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zadarmo

O vďake a záväzkoch
Novoročný príhovor „staronového“ starostu

Milí Lozorňania, opäť tu máme čas Nového
roka, čas, kedy si oveľa intenzívnejšie spomenieme na svojich blízkych, rodinu, kolegov, priateľov.
Je tu čas, kedy svetlo nádeje v nás evokuje
nové predsavzatia, myšlienky, záväzky, ale
hlavne nádej na novú a lepšiu budúcnosť.
Máme čas po komunálnych voľbách, ktoré
vždy budú pre obec najdôležitejšou udalosťou. Udalosťou, ktorá určí smerovanie
a vývoj obce na najbližšie štyri roky. Obec
má znova starostu aj nové obecné zastupiteľstvo, ktorých čaká opäť veľa práce, verím,
že v prospech obce a občana.

Preto mi, milí občania, dovoľte ako „staronovému“ starostovi všetkým v prvom rade
z úprimného srdca poďakovať za dôveru
prejavenú vo voľbách. Volebný výsledok na
jednej strane je síce vec pekná, ale na strane druhej je to veľký záväzok. Záväzok, o
ktorom verím, že povedie k opätovnému
budovaniu a zveľaďovaniu našej obce.
Záverom mi dovoľte, vážení spoluobčania,
aby som vám zaželal v Novom roku 2015
veľa, veľa zdravia a rodinnej pohody, ale
hlavne, aby to bol rok splnených prianí...
S úctou
Ľubomír Húbek, starosta obce

Keď príde na lámanie chleba
Akí sme boli v predvečer roku 2015
Nebuďme falošne skromní a rovno si povedzme, že jednoznačne svetoví. Veď kto v
našich časoch nezáujmu o veci verejné sa
môže pochváliť bezmála 52-percentnou
účasťou na komunálnych voľbách?! Znamenitý výkon, a keby si Škótsko počínalo rovnako dobre v nedávnom referende, tak sú
teraz nezávislým štátom a môžu si na svoje
mince raziť hoci aj profil Adely Banášovej.
Pravdepodobne sme pochopili, že „nadávanie“ v rodinnom kruhu alebo krčme vecami

nepohne a že kvalita ľudskej pospolitosti
sa určuje vo veľkej miere zúčastnenosťou
jej členov, živosťou a otvorenosťou verejnej
diskusie a celkovou klímou dobroprajnosti.
Teda povestnej „lásky k svojmu blížnemu“,
čím sa ale dostávame na (zdanlivo) inú pôdu
duchovných hodnôt, ako ich Lozorňania
prežívali počas Svätohubertskej poľovníckej
omše.

cich poľovníkov z PZ „Podhorie“, nahodených do svojich zelených rovnošiat prezrádzala, že tentokrát pôjde o bohoslužby so
širším kultúrno-spoločenským dozvukom,
čo priviedlo do kostola aj „príležitostných“
návštevníkov, vrátane aj tých mimo hniezda
cirkvi. Deň po voľbách totiž naši muži v zelenom vzdávali poctu sv. Hubertovi, patrónovi poľovníkov a poľovných psov.

Už len prítomnosť pred kostolom postávajú-

pokračovanie na str. 6

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

Ohlasovňa požia- +421 905 912 976
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.
Lozorno, s. r. o.
Farské nádvorie po Svätohubertskej omši, aj s rituálne naaranžovanou obetnou srnou

poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne - 29.10.2014
OZ v Lozorne odporúča žiadosť obyvateľov
obce Lozorno o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na miesto v súkromnej materskej škôlke a hľadanie možností
umiestnenia detí do materskej škôlky riešiť
novému OZ v Lozorne.
OZ v Lozorne uznesením č. 47/2014 schvaľuje 1. zmenu rozpočtu na r. 2014 podľa
predloženého návrhu.
OZ v Lozorne neschválilo rozpočet obce na
r. 2015 a nasledujúce roky 2016 a 2017 v
zmysle zákona č. 583/2004Z.z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
OZ v Lozorne schvaľuje odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Železníc Slovenskej
republiky Bratislava, vedených v katastri
nehnuteľností spravovanom Okresným
úradom Malacky, katastrálnym odborom
pre okres Malacky, obec Lozorno, katastrálne územie Lozorno na liste vlastníctva
č. 782 vo výlučnom vlastníctve ŽSR ako
pozemok parcela registra „C“KN č. 8891/16
– zastavané plochy a nádvoria o výmere
546m2 a parcela registra „C“KN .č. 8891/19
– zastavané plochy a nádvoria o výmere
228m2, ktoré tvoria súčasť miestnej komunikácie, prepájajúcej Staničnú ul. a ul. Pri
majeri a súčasť verejného priestranstva
v predstaničnom areáli železničnej stanice obce Lozorno v cene podľa znaleckého
posudku ŽSR 8 000,- EUR bez DPH s tým,
že uvedené pozemky zostanú i naďalej využívané na verejnoprospešný účel.
OZ v Lozorne neschválilo odpredaj časti
obecného pozemku parc.č. 6098/3, odčleneného podľa GP č. 95/2004, vyhotoveného geodetom M. Foltýnkom, IPS –Geo
Malacky ako parcela č. 6098/8 (diel č.8)

- záhrada o výmere 136m2 v zmysle ust. §
9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov v cene 10 EUR/m2 pre žiadateľa Milana
Morávka, Borovicová 906, 900 55 Lozorno.
Ide o pozemok, ktorý svojím umiestnením a
využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou kupujúceho, ktorý zdedil po svoje
matke a v dobrej viere ho dodnes užíva ako
svoje vlastníctvo.
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku parc.č. 674, odčleneného
podľa GP č. 14023679-36/2014, vyhotoveného geodetom Miroslavom Žigom, Drotárska 41, Bratislava ako parcela č. 674/14- zastav. plocha o výmere 14m2 v zmysle ust. §
9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
v cene 10,- EUR/m2 pre žiadateľa Ing. Pavla
Hricu, bytom Orechová ul. 580/20, Lozorno. Ide o pozemok, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
s nehnuteľnosťou kupujúceho, ktorý ho v
dobrej viere užíva cca 40 rokov.
OZ v Lozorne schvaľuje odkúpenie pozemku p.č. 558/3 vo výmere 43m2 obcou
Lozorno za cenu 1,- EUR od vlastníkov p.
Novoveský Anton, Narcisova 38, Bratislava
a Novoveský František, Hviezdoslavova 75,
Stupava.
OZ v Lozorne schvaľuje vybudovanie verejnoprospešnej Stavby - okružnej križovatky
(ďalej len „Stavba“) na ceste 1.triedy medzi
Lozornom a Malackami v lokalite logisticko-priemyselného parku Lozorno v mieste
existujúcej odbočky k areálu logistického a
distribučného parku. Za týmto účelom obec
Lozorno zabezpečí užívacie práva k pozemkom nachádzajúcim sa pod zamýšľanou
stavbou resp. potrebným pre jej realizáciu
(ďalej len „Pozemky“) a zabezpečí vydanie

príslušných povolení (územné rozhodnutie,
stavebné povolenie).
Pričom všetku administratívnu činnosť potrebnú k získaniu predmetných povolení
finančne a personálne zabezpečí PointPark
Properties SK.
Realizácia Stavby sa za predpokladu súhlasného stanoviska spoločnosti PointPark
Properties SK, s.r.o., Poštová 3, 811 06
Bratislava, IČO: 36 856 720, zapísanej v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: s.r.o., vložka: 50358/B (ďalej
len „PointPark Properties SK“) ohľadom jej
participácie na výstavbe Stavby uskutoční tak, že stavebníkom bude spoločnosť
PointPark Properties SK (resp. ňou určená
spoločnosť zo skupiny PointPark Properties
(P3), ktorá Stavbu uskutoční výlučne na
vlastné náklady a obec Lozorno poskytne
spoločnosti PointPark Properties SK (resp.
ňou určenej spoločnosti zo skupiny PointPark Properties (P3) bezodplatne všetky potrebné súhlasy, resp. s ňou bezodplatne uzatvorí všetky potrebné zmluvy, bezodplatne
prevedie (postúpi) na spoločnosť PointPark
Properties SK práva a povinnosti stavebníka
z príslušného stavebného povolenia k Stavbe a v procese výstavby a kolaudácie Stavby
poskytne spoločnosti PointPark Properties
SK všetku požadovanú súčinnosť. V prípade, ak by spoločnosť PointPark Properties
SK nemohla z akýchkoľvek právnych či faktických dôvodov byť stavebníkom Stavby,
bude obec Lozorno v dobrej viere rokovať
s PointPark Properties SK o inom spôsobe
realizácie Stavby na náklady spoločnosti PointPark Properties SK,
- uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi
obcou Lozorno a spoločnosťou PointPark
Properties SK podstatne vo forme a s obsahom pripojeným k tomuto uzneseniu.

Ustanovujúce Obecné zastupiteľstvo v Lozorne – 1.12.2014
OZ v Lozorne
A . berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy
obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ľubomír
Húbek zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce Lozorno
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva:
OZ v Lozorne
A. poveruje poslanca Ing. Jaroslavu Bojkovskú zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.
5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č.
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369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
B. schvaľuje poverenie starostom obce za
zástupcu starostu: Adrianu Jánošovú
OZ v Lozorne
A. zriaďuje komisie, a to nasledovné:
- Finančno-ekonomická
- Výstavby, dopravy, životného prostredia
- Športová
- Kultúry a spolupráce so spoločenskými
organizáciami
- Školská a spolupráca s mládežou
- Sociálno – zdravotná, verejného poriadku, bezpečnosti a riešenie konfliktných
situácii
- Na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
B. volí

1. Komisia: Finančno-ekonomická
Predseda: Ing. Mgr. Juraj Vlček
Členovia: Ing. Peter Šimonič
Ing. Jaroslava Bojkovská
Mgr. Dana Rušinová
Mária Kovarovičová
2. Komisia: Výstavby, dopravy, životného
prostredia
Predseda: Ing. Jaroslava Bojkovská
Členovia: Anton Zeman
Radoslav Došek
Mgr. Luboš Tvrdoň
Mgr. Dana Rušinová
Ing. Júlia Trutzová
Vlasta Hubková
Ing. Marián Beleš
Ing. Mária Oravcová
pokračovanie na str. 3
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6. Komisia: Sociálno - zdravotná, verejného poriadku, bezpečnosti a riešenie konfliktných situácii
Predseda: Anton Zeman
Členovia: Adriana Jánošová
Viera Želipská
Jozef Durec
Gabriel Pyšný

