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zadarmo

VaDiDlo – ochotnícke divadlo Lozorno nám znova
urobilo veľkú radosť
recké výkony boli strhujúce a zaslúžili si
„standing ovation“. Publikom odchádzalo zo sály nadšené a uznanlivo komentovalo výstupy svojich obľúbencov.
Ochotníkom srdečne blahoželáme a odporúčame všetkým, ktorí si ich nestihli pozrieť, aby si určite nenechali ujsť
príležitosť vidieť toto mimoriadne zaujímavé predstavenie. Repríza sa bude
konať 2. júna o 19:00 hod.
Anna Špačeková
Foto: Peter Novotný
www.vadidlo.sk

Spoločná fotka po predstavení

Sobotný večer 21. apríla sme si mnohí
vyhradili na to, aby sme si vychutnali
ovocie úsilia našich ochotníckych divadelníkov. Je obdivuhodné, ako si všetci
zúčastnení pri všetkých svojich povinnostiach nájdu čas na to, aby dokonale
pripravili a naštudovali ďalšie výborné
predstavenie. Znova načreli do iného
súdka a predviedli nám bujarú buffonádu Ivana Bukovčana „Luigiho srdce
alebo poprava tupým mečom“. Dej tejto

divadelnej hry sa síce odohráva v období 20 - tych rokov v Spojených štátoch a
spočiatku pôsobí ako tragikomédia, no
postupne, ako sa charaktery obnažujú,
dostáva absurdné až desivé rozmery.
Réžie a dramaturgie sa úspešne ujali Katka Straková a Dušan Poliščák.
Ozvučenie, svetlá, kulisy, plagát k predstaveniu a rekvizity boli skutočne na
profesionálnej úrovni. No a všetky he-
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Nezabúdame na
nich
Dňa 4.apríla 2018, pri príležitosti výročia oslobodenia Lozorna Sovietskou armádou, bol starosta položiť veniec pri
pomníku na Rusnákoch a zaspomínať
si na našich padlých hrdinov.
Foto: B. Hurajová
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Do redakcie nám prišla poštou krásna báseň od p. Blanky Gažiovej z
Modry. Venovala ju našim „spevavým turistom“, ktorí na každej turistickej akcii, kde aj ona s nimi bola,
spestrovali a spríjemňovali chvíle
všetkým zúčastneným. A my sa o ňu
chceme s vami podeliť.

Spoločenské okienko

Záhorie
Záhorie, Záhorie – Slovenska krásny
kút.
Kto ťa raz navštívi, nemôže zabudnúť.
Tam, kde žirná zem a zelé dozráva,
tam ľudia dobrí sú, so spevom sa zdravia.
Kamaráti moji, veselo spievajte,
pesničky veselé, z úst do sŕdc vkladajte.
Z Lozorna speváci, krásne hlasy máte,
do svojich pesničiek, celé srdce dáte.
Lahodné pesničky radosť duši dajú,
a veselé v tele, žilky rozihrajú.

Zomreli
Orechovský Štefan
Štuková Štefánia
Feckanín Ľubomír
Osuská Mária
Foltýnová Štefánia
Hricová Helena
Bystroňová Juliana
Bordáčová Agnesa
Dujnič Martin
Minarovičová Emília
Kiňo Martin

69 rokov
83 rokov
50 rokov
75 rokov
81 rokov
67 rokov
90 rokov
88 rokov
78 rokov
82 rokov
65 rokov

Nech Vám Pán Boh z nebies,
požehnanie dáva, za tie krásne piesne
veľa, veľa zdravia.
Autor: Blanka Gažiová, Modra

Vyčistili sme si obec
Obecný úrad Lozorno a starosta obce
ďakuje všetkým občanom, ktorí sa
aktívne zapojili do jarnej celoobecnej brigády. V rámci čistenia obce sa
nazbieralo a vyviezlo 31,8 ton odpadu.
Odmenou nám je dobrý pocit a čistejšie
Lozorno.

Aj my starší sa radi zapájame
Dňa 14. apríla niektorí naši občania zareagovali na výzvu p. starostu a zúčastnili sa celoobecnej brigády.
Aj my, členovia ZO Jednoty dôchodcov
v Lozorne sa každoročne do tejto akcie zapájame. Upratujeme celú budovu
Domu smútku. Od vybudovania sme
ju, vtedy ešte členky SZŽ po stavbároch
vyumývali a pomáhali sme ju zariadiť. Robili sme údržbu chodníkov aj v
starom cintoríne, až do doby, než boli
chodníky až po pole. Tiež miesta pozdĺž
cesty, kde sú obecné kríže. Dnes sa už o
priestor vôkol starajú platení ľudia, ale
vnútro budovy dávame „do pucu“ my,
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členovia JDS v Lozorne.

Narodili sa

I keď sme už dozreli, možno „prezreli“,
aj ako dôchodcovia máme stále záujem,
aby naša obec pekne vyzerala. V minulosti sme pravidelne udržiavali parky,
brigádovali sme na akciách Z-et, keď sa
stavalo Zdravotné stredisko, lekáreň,
Agitačné stredisko, pomáhali sme pri
veľkej údržbe vôkol areálu TJ, udržiavaní bežeckej dráhy a samozrejmosťou
bolo každotýždenné vyzametanie ulice
pred svojimi domami, keď ešte neboli
chodníky.

Chabadová Barbora
Kováč Michal
Matlovičová Diana
Moravčíková Anna
Říha Filip
Šilák Šimon

Tohtoročnej jarnej brigády sa nás zúčastnilo 20, menovite:
Rácová Anežka, Fabianová Kveta,
Valach Vojtech, Masárová Janka, Sirotová Oľga, Česneková Irena, Kovaničová
Anna, Malovcová Antónia, Požgayová Helena, Drahošová Vlasta, Balážová Anna,
Blažíčková Helena, Šurinová Mária,
Šablicová Anna, Foltýnová Valika,
Drahošová Božka, Hájková Anna,

Dvoranová Anna, Dujničová Helena a
Dujnič Jozef.
Pre pekný život v Lozorne, pre radosť
nás všetkých.
Za ZO JDS: T.M.

OZNAM:
Obecné kompostovisko
je otvorené v stredy od 15:00 – 18:00
hod. a soboty 9:00 – 15:00 hod.
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Svetový deň vody aj v Lozorne
najmä pre malé deti.
Prišlo 67 občanov a všetkým bola voda
skontrolovaná a odovzdaný protokol s
nameranými hodnotami a s poučením.
Následne sme sa presunuli do Základnej školy v Lozorne, kde bola pre žiakov
prednáška o vode, na konci ktorej mali
žiaci pripravené zaujímavé otázky.

Deti v ZŠ Lozorno si vodu vážia

Deň 22. marec je vyhlásený za Svetový
deň vody.
Lozorno spol. s r.o. v zastúpení s p. Hájnikovou v spolupráci s akreditovaným
laboratóriom AquaLaB s r.o. Bratislava

v zastúpení Ing. Lopašovským, zorganizovali pre obyvateľov Lozorna na Obecnom úrade bezplatnú analýzu vzoriek
vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Pre záujem občanov sa budeme snažiť
zabezpečiť takúto možnosť bezplatnej
analýzy vody aj v budúcnosti.
Lucia Hájniková
Foto: Lucia Hájniková a archív ZŠ Lozorno

Dusičnany a dusitany
sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v
pitnej vode zo studní a zo zdravotného
hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné

Rada na obecnom úrade bola dlhá

Prednáška o vode v ZŠ Lozorno bola poučná

Ešte si na nich pamätáte?
V Lozorne mali niektorí ľudia (niektoré
rodiny) aj druhé meno, alebo prezývku. Každý z nich bol niečím osobitý. K
nejednému sa viažu rôzne historky, či
veselé príhody.
Preto na nich spomíname. Dnes už s
úctou a pietou.
Adalovci, Ambrózovci, Astajloš, Baraňáš,
Bauga, Bobiš, Burkoš, Bukoši, Bubeník,
Búranka, Cajlanovci, Celák, Cepíc, Cyprovci, Čukuásek, Džabdžáci, Drláčka,

