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zadarmo

Zabavili sa veľkí i malí
bola výborná až do konca, tak verím,
že sa všetkým zúčastneným páčilo a
stretneme sa o rok opäť vo víre tanca
na parkete.
Ďalším programom, tentoraz pre deti,
bol vo februári Karneval so Šašom Ľubošom. Zabavil deti svojimi humornými scénkami a nepodarenými kúzlami,
interaktívne ich zapojil do programu,
roztancoval ich i rozosmial. Po promenáde v maskách postupne každá maska
dostala odmenu a program sa končil
malou diskotékou pre deti.
Aké rôzne podujatia (a nebude ich
Šašo Ľuboš deti zabával i roztancoval

Malí tanečníci Peter Šefčík a Lenka Hlaváčová

Kto si chcel užiť čas plesov a dosýta
sa vytancovať, mohol tak urobiť aj na
našom v poradí už 8. Obecnom plese,
ktorý sa konal koncom januára v priestoroch Centra kultúry Lozorno. Skvelá
skupina New Generation bola zárukou
zábavy a plného tanečného parketu až
do rána. Po otvorení plesu p. starostom sa moderovania zhostila Adrika
Jánošová. Hneď v úvode sme mohli obdivovať šikovnosť malých 11 ročných

tanečníkov – Petra Šefčíka a Lenky
Hlaváčovej z tanečného klubu Grande
Malacky, ktorí nám predviedli ukážky
štandardných a latinsko amerických
tancov. Zaujímavým a netradičným
programom bolo tiež vystúpenie Pole
Dance Júlie Kolesovej. Júlia pochádza z
Ruska a v roku 2012 vyhrala 3. miesto
na Majstrovstvách Ruska v Pole Sport
(tanec na tyči). Nechýbala dobrá večera, chutný dezert a obohatením programu bola i bohatá tombola (všetkým
darcom srdečne ďakujeme). Atmosféra

Oznam
Milí seniori! V mesiaci marec budú pre vás v spolupráci so vzdelávacím centrom
Allexis pripravené kurzy na: Zvýšenie finančnej gramotnosti a boj proti kriminalite páchanej na senioroch v Bratislavskom kraji. Cieľom projektu je zníženie kriminality páchanej na senioroch a podpora prevencie. Aktivity projektu
budú zamerané na dve oblasti:
1. Ochrana pred podvodmi a 2. Finančná gramotnosť.
Bližšie informácie a termíny sa dozviete na webovej stránke Lozorna.

málo) sú pre vás pripravené, sledujte
na web stránke obce, na plagátoch, v
rozhlase, na FB Centra kultúry Lozorno, sms bráne... Kto má záujem, cestu
si určite nájde.
Text a foto: Barbora Hurajová

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

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Predbežný prehľad podujatí na rok 2017 - LOZORNO
Marec 4. Kurz prvej pomoci pod vedením skúsenej zdravotníčky (RC
Lozorňáček)
5. Koncert – „Donskí kozáci“ (CK Lozorno)
8. JDS – výročná schôdza (CK Lozorno)
11. „MDŽ – a prečo nie?“ RC Lozorňáček (CK Lozorno)
18. Kurz kváskovania s Anettkou (RC Lozorňáček)
19. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
26. Divadelno hudobné predstavenie: „Melody perkelt“ – hrá
Anka Šišková, Csongor Kassai a kapela Funny Fellows (CK Lozorno)
Apríl

Máj

Jún

21. Kurz výroby mliečnych produktov (RC Lozorňáček)
8. Kurz kváskovania s Anettkou (RC Lozorňáček)
9. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
18. Kurz kváskovania s Anettkou, pre pokročilé (RC Lozorňáček)
29. Tanečná zábava (CK Lozorno)
30. Stavanie máje pred OÚ – dychová hudba Malačané a spev.
skupina LOZA
Rybárske preteky (priehrada Lozorno)
6. Vítanie „občiankov“ (CK Lozorno)
7. Komédia „Nevyliečiteľní“ - hrá H. Krajčiová, C. Kassai, L.
Barilíková, K. Mikulčík, O. Culka a M. Spišák (CK Lozorno)
13. „Tak vítajte u nás!“ Prehliadka speváckych folklórnych súborov (ŠK Lozorno)
20. „Lozornský okruh“ (KTL, zraz priehrada Lozorno)
21. Deň matiek (CK Lozorno)
27. „Lozorské všelico“ – domáci remeselnícky jarmok (Športové nám.)
28. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
3. Súťaž vo varení gulášu (priehrada Lozorno)
4. MDD (areál ZŠ)
17. Poľovníci juniáles (ŠK Lozorno)
23. Základná škola - večierok
Futbalový neprofesionálny „Turnaj o pohár starostu obce“
(termín a miesto upresníme neskôr)

Júl

Rybárske hody (priehrada Lozorno)
Obecné hody

August

18. – 20. Zraz PAV - historických motocyklov (Classic motorcycle club, o.z., priehrada Lozorno)

September

17. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
24. Dni hrozna a vína – spevácka skupina
Loza (CK Lozorno)

Október

14. „Lozornský okruh“ opačným smerom
(KTL, zraz priehrada Lozorno)
15. Celoobecná oslava - Mesiac úcty k
starším (CK Lozorno)
22. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
27. Mesiac úcty k starším SZTP(CK Lozorno)

November

4. Galavečer RC Lozorňáček (CK Lozorno)
12. Rozprávková nedeľa a Martinský
lampiónový sprievod (CK Lozorno a RC
Lozorňáček)
25. Vítanie „občiankov“ (CK Lozorno)
25. Katarínska zábava (ŠK Lozorno)

December

7. JDS – Mikulášske posedenie (CK Lozorno)
10. Celoobecný Mikuláš pre deti (CK Lozorno)
Vianočný stolnotenisový turnaj (ŠK Lozorno)

Podujatia sa počas roka priebežne dopĺňajú a tiež
môže prísť k zmene termínov. Pre podrobnejšie informácie k jednotlivým podujatiam sledujte web stránku obce, alebo FB Centra kultúry Lozorno.

Program Klubu turistov Lozorno na rok 2017 (od marca)
Marec 5. Prechádzka Štátnym búrem
6.-16. Maroko - Severná Afrika, pohorie Atlas Djabal Toubkal
(4065 m)
9. -12. Školenie VHT (Štefánikova chata)
25. Otvorenie turistickej sezóny na Košarisku
Apríl

Máj

Jún

2. Šurský prales – autobusový výlet – medzi obcami Svätý Jur
– Čierna voda
8. Cyklotúra – Angern – Talesbrun – Dorfles – Gensendorf –
cyklomost Slobody - Lozorno
22. Jednodňový výlet Rakúsko Durrenstein (1 878 m), Lunzské jazero, Rothwald-prales
29.4.-1.5. Autobusový zájazd na Moravu (Praded, Olomouc,
priehrady)
8. Častovská päťdesiatka
20. „Lozorský okruh“ - 10. ročník
27. Jednodňový cyklovýlet Angern – Hohenau – Moravský
Ján – Lozorno (105 km)
3. Jednodňový výlet – Rakúsko - Kreiskogel (2 306 m)
10.-11. Splav Zámecká Dyje
24. Stretnutie turistov bratislavského kraja - Čelo (716 m),
Veterlín (723 m)
29.6.-2.7 VHT Tatranská Lomnica - Baranie rohy (2 526 m),
Ľadový štít (2 627 m)

Na turistické akcie sa poisťuje každý sám individuálne.

Júl

5. Levandule Pezinok
8.-15. Spoločná dovolenka Rakúsko
Schlandming
21.-23. Víkendové vysokohorské turistiky – (Wildspitze 3 772 m - Rakúsko Ortler 3 905 m – Taliansko, Piz Bernina 4 049
m – Taliansko)

August

11.-13. Dvojdňová cyklotúra – Južná Morava
19. Prechod hrebeňom Vysokej

September 1. – 10. Kazbek (5 047 m) – Gruzínsko
Ruské hranice
16. Nočný výstup na Skalu
22.-24. Ostrý Roháč (2 087 m)
Október

8. Prechod hrebeňom Kamennej brány –
rozhľadňa Homola
14. „Lozorský okruh“ opačným smerom

November

11. Poznaj Lozorské hory - Kozlisko
(537 m)
26. Poznaj Lozorské hory - Ostrovec
(469 m)

December

17. Schengentour (Rakúsko)
31. Silvestrovský výstup na Skalu

Alojz Dvoran, predseda KTL, e-mail: alojz.dvoran@gmail.com, mobil: 0908 114 723
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Z úcty k autorom
… ešte jedna spomienka na nezabudnuteľné adventné stretnutie členov JDS s arcibiskupom Msr. Jánom Oroschom na výlete v Trnave. Pre spomienku na Lozorno
sme mu spoločne darovali reprodukciu olejomaľby kostola Sv. Kataríny, od autorky
- našej rodáčky Vlasty Hubkovej, s textom piesne o Lozorne Návrat tuláka, ktorý
napísal pán Marián Polakovič. A on - bol veľmi dojatý!

