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Skúrej sa už
rozednívá

foto: Tibor Végh, www.tibiphoto.com

Záhorí Záhorí
Podél naších oken
Teče voda skokem
Záhorí Záhorí
Sem tvojím otrokem
Lúbí sa mi lúbí
Moje rodné hňízdo
Záhorí Záhorí
Tu je moje místo
Lúbí sa mi lúbí
Moje rodné hňízdo
V dálce zvony čujem
Tu je moje místo
(Jozef Moravčík Jakubovec, Hakáčové víno,
úryvok básne)
foto: Tibor Végh, www.tibiphoto.com

Nádych, výdych a...
Nádych, už to cítim,
vôňou do spomienok sa vrátim.
Poznám, pamätám na ten pocit,
keď slnko prejaví svoj súcit.

Prebudenie z nočnej mory,
ktorá zanechala značné zmeny.
Vstávam, pokračujem ďalej,
pohľadom na jarnú alej.

Dotykom, bozkom oživí zem studenú,
tá chvením radosti, vztýči krásu zelenú.
Dotykom, bozkom pohne ľudskou dušou,
ktorá zabudla žiť život radosťou.

Pohľadom na jasnejšiu budúcnosť,
vidím zmysel žiť dnešnú súčasnosť.
Výdych, už to opäť cítim,
späť do radosti sa vrátim.
Klára Filasová

Skúrej sa už rozednívá, co nebívauo, to už bíva.
Zvikli sme si, samí bit. Ani k svojim nezaít.
S prededverí tošňu vzít, donesené uožit.
Furt sa nám tak nesce žit....
Do nás dojde poscískat a pohuadzit?
Též, suovem dobrím potešit .
Nestačí nám z okna hledzet a počtárku vihlédat,
sceme sa zas stretávat, srandovat a zaspívat.
Kamarádce vižauovat, de mja sekuo, de mja bolí,
kerá mascička, co zahojí.
Do foroti začat zbírat púpavienki, koprivi,
nech vičiščá hustú krév prez cévi aj prez žiui.
K dochtorom nás taxík vozí, je to pomoc aj istota,
nemocní sa netrajdáka, neriskuje Covida.
Dobrí khust nám Katka vozí, dojede až do dvora,
že je dobre uvarení, to není žádna náhoda.
Ve škole sa dobre varí, u Evki sa nahuáste,
na ten taxik vichválení, čím skúrej sa prihuáste.
Jožka Gabriš, Jožka Drahoš šoféri „par exellence“,
pomožú nám prez schodeček, odvezú aj dovezú,
konc prededvera do domu, s tú najvječší ochotú.
Dzekujeme šeckím z OcÚ za tú starost velikú,
pro nás šeckích invalidú aj nemocních dúchodcú.
T.M.

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru

+421 911 323 454

Ohlasovňa požiarov
je na Požiarnej
zbrojnici a v dňoch
pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási
spustením sirény.

+421 944 515 855

Lozorno, s. r. o.

+421 948 522 506

poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 903 563 250

+421 (2) 6920 4320
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Správy z obce
Marec
- Starosta absolvoval stretnutie so zástupcom spoločnosti Bigmedia. Prezentoval požiadavku odstránenia billboardu v strede obce. Dohodli sa, že spoločnosť odstráni billboard do konca
júna.

- Spustila sa skúšobná prevádzka nového kamerového systému v obci.
- Zamestnanci Lozorno, spol. s r.o. pokračovali v orezoch
stromov, začali výmenu vodomerov po dobe životnosti na
Vendelínskej, Zohorskej a Gozovskej ul. Inštalovali podružné
vodomery pre polievanie v záhradách pre zákazníkov, ktorí si
podali žiadosť. Začali s revitalizáciou okolia pamätníka „Rusnáky“. Pripravili 3 záhony na výsadbu okrasných ruží, prečistili prečerpávacie stanice kanalizácie po zimnom období.
- Starosta absolvoval stretnutie so zástupcami bikerov a kolobežkárov. Hlavnou témou bolo vybudovanie areálu pre spomenuté komunity (pumptrack a skate dráhy). Stretnutia sa zúčastnil aj dizajnér takýchto areálov na Slovensku a v zahraničí.
- Bolo otvorené obecné kompostovisko.

Nechcený billboard v strede obce

- Ukončilo sa verejné obstarávanie na dodávateľa cesty na Vendelínskej ulici.
- Lozorno navštívil poslanec NR SR Jaromír Šíbl z Výboru
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Hlavnou témou
stretnutia bolo ochrana a využitie Malých Karpát na rekreačné
účely.

- 26.marca starosta privítal v našej obci ministra dopravy a výstavby SR - Ing. Andreja Doležala, so zástupcom spoločnosti
Slovenská správa ciest a.s. Tlmočil mu návrh riešenia T-križovatky na vstupe do obce a majetkové vysporiadanie železničnej
stanice v obci spolu s M. Drahošom a L. Krechňákom. Otvorili
aj otázku správy odstavných parkovísk pri Artézskej studni a
pri Kamennom mlyne, o ktoré sa obec dlhodobo stará. Hovorili tiež o rozvoji cyklotrás v našom regióne. Vo všetkých prípadoch našli úplnú alebo čiastkovú zhodu na riešeniach. Minister dopravy a výstavby SR prisľúbil našej obci v spomenutých
bodoch pomoc.

Asfaltovanie Staničnej ulice

- Most na Staničnej ulici bol vyasfaltovaný.
- Dohodol sa proces zámeny pozemkov so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Ide hlavne o pozemky nachádzajúce sa pod korytom potoka a pod komunikáciami v obci. Týmto
krokom sa priblížime k modernizácii slepej uličky na Vendelínskej ulici.
- Na Cintorínskej ulici sme osadili retenčnú nádobu, ktorá by
mala zachytávať sediment z poľa počas silných dažďov a taktiež zvýšiť kvalitu života na tejto ulici. Touto cestou sa chceme poďakovať spoločnosti Karovič s.r.o. za výrobu betónového
prefabrikátu.

Minister dopravy bol osobne pozrieť na bývalú železničnú stanicu

- Pracovníci z Lozorno, spol. s r.o. opravili poruchu na vodovodnom potrubí na Hlbokej ulici. Vysadili šípové ruže na Potočnej
ul. a Športovom námestí, prihnojili a previazali novo-vysadené
stromy. Taktiež vyzbierali čiernu skládku pri Artézskej studni.
V apríli začnú vymieňať vodomery po životnosti na uliciach
Potočná, Hasičská a Slnečná a začnú s asfaltovaním výtlkov na
miestnych komunikáciách.

Apríl
- Obec spustila novú službu pre dôchodcov, elektronický
monitoring osamelých ľudí. Ide o novinku, ktorá monitoruje
zdravotný stav dôchodcu 24 hodín denne a v prípade zdravotných problémov kontaktuje vybrané osoby.
- Starosta sa zúčastnil stretnutia s riaditeľom OZ Lesy SR
Šaštín Stráže Ing. Tiborom Jančokom, zástupcom turistov Aloj
zom Dvoranom a zástupcami MTB bikerov. Témou stretnutia
bolo nájsť podporu pri osádzaní turistických sedení v lesoch a
tiež obnovenie starej železničnej dráhy a jej premena na cykloturistickú cestu. V oboch prípadoch sa stretli s ústretovým

Retenčná nádoba na Cintorínskej ulici
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ského ihriska. Ďalšiu dotáciu 5 000 eur získala obec na opatrenia, ktoré majú pomôcť pri zadržiavaní vody. Poďakovanie
patrí Vlaste Miklošovej, ktorá sa o to pričinila.

dokončenie zo str. 2

prístupom zo strany OZ Lesy SR.
- Pracuje sa na architektonickej štúdii rekonštrukcie domu
smútku. Starosta spolu s poslancom Mirom Drahošom sa
zúčastnil stretnutia s architektom J. Studeným, ktorý
im predstavil prvý návrh.
- Vysadili sme 6 ks sakúr (japonských čerešní) pri cintoríne a 11 líp na Karpatskej
ul. Touto cestou ďakujeme
poslancovi Ľubovi Jochimovi za osobnú angažovanosť
vo výsadbe stromov v obci.

- Starosta rokoval ohľadom kúpy možného vhodného pozemku v centre obce pre plány realizácie domova seniorov. Financovanie stavby je čiastočne zabezpečené potvrdeným príspevkom vo
výške viac ako 500 000 eur. V tejto
záležitosti robíme všetko pre to, aby
sme o túto príležitosť neprišli.
- Zamestnanci Lozorno, spol. s r.o.
pokračovali v opravovaní výtlkov na
miestnych komunikáciách a úpravách okolo pamätníka padlých hrdinov.

- Obec prvýkrát zverejnila daňových dlžníkov k
31.12.2020 na web stránke
obce. Touto cestou chceme Odovzdanie monitorovacieho zariadenia pre seniorov prvej záujemkyni
vyzvať všetkých, ktorí pozabudli na svoje povinnosti, aby tak učinili. Zároveň ďakujeme
všetkým, ktorí dane platia.

- Starosta spolu s jeho zástupcom
rokovali na Ministerstve dopravy a
výstavby SR o možnostiach výstavby
cyklo-trasy smerom na Malacky.