3. Komisia: Športová
Predseda: Mgr. Branislav Šedivý
Členovia: Ing. Peter Šimonič
Jozef Haramia
Vladimír Matúšek
Rudolf Sirota
Ing. Ján Foltýn
Alojz Dvoran
4. Komisia: Kultúry a spolupráce so spoločenskými organizáciami
Predseda: Adriana Jánošová
Členovia: Mgr. Barbora Hurajová
Ing. Peter Šimonič
Mgr. Luboš Tvrdoň
Ing. Katarína Straková
Zlatica Škopeková
PhDr. Oľga Božecová
5. Komisia: Školská a spolupráca s mládežou
Predseda: Mgr. Dana Rušinová
Členovia: Radoslav Došek
Mgr. Branislav Šedivý
Lucia Hájniková

Zomreli

OZ v Lozorne nezriaďuje obecnú radu.
OZ v Lozorne schvaľuje sobášiacu: Adrianu
Jánošovú

Klímová Marta
Veselovský Jozef
Stríbrnský Štefan

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

16
19
19
22
22
19
17
21
19
30
27
23

13
16
25

Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity,
knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká

Plasty

23

Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.),
PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich
prostriedkov,
šampónov,
aviváže, destilovanej vody, tekutých
mydiel, bandasky neznečistené olejom
a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových
štiav a ostatné fľaše s označením PP),
LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z
pracích práškov, fólie zo stavebnín a
pod.), LLD-PE fólie (tzv. strečové fólie)

Na zber papiera a plastov slúžia na tento
účel určené nádoby alebo vrecia, pričom
papier a plasty sa zbierajú samostatne.
Prázdne vrece dostane na výmenu domácnosť, ktorá vyloží v deň odvozu plné
vrece. V prípade potreby je možné získať
vrecia aj na mestskom, resp. obecnom
úrade. Nádoby a vrecia s odpadom musia
byť v deň vývozu pripravené k manupulácii o 5:00 hod., prípradne deň vopred.
Prosíme Vás o dôkladné triedenie
odpadov, prispievate tým k ochrane
životného prostredia a úspore druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu
a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.

Narodili sa
Lančarič Leoš
Vrbiar Filip
Suchánek Dávid
Sirota Damian
Prvý Štefan

Nezbiera sa: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), povoskovaný papier, celofán, prepisovací papier,
lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti
papierových výrobkov

7

11

75 rokov
67 rokov
82 rokov

OZ v Lozorne určuje v súlade so zákonom
NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu vo výške 2 414 EUR/
mes. a zároveň súhlasí s preplatením riadnej dovolenky za r. 2014.

Papier

Papier

Spoločenské okienko

7. Komisia: Na ochranu verejného záujmu
pri výkone verejných funkcionárov
Predseda: Ing. Mgr. Juraj Vlček
Členovia: Mgr. Dana Rušinová

Kalendár odvozu separovaného odpadu 2015
Plasty

Spravodaj obce Lozorno

Nezbiera sa: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a
nápojov), linoleum, guma, kabelky,
molitan, plastové obaly znečistené
olejovými a ropnými látkami

Plastové fľaše odporúčame stláčať, aby sa čo
najviac využila kapacita nádoby alebo vreca.

Darcovia krvi zo dňa
19.10.2014
Laličková Emília
Láni Lukáš
Krejči Marek
Krejčiová Viera
Klíma Ivan
Drahoš Rastislav
Matejovič Marek
Matejovič Jozef
Fabian Vladimír
Gerboc Michal
Barcík Ivan
Bordáč Rudolf
Lehman Fedor
Hrica Juraj
Sirotová Oľga
Rybár Jozef ml.
Šimonič Peter ml.
Všetkým zo srdca ďakujeme!
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Hlas verejnosti
Otázka na novozvolené poslanecké zastupiteľstvo:
Každý zástupca, resp. zástupkyňa ľudu
deklaruje, že si želá reprezentovať aktívnych občanov, ktorí upozorňujú na nedostatky, žiadajú vysvetlenia a zdôvodnenie
konkrétnych stratégií, taktík a rozhodnutí. Už zďaleka nie každý/každá robí maximum pre to, aby zostali v kontakte so
svojimi voličmi aj po úspešných voľbách.
Radi by sme sa teda dozvedeli, ako, kedy
a kde sa dá stretnúť s jednotlivými novozvolenými poslancami a poslankyňami
a prebrať vytýčené otázky, ale aj počuť o
prioritách ich poslaneckého mandátu.
Plánujú sa aj nejaké dopredu oznamované
stretnutia s obyvateľmi Lozorna? (občianka Lozorna)
Odpovede:
Stretnúť s občanmi sa môžeme na každom
obecnom zastupiteľstve, ktoré je verejné.
Stretnúť sa dá samozrejme aj mimo zastupiteľstiev, ak ma oslovia, nie je problém sa
stretnúť . A samozrejme môžu so svojimi
otázkami prísť ku mne domov do Kozinca. Treba ešte upozorniť, že je tu tiež mail
schránka branislav.sedivy@lozorno.sk.
Branislav Šedivý
Pred voľbami som v mojom propagačnom
materiáli uverejnil moje telefónne číslo
aj email. Ktorýkoľvek občan Lozorna ma
môže kontaktovať so svojim problémom.
Ak to bude v mojich silách, rád každému
pomôžem. Zároveň budem veľmi rád, ak by
zastupiteľstvo schválilo vysielanie zasadnutí na internete, aby zvolení zástupcovia boli
pod kontrolou verejnosti.
Ľuboš Tvrdoň
V prvom rade sa chcem všetkým voličom
poďakovať za prejavenú dôveru a podporu
vo voľbách. Ako radový občan Lozorna som
mal možnosť od známych občanov, kamará-

tov, rodiny, dozvedieť sa, čo ich ťaží, s čím
sú nespokojní. Teraz ako poslanec obecného zastupiteľstva môžem pomôcť. Budem
rád, ak aby sa ktorýkoľvek občan našej obce
mal záujem porozprávať, debatovať, informovať ma o svojich požiadavkách, môže
ma kontaktovať telefonicky, pri osobnom
stretnutí alebo mailom. Zároveň chcem
pripomenúť občanom, že všetky zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné,
občania majú možnosť dozvedieť sa, čo sa
rieši v našej obci, s akými problémami sa
zaoberáme, poprípade sa zapojiť do daných
tém. Pre kontakt uvádzam: Anton Zeman,
Hlboká 958/50, tč: 0903 714 823 mail:
drevo-Interier@stonline.sk
Anton Zeman
Moja odpoveď na otázku je taká, že: kontakt s voličmi tu určite je a bude, a to takou
formou, že napríklad každý poslanec má
na stránke svoj verejný e-mail, prostredníctvom ktorého sa dá kedykoľvek kontaktovať. V mojom prípade, ak by to bolo
potrebné, môžem si dohodnúť aj osobné
stretnutie s občanom – občanmi, prípadné
oslovenie na ulici v Lozorne je možnosť.
Ďalšia možnosť je, že každý mesiac sa koná
verejné zasadanie obecného zastupiteľstva,
kde môže prísť každý občan a v bode rôzne –
diskusia, je priestor na komunikáciu medzi
občanmi a poslancami. Aby som to zhrnul,
priestor a možnosti na komunikáciu tu sú,
len by som bol veľmi rád, aby ich ľudia viac
využívali.
Radoslav Došek
O mojich poslaneckých prioritách sa mohli
občania dozvedieť už z predvolebného letáku. Mojou prioritou je vytvoriť z Lozorna
tzv. „Deťom priateľskú komunitu“. Je to
program Nadácie pre deti Slovenska, ktorý
zatiaľ realizujeme v 6 samosprávach po celom Slovensku a tou ďalšou by mohlo byť
Lozorno. Ide o to, aby sa v našej obci robili a

Poslanci obecného
zastupiteľstva - kontakty
Jaroslava Bojkovská, Ing.

jaroslava.bojkovska@lozorno.sk

Radoslav Došek

radoslav.dosek@lozorno.sk

Adriana Jánošová

adriana.janosova@lozorno.sk

Dana Rušinová, Mgr.

dana.rusinova@lozorno.sk

Branislav Šedivý, Mgr.

branislav.sedivy@lozorno.sk

Peter Šimonič, Ing.

peter.simonic@lozorno.sk

Ľuboš Tvrdoň, Mgr.

lubos.tvrdon@lozorno.sk

Juraj Vlček, Ing., Mgr.

juraj.vlcek@lozorno.sk

Anton Zeman

anton.zeman@lozorno.sk
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financovali také aktivity a investície pre deti
a mladých ľudí, ktoré vychádzajú z ich reálnych potrieb. Teda nie to, čo si my poslanci,
či starosta myslí, ale čo je naozaj potrebné.
A na to, aby sme to zistili, aj spolu s kolegami Luciou Hájnikovou, Braňom Šedivým
a Radom Došekom z Komisie školskej a pre
prácu s mládežou, pripravíme stretnutie so
všetkými občanmi, ktorých sa táto problematika týka. Podnety mi však môžu občania
posielať aj na mailovú adresu, ktorá je na
webe Lozorna alebo nechať odkaz s kontaktom na seba na OÚ.
A rozprávať sa chceme najmä s deťmi a mladými. Mapovanie potrieb a následné vytvorenie zmysluplných plánov na ich riešenie
budeme robiť pod odborným dohľadom
mojich kolegov z nadácie. Naša komisia sa
po prvý raz stretla 15. decembra 2014 a v
priebehu januára sa dozviete, ako ideme
ďalej pracovať, pričom tie najakútnejšie
problémy už dnes poznáme. Verím, že sa
čoskoro s občanmi stretneme a nájdeme
zaujímavé riešenia pre to, aby deti a mladí
mohli v Lozorne prežiť šťastné a inšpiratívne detstvo, a aby sa tu v dospelosti buď usadili alebo sa sem vždy radi vracali a pomáhali mu hoci aj z iného konca sveta. Tešíme sa
na spoluprácu s vami.
Dana Rušinová
Som otvorená sa s obyvateľmi obce kontaktovať, či už prostredníctvom mailu alebo aj
osobne. Stačí mi na OÚ nechať odkaz s kontaktom a dohodnem si stretnutie. Samozrejme aj na zastupiteľstve. Ale mám aj návrh.
Čo keby občania viac využívali schránku na
OÚ, kde môžu poslancom zanechať otázky a
odkazy? Vždy na zastupiteľstve by sme na
základe požiadaviek reagovali a tak lepšie
s občanmi spolupracovali. Veď sme tu pre
nich.
Adriana Jánošová

Termíny zasadnutí OZ
na rok 2015
• Január 21.1.2015
• Február 25.2.2015
• Marec 25.3.2015
• Apríl 29.4.2015
• Máj 27.5.2015
• Jún 24.6.2015
• Júl prázdniny
• August prázdniny
• September 23.9.2015
• Október 28.10.2015
• November 25.11.2015
• December 16.12.2015
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné, konajú sa vždy v
stredu v čase o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Lozorne, pokiaľ nebude vopred dohodnuté inak.
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Adventný koncert naplnil kostol aj srdcia
Monika
Masarovičová a Pavol
Bodnár
uviedli
niekoľko piesní
z ich spoločného
albumu Kolobeh
dňa a noci. Monikine vlastné texty doprevádzané
hudbou a improvizačným majstrovstvom Pavla

Bodnára vnikajú do hĺbky ľudskej duše a
dotýkajú sa jej podstaty, dávajú odpovede,
zanechávajú otázniky.
V polovici koncertu zaznelo Adagio (Adagio
in G minor) od Tomasa Albinoniho v podaní
Slovenského kvarteta.
Koncert ukončila Monika Masarovičová
piesňami Hallelujah, opäť s vlastným textom a Schubertovou skladbou Ave Maria,
ktoré doprevádzali všetci interpreti.

