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zadarmo

Človek sa musí narodiť s darom, aby vedel vnímať krásu kvetov
Rozhovor s pánom Mikuláškom, Lozorňanom, ktorý sa venuje pestovaniu a šľachteniu gladiol a získava ocenenia z celého Slovenska.
Prečo práve gladioly?
Považujem tieto kvety za pekné, kráľovské,
majestátne a veľmi rôznorodé.
Čo všetko zahŕňa starostlivosť o kvety?
Gladioly sú veľmi náročné na starostlivosť
a bohužiaľ na zimu sa musia vykopávať. Starostlivosť o gladioly trvá a je nutná počas
celého roka. Gladiola vyžaduje slnečné stanovisko, neutrálnu pôdu a dostatok vlahy.
Neznášajú čerstvé, maštalné hnojenie, po
ktorom sú náchylné na hubové choroby.
Ďalej je dôležité robiť postreky proti strapke mečíkovej. Gladioly môžu napadnúť aj
viaceré vírusové choroby, pri mnohých
týchto chorobách je veľmi náročné zistiť
prítomnosť vírusu najmä pri jeho začiatku.
Častokrát sa vírus prejaví až v ďalších rokoch a to zmenou respektíve zmenšením
celkovej výšky, veľkosti a sfarbenia kvetu.
Čo vás zaujíma na pestovaní gladiol?

Ako si spomínate na svoje pestovateľské
začiatky?
Moje pestovateľské začiatky spadajú do obdobia na začiatku 80tych rokov. Bol som
na výstave gladiol v Bratislave. Práve na tejto výstave som videl krásu a rôznorodosť

Ospravedlnenie
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek
a konateľka spoločnosti LOZORNO
spol. s r. o. Lucia Hájniková sa týmto ospravedlňujú občanom, ktorým sa minulý rok
menil vodomer a vo vyúčtovacej faktúre k
31.12.2012 vznikli rozdiely v množstve m3
pri menených vodomeroch.
V dôsledku zmeny samotných vodomerov
a zmeny softvéru na výpočet celkovej spotreby ako aj prenosu m3 z odmontovaných
vodomerov, došlo v niektorých prípadoch
k chybe, ktorá bola následne odstránená.
Dotknutým občanom sa týmto úprimne
ospravedlňujeme.

gladiol. Jednoducho ma tieto kvety nadchli.
Vymenil som si s pestovateľmi kontakty
a neskôr som si aj zakúpil tieto kvety. A stal
som sa členom veľkej organizácie Gladiola
Martin, je to zväz pestovateľov zo Slovenska, Čiech a Poľska.

V prvom rade človek sa musí narodiť preto, aby vedel vnímať krásu kvetov a bol pre
ne určitým spôsobom oduševnený. Keď človek príde do záhrady, pozoruje kvety, sleduje ich proces rastu. Osobne sa venujem
kríženiu, vyhľadávam jednotlivé typy, premýšľam ako by som dosiahol určitý cieľ
medzi kvetmi ako znak, farbu, stavbu.
pokračovanie na str. 6

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- +421 905 912 976
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.
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
Jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obec Lozorne - 19.12.2012
OZ v Lozorne schvaľuje poslednú zmenu rozpočtu na rok 2012 podľa priloženého návrhu:
Rozpočet na r.
2012
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy

Rozpočet po zmene k
17.12.2012

1422,25

1596,58

10,00

76,04

Finančné operácie
príjmové

Návrh na
zmenu

Rozpočet po
zmene

-19,06

1577,52
76,04

9,00

-9

0,00

Príjmy spolu

1432,25

1681,62

-28,06

1653,56

Bežné výdavky

1222,25

1360,15

+73,50

1433,65

176,00

180,89

-10,12

170,77

34,00

34,00

1432,25

1575,04

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové
Výdavky spolu

OZ v Lozorne berie na vedomie Programový
rozpočet na rok 2013 – 2015
OZ v Lozorne schvaľuje predložený plán
kontrolnej činnosti HK obce Lozorno na prvý
polrok r. 2013
OZ v Lozorne schvaľuje zmenu v komisiách
pri OZ Lozorne podľa § 15, zák. 369/1990
Z. z. nasledovne:
Predseda FK: Ing. Jaroslava Bojkovská
Členovia: Ing. Dana Šefčíková
Ing. Jana Trnková
Predseda Komisie verejného poriadku, bezpečnosti a riešenia konfliktných situácií:
Ing. Mgr. Juraj Vlček (miesto po
Bc. Kavickom)
Člen: p. Jozef Durec
OZ Lozorno schvaľuje VZN č. 5/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Lozorno, ktorým sa nahrádza VZN
č. 8/2004 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje VZN č 7/2012 v podmienkach určenia a vyberania dane za psa.
OZ v Lozorne schvaľuje náklady na opravu domu smútku – chladiace zariadenie
a sociálne zariadenia v predpokladanej výške 3300 EUR bez DPH.
Predpokladané opravy
v roku 2013

budú realizované

OZ v Lozorno schvaľuje náklady na ochranu obecného majetku – mreže vo výške
2480 EUR vrátane DPH na zdravotnom stredisku.
OZ v Lozorno schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 2/2012 na odpredaj pozemkov pod priehradou vo vlastníctve obce
Lozorno podľa GP č. 19/2012. Podmienkou
predaja pozemkov pod priehradou je predať
ich ako celok.
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34,00
+63,38

1638,42

OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj pozemkov
parc. č. 9158/3 o výmere 14m2 a 9157/42
o výmere 1m2, vytvorených podľa GP
č. 19/2012 kupujúcim Slavomírovi Belešovi a manž. Monike Belešovej r. Babkovej, bytom Lozorno č. 1125 v sume 3,30 EUR/m2
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
OZ v Lozorne schvaľuje odkúpenie pozemku parc.č. 9157/43 o výmere 7m2 podľa GP
č. 19/2012 od predávajúcich Slavomíra Beleša a manž. Moniky Belešovej r. Babkovej,
bytom Lozorno č. 1125 v sume 3,30 EUR/m2
OZ v Lozorne nesúhlasí zo žiadosťou p. Zdena Zemana a manželky o majetok – právne vysporiadanie pozemkov p. č. 8857/8
a 8857/75 pod rodinným domom a vo dvore žiadateľov.
Zároveň OZ v Lozorne zaväzuje FK s prípravou VZN týkajúcich sa predaja obecných pozemkov hlavne za účelom majetkov – právneho vysporiadania.
OZ v Lozorno schvaľuje ako OSO (osoba spôsobilá obstarávať ) pre VO na projekt Oprava
ciest: Centrálna obstarávacia agentúra s.r.o.
ulica Kozmonautov 3/A 949 01 Nitra
OZ v Lozorno schvaľuje ako OSO (osoba spôsobilá obstarávať ) pre VO na projekt Oprava
ciest: Centrálna obstarávacia agentúra s.r.o.
ulica Kozmonautov 3/A 949 01 Nitra
OZ v Lozorno schvaľuje členov OZ do Rady
školy ( ZŠ Lozorno )
- Mária Kovarovičová
- Lucia Hájniková
- PhDr. Oľga Božecová
- Mgr. Milan Stanislav
- Starosta informoval o zmenách v dozornej rade Lozorno spol. s.r.o. a o novom zložení DR Lozorno spol. s r.o. : Ing. Bojkovská,