OZNAMY OBCE

- Podarilo sa zrealizovať zameranie a riadne vykonanie pasportizácie miestnych komunikácií. Následne sme ich preniesli
ako jedna z mála obcí do informačného systému MCS, ktorý
spravuje Slovenská správa ciest. Poďakovanie patrí vedúcemu
stavebného úradu Tomášovi Tumovi, ktorý riadil tento projekt.
- Lozorno, spol. s r.o. začalo s opravou výtlkov na miestnych
komunikáciách, čistilo prečerpávacie stanice kanalizácie, ktoré sa upchávajú z dôvodu obsahu vlhčených obrúskov, oleja,
tukov a ďalších cudzích predmetov v kanalizácii. Touto cestou
žiadame občanov, aby nesplachovali do kanalizácie vlhčené obrúsky.
- Zasadalo obecné zastupiteľstvo, ktoré prerokovalo 23 bodov
programu. Zastupiteľstvo okrem iného schválilo odkúpenie
železničnej stanice s priľahlým pozemkom za 29 000 eur bez
DPH a schválilo príspevok na nákup multifunkčného čistiaceho vozidla, ktoré bude čistiť naše miestne komunikácie.
- Obec získala dotáciu 36 109 eur na vybudovanie nového det-

Zmena v testovaní
Oznamujeme občanom, že od 26.4.2021 sa vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu testuje v Lozorne v zmenenom
režime:

Pondelok | Streda | Piatok | Sobota
Vždy v čase od 10:00 do 18:30 hod. s výnimkou obedovej
prestávky v čase od 14:00 do 14:30 na odbernom mieste v
areáli ŠK na Športovom námestí. Prosíme, aby ste prišli
najneskôr 15 minút pred prestávkou, resp. pred koncom
času testovania.

Nové trhové miesto
Od 15. mája 2021 budú trhovníci „rozložení“ na novom
mieste - v areáli ŠK na ploche bývalého hádzanárskeho ihriska. Nové miesto sa javí z priestorového hľadiska aj z hľadiska bezpečnosti výhodnejšie.

Asistované sčítanie obyvateľov

Elektronické samosčítanie obyvateľov
prebiehajúce v období od 15.2.2021 do
31.3.2021 sa skončilo. Zákonnú povinnosť sčítať sa, si splnilo 2 873 obyvateľov
Lozorna, čo predstavuje 89,2% z celkového odhadovaného počtu osôb. Všetkým
obyvateľom našej obce ďakujeme za
zodpovedný prístup a spoluprácu.
Asistované sčítanie obyvateľov sa v našej obci uskutoční v termíne od 3.5.2021
do 13.6.2021, potrvá teda 6 týždňov.
Asistované sčítanie obyvateľov je určené tým obyvateľom, ktorí sa v období

od 15.2.2021 do 31.3.2021 nemohli sčítať
sami ani s pomocou blízkej osoby, prípadne pre osoby, ktoré nesčítali deti do
18 rokov (neplnoleté osoby) ako samostatné osoby pod ich rodným číslom.
Prebiehať bude na kontaktnom mieste,
ktorým je obecný úrad prostredníctvom stacionárneho asistenta sčítania.
Ďalším zo spôsobov je sčítať sa priamo
vo svojej domácnosti prostredníctvom
mobilných sčítacích asistentov, ktorí sú
zamestnancami obce Lozorno, poučení
o ochrane osobných údajov, vybavení
preukazom asistenta sčítania a tabletom s pripojením na internet na základe
objednania sa na konkrétny dátum a čas.

tel. č.: +421 2 692 043 30. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta je potrebné uviesť vaše
meno, priezvisko, adresu, na ktorej vás
má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol
s vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Požiadavku na mobilného asistenta je možné nahlásiť telefonicky na

Monika Voltnerová, OÚ Lozorno

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:
Pondelok:
Utorok:		
Streda:		
Štvrtok:		
Piatok:		

9:00 – 11:00
13:00 – 15:00
15:00 – 17:00
9:00 – 11:00
9:00 – 11:00
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Sociálne služby obce Lozorno sa tešia obľube

Od začiatku roka 2021 sme zaznamenali
veľký záujem o sociálne služby v našej
obci. Aj napriek tomu, že stále ešte pretrváva nepriaznivá situácia okolo nákazy vírusom Covid-19 a v súlade s ochrannými opatreniami nie je možné sa
momentálne zúčastňovať skupinových
aktivít a programov, snažíme sa vytvárať
optimálne podmienky pre poskytovanie
služieb našim občanom.

ju domácnosť a základných sociálnych
aktivitách. Opatrovateľská služba sa
zabezpečuje v prirodzenom rodinnom
prostredí opatrovaných.

pošle SMS alebo email, pokiaľ nastane
v sledovanej domácnosti seniora krízová situácia, aby mohli blízki urýchlene
konať.

V záujme zvyšovania kvality stravovania
pre našich seniorov sme zrealizovali a
rozšírili dennú ponuku 2 jedál s možnosťou výberu, pri zachovaní všetkých
požadovaných kritérií zahrňujúcich vyvážené hodnoty jedál a chutí, formou
pravidelnej dennej donáškovej služby
priamo do domácností klientov. Túto
formu stravovania momentálne využíva
60 našich občanov. V prípade záujmu a
priaznivej situácii vyplývajúcej s ochorením Covid-19, je možnosť stravovania
– obedov, priamo v klube dôchodcov.
Seniori, ktorí majú záujem o takéto stravovanie a tiež o akékoľvek informácie,
alebo pomoc s registráciou na očkovanie, sa môžu prísť zaevidovať priamo do
klubu dôchodcov každý pracovný deň
v čase od 8:15 – 12:00 hod.

Tiež chceme upozorniť, že v klube dôchodcov máme k dispozícii na požičanie
zdravotnícke pomôcky: invalidný vozík a rôzne druhy pomocných chodítok.
Ak pre vášho seniora niektorú z týchto
pomôcok súrne potrebujete, neváhajte
sa na nás obrátiť.

Denné centrum seniorov momentálne
prechádza čiastočnou rekonštrukciou,
aby prostredie v ňom bolo príjemné a
vľúdne a pripravené na privítanie našich
seniorov a my tak prispejeme k skvalitneniu života každého jedného z nich.

Asi najväčší záujem v oblasti sociálnych
služieb je v súčasnej dobe o služby sociálneho taxíka. Po troch mesiacoch
fungovania tejto služby môžeme konštatovať, že je využívaná na 100% a auto
s našimi dvomi šoférmi, ktorí sú veľmi
ochotní a nápomocní, p. Jozefom Drahošom a p. Jozefom Gabrišom, jazdí takmer
nepretržite každý deň. Zvýšený nápor
na prepravu sme zaznamenali aj v súvislosti s dopravou našich seniorov na
očkovanie proti ochoreniu Covid-19. To,
že táto služba má svoje opodstatnenie
a význam, vnímame dennodenne od
našich spoluobčanov, ktorí neskrývajú
svoju spokojnosť a sú veľmi vďační.

V súčasnosti obec v rámci sociálnych
služieb poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom piatich opatrovateliek 7 osobám – občanom, odkázaným
na pomoc druhej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svo-

Osobitne by sme radi informovali občanov, že máme prvú „lastovičku“ pani
Máriu Šípovú, ktorej deti Ružena a Milan sa rozhodli zabezpečiť starostlivosť
o svoju matku a súhlasili s inštaláciou
monitorovacieho zariadenia, ktoré

Akékoľvek informácie ohľadom sociálnych služieb, môžu občania požiadať na
tel. čísle 0910 908 772, prípadne na mailovej adrese socialne@lozorno.sk.
Eva Valentová, referát sociálnych služieb

Ďakujeme, že ste sa zapojili do veľkého dotazníkového prieskumu!
Pred pár týždňami prebehol v našej
obci veľký dotazníkový prieskum. Jeho
cieľom bolo zmonitorovať potreby, zistiť pohľad a názory občanov na rôzne
oblasti, na základe ktorých by sme dokázali kvalitne vypracovať Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre naše
Lozorno na nové obdobie. Môže nám
otvoriť cestu k mnohým zaujímavým
dotačným a grantovým programom.
Tešíme sa, že sa do dotazníka zapojilo
dostatok ľudí. Za každý jeden odovzdaný alebo elektronicky odoslaný dotaz-
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ník vám úprimne ďakujeme! Odpovede
sme spracovali a budeme sa nimi dôsledne zaoberať. Dozvedeli sme sa veľa
zaujímavých názorov. Napríklad to, že
občania si nemyslia, že je treba stavať
obecné nájomné byty, ale (namiesto
nich) sa zamerať na hľadanie možností výstavby senior centra, aby naši príbuzní mohli dožiť v ich rodnej obci.
Polovica opýtaných bola za reguláciu
parkovania v obci... Niektoré výsledky
nás prekvapili, niektoré nás uistili v
smerovaní.

Aby ste sa aj vy dozvedeli výsledky tohto veľkého prieskumu, dovoľujeme si
vás pozvať na sledovanie vyhodnotenia
výsledkov celoobecného dotazníka, ktoré odprezentuje pán starosta cez video
prezentáciu. Presný dátum, čas aj link
na prezentáciu bude zverejnený na web
stránke obce.
Vlasta Miklošová,
kancelária starostu
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Enem pro Lozorno je tu zas!
A s ním možnosť zrealizovať vaše nápady pre Lozorno. Ak máte konkrétny
nápad a ochotu ho pretaviť do reality,
zapojte sa do na Slovensku unikátneho
programu participatívneho rozpočtu.
Cieľom je meniť tvár obce /mesta/kraja
tak, ako to ich obyvatelia potrebujú s ich
aktívnym zapojením. Vy vymyslíte, zrealizujete a obec zafinancuje z verejných
zdrojov. O tom, či sa váš nápad bude
páčiť a či bude podporený, rozhodnú
občania v elektronickom hlasovaní. Rozhodnú zároveň o tom, ako budú verejné
financie využité. Pred dvomi rokmi sme
vďaka firme P3 mohli tento program
zrealizovať. Tak dostal šancu k životu
cyklistický pretek „Lozornský pedál“, na
detskom ihrisku „v Kozinci““ pribudla
lanová dráha pre deti, zjavila
sa knižná búdka a iné.