Návrat tuláka (M. Polakovič)
Každý čovjek na svjece rodný domov má,
kúšček zemi najdrašší, kam sa vracívá.
Aj tulák co v šírém svjece bývá stracený,
zatúží sa domú vrácit, do rodnej zemi.
Z jednéj strany Karpaty, z druhéj rovina,
tam je moje Lozorno, rodná dzedzina.
Vychádzám už z Bukoviny, domov mja čeká,
kosteu Svatéj Kateríny vidzím zdaleka.
Hledám našu lavičku v Suchém potoku,
gde sem poznau první krát lásku velikú.
Zajdem si aj na chodníček cez les borový,
tam byu svjedkem našéj lásky večer májový.
Na svjece sem zostau sám, domov svúj šak mám,
moje rodné Lozorno v srdci nosívám.
Rozlúčit sa ale mosím, zas mja láká svjet,
rodičom dám kytku na hrob z bílých margarét.

Spoločenské okienko

Valéria Foltýnová

Zomreli
Brinzík Roman
Gajdoš Jozef
Peschl František
Matulníkova Antónia
Jánošová Ľudmila
Eliašová Štefánia
Rímeš Kamil

40 rokov
46 rokov
73 rokov
89 rokov
95 rokov
91 rokov
65 rokov

Redakcia Malacko hľadá kolportéra
na roznos novín a letákov v Lozorne.
Info: tel.: 0908 979 469
e-mail: malacko@regionpress.sk

Fašangy a zabíjačky, čas od Troch králú až do pústu
Od skorého rána byuo čut piščat svine, ze dvorú sa ciskéu
dym z kotua, poobjedze už až na ulici rozvoňávauo varené
maso a k večeru vúňa vyprážaných oškvarkú, co sa na dvori
v kotle pražili. Aby sa zabijačka podariua jak sa patrí, moseu
byt šikovný masár, a moseu mjet dobrý vercajch. Ráno na
vozíku dovézli rémy, koryto a pevný štok. Pod dobre pichuú
sviňu šikovná gazdzina podstrčiua vajdlínek, aby chyciua šecku krév. Varejku premíšaua, aby sa krév nesraziua. A potom
už sviňa išua do koryta, kde sa obáraua vreú vodú z kotua.
Radost byuo posúchat masára, kerí o každém svém vercajchu
vjedzeu vyprávjat. Jak dzeci sme to rádzi posúchali a žobronili: „strýčku ešče vyprávjajte!“ Tak teda začali: „Toto koryto je dva
metre dúhé a devadesát široké. Je z jedného hrubého stromu. Stareček sa tri roky chystali, že ten veliký strom pujdú na Košarisko
urezat. Najprv naň enem klopkali, sceli vjedzet, jak je strom zdraví a pevní. Označili, kerá strana byua ze severu. Až jednu uahodnú zimu, s bratrem a ze švagrem sa proto rozhodli. Tri dni chodzili
piu trápit, než ho suožili. Ale to nebyuo šecko. Odrezali ho na dva
metre zdélky. Potom kúru šecku dole dat. Potom už robili sekerky.
Húbka koryta do ňútra sa vyduabávaua motyčkama a duátkama.
Mjeli kraťučkú rúčku, byli z pevného železa. Dzeci, takto stareček
sedzeli rozčapačky nožky, pod ricú starí mjech a na prsa si dali
koženú zásceru, lebo ivera co odletovali, by im mohli na prsách
ublížit. Ruky v zápjascí si stáhli koženýma reménkama, aby si
ich nepresili. Obojručným nožem sa vyhuadzovauo koryto aj z
vrchu. Vŕch moseuo mjet huatký, jak maué dzecko rit. Aby si na
nem nikdo nezadreu. Aj maué korýtka, co v ních dzecušky kúpali
moseli byt huaďunké. Aj štok byu pres pú metra široký a púdruha
metra dúhý. Hrúbka cca 12 cm. Byu rozebírací. Nohy sa ze spodu
nastrkovali. Moseu byt pevný, lebo na nem sa maso sekauo, roze-

bírauo. Prez leto to byuo uožené v šopách v chuádku, aby sa drevo
nerozsušiuo. Vercajch dau výpovjed o každém majstrovi. Každí
sceu mjet dobré meno a dávau si záležat. Záležauo, aby nepresoliu prezburscht, nerozvariu jelítka, aby si ho zavolali aj na rok.
Ale stauo sa aj tak, že masár si vypiu. Dzeci večer proňho došli,
miuého tatu nauožili na vozík a odvézli dom. Na druhý den z hanbú prevelikú došeu si pro vercajch a výpuatu.“
T.M., Foto: archív rod. Malovcovej
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Názov projektu:
Zdroj:
Poskytovateľ:

Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno
Operačný program Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Spolufinancovaný:
Kohéznym fondom
Prioritná os:
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Cieľ:
Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych
odpadových vôd v Aglomeráciách nad 2 000 EO v
zmysle záväzkov SR voči EÚ
Oblasť intervencie:
Čistenie odpadových vôd
Termín realizácie:
3/2016 – 12/2016
Plánované celkové náklady: 341 804,34 EUR
Zazmluvnená výška NFP: 324 714,12 EUR

Cieľ projektu:
Cieľom realizácie projektu je zlepšenie
odvádzania a čistenia komunálnych
odpadových vôd v aglomeráciách nad
2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ.
Hlavnou aktivitou projektu je čistiareň
odpadových vôd, ktorá je dopĺňaná
podpornou aktivitou.
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Stavebným zámerom čistiarne odpadových vôd je ekologická vodná stavba, ktorá má charakter rekonštrukcie a
intenzifikácie. Zahŕňa v sebe dodávku
nového strojno-technologického zariadenia a intenzifikáciu kalového hospodárstva jestvujúcej ČOV dobudovaním
stupňa odvodnenia kalu. Predmetom
projektu je teda zvýšenie kapacity čistiarne odpadových vôd v obci Lozorno s
cieľom zvýšiť počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych vôd.
Realizácia projektu priaznivo vplýva
na ochranu kvality životného prostredia celej obce, a to na základe zvýšenia
účinnosti čistenia odpadových vôd.
Zlepšia sa životné podmienky pre vodnú flóru a faunu v recipiente .
Ing. Dana Šefčíková, OÚ Lozorno
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NAŠA OBEC NA JAR ZAČNE KOMPOSTOVAŤ BIOODPAD
Obec Lozorno plánuje s príchodom
prvých jarných dní začať s rozdávaním
záhradných kompostérov do domácností. Pripravovaný projekt domáceho
kompostovania v Lozorne reaguje na
zmenu zákona o odpadoch, podľa ktorého je každá obec povinná zabezpečiť
zavedenie a vykonávanie triedeného
zberu bioodpadu. Navyše sa v našej
obci v minulom roku uskutočnila analýza odpadu, podľa ktorej viac ako polovicu všetkého odpadu tvoril práve zelený

odpad zo záhrad a kuchyne. Z celkového množstva skúmaného komunálneho odpadu bolo možné skompostovať
až 56,40% odpadu.
V rámci osvetových aktivít a vzdelávania o odpadoch pripravuje obecný úrad
prednášku pre obyvateľov o tom, ako
správne kompostovať. Počas prednášky
by sa obyvatelia našej obce mali dozvedieť mnoho praktických návodov na to,

Čo všetko budete môcť kompostovať v záhradnom
kompostéri
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Biologický odpad z domácnosti (rastlinného pôvodu)
Zvyšky zo spracovania ovocia a zeleniny
Trávu, lístie, seno, slamu, burinu
Pozberové zvyšky z pestovania
Kávu, čaj, podrvené škrupiny z vajec
Piliny, hobliny, drevnú štiepku – nie chemicky upravovanú!
Papierové kuchynské utierky
Trus bylinožravých zvierat