Ing. Trnková, p. Dvoran – od 6.12.2012.
- Starosta podal informáciu o uznesení Vlády SR č. 638 z 21.novembra 2012 k Správe
o niektorých problémoch v oblasti územnej
samosprávy a návrhy na ich riešenie, čím sa
začalo napĺňať aj memorandum medzi vládou SR a ZMOS. V budúcom roku sa odporúča obciam zníženie bežných výdavkov o 10 %
a mzdových výdavkov o 5%.
Zároveň informoval o nepoužitej dotácii
z roku 2010 vo výške 4248,40 Eur, ktorá
bola poskytnutá na kapitálové výdavky pre
zariadenie sociálnych služieb. Táto dotácia
bude použitá na rekonštrukciu kúrenia do
konca roku 2012, v opačnom prípade musí
byť vrátená poskytovateľovi – MFSR.
V diskusii :
- p. Adriana Jánošová otvorila diskusiu poďakovaním za spoluprácu a zaželala všetko dobré do nového roku 2013 všetkým poslancom
aj ostatným prítomným.
- Ing. Trnková upozornila na skutočnosť,
že v minulosti sa niekomu súhlasilo s odpredajom pozemkov a teraz p. Zemanovi bol
odpredaj zamietnutý. Je potrebné si určiť
podmienky pri predaji obecných pozemkov
a malo by sa už doriešiť vysporiadanie pozemkov na Jelšovej ulici.
- p. Adriana Jánošová podotkla na nutnosť
pripojenia sa na obecný vodovod rodiny
Galbových. So svojimi 7 deťmi sú bez vody,
čo môže viesť k šíreniu rôznych nákazlivých
chorôb aj u ostatných obyvateľov. Starosta
prisľúbil, že pripojenie sa na vodovod bude
čo najskôr riešené.
- Starosta informoval o operačných programoch ČOV pre mestá nad 10.000 obyvateľov.
Zároveň podal informáciu o navrhovaných
zmenách a doplnkoch ÚPN č. 4 obce Lozorno.
- p. T.Minarovič znovu poukázal na neriešiteľnú situáciu premávky kamiónov na ceste
na Hlavnej ulici. Bolo by dobré v mene obce
podať žiadosť na Úrad verejného zdravotníctva o premeranie hlučnosti v tejto oblasti.
Starosta podal informáciu, že do konca roku
2015 by sa malo vybudovať napojenie od Rohožníka do Malaciek, čím by bola kamiónová
doprava odklonená od Lozorna.
- p. T.Minarovič upozornil, že v potoku tečie
špinavá voda, zrejme niekto púšťa do potoka
odpad.
Starosta vysvetlil, že úsek na Hlavnej ulici od
rod.domu Vengrínových až po vojenské bytovky je napojený na starú kanalizáciu, prepojenie nie je ešte dokončené.
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Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne - 23.01.2013
zmlúv medzi obcou Lozorno a p. Barbuščákovou a M. Oškerom a zároveň ho poveruje prípravou zabezpečenia situačného plánu
s rozmiestnením objektov obidvoch záujemcov o uvedenú lokalitu.
OZ v Lozorne stanovuje pre potrebu tvorby nového PHSR na r. 2014-2020 riešiteľský tím v tomto zložení
- Poslanci OZ
- Starosta obce
- Pracovníčky OcÚ - Mgr. I. Poláková,
V. Hubková
OZ v Lozorne schvaľuje zmluvu s fy RESTAV SK spol. s.r.o. Žilina na rozšírenie MŠ
Lozorno vo výške 126 740, 20 eur vrátane
DPH na základe výsledkov verejného obstarávania a výberového konania.
OZ v Lozorne schvaľuje zmluvu o spolupráci s p. Kvankom na prevádzkovanie obecnej knižnice na r. 2013 vo výške 200 eur/
mesiac. a zároveň OZ berie na vedomie vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice
za r. 2012 a prejednanie plánu práce Obecnej knižnice na r. 2013.

OZ v Lozorne schvaľuje dohodu o finančnom vyrovnaní za rekonštrukciu a prestavbu časti zdravotného strediska medzi obcou
a LOZORNO spol. s.r.o. a fy AJF spol. s r.o.
vo výške 6000 eur.
OZ v Lozorne schvaľuje návrh VZN
č. 1/2013 , ktorých sa nahrádza VZN
č. 7/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom
na území obce Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje žiadosť ŠK Lozorno o poskytnutie dotácie na opravu budovy strechy telocvične vo výške 15 000 eur z
položky 08209/635 a na športovú činnosť
ŠK Lozorno vo výške 10 000 eur z položky
08209/1.
OZ v Lozorne schvaľuje žiadosť
a) p. Barbuščákovej o prenájom priestoru
pri Artézskej studni vo výmere 200 m2 za
účelom predaja ovocia a zeleniny na dobu
5 rokov vo výške 1 euro/m2/ mesiac,
b) M. Oškeru o prenájom priestoru pri Artézskej studni vo výmere 200 m2 za účelom
vybudovania stánku s rýchlym občerstvením na dobu 5 rokov vo výške 1 euro/m2/
mesiac,
c) poveruje starostu obce prípravou
nájomnej zmluvy medzi obcou Lozorno
a PD Lozorno, prípravou podnájomných

OZ v Lozorne schvaľuje žiadosť ŠK Lozorno o vykonanie mimoriadnej kontroly hlavným kontrolórom obce mimo plán, kontrola bude zameraná na kontrolu hospodárenia s majetkom obce a s poskytnutými dotáciami z rozpočtu obce Lozorno.
- Info o sťažnosti p. Machovej Dlhá ul. č.1
na postup COOP Jednota Senica a pokus
o vykradnutie jej nehnuteľnosti – RD.
- Info o obecnej zabíjačke ktorá sa bude konať dňa 9.2.2013.
- Mgr. M. Stanislav - na minulom zastupiteľstve starosta obce podal informáciu
o uskutočnených zmenách v dozornej rade
LOZORNO s.r.o., podal informáciu, že starosta obce porušil zákon č. 369/1990Zb.
v znení neskorších zmien a predpisov
tým, že odvolal dozornú radu LOZORNO
spol.s.r.o., hovoril, že nikto nemôže meniť
zakladateľskú listinu, toto prináleží jedine
obecnému zastupiteľstvu ani starosta nemá
nárok meniť členov dozornej rady, členov
dozornej rady volí OZ, preto je to v rozpore
so zákonom o obecnom zriadení a navrhuje
prijať nasledovné uznesenie OZ.
OZ v Lozorne berie na vedomie informáciu o porušení zákona 369/1990 pri rozhodovaní o orgánoch o odvolaní a vymenovaní členov dozornej rady a o zmene
zakladateľskej listiny spoločnosti LOZORNO s.r.o. a poveruje starostu, aby v rámci výkonu práv uviedol situáciu spoločnosti LOZORNO s.r.o. do súladu so zákonom
č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení

neskorších predpisov.
Hlasovaním nebolo uznesenie prijaté.
Vyjadrenie starostu – starosta konal
v zmysle zakladacej listiny Lozorno s.r.o.
, zo dňa 22.6.2009 v zmysle Obchod. zákonníka a ostatných platných zákonov SR,
za svojím rozhodnutím stojí a nevidí žiadne
porušenie zákona.
„... ďalej k prijatiu uznesenia 18/2011 iba
toľko, že toto uznesenie bolo pre starostu
len „DOPORUČENÍM“ od členov OZ , ktorú
plnil následne podľa obsahu tohto uznesenia v zmysle zakladateľskej listiny,,t.j. starosta ako zástupca jediného spoločníka musel ešte vydať v zmysle § 132 Obchodného zákonníka v zastúpení pôsobnosti valného zhromaždenia ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA SPOLOČNOSTI LOZORNO spol. s r.o.
Záverom, ak by bolo „Rozhodnutie“ starostu
ako jediného spoločníka zo dňa 06.12.2012
protizákonné, (v prípade odvolania a menovania dozornej rady) tak túto zmenu Okresný súd Bratislava I nezapíše a zamietne ju!!!
Š. Valent – podal informáciu, že bol zmenený typ žľabov na Zvončínskej ul. oproti
schválenému typu, kde bola zároveň schválená aj cena, cena bola max. dodržaná,
ale pochybuje o cenovej úrovni BGZ žľabov
a tých, ktoré tam boli položené, povedal,
že hlasoval za to, ak to bolo potrebné urobiť z hľadiska ohrozenia životného prostredia, nie je jednoznačne spokojný pochybuje
o korektnosti prevedenia a fakturácie.
V diskusii :
- Pani R. Švaleková – pýta sa kedy príde reálne k prestavbe MŠ, či boli doručené
a budú zapracované pripomienky občanov
k Doplnku č. 4 k ÚPN obce Lozorno, tiež
poukázala na ul. Karpatská, ktorá je veľmi frekventovaná, je potrebné vybudovať
na ul. Karpatskej chodník a obmedziť rýchlosť motorových vozidiel.
Starosta odpovedal p. Švalekovej ohľadom Doplnku č. 4 k ÚPN obce, všetky
pripomienky boli odovzdané spracovateľovi SIEBERT&TALAŠ spol. s.r.o., v marcovom OZ by malo prísť k schváleniu Doplnku
č. 4 k ÚPN obce Lozorno.
- P. Ďurec –náčelník OP Lozorno, podal vyjadrenie k sťažnosti p. Machovej, uviedol,
že ku krádeži neprišlo.
- Ing. D.Šefčíková – hlavný kontrolór obce
– podala info o stave účtu LOZORNO s.r.o.
a o stave účtu obce Lozorno.
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Dobrá novina 2012
Už po štvrtýkrát sme sa cez vianočné sviatky s chuťou a odhodlaním pustili do nášho
už tradičného zvestovania dobrej noviny
v našej obci. Koledovali sme 27.12.2012
a navštívili sme 12 rodín. Do rodín sme sa
snažili priniesť radosť a potešenie z narodeného Spasiteľa. Tento rok sme sa rozhodli, že obdarujeme dobrodincov, ktorí nám
prispievajú na deti v Afrike, malým darčekom. Deti vyrobili malých anjelikov z keramiky. Veľmi nás dospelých potešilo, že sa