Slovenské kvarteto zahájilo koncert skladbou Largo

Neutíchajúci
potlesk
zaplneného
kostola si vyžiadal
prídavok. Nádherná
hudba a spev sa vznášali z nášho chrámu k
ľuďom a do nebies k
Bohu.

V sobotu 13. decembra 2014 usporiadal
Farský úrad Lozorno spolu s Centrom kultúry v našom kostole adventný koncert.
Účinkovalo v ňom Slovenské kvarteto
(sláčikové kvarteto v zložení Július Šoška umelecký vedúci, Eduard Pingitzer, Martin
Ťažký, Jozef Horváth) a speváčka Monika
Masarovičová s klavírnym doprovodom
Pavla Bodnára.
Koncert otvorilo Dvořákovo Largo (časť
zo symfónie č. 9, e-mol, nazývanej aj Novosvetská) a Bachova skladba Air (druhá
veta zo suity č. 3 D dur).

Ida Marťáková,
Foto: Vladimír Špaček

O hlboký umelecký zážitok sa taktiež postarali Pavol Bodnár (klavír) a Monika
Masarovičová (spev)

Nech je pieseň táto večná modlitbou za domovinu...

Saxofonisti M. Havel a M. Jurových v doprovode
P. Zajačka spestrili program a rozospievali sálu

...nieslo sa sálou CK v Lozorne dňa 5. decembra 2014. Členovia JDS v Lozorne si
urobili Mikulášsky večierok. A ako je už u
nich dobrým zvykom, keď sa rok s rokom
stretáva, pozvali všetkých členov, ktorí v
tom kalendárnom roku oslávili okrúhle jubileum. Teraz ich bolo 31. V úvodnej časti
sa im prihovorila predsedkyňa ZO M. Kelečínová. Vyzvala prítomných, aby si minútou
ticha uctili zosnulé členky, G. Lányiovú a
M. Klímovú. Potom sa prítomným prihovoril starosta Ľ. Húbek a poďakoval za dôveru
a opätovné zvolenie do funkcie. Krátkym
príhovorom pozdravil všetkých tiež p. farár
V. Sabo. Krásne recitácie predniesli detičky
z MŠ s p. riaditeľkou Uhliarovou. Vynoveným programom prispeli aj spevácka
skupina „Enem tak“ a nasledovalo zosúla-

dené duo zo skupiny Loza - H. Havlíková a
V. Foltýnová. Prekvapením boli saxofonisti
M. Havel a M. Jurových. Vystúpenie ukončili naše ženy speváčky. Ako uviedla M. Lančaričová, že „Ešte furt“. Stále by sa chceli
so spevom rozlúčiť, ale vždy príde výzva a
oni ju neodmietnu. Ich pesničky mierili aj
tento raz prítomným priamo do srdiečka
a nejednému sa objavila slza dojatia v oku.
Vystúpenia doprevádzal na harmonike
P. Zajaček. Našim jubilantom pogratulovali
a krásnu kvetinu odovzdali členky výboru
p. M. Kelečínová, J. Masárová a A. Hájková. Vinš predniesla p. Š. Mundoková. Program trefne konferovala p. M. Lančaričová.
S prianím „Daj Boh šťastia tejto zemi“ sa
ukončil kultúrny program a pokračovalo

sa chutným občerstvením, na ktoré prispel
Obecný úrad a hlavne jubilanti nápojmi a
veľmi chutnými koláčmi. Námaha, ktorú
tentokrát v š e t k y členky výboru vynaložili, bola korunovaná radosťou z vydarenej
akcie. Bolo milé stretnúť sa aj s priateľmi,
ktorí dlhší čas zo zdravotných dôvodov na
spoločenské akcie nechodili. Zavládla tam
radosť, pohoda a spokojnosť. Kiež by sme to
všetci precítili aj v nasledujúcom roku .

Starosta obce odovzdáva kvet najstaršej prítomnej
jubilantke A. Bukovskej

V. Foltýnová a H. Havlíková nám dokázali, že im to
na pódiu spolu ladí

Členka ZO JDS, Foto: Vojtech Valach
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Keď príde na lámanie chleba
dokončenie zo str. 1
Historickým protagonistom sv. Huberta bol
- podľa legendy - vzhľadný pohanský princ,
ktorý holdoval márnotratným radovánkam a lovu ako náruživej zábave – kým raz
takmer nezastrelil jeleňa so žiariacim krížom medzi parohami. Užasnutý klesol na
koleno, vypočul si hlas Ukrižovaného a uveril. Dal sa pokrstiť a život zasvätil evanjelizácii v oblasti belgických Ardén. Bol známy
pre svoj talent cítiť a súcitiť so zvieratami a
jeho kult sa spája s morálkou šľachetného a
ušľachtilého poľovníctva a filozofiou velebenia prírody.
Kostol sv. Kataríny, tentokrát tematicky
vyzdobený voňavými „chvojkami“ (povedané poľovníckou rečou), stal sa miestom
rituálu a liturgie Svätej omše. Stávame sa
súčasťou večného príbehu, kde všetko má
svoje miesto a sled, všetko je posvätné –
zároveň v tomto svete aj mimo neho. Tak
vnímame aj liturgické nádoby na oltárnom
stole, pripravenom pre slávnostný obrad
obety Eucharistickej hostiny: korporál na
zachytenie možných odrobiniek „Božieho
tela“ pri lámaní nekvaseného chleba, kalich
s purifikátorom, vélum a pallu na kalich, lavabo na umytie rúk či konsekračnú misku
s hostiami. Celá pôsobivá štruktúra omše
je určená na oslavu premenenia, prepodstatnenia ako najväčšieho tajomstva viery,
obdobu ktorého príroda nepozná. Tak sa
zúčastňujeme na procesoch pravdy, ktorej
povaha nepotrebuje vedecké dôkazy. A tak
by sa mal uzavrieť dialóg náboženstva a
(ateistickej) vedy.
Všetko je popretkávane význammi a symbolmi. Pri ustanovení sviatosti Eucharistie na Poslednej večeri Ježiš vychádzal z
prastarého symbolického obradu bratskej
lásky. Každý, kto patrí ku kresťanskej civilizácii, pozná, čo sa stalo v tú noc, keď bol
Kristus zradený: vzal chlieb, vzdával vďaku,
lámal ho a povedal... Vysvetlil význam a postup slávnosti a vyriekol slová premenenia.
A tak pod spôsobom chleba a vína obetoval
svoje telo a krv a dal ich za pokrm a nápoj
Dvanástim. Len vrúcna a bezpodmienečná
viera umožňuje skutočnú účasť na pravde a
radikálnej novosti Eucharistie a vzkriesenia
ako základu Evanjelia. Avšak obetná srna,
poľovníkmi starostlivo naaranžovaná na
nosidlách s podkladom z čečiny a umiestnená pred oltár, svedčí o tom, že kresťanstvo
nevzniklo na zelenej lúke, že vychádzalo z
prirodzených pohanských vier a zvyklostí.
Kniha Levitov, Levitikus, v Starom zákone,
kde nachádzame predpisy o obetách, je
toho písomným svedectvom. Mimochodom, ako prvý druh obety uvádza holokaustum (celostná zápalná obeť, pri ktorej bolo
treba obetovaný dar úplne spáliť na oltári).
Slovo neslávne prežíva ako pripomienka na
neodpustiteľný „hriech“ Holokaustu, keď sa
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nejako zabudlo na napomenutia sv. Pavla
(napr. v Liste Galaťanom) o nebezpečenstve
„pestovať“ menšinové rozdiely: „Nie je Žid
ani Grék“.
Svätú omšu celebroval miestny duchovný
otec, správca našej farnosti PaedDr. ThDr.
Vladimír Sabo, PhD. Muži v zelenom pripravili a vytvorili slávnostný obetný sprievod.
Celebrant oslovil prítomných krásnou homíliou o siedmich talentoch (dobová mena).
Zdôraznil v nadväznosti na talent sv. Huberta potrebu rozumieť svetu prírody, dôležitosť rozvíjania nadaní, ktoré sú nám dané
„od Boha“. Jednoducho povedané, neslobodno mrhať schopnosťami, ktorými sme
obdarení, nie je nič smutnejšie ako zakrpatený, premrhaný talent. Bola to výzva k novému pohľadu na seba a k vnímaniu nášho
spoločného sveta ako pozvánky a príležitosti. Pobožnosť doplňovali tóny lesníc, ktoré
sú neodmysliteľnou súčasťou poľovníckej
praxe a rituálov. Srdcom náboženstva je tiež
rituál i systém a liturgie spôsobujú, že vidíme veci bežne nedostupné, posväcujú a pozdvihujú život komunity. Dozvuk omše spôsobil aj to, že po bohoslužbe sa postávalo pri
kostole v družnej debate a cestou domov sa
niekde diskutovalo o ďalších svätých a ich
večnom odkaze.
Sv. Pavol, povolaný Kristom hlásať evanjelium, skončil ako najvplyvnejší. Prerazila žiarivá a bojovná osobnosť tohto „apoštola národov“, ktorý z daru bezpodmienečnej viery
vo vzkriesenie založil – skrze rituál, stieranie rozdielov a systém - jednu z najúspešnejších a vytrvalejších inštitúcii v dejinách
ľudstva - Cirkev. V tomto zmysle zostáva
sv. Pavol našim súčasníkom a jedinečným
príkladom trpezlivosti a vytrvalosti v dosiahnutí cieľa. Veď len spomeňme všetok

