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zadarmo

„Novoročné prekvapenie“ - víťazná fotografia žiačky ZŠ Lozorno Martiny Mrázovej, ktorá získala 1. miesto na súťaži Zrkadlo duše (v kategórii starší fotografi)

Prajme si lásku a úctu človeka k človeku
Novoročný príhovor starostu

Vážení spoluobčania, priatelia, kamaráti,
som veľmi rád, že sa Vám môžem v
týchto prvých chvíľach Nového roka
2018 prihovoriť.

Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou,
že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný. Je to až neskutočné,
ale rok 2017 je minulosťou, minulosťou
za ktorou sa dnes chceme všetci obzrieť
a bilancovať. Porovnať to, čo predchádzajúci rok priniesol, dal nám do vienka, ale aj naopak, v čom bol pre nás
záporným, či menej šťastným. Každému sa vryl do pamäti iným spôsobom.
Aký by to bol nový rok bez predsavzatia? Dajme si ho všetci. Stalo sa už
zvykom, že na začiatku nového roka si
želáme navzájom šťastie, ktoré si každý

predstavujeme inak. Prajeme si zdravie,
pretože je potrebné k tomu, aby sme na
našej ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želáme si úspechy v osobnom
živote, práci a v medziľudských vzťahoch. A v neposlednom rade prajeme si
lásku a úctu človeka k človeku.
A práve preto, že je to pekným zvykom,
ktorý sa dedí z pokolenia na pokolenie, želám v roku 2018 všetkým dobrú pohodu, spokojnosť, radosť, pevné
zdravie, veľa pracovných a osobných
úspechov nielen v nasledujúcom kalendárnom roku.
S úctou

Váš starosta Ľubomír Húbek

Vinšujem vám v roku novém, nech
láska panuje nad každím suovem

Dôležité čísla

Prekrásne znamení, ked nad Betlémem
jasná hviezda vyšua, ohuásiua príchod
Krista.
Nech táto hviezda vám na cestu žicá
svíci, abi ste užívali v radosci, hojnost
Božích miuoscí, nech chráni vás v každí čas a sprevádza vás na cestách.
Prajem ščascí temu, do ho nemá, lásku
temu do je sám, zdravíčko nemocným,
suabým siu, slepým siu sunečních lúčú,
opuscením srdce, keré pro nich začne bit,

nech šeci vjedza, že opuací sa preca žit.
Nastau pro šeckích: „Čas radosci veseuosci“, užime ho v počestnosci. Podajme pomocnú ruku tím, kerí to
potrebujú, miuím suovem potešme tích,
co trpia beznádejú. Neráz aj pjekné suovo pohuadzí. Budzme proto prísni na
sebja, budzme miuejší pro ludzí.
Zdraví a lásku do každej rodzini, úctu,
rešpekt a porozumení do našej dzedzini.
T.M.

Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

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

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 25.10.2017
Prítomných: 6 poslancov
Ospravedlnení: Ing. P. Šimonič, Mgr.
L. Tvrdoň, Ing. J.Vlček
- OZ v Lozorne schvaľuje čerpanie
rezervného fondu vo výške 69 000,EUR na kapitálové výdavky (Rozšírenie ZŠ o jednu triedu) podľa zákona
č. 583/2004. Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.
- OZ v Lozorne schvaľuje návrh ZoD
medzi VHS a.s. BA (víťaz verejného obstarávania) a obcou Lozorno týkajúcej
sa výstavby IS (voda, kanál) v lokalite
B3 a B5 podľa ÚPN obce, v celkovej
cene 207 000,- EUR vrátane DPH.
- OZ v Lozorne odročuje vybudovanie
verejného osvetlenia v počte 7 stĺpov
na ul. Jelšová – pri potoku, na základe
požiadavky jej obyvateľov, v predpokladaných nákladoch 5 700,- EUR vrátane
DPH.
- OZ v Lozorne schvaľuje žiadosť
p. Emila Mikuláša, Trenčianska 7,
851 01 Bratislava o odkúpenie priľahlého pozemku, záhrady vo vlastníctve
obce Lozorno p.č. 421/2 vo výmere 222
m2 v cene 10,- EUR/m2. Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.

- OZ v Lozorne schvaľuje prevod
priľahlého pozemku žiadateľov Borisa
a Dany Kramárovcov, Márie Kramárovej, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so záhradou kupujúcich - parc. č. 672/61- diel
č. 6 o výmere 242 m2 a parc. č. 672/1diel č. 5 o výmere 10 m2 v cene 10,EUR/m2
- OZ v Lozorne schvaľuje navýšenie
nákladov potrebných na rekonštrukciu
zdravotného strediska o 12 000,- EUR
bez DPH, (14 400,- vrátane DPH). (Plánované náklady boli 48 000,- EUR vrátane DPH)
- OZ v Lozorne schvaľuje vstup obce
do ponukového konania (súťaže) vo
veci odkúpenia majetku ŽSR a to: výpravnej budovy s príslušenstvom a pozemkami o celkovej výmere 3 392 m2 v
k.ú. Lozorno, LV č.782 a schvaľuje výšku ponukovej ceny 80 000,- bez DPH
(96 000,- s DPH).
- OZ v Lozorne schvaľuje zmenu uznesenia č.13/2017 zo dňa 25.1.2017 v
nasledovnom znení: odpredaj obecného pozemku parcela registra „C“ KN
č. 9308/124 - zast. plochy o výmere
30 m2 v celkovej sume 225,90 EUR,

určenej podľa znaleckého posudku
č. 58/2015 z dôvodu nevyhnutnej plánovanej rekonštrukcie telesa hrádze VS
Lozorno pre žiadateľa Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Bratislava v
zmysle ust. §9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí .
- OZ v Lozorne schvaľuje predkladanie
plnenia rozpočtu obce k poslednému
dňu predchádzajúceho mesiaca na zasadnutia OZ.
- Prehľad výdavkov nad 200 EUR za
9/2017
Rôzne:
- p. Jurových- poukázal na chýbajúci
chodník na Dlhej ulici a na rušivý dopad používania pyrotechniky v obci,
požaduje celoročný zákaz používania
pyrotechniky
p. Zemanová - informovala o zlom stave cesty na Jelšovej ulici
p. Nežinská - chce vedieť, či sa bude riešiť vstup do obce, v akom stave je riešenie kanalizácie na Orechovej ulici
p. Bojkovská - informovala o stave
vypracovania nového územného plánu

Desiate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 29.11.2017
Prítomných: 8 poslancov
Ospravedlnený: Ing. P. Šimonič

nej činnosti HK obce Lozorno, na prvý
polrok 2018.

- OZ v Lozorne:
a) Berie na vedomie programový rozpočet obce na rok 2018
b) Berie na vedomie stanovisko HK
obce Lozorno k návrhu rozpočtu obce
na rok 2018
c) Schvaľuje rozpočet obce Lozorno na
rok 2018 a berie na vedomie rozpočet
obce na r.2019 a 2020
- OZ v Lozorne schvaľuje plán kontrol-

- OZ v Lozorne schvaľuje prenájom
jednej miestnosti v klube dôchodcov
podľa zákona č. 138 o majetku obcí.
Cena prenájmu 2,- EUR/hod.
- OZ v Lozorne schvaľuje bezodplatný
prevod pozemku SPF Bratislava par.
č. 8939/101-LVČ 4184 do vlastníctva
obce Lozorno v podiele 1/1 formou delimitácie majetku.