do koledovania zapojilo viac detí a nebáli sa
ukázať aj svoj hudobný talent. Pribudli nám
totiž aj hudobné nástroje - husličky, flauta
a akordeón. Spolu sme vyzbierali a odoslali 365 Eur deťom s postihnutím do Afriky.
Za všetky vyzbierané peniaze a milé privítanie do rodín srdečné Pán Boh zaplať.
Koledníci
Foto: Peter Vrbinčík

Spoločenské okienko

Zomreli
Morávek Jozef
Novoveská Mária
Gabrišová Marta

75 rokov
86 rokov
54 rokov

Narodili sa
Kuchynková Júlia
Hrica Jakub
Lančarič Lukáš
Pecík Viktor

Odberu krvi dňa 21.2.2013 sa zúčastnili títo darcovia:

Zamyslenie na pôst
Každý z nás máme skúsenosť, že dobré prežitie významných udalostí v našom živote
vyžaduje určitú prípravu. V kalendárnom
roku máme dve dlhšie obdobia, v ktorých
sa pripravujeme na slávenie sviatkov. Sú to
adventný čas pred Vianocami a 40-dňové
pôstne obdobie pred Veľkou nocou.
Čo pre nás znamená pôst?
Na prvý pohľad sa nám môže zdať, že pôst
je len zriekaním sa dobrých vecí, prežívaním nedostatku, ktorý si sami zvolíme. Veľmi podstatný je cieľ - prečo sa rozhodujem
pre pôst. Niekto chce byť zdravý, štíhly,
krásny, a tak sa zrieka jedla, úzkostlivo dbá,
aby nemal ani gram nadváhy. Iný chce pôstom posilniť svoju vôľu a dokázať si, že on
na to má, on to zvládne.
Pravý duchovný zmysel pôstu nepozerá na
nás samých. Zameriava sa na vzťah k druhým a predovšetkým na vzťah k Bohu.
Tým, že sa niečoho zriekam, naznačujem,
že to nie je najdôležitejšie v mojom živote.
Zriekam sa preto, aby som bol slobodnejší
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od vecí, pôžitku a mohol viac otvoriť svoje
srdce pre druhých.
Pôstny čas nám umožňuje preveriť naše
vnútro. Čo je v ňom prvé? Som to ja sám?
Je to pre mňa nejaký blízky človek? Je to
Pán Boh, ku ktorému chcem nasmerovať
svoj život?
Práve preto, aby si každý mohol zodpovedať tieto otázky, potrebuje čas ticha a premýšľania.
Veľmi užitočným prežitím pôstu môže byť
aj úsilie vyjsť v ústrety druhým. Navštíviť
toho, kto je osamelý, venovať mu čas a pozornosť. Urobiť niečo pre druhých, niečo
také, na čo sme sa doteraz neodhodlali.
Takýto pôst nás zaiste priblíži k Bohu, ktorý
je Láska a praje si, aby sme žili v tejto Jeho
láske.
Ján Záhradník, duchovný otec

Gerboc Michal, Filas Štefan, Fabian
Vladimír, Foltýnová Zuzana, Hlávková Nikola, Brénerová Lucia, Rybár Jozef
ml., Bordáč Rudolf, Mgr. Rímešová Andrea, Lehman Fedor, Kubenková Svetlana, Hájek Ivan, Tanka Štefan, Halinár
Peter, Krejčiová Viera, Sirotová Oľga,
Ing. Šimonič Peter ml.

Špeciálne poďakovanie darcom, ktorí

dňa 4.2.2013 darovali najvzácnejšiu tekutinu – krv, pre jedného nášho občana.
Sú to: Halinár Peter, Krejčiová Viera, Šimonič Peter a Sirotová Oľga. Ďakujeme!

Spomienka

...na obetavého človeka, darcu krvi,
nášho kamaráta Tibora Kubenku, ktorý nás opustil vo februári 2011, kedy
bol práve darcom 99. krát. V tomto čase,
keď sa uskutočňuje odber, si uctievajú
pamiatku darcovia na čele s vedúcim Jozefom Cehlárikom.
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Obecné kompostovisko

piteľstva sú verejné, konajú sa vždy v stredu v čase o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Lozorne, pokiaľ nebude vopred
dohodnuté inak.

OZNAMY OBCE
Obecné zastupiteľstvo
Pozývame vás na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bude
20. 03. 2013. Zasadnutia obecného zastu-

OÚ v Lozorne oznamuje občanom,
že OBECNÉ KOMPOSTOVISKO bude
v prevádzke od polovice marca 2013.

Platnosť vodičských preukazov

Prevádzková doba:

Oddelenie dokladov odboru poriadkovej
polície Okresného riaditeľstva PZ v Malackách informuje: Vodičské preukazy vydané od 01.01.1993 do 30.04.2004 ( zaliate
ružové ) sú v platnosti do 31.12.2023. Vodičské preukazy vydané od 01.05.2004 do
18.01.2013 ( tzv. európsky- veľkosť kreditnej karty) sú platné do 31.12.2032.

Streda 15:00 – 18:00 hod.
Sobota 9:00 – 15:00 hod.
Do kompostu dávame všetok organický
odpad zo záhrady a domácnosti, napríklad
listy, trávu, konáre, burinu bez semien,
zvyšky ovocia, zeleniny, zemiakové šupy,
drevený popol, kávový výluh.

Výstava ušľachtilých mačiek
Víťazné chovateľky boli odmenené darčekmi od sponzorov.

Celkovo bolo vystavených 31 ušľachtilých
mačiek, prevažne britských a sibírskych,
okrem toho boli vystavené v malom počte
zdrobnené králiky a exotické vtáky.

V priestoroch telovýchovnej jednoty Lozorno sa uskutočnila v dňoch 15. a 16.12.2012
prvá propagačná výstava ušľachtilých mačiek. Výstavu organizovala Základná organizácia SZCH Lozorno v spolupráci piatich
členiek – vystavovateliek ZO Chovateľov
mačiek Bratislava 3.

Poďakovanie patrí obecnému úradu Lozorno ako hlavnému sponzorovi a Telovýchovnej jednote Lozorno, ďalšími sponzormi boli podnikatelia z obce, Stavebniny
Karovič, Autoservis Svitnič, Elektro Haramia, PD Lozorno, Stavba Kovanič, predajňa
Osuský, predajňa Jánoš, drogéria Lozorno,
drevovýroba Holič, predajňa Blecha.

Aj keď počasie v sobotu vystavovateľom
neprialo, snaha o spropagovanie chovu čistokrvných plemien mačiek usporiadateľovi
ZO SZCH Lozorno vyšla, potešila návštevníkov obľubujúcich pekné a zaujímavé zvieratá.

Poďakovanie pri organizácii výstavy patrí
aj chovateľke mačiek Helene Poláčkovej.

Návštevníci v anketových lístkoch vybrali
tri najkrajšie mačky, najviac sa páčil sibírsky
kocúr čierno mramorový, ďalšia v poradí
bola britská mačka čierna strieborno mramorová a tretia bola britská lilavá.