jeho listový styk s prvotnými kresťanským
obcami, kde varuje proti úzko straníckym
(parciálnym) tendenciám! A tie jeho misijné cesty, často sprevádzané nepochopením,
pohŕdaním, ba aj bičovaním alebo kameňovaním! Niekdajší Šavol, potom svätec a
kňaz, Pavol bol neúnavný v stavaní pevnej
hrádze, ktorá by spasila ľudstvo od egoizmu našej prirodzenosti a hluku vulgárnej
materialistickej kultúry. Aj o tom bolo nevyslovené poslanie Svätej poľovníckej omše.
Medzitým sa poľovníci presunuli na faru,
kde sa pripravilo spoločenské posedenie s
pánom farárom.
Na Katarínu sme sa poriadne zabavili: po
prestávke (kvôli nezáujmu verejnosti?!)
naši poľovníci vzkriesili tradíciu poľovníckej zábavy a okolo 150 plesajúcich im bolo
za to nekonečne vďačných. Samotní muži
v zelenom ale tvrdia, že za „všetko môže
žena“ (povestné francúzske cherchez la femme), ktorú ani tak nemusíme „šeršovať“
(hľadať), lebo je to naša najúspešnejšia poslankyňa Adriana Jánošová. Nielen že bola
animátorkou zábavy do skorých raných
hodín, ale aj doslova dušou (latinské anima
znamená „duša“) „vzkriesenia“ celého projektu. Poľovníkmi zabezpečené a osadené
vysokánske stromy (tentokrát išlo o družné
úsilie všetkých poľovníkov a kandidátov PZ
„Podhorie“ Lozorno o čo najlepšie ozdobenie sály) zmenili inokedy všedne vyzerajúce
priestory ŠK na nepoznanie. Bola pre túto
zábavu aj príslušne a slušne zariadená: stoly
zakryté zelenými obrusmi, dookola rovnaké
stoličky, všade vkusné a bohaté ikebany (za
prvé ďakujeme športovému oddielu a za tie
druhé šikovnej aranžérke Ivane Rusnákovej). Klobúk dole!
pokračovanie na str. 7

Lesničiari, predseda Kultúrnej komisie OZ Adriana Jánošová a predseda PZ „Podhorie“ Ján Haramia dávajú
zelenú poľovníckej zábave. Môžu za to práve lesničiari, že počas sv. omše panovala dôstojná slávnostná atmosféra a tiež zahájenie zábavy dostalo vďaka nim ten správny tón.
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Do nevšednej nálady dedinskej zábavy prítomných uviedli tóny lesníc a príhovory
tých najpovolanejších. „Vedúca“ zábavy Adriana Jánošová nezabudla na nikoho, keď
vyzdvihla aktívnu podporu zábavy obecným úradom a tiež sa poďakovala všetkým
poľovníkom „do slova a do písmena“ za obetavú nezištnosť pri prípravách na zábavu,
ale aj obecenstvu za to, že poctili podujatie
svojou jasajúcou a plesajúcou prítomnosťou. Predseda PZ Ján Haramia sa vo svojom stručnom otváracom príhovore jednoznačne prihlásil k ponímaniu moderného
poľovníctva ako plnenia svätohubertského
odkazu „zver nielen loviť, ale v prvom rade
chrániť“. Poslanie tradície poľovníckej zábavy vidí aj ako príležitosť pripomenúť si, že
degradácia nášho životného prostredia (lesy
plné odpadu a zneuctená zver) je aj morálnym, priam biblickým pádom.
Potom sa už mohla spustiť pôsobivá koncertná vložka, kde jednoznačne bodovali
hostia z Perneku, tanečná country skupina
Flash Taps Cloggers. Za sprievodu „hriešne“
dobrej hudobnej skupiny Relax z Radošoviec sa všetkým, aj tým „bez partnera“ parádne tancovalo. Nikto sa nenudil, nikto
nebol hladný ani smädný. Podávali sa danielčie medailónky (majstrovsky pripravené U
Celáka šéfkuchárkou p.Nerádovou ), potom
guláš (v réžii Pavla Húbeka a Jána Maixnera) a v bufete pod vedením Martina Iváka
pomáhali čakatelia Stanislav Hájek, Miroslav Brunovský a Ján Hurbanič. K tejto divine: bola to jedna z mála šancí pochutnať
si na mäse zvieraťa, ktoré nebolo týrané
súčasnými metódami chovu, ani zneuctené
po ulovení. Zásadou poľovníka totiž je, že
pri vyvrhovaní si zver zaslúži úctu posledného hryzu (vetvička v papuli) a fanfáry sú
vypočuté s obnaženými hlavami. Všetka
česť!

Predseda PZ Ján Haramia a poľný hospodár Bohuš
Kuľha môžu byť stavovsky pyšní na tieto bio-výhry
pre tombolu

Tombola vždy pobaví ale aj poteší, najmä
keď v hre je, okrem iných lákavých výhier,
divina. Išlo o veľa – o bažantov, zajacov, kačíc a danča, ulovených z nášho poľovného
revíru. (K tým bažantom: Manželka pripomína horárovi: Miláčik, zajtra je to práve
dvadsaťpäť rokov, čo sme sa brali. Mal by si
zastreliť nejakého bažanta. Horár na to: prosím ťa, čo ten chudák za to môže?). Späť ku
tombole. Výhry boli v hojnosti umiestnené

na podstavci, vyrobenom Štefanom Rusnákom, a zjavne pútali pozornosť prítomných.
Kto si kúpil lístky, už si mydlil ruky. Tombola chce veľa prípravy a toto všetko chvályhodne zabezpečili Ján Haramia, Peter Osuský (finančný hospodár), Adriana Jánošová,
Ivana Osuská a Pavol Mikulášek (kultúrny
referent PZ „Podhorie“).
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čkavým mäsiarom, ktorý má len záujem o
najlepšie kúsky, ktoré navyše nevie korektne „vyoperovať“). Odsúdenia hodná je aj
trofejománia, na margo ktorej sa utrúsil aj
„čierny“ vtip: Na plese americký diplomat sa
spýta svojho európskeho kolegu, prečo na
stenách hradov a zámkov je tak veľa jeleních
trofejí, na čo ten pohotovo odpovie, pretože
sú pekné. Nepresvedčený Američan poznamená: “Moja matka
bola veľmi atraktívna
žena, ale ...“

Do prvých kohútov sa
nikomu nechcelo domov, ale na útechu na
nás čakali ďalšie dejstvá spoločenského a
liturgického kalendára. Maratón udalostí
roku 2014 pokračoval
ustanovujúcim zasadnutím OZ, a pre náš
Najstarší a najváženejší z poľovníkov, ktorým vďačíme za zachovanie poľovníckej nový poslanecký zbor
kultúry na Záhorí
je na mieste zacitovať
z Nového zákona, KniSkvelá kapela a slávnostný hluk zábavy síce
ha múdrosti, ako novoročné prianie výzvu k
bránili konverzácii pri stoloch, ale nedokátým, ktorí „spravujú ľud“: „K vám sa teda,
zali ju zrušiť. Poľovníci vysvetľovali, kompanovníci, nesú moje reči, aby ste sa teda
petentne odpovedali aj na otázky o príprave
naučili múdrosti a neklesli.“ Začali sme s
jedál z diviny. Každá poľovačka je vlastne rimenom „Hubert“, s ním aj uzavrieme kruh.
tuál, čiže viac menej slávnostná. Nič sa neTentokrát však pôjde o šumivé víno, ktomôže odohrať „enem tak“. Nakoniec, aj to,
rého tajomstvo doniesol do Prešporku istý
koľko kusov, povedzme, diviaka sa môže odFrancúz s priezviskom „Hubert“. Legenda
streliť počas štefanskej poľovačky, závisí od
hovorí o láske (k istej Paulíne) a sile tvoristavu zveri, o ktorom zasa informuje poľný
vosti, ale príbeh je na dlhšie lakte. Takže
hospodár. Slovom, nie je veľa „na rozdávaskráťme ho na slová sv. Pavla z Hymnu na
nie“, ale na vdovy po poľovníkoch sa nezalásku z Prvého Listu Korinťanom: „A keby
búda. Ináč povedané, s našimi poľovníkmi
som mal dar proroctva a poznal všetky tasme boli naozaj v dobrej spoločnosti. Poľovjomstvá a všetku vedu a keby som mal takú
níctvo, nakoniec, nás spája s tou časťou
silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a
nášho kultúrneho dedičstva, ktorá nás robí
lásky by som nemal, ničím by som nebol.“
„svetovými“. Len si predstavme, čo by bolo
Bližšie ku našej „svetovosti“ a bublinkovým
Slovensko bez stoviek poľovníckych hradov,
nápojom: dôležité je to, že Slovensko je prvá
zámkov a zámočkov, kaštieľov a kúrií! Sú
krajina na celom bielom svete, mimo Frannašou pamäťou, pýchou a svedectvom toho,
cúzska, kde sa vyrobil šampus a my si s ním
že Slováci sú európskym civilizovaným nápripime na to, aké božské je byť „svetový“.
rodom, na území ktorého sa nielen „hrdlaTak bojujme dobrý boj. Do toho, Lozorno!
čilo“ a „zotročovalo“, ale aj sa znamenite
bavilo, lovilo, tancovalo a žartovalo.
Emma Nežinská, OZ Z-Orech
Foto: Štefan Jančár , Lucia Hájniková
Katarínska poľovnícka zábava v Lozorne
bola nielen svetovou,
ale aj, nevdojak, osvetovou. Hoci naši muži
v zelenom nepoužívali
módny termín „ekologizácia“ poľovníctva,
v nenútených rozhovoroch uprostred
veselice, vysvetľovali
laikom – vo výstižnej
„poľovníckej latine“
- kto je, napríklad
„pečienkár“ (neetický poľovník, ktorý
si nevie hlboko uctiť Starosta slávnostne otvára ustanovujúce zasadnutie nového Obecného zastupiulovenú zver, je nedo- teľstva
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Zo života našej školy
Návšteva Slovenského národného divadla
V decembri navštívili žiaci I. stupňa historickú budovu SND v Bratislave, kde sa konalo divadelné predstavenie „Veľká doktorská
rozprávka“. Deti mali možnosť cítiť divadelnú atmosféru, vidieť krásne kostýmy a
kulisy, počuť veľký orchester a operný spev
známych umelcov. Na tento umelecký zážitok budeme všetci dlho spomínať.
Mikuláš v škole

Mikuláš k nám opäť zavítal v sprievode anjelov a
čertov

Piatok 5. decembra 2014 sme mali všetci
spríjemnený návštevou svätého Mikuláša,
ktorému pomáhali krásni a nevinní anjeli
a hrôzostrašní čerti. Zažili sme príjemné
dopoludnie plné riekaniek, básničiek a pesničiek. Niektoré deti sa neubránili ani slzičkám, ale naše milé a dobré pani učiteľky
všetkých bojkov ukryli pod svoje ochranné
krídelka.

