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zadarmo

Rande s dejinami

Publikácia o dejinách Lozorna oslavuje 10. výročie
Pre nás v Lozorne je tu ešte nemalý bonus:
máme príležitosť si pripomenúť 10. výročie vydania prvej monografie o našej obci.
Svojím dôsledným spracovaním lozornského príbehu, vzácnymi dobovými fotografiami a vkusným obalom táto kniha nezahanbí žiadnu knižnicu. Narodenie dieťaťa
je vo väčšine prípadov ošetrené krásnym
cirkevným obradom a milými rodinnými
tradíciami, ktoré bývajú spojené s obdarúvaním. Darujme novorodencom a iným
oslávencom monografiu o Lozorne s nápisom „Narodenému/narodenej v starobylej
obci Lozorno na Záhorí.“ Je stále na predaj
(10 €) na Obecnom úrade. Zaobstarajte si
ju pre Vašu domácnosť ako príležitosť dotknúť sa dejín a dozvedieť sa, prečo Lozorno sa
volá „Lozorno“ a za čo všetko by sme mohli
byť vďační grófovi Károlyiovi a, sprostredkovane, poslednému bulharskému cárovi
Ferdinandovi Coburskému.

Centrum kultúry pozvalo najmladších Lozorňanov
na „rande“ pri pomníku Obetiam I. svetovej vojny od
R. Kocourka z Holíča

Rok 2014 nám sotva poskytuje dôvod
sťažovať sa na nudu. Okrem mnohých
rodinných udalostí si pripomenieme aj sté
výročie začiatku 1. svetovej vojny a sedemdesiate výročie vypuknutia Slovenského
národného povstania. Aby toho nebolo
málo, už sme desať rokov členmi Európskej
Únie.

A tak si pripomeňme, že pred sto rokmi,
v predvečer prvej svetovej vojny sa bulharský cár Ferdinand objavil na Slovensku.
Cestoval totiž na svoje majetky. Ako spojenca ústredných mocností si ho uctili menšie
mestečká a mesto Bratislava, od ktorého dostal krásnu drevenú truhlicu. Popri erboch
Uhorska, Rakúska, Nemecka a Turecka
jej dominovala v strede kovová štylizovaná listina s bulharským štátnym znakom.
V truhlici bola uložená ťažká, kovom vybíjaná a mečom zdobená kniha s maďarským
nápisom „Vyhráme, lebo na našej strane je
pravda.“

Bohužiaľ, právd bolo niekoľko. Pravdou
bolo aj to, že vojna sa pripravovala už predtým, ako srbský nacionalista Gavrilo Princip spáchal atentát v Sarajeve na nástupcu
rakúskeho cisára. Tento čin však bol len
vítanou zámienkou pre obvinenie Srbského kráľovstva zo spoluúčasti na atentáte
a rakúsko-uhorské ultimátum ponižujúce
dôstojnosť suverénneho štátu. Nasledoval mesiac, ktorý zmenil svet v dôsledku
diplomatických machinácií, pretvárok i
prešľapov. Rakúsko-Uhorsku a Nemecku
išlo o vplyv na Balkáne. I keď chceli len
lokálnu vojnu, dostali svetovú vojnu.
Ďalšou pravdou je, že prvá svetová vojna
(1914 – 1918) bezohľadne spustila hrôzostrašné podoby moderného priemyslu ničenia pomocou nových zbraní a otravných
plynov. Snáď nie menej otrasnou bola zákopová vojna, ktorá urobila škrt cez elegantné
vojenské stratégie politikov. Vojaci, „potrava pre kanóny“, niekedy roky doslova hnili
v premočených zákopoch – len aby potom
stretli smrť od kokteilu „biela hviezda“ –
zmesi fosgénu a kyanovodíku. Pre zmenu to
mohla byť smrť spôsobená zmodernizovanou puškou, guľometom (600 striel za minútu) alebo mínometom. Plus týfus roznášaný potkanmi. Bola to vojna národov, kde
práve vojaci (osem miliónov obetí) nevedeli,
o čo vlastne bojujú.

pokračovanie na str. 4

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.
Dojímavé svedectvo fotodokumentov: samostatný prvomájový sprievod v obci (r. 1967) rozospievala Lozornská
hudobná skupina Milana Havla

Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320

|1|

Spravodaj obce Lozorno

ročník XIII : číslo 2 : marec/apríl 2014

Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno – 26.2.2014
26.2.2014 prijalo vo veci Protestu prokurátora, okresnej prokuratúry Malacky,
číslo konania Pd 114/13/1106-8 zo dňa
24.1.2014 nasledovné rozhodnutie:
a) vyhovuje protestu prokurátora okresnej
prokuratúry Malacky, číslo konania
OZ v Lozorne navrhuje nechať posúdiť
audit a navrhované riešenia na výmenu
verejného osvetlenia v obci (úsporné LED
diódové osvetlenie) Slovenskej energetickej
agentúre.
OZ v Lozorne schvaľuje žiadosť ŠK Lozorno
o poskytnutie finančných prostriedkov vo
výške 20 000 EUR.
OZ v Lozorne schvaľuje zámer obce Lozorno na vybudovanie VO v lokalite (záhrady
Zohorská ul.) podľa predloženého projektu.
OZ v Lozorne na svojom zasadnutí dňa

Pd 114/13/1106-8 v celom jeho rozsahu.
b) v zmysle vyhovenia protestu prokurátora okresnej prokuratúry Malacky, číslo
konania Pd 114/13/1106-8, ruší VZN obce
č. 4/2012 o poplatkoch za úkony vykonané na obecnom úrade v Lozorne, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č.1/2009 a VZN
č. 2/2011 o poplatkoch za úkony vykonávané na obecnom úrade v Lozorne.
OZ v Lozorne schvaľuje poveriť starostu
obce prípravou projektu na rekonštrukciu
ciest, ktoré sú súčasťou rozpočtu a to Vendelínska smerom k r.d. p. Dujniča a časť

Orechovej ulice.
OZ v Lozorne schvaľuje riešiť pozemok na
základe žiadosti vlastníkov bytov Staničná
č. 630/24, 900 55 Lozorno o odkúpenie
obecného pozemku, tvoriaceho nádvorie
ich bytového domu (bývalá školská bytovka) nájomnou zmluvou.
OZ v Lozorne nesúhlasí so žiadosťou Petra Jančíka a manž. Evy, ul. Jasovská č. 45,
851 07 Bratislava, p.č. 674/1 vo výmere cca
11 m2 o prenájmom časti obecného pozemku (na Kozinskej ul. pod stavbou drevenej
garáže).
V rôznom :
Správa HK obce z NFK týkajúcej sa verejných obstarávaní realizovaných obcou.
Starosta oboznámil prítomných so správou
NFK za r. 2013.

Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Lozorno - 26.3.2014
OZ v Lozorne podľa zák. č. 253/1994 Z.z.,
v znení neskorších predpisov rozhodlo
o plate
starostu. Preto na základe § 3 ods.1) citovaného zákona patrí starostovi plat vo
výške určenej priamo zákonom, plus navýšenie o 31%, v celkovej sume 2342,38 EUR,
zaokrúhlene na 2343 EUR s platnosťou
od 1.4.2014.
OZ v Lozorne schvaľuje zámer zlikvidovať biologický odpad rastlinného pôvodu
v lokalite „Hlboká“ v objeme cca 2300 m3
v predpokladaných nákladoch 5436 EUR
vrátane DPH. (Cenová ponuka R. Došek).
OZ v Lozorne schvaľuje zakúpenie stoličiek
a stolov pre potreby obce Lozorno (220 sto-

ličiek, 55 stolov, 1 vozík) z rozpočtu obce
(Cenová ponuka I. Trubáček – 11 814 EUR
s DPH) . Stoly a stoličky budú použité v objekte ŠK Lozorno.
OZ v Lozorne na svojom zasadnutí dňa
26.3.2014 prijalo vo veci Protestu prokurátora, okresnej prokuratúry Malacky,
číslo konania Pd 115/13/1106-10 zo dňa
25.2.2014 nasledovné rozhodnutie:
a) Vyhovuje protestu prokurátora okresnej
prokuratúry Malacky, číslo konania Pd
115/13/1106-10 v celom jeho rozsahu.
b) V zmysle vyhovenia protestu prokurátora
okresnej prokuratúry Malacky, číslo konania Pd 115/13/1106-10, ruší VZN obce
č. 4/2011 o dodržiavaní čistoty.

OZ v Lozorne schvaľuje dodávateľa VO
v lokalite Záhumenice fy ELEKTRA BŠ
s tým, že OZ požaduje ponukovú cenu znížiť o 2500 EUR na 30 931,99 EUR. V prípade nesúhlasu s požadovanou zľavou, bude
uvedené dielo objednané u fy MP Elektro
v cene 28 383,18 EUR.
V rôznom :
Informácia o stave ČOV Lozorno, (vodoprávne konanie) a info o stave žiadosti na
dobudovanie ČOV podanej na Envirofond
SR.
Info o pripravovanom detskom ihrisku na
ul. Kozinskej.

Pozývame vás na premiéru nášho ochotníckeho divadla!
Zo všetkých výmyslov poslednej doby
považujem za najlepší nápad sláviť každý
rok Sviatok matiek. Neprekvapuje ma, že
myšlienka Sviatku matiek, ktorá pripadá
na druhú májovú nedeľu sa ujala najmä vo
veľkých rodinách, ako je tá naša. A tak sme
sa rozhodli, že ho náležite oslávime.

urobíme všetko, aby mala naša maminka
radosť.

Považovali sme tento deň za znamenitú
pripomienku všetkého, čo pre nás všetkých naša mama za celé roky urobila, všetky jej obete a námahy.

Otec, ktorý je večne zaneprázdnený, zrazu
rozhodol, že najlepšie sa maminke odvďačíme, keď ju zoberieme niekam na výlet, kde
zabudne na všedné starosti. Ja so sestrou
sme si spravili voľno a poobzerali sme sa
v obchodoch, čo by bolo z nášho pohľadu
pre ňu najpotrebnejšie. Pozvali sme aj našu
tetu, aby mala mama všetkých najmilších
pokope.

Rozhodli sme sa teda, že to pre nás bude
slávny deň, sviatok pre celú rodinu, a že

Mal to byť jeden z najkrajších dní venovaný
našej maminke...

|2|

... a ako to celé nakoniec dopadlo?
Srdečne vás pozývame dňa 11.05.2014
na krátke úvodné predstavenie ochotníckeho divadla z Lozorna, ktoré si pre vás
nacvičilo vlastnú dramaturgiu na motívy
poviedky od Stephena Leacocka. Vystúpime na konci programu, venovanému Dňu
matiek, tak si túto „čerešničku na torte“
nenechajte ujsť a príďte nás povzbudiť!
Vaši ochotníci
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Realizované práce na obecnom
majetku od 1.1.2011 do 31.3.2014
z rozpočtu obce Lozorno.
- Rekonštrukcia cintorína a domu smútku
od stavby až po technológiu chladenia a
osvetlenia (cca 12.000,- EUR).
- Čiastočná modernizácia riadenia ČOV
(alarm, vybavenie, čerpadlá, vyrovnávacia
nádrž...) (40.000,- EUR).
- Opravy prepadnutých chodníkov pre peších v obci (15.000,- EUR).
- Dokončenie dažďovej kanalizácie pred
OcÚ (4. 000,- EUR).
- Výstavba nového chodníka pre peších na
Hlavnej ulici v dĺžke 330 bm (38.000,- EUR).
- Rekonštrukcia kúrenia v ZŠ a celková rekonštrukcia kúrenia v jedálni ZŠ a na prvom
stupni, čiastočná rekonštrukcia hlavnej kotolne (cca 130.000,- EUR).
- Rekonštrukcia sociálok (sprchy a WC) v ZŠ
na I. stupni a v školskej telocvični (35.000,EUR, z toho príspevok od Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu 13.400,EUR).
- Generálna rekonštrukcia sociálok v materskej škôlke v „starej časti“ (35.000,- EUR).
- Rekonštrukcia zdravotného strediska všeobecný lekár pre dospelých, výmena
starých okien v lekárni a osadenie mreží na
celom ZS (20.000,- EUR).
- Vybudovanie vodovodu na Karpatskej ulici v dĺžke 550 m (40.000,- EUR).
- Generálna oprava obecných ciest v dĺžke
2,6 km na uliciach Vendelínska, Dlhá, Hlboká, časť Zvončínskej a rekonštrukcia námestia pred OcÚ (235.000,- EUR).
- Realizácia prístavby materskej škôlky, pavilónu pre 20 detí (200.000,- EUR – úver).
- Rekonštrukcia WC v hlavnej budove ZŠ
(dotácia z MŠVV – 18.000,- EUR, vlastné
zdroje – 10.000,- EUR).
- Rekonštrukcia „kultúrneho domu“ ŠK z
rozpočtu obce (35.000,- EUR).