ZO SZCH

Sledovanie vyčistenej vody ČOVČOVLozorno
- 2014
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Človek sa musí narodiť s darom, aby vedel vnímať krásu kvetov
dokončenie zo str. 1
Výstavy bývajú raz za rok v mesiacoch júl,
august.
Máte za sebou aj pestovateľský úspech,
ocenenie?
Často dostávam ocenenie, diplomy, súťažné suveníry. Počas rokov sa mi podarilo
nazbierať nespočetné množstvo ocenení.
Naposledy som získal ocenenie v Bojniciach, kde boli moje vyšľachtené gladioly
veľmi obdivované.
Okrem gladiol sa zaujímate aj o iné kvety?
Jednoznačnou prioritou sú gladioly. Ďalej
pestujem tulipány, georgíny, kosatce, ľalie,
narcisy...
Venujete sa šľachteniu kvetov?
Zatiaľ som šľachtil len gladioly.
Chodievate na súťaže a výstavy kvetov?
Pestovaniu kvetov sa venujem 25 rokov.
Pravidelne sa zúčastňujem gladiolových
výstav od začiatku 90tych rokov. Pôvodná Bratislavská organizácia pestovateľov
sa rozpadla. V súčasnosti sa pravidelne výstavy konajú v Hlohovci, Rajeckých
Tepliciach, Martine, Bytči a naposledy
v Bojniciach. Na týchto výstavách sa zúčastňujú členovia zo západného, stredného Slovenska, ale aj pestovatelia z Čiech a Poľska.

Máte aj internetovú stránku, kde by sme
si mohli pozrieť vaše kvety a v prípade záujmu zakúpiť?
Moja stránka je www.gladioly.sk. Na stránke je aj ponukový katalóg kvetov. Avšak každý rok sa tento katalóg, respektíve jeho ponuka mení. Pridávajú sa nové kvety a iné
sa vyradia. Záujem o kvety a objednávky je
z celého Slovenska.
Rozhovor pripravila Veronika Grófová

Viete, že...
... rok 2013 je Rokom viery,
... oslavujeme 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na
územie Veľkej Moravy,
... prišli, aby šírili kresťanstvo v reči zrozumiteľnej obyvateľom
tejto krajiny,
... sú patrónmi Európy ...
Aj my, obyvatelia Lozorna si chceme uctiť tieto významné osobnosti
nielen 5. júla, kedy je štátny sviatok SR, ale aj samostatným kultúrno-osvetovým programom plánovaným na 20.októbra 2013. Organizátorkou bude spevácka skupina ľudových a duchovných piesní
LOZA pod záštitou vedenia obce a v súčinnosti s farským úradom.
Solúnski bratia Konštantín a Metod si našu úctu a spomienku
nesporne zaslúžia. Prišli na dnešné naše územie v deviatom storočí r.863 na pozvanie kniežaťa Rastislava. Konštantín, ktorý
neskôr prijal meno Cyril, ešte pred príchodom na Veľkú Moravu
zostavil písmo - hlaholiku. Spolu s Metodom preložili do staroslovienčiny Nový zákon a neskoršie aj ďalšie náboženské, právnické
a literárne diela. Založili Veľkomoravské učilište a šírili kresťanstvo.
Návrat k odkazu svätých Cyrila a Metoda bol v časoch národného
obrodenia veľkou posilou národného uvedomovania Slovákov.
Valéria Foltýnová, LOZA
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Milí spoluobčania,
nych vyšetreniach v škôlke, v škole ani pri
návšteve v pediatrickej ambulancii. Len sme
nerozumeli, prečo nás komplet prezerá, keď
nás iba bolí hrdlo. Z ambulancie sme odchádzali ešte aj s doporučením na vyšetrenie ku odbornému lekárovi, nie raz s drobnosťou, či sladkosťou v ruke. Je veľa pozitív,
ktoré táto dobrá lekárka má.

dňa 3.2.2013 sa dožila krásneho životného jubilea pani MUDr.Sylvia HULLOVÁ.
Všetci sme ju - našu detskú lekárku mali
radi. Vážili sme si ju pre jej ľudský i odborno - medicínsky prístup ku každému
pacientovi. Pre nejedného bola dobrá doktorka, druhá mama, pre iného dobrý radca

Poďakovanie
Naše úprimné poďakovanie patrí členom Dobrovoľného obecného hasičského zboru za ich mimoriadne nasadenie pri hasení požiaru. Prajeme Vám
hlavne veľa zdravia, aby ste i naďalej
s obetavosťou vykonávali toto ušľachtilé poslanie pre spoluobčanov.

v rodinných a osobných problémoch. A osloviť ju sa nemusel nikto báť. Poradila v autobuse, po ceste do práce, či z práce. Keďže
v tom čase neboli pred každým domom
autá, choré deti chodila vyšetriť i domov.

Dnes sa našej milej pani doktorke za všetky tie roky, čo v detskej ambulancii v Lozorne svedomito odpracovala a za všetku starostlivosť, čo nám ako pacientom venovala, chcem zo srdca poďakovať. Ďakujem za
všetkých priateľov, čo si v Lozorne našla,
i za tých, ktorí si našli a obľubili ju a s dôverou sa v chorobe na ňu obracali. Bola nám
v mnohom príkladom i vzorom. Predovšetkým z príležitosti krásnych, v zdraví dožitých narodenín, chcem jej zablahoželať.
Popriať veľa zdravia a spokojnosti v kruhu
tých, ktorí ju majú radi, ktorí si ju považujú,
pre ktorých je ešte v jej veku krásna.

Ako deti sme sa nemuseli báť pri preventív-

M.M.

Týždeň slovenských knižníc
(18.3 - 24.3.2013)

Ďakujeme aj pánovi Miroslavovi Hurbaničovi za jeho ľudský prístup, ochotu
a ústretovosť.

Aj tento rok ponúkame v našej knižnici v stredu 20. marca a v piatok 22. marca bezplatný zápis detí do 14 rokov. Tak
isto bude v platnosti „amnestia“ na pokuty za oneskorené vrátenie kníh.

rodina Klamová

Roman Kvanka, manažér knižnice

17.marca 2013 budeme mať opäť
možnosť sa podeliť!
Katolícke hnutie žien Slovenska (KHŽS)
aj tento rok organizuje počas pôstu akciu
s názvom Podeľme sa! Tento rok sa táto akcia zameriava na pomoc ohrozeným rodinám s deťmi a mladým chlapcom a dievčatám po odchode z detských domovov. Stará sa o nich krízové centrum Dorka vo Zvolene pod patronátom o.z. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako
dar. Poskytuje týmto núdznym sociálnu pomoc a prístrešie.
Myšlienkou samotného podujatia nie je to,
že venujem niekomu almužnu, ale že sa s
ním podelím o svoj obed. Súčasťou podujatia je preto navarená spoločná pôstna
polievka, ktorá sa rozdelí medzi účastníkov,

Pod širákom v CK
Lozorno bolo fajn
Vianočné i novoročné prípravy ustúpili iným starostiam a zároveň radostiam.
Národ je istý čas pracovitý, potom ale aj
zábavychtivý. Dôchodcovia sa v minulom roku príjemne zabavili na širákovej zábave našich členov, preto sa výbor
JDS a klubu rozhodli pre uskutočnenie
tohto podujatia hneď na začiatku roka.
Pri hudbe, speve sa bolesti vždy strácajú a kamaráti sa schádzajú, pri štrnganí
sa oči usmievajú a veselú pesničku notujú. Počasie má svoj plán a v tomto čase
práve neželalo záujemcom o posedenie a
tanec, z toho dôvodu bola účasť slabšia,
avšak nálada prítomných bola výborná,
aj keď nemal každý pod širákom.
Anna Hájková, JDS

