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zadarmo

„Je to pre mňa výzva.“

Rozhovor s Pplk. Ing. Pavlom Mikuláškom z Lozorna, čerstvým prezidentom Hasičského a záchranného zboru SR.
Boli ste vymenovaný do funkcie prezidenta Hasičského a záchranného zboru
ministrom vnútra Danielom Lipšicom.
Čo pre Vás táto funkcia znamená?
Prvého augusta tohto roka sa mi dostalo
cti byť vymenovaný do funkcie, ktorú ste
uviedli. Vnímam to ako nesmiernu osobnú, ale aj profesijnú výzvu. Je však zrejmé, že táto funkcia kladie a v budúcnosti bude aj naďalej klásť veľmi vysoké nároky. Nielen odborné, ale aj ľudské. Dúfam, že sa mi podarí získať dostatok podpory nielen od svojich kolegov, ale najmä
od rodiny a blízkych. V podstate boli aj
doteraz v situácii, čo ma nesmierne mrzí,
že mi služobné povinnosti nedovolili venovať im toľko času, koľko by si zaslúžili
a koľko by som si želal. Dovoľte mi, prosím, aj touto cestou im poďakovať za pochopenie, podporu a pomoc. Pri práci
v Hasičskom a záchrannom zbore nikdy
nemáte absolútne voľno, vždy musíte rátať s tým, že vás môžu vo dne či v noci zavolať urgentne do služby.

Poznáme výhercov
II.ročníka čitateľskej
súťaže „Prázdninová
knižnica.“
Najviac kníh si počas letného obdobia
vypožičali a prečítali:
kategória dospelí:
p. Ľubica Strechová
kategória deti:
1.miesto: Dominika Hojzáková
2. miesto: Simonka Hojzáková
3. miesto: Evička Gabrhelová
Výherkyniam gratulujeme! Získavajú
knižné ceny, ktoré venuje starosta obce
Lozorno.

Ako si spomínate na svoje začiatky ako
hasiča?
Máme to v podstate v rodine. K hasičine
ma doviedol môj otec, celý život pôsobí
v Dobrovoľnom hasičskom zbore v Lozorne. Takisto moja mama je členkou
tohto zboru. Moja manželka taktiež
pôsobila v predchádzajúcom bydlisku
v družstve mladých požiarnikov a jej otec
v dobrovoľnom hasičskom zbore v Plaveckom Štvrtku. U mňa sa to nejako pretavilo do povolania, ktoré vykonávam už
vyše dvadsať rokov. Profesionálne som
začal pôsobiť na Hasičskom zbore mesta Ostravy, a to ešte počas štúdia na vysokej škole. Po ukončení školy som ďalej
pôsobil na hasičskom útvare v Bratislave,
postupne v rozličných funkciách –
požiarnik, operačný technik, operačný
dôstojník, veliteľ zmeny, zástupca veliteľa, veliteľ. Neskôr na Krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru
ako riaditeľ.
pokračovanie na str. 10

Výzva od starostu
a obecného zastupiteľstva (OZ) Lozorna
Milí spoluobčania! Dovolím si vás v spolupráci s OZ vyzvať na verejnú diskusiu o bezpečnostnej situácii v našej obci a o návrhoch jej riešenia. Diskusia bude prebiehať
na web stránke Lozorna, prístup do diskusie bude jednoduchý a vstúpiť do nej môže
každý obyvateľ našej obce. Tí občania, ktorí
sa nemôžu zúčastniť diskusie prostredníctvom web stránky, môžu svoj názor doručiť
písomne do schránky na OcÚ. Cieľom diskusie je prijatie účinných opatrení na zamedzenie trestnej činnosti v obci – krádeží. Diskusia bude prebiehať od 5.10.2011
do 5.11.2011.
S úctou, starosta Ľubomír Húbek

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 683 39
+421 905 912 976
+421 915 507 684
Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 25.08.2011
Na Obecný úrad obce Lozorno boli v súlade s ust.
§ 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov odovzdané písomné prihlášky troch kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, a to Ing. Dany Ševčíkovej, Ing. Jany Trnkovej a Mgr. Ivety Balejčíkovej.
Uvedení kandidáti boli starostom riadne pozvaní
na zasadnutie OZ s tým, aby sa na tomto zasadnutí OZ Ing. Dana Ševčíková a Ing. Jana Trnková
osobne predstavili, pričom Mgr. Ivetu Balejčíkovú predstavil starosta na základe údajov z jej prihlášky, nakoľko sa zasadnutia OZ osobne nezúčastnila. Po oboznámení prítomných poslancov
OZ sa pristúpilo k hlasovaniu:

OZ v Lozorne zvolilo na zasadnutí OZ za hlavného kontrolóra obce Lozorno Ing. Danu Ševčíkovú, ktorá bude vykonávať funkciu hlavného kontrolóra obce Lozorno v rozsahu 80 hod./mes. Zároveň jej OZ odsúhlasuje plat vo výške 593eur/
mes.

Starosta obce podal informáciu o čerpaní obecného rozpočtu. Predseda finančno-ekonomickej komisie pri OZ Mgr. Juraj Vlček predniesol stanovisko tejto komisie k čerpaniu rozpočtu obce Lozorno za predmetné obdobie spolu s návrhmi pre
rozhodnutie OZ.

OZ v Lozorne sa zaoberalo bezpečnostnou situáciou v obci a efektivitou činnosti Obecnej polície. Návrhy - ako ďalej s Obecnou políciou - predložia finančná komisia a komisia verejného poriadku, bezpečnosti, rómskych otázok a riešenia konfliktných situácii.
Termín : do 2.9.2011

OZ v Lozorne poveruje starostu obce zabezpečovaním vypracovania návrhov zmlúv, predmetom ktorých bude nájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce (Centrum kultúry,
Zdravotné stredisko) osobám, ktoré sú v súčasnosti v nájomnom vzťahu k LOZORNO s.r.o.
Termín : 30.09.2011

9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 22.09.2011
OZ nesúhlasí s pridelením náhradného pozemku parc.č. 9159 vo vlastníctve obce Lozorno pre
pani Antóniu Malovcovú, bytom Lozorno č. 153,
o ktorý požiadala dňa 1.2.2011 z dôvodu kompenzácie za vyvlastnené pozemky parc.č. 9186,
9187, nakoľko Obec Lozorno nemá túto zákonnú povinnosť.
OZ v Lozorne schvaľuje priamy predaj pozemku vo vlastníctve obce Lozorno zastaveného
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane
priľahlej plochy v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm.b)
Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v cene 3,32 € za 1m2 v celkovej výmere 164 m2, v celkovej sume 544,48
EUR podľa GP 32/2011, p.č. 8857/67, 8857/68
Terézii Putíkovej, 900 55 Lozorno č.878. Obec
Lozorno si v prípade odpredaja predmetného pozemku tretej osobe vyhradzuje predkupné
právo. Nadobúdateľka je povinná predmet kúpy
ponúknuť obci Lozorno na predaj za rovnakú
cenu, za ktorý ho nadobudla.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu a prevodom nehnuteľnosti do KN si žiadateľka zabezpečí na vlastné náklady.

OZ v Lozorne súhlasí s priamym predajom pozemku vo vlastníctve obce Lozorno ako priľahlého pozemku k pozemku zastavaného stavbou nadobúdateľa v zmysle § 9a ,ods.8 písm. b), Zák.č.
138/1991 Z.z. o majetku obce v zn. neskorších
predpisov vo výmere 41 m2 za stanovenú cenu
66,€/1m2 – v celkovej sume 2706 € ( p.č. 672/25
diel č. 2) žiadateľke Renáte Vaníkovej, bytom Židovská 21, 811 01 Bratislava.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu a prevodom nehnuteľnosti do KN si žiadateľka zabezpečí na vlastné náklady.
OZ nesúhlasí s výstavbou dažďového žľabu na
Jelšovej ulici v dĺžke 120 bm.
OZ súhlasí so spolufinancovaním projektu – DÚR
Južného obchvatu obce s firmami Hasit s.r.o.,
Elektro Haramia s.r.o. a Karovič, ktoré sa budú
na projekte Južného obchvatu podieľať na stupni DÚR, každá v podiele ¼ z predpokladanej celkovej výšky 10000 Eur. V prípade kladného stanoviska spolufinancovania firiem, OZ ukladá starostovi vykonať výberové konanie na zhotoviteľa
projektu DÚR.
OZ v Lozorne súhlasí s poskytnutím finančnej dotácie ZŠ Lozorno v požadovanej výške
25 000 €.
OZ v Lozorne odročuje „majetko-právne usporiadanie vlastníckych vzťahov pod vodojemom“
v obci Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje priamy predaj pozemku
vo vlastníctve obce Lozorno zastaveného stavbou č. 410 vo vlastníctve nadobúdateľa v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm.b) Zák.č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v cene 3,32 € /m2 v celkovej výmere 35 m2 podľa
GP 8-2010, p.č. 9125/10- diel 2 v prospech vlastníkov bytového domu s.č. 410. Poplatky spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy, geometrického plánu a s vkladom vlastníckeho práva do KN
hradia kupujúci.