Všetkovedko a Expert geniality show
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili
do celoslovenskej súťaže Všetkovedko a Expert geniality show. 2. decembra 2014 mali
zástupcovia jednotlivých ročníkov šancu
prejaviť svoje kvality vo všeobecnej inteligencii. Z 2. - 5. ročníka si svoje vedomosti
preverilo 25 žiakov v súťaži Všetkovedko.
V ročníkoch 6. - 9. sa testovalo v súťaži
Expert geniality show 24 žiakov. Všetkým zúčastneným držíme palce a dúfame,
že získajú titul VŠETKOVEDKO,
VŠETKOVEDKOV UČEŇ,
EXPERT alebo TOP
EXPERT.
Deň hádaniek a rébusov
„Deň hádaniek a rébusov“ sme prežili
28. novembra 2014.
Každá trieda I. stupňa
venovala dve vyučovacie hodiny „lúskaniu“
hádaniek, hlavolamov
a rébusov. Zdokonalili
a precvičili sme si pamäť, pozornosť, šikovnosť, postreh, logické myslenie a ešte sme
sa aj príjemne zabavili.

Deň rébusov potrápil naše mozgové závity

Čertíci si niektoré deti odchytili na „malý dohovor“

Okresné kolo Stolný tenis
Začiatkom decembra 2014 sa chlapčenské
družstvo z našej školy zúčastnilo okresného kola v stolnom tenise. Súťaž sa konala v
stolnotenisovej hale Malacky. V chlapčenskej kategórii súťažili 4 - členné družstvá.
Hralo sa podľa platných pravidiel stolného
tenisu. Víťazné družstvo postúpilo do krajského kola. Víťazom blahoželáme a našim
chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy.
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cítiť zázemie rodiny a priateľov, získať zdravé sebavedomie a vnímať pozitívne vzory.
Každé dieťa si zaslúži šancu rozvíjať svoje
schopnosti. Hodina deťom je celoročná verejná zbierka organizovaná Nadáciou pre
deti Slovenska. Veľké sny potrebujú malú
pomoc. Hodina deťom pomáha aj vďaka
Vám! V tomto roku sa nám v uliciach Lozorna podarilo vyzbierať 327,18 €. Z celého
srdca Vám ĎAKUJEME!
Cesta do tmy
Dňa 27. novembra 2014 sa žiaci 7. - 9. ročníka zúčastnili divadelnej inscenácie v Malackách. Išlo o autobiografické vystúpenie s
jedným hercom. Hra je prerozprávaný príbeh o chlapcovi, ktorý sa dostal k drogám a
jeho život naberal rýchly spád, ktorý nevedel zastaviť. Úlohou tejto divadelnej hry je
vystríhať mladých ľudí pred užívaním drog
a iných návykových látok, ktoré ničia život
užívateľovi, ale aj jeho blízkym.
Trocha histórie v ŠKD
Popoludnie 21.novembra 2014 sme si v
školskom klube detí spríjemnili privítaním
zberateľa pána Klama alias kapitána Dabača a jeho vojínov. Pán Klamo sa už dlhý
čas zaoberá skúmaním vojenskej histórie a
zbieraním vojenského materiálu. Deťom sa
pokúsil zrozumiteľnou a názornou formou
priblížiť život vojakov najmä v ČSĽA. Priniesol so sebou čiapky, baretky, uniformy
ale aj iné drobnosti, ktoré vojaci potrebovali
na prežitie. Samozrejme deti zaujali najmä
diplomy, vyznamenania a odznaky vojakov.
Nepochybne veľký obdiv získali zbrane,
z ktorých „kapitán Dabač“ na školskom
dvore aj vystrelil. Na záver pre našich žiakov pripravili malé občerstvenie pod vojenským prístreškom, kde nám uvarili teplý čaj
a párok s rohlíkom. Na školskom dvore nás
čakala vojenská V3S-ka, ktorú mohli deti aj
preskúmať. Ako poďakovanie za nádherne
strávené popoludnie deti vyrobili pre kapitána Dabača diplom a pohostili sme všetkých pripravenými koláčikmi. Ďakujeme
pani vychovávateľky!

Verejná zbierka „Hodina deťom“
Aj v tomto školskom roku sme sa ako dobrovoľníci zapojili do 16. ročníka verejnej zbierky „Hodina deťom“,
ktorá prebiehala na
území celého Slovenska 28.11.2014. V
uliciach Lozorna sa
pohybovali ako dobrovoľníci žiaci ôsmeho a
deviateho ročníka našej školy. Váš príspevok bol dobrovoľný a
určite ste ním prispeli
na tých, ktorí sú najzraniteľnejší. Každé
dieťa potrebuje človeka, ktorý ho miluje, a
pocit istoty, ktorý mu
poskytuje. Potrebuje Kapitán Dabač a jeho malí vojaci

ZŠ Lozorno, Foto: archív školy
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Decembrové zrnká spomienok materskej školy sú
čarovné a pestré
Mesiac december bol u nás čarovný, slávnostný, plný tajomstiev, prekvapení a darčekov. Prv ako prišiel Mikuláš a čas Vianoc,
prípravy nás všetkých boli v plnom prúde. V
celej škôlke sa vymýšľali a chystali ozdoby,
mikulášske i vianočné motívy a zdobili sme
si svoje prostredie. Spoločne sme prežívali
čas adventu. Ten náš bol bohato naplnený.
Nádherný darček dostali 5-6 ročné deti v
novom pavilóne materskej školy od pani Zuzany Antal, ktorá krásnymi kresbami vyzdobila stenu v spálni. Srdečne ďakujeme.
Milý dedko Mikuláš najskôr deťom poslal
klasickú úsmevnú rozprávku Poprepletko.
V peknom veľkom drevenom bábkovom
divadle sa deti ponorili do deja rozprávky s
pesničkami.
Po divadielku čakalo na deti prekvapenie.
Zvuky zvončekov za oknom deťom oznamovali, že je tu starý dobrý dedko Mikuláš.
Prišiel v krásnom kostýme, síce trochu starý a ubolený, ale o to láskavejší. Priniesol so
sebou dobrú vôľu, vypočul si o sebe pesničky a básne, a tak ako každý rok splnil priania detí a obdaroval ich balíčkami.

Deň po Mikulášovi si deti na jednotlivých triedach chystali medovníčky, usilovné ruky všetkých
vykrajovali z cesta rôzne tvary.
Do činnosti sa zapojili všetky
prítomné deti a škôlka voňala
Vianocami. Upečené medovníčky sme využili na vianočnej besiedke.
Tak ako každoročne v adventnom čase skupina 5-6 ročných
detí vystúpila v Centre kultúry na Mikulášskom posedení Jednoty dôchodcov Slovenska.

Sviatok Lucie - vyháňame temné sily

Pri vianočnom stromčeku na vianočnej besiedke sme všetci pospolu privítali krásny

Ďakujem, že myslíte na deti
Dovoľte mi poďakovať sa všetkým žiakom
našej základnej školy, ktorí 28. novembra
2014 oslovovali dobrých ľudí v uliciach
Lozorna, aby prispeli do zbierky Hodina deťom. Ich úsilie prinieslo opäť peknú sumu 327 €. Ďakujem tiež všetkým
vám, ktorí ste do zbierky prispeli, veľmi si
vážim, že myslíte aj na druhých, najmä,
ak ide o deti, najzraniteľnejšiu skupinu
obyvateľov. Zvlášť by som sa chcela poďakovať pani Andrei Vallovej, zástupkyni
riaditeľa školy za koordinovanie celej akcie.

čas Vianoc. V tomto čase sme sa viac ako po
celý rok snažili vnímať i konať dobro. Kúzlo Vianoc dotváralo hudobno-dramatické
pásmo, ktoré sprítomnilo Ježiška a čarovný
čas Vianoc. V závere sme odkryli tajomstvo
balíčkov, ktoré boli pod stromčekom a na
ktoré všetci túžobne čakali. Vzájomne sme
si zaželali krásne Vianoce i doma v kruhu
najbližších a do nového roku veľa zdravia,
šťastia a radosti.
Soňa Sčepánová, MŠ Lozorno
Foto: Jana Uhliarová

Predvianočné obdobie bolo bohaté na všelijaké kúzlenie a čarovanie. Popri čarovaní a kúzlení s
papierom a nožnicami sme si na
Luciu zahrali starodávny zvyk.
Dievčatá odeté do bielych plachiet s prútenou metličkou vymetali
kúty v celej materskej škole, aby
odohnali preč nielen zlých duchov, ale aj zlé choroby. Chlapci
ich sprevádzali využitím zvukov
detských ľahko ovládateľných
hudobných nástrojov.
Šikovní pekári

Zavítal k nám Ježiško

Výťažok z celoročnej zbierky Hodina deťom ide na grantový program, z ktorého
podporujeme aktivity, v ktorých dospelí
s deťmi a mladými pracujú, venujú sa im a
rozvíjajú ich alebo im pomáhajú prekonávať prekážky, či traumy v ich živote. Hodina deťom podporuje všetky deti a mladých
– bežných, postihnutých, sociálne slabých,
obete násilia a ostatných.
Ešte raz veľká vďaka patrí vám všetkým,
čo ste sa zapojili.
Dana Rušinová, správkyňa Nadácie pre deti
Slovenska a poslankyňa OZ

Ozdobili sme stromček

Je vám doma
smutno?
Príďte si k nám
posedieť a zahnať nudu
Klub dôchodcov sa veľmi málo

využíva, pričom je to miesto, kde by
mohli dôchodcovia tráviť svoj voľný
čas v spoločnosti priateľov, vymyslieť
si aktivity, ktoré ich zaujímajú a bavia,
či len tak si posedieť a porozprávať sa.
Ak ste sami doma, je vám smutno a
nudíte sa, pozývame vás, príďte k nám
v pracovné dni v čase od 8:00 -16:00
hod. posedieť si, porozprávať sa, dať si
kávičku, či chlapi zahrať si karty. Sme
tu pre vás.
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Novinky z detského kráľovstva