Rôzne:
- Prehľad výdavkov nad 200,- EUR za
10/2017
- p. starosta- podal informáciu o pilotnom projekte verejnej WIFI siete
- p. Ševerová- podala informáciu o vykonanej kontrole nájomných zmlúv
- p. starosta -podal info o stave a možnosti riešenia zdravotnej starostlivosti
v obci
- p. Trnková - otvorila problematiku výstavby MAN Truck centra

Jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne - 20.12.2017
Prítomní: 2 poslanci
Neprítomní: R. Došek, D. Rušinová, B.
Šedivý, J. Vlček, A. Zeman, J. Bojkovská, Ľ. Tvrdoň

Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek
dňa 20.12.2017 po 30 min. v zmysle
§7 Rokovacieho poriadku OZ Lozorno
skonštatoval, že sú na zasadnutí OZ

prítomní 2 poslanci OZ, teda OZ nie
je uznášania schopné, a tým zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne
ukončil.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné, konajú sa vždy v stredu v čase o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu
v Lozorne, pokiaľ nie je vopred dohodnuté inak. Termíny zasadnutí môžete sledovať na web stránke obce, príp. dostávať
sms pozvánku. Z rokovania OZ sa vyhotovuje zvukový záznam, ktorý je súčasťou zápisnice z rokovania OZ a je prístupný
na web stránke obce.

|2|

ročník XV : číslo 6 : november/december 2017

Spravodaj obce Lozorno

né realizovať tromi možnosťami a to:
platbou na účet, poštovou poukážkou
alebo priamo na obecnom úrade v určený deň.

Spoločenské okienko

Za pochopenie vám ďakujeme.

Obecná zabíjačka

OZNAMY OBCE
Inventarizácia komunálneho
odpadu – doloženie dokladov
Obec Lozorno žiada občanov o poskytnutie údajov o smetných nádobách na komunálny odpad a ich
frekvencii vývozov. Inventarizácia
smetných nádob bude prebiehať
do marca 2018. Kontrola bude
postupne prebiehať po domácnostiach i podnikateľských subjektoch.
Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť pri vykonávaní inventarizácie.

Oznam o poplatku za komunálny odpad pre rok 2018
Vážení občania, platby za komunálny odpad za rok 2018 sa budú vyberať až po obdržaní rozhodnutia
za vývoz komunálneho odpadu za
r. 2018, ktoré vám bude doručené
do vlastných rúk. Platby bude mož-

Klub Lozorských turistov pod záštitou starostu obce vás srdečne pozýva
na OBECNÚ ZABÍJAČKU, ktorá sa
uskutoční dňa 20.1.2018 (sobota) zo
začiatkom o 12:00 hod. v sále ŠK Lozorno na ihrisku.

Turistický vlak Záhoráčik v sezóne 2018

Eva Hájková
Štefánia Kavická
Jozefína Húbková
Marián Valent
Mária Húbková
Štefánia Lukasová
Melánia Zemanová
Milan Chvála
Ružena Vlčková

Medzi BSK a ZSSK bola podpísaná príloha zmluvy o prevádzke turistického
vlaku Záhoráčik na sezónu 2018, a to
na obdobie 28.4. - 14.10.2018, v sobotu, nedeľu a vo štátnych sviatkoch, 3
obrátky za deň, v rovnakých polohách
ako t.r. Prípadné predĺženie trasy až
do Plaveckého Mikuláša a forma dopravy je predmetom rokovaní medzi
BSK a ŽSR, resp. MDV SR.

Narodili sa

Program: spevácka skupina ENEM
TAK a mažoretky.

Úvodnú sezónu 2017 možno považovať za veľmi úspešnú, keďže sa vlakom prepravilo 8 094 osôb a 1 094
bicyklov.

Obnovili sme milú slávnosť vítania detí do života
„Vitaj nám na svete,
dieťatko krásne,
tvoj príchod znamená
radosť a jas,
zo šťastia rodia sa
najkrajšie básne,
ktoré Ti napíše život
a čas.“

V sobotu na Martina 11. novembra
2017 sa po prvý raz po dlhšej prestávke
uskutočnila v sále Centra kultúry Lozorno slávnosť Vítania detí (občiankov)
do života.

Zomreli

Podujatie otvorila
milým predslovom
a krásnou básňou
Adriana Jánošová,
ktorá privítala novorodených - nových občanov, ako aj ich rodičov.
Prítomným sa prihovoril starosta obce
Lozorno Ľubomír Húbek, ktorý im v
mene obce zaželal pevné zdravie a šťas-

73 rokov
94 rokov
90 rokov
47 rokov
88 rokov
92 rokov
61 rokov
57 rokov
66 rokov

Jonáš Klamo
Sebastian Tóth
Vanesa Danihelová
Filip Švajdlenka
Timea Malíková
Richard Czanner
Sofia Zemanová
Lea Mancová
tie, aby rodičia vytvorili pre svoje deti v
ich rodine teplý domov, v ktorom bude
dieťa šťastne rásť.
Deti zo Súkromnej umeleckej školy Lozorno si pripravili hudobný program,
ktorým obohatili a spestrili slávnosť.
Pri slávnostnom zápise do pamätnej
knihy boli mamičkám odovzdané kvety
a detičkám drobné pozornosti. Na záver si uchovali pamiatku fotografiami v
krásnej, drevenej kolíske.
Veríme, že rodičia si na tento okamih
uchovajú pekné spomienky.
Gabika Ulehlová
Foto: Tibor Végh
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Koniec roka bol bohatý na podujatia
Viete si predstaviť situáciu,
že u vás zazvoní mladá pekná
slečna s kuframi
v rukách a odhodlane zahlási:
„Dobrý deň, prišla som bojovať o
vášho muža“...?
Takto totiž začínala komédia:
„A čo ja, láska?“, ktorú sme
mohli
vidieť
koncom novembra v Centre kultúry Lozorno. Skvelé herecké výkony p. Marty Sládečkovej, Martina Mňahončáka a Zuzky Porubjakovej
boli pretkávané premietaním filmových epizód z televíznej
inscenácie „A čo ja, miláčik?“. Kým v televíznej inscenácii ( z r.
1986) Marta Sládečková
stvárňovala rolu zvodnej
Skarlet, v tej divadelnej
si naopak vychutnala
rolu zanedbanej manželky. A my sme sa od
začiatku do konca skvele
bavili na vtipných situáciách, dialógoch a často
i absurdných hádkach.
Poučenie? Dámy i páni,
vážme si a všímajme si
to, čo máme doma...kým
nie je neskoro...

Deti sa zabavili aj na kreatívnych dielničkách, ktoré pre nich
pripravil Lozorňáček. Opäť sa osvedčila aj sprievodná akcia:
„Daruj alebo vezmi si knihu“ – veríme, že ste si tam našli knihy,
ktoré potešia vašu dušu. Vaše oko zase mohla počas jarmoku
potešiť výstava fotografií lozorňana Tibora Végha. Fotografie
chotáru nášho krásneho Lozorna ste si mohli odniesť aj vo
forme kalendára, a že sa vám páčili svedčí aj fakt, že bol za
chvíľu vypredaný.

S podujatiami sme mysleli aj na našich najmenších. Keďže tu
máme samé dobré a milé deti, prišiel za nimi do Lozorna Mikuláš a priniesol im najprv peknú rozprávku o Snehuliačke
Milly a potom prišiel aj on s anjelikom pomocníkom a deťom
rozdával dobroty. Deti ho za to odmenili peknými básničkami a pesničkami.

Ve ľ m i
pekne
im za
to ďakujeme. Ďakujeme tiež moderátorke Petre Langovej, zvukárovi Stankovi a celému organizačnému tímu, ktorý pre vás
túto akciu pripravil. Obecnému úradu ďakujeme za podporu
a vedeniu ŠK Lozorno za poskytnutie priestorov.

O pekný program počas tohto podujatia sa postarali mažoretky SOFFI Lozorno, akordeonisti zo SZUŠ
Lozorno, deti z Materskej školy v Lozorne, spevácka
skupina LOZA a mužský spevácky zbor Enem tak.

Tešíme sa na vás na jarnom „Lozorskom všelico“, ktorého termín upresníme neskôr.