farníkov, v rodine, spoločenstve, pričom
druhý chod si dotyční odoprú. Sumu, ktorú by zaplatili za druhé jedlo, venujú svojim
núdznym bratom na účet KHŽS (č.ú.: 262
001 3151/1100) osobitne vytvorený a bez
zvyšku použitý na účely spomínaného krízového centra Dorka vo Zvolene. Podujatie sa koná s vedomím a duchovnou podporou slovenských biskupov.
Aj u nás v Lozorne sa toto podujatie už stáva tradíciou. V spolupráci s našim p.farárom
sa tento rok bude akcia Podeľme sa! konať
dňa 17.3.2013 na fare Lozorno.
Srdečne vás pozývame!
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Jar na Záhorí
Fašang prehrmjeu, začau sa púst. Začauo
sa zjarívat. Došeu mjesíc marec - ríkauo sa:
„pobíraj sa starec“. Víte, že naozaj v tem
časi ludé dost mreli? Čovjek by povidau,
že ked sa mízga tuačí do života, čovjek by
mjeu okrepnút. Né? Ešče sme temu času vyprávjali aj „ked sa hnoje vozili“. Prez zimu
sa ho v sedláckém dvori nazbírauo. Neráz až
po samí výpustek. Dobre byuo, ked ešče jak
- tak primŕzauo. Koua sa nehnízdrili v buace. Byuo treba už role nahnojit. Štrichi už
byli napú prázne. Holoví konc prázdne. Na
úrebrách ešče trochu sena. Do hrantú sa dávaua dobytku aj kamenná súl. Pripúščali sa
prasnice. Koze už byli pjekné gulaté. Koze sa
pred zimú prčili, v marci už sa láhli muadé
kozičky. Na Velkú noc sa už kozlátka a jahňátka pékli. Nekedy o temto časi aj hus vysedzeua muadé. Starenka ríkali, že valen-

cínkové húsa není nic hodno (na Valencínka vyláhue). Na Velkú noc sme sa rádzi aj
teho údzeného nažgrgali. (Ale chleba byu
vječí gáň než masa). Ono už byuo dost zeschué, okoraué. Svine sa zabíjali vječinu prez
zimu, lebo nebyli mrazničky. Maso sa na
štrankoch púščauo do studne v kýbloch,
negdo temu povidau, že ompr. Týdeň dva
vydržauo jak frišké. Nikdo sa nešmrniu ani
nad masem z rosolu.
Jejda - nenky, ale tej Velkej noci sme sa
nevjedzeli jak dzeci dočkat. Kúpili nám
nové strevíce, pjekne nás vyrichtovali, ked
sme išli krsným na šlahačku. Ceú cestú sem
leceua, nehledza na bariny, zvjedavá co si
vyšlahám. Šecko nám byuo vzácne aj štolverek, aj čukuláda, aj koruna. Od maua sme
sa špidlárili o každý halér. Krsných sme si

považovali, neochúňali sme sa z daleka ich
pozdravit a pjekne ruku polubit. Potom sme
sa kerý pred kerého chválili, co sme si vyšlahali a jaký hrubý korbáč sme mjeli.
Čujte ludé, byli to pjekné čase. Furt sa byuo
nač tešit. Pomyslite enem jak fčil sa tí chuďatka dzeci mosá enem k tým nintendom
a ajpadom furt utýkat.
Vaša spoluobčanka

Na Fašangy byu miuo,
SZTP muziku nám urobyuo!
A tak pjekne začínali....
Najprv rádnu schúdzu védli, vinše, kvjety odezdali, spjeváčky fungl novú pjesničku jubilantom vjenovali. Maškare - staré známe potvore! Jak sa tí len
zrichtovali, sedemdesát sukeň mjeli.
Jak baleťačky okouo chromej tancovali. Spomínali staré časy, aj co sa
prihodziuo jednej asi? (ked si daua gate
naruby). Usmítí, veseuí, pri vínečku,
pri kouáčkoch a po dobrej večeri sa šeci
domú pobírali. Šak zážitky „silné“ mjeli.
Bude zas dúho nač spomínat.
T.M.

Aký bude rok 2013 v ZO SZTP Lozorno?
Takým zvykom býva, že vo fašiangovom období poriadame výročnú členskú schôdzu
v Centre kultúry pre členov ZO SZTP, spojenú s posedením pri hudbe a sprevádzanú maskami. Na nej zrekapitulujeme predchádzajúci rok, ako sme hospodárili s financiami a aké akcie sme uskutočnili. Oboznámili sme členov o pláne činnosti a rozpočte
na rok 2013.
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V tomto roku by sme chceli z našich plánov uskutočniť: kúpanie v termálnych
kúpeľoch, 3-dňový zájazd do Krakova, týždenný kúpeľný pobyt do Bojníc, púť do
Šaštína, benefičný koncert a mnohé ďalšie kultúrne podujatia. Verím, že sa nám to
všetko podarí splniť.

Ešte by som sa rada poďakovala všetkým
tým občanom, ktorí nám dali a určite ešte
dajú 2% z daní. Bez ich pomoci by sme si
nemohli dovoliť organizovať tieto akcie.
Ďakujeme.
Zlatica Škopeková, predsedníčka ZO SZTP
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Od februára pohybové kurzy pre deti!
MC Muška rozbehlo od februára niekoľko zaujímavých aktivít. Jednou z nich sú aj pohybové kurzy pre deti predškolského veku. Prebiehajú v utorky v priestoroch CK Lozorno.
9:00 - 9:45

2 - 3 ročné

cvičenie na fitloptách

10:00 - 10:45

3 - 3,5 ročné

cvičenie na fitloptách

11:00 - 11:30
2 - 3,5 ročné
hravé rehabilitačné cvičenia
na ploché nohy alebo ako prevencia voči plochým a vbočeným chodidlám
Info k cvičeniu:
...cvičenie pre deti prebieha hravou formou, pomocou hier, piesní
a riekaniek. Využívame cvičebné náradie ako fitlopta, overball, softball, masážne loptičky, padák, ale i netradičné a o to viac zaujímavé
- misky, varešky, guličky, kamene, ponožky, maňušky a iné...
Prineste si: dobrú náladu, papanie, a ostatné tu máme pre vás nachystané, najmenšie bábätká si môžu priniesť pre lepší vlastný komfort látkovú plienku.
Kurz vedie: p. Marcela Kramplová - Certifikát z odborného kurzu –
Pohybové vzdelávanie detí predškolského veku.

Tenis pre všetkých
Dobrý deň milí športoví priatelia. Síce
máme na našich tenisových kurtoch
ešte sneh, no výbor TO Lozorno už začína pracovať na novej tenisovej sezóne.
Dňa 24.3.2013 plánujeme výročnú členskú schôdzu, na ktorej si spoločne naplánujeme tohtoročnú sezónu, v ktorej by
sme chceli viac zapojiť občanov Lozorna
do diania nášho oddielu.
Už teraz plánujeme zorganizovať v mesiaci september turnaj, ktorého sa môže
zúčastniť každý, kto si chce zmerať svoje
sily v tejto krásnej hre.
Od minulého roka máme tri kurty, ktoré sú k dispozícii všetkým športovcom
z Lozorna a preto neváhajte a kontaktujte nášho správcu. (Tel. na správcu aj
cenník prenájmu kurtov je zverejnený
na webovej stránke našej obce v sekcii
šport.)

Prečo cvičiť s dieťatkom?
* správnym cvičením podporujeme zdravý vývin bábätka
* rozvíjame rečové schopnosti dieťatka i jeho pamäť
* cvičenia vytvárajú pozitívny vzťah medzi rodičom a dieťatkom
* pri cvičení rešpektujeme vzťah dieťaťa a rodiča a význam súhry medzi nimi
* neporovnávame deti, každé dieťa je jedinečné a individuálne
vo vývine
* sústreďujeme sa na to, že nie je dôležité ako rýchlo napredujeme, ale aby sme jednotlivé fázy vývinu nepreskočili
* stimulujeme dieťatko k aktivite vhodnými pomôckami, hračkami a pohybovými hrami
* s deťmi cvičíme na malých i veľkých fitloptách, overballoch,
pod ložkách, používame rôzne cvičebné pomôcky ako padák,
lano, lopty, masážne loptičky, rehabilitačné koberce, maňušky
* deti motivujeme naším pozitívnym prístupom, piesňami, riekankami, hudbou či hračkami