Chceme vás povzbudiť, aby ste spojili
sily a porozmýšľali, čo nám v Lozorne
chýba a čo by ste vedeli priniesť. Ak ste
aspoň dvaja jednotlivci alebo fyzická
osoba - podnikateľ alebo ste občianske
združenie, či iná právnická osoba, napíšte nám váš projekt do pripraveného
formulára na stránke: lozorno.napady.
hlasobcanov.sk. Projekty musia byť
zrealizované do konca novembra 2021.
Uzávierka projektov je do 15. mája
2021! Tešíme sa na vaše nápady!
Vaše projekty si dôkladne pozrieme,
posúdime a posunieme do hlasovania.
Hlasovať budú môcť všetci občania s
trvalým pobytom v Lozorne. Hlasovanie bude prebiehať elektronicky cez sms

kód. Vyberiete si jeden až tri projekty,
ktoré vás zaujali, a ktoré by ste radi videli zrealizované v našej obci, vyplníte
elektronický hlasovací formulár. Následne vám príde sms kód, ktorý zadáte
do formulára a vaše hlasy sa automaticky prirátajú. Za sms správy neplatíte.
Hlasovanie bude prebiehať od 25.5.
do 6.6.2021.
Po skončení hlasovania budú na web
stránke obce zverejnené víťazné projekty, ktoré budú zrealizované. Priebežne
vás budeme o ich realizácii informovať.
Viac informácií o projekte „ENEM PRO
LOZORNO 2021“ nájdete na web stránke obce.

Sú to niekedy malé projekty
s veľkým efektom. Spájajú
ľudí. Tých, ktorí venujú svoj
vzácny čas a energiu, aby jedinečný nápad pretavili do
konkrétnej podoby v prospech
iných Lozorňanov, tých, ktorí
z toho budú mať úžitok a v
konečnom dôsledku aj tých,
ktorí o tom rozhodnú. Vážime
si každý jeden nápad a každú
iniciatívu!

Policajné okienko
Vážení občania,
obecná polícia je oficiálne presťahovaná
do nových priestorov v budove na Športovom námestí. Okrem toho máme k
dispozícii nový kvalitný kamerový systém. Týmto by som chcel poďakovať p.
starostovi Ľubošovi Tvrdoňovi, ako i
poslancom obce. Veríme, že vám budeme bližšie a pomôžeme riešiť problémy
obce, ako i občanov. Sme tu pre vás i formou pohotovosti 24 hodín denne na tel.
čísle +421 918 411 583.
A ešte niečo pre spestrenie:
Ako by vyzeralo hlásenie náčelníkovi polície za doby četníctva? Asi takto dajako,
udalosť je súčasná z 13. a 14. týždňa 2021,
ale popísaná v záhoráckom dobovom
služobnom dialekte. Vďaka za korekciu
prekladu do záhoráčtiny patrí Stanovi
Bellanovi. Ak sa „Záhorácke okienko“
uchytí, budeme v ňom pokračovať.

Hųáseňí náčelňíkovi šandárskéj
staňice v Lozorňe z 13 tídňa roku
pána 2021

Místňí občané a další ludé, kerí bívajú na
Košariskách nad dzedzinú, nám nahlásili, že na úce sa tam usalašili dvá cudzí
chųapi. Sú ožraųí pod obraz Boží, békajú
tam na plnú hubu a rozložili na spomenútém mísce oheň. Pro sichr sme privolali
šandárú ze Stupavi. Po dostaveňí sa na
místo oznámeňá biųo ziscené, že šecko
je pravda. Obá bili ožraųí a hubatí. Odmítali sa podrídzit ruce zákona a odejít s
nama na šandárskú štáciju spísat zápis. Z
teho dúvodu sme moseli pristúpit k pevňejším opatreňám a nasadzit ím na hnáti
klepeta. Oboch spomínaních lumpú tak
stupavskí šandári odvédli. Mi sme ostali na mísce vartovat jejích vjeci, pro keré
moseų dojít jejích kumpán až hen z Budmeric na druhéj straňe hor, co ňejakí čas
trvaųo. Vjeríme, že už ích tadi ňikdo vjec
nezmjerkuje.
Konec huáseňá.

Hųáseňí náčelňíkovi šandárskéj
staňice v Lozorňe ze 14 tídňa
roku pána 2021
Chvalabohu, tak jak vječšinú, aňi ve 14
tídňi techto roka sa ňic až tak nestaųo.

Enem ňekerí občané zmjerkovali, že druzí
občané v nočňích hodzinách prelézli pųot
do zbjerného dvora a potom aj spátki, ale
už aj s vjecama, keré predtím nebili jejich.
Dotičních sme spoznali a tak víme do to je
a pokád budú aj dálej prekračovat pųoti
a zákon alebo vikonávat inačí neprávosci,
skončá v árešce. V dzedziňe bila vikonávaná aj kontrola dopravi a pri tej príležitosci sme bili núcení dat pokutu šoférovi
poštovňího voza, kerí si nedaų a nedaų
povidat, že jednosmjerkú sa jezdzí enem
jedňím smjerem a to inačím, než jezdzí
on. Sceme tímto odrázu aj prituplovat, že
vidzíme šecko a aj tích, kerí nás nevidzá.
A co nevidzíme mi, to vidzí náš kameroví sistém, teda aj tích, co sa poflakujú po
dzedziňe hore bes, teda bes zakrícá hubi a
díchacích cest. Žádáme občanú, abi šírili
túto informáciju dálej po dzedziňe, jak aj
medzi cespolňíma, kerí k nám chodzá, alebo kerí k nám dojít enem zamíšlajú.
Konec hųáseňá.
Náčelník OP Lozorno
Mgr. Róbert Peťko
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Chráňme naše domácnosti aj lesy pred požiarom
Začína jarné upratovanie v záhradách
a v rodinných domoch a pri upratovaní vzniká nadmerné množstvo odpadu,
najmä pri úprave ovocných stromov.
Podľa zákona č. 314/2001 Z. z. a vyhlášky
MVSR č. 121/2002 Z. z. je zakázané tento odpad spaľovať, treba ho dopraviť na
zberný dvor alebo kompostovisko. V prípade, že dôjde k spaľovaniu, občan môže
dostať pokutu.

nenie. Táto činnosť v sebe od nepamäti
prináša riziká vzniku požiaru. Počas
žatevných prác platí zákaz manipulácie
s otvoreným ohňom, treba kontrolovať
technické poruchy strojov (prehriatie).
Práve technické poruchy strojov a zlá
elektroinštalácia sú najčastejšie príčiny

vzniku požiaru. Novodobý fenomén je
podpaľačstvo. Prosíme občanov, aby v
prípade, že by zaznamenali požiar, tento
ohlásili hasičom na č. 150.
Jaroslav Urban st., preventivár obce

Ochrana úrody a prírody
Nakoľko nás postihla pandémia, zaznamenávame väčší pohyb ľudí v prírode, a
preto vás chceme požiadať, aby ste sa v
prírode a v lesoch správali zodpovedne
tak, ako to ukladá zákon č. 314/2001 a vyhláška č. 121/2002. Nie je povolené zakladať ohne na miestach, kde to nie je určené, ohne treba riadne uhasiť. V letných
mesiacoch je úplný zákaz aj na miestach
určených. Platí zákaz odhadzovať sklené
nádoby, ako aj ohorky z cigariet, ktoré
nie sú poriadne uhasené. Z toho často
vznikajú požiare.
V letnom období vrcholí úsilie poľnohospodárov o zber úrody a jej usklad-

Lozorno, spol. s r.o. poskytne
viac služieb obci
V stredu 21.4. bola obecným zastupiteľstvom potvrdená dohoda o poskytovaní verejnoprospešných prác pre obec.
Lozorno, spol. s r.o. je obchodná spoločnosť, založená obcou a okrem hlavnej
činnosti správy obecného vodovodu a
kanalizácie bude poskytovať viaceré
ďalšie služby verejnoprospešného charakteru. Najmä sa jedná o starostlivosť
o verejnú zeleň, miestne komunikácie
a chodníky, prevádzkovanie zberného
dvora a kompostoviska, ďalšie služby
spojené s odpadmi.

Nové multifunkčné čistiace vozidlo
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Medzi prvé kroky patrí obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie ciest,
ktoré bolo uvedené do prevádzky v stredu 21.4. a pomôže dosiahnuť vyššiu čistotu v uliciach a nižšiu prašnosť v obci.
Opatrne sa blíži letná sezóna, žiadame týmto obyvateľov, ktorí majú bazény, aby ich napúšťali mimo odberové
špičky, ideálne v nočných hodinách.
O vhodnom termíne je možné sa poradiť na našich kontaktoch: 02/69 20 43 20
a lozornosro@lozorno.sk.
Juraj Schwarz, konateľ spoločnosti

Veľkonočný
strom
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do
výzdoby nášho spoločného lozornianskeho veľkonočného stromu v parčíku
centra kultúry. Stal sa tak nielen pestrou
farebnou veľkonočnou dekoráciou, ale aj
symbolom spájania rôznorodostí, ktoré
všade, aj u nás v Lozorne sú.
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Obecná polícia – dva kroky vpred
požiadavky, ktoré sa na ne kladú. Samotný systém je vystavaný na novom
obecnom optickom digitálnom rozvode,
ktorý zabezpečuje stabilné a od vonkajších vplyvov len málo závislé výborné
podmienky prenosu obrazu.

