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Aktivačné práce s ľudskou tvárou
Horúce leto – pálčivé otázky
pozitíva aktivačných prác – v prvom
rade pre samotných dlhodobo nezamestnaných a osôb v hmotnej núdzi.
Naozaj, „aktivizáciou“ je človek bez
zamestnania nútený dodržiavať pracovnú disciplínu a udržiavať pracovné
zručnosti pre potenciálne uplatnenie
na trhu práce. Musí prísť medzi ľudí a
ukázať im svoju tvár a má možnosť zaradiť sa do hlavného prúdu obecného
života. Vďaka aktivačným pracovníkom likvidujeme čierne skládky, máme
pokosené brehy potoka, pozametané
hlavné obecné ulice a sem tam aj upravenú obecnú výsadbu.

Konateľka Lozorno spol. s r. o. Lucia Hájniková a jeden z „nosných“ zamestancov spoločnosti Gabo
Pyšný sú dôležité tváre v chode aktivačnej činnosti

Názov príspevku sa odvoláva na potlačený pokus obľúbeného (česko)
slovenského politika Alexandra Dubčeka o „socializmus s ľudskou tvárou“.
Tá kapitalistická tvár, ktorej sme dali
prednosť pred „ľudskou“, má však svoje chyby krásy: vzala nám, napríklad,
ústavne zaručené právo na prácu. Pre
armádu nezamestnaných armáda (dobre platených) právnikov vypracovala zákon o materiálnej núdzi a pre dlhodobo

nezamestnaných aj s ním súvisiacu povinnosť účasti na aktivačných prácach.
Toľko – krátko a sucho - o politickom a
právnom pozadí aktivačných prác.
Nás v Z-Orechu bezprostredne zaujíma ich komunitný rozmer a reálny
zmysel. Veď verejné priestranstvá v
obci potrebujú pravidelne rozvrhnutú
pomoc tých, ktorí sa podieľajú na aktivačných prácach. Čo pomáha a čo bráni
lepšiemu využitiu
inštitútu aktivačnej
činnosti na skvalitnenie života obce
a tvorbu, ochranu,
udržiavanie a zlepšovanie životného
prostredia
(lebo
to sú bežné formy
menších obecných
služieb pre obec,
ktoré sú určené zákonom ako priestor
pre aktivačnú činnosť)?

Uvedomujeme si, že ulice sú čisté aj vďaka aktivačným pracovníkom?

Starosta obce Ľubomír Húbek nezabúda vyzdvihnúť

Na druhej strane, vraví, aktivačný
príspevok, ktorý dedina dostáva pre
realizáciu aktivačného programu len
z časti pokrýva s ním súvisiace výdavky. Aby produktivita aktivačných prác
stúpla, potrebujeme kontrolu kvality
vykonanej práce. Na to vraj nemáme
dosť ľudí. Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Malackách zabezpečuje čiastočné financovanie, zatiaľ čo koordinácia a dozor „prischli“ Lozorno spol.
s.r.o., konkrétne, jej konateľke Lucii
Hájnikovej. Starosta s uznaním hovorí
o jej dôslednosti vo vedení evidencie
dochádzky a „poľudštení“ vzťahov.
pokračovanie na str. 6

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

Ohlasovňa požia- +421 948 610 167
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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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 30.06.2015
Prítomných poslancov: 9
OZ v Lozorne :
a) berie na vedomie
- správu hlavného kontrolóra obce za r.
2014
- správu audítora za r. 2014
b) schvaľuje
- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie s výhradou
- Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu
vo výške 33 449,13 EUR.
OZ v Lozorne schvaľuje skrátenie termínu na úplné dobudovanie ČOV Lozorno – III. etapy. Návrh uznesenia hlasovaním neprešiel.
OZ v Lozorne odročuje bod programu „Schválenie návrhu na obstaranie
nového Územného plánu (ÚPN) obce
Lozorno na obdobie r. 2017 – 2032 (15
rokov) na základe skončenia platnosti
pôvodného územného plánu obce Lozorno dňom 31.12.2016“ na zasadnutie OZ v 09/2015.

OZ v Lozorne schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na r.
2014 – 2020.
OZ v Lozorne schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce na druhý polrok
r. 2015.
OZ v Lozorne schvaľuje mimoriadnu
dotáciu na dokúpenie ukradnutých
vecí potrebných na činnosť FO vo výške 3000 EUR z rozpočtu obce. Návrh
uznesenia hlasovaním neprešiel.
OZ v Lozorne schvaľuje dotáciu na ZŠ
Lozorno na :
a) 5000 EUR na digitalizáciu
b) 5000 EUR na akútne opravy
c) 5000 EUR na znásobenie darov prijatých do novembra 2015 na nákup PC a
dataprojektorov.
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj časti
obecného pozemku parc.č. 1257/6 - zastav. plocha o výmere 17m2, odčleneného podľa GP č. 14023679-21/2015
na oddelenie pozemku, vyhotoveného
geodetom M. Žigom, Drotárska 41,

OZ v Lozorne uznesením č. 44/2015 zo dňa 30.6.2015, schvaľuje zmenu rozpočtu na r. 2015 podľa predloženého návrhu.
				v tis. Eur
Rozpočet na r.
2015