Ostatné
Opravy obecného majetku.
Rekonštrukcia klubu dôchodcov (20.000,EUR).
Športový klub (50.000,- EUR + doplatok
plynu 35.000,- EUR).

Opravy historických pamiatok (6.000,EUR).
Opravy obecných studní (2.000,- EUR).
Oprava autobusových zastávok 4ks, (spolu
4.000,- EUR).
Odvodnenie Zvončínskej ul. oproti CK
(7.000,- EUR).
Kolaudácia verejného vodovodu a zameranie (4 stavby, 12.000,- EUR).
Zriadenie obecného kompostoviska.
Chodník pri Majeri.
Rozšírenie verejného osvetlenia.
Vybudovanie Obecnej polície a rozšírenie
kamerového systému.
Úpravy okolia športovísk v ZŠ.
SPOLU: cca 800.000,- EUR bez úveru na
rozšírenie MŠ. Spolu teda cca 1. 000.000,EUR s úverom.
Očakávané nové projekty do konca volebného obdobia (2014) a na nasledujúce
obdobie:
- Dobudovanie 4. Linky ČOV a časti kanalizácie na Jelšovej a na Cintorínskej ul., plocha B 3, ÚPN, NUTNOSŤ!!!
- Oprava ďalších obecných ciest.
- Výstavba nájomných obecných bytov, stabilizácia učiteľov a možnosť získať nových
lekárov, udržať v obci mladých ľudí.
- Nutnosť vybudovania obchvatu pre ND.
Projekt pripravený, zohnať investora.
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
- Vybudovanie nového verejného osvetlenia
v lokalite Záhumenice.
- Úprava vonkajšieho priestranstva Centra
kultúry a dokúpenie pódiového osvetlenia.
Ľ. Húbek, starosta obce.
V Lozorne: 31.3.2014

Spoločenské okienko

Zomreli
Rudňanský Ján
Huťan Ľubomír

71 rokov
66 rokov

Darcovia krvi zo dňa
20.2.2014
Kubenková Svetlana
Kubenková Dominika
Láni Lukáš
Juriga Jaroslav
Matejovič Jozef
Sirotová Oľga
Kocan Miroslav
Klíma Ivan
Hrica Juraj
Hlávková Nikola
Tanka Štefan
Rybár Jozef ml.
Halinár Peter
Bordáč Rudolf
Lehman Fedor
Rímešová Andrea
Jurových Juraj
Binčík Martin
Všetkým zo srdca ďakujeme!

Oznam
Kolegovia policajti, vážení občania!
Žiadam Vás sledovať rôznych podomových predajcov v obci či už energií (hlavne plyn, elektrina), alebo iných tovarov
za účelom ich správania sa, ale je treba
hlavne sledovať a pomáhať starším obyvateľom obce. Títo starší obyvatelia sú v
mnohých prípadoch rozrušení, a spôsobuje im to v niektorých prípadoch až zdravotné problémy.
Navyše sú títo starší obyvatelia uvádzaní

v omyl a v mnohých prípadoch podpísali
veľmi nevýhodné zmluvy o dodávke elektriny a plynu, ktoré bolo veľmi ťažké zrušiť.
Prosím takýchto obchodníkov slušne vykázať z obce a doporučiť im návštevu nehnuteľností starších občanov až v prípade
prítomnosti ich blízkych.
S pozdravom
Ľubomír Húbek, starosta
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dokončenie zo str. 1

Mladomanželia z Lozorna ešte netušia, že 31. júla
1914 sa budú musieť rozlúčiť.

Bližšie k Lozornu. Prvá svetová vojna do
gruntu nabúrala síce neideálny (potláčanie
práv malých národov), ale zaužívaný poriadok vecí, nenávratne rozvrátila niekoľko
impérií, vrátane Rakúsko-Uhorska, a na
nepoznanie prekreslila mapu Európy. Spustila aspoň dva ideologické mechanizmy s
ďalekosiahlymi spoločensko - politickými
dozvukmi – právo národov na sebaurčenie
a socializmus (v jeho najradikálnejšej podobe ako boľševizmus). Lozorňanská kronika
však ponúka vecne popísaný stále usporiadaný mikrokozmos obce v časoch, keď
skolabovalo všetko, vrátane ceny ľudského
života. Odišiel navždy svet včerajška, kde
- podľa nemeckého spisovateľa S. Zweiga
- pred rokom 1914 patrila Zem všetkým
ľudom. Každý šiel tam, kam chcel, a zostal
pokiaľ chcel.

A teraz vážnejšie, bola vytvorená obecná
komisia, ktorá mala dozerať hlavne na to,
aby poberatelia štátnych zaopatrovacích
príspevkov a muži dočasne oslobodení od
povinnosti narukovať vypomáhali ďalším
rodinám a vo výkone poľnohospodárskych
prác (Dobre vedieť!). Kapitolku o prvej svetovej vojne ukončuje pietna štatistika strát
na životoch vojakov z Lozorna. Bolo ich 60.
Najmladšími obeťami vojny boli, ako udáva
monografia, 20-roční Matej Haramia, Vincent Karovič a Ján Ragas.

„nedbalý“ postoj k niektorým „bodkám“
slovenských dejín, akým bolo napríklad Slovenské národné povstanie (1944). Akosi sa
zabúda, že nebyť tejto protifašistickej vzbury, Slovensko by skončilo II. svetovú vojnu
v tábore porazených nacistických spojencov
so všetkými nevyliečiteľnými morálnymi
traumami kolektívnej viny. Povstanie tak
bolo jeden z neveľmi početných historických okamihov, keď Slovensko prestalo byť
len geopolitickým objektom mocností a
keď Slováci tvorili svoje vlastné dejiny.

Smutnou pravdou je, že ešte r. 1917 masový
masaker bolo možné zastaviť a vyjednávať
mier s menej fatálnymi dopadmi na osudy
povojnovej Európy. Bulharský panovník
Ferdinand I. roku 1917 ešte raz sa historicky objavil na Slovensku v zasnežených
Piešťanoch, v hoteli Thermia Palace, aby na
stretnutí v salóniku hotela s rakúskym cisárom a uhorským kráľom Karolom I. a nemeckým cisárom Viliamom II. sa poradili o
ďalšom priebehu vojny. Ferdinand sa snažil
mierniť Viliamov bojový zápal a navrhoval
urýchlené mierové rokovania. Poradu však

V tejto súvislosti monografia o Lozorne venuje pár lokálne tónovaných pozorovaní
aktivizácií partizánskeho oddielu v Malých
Karpatoch, kde náčelníkom štábu bol kapitán Jozef Brunovský, rodák z Lozorna.
Na východe sa už tlačila Červená armáda a
monografia neprehliadla aj praktiky niektorých „osloboditeľov“. Odvlečenie z Lozorna
vyše 100 kráv nebolo to najhoršie. „Pri podobných zlomových udalostiach dochádza
vždy k rôznym neprávostiam“, diplomaticky
podotýka autor.

Tento rok si pripomíname aj 10. výročie
vstupu Slovenska do Európskej Únie – stredoeurópskeho priestoru bez hraníc. Svet
zajtrajška.
Teda v publikácii o Lozorne čítame reakciu kronikára, učiteľa Alojza Schmacka, na
začiatok a priebeh pohromy prvej svetovej
vojny. Jeho výkladu nechýba ani historická
inteligencia, ani cit, ale ani humor: „Tým,
ktorých volali mobilizačné vyhlášky, oči
vlhli... . Potešovali sa, že vojna nemôže dlho
trvať. Niektorí išli oduševnene, lebo mali
pred sebu to, že idú za slobodu bojovať.
... 2.augusta 1914 museli všetci majitelia
koní z malackého okresu pred komisiu svoje kone do Lozorna predviesť ... Z Lozorna
viac ako polovic koňov bolo vziate ... boli
húfne vedené cez Stupavu do Bratislavy.
Pohľad na tieto kone, o ktorých sa vedelo,
že všetky zahynú, bol tiesnivý.“ A ďalej úsmevne: „Ženy, ktorých manželia boli vojaci
a vôbec o rodinu sa málo alebo nič nestarali,
boli márnotratní a utrácali mzdu v kartách
a pitiu, po jejich odchode na vojnu ocitli sa v
pomeroch, o akých sa im nesnívalo, taká si
ani inšie nežiadala, len aby vojna čím ďalej
trvala.“
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Jozef Ondriaš prežil len 25 rokov – ale so zmyslom
pre dejiny a láskou pre archivovanie

prerušil telegram od nemeckého veľvyslanca vo Washingtone o prerušení diplomatických stykov s Nemeckom. A tak sa začala
neodkladná totálna ponorková vojna, ktorej sa domáhal Viliam II. Cár Ferdinand mal
povedať svojmu lekárovi, že „oni to najviac
oľutujú.“ Mal na mysli Nemecko...
Nastali časy, keď neplatili ani božské, ani
ľudské zákony. O rok tragický osud postihne cársku rodinu Romanovcov v Rusku,
padne nemecké cisárstvo starostlivo vybudované politickým géniom Bismarckom a
Viliam II. odíde do holandského exilu, Slováci sa stanú súčasťou spoločného štátu Čechov a Slovákov a Ferdinand I. bude musieť
opustiť Bulharsko.
Amnézia, či strata pamäti je nebezpečný a
ťažko prekonateľný stav. Tento v súvislosti
s našimi dejinami, najmä charakterizuje

Na pozadí „veľkých“ dejín odohrávajú sa
aj tie menšie, komornejšie, „naše“. Nachádzajú si aj netitulovaných kronikárov. Jedným z takých bol aj Jozef Ondriaš (1950
– 1975), milovník horskej turistiky a cestovateľ. Okrem toho, zbieral aj staré fotografie, pátral po nich, robil kópie a archivoval.
Zahynul na turistike v čarokrásnej Batizovskej doline a nechal nám na spomienku vo
svojom archíve fotografie Lozorňanov i Lozorna z čias jeho mladosti.
Na čo sú nám dejiny v časoch, keď sa kladie
dôraz na bezprostredne využiteľné poznanie, keď si zdanlivo vystačíme so spomienkami z dovoleniek a osláv? Žiť bez dejinného vedomia je ako jesť bez príboru, myslí si
slovenský historik R. Holec. Monografia o
dejinách Lozorna je v tomto svetle našim
príborom. Vďačnosť je najvzácnejší druh
živej historickej pamäti. Tento rok Pomník
obetiam I. svetovej vojny v Lozorne, pred
pár rokmi starostlivo zreštaurovaný obcou,
už dostal prvú nádielku kvetov.
E.N.
Foto: archív rodiny Jozefa Ondriaša

Optimistické šesťdesiate: Nezáleží na tom, kto ťahá
– hlavne, že napredujeme
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Desať rokov umeleckej školy

Vystúpenie učiteľov bolo naozaj umeleckým zážitkom

Pred pár dňami umelecká škola, ktorá pôsobí aj v našej dedine, pripravila úžasný umelecký zážitok v podobe spoločného koncertu detí a učiteľov, ktorým oslávila desiate
výročie svojho vzniku.
4. septembra 2004 otvorila Súkromná
základná umelecká škola pre prvých
žiakov pomyselné dvere v prenajatých
priestoroch Základnej školy v Jablonovom.
Mala som šťastie byť pri zakladaní školy a preto viem, že založiť umeleckú školu
pre deti v Lozorne a okolí pred desiatimi
rokmi, bola myšlienka dvoch vzácnych
ľudí – manželov Petra a Adriany Vrbinčíkovcov. Hlavne Peter bol silou, ktorá
dotiahla túto myšlienku do reálneho konca a
už v prvom roku mala škola okolo 50 žiakov.
V druhom a treťom roku žiaci pribúdali.
Dnes má škola 220 žiakov a pôsobí v prenajatých priestoroch Kultúrneho domu
v Kuchyni, v ZŠ v Perneku, Jablonovom,
Zohore a Lábe. Najlepšie vybavené triedy
má v našom Centre kultúry Lozorno. Deti
môžu navštevovať skupinové odbory tanečný, výtvarný a individuálne odbory –
hru na klavír, husle, akordeón, gitaru, flautu, saxofón.

Deti spolu s učiteľmi zahrali krásnu skladbu od Leonarda Cohena - Hallelujah

Za toto desaťročné obdobie kolektív učiteľov školy svojou pedagogickou prácou
kultúrne a umelecky obohatil nielen svojich
žiakov – naše deti, ale i nás rodičov a všetkých priaznivcov, prostredníctvom desiatok
vystúpení a koncertov. Za výsledkami a
kvalitou ich práce stoja umiestnenia žiakov
na súťažiach a tiež pokračovanie niektorých
absolventov v ďalšom umeleckom štúdiu.
Za toto im patrí srdečná vďaka a želám im
do ďalších požehnaných rokov veľa úsilia,
nápadov a inšpirácií pri výchove detí.
Jana Trnková
Foto: Vladimír Špaček

Predviedli sa aj deti z tanečného odboru

Po koncerte sme si mohli pozrieť aj výtvory našich
malých výtvarníkov

Vďaka za 10 rokov!
Úvodom pár viet z knihy: „Muž ktorý sadil stromy“. Nechcem sa porovnávať s hrdinom príbehu, chcem príbeh použiť ako
životnú inšpiráciu.

nádherných dubov. Stalo sa. Vysadil nielen
duby ale aj briezky, buky či vŕby. A semená
rozsieval aj vietor, začala prúdiť voda, zjavili
sa lúky, záhrady...