Ako poslanec obecného zastupiteľstva a
predseda komisie, do ktorej pôsobnosti
patrí aj problematika verejného poriadku, ale aj ako zástupca starostu, na základe dohody a poverenia od starostu
obce sa snažím od počiatku viac venovať
aj problematike obecnej polície. Opisovať stav v akom sa nachádzala v minulosti a aká pozornosť sa jej venovala azda
ani nemá žiaden zmysel. Dôležité je, že
práve v tejto oblasti sme v ostatných
dňoch spravili u nás v Lozorne niekoľko
významných krokov dopredu.
Jedným z nich je skutočnosť,
že obecná polícia sa presťahovala do nových služobných
priestorov. Opustila tak dlhodobo nevyhovujúce a nedôstojné priestory v suteréne
bývalej hádzanárskej tribúny.
Nová služobňa obecnej polície
sa nachádza v objekte starého
kulturáku na Športovom námestí, v priestoroch bývalého
pohostinstva, ktorého prevádzka bola dlhodobo nerentabilná a v súčasnosti aj neudržateľná v jeho pôvodnom
koncepte a to napriek opakovaným pokusom ju oživiť.
V susedstve už sídli tiež LOZORNO spol. s r.o. – naša obecná spoločnosť. Priestory prešli komplexnou rekonštrukciou a sú stavebne a technicky
vybavené tak, aby poskytovali vhodné
zázemie pre prácu našich obecných policajtov, ale aj priestor pre styk s obyvateľmi obce v prípade, ak títo potrebujú
osobný kontakt a návštevu, pomoc alebo
podporu.
Druhou významnou udalosťou v oblasti bezpečnosti v našej obci je spustenie
prevádzky prvej etapy nového obecného
kamerového systému. Lozorno doposiaľ nemalo vlastný kamerový systém,
prenajímalo si systém a výstup z neho
od súkromného majiteľa. Ten do systému dlhodobo neinvestoval v potrebnom
rozsahu a nedokázal reagovať na požiadavky na jeho obnovu a správu za pod-

mienok, ktoré by som osobne považoval
za dobré a výhodné pre obec. Zároveň
obec postupne v minulosti sama nakupovala bez hlbšej analýzy a systematickosti v prístupe vlastné komponenty,
ktoré boli pripájané do systému, avšak
aj na strane vedenia obce chýbala ochota
ku koncepčnej, systémovej a objektívne
podloženej obnove a modernizácii systému. Kamerový systém v obci tak postupne zastaral, bol stále menej funkčný
a dlhodobo nenapĺňal požiadavky naň
kladené. Najväčším problémom boli

tiež výpadky, nedostatočné a omeškané servisné zásahy ale aj dlhodobá nefunkčnosť niektorých kamier. Toto všetko viedlo k tomu, že som pred dvoma
rokmi predložil spoločne a náčelníkom
obecnej polície analýzu a požiadavku
na obstaranie nového, moderného kamerového systému do majetku obce.
Som rád, že sme pre tento zámer našli
nakoniec podporu v obecnej rade a u
starostu obce, a že sa podarilo nájsť a vyčleniť rozpočtové prostriedky zabezpečujúce finančné krytie takejto investície.
Samotné rozmiestnenie kamier v obci
vzniklo na základe návrhu obecnej polície, ktorý bol prerokovaný a korigovaný
v príslušnej komisii, ktorej predsedám.
Nový kamerový systém tvorí nateraz 19
nových kamier. Kamery spĺňajú všetky

Pri obstarávaní kamerového systému sa
samozrejme, ako sa to už u nás v Lozorne stalo dobrým zvykom a pravidlom,
neopomenuli ani otázky jeho riadneho
verejného obstarania s cieľom kúpiť
ho čo najefektívnejšie a čo najšetrnejšie pre obecnú kasu a vrecko daňového
poplatníka. Na dodávku bola vypísaná
riadna súťaž. V nej zvíťazila ponuka s
cenou 39 984 eur. Dodávateľ pri realizácii osvedčil podľa môjho názoru svoje
kvality a schopnosti, na základe ktorých
je výsledkom jeho práce plne funkčný
nový kamerový systém.
Verím, že nový kamerový systém a nové
priestory obecnej polície povedú k ďalšiemu posunu vpred v ceste za cieľom
vyššej bezpečnosti, dodržiavania pravidiel verejného poriadku v našej obci,
a že zefektívnia a zlepšia prácu našej
lozornianskej obecnej polície. Som presvedčený, že kráčame aj v tejto oblasti správnym smerom, i keď je
nepochybne pred nami ešte dlhá
cesta a tempo zmien i doterajšie
výsledky mnohí vnímajú aj kriticky. Dôležité však je, že sme na túto
nie vždy ľahkú cestu vykročili a že
stále máme sily a odvahu po nej
kráčať ďalej, čoho dôkazom nech sú
i v tomto príspevku prezentované
skutočnosti. Za podporu za to, že
sa stali realitou by som sa osobitne
chcel poďakovať Mirovi Drahošovi
(bez ktorého roboty a osobného nasadenia by sme nové priestory pre
políciu len ťažko dnes mali), Ľubovi Jochimovi a Petrovi Mihálikovi
(bez ktorých podpory a potrebného tlaku vo veci obstarania nového
kamerového systému by som sám asi
nemal silu ho presadiť), Slávovi Belešovi (ktorý spolu so mnou hľadal a našiel
v obecnej pokladni zdroje pre financovanie oboch), ale najmä tiež starostovi obce, ktorý oba projekty dotiahol do
realizačnej koncovky. Oba tieto projekty
sú nakoniec rukolapným dôkazom toho,
že jedine vedenie obce neutápajúce sa
v hádkach a konfliktoch a dokazovaní
vlastnej dôležitosti, ale hľadajúce zhodu
a spoločné riešenia a poctivo pracujúce
pre dedinu je zárukou, že sa Lozorno
posúva a bude posúvať dopredu, a to
nielen v oblasti bezpečnosti.
Ladislav Krechňák, poslanec OZ predseda komisie legislatívnej, organizačnosprávnej a verejného poriadku a
zástupca starostu
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Sme na ceste k jednotnej vizuálnej identite
Logo obce ako jej ďalší symbol
Každé mesto a obec má svoj erb, ktorý
je jeho samozrejmosťou a súčasťou. Len
málo miest a obcí má však aj svoje logo,
ktoré je ďalším symbolom. V Bratislavskom kraji je to len Bratislava, Pezinok a
Malacky. A najnovšie sa medzi ne zaradilo aj Lozorno.
Podnet a myšlienka nového loga vznikli
vo vedení obce. Obci chýbala jednotná
vizuálna identita, ktorá by graficky zjednotila a sprehľadnila štruktúru obce a
jej aktivity. Obec tak často ako logo používala svoj oficiálny znak, ktorý bez
samotného názvu len ťažko spĺňal funkciu rozpoznania a zapamätateľnosti a v
niektorých prípadoch jeho používanie
už hraničilo s jeho dehonestáciou, resp.
znižovaním jeho vážnosti.
Starosta následne oslovil grafického dizajnéra Jula Nagya, ktorý už 20 rokov
žije s manželkou a deťmi v Lozorne
a Lozorno mu prirástlo k srdcu. Julo
Nagy dlhé roky spolupracuje s Centrom
kultúry a obecným úradom, navrhuje
plagáty na rôzne podujatia, vstupenky,
diplomy, letáky, navrhol súčasný vizuál
obecného Spravodaja, vlajky pri vstupe
do Lozorna a veľa iného.
Logo bolo z viacerých návrhov a po
niekoľkých stretnutiach vybrané príslušnou komisiou OZ rozšírenou o zástupcov verejnosti rôznych vekových
a záujmových kategórií. Je postavené
na dominantách Lozorna a symboloch
okolia – v tvare srdca je zakomponovaný
Kostol sv. Kataríny, požiarna zbrojnica,
slnko, vták (je odkazom na chránené
vtáčie územie Malé Karpaty) a v pozadí
vrch Vysoká (ktorý je súčasťou panorámy pri vstupe do Lozorna).
„Logo bude integrálnym doplnkom klasických komunikačných prvkov obce, ktorými
sú erb, vlajka a pečať. Logo by malo prezentovať obec najmä v oblasti propagácie,
kultúry a marketingu. Má pomôcť nielen
lepšie identifikovať aktivity podporené samosprávou, ale tiež vyjadrovať charakter
obce. Malo by sa stať základom pre jednotný vizuálny štýl obce. Môže byť používané
na propagačných predmetoch, hlavičkových papieroch, plagátoch, diplomoch, na
označeniach obecných budov, nápisoch,
info tabuliach, pohľadniciach, vlajkách pri
vstupe do Lozorna...Jeho použitie je naozaj mnohoraké.“ Znak by sa používal len
na oficiálnych úradných a významných
miestach alebo pri príležitostiach a úkonoch úradného charakteru.
Nové logo obce malo premiéru na darčeku (taške a hrnčeku), ktorý pred Vianocami dostali lozornianski seniori. K logu

|8|

má tiež v najbližšom čase pribudnúť aj
slogan, ktorý ho doplní a stane sa jeho
súčasťou.
Do celkového konceptu vizuálnej identity patrí aj používanie jednotného písma,
či už pri tlačených materiáloch, ale aj
v inej prezentácii obce. K tomu už obec
spravila prvý krok a bol vybratý font Lumin. V aktuálnom čísle Spravodaja a aj
v novom logu je už tento font použitý.