Návrh na
I.zmenu

Rozpočet

Bežné príjmy

1646,82

+120,77

1767,59

Kapitálové príjmy

0,00

0

0

Finančné operácie príjmové

0,00

20,00

20,00

Príjmy spolu

1646,82

+140,77

1787,59

Bežné výdavky

1369,75

+58,92

1428,67

Kapitálové výdavky

194,62

+114,30

308,92

Finančné operácie výdavkové

48,00

0,00

48,00

Výdavky spolu

1612,37

+170,72

1785,59

Bratislava dňa 25.05. 2015 v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov pre žiadateľa Ivana Lukasa a manž. Janu Lukasovú, ul.
Nová 13/622, 900 55 Lozorno v sume
10 EUR/m2. Ide o pozemok, ktorý v
minulosti v dobrej viere užívali rodičia
žiadateľov a na ktorom súčasní žiadatelia postavili betónové oplotenie v
domnení, že je ich vlastníctvom. Návrh
uznesenia hlasovaním neprešiel.
OZ v Lozorne schvaľuje poskytnutie
dotácie pre ZUŠ vo výške 2 100 EUR.
OZ v Lozorne schvaľuje výpoveď zmluvy s n.o. VENIA a navrhuje domácu
opatrovateľskú službu s riadeným koordinátorom združených obcí so sídlom Kostolište.
V rôznom :
- Architektonické riešenie vstupu do
dediny. Prezentácia navrhovaného riešenia občianskou iniciatívou Pro Lozorno.
Starosta podal informáciu o iniciatíve
OZ Pro Lozorno.
-Možnosť spolupráce s obcou ZOHOR
pri riešení cyklotrás, IROP (integrovaný regionálny operačný systém) cyklodoprava.
Starosta podal informáciu o vhodných
pozemkoch na cyklotrasu v k.ú. Lozorno.
-Prehľad výdavkov nad 200 EUR za
04/2015.
Informáciu podala hl. kontrolórka obce.
- Správa z NFK – dohody.
Informáciu podala hl. kontrolórka obce.
- Kamerový systém.
Starosta predložil ponuku aj z inej firmy, ktorá by pre obec Lozorno robila
kamerový systém.

Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 30.07.2015
Prítomných poslancov: 7, neprítomní: D. Rušinová, J. Vlček
A)
OZ v Lozorne schvaľuje investičnú
akciu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Lozorno“ v predpokladanej
výške 135 000 EUR.
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B)
OZ v Lozorne podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení schvaľuje prijatie termínovaného úveru vo
výške 135 000,- EUR poskytnutého zo
strany Slovenská sporiteľňa, a.s. (ďalej
len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, za

účelom financovania kapitálových výdavkov obce Rekonštrukcia verejného
osvetlenia.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na radu banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého
úveru.
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Darcovia krvi zo
dňa 9.7.2015

Zomreli
Masár Anton
Jánošová Anna
Mundok Stanislav
Havír Vladimír

78 rokov
79 rokov
50 rokov
86 rokov

Narodili sa
Moravčík Ondrej
Havel Martin
Požgayová Marianna
Šturdzík Andreas
Foltýnek Alex
Galba Martin
Tyleš Roman
Vajayová Izabel
Haramia Janko

Foltínová Zuzana
Jurových Juraj
Klíma Ivan
Valíčková Emília
Láni Lukáš
Lacková Gabriela
Hurbanič Jakub
Foltín Kristian
Kubenková Svetlana
Barcik Ivan
Bordáč Rudolf
Matejovičová Katarína
Tanka Štefan
Rybár Jozef ml.
Halinár Peter
Matejovič Jozef
Valachová Jana
Hrica Juraj
Šimonič Peter
Bordáč Peter
Zo srdca ďakujeme!

OZNAMY OBCE
Prosíme návštevníkov miestneho cintorína, aby smetné koše
osadené na cintoríne používali
výhradne na vyhorené sviečky.
Ostatný odpad - vyradené lampáše, zvädnuté kvety, burina a
iné patrí do kontajnera, ktorý je
vedľa cintorína.

Podporme školu v Lozorne - pomôžeme našim deťom
Milí rodičia detí ZŠ a Lozorňania,
verím, že každému z nás záleží na našej
obci. Dôležitejšie než čokoľvek iné sú
vzťahy medzi nami a pozornosť, ktorú
venujeme našim deťom. Prirodzene
máme rôzne predstavy o prioritách,
pretože každého z nás trápi niečo iné.
Verím však, že na jednej veci sa zhodneme – na deťoch, ktoré chodia do našej školy. Oni raz budú určovať, ako sa
bude žiť v Lozorne. Preto by som vás
chcel poprosiť, aby ste bez ohľadu na to,
či máte dieťa v Lozornskej škole alebo
nie, podporili jej rozvoj.
Váš finančný dar znamená konkrétnu formu pomoci škole. Obec znásobí
vašu štedrosť rovnakou sumou. Teda ak
venujete 10 eur, obec pridá ďalších 10
eur. Zastupiteľstvo schválilo, že dary
budú znásobované až do výšky 5 000
eur.

Prispieť môžete buď na číslo účtu
3249061005/5600, variabilný symbol
111 alebo navštívte darcovský portál
www.dakujeme.sk. Nájdete tu výzvu s
názvom Podpor školu v Lozorne. Každý váš dar bude v plnej výške venovaný
našej škole.
Prekvapme spoločne deti aj učiteľov v
novom školskom roku darčekom – venujme im projektory, aby ich hodiny
boli zaujímavejšie a pútavé.
Je dôležité venovať pozornosť práve
učiteľom, lebo oni venujú svoj čas, poznanie a lásku našim deťom. Záleží im,
aby deti chodili radi do školy. Práve zaujímavé a inšpiratívne vyučovacie hodiny sú cesta ako na to.
Dnes sú deťom aj učiteľom dostupné
kvalitné materiály, pomôcky a informácie na internete. Mnohé však vyžadujú