OZ v Lozorne schvaľuje priamy predaj pozemku
vo vlastníctve obce Lozorno zastaveného stavbou vrátane priľahlej plochy vo vlastníctve nadobúdateľa v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm.b)
Zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v cene 3,32 € /m2 v celkovej výmere 10m2 podľa GP 8-2010, novovytvorená p.č. 9125/40- diel 9 v prospech žiadateľov
Ing. Milana Hrabovského a manž. Zuzany, bytom
Lesná 410/4, Lozorno s tým, že v kúpnej zmluve musí byť zakomponované vybudovanie bezbariérového prístupu. Poplatky spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy, geometrického plánu
a s vkladom vlastníckeho práva do KN hradia kupujúci.
OZ v Lozorne schvaľuje priamy predaj pozemku
vo vlastníctve obce Lozorno zastaveného stavbou vrátane priľahlej plochy vo vlastníctve nadobúdateľa v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm.b)
Zák.č. 138/1991 Z o majetku obcí v znení
neskorších predpisov v cene 28,50 € /m2 v celkovej výmere 15m2 podľa GP 8-2010, novovytvorená p.č. 9125/41 - diel 4 o výmere 2m2 a diel 6
o výmere 13m2 v prospech žiadateľov Jozefa
Gašparoviča a manž. Beáty, bytom Lesná 410/4,
Lozorno s tým, že v kúpnej zmluve musí byť
zriadené vecné bremeno na kanalizačný zberač.
Poplatky spojené s vypracovaním kúpnej zmluvy, geometrického plánu a s vkladom vlastníckeho práva do KN hradia kupujúci.
OZ súhlasí s odročením bodu č.12 – Zmeny úpravy rozpočtu obce na rok 2011 na nasledujúce zasadnutie OZ.
OZ v Lozorne súhlasí s odročením bodu č. 13
na nasledujúce zasadnutie OZ, z dôvodu nevyvesenia uvedeného dokumentu „Plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2011“
na úradnú tabuľu.
Zároveň poveruje hlavnú kontrolórku obce
kontrolou všetkých zmlúv uzatváraných obcou
Lozorno a faktúr nad 2000 Eur, či sú v súlade
so Zásadami hospodárenia s majetkom obce.

pokračovanie na ďalšej strane
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dokončenie z predchádzajúcej strany
OZ v Lozorne súhlasí so zriadením elektrickej
prípojky v kultúrno – rekreačnom areáli vodnej
nádrže v Lozorne a zároveň poveruje p. Alojza
Dvorana doložením ostatných podkladov na zriadenie elektrickej prípojky.
OZ v Lozorne berie na vedomie informáciu finančnej komisie a ukladá finančnej komisii v termíne do 5.10.2011 zverejniť materiál na web stránku obce, za účelom diskusie o riešení bezpečnostnej situácie v obci.

Spravodaj obce Lozorno

Vyhodnotenie súťaže o
najkrajšiu predzáhradku
1.miesto:
p. Rácová Agnesa, Hlavná č.334

3.miesto:
p. Hoferová Mária, Nová č.480

2.miesto:
p. Foltýnová Lýdia, Veterná č.790

Výherkyniam srdečne blahoželáme! Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí
sa s láskou a trpezlivosťou staráte o svoje predzáhradky, že tak prispievate aj ku
krajšiemu Lozornu. Ďakujeme!

OZ v Lozorne zároveň poveruje starostu obce
Lozorno zabezpečiť verejné obstarávanie na výber osoby oprávnenej obstarávať v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov.
Starosta obce :
- odprezentoval protipovodňové zábrany IVAR,
- informoval o čiernych skládkach v katastri obce
Lozorno (video prezentácia),

Kultúrna komisia pri OÚ Lozorno

- informoval o ponuke na odkúpenie akcií BVS-ky
mestom Skalica,

Spoločenské okienko

- informoval o nutnosti dorobenia podkrovných
priestorov OcÚ za účelom zväčšenia kapacity archívu,
- informoval o sťažnosti p. Zuzany Bočevovej, že
OP nekonala vo veci poškodenia nehnuteľnosti,
- informoval o odchyte voľne sa pohybujúcich
psoch v obci, odchyt Slobodou zvierat – zmluva,

Zomreli

- informoval o jednaní so ŽSR – „železničná stanička“ Lozorno,
- informoval o potrebe vymaľovania Obecného
úradu Lozorno po 10-tich rokoch.

OZNAMY OBCE

Vrbinský Ján
Havel Štefan
Foltýn Jozef
Haramiová Anna
Dujničová Eugénia
Kovárová Emerencia

66 r.
67 r.
62 r.
82 r.
81 r.
90 r.

Knižnica oznamuje

Zmena sídla obecnej polície
OÚ v Lozorne oznamuje občanom,
že od októbra 2011 sídli obecná polícia
na Športovom námestí, v areáli ŠK Lozorno. Telefónne číslo ostáva nezmenené.

Odchyt túlavých psov
Oznamujeme občanom, že od 15. augusta 2011 začína obec Lozorno priebežne
realizovať odchyt túlavých psov. Preto
upozorňujeme majiteľov psov, aby si ich
riadne uzavreli.

Oznamujeme občanom, ktorí nie sú registrovanými používateľmi našej knižnice, že s účinnosťou od 1.10.2011 budú
môcť využívať knižničné a informačné
služby iba v súlade s článkom 6, odsek 2
Knižničného poriadku Obecnej knižnice
v Lozorne. Informácie v knižnici, alebo
na www.lozorno.sk. Za porozumenie ďakujeme

Najbližší termín zasadnutia Obecného zastupiteľstva
(OZ)
20.10.2011 o 19:00 hod. Zasadnutia sú
verejné. Miesto konania OZ – Obecný
úrad Lozorno, Hlavná ul. č.1.

Narodili sa
Salayová Sára
Šurinová Ema
Vojtko Timotej
Masárová Ema
Ondrovičová Karolína
Križan František
Šicko Jakub
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NÁZOR STAROSTU OBCE LOZORNO

Vážení spoluobčania!
V týchto dňoch vyšla na web stránke –Lozorna výzva Finančno-ekonomickej komisie pri OZ, ktorá vyzýva občanov obce, aby
sa vyjadrili k bezpečnostnej situácii v obci
a k Obecnej polícii. Súhlasím s touto
výzvou, nakoľko o tak vážnom probléme,
akým je bezpečnosť občanov a ochrana ich
majetku treba diskutovať.
S čím však nesúhlasím je, že uvedená výzva je v niektorých jej častiach zavádzajúca,
neúplná a smerujúca k jednému cieľu.
Každý z vás nech si urobí záver sám a nech
sa vyjadrí prostredníctvom web stránky,
alebo písomne s podaním názoru do obecnej schránky nachádzajúcej sa pred vchodom do OcÚ.

Prečo OP ÁNO?
Obecná polícia Lozorno bola vybudovaná ako útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní
obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci, a plnení
úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
nariadení z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. (zákon
č.564/1991 Z.z.) OP Lozorno bola zriadená VZN č. 2/2009 zo dňa 30.7.2009. Obecná polícia plní svoje poslanie pri každodennom živote v obci, počnúc najzákladnejšou úlohou a to ochranou obyvateľov obce
a ich majetku. Ďalej je to činnosť OP
pri organizovaní kultúrno - spoločenských
akcií, kontrola a organizácia dopravy
v obci, dohliadanie na dodržiavanie VZN,
kontrola katastra obce od zastavaných
plôch, cez poľnohospodársku pôdu a lesy
(spolu 4 479ha). Ďalej je to lokalizácia
čiernych skládok, odhalovanie ich pôvodcov, spolupráca so štátnou políciou pri
objasňovaní trestnej činnosti osôb, pomoc
pri riešení občianskoprávnych sporov...
Náklady na OP v súčasnosti prestavujú
cca 4680 EUR mesačne. Najviac sa na OP
čerpalo v období za január – marec 2011,
kedy bolo zabezpečené vybavenie pre OP,
ktoré sa dokupuje každé dva roky (uniformy, iné oblečenie, technické vybavenie.)
K činnosti OP patrí aj obecný kamerový systém, ktorý bol budovaný v rokoch 2009
a 2010. Je však potrebné postupne ho vy-
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lepšovať a neustále zdokonaľovať spolu
s verejným osvetlením obce, pretože bez
dobrého osvetlenia obce v nočných hodinách kamery nie sú účinné. V súčasnosti je 70% kamerového systému vybudovaného a bolo by „hriechom“ vzdať sa zámeru na jeho dokončenie, respektíve ho niekomu darovať, keď stačí už len veci „dotiahnuť“ do konca. K celkovej sume potrebnej na činnosť OP je treba prirátať sumu
za prenájom 16 kusov kamier v obci, čo
je 681 EUR mesačne. Od firmy, ktorá
prevádzkuje kamerový systém, obec Lozorno využíva bezplatne služby v oblasti internetu vo výške cca 100 EUR/mesiac. Celkové
náklady na bezpečnosť v obci v súčasnosti
(4 členovia OP) predstavujú čiastku 5 261
EUR/mesiac (4680+681-100). Navyše po
presťahovaní OP do areálu športového klubu bolo zriadené „duplované“ monitorovacie pracovisko na PD Lozorno. Teda NÁŠ kamerový systém je kontrolovaný aj pracovníkmi strážnej služby na poľnohospodárskom družstve. V prípade zistenia niečoho
podozrivého majú títo pracovníci za úlohu
informovať OP...