V Čechách aj na Slovensku má kompostovanie veľkú tradíciu. Dokonca oveľa
väčšiu, ako v ostatných krajinách. Kompostovali naši prarodičia a dnes sa o to
začíname opäť zaujímať. Tradičný spôsob
kompostovania v hnojiskách a jamách postupne vystriedalo moderné a funkčnejšie
riešenie – kompostovanie v kompostéroch.
V nich dochádza k rýchlejšiemu rozkladu
biologických odpadov za pomoci vzduchu a
pôsobením mikroorganizmov či ostatných
pôdnych organizmov. Aj napriek tomu, že
rozkladný proces v kompostéroch prebieha
na rovnakej báze ako v pôde, je možné ho
technologicky ovládať a zefektívňovať,
aby kvalitného prírodného hnojiva bolo v
čo najväčšom množstve a v čo najkratšom
čase. V hnojisku, ktoré má na záhrade
väčšina ľudí, trvá spracovanie biodpadu
minimálne rok. Kompostér, tým že udržuje teplotu a vlhkosť, túto dobu skracuje až
o tretinu. Navyše nevyžaduje takú veľkú

ako môžu jednoducho pracovať s kompostérom a ako možno získať kvalitný
kompost pre pôdu. Táto prednáška sa
v obci uskutoční v dvoch termínoch v
priebehu marca 2017 a bude priamo
spojená s odovzdávaním záhradných
kompostérov do domácností. O dátume a čase prednášky budeme obyvateľov obce informovať prostredníctvom
webovej stránky, obecného rozhlasu a
sms správ.

Nevhodné suroviny na kompostovanie
û
û
û
û
û
û
û

Veľké množstvá varenej stravy
Zvyšky mäsa a výrobky z neho
Mlieko a mliečne výrobky
Uhynuté zvieratá
Nerozložiteľný materiál (sklo, plasty, kovy, textil,...)
Horúci a uholný popol
Trus mäsožravých zvierat

starostlivosť ako bežné kompostovanie v
hnojiskách. Kompostovanie je teda ekologické aj ekonomické riešenie, ktoré zabraňuje vzniku ďalšieho odpadu. Z hľadiska
životného prostredia je jednou z najprirodzenejších foriem recyklácie. Zužitkovaním zeleného odpadu sa získava kvalitné
hnojivo a nie je potrebné nakupovať drahé
priemyselné výrobky. Navyše z dlhodobého hľadiska, kto kompostuje, nemusí toľko
platiť za odvoz a likvidáciu odpadu a jeho
okoliu sa vyhýbajú aj čierne skládky.

Analýza odpadu 2016
Viac ako polovicu všetkého odpadu tvoril
odpad zo záhrad a kuchyne. Z celkového
množstva skúmaného komunálneho odpadu bolo možné skompostovať až 56,40%
odpadu. Z hľadiska hmotnosti tvoril tento
skompostovateľný odpad 139,20 kg z celkových 246,8 kg odpadu. Plasty obsadili

druhú priečku s podielom 6,89%. Tretiu
a štvrtú najväčšiu zložku tvorili papier
(6,69%) a sklo (6,20%). Analýzu odpadu
v obci Lozorno vykonala spoločnosť JRK
Waste management. Práve projekt domáceho kompostovania by mal byť účinnou cestou k tomu, aby sa toto obrovské
množstvo zeleného odpadu z kukanádob
na zmesový komunálny odpad eliminovalo
či úplne stratilo. Ak by sa v nich takýto odpad totiž nenachádzal, ale priamo ho občania spracovávali na svojich záhradách,
znížilo by sa celkové množstvo komunálneho odpadu v obci.

Kompostovanie s radosťou!
Viac informácií v poradni na
www.komposter.sk
Foto: www.menejodpadu.sk
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Obchodná zóna D2 Centrum sa rozrastie už v tomto roku
Obchodné centrum pri Lozorne, za ktorým stojí spoločnosť CREOTAX, získa v krátkom čase okrem novej čerpacej stanice GAS aj moderné predajné a servisné centrum pre kamióny a autobusy MAN.

MAN centrum

obchodná zóna

čerpacia
stanica

Pohľad na D2 Centrum z cesty I. triedy

Podľa slov Michaely Franekovej, projektovej manažérky spoločnosti CREOTAX, prebieha výstavba novej obchodnej zóny s celkovou rozlohou 28 500
m2, čo je nárast oproti pôvodného
zámeru o 6 500 m2. Súčasťou centra
má byť reštaurácia, obchody i ďalšie
prevádzky, ktoré rozšíria ponuku služieb v danej lokalite. „Cieľom spoločnosti
CREOTAX je priniesť do danej spádovej
oblasti nové prevádzky, ktoré by slúžili
ľuďom a obchodným spoločnostiam v blízkom okolí“, vysvetľuje Michaela Franeková.
V rámci prvej fázy projektu odštartuje už v tomto roku výstavba modernej
čerpacej stanice spoločnosti GAS.
Na benzínovú pumpu nadviaže predajné a servisné centrum nemeckého
koncernu MAN. MAN je úspešnou
vyše 100-ročnou značkou, ktorá patrí k
najstarším výrobcom nákladných áut a
autobusov na svete a zároveň je dcérou

Pohľad na D2 Centrum z obce
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výrobného závodu VW Slovakia. D2
Centrum tak okrem modernej čerpacej
stanice siete GAS v krátkom čase získa
ďalšieho dôležitého hráča a posilní tak
hospodársky význam obce.
Výstavba MAN centra je predbežne
naplánovaná na máj tohto roku. Centrum, ktoré podnieti vznik 30 nových
pracovných miest, má byť dokončené
najneskôr do 30.9. tohto roku, tak ako
aj čerpacia stanica. Bude ho tvoriť hlavná budova s plochou 2146 m2, slúžiaca
na servis a predaj vozidiel, a zákaznícke
centrum s dvojpodlažnou vstavanou
administratívnou budovou. Spoločnosť
CREOTAX získala už súhlasné stanoviská k posudzovaniu vplyvov na životné prostredie EIA od všetkých zákonom stanovených orgánov.
„Projekt MAN centra patrí z hľadiska
použitých technológií, dizajnu či vplyvu
na životné prostredie k svetovej špičke,
a preto som presvedčený, že naše pôso-

benie bude mať na život v obci Lozorno
mimoriadne pozitívny vplyv. Netreba zabúdať ani na fakt, že naša spoločnosť patrí k najvýznamnejším a najobľúbenejším
zamestnávateľom v Európe. Samozrejmou
súčasťou našej každodennej práce je aj dodržiavanie všetkých zákonov, nariadení či
etických a sociálnych pravidiel,“ uviedol
Radoslav Jurča, konateľ MAN Slovakia,
ktorý zároveň dodal, že spoločnosť má
záujem budovať s obcou Lozorno nadštandardné vzťahy. V rámci spolupráce
je preto ochotná podieľať sa na rôznych
spoločenských aktivitách či zabezpečovaní dopravy pre potreby základnej a
materskej školy.
V príprave je už aj územie pre obchodnú zónu s reštauráciou. Prebiehajú rokovania s obchodnými reťazcami a tiež
so záujemcami o reštauračné služby.
Začiatok výstavby obchodnej časti D2
Centra sa predpokladá na jar 2018.
MVDr. Vladimír Bečár
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Nové stavby v Lozorne - sme naozaj bezbranní ?
V súčasnosti sme pravidelne, ba zdá sa že
stále častejšie, informovaní o pripravovaných investičných zámeroch a stavbách v
našej obci. Či už z počutia, z internetu, na
sociálnej sieti, z tlače alebo na úradoch sa
dozvedáme, čo a kto má zámer v katastri
obce realizovať a stavať. Alebo nám pred
očami vyrastá stavenisko, na ktorom už
prebiehajú prípravné alebo priamo stavebné práce a nová stavba nám rastie v
tom lepšom prípade len priamo pred očami, v tom horšom takpovediac priamo za
naším plotom. Nie vždy je to zámer, ktorý
nás teší a ktorého realizáciu vítame. Nie
vždy o ňom máme úplné informácie a nie
vždy chceme ostať v úlohe pasívnych pozorovateľov. A to ako občania naozaj nemusíme, ba naopak v mnohých prípadoch
by sme ani nemali.
Nechať rozhodovanie o tom čo, kde a
za akých podmienok sa postaví iba na
investorov a úrady znamená často zbaviť sa možnosti ovplyvniť budúcnosť a
zamedziť takým zámerom, ktoré nám
môžu na dlhú dobu, ak nie navždy strpčiť
život, bývanie alebo len zmeniť Lozorno
smerom, ktorý nechceme. Ilúzie o tom, že
konanie investorov a úradov bude vždy a
bezpodmienečne zohľadňovať aj naše
práva a záujmy je lepšie odložiť bokom.
Platné právo s našou účasťou a angažovaním sa priamo počíta, dáva nám dostatok
možností a príležitostí hájiť svoje záujmy
i záujmy verejné a obecné a je len na nás
ako ich využijeme.
Každý z nás sa pritom o pripravovanej
výstavbe môže dozvedieť z viacerých
zdrojov. V dnešnom svete žiaľ platí viac
ako kedykoľvek v minulosti, že informácie samé neprídu k občanovi, ale že ich
občan musí sám získavať a vyhľadávať
a že pasivita v tejto oblasti sa často nevypláca. Pritom žijeme v civilizovanom
európskom právnom priestore (aj keď to
žiaľ nie vždy tak na prvý pohľad vyzerá a
mnohí majú nie len tie dobré skúsenosti z
jeho skutočného uplatňovania), v ktorom
sa verejná informovanosť o jednotlivých
zámeroch z dôvodu ochrany a rešpektu k
ľudským a ústavným právam jednotlivcov i k životnému prostrediu stala, resp.
má stať z moci zákona súčasťou prípravy
každej takejto výstavby.
Významným zdrojom takýchto informácií je úradná tabuľa obce a jej webové
stránky. Na www.lozorno.sk aj naša obec
zverejňuje informácie o mnohých zámeroch a budúcich stavbách. Stojí za to tam
pri surfovaní po internete občas zablúdiť.