Koniec roka – veselý a pestrý

Nie každý mesiac bol v Muške taký pestrý na udalosti ako práve
november. Odštartovali sme ho prednáškou a besedou o očkovaní
Ing. Mariánom Fillom zo Slobody v očkovaní. Napriek počiatočným
obavám bola účasť mimoriadne hojná a vďaka početnej účasti pro aj
proti očkovacích strán sa mohla vyvinúť naozaj zaujímavá diskusia,
a tak si každý z prezentovaných informácií a postojov zúčastnených
mohol urobiť svoj záver. Téma je totiž pre rodičov kľúčová, týkajúca
sa pre nich toho najcennejšieho – zdravia detí.
13. novembra sa detičky /aj mamičky/ mohli zúčastniť príjemného
vianočného fotenia profesionálnou fotografkou Luckou, ktorá sa od
rána do neskorého večera takmer nezastavila, aby sa rodiny detičiek
mohli tešiť z krásnych fotiek detí do rodinného albumu.
Za zmienku stojí aj prednáška RNDr. Martiny Vagačovej z efektívneho rodičovstva, ktorá nám 21. novembra dala pár tipov a trikov,
ako zvládať hnev u detí a aj hnev vlastný. Svoje odporúčania oprela o
to, ako naša reakcia na správanie dieťatka ovplyvňuje ich psychický
a duševný vývoj, ale rozobrala aj to, z čoho pramení hnev a prečo
my – rodičia často krát reagujeme istým spôsobom.
V sobotu, 22. novembra sme organizovali veľkú burzu detského oblečenia spojenú s handmade trhom s príchuťou adventu. Keďže sme
niečo podobné robili prvýkrát, išli sme do toho s „malou dušičkou“,
nakoniec sme nemali problém „preplniť“ kapacitu veľkej sály Centra kultúry v Lozorne /ďakujeme za možnosť a ochotu/. V ponuke
boli zdravé aj menej zdravé koláčiky, čajík, varené vínko, originálne
dekorácie z najrôznejších materiálov, šperky, detské hračky, ktoré
si detičky mohli priamo v detskom kútiku a v tvorivých dielničkách
vyskúšať, potreby do domácnosti, prezentácia detskej knižky priamo autorkou, kopa detského oblečenia a veľa iného.
Počas decembra sme detičkám naplánovali tvorivé dielničky s
vianočnou tematikou aj vianočný večierok, ktorým Muška urobila
bodku za starým rokom. Samozrejme, bežné aktivity nášho MC –
hernička, cvičenie pre mamičky a detičky, angličtina pre najmenších, háčkovanie bežali v plnom prúde a tešili sa záujmu detičiek aj
mamičiek.

Za odmenu do Štrasburgu
Keď sa človek rozhodne zapojiť do aktivít pre ľudí vo svojom okolí
na dobrovoľníckej báze, nečaká žiadnu odmenu, príjemnou satisfakciou bývajú len úplné drobnosti – úsmev na tvári, radosť v srdci,
nové priateľstvá,... To úplne stačí a naozaj hreje pri srdci.
My v Muške sme však nečakane dostali ešte oveľa viac...
Bratislavské dobrovoľnícke centrum každoročne odmeňuje dobrovoľníkov v Bratislavskom kraji. Tento rok vďaka grantu z Európskej
komisie zorganizovali pre vybrané organizácie a ich dobrovoľníkov
veľkolepú odmenu – 3dňový výlet do Štrasburgu. „Účastníkmi zájazdu“ sme sa stali aj my – 2 mamičky z Mušky, a tak sme 24. novembra nasadli spolu s ďalšími 40 dobrovoľníkmi do autobusu a absolvovali jeden úžasný výlet do tejto zaujímavej francúzskej destinácie.
Mesto je to naozaj výnimočné – polohou, bohatou históriou, odrážajúcou sa v architektúre doplnenej o veľkolepú vianočnú výzdobu,
ktorej základom boli okrem iného plyšové hračky všetkých veľkostí.
Návšteva Štrasburgu vás okrem obdivovania historických pamiatok „po vlastných“ alebo z paluby vyhliadkovej lode na sklonku dňa
aj tak posadí do najbližšej útulnej kaviarničky k lahodnej kávičke,
ktorú si mimochodom nemôžete vziať nikde so sebou, s príjemnou
partiou ľudí, s ktorými sa „musíte“ stretnúť „face to face“, pretože
tam wifi pripojenie jednoducho nenájdete, s čerstvým chrumkavým
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Pred budovou Európskeho parlamentu

croissantom či kvalitnými čokoládovými pralinkami a jednoducho
sa zastaviť a vychutnávať atmosféru tohto výnimočného mesta...
Ani my sme neodolali :-)
Na druhý deň sme sa s celou partiou milých a zaujímavých ľudí –
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z rôznych občianskych združení,
nadácií, neziskových organizácií, vybrali na dohodnutú návštevu Európskeho parlamentu. V budove, v ktorej zorientovať sa je
„fuškou“ aj pre skúsených či ľudí s dobre vyvinutým orientačným
zmyslom, sme strávili celý deň a bol to naozaj nečakaný zážitok.
Zúčastnili sme sa totiž odovzdávania Sakharovovej ceny za slobodu
myslenia priamo počas riadneho zasadnutia poslancov európskeho
parlamentu a mali možnosť stretnúť sa s laureátmi a víťazom tejto
ceny na osobitnom seminári. Možnosť počúvať o tom, ako to v daných krajinách /ne/funguje priamo z úst laureátov, o tom, ako tam
ľudia žijú a s čím denno-denne zápasia, v nás zanechalo silnú citovú
stopu. Stretli sme sa aj s našou europoslankyňou Janou Žitňanskou,
ktorá nám porozprávala o svojej práci a výzvach, ktoré sa rozhodla
prijať vo svojom profesijnom živote. Len škoda, že sme sa „tesne
minuli“ s pápežom, ktorý EU parlament navštívil o deň skôr.
Domov sme odchádzali síce unavené po absolvovaní bohatého programu, 2 nociach v autobuse, ale plné krásnych zážitkov a stretnutí,
ale hlavne oddýchnuté od bežného kolotoča rodičovských povinností a nesmierne sa tešiace na naše ratolesti, ktoré to vďaka starostlivej opatere babičiek bez nás skvele zvládli.
Vlasta Miklošová, MC Muška
V novom roku začíname/pokračujeme vo svojich bežných aktivitách od 13. januára.

Pravidelné aktivity 2015

Deň/Čas

Doobeda

Poobede

Pondelok

-

15:00 - 17:00 Herňa

10:00 - 10:45 Cvičenie pre
mamičky s deťmi

-

Utorok

15:00 - 17:00 Herňa
18:00 - 19:00 Kurz
háčkovania

Streda
Štvrtok

-

-

Piatok

-

-

Okrem toho chystáme aj zopár prekvapení, zatiaľ prezradíme iba
plánovanú prednášku RNDr. Martiny Vagačovej z efektívneho
rodičovstva na 20. januára /tému ešte upresníme/.
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Pracovníci LOZORNO spol. s r.o. nezaháľali
Pracovníci LOZORNO spol. s r.o. ani uplynulý rok nezaháľali a plnili si svoje pracovné
povinnosti. Prioritou je Čistiareň odpadových vôd /ČOV/, vodojem, studne, hlavné
potrubie obecného vodovodu a kanalizácie,
a údržba zelene.
Pravidelne sa vykonávajú preplachy kanalizačného potrubia v obci a na obecnom
vodovode sa priebežne odkaľujú koncové
hydranty. Postupne sa v obci menia vodomery a odstraňujú drobné poruchy. Pracovníci Lozorno spol. s r.o. zasahovali aj pri
zanesení štátnej cesty smerom na Stupavu
za asistencie štátnej polície. Úzko spolupracujeme zo Základnou a Materskou školou,
s ŠK Lozorno a Materským centrom Muška.

Každoročne je firmou PO-PROJEKT s r.o.
Malacky kontrolovaný obecný vodovod,
ktorý je aj požiarny a prípadne zistené závady sú postupne odstraňované.
Štvrťročne sú odoberané vzorky pitnej vody
a robené rozbory. Protokoly o výsledku sú
na web stránke LOZORNO s.r.o. Priebežne
podľa termínov sú vypracovávané štatistiky, výkazy, tabuľky a poplatkové oznámenie
a priznanie pre Slovenský vodohospodársky
podnik, pre Výskumný ústav vodného hospodárstva a pre Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Bratislava.
Pracovník pre údržbu verejnej zelene sa stará o trávnaté plochy a živé ploty v obci. Je

SOFFI LOZORNO
Mažoretky SOFFI Lozorno fungujú v Lozorne 6 rok. Tento krúžok založila a zároveň dievčatá trénuje p. Danka Hurbaničová. Keďže väčšina krúžkov v Lozorne je skôr pre chlapcov,
dievčatá s nadšením privítali túto mimoškolskú aktivitu a k dnešnému dňu máme už 37
mažoretiek, čomu sa veľmi tešíme. Dievčatá sa zúčastňujú na rôznych akciách, súťažiach,
čím zviditeľňujú aj našu obec, o čom svedčí aj postup na Mia festival v pražskej Lucerne.
Každé vystúpenie je pre nich veľká skúsenosť a tá drina okolo celého trénovania, príprav
na súťaže a ustrojenie do kostýmov s líčením a potom tie usmiate tváričky - to stojí za to.
Tak ako každý šport, aj tento si vyžaduje financie, či je to na úbory, paličky, spony, štartovné, dopravu, občerstvenie a veci s tým spojené... rozhodli sme sa založiť občianske
združenie SOFFI Lozorno. Kým budeme môcť prijímať 2% daní z príjmov, všetky tieto
náklady si hradíme z vlastných zdrojov.

Pracovníci pomáhajú pri odstraňovaní násypu pri silných dažďoch za asistencie štátnej polície

nápomocný pri odstraňovaní čiernych skládok, čistení stanovíšť separovaného zberu
a pomáha pri odstraňovaní väčších porúch
na potrubí. V zimnom období má na starosť
odhŕňanie snehu na chodníkoch a ich solenie.
V roku 2015 sa plánuje spustiť do prevádzky
4. linka na ČOV, výmena elektrických rozvádzačov na studniach a na vodovodnom potrubí je potrebné spraviť uzávery, aby sa pri
vzniknutej poruche nemusela odstaviť voda
v celej dedine, ale len v danom okruhu.
Text a foto: Lucia Hájniková,
LOZORNO spol. s r.o.