V decembri sme mali možnosť sa opäť presvedčiť o šikovnosti
našich miestnych ľudí ( i susedov z okolitých obcí) na vianočnom remeselníckom jarmoku „Lozorské všelico“. Nádherné a (zo srdca) ručne robené výrobky od výmyslu sveta, ale
aj vianočné oplátky, koláčiky, med, varené vínko a všeličo iné
ste si mohli kúpiť či už pre seba, alebo pre svojich blízkych.
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Keď spev spája ľudí
Nakoľko máme pocit, že z medziľudských vzťahov sa pomaly vytráca tá
pravá nefalšovaná radosť a zábava,
ktorou sa obklopovali naši predkovia v
minulosti, členovia mužskej speváckej
skupiny Enem tak usporiadali v sále ŠK
Lozorno dňa 18. novembra 2017 úvodný ročník Svätomartinského spievania. Chceli ním pozdvihnúť kultúrne
povedomie v našej krásnej obci Lozorno. Možnože naši predkovia boli chudobnejší materiálne, ale duchovne sa
máme od nich ešte veľa čo učiť. Nepoznali moderné vymoženosti súčasnosti
ako internet, sociálne siete, ktoré však
ľudí robia skôr individualistami a tak
keďže človek bol stvorený ako „spoločenský tvor“, chýba nám v tejto internetovej dobe tá pravá nefalšovaná radosť.

Generáciami odskúšaný návod bol vždy
ukrytý vo folklóre, vo vínku, speve a v
tom správnom očnom kontakte, ktorý
nemožno zažiť na sociálnych sieťach...
Preto sme sa stretli ako za starých čias
pri speve a mladom vínku v športovom
klube. Na naše „Svatomartinské spívaní“, sme pozvali aj našich priateľov zo
Slováckeho krúžku Skaličané a taktiež
členov mužského speváckeho zboru z
Kuklova, ktorí nám pomáhali pri speve
našich krásnych pesničiek. Ozdobou
podujatia boli jednotlivé sóla, ktorými nás potešili niektorí zúčastnení,
no najmä súrodenecké duo sestier Demeterových bolo z tých vystúpení pri
ktorých tuhne v žilách krv... Dobrým
nápadom bolo to, že texty piesní sa
premietali na stenu a tak nebol prob-

lém s nejakým tým zabudnutým slovkom piesne, ktorú niektorí zúčastnení
nespievali aj viac rokov.
Nálada bola výborná a tou pravou odmenou nám členom speváckej skupiny
Enem tak bolo to, že sme spozorovali
pri spievaní jednotlivých piesní nejedno zaslzené očko. Bonusom bolo, že sa
nám všetkým akosi nechcelo ísť domov
a tak tých „kapurkových“ piesní bolo neúrekom.
Čo dodať na záver, snáď len to, aby
takýchto akcií v našom krásnom Lozorne bolo čo najviac a tešíme sa na „Svatomartinské spívaní 2018“.
Ján Belčík

V Eduboxe je priestor na prácu i na zábavu
dobrú hudbu, rozprávajú sa a tiež si zahrajú nejakú tú spoločenskú hru (Dobble).
Sme veľmi vďační za
proaktívny prístup
dobrovoľníkov
zo
Súkromného bilingválneho gymnázia
C. S. Lewisa v Bratislave. S deťmi si vytvorili pekný vzťah a
s plným nasadením
sa im venujú. Aktuálnou výzvou pre nás je
rozšíriť rady dobrovoľníkov, ktorí sa tiež
budú venovať deťom.
V stredu 22. novembra 2017 sme konečne nakopli doučovania s deťmi. Tak,
ako sme naposledy spomínali, osobitne
pracujeme s prvým a druhým stupňom.
Decká začínajú zvyčajne o 15:30 hod.,
hodinku sa venujeme domácim úlohám
a precvičujeme základy nosných predmetov. Následne majú deti pol hodinku na voľnočasové aktivity. Najradšej
sa hrajú na počítači, kreslia si alebo sa
hrajú spoločenské hry. Druhý stupeň
má čas organizovaný rovnako. Dobrovoľníci si rozdelia skupiny druhostupniarov podľa tried (piataci, šiestaci a
pod.) a pracujú s nimi na precvičovaní
toho, čo im v škole zvyčajne veľmi dobre nejde. Po hodine učenia sa je na rade
voľný čas. Druhostupniari si radi pustia

sme zorganizovali aj športové popoludnie so známym kulturistom Borisom „Valihorom“ Prekopom. V
sobotu 25. novembra sa pod titulom
„Telo ako delo aj bez peňazí“ decká naučili niečo o tom, akým aktivitám sa
venovať, aby boli zdravé. S Borisom sa
deti vybláznili aj pri športových súťažiach – napr. kto po štvornožky najrýchlejšie prebehne celú dĺžku telocvične.
Okrem toho sa 6. decembra u nás
zastavil aj Mikuláš, ktorý cestoval až
z ďalekého Laponska. Deti mu sľúbili,
že si budú navzájom pomáhať a viac sa
pozrú na korienok aj učeniu.
Text a foto: Kristián Berecz

Komunikácia prebehla s Vysokou
školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Pozitívnu spoluprácu
sme započali s iniciatívou rodičov a
taktiež so Základnou školou Lozorno. Záujem dobrovoľníkov stále radi
uvítame, kontaktovať nás môžete
na: cestamladych@
gmail.com.
Od nášho štartu
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Predvianočné obdobie v Lozorňáčku
hľadnice, náušnice a hry pre detičky.
Začiatkom novembra sa po prvý raz
konalo Vítanie občiankov, na ktorom
participoval aj Lozorňáček. Pre detičky
a ich rodičov bol pripravený príjemný
hudobný program a detičky dostali uvítaciu listinu a drobné darčeky. Tešíme
sa o rok na ďalších nových občiankov
Lozorna.
Výroba vianočných ikebán bavila deti aj dospelých

I tento rok bol Lozorňáček súčasťou
vianočného jarmoku „Lozorské všelico“, na ktorom sme ponúkli detičkám
možnosť kreatívne sa vyžiť. Deťúrence
neotáľali a zdobili si medovníčky a vyrábali vianočné ikebany, ktoré zdobia
ich domov.

Koncom mesiaca
sme usporiadali
detskú a dámsku
burzu, na ktorej
si detičky mohli
vyrobiť rozličné
jesenné dekorácie
a mamičky si mali možnosť zakúpiť oblečenie a iné potreby.

Ani tento rok sme
si nenechali ujsť
Lampiónový sprievod na Svätého
Martina. I keď nám
počasie neprialo,
pripojilo sa veľmi
veľa detičiek a roDetská a dámska burza

Deti sa zabavili pri zdobení medovníkov

V Lozorňáčkovskom stánku, v ktorom
sa ponúkali lokše a iné občerstvenie, sa
spojili sily i so šikovnými mamičkami z
materského centra Motýlik v Zohore,
ktoré ponúkali prekrásne vianočné po-

dičov. Po detskom
divadielku si detičky ozdobili lampióny a pochutnali
si na dobrotách,
ktoré pripravili šikovné maminy. Po
dielničke sa nám
svojím
predstavením predstavili
dievčatá z detského
divadelného krúžku, ktoré si pripravili
scénku k svätému Martinovi. Na záver
lampiónového sprievodu sa detičky tešili z prskaviek a lampiónov šťastia.