„Šalamúnovú pjesňičku pjesňiček“ prvú časť Biblie v záhoráčtine.
Zadanie kritérií a definovanie spoločenských podmienok znelo: slogan by mal
byť platný teraz i v budúcnosti, nesmie platiť len pre časť obyvateľov, ľudia by sa s ním
mali ľahko stotožniť, musí byť platný smerom dovnútra ako stmeľovací, smerom von
ako uvítací a informačný, musí byť pravdivý a nie zavádzajúci, ľahko vtipný, môže ale
nemusí byť v záhoráčtine.
Prinášame vám užší výber a zároveň sa
na vás obraciame s prosbou, aby ste pomohli vybrať pre Lozorno ten správny a
výstižný slogan.
Slogany v záhoráckom nárečí:
LOZORNO
• Kúšček svjeta na Záhorí
• Dzedzina jak lusk
• ...je enem jedno
Ich spisovné verzie:

Pomôžte nám s výberom sloganu
Slogan je heslo, alebo motto, ktoré pomáha upútať pozornosť na spoločnosť
alebo na jej produkt. Je logom v textovej podobe, umožňuje spoločnosť hneď
jednoznačne identifikovať. Najlepšie
slogany sa časom stávajú synonymami
pre produkty. Správny slogan je nielen
chytľavý, ale aj jasný a výstižný. Musí
byť teda nápaditý a zaujať, ale zároveň
musí vystihovať to, čo prezentuje. Týchto pár slov je veľmi dôležitých – majú totiž moc dostať sa do mysle a ostať v nej
veľmi, veľmi dlho.
Pár takých najpodarenejších a najchytľavejších je napríklad:
Kofola – Ak ju miluješ, nie je čo riešiť.
Lentilky – Farebný svet v hrsti.
UPS – Považujte za doručené!
Sprite – Imidž je nanič. Počúvaj svoj smäd.
Redbull vám dáva kríííídla!
Funkcia sloganu pre obce a mestá je rovnaká. Výber sloganu pre Lozorno taktiež
prešiel určitým vývojom. Pri jeho návrhu nám ideovo pomohol Stano Bellan,
spisovateľ, literát a copywriter, ktorý pochádza z Malaciek, kde aj žije a tvorí. Je
okrem iného zakladateľom „Konferencie
o Mackovi“, autorom hier pre malacké
divadlo Falangír a nadšeným šíriteľom
spisovnej záhoráčtiny. Je editorom Záhoráckeho slovníka Konštantína Palkoviča a nedávno preložil do záhoráčtiny

LOZORNO
• Kúsok sveta na Záhorí
• Dedina ako sa patrí
• ...je len jedno
Na konci článku vás čaká dotazník s
vizuálmi loga a sloganu, prosíme vás o
jeho vyplnenie.

Dvojjazyčné názvy na budovách,
áno alebo nie?
Ďalšou „originálnou“ možnosťou, ktorou sa môže obec prezentovať je používanie dvojjazyčných názvoch na obecných budovách, prípadne autách. Ale tu
chceme dať ľuďom na výber, či to vôbec
chcú, alebo nie. Prinášame vám možné
argumenty pre aj proti:

Pre:
- V trende je obnova lokálnosti. Ľudia
sú hrdí na svoju históriu, nárečie, kroje,
ornamenty...sú hrdí, keď si vedia doma
ručne poctivo niečo vyrobiť či dopestovať. Túto lokálnu špecifickosť našej obce
nikde nekomunikujeme. Máme málo
vlastných lokálnych prvkov, ktorými sa
prezentujeme. Akoby chýbala hrdosť na
to, že sme na Záhorí. Netreba sa za to
hanbiť, ale naopak zdôrazniť to.
- Naše deti už pomaly po záhorácky ani
nevedia, v písomnej forme sa záhoráčtina neobjavuje, alebo len veľmi málo
(vďaka pár prispievateľom do Spravodaja). Deti by mali byť popri slovenskom
jazyku konfrontované aj záhoráckym
pokračovanie na str. 9
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ju radi.

jazykom, aby sa zachovala história a tradícia. Schopnosť sa v jazyku orientovať
a vedieť ho používať je veľká výhoda a
pozitívum.

- Pre oficiálne názvy inštitúcií používajme výhradne spisovnú slovenčinu.
Našu záhoráčtinu si však pestujme a
uchovajme tam, kde sa vždy používala a
používa a kde jej to najviac svedčí - v hovorenej reči, dávajme ju viac do popredia
napríklad pri kultúrnych podujatiach,
spomínaniach starších atď. V hovorenej
reči je jej miesto a jej „čaro“. A tak si to
zachovajme.

- Bude to neskutočne pozitívne prekvapivé a originálne.

Proti:
- Nepoužívať dvojjazyčné názvy neruší
nikoho, je to neutrálne, zodpovedá to
platným pravidlám spisovného jazyka.
Používanie dvojjazyčných názvov (v spisovnej slovenčine a v záhoráčtine) môže
na ľudí pôsobiť rušivo. Viacerí, to vnímajú tak, že máme zavedený spisovný jazyk
a používanie označení v nárečí znevažuje kodifikovanú podobu slovenského jazyka ale aj inštitúciu, ktorá je tak označená i keď to môže pôsobiť sympaticky.
Je to hlboko zakorenené aj v ľuďoch, ktorí inak záhoráčtinou rozprávajú a majú

Gárážový výpredaj dáva veciam
druhú šancu
Pozývame vás opäť sa zapojiť do tejto akcie, ktorá bude prebiehať každú
poslednú sobotu v mesiaci až do septembra, vždy od 17:00 do 19:00. Prvý
tohtoročný garážový výpredaj bude
poslednú májovú sobotu 29.5.2021.
Ďalšie termíny sú: 26.6., 31.7.,
28 .8. a 25.9.2021. Viac info nájdete
na webe obce. Nižšie je link na podmienky predaja a registračný formulár. Najneskôr v deň akcie sa budeme
snažiť zverejniť aj mapku s predajnými miestami, aby ste ich ľahšie našli.
Link na registračný formulár a podmienky: https://bit.ly/3sP62oG.

- V Lozorne žije veľký počet obyvateľov,
ktorí nárečím nehovoria, neovládajú ho.
Jeho používanie v úradnom styku môže
mať za následok, že sa môžu cítiť vylučovaní, čo by nemalo byť cieľom.
Prosíme vás teda o vyjadrenie vášho názoru v dotazníku nižšie. Za vaše odpovede vopred ďakujeme!
Barbora Hurajová,
referát kultúry a marketingu

B.H.

Dotazník k doplneniu identity obce
Milí občania, potrebujeme váš názor, aby sme dokázali sfinalizovať identitu obce
(použitie nového loga, sloganu, označenie budov).

Ďakujeme za vašu na odpoveď na 2 jednoduché otázky!
1. Ktorý slogan preferujete používať s logom?
Zakrúžkujte jedno vami preferované.
Slogany v záhoráckom nárečí

a.

LOZORNO
Kúšček svjeta na Záhorí

b.

LOZORNO

c.

LOZORNO

e.

LOZORNO

f.

LOZORNO

Dzedzina jak lusk

...je enem jedno

Slogany v spisovnej slovenčine

d.

LOZORNO
Kúsok sveta na Záhorí

Dedina ako sa patrí

...je len jedno

2. Ste za to, aby sa v Lozorne používali dvojjazyčné názvy – v slovenčine a v lozornianskej záhoráčtine (na obecných
budovách, autách, info-tabuliach atď.)?
Zakrúžkujte jednu možnosť.
a. Áno, páči sa mi tento nápad a podporujem jeho realizáciu.
LOZORNO

Centrum kultúry
Kulturák

LOZORNO

Klub dôchodcov
Klub dúchodcú

LOZORNO

Cintorín
Cinter

b. Nie, nesúhlasím s týmto nápadom.
Vyplnený dotazník vhoďte, prosím, do schránky obecného úradu alebo vyplňte elektronicky na web stránke obce najneskôr do konca mája 2021. Ďakujeme za spoluprácu!
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Opäť všetci spolu
pozdravy, naučili sa básne, piesne, rečňovanky a pomohli veľkonočnému zajkovi nájsť postrácané vajíčka.
Pieseň Jerusalema je známa po celom
svete. Je globálnym hitom počas lockdownu a chytľavé tanečné pohyby už vedia všetci malí, veľkí, mladí, starí, lekári,
policajti, hasiči – skrátka všetci a aj naši
predškoláci, ktorí sa zapojili do obecnej
výzvy. Usilovné sovičky a včielky spolu
s pani učiteľkami s veľkou radosťou nacvičovali choreografiu. Bravúrne zvládli
jednotlivé tanečné prvky, aby tak aj naša
škôlka malou kvapkou prispela do boja
proti pandémii.
Text a foto: kolektív MŠ Lozorno
V marci sa brány materskej školy opäť
otvorili pre všetky deti. Naši škôlkari sa
veľmi tešili, že môžu byť so všetkými
svojimi kamarátmi a pani učiteľkami.
S radosťou sa pustili do hier a vzdelávacích aktivít. Naši predškoláci sa usilovne
pripravujú na zápis do základnej školy.
Opakujú a učia sa, precvičujú a zdoko-

naľujú, aby bol pre nich vstup do školy
čo najľahší.
Morena, Morena voda je studená
ak ťa tam hodíme, vodu oteplíme,
strieborným kľúčikom zem otvoríme
a jar vypustíme.
Slovami tejto básne sme začali s jarnými ľudovými zvykmi, ku ktorým patrí
aj vynášanie Moreny. Symbolickou rozlúčkou, sprevádzanou pásmom piesní,
básní a rýmovačiek, deti Morenu hodili
do vody, aby odišla zima, chlad, choroby
a kľúčikom otvorili bránu pre príchod
jari. Veľkonočné tvorenie bolo vo všetkých triedach plné zábavy a nápadov.
Deti kreslili, maľovali, strihali vajíčka,
zajačikov, kuriatka. Vyrobili veľkonočné