Je to veľa? Je to málo?
Uvediem príklad z obce ZOHOR, ktorá
je rozlohou katastra a počtom obyvateľov
približne rovnaká, ako obec LOZORNO.
V Zohore budujú kamerový systém tak isto
ako u nás, s tým rozdielom, že majú zatiaľ
„iba“ 7ks kamier za ročný poplatok 3 360
EUR, a servisnú hodinu 36 EUR, t.j. za jednu kameru platia minimálne 40 EUR mesačne, pričom prvotný zriaďovací poplatok za kamerový systém a dodatočné práce v Zohore predstavovali v r.2009 31 740
EUR. Obec Lozorno platí 581 EUR mesačne (681 – 100) za 16 kamier, teda jedna kamera nás stojí 37 EUR/mesiac ( pri odrátaní poskytnutých služieb v oblasti internetu,
cca 100EUR mesačne, ktoré by sme museli inému poskytovateľovi platiť). Zriaďovací
poplatok za spustenie kamerového systému
v r. 2009 u nás nebol žiadny (0 EUR). Tak
isto obec Lozorno mala zadarmo zriadenie
internetu pre obec, CK, MŠ a jeho využívanie. Aj obec Zohor má piatich členov OP
a podobným smerom sa uberajú obce Vysoká pri Morave, Suchohrad.... Obec Záhorská
Ves ide cestou SBS-ky v počte dvoch (2) ich
členov + služobný pes a 400 hod. mesačne
počas max. 3 dní v týždni za 2 000EUR/mesačne, pričom vykonávajú len poriadkovú
službu počas dňa. Nie v noci.
Moje doporučenie je obecnú políciu dobudovať personálne, do stavu piatich členov,
čím by jej činnosť bola účinnejšia. I keď by
sa z obecného rozpočtu použila na vyššie
uvedenú činnosť suma vo výške cca 6 400
EUR mesačne vrátane nákladov na kamerový systém, dovolím si vysloviť názor, že
by to bolo pre obec prijateľné. Obec sa bez

takejto služby jednoducho nezaobíde! Čo
sa týka personálneho obsadenia OP, tvoria
ho profesionáli z radov polície, resp. armády. A ak by boli námietky k jednotlivým
členom OP, zmeny sa v zmysle zákona dajú
urobiť, pretože záujem o takúto prácu z radov bývalých príslušníkov štátnej polície
je väčší ako dopyt.
Záverom teda môj názor k OP Lozorno:
urobme všetko pre jej zachovanie a dobudovanie.

Prečo SBS-ku NIE?
SBS-ka (súkromná bezpečnostná služba)
u mňa vzbudzuje dojem neprofesionality,
nedôveryhodnosti, kde korupcia a výpalníctvo jej členov, v mnohých prípadoch aj osôb
s pohnutou minulosťou, je veľmi častá. Tvrdenie niektorých poslancov, že pri výmene
OP za SBS-ku budú náklady na bezpečnosť
občanov a ochranu ich majetku nižšie, ako
v prípade zachovania a dobudovania OP,
je omylom hraničiacim s klamstvom.
Nedalo mi a preto som zisťoval a preveroval skutočnosti o SBS-kách....
Napríklad, SBS-ka, ktorá má prenajatú jednu miestnosť v administratívnej budove poľnohospodárskeho družstva v Lozorne (PD), vôbec nevyvíja činnosť pre PD,
ako bolo povedané. Toto družstvo má svojich „vartášov“ a zriaďuje si vlastnú SBSku z radov zamestnancov PD. Pýtal som
sa riaditeľa PD, prečo nevyužíva i služby
SBS-ky, ktorú má v objekte. Odpoveď bola,
to by sme nikdy nezaplatili!!! Táto spoločnosť má iba od PD prenajatú miestnosť ako
služobnú. Je v nej nepretržite jeden člen
SBS-ky, s dvomi mobilnými telefónmi čakajúci na povel z centrály z Bratislavy. Táto
služobná miestnosť - 3 pracovníci SBS-ky majú za povinnosť urobiť zásah na pokyn
z centrály z BA, od Záhorskej Bystrice (Strmé Vŕšky) až po obec Tomky. Je na nich napojených cca 35 nehnuteľností (v Lozorne sú na ich systém napojené iba 2 – dve
nehnuteľnosti), ktorým poskytujú ochranu.
Signály do centrály v BA idú buď z kamier,
pohybových čidiel a iných monitorovacích
prvkov nainštalovaných v 35 nehnuteľnostiach od Záhorskej Bystrice až po Tomky.
K ďalšiemu návrhu od časti OZ, aby bol zachovaný jeden člen OP, ktorý by monitoroval obecné kamery a dával signál spomínanej SBS-ke. Tu je na mieste otázka: “ to
by jeden člen OP bol v služobni pred kamerami zavretý 24 hodín denne a 365 dní
v roku?“ Kde je Zákonník práce a ostatné
predpisy vzťahujúce sa k dodržiavaniu pracovnoprávnych vzťahov? Pri tomto návrhu,
by tam museli byť min. tri osoby (buď popokračovanie na ďalšej strane
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dokončenie z predchádzajúcej strany
licajti, dôchodci, alebo chránená dielňa - telesne postihnutí spoluobčania...) Tak aké
šetrenie ľudí? (iba 1 – 2 ľudia voči súčasnému stavu + platenie SBS-ky?)
Na záver je treba si položiť otázku: KTO
bude chrániť občanov obce a ich majetok,
kde nie je vybudovaný kamerový systém
v celej obci, ako a kto bude kontrolovať kataster obce, kto bude spolupracovať pri odchyte túlavých psov v obci, kto bude pomáhať pri zabezpečovaní kultúrno - spoločenských akcií, kto bude spolupracovať
so štátnou políciou pri objasňovaní trestnej
činnosti v obci ? Kto......?
Iste nepochybujem, že všetko, čo dokáže

OP, dokáže aj SBS-ka, ale nie s jedným členom a nie za cca 4 300 EUR ako bolo konštatované. Robil som prepočet na základe
dostupných informácií o činnostiach SBSiek a verte mi, číslo, ktoré mi vyšlo na pokrytie celej činnosti, ktorú vykonáva v súčasnosti OP Lozorno sa začína od 10 000
EUR vyššie na jeden mesiac!!!
Celkom na záver mi nedá nepovedať, respektíve sa kolegov poslancov opýtať: Páni
poslanci, to ideme zabezpečovať ochranu
osôb a súkromného majetku pár vyvoleným z obce za verejné prostriedky? Čo občania, ktorí na to nemajú, aby si mohli vyššie
uvedené technické zabezpečenie kúpiť? Ako

budeme pokrývať činnosť/ochranu obyvateľov obce v bežnom živote? (doprava, cesty, kataster, ostatné)?
Žiadam preto vás členov Finančno-ekonomickej komisie, aby ste pred prijatím takéhoto vážneho rozhodnutia, akým je zmena
ochrany občanov a ich majetku obce Lozorno, predložili podrobnú písomnú analýzu
nákladov, činnosti a technického zabezpečenia vami navrhovaného riešenia, t.j. pokrytia činnosti OP Lozorno, SBS-kou.
S úctou a pozdravom
Ľubomír Húbek, starosta obce Lozorno

Pestrá jeseň v Centre kultúry
Po prázdninovej a dovolenkovej odmlke
sa život v Centre kultúry začína opäť
prebúdzať. Od septembra nám po chodbách behajú malí výtvarníci, klaviristi, gitaristi, tanečnice, skrátka deti, ktoré navštevujú Súkromnú základnú umeleckú školu.
Pokračuje aj činnosť Klubu mladých a knižnice.

hy, ktorá hraje tzv. Pop Rock. V roku 2006
vyhrala 1.miesto v ankete Český slávik. Kapela si získala srdcia návštevníkov českých
rockových open air festivalov. V 1.ročníku nových Hudobných festivalových cien
(2010) jej udelili hneď tri ocenenia: získala cenu pre absolútneho víťaza; zvíťazila
i medzi kapelami a v žánrovej kategórii rock
a pop. Koncertuje po celej Českej republike, v novembri však vyráža na turné po Slovensku a môžeme sa na ňu tešiť aj v Lozorne – 17. novembra 2011. Koncert je v rámci “DIVOKEJ BILL BEST OF TOUR“.