Plánované aktivity na rok 2018
- Od 17. januára 2018 kurz Cvičenie
pre deti - pre chodiace detičky (od 1 – 2
rokov) a pre loziace detičky do 1 roka,
každú stredu doobeda v CK Lozorno,
prihlasovanie mailom na lozornacek@
gmail.com.
- Deň plný byliniek a ich využitia v domácnosti – kurz zameraný na využitie
byliniek
- Tanečno - pohybový kurz pre detičky
od 2 rokov, od januára (deň upresníme)
- Tradície počas fašiangov
Text a foto: Gabika Ulehlová

Zmena na zdravotnom stredisku už bola potrebná
štrukcie, teda ak
nepočítame opravy
omietok a vymaľovanie pred 25
rokmi.
Bol už problém
aj s hygienou, ale
hlavne sme museli
zmeniť dispozičné rozmiestnenie
zdravot. strediska
kvôli lekárom. Samozrejme je mojou
povinnosťou toto
Starosta obce a jeho hostia pripíjajú na krajšie stredisko
stredisko zachovať
Zdravotné stredisko sme rekonštruo- a rozširovať. Chcel by som do budúcna
vali kvôli tomu, že táto časť strediska zohnať ďalších lekárov, aby mal občan
zostala v pôvodnom stave bez rekon- možnosť voľby, resp. zohnať lekárov
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špecialistov. To ale asi bez „pridanej
hodnoty“ pre lekárov nebude možné. Myslím tým poskytnúť mladému
lekárovi s rodinou možnosť bývania
na dedine. V minulosti to tak bolo a
chcem to aj teraz. Problém však je, kde
zohnať obecné byty a tu sme pri jadre
problému. ŠFRB (štátny fond rozvoja
bývania)- stále je možnosť uchádzať sa
o poskytnutie dotácie na ŠFRB až do
výšky 80% na túto výstavbu. Myslím
si, že by sme vyriešili nielen lekárov,
ale aj učiteľov a odborníkov potrebných pre obec. Stojí to však na našom
zastupiteľstve, ktoré sa k tomuto stavia
chrbtom...
Ľubomír Húbek, starosta obce
Foto: B.H.
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Podarí sa revitalizovať areál ŠK?
Prvý krok bol prieskum

Výsledky prieskumu:

Koncom leta sa realizoval prieskum medzi obyvateľmi
Lozorna. Jeho cieľom bolo zistiť, aké nové športové
aktivity (športoviská) by občania radi videli v ŠK a tak
rozšírili funkčnosť celého areálu do budúcnosti.
Do prieskumu sa zapojilo 342 občanov všetkých vekových kategórií. Vzhľadom k tomu, že 255 ľudí uviedlo v prieskume aj svoj vek, tak sme zistili preferencie
jednotlivých vekových kategórií. Touto cestou chcem
poďakovať všetkým za vyjadrenie názoru.
A aby sme neostali iba pri prieskume – snahou je do
budúcna postupne dopĺňať nové športoviská v areáli
ŠK, aby si tam každý občan Lozorna našiel to svoje. Preto obecné zastupiteľstvo súhlasilo so zapojením obce
do grantovej výzvy Bratislavského samosprávneho
kraja. Rovnako sa pridal aj výkonný výbor ŠK. Našou
úlohou je získať finančné prostriedky na vybudovanie
pump track centra. Pump track centrum môžu využívať všetky vekové kategórie (od 2 rokov ). Využitie je
pre kolobežky, in line korčule, odrážadlá, skateboardy
a samozrejme bicykle. Na Slovensku je v súčasnosti
12 takýchto centier. To naše by bolo prvé na Záhorí.
Držme si palce aby to vyšlo - a nielen to.
Ľuboš Tvrdoň

celkové
do 15 do 50 nad 50
hlasovanie rokov rokov rokov
Workout

167

46

73

12

Detské ihrisko

145

26

72

17

Pumptrack dráha

117

39

38

14

Lezecká stena

117

37

53

8

Beach volejbalové
ihrisko

78

12

41

13

Fit park pre seniorov

77

6

34

17

Exterierový stolný
tenis

76

13

36

13

Petangové ihrisko

49

4

22

13

Šachové ihrisko

30

7

15

4

Klzisko

11

4

4

3

Multifunkčné ihrisko
+ hala

10

3

2

0

Cvičák pre psy

3

0

2

0

Parkour ihrisko

2

1

0

0

Kúpalisko

2

0

0

2

Bežecká dráha

1

1

0

0

Spolupráca s peknými výsledkami
tovcom, ktorí reprezentujú našu obec - futbalisti, stolní tenisti, mažoretky, turisti,
ženy – ZRTV. Tiež všetkým funkcionárom
vo výbore ŠK a funkcionárom v jednotlivých oddieloch. Ale hlavne fanúšikom, pre
ktorých sa šport robí, za to, že stále našim
športovcom zachovávajú svoju priazeň,
aj keď je tu istý pokles záujmu a návštevnosti. Dúfam, že tento pokles záujmu sa
podarí zastaviť. Taktiež všetkým, ktorí
sa nejakým spôsobom podieľajú na chode
a fungovaní tohto nášho kultúrno – spoločenského zariadenia.

Na úvod môjho listu mi dovoľte, vážení
spoluobčania, zaželať Vám všetko dobré v
Novom roku 2018.
Hlavným dôvodom tohto článku je, že sa
chcem poďakovať obecnému úradu, pánovi
starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva za spoluprácu v uplynulom roku.
Ďalej všetkým členom ŠK: aktívnym špor-

aby podobná spolupráca pokračovala
aj v tomto roku a
podarilo sa zase do
niečoho investovať
a niečo opraviť. Je tu na ŠK toho ešte dosť.
Text a foto: Luboš Peschl,
predseda ŠK Lozorno

Ako som už na úvod tohto článku spomenul, tak nemalú zásluhu na tomto má aj
Obecný úrad Lozorno, starosta, poslanci,
o čom svedčí aj tá skutočnosť, že koncom
roka sa urobila rekonštrukcia dámskych
WC a sprchy vo vestibule pri hlavnom
vchode, ktorá bola hradená z rozpočtu
obce. Konečne majú naše dámy sociálne
zariadenie na úrovni, ktoré je na dnešnú
dobu už nevyhnutné. Veď posúďte sami
na priložených foto. Je to len malý krok k
celkovému ozdraveniu a oživeniu tohto pomerne rozsiahleho komplexu, ale aj za ten
sa chcem ešte raz poďakovať pánovi starostovi a poslancom, že na to našli a hlavne vyčlenili financie. Dúfam a želám si,
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Zo života Základnej školy v Lozorne
Vianočné dielničky v ŠKD

tajomnú spolupatričnosť, ktorú v ľudských dušiach dokážu
vyčarovať azda len Vianoce.

Vietnam – vstupná brána do Indočíny

Naše šikovné ručičky vyrobili pre vás pekné vecičky

Čas Vianoc je najkrajší čas v roku. Počas tohto sviatočného
adventného obdobia sme vyrábali drobné darčeky pre vás na
vianočné trhy, ale aj pre nás do našich domovov. Vyčarili nám
úsmev na tvárach a radosť v srdci, čo urobilo tento magický
čas pre nás ešte krajším.

Fotografická súťaž Zrkadlo duše 2017
Každý z nás pozná ten pocit, keď by rád zachytil krásu prírody a uchoval si tak navždy dojem, ktorý pri prechádzke v
prírode zažil. Táto myšlienka motivovala k zapojeniu sa do
fotografickej súťaže Zrkadlo duše aj našu žiačku Martinku
Mrázovú z 8.B triedy. Porota Stromu života z 300 fotografií,
ktoré boli zaslané
z celého Slovenska (v kategórii
starší fotografi)
vyhodnotila jej
prácu Novoročné
prekvapenie ako
najkrajšiu, čím
sa naša žiačka
umiestnila na 1.
mieste. Maťke
všetci blahoželáme a ďakujeme Martina Mrázová so zástupkyňou a riaditeľom ZŠ
za vzornú repre- Lozorno. Jej víťaznú prácu nájdete na 1. str. tohto
zentáciu školy.
Spravodaja.