Prihlášky a bližšie informácie na tel.č.: 0910 949 285
Radka Švaleková

Mažoretky nás reprezentovali
na Interbeauty 2013
Dňa 8.februára 2013 sa konala v Bratislave
jedna prekrásna akcia pod názvom „Interbeauty 2013“. Kto túto akciu nepozná – jedná sa o výstavu, kde sa stretávajú špičkoví
odborníci, ktorí svoje zručnosti predvádzajú v rôznych exhibičných vystúpeniach a súťažiach v oblasti kozmetiky, starostlivosti
o svoju pleť a úpravy svojho vzhľadu.
Naše mažoretky boli ako sprievodný program pri predvádzaní svadobných účesov
našej rodáčky a veľmi známej kaderníčky
pani Anežky Šteffekovej.
Dievčatá vystúpili s dvoma choreografiami a tým spestrili program, ktorý bol plný

krásnych účesov a svadobných šiat.
Pre dievčatá to bol pekný výlet spojený
s prezentáciou ich šikovnosti, za ktorú boli
odmenené aj pekným darčekom od pani
Šteffekovej.
No a čo nás čaká ďalej? V tomto období si
dávame šiť nové kostýmy, s ktorými by sme
sa chceli nielen zúčastniť na súťažiach a samozrejme zabodovať, ale aj spestrovať rôzne akcie poriadané v našej obci a v blízkom
okolí.
Dana Hurbaničová, vedúca krúžku mažoretiek

Zároveň by sme chceli poprosiť, či už
podnikateľov alebo nepodnikateľov,
ktorí majú možnosť zaslať 2% zaplatenej dane, aby kontaktovali našu pokladníčku, (resp. tlačivo na zaslanie dane je
tiež na vyššie menovanej webovej stránke obce).
Vopred ďakujeme a tešíme sa na spoločné športové podujatia.
Výbor TO
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Ples Záhorákov
Plesová sezóna je v plnom prúde. Osobne
som sa zúčastnil obľúbeného plesu Záhorákov. Bol to už 44. v poradí, ktorý sa konal v bratislavskej Petržalke v hoteli Bonbón. V minulosti sa tradičný ples konal vždy
v priestoroch PKO. Nakoľko tieto priestory sú mimo prevádzky, organizátori sa rozhodli ples uskutočniť v spomínanom hoteli.
Sála hotela poskytuje veľmi pekné prostredie, v ktorom sa návštevníci bálu cítili príjemne.
Pri vstupe nás vítali s prípitkom krojované hostesky z Levár. Ples slávnostne zahájil Dr. Anton Gúth. V jeho príhovore zdôraz-

ňoval, že bál Záhorákov vždy nielen zabával,
ale aj upevňoval vedomie príslušnosti k nášmu rodisku, vedomie zdravého patriotizmu
a lásku k rodnému kraju, ktorá je základom národného vlastenectva. V tomto smere vždy jedinečne pôsobil najmä vicerichtár
spolku, dlhoročný herec Novej scény Anton
Baláž z Vysokej pri Morave, ktorý bál umelecky koncipoval. Do tanca nám hrala kapela vedená p. Pavlom Zajačkom, rodákom z
Plaveckého Štvrtka. Na ľudovú nôtu hrala
cimbalová skupina OLINA z Moravy. Mladšiu generáciu výborne zabával spevák Robo
Opatovský. Príjemným spestrením programu bolo vystúpenie ženskej speváckej sku-

piny LOZA z Lozorna. Podľa reakcie obecenstva bolo zrejmé, že ich vystúpenie sa
páčilo a bolo odmenené silným potleskom.
Tradičnou súčasťou bálu bolo aj žrebovanie bohatých darov, ktoré radi poskytujú
osobnosti a podniky zo Záhoria a Bratislavy
(z Lozorna Elektro Haramia a BERTO).
Z tohtoročného plesu mám príjemné zážitky a odporúčam ho do pozornosti aj ostatným, ktorí si Záhorie zamilovali.
Vojtech Valach
Autor foto: Miroslav Blusk

Niektoré členky speváckej skupiny LOZA spievali na Silvestrovskej zábave v Plaveckom Štvrtku

Rozprávkový karneval

Už tradične aj tento rok sa v Centre kultúry v Lozorne dňa 3. februára 2013 uskutočnil detský karneval. Aj k nám do Lozorna zavítalo Divadlo na kolesách a prinieslo so sebou škriatka menom „Fíha“, ktorý
v knihe býva a pomocou pesničiek, tančekov, básničiek, hier a riekaniek učí deti
spoznávať svet, v ktorom žijú. Po skončení sa mohli deti s týmto škriatkom odfotiť
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a dostali aj sladkosť. A potom sa rozprúdila
tá pravá karnevalová zábava.
Netancovali len deti, ale aj ich rodičia. Nechýbali ani bublinky a balóniky, ktoré sa deťom veľmi páčili. Opäť sme chceli ohodnotiť
tú najlepšiu karnevalovú masku, ale všetky
boli tak originálne a krásne, že sme sa rozhodli odmeniť všetky deti milým darčekom.

Takže milé princezné, víly, rozprávkoví a filmoví hrdinovia, zvieratká, rockeri či iní speváci a aj tí, ktorí masku nemali, tešíme sa na
vás zase o rok.
Oľga, Adrika a Borka
Foto: P.Vrbinčík a D. Komíneková
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4. Obecný ples

V januári sa u nás v Centre kultúry Lozorno
konal v poradí už štvrtý Obecný ples. Prípitkom a príhovorom ho otvoril náš pán starosta, oblečený v tradičnom slávnostnom
lozornskom kroji (čo ocenili mnohí prítomní). Po ňom nám svoje umenie predviedol kúzelník Peter Šesták a svojou show vykúzlil okrem úprimného údivu pri čísle so
zmiznutím šarmantnej asistentky aj úsmev
a smiech v celej sále, keď zapojil do vystúpe-

nia aj divákov. Tanečníci Linda a Andy z Tanečnej školy Koiš, ktorá vedie obľúbené tanečné kurzy v CK, nám predviedli tradičnú
zostavu klasických i latinsko-amerických
tancov a potom bol parket už len náš. Do
tanca nám hrali šikovní muzikanti z Radošoviec – kapela Relax. O polnoci program už
tradične spestrilo žrebovanie bohatej tomboly a potom sa opäť až do rána „drali topánky“ na tanečnom parkete.

Ďakujem všetkým, čo nám venovali dary do
tomboly, všetkým, ktorí pomáhali vyzdobovať sálu a vám, ktorí ste prišli sa zabaviť.
Dúfam, že všetci ste si ples v dobrom užili
a o rok sa zídeme opäť.
BH
Foto: Peter Vrbinčík

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
10.3.2013 o 16:00 hod.
„Snežní ľudkovia“ – Bábkové
divadlo spod Spišského hradu
Dojímavý príbeh dvoch zaľúbených snehuliakov, ktorí putujú za slniečkom s prosbou, aby nevychádzalo, lebo oni chcú žiť. Ich krehkú
lásku postupne premieňajú za obetavosť, aby zachránili život zvieratiek, až kým sa sami neroztopia a premieňajú sa na snežienky.
Vstupné: 2 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.
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Z denníka obecnej polície
ul. Hlavnej pri objekte firmy PFA, kde bolo
cez cestu prevrátené nákladné vozidlo. Doprava bola odklonená cez objekt firmy PFA.

- O 22:50 hod. volal občan Lozorna kvôli
nezhode so svojim synom, pričom uviedol, že jeho syn rozbíja nábytok a je hlučný.
Po príchode na miesto bolo dotyčnému dohovorené, pričom muziku stíšil, ako aj seba.

December 2012:
- Okolo 11:00 hod. hliadka OP preverovala
telefonický oznam podozrenia pokusu krádeže železa na ul. Železničnej za autami,
ktoré má odstavené firma Karovič. Hliadka
vec preverovala, ale na mieste nikoho nenašla. Opätovne o 12:00 hod. bola na mieste
vykonaná postriežka, avšak dvaja neznámi
muži z miesta utiekli .

- Hliadka Obecnej polície vykonala asistenciu poslankyniam Obecného zastupiteľstva
zo sociálnej komisie pri OÚ Lozorno pri šetrení u rodiny na ul.Jelšová. Bez závad.

- Hliadke bolo nahlásené kolegami
z Mestskej polície Stupava, že na križovatke pri odbočke do obce Lozorno je v priekope prevrátené osobné motorové vozidlo
a vodič je pod vplyvom alkoholu a ide peši
na Jabloňové. Hliadka skontrolovala cestu
po Jabloňové, ale nikoho nenašla. Miesto
dopravnej nehody bolo riadne zabezpečené
do príchodu príslušníkov z OOPZ Stupava
a následne aj Oddelenia dopravných nehôd
OR PZ Malacky, ktorý prípad prevzali.
Vozidlo bolo z priekopy odstránené.