Po večeroch frčí cvičenie Zumba, Bodyforming a nové cvičenie s názvom SM systém

váckej skupiny LOZA pod názvom „Posedenie pri vinohradníckych piesňach a vtipoch“. Okrem miestnych umelcov vystúpi
aj špeciálny hosť: cimbalová muzika VONICA z Krumvíře.

cvičení na chrbticu.
Raz do týždňa sa v sále Centra kultúry ladne vlnia páriky, ktoré sa prihlásili na Kurz
spoločenských tancov. Taktiež sa už rozbehol kurz anglického jazyka pre začiatočníkov i pokročilých.
V septembri ste mali možnosť zažiť motivačnú prednášku o asertivite a posledná nedeľa v mesiaci patrila deťom. Divadielko Dunajská vlnka zahralo predstavenie
na motívy rozprávok Jána Uličianskeho „Zázračná Ema“, počas ktorého sa deti
priamo zúčastňovali deja.

Barbora Hurajová
Centrum kultúry Lozorno
foto: Boris Bilčík
(Informácie o časoch konania jednotlivých podujatí získate v Centre kultúry).

Keďže október je mesiac úcty k starším, nezabúdame ani na tých skoršie narodených.
Pripravujeme pre nich posedenie spojené
so hudobno-zábavným vystúpením kapely
EMINENT.
Posledná nedeľa v mesiaci bude opäť rozprávková. Bratislavské divadlo LUDUS zahrá pre deti predstavenie „Popletená Punčocha“.
Na záver ešte malá návnada na november: príde k nám Divokej Bill! Divokej Bill
je česká hudobná skupina z Úval u Pra-

Októbrový program je bohatý. Divadlo
na Hambálku a jeho „Ženský zákon“ v záhoráčtine vypredalo sálu a zabezpečilo skoro
dve hodiny skvelej zábavy.
Tešiť sa môžete aj na celoobecnú oslavu spe-
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Lozorno v Dolných Orešanoch Dôchodcovia
sa zase mali...
sledná nastupovala do autobusu). Domov
sme sa vrátili v neskorých večerných hodinách. Som hrdá na to, že aj my Lozorňania
môžeme reprezentovať našu obec na takýchto akciách. Vďaka.

Adriana Jánošová
predseda kultúrnej komisie

Dňa 18.9.2011 náš Ženský spevácky súbor z Lozorna a mužský súbor ENEM TAK
pod vedením Pavla Zajačka prijali pozvanie
a zúčastnili sa 5.ročníka prehliadky speváckych súborov v Dolných Orešanoch. Keďže
som bola medzi pozvanými aj ja, bola som
rada, že som mohla byť sprievodným slovom súčasťou tohto pekného nedeľného
podujatia. Okrem už našich spomínaných
súborov si v Dolných Orešanoch zaspieval
aj zbor z Malženíc - „Malženíčanka“ a „Dolnoorešanka“. Pani starostka srdečne všetkých privítala. Všetci, čo sme tam boli, sme
si uvedomili, že aj v tejto náročnej dobe si
človek môže „ukrojiť“ aspoň kúsok času
a či už spevom, slovom alebo len tak počúvaním rozdávať radosť iným, nadviazať
nové kontakty a priateľstvá. Po vystúpení
sme boli pozvaní na večeru a kávu s koláčikom. No len čo sme dojedli, v sále sa znovu
začal ozývať spev všetkých súborov naraz.
Ani sa nám domov nechcelo. Nevedeli sme
sa rozlúčiť (musím sa priznať, že ja som po-

Anna Hájková, vedúca Klubu dôchodcov

Naše športové hry

Už dávnejšie sme uvažovali o športových hrách. Na deň 24.9.2011 sme
pozvali našich členov a členky do areálu
športového ihriska. Aj počasie nám prialo, bolo krásne slnečné popoludnie. Mohli sme sa pustiť do súťaže. Kop na bránku
zvládli s menšími či väčšími ťažkosťami
všetci. Tenisové loptičky nám občas
vyskakovali z kruhu, ale aspoň bola zába-

V jednom augustovom dni sa naši
dôchodcovia tradične zišli na guláš
- party. Zavčasu ráno boli nastúpení
najprv pre materiál v klube dôchodcov. Deň vopred si previezli do Centra
kultúry guláš naši majstri - páni Milan
Ščasný, Ján Drahoš a Milan Havel. Na
nádvorí pri dvoch kotloch za horúceho počasia vydržali a pripravili ich špecialitu. Viaceré členky napiekli koláče,
zákusky ku káve či slané pečivo k pivu
a členky výboru mali postarané o zábavu pri množstve porcií v počte blízkom stovke. Vďaka patrí nemenovaným sponzorom, ktorí prispeli svojou ochotou a námahou k úspešnému
poobediu. Taktiež ďakujeme za zapožičanie kotlov.

va. Ping-pongové loptičky tiež nie a nie nájsť
ten správny smer, ale niektorým sa darilo.
Farebné krúžky bolo umenie hodiť na pravý kolíček, ale väčšine to išlo. Z každej disciplíny sme mali troch výhercov, ktorí boli
odmenení. Po súťaži sme všetkých ponúkli
malým občerstvením, ktoré pripravili naše
členky. Dúfame, že sa každému páčilo
a všetci boli spokojní s touto akciou.

Ďakujeme vedeniu, personálu, vedúcemu
pohostinstva a všetkým našim členom
a členkám, ktorí nám pomáhali pri tomto
vydarenom podujatí.

Predsedníčka SZTP ZO Lozorno,
Zlatica Škopeková

Mažoretky bodovali
Ešte ani poriadne nezačal školský rok
a my mažoretky sme už začali naplno pracovať. Dňa 17. septembra sme sa zúčastnili 1. ročníka medzinárodnej súťaže mažoretiek vo Vrbovciach. Našu obec reprezentovalo 20 dievčat a tentokrát sa nám podarilo získať krásne tretie miesto v kategórii:
„veľká formácia BATON Junior“.
Tento náš prvý úspech nás nielen veľmi
potešil, ale aj povzbudil do ďalšej práce.
Touto cestou by sme chceli poďakovať ZŠ
v Lozorne, ktorá nám zaplatila časť ná-
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kladov na autobus a tiež pánovi šoférovi
z firmy Ofo Travel, ktorý nás bezpečne
dopravil na súťaž. Ďakujeme aj mamičkám,
ktoré boli s nami a pomohli našej pani trénerke s dozorom na súťaži.
Na záver máme ešte jednu prosbu našej
pani trénerky. Keďže dievčatá tancujú už
tretí rok a trochu nám povyrástli, zistili
sme, že už máme krátke paličky a potrebujeme kúpiť dlhšie. Ak by sa našiel niekto,
kto by nám vedel finančne prispieť na nové
paličky, budeme mu veľmi povďačné.