Vianočný koncert
Rôzne známe koledy zneli 18. decembra na vianočnom koncerte v našej škole. Prišli naň aj tí malí, aj tí veľkí. Nielenže
si vypočuli aj iné podmanivé melódie, oni ich dokonca sami
spievali a aj takýmto spôsobom spoluvytvárali tú krehkú a
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Opäť k nám po roku zavítali dvaja skúsení cestovatelia a
spolutvorcovia celoštátneho vzdelávacieho projektu pre základné a stredné školy Svet okolo nás – poznanie, ktoré príde za
vami. V minulom školskom roku nám odprezentovali svoju
cestu po juhoamerickom Peru. V tomto školskom roku sme
spolu s nimi otvorili vstupnú bránu do Indočíny a dozvedeli
sme sa veľa zaujímavostí o Vietname. Po kvalitnej prezentácii
formou cestopisného filmu obaja členovia tohto expedičného
tímu počas diskusie odpovedali na zvedavé otázky našich žiakov. Tie sa dotýkali rôznych oblastí a medzipredmetových
tém – geografie, biológie, dejepisu, chémie či telesnej výchovy. Obom pánom, Ivanovi Panákovi a Martinovi Hríbovi, veľmi pekne ďakujeme, že nás vzali so sebou do tejto exotickej
krajiny a už teraz sa tešíme na budúcoročnú Kubu.

Anjel Vianoc 2017
Tatranská galéria v Poprade aj tento rok vyhlásila tradičnú
predvianočnú výtvarnú súťaž ANJEL VIANOC 2017 pre
materské, základné, špeciálne, základné umelecké a stredné
školy. Žiaci tak mohli prezentovať svoj talent, výtvarnú zručnosť a anjelské nápady. V kategórii ZŠ II. stupeň sa podarilo
našim žiačkam (Sabinka Haramiová, Viktória Pyšná, Lea Rybárová, Laura Parízeková, Katka Dvoranová, Barbora Trnková a Tereza Vrbinčíková) získať krásne 1. miesto. Výtvarné
dielka budú vystavené na výstave Anjeličkovo v priestoroch
Art Klubu Tatranskej galérie do 6. januára 2018. Ďakujeme
za vzornú reprezentáciu školy a srdečne blahoželáme! (Fotky
víťazných prác sú na str. 16)
pokračovanie na str. 9

ročník XV : číslo 6 : november/december 2017
dokončenie zo str. 8

Vianočné trhy
V utorok 12.12.2017 v našej škole rozvoniaval vianočný punč
a sladučké nutelové, karamelové, ovocné vafle a palacinky.
Pre žiakov, učiteľov, rodičov a všetkých návštevníkov školských vianočných trhov ich piekli rodičia našich žiačikov –
pani Mikulová, pani Nižnanská, pán Horváth a pán Jochim.
Srdečne im ďakujeme za ich ochotu a kulinárske umenie! Žiaci jednotlivých tried ponúkali na predaj vlastnoručne vyrobené vianočné ozdoby, svietniky, pozdravy a dekorácie, ktoré z
predajných pultov mizli rýchlosťou blesku. Výťažok z ich predaja použijeme na sférické kino. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
svojou prácou pričinili o nádhernú predvianočnú atmosféru a
aj tým, ktorí si našli čas a prišli si ju s nami vychutnať.

Spravodaj obce Lozorno
klamať ten, čo tvrdí, že nikdy neklame alebo prečo sa počas
letných večerov tráva zarosí a prečo vzniká dúha. Súťaže
VŠETKOVEDKO a EXPERT GENIALITY SHOW podporujú
u žiakov logické a kritické myslenie. Zároveň dávajú žiakom
príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky, v oblastiach
záujmu, ktorým by sa chceli v budúcnosti venovať. Sme radi,
že aj žiaci z našej školy sa zapojili do tejto zaujímavej súťaže.
Zdroj: ZŠ Lozorno, foto: archív školy

Všetkovedko a Expert
Aj na našej škole sme 30.11.2017 hľadali Všetkovedkov a Expertov, ktorí tušia, na ktorých miestach na zemeguli sa pretínajú rovník a nultý poludník. Zamýšľajú sa nad tým, či môže

Súťaže Všetkovedko a Expert potrápili naše hlavičky

Čo trápi našu školu?
Poznámky z Rady školy konanej dňa 7. novembra 2017
Škola v Lozorne sa nachádza v krásnom
prostredí, je obkolesená stromami a pôsobí mimoriadne harmonicky. Vnútorné priestory, budova samotná aj školský a športový areál sú čisté, upravené a
príťažlivé. Z vlastnej skúsenosti môžem
povedať, že tento stav je omnoho lepší,
ako je to u mnohých škôl v Bratislave.
Je to nepochybne veľký úspech obce
ako zriaďovateľa, vedenia aj všetkých
pedagogických aj nepedagogických pracovníkov školy.
Veľmi pozitívne vnímajú rodičia, učitelia aj žiaci novinku – pôsobenie dvoch
asistentiek učiteľov v problematických
triedach. Pán riaditeľ nám oznámil, že
požiadal obec, aby zahrnula do obecného rozpočtu na rok 2018 príspevok na
ďalšieho asistenta a zároveň bude škola
žiadať ministerstvo školstva o príspevok na ďalšieho asistenta – kvôli zvláštne nastaveným pravidlám to bude
možné až v máji 2018.
Okrem toho sa v škole začína rozširovať výuka anglického jazyka u prvákov
a tretiakov.
Vonkajšie prostredie školy je na prvý
pohľad ideálne, bohužiaľ, každodenný
školský život je strpčovaný konaním
skupiny výrastkov, ktorí nerešpektujú
žiadne pravidlá a schádzajú sa v školskom altánku a pred vchodmi do budov. Nielen po víkendoch, ale často aj

počas všedných dní je po nich treba odpratávať odpadky - ohorky, fľaše, črepy,
plechovky, plasty a všeličo iné, o čom
sa nebudem rozpisovať, lebo Spravodaj
čítajú aj deti. Je to každodenný boj a
musia sa s tým potýkať ľudia, ktorí sú
nadmieru vyťažení svojimi ostatnými
pracovnými povinnosťami.
Predpokladám, že si všetci vieme predstaviť aj ďalšie súvislosti – keď sa pri
školských ihriskách po večeroch zgrupujú takýto výrastkovia, asi nie je možné, aby ich využívali deti, ktoré naozaj
chcú iba športovať. Došlo aj ku zničeniu
kamier, ktoré snímajú tento priestor,
ničeniu oplotenia – čiže k devastovaniu
majetku obce. Pán riaditeľ má niekoľkonásobnú osobnú skúsenosť, že keď
prišiel a podguráženým mládežníkom
dohovoril (ja osobne tlieskam jeho odvahe), oni síce naoko odišli, ale po pár
desiatkach minút sa znovu vrátili a
pokračovali vo svojich aktivitách. Zamykať školský areál – v praxi to veľmi
nefunguje - tým, že v školskom areáli
býva človek, aj keď nie je zamestnancom školy ani obce, pohybuje sa v areáli a necháva odomknuté, situácii nepomáha. A keď aj bol areál zamknutý,
nuž, niektorí nemali problém, urobili si
diery v oplotení.
Takáto situácia je nepochybne neudržateľná. Aké sú ale riešenia? Obecná
polícia je v tejto chvíli preťažená – si-