- V čase o 10:00 hod. bola hliadka požiadaná o preverenie starostlivosti o psa v bývalej predajni HUŤAN, ohliadkou na mieste
boli nájdení dvaja psy, obaja pôsobili zdravo
a mali dobrú kondíciu, pričom na príchod
hliadky reagovali štekaním. Preverením
bolo zistené, že psy zabezpečujú ochranu
objektu a riadne sa o psov stará pani z Lozorna. Informácie boli odovzdané žiadateľovi a to Slobode zvierat Bratislava.
- Hliadke Obecnej polície oznámil občan
z ul. Jelšovej krádež 3-mesačného vlčiaka.
Taktiež k veci uviedol informácie, ktoré boli
konzultované s OO PZ Stupava. Po spolupráci s OO PZ Stupava, majiteľom a Obecnou políciou bol pes vypátraný v obci Jabloňové a bol vrátený majiteľovi.
Január 2013:
- Hliadke bolo telefonicky oznámené občanom z Lozorna, že po ul.Veternej pobehuje pes zo susedného domu. Po príchode na
mieste bolo zistené, že pes behá pred rodinným domom majiteľa psa a po zazvonení zostal prekvapený, že má psa na ulici. Po
oznámení prišiel hneď pustiť psa do dvora
a z jeho strany bol prísľub, že sa to nebude
opakovať. Pes, i keď bol veľký, nebol agresívny.
- Na tunajšie odd. Obecnej polície sa
dostavila pani z ul. Zohorskej, ktorá uviedla,
že bola zrazená osobným motorovým vozidlom na ul.Vendelínskej. Vzhľadom k tomu,
že sa poškodená necítila dobre bola poslaná s dcérou na lekárske vyšetrenie. Takisto
bolo hneď vyrozumené Oddelenie dopravných nehôd OR PZ Malacky.
- Hliadka Obecnej polície vykonala reguláciu dopravy na križovatke ciest Hlavná - Nová z dôvodu dopravnej nehody na
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Obecná polícia asistovala aj pri požiari auta v obci a pri prevrátenom nákladnom vozidle
na Hlavnej ceste
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Santa Barbara

Barbora bola vychovávaná bez mamy.
Mama jej zomrela, keď bola ešte maličká.
Barbora bola vychovávaná v mylnom presvedčení, že príčinou úmrtia svojej mamy
bola choroba. Bolo to však kvôli jej otcovi
Dioscurovi, pre ktorého boli vždy na prvom mieste rímske zákony a čo bolo ich
súčasťou, to bolo preňho sväté. O príčine manželkinej smrti teda Dioscur nehovoril, pretože si nechcel pokaziť politickú kariéru, ale aj preto, lebo nechcel,
aby bola Barbora rovnaká ako jej matka...
Z tejto krátkej Dioscurovej charakteristiky zároveň vyplýva, že Barbora nebola vychovávaná v kresťanskej viere, pretože to
bolo v rozpore s rímskymi zákonmi.

Rád by som vám napísal o tomto filme,
pretože je veľmi inšpiratívny a silný. Nový
taliansky film, po slovensky Svätá Barbora, ktorý bol uvedený v roku 2012, zachytáva situáciu v Rímskej ríši v 4. storočí po
Kristovi. Bolo to obdobie, keď kresťanstvo trpelo azda najviac v histórii a bolo
kruto prenasledované. Vtedajší kresťania sa museli skrývať, aby neboli zavraždení pre svoju vieru. Práve v takomto svete žila Barbora, dcéra rímskeho guvernéra Dioscura v Nikomédii.

Barbora bola odmalička veľmi poslušná
a svojmu otcovi robila svojou poslušnosťou veľkú radosť. Napriek tomu, že bola
bohatá a mala veľa sluhov, nikdy nebola panovačná alebo necitlivá k nim, práve naopak. V súčasnosti je pre každého
z nás prirodzené, že ľudia si majú byť vzájomne rovní, ale v tej dobe išlo o niečo celkom nevídané. Napriek svojmu vysokému spoločenskému postaveniu bola Barbora veľmi pokorná a skromná, čo vyjadruje jej krásne priateľstvo s jednou z jej
slúžok, Giulianou. Barbora bola aj veľmi
vzdelaná. Mala vlastného učiteľa, ktorý
ju výrazne ovplyvnil a ktorý ju učil, aby
vždy hľadala pravdu... Tomuto heslu po-
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tom ostala Barbora verná celý svoj život
a práve to jej pomohlo prejsť rôznymi životnými skúškami.
Situácia sa však zmenila, keď do Nikomédie prichádza prefekt Marchano, ktorý má podať správu o situácii v Nikomédii
Diokleciánovi, vtedajšiemu cisárovi Rímskej ríše. Prichádza aj so svojím podriadeným, výborným vojakom Claudiom. Bolo
to v čase keď mala Barbora okolo dvadsať
rokov...
Film krásne znázorňuje, ako Barbora túži
nájsť pravdu a ako počúva hlas svojho
srdca, vďaka ktorému sa vie správne rozhodovať vo svojom živote. Taktiež vedela rozlíšiť dobré od zlého a zistila aj, čo je
v živote najdôležitejšie.
V tejto pasáži sa dej začína zauzľovať. Nechcem vám preto prezradiť viac, aby som
vám nepokazil filmový zážitok. Samozrejme vám odporúčam pozrieť si tento film,
či už ste veriaci alebo nie, pretože verím,
že z neho získate inšpiráciu do vášho života a že vás môže v mnohom obohatiť.
V každom prípade vás prinúti zamyslieť
sa nad svojím životom a prehodnotiť svoje názory a postoje... Pevne verím, že sa
vám bude páčiť!
Jakub Vrbinčík

Vianočný turnaj 2012
Stáva sa už tradíciou, že náš stolnotenisový oddiel každoročne poriada počas vianočných sviatkov „Vianočný turnaj“. Tento turnaj usporadúvame aj pre širokú verejnosť, ktorej šport a zvlášť stolný tenis nie je cudzí. Turnaj sme zorganizovali 23.12.2012 a pripravili sme 2 kategórie:
1) Kategória registrovaných
2) Kategória neregistrovaných
A v priebehu turnaja padlo želanie hráčov
na vytvorenie kategórie útechy.
Zúčastnili sa ho hráči domáceho STO, Rohožníka a Jablonového. Po rozdelení do
skupín a následných bojoch v nich napokon vzišla finálna osmička, kde si hráči každý s každým zahrali o konečné poradie. Aby si hráči dostatočne zahrali, vytvorila sa ešte tzv. skupina útechy v počte
8 hráčov. Napokon v kategórii neregistrovaní vo finálovej skupine hrali tiež každý
s každým až napokon vzišlo konečné poradie.

Kategória registrovaní:
1. Kovanič Kristián – DNV
2. Vincek Tomáš – Rohožník
3. Bledna Miro – Rohožník
4. Stríbrnský Rasťo - Lozorno
Skupina útechy:
1. Hrica Dušan – Lozorno
2. Sirota Rudolf – Lozorno
3. Kovanič Viliam – Lozorno
4. Jánoš Anton – Lozorno
Kategória neregistrovaní:
1. Húbek Patrik – Lozorno
2. Welschmidt Štefan – Lozorno
3. Baček Gustáv – Lozorno
4. Dvoran Miro – Lozorno

Týmto chcem vysloviť poďakovanie členom nášho výboru, ďalej ŠK za vytvorené
podmienky pri organizácii tohto turnaja
a osobitné poďakovanie patrí sponzorovi
fy Berto, ktorá dokázala svojimi vynikajúcimi výrobkami uspokojiť všetkých pretekárov.
Pri záverečnom posedení sme sa rozhodli toto podujatie zopakovať aj na budúci
rok, čím už teraz chcem pozvať aj tých,
ktorí tu chýbali tento rok.
Sirota Rudolf, predseda STO