V istej krajine na juhu Francúzka rástli iba
divé levandule. Bola to krajina bez ľudských obydlí a prameňov vody.

Tá úžasná zmena prebiehala tak pomaly, že
nikoho neprekvapila, pretože sa stala zvykom. A ten človek sadil ďalej a ďalej. A tak
za dlhé roky trpezlivej práce zmenil krajinu
na zasľúbenú zem. Vyrástol les, vyschnuté pramene boli znovu napájané vodou,
vzduch bol svieži.

Istý muž bol presvedčený, že tento kraj je
smutný pre nedostatok stromov. A tak sa
rozhodol, že tomu musí zabrániť. Povedal
si, že za 30 rokov tu bude šumieť 10 000

My sadíme desať rokov a v našom umeleckom lese rastú klaviristi, ale aj tanečníci či
huslisti, výtvarníci, gitaristi, flautisti... Aj
keď ich nemáme 10 000 ako stromov vo
francúzskom lese, deti z našej školy ďalej s radosťou rozsievajú hudbu, tanec, či
maľby ktoré vytvárajú...
A tak ostávame v radosti, trpezlivosti a vo
vďačnosti za tieto mladé stromčeky.
Peter Vrbinčík, riaditeľ SZUŠ
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Vážení spoluobčania,
Obidve spoločenstvá sú dnes pozemkovými
spoločenstvami s právnou subjektivitou.
Vlastníci podielov sú členmi týchto spoločenstiev podľa toho, aké podiely na ktorých pozemkoch vlastnia. Mnohí vlastnia
podiely aj v lesoch, ktoré patria do Lesného
spoločenstva a aj podiely na pozemkoch,
ktoré patria do Združenia urbárskych lesov
a pasienkov. Tu sú ešte vlastníci rozdelení
na vlastníkov urbárskych lesov, vlastníci urbárskych pasienkov a aj tí, ktorí majú podiely na lesoch aj pasienkoch. Takto vznikajú
zoskupenia vlastníkov, ktorí svojou účasťou
na valnom zhromaždení, častokrát strácajú
prehľad, o čom rozhodujú. Každé spoločenstvo, či už lesné alebo urbárske, by malo
mať svoje volené orgány, svoje hospodárenie, svoje valné zhromaždenie, aby vlastníci
mohli poznať stav hospodárenia na pozemkoch, ktoré vlastnia. V Lozorne, tým, že v
spoločenstvách sa miešajú lesy aj pasienky,
takáto transparentnosť nejestvuje.

pri výkone mojej funkcie starostu Lozorna
sa od začiatku jej vykonávania stretávam
aj s problémami spoločného vlastníctva v
spolkoch v našej obci existujúcich (urbárske
lesné spoločenstvá).
Postupne som sa snažil dôkladne oboznámiť s touto problematikou, aby som mohol
byť ako predstaviteľ obce v prípade potreby
nápomocný. Keďže aj táto problematika sa
vyvíja a podlieha legislatívnym zmenám, je
nutné vykonať kroky, ktoré si zmeny v zákone vyžadujú.
V februári sa v našej obci uskutočnilo valné
zhromaždenie vlastníkov urbárskych lesov
a vlastníkov lesov združených v lesnom spoločenstve. Táto problematika je v Lozorne
veľmi neprehľadná a ani samotní členovia
po valnom zhromaždení nenadobudli dostatok informácii o stave v spoločenstvách.
Nakoľko bolo zvolané valné zhromaždenie
dvoch spoločností naraz, Lesné spoločenstvo a Združenie urbárskych lesov a pasienkov, nebolo to celkom prehľadné. Je preto
potrebné tomuto venovať viac pozornosti a
snáď krátka informácia touto cestou pomôže mnohým zorientovať sa v problematike
a pochopiť, že venovať pozornosť svojmu
vlastníctvu k pozemkom združeným v pozemkových spoločenstvách je veľmi dôležité, pretože v konečnom dôsledku sa jedná o
nemalé plochy lesnej alebo poľnohospodárskej pôdy.
V Lozorne sa v deväťdesiatych rokoch sformovali dve pozemkové spoločenstvá. Lesné
spoločenstvo a Združenie urbárskych lesov
a pasienkov – pozemkové spoločenstvo.
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Lesné spoločenstvo združuje 213 známych
vlastníkov, ktorí vlastnia 84 % všetkých lesov združených v spoločenstve. Zvyšných
30 neznámych vlastníkov zastupuje Slovenský pozemkový fond. Základnou čiastkou,
ktorou sú pozemky v Lesnom spoločenstve
rozdelené je 1/300. Spolu je tu združených
asi 157 ha lesov v dvoch lokalitách. Asi 74
ha sa nachádza v lokalite Kúty, pri Kamennom mlyne, zvyšok v lokalite pod bývalými
vojenskými kasárňami a okolí. Je potrebné
zdôrazniť, že na lesných pozemkoch takto
združených priamo hospodári lesné spoločenstvo, ktoré má svojho lesného hospodára určeného na dohľad nad správnosťou
dodržiavania zásad obhospodarovania lesa.
Združenie urbárskych lesov a pasienkov je
spoločenstvom, ktoré sa sformovalo v roku
1992 na základe vlastníctva lesných pozemkov, ku ktorým vlastnícke právo nebolo
odňaté. Jedná sa o asi 174 ha lesov, ktoré
sú rozmiestnené vo viacerých lokalitách
chotára. Niekoľko hektárov lesa je tiež v lokalite Kúty a Halúzky, tiež v okolí bývalých
kasární, za základnou školou, v Mlákach,
v okolí priehrady, v Trninách, pri bývalej
pieskovni. Najviac urbárskych lesov sa nachádza za „štrekou“. Na liste vlastníctva
je asi 620 známych vlastníkov, ktorí vlastnia 62 % pozemkov a z nich žije v Lozorne
menej ako polovica. Vyše 350 vlastníkov je
neznámych a tiež ich zastupuje Slovenský
pozemkový fond. Tak isto, ako lesy Lesného
spoločenstva, obhospodaruje ich samotné
združenie.
Iná situácia je v stave urbárskych pasienkov.
Keďže k nim bolo odňaté v minulosti vlastnícke právo, jednotlivci si museli uplatniť
na pozemkovom úrade nárok na reštitúciu.
Tým, ktorí tak neurobili v zákonom stanovených lehotách, vlastnícke právo priznané

nebude. Mali možnosť tak urobiť v roku
1992 a neskôr podľa zákona č. 503/2003
Z.z. ešte do 31.12.2004.
Pozemkový úrad vydal niekoľko rozhodnutí, ktorým bolo vlastnícke právo k podielom na urbárskych pasienkoch priznané
prihláseným vlastníkom. Spolu tak doteraz
vydal asi 79 ha pasienkov, zostáva rozhodnúť ešte o viac ako 60 hektároch pôdy. Urbárske pasienky sú zväčša roztrúsené po
celom chotári a tvoria poväčšine okrajové
časti väčších celkov poľnohospodárskej
pôdy, mnohé z nich sú v súčasnosti súčasťou lesného fondu. Len v niekoľkých lokalitách, tvoria urbárske pasienky väčšie súvislé plochy. Napríklad na Márových lúkach, v
Chelbari, na Olšinách, pri Artézskej studni,
na Stupavských lúkach, za záhradkárskou
osadou. Základnou čiastkou, ktorou sú pozemky urbárskych pasienkov rozdelené je
1/6276. Vlastní ich 300 spoluvlastníkov, z
toho 39 % v súčasnosti vlastní Poľnohospodárske družstvo a to na podieloch, na ktoré
nebol uplatnený reštitučný nárok alebo na
podieloch, o ktorých ešte nebolo rozhodnuté podľa zákona č. 503/2003. Tento podiel po ukončení reštitúcii ešte poklesne.
V súvislosti s týmto treba upozorniť na to,
že v súčasnosti je na liste vlastníctva zapísaných pomerne veľa vlastníkov, ktorým bolo
priznané vlastnícke právo, ale medzičasom
zomreli. V takýchto prípadoch je potrebné,
aby sa dedičia prihlásili na Okresnom úrade, pozemkovom odbore, predložili napr.
dedičské rozhodnutie, aby ich úrad zaradil
medzi oprávnené osoby a v ďalších rozhodnutiach už uvádzal dedičov. Ak tak neurobia, pozemkový úrad bude v rozhodnutiach
stále uvádzať pôvodne prihlásených zomrelých vlastníkov a dedičia budú musieť obnovovať dedičské konania.
Značná časť urbárskych pasienkov patrila
do intravilánu a bola zastavaná rodinnými domami. Nešťastím v Lozorne bolo, že
desiatky rokov si občania neboli schopní
vysporiadať vlastníctvo k pozemkom pod
svojimi domami. Toto sa zmenilo po roku
2009, kedy sa na valnom zhromaždení
Združenia urbárskych lesov a pasienkov
odsúhlasil priamy predaj takto zastavaných
pozemkov. V priebehu nasledujúcich dvoch
rokov sa obec spolu s poľnohospodárskym
družstvom podieľala na vysporiadaní vlastníctva vo vyše osemdesiatich prípadoch.
Neprehľadné pomery v pozemkových spoločenstvách na celom Slovensku viedli k
tomu, že v roku 2013 bol schválený úplne
nový zákon o pozemkových spoločenstvách
č. 97/2013 Z., ktorý pozemkovým spoločenstvách ukladá nové povinnosti. Z toho
dôvodu, bolo zvolané aj spomínané valné
pokračovanie na str. 7
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dokončenie zo str. 10
zhromaždenie, ktoré však bolo len čiastkové a na ktorom bolo treba prispôsobiť
právne pomery v spoločenstvách súčasne
platnej legislatíve. Tento proces však nebol
ukončený, pretože neboli riešené urbárske pasienky, je potrebné tak urobiť do
konca júna 2014, inak spoločenstvo zo zákona zanikne, nemôže vykonávať žiadnu
inú činnosť, iba také úkony, ktoré povedú
k jej likvidácii.

hospodárenie s lesmi a hospodárenie na urbárskych pasienkoch. Určite by to prinieslo
väčšiu transparentnosť v hospodárení a väčší prehľad vlastníkov podielov, či už v lesoch
alebo v pasienkoch. Nový zákon kladie na
spoločenstvá nároky na odbornosť, vysoké
právne vedomie, schopnosť využívania modernej komunikácie a počítačového spracovania databázy členskej základne, vedenie
podvojného účtovníctva

Čím hlbšie bolo moje poznanie tejto problematiky, tým viac som bol presvedčený
o potrebe zákonným spôsobom oddeliť

Vzhľadom k tomu, čo v budúcnosti spoločenstva očakáva, som presvedčený, že by do
ich vedenia mali byť zvolení mladší, schopní

a flexibilní ľudia. V rodinách, ktoré vlastnia
podiel v lesoch alebo v pasienkoch, takíto
existujú.
Už na valnom zhromaždení pasienkového
spoločenstva, ktoré by podľa zákona malo
prebehnúť do 30.6.2014, by mohli byť takéto zmeny vykonané. Treba správne vedieť
spojiť poznanie starších členov so schopnosťami a chuťou mladších a nebáť sa zmeny
k lepšiemu.
Ľubomír Húbek, starosta

7.ročník
Lozorského
okruhu
Klub turistov Lozorno pozýva občanov
na 7.ročník Lozornského okruhu, ktorý
sa uskutoční v sobotu 17.5.2014. Začiatok je od 7:00 hod do 9:00 hod – čiže
kĺzavý štart, kde sa môžete na priehrade
zaregistrovať. Štartovné je: 1 € dospelý,
dieťa do 15 rokov zdarma. V cieli dostane každý účastník diplom.
Môžete absolvovať túry: 10 km, 20 km
a 30 km.

30 km: priehrada–Rusnáky–Sarva–

Skala–Prepadlé–Košarisko–Pajštún–
Červený domček–Ohek–Szylabov kríž
– priehrada
20 km: priehrada–Rusnáky–Sarva–
Skala – Dračie srdce–Lintavy–Červený
domček – Ohek– Szylabov kríž–priehrada
10 km: je odvodená z 20 km
Občerstvenie a hudba sú zabezpečené.
Alojz Dvoran, predseda KTL

PÔŽIČKY
pre zamestnaných, aj dôchodcov
od 300 - 2500 Euro.