tuácia s výtržníkmi z ubytovní tiež nie
je ružová; obecní policajti a ani štátni
policajti objektívne nemôžu byť všade.
Zástupcovia Rady rodičov navrhli, že by
mohli skúsiť medzi sebou zorganizovať
„občianske hliadky“, ktoré by si rozdelili služby a dozerali by na areál školy.
Zákon je na ich strane - podľa vyhlášky
ministerstva je v areáli školy zakázané
fajčiť a požívať alkoholické nápoje, a
tiež sa tam nemá nikto zdržiavať mimo
hodín určených pre verejnosť.
Možno by bolo možné využiť informačné technológie - kamery umiestnené v
okolí školy by mohli prenášať obraz online na stránku obce, aby si aj iní občania mohli všimnúť neoprávnený vstup
do areálu školy a zakročiť.
Ako dlhodobé riešenie sa ukazuje výchova detí k tomu, aby sa zžili s areálom školy, aby si sami uvedomovali jeho
hodnotu – mohla by sa v ňom napr.
usporiadať obecná olympiáda detí spolu so sprievodnými podujatiami a pod.
Zo sociologických štúdií jasne vyplýva,
že kultúrne prostredie zvyšuje kultúrne
povedomie, ale je to „beh na dlhé trate“.
Uvedomujeme si, že žiadne z tu navrhovaných riešení nie je ideálne. Ale viac
hláv viac vie a preto akékoľvek ďalšie
nápady zo strany občanov, ktoré by
prispeli k riešeniu tejto situácie, sú vítané.
Zapísala: Ing. Anna Špačeková
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Zrnká spomienok materskej školy na sklonku roka 2017
V čase, kedy končiaca jeseň smelo čistila stromom a kríkom
konáre od listov a počasie nám prialo, všetky prítomné deti
absolvovali jesennú vychádzku do lesa. Cieľom bolo pozorovať spoločenstvo lesa, precítiť jeho krásu, vôňu, zvuky a
ovládať pravidlá pri pobyte v ňom. Deti poznávali jeho rozmanitosť, zmeny a utvárali si citový vzťah k jeho prírodnému prostrediu. Na zvolených stanovištiach sme sa zastavili a
zbierali prírodniny a rôznorodé listy. Tí starší bez problémov
poznali rozdiel medzi listnatými a ihličnatými stromami. Vychádzku hravo zvládli i najmenší. Z nazbieraných rôznorodých listov sme si v malých triedach vytvorili listovú tapetu.
Naši škôlkári sa na koncertoch a divadelných predstaveniach
správajú ako vnímavé a vďačné obecenstvo a spontánnym
potleskom vedia oceniť majstrovstvo vystupujúcich. Tak
tomu bolo i počas hudobného koncertu O múdrej sove a
zvieratkách. Program bol zložený zo známych detských rytmických piesní a dramaturgicky vystavaný tak, aby hudobník
deti zapájal do spievania, tancovania i hudobných hádaniek.
Hudobnou rozprávkou deti prevádzala múdra sova, jej zvierací kamaráti z lesa a hudobník hrajúci na hudobné nástroje.
V skladbách počúvali charakteristickú farbu trúbky, tuby a
klávesového syntetizátora.

učiteliek Mgr. Skočdopole a Mgr. Ondrušovej pracujú prváci
v dvoch prvých triedach, vnímali, čo všetko ich v škole ako
žiakov čaká a prezreli si prostredie tried. Neobišli ani tety kuchárky, ktoré im denne pripravujú stravu a pozorovali ich pri
práci. Ďakujeme za milé prijatie.
Medzi deti prišiel bábkoherec s divadielkom Až budem
veľký. Cez rozprávanie, hru a piesne voviedol deti do sveta
plynutia času a časových vzťahov v súvislosti s činnosťami v
priebehu jedného dňa. Deti zapájal do piesní a deja. Okrem
denného režimu si precvičili pravidlá slušného správania a
zdravého životného štýlu.

Predstavenie Až budem veľký

Deti sa radi zapojili do hudobného predstavenia

V rámci edukácie a celotýždňového tématického celku – Svet
práce – deti na triedach poznávali základnú pracovnú náplň
vybraných profesií. V závere týždňa navštívili budúci školáci základnú školu . Pozorovali ako pod vedením triednych

Na návšteve v základnej škole
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S prvou nádielkou
snehu prišiel i tajomný decembrový
čas detských snov,
želaní, radostí a
zázrakov. Čas momentov
plných
nádherných vianočných kolied a vinšov. Pre nás škôlkárov je adventný i
vianočný čas symbolom obdarovávania a naplnenia želaní. Ako každý rok,
i tentokrát sme sa
v adventnom čase
pomaly pripravovali na Vianoce a
tradičnú besiedku.
Vianoce sme chceli
privítať vyzdobenou škôlkou. Predvianočná atmosféra
mala však i inú podobu. Chystala sa Vykrajovanie medovníčkov bola zábava
tradičná pochúťka
našej vianočnej besiedky – voňavé medovníčky. Deti na
všetkých triedach si spolu s učiteľkami jeden deň pripravili
medovníkové cesto a na druhý deň sa podieľali na vykrajopokračovanie na str. 11

ročník XV : číslo 6 : november/december 2017
dokončenie zo str. 10

vaní medovníkov a
ukladaní na plech.
Šikovné detské pršteky sa predbiehali
vo vykrajovaní rôznych tvarov. O ich
pečenie sa postarala
naša pani školníčka.
Čarovný obraz prácechtivých malých cukrárov pri vykrajovaní
a zdobení a vydarené, voňavé medovníčky vyvolali u detí
úsmev na tvári a ako
každý rok boli hotové
medovníčky pre nás
symbolom radosti a
očakávania vytúžených Vianoc.

Spravodaj obce Lozorno
Výber 5 - 6 ročných detí z triedy lienok si so svojimi triednymi učiteľkami pripravili pásmo Vianočná rozprávka o narodení Ježiška, anjelikoch a pastieroch a vystúpili na Mikulášskom posedení členov Jednoty dôchodcov v Centre kultúry a
vianočnom remeselníckom jarmoku Lozorské všelico.
K čarovnému predvianočnému času v našej škôlke patrí i
pripomenutie si starodávneho zvyku našich predkov. Na
Luciu prítomné dievčatá odeté v bielych plachtách vyháňali
z kútov zlé sily metličkami z halúzok a chlapci zase použili
rôznorodé zvuky ľahko ovládateľných nástrojov.
K tradíciám Vianoc patrí i bohato prestretý stôl, na ktorom
nesmú chýbať vianočné oblátky, ktoré podľa kresťanského
zvyku symbolizujú u veriacich telo Ježiša a štedrosť a zdravie.
Škôlkári pozorovali ich pečenie. Šikovná babička ich deťom
piekla v podobe trubičky na domácom oblátkovači a na záver
prezentácie si pochutnali na tejto typickej vianočnej dobrote.

Naše malé „gazdinky“

Dedko Mikuláš odložil svoj celoročný oddych a po roku zavítal opäť medzi nás. Deťom priniesol bohatú nádielku. Myslel na všetkých. Obdaroval deti čertovsky dobrým divadielkom, sladkými balíčkami a milými, úsmevnými momentami
s bláznivým čertom a anjelom.

Videli sme, ako sa pečú vianočné oblátky

Celá škôlka sa tesne pred Vianocami stretla pri vyzdobenom
stromčeku. Vianočná besiedka sa niesla už tradične v kresťanskom duchu. Jej scenár spestrili 5 - 6 roční s pásmom
Vianočná rozprávka.

Prišiel medzi nás aj dobrý Mikuláš s anjelom a bláznivým čertom

Pri stromčeku a adventnom venci sme sa spolu tešili na Vianoce

Čas Vianoc a Nového roku deti prežili v kruhu svojich rodín.
Na Luciu sme vyháňali zlé sily

Soňa Ščepánová, MŠ Lozorno
Foto: Silvia Polášová
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Kompostovanie v zimnom období
Proces kompostovania
v záhradných kompostéroch prebieha počas
celého roka, výnimkou
nie je však ani zimné
obdobie. Vtedy sa síce
proces kompostovania
vplyvom chladu výrazne spomalí, avšak nezastaví. Kompostovať
tak môžete aj v zime.
K tomu, aby sa zelený
bio odpad premenil na
výživný kompost, je
potrebné zabezpečiť
vhodné životné podmienky pre malých
pomocníkov, ktorí premieňajú organické odpady na výživné
hnojivo. Sú nimi práve malé aeróbne baktérie, dážďovky a
pôdne organizmy, ktoré rovnako ako človek, potrebujú pre
svoj život dostatok rôznorodej a vyváženej potravy, vzduchu,
vlhkosti a optimálnu teplotu. Práve v zime, kedy klesajú teploty pod mínusové hladiny sa títo malí pomocníci ukrývajú
pred chladom hlbšie v komposte, kde je teplejšie.