využitie moderných technológií. Pre
väčšinu z nás je prirodzené, že využívame technológie v práci – pre učiteľov
nie, nemajú možnosť operatívne využívať technológie priamo v triedach.
Venovaním daru na zakúpenie projektorov a notebookov dáme učiteľom príležitosť učiť inak.
Pridajte sa a pomôžte. Každý dar je cenný, aj ten najmenší. Ak škole spoločne
venujeme 5 000 eur, obec pridá ďalších
5 000 eur.
Za 10 000 eur môžeme zakúpiť 7 projektorov (s držiakom a plátnom) a 10
notebookov.
Touto cestou venujem svoju polročnú
odmenu za „poslancovanie“ škole. Spoločne to dáme.
Ľuboš Tvrdoň
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Ani sme sa nenazdáli, leto je už za nama
Zvykuo sa povidat, že ked sa Vavrinec
vyščí do vody je po lece.
Co sa nás tí hice tento rok natrápili. Ale
dobre, aspoň nebyuo komáru. Za to
osí, kam nerovno. Ovocí na stromech
zeschué, ale ose, tí si s ním dali rady
skúrej, než by dozráuo. A bravencú
plné zahrádky. Ufám proto už si muadé
dzífčence nesedajú na úku, aby si uplétli vjeneček z lúčných kvítku, nescú,
aby ich bravence ščípali. Ludé mojí,
volakedy byli bravence enem po kríkopach, na neobrobených místach. Alebo
sme na nich natrefili, ked sme suché
jehličky na nástel v búru hrabali. Hro-

madu času sme jak dzeci od rána po
venku užili. Bjehali sme po strnisku,
skovávali za mandlíky. De byu kúšček
placu, chuapci hráli fotbal, preskakovali
sa, predbíhali sa. Dzífčence zas mlynské
koua robili, preskakovali šňúru, gumu,
hráli školku. Zapomjeli sa ít aj domú
najest. V poli byuo dycky co si odtrhnút. Jakubské jabúčka, neskúr pruháče na štrúdle, prďule, skoré hrušky suamenky (dozrívali prez žňa ),
durandzie, či bystrické trnky. O temto
časy už z každého dvora voňau trnkový
lekvár, kerý sa variu v kotle. Po uvarení
sa naleu do kamených ucháčkú, zakryu
býu candličku a oduožiu pod komín.

Tak udržau aj vjec rokú, pokád sa teda
nezedéu. Byu tak tvrdý, že sa moseu
krájat a v trošce vody rozvarit. To byua
dobrota, na čerstvém chlebje. Ale ani
masný chleba posypaný kryštálovým
cukrem nebyu na zahodzení. A esli ten
skrojek z ruky vypadéu, veru sa neodkopeu. Ofúkau sa a zedéu. Šak to byu
Boží dar. Mjeli sme k nemu úctu, tak
isto aj k tej starence, co nám tú skyvu
odkrojili.
Dneska, ked si na to šecko spomeneme,
suze jak hrach padajú nám....
TM

Naši ochotníci priniesli smiech do Budmeríc
Srdečne ďakujeme všetkým hercom a režisérovi nášho ochotníckeho divadla za skvelú prezentáciu Lozorna a tešíme sa na
ich nové predstavenie, ktoré usilovne nacvičujú.
B. Hurajová, foto: D. Poliščák

V dňoch 17. – 19. júla prebiehal v Budmericiach najväčší
celoslovenský ochotnícky divadelný festival pod názvom
„Kasiopeafest“. Od piatka do nedele, cez deň aj v noci, prebiehali vystúpenia divadelníkov zo všetkých kútov Slovenska
a nechýbalo ani naše ochotnícke divadlo VADIDLO z Lozorna. Programovo bol festival pripravený pre každého diváka,
veľkého i malého. Okrem divadelných súborov si zahrali aj
hudobné kapely. Na vystúpenia dohliadala odborná porota a
po skončení každého predstavenia dala divadelníkom spätnú väzbu a ohodnotila ich. Ale najlepšie hodnotenie pre našich ochotníkov bol zaslúžený potlesk divákov, ktorým sa ich
predstavenie veľmi páčilo a pobavilo ich.

Milý jubilant!
Rok za rokom ubieha, z dieťaťa sa stáva dospelý samostatný
človek, ktorý je schopný bez pomoci rodiča dosiahnuť čokoľvek.
Ty, syn môj Štefan, sa v tento čas dožívaš milého okrúhleho
jubilea a tu je ten čas zaželať Ti hlavne zdravia veľa, veľa spokojnosti, trpezlivosti do ďalšej budúcnosti.
Zároveň chcem Tebe i Tvojej Janke poďakovať za ochotu, starostlivosť v mojej chorobe, keď už sily ubúdajú a u vás mám
teraz veľkú podporu, ktorú si veľmi cením – vďaka ešte raz.
Mama Štefánia Eliášová
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KARATE od septembra aj v Lozorne
Karate klub ZOKU prijíma od septembra 2015 nových členov. Karate nie je iba šport, ale bojové umenie vhodné pre
všetky vekové kategórie.
Do nášho klubu prijímame deti už od veku 5 rokov. Tréningy budú prebiehať
v telocvični ZŠ Lozorno v dňoch: UT-ŠT-PIA vždy od 17:30 do 19:00.
Deťom sa budú venovať kvalifikovaní tréneri, dlhoroční reprezentanti SR a držitelia 3. Danov v karate – manželia Kotekoví z Jablonového.
Nábor nových členov bude prebiehať v dňoch 17.-18. septembra 2015 v telocvični ZŠ Lozorno v čase od 17:30 – 19:00.
Ak máte záujem stať sa členom našej karate rodiny – KK
ZOKU, treba sa prísť v uvedených dňoch ukázať na tréning.
Z kapacitných dôvodov je počet nových členov limitovaný.
Viac info na: www.karatezoku.eu a na FB stránke Karate
klub ZOKU
Text a foto: Mgr. Jarmila Koteková