Dana Hurbaničová
vedúca krúžku mažoretiek
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Ako ušetriť minimálne 100 € ročne?
V súčasnej dobe existuje 2-3 tisíc finančných produktov. Bežný klient nemá
šancu odhadnúť, ktorý produkt je pre
neho ten výhodný a vhodný.
Preto je dobré obrátiť sa na nezávislého poradcu. Správny poradca by mal
byť objektívny, rozprávať s klientom
tak, aby mu rozumel. Mal by mať príjemné vystupovanie a poskytovať presné informácie.
Veľa ľudí na Slovensku si stále myslí, že pomoc od takéhoto odborníka nepotrebujú a že si vystačia aj sami. Ľudia potom robia finančné chyby práve
preto, že sa neriadia radami odborníkov, ale čerpajú z informácií v rodine,
od známych, poprípade z internetu.
Vzniká aj predstava, že pomoc takéhoto
poradcu je drahá. To však pravdou nie
je. Poradcov neplatia klienti, ale inštitúcie na finančnom trhu. Poradcovia samozrejme radia aj klientom, ktorým peniaze dočasne chýbajú, alebo ich majú
málo.
Ak si pozrieme čísla, koľko ľudí drží nevýhodne veľa peňazí na svojich bežných účtoch, kde strácajú na hodnote
kvôli inflácii a poplatkom, tak priestor
na radu odborníka je naozaj veľký.
Učíme klientov tieto hlavné zásady hospodárenia s peniazmi:

1. Banky neslúžia na zhodnotenie peňazí, ale na požičiavanie.
2. V banke držte len peniaze ako finančnú rezervu. To znamená držať si
sumu vo výške 3-6násobku mesačného
príjmu. Tieto peniaze majú slúžiť pre
prípad krátkodobého výpadku príjmu.
3.Odkladajte si minimálne 10% z vášho
príjmu na horšie (lepšie) časy. Bude to
vaša zlatá sliepočka, ktorá vám bude
znášať zlaté vajíčka.
4. Nespoliehajte sa na štát, ale na seba
(ohľadom dôchodkov, zdravotnej starostlivosti, školstva)
5. Porovnávajte si fin. produkty (pzp,
havarijné poistenie, poistenie domácnosti...). Na tomto všetkom dokážeme
klientom ušetriť ročne v priemere viac
ako 130 eur.
6. Bytová otázka je najdrahšou položkou v živote. Treba sa na to pripraviť čo
najskôr.
7. Zbavte sa drahých úverov a nahraďte ich lacnejšími.
8. Nakupujte aktíva a nie pasíva.
9. Spočítajte si, koľko peňazí ste zarobili
a koľko z nich máte ušetrené.

10. Ak chcete zarábať na peniazoch,
spočítajte si, aký je úrok, koľko je inflácia, dane, poplatky - to, čo zvýšilo, je
váš zisk.
11. Poraďte sa s finančným odborníkom - jeho rady vám pomôžu sa zorientovať na finančnom trhu.
Ak budete dodržiavať tieto zásady,
Vaša finančná situácia sa celkom určite
zmení k lepšiemu.
Róbert Kružlík, obchodný vedúci OVB Allfinanz a.s.
Efekt zloženého úroèenia
(Alebo preèo zaèa skôr)

50 EUR mesaène / 600 eur roène
8% úrok

A
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
6 000 EUR

B

648 EUR
1 348 EUR
2 104 EUR
2 920 EUR
3 802 EUR
4 754 EUR
5 782 EUR
6 893 EUR
8 092 EUR
9 387 EUR
10 138 EUR
10 949 EUR
11 825 EUR
12 771 EUR
13 793 EUR
14 896 EUR
16 088 EUR
17 375 EUR
18 765 EUR
20 266 EUR
21 888 EUR
23 639 EUR
25 530 EUR
27 572 EUR
29 778 EUR
32 160 EUR
34 733 EUR
37 512 EUR
40 513 EUR
43 754 EUR
47 254 EUR
51 034 EUR
55 117 EUR
59 527 EUR
64 289 EUR
69 432 EUR
74 986 EUR
80 985 EUR
87 464 EUR
94 461 EUR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
648 EUR
1 348 EUR
2 104 EUR
2 920 EUR
3 802 EUR
4 754 EUR
5 782 EUR
6 893 EUR
8 092 EUR
9 387 EUR
10 786 EUR
12 297 EUR
13 929 EUR
15 691 EUR
17 595 EUR
19 650 EUR
21 870 EUR
24 268 EUR
26 857 EUR
29 654 EUR
32 674 EUR
35 936 EUR
39 459 EUR
43 264 EUR
47 373 EUR
51 810 EUR
56 603 EUR
61 780 EUR
67 370 EUR
73 408 EUR

- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
- EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
600 EUR
18 000 EUR

V druhom prípade bolo vložených 3 x viac peòazí, hodnota úètu na konci
však bola aj tak o 22% nižšia (21.000 EUR) oproti prvému prípadu.

V Muške to opäť bzučí

Ahoj deti a mamičky! Sme veľmi radi, že ste v takom hojnom počte prijali naše pozvanie a pevne veríme, že si každý z vás nájde v Muške presne to, čo ho baví.
Harmonogram aktivít v MC je nasledovný:

Herňa

Každý utorok a piatok od 9.30 do 11.30 h

Kurz anglického jazyka pre najmenších – pokročilí
Každú stredu od 9.45 do 10.30 h

Kurz anglického jazyka pre najmenších – začiatočníci
Každú stredu od 10.30 do 11.15 h

Kurz „Hráme sa na škôločku & Škôločka“

Každý druhý týždeň, v pondelok a štvrtok od 8.30 do 11.00 h
Vstup do herne je za poplatok 0,50 EUR za rodinu. Kurzy sú momentálne naplnené, ale môžeme vás zaregistrovať ako náhradníkov.
V prípade otázok nás prosím kontaktujte na č. 0903 172 652 (sms),
alebo prostredníctvom mcmuska@zoznam.sk
Teší sa na vás vaša Muška!
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Detské okienko

Prinášame vám ďalšiu várku prác našich malých lozorňanov, výhercov súťaže „Kde bolo
tam bolo...napíš rozprávku“. V tomto čísle je to Matej Huraj a Terezka Vrbinčíková.

POKLAD

„Leo k tabuli!“ „Ale ja som sa nič neuč....“
„K TABULI!!!“ Potom zas len blablablabla, dones žiacku knižku a 5. Druhá hodina
o nič lepšia, PÍSOMKA. A o ďalších hodinách nehovoriac. Keď skončím vyučko,
idem domov, napíšem si úlohy. Iba niekedy
mám voľno. Keď mám slávnostne všetko
spravené, tak normálne neviem, čo mám
robiť. A takýto je každý môj deň.
Ale dnešný deň bol iný, lebo bola beseda so
starým námorníkom. Hovoril nám o pirátoch. Najhroznejší pirát bol Černofúz. Bol
taký silný, že dokázal jedným sekom šable preťať malý drevený čln. Že vraj zakopal na nejakom opustenom ostrove veľký
poklad. Mal aj svojho miláčika – papagája
Morgana, ktorý mu sedával na pleci a všade s ním bol. Raz však Černofúz prepadol
kráľovskú loď, ale bola to pasca, lebo z podpalubia vyliezlo cez dvesto vojakov a Černofúz podľahol presile. Morgana od vtedy
nikto nevidel.
Keď som sa vracal s mojim kamarátom Dávidom domov, videli sme krásneho zeleno červeného papagája ako presvišťal nad
nami. Dávid vykríkol. „Aha, tamto je pirátsky papagáj!“ A hneď sme sa za ním rozbehli. On nám ale uletel a tak sme išli sklamaní každý svojou cestou. Hneď čo som
prišiel domov, zhodil som zo seba tašku
a vliezol som do svojej izby. Nemali sme totiž žiadne úlohy. Vtom som počul slabučké klopkanie na okno. Keď som sa tam pozrel, bol tam ten zeleno červený papagáj so
žltým zobákom. Bez rozmýšľania som ho
vpustil do mojej izby. Papagáj si sadol na
poličku. Vtom na mňa zavolala mama: „Večeraaaaa!“ „Dobre, ideeem!“ zavolal som
naspäť. Znovu som sa pozrel na papagája. Hmmm, ako ťa budem volať....? „Večeraaaaaa!“ Budem ťa volať Morgan. A rozbehol som sa do kuchyne.
Počas večere som z mojej izby počul slabý škrekot. Vďakabohu si mama nič nevšimla. Po večeri sme mali bábovku s hrozienkami. Nenápadne som hrozienka povyberal z mojej bábovky a vopchal ich do
vrecka. „Chudák Morgan, iste je hladný“.
Škriekanie zosilnelo. „Asi ti vletela do
izby nejaká sojka“ povedala mama. „Idem
ju vyhnať, počkaj tu“ dopovedala. Ja som
ale vykríkol „Nie! Neboj, ja ju vyženiem.
„A najrýchlejšie ako som vedel som pribehol do izby. Tam sa papagáj váľal v mojej posteli s plným zobákom čokolády, ktorú mi ukradol zo zásob, schovaných pod
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vankúšom. „Všetko v pohode?“ - kričala
z kuchyne mama. „Mám to pod kontrolou“
odpovedal som a hodil som Morganovi
hrozienka na koberec. Hneď čo ich dozobal
som ho začal karhať. „Skús ešte raz takto vyvádzať a predám ťa do zoologickej!“
Papagáj si ale nič nevšímal a pokojne si
skackal po izbe. „Morgan!“ – povedal som
prísnejším hlasom. Na to vták spozornel,
otvoril zobák a zopakoval „Moorghan!“
„Waau, vieš povedať aj niečo iné?“ prekvapene som sa opýtal. Papagáj sa zamyslel
a spustil: „ dalkop ýnapokaz íbarK vortso“ „Hmm, to je čudné...môžeš to zopakovať Morgan?“ „Dalkop ýnapokaz íbarK
vortso“ Zatiaľ čo hovoril som to rýchlo naškrabal na papier. Tejto reči nerozumiem,
asi zavolám Dávidovi, jeho otec učí v našej škole jazyky, určite to bude vedieť preložiť. A hneď som aj vytáčal Dávidove číslo. „Haló Dávid, si tam?“ „Áno, čo potrebuješ?“ „ Keby mi tvoj tatino niečo preložil.“ „Tak diktuj!“ a Dávid začal písať – dalkop ýnakopaz íbarK vortso...Zrazu Dávid
skríkol do telefónu. „Počúvaj, veď na to
nepotrebuješ môjho otca! Skús si to prečítať odzadu!“ A fakt, keď som to prečítal
odzadu, bolo tam: Poklad zakopaný Krabí
ostrov. “Odkiaľ to máš?“ spýtal sa Dávid.
A tak som mu vyrozprával, ako sa ku mne
dostal ten papagáj, ktorého sme videli cestou zo školy. Nechcelo sa nám veriť, že by
to bol naozaj ten pirátsky papagáj Morgan.
Keď som sa vrátil do svojej izby, po Morganovi nezostalo ani pierko. Zdúchol cez
pootvorené okno.