0905 972 759
Pracujem ako viazaný finančný agent
pre PROFI CREDIT Slovakia s.r.o.
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Jarné klebietky materskej školy
Marec pomaly prebúdzal prírodu, jej farby,
vône, čaro a my sme si svoje prostredie škôlky tiež zdobili na „jarno“. Využívaním rôznorodých výtvarných techník sme s deťmi
vyrábali veselé jarné motívy.
Putovné bábkové divadlo Dúha priviezlo
deťom bábkovú hru Katkine výmysly. Hra
bola príbehom Katky, ktorá mala krásny
osobný vzťah ku knihám a čítaniu a jej kamaráta Maťka, ktorý podľahol počítačovým
hrám. Katka po mnohých úskaliach za pomoci postavičiek Uzlíka a Nitky presvedčila
kamaráta Maťka, že je dôležité veľa čítať a
vnímať všetko okolo seba. Milé, akčné a
poučné chvíle s Katkou a kamarátmi viedli
deti k pochopeniu, že kniha má svoje čaro,
múdrosť a mala by sprevádzať životom
každého z nás.

Návšteva obecnej knižnice bola pre nás poučná

Ako každoročne i v tomto čase sme vynášali Morenu, symbol zimy. Pred samotným
uskutočnením starodávneho zvyku sme deťom rozprávaním, obrázkami a prezentáciou na PC priblížili tento ľudový zvyk.
V príjemnom slnečnom počasí, ktoré neochvejne ohlasovalo, že jar je tu sme sa všetci spoločne vybrali k blízkemu potoku, spevom a odriekaním sme Morenu – slamenú
figurínu oblečenú do ženských šiat zapálili a
hodili do potoka a tradičným starodávnym
spôsobom sa rozlúčili so zimou. Jar sme privítali spievaním jarných piesní.
Postavičky Uzlík a Nitka z predstavenia Katkine výmysly

Marec vnímame ako Mesiac knihy. V čase
využívania moderných informačno-komunikačných prostriedkov podporujeme celoročne u detí záujem o čítanie kníh, pretože
sú pre nás zdrojom múdrosti a informácií.
Kniha nám pomáha rozvíjať našu fantáziu,
predstavivosť, núti nás premýšľať, rozširuje našu slovnú zásobu alebo nás vzdeláva.
V marci téme „kniha“ venujeme väčšiu pozornosť. Na triedach sa tak ako i viackrát
počas roka uskutočnil predaj detských kníh.
Deti si tiež nosili svoje obľúbené knihy z domáceho prostredia, predstavovali ich, prezerali a v triedach čítali, niektoré vyrábali
vlastnú knihu.
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Soňa Sčepánová, MŠ Lozorno
Foto: Silvia Polášová

Koncom mesiaca sme v rámci environmentálnej výchovy navštívili areál ZŠ v Lozorne,
kde sa konala prezentácia dravých vtákov
a ukážka ich výcviku. V programe sokoliari
deťom predstavili niekoľko druhov dravcov.
Pozorovaním ich letu a dosadnutia na vystretú ruku sokoliara predviedli svoje majstrovstvo. Deti zažili malé divadlo na oblohe
a pekný zážitok.
Počas týždennej výchovno vzdelávacej témy
Od semienka k rastlinke si deti tvorili malé
minizáhradky. Sadili semienka, pozorovali

5-6 ročné deti navštívili miestnu knižnicu
v CK Lozorno. Svetom kníh v knižnici ich
sprevádzal manažér knižnice Mgr. Roman
Kvanka.
Zábavnou formou si zopakovali pojmy ako
kniha, knižnica, kníhkupectvo, spisovateľ,
ilustrátor, poézia, próza, čitateľ, čitateľský
preukaz. Hovorili tiež o tom, ako sa stať čitateľom knižnice.

ich klíčenie a rast, poznávali význam vzduchu, vody, svetla a tepla pre rast rastlín.
Skúmali a hodnotili zmeny spôsobené nezachovaním niektorých z podmienok dobrého rastu. Aktivitou si deti priblížili procesy, ktoré v prírode pri raste a vývine rastlín
prebiehajú, čas, ktorý je potrebný pre ich
rast a vývin, rozširovali si predstavivosť, čo
všetko sa v prírode odohráva a vzbudzovali
si ochranárske postoje. Zapájaním detí do
tejto činnosti si utvárali elementárne pracovné návyky pri pestovaní rastlín.

Vynášanie Moreny – naša rozlúčka so zimou

Vyrobili sme si pekné jarné dekorácie
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Zo života základnej školy
Jarná turistika

Model 2014

V piatok 4. apríla sme sa z turistického
krúžku vybrali na jednoduchú jarnú turistiku na Biofarmu Salaš. Cestou sme pozorovali krásnu prebúdzajúcu sa prírodu.
Na farme nás najviac zaujali zvieratká,
ktoré sme mohli pohladkať, tradičné syrové korbáčiky a parádna šmýkačka. Ťažko
sa nám odchádzalo z príjemného prostredia krásnych stromov. Sme radi, že počas
mesiaca lesov sme mohli malým turistom
ukázať, aké nenahraditeľné miesto má v
našom živote príroda.

Daniela Bieleková, žiačka 8.A triedy získala
pre našu školu krásne druhé miesto v nepostupovej a nezávislej súťaži v amatérskej
návrhárskej tvorbe. Hlavným cieľom tejto
súťaže je prezentovať talent a tvorbu mladých ľudí. Súťažila s módnym doplnkom,
ktorý Daniela sama vytvorila. K víťazstvu
blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Svetový deň vody

S knihou od kúzla do kúzla
Prvý aprílový týždeň sme na našej škole
„kúzlili s knihami“. V niektorých triedach
čítali žiakom denne nahlas pani učiteľky,
v iných triedach čítali deťom doma rodičia. Po každodennej splnenej úlohe dostali
žiaci ako odmenu písmenko zo slova, ktoré
po správnom vypracovaní všetkých úloh dávalo odpoveď na otázku: Kto je najväčším
kúzelníkom sveta. Tipnete si aj Vy? Je to
SPISOVATEĽ. Vie vykúzliť slzy aj smiech a
zobrať nás na tie najkúzelnejšie miesta na
svete. Po hodnotnom týždni, kedy sme pracovali s knihami o niečo viac ako inokedy,
žiaci dostali od svojich učiteliek certifikáty o
zapojení sa do tohto zaujímavého projektu.
Z našej školy sa zapojilo do tohto projektu
219 žiakov. Už dnes sa tešíme na ďalší ročník tejto zaujímavej akcie!

pochode ocitli na zvláštnom mieste vystavanom z kopcov čistučkého piesku. Druhou
akciou bola turistika na Košariská, kde sa
slávnostne otvárala turistická sezóna, pálila Morena, spievalo sa, tancovalo, opekalo... . Veselú náladu deťom ešte vylepšil pán
Klamo, keď ich odviezol naspäť do dediny
vojenskou vetrieskou. Veľká vďaka patrí
nielen jemu a pani učiteľkám, ale aj Turistickému klubu v Lozorne, ktorý nás na obidve
podujatia pozval a sprevádzal. Tešíme sa na
ďalšie spoločné akcie!

Daniela Bieleková s diplomom za 2. miesto

Marcové turistiky
Jar sa začína ukazovať v celej svojej kráse, čo
si nenechali ujsť deti z Kultúrno-turistického krúžku. V mesiaci marec absolvovali dve
zaujímavé podujatia. Prvá bola turistika do
borovicových lesov s cieľom na „Pískovni“,
kde sa deti po dvojhodinovom turistickom

Vo štvrtok 20.marca 2014 sme si na našej
škole pripomenuli Svetový deň vody, ktorý
je každoročne 22.marca. Pre žiakov našej
školy sme spolu s obecným úradom pripravili dve exkurzie zamerané práve na tému
vody a jej ochranu. Navštívili sme Čističku
odpadových vôd v Lozorne, kde sa žiaci
oboznámili s procesom biologicko-chemického čistenia odpadovej vody. Následne
sme sa presunuli na studne, odkiaľ čerpá
obec Lozorno pitnú vodu. Obe exkurzie boli
pre všetkých zúčastnených veľkým prínosom. Oveľa intenzívnejšie sme si uvedomili
dôležitosť ochrany životného prostredia a
nenahraditeľnosť vody pre všetky živé, ale
i neživé organizmy. Žiaci si odniesli okrem
nových poznatkov aj darčeky v podobe
pokladničiek „Šetrím vodou = peniazmi.“
Za zorganizovanie tejto zaujímavej akcie
chceme veľmi pekne poďakovať pánovi starostovi Húbekovi, pani Hájnikovej, ktorá je
pracovníčkou Lozorno s.r.o. a pani učiteľke
Kyselákovej. Ďalej si veľmi vážime sponzorský dar v podobe minerálnych vôd od firmy
Elektro - Haramia.
ZŠ Lozorno, foto: archív ZŠ

Ukážky dravcov na školskom dvore

Dravce
Dňa 28. marca 2014 sa v našej škole v rámci environmentálnej výchovy uskutočnila
ukážka dravých vtákov. V úvode nám sokoliari poskytli základné informácie o živote
jednotlivých dravcov. Všetci sme pozorne
počúvali, nakoľko po prednáške nasledovala súťaž o zaujímavé ceny. Každý z nás mal
možnosť vyhrať pexeso, kalendár o dravcoch alebo rodinnú vstupenku na vystúpenie sokoliarov v Ledniciach. Najpôsobivejšie boli ukážky preletov dravcov spojené s
lovom.

Pán starosta nás sprevádzal po ČOVke a vysvetľoval význam vody a proces jej čistenia
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Stručný prehľad májových podujatí v obci:
3.5. „Zápas mojich hviezd“.Futbalový zápas ŠK Lozorno 2000 – 2007 vs. „Výber sveta.“
4. 5. Vystúpenie speváckych folklórnych súborov ( sála ŠK Lozorno)
10.5. Rybárske preteky (priehrada Lozorno)
10.5. Zberateľská veterán burza (Veteran Tatra & Army Club Lozorno, areál Múzea historických vozidiel, bývalé kasárne)
10.5. Míľa pre mamu (MC Muška, priehrada Lozorno – ranč Abeland)
11.5 Celoobecná oslava dňa matiek (CK Lozorno)
15.5. Prednáška s 90 roč. lekárom, prof. Johnom Scharffenbergom – „Ako sa dožiť vysokého veku a predchádzať chorobám.“ (V. Miklošová, CK Lozorno)
17.5. Lozornský okruh – 7.ročník (KTL, štart priehrada Lozorno)
17.5. Hráme guličky – rodiny s deťmi (ranč Abeland)
18.5. Rozprávková nedeľa v CK Lozorno – „Perníková chalúpka“. Marionetové divadlo Pod
hríbikom.
23.- 25. 5. Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov IDC 2014, spojené s výstavou (areál
ŠK Lozorno)
24.5. Deň remesiel – kováč, hrnčiar, lanár (ranč Abeland)
24.5. EUROVOĽBY. Voľby do Európskeho parlamentu 2014. (sála CK Lozorno)
31.5. Syry všelijako, aj výroba (ranč Abeland)

Stručný prehľad júnových podujatí v obci:
1.6. Celoobecné MDD (areál školy)
7.6. Slnovrat – 1.ročník hudobného festivalu folk tramp (bratia Orechovskí a 8 kapiel, ranč
Abeland)
14.6. Súťaž vo varení gulášu (Rudo Masár, priehrada)
14.6. Maľba v plenéri (ranč Abeland)
21.6. Deň koní – country (ranč Abeland)
22.6. Sviatok hudby (CK Lozorno)
28.6. Deň rýb (ranč Abeland)
Bližšie informácie sa dočítate na webovej stránke Lozorna, FB Centra kultúry a na samostatných plagátoch v obci.