Zápis do MŠ Lozorno na školský rok 2021/2022
MŠ Lozorno oznamuje rodičom, že termín podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie detí je od 1.mája 2021 do 31.mája 2021.
Všetky informácie a podmienky prijímania sú zverejnené na webovej
stránke MŠ Lozorno https://mslozorno.edupage.org

Zo života základnej školy
Milí naši Lozorňania, čas letí a ani sme
sa nenazdali a už len 2 mesiace a máme
tu letné prázdniny. Tento školský rok
sme si veru veľa školy neužili, ale to
neznamená, že sme sa nesnažili online
vyučovanie využiť naplno. Kto si ešte
zo školských čias pamätá, určite vie, že
február sa nesie v duchu karnevalu. Inak
tomu nemohlo byť ani teraz. Keď sa celá
trieda zmení na rozprávkové bytosti a
nájdete medzi nimi aj hrdinov z filmov
či z reálneho života, v tom momente si
uvedomíme, že život ide ďalej. Na malý
moment zabudneme na všetko zlé okolo
nás a dokážeme sa tešiť. Tak ako sa teši-
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li aj deti z 1.A počas
ich karnevalu.
Tento školský rok
neprišli žiaci len o
bežné vyučovanie,
ale nemali možnosť
ani chodiť na krúžky. A viete, že ponuka našich krúžkov
je skutočne široká a
zaujímavá. Či už ide
o športové krúžky,
počítačové krúžky
alebo tie tvorivé. As-

pokračovanie na str. 11
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poň tie tvorivé sme sa deťom
pokúsili preniesť do online sveta. V piatok po vyučovaní majú
žiaci druhého stupňa možnosť
pripojiť sa na online krúžok
výtvarnej výchovy. Takto sa popasovali žiačky s náročnou úlohou, ktorej cieľom bolo namaľovať slávny obraz od Leonarda
da Vinciho: Mona Lisa. Dievčatá využili svoju kreativitu a namaľovali svoj vlastný pohľad na
umelecké dielo.
Naši ôsmaci na hodinách dejepisu s pani
učiteľkou Maličkou preberali národné dejiny.
Keďže postava Ľudovíta
Štúra pre nich už nebola niekým neznámym,
pokúsili sa ho dostať do
21. storočia a predstaviť
si, ako asi by šíril osvetu o novom spisovnom
jazyku v dobe internetu.
Vznikli tak Ľudovítove
„facebookové profily“, v
ktorých informuje o svojich aktivitách. Pozrite sa
sami.
Asi každý z nás si už
zvykol na povinný rituál cez víkend. Testovanie antigénnymi
testami. Naša škola sa pilotne zapojila medzi prvé školy, ktoré
sa rozhodli vyskúšať testovanie kloktaním. Za pomoci našich
pani učiteliek a asistentiek sa otestovali prvé deti. Všetko prebehlo hladko a oceňujeme túto novú skúsenosť.

Nepatrila matematika medzi vaše obľúbené hodiny? U nás
by sa to určite zmenilo! Na hodinách matematiky u piatakov sa učili o súmernosti. A aby žiaci téme lepšie pochopili,
prednášku prišiel spraviť grafický dizajnér a fotograf Martin
Pástor. Porozprával o tom, kde všade vieme a nevieme nájsť
súmernosť, že naše telo a ani tvár nie je rozdelená na dve rovnaké časti a práve to nás robí jedinečnými. Žiaci videli najdrahšiu súmernú fotografiu na svete a predstavili si aj svetoznáme
logá firiem, ktoré boli navrhnuté tak, aby boli súmerné alebo aj
tak, aby ich súmernosť bola zámerne narušená a tým dosiahli
svoju jedinečnosť. Bolo to skutočne pútavé a inšpiratívne rozprávanie.

Stihli sme mať aj malé prázdniny. Aké? No predsa veľkonočné. Veľkonočné tradície sa zachovávajú aj na našej základnej
škole. Pozrite ako maľovali veľkonočné kraslice žiaci piateho
a šiesteho ročníka, dokonca sa do zdobenia pustili aj niektorí
deviataci. Na vajíčka boli použité rôzne techniky maľby, medzi najobľúbenejšie patrila maľba temperovými a
akrylovými farbami. Našli
sa však aj žiaci, ktorí skúsili vajíčka zafarbiť prírodnými farbami - napríklad
odvarom z cibule alebo
kapusty.
A zabudnúť nemôžeme
ani na marec – mesiac knihy. 3.A venovala posledný
deň v marci knihám a rozprávkam. Spoločne strávili
príjemne doobedie spolu s
príbehmi, ktoré boli plné
čarov, zvieratiek a ponaučení. A čo majú všetky rozprávky spoločné? No predsa šťastné konce. Šťastný koniec mal aj knižný
kvíz. Jeho výhercovia boli vyhlásení za rozprávkového kráľa Jakuba a princezné Mišku, Nelku a Zuzku.

Keby sme mohli, píšeme o našej škole toho ešte veľmi veľa. Ale
veríme, že aj v ďalšom čísle si prečítate, čo všetko sa v našej
škole deje a prečo do školy tak radi chodíme.
Michaela Podolinská, ZŠ Lozorno
Foto: archív ZŠ
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Rozširujeme a revitalizujeme verejnú zeleň
teľstvo dňa 21.4.
prijalo
pomerne
zásadnú zmenu
týkajúcu sa Lozorno, spol. s r.o.
Bola schválená
zmena zakladateľskej listiny spoločnosti - rozšírenie
predmetu podnikania o verejno-pros
pešné služby.

Zakvitnutý vstup do obce

Jar je pre mňa osobne najkrajšie obdobie v roku. Každého, kto sa aspoň trochu
stará o záhradu či rastliny, prípadne si
užíva prechádzky do prírody, iste poteší každý rozkvitnutý kvet, strom, či celá
lúka alebo ovocný sad. Prebúdza sa život
okolo nás, preberá to po zime aj nás a
nabíja neskutočnou energiou. O to viac
to možno prežívame všetci tento rok,
po niekoľkých mesiacoch izolácie kvôli
pandémii. A teší ma to o to viac, že takýchto príležitostí vidieť kvitnúť kvety či
stromy priamo v Lozorne, rýchlo pribúda. Krásne nám zakvitli kvety na vstupe do Lozorna, pod
novými obecnými
vlajkami.
Zakvitol nám park pred
obecným úradom
okolo sochy Jána
Nepomuckého,
zakvitla Staničná
ulica pri moste a
ďalšie lokality. Sú
to výsledky práce,
ktorá sa realizovala
ešte na jeseň.
V tom čase pri príprave rozpočtu na
rok 2021 sme sa s
väčšinou poslancov i so starostom
zhodli, že by sme v
skrášľovaní a revitalizácii verejných
priestranstiev
mali ešte pridať. Lipy na Karpatskej ulici
Výsledkom bolo
schválenie dvojnásobného rozpočtu na túto oblasť - nie len kvôli potrebe
nákupu rastlín, zeminy, hnojív a ďalšieho materiálu. Ale aj kvôli údržbe, ktorú
si nová zeleň vyžaduje. Z tohto dôvodu
boli na sezónne práce prijaté dve
dámy, ktoré sa zapojili do práce už od
marca.
To však nie je všetko - obecné zastupi-
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Doteraz totiž táto
obecná spoločnosť
bola podľa zákona
zriadená len za účelom generovania
zisku. Akékoľvek výkony pre obec (napr.
aj sadenie stromov a kvetov, kosenie a
pod.) teda spoločnosť musela navýšiť
o maržu a tiež o DPH. Takéto fungovanie bolo pre obec neefektívne. Preto
bola zároveň ďalším uznesením obecného zastupiteľstva schválená dotácia
pre túto spoločnosť. Išlo v podstate o
presun financií priamo do spoločnosti Lozorno, s.r.o. na spomínané verejno-prospešné služby. Týmto krokom
sa ušetrí časť financií (Lozorno, s.r.o. už
nebude za služby fakturovať a navyšovať
o maržu a DPH) a tie môžu byť efektívnejšie použité na starostlivosť o verejné priestranstvá.
Týmto krokom sa
zároveň zjednotí
vedenie ľudí, nakoľko doteraz časť
zamestnancov pôsobila pod obcou a
časť pod s.r.o. Spoločnosť Lozorno,
s.r.o. a jej vedenie
teda bude kompletne zodpovedné za
správu a údržbu verejných priestranstiev.
Ešte do tejto zmeny sa však na jar
stihlo urobiť ďalší kus práce, ktoré boli navrhnuté
a naplánované v
komisii životného
prostredia pri obecnom zastupiteľstve. Vysadili sa lipy na
Karpatskej ulici (zámerne sme vybrali
kvitnúce stromy, aby sme aj včielky potešili), okrasné čerešne pri cintoríne, začali s obnovou výsadby a okolia pomníka padlým osloboditeľom na Rusnákoch
nad priehradou, vysadili sa ruže na
Potočnej ulici, začalo s prihnojovaním
existujúcich stromov a rastlín a ich
údržbou. Pribudnú aj ďalšie kvetináče
na stĺpoch verejného osvetlenia a ďalšie