s hrôzou sme zistili, že pokiaľ chceme nájsť poklad, budeme musieť hľadať celé roky.
Netušili sme, kde máme začať. Vtom ma
začal Morgan ďobkať do hlavy, vyletel a
letel priamo do malej jaskynky schovanej
za obrovskou bielou skalou. Dávid bol
silnejší a odvážnejší, tak išiel prvý. V jaskyni sme videli veľa kameňov a kostí.
Asi pozostatky z pirátov. Zrazu sa nám
v diaľke niečo zablyslo pred očami.
POKLAD!!!

Na druhý deň v škole sme sa s Dávidom dohodli, že sa vydáme hľadať ten ostrov. Čo
keď je tam naozaj schovaný ten poklad.
Hneď čo som prišiel domov, zhodil som
tašku a zavolal som Dávidovi, či je pripravený. Stretli sme sa na pláži pri požičovni člnov. Majiteľ požičovne bol veľmi milý
a odpovedal nám na všetky otázky: kde
je ten ostrov, kadiaľ sa máme vydať a dokonca nám požičal aj mapu a svoj kompas.
A tak sme si prenajali čln a vydali sa
na plavbu. Veslovanie bolo veľmi namáhavé, ale potešili sme sa, keď v strede cesty
nám na predok člna pristál papagáj. Hneď
som poznal, že je to Morgan, lebo ešte stále mal zobák od čokolády. „Dávid, toto je
Morgan, Morgan, toto je Dávid“ predstavil som ich navzájom. Papagáj šťastne
zaškriekal a posadil sa Dávidovi na hlavu.
Za chvíľu sme priplávali do cieľa. Priviazali sme člnok o strom a ponaťahovali sme si
ubolené chrbty. Keď sme sa porozhliadali,

A Morgan? Toho som od vtedy už nikdy nevidel.

Obidvaja sme sa k nemu rozbehli. Našli
sme tam obrovskú drevenú truhlu, na ktorej bol zlatými písmenami napísaný odkaz: Kto zoberie tento poklad, skúška ťažká čaká ho, iba jeden môže zostať, ten,
kto hľadá, nájde ho.“ Hmm, čo to môže
znamenať? zamysleli sme sa. To asi malo
ostatných pirátov zastrašiť pred tým, aby
ho ukradli. Ale je to už vyše 200 rokov staré, nás sa to netýka. Pevne sme uchopili truhlu a s veľkou námahou sme ju tlačili k východu. Už sme boli skoro vonku. Vtedy sa to stalo! O niečo som zakopol, narazil som do steny a spustil lavínu kameňov.
Dávid bolestne vykríkol, privalil mu totiž
obrovský balvan nohu. Tak to je tá skúška: poklad, alebo Dávid. Bez rozmýšľania
som odvalil balvan a Dávida ťahal k východu. Hneď čo som ho vytiahol, celá jaskyňa sa zasypala. Dávid mi ďakoval a spýtal sa, prečo som si radšej nevybral poklad.
Ale ja som mu povedal: „Veď poklad som si
odtiaľ odniesol. Priateľ je predsa najväčší
poklad na svete!“

Matej Huraj, V.ročník
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li nás a fotili sa s nami. Kebyže sa stretneme pri inej príležitosti, prejdeme len mlčky
okolo seba, ale teraz sme si boli takí blízki.
Nemohla som sa vynadívať na počet vlajok
rôznych krajín, z ktorých mnohé som ani
nepoznala. Amerika, Egypt, Kórea, Nový
Zéland, tancuchtivá Brazília, samozrejme
Španielsko, temperamentní Taliani...
Každá z týchto krajín sem priniesla niečo
zo svojej kultúry, svojský spôsob prežívania viery. Napríklad takí Taliani. Celý deň
sa zabávajú, tancujú, spievajú. Mala som
pocit, že ich temperament nikto nedokáže skrotiť, no veľmi som sa mýlila. Pán
vie, ako na nich. Prišiel čas modlitby a oni
si potichu posadali do kruhu a tak vrúcne
a precítene sa rozprávali s Bohom.
Zažili sme neskutočne veľa zážitkov, z ktorých by sa dala aj kniha napísať.
Jeden z najkrajších bol pobyt na samotnom letisku, kde sa mala konať omša so sv.
otcom. Ja s mojimi kamarátmi, taktiež Lozorňanmi, sme sa uložili na celkom dobrom mieste. Postupne sa k nám pridávali
ďalší a ďalší Slováci, spolu s ktorými sme
s radosťou čakali na sv. otca i napriek
tomu, že to bol jeden z najhorúcejších
dní, aké som kedy zažila. Prišiel asi o siedmej hodine večer. Počas jeho príhovoru sa
náhle zmenilo počasie, začalo silno fúkať,
pršať, dokonca sa objavili aj blesky. Pápež
nás vyzval k modlitbe a tak sa dvojmiliónový dav začal modliť. Zdravas Mária, či Otče
náš sa ozývali letiskom v rôznych jazykoch.
My, ako slovenská skupina sme sa hromadne modlili pod jednou obrovitánskou
plachtou, ktorá nám slúžila ako úkryt pred
dažďom. Prichýlili sme aj zopár Francúzov,
našich „susedov“. Po niekoľkých minútach
prestalo pršať. Bol to krásny pocit. Modlili
sme sa, prosili sme Boha a on nás vyslyšal.

„V Kristovi zakorenení a na Ňom
postavení, upevnení vo viere.“

Som nesmierne vďačná, že som sa mohla
zúčastniť SDM, zažiť neopakovateľné zážitky a pocítiť silu viery spolu s miliónmi
mladých katolíkov z celého sveta .
Paulína Vatrtová, foto Simona Ragasová

z celého sveta, a to nielen katolíkov, spolu
sa radovať, podeliť sa o vieru a tešiť sa z nej,
ale i premýšľať o odkaze, ktorý vždy vyberá
sv. otec .
SDM vznikli v roku 1985 na podnet blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. a odvtedy
sa opakujú každé tri roky.
Tieto slová, slová sv. Pavla, sa stali mottom
XXVI. ročníka svetových dní mládeže, ktoré sa tento rok v dňoch 16. - 22.8. 2011 konali v Madride, v hlavnom meste slnkom zaliateho Španielska. Svetové dni mládeže sú
medzinárodným stretnutím mladých ľudí
so sv. otcom, organizovaným Katolíckou cirkvou. Jeho hlavným cieľom je spájať mladých

Nastúpili sme do autobusu. Nevedeli sme,
čo nás čaká, ale tušili sme, že to bude zaiste niečo dobré, čo nás posilní, vleje nám do
duší pokoj, lásku a radosť. A tak sa aj stalo.
Privítalo nás mesto plné smiechu, radosti a pokoja, mesto plné mladých, šťastných
ľudí, ktorí hrdo nosili vlajky svojej krajiny, spievali, tancovali, ba čo viac - zdravi-
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Program na Ranči Abeland
jeseň 2011
15. 10. 2011

Deň jabĺk - varenie džemu, jablkové čipsy - ochutnávka

22. 10. 2011

Deň hrozna a remesiel

29. 10. 2011

Výroba sviečok, viazanie a aranžovanie suchých kvetov
(aj na hroby)

5. 11. 2011

Deň kukurice – moržovanie suchej a predaj varenej
sladkej kukurice

12. 11. 2011

Výroba lán – povrazníctvo – za 5 minút máte svoje lano
alebo farebné šnúrky do topánok