Vyskúšajte NORDIC WALKING
mladý druh športu so špeciálnymi palicami pre každého

Tento šport je vo svete čoraz populárnejší aj vďaka tomu, že je spojený
s objavovaním krásnej prírody. Začať s ním nie je vôbec zložité, pretože princíp sa dá rýchlo pochopiť.
V obci máme veľa ľudí, ktorí majú radi
aktívny životný štýl. Aj vďaka tomu tu
žije veľa nadšencov pohybu a športu
vôbec. Niektorí z nich už objavili severskú chôdzu - nordic walking. Chodí
sa s palicami určenými na tento šport,

ich dĺžka je max 2/3 telesnej výšky. To
umožní vzadu pohodlne otvoriť dlaň a
krásne otočiť chrbticu proti smeru otáčania panvy. Os tela je ideálne priama.
Pri otáčaní ramenami a panvou sa rovnomerne precvičuje chrbtica. Vykračuje sa húpavým pohybom z päty na
palce, čím sa precvičuje aj klenba chodidla. Vyzerá to jednoducho, ale nikdy sa
nesnažte naučiť všetko naraz. Začnite
najprv chodidlami, potom pridajte

ruky a potom správny pohyb trupom.
Účinky severskej chôdze na celé telo
sa už pred dvadsiatimi rokmi vo Fínsku uviedli ako oficiálny tréningový
program pre športovcov. Vyskúšajte,
čo fínske štúdie tvrdia, že chôdza zlepší držanie tela, u kancelársky žijúcich
jedincov sa zmiernia bolesti krku a
pliec, tlmia sa nárazy, ktoré poškodzujú kĺby napríklad pri behu, pretože
horná časť trupu preberá až 30% práce
a odľah- čuje ich od záťaže, čo ocenia
starší či aj s nadváhou. Za hodinu nordic walkingu spálite o 1/3 viac kalórií
ako pri bežnej chôdzi. Do činnosti je
zapojených skoro 90% zo 660 svalov
tela, takže už po krátkej dobe prináša
zlepšenie fyzickej kondície. Tiež výrazne aktivuje dýchacie svaly a stáva sa
súčasne aj efektívnou dychovou gymnastikou, bolo preukázané, že pri severskej chôdzi je výrazné zníženie únavy.
Lozorno má vynikajúcu polohu pre tento šport, či rovina do Búru alebo kopce,
priehrada. Nevysedávajte veľa pred televízorom, s nádejou, že raz tam musia
už konečne dačo dobré dať. Dvadsať
minút ostrejšej severskej chôdze večer
dokáže nahradiť aj cvičenie vo fitku.
Prajem veľa prejdených kilometrov.
Text a foto: Patrik Harák
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Aktivačné práce s ľudskou tvárou
dokončenie zo str. 1

né kríky, nanovo osadzovali uvoľnené
podpery pri sakurách a, čo v 37-stupňových horúčavách tohto leta sa nedalo
dosť vynachváliť, polievali, a polievali,
a polievali spolu s nami. Týmto a na
tomto mieste veľmi pekne ďakujeme
naším „kamarátom v boji“.

Toto leto Lozorno spol. s r.o. vyčlenilo pre Kozinec a Orechovú ulicu pri MŠ vzácnu pomoc – Petra
Martoša (na fotke) a Alojza Cabáka. Z – Orechovci asistovali

Keď dostávame súhlas starostu na
„estetické“ úpravy v Kozinci silami lozornských aktivačných pracovníkov
a sľubujeme dozor i bezprostrednú
zúčastnenosť, uzavrie nie tak zrovna
bežnú dohodu slovami: „Obec je nás
všetkých a spolu môžeme veľa dokázať.
Je to živý organizmus so svojím neodmysliteľným odpadom a vzletnejšími
estetickými iniciatívami. Sú to kilometre roboty pre všetkých.“ Myslíme si,
že v tomto momente veľkorysý projekt
„Mladý Kozinec“ (nezištne vypracovaný architektom Miroslavom Drahošom, obyvateľom Lozorna, na podnet
poslancov nášho OZ Branislava Šedivého a Ľuboša Tvrdoňa) dostal zelenú.
Ďalším krokom k získaní aktivačných
pracovníkov pre úsek ulice Orechovej
okolo obecnej MŠ a pre Kozinec bolo
ísť za konateľkou spoločnosti Lozorno,
s.r.o.. Stalo sa. Je vždy ochotná a, ako
vraví, „je tu pre ľudí“. Poskytne nám
širší obraz spoločnosti, ktorej velí: táto
s.r.o nie je zriadená, ako si mnohí predstavujú, len na vyberanie (zvýšených!)
poplatkov za vodné i stočné. Tieto
peniaze skutočne idú na skvalitnenie
služieb: na obnovu vodovodnej siete v
Lozorne, na pravidelné rozbory vody a
prípravu roztokov. Služby, poskytované spoločnosťou, sa podstatne zlepšili.
Vďaka desiatim novovybudovaným
uzáverom, sa pri opravách a poruchách
odstavujú len určité etapy systému.
O zdanlivo nevzrušujúcich veciach Lucia Hájniková hovorí zanietene, čo už
samo o sebe je prinajmenšom príjem-
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Lucia Hájniková dbá na to, aby jej zverenci boli v optimálnej psychickej pohode, vie povzbudiť a nezabudne aj na
ich pitný režim, hoci to nie je zrovna
„predpísané“. Hovoríme o budúcnosti
údržby spomínaných verejných priestranstiev, najmä Kozinca s jeho početnými stromami a lúčnym porastom.
Konečne musí tu byť niekto, kto aj bez
nás, Z-Orechovanov, bude vedieť, čo
presne treba urobiť, aj silami aktivačných pracovníkov, aby viacgeneračný
„parčík“ dobre slúžil stovkám obyva-