Prehľad cvičení v CK Lozorno od mája 2014
Bodyforming
Pondelok: 18:30 - 19:30
Streda: 18:30 - 19:30
Piatok: 18:30 - 19:30
Pilates
Pondelok: 19:00 – 20:00

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
18.5.2014 o 16:00 hod.
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA.
Marionetové divadlo Pod Hríbikom.
Rozprávka o dvoch veselých a hravých deťoch, ktoré len raz trošku
u babičky „zaneposlúchali“ a zažili „sladké stretnutie“, na ktoré len
tak ľahko nezabudnú... A s nimi všetci spoločne - s napätím aj s úsmevom vyčkáme, ako nakoniec všetko dobre dopadne ...
Charakter príbehu vychádza z „klasickej rozprávky“, aby milo a vtipne zaujala už aj najmenšie deti.
Vstupné: 2 €. Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku.
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Pozvánky
na májové podujatia
Mužský spevácky zbor Enem tak a kultúrna komisia pod záštitou starostu
obce Lozorno vás pozýva na

VYSTÚPENIE
FOLKLÓRNYCH SÚBOROV
dňa 4.5.2014 od 15:00 hod. v areáli ŠK
Lozorno (veľká sála)
V programe vystúpia: mužský zbor „Urban“ zo Skalice, mužský zbor „Echo“
z Holíča, mužský zbor „Enem tak“
z Lozorna, zmiešaný zbor „Kuklovjané“
z Kuklova a „Slovácky krúžok Skaličané“
z Bratislavy.
Po vystúpení bude spoločné pobavenie
s divákmi pri cimbalovke.
Vstup voľný.
---------------------------------------------------Kultúrna komisia v Lozorne vás pozýva
na

Celoobecnú oslavu
DŇA MATIEK
11.mája 2014 od 15:00 hod. v Centre
kultúry Lozorno
Vystúpia deti z MŠ Lozorno, miestne
spevácke zbory a na konci programu
naše ochotnícke divadlo!
Ste srdečné vítaní!
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Naše malé veľké kráľovstvo
Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno malé
kráľovstvo plné najmenších človiečikov,
ktorí sa ledva naučili chodiť a ich slovná
zásoba bola tiež ešte značne obmedzená. V
tomto kráľovstve nevládne jeden kráľ, ale sa
o vládu neustále bojuje, chvíľu víťazí Kubko I., potom si žezlo vybojuje Alexandrík,
či princezná Karolínka, Zuzka, či iný princ,
princezná. A občas vládnu aj dvaja naraz...
Napriek častým bojom tu však prevláda
mier, na ktorý dozerá „rada starších„ ,zložená z ich mamičiek alebo iných rodinných
príslušníkov. Keď vstúpite do kráľovstva
týchto malých tvorov, cítite, že sú plní života, radostní a šťastní, a to je najdôležitejšie.
Podľa svojej úrovne chápania sveta sa učia
spolu komunikovať, vnímať potreby seba v
kontexte spoločenstva s inými im seberovnými. Sú obklopení všetkým, čo potrebujú a
čo ich zaujíma - majú svoje hračky, knižky, aj

šmykľavku s pieskoviskom. V podstate by si
vystačili aj sami, ale na to, aby mohli prejsť
do iného kráľovstva - kráľovstva dospelých, kde vládnu tvrdšie pravidlá a občas aj
žiadne, musia ich mamičky usmerňovať a
naučiť istým zásadám. A to je niekedy riadna drina. K tomu treba vedomosti, skúsenosti a hlavne nekonečnú energiu. Vzájomným zdieľaním a odovzdávaním skúseností,
rád a povzbudzovaním to ide ľahšie, a keď
už si fakt nevedia rady, zavolajú niekoho,
kto ich usmerní. Kráľovstvo je postavené
z tých najvzácnejších kameňov - drahokamov, a to sú: pokoj, radosť, ochota, tvorivosť, pomoc, trpezlivosť,... Príďte sa pozrieť
a pomôcť ho vybudovať k takejto podobe.
Dvere do kráľovstva sú otvorené pre každého človiečika a jeho mamičku, či otecka,
babičku, sestričku,...

Brány Muškova sa otvárajú podľa nasledovného rozvrhu:

Pravidelné aktivity 2014
Deň/Čas

Doobeda

Poobede

Pondelok

-

15:00 - 17:00 /Herňa/

Utorok

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

Prednášky, besedy, kurzy

Streda

-

15:00 - 17:00 /Herňa/

Štvrtok

10:00 - 11:30 /Aktivity pre tvorivé
rúčky spojené s herňou

-

Piatok

-

-

Hodina angličtiny je pre deti nielen poučná, ale aj
zábavná

Cvičenie si obľúbili mamičky i detičky

Počas marca a apríla sme okrem bežných, absolvovali nasledovné špecifické aktivity:
Cvičenie pre mamičky a detičky
Besedy o zdravej výžive
Odbornú prednášku o úrazoch detí a možnostiach liečby
Fašiangový karneval
Tipy a triky fitnes trénera spojené s cvičením
Odbornú prednášku o Feng shui
Jarné fotenie detí profesionálnou
fotografkou
Zdravé maškrtenie aneb predveľkonočný
babinec
Beauty večer pre mamičky s minikurzom
líčenia a úpravou nechtov
Výroba veľkonočných dekorácií
Viac informácií s fotografiami nájdete na
našej FB stránke:
https://www.facebook.com/mcmuskalozorno

Ak ste tieto aktivity „prepásli“, pridávame
prehľad pripravovaných akcií, detailnejšie informácie budeme uverejňovať na
facebooku a posielať mailami (kontaktujte nás, aby sme si Vás pridali do svojho
zoznamu kontaktov).

Chystáme pre Vás tieto aktivity na
máj,jún, júl:
Míľa pre mamu (viac info v samostatnom
letáku)
Odborné prednášky o výchove /Efektívne
rodičovstvo/
Odborná beseda o zdravej výžive s MUDr.
Patočkom
II. Wellness večer
Odborná prednáška o Feng shui II.
Opekačka
Veľký rodinný piknik pri príležitosti Dňa
otcov
Letné exteriérové fotenie detí
Cyklus prednášok a besied pre budúce/
čerstvé mamičky
Montessori aktivity pre deti
Pravidelné športové aktivity pre mamičky
Burza detského oblečenia

KONTAKTY:
mcmuskalozorno@gmail.com
Gabika 0915744911
Vlasta 0908662617

Pridajte si nás na FB:

https://www.facebook.com/mcmuskalozorno
Počas karnevalu sme sa premenili na rôzne rozprávkové postavičky

Keď je vonku pekne, vyšantíme sa na našom malom
ihrisku

Budova materskej škôlky, miestnosť pri
kotolni
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Mažoretkám začína sezóna
Dňa 12.4.2014 sa konala mažoretková súťaž po názvom „Merci Pohár“ v Záhorskej
Vsi. Nás reprezentovali len tri dievčatá, lebo
naša pani vedúca zasadla na súťaži do poroty, preto nemohla so sebou zobrať všetky
dievčatá. V kategórii sólo baton junior obsadila Viktória Hricová 8. miesto a v kategórii
duo/trio baton junior v zložení Dajana Hoozová, Valéria Šusterová a Viktória Hricová obsadili dievčatá pekné 5.miesto.
Touto cestou by sme tiež chceli poďakovať
pani Jarke Dvoranovej, ktorá kúpila dievčatám kozmetické potreby, nevyhnutné pri
každej mažoretkovej súťaži.
Naša vedúca – Danka Hurbaničová, bola členkou
poroty

Takže pani Dvoranová, ešte raz Vám veľmi
pekne ďakujeme.

Po polročnom trénovaní v telocvični sa naše
mažoretky môžu konečne predviesť, čo
všetko sa za túto dobu naučili. Začína totiž
obdobie mažoretkových súťaží a na jednej
sme sa už aj zúčastnili.

Tento rok nás ešte čaká mažoretková súťaž
v Sobotišti, tak nám držte palce nech sa čo
najlepšie umiestnime a tiež nás môžete vidieť na rôznych akciách v našej obci.

Získali sme pekné 5.miesto

Dana Hurbaničová, vedúca krúžku mažoretiek
Foto: D.H.

Rozprávková krajina zavítala aj do Lozorna
Vítězslava Klimtová, spisovateľka, grafička, ilustrátorka, známa objaviteľka rozprávkovej krajiny plnej strašidielok, škriatkov,
víl, rusaliek, ktoré s trochou fantázie každý
nájde vo svojom okolí. Hlavne malé deti si
dokážu vytvoriť svoj vlastný rozprávkový
svet vo svojich predstavách. Toto je aj dar
pani Klimtovej, ktorým obdarováva nás
všetkých. Deti si obľúbili jej lexikóny o strašidielkach a veľmi obľúbené sú aj jej putovné výstavy, ktoré sa poriadajú po celej ČR

| 12 |

v galériách, múzeách, hradoch i zámkoch.
A občas zavíta aj na Slovensko. My sme
mali šťastie, že takáto „Rozprávková krajina“ bola od 24.marca do 4.apríla 2014 aj
v našej knižnici.
Deti i dospelí mali možnosť sa potešiť z tejto
putovnej výstavy nádherných bábok, ktoré
pani Vítězslava sama navrhuje a vyrába.
red., Foto: Roman Kvanka
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Prvý máj
Je známy najmä ako Sviatok práce, ale i
jarný festival. Ako Sviatok práce vznikol po
masových demonštráciách, ktoré sa konali
roku 1886 v Chicagu. Je to pripomienka
tohto dňa, keď bolo počas demonštrácií
zabitých niekoľko robotníkov. Po prvýkrát
tento sviatok slávili Američania a to už v
roku 1888 a o rok neskôr, v r. 1889 ho prijala 2. Internacionála, čo bola medzinárodná organizácia združujúca socialistov, čím
zabezpečila jeho rozšírenie do celého sveta.
Okrem iného sa tejto organizácii podarilo
presadiť, aby bol 8. marec ustanovený za
Medzinárodný deň žien. V Československu
sa 1. máj ako Sviatok práce prvýkrát oslavoval roku 1919. Prvomájové oslavy sa zväčša
niesli v duchu boja proti nezamestnanosti a
postavenia pracujúcich, avšak v predvojno-

Príprava pred stavaním Máje pred našim OÚ, r. 2013

vých rokoch vyjadrovali aj odpor voči fašizmu. Následkom toho bol sviatok Hitlerom
zakázaný.
Prvý máj ako jarný festival je ešte staršieho
pôvodu. Poznali ho Kelti, Germáni a i Slovania, ktorí ho oslavovali ako prvý letný deň,
prípadne príchod jari (verilo sa, že od tohto
dňa už zima nemôže vyhrať, že stratila svoju dominanciu). Pôvodne bol oslavovaný v
noci prvého splnu deň po jarnej rovnodennosti, časom bolo dôležité, aby tento deň
pripadol na najbližší spln presne šesť mesiacov po 30. novembri a ešte neskôr sa tento
sviatok ustálil na predvečer prvého mája, čo
je obdobie medzi jarnou rovnodennosťou
a letným slnovratom. V predvečer sa pálili
ohne alebo sa stavali máje. Oheň bol pôvodne symbolom očisty, ničením starého a
vytvorením priestoru pre nové. S príchodom kresťanstva a obdobím honby na čarodejnice sa verilo, že presne v tento deň
sú naj- mocnejšie, a preto ľudia zapaľovali
ohne na vyvýšených miestach, aby ich odohnali. Okrem toho pálili aj smolou natreté
metly, ktoré predstavovali oné čarodejnice
a ich popol mal zlepšiť úrodu, či odohnať
zlé sily. Taktiež verili, že práve v tento deň
(30.apríl) je možné nájsť poklad. Legendy hovoria, že o polnoci pred sv. Filipom a
Jakubom mali zlé sily moc škodiť ľuďom,
ale dali sa aj nájsť poklady. Aby sa hľadaj-

úci pred silami mohol brániť, musel mať
pri sebe kvet z papradia, svätenú kriedu a i
ďalšie magické predmety. Táto noc aj preto
nazývala Walpurgina, Beltain(e/Beltine), filipojakubská, či noc čarodejníc. Nasledujúci
mesiac máj (Traveň) bol pre snúbencov a
dvojice symbolom voľnosti, sexuálnej plodivej sily a milostných hier. V tomto období sa
uzatvárali aj manželstvá na tzv. ”skúšobnú
dobu”, ktoré potom trvali jeden rok a jeden
deň. Keď zväzok nefungoval, tak sa mohla
dvojica bez problémov rozísť. Traduje sa, že
ak splodila dvojica počas tohto sviatku potomka, bol vždy v živote šťastný a úspešný.
Z týchto dôb nám ostal ešte zvyk bozkávať
milých, zvlášť dievčatá, pod čerešňou, alebo
iným rozkvitnutým stromom, aby nasledujúci rok „neuschli“, či, aby boli krásne po celý

postavili pred okná stromček, zvyčajne brezu. Mohol to byť aj smrek či jedľa. Dôvodom
ich stavania bol večný boj zimy a všetkého
temného s nachádzajúcim znovu obnovením prírody. Okrem toho bol májový strom
symbolom plodnosti (falický symbol) prírody prinesenej človeku, jednak bol ”stromom
života“ (Yggdrasil), osou, okolo ktorej sa
krútil svet (“axis mundi”). Vedci sa na jednotnom význame nezhodli, pre niektorých
je len symbolom nadchádzajúceho leta, či
len uzmierením ducha prírody a zabezpečenie jeho ochrany a požehnania. Vršok mája
mládenci zdobili stužkami, niekde bábkami,
či ho obliekali do ženských šiat. Niekedy
naň priviazali fľašu pálenky. Súčasťou stavania bola obchôdzka mládencov s muzikou
po domoch, kde postavili máj, tancovanie a

Stavanie Máje si vyžaduje veľa úsilia a pomocných rúk

ďalší rok. Preto je mesiac máj, mesiacom
zamilovaných.

spievanie. Tento zvyk sa v prenesenej podobe dochoval dodnes.