		
		

www.abeland.sk

„Je to pre mňa výzva.“
Rozhovor s Pplk. Ing. Pavlom Mikuláškom z Lozorna, čerstvým prezidentom Hasičského a záchranného zboru SR.
dokončenie z 1 strany

Čo Vás zaujalo a oslovilo na povolaní
hasiča?
Keď som začínal pôsobiť v tejto oblasti,
ani som netušil, koľko má táto práca rozličných podôb. Ako dokáže človeka motivovať a do akej miery sa môže stať súčasťou jeho života. Je na nej krásne to, že
môžete pomôcť ľuďom v situácii, keď im
už obyčajne nedokáže pomôcť nikto iný.
Ale musíte byť pripravený aj na to, že napriek všetkej vašej snahe, výcviku a vybaveniu niekomu už pomôcť nedokážete...To všetko kladie pomerne značné nároky na psychickú a fyzickú odolnosť, na
schopnosť sa rýchlo a súčasne aj správne rozhodnúť, na odhad rizika, znalosti
a zručnosti. Krásne na tejto práci je aj
to, že je to práca tímová, kde sa musíte
spoľahnúť na svojich kolegov a oni na vás.
Pretože aj od toho záleží, či niekoho dokážete zachrániť. A tiež aj to, či sa vrátite
živý a zdravý po službe domov k rodine.
V čom podľa Vás ľudia najčastejšie robia chybu, ak dôjde k požiaru?
Ak pominieme to, že ľudia niekedy konajú úmyselne v snahe spôsobiť požiar alebo nejakú inú haváriu, tak najčastejšie je to neopatrnosť alebo nedbalosť.
Napríklad pri vypaľovaní trávy alebo
spaľovaní odpadu, či pri fajčení. Často
to býva aj nedbalosť pri dodržiavaní rôznych predpisov z oblasti ochrany pred
požiarmi. Ako keby ľudia napriek všetkým správam o požiaroch, haváriách
a napriek všetkým školeniam si vnútorne
hovorili: „Veď mne sa to nemôže stať...“
To je typické podcenenie rizika a niekedy
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aj vlastných schopností, ktoré môže mať
aj tragické následky.
Čo považujete za efektívne zmeniť
v HaZZ, prípadne aké má zbor rezervy?
Rád by som vylepšil podmienky v ktorých
hasiči vykonávajú službu. Najmä úpravou
priestorov hasičských staníc, čo v určitej
miere už prebieha zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Veď kolegovia z výjazdových jednotiek trávia v tomto priestore doslova tretinu života. Zažil som to
sám na vlastnej koži, aké je to roky tráviť každú 24 hodinovú službu na hasičskej stanici, ktorá má takmer sto rokov.
Rád by som aj dostal niektoré špeciálne

skupiny do medzinárodne akceptovaných
štruktúr. Ide o tzv. moduly špeciálnych
činností. Ako nám ukazujú rôzne medzinárodné cvičenia, máme na to kvalitných
ľudí aj vybavenie.
Čo považujete vo svojom živote za
najdôležitejšie?
To je ťažká otázka. Existuje množstvo rozličných faktorov, ktoré môže človek považovať za dôležité. U mňa v tejto množine
určite figuruje, tak ako aj u väčšiny ľudí,
pochopenie a dobré ľudské vzťahy s ľuďmi, s ktorými ste v kontakte, dobrá rodina a zdravie.
Rozhovor pripravila Veronika Grófová
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Chcete vedieť, čo sa deje v Lozorne? Napíšte nám na našu adresu:
centrum.kultury@lozorno.sk , budeme vás informovať.

Centrum kultúry
Lozorno
Ženský zákon

Divadlo na Hambálku (veselohra v záhoráčtine)
9. 10. 2011, 17:00 h.

LOZA

16.10.2011, 15:00

Celoobecná oslava speváckej skupiny LOZA. Medzi hosťami:
Cimbalová muzika VONICA z Krumvíře

Posedenie pre dôchodcov

a zábavno hudobné vystúpenie kapely EMINENT
28.10.2011,16:00

Rozprávková nedeľa – Divadlo LUDUS

Popletená Punčocha

30.10.2011
o 16:00

Program všetkých podujatí v októbri 2011
4.10.2011,19:00

Tanečný kurz – 3.lekcia

9.10.2011, 17:00

„Ženský zákon“ – Divadlo na Hambálku

11.10.2011 , 19:00

Tanečný kurz – 4.lekcia

12.10.2011, 18:00

Vyhodnotenie čitateľskej súťaže „Prázdninová knižnica“

16.10.2011, 15:00

Celoobecná oslava speváckej skupiny LOZA – „Posedenie pri vinárskych a vinohradníckych piesňach a vtipoch“. Medzi hosťami: Cimbalová muzika VONICA z Krumvíře

18.10.2011, 19:00

Tanečný kurz – 5.lekcia

25.10.2011, 19:00

Tanečný kurz – 6.lekcia

28.10.2011,16:00

Posedenie pre dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Spojené so zábavno hudobným vystúpením kapely EMINENT.

30.10.2011, 16:00

Rozprávková nedeľa – „Popletená Punčocha“ , Divadlo LUDUS

Centrum kultúry | Zvončínska 3 | 900 55 Lozorno | 02/ 65 45 84 33-34 | centrum.kultury@lozorno.sk |

Centrum kultúry
a vzdelávania
Lozorno

www.lozorno.sk
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Teta drogérie Lozorno uvádza vianočnú súťaž o pobyt v apartmáne v Bulharsku
pri mori pre 4 osoby*
Dĺžka pobytu: 7dní/6 nocí
Termín pobytu: Jún 2012.
Podmienky súťaže:
• nakúpte aspoň 1 x v peňažnej hodnote 9,99 €
• vyplňte kupón
• kupón s pokladničným dokladom o nákupe vhoďte do nádoby určenej pre účely
žrebovania
Verejné žrebovanie sa uskutoční dňa 23.12.2011 o 18 00 hod. priamo v predajni.
Platnosť súťaže je od 15.10.2011 do 23.12.2011

e
r súťaž
u
Sponzo apartmany.e
o
k
Linda Tonkovičová
hars
ww.bul

w

*Viac info o pobyte obdržíte priamo v predajni Teta drogérie Lozorno. V cene pobytu nie je zahrnutá doprava a stravovanie.

Robíme:
Gratulačné kytičky
Svadobné kytičky
Aranžmány
Otváracie hodiny:
pondelok, štvrtok: 12.00-17.00
utorok, streda, piatok: 10.00-18.00
sobota: 08.00.12-00

Smútočné vence a aranžmány
Črepníkové rastliny
Dekorácie
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H u s a c i e h o d y v ZO R N E
Husacia te r i n a „ Fo i e G ra s”

p o d áva n á s hruškov ým ragú a toastom
60g / 5,90 €

G rilova n á h u s a c i a p e če ň

p o d áva n á s p e če ný m j a b ĺ čkom, preliata redukciou z por tského vína
80g / 6,90€

Lok š a p l n e n á h u s a co u p e č i e n ko u
120g / 3,50 €

Husací pekáč
1/4 p ečená hus, dusená če r ve n á k a p u s t a , 2 k s l o k š a m a s te n á
p re j e d nu osobu 900g / 13,90€

1/2 p ečená hus, dusená če r ve n á k a p u s t a , 4 k s l o k š a m a s te n á
p re d ve osoby 1800g / 25,90€

1k s p ečená hus, dusená če r ve n á k a p u s t a , 8 k s l o k š a m a s te n á
p re š t y r i osoby 3600g / 49.90€

p r í l o hy : 1,50€
2 ks lokša mastená
1 5 0 g d omáci žemlov ý k nedlík
1 5 0 g d usená k apusta čer vená
1 5 0 g p o c h u t i ny ( u h o r k y, alma papr ik a, feferóny, baraní roh)
1 50g domáci chlieb
Lokša plnen á s l i v kov ý m l e k vá ro m
s makovou ale b o o re c h ovo u p o s ý p ko u
120 g / 2,50 €

M akovo v i š ň ová š t rú d ľ a
100 g / 1,90 €

Vá h a h u s a ce j p e č i e n k y a p ečenej husi je uvedená v surovom stave

U ROMANY

Zohorská 132/41, 900 55 Lozorno
Ponúkame kvety, aranžovanie, predaj darčekových predmetov. V rozšírených priestoroch ponúkame nábytok na mieru
a podľa vašich predstáv. Kuchyne, skrine, nábytkové zostavy, šatníky, kúpeľne, komody, postele a kancelárie.