Chceli by sme mažoretky „obdarovať“ novými kostýmami. Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o sponzorský príspevok, za ktorý Vám zo srdca ďakujeme a ďakujeme aj tým,
krorí nám už finančne pomohli.
Občianske združenie mažoretky SOFFI Lozorno
IČO 42412820
Číslo účtu: 1287730004/1111
IBAN: SK0611110000001287730004

Upchatá kanalizačná prípojka, čo malo za následok
vytekanie fekálií cez šachtu na cestu

OZNAMY OBCE
Využívajte SMS bránu – dozviete
sa viac
Pripomíname a dávame do pozornosti
občanom Lozorna, že obec má v prevádzke SMS bránu, cez ktorú vám v prípade záujmu budeme posielať dôležité
informácie a pozvánky na podujatia.
Ak máte o túto bezplatnú službu záujem, vaše mobilné číslo a adresu nahláste na obecnom úrade, alebo na mail:
obec@lozorno.sk
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Prehľad cvičení
v CK Lozorno od
januára 2015

Mladí Lozorňania dobývajú futbalové
štadióny v Európe

SM systém cvičení MUDr. Richarda Smíška

„To, čo som prežil sa nedá opísať slovami... Ale
keď sme pri slovách, bol to môj najkrajší deň v
živote. Určite pochopíte, ako som sa cítil, ako sa
cítim a ako sa budem cítiť vždy, keď si spomeniem na 26. október 2014.“

Od 19.januára 2015 o 10:00 hod. v
Tanečnej miestnosti CK Lozorno bude
opäť pokračovať toto cvičenie pod odborným dohľadom certifikovanej inštruktorky.
SM systém (stabilizácia a mobilizácia)
je originálna metóda, ako liečiť a hlavne
predchádzať poruchám chrbtice. Cvičenia majú tendenciu chrbticu vyrovnávať,
uvoľňujú sa blokády chrbtice, takto sa
predchádza opotrebeniu a tlaku na medzistavcové platničky a kĺby, čím umožňuje zároveň ich výživu, regeneráciu i
liečbu, pokiaľ sú cvičené optimálnym
spôsobom.
Metóda SM systém má veľký preventívny význam, vhodný pri liečbe porúch
veľkých kĺbov (bederné, kolenné, ramenné, klenba nôh).
Viac informácií na:
poradnazdravia@gmail.com

Kubánska salsa/nepárová
Pozývame vás na ostrov slobody, na
Kubu, kde zabudnete na všetky problémy a aspoň na hodinu budete žiť život
Kubáncov. Takýmto všeliekom je salsa - omáčka tých správnych krokov, ku
ktorým pripojíme mambo, guaguanco,
aj sambu. Zabavíme sa a zatancujeme na
vlastnej fieste (dokonca aj bez partnera)
od 15. januára 2015 vo veľkej sále CK
Lozorno každý štvrtok o 18:00 hod.

Bodyforming
Pokračujeme v cvičení od 7. januára
2015 každý Pondelok a v Stredu od
18:30 hod.
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Manchester United - Chelsea

aj krásnym prístavom. V posledný deň sme
zakončili tento fantastický výlet prehliadkou štadióna Old Trafford, po ktorej nasledoval obed v priamo v útrobách štadiónu v
Red Café a potom cesta na letisko a šťastný
návrat domov.

Real Madrid – Liverpool

Od nášho návratu z Anglicka
neuplynul ani týždeň a už sme
sa balili na ďalšiu cestu, tento
raz do Madridu, aby sme boli
živými svedkami zápasu Ligy
majstrov medzi Realom Madrid a Liverpoolom. A tak sme v
nedeľu 2. novembra v skorých
ranných hodinách odleteli z
Viedne do španielskej metropoly, vychutnať si túto futbalovú lahôdku spolu s ďalšími 9
nadšencami.
Bola sobota 25. októbra, keď sa lietadlo odlepilo od dráhy bratislavského letiska a nabralo smer Liverpool. Spoločne s Jakubom
Vrbinčíkom a Oliverom Jánošom sme si určili jasný cieľ – vidieť naživo zápas Manchester United versus Chelsea. Let prebehol bez
problémov, rovnako ako aj letiskový transfer medzi Liverpoolom a Manchestrom. Po
príchode na hotel sme veľa času na vybaľovanie nemali, pretože sme chceli stihnúť
večerné El Clásico. Vybrali sme sa teda do
neďalekého podniku, kde sme si vychutnali
výborné jedlo a pozreli skvelý zápas. Na druhý deň nás čakala prehliadka Etihad Stadium, domovského stánku Manchestru City a
po nej hlavný bod nášho programu, spomínaný duel medzi „Red Devils“ a „The Blues.“
Old Trafford je magické miesto, ktoré vás v
prvom rade uchváti svojou majestátnosťou
s hlbokým nádychom histórie, no a keď sa
k tomu pridá vyše 76-tisíc spievajúcich hrdiel, zimomriavky na tele sú zaručené. Prvý
polčas veľa vzruchu nepriniesol, avšak krátko po prestávke prišiel šok, keď sa po rohovom kope presadil Didier Drogba. United sa
podarilo vyrovnať až v 94. minúte, keď sa
k odrazenej lopte dostal Robin van Persie
a prepálil všetko, čo mu stálo v ceste. Štadión zaplavila obrovská vlna radosti, ktorá
musela preveriť aj jeho statiku a za mohutného skandovania chorálu „We love United,
we do...“ sa ozval záverečný hvizd rozhodcu.
Po zápase sme si to namierili do priestorov,
odkiaľ vychádzajú samotní hráči a podarilo
sa nám uloviť pár cenných autogramov,či už
od Louisa van Gaala alebo od samotného
hrdinu van Persieho. V pondelok sme strávili celý deň v neďalekom Liverpoole, kde
sme navštívili štadióny Liverpoolu, Evertonu, pub The Cavern, kde odštartovala svoju
kariéru legendárna skupina The Beatles,
pokochali sme sa miestnymi pamiatkami a

Keďže sme do dejiska zápasu pricestovali už o 2 dni skôr, mali sme
dostatok času na obdivovanie všetkých krás
Madridu. V Madride je toľko budov, ktoré
pripomínajú zámky, že si budete pripadať
ako v rozprávke. Stihli sme tiež absolvovať
prehliadky štadiónov Santiago Bernabéu a
Vicente Calderón a ako predkrm pred utorňajším zápasom sme navštívili stretnutie
španielskej Primera División, Rayo Vallecano - SD Eibar.
Čerešničkou na torte celého zájazdu bol
jednoznačne utorňajší zápas Ligy majstrov.
Domáci na čele s hviezdnym Cristianom
Ronaldom, na druhej strane Martin Škrteľ, ktorý priviedol hostí ako kapitán. Real
potvrdil svoju dominanciu, keď po celý čas
kontroloval priebeh stretnutia a poradil si
s Liverpoolom v pomere 1:0 gólom Karima
Benzemu. Už teraz sa nám naskytá otázka,
kam sa vyberieme najbližšie. Ak snívate o
podobných zážitkoch, ozvite sa nám a radi
Vám pomôžeme s naplnením Vašej túžby
vidieť svoje obľúbené mužstvo na vlastné
oči.
„Som veľmi spokojný nielen s atmosférou
na zápase, pred zápasom a po zápase, ale aj s
precíznou organizáciou celého fantastického
výletu. Chalani Marek a Jakub to veľmi dobre
zorganizovali za čo im chcem ešte raz zo srdca
poďakovať. V tomto momente už viem, že sa
chcem zúčastniť aj na ďalších futbalových výletoch, ktoré budú organizovať,“ doplnil Oliver
Jánoš na záver.
Marek Masár, foto: Jakub Vrbinčík
kontakt: zijeme@futbalom.sk
pridajte sa k nám na facebooku:
www.facebook.com/cestujsnaminafutbal
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Himaláje - Expedícia Island Peak (6189 m)
alebo Ako sme videli skalp z Yetiho

musíme dohnať. Údolím Solo Khumbu použ viacej expedícií, ktoré tam tiež zanechali
maly naberáme výšku
nejakú pamiatku. Potom nás čakalo už len
a začíname sa aklirušenie táborov, peší presun do Lukly, odlet
matizovať. Na choddo Káthmándú a späť domov.
níkoch
stretávame
turistov z celého sveta
Text a foto: Alojz Dvoran, KTL
a domácich nosičov
- šerpov, ktorí nosia
veľmi ťažké a objemné náklady. Náklady
nosia aj yaky, mulice a
kone. Cestou navštevujeme budhistické
kláštory, v ktorých
nám mnísi ochotne
poukazujú vnútorné
priestory, modlitebne a v jednom aj vraj
Naša expedícia vo výške 4 700 m počas cesty na Pheriche
skalp z Yetiho. PríroV dňoch 12.9.-13.10.2014 sme boli v Hida je tu nádherná a všetko je tu mohutné,
malájach v oblasti Solo Khumbu v skupine
hlboké rokliny, vodopády, ale najmä tie
šiestich slovenských turistov a horolezcov.
obrovské a prekrásne štíty. Život domoCieľom expedície bol výstup na Island Peak
rodcov je veľmi ťažký. Najväčšia obživa je z
6 189 m. V r. 1852 pomenoval tento vrchol
turizmu. Pestujú tu v malom zemiaky, kaanglický horolezec Erik Shipton, lebo hora
pustu, mrkvu. Ako palivo tu používajú yačí
Ťažká ale nádherná cesta k nebesiam
mu pripomínala skalnatý ostrov v mori
trus, ktorý zbierajú do
ľadu. Až v r. 1983 ju premenovala nepálska
prútených košov a
vláda na Imja Tse, avšak názov Island Peak
okolo svojich obydlí
neupadol do zabudnutia. Prvovýstup na
ich prilepujú na kavrchol sa uskutočnil až v r. 1953. Hora sa
menné múry, kde ich
nachádza za osadou Chukhung (4 730 m),
sušia. Prechádzame
v susedstve osemtisícovky Lhotse, ktorej
cez malinké usadlosti,
obrovskú južnú stenu sme tu mali ako na
ako sú Nanche Bazár,
dlani. Na vrchol vedie niekoľko výstupoTengboche, Pheriche,
vých ciest. My sme si vybrali priamu líniu,
Lobuche a najvyššie
ktorá vedie rovno na vrchol.
položený
je
Gorakshep. Na ôsmy deň
stojíme pod masívom
Mt. Everestu v základnom tábore. Kvôli lavínovej tragédii je pre
expedície zatvorený.
V kedysi rušnom základnom tábore stoja Najvyššie položený budhistický kláštor v Tengboche ( 3 870 m)
len dva stany strážcov.
Tí dávajú pozor, aby sa nikto nepokúsil o výstup. Ako aklimatizačný vrchol si vyberáme
Kala Pattar (5 545 m), ktorého susedom je
Varenie raňajok a príprava na výstup v základnom
známa Pumori. Nasledujúci deň už stojíme
tábore pod Island Peak-om
na vrchole Kala Pattaru. Výška si začína vyberať svoju daň. Dvaja členovia expedície
13.9. prilietame do hlavného mesta Nepálu
začínajú mať zdravotné problémy a tak na
– Káthmándú. Nasledujúce dva dni vybavuzáverečný útok na Island Peak zostávame
jeme administratívne veci, ako je povolenie
štyria. Dva dni nám trvá presun do základk výstupu a absolvujeme aj prehliadku hisného tábora pod Island Peak do výšky 5 100
torických pamiatok a iných zaujímavostí v
m a ďalšie dva dni výstup na jeho vrchol. Na
tomto meste. Po dvoch dňoch odlietame do
ceste k nemu nás čakajú obrovské ľadovcové
Lukly. Let do Lukly, mimochodom najnetrhliny a záverečný ľadovcový svah so sklobezpečnejšieho letiska na svete, nám dáva
nom 60 - 70˚ a dĺžkou 250 m. Dňa 28.9. o
celkom zabrať. Je niekoľkokrát kvôli zlému
9:00 hod stojí štvorica horolezcov v zložení
počasiu odložený a keď konečne nasadáme
Miloš Kuchárek – Malacky, Ľuboš Vavrinčík
do 12-miestneho lietadla, na sedadlách nás
– Pernek, Alojz Dvoran – Lozorno a Martin
čaká tlačivo, kde treba napísať v prípade haSláma – Bratislava na vrchole Island Peaku.
várie niečo ako závet.
Na spiatočnej ceste v chate Chhukhungu
sme zavesili tričko nášho klubu, kde sme
Po prílete do Lukly hneď organizujeme posa všetci popodpisovali, aby sme zanechali
Ľ. Vavrinčík a A. Dvoran na vrchole Island Peak-u
chod, lebo čas stratený pri leteckom presune
pamiatku v Nepále na náš výstup – tak ako
(6 189 m)
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Z denníka obecnej polície
Október
- Hliadka OP dostala informáciu o tragickej
dopravnej nehode na ceste do Malaciek v
katastri obce Lozorno. Hliadka od OOPZ
Stupava, ktorá odkláňala dopravu smerujúcu na Malacky smerom na Zohor, zistila, že
osobné mot. vozidlo smerujúce do Malaciek prešlo do protismeru a čelne sa zrazilo
s protiidúcim nákladným vozidlom. Osobné
mot. vozidlo zhorelo a v ňom i jeho vodič.
Jednalo sa o občana z Bratislavy asi 24 ročného. Cesta bola cca 2 hod. neprejazdná.
- V nočných hodinách bolo hliadke nahlásené, že na ceste pri vjazde do štadióna leží
na zemi asi opitý človek. Na mieste hliadka
zistila, že sa jedná o mladíka z Lozorna.
Prebrala ho a ten odkráčal pod dozorom
domov.