Pre kosenie obecných trávnikov Lozorno využíva aj aktivačných pracovníkov

né. S rovnakým elánom sa zmieni aj o
zveľadení „strojového“ parku spoločnosti o malotraktor (za veľmi výhodnú
cenu, poznamená hospodárne).
Keď sa dostávame bližšie k aktivačnej
činnosti, ktorú má na starosti, poznamená na úvod, že „je na ľuďoch, aby sa
pekne starali o predzáhradky a zo slušnosti každý by mal pozametať aj pred
svojim plotom“, lebo aktivačné práce
sa vzťahujú vyslovene na obecné priestranstvá. A samozrejme, nejde len o
zametanie. V Kozinci a na Orechovej
pri obecnej MŠ počas týždňa, keď sme
mali k dispozícii dvoch aktivačných pracovníkov, Peter Martoš a Alojz Cabák
šikovne pokladali fóliu do záhonov, vykladali ich okruhliakmi, strihali okras-

teľov a dôstojne reprezentoval našu
obec, vlastne našu spoločnú tvár. Za
zmienku rozhodne stojí jedna z možností, ktorú navrhla v tejto súvislosti
poslankyňa Adriana Jánošová: „Nemožno šetriť tam, kde tým len strácame. Treba mať správne priority, a tak
prečo by jeden naozaj aktívny aktivačný
pracovník nedostal od obce plnú mzdu
a bol by zodpovedný za údržbu nášho
Centrálneho parku, dbal na poriadok
pri kontajneroch separovaného odpadu?“ Bolo by to aj dobrým motivačným
príkladom pre ostatných aktivovaných:
jedným z priam trápnych nedostatkov
inštitútu aktivačných prác je „socialistické“ rovnostárstvo: chýba tu mechanizmus odmeňovania lepších výkonov.
pokračovanie na str. 7
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dokončenie zo str. 6

Črtá sa dosť zreteľne aj iná možnosť.
Pracovník Lozorno spol. s.r.o. Gabriel
Pyšný (už dávnejšie „miláčik“ Z-Orechu
ako maximálne ochotný i spoľahlivý
pomocník a už aj teraz maximálne vyťažený) často usmerňuje aktivačných
robotníkov, vypomáha aj v práci s
mechanizmami. Už keď sme sa s nim
rozprávali priamo v teréne o budúcej
starostlivosti o „Mladý Kozinec“ (už
existujúci projekt, iniciovaný poslancami), vypytoval sa, o čo vlastne pôjde a

obce ako školník). Nevyhovujúce zmluvy majú byť prehodnotené a doplnené
o jasné body zodpovednosti. Aj za zalievanie a údržbu Kozinca a ulice pri MŠ.
Zamestnanosť je čoraz vzácnejšia, má
sa stať zdrojom inšpirácie a podliehať
prísnej kontrole výsledkov. Dokončujme a zveľaďujme to, čo sme začali, uzavrie Anton Zeman. Chceme výsledky tu
a teraz, nedá sa žiť len mega-projektmi,
ktoré sú ťažko kontrolovateľné žijúcou
generáciou“ .

Lucia Hájniková rozdeľuje úlohy s prihliadnutím na potreby a zručnosti, „ľudsky“

pritom gazdovským pohľadom prebiehal po stromoch, ktoré treba starostlivo
podkosiť, po chodníčkoch, ktoré volajú
po dôkladnejšej údržbe... Prvé, ale, vyhlási, je voda. A už máme úlohu pre zainteresovaných poslancov ... .
Páľava tohto leta neovplyvnila chladnú
ale vítanú vecnosť odpovedí poslanca
Antona Zemana na otázky efektívnejšieho využitia aktivačných prác pre
lepšiu údržbu obce. Sú priam organicky
prepojené so zefektívnením ich samotného koordinátora, čiže Lozorno spol,
s.r.o.. Je majetkom obce, ktorý má kontrolovať dobré fungujúca a zodpovedne
určená dozorná rada. Táto môže ohodnotiť aj kvalitu organizácie aktivačných
prác a určiť zamestnancov, ktorí „naučia“ aktivačných pracovníkov a zaručia konkrétny výsledok. Zatiaľ o ničom
takom sme nepočuli. Lozorno je jedna
veľká firma, pokračuje poslanec, a my
všetci máme nárok na to, aby sme vedeli náplň práce, napríklad, troch údržbárov spoločnosti (či podobne takých
úradných zamestnancov v rámci celej

Takže, na ono zveľaďovanie potrebujeme zatiaľ neplne využité rezervy
spoločnosti Lozorno s.r.o.. Napriek nemalým komunikačným bariéram, často
neochote aktivovaných a deficitu ich

zručností narábania s mechanizmami
koordinátorke sa darí držať chod aktivačných prác na úrovni, ktorá nikdy
nebola fraškou, čo sa často stáva inde.
Výzvou na túto jeseň bude realizácia
väčšej plochy nového lúčneho porastu pri potoku oproti obecnej MŠ, čo je
fyzicky namáhavé a organizačne náročnejšie. Ako súčasť projektu „Mladý
Kozinec“, tieto jesenné aktivačné práce budú príspevkom OÚ, zastúpeného
osobou starostu, ku dlhodobejšej koncepcii nového Kozinca (vrátane detského ihriska, mini – arboréta a meandra
pre detí (odvedeného od potoka), ktoré
sa budú realizovať na etapy a financovať aj z grantov získaných v súťažiach.
Prvý kruh vzájomnosti medzi aktivačnými pracovníkmi, OÚ (Lozorno spol.
s.r.o.), obecnými aktivistami zo Z-Orechu (pod inteligentnou taktovkou jeho
tohtoročnej riaditeľky Daniely Vatrtovej) a, v neposlednom rade, aj zainteresovanými poslancami OZ v Lozorne, sa
plodne uzavrel v horúcich augustových
dňoch. Suché a nezáživné - ako trávniky v Lozorne tohto leta - štatistické
údaje (11 aktivačných pracovníkov,
ktorí majú odrobiť 32 hodín formou
obecných menších služieb pre obec, za
čo dostanú dávku za aktivačnú činnosť
– niečo cez 60 €) sa zmenili na mená,
tváre, osudy a výzvy pre všetkých zainteresovaných.
Emma Nežinská, OZ Z-Orech
Foto: archív Lozorno spol. s r.o.