Džigl, Dymák, Emrichári, Fák, Filípek, Financ, Frólo, Macejáci, Macejkovci, Fúdakovci, Gajarka, Gašparec, Glocek, Huávek,
Hindra, Houazovci, Hucovci, Hulzmon,
Hubaňkárka, stará Hromádková, Hruboni, Hanúsek, Holboš, Hornoš – Horných (Matúš), Jáchala, Júlovci, Kakaňa,
Kašica, Káčer, Koporec, Kohútek, Komis,
Klímentovci, Klíma, Kokrča, Krokop, Líškovci, Lončekovci, Lenoráci, Lenhartovci,
Machtoň, Maťárik, Márovci, Macejáci,
Medek, Miksl, Motor, Mišenda, Míčkovci,
Mítera, Novomlynskí, Ondráčka, Otrubá-

ci, Papučkovci, Pajštuňáci, Pošva, Polka,
Polák, Petríci, Pepša, Pecucha, Pšinác,
Pastýr (Ondra) Pullman, Petersky, Petríci, Pídik, Plhau, Roziňák, Rozínovci, Rozpuček, Slávikovci, Sajanovci, Spjevákovci,
Siplík, Sysuovci, Šimuňák, Ščerbákovci,
Škrábala, Švandovci, Šušúl, Sirvala, Srbka, Šaňďa, Šustkovci, Švečka, Šúňauovci,
Šprkani, Šútorák, Šmidzík, Škridličár, Tesarových, Tisícovci, Turík, Uličkovci, Vajnorák, Zbrotka...
T.M.
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Aj tento rok sme sa v Lozorne podelili

Katolícke hnutie žien Slovenska aj v
tohtoročnom pôstnom období vo farnostiach, v spoločenstvách, mestách,
obciach, organizáciách a rodinách vo
všetkých diecézach Slovenska organizovalo už 12. ročník jedinečného podujatia s charitatívnym zameraním „PODEĽME SA!“.
Pre tých, ktorí o podujatí ešte nepočuli, toto podujatie sa od podobných aktivít odlišuje najmä tým, že nedávam
almužnu, ale podelím sa s tým, čo si
odopriem. „Podeľme sa!“ je podujatie,
ktoré vo verejnosti už nie je novinkou.
Podstatou tejto akcie je pomôcť ľuďom
v ich krízových životných situáciách a
prispieť k formovaniu povedomia ľudí
na Slovensku k solidarite a vzájomnej
pomoci. Tým chceme zdôrazniť i zmysel pôstu. Finančný výťažok tohtoročného podujatia je venovaný na dobudovanie Krízového centra Vincentínum v
Košiciach - Šaci, ktoré bude slúžiť rodinám, ktorým hrozí odobratie detí, ženám, deťom a tým najzraniteľnejším v
núdzi, často aj nie vlastným zavinením.

Bude im poskytovať nielen strechu nad
hlavou, ale aj sociálne, psychologické a
právne poradenstvo.

Aj v našej farnosti sme sa opäť zapojili
do tohto podujatia v nedeľu 18.3.2018
po sv. omši o 10 hod. a pridali sme sa
k výzve Katolíckeho hnutia žien Slo-

venska. Podujatie „Podeľme sa!“ sa už v
Lozorne organizuje pravidelne. Každý
rok sa na ňom zúčastňujú noví ľudia a
tí skalní si už piatu pôstnu nedeľu bez
neho ani nevedia predstaviť. Aj tento
rok ich v slnečnú marcovú nedeľu prišlo do farského pastoračného centra
neúrekom. Starší, mladší, deti, celé
rodiny našej farnosti si mali možnosť
pochutiť na dvoch druhoch polievky,
tradičnej špargľovej a hráškovej s knedličkami, ktorú obľubujú predovšetkým
deti. Nechýbal ani koláčik, pagáčiky,
pitie a kávička. Bolo to veľmi pekné podujatie – obedovali sme spolu. Skromne, len polievku. Druhé jedlo sme si
odopreli a rozdelili sme sa s tými, čo
to viac potrebujú... Priateľsky sme sa
spolu porozprávali, mladí navzájom aj
spolu s tými skôr narodenými. Všetci

svorne debatovali a cítili sa, ako keby
obedovali doma. Aj tento rok sa vyzbierala celkom pekná sumička. Všetci boli
veľmi spokojní, ale čo bolo hlavné, bola
výborná atmosféra. Zúčastnili sa všetky ročníky – od mladých, rodín s deťmi,
až po seniorov.
Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorých podujatie oslovilo a zapojili sa.
Som veľmi hrdá na Lozorňanov, že aj
u nás sa už z podujatia stala tradícia a
ľudia s tým už každý rok rátajú. Sami
sa ma pýtajú, kedy to bude a čím môžu
prispieť... Ale moje tajné želanie, aby sa
podujatie rozšírilo na celú obec a mali
možnosť sa zapojiť všetci obyvatelia, sa
ešte stále nesplnilo. Veď jeho cieľom je
spájať a pomáhať a to dnes ľuďom veľmi chýba. Možno na budúci rok...
Mária Demeterová, foto: Ján Tvrdoň
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Raz z nás budú veľkí hasiči

Okresná súťaž 2017 Rohožník

Ani v predošlom roku sme s deťmi
nezaháľali a poctivo sme cvičili a zú-

nom období v sále nášho Centra kultúry Lozorno, začo patrí všetkým veľká
vďaka, že nám toto umožnili. Tento rok

a pripravujeme sa na okresné kolo súťaže hry plameň. Dúfam, že nám budú
všetci občania Lozorna držať silno palce, aby to pre nás dobre dopadlo a aby
sme postúpili do krajského kola. Krajské kolo bude v ten istý deň ako okresné. Pán starosta nám dal k dispozícii
priestor na ihrisku za tribúnou, kde
sme spravili dráhu pre deti. Cez zimu
sme vyrobili prekážky, takže môžeme
trénovať doma. Je to pre nás úspora
času. Čas, ktorý sme strácali cestovaním, teraz môžeme využiť na tréningy.
Ako tréner som na našich malých hasičov pyšný. Sú šikovní a jedného dňa to
budú oni, ktorí budú bdieť nad našim
pokojným spánkom, lebo ja už dnes
viem, že ak bude treba, budú to práve
tieto deti, ktoré prídu a podajú nám pomocnú ruku v núdzi.
Text a foto: Lukáš Morávek

Suťaž v Záhorskej Vsi

častňovali sme sa na súťažiach. Deti s
hrdosťou reprezentovali našu obec v
Bratislavskom a v Trnavskom kraji, ale
aj na východe Slovenska. Darilo sa im
v celku dobre, zo súťaží si so sebou priniesli poháre víťazov a rôzne ocenenia.
V septembri som oslovil pána riaditeľa
miestnej ZŠ a v spolupráci so školou
sme rozbehli krúžok. Prihlásilo sa nám
niekoľko nových detí a začali sme trénovať. Starší a skúsenejší pomáhali nováčikom a učili ich to, čo sa v predošlých
rokoch sami naučili. Po absolvovaní jesenného kola okresnej súťaže, ktorá dopadla veľmi dobre, sme sa v novembri
zúčastnili poslednej súťaže v roku, vo
Svite. Boli s nami aj nováčikovia, ktorým sa to veľmi páčilo. V spolupráci s
Obecným úradom sme trénovali v zim-

sme začali na súťaži v Senici. Časy
súťažných družstiev boli veľmi
vyrovnané, takže
rozhodovala každá
chybička, ktorú súťažiaci urobili. Po
Senici sa deti pripravovali na súťaž
v Záhorskej Vsi.
Tu to bolo taktiež
veľmi vyrovnané a
aj napriek tomu že
deti tvrdo bojovali,
na stupne víťazov
nedosiahli. Drobné neúspechy nám
však elán neberú Výlet na Korlátka
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Jar v Lozorňáčku bola voňavá a tvorivá
Cez zimu sme nazbierali energiu a s veľkým odhodlaním sme
v jarnom šate absolvovali viacero zaujímavých kurzov.
Detičky si s maminami najprv zacvičili a na ďalšom
kurze si aj zatancovali a zaspievali.
Kurzy prebiehajú
hravou formou a
motivujú deti k aktívnemu pohybu.
Vládne na nich príjemná atmosféra
v sprievode pesničiek s využitím cvičebných pomôcok.