A tu sa dostávam naspäť k májom (stromom), teda skôr ich stavaniu. Máje sa stavali na námestiach, pri kostoloch, krčmách, či
domoch dievčat. Mládenci vtedy priniesli a

Denisa Lehmanová
Foto: Lucia Hájniková
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Z denníka obecnej polície
V čase o 22:05 hod. preverenie signálu o narušení objektu ALEXIS bar. Objekt fyzicky
skontrolovaný za prítomnosti majiteľky.
Bez narušenia. Bolo pootvorené okno. Pravdepodobne sa pohla záclona, ktorá spustila
alarm.

December 2013
V ranných hodinách nahlásil občan z Lozorna vlámanie do stavebnej búdy na ul.
Zvončínska a krádež vŕtačky a predlžovacieho kábla. Vec postúpená PZ SR ako vecne a
miestne príslušnému orgánu.
V čase o 11:00 hod. nahlásila detská lekárka neznámu ženu v čakárni ordinácie, ktorá tam spala a odmietala komunikovať. Na
mieste bolo hliadkou zistené, že sa jedná o
trhovníčku z trhového miesta, ktorá po požití približne 2 l vína v čakárni spala a nedokázala v tomto stave riadne komunikovať.
Celá vec bola na mieste doriešená a vec
oznámená zamestnávateľovi trhovníčky.
V čase o 03:40 hod. hliadka vykonala preverenie alarmu poplachu v bare ALEXIS.
Objekt skontrolovaný za prítomnosti majiteľky. Bez narušenia.
V ranných hodinách počas služby zistená dopravná nehoda na ulici Hlavná, kde
osobné motorové vozidlo narazilo do predzáhradky rodinného domu a následne poškodilo murivo plynových hodín. Vec bola
oznámená Okresnému riaditeľstvu PZ v
Malackách Nehodovému oddeleniu.
Hliadke oznámil občan, bytom Lozorno,
krádež vecí z pivnice a to motorovej píly,
v priebehu týždňa, bližšie uviesť nevedel.
Vzhľadom k tomu, že vec bola príslušná Obvodnému oddeleniu PZ Stupava boli o danej
veci informovaní a vec si prevzali. Hliadka
skontrolovala kamerový systém, pričom
neboli zistené žiadne poznatky k danej veci.

Vo večerných hodinách zaznamenaný požiar osobného motorového vozidla na Športovom nám., podľa vyjadrenia zasahujúcich
hasičov, požiar spôsobil skrat v elektroinštalácii vozidla.
Január 2014
Hliadke bol nahlásený nález psa v poligóne
záchranárov PPS, pomocou čítačky a centrálneho registra zistená majiteľka z obce
Láb. Majiteľka vyrozumená a psa si prevzala
osobne.
Preverenie oznámenia starostu obce ohľadom pohybu podozrivých troch cudzincov
po obci. Osoby boli nájdené na zástavke autobusu pred Obecným úradom. Samotným
šetrením bolo zistené, že sú zamestnaní v
APP Lozorno. Preverené v APP – potvrdené.
Čakali na autobus do Bratislavy.
Hliadke prišlo hlásenie o narušení objektu
jedálne Základnej školy. Hliadka skontrolovala objekt aj s pracovníčkou, ktorá sa dostavila na miesto a otvorila jedáleň. Objekt
bol bez narušenia.
Hliadkou bol odchytený pes Labradorský retriever na ul. Zvončínskej, majiteľ zistený
cestou centrálneho registra spoločenských
zvierat a čipu z ul. Veterná. Psa si prevzala
manželka majiteľa.
OP oznámil starosta obce, že za objektom
fy Haramia niekto pravdepodobne zo zeme
vykopáva železo. Na mieste bolo zistené, že
za firmou prekopáva zem miestny občan z
ul. Jelšovej, ktorý bol z miesta vykázaný, nakoľko po sebe nechával smetisko.
Bolo preverené oznámenie ohľadom pohybu psa hnedej farby, krátkosrstý, ktorý sa
pohyboval v blízkosti pohostinstva „U CELÁKA“. Pes bol chytený, vykonané šetrenie
k majiteľovi, kde bolo zistené, že pes utiekol
z objektu autoservisu bývalých kasární. Pes
bol následne odovzdaný pracovníkom servisu.
Osobne na Obecnej polícii oznámil občan,
trvale bytom Lozorno, že ho fyzicky napadol jeho švagor. Samotným šetrením bolo
zistené, že skutok sa stal v Stupave a preto
bol menovaný odkázaný na OO PZ Stupava
z dôvodu miestnej príslušnosti.

Hliadka OP asistovala pri dopravnej nehode
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Hliadka odchytila psa - čierny labrador. Bol
zistený majiteľ a pes mu bol následne odovzdaný.
Február 2014
V čase o 01:23 hod. bol spustený alarm na
kultúrnom dome. Hliadka na mieste zistila,
že ten bol spustený omylom, resp. niekto z
hostí sa hral s klávesnicou a alarm spustil.
Počas schôdze Jednoty dôchodcov vykonali
po dohode s Obecnou políciou prednášku
z Občianskeho združenia Bezpečný región. Prednášku zameranú na bezpečnosť a
ochranu dôchodcov pri podomovom predaji
predniesol predseda Občianskeho združenia Bezpečný región p. Mgr. Róbert Peťko.
Vo večerných hodinách hliadka obecnej polície riešila občianske spolunažívanie na ul.
Jelšovej. Na mieste bolo zistené, že osoba sa
správa agresívne a po predvedení na obecnú
políciu bola odovzdaná príslušníkom OO
PZ Stupava z dôvodu vecnej príslušnosti.
Na obecnú políciu bola nahlásená krádež
optického kábla resp. chráničky, ktorá bola
na ul. Potočnej. Samotným šetrením na
mieste bolo zistené, že optický kábel, ktorý
bol namotaný na cievke, bol odkotúľaný neznámymi osobami niekoľko metrov ďalej.
Hliadka realizovala priestupok proti občianskemu spolunažívaniu na ul. Gozovskej. Pričom oznamovateľ uviedol, že v
prístavbe rodinného domu má osobu, ktorá
sa správala vulgárne a nadávala celej rodine.
Osoba bola vykázaná z obydlia a vec bola
riešená dohovorom.
O 23:50 hod. bola oznámená dopravná
nehoda na križovatke ul. Zvončínska a ul.
Hlavná. Hliadka obecnej polície zabezpečovala miesto dopravnej nehody do príchodu
rýchlej zdravotnej služby, hasičov a oddelenia dopravných nehôd Okresného riaditeľstva PZ SR v Malackách. Vodič vozidla
VW Passat bol ľahko zranený a dezorientovaný. Bol usadený do služobného motorového vozidla do príchodu sanitky, ktorá si ho
prevzala. Osoba bola podrobená príslušníkom štátnej polície dychovej skúške, pričom
bolo zistené, že vozidlo viedol pod vplyvom
alkoholických nápojov. Na mieste bola regulovaná doprava až do odtiahnutia havarovaného vozidla.
V nočných hodinách bolo hliadke obecnej
polície telefonicky oznámené, že pred pohostinstvom zv. „U Celáka“ sa nachádza
veľký biely pes. Bolo zistené, že sa jedná o
psa Zlatý retriever. Pes bol poslušný a preto
bol prevezený na obecnú políciu, kde si ho v
ranných hodinách prevzala majiteľka.
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Malotriedka - malá škola s veľkým významom
V Stupave vzniká jedinečný vzdelávací
projekt pre žiakov 1. a 2. stupňa základnej
školy. Občianske združenie Modrá sova
v spolupráci so školou Fantázia ako odborným garantom otvára v školskom roku
2014/2015 zmiešanú triedu 1. a 2. ročníka
- Sovičky. V Stupave tak vznikne naozajstná
malotriedka, ktorá zastreší rodiny s deťmi
na individuálnom respektíve domácom
vzdelávaní. Vzdelávanie v malotriedke prebieha dennou formou prostredníctvom pedagógov a vychovávateľov v malom vekovo
zmiešanom kolektíve.

deti so zníženými schopnosťami. Učiteľ má
možnosť skutočne individuálne sa venovať
každému žiakovi zvlášť. Najviac sa to prejavuje u prvákov, u ktorých sú veľké vývinové
rozdiely. Počas akejkoľvek hodiny sa prváčik
dostane na rad a k slovu niekoľkokrát, nemôže sa „skrývať za nikoho“, učiteľ ho má
stále na očiach, dostáva okamžitú spätnú
väzbu vyučovaciu aj výchovnú. Preto je naša
trieda veľmi vhodná aj pre prváčikov, ktorí
potrebujú zvoľniť tempo, ale klasická škola
im to nevie umožniť a tiež pre žiakov, ktorí
sú zaradení do nultého ročníka.

Prečo je malotriedka pre deti prínosom,
sme sa opýtali Terezy Ostrihoňovej - vedúcej projektu.

Preberie dieťa v malotriedke všetko potrebné učivo, tak ako v klasickej škole?

Vyučovanie v malej triede je efektívnejšie a
žiaci podávajú lepšie výsledky. Keďže ide o
malú školu, deti sa cítia bezpečne, takmer
ako doma, to znamená, že vedia byť viac
sami sebou a lepšie sa s nimi pracuje. Takisto v takomto malom kolektíve je väčšia interakcia medzi učiteľom a rodičom. Rodičia
sa viac zapájajú do výchovného a vzdelávacieho procesu a pomáhajú pri jeho tvorbe.
Učiteľ tak vie ľahšie vyjsť v ústrety rôznym
potrebám a požiadavkám zo strany rodičov
a ich detí.
Pre aké tipy detí je malotriedka vhodná?
Trieda Sovičky je veľmi vhodná pre prváčikov, ktorí potrebujú individuálne tempo
a pre žiakov, ktorí sú zaradení do nultého
ročníka. To znamená, že malotriedka je mimoriadne vhodná pre nadané deti, ale aj pre

Napriek obavám deti v „malotriedke“ vedia prebrať učebné osnovy dané MŠSR
rýchlejšie ako na bežných školách a ostáva
im viac priestoru na zopakovanie a osvojenie si prebranej látky. Nízky počet žiakov
umožňuje učiteľovi bezprostredne zistiť
pochopenie učiva a okamžite sa vrátiť k tým
žiakom, ktorí preberané javy nepochopili na
prvý raz, zistiť, v čom majú žiaci problém a
okamžite reagovať, korigovať, docvičovať a
upevňovať. Pri výklade látky, ale aj pri skúšaní môže ísť učiteľ do podstaty a hĺbky
javov a súvislostí a nielen predpokladať pochopenie prebranej látky. Okrem toho malotriedka podporuje rozvoj komunikačných
zručností - deti hovoria častejšie, komunikácia medzi deťmi a dospelými je prirodze- ná
a otvorená, všetci sa medzi sebou poznajú,
vládne príjemná rodinná atmosféra.

Ako vyzerá bežný deň v malotriedke?
V našej malotriedke nezvoní. Učenie prebieha prirodzene, prostredníctvom hier,
zážitku a priamej skúsenosti. Náš koncept
vychádza z poznania fungovania mysle a
procesov učenia vychádzajúcich z tradičných pedagogických konceptov i najnovších teórií. Je vedecky dokázané, že si
zapamätáme len 20% z toho, čo sme počuli,
30 % z toho, čo sme videli, 50% z toho, čo
sme počuli a videli a 90% z toho, čo sme
sami vyskúšali – preto nami zvolené metódy na dosiahnutie cieľov štátneho vzdelávacieho programu, zadefinovaného ministerstvom školstva, sú prevažne zážitkové,
najčastejšie využívajúce postupy tvorivej
dramatiky.
Ako sú hodnotené deti v takomto type
školy? Existujú tu známky a vysvedčenia?
Koncept hodnotenia sme prevzali od nášho
garanta – Školy Fantázia v BB, ktorý vychádza z desaťročných skúseností a prechodu
od klasických známok, ktoré hodnotia len
vedomosti, k bodovému systému, ktorý
okrem vedomostí zohľadňuje aj schopnosť detí nadobudnuté vedomosti použiť
v praxi, oceňuje ich snahu a spôsob komunikácie. Dieťa je okrem toho hodnotené aj
slovne, takže rodič tak dostáva oveľa lepšiu
spätnú väzbu, ako sa dieťaťu darí v jednotlivých predmetoch. Samozrejme, keďže
ide o domáce vzdelávanie, deti sú dvakrát do roka preskúšané podľa predpisov
Ministerstva školstva a na základe týchto
skúšok dostanú aj tradičné vysvedčenie.
			
red.