kladivom rozbíjal vstupné dvere do domu
kultúry, na ktorých rozbil sklenenú výplň.
Jednalo sa o občana byt. Plavecký Štvrtok.
Ďalší občania sa chceli pomocou krompáčov
dostať dovnútra domu kultúry. Po príchode
na miesto hliadka v zložení 3 príslušníkov
obecnej polície zamedzila protiprávnemu
konaniu a na miesto boli privolané hliadky
PMJ ako aj hliadky z iných súčasti OR PZ
Malacky ( celkovo asi 13 vozidiel štátnej
polície ako aj dve sanitky rýchlej zdravotnej pomoci ). V ďalších napádaniach medzi občanmi bolo hliadkami štátnej, ako aj
obecnej polície zabránené. Bál bol následne
ukončený.

- Prišla osobne občianka Lozorna, že sa jej
vyhráža manžel. Po oznámení sa hliadka
spoločne s ňou odobrala na adresu, pričom
manžel bol pod vplyvom alkoholu a bolo mu
dohovorené a bol poučený o možnosti trestného stíhania. Vec vybavená dohovorom,
poskytnuté informácie poškodenej.
- Hliadka bola požiadaná majiteľom potravín CBA na Zohorskej ul. o preverenie
objektu, nakoľko bola v noci spustená signalizácia. Objekt prejdený spoločne s predavačkou – nenarušený.
- V nočných hodinách sa dostavila na oddelenie obecnej polície občianka Lozorna,
ktorá oznámila, že na bále v starom dome
kultúry sa strhla bitka. Po tomto sa hliadka
presunula na miesto činu, kde sa pred budovou bývalého domu kultúry na štadióne
nachádzalo väčšie množstvo občanov (150
až 200 ), ktorí sa medzi sebou navzájom fyzicky napádali. Počas bitky jeden z občanov

- Hliadke bolo nahlásené, že na ul. Ružová,
chodí chlap hovoriaci po česky a vraj kontroluje roznášanie letákov. Hliadka skontrolovala ulicu a ostatné priľahlé ulice, ale nikoho s podobným opisom nenašla. Zastihla
poštárku a tá potvrdila, že chodí muž so
ženou a kontrolujú pre Tesco a Asko.
- Na základe žiadosti OO PZ Stupava bolo
vykonávané šetrenie k nezvestnej mladistvej osobe byt. Lozorno. Večer kontaktovala
hliadku matka nezvestnej a pýtala sa na

svoju dcéru, či sme ju už našli. Hliadke poskytla ešte podrobný opis osoby a tiež v čom
bola oblečená. Hliadka v priebehu nasledujúcich minút nezvestnú osobu zodpovedajúcu opisu spozorovala pri obchôdzke na ul.
Dlhej. Osoba sa pred hliadkou schovala za
odstaveným vozidlom. Hliadka ju spozorovala a zaistila. Nezvestná osoba hliadke
vysvetlila, že utiekla z domu, lebo ju otec
surovo bije a nechce sa vrátiť domov. Následne bola prevezená na oddelenie OOPZ
Stupava. Nakoľko bolo potrebné k výsluchu
kurátora, nakoľko sa jednalo o osobu mladistvú, hliadka obecnej polície zabezpečila kontakt na nonstop službu. Menovaná
mala podliatinu na
ruke a škrabanec
nad ľavým okom.
- Na štadióne prebiehala
oslava v
priestore
malého
salóna. Jednalo sa
o oslavu narodenín. Aktéri oslavy začali kopať do
vonkajšieho zariadenia, popolníkov
a podobne. Začali
volať občania a sťažovať sa na hluk.
Vzhľadom k tomu,
že sa jednalo o väčšiu skupinu ľudí, ktorí
boli pod vplyvom alkoholu, hliadka už predtým privolala pomoc z oddelenia OOPZ Stupava. Nakoľko bola hliadka OO PZ Stupava
zaneprázdnená zákrokom v inej obci, bola
privolaná hliadka PMJ. Na miesto sa dostavili 4 policajné hliadky a dvaja psovodi.
Keď to priestupcovia zbadali, polovica ušla
prednými dverami. Následne akcia bola
ukončená, priestor minibaru bol uzavretý a
následne aj brána štadióna.

Ako bezpečne zvládnuť zimné vykurovacie obdobie
Vážení občania, s príchodom chladnejších
dní si začíname v našich domácnostiach
pripravovať vykurovacie telesá na zimnú sezónu. Skôr ako začneme intenzívne
kúriť, mali by sme začať tým, že riadne vyčistíme a vymetieme komín. Túto povinnosť nám ako majiteľom nehnuteľnosti
ukladá vyhláška MV SR číslo 401/2007.
Hlavne na začiatku vykurovacieho obdobia je možnosť vzniku požiaru väčšia.
Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení je v prevažnej
miere človek, jeho vedomosti a vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Najčastejšie zisťované nedostatky:
nevyhovujúci technický stav komínov,
nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s
otvoreným ohňom a horľavými kvapalina-
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mi, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie
žeravého popola na nebezpečných miestach, do horľavých nádob a pod. Dôležitá
je prevencia a hasiči vám preto ponúkajú
niekoľko rád, na ktoré by ste počas vykurovacieho obdobia nemali zabúdať:
- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru
- nepoužívajte na rozkurovanie horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej, či denaturovaný lieh
- dbajte na to, aby vykurovacie telesá - sporáky boli umiestnené na nehorľavej podložke, predpismi určených rozmerov a odborne
zaústené do komínových prieduchov
- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke bez dozoru, také spotrebiče, ktorých

technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napríklad spotrebiče bez regulácie
- dodržujte predpismi stanovené zásady
pre skladovanie a používanie horľavých
kvapalín, kovových tlakových nádob na
propán - bután, tuhé palivá a iné materiály.
Len dôsledným dodržiavaním týchto rád
predídete vzniku požiarov vo vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi. Využite
túto možnosť, aby ste vy a celá rodina prežili zimné vykurovacie obdobie spokojne a
bez obáv z požiarov.
Preventívna komisia OV DPO Malacky
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Rozprávková nedeľa v
CK Lozorno
11.1.2015 o 16:00 hod.
Divadlo Žihadlo. Hrajú: Vlado a Sabina Zetek

O ČERVENEJ ČIAPOČKE
Klasická rozprávka, popretkávaná humorom charakteristickým pre
divadlo Žihadlo.
Vstupné: 2 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.
Spojené s vyhodnotením najlepšieho detského diváka za rok
2014! (Tí, čo ste zabudli odovzdať preukazy ich prineste so sebou).

Joachym Wolf

DARČEK

18.1.2015 o 19:00 hod.
v Centre kultúry Lozorno
Hrajú: Jozef Pročko a Andrea Profantová
Stačilo tak málo a všetko mohlo byť inak. Problém si človeka vždy
nájde a ak by náhodou aj nie, tak si ho človek vo svojej šikovnosti
vyrobí aj sám.
Iskrivá komédia plná humoru, sarkazmu, irónie aj romantiky.
Vstupné: 10 €
Spravodaj obce Lozorno, Ročník XI, evidenčné číslo: EV 3213/09, číslo ISSN 1339-1593 | Vydavateľ: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno,
IČO: 00 304 905, tel.: 02/6920 4311, e-mail: obec@lozorno.sk | Spravodaj z dodaných materiálov zostavili: Barbora Hurajová a Julo Nagy | Jazyková korektúra: Anna Špačeková |Grafické spracovanie a tlač: Alma-Press, Jablonové, Distribúcia: Obecný úrad Lozorno. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame
Uzávierka tohto čísla: 15. decembra 2014. Vychádza: 5. januára 2015. Uzávierka čísla 1/2015: 15. februára 2015. | Vychádza 6 x ročne

| 16 |