Obdobne aj iné úrady a orgány majú svoje
internetové stránky a aj na nich je možné
zistiť mnohé informácie. Adresa www.
enviroportal.sk je tou správnou adresou,
na ktorej každý z nás nájde informácie
o pripravovaných zámeroch, ktoré posudzujú alebo o nich konajú štátne orgány
ochrany životného prostredia. Nájdete tu
najmä informácie o priemyselných projektoch, projektoch tak alebo onak zásadnejšie ovplyvňujúcich životné prostredie
alebo veľkých stavbách. Časť katastrálneho územia Lozorno je súčasťou CHKO
Malé Karpaty a tiež európskeho systému
NATURA 2000. Preto by aj orgány ochrany prírody vrátane správy CHKO Malé
Karpaty mali byť bežnou súčasťou povoľovania plánovanej výstavby.
Ale nie vždy a nie všetko je prístupné na
internete, aj keď sa nám niekedy právom
zdá, že sa tam už presúva podstatná časť
života. Zákon o slobodnom prístupe k
informáciám však poslúži každému, kto
sa chce o stavbe alebo zámere dozvedieť
viac. Aj bez udania dôvodu môže každý z
nás požiadať obec alebo úrady o informácie, ktoré tieto majú k dispozícii. Je azda
dobré pripomenúť, že ich poskytnutie nie
je žiadnou ústretovou službou ani pozornosťou osloveného úradu, ale jeho povinnosťou a naším zákonným nárokom
a právom a preto občan pri dožadovaní
sa týchto informácií nemá dôvod cítiť sa
previnilo.
Ak ste sa dočítali až sem, iste si poviete,
že získanie informácií je iste dobrá vec,
avšak okrem toho, že nás niektoré z takto získaných informácií potešili (hurá konečne nám spravia chodník, o ktorý sa usilujeme už roky) a niektoré vyslovene zdvihli
zo stoličky (čo to zas chcú stavať u mňa za
plotom?), ale načo to všetko keď s tým aj
tak človek nič nezmôže? A toto je jeden zo
základných omylov, ktoré dnes už určite
neplatia. Občan má dnes právnym poriadkom danú a garantovanú celú škálu
možností ako výstavbu a obdobné aktivity ovplyvniť.
Každý nový investičný zámer musí prejsť
niekoľkostupňovým úradným povoľovaním. Mnohé z nich musia prejsť procesom posudzovania ich vplyvu na životné
prostredie v zmysle zákona č. 24/2006
Z.z. v znení neskorších predpisov. Tento
zákon definuje stavby a zámery, pri ktorých sa posudzovanie vplyvu na životné
prostredie (proces ukrytý za skratku EIA)
musí vykonať povinne. V takýchto prípadoch má občan jednoduchú situáciu – ak

cíti, že má k veci čo povedať, stačí v zverejnenej lehote svoje stanovisko doručiť
na príslušný vo veci konajúci orgán a ten
je povinný všetky vplyvy stavby na životné prostredie vyhodnotiť, zámer nepovoliť alebo ho povoliť len s obmedzeniami a
podmienkami.
Zákon tiež definuje stavby a zámery, pri
ktorých sa najprv zisťuje, či sa takéto posudzovanie vplyvov na životné prostredie
má vykonať. V tomto tzv. zisťovacom konaní sa na webových stránkach či úradnej
tabuli obce aj na enviroportále.sk zverejní
popis investičného zámeru a každý občan po tom ako sa tak stalo má právo a
možnosť vyjadriť svoj postoj, svoj názor
a svoje pripomienky (tak, ako sa to aktuálne stalo napríklad v prípade plánovaného kamiónového a autobusového centra
na vstupe do Lozorna). Konajúci úrad
(Okresný úrad Malacky) potom vyhodnotí tieto stanoviská a pokiaľ zistí, že zámer má riziká alebo nejasnosti ohľadom
vplyvu na životné prostredie, nariadi ich
posúdenie v konaní ako pri veľkých zámeroch.
V neposlednom rade jestvujú aj stavby a
zámery, pri ktorých síce investor nemusí
postupovať tak ako je uvedené vyššie, ale
ak si občan myslí, že takáto stavba bude
mať negatívny vplyv na životné prostredie, ktoré by predsa bolo dobré a vhodné
posúdiť, môže sa takéhoto posudzovania
domáhať podaním odôvodneného podnetu na MŽP SR. O takomto podnete musí
MŽP SR právoplatne rozhodnúť skôr, ako
sa začnú ďalšie štádiá povoľovania (stalo
sa tak v ostatnom čase vo veci Lake Relax
Centrum Lozorno).
Každá stavba, ktorú chce investor vystavať musí byť v súlade s územným plánom
(istotne ste zaznamenali, že sa príprava
takéhoto nového územného plánu na
budúce obdobie v Lozorne začala a aj do
tejto prípravy môže každý občan zasiahnuť a sa na nej podieľať). To, či zámer je
v súlade s platným územným plánom
posudzuje stavebný úrad po tom, ako
prebehli vyššie uvedené konania na orgánoch ochrany životného prostredia v
územnom konaní. Je povinnosťou stavebného úradu pritom v tomto konaní
znovu posúdiť návrh aj z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a vplyvu
navrhovanej stavby na územie a tiež posúdiť jeho navrhované umiestnenie z hľadiska jeho dôsledkov na územie a širšie
vzťahy v ňom.
pokračovanie na str. 8
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dokončenie zo str. 7
Stavebný úrad je povinný pri začatí konania určiť, kto bude jeho účastníkom a
týmto aj začatie konania oznámiť. Pokiaľ
však ktokoľvek zistí, že jeho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti
môžu byť rozhodnutím v danom konaní
dotknuté a stavebný úrad ho samotného ako účastníka neoslovil, je oprávnený
sa na úrade domáhať, aby aj s ním bolo
ako s účastníkom konané. Ako účastník
konania môže každý vznášať svoje pripomienky a návrhy a je povinnosťou úradu
sa nimi zaoberať a v konečnom dôsledku
sa s nimi aj riadne vysporiadať pri rozho-
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dovaní. Rovnako sa môže proti rozhodnutiu každý účastník aj odvolať a o jeho
odvolaní musí byť riadne rozhodnuté.
Ak aj stavba získala územné rozhodnutie neznamená to ešte, že investor môže
začať stavať. To bude môcť až po tom,
ako na stavbu získa stavebné povolenie.
Vo veci stavebného povolenia rozhoduje
opäť stavebný úrad a v zásade pre jeho vydávania platí obdobne to, čo aj pre územné konanie. Až po tom ako stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť, môže
investor ako stavebník začať s výstavbou.