Spirituál kvintet v Lozorne
... Lásce chci sloužit dokud budu živ, doufat a toužit – světe jen se div.
Mám tělo znavené, však srdce v něm jak dřív..
Slovami aj tejto piesne sa k nám prihovorili speváci Spirituál kvintetu na koncerte v Centre kultúry v Lozorne. Áno, znie to neuveriteľne, ale naozaj vystúpili v Lozorne.
Neviem, ako sa to podarilo zariadiť, ale som veľmi vďačná za tento večer. Spirituál kvintet som videla koncertovať pred viac ako
dvadsiatimi rokmi a dodnes si pamätám atmosféru toho koncertu.
Koncert v Lozorne bol taký, ako si ich pamätám – plný energie, úžasných speváckych výkonov, piesní, ktoré majú čo povedať ľuďom aj
dnes po toľkých rokoch.

vec, ktorú si uvedomujem už dlhšie. Spolu s manželom a našimi deťmi tu žijeme už 15 rokov a sme tu doma. Patríme do tejto komunity
a sme radi, že to tak je.
Koncert Spirituál kvintetu prispel k umocneniu tohto môjho prežívania. Veľká vďaka.
Marika Nagyová
Foto: Boris Bilčík

Samozrejme, zmenil sa aj ich repertoár aj obsadenie, ale sú to stále
oni. Spievajú spolu už viac ako 50 rokov, ešte stále s nimi koncertuje
aj jeden zo zakladajúcich členov, Jiří Tichota. V podstate sa venujú
folkovej hudbe, ale mnohí z nás si ich spájajú hlavne so spevom spirituálov - duchovných piesní černochov. Aj som očakávala, že budú
spievať hlavne tieto piesne, ale musím sa priznať, že nový Spirituál
aj s novými piesňami sa mi veľmi páčil. Celý večer bol skvelý, umocnený charizmatickými výkonmi úžasných spevákov.
Ale najviac zo všetkého som počas celého večera prežívala ešte jednu

Členovia skupiny Spirituál kvintet sa nám postarali o krásny večer
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Obecná zabíjačka
2012 sa „zabíjalo“ na našej priehrade, kedy
vrcholili tuhé mrazy, v roku 2013 sa „zabíjalo“ na ihrisku ŠK Lozorno, tohto roku sa
„nezabíjalo“ v Lozorne, ale sa doviezli polovičky prasiat, ktoré sa spracovali na zabíjačkové špeciality.

Tohtoročná zabíjačka sa v prvý marcový
deň uskutočnila opäť pod záštitou starostu
obce Lozorno p. Ľubomíra Húbeka, ktorý
zabezpečil prasatá pre Športový klub Lozorno, v areáli ktorého prebiehala príprava
zabíjačkových špecialít a ich predaj.

Organizovanie takejto akcie je náročné. Počnúc zháňaním kotlov, kotlín, rôzneho materiálu na výrobky, ingrediencií, atď. a oslovením ľudí ochotných vo svojom voľnom čase
niečo príjemné pre občanov Lozorna pripraviť. Od štvrtka až do soboty, kedy sa uskutočnila obecná zabíjačka, sa pri prípravách
vystriedalo veľa členov i nečlenov turistického klubu. Majster mäsiar Rudolf Masár sa zhostil výroby zabíjačkových špecialít
a za neodmysliteľnej pomoci ďalších šikovných rúk sa podarilo vyrobiť chutné jelítka,
tlačenky, pečené mäso, cigánske pečienky či
zabíjačkové zelé.

Na zrealizovanie tejto akcie boli opäť oslovení lozornskí turisti na čele s Lojzom Dvoranom, pre ktorých to bola už tretia obecná zabíjačka. Len pripomeniem, že v roku

V sále Športového klubu Lozorno si v sobotu od 12:00 hodiny mohli prichádzajúci
návštevníci zajesť, napiť sa vínka, zatancovať si pri živej muzike, započúvať sa do

V kotloch sa už varí a vôňa láka

piesní našich spevákov zo skupiny Enem
tak a zabaviť sa „enem tak“ až do večerných
hodín, čo mnohí aj urobili.
Podľa ohlasov od občanov sa tohtoročná zabíjačka vydarila. Treba poďakovať všetkým
zainteresovaným, ale aj prítomným občanom a ich priateľom za to, že sa obecná zabíjačka vydarila - aj vďaka ich hojnej účasti.
Soňa Foltýnová, KTL
Foto: Peter Morávek

Pri príprave zabíjačkových špecialít bola každá ruka
dobrá

Turistická sezóna zahájená

Túry sa zúčastnilo veľa malých turistov

Nakoľko nám tohoročná zima nepriala na
bežky, tak sme pekné suché počasie využili
na pešiu turistiku a prvú turistiku sme presunuli o dva týždne skôr. Už tradične sme
13.2.2014 absolvovali prvú túru pod názvom Prechádzka štátnym búrem, ktorej sa
zúčastnilo 29 turistov.
Bola to pomerne náročná túra vzhľadom
na jej dĺžku. Stretli sme sa ako vždy na železničnej stanici, odkiaľ sme pokračovali po
lesných cestách, až na cestu križujúcu cestu
Malacky-Pernek. Tak sme si vychutnali pekné počasie a vôňu borovicových lesov.
Keďže o túry po Štánom búre je veľký záujem, tak sme ju o dva týždne zopakovali.
Opäť sme sa stretli na železničnej stanici.
Tejto túry sa zúčastnili i členovia turistic-
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Pieskové kopce pripomínajú duny na púšti

kého oddielu detí pod vedením učiteliek
základnej školy. Prešli sme pri bývalých vojenských bunkroch k píle Holíč. Pokračovali
sme pri obore za Stumpoch, do priestorov,
kde sa dlhé roky ťaží piesok, čím vzniká zaujímavý úkaz ako na púšti. Každý, kto sa sem
dostane je milo prekvapený touto lokalitou,
čo najviac ocenili a využili mladí turisti, že si
užívali pieskových dún.
Tejto túry sa zúčastnilo 92 turistov. Takto sa
učia orientovať v lokalitách Štátneho búru,
kde je orientácia veľmi náročná, nielen pre
deti, ale i pre dospelých.
Už tradične každý rok sa stretávame na
Košariskách, kde býva zahájenie turistickej
sezóny turistov bratislavského regiónu. Organizátorom tohto zrazu je KST Stupava.

Dievčina znázorňujúca Jar

pokračovanie na str. 17
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dokončenie zo str. 16

Deti odnášajú Morenu na vatru

Horiaca Morena – symbol odchádzajúcej zimy a Jar, čakajúca, že zaujme jej miesto

Tak sme sa stretli i toho roku dňa 22.3.2014. Tohto zrazu sa tiež
zúčastnili naši členovia TOM. Tento zraz slávnostne zahájil predseda regionálnej rady Marián Pavlovič a predsedovia spoločne zapálili
vatru, v ktorej sa za sprievodného programu pálila Morena. Potom
predseda oboznámil prítomných so správou o činnosti a programe

regionálnej rady. Ďalej pokračovala zábava pri country kapele a v
družnej pohode.
Milan Havel, KTL Lozorno
Foto: Peter Morávek

Futbalová jar na taliansky spôsob
Nové miesta, nezabudnuteľné zážitky, cenné skúsenosti. Stručné a zároveň veľmi výstižné slová, ktoré opisujú dva fantastické
výlety na Apeninský polostrov. V druhej
polovici februára to bola návšteva severu
Talianska, konkrétne Milána, začiatkom
marca sme sa rozhodli cestovať podstatne
južnejšie - do fascinujúceho Neapola.

ru, pretože fanúšikov z Madridu bolo naozaj plné mesto. Nasledoval krátky oddych a
potom už príprava na večerný zlatý klinec
programu. Obrovským zážitkom bola aj samotná cesta metrom na San Siro s fanúšikmi Atlética, ktorý v preplnených vagónoch
celú cestu skákali a spievali svoje chorály.
Vysnívaný zápas sa ťažko opisuje slovami.

priestor v Neapole sme samozrejme využili naplno. Okrem šlágra talianskej Serie A
medzi domácim SSC Neapolom s rímskym
AS, v ktorom na našu veľkú radosť domáci
zvíťazili 1:0 aj vďaka Marekovi Hamšíkovi,
ktorý na tento zápas nastúpil s kapitánskou
páskou na ruke, sme videli aj legendárne
Pompeje, krásnu turistickú destináciu Sorrento, či zažili jedinečnú a zbesilú jazdu
na motorkách neapolskými ulicami. Čerešničkou na torte boli naše, či už obedy alebo
večere, v jednej z najlepších neapolských
reštaurácii, ktorá je situovaná v srdci prekrásneho prístavu a ktorej spolumajiteľom
nie je nik iný ako kmeňový hráč SSC, Paolo
Cannavaro. Neapol je mesto, ktoré vo mne
zanechalo hlbokú stopu a s ktorým som sa
nelúčil vôbec jednoducho. Pevne verím, že
sa tam opäť vrátim a že si budem môcť tieto
krásne momenty zopakovať.

Trojdenný milánsky pobyt som absolvoval
spolu s mojím dobrým kamarátom a zároveň spolupracovníkom Marekom Masárom
a ďalšími štyrmi futbalovými priaznivcami.
Dôvod výletu bol jednoznačný – túžba na
vlastnej koži pocítiť atmosféru osemfinálového zápasu Ligy majstrov: AC Miláno
vs. Atlético Madrid. Na hoteli sme sa ubytovali až večer, takže prehliadku mesta bolo
možné uskutočniť až nasledujúci deň. Aj
keď sme sa zobudili do upršaného dňa, rozhodli sme sa držať plánovaného programu.
Prvou zastávkou bolo neodmysliteľné Duomo, krásna milánska katedrála, nasledovalo
centrum „mesta módy,“ ako sa Miláno zvykne prezývať, v ktorom samozrejme nemohli
chýbať obchody tých najluxusnejších svetových značiek. Nevynechali sme ani oficiálny
fanshop milánskeho AC. Po obede sme už
začínali cítiť pravú predzápasovú atmosfé-

Hymna Ligy majstrov, svetové futbalové
hviezdy ako Kaká či Diego Costa, bolo to
úžasné predstavenie a ubehlo to bohužiaľ
extrémne rýchlo. Domáci tento zápas nezvládli a prehrali 0:1, čo ich v konečnom
zúčtovaní stálo koniec v tohtoročnej edícii
Ligy majstrov.

S Marekom plánujeme organizovanie podobných zájazdov aj do budúcna. Ďalšími
destináciami by mali byť na konci apríla
srbský Belehrad a slávne miestne derby
medzi Partizanom a Crvenou Zvezdou, začiatkom mája opäť Miláno, pretože Derby
della Madonnina, teda futbalová bitka medzi Interom a AC je niečo, čo ako futbalový
fanúšik jednoducho musíte aspoň raz vo
svojom živote zažiť na vlastnej koži. V máji
by sme taktiež chceli cestovať do Londýna
na finálový zápas FA Cup-u, ktoré sa odohrá
vo veľkolepom Wembley. V prípade záujmu
sme ochotní zorganizovať zájazd aj podľa
Vašich predstáv. Ak by ste mali akékoľvek
otázky, kontaktujte nás na telefónnych číslach: 0949 284 349, 0910 322 711.

Všetky futbalové zájazdy sa nedajú hodnotiť inak ako na výbornú, ale neapolské dobrodružstvo sa nad všetkými týči podobne
ako Vezuv nad tretím najväčším talianskym
mestom. Mesto, ktoré vzbudzuje rešpekt
a pred ktorým nás viacerí vystríhali kvôli
vysokej kriminalite, sa nám ukázalo v úplne odlišnom svetle. Veľká vďaka za to patrí
najmä nášmu neapolskému kamarátovi,
ktorý nám poukazoval aj také miesta, aké
bežní turisti pravdepodobne neuvidia, pretože o nich možno ani nevedia. Štvordňový

Jakub Vrbinčík, Foto: Jakub Vrbinčík
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Lozornskí poľovníci bilancovali
Členovia poľovníckeho združenia Podhorie
Lozorno sa stretávajú v priebehu celého
roka pri realizácií spoločných aktivít, avšak
ich stretnutie na začiatku roka má iný, výnimočný, ba dá sa povedať až slávnostný
charakter. Nebolo tomu inak ani 23. februára tohto roka, kedy sa na poľovníckej chate
Dolinka uskutočnila výročná členská schôdza nášho poľovníckeho združenia.

zhodnotil poľovnícku činnosť združenia,
pričom ako základný cieľ stanovil zachovanie a aj zveľadenie genofondu zvery v
našom revíre.

kov. Taktiež sa zvýšil pohyb motorových vozidiel po rôznych lesných a poľných cestách.
Pretrvávajúcim problémom je odkladanie
rôznych druhov odpadu v prírode.

Následne boli prítomní poľovníci oboznámení s finančnou situáciou združenia, správou kynológa združenia a správou dozornej
rady.