milé kvitnúce prekvapenia.
Kvôli údržbe sa zakúpilo v apríli aj auto
na čistenie ciest a chodníkov a na
polievanie verejnej zelene. Okrem
toho vedenie Lozorno s.r.o. v kooperácii so zamestnancami obecného úradu
začali v marci pracovať na detailnej sumarizácii a pláne údržby verejnej zelene,
aby to všetko malo koncept a na nič podstatné sa nezabudlo.
Tým sme ale zďaleka tento rok neskončili - plánujeme už teraz ďalšie výsadby
na jeseň, vrátane podpory realizácie výsadby pre obyvateľov na priestranstvách
medzi domami a chodníkmi či cestami
či plánu vysadiť alej stromov popri ceste
na vstupe do Lozorna.
A verím, že sa podarí zamestnancom
obecného úradu v najbližších týždňoch
vyhlásiť aj súťaž o najkrajšiu predzáhradku či balkón. Tak sa poponáhľajte aj
vy - nech je Lozorno „najkrajší dzedzinú na Záhorí“.
Text a foto: Ľubomír Jochim, predseda komisie životného prostredia a poslanec OZ

Máme to tu
„pjekné“
Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapájajú
do skrášľovania našej obce. Nové stromčeky a
kvetinové záhony sú malebné a oku lahodiace.
Vždy keď idem okolo kvitnúcich kvietkov sa
pokochám ich krásou a rozmanitosťou a teším
sa každej novej výsadbe v Lozorne. Máme to
tu „pjekné“ a verím, že to bude ešte krajšie a
aj naši mladí sa tak naučia vzťahu k prírode
a estetike.
M.D., občianka Lozorna

Parčík pred obecným úradom
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Z dejín Lozorna: Skutočný príbeh

Aj v minulosti mali ľudia svoje trápenia.
Neraz ich spájala len bieda a modlitba. Napriek tomu žili v pokore a v ochote pomáhať
si. Čiastočne o tom vypovie aj tento príbeh.
Na fotografii Vendel
Turaz, narodený v r.
1884, s manželkou Ernestínou, nar. r. 1888,
ktorá zomrela v r. 1918
na týfus.

nostníci nemuseli
narukovať. Predával predovšetkým
potraviny, cukor,
ale tiež tabak, petrolej a iné. Obyvatelia Lozorna si
veľa
základných
potravín dopestovali, ako strukoviny,
obilniny, zemiaky,
kapustu, repu. Gazdinky cukrovú repu
nastrúhali do cesta,
čím ho prisladili, lebo cukor bol
drahý. Múka tiež
bola drahá, preto
často do cesta primiešali zemiaky.
Piekli sa obľúbené
krumpolové tašky
(štrúdle). Zo strany
úradov počas I. svet. vojny, dochádzalo
aj k rekvirácii dopestovaných poľnohospodárskych plodín pre rodiny, čo zostali
bez otcov a trpeli biedou. Neskôr tieto
rodiny dostávali potravinové lístky tzv.

podárskej krízy v tridsiatych rokoch bol
veľký úpadok v poľnohospodárstve i v
priemyselnej výrobe. Rástol počet vysťahovaných i nezamestnaných. Ženatí
- nezamestnaní dostávali žobračenky v
hodnote 20 Kč. Chlieb stál 2 Kč. Rodiny
sa nezasýtili, ani obchodník veľa nezarobil. Často dával obchodník p. Vendel
Turaz na „vírku“. Na pomoc mal dve
knižky. V jednej cez deň zapisoval dlžníkov a druhú bral do ruky večer. Bola to
modlitebná knižka (obrázok v prílohe).
Konkurentom mu v tom čase bolo aj
Potravné družstvo. Pre členov zabezpečovalo nákup tovaru, ale aj výkup produktov. Pán Vendel Turaz sa nakoniec
živil roľníctvom. Kúpil si kone a obchod
prevzala druhá manželka, ktorá sa za
vdovca vydala. Rozália Turazová rod.
Biksadská z Gajar, mala živnosť na predaj strižného materiálu, dnes by sme
hovorili metrový textil alebo galantéria.
Na ich vrátkach sa roky rokúce robil na
sviatok Božieho Tela, poľný oltár. Zdobený bol zelenými halúzkami a poľnými
kvetmi.
napísala: T.M., foto: rod. archív Ernestíny
Urbaničovej rod. Turazovej a M.M.

Zľava deti Timotej
nar.1911, Štefánia, Vendel - oktavan kňazského semináru, zomrel
22 ročný, Alžbeta nar.
r.1914, (v dospelosti vydatá za Imricha
Dujniča).
Pán Vendel Turaz podnikal ako živnostník Modlitebná knižka p. Turaza z r. 1896
od r. 1911. Mal obchod
oproti Floriánkovi. Počas prvej svetovej žobračenky predovšetkým na múku.
vojny mal obchod otvorený, lebo živ- Ražná bola na chlieb, pšeničná a kukuričná na posúchy a
kaše. Koncom vojny
až 386 ľudí v Lozorne bolo odkázaných
na štátnu pomoc
formou potravinových lístkov, ktoré si
v obchode menili za
najnutnejší artikel.
Obyvatelia v Lozorne si často boli kresťansky nápomocní,
navzájom obdarovali
chudobných. V Lozorne nikoho zomrieť
hladom v tom čase
nenechali.
Obchod na Novej ulici oproti Floriánkovi

Po vojne i počas hos-

Pán V. Turaz odpočíva na miestnom cintoríne

Ak niekto má zaujímavú starú
fotku zachytávajúcu kultúrny,
spoločenský, rodinný život v
obci, resp. podobu obce, nech zavolá alebo napíše na obecný úrad.
Sme tesne pred spustením historického pamäťového portálu, len
potrebujeme viac fotografií. Vopred ďakujeme!
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PORADŇA
STAVEBNÉHO ÚRADU
Často sa na tunajší úrad obracajú občania s požiadavkami
na vysvetlenie prípadne potvrdenie, že nehnuteľnosti, ktoré
vlastnia sú prístupné z komunikácie, pre potreby dokladovania potrebného bankám pri financovaní nehnuteľností, či
prefinancovaní.
V súčasnom obsadení obecného úradu tiež začala obec riešiť
značné investície do vlastnej infraštruktúry, najmä do opráv
a budovania ciest či chodníkov. V tejto súvislosti rieši obecný
úrad zložité majetkovoprávne vzťahy k pozemkom pod cestami vo vlastníctve obce, ktorých riešenie bolo doteraz prehliadané.
Ako je to teda so vzťahom obce ako vlastníka ciest k pozemkom pod nimi?
Do pôsobnosti územnej samosprávy prešli vo viacerých etapách právomoci v oblasti pozemných komunikácií, základného a stredného školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí a pod.
Spolu s decentralizáciou pôsobností zo štátu na územnú samosprávu prebiehal aj proces decentralizácie majetku, ktorý
súvisel s vykonávaním jednotlivých kompetencií.
S prechodom kompetencií prešiel do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov aj príslušný majetok štátu, prostredníctvom ktorého štát svoje kompetencie vykonával. Pri delimitáciách prechádzali na obce a vyššie územné celky aj stavby,
ktoré stoja na majetkovo neusporiadaných pozemkoch.
Uvedené skutočnosti súvisia s historickým vývojom pozemkového vlastníctva na Slovensku a nadradenosti užívacích a
im podobných právnych vzťahov nad vlastníckymi.
Podľa čl. 8 ods. 2 Ústavy z roku 1960 národným majetkom
boli, okrem iného, najdôležitejšie spoločenské zariadenia, ako
zariadenia zdravotnícke, školy. Vymedzenie pojmu národného majetku podľa vtedy platného Hospodárskeho zákonníka
konkrétne § 68 bol ešte širší. Vzťahy medzi štátom a štátnymi
socialistickými organizáciami k všetkému národnému majetku, vrátane pôdy, boli podľa § 64 Hospodárskeho zákonníka
založené na inštitúte správy.