Je myslím aj z tohto stručného prehľadu
jasné, že nikto z nás nie je a nemusí byť
len bezbranným pozorovateľom toho,
ako a kam sa krajina a obec v ktorej žijeme vyvíja aj v oblasti stavebno-investičných aktivít. Je len na každom z nás, či a
ako prostredie, ktoré sme ako dar dostali
od generácií pred nami, v ktorom dnes žijeme a vychovávame svoje deti, a ktorým
ho zajtra odovzdáme, chceme ovplyvňovať, chrániť a zveľaďovať. My všetci v
OZ Lozorno pre občanov aj vám pre takéto
vaše aktivity radi podáme pomocnú ruku.
Ladislav Krechňák,
OZ Lozorno pre občanov

Obchodné centrum alebo servis nákladiakov?
lité sídla regiónu s ponukovými plochami potravín,
spotrebného tovaru, elektroniky, služieb a stravovania, nazývané tiež outlet.
Prípadne podľa podnikateľského zámeru investora
s vhodným prepojením s
areálom golfu vo forme zábavného parku s rekreačnými aktivitami v prírodnom
Referenčná fotografia obch. centra s vidieckym charakterom - Nórsko prostredí.
V posledných týždňoch sa v obci rozvírila pomerne búrlivá diskusia o vhodnosti
umiestnenia plánovanej budovy servisu
nákladných automobilov MAN Truck &
Bus Center Bratislava vrátane čerpacej
stanice pohonných látok. Aj ja chcem vyjadriť svoj názor ako obyvateľ Lozorna a
zároveň človek s odborným stavebným
vzdelaním a dlhoročnými skúsenosťami
v architektúre a developmente stavieb na
Slovensku a v zahraničí.
Žiadateľ o územné rozhodnutie a stavebné povolenie, spoločnosť CREOTAX s.r.o.
ktorej konateľom je Ing. Svatoslav Outulný (do 7.2.2017 ním bol aj MVDr. Vladimír Bečár), nechala spracovať projekt s
cieľom vybudovať servisný areál MAN v
exponovanej lokalite pri vjazde do našej
obce. Projekt popisuje stavbu ako servis
pre vozidlá okolitých priemyselných a
logistických parkov. Podrobnešie informácie o projekte sú verejne prístupné v
informačnom systéme EIA/SEA na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia.
V súčasnosti platný územný plán obce
definuje uvedenú lokalitu ako plochy
občianskej vybavenosti pre motoristov
a pre automobilovú dopravu pri diaľnici
D2 vo forme obchodného centra pre oko-
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Každý uzná, že to bol vznešený zámer s
cieľom vytvoriť komerčne aj rekreačne
príťažlivú zónu pri vstupe do obce. Predložené riešenie servisného areálu MAN
podľa môjho názoru nerešpektuje územný plán a myšlienku v ňom zakomponovanú.
Zámerne konštatujem v minulom čase,
pretože situácia sa od roku 2007, kedy
boli tieto plochy do územného plánu zakomponované, zmenila v neprospech
takéhoto zámeru. Kúpyschopnosť obyvateľov a ich počet v priľahlých obciach
síce stále mierne stúpa, ale medzičasom
boli vybudované veľké konkurenčné obchodné centrá Bory a Malavia, obe vo
vzdialenosti 15 kilometrov od Lozorna.
Z obchodného hľadiska je teda šanca prevádzkovania obdobného obchodného
centra v najbližších niekoľkých rokoch
mizivá.
Skúsení developeri to predpokladám
dobre vedia, a preto pripravili z ich pohľadu komerčne príťažlivejšiu alternatívu - servis kamiónov a autobusov, pod
rúškom občianskej vybavenosti pre občanov. Aj samotný predložený projekt minimalizuje šance dobudovať areál aspoň z
časti sa podobajúci pôvodnému zámeru z

roku 2007. Iste poznáte obchodné centrá
s lákavými výkladmi a príťažlivými fasádami nákupných a oddychových zón smerovaných k prístupovej ceste, aby oslovili
svojich zákazníkov. Ako príklad môže slúžiť centrum obdobného rozsahu v Nórsku
(viď. obrázok). Avšak stredobodom predkladaného projektu a celej zóny je hala s
plechovou fasádou obkolesená parkoviskami pre kamióny. V tieni tejto, by podľa
slov stavebníka, v budúcnosti mohli vyrásť obchody a reštaurácia. Za aktuálnych
okolností je to však iba nepodložený sľub,
bez racionálnych základov.
Trúfam si povedať, že ak dnes obec Lozorno a jej občania dovolia postaviť predložený zámer servisného areálu MAN, o
pár rokov prídu ďalšie žiadosti o doplnenie výstavby prevádzok obdobného typu.
Pre projekt tohto rozsahu by som odporučil vhodnejšiu lokalitu v extraviláne
obce v blízkosti existujúcich priemyselných zón. Schváleniu finálneho projektu
tohto charakteru by tiež malo po správnosti predchádzať schválenie podrobného Územného plánu zóny danej lokality.
Teda definície širšieho okolia stavby a
budúcich prevádzok, ktorý by bol záväzný pre obec aj stavebníkov pri posudzovaní žiadostí prichádzajúcich v budúcnosti.
Ako ďaleko sa však dostávame od pôvodného ušľachtilého zámeru, nech každý
posúdi sám. Stavebník si kladie na srdce
vytvoriť reprezentatívny projekt, vo svojom záujme. Napĺňa však záujem obyvateľov Lozorna ponechať obci a okoliu
vidiecky ráz s výhľadom na vinohrady a
priestorom pre vidiecky turizmus, ktorý
je každým rokom príťažlivejší pre množstvá ľudí žijúcich vo veľkých mestách?
Ing. arch. Miroslav Drahoš
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Územný plán z roku 2007, textová časť týkajúca sa OV1 a OV2
11.6.1 Maloobchodná sieť
V južnej polohe extravilánu obce je pri
križovatke ciest I/2 a II/501 riešený
areál obchodného centra OV1 a OV2
s kapacitnými parkovacími plochami,
zastávkami regionálnej autobusovej
hromadnej dopravy s vybavením pre
motoristov (čerpacia stanica pohonných hmôt s vybavením je prevzaté vybavenie z pôvodného ÚPN obce).

Obchodné centrum je navrhnuté ako
spádová vyššia občianska vybavenosť
pre okolité sídla regiónu v aglomerácii hlavného mesta SR Bratislavy
a súčasne ako vybavenie pre medzinárodnú tranzitnú automobilovú
dopravu pri diaľnici D2 Bratislava –
Brno. V obchodnom centre riešenom
po oboch stranách cesty I/2 je plánovaný súbor ponukových plôch pre predajne potravín, spotrebného tovaru, elektroniky, služby, stravovanie, atď. podľa

podnikateľského programu investora.
11.6.3 Služby
V rámci navrhovaných súborov obchodného centra OV1, OV2 sú riešené aj príslušné zariadenia služieb
podľa podnikateľského programu
investora.
Stavebný úrad Lozorno

Čo je nové u našich ochotníkov?
Obdobie Vianoc a začiatok nového
roka sa nám niesol v duchu rozprávok.
Na Mikuláša sme odohrali pre našich
najmenších rozprávku „Dvaja tovariši“
u nás a v Jabloňovom. V polovici januára sme prijali pozvanie do Stupavy. Je
zaujímavé a nikdy som si to neuvedomovala, aké odlišné odozvy a vnímanie
môžu mať deti v rôznom veku. Stačí jeden rok dieťaťa a reakcia na divadelné
predstavenie môže byť úplne iná, ako
očakávame. Teším sa, že sa rozprávka
deťom páči a pýtajú sa ma, kedy bude
niečo ďalšie. Je to však aj záväzok, nesklamať malého diváka.
A čo prinesie tento rok? Už teraz nacvičujeme novú divadelnú hru pre dospelých. Zároveň sme prijali pozvanie v

máji do Jabloňového, kde v rámci sviatku Dňa matiek oprášime a opäť odohráme našu prvotinu. Obrátili sa na nás aj
priatelia z Cífera, aby sme tak, ako minulý rok, prišli a zúčastnili sa festivalu
„Mokré divadlo“.
Dôležitý oznam pre deti a mládež:
Od septembra otvárame priestor aj pre
vás, tých, ktorým učarovalo divadlo, a
nechcú byť len divákmi, ale sa aj aktívne zapájať do predstavení.
Divadelno – literárny krúžok bude určený pre deti vo veku od 7-14 rokov.
Krúžok má za cieľ rozvíjať fantáziu,
predstavivosť, ale aj tvorivé schopnosti. Deti sa v rámci prípravy na divadelné
predstavenie oboznámia s prácou scenáristu, výrobou kostýmov a budú sa

samé podieľať na príprave kulís. Rôznymi cvičeniami a hrami sa budú pripravovať na divadelné predstavenie.
Čo je ale najdôležitejšie, deti sa v divadle počas krúžku nielen dobre zabavia,
ale postupne si osvoja základy rétoriky, naučia sa ovládať trému, ako aj bez
problémov hovoriť pred skupinou ľudí.
Preto, ak má niekto záujem, napíšte mi
na mail: info@vadidlo.sk, alebo sledujte
informácie na našej internetovej stránke: www.vadidlo.sk.
Teším sa na vás!
Katarína Straková,
divadlo VaDiDlo Lozorno

