrice.
V piatok po skorom rannom budíčku
a ceste do obce Turecká (610 m n.m.)
sme sa rozdelili do dvoch skupín: skupina A mala za cieľ vrch Krížna (1574 m
n.m.), tento aj dosiahla. Skupina B mala
za cieľ vrch Malá Krížna (1319 m n.m.),
ale veru ho nedosiahla. Ako sa hovorí,
humor musí byť, aj keď na chleba nebude. Skupina B tak trochu poblúdila,
správnu značku „neobjavila“ a nechtiac
nasledovala skupinu A, ktorá však mala
už značný časový náskok. Zistila, že
najsprávnejšie rozhodnutie bude otočiť
sa a cestu naspäť, na doporučenie cudzích turistických nadšencov, absolvovať cez Majerovu skalu (1283 m n.m.)
Čakal ich strmý zostup, s vyše 800 m
prevýšením, do obce Staré Hory (462
m n.m.) Až večer sme sa dozvedeli, že
Majerovu skalu radi navštevujú medvede. Či to je pravda alebo povestný „humor“, to sa neriešilo, lebo nakoniec sme

sa všetci stretli na ubytovni v Starých
Horách.
Po dobrej večeri sme sa zabávali pri gitarách, speve a vínečku aj s personálom
baru, ktorý to nakoniec vzdal, už nemal
paru, ale my áno. S dôverou nám odovzdali kľúče, išli spať s konštatovaním,
že s takou partiou, ktorá má toľko energie aj po náročnej túre sa ešte nestretli.

V roku 2015, pri príležitosti 70. výročia
ukončenia druhej svetovej vojny, boli v
múzeu nainštalované zaujímavé exponáty zapožičané aj zo zahraničia.
Ďakujeme za pekné zážitky a tešíme sa
na ďalšie zaujímavosti Slovenska.
Text a foto: Soňa Folýnová, KTL

Na druhý deň sme
sa prešli po náučnom chodníku v
Španej Doline. V
tejto oblasti sa ťažila medená ruda,
obsahujúca striebro, až do konca 19.
storočia.
Náš výlet sme
ukončili návštevou
Pamätníka SNP v
Banskej
Bystrici,
ktoré bolo otvorené v roku 1969. Obe skupiny pri šachte Ludvika v Španej Doline

Lozornskí turisti na bicykli
v družnej zábave rýchlo ubiehala. Stihla sa i
dobrá viedenská kávička, či viedenský rezeň.
V Marchegu v zámockom parku sme mohli
obdivovať
obrovské
hniezdište bocianov.

V apríli sme uskutočnili dva cyklovýlety
s cieľom získania kondície pre pripravovaný májový 5-dňový výlet Flachau
- Melk.
11.4. jednodňový výlet na trase Lozorno-Devíska Nová Ves-Schlosshof-Marcheg-Angern-Lozorno v celkovej
dĺžke 84 km. Výletu sa zúčastnilo 32
turistov, ktorí po zimnej prestávke s
nadšením šliapali do pedálov. Počasie
bolo na cyklistiku ideálne a tak cesta
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25.4. jednodňový výlet
na trase Lozorno-Plavecký Štvrtok-Láb-Jakubov-Suchohrad- Moravský
sv.Ján-Veľké
Leváre-Jakubov-Láb-Lozorno v celkovej
dĺžke 108 km.
Výletu sa zúčastnilo 22 turistov.
Pôvodný zámer v Angerne prejsť
na rakúsku stranu a pokračovať
do Hohenau sa nepodaril, pretože kompa z technických príčin nepremávala. Južný vietor,
ktorý fúkal do chrbta až do Jána
nám veľmi pomáhal. Horšie to
už bolo smerom domov kde nám
to zasa značne sťažoval. Za Moravským sv.Jánom sme navštívili úchvatné miesto sútoku riek

Moravy a Dyje, kde sa stretávajú štátne hranice Českej republiky, Rakúska a
Slovenska. Táto oblasť predstavuje najrozsiahlejšie lužné lesy v Európe.
Oba výlety nielenže splnili svoj cieľ
získania fyzickej kondície, ale upevnili
priateľské vzťahy a v krásnej prírode
sme načerpali nových síl a zážitkov.
Klub turistov Lozorna opäť preukázal
svoju všestrannosť a angažovanosť od
vysokohorskej turistiky, splavovania
riek až po cyklistiku.
B. Horváth
Foto: I. Jánošová, P. Fruhwald
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Cyklotúra Flachau – Melk preverila našu kondíciu
Jedna skupina si zvolila alternatívnu
a trochu i adrenalínovú trasu do vnútra národného parku starou lesníckou
cestou s veľkým stúpaním až do výšky
845 m s následným 27 km zjazdom cestou pokrytou pieskom, ktorá viedla cez
19 tunelov bývalej úzkokoľajnej železničky.
Posledné 2 etapy viedli nám už dobre známou dunajskou cyklotrasou z
Ennsu do Melku.
Počasie nám mimoriadne prialo a
kontrasty zasnežených vrcholcov Álp,
modrej oblohy a sviežich zelených
zakvitnutých lúk boli úchvatné.