Likvidácia čiernej skládky. Kto je za tým, že stále vznikajú?
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OZNAM
Z organizačných dôvodov sa v novom školskom roku aktivity Materského centra
Muška začnú v neskoršom období.
O plánovaných aktivitách a termínoch Vás budeme včas informovať na
FB: www.facebook.com/mcmuskalozorno?fref=ts
pre info o našich aktivitách prostredníctvom e-mailu nám napíšte na:
mcmuskalozorno@gmail.com/
Ďakujeme za pochopenie!

Zoznam cvičení v CK Lozorno od septembra 2015
SM systém cvičení MUDr. Richarda Smíška
Od 28.9. 2015 o 10:00 hod. v Tanečnej miestnosti CK Lozorno bude opäť pokračovať toto cvičenie pod odborným
dohľadom certifikovanej inštruktorky.
SM systém (stabilizácia a mobilizácia) je originálna metóda,
ako liečiť a hlavne predchádzať poruchám chrbtice. Cvičenia majú tendenciu chrbticu vyrovnávať, uvoľňujú sa blokády chrbtice, takto sa predchádza opotrebeniu a tlaku na
medzistavcové platničky a kĺby, čím umožňuje zároveň ich
výživu, regeneráciu i liečbu, pokiaľ sú cvičené optimálnym
spôsobom.
Metóda SM systém má veľký preventívny význam, vhodný
pri liečbe porúch veľkých kĺbov (bederné, kolenné, ramenné, klenba nôh).
Viac informácií na: poradnazdraviav@gmail.com

Bodyforming
Pondelok a Streda od 18:30 hod.

Zumba
Streda od 19:45 hod.

Kurz spoločenského tanca
Pokročilí v Utorky a Štvrtky od 19:30
Začiatočníci od 5.októbra vo Štvrtky od 18:30

Pozvánky na podujatia
5. popoludnie vinárskych a vinohradníckych piesní
Srdečne Vás pozývame dňa

27. septembra 2015 o 16:00 hod.
do Centra kultúry v Lozorne
na 5. popoludnie vinárskych a vinohradníckych piesní
spojené s oslavou 5. výročia účinkovania speváckej skupiny LOZA.
Účinkujú:
Spevácka skupina LOZA a Dychová hudba Zajáčkovci pod vedením Mgr. art Pavla Zajáčka
Tešíme sa na Vašu účasť.
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Obec Lozorno Vás pozýva na

1. LOZORSKÉ VŠELICO
(jarmok a remeselnícke trhy spojené s ukážkami jednotlivých
remesiel)
v sobotu 26.9.2015 od 14:00 – 19:00 hod.
na Športovom nám. v Lozorne (v prípade zlého počasia v sále
CK Lozorno)
Predstavia sa vám miestni remeselníci, pestovatelia,
umelci a iní šikovníci.
Ukážky rôznych remesiel: drôtovanie, plstenie, pletenie lán,
výroba šperkov, umelecké klampiarstvo a mnoho iného. Výstava plodov z našich záhrad. Nájdete tu aj domáci med, zaváraniny, sirupy, koláčiky a iné maškrty.
O občerstvenie je postarané.

Sprievodný program
14:00 Slávnostné otvorenie starostom obce a vystúpenie
mužskej speváckej skupiny „Enem tak“
15:00 – 16:00, 17:00 – 18:00 Vystúpenie cimbalovky Jána
Stupku
18:30 Ohňová show
19:00 Vypustenie balónov šťastia účastníkmi jarmoku

Pralinky – fotografická výstava zo sveta autistických detí
Častokrát vyzerajú takmer rovnako. Ale neviete, čo sa v nich
naozaj ukrýva. Až dovtedy, kým sa nedotknete ich vnútra.
Tieto deti sú ako pralinky. Niekedy bez výraznej chute, inokedy až štiplavé, ale aj jemné, sladučké.
Vzťah s nimi je veľmi vzácny a krehký. Kto zažil, nezabudne...
Týmto chceme vzdať poctu všetkým rodinám a ľuďom, ktorí
sa starajú o „Pralinky“.

Výstavu môžete aj vy vidieť v priestoroch CK
Lozorno od 5.10.- 31.10. 2015.
Vierka a Tibi Végh, www.tibiphoto.com

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
20. 9. 2015 o 16:00 hod.
Divadielko Pod hríbikom
predstavenie „Jurko a prasiatka“
Vstupné: 2 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku.
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Zaujímavosti a správy z BSK
Bobria hrádza v Kuchyni približuje históriu obce aj dobrodružstvá víly Amálky
„Dĺžka toho náučného chodníka je asi
1,6 km, ale samotná lávka má okolo
300 metrov. Chceme tam ešte vybudovať rôzne oddychové sedenia, spraviť nejaké regulované ohnisko, náučné tabule, preliezačky a atrakcie pre
deti, aby mali možnosť chodiť do prírody a zavítať do obce, ktorá je určená na rekreáciu a na oddych,“ priblížil
starosta Kuchyne Róbert Bujna. Informačné tabule sú venované histórii obce
a priehrade, okolitej prírode. Dopĺňajú
ich rozprávkové tabule zachytávajúce
krátke dobrodružstvá, ktoré zažívala
vodná víla Amálka so svojimi kamarátmi kaprami a bobrami. Trasa chodníka
vedie povedľa bobrích hrádzí.

Náučno-rozprávkový chodník „Bobria hrádza“ okolo vodnej nádrže v obci
Kuchyňa na Záhorí približuje históriu
obce a priehrady, prírodu ale aj krátke
dobrodružstvá, ktoré zažívala rozprávková vodná víla Amálka. Jedinečnosť
projektu je v tom, že časť chodníka vedie priamo ponad vodnú hladinu priehrady. Vybudovanie chodníka trvalo
približne dva roky, projekt podporil dotáciou aj Bratislavský kraj.

„Myslím si, že tento ale aj iné projekty, ktoré podporujeme z dotácií majú
obrovský zmysel. Jednak je to v tom,
že propagujeme malé lokality, ktoré
možno nie sú na prvý pohľad známe, a druhý, že aj cez takéto projekty
si ľudia v regióne vytvárajú osobný
vzťah k regiónu, v ktorom žijú,“ povedal Peter Húska z BSK.