Otváracie hodiny:
Pondelok:
9:00 – 12:00 14:00 – 18:00
Utorok:
zatvorené (prípadne na telefón)
Streda:
9:00 – 12:00 14:00 – 18:00
Štvrtok:
9:00 – 12:00 14:00 – 18:00
Piatok: 		
9:00 – 12:00 14:00 – 18:00
Sobota:
9.00 – 12:00
Nedeľa:
zatvorené (prípadne na telefón)

Obje

286
5 209
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0
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y
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v
á
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l
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Réžia: Kamil Žiška
Hudba: Kamil Mikulčík
Anička: Lenka Prokopová
Tomáš: Michal Rovňák
ŠIŠI: Michaela Čillíková
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„Pes - najlepší priateľ turistu“
alebo Malokarpatský dogtrekking 2011
konávané mimoriadne vzdialenosti v časovom limite. Vedie účastníkov k samostatnému rozvíjaniu fyzických a mentálnych
(napr. orientačných) schopností. Rozvíja
súhru a vzájomné pochopenie človeka a psa.

Priatelia prírody, kynológie a športu sa
stretli 16.-18. septembra 2011 na Ranči Abeland v Lozorne, aby strávili víkend
v prekrásnom prostredí lesov a po boku
ľudí so srdcom na pravom mieste a ich
štvornohých najvernejších priateľov. Spoločne zabojovali na 98 a 38km dlhých trasách našimi Malými Karpatmi, na podujatí
s názvom Malokarpatský dogtrekking
2011. Turistické podujatie so psami v seriáli Majstrovstiev Slovenska sa konalo pod
záštitou Ľubomíra Húbeka, starostu obce.
Zároveň bol pre širokú verejnosť pripravený
sprievodný kynologický program.

- Psovod je so psom pri dogtrekkingu spojený buď postrojom a vodítkom pripnutým
k bedrovému pásu, alebo vedie psa iba
na vodítku (či striedaním oboch variant).
V žiadnom prípade nie je možné ísť so psom
„na voľno“ (ani krátkodobo).
- Dogtrekkingové akcie sú obvykle usporiadané na 100 a viac kilometrov. Za najkratšiu dogtrekkingovú akciu môžme považovať pretek na 85 km. Sú buď etapové (rôzne miesto štartu a cieľa), alebo rešpektujúce iba časový limit. Pri etapovej akcii je
dĺžka etapy minimálne 40km.
- Účastníci sú pri dogtrekkingu odkázání
sami na seba a pred začiatkom akcie podpisujú prehlásenie, ktorým potvrdzujú, že sa
zúčastňujú výhradne na vlastné nebezpečie,
a že sú si vedomí úplnej vlastnej zodpovednosti za seba a svojho psa.

Čo je vlastne dogtrekking?
-Dogtrekking je extrémnym kynologickým
vytrvalostným športom, pri ktorom sú pre-

Dušan Alföldy, Klub bratislavských turistov
foto: autor článku

MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL NA VZOSTUPE

Po niekoľkých rokoch sa opäť mládežnícky
futbal v Lozorne dostáva na úroveň spred
15-17-tich rokov, kedy sme obsadzovali takmer všetky mládežnícke kategórie.
Hráči z tohto obdobia dnes už hrajú za seniorov, čo je určite motivačné aj pre dnešné deti, ktoré hrajú futbal. Po rokoch, ktoré mládeži nepriali, sa podarilo naštartovať pred piatimi rokmi projekt s najmladšími prípravkármi. Dnes už môžeme povedať, že veľmi úspešne. Bola a stále to aj je
ťažká práca, prináša však aj radosť z úspechov, ktoré deti dosahujú a úprimne sa
z nich tešia.
Dnes pôsobí v štyroch kategóriach takmer

70 detí! Najviac detí je v prípravkách, kde
dostávajú základy futbalu. Tie potom zdokonaľujú v žiackych a neskôr v dorasteneckých kategóriách. To, že záujem detí
o futbal v obci vzrástol, dokazuje aj fakt,
že pri mužstvách pôsobia tréneri s odbornou futbalovou kvalifikáciou, čo je záruka
ich správneho smerovania. Že to ide správnou cestou, je aj vďaka obetavosti rodičov, ktorí svojou prítomnosťou na tréningoch a zápasoch dodávajú deťom tú správnu motiváciu.
Projekt, ktorý bol spomenutý, prináša svoje ovocie už vo všetkých kategóriách, pretože všetky mládežnícke mužstvá vedú
svoje súťaže. Staršia prípravka, žiaci a dorast sú vo svojich súťažiach na prvom
mieste. Mladšia prípravka sa zatiaľ učí futbalovým základom, ale v prípravných zápasoch s rovnako starými súpermi už dosahujú aj víťazstvá. Čo však teší dvojnásobne, je fakt, že hráči prichádzajúci z prípravky medzi žiakov sú plnohodnotní hráči, ktorí môžu ihneď nahradiť hráčov odchádzajúcich do dorastu. A tu platí to isté,
pretože žiaci sú ihneď platnými hráčmi

dorastu.
Veríme, že všetci títo hráči-deti sa budú
aj naďalej venovať futbalu a v budúcnosti budeme chodiť na futbal pozerať práve
na nich, keď už budú seniori - tak ako je
to aj teraz.
Vlado Rybár, tréner
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Turisti neleňošili

Turistický oddiel aj cez dovolenkové obdobie uskutočnil veľa turistických i športových akcií. V júli to bol splav rieky Sázava,
počas ktorého sme okrem splavovania navštívili i rôzne kultúrne pamiatky. Napríklad hrad Český Štemberk i kláštor. Tentokrát sme zájazd uskutočnili autobusom, nakoľko sa neustále zvyšuje počet účastníkov.
Malo to výhodu v tom, že nám prevážal veci
z plánovaných zastávok, vybral nám vhodné
miesto na táborenie a mohli sme so sebou
zobrať kotol, v ktorom sme si uvarili chutný
guláš pri večernom táboráku. Nasledovala
päťdňová
medzinárodná
turistika
v Rakúskom Knitefelde. Týždeň na to bola
tradičná turistika z Doľan do Doľan, podobná ako náš Lozornský okruh. Výhodu majú
turistické oddiely z druhej strany Malých
Karpát, lebo takéto podujatia sa konajú skoro v každej dedine. Preto majú aj oveľa vyššiu účasť ako my. Pokračovali sme tradičným
prechodom hrebeňom Vysokej. Tu sme začali túru zo Sološnice, prechádzali sme cez
Taricové skaly, Panské uhliská, hrebeňom
Vysokej, Vývratom a končili v Kuchyni.
Vo Vysokých Tatrách sme sa najskôr zúčastnili medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. To sme tak neplánovali, keď
sme si i my vybrali výstup na Kriváň. Začali
sme z troch Studničiek, pokračovali cez Krivánsky žľab, Malý Kriváň, Daxnerovo sedlo
a Kriváň (2 493,7 m ). Naspäť cez Predný
handel, Jamy, bývalú Važeckú chatu k východziemu bodu. Po dni nepriaznivého počasia, ktorý sme využili na prehliadku Kežmarku a Kežmarského hradu, sme si vybrali výstup na Gerlach. Nakoľko niektorí

z oddielu sú držiteľmi preukazu „inštruktor vysokohorskej turistiky“, mohli sme
tento výstup absolvovať sami, bez horského vodcu. Začali sme z Tatranskej Polianky cez Sliezsky dom, Velické pleso, vodopád, Velickú próbu na Gerlachovský štít
(2 654,6 m). Naspäť Batizovskou dolinou,
Batizovské pleso, Suchý vrch a späť do
Tatranskej Polianky. Jednodňový autobusový zájazd smeroval na Moravu – Baťov kanál. Splav po Baťovom kanále začal z Veselí nad Moravou na lodi, ktorá mala kapacitu pre celý autobus. Prechádzali sme štyrmi
plavebnými komorami. Na lodi nás kapitánova sprievodkyňa oboznámila s históriou
Baťovho kanálu, s jeho výstavbou, na čo bol

využívaný, s jeho dĺžkou a s novými zámermi, ktoré chcú na Baťovom kanáli uskutočniť. Po štvorhodinovej plavbe sme skončili v Uhorskom Hradišti a tu sme mohli byť
účastníci Slováckych slávností vína. Poslednú akciu môžem spomenúť prechod hrebeňom Zárub. Tiež to bol autobusový výlet. Začali sme z Jahodníka, nasledovala
jaskyňa Driny, Čertov žľab, hrebeň Zárub,
na Ostrý kameň, vodná nádrž Buková až do
Plaveckého Petra. Pri peknom počasí a hojnom počte sme mali krásne výhľady.
Alojz Dvoran, predseda KLT
foto: archív autora
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