Povyrábali sme si krásne šperky z krištáľovej živice

Posledný aprílový víkend sme detičkám spríjemňovali
atmosféru na obecnom jarmoku „Lozorské všelico“. Pripravili
sme pre nich kreatívne dielničky, maľovanie na tvár i menšie
občerstvenie.

V mesiacoch máj a jún pre vás pripravujeme:
13. mája po detskom divadielku v CK Lozorno (začiatok o 16.
hod.) budú môcť detičky vyrobiť na kreatívnych dielničkách
pohľadnicu pre svoju milovanú mamičku ku Dňu Matiek.
„Kurz kváskovania“ – príprava chutného chlebíka, ktorý si
sami pripravíte a odnesiete domov pre svojich najbližších. Na
kurze získate všetky potrebné informácie k pečeniu kváskového chleba. Termín upresníme.
A keďže tohtoročné pobláznené počasie prinieslo so sebou
kopu chorôb, tak sme sa na boj s nimi pustili využívaním
esenciálnych olejov. Na prednáške sa viedla diskusia o hlbšom využití kvalitných esenciálnych olejov plných účinných
látok z bylín na rôzne neduhy. V apríli sme opäť pokračovali
v besedách o tom, aké esenciálne oleje a produkty z nich nám
najviac pomôžu. Dozvedeli sme sa o nich množstvo podrobností a praktických informácií.

„Ošetrenie detí v domácom prostredí“ – prednáška zdravotnej sestry, ktorá prináša praktické tipy, ako si poradiť v
domácom prostredí s najbežnejšími úrazmi a zdravotnými
ťažkosťami detí. Termín upresníme.
„Kurz výroby šperkov“ – pre väčšie slečny aj maminy, ktoré
si budú môcť vyrobiť vlastné šperky technikou ketlovania.
Ketlovanie je jednou zo základných techník tvorby bižutérie
a šperkov. Jej základným tvarom je očko na drôte. Termín
kurzu je 19. mája od 15 – 17 hod., prihlasovanie: lozornacek@
gmail.com, príp.tel. 0915 744 911
„ZERO WASTE“ alebo AKO NA TO BEZ ODPADU - Chcete
sa naučiť aplikovať princípy „zero waste“vo svojom každodennom živote? Ako v domácom prostredí eliminovať odpad
a začať využívať viac prírodných surovín? O tom, ako žiť bez
plytvania a bez smetí. Termín konania prednášky je 26. mája
od 15 – 17 hod., prihlasovanie lozornacek@gmail.com, príp.tel.
0915 744 911

Voňavá prednáška o esenciálnych olejoch

Väčšie dievčatá, ale aj maminy si mohli vyskúšať výrobu šperkov z krištáľovej živice. Na kurze si vyrobili prekrásne náušnice i prívesky, na ktoré môžu byť skutočne pyšné.
Počas kurzu kváskovania si účastníčky urobili chutný chlieb a
podučili sa celému procesu pri výrobe kváskového pečiva. A
tak teraz môžeme závidieť ich rodinám, ktoré sa každé ráno
tešia teplému, domácemu a chrumkavému chlebíku.
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„Cvičenie s detičkami“ – kurz pre chodiace i nechodiace (loziace detičky), každú stredu doobeda. Prihlasovanie mailom,
uzavretá skupina.
„Cvičme v rytme“ – kurz určený pre detičky od 2 rokov, každý piatok doobeda. Prihlasovanie mailom, uzavretá skupina.
Pre aktuálne informácie môžete sledovať Lozorňáček na facebooku.
Gabriela Ulehlová, RC Lozorňáček
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Mesiac apríl, ako všetci dobre vieme, je aj mesiacom lesov
píly. V povojnovom období si chodili do
lesa privyrobiť aj ženy. Hovorilo sa im
„Jamkárki“. V apríli sa mladé stromčeky ručne vysádzali. V lete sa okolo nich
kosákmi povyžínala burina a zem sa
motykami okopávala. Keď stromčeky
povyrástli, krivo rastúce, alebo tie čo
boli nahusto posadené, či v tieni, sa povyrezávali. V starých porastoch sa pravidelne robilo čistenie, vyhrabávanie
popadaných halúzok, listov či ihličia.
Tieto práce už pripadali väčšinou na
leto či jeseň. Les vždy voňal. Ešte i dnes
stále cítim vôňu hríbov v Osičníkoch –
sviňúrki, či pečírki z Borníka.

Jamkárki, r. 1948

Naši predkovia toto pomenovanie nepoznali, ale lesy v úcte mali.
Vysádzali borovice, ktorým vyhovovalo lozornianske piesčité podložie. Z
rozprávania starých rodičov viem, že
borovicový les bol akýmsi prírodným
múrom, ochranou pred vetrami. Dnes
ťažko pochopíme, ako dokázali bez
mechanizmov pôdu vyklčovať a vysadiť. Dobre vedeli, že sami sa prínosu
z lesa nedožijú, ale v mysliach ho odovzdávali budúcim generáciám. Mali
to ako spoločné vlastníctvo, urbariát,

ktorý v päťdesiatych rokoch minulého
storočia prešiel do vlastníctva poľnohospodárskeho družstva. Borovice už v
tom čase tvorili krásny zelený lem zo
severnej a severozápadnej strany obce.
V povojnovom období prešli do vlastníctva štátu aj lesy tzv. grófske. Prevažne z východnej strany (Ohek, Bukovina, Dúbravy). Rástli tu buky, duby,
hrab, jaseň, ba i červený smrek. Veľa
našich občanov pracovalo v lese. Chlapi, ako pilčíci pri ťažbe dreva, ktoré potom furmani povozmi sťahovali z hôr,
ale tiež malou železničkou do miestnej

V povojnovom období sa ľudia ťažko
zamestnávali. Preto mnohé ženy ako
sezónne robotníčky rady prijali prácu v lese, pretože nemuseli za prácou
cestovať. V jednej ruke niesli uzlíček s
krajcom chleba, v druhej motyku. Vodu
nabrali zo studničky, či z čistého potoka. Pracovali s veselou mysľou, často sa
z kopca na kopec ozýval smiech a spev:
„... Kukučka z buku vouaua kuku, vouaua
na mja kuku.
Proč ti kukučko tak pjekne kukáš, či sa ti z
našej láski vismívaš,
já dzífča lúbem enem ráz za tídeň a ti
kukáš každí deň ...“
T.M., foto. rod. archív

Hudba nás spojila
Z celého srdca ďakujem všetkým - učiteľom, žiakom, rodičom a plnej sále poslucháčov za výnimočný koncert 18. apríla 2018
v Centre kultúry Lozorno.								
Peter Vrbinčík, riaditeľ SZUŠ
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Pri výletoch do prírody myslite aj na zvieratá
Treba brať do úvahy, že zver je po
zimnom
období
oslabená, má vyčerpané energetické zásoby a ešte sa
celkovo nestačila
zregenerovať. Samice zvierat v tomto období osobitne
potrebujú pokoj,
nakoľko sú jarné
mesiace obdobím
príchodu mláďat
a intenzívnej starostlivosti o ne.
Lesná zver stretnutie so psom nie vždy prežije

Jar v prírode
Celú zimu sme ju očakávali a tešili sme
sa na ňu. Vedeli sme, že určite musí
prísť a predsa sme netrpezlivo sledovali
akékoľvek jej prvé prejavy...
Zdá sa, že sme sa dočkali a JAR je konečne tu.
Priamo na vlastné oči máme možnosť sledovať, ako sa nám príroda mení
pred očami a prebúdza sa zo zimného
spánku. V tomto čase v nej každý rád
pookreje a po chvíľach zhonu načerpá
novú energiu. Nie nadarmo má mesiac
apríl prívlastok mesiac lesov.