Tu je pár tipov ako účinne kompostovať v zime

postéra spolu s vrecúškom. Vrecúško sa v kompostéri časom
skompostuje. Ak je škrobové vrecúško zachované, môžete ho
použiť opätovne.
6. Pre zimné obdobie je príznačné väčšie množstvo drevného popola, ktorý je tiež vhodný do kompostu, no v rozumnej
miere. Popol z uhlia však do kompostu nesypte.
7. Vždy, keď pridáte do kompostéra čerstvý materiál, premiešajte ho s materiálom vo vrchnej časti kompostéra. Čerstvý
materiál však nezakopávajte hlboko do kompostu. Unikalo
by tak z neho teplo a plyny, ktoré vytvárajú životné prostredie pre našich malých pracantov (pôdne mikroorganizmy).
8. Neodporúča sa úplné prehadzovanie kompostu počas zimného obdobia. To by malo za následok výrazné spomalenie
celého procesu kompostovania. Nakoľko aj v zime potrebujú
baktérie a organizmy k svojej aktivite kyslík, je dôležité dodať im ho v dostatočnej miere bez toho, aby ste im ublížili.
Napríklad aerátorom (kovovým, špirálovite zatočeným
prevzdušňovačom kompostu). Tak dostanete kyslík dovnútra kompostu a to bez toho, aby ste mikroorganizmy žijúce
v ňom vystavovali prudkým zmenám teploty. Prehodenie
kompostu a jeho dôkladné premiešanie si odložte až na
jarnú sezónu, keď bude teplota pre priebeh kompostovania
priaznivejšia.

1. Pred zimným obdobím zabezpečte v kompostéri dostatok
biologického materiálu – čím viac biologického materiálu, tým väčšie teplo v kompostéri, za ktoré sa vám pôdne
organizmy odmenia pracovitosťou aj počas chladných dní.
2. Tak, ako počas ostatných období v roku, aj v zime platí pravidlo miešania zelených dusíkatých materiálov (tráva, kuchynský bioodpad, zbytky zo záhrady, hnoj, trus…) so suchými uhlíkatými (drevená štiepka, piliny, hobliny, lístie, slama,
papier…). Preto je ideálne, ak si počas jesene vytvoríte zásobu
odrezkov z konárikov, prípadne drevnej štiepky. V zime ich
potom môžete postupne pridávať k odpadu z kuchyne, tak,
aby ste zachovali vyvážený podiel bioodpadu.
3. V zimnom období, kedy nie je potrebné kosiť trávniky či
akokoľvek upravovať záhradu prevláda biologický materiál z
kuchyne. Mikroorganizmy vo vašom komposte potrebujú aj
v zime príjem vyváženej potravy, a preto nepohrdnú pochutinami ako sú zvyšky zo zeleniny a ovocia, kávové usadeniny, čajové vrecúška, škrupiny z vajec, trus z králikov, kurčiat,
kuchynské papierové utierky, odumreté stonky a listy z izbových rastlín. Pozor však na to, že trus mäsožravých zvierat a
obsah z vysávačov do kompostu nepatria.
4. Vysýpajte bioodpad do kompostéra po väčších dávkach
– pre kompost je lepšie, ak doň naraz vysypete plný kôš bioodpadu, ako keď bežíte ku kompostu s každou šupkou, a to
hlavne v zimnom období.
5. Pre odkladanie biologického odpadu z kuchyne je ideálnym
pomocníkom kompostovací kôš s množstvom vetracích otvorov a rozložiteľné škrobové vrecká na kompostovanie.
Kôš môžete mať v kuchyni (napríklad v skrinke pod drezom)
a keď ho naplníte, jednoducho jeho obsah vysypete do kom-
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9. Ak je okolo kompostéra napadaný sneh, neodhŕňajte ho,
pôsobí ako izolant pred prudkými mrazmi. Najlepšie je počkať, až sa sám postupne roztopí.
Kompostujte poctivo bioodpad z kuchyne a kompost sa
vám za to odvďačí.
Kompostovanie s radosťou!
Viac informácií v poradni na: www.menejodpadu.shop
Foto: www.menejodpadu.sk
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Záhoráci v Gruzínsku
Pol tretej ráno. Preventívne sa prefackám a cítim veľké
vzrušenie. Na chrbát batoh, na hlavu čelovku a poďho
hľadať chodník. Pomaly sa rozvidnieva a fúka severák.
Cez obrovské trhliny sa blížime k ľadovcu. Na nohách
mačky, v termoske ešte teplý čaj a v hlave myšlienka na
vrchol.
Jedenásť hodín. „Sme tu!” povie nadšene Lojzo. Je pekne jasno, no pocitová teplota je vďaka silnému vetru
pekne štipľavá. Zopár vrcholových fotiek odnáša Katkin
mobil. Končí v ľadovom poli. „Ďalší dobrovoľný fotograf?
” ozvalo sa zozadu. Zostupujeme a s ľadovcom sa lúčime
prekrásnymi výhľadmi. O pár hodín nás už večera a čaj
ukladajú do spacákov.

Naša výprava a v pozadí náš cieľ, vrch Kazbek

Piatkové poludnie na bratislavskej vlakovej stanici. Tety za
okienkami súkajú lístky, bufetári varia párky či kávu, tucty
ľudí sa na víkend presúvajú domov. My však naberáme smer
Gruzínsko. My - menovite Samo, Roman, Ľuboš a Dano. Tešíme sa ako malé deti a to ešte netušíme, že slovenská výprava
v gruzínskych horách pôjde podľa hollywoodského scenára.
Ale po poriadku.
Neskoré poobedie, Budapešť. Hľadám peňaženku, Roman
dobrý bufet. Obaja sme našli. Pred presunom na
letisko ešte stíhame krátky „špacír“ po nábreží Dunaja, prehliadku parlamentu, ale v myšlienkach už
držíme čakany. Na letisku rozširujeme výpravu o
Peťa a Eriku a sadáme do lietadla.

Ráno po rozvodnenom ľadovci zostupujeme k historickému kostolíku. Davy ľudí a ruská svadba. Niet divu,
sme len pár km od ruských hraníc, časť trasy dokonca
absolvujeme na ruskom území.
V prvej krčme oslavujeme vrchol a pri gruzínskej večeri zajedáme tímovy úspech. Dlho nevydržíme, únava nás posiela
skoro do postelí.
Vyspaní do ružova na odporúčanie miestnych odchádzame
na výlet do údolia minerálnych prameňov. Krásna príroda a
množstvo minerálnych prameňov s mrazivou železitou vodou.