BSK nadviaže na spoluprácu s Dolným Rakúskom, ponad Moravu pribudnú ďalšie cyklolávky
Bratislavský kraj a Dolné Rakúsko budú
pokračovať v spolupráci aj v ďalšom
programovom období 2014-2020. Do
konca roka podpíšu už tretiu zmluvu,
kde zakotvia spoločné plány pre ďalší
rozvoj. Predseda Krajinskej vlády Dolného Rakúska Erwin Pröll a predseda

Bratislavského kraja Pavol Frešo označili za spoločné priority dopravu, počíta
sa aj s výstavbou štyroch cyklolávok v
území medzi Vysokou pri Morave a Malými Levármi. Pri Marcheggu a Vysokej
pri Morave má v budúcnosti vzniknúť
aj prepojenie bratislavskej diaľnice D4

a rakúskej rýchlostnej cesty S8. Rakúšania chcú prvú časť výstavby S8 spustiť už budúci rok. Druhú časť chcú
dokončiť v rokoch 2018 až 2019 a rýchlostnú cestu vybudovať až po rieku Moravu, pričom k hraničnému prepojeniu
by mali dôjsť najneskôr v roku 2022.

Otvorili prvé Centrum včasnej intervencie v Bratislavskom kraji
Na Hálkovej ulici v bratislavskom Novom Meste v auguste otvorili Centrum
včasnej intervencie, ktoré je vôbec prvé
v Bratislavskom kraji a na západnom
Slovensku. Služby centra sú určené
rodinám a ich deťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím
od narodenia do 7 rokov. Vznik centra
podporil aj Bratislavský kraj.
Hlavným cieľom centra je udržať novonarodené, predčasne narodené a
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so zdravotným postihnutím narodené detičky v prirodzenom, domácom
prostredí za podmienky, že budú mať
zabezpečenú odbornú starostlivosť. V
centre robia špecialisti pre prácu s rodinou dieťaťa so zdravotným postihnutím (fyzioterapeut, logopéd, psychológ,
špeciálny pedagóg, sociálni a liečební
pedagógovia) a podľa potreby ďalší
špecialisti. Bratislavské CVI bude spolupracovať nielen s odbornými ambulanciami v Detskej fakultnej nemocnici

s poliklinikou v Bratislave, so všetkými
lekármi z ambulancií pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom, ale aj so
všeobecnými lekármi pre deti a dorast.
V rámci projektu Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku, s ktorým prišla
nadácia Socia, vznikli ďalšie dve centrá
včasnej intervencie aj v Žiline a v Prešove.
Bližšie informácie je možné nájsť na
stránke www.centravi.sk.
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Slovenské piesky pritiahli tisícky ľudí

Vojenské defilé, ukážky bojov z II. sv.
vojny, prezentácia slovenskej armády
a množstvo vojenskej techniky, to boli

najväčšie lákadlá tohtoročných
Slovenských pieskov. Tie sa
uskutočnili už po siedmykrát
v areáli Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie. Tento ročník bol venovaný
70. výročiu II. sv. vojny. „Napriek horúčave, ktorá sprevádza posledné ročníky, bola
účasť verejnosti aj tento rok
hojná“, uviedol Peter Húska z
Bratislavského samosprávneho
kraja (BSK), ktorý je jedným z
hlavných partnerov podujatia.
Podujatie sa konalo druhý augustový víkend a jeho súčasťou boli dobové
tábory. Akciu organizuje Združenie

Slovenské piesky spoločne s klubmi vojenskej histórie. Ikonami podujatia sa
stávajú Peter a Boris Baliga z menovaného združenia. „Touto akciou vzdávame hold našim predkom, ktorí obetovali životy najmä v II. sv. vojne a zároveň
si pripomíname, že ani dnes nepanuje
v okolitom svete sloboda a hneď blízko
za našimi hranicami zúri vojnový konflikt“, povedal Peter Húska. Slovenské
piesky sú najväčším podujatím historických vojenských vozidiel na piesku
v Európe.
Podklady a informácie dodala:
D.Vanečková, BSK

Cyklovýlet Mariazell – St. Poelten, Rakúsko 2015
Klub turistov Lozorna v dňoch 18.7. –
19.7.2015 uskutočnil cyklovýlet z Mariazellu do St. Poeltenu, Rakúsko.

ktorej prúdili pútnické procesie rôznych národností, aby sa zúčastnili na
práve sa konajúcich bohoslužbách.

Cyklovýletu sa zúčastnilo 16 účastníkov. Cyklovýlet bol kombináciou cyklotúry a spoznania pútnického miesta
Mariazell s jeho svetoznámou bazilikou.

Večer sme v hoteli posedeli pri rakúskych špecialitách a dobrom pive.

Zmluvnou dopravou sme si zaistili prepravu osôb a bicyklov z Lozorna do St.
Poeltenu a späť. Úzkokoľajnou železničkou zo St. Poeltenu sme sa prepravili do Mariazellu. Vysokohorská železnička so serpentínovým stúpaním nám
poskytla krásne výhľady na pohoria a
údolia Dolného Rakúska.
V Mariazelli sme mohli obdivovať
krásne námestie a hlavne baziliku, do

ZÁUJEMCI O NEMČINU
Výuka v Centre kultúry Lozorno
ZAČIATOČNÍCI
POKROČILÍ (cca 3 roky výuky)
KONVERZÁCIA
dospelí a deti

Informácie a prihlášky do 18.09.2015
na e-mailovej adrese: ida.martakova@gmail.com
alebo na tel.č.: 0903 284 202
SPRECHEN SIE DEUTSCH, DEUTSCH IST EINE SCHÖNE SPRACHE.