Chceme
preto
apelovať na návštevníkov prírody, aby sa pri pohybe
v prírodnom prostredí pohybovali len
po lesných komunikáciách a chodníčkoch, aby nedochádzalo k vyplašeniu
zveri pri pohybe v hustých mladých porastoch, kde sa v priebehu dňa obvykle
zdržuje a oddychuje.
Pri využívaní motorových, ale aj nemotorových vozidiel majme na pamäti to,
že tieto vozidlá je možné využívať len
na cestách na to určených a že príroda

Pobyt v prírode často ľudia spájajú aj s
ďalšími fyzickými aktivitami, či už individuálnymi alebo kolektívnymi. Radi
sa pri prechádzkach jarnou prírodou
stretávame, alebo spoločne pohybujeme v prírodnom prostredí aj s ďalšími
ľuďmi, ktorí sú nám blízki osobne alebo
s nimi máme spoločný spôsob trávenia
voľného času.
Nikdy by sme však nemali zabúdať, že
príroda tu nie je len pre nás samotných,
ale aj pre ostatných ľudí okolo nás. Ale
najmä majme na pamäti, že príroda nie
je len miestom našich relaxačných alebo športových aktivít, ale aj domovom
voľne žijúcich zvierat a živočíchov.
Zatiaľ čo pre nás je pohyb v lese relaxom
a stretnutie s voľne žijúcimi zvieratami
pekným zážitkom, tak pre tieto zvieratá môže byť stretnutie s človekom rušivé a spôsobovať im stres.
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nemôže byť pretekárskou dráhou pre
štvorkolky a motocykle. Nehovoriac
o tom, že právne predpisy, upravujúce
používanie motorových vozidiel v prírodnom prostredí takéto jazdy vyslovene zakazujú.
Mnohí z nás spájajú radi vychádzky v
prírode aj s prítomnosťou svojho štvornohého miláčika - psa. Pre majiteľa
psíka, ale aj pre psa samotného, to zna-

mená vítanú zmenu, spojenú so zmenou prostredia a načerpaním nových
zážitkov. Majitelia psov však nesmú ani
na okamih zabúdať na zodpovednosť
za svojho zverenca a taktiež zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorú takýto
psík môže spôsobiť nielen na zdraví a
majetku občanov, ale aj voľne žijúcich
živočíchoch.
Každoročne sa však stretávame s tým,
že nie všetci majitelia psov, ktorí sa s
nimi pohybujú v prírode sa správajú
takto zodpovedne.
Najčastejším problémom je pohyb psa
bez použitia vôdzky, na voľno. Tento
spôsob pohybu so psom v prírodnom
prostredí však nie je dovolený. Pes sa v
takomto prípade často dostáva mimo
dosah jeho majiteľa, vyrušuje zver, alebo ju priamo prenasleduje. Priebežne
nachádzame uhynutú zver, ktorá vykazuje známky strhnutia psom alebo
psami. Takéto nálezy sú najčastejšie na
okraji obce alebo na miestach, kde majitelia psov zvyknú konať vychádzky so
svojimi psami.
Jarné obdobie je typickým výskytom
mláďat zveri, ktoré sú v kontakte so
psom úplne bezbranné.
Ak aj nedôjde k priamemu napadnutiu mláďat
psom a ich následnému zraneniu, samica
– matka mláďaťa citlivo vníma v blízkosti
mláďaťa, alebo priamo na ňom pach psa
a nezriedka sa k nemu
obáva vrátiť, alebo ho
odvrhne. Takéto mláďa nemá šancu ďalej
prežiť.
Mnoho z nás sa považuje za priateľov prírody. Skúsme spoločne
prejavovať svoje priateľstvo k nej nezištne
a stále aj vtedy, keď by to pre nás malo
znamenať zvýšené úsilie v podobe dodržiavania pravidiel jej ochrany.
Len takto si ju môžeme naďalej užívať v
takej kráse, ako po tieto nádherné jarné
dni a súčasne ju zachovať aj pre našich
nasledovníkov.
Poľovnícke združenie Podhorie Lozorno,
foto: archív PZ
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Spoločne chránime životné prostredie
Naša spoločnosť denne vyprodukuje
obrovské množstvo ton odpadu používaním základných potravín a produktov v každodennom živote.
Každý deň zahlcujeme našu zelenú planétu tonami odpadu. Je teda na mieste
pristupovať zodpovedne k triedeniu
odpadu, aby sme eliminovali množstvo
a pomáhali našej planéte sa čo najmenej zahlcovať odpadom.

PLAST, KOV - žltá

Každý z nás takmer denno - denne používa plastové výrobky ako sú fľaše,
obaly z jogurtov, mikroténové vrecká,
obaly z mlieka atď. Je dôležité, aby
sme ich teda správne triedili. Patria do
žltých kontajnerov s označením plasty. V našej obci Lozorno prebieha aj
vrecový zber plastov. Je teda možné
odpad vkladať do žltých vriec a vyložiť
ich pred dom jedeň deň pred vývozom.
Do vriec patria aj plechovky.
Ďaľšou surovinou na triedenie odpadu
je papier. Najčastejsšie sú to staré noviny, magazíny, obaly z potravín či iných
produktov do domácnosti. Taktiež v
našej obci prebieha vrecový zber do
modrých vriec.
Posledná zložka v rámci obecného
triedenia je sklo. Na jej zber slúži zelená smetná nádoba, ktorá sa nachádza

PAPIER - modrá

na stanovených zberných miestach.
Do komunálneho odpadu by sme mali
dávať všetky ostatné produkty z nášho
každodenného života. Do komunálneho odpadu ale nepatria napríklad
batérie, elektroodpad. Elektroodpad
u nás môžete odovzdať na zbernom
dvore. Do zberného dvora ale nepatria
staré použité pneumatiky. Tie môžete
odovzdať v každom pneuservise.
Je tiež na zamyslenie, ako sa chováme k svojmu
okoliu. Či si zveľaďujeme okolie naších bydlísk, či po
sebe nechávame
poriadok. Veľmi
zle vyzerá okolie
napríklad Materskej škôlky, kde
sa na ceste nachádzajú ohorky po
cigaretách,
obaly z cukríkov. Je veľmi dôležité viesť
naše deti k tomu, ako sa majú chovať k
svojmu okoliu.
Je tiež dôležité, aby sme ich učili správne triediť, vysvetliť
prečo je to veľmi
dôležité. Separovaním
dokážete
znížiť množstvo
odpadov uložených
na skládkach až o
31%!
Nemenej dôležitou zložkou v našej spoločnosti a
v rámci odpadu je
zelený odpad. Ten
nám vzniká pri varení, ako sú rôzne šupky zo zeleniny a
ovocia, alebo pri staraní sa o zeleň na
našich záhradách.
Na to nám slúži
kompostér, kde
sa nám vytvára
kompost, ktorým
vraciame
živiny
nazad do pôdy a
tým prebieha neustála výmena živín
a minerálov. Pôda
nám dáva plodiny
a my sa správnym
zaobchádzaním so
zeleným odpadom

vieme odvďačiť opätovnému vráteniu
látok, ktoré sme prijali.
Veľmi dôležitou súčasťou odpadového hospodárstva je separovaný zber
využiteľných zložiek komunálneho odpadu, ako sú papier, sklo, plasty, kovové obaly, a pod. Triedením týchto odpadov prispievame k ochrane životného
prostredia, spätnému využitiu druhotných surovín a minimalizácii množstva
odpadu ukladaného na skládku odpadov. Do smetných nádob separovaného
odpadu nepatrí komunálny odpad!