Skoré ráno. Konečne v Gruzínsku. Oči zalepené,
vlasy strapaté, ale na tvári úsmev. Sadáme do taxíkov a z Kutajsi mierime do banského mestečka
Chiatura, bohatého na lanovky, ktoré miestni používajú na presun. A zadarmo. Pamätajú ešte Stalina, ale fungujú bez chyby, „holt, baľšaja technika“.
Prázdne žalúdky poteší miestna gastronómia a posúvame sa ďalej.
Tbilisi. Taxíky meníme za „maršrutky“, lacné miestne autobusy. Čas beží rýchlo a ani nevieme ako, ocitáme sa v dedinke Stepansmide s ostatnými členmi
expedície. Pridávajú sa Lojzo, Milo, Katka, druhá Bolo to náročné, ale zvládli sme to
Erika a druhý Peťo. Z penziónu vidíme náš zajtrajší
cieľ - Kazbek. 5 047 m vysoký, na vrchole biela čapica. Pri ve- Ďalší deň, užívame si hlavné mesto. Kostoly, námestia plné
čeri posledné pokyny a dohadujeme rannú prepravu s miest- prijemných ľudí a svojská atmosféra. My, skôr narodení, sme
nymi. Ešte malý nákup a spánok. Zajtra ideme na to.
aj oprášili ruštinu. „Urob mi fotku, ako skáčem,” hovorím, podávajúc telefón Peťovi do ruky. Skočil som a už som sa nepoRaňajky, káva. Všetci pripravení. Sadáme do áut a vezieme stavil. Noha zlomená, sanitka. „Tak ty vyšliapneš päťtisícovku a
sa do výšky 2 200 m, kde na nás čakajú dva „lošade“ (kone nohu si zlomíš v meste,” hovorí Erika. O zážitok viac - sanitkou
po rusky). Tie nám vynášajú horolezecký materiál do výšky cez Tbilisi.
3 700 m.
Posledný deň pred odletom navštevujeme rodisko Stalina,
V neskorých poobedných hodinách po prejdení skalných dedinku Gori. Tu sa rozdeľujeme a tým sa končí naša púť.
útvarov, cez riečiská z roztopených ľadovcov a prekrásnych Bilancia? Zlomená noha, stratený mobil, ale hlavne úspešná
výhľadoch na gruzínsku prírodu nás všetky veci čakajú pred výprava celého tímu až na vysnívaný Kazbek.
ubytovňou. Ľahký oddych a príprava na ranný výstup. Zopár
nedočkavcov neodolá a šliapne si k neďalekému kostolíku.
Dano Bartalský, Foto: Alojz Dvoran
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Z denníka obecnej polície

Október 2017
Občan telef. oznámil OP, že na ul. Kozinskej je v potoku hodený smetiak.
Bola prejdená ulica, ako aj blízke okolie, nikto podozrivý nebol registrovaný.
Kamera negatív – neskôr bol zistený
páchateľ .

Na Športovom nám. bola nájdená osoba značne pod vplyvom alkoholu, ktorá
bola následne hliadkou odvezená na
ubytovňu, aby nedošlo k ublíženiu na
zdraví osoby, alebo ku škodám na majetku.

Hliadka v podvečerných hodinách zabezpečovala lampiónový sprievod od
CK Lozorno na ihrisko na Športovom
námestí.

OP bolo oznámené rušenie nočného
kľudu na ul. Jelšovej, kde sa malo nachádzať motor. vozidlo, v ktorom hrala
hlasno hudba. Hudba už nehrala, osoby
sa tu nachádzajúce boli napomenuté,
aby nerušili nočný kľud.

Hliadka OP bola požiadaná o preverenie oznámenia, že na ubytovni na družstve je bitka. Na mieste sa nachádzali
oznamovateľka a jej priateľ. Obaja boli
silne pod vplyvom alkoholu, pričom sa
vzájomne medzi sebou napádali. Neskôr sa na miesto dostavila hliadka OO
PZ Stupava, ktorá vec v rámci svojich
kompetencií doriešila.

Telefonicky bolo OP oznámené hlučné
správanie na ihrisku na ul. Kozinskej.
Po príchode hliadky boli osoby z ihriska
vykázané.

November 2017

OP bol nahlásený postavený stan v poli
za cintorínom, na mieste bolo zistené,
že mladá turistka vykonávala turistický
presun koňom na trase Prešov – Bratislava a pre zranenia koňa musela prenocovať v blízkosti obce.

Vo večerných hodinách bol telef. oznámený pohyb podnapitej osoby za obcou
Lozorno v smere do obce Jabloňové, na
mieste bola zistená osoba pod vplyvom
pravdepodobne alkoholu, ktorá hľadala
cestu na ubytovňu v areáli PD Lozorno.
Hliadka vzhľadom na stav osoby a zníženú viditeľnosť túto osobu previezla
služobným vozidlom do ubytovne.

Počas mesiaca október hliadka OP viackrát realizovala usmerňovanie dopravy
pri dopravnej nehode s lesnou zverou v
časti Artézska studňa.

Počas kontroly areálu ŠK boli hliadkou
nájdené osobné doklady, majiteľ dokladov bol telef. kontaktovaný a osobne si
ich prevzal.

December 2017

Hliadka OP riešila krádež tovaru z obchodu Coop Jednota, ul. Železničná. Po
prezretí kamerového záznamu bol zistený páchateľ skutku, s ktorým sa vec
riešila.
OP oznámil občan Lozorna, že sa vo
dvore, kde má novostavbu rod. domu
nachádza neznáma osoba. Po príchode
zistené, že sa jedná o osobu mimo bydliska obce Lozorno, ktorá bola značne
pod vplyvom alkoholu a nevedela chodiť. Bola privolaná sestra, ktorá si osobu prevzala a z obce odviezla. Vec vybavená dohovorom.

Poznaj „lozorské hory“

Stalo sa už takmer tradíciou, že novembru v našom turistickom kalendári kraľujú „lozorské hory“. Začali sme opatr-
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ne ešte v roku 2015 prvou prechádzkou
na Banské(531 m), ktoré sa spomína už
v r. 1858, kedy bolo súčasťou zvernice

grófa A. K. Nagykarolyiho. V novembri
roku 2016 sme zdolali Vrch (556 m)
a Vrchné čisto (525,6 m). Pozornému
oku turistu neušlo, že terén bližšie
k Vrchu je veľmi členitý, sú tu rôzne
priehlbiny a zárezy, ktoré sú pozostatkami povrchového dobývania, keďže
táto lokalita bola v minulosti výrazne
poznačená banskou činnosťou. Ťažil
sa tu mangán a kúsok ďalej smerom
na Turecký vrch aj pyrit. Vrchné čisto
(525,6 m) sa nachádza kúsok za Červeným domčekom smerom na Košariská.
Tento rok sme sa prešli na Kozlisko
(537 m), ktoré je pomerne rozľahlý
vrch, nachádza sa na hrebeni Malých
Karpát od Pajštuna smerom na Košarisko. A krásu zimného lesa sme si vychutnali cestou na Ostrovec (469 m),
ktorý sa nachádza vpravo od Košariska.
M.M. , Foto: Alojz Dvoran
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Pozvánky na podujatia
Rozprávková nedeľa v CK Lozorno

14.1.2018 o 16:00 hod.
Divadlo Agapé (Maťo Žák): DÚHOVÝ AUTOBUS
S autobusárom Hugom deti zažijú radostnú cestu okolo sveta. Spoznajú nové krajiny a nových kamarátov a zistia aký je
svet pestrofarebný - ako dúha. Deti sa počas predstavenia aktívne zapájajú a sú súčasťou príbehu.
Na konci predstavenia bude aj vyhodnotenie súťaže Superdivák. Deti nech si prinesú svoje rozprávkové preukazy za rok
2017.
Vstupné: 3 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku

KARNEVAL

Január

Centrum
kultúry
Lozorno

pre deti v CK Lozorno
18.2.2018 o 16:00 hod.

9.

Obecný
Ples

Bláznivý karneval plný zábavy, tanca a
pesničiek s Maťom Žákom. Každá maska dostane odmenu!
Vstupné: 3 €

27. január 2018 o 19:00 hod.
Centrum kultúry Lozorno

Do tanca hrá skupina

Relax z Radošoviec.
Cena: 30 €. V cene: uvítací prípitok, večera, dezert, kapustnica, program.

www.lozorno.sk
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Anjel Vianoc 2017 - víťazné práce našich žiačok ZŠ Lozorno

Tereza Vrbinčíková

Sabinka Haramiová
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