U nás sa nudiť nebudete
Až teraz, pri písaní týchto riadkov,
sme si uvedomili, ako rýchlo preleteli
dva mesiace v Lozorňáčku. Asi to bolo
tým, že sme si počas nich plánovaním
a organizáciou nových i „staronových“
aktivít, bežných i väčších podujatí, nenašli chvíľku sa zastaviť a obzrieť dozadu. Tešíme sa, že sme počas nich mohli
u nás privítať veľké množstvo detičiek
a ich rodičov. Studené mesiace sú stvorené na „indoorové“ aktivity, preto sme
program prispôsobili tak, aby prednosť
dostali pravidelné i nepravidelné kurzy
hlavne pre mamičky s deťmi. Pravidelná hernička, Cvičenie detičiek na podporu psychomotorického vývoja, Hudobníček, Montessori herničky formou
kurzu, Tvorivé dielničky i nový kurz pre
väčšie detičky „Folklórik – Zlatá brána“
si našli dostatok malých priaznivcov a
veríme, že i spokojných maminiek .
V najbližšom období pre vás pripravujeme:

Aktivity pre detičky:
· Hernička: pondelok od 16tej, štvrtok
od 10tej
· Nové kurzy v marci: Cvičenie s detičkami na podporu psychomotorického
vývoja pre nechodiace detičky (vhodné
od cca. 6 mesiacov po cca. 1 rok) a pre
samostatne chodiace detičky
· Hudobníček (Nový kurz v marci)
· Montessori herničky (Nový kurz v
marci)
Aktivity pre mamičky:
· 4.3.2017 o 10:00 - Kurz prvej pomoci
pod vedením skúsenej zdravotníčky
· Veľký sviatok žien – „MDŽ – a prečo
nie?“ 11.3. o 15tej v Centre kultúry
Lozorno, predaj vstupeniek: lozornacek@gmail.com. Bohatý program s vystúpením koučky a motivátorky, životný príbeh zaujímavej žienky, módna

prehliadka a iné v retro štýle
· Kurz kváskovania s Anettkou 18.3.
a 8.4. v Lozorňáčku, vstupné: 15 Euro
· Kurz kváskovania s Anettkou
pre pokročilé 18.4. v Lozorňáčku,
vstupné: 15 Euro
· Kurz výroby mliečnych produktov –
maslo, tvaroh, ghee – 1.4. v Lozorňáčku
Na uvedené podujatia sa môžete prihlásiť mailom na: lozornacek@gmail.com.
Ak chcete informácie o týchto i ďalších
podujatiach a novinkách „z prvej ruky“,
napíšte nám, rady vás zaradíme do
zoznamu kontaktov. Nájdete nás aj na
facebooku: https://www.facebook.com/
lozornacek/?fref=ts
Pozdravujeme všetkých našich priaznivcov a ďakujeme za každý jeden hlas,
ktorý nám darujete počas dotačného
programu na náš rozvoj v prospech lozornianskych rodín!
Vlasta Miklošová, RC Lozorňáček
Foto: Gabika Ulehlová
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Zo života Základnej školy
Exkurzia v Elektro Haramia

Niekedy platí staré príslovie, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Táto
stará pravda platila i v prípade našich
deviatakov, ktorí sa 13.2.2017 zúčastnili exkurzie v blízkom podniku Elektro
Haramia. Majitelia tejto firmy s radosťou vyhoveli našej žiadosti o zrealizovanie exkurzie a sprevádzali našich
žiakov po celej ich výrobe, kde videli
celý proces vzniku transformátorov.
Odborník na elektrické časti týchto zariadení presne demonštroval, z čoho sa
skladá taký veľký kolos pre transformáciu el. prúdu. Všetci sme boli príjemne
prekvapení, ako dokonale boli na našu
návštevu pripravení. Ich prednáška
bola plná zaujímavostí. Majitelia firmy
dokonca ponúkli záujemcom štúdia o
elektrotechnické odbory možnosť praxe, za čo im už vopred ďakujeme. Deviataci odišli s novými informáciami
o elektrickom prúde, napätí a odpore.
Ešte raz srdečne ďakujeme firme Elektro Haramia.

Zimné tvorivé dielničky v ŠKD
Deti si spríjemnili chladné dni v ŠKD praktickými
úlohami, ktoré si vyžadovali ich šikovné rúčky.
Aj v zimnom období si s
radosťou vytvárali rôzne
dielka so zimným motívom. Dielka im robia v
triedach radosť a spríjemňujú zimnú atmosféru.

| 10 |

Telesná výchova a Výchova umením trochu inak

Okresné kolo 27. ročníka Olympiády v anglickom jazyku

Areál našej školy bol počas niekoľkých
januárových dní krásne zapadnutý bielučkým snehom. Pani učiteľky v niektorých triedach na prvom aj druhom
stupni sa s deťmi dohodli, že si sneh
poriadne vychutnajú. Toľko snehuliakov, koľko počas jednej hodiny posta-

Dňa 17. januára 2017 sa v Centre voľného času Malacky uskutočnil 27. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1A súťažilo
medzi sebou dvanásť žiakov a našu školu v nej reprezentoval Miroslav Mackovič z 5.B triedy. Rovnaký počet súperov
si zmeral sily v kategórii 1B, v ktorej
nás zastupoval Alex Kodýdek z 9.A
triedy. Žiaci súťažili v písomnej časti,
ktorá pozostávala z gramatického testu, počúvania s
porozumením a čítania s porozumením. V ústnej časti
absolvovali voľný rozhovor
a prácu s obrázkom. Alex sa
umiestnil na peknom treťom mieste. Obom žiakom v
mene školy ďakujeme za ich
účasť na tomto náročnom
podujatí a Alexovi srdečne
blahoželáme!
ZŠ Lozorno, foto: archív školy

vili žiaci, tu ešte nebolo! Jeden
velikánsky snehuliak vítal všetkých návštevníkov aj pri vstupe
do školy. Vytvorili ho deviataci
na hodine Výchova umením.
Sánkovanie, bobovanie, guľovanie, stavanie iglu... pri týchto
aktivitách sa hlavne menšie deti
poriadne vyšantili. S úsmevmi
na tvárach mohli pokračovať vo
vyučovaní.
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Zrnká spomienok Materskej školy
V deň fašiangového karnevalu sa deti
zmenili na rozprávkové bytosti. Ich
masky boli veselé a rôznorodé. Karneval prebiehal vo veselej nálade, plný
tanca, zábavných a súťažných hier. Deti
nesklamali a podľa očakávania sa vyšantili. Všetky masky boli odmenené
malou hračkou a sladkosťami.

Zima tento rok ukázala svoju pravú
tvár. Od nového roku doteraz bola
studená, mrazivá a zaviata snehom. V
tomto čase sme v príjemnom prostredí
škôlky zažívali nad rámec plánovaných
edukačných činností zaujímavé aktivity.
V jedno mrazivé dopoludnie deti prežili efektné ilúzie a magické kúzla, či
množstvo napätia, detského smiechu
a zábavy. Toto všetko sa odohrávalo na
profesionálnom kúzelníckom vystúpení kúzelníka Ivana. Kúzelník deti zaujal od prvého momentu a úžas nad jeho
majstrovstvom prejavovali spontánnymi výkrikmi. Sledovali efektné triky a
kúzla doprevádzané dynamickým hudobným doprovodom. V jeho rukách
sa veci objavovali, mizli, menili farbu či
veľkosť. Program, ktorý si pre deti mág
pripravil mal interaktívny charakter,
zapájal odvážne deti a za odmenu im
z balónikov vykúzlil postavičky zvieratiek podľa želania.