Zaujímavosti:
• 1 tona zberového papiera zachráni
17 stromov
• zo 150 vyzbieraných plastových fliaš
môže byť jeden koberec
• 30 vyzbieraných plastových fliaš je
potrebných na výrobu jednej fleecovej
bundy
• z oceľových plechoviek sa môžu vyrábať kľúče
• z nápojových kartónov sa vyrábajú
darčekové tašky
• Zo 670 vyzbieraných a recyklovaných
hliníkových plechoviek môže byť jeden
bicykel

SKLO - zelená

Spoločným triedením pomáhame
chrániť našu planétu, eliminujeme
množstvo vyprodukovaného odpadu,
odpad používame na výrobu ďalších
surovín, ktoré nám slúžia. Tým, že po
sebe nechávame poriadok a staráme
sa o naše okolie si vytvárame krásne
a zdravé prostredie pre život. Tým, že
deti vedieme k triedeniu sa staráme o
naše budúce generácie.
Kristína Kurová Hirnerová, OÚ Lozorno
Zdroj: http://www.brantnerfatra.sk/sk/
sluzby/mesta-a-obce/ako-separovat
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Cyklistika je jej život
Na bicykli človek vníma život úplne inak. Predstavujeme vám ďalší mladý talent z Lozorna - Simonu Kuchyňkovú.
la na balet, ale vôbec mi
to nesadlo. Keď už idem
športovať, tak musím
niekde behať a v kuse byť
v pohybe. Hrala som hokej, hrám futbal a baví ma
v podstate každý šport.

díme v Čechách. Takže určite chcem
túto sezónu jazdiť Českú Enduro Sériu,
ktorú som jazdila aj minulý rok a obsadila som celkovo 2. miesto, čo je na
prvú sezónu fajn. Túto sezónu chcem
určite obsadzovať tie najvyššie priečky.

V okolí Lozorna je prekrásna príroda, ktorá sa
zo sedadla bicykla ľahko obdivuje. Sú v okolí
vhodné terény na cyklistiku, ktorej sa venuješ?
V Lozorne je skvelá možnosť jazdiť cestu, čiže to,
čo jazdí napríklad Peťo
Sagan. Smerom hore na
Košariská je super asfalt,
ktorý dokáže byť rýchly.
Čo sa týka trénovania v
Simona medzi chlapcami na stupni víťazov na pretekoch Blinduro lese, tak aj tam sa dá vynikajúco pojazdiť.
13 ročná Simona Kuchyňková je jednou z
veľkých nádejí slovenskej cyklistiky. Táto Ako vlastne vyzerá príprava na súťaž,
dievčina jazdí lepšie ako mnoho iných koľko kilometrov najazdíš?
chlapcov a tak ju zväčša stretnete „premávať“ sa po Lozorne na bicykli. Sama Všetko záleží od času a miesta tréningu.
priznáva, že má rada rýchlu jazdu a má v Veľa špičkových jazdcov sa pripravuje
krvi neskutočný adrenalín, ktorý ju pohá- v posilňovni, ale ja mám zatiaľ iba 13.
ňa vpred. Vyhrávať ceny a porážať chlap- V tomto športe ide hlavne o talent,
cov sa jej podarilo na minuloročných prete- chuť jazdiť, kondičku a techniku. Koľkoch Blinduro. Na BIKEFEST v Kálnici sa ko kilometrov najazdím, to je vždy
umiestnila vo svojej kategórii na 1. mieste iné, niekedy to je 20 km a inokedy zas
a celkovo medzi ženami na 4. mieste. Na 40 km.
oddych však ani náhodou nemyslí, sezóna
sa ešte len začína a ona má v nej opäť len Ako hodnotíš minuloročnú sezónu a
tie najvyššie ciele. O aké ide, koho obdivuje čo očakávaš od tohtoročnej?
a aké má plány si môžete prečítať v nasledujúcom rozhovore.
Minuloročná sezóna bola moja dá sa
povedať prvá proPrezraď nám, ako sa také krehké fesionálna sezóna.
dievča dostalo k cyklistike?
Prešli sme asi 15
závodov od jari
To asi ani ja sama neviem... ale viem, že do jesene. Najväčkeď som mala ešte 5 rokov, tak som bi- šou prioritou bol
cykel ani vidieť nemohla. Ale postupne seriál závodov Česma začal ujo brať do rôznych bikepar- kej Enduro Série.
kov a to bol zlomový bod. Keďže tu na Čo sa týka tohtoblízku nie je veľa možností vyvážania ročnej sezóny, tak
sa lanovkou a jazdiť, museli sme začať to sa bude všetko
šľapať do kopca a to sa mi ani zďaleka ešte len vyvíjať.
nechcelo.
Kde Ťa môžeme
A čo tak niečo tradične dievčenské? najbližšie vidieť,
Ako balet či tanec.
na akých pretekoch?
Hah, toto mi veľa ľudí neverí, ale keď
som bola malá, tak som chvíľu chodi- 99 % závodov jaz-
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A čo výzva, začať sa venovať aj menším lozornianským cyklistickým talentom?
Dobrá otázka. Prostredníctvom tohto
rozhovoru chcem informovať ľudí či
už mladých alebo starších, že v Lozorne sa bude stavať pumptrack. Je to v
skratke cyklistická dráha s vlnkami a
klopkami (zákrutami). Ak by bol záujem a pumptrack bude vybudovaný, tak
by sme mohli usporiadať nejaké tréningy. Keď sa pumptrack vybuduje samozrejme. Ďalšie informácie vám budú
poskytnuté čoskoro.
pokračovanie na str. 11

ročník XVI : číslo 2 : marec/apríl 2018
dokončenie zo str. 10

Aké sú tvoje cyklistické vzory a čo by
si chcela v tomto športe dosiahnuť?

Spravodaj obce Lozorno
ideme na závod, tak vždy vyrážame v
piatok, keďže všetky závody sú väčšinou v Čechách, potom máme v sobotu tréning a v nedeľu závod.

Vzorov mám veľa, ale jeden z nich je
úradujúci majster sveta v Endure - Sam
Hill. Čo by som chcela dosiahnuť, to
ešte neviem, ale dúfam, že sa budem
tomu venovať profesionálne. A keď to
nie, tak určite aspoň ako hobby.

Klasická otázka na záver, aké máš
plány a ciele do budúcna?

Ako sa ti darí skĺbiť súkromný, študijný život so športovým?

Simone prajeme čo najviac športových úspechov!

V mojom veku to zatiaľ nie je žiadna
veda. Niekedy je problém s časom. Keď

Rozhovor pripravila: Gabriela Ulehlová
Foto: archív Simony Kuchyňkovej

To je ešte len hudba budúcnosti, ale
ako som spomínala, chcem sa tomuto športu venovať čo najdlhšie.

Karatisti sa zúčastnia v lete aj súťaže v Japonsku!
Z poslednej súťaže – Bratislavský pohár, ktorej sa
zúčastnilo 25 klubov, 278
súťažiacich a prebehlo 587
štartov v jednotlivých kategóriách si odniesli 8 medailí (2-4-2):

Karate klub ZOKU pôsobí v Lozorne už
tretí školský rok a jeho členovia sa pravidelne zúčastňujú súťaží Slovenského
zväzu karate (SZK), ako aj Asociácie karate klubov Bratislava (AKKB).
V šk. roku 2017/18 sa karatisti zatiaľ
zúčastnili 6-tich súťaží – troch kôl Slovenského pohára (Trenčín, Partizánske, Stará Ľubovňa), Grand Prix Slovakia (Bratislava) a dvoch kôl regionálnej
súťaže AKKB.