Klub turistov Lozorna v dňoch 27.5. –
31.5.2015 uskutočnil cyklotúru z Flachau do Melku, Rakúsko.
Cyklotúry sa zúčastnilo 14 účastníkov.
V 5 etapách sme celkove prešli 346 km.
3 etapy viedli tzv.ennskou cyklotrasou,
ktorá začína v nadmorskej výške skoro
1000 m.n.m. na úpätí Nízkych Tauer
v zimnom stredisku Flachauwinkel a

končí po 263 km v meste Enns na Dunaji. Trasa vedie pozdĺž rieky Enns, ktorej divoká voda býva biela z topiacich sa
ľadovcov, cez nádherné alpské vysokohorské scenérie s horskými masívmi,
ešte pokrytými snehom a krásnymi
zelenými horskými lúkami.

Ubytovanie sme po trase mali vopred
zabezpečené v typických rakúskych
Gasthofoch s výbornou kuchyňou a
dobrým čapovaným pivom, ktoré nám
po celodennej námahe padlo vhod.
I keď bola trasa viac náročná na kondíciu, všetci ju zvládli s dobrým pocitom
športového zážitku skĺbeného so zážitkami z krásnej alpskej prírody.

Celkové prevýšenie trasy bolo 2911 m
a niektoré stúpania nám dali riadne
zabrať.

B. Horváth
Foto: P. Fruhwald

p. Milan Ščasný, z turistov p. Ján Lányi.
Najmladšia účastníčka Lucinka Gašparovičová - 10 mes. Zaregistrovaný bol
turista z Mukačeva i z Popradu. Plný
autobus turistov prišiel z Modry. Obdiv
si vyslúžili dvaja turisti z Trnavy, ktorí
prvým ranným vlakom docestovali
do Zohoru, odtiaľ peši do Lozorna na
priehradu. Absolvovali najdlhší okruh,
pečiatky mali zo všetkých stanovíšť. Po
dobrom guláši (varili manž. Masároví)
sa s ľahkosťou dali na pešiu túru do
Zohoru a vlakom do Trnavy. Priznali,
že nie sú tu prvýkrát. Opäť pochválili
a ocenili dobre zorganizovanú akciu
nášho predsedu KTL Lojzka Dvorana,
príjemných ľudí, dobrú atmosféru. A
to si ani neužili tú výbornú pohodu pri
dobrej muzike (p. Milan Havel). Sólo
zahrali našim „chlapcom“ - jubilantom
p. Michalovi Valentovi a p. Tónovi Hubekovi (veď mali aj za čo). Za únavu sa
neskrývali ani tí, ktorí od skorého rána
museli byť do posledy na vzdialených
stanovištiach. Spievalo sa a tancovalo
do večera. Ťažko sme sa rozchádzali.

Nie od únavy, ale „víte, z dobrého sa
čaško odchádza.“

Lozornský okruh
V sobotu 16. mája 2015 už o 6:30 hod.
ráno bol v Lozorne na priehrade nezvyčajný ruch.
Do 9-tej hodiny prebiehala registrácia
účastníkov „8. ročníka LOZORNSKÉHO OKRUHU“
1. Okruh 40 km: Priehrada - Rusnáky
- Sarva - Skala - Prepadlé - Kozí chrbát,
smer Biely kríž - Košarisko - Pajštún Červený domček - Ohek - Szylabov kríž
- priehrada
2. Okruh 20 km: Priehrada - Rusnáky
- Sarva - Skala - Dračie srdce - Lintávy Červený domček - Ohek - Szylabov kríž
- priehrada
3. Okruh 10 km: Priehrada - Rusnáky Ohek - Červený domček - Szylabov kríž
- vinohrady - priehrada.
Zaregistrovalo sa 286 účastníkov, na
Červenom domčeku sa pridalo 25 turistov zo Stupavy. Najstarší účastník bol

A VÍTE PROČ SA NA ČERVENÉM
DOMKU TAK DOBRE SEDZEUO?
Lebo naši chuapi su prevelice šikovní,
robotní a ochotní. Dodo Klamo drevo
zabezpečiu, Igor Šimek narezau, Slavo Sopčák dovézeu, Lojzko Dvoran
železo spracovau, Vlado Minarovič
osamovau, ohobloval, natreu. Rado
Došek dopravu zabezpečiu, motorový
vrták poščau.
Na šecko papežlivo p.Lányi dohlédau
a vďaka Jankovi Karovičovi, kerý nám
betón dau a Tomášovi Černekovi,
kerý nám maximálne v ústrety vyšeu
pri šeckých robotách, v lesy to máme
pjekné a praktické.
CHUAPCI DZEKUJEME!
Za výbor KTL M.M.
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