Vo všetkých piatich triedach sa konalo posedenie pri pesničke s názvom
Spieva celá škôlka. Deti interpretovali rovesníkom na triede svoju vybranú
detskú ľudovú alebo umelú pieseň,
ktorú sa naučili doma. Tí, ktorí nemali
pesničku od mamičky, spievali pieseň,
ktorú sa naučili v škôlke. A tak ako sa
hovorí v jednej básni - sa pesnička stala
kľúčikom do detských srdiečok. Na triedach tak zazneli rôzne piesne – uspávanky, žartovné, veselé, poučné, o prírode, láske, priateľstve, detskom svete.
Prelínaním spievania a aktívneho počúvania si deti približovali rôzne druhy
piesní, vzájomne sa nimi obdarovávali
a reagovali spontánnym potleskom. Za
svoju účasť získali medailu a sladkú odmenu.

Rozprávkovú pohodu deťom prinieslo
bábkové divadlo so svojimi originálnymi marionetami z lipového dreva a
scénicky oživeným príbehom ľudovej
rozprávky Gašparko a drak. Príbeh o
súboji dobra a zla, ako Gašparko išiel
oslobodiť princeznú od draka. Počas
predstavenia Gašparko komunikoval s
deťmi a zapájal ich do deja. A tak slovami bábkoherca deti prežili „mágiu divadla s marionetkami“.

Po karnevale sa deti v celej škôlke niektoré odeté tak ako za starodávna,
spevom, tancom a hrou na ľahko ovládateľné nástroje lúčili vo „veselom kolese“ s fašiangovým časom.
Soňa Sčepánová, MŠ Lozorno
Foto: Silvia Polášová

Mesiac február sa v našej materskej
škole niesol v znamení fašiangových
zvykov a tradícií. Deti
tvorili fašiangovú výzdobu, zdobili priestory svojej triedy a príslušenstva,
vyrábali papierové masky,
škrabošky, reťaze, šašov a
pripravovali sa na karneval. Pretože fašiangy sú
obdobím zábav a radosti,
s deťmi sme pripravili veselý týždeň fašiangových
edukačných aktivít, v ktorých si osvojili fašiangové
zvyky. V rámci týchto aktivít sa konal aj karneval.
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Nový Lipa Cafe & bar v Lozorne je už otvorený!
Lipa Cafe & bar na Staničnej ulici v Lozorne je novootvorená
kaviareň s možnosťou príjemného posedenia, či už pri káve,
ktorej majú široký výber, alebo nepasterizovaného piva z
malého českého pivovaru. V ponuke majú napríklad domáce
zákusky alebo panini zapekané v grile. Kaviareň je vybavená
nefajčiarskou a fajčiarskou časťou. Výhodou zväčšenia vnútornej časti priestorov je aj možnosť rezervovania.
Otváracie hodiny:
Pondelok- Piatok: 16:00- 22:00
Sobota- Nedeľa: 14:00- 22:00
Kontakt: Staničná 519/8 Lozorno, Facebook: Lipa Cafe &
bar, telefón: 0907 112 905 Florián Kotes

Tvrdé tréningy priniesli zlato

Spoločná radosť z víťazstva. Zľava: Marek
Csölle, Marek Vostál a Ján Csölle.
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Náš klub thajského boxu „Eight Fight
Lozorno“ sa dňa 11.2.2017 zúčastnil
prvého kola medzinárodne obsadenej
amatérskej súťaže Euro liga muay thai
v Bratislave. Tu pod vedením trénerskej
dvojice Marek a Ján Csölle, sme mali vo
váhovej kategórii 67 kg nášho lozornianskeho thajboxera Mareka Vostála.
V zápase, ktorý bol vypísaný na 3x2
minúty zúročil poctivú prípravu, nakoľko v prvom kole hneď od úvodu vytvoril na súpera systematický tlak a zápas
držal vo vysokom tempe. Cez prestávku
po prvom kole sme Marekovi dali pár
cenných technických rád, ktoré padli na
„úrodnú pôdu“, nakoľko Marek v druhom kole poslal súpera dvakrát do počítania. Najprv efektnou presnou technickou parádou (spinning backfist), po
čom počítal rozhodca súpera prvýkrát.
Následne zasypal súpera tvrdými kombináciami a knokautoval súpera druhýkrát, na čo rozhodca po druhom počítaní súpera, podľa pravidiel predčasne

ukončil zápas RSC. Týmto chcem ešte
raz Marekovi Vostálovi pogratulovať k
víťazstvu a poďakovať za reprezentáciu nášho klubu thajského boxu Eight
Fight, ako aj našej obce a popriať mu
veľa úspechov a málo zranení v ďalších
zápasoch.
Ďalej chcem týmto pozvať všetkých,
ktorí majú záujem o tento šport, bez
ohľadu na vek a ambície, do nášho
klubu zatrénovať si. Okrem thajského
boxu prebiehajú u nás tréningy zamerané na silu a kondíciu, kruhové tréningy a joga. Novinkou bude od marca aj
antigravity-flayfit (tréning v plachtách).
Pri všetkých aktivitách je možnosť individuálneho tréningu jednotlivca.
V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na tel. č.: 0918 572 002 alebo FB:
Eight Fight Lozorno.
Ján Csölle, Eight Fight Lozorno
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Karatisti z Lozorna sú v TOP 10 na Slovensku
Tých najlepších čaká ešte medzinárodný turnaj Grand Prix Slovakia, ktorý sa
bude konať v marci v Bratislave, kde si
zmeriame sily s tými najlepšími z celej
Európy.
Výnimočnou udalosťou bude v marci
pre nás seminár s Majsterkou sveta z
Vietnamu – Hoang Ngan Nguyen, ktorá
pre nás karatistov znamená to, čo „Sagan pre cyklistov“. Sme pyšní, že prijala
naše pozvanie a že všetky deti z nášho
klubu budú mať možnosť spoznať tak
významnú osobnosť karate. Deti potrebujú vo svojom živote vzor. Vidieť „naživo“ legendu je zážitok na celý život.
Veríme, že pre všetky deti z KK ZOKU
bude stretnutie s Hoang Ngan Nguyen
práve takým zážitkom.

Naši šikovní malí karatisti

Karatisti z Karate klubu ZOKU sa zúčastnili 1.kola Slovenského pohára
detí a mládeže, ktoré sa uskutočnilo
11.februára 2017 v Trenčíne.

miesta nedosiahli, ale podali vynikajúce
výkony a patrí im veľká pochvala!

Klub reprezentovali síce iba deviati bojovníci, ale ich medailová žatva priniesla klubu za jeho druhý rok fungovania v
Lozorne fantastické 9.miesto v medailovej štatistike v konkurencii 50 klubov
z celého Slovenska. Súťaže sa zúčastnilo 446 detí. V jednotlivých kategóriách
prebehlo 880 štartov.

- Šimon Drahoš – síce vo svojej kategórii odišiel bez medaile, ale s cennými skúsenosťami. Napriek jeho „neumiestneniu“ neodporúčame
nikomu Šimiho nahnevať!
- Dominik Kotek – 1. miesto
– v kategórii 6-7 roční chlapci do 22 kg.

Minulý rok sme z tejto súťaže odišli bez
medailí... Teraz sme sa vďaka fantastickým výkonom detí prebojovali do prvej
desiatky TOP klubov!

Dominik potvrdil svoju
výbornú formu a svojim
umiestnením vylepšil svoje medailové umiestnenie z
Orava CUP-u, ktoré sa konalo 4.2.2017 v Dolnom Kubíne, kde vybojoval vo svojej
kategórii 2.miesto.