Všetci finalisti na pódiových umiestneniach obdržali poháre a diplomy a navyše víťaz hlavnej kategórie aj putovný pohár. Turnaj mal veľmi dobrú športovú, ale
aj spoločenskú úroveň, kde sme chceli dať
priestor zasúťažiť sa aj širokej športovej
verejnosti. Myslím si, že uvedená akcia
splnila svoj účel a to dosýta si zahrať, čo
sa nám aj podarilo.
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Papučák

Už tradične sa deň pred začiatkom pôstneho obdobia (pred Popolcovou stredou) u nás v Lozorne koná fašiangová zábava – PAPUČÁK.
Počas jeho tradície sa prestriedali rôzni organizátori. Tento rok sa
ho podujali urobiť ŠK Lozorno v spolupráci s OÚ Lozorno a CK Lozorno. Originálne masky, dobrá hudba a skvelá zábava – tak sa dá
stručne vystihnúť ďalšia vydarená akcia v našej obci.
foto: Miriam Kostková
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Kalendár turistických
akcií na rok 2013

Spravodaj obce Lozorno

Správa z obecnej zabíjačky

Marec
3.3. Prechádzka štátnym búrem – 1.časť
10.3. Prechádzka štátnym búrem – 2.časť
16.3. Raxalpe (Rakúsko) zimný výstup
24.3. Otvorenie turistickej sezóny na Košariskách

Apríl
6.4. Mariánka, Malý Slavín, Borinka, Lozorno
14.4. Jarná cyklotúra – Pomoravie
20.4. Vršatské podhradie, zrúcanina hradu,
Červený kameň – autobusový zájazd

Máj
1.5. Pajštún
8.5. Častovská päťdesiatka
11.5. Hasprunská päťdesiatka
18.5. Lozornský okruh, 6.ročník
24.-29.Cyklotúra z Passau do Lozorna

Jún
6.-9.6. Splav – Dunajské ramená
15.6. Stretnutie turistov Bratislavského kraja (Jelenia hora)
27.-30.6. VHT Tatranská Lomnica - Ľadový
štít (2627m)

Júl
14.7. Poznaj Lozornské hory (Janová lúka)
18.-27.7. Spoločná dovolenka – Švajčiarsko WALLIS

August
4.8. Poznaj Lozornské hory (studnička Čertovo koleno)
17.8. Prechod hrebeňom Vysokej
28.-1.9. Nízke Tatry - hrebeňovka z Čertovice
na Štefánikovu chatu, Ďumbier, Chopok

September
8.9. Poznaj Lozornské hory (Rapaňka)
22.9. Pernek, Tri kríže, Konské hlavy, Baba,
Pernek

Október
6.10. Záruby
13.10. Prechod hrebeňom Kamennej brány
19.10. Lozornský okruh opačným smerom

November
3.11. Červený domček, salaš, golfové ihrisko

December
22.12. Schengetour
31.12. Silvester (Skala)

Ako minulý rok, tak i tento fašiang sa lozornskí turisti podujali urobiť obecnú zabíjačku
s tým, že obecný úrad zafinancuje dve ošípané. Po porade s mäsiarom sme sa rozhodli prikúpiť ešte mäso na výrobky. Tak sa kúpilo ešte 100 kg vnútorností u I.Bertoviča, ktorý nám sponzorsky na to prispel, za čo mu
patrí vďaka.
Nakoľko pekne prispeli i lozornskí sponzori,
tak dostali na dve svine ešte i hasiči a na jednu futbalisti. Touto cestou chceme v mene turistického výboru srdečne poďakovať nasledujúcim občanom: pánom Štefanovi Eliášovi, Rudolfovi Bordákovi, Vladimírovi Bečárovi, Jánovi Karovičovi, Miroslavovi Hurbaničovi, Štefanovi Šprincovi a tiež OÚ Lozorno.
Úprimná vďaka p.starostovi a p. Lucii Hájnikovej za pomoc pri oslovovaní sponzorov,
bez ktorých by sa to nedalo uskutočniť na takej úrovni.
Priebeh zabíjačky sme mali dobre rozmyslený tak, že sa narobí výrobkov, ktoré v teplom
prostredí našej telocvične pri dychovke budú
hostia konzumovať. Ale nakoľko hasiči rozpredali mäso vo väčších množstvách, čo trvalo asi hodinu, veľa ľudí odchádzalo sklamaných s nadávkami, čo nás veľmi mrzelo.
Lenže my sme mali inú stratégiu. Účelom zabíjačky malo byť, že sa postretáme a pobavíme až do večera. Nakoľko sa nám to čiastočne
podarilo, čo dôkazom bola skoro stále plná
sála kulturáku, chceme úprimne poďakovať
hlavne turistickému výboru a ďalším členom
oddielu. Veľká vďaka patrí Lojzovi Dvorano-

vi, ktorý sa podujal to všetko zorganizovať
a tiež p.Jozefovi Haramiovi, ktorý nám pri
organizovaní nezištne veľmi pomohol. Ďakujeme aj mäsiarom L.Balážovi, F. Mezeiovi
a J.Drahošovi. Občanom, ktorí odchádzali
nespokojní sa ospravedlňujeme a v budúcnosti, poučení skúsenosťami sa podľa toho
zariadime. A držíme sa porekadla, len kto nič
nerobí, ani nič nepokazí.
Lozornskí turisti
Foto: L. Hájniková a V. Minarovič

Na známost bych šeckým daua, že sviňa
v pátek dokonaua.
Ráno Paťo chystau kver, a sviňa jak
rotwajler,
byou treba gulovnicu, priuožit í friško
k lícu.
Šecko dobre dopaduo, lepší než nejaké divadlo.
Parádní zabíjačku nám turisci urobili,
baby šišky napražili.
Obar, presburšt, zabíjačkové zelé,
jelita a fajnové pečene,
nenašli sa veru takí, co povidali : „my
nesceme“.
V sobotu, nechali sme robotu a marš do
kulturáku.
Jeduo sa a trošku piuo, aj pri muzice dobre byuo.
Spjeváci a spjeváčky mohli s chucú zaspívat,
pjesničky, co každý má tak rád. Sceli hoscí privítat.
A po tejto parádze, začnú hrubé nesnádze.
Dojde špatný čas. Na turistú aj na Vás.
Aj pro Vás „Jemine-Domine“ fašang sa
pomine.
Hrubý púst nastane.
Ale spomínat s radoscú budeme a proto
pánovi starostovi a turistom velice dzekujeme!
Vaša spoluobčanka
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Filmový Hobitín skutočne existuje

Hobitín.
Údolie na farme bratov Alexandrovcov objavil režisér Pána Prsteňov z helikoptéry. Dohodol sa s farmármi a urobil z neho ﬁlmový
Hobitín. Po skončení nakrúcania začali ﬁlmové štúdia podľa zmluvy uvádzať všetko do pôvodného stavu. Počasie na čas prerušilo
práce a farmárom skrsla v hlave myšlienka. Dohodli sa so štúdiami
a začali tam vodiť turistov. Tí však videli len krajinu a zopár zostávajúcich drevotrieskových priečelí hobitích nôr. Medzitým bol
nakrútený ﬁlm Hobit a keď do Hobitínu zavítate teraz, všetko je ako
vo ﬁlme. Most pri mlyne je skutočný, nie kulisa. Chýbajú snáď len
Hobiti. O celý areál sa stará tím záhradníkov, takže tam nebehajú
ovce a nestúpate po hovienkach, ako predtým.

Strom nad Bilbovou norou
V knihe Pán Prsteňov stál nad Bilbovou norou na kopci mohutný
košatý dub. Na kopci, kde ﬁlmári budovali hobitie nory však neboli žiadne stromy, tobôž nie mohutné duby. Peter Jackson trval
na tom, že strom musí byť a tak jeden veľký kúpili za 11 tisíc dolárov na neďalekej farme. Pochopiteľne, po tom, ako ho rozpílili, previezli a znovu zoskrutkovali dohromady, bol už mŕtvy, bez listov.
Nevadí, na Taiwane kúpili 250 tisíc umelých listov a partia študentov ich týždeň ručne pripevňovala na schnúce vetvičky. Strom si potom zahral v prvom ﬁlme 14 a v treťom 21 sekúnd. Dobrá ilustrácia
toho, prečo výroba trilógie stála 281 miliónov dolárov.

Text: Palo Luka Foto: Peter Paško, Palo Luka, Peter F. Nižňanský, Julo Nagy
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