vo verejnom záujme vyvlastniť pozemky zastavané stavbami, ktoré boli pred 1.10.1995 vo
vlastníctve štátu, a pri ktorých dosiaľ neprišlo
k majetkovoprávnemu vyrovnaniu. Návrh na
vyvlastnenie takýchto pozemkov mohla podať
obec najneskôr do 31.12.2000. Obce toto ustanovenie nevyužívali vzhľadom na zdĺhavý proces dodatočného vyvlastnenia, na ktorý bolo potrebné zabezpečiť vypracovanie nových
geometrických plánov, preukázanie vlastníctva dotknutých
vlastníkov a následne pre nesúhlas vlastníkov pozemkov s ich
predajom.
Ďalším právnym predpisom, ktorý rieši predmetnú problematiku je zákon SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Podľa § 11 ods. 24 cit.
zákona je možné, aby Slovenský pozemkový fond alebo iný
správca pozemkov vo vlastníctve štátu v konaní o pozemkových úpravách poskytol v obvode pozemkových úprav vlastníkovi iný pozemok štátu za pozemok v jeho vlastníctve, na
ktorom sa nachádzajú stavby vo vlastníctve štátu, obce a vyššieho územného celku, ako sú cestné komunikácie, železnice
a vodné plochy.
Z vyššie uvedených dôvodov zákona 66/2009 umožnil riešiť
problematiku usporiadania vlastníctva k pozemkom nachádzajúcim sa pod stavbami v rámci pozemkových úprav ako
štandardný nástroj usporiadania vlastníctva v tom ktorom
katastrálnom území. Obec a vyšší územný celok môžu prispieť k riešeniu usporiadania vlastníctva zámenou pozemkov
v ich vlastníctve. Súčasne však uvedený zákon stanovil v ust.
§ 4 ods. 1 uvedeného zákona, že ak nemá vlastník stavby ku
dňu účinnosti tohto zákona k pozemku pod stavbou zmluvne
dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku
pod stavbou užívanému vlastníkom stavby dňom účinnosti
tohto zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu
alebo zmenu stavby, ak ide o stavbu povolenú podľa platných
právnych predpisov, ktorá prešla z vlastníctva štátu na obec
alebo vyšší územný celok. Podkladom na vykonanie záznamu
o vzniku vecného bremena v katastri nehnuteľností je súpis
nehnuteľností, ku ktorým vzniklo v prospech vlastníka stavby
právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

Tomáš Tuma,
Podľa § 66 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka a § 7 vyhlášky
vedúci oddelenia územného plánovania a stavebného úradu
Profesionálny servis - seriózna cena - záruka odbornosti prax od roku 1996
FMF č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku bola
organizácia povinná previesť správu tej organizácii,
ktorá ju potrebuje pre svoju činnosť. Podľa § 3 ods.
4 vyhlášky FMF č. 156/1975 Zb. bolo povinnosťou
previesť správu nehnuteľného majetku na organizádodávka a montáž nových okien a dverí
ciu určenú právoplatným územným rozhodnutím.
nastavenie okien - premazanie a opravy kovania
Obdobná povinnosť sa vzťahovala na prevod správy
na príslušný národný výbor k pozemkom, určeným
výmena tesnenia - výmena skiel
podrobným územným plánom pre sústredenú bytovú výstavbu a k pozemkom, určených v zozname
žalúzie; sieťky okenné; sieťky dverné; roletky...
pozemkov pre výstavbu rodinných domov.

Profesionálny servis okien

0902 876 543

Vzhľadom na vyššie uvedené mohlo dochádzať k výstavbe zariadení spadajúcich pod pojem národného
majetku aj bez majetkovoprávneho usporiadania
vlastníctva stavby s pozemkom pod ňou.

!! Akciové Ceny - Nepreplácajte !!

Pokusom o riešenie aj tejto situácie bolo prijatie zákona NR SR č. 199/1995 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Ustanovenie § 141 stavebného zákona umožňovalo

Profesionálny servis - seriózna cena - záruka odbornosti prax od roku 1996
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Červený domček
cieľ mnohých turistov, cyklistov i rodinných prechádzok
Ľahký prístup k čarovnému miestu
umiestnenému v blízkosti Lozorna a
Stupavy nabáda k príjemnému stráveniu voľného času na čerstvom vzduchu. Rôznorodosť lesného porastu
zaujme na každom kroku. Červený
domček leží na križovatke s názvom
Lintavy. Malokarpatské lesy sa vám
tu predstavia v plnej kráse, navyše si
užijete dlhý zjazd v objatí lesnej flóry
a fauny.
Z Lozorna vedie príjemný chodníček nad vodnou nádržou značený turistickou žltou značkou. Najvyšším
miestom prvej časti je Ohek (377m n.
m.), za ním lesná cesta klesá vedúc po
Červený domček na Lintavách. Ďalšia
možná trasa značená zelenou turistickou značkou je od vodnej nádrže – Rusniaky - Močiarna, pri Suchom Potoku a
napája sa na žltú značku. Ciest je viacero, záleží od začiatku a dĺžky prechádzky.

História
Červený domček postavili v šesťdesiatych rokoch Štátne lesy ako núdzovú
útulňu pre drevorubačov, poľovníkov a

lesných pracovníkov. V minulosti sa na tomto mieste nachádzali mangánové bane a ťažil sa v okolí urán. Mangánové
zrudnenie v Malých Karpatoch
sa nachádza medzi Borinkou,
Stupavou, Lozornom a Jablonovým. K objaveniu došlo približne v rokoch 1870-1874. Za
prvej svetovej vojny sa vyťažilo
z ložísk v Lozorne a Stupave
20 000 ton rudy. V minulosti
sa rozsiahlejšia ťažba mangánu
vykonávala aj v lokalite Červený domček. Svedkom toho
sú početné zavalené štôlne. Z
banských diel sú známe názvy
dvoch a to Dolnej a Hornej Ľudovít štôlne. Horná Ľudovít
štôlňa, dlhá 90m a Dolná Ľudovít štôlňa,
dlhá 114m.
Spracovala: Gabika Ulehlová,
zdroj: internet

Mláďatá v prírode sú ohrozené, doprajte im kľud
Jar je obdobím pokoja po zime i prebúdzania prírody. Zver načerpáva silu a zároveň privádza na svet mláďatá. V súčasnosti
sa väčšina ľudí snaží vyhnúť sociálnym kontaktom v mestách
a útočisko nachádza v prírode. Aj v našej obci však ide o enormne zvýšený pohyb turistov, motorkárov, štvorkolkárov i psíčkarov v lese a to so sebou prináša aj negatívne dôsledky.
Poľovníci s PZ Podhorie, ktorí sa stretávajú v prírode denno-denne s veľkým množstvom ľudí, osádzajú pre edukáciu
a osvetu tabule s plagátmi na najfrekventovanejších miestach
pri vstupe do extravilánu obce, na obecných nástenkách, na
cyklotrasách či turistických trasách alebo miestach na táborenie.
Napriek upozorneniam mnohých poľovníkov, či samospráv,
ľudia nerešpektujú prírodu a zver v nej. Výsledkom sú žiaľ narastajúce straty na voľne žijúcej zveri, ktorá hynie po útoku
psov či po strese neustálym vyrušovaním spôsobeným ľuďmi.
Aj domáci miláčikovia sú šelmy a keď naplno podľahnú ich
prirodzeným inštinktom, stávajú sa neovládateľní. Častokrát s
dôsledkom vážnych poranení, alebo smrti dospelej zveri. Práve narodené mláďatá sú ešte ľahšou korisťou. Za to však nesú
zodpovednosť ich majitelia.
Enormne zvýšený pohyb ľudí v prírode nemá za následok len
smrť, či stres zvierat, ale aj zakladanie ohňa a následne vznik
požiarov, ktorých bolo za posledné dni neúrekom. Táborením na nepovolených miestach, pohybom mimo turistických
chodníkov, hlučným správaním a bezohľadnosťou niektorých
majiteľov psov a návštevníkov lesov tak dochádza k porušovaniu nielen zákona o ochrane prírody a krajiny, ale aj o poľovníctve, či zákona o lesoch.
Vyzývame preto verejnosť, správajte sa ticho a ohľaduplne.
Nepríde tak k zbytočným úmrtiam voľne žijúcej zveri a tiež
nebudeme musieť z lesov odvážať desiatky ton odpadu po nezodpovedných, alebo hasiť požiare!

Lesu a lovu zdar!!!
Vlasta Kottesová , PZ Podhorie

Je jar
a my sa
rodíme
VYKRAČUJTE
POTICHU

PSÍKA DRŽTE
NA VÔDZKE

NECHYTAJTE NÁS
V HNIEZDACH

V tomto období (apríl – jún) prichádzame na svet MY MLÁĎATÁ divej zveri
a vtákov. Doprajte nám ľudkovia pokoj, bezpečie a láskyplnú starostlivosť našich rodičov.
Po lese vykračujte potichu, psíka držte na vôdzke, nechytajte nás v hniezdach, ani v tráve,
kde nás mama iba nachvíľu odložila.

Les patrí všetkým. Les patrí životu.
www.polovnickakomora.sk

POĽOVNÍCTVO
MÁ ZMYSEL
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SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU
PREDZÁHRADKU, OKNO, BALKÓN

Lozorno v rozkvete
“Nahoďte” priestor pred Vaším domom/okná/balkón do
“kvetinového jarného/letného šatu” a prihláste sa
do jedinečnej súťaže so zaujímavými cenami!

O víťazoch rozhodne odborná komisia

Prihlasovanie: do 20. mája
Hodnotenie: koncom júna (komisia si príde
pozrieť Vašu predzáhradku/okná/balkón)
Slávnostné vyhlásenie víťazov (1., 2., 3.
miesto): počas letných hodov

Prihlásiť sa môže každý bez rozdielu veku e-mailom na:
centrum.kultury@lozorno.sk alebo vyplnením registračného
formulára a vhodením do schránky obecného úradu a miestnych potravín.

Lozorno v rozkvete
SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU PREDZÁHRADKU, OKNO, BALKÓN

Prihlasovací formulár
Meno a priezvisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefónne číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mailová adresa (nie je nutná) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyplnený formulár vhoďte do schránky obecného úradu a miestnych potravín najneskôr do 20. mája 2021
Spravodaj obce Lozorno, Ročník XIX, evidenčné číslo: EV 3213/09, číslo ISSN 1339-1593 | Vydavateľ: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno,
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