- Drahoš Šimon - 1. miesto
agility 8-roční chlapci
- Gabrhel Alexander 2. miesto agility 6-roční
chlapci
- Kopáč Artur - 2. miesto
agility 9-roční chlapci
- Kotek Dominik - 2. miesto kumite
chlapci 8-9-roční pokročilí do 30 kg a
2. miesto kumite chlapci 8-9- roční do
26 kg
- Piliarová Ela - 1. miesto agility 7-ročné dievčatá
- Piliarová Katka - 2. miesto agility
6-ročné dievčatá
- Rybár Dominik - 3. miesto KATA st.
žiaci 10-11-roční začiatočníci
- Viskup Matúš - 5. miesto kumite ml.
kadeti 12-13-roční nad
55 kg

nie so ŠŠK Bratislava a ak vyjde počasie,
tak aj na „Boj o prežitie“.
Tréneri KK ZOKU boli vybratí ako
oficiálni vyslanci SOV (Slovenský olympijský výbor) a SZK, aby sa v rámci šírenia olympizmu zúčastnili v lete 2018
na seminároch priamo v Japonsku. Zo
strany Japonska im je zabezpečený pobyt v meste Gifu, kde budú môcť trénovať priamo v dojo majsterky sveta Atsuko Wakai. Z mesta Gifu sa presunú
do starovekého mesta Kyoto a odtiaľ na
ďalší seminár v meste Tottori. Zároveň
sa v Japonsku zúčastnia aj súťaže, na
ktorej bude klub reprezentovať Dominik Kotek.
Veríme, že tréneri si donesú veľa nových poznatkov, ktoré zúročia v tréningoch v nasledujúcom školskom roku.
Viac o akciách si môžete prečítať
na novej webovej stránke klubu:
www.karatezoku.sk
Text a foto: Jarmila Koteková

Všetkým medailistom aj
„nemedailistom“ ĎAKUJEME za reprezentáciu
klubu!
Karatistov ešte čaká jedno postupové kolo Bratislavského pohára a v
máji Majstrovstvá SR v
Košiciach. Členovia klubu sa môžu ešte tešiť na
spoločné podujatie „Deň
ZOKU rodiny“, skúšky
(páskovanie), sústrede-
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Zrnká spomienok Materskej školy Lozorno
Unavená pani Zima sa pomaly ukladala na svoj spánok a
rozlúčila sa s nami rozprávkou Zimný príbeh, ktorú pre
potešenie prinieslo deťom bábkové divadlo Pod hríbikom.
V malom drevenom divadielku sa odohrával príbeh dvoch
detí – Barborky a Karola. Vďaka ich huncúctvu sa naše deti
ani chvíľu nenudili. Prostredníctvom malých šibalov sa
zoznámili so zvieratkami z čarovného sveta zimného lesa.
Okrem zábavy a potešenia malo divadielko i edukatívny charakter. Deti vnímali rôznorodosť živočíchov v lesnej ríši a ich
spôsob života v zimnom období. Zimným príbehom sme sa i
my rozlúčili s končiacou sa zimou a piesňami sme privolávali
slniečko skúpe na teplé lúče.

Veselú rozprávku TDPASLÍK popretkávanú pesničkami priviezlo deťom Divadlo na hojdačke. Deti sledovali príbeh o
záhradnom trpaslíkovi, ktorý chcel pomôcť kamarátke slnečnici, aby na jeseň neodkvitla. Počas predstavenia deti vnímali
striedanie štyroch ročných období, zmeny v prírode, prírodné
javy a podobnosti či odlišnosti v prírode počas roka. Divadielko malo i logopedický charakter. Prostredníctvom interakcie
s bábkami a bábkohercami si deti precvičovali výslovnosť písmenka „R“.
Stretnutie s knihou na pôde miestnej knižnice sa konalo v
marci - mesiaci knihy a je už každoročne tiež našou tradíciou.
Knihy, s ktorými sa naši predškoláci bežne počas hier i edukácie stretávajú, im prinášajú nielen poučenie a potešenie, ale
i svet plný fantázie, farieb a obrázkov. Čarovný svet kníh v
inej podobe si priblížili naše 5 - 6 ročné deti, ktoré navštívili
miestnu knižnicu v CK Lozorno. Knižnicou ich sprevádzal
manažér knižnice Mgr. Roman Kvanka. Pomocou hry im
sprostredkoval pojmy ako kniha, knižnica, spisovateľ, ilustrátor, čitateľ. Vysvetlil deťom možnosť, ako sa stať členom
knižnice a získať čitateľský preukaz.

Divadlo Pod Hríbikom nám zahralo Zimný príbeh

Tradične ako každé predjarie sme spolu s deťmi vyniesli k
potoku slamenú figurínu MORENY odetej do dievčenských
šiat. Deti ju so spevom niesli od škôlky k potoku. Pri pálení
Moreny - symbolu končiacej sa zimy sme si rečňovankami
želali, aby odišla zima a bola teplá jar. K starým tradíciám a
ľudovým zvykom sa pri práci s deťmi radi vraciame.
Na návšteve v knižnici

Pri príležitosti mesiaca knihy sa vo všetkých štyroch triedach
konalo posedenie pri básničke s názvom Mám básničku na
jazýčku. Deti, ktoré si za pomoci svojich mamičiek pripravili
báseň, ju predniesli v triede svojim kamarátom. Preukázali
svoju odvahu, šikovnosť a nechýbala ani spontánna radosť
z vlastného úspechu. Všetci recitátori získali za svoj výkon
diplom.
Slniečko sa pomaly prebúdza a ohrieva okolitú prírodu tak,
aby sa prebudila do krásnej jari a my sa spolu tešíme na ďalšie
spoločné zážitky.
Soňa Ščepánová, foto: Silvia Polášová

Rozlúčili sme sa so zimou pálením Moreny

V týždni, kedy sme v rámci edukácie približovali deťom vesmírny svet, staršie deti čakala expedícia do vesmíru v mobilnom planetáriu. Prežili rozprávkové cestovanie Slnečnou
sústavou v čarovnom raketopláne. Príbehom ich sprevádzal
trpaslík Zvedavko a jeho učiteľ trpaslík Vševed. Vďaka nim
sa dozvedeli, ako vyzerajú planéty Slnečnej sústavy zblízka a
ktoré z nich sa na planétu Zem podobajú najviac. Expedícia
pod obrovskou kupolou mobilného planetária postaveného
v triede 5 - 6 ročných detí prezradila všetkým zúčastneným,
aké veľké je Slnko, ako ďaleko sa od Zeme nachádza a čím sa
odlišujú hviezda a planéta. Deťom sa prechádzka vesmírom v
tejto podobe veľmi páčila.
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Prvý ročník školskej olympiády
Občianske
združenie
pri Základnej
škole v Lozorne s podporou vedenia
ŽS Lozorno
pripravuje realizáciu veľkej
školskej športovo - zábavnej olympiády, a to 16.júna
2018 v areáli ZŠ Lozorno. Cieľom je
podpora pohybu našich študentov, budovanie súťaživého aj tímového ducha
ako aj pozitívneho vzťahu k našej škole.
A v neposlednom rade aj podpora rozvoja školy - pôjde totiž o dobročinnú

akciu, ktorej výťažok bude smerovať na
konkrétny rozvojový projekt v rámci ZŠ
Lozorno. Projekt vyberú spoločne rodičia, deti a vedenie školy ešte pred samotnou olympiádou. Očakávame zapojenie väčšiny z približne 300 študentov,
keďže pôjde nielen o športové, ale aj
zábavné disciplíny a počas dňa je plánovaný aj ďalší sprievodný program. Radi
na podujatí privítame nielen podporu
rodinných príslušníkov súťažiacich, ale
samozrejme aj ďalších našich susedov z
Lozorna.
Finálny výber súťaží a registrácia súťažiacich prebehne počas mája a informácie formou letákov budú distribuované

prostredníctvom študentov ZŠ Lozorno do každej ich domácnosti.
Pokiaľ môžete podporiť podujatie
akýmkoľvek spôsobom (sponzorským
príspevkom, osobným podieľaním sa
na organizácii, materiálne alebo akokoľvek inak), kontaktujte nás prosím
na čísle 0905 351 106. Všetky príspevky budú transparentne zverejnené a
budú použité výlučne na zabezpečenie
podujatia (medaily a diplomy pre víťazov, tričká, občerstvenie a podobne) a
na realizáciu vybraného rozvojového
projektu.
Ľubomír Jochim, OZ pri ZŠ Lozorno

Zo života Základnej školy v Lozorne
Výlet do jaskyne Driny
Dňa 21.apríla 2018 sme sa s deťmi z
turistického krúžku vybrali na výlet do
jaskyne Driny. Tentokrát sme chceli spoznať nielen krásy prírody na povrchu
zeme, ale aj pod jej povrchom. Okrem
zaujímavej kvapľovej výzdoby sme sa
dozvedeli niečo aj o tejto jaskyni a videli sme aj jej obyvateľov - netopiere. Bol
krásny slnečný deň a my sme sa v tejto
jaskyni príjemne schladili a neskôr slnili
na rozkvitnutej lúke v blízkosti Smolenického zámku. Ďakujeme turistickému
oddielu na čele s Lojzom Dvoranom za
poskytnutie a zaplatenie autobusu na
tento pekný výlet. Už teraz sa tešíme na
májové stretnutie.