KK ZOKU reprezentovali:
V kategórii „karate-agility“ (prekážková dráha s prvkami karate):
- Elka Piliarová – 1. miesto
- Sarka Piačeková – 1. miesto
- Šimon Drahoš – 1. miesto
- Alex Vajay – 3. miesto
- Kubko Daniel – 3. miesto
- Samko Daniel a Artur Kopáč – vo svojej kategórii na súperov nestačili, ale aj
tak boli chalani super!
V kategórii „KATA“ (súborné cvičenie):
- Artur Kopáč a Katka Majdlenová síce
vo svojich kategóriách na medailové

Kategória „KUMITE“ (športový zápas):

Karate bolo na Olympiáde v Riu prijaté medzi olympijské športy. Sme hrdí,
že aj nám karatistom sa podarilo dostať do „olympijskej rodiny“ a veríme,
že jedného dňa pôjde na Olympiádu aj
športovec z nášho klubu...
Držte nám palce!
Viac o akciách a o nás sa dočítate na našej Facebook stránke: Karate klub ZOKU
Jarmila Koteková, KK ZOKU

Ďakujeme všetkým za úžasnú reprezentáciu klubu a
obce. Tiež ďakujeme aj rodičom, bez ktorých by to nešlo.
Už teraz sa pripravujeme
na 2.kolo Slovenského pohára, ktoré sa bude konať
4.3.2017 v Šuranoch. Čakajú
nás ešte súťaže v Malackách,
Viničnom, Starej Ľubovni a
Majstrovstvá SR v Košiciach.
Veríme, že ani z týchto súťaží neodídeme „naprázdno“.

Dominik Kotek si vo svojej kategórii vybojoval 1. miesto
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Odchody autobusov z Lozorna do Bratislavy, Malaciek a späť
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od
27.12.2016 do 30.12.2016
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od 24.12.2016
26.12.2016,31.12.2016,31.12.2016,1.1.2017,16.4.2017,17.4.2017
je pokračovanı́
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č.60 linky
linky 106406
106406 zo
jejepokračovanı́
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premáva v pracovné dni
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Sološnica
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Otvorený list nového predsedu ŠK Lozorno
Vážený pán starosta, milí poslanci!
Úvodom môjho listu ako novozvolenému predsedovi ŠK Lozorno, mi dovoľte
popriať Vám p. starosta, poslancom
OZ, ako aj všetkým zamestnancom
Obecného úradu Lozorno všetko dobré do Nového roku 2017, hlavne veľa
zdravia, šťastia, pracovných i osobných
úspechov.
Dúfam, verím, prajem si, aby naša spolupráca pri zveľaďovaní a obnove zašlej
slávy nášho objektu ŠK Lozorno, ľudovo
nazývaného „ kulturák“ bola úspešná a
tomuto kedysi široko ďaleko - myslím
tým okolité dediny - jedinému zariadeniu svojím rozsahom, veľkosťou, vrátili prestíž a dali ho do stavu, za ktorý
by sme sa nikto, ako občania Lozorna,
nemuseli hanbiť. Je pravdou, že sme v
údržbe a investovaní, zveľaďovaní do
tohto stánku trocha zaspali dobu, kedy
nám iné obce naokolo, dá sa povedať
utiekli a už dnes majú svoje stánky pre
kultúru obce na ďaleko vyššej úrovni
ako je ten náš, hoci kedysi to bolo presne
naopak. My sme mali „kulturák“ a iné,
okolité obce nemali nič.
Viem, je pravdou, že máme Centrum

kultúry, zrekonštruované, pekné, ale
ktoré svojou veľkosťou nestačí, myslím
kapacitne – má spoločenskú sálu, ktorá
nezodpovedá veľkosti a požiadavkám
obce. A tu je na mieste zamyslieť sa nad
obnovou priestorov ŠK, ktoré patria do
majetku obce Lozorno. Rekonštrukcia
sály – zníženie stropu, nové úsporné
osvetlenie, rekonštrukcie kuchyne – dezolátny stav (treba vidieť), kúrenie, el.
rozvody, rekonštrukcia javiska – ktoré
mimochodom bude od 1.4.2017 voľné
z dôvodu ukončenia nájmu zo strany
fy. Objekta. Tiež je treba, aby v objekte
boli vykonané revízne správy na plynové spotrebiče, elektroinštalácie, požiarne prehliadky, prehliadka a prečistenie
komínov, oprava fasády – možné zateplenie na hlavnej budove, celková oprava
futbalovej tribúny – kúrenie, strecha,
fasáda.
Som si vedomý, že je toho strašne veľa,
ale postupne by sme mali začať toto riešiť a nečakať, pokiaľ sa niekomu niečo v
tomto našom zariadení stane v dôsledku zlého stavu objektu.
Treba tiež povedať, že kopec roboty
môj predchodca p. Haramia Jozef, spolu s výborom ŠK na objekte vykonal,

za čo im všetkým patrí poďakovanie,
samozrejme treba vyzdvihnúť aj obec,
p. starostu, poslancov, ktorí nemalou
mierou prispeli (fin. prostriedkami) k
čiastočnému zveľadeniu objektu, nový
plot, rekonštruovaná ubytovňa, pohostinstvo, strecha na hlavnej budove – a
podobne. Mimochodom areál, myslím
tým futbalové ihrisko a jeho okolie je v
takom stave, že nám to závidia všetci,
čo sem prídu na futbal, či už hrať alebo ako fanúšikovia, za čo patrí vďaka
hlavne hospodárovi ŠK Lozorno p. Pospíšilovi.
Bolo by dobré v záujme veci sa stretnúť, rozobrať si uvedenú problematiku
a nájsť riešenia, ako tomuto obecnému
majetku, stánku športu a kultúry v
Lozorne vrátiť lesk a glanc, aby mohol
slúžiť a využívať sa aj do budúcnosti
v plnom rozsahu. Sme to dlžní naším
predchodcom, ktorý ho založili a vybudovali spolu s občanmi obce v rámci
brigád – tzv. Akcie Z. Verím, že sa riešenia nájdu a spoločnými silami, hlavne s
podporou obce, lebo bez nej to nepôjde,
sa nám to podarí.
isybus

isybus

Ľuboš PESCHL, predseda ŠK Lozorno
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Pozvánky na podujatia

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
19.3.2017 o 16:00 h.
Marionetové Divadlo pod hríbikom:

rozprávka POPREPLETKO

Slovné prekrúcačky a milé popletené zážitky, ktoré nakoniec
prinesú hlavnému hrdinovi nielen vysnívané šťastie, ale aj
srdce princeznej. Jeho „prepletaniu“ neodolá ani jeho otec
s mamkou, či mocný obyvateľ lesa, dokonca ani kráľovský
dvor. Či sa aj vám nebudú pliesť ruky s nohou - to si vyskúšajte s našim hrdinom...
Vstupné: 2 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku

Veselohra o cestovaní v čase: MELODY PERKELT

Komédia: NEVYLIEČITEĽNÍ

26.3.2017 o 19:00 h. v CK Lozorno 7.5.2017 o 19:00 h. v CK Lozorno
Predstavenie plné výbornej swingovej hudby a humoru.
Účinkujúci, Anka Šišková a Csongor Kassai sú zárukou výborného humoru a so živou hudbou skupiny Funny Fellows,
vytvárajú energické predstavenie v kabaretnom pásme v štýle tridsiatych rokov.
Vstupné: 15 €
Predpredaj vstupeniek v CK Lozorno a reštaurácii Zorno

Miestami lyrická, miestami bláznivá komédia Christophera Duranga v príťažlivom hereckom obsadení. Spleť lások,
prelínanie sa vzťahov a následné trápenia hlavných hrdinov
zverených do rúk psychológom, ktorí by sami potrebovali odbornú pomoc, prináša množstvo komických situácií.
Obsadenie : Csongor Kassai, Helena Krajčiová, Kamil
Mikulčík, Otto Culka a Lenka Barilíková v réžii Michala
Spišáka.
Vstupné: 15 €
Predpredaj vstupeniek v CK Lozorno a reštaurácii Zorno

OTTO CULKA

HELENA KRAJČIOVÁ

CSONGOR KASSAI

LENKA BARILÍKOVÁ

KAMIL MIKULČÍK

NEVYLIEČITEĽNÍ
MICHAL SPIŠÁK
27.5.2017 od 13:00
hod.
na Športovom
námestí
v
Lozorne
AUTOR: CHRISTOPHER DURANG

„LOZORSKÉ VŠELICO“ – domáci remeselnícky jarmok.
RÉŽIA:

Pozývame záujemcov o predaj, aby sa do 20.5.2017 nahlásili
na mail: centrum.kultury@lozorno.sk. Počet miest je obmedzený. Uprednostňujeme domácich remeselníkov a pestovateľov.
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