Schôdzu otvoril a viedol predseda združenia p. Ján Haramia. Predniesol správu o činnosti poľovníckeho združenia, pričom vyzdvihol aktivity členov pri ochrane poľovnej
zveri najmä v zimnom období na prelome
rokov 2012/2013, ale aj počas celého uplynulého roka. Ďalej boli stručne zhodnotené
aj spoločenské aktivity nášho združenia,
ktorými sa snažíme dostať aj do povedomia
našich ostatných spoluobčanov, ktorí majú
pozitívny vzťah k prírode. Za všetky možno spomenúť svätohubertskú omšu alebo
poľovnícku zabíjačku, ktoré sa stretli s pozitívnym ohlasom verejnosti. Taktiež bola
spomenutá široká spolupráca s ostatnými
občianskymi združeniami v obci.

Všetky príspevky vyvolali veľa podnetov,
ktoré boli prekonzultované v diskusii. Všeobecne podľa charakteru prednesených
príspevkov možno konštatovať, že vnímame zvýšený civilizačný tlak na prírodu v
okolí obce, či už výstavbou rodinných domov alebo rozširovaním priemyselných par-

Preto aj v tomto roku budeme smerovať
naše aktivity na zachovanie takého stavu prírody, z ktorého sa nebudú tešiť len
poľovníci, ale všetci občania a návštevníci
našej obce. Pri realizácií takýchto aktivít budeme radi spolupracovať s ďalšími občanmi
a občianskymi združeniami, ktorým taktiež
záleží na stave nášho prírodného prostredia.

Poľovný hospodár vo svojom príhovore

Rybári, chystajte si udice!
Pozývame vás na Rybárske preteky, ktoré budú dňa 10.5.2014
od 7:00 do 14:00 na priehrade Lozorno.

Štartovné 6 €.

Súťaží sa o maxi rybu (v kg), váži sa od 50cm.
Lov na ľubovoľnom mieste vo vyznačených úsekoch.
Predaj lístkov: Monabar Lozorno, rybárske potreby Stupava-Mást,
rybárske potreby Hobby Malacky a priamo na mieste.
Tiež oznamujeme, že začiatok sezóny na kaprových vodách je od
15.5.2014
Dušan Chlpek, MO SRZ Lozorno

Zberateľská burza Lozorno
Veteran Tatra & Army Club Lozorno vás pozývajú na Veterán
burzu Lozorno, ktorá bude v sobotu 10.5.2014 od 8:00 hod.
v areáli Múzea historických vozidiel a motocyklov pri priehrade
(bývalé kasárne).
Čaká na vás:
- Výstava historických automobilov a motocyklov
- Súčiastky, náhradné diely
- Dokumentácia a literatúra
- Rôzne starožitnosti a zberateľské predmety
- Staré hračky a iné
Vstupné:
- Predávajúci 2 €
- Návštevníci 0,50 €
- Deti zdarma
Občerstvenie je zabezpečené.
Viac informácií na tel.č.: 0904 636 419, p. Jozef Hooz
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Odchody autobusov z Lozorna do Bratislavy, Malaciek a späť
Odchody zo zastávky Lozorno,pož.zbroj.(225)

Zastávka(zóna)

Bratislava

Linka-spoj

(102402-2) (102402-4) (102402-6) (102402-76) (102402-10) (102402-20) (102402-12) (102402-24) (102402-124) (102402-16) (102402-18) (102402-22)

Linka-spoj

†p

6

4 22

AS(100)

6 47

6 54

10

10

11
19
20
21
22
25
27
29
p
p1
p2
p3
p4
p5

6

6 54

20

6

6 08

22

6 17

25

6 18

6 30

22

10

7 07

7 34

†

6

7 47

8 55

14

14

p4

6

9 04

20

9

† 19

9

9

29
58
42
45
32
44
55
55
(205422-13) (205422-15) (102402-68) (102402-70) (102402-72) (102402-62) (102402-74) (102402-174)

25

Linka-spoj

10

12

22

17 20

22

17 25

19

13

6

18 01

10

14

† 29

14

22

19 01

22

19 07

20 08

8 57

11 18

6

† 27

6

20 56

22

†

10

16 02

16 13

6

16 51

†

16 51

20 p 5

21 01

(102417-27) (106408-60) (106408-10) (106408-18) (106408-16) (102417-21) (106408-22) (102417-93) (106408-26) (106408-48)

22

11

5 13

Nástupište

10

7 00

6

7 03

20

8 45

22

†

13 32

13 35

22

15 14

16 44

Odchody zo zastávky Bratislava,AS(100)
64

Nástupište

64

6

64

†

63

64

10

u

5 25 6 25 6 35 6 40

Nástupište

63

64

†

10

7 00

64

64

64

64

62

20

22

7 40

64

14 10

64

† 29

6

10 u 1

12 50 13 30 13 40
6

41
u
u1
u2
u3

11 p 3

6 08

Linka-spoj

pož.zbroj.(225)

15
19
20
22
25
27
29
30
35

10 p 2

5 56

premáva v pracovné dni
premáva v sobotu
premáva v nedel’u a v štátom uznaný sviatok
nepremáva od 23.12.2013 do 7.1.2014,3.2.2014, od 24.2.2014 do 28.2.2014, od 17.4.2014 do 22.4.2014, od 30.6.2014 do
28.8.2014, od 30.10.2014 do 31.10.2014
nepremáva od 16.12.2013 do 20.12.2013, od 8.1.2014 do 31.1.2014, od 4.2.2014 do 21.2.2014, od 3.3.2014 do 16.4.2014, od
23.4.2014 do 27.6.2014, od 2.9.2014 do 29.10.2014, od 3.11.2014 do 12.12.2014
nepremáva od 24.12.2013 do 26.12.2013, od 31.12.2013 do 1.1.2014, od 20.4.2014 do 21.4.2014
nepremáva 5.7.2014,1.11.2014
nepremáva od 24.12.2013 do 26.12.2013,1.1.2014,20.4.2014
nepremáva 31.12.2013
nepremáva 27.12.2013,30.12.2013,31.12.2013
nepremáva 24.12.2013,25.12.2013,31.12.2013
nepremáva 24.12.2013
je pokračovanı́m spoja č.72 linky 106406 zo Sološnice
je pokračovanı́m spoja č.68 linky 106406 zo Sološnice
je pokračovanı́m spoja č.50 linky 106406 zo Sološnice
je pokračovanı́m spoja č.46 linky 106406 zo Sološnice
je pokračovanı́m spoja č.60 linky 106406 zo Sološnice
je pokračovanı́m spoja č.144 linky 106406 zo Sološnice

Lozorno

†
10

10

5 48

(205422-7) (102402-34) (102402-32) (102402-38) (102402-36) (102402-42) (102402-40) (205422-9)

20

6 57

Zastávka(zóna)

6
7

(205422-3)

†

10

5 30

29
30
55
(102402-44) (102417-48) (102402-46) (102402-48) (205422-11) (102402-56) (102402-52) (102402-54) (102402-60) (102402-58) (102402-64) (102402-66)

žel.st.(255)
6

6

20

6

5 28

Linka-spoj

† 21

†
10

4 57

(102402-30) (102402-26) (102402-28)

10

Malacky

25

p1

4 34

64

22

16 25 16 25 17 15

6

64

8 15

64

62

20

6

8 30 9 50

10 00

64

64

64

64

10

10

35

64

15

14 30

14 35

64

64

†

22 u

17 45 17 55 18 10

2

18 25

64

64

62

10

10

† 19

10 30

22

14 20

63

22

11 00

64

6

12 00

64

†

7

64

41

18 40 18 45

64

6

20 u

18 45

3

†

12 00 12 20 12 20

64

63

64

25

22

62

64

6

10

14 35 14 45 14 45 15 35
62

64

15 40

22

18 50

64

64

19

15 45 16 00

† 30

20 00

64

64

27

27

21 25 22 45

premáva v pracovné dni
premáva v sobotu
premáva v nedel’u
premáva v nedel’u a v štátom uznaný sviatok
nepremáva od 23.12.2013 do 7.1.2014,3.2.2014, od 24.2.2014 do 28.2.2014, od 17.4.2014 do 22.4.2014, od 30.6.2014 do
28.8.2014, od 30.10.2014 do 31.10.2014
premáva tiež 24.12.2013, nepremáva 5.7.2014,1.11.2014
nepremáva od 24.12.2013 do 26.12.2013, od 31.12.2013 do 1.1.2014, od 20.4.2014 do 21.4.2014
nepremáva 5.7.2014,1.11.2014
nepremáva 31.12.2013
nepremáva 27.12.2013,30.12.2013,31.12.2013
nepremáva 24.12.2013,25.12.2013,31.12.2013
nepremáva 24.12.2013
nepremáva 24.12.2013,31.12.2013
nepremáva od 16.12.2013 do 20.12.2013,27.12.2013,30.12.2013,31.12.2013, od 8.1.2014 do 31.1.2014, od 4.2.2014 do
21.2.2014, od 3.3.2014 do 16.4.2014, od 23.4.2014 do 27.6.2014, od 2.9.2014 do 29.10.2014, od 3.11.2014 do 12.12.2014
nepremáva 22.12.2013,29.12.2013,5.1.2014,2.2.2014,23.2.2014,20.4.2014, od 29.6.2014 do 31.8.2014,14.9.2014,16.11.2014
pokračuje na linke čı́slo 106406 spojom čı́slo 59 do zastávky Sološnica
pokračuje na linke čı́slo 106406 spojom čı́slo 39 do zastávky Plavecký Peter
pokračuje na linke čı́slo 106406 spojom čı́slo 53 do zastávky Plavecké Podhradie
pokračuje na linke čı́slo 106406 spojom čı́slo 137 do zastávky Sološnica
isybus

Odchody zo zastávky Malacky,žel.st.(255)

Zastávka(zóna)

Lozorno

Linka-spoj

pož.zbroj.(225)
6

10
11

20
22
25
38
u

(106408-7) (106408-13) (102417-48) (106408-21) (106408-23) (106408-27) (106408-45) (102415-42)

5 50

6

20

8 00

25

10 30

10

12 30

11

12 30

u

14 10

22

16 00

38

16 45

premáva v pracovné dni
premáva v sobotu
nepremáva od 23.12.2013 do 7.1.2014,3.2.2014, od 24.2.2014 do 28.2.2014, od 17.4.2014 do 22.4.2014, od 30.6.2014 do
28.8.2014, od 30.10.2014 do 31.10.2014
nepremáva od 16.12.2013 do 20.12.2013, od 8.1.2014 do 31.1.2014, od 4.2.2014 do 21.2.2014, od 3.3.2014 do 16.4.2014, od
23.4.2014 do 27.6.2014, od 2.9.2014 do 29.10.2014, od 3.11.2014 do 12.12.2014
nepremáva 5.7.2014,1.11.2014
nepremáva 31.12.2013
nepremáva 27.12.2013,30.12.2013,31.12.2013
nepremáva 24.12.2013,25.12.2013,31.12.2013,1.1.2014
pokračuje na linke čı́slo 106408 spojom čı́slo 57 do zastávky Jablonové,Turecký Vrch
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stavebniny STUPAVA

www.krajn.sk

šalovacia
tvárnica
DT 20

V60S35

asfaltový
pás

0,88 €/ks

20,28 €/bal
(10

m2)

obrubník
parkový

100 x 20 x 5cm

zľava až 35%

zámková dlažba
PREMAC

zľava
až 60%

zmrazili sme

ceny

6 cm

super zimnú
ponuku držíme
aj na jar!

zľava
až 35%
tehla brúsená
(lepidlo v cene)

sadrokart.
profil

CD 60

0,53 €/m

stavebný
materiál
a zmesi

voda koleno varné
ie
kúrenie
plyn

sme priami predajcovia

špičkovej kvality

PPR
P
nástenka
náste

1.1/4“

0,69 €/ks

15

3,49 €/ks
uhlíková
oceľ T kus

uhlíková
oceľ koleno

20 x 1/2˝

1,16 €/ks
voda 3/4˝
FF páka

2,58 €/ks
guľový
ventil

50/90°

1,88 €/ks
rúra plastohliník
PPR
rúry
20 x 3,4

0,58 €/m

Malacká cesta 39
Stupava

Malacky
Lozorno

16 x 2 PE-RT
podlahová
Al 0,2 mm

0,82 €/m

Ceny sú s DPH.

Lakšárska Nová Ves č. 465

Vysoká
pri Morave

(smer pumpa Jurki)

Borský Mikuláš

D2

BA

0917 559 142
0917 754 966
02 381 035 87

MA

(areál Zelený dvor)
Borinka

STUPAVA

stavebniny
0917 622 472
ohybáreň bet. ocele
0917 481 221

LAKŠÁRSKA
NOVÁ VES

Mikulášov
Studienka
Malacky

krajn@krajn.sk

Devínska
Nová Ves

Záhorská Bystrica
Bratislava
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