Shakespeare Memorial
Dňa 11. apríla 2018 sa po prvýkrát v
našej škole uskutočnila literárna súťaž
v umeleckom prednese poézie a prózy
z tvorby autorov anglicky hovoriacich
krajín, známa pod názvom Shakespeare
Memorial. Každoročne sa tejto súťaže

zúčastňujú žiaci štvorročných a osemročných gymnázií z celého Slovenska.
Nakoľko máme aj my žiakov, ktorí majú
radi anglický jazyk nielen v škole, ale aj
mimo vyučovania, rozhodli sme sa dať
im možnosť vyskúšať si jeho krásu v
prednese umeleckého textu. Súťaže sa
zúčastnilo sedem žiačok ôsmeho a deviateho ročníka. Porota rozhodla nasledovne:
Umelecký prednes poézie
1. miesto Júlia Jakubovitsová z 9.A triedy
2. miesto Sylvia Kalmárová z 8.A triedy
Umelecký prednes prózy
1. miesto Sophia Tyrpáková, Paulína Výboštoková, Dajana Hoozová z 9.A triedy
2. miesto Adriana Garajová z 9.A triedy
3. miesto Martina Kelečínová z 8.A triedy
Všetkým súťažiacim žiačkam srdečne
blahoželáme a ďakujeme im za precítený
umelecký prednes a výnimočný kultúrny
zážitok!

Tretiaci navštívili obecnú knižnicu
„Ten, kto nemiluje knihy, nemiluje múdrosť.
Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“
(Ján Amos Komenský)
Koncom marca sa žiaci 3.A a 3.B pri príležitosti „mesiaca knihy“ zúčastnili návštevy miestnej knižnice. Po milom privítaní
od pána Mgr. Romana Kvanku sme sa s
chuťou započúvali do jeho zaujímavého a
pútavého rozprávania nielen o knihách.
Slovo kniha, slovo, ktoré v sebe ukrýva
množstvo zážitkov, dobrodružstiev, humoru a napätia. Určite má každý z nás
tú svoju obľúbenú, takú, ku ktorej sa s
radosťou vracia. Aj my sme si prečítali
niekoľko úryvkov od rôznych autorov,
porozprávali sa o tom, čo sme už prečítali, čo nás zaujalo, rozosmialo, ale aj o
tom, ako to v knižnici funguje. Deti sa už
nevedia dočkať, kedy sa s rodičmi prídu
do knižnice prihlásiť.
ZŠ Lozorno, foto: archív školy

| 13 |

Spravodaj obce Lozorno

ročník XVI : číslo 2 : marec/apríl 2018

Milí spoluobčania,
začiatkom apríla bolo obecným
zastupiteľstvom zvolané verejné
stretnutie občanov k výstavbe v zóne
občianskej vybavenosti OV2. Zóna sa
nachádza na bývalej poľnohospodárskej pôde vpravo pri vstupe do Lozorna. Už tam stojí objekt pre čerpaciu
stanicu pohonných látok a zámer
pre stavbu s názvom „MAN Truck &
Bus center Bratislava“ opakovane
predložil vlastník najväčšej časti pozemku – Creotax, s.r.o. Už z názvu je
jasné, že ide o servis veľkých motorových vozidiel - kamiónov a autobusov
a s tým súvisiace služby.
Na začiatku bolo slovo a v našom prípade myšlienka MVDr. Vladimíra Bečára, čo potrvrdil na verejnom stretnutí a postupne ju začal realizovať.
Prijatím územného plánu obce Lozorno a jeho doplnením bola schválená
predmetná zóna pre účely občianskej
vybavenosti - pri riešení územného
plánu obce práve riešenie občianskej
vybavenosti má významnú úlohu pri
tvorbe charakteristiky obce. Práve
vhodný a účelný návrh dáva možnosť
pre obec získať na jednej strane svoj
typický obraz, ale na druhej strane
zabezpečiť pre obyvateľov obce ako
aj návštevníkov dostatočné uspokojovanie ich potrieb súvisiacich s obchodmi, službami, vzdelaním, zdravotníctvom, kultúrou, zábavou atď.
Stavby občianskej vybavenosti definuje Stavebný zákon.
V oznámení o začatí územného konania o umiestnení stavby, sa okrem
servisnej budovy bude nachádzať
umyváreň, vrátnica, prístrešky pre
komunálny odpad a havarované
vozidlá, oplotenie, vlajkové stožiare
a sadové úpravy. Tiež inžinierske objekty - studňa, rozvody vody, splaškovej, dažďovej a zaolejovanej kanalizácie, rozvody elektriny a osvetlenie.
Koncom roka 2016 myšlienka začala
mať reálnejšiu podobu:
Stavba s názvom - „Servisný objekt pre
motoristov a reštaurácie„ bola odobrená stavebnou komisiou 28.11.2016
a súhlasné stanovisko obce k územnému konaniu o umiestnení stavby
podpísané pánom starostom vydal
obecný úrad tiež dňa 28.11.2016 a
zaslal žiadateľovi, spoločnosti Creotax, s.r.o.

| 14 |

Následne Creotax, s.r.o. požiadal
30.1.2016 Okresný úrad Malacky,
pozemkový a lesný odbor, o trvalé
odňatie poľnohospodárskej pôdy z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu za účelom výstavby už s novým
názvom „MAN Truck & Bus center
Bratislava“. Obratom 19.12.2016
bolo Okresným úradom vydané Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy na účel výstavby
tohto objektu.
Dňa 20.12.2016 Creotax, s.r.o.
predložil zámer výstavby uvedeného objektu na Okresný úrad, odbor
starostlivosti o životné prostredie,
ktoré v zisťovacom konaní posudzuje
vplyvy na životné prostredie.
Okresný úrad Malacky rozhodol
dňa 27.2.2017, že navrhovaná činnosť uvedená v predloženom zámere
Creotax, s.r.o sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, čím sa celý proces zjednodušil a urýchlil. Ale stavby takéto
rozsahu a zamerania spravidla tomuto posudzovaniu vplyvov na životné
prostredie podliehajú.
Nasledovalo množstvo odvolaní občanov Lozorna voči tomuto Rozhodnutiu, ktorí nesúhlasili s takouto
výstavbou.
Napriek tomu Creotax, s.r.o. dňa
12.6.2017 podal Návrh na vydanie
územného rozhodnutia na Obecný úrad Lozorno, ktorý mu dňa
12.9.2017 vyhovel a vydal územné
rozhodnutie o umiestnení stavby a
využívanie územia pre stavbu „MAN
Truck & Bus center Bratislava“.
Občania sa na základe tohto ďalej
odvolávali, podpisovali nesúhlasné
stanoviská, namietali pochybenia,
postupy a nezrovnalosti. Cesta o
zámere a stavbe je popísaná priveľa
otáznikmi a prepletená tak, aby sa
súdny človek v tom chaose nevyznal
- reči, sľuby, papiere, žiadosti, povolenia, rozhodnutia...
Ale začiatkom decembra, presne
5.12.2017, navrhovateľ Creotax,
s.r.o., zobral späť svoj návrh na vydanie územného rozhodnutia v plnom
rozsahu. Dúfam, že okrem iných po-

chybení, ktoré sa v návrhu objavili,
postoj občanov a ich námietky mali
v tomto nemalý vplyv. Obec Lozorno
ako príslušný stavebný úrad Rozhodnutím dňa 6.12.2017 zastavil územné konanie vo veci umiestnenia predmetnej stavby.
Milí občania, na základe podania nového návrhu firmou Creotax, s.r.o.
s tým istým zámerom, ste sa mohli
zúčastniť verejného stretnutia, kde
zástupca Creotax, s.r.o. predstavil zámer a niektorí občania vyjadrili svoj
názor, ktorý bol prevažne nesúhlasný a zamietavý.
V novom oznámení o začatí územného konania o umiestnení stavby ide
presne o ten istý projekt, kde sa teda
okrem servisnej budovy bude nachádzať umyváreň, vrátnica, prístrešky
pre komunálny odpad a havarované
vozidlá, oplotenie, vlajkové stožiare a sadové úpravy. Tiež inžinierske objekty - studňa, rozvody vody,
splaškovej, dažďovej a zaolejovanej kanalizácie, rozvody elektriny a
osvetlenie.
Investor pri ústnom rokovaní
9.4.2018 odôvodňoval stavbu príjmom dane z nehnuteľností do rozpočtu obce, finančným príspevkom
k vybudovaniu okružnej križovatky
na mieste dnešnej „T“ križovatky a
postupným budovaním obchodného
centra, ktoré sa v žiadosti o umiestnení stavby nenachádza a jeho výstavba je v súčasnosti vo „hviezdach“.
Podobných nehnuteľností je už v katastrálnom území Lozorna viac než
dosť a v porovnaní s inými dedinami
na Záhorí, nevidím významnejší rozdiel vo vybavenosti a komforte.
Je v záujme občanov budovanie takýchto stavieb? Sú starousadlíci
zmierení s tým, že dedina sa zmení
na priemyselný park a tí noví, ktorí
si Lozorno vybrali pre jeho krásnu
prírodu? Budú ho aj ďalej ľudia vyhľadávať pre to isté, alebo sem budú
prichádzať len za účelom zamestnania sa v týchto veľkopriestorových
stavbách, ktoré mali byť umiestňované na opačnej strane diaľnice? Kto
prisľúbil investorovi, keď kupoval
pozemok, že na ňom môže takúto
stavbu umiestniť?
Ing. Jana Trnková, poslankyňa
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Pozvánky na podujatia
„TAK VITAJTE U NÁS“ a zaspievajte si s nami

12.5.2018 v sále ŠK Lozorno
Náš mužský spevácky zbor ENEM TAK sa stretáva pravidelne
každý štvrtok o 18 hod. v klube seniorov, kde si prespevujeme staršie piesne a nacvičujeme nové. V priebehu roka sme
pozývaní na vystupovanie a na festivaly folklórnych slávností
a na oplátku zase pozývame k nám do Lozorna mužské spevácke zbory.
Taktiež tento rok už tradične usporadúvame stretnutie zborov „TAK VITAJTE U NÁS“ - 6. ročník,
ktoré sa bude konať v sobotu 12.5.2018 o 17:00 hod. v sále

ŠK Lozorno. Na podujatí vystúpia nasledovné zbory:
• Mužský zbor zo Závodu
• Mužský zbor ECHO z Holíča
• Mužský zbor zo Smolínského
• Mužský zbor z Charvátskej Novej Vsi z blízkej Moravy
• Na spestrenie jediný ženský zbor, LOZA z Lozorna
• Mužský zbor ENEM TAK z Lozorna
Na túto obecnú akciu vás všetkých milovníkov tohto žánru
čo najsrdečnejšie pozývame. Vstup je voľný. Na hojnú účasť
sa tešia:
Vaši chlapci z ENEM TAK a kultúrna komisia

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
13. mája 2018 o 16:00 hod.
Divadlo pod hríbikom: JURKO A PRASIATKA
Jurkovi na paši pomáhajú jeho prasiatka - spevom i hrami.
Sú také rozkošné, že zaujmú aj princeznú, o ktorú sa uchádza nejeden vznešený pytač. Komu sa však podarí získať jej
ruku a dokázať, že svojim umom a šikovnosťou si ju skutočne zaslúži - nám rozpovie rozprávka sama.
Vstupné: 3 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a bude pre
ne pripravená tvorivá dielnička, kde si budú môcť vyrobiť
pohľadnicu pre mamičku ku Dňu matiek.

DEŇ MATIEK – celoobecná oslava
20. mája 2018 od 15:00 hod. v CK Lozorno
Predstavia sa vám naše detské a mládežnícke ochotnícke divadlo a mažoretky SOFFI Lozorno.
• Mládežnícke divadlo DOMU – predstavenie MODRÁ KRV
Príbeh o tom, ako sa z kráľovského Gašpara stal kráľ, ako
jemu a princovi Marcosovi
skrížila cestu zakázaná láska a
ťažkosti v deľbe na červenú a
modrú krv. Zvíťazí pravá láska
nad farbami? Príďte sa pozrieť
na 1. predstavenie mládežníckeho divadla DOMU (Divadlo Očami Mladých Umelcov),
„MODRÁ KRV“ dňa 20.mája
2018 do Centra kultúry Lozorno.

CHLIEB S MASLOM

„Ženy sa skrátka k mužom nehodia“ – komédia
25.mája o 19:00 hod. v Centre kultúry Lozorno
„Som slobodný!“ Kľúčová veta tohto nádherného príbehu
troch mužov hľadajúcich zmysel partnerských vzťahov a
ideálneho spôsobu ako v nich zotrvať.
„Najlepšie by bolo, keby muži a ženy žili zvlášť a navštevovali
by sa len občasne, za odmenu…“ Striedanie pocitov šťastia a
beznádeje „slobodného muža“, na druhej strane lákavý svet
lásky a istoty sú hlavnou dilemou mužského sveta. Treba počítať so všetkým... aj s tým dobrým… a aj s hrozbou, že skončíte „o chlebe s maslom“.
Hrajú: Dominika Žiaranová, Juraj Loj, Branislav Deák,
Martin Mňahončák
Réžia: Alena Lelková
Dĺžka trvania predstavenia: 100 min. bez prestávky.
Vstupné: 15 €
Predpredaj vstupeniek v CK Lozorno a reštaurácii Zorno.

• DOD VaDiDlo (detské ochotnícke divadlo) vás srdečne pozýva na premiéru rozprávky
od Vlada Moresa: STATOČNÉ
ZVIERATKÁ v upravenej verzii.
• Vystúpenie
SOFFI Lozorno

mažoretiek
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Spomienka na p. Arnolda Foltýna

Hudbou harmoník, spievaním a spomínaním si uctíme
nášho zosnulého rodáka, harmonikára

p. ARNOLDA FOLTÝNA pri 1. výročí jeho smrti.
Dňa 27. mája 2018 o 17:00 hod.
v Centre kultúry Lozorno.

Od 28.Od
apríla
28. apríla
2018 2018

Účinkujú: Záhorácki heligónkari, Petr Šarda (Brno), pedagógovia SZUŠ Lozorno, Pavol Benkovič, Dušan Morávek a spevácke
skupiny LOZA, Enem tak a ďalší...

TURISTICKÝM
TURISTICKÝM
VLAKOMVLAKOM
ZÁHORÁČIK
ZÁHORÁČIK
do Plaveckého
do Plaveckého
Podhradia
Od
28.Podhradia
apríla 2018

Vstup voľný. Vašej účasti sa potešíme!
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Tešíme sa na vašu účasť.
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Zraz účastníkov je na priehrade Lozorno. Registrácia bude prebiehať od 7:00
do 9:00 hod. Každý účastník obdrží
účastnícky list. Okruhy budú v dĺžke
10 km, 20 km, 30 km, 35 km a 40 km.

RAV
A

zýva na „11. ročník Lozorského
okruZáhorská Ves
hu“, ktorý sa uskutoční dňa 19.5.2018
(sobota).
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pre rodiny s deťmi,Kostolište
peších turistov
Kostolište
aj cykloturistov.
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Záhoria ponúka dostatok zážitkov
Brno turistov
pre rodiny s deťmi, peších
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Jakubov
Jakubov
Malacky
aj
cykloturistov.
Klub lozornianskych turistov vás po-
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