Druhý deň sme absolvovali cyklotúru
z Mariazellu do St. Poeltenu v dĺžke 91
km.
Cyklotrasa v prevažnej väčšine predstavovala zjazd, alebo rovinu. Obtiažnejší
bol iba jeden výstup na Gcheid – horský hrebeň hneď za Mariazellom. Trasa
viedla malebnou prírodou a peknými
rakúskymi dedinkami pozdĺž rieky
Traisen cez Dolné Rakúsko.
Text a foto: B. Horváth

KRAJČÍRSTVO

CHANA
Krátka 4, Lozorno

Prevádzkové hodiny:

PO-PIA- len na objednanie,
UT-STR-ŠTV- od 12:00-18:00 hod.
Služby:
- Opravy a úpravy odevov
- Šitie dámskych odevov
- Šitie záclon, závesov a bytového
textilu
- Žehlenie
Mobil: 0905 804 605 p. Jánošová

| 11 |

Spravodaj obce Lozorno

ročník XIII : číslo 4 : júl/august 2015

Rybárske okienko
Chráňme si, čo je naše

Takýto NEPORIADOK nám nechávajú v okolí priehrady návštevníci. My
to musíme po nich odpratávať. Tento
neporiadok tam nechávajú tak rybári
ako aj nerybári, ktorí tam stanujú, vo
väčšej miere sú to však nerybári, lebo
každý rybár má povinnosť odpracovať
brigády a radšej si odpad odnesie hneď,
ako keď ho má upratovať cez brigádu.

Každý rybár by mal
vedieť, že koná protizákonne, keď takýto odpad necháva
pri vode a riskuje,
že mu nevydáme
povolenie na ďalší
rok. Takže aj preto
si myslíme, že to
tam nechávajú skôr
tí, čo prídu len stanovať. Taktiež nie
je rozumné vešať
odpad po stromoch, lebo aj tak ho líšky roztrhajú a potom to vyzerá takto.
Žiadame všetkých, ktorým záleží na
čistote okolia priehrady, nech takúto
činnosť hlásia obecnej polícii, ktorá
bude v tomto konať.
Text a foto:
Chlpek Dušan, SRZ

Hody s vôňou rýb

Do tanca a pre zábavu nám hrala country skupina Malackí fešáci

Majstri kuchári sa postarali o chutné rybacie špeciality

V júli pre vás Lozorňanskí rybári v spolupráci s kultúrnou komisiou pripravili Rybárske hody. Na priehrade Lozorno sa od
poobedia podávali rybacie špeciality, pečené kapre a pstruhy, guláš, halászlé, cigánske pečienky...O kultúrnu vložku sa
postarala country skupina Malackí fešáci, potom pokračovala voľná zábava v spoločnosti DJ-a Pala Knotka. Ako orga-

nizátor hodov by som chcel poďakovať všetkým, ktorí nám
pomáhali - rybárom aj nerybárom a tiež Obecnému úradu v
Lozorne. Tak o rok dovidenia!

Areál priehrady bol plný spokojných návštevníkov
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Druhá výprava našich turistov do švajčiarskych Álp
V dňoch 3. - 12. 7. 2015 členovia Klubu
turistov z Lozorna a zo Stupavy navštívili oblasť Bernských Álp.

„Kde ste boli na dovolenke ?“.... „No, ja
neviem. Asi v raji.“
Tak by sa asi dal jednou vetou opísať
náš pobyt v oblasti Jungfrau-Aletsch,
ktorá bola v roku 2001 zapísaná do
zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.
Podnikli sme niekoľko túr okolo mestečka Adelboden, kde sme bývali. Mestečko leží v nadmorskej výške 1350 m,
je známym lyžiarskym strediskom, kde
sa jazdí svetový pohár v obrovskom
slalome. No my sme prišli za letnou
vysokohorskou turistikou, kde sme si
mohli vyberať z 200 km značkovaných
turistických chodníkov. Niektorí z nás
počas pobytu „našľapali“ do výšky viac
ako 3600 metrov. Prišli si však na svoje
všetci. Tí, ktorí chceli zdolávať náročné horské masívy i tí, ktorí chceli len
chodiť po nekonečných zvlnených zelených kobercoch zakvitnutých tisíckami
farebných kvetov, na konci ktorých sa
vypínali ľadom pokryté štíty hôr.
Mimoriadne priaznivé slnečné počasie
po celý týždeň nám umožnilo zdolať
okolité štíty, Albrishorn – 2762 m, Ammertenspitz – 2613 m, Rageboldshore
– 2193 m.
Navštívili sme Engstligenské vodopády,
ktoré s dĺžkou 600 m patria k druhým
najdlhším vodopádom vo Švajčiarsku.
Tu si niektorí z nás po prvý raz vyskúšali, aké to je adrenalínové na via ferrate - zaistenej železnej ceste. Rozumejte
tým chodník z veľkej časti zabezpečený technickými pomôckami stúpačky,
rebríky, oceľové laná.

Jednou z najkrajších túr bola cesta
ponad jazero Oeschinensee. Pohľady
z výšky na azúrové jazero obkľúčené
horskými masívmi nám
vyrážali dych a fotoaparáty neustále hľadali
ten najkrajší záber. Perličkou celého dňa bolo
kúpanie v jazere. Teplota vody konkurovala
Jadranu ( 24°C), k tomu
pridaná hodnota gýčových panoramatických
pohľadov... a vtedy sme
si uvedomili, že takúto
kúpeľňu nám neposkytne ani ten najdrahší hotel sveta. Alebo nebodaj
by si niekto prial sprchu pod vodopádom padajúcim do jazera? Nech sa páči,
aj takéto občerstvenie sme si dopriali.

vzduchu tiež nebolo jednoduché. Ďalší
sa zase vybrali asi na 20 km dlhú trasu pod severnou stenou Eigeru, stenou
preslávenou mnohými horolezeckými
výstupmi.
Posledný deň venovaný turistike sme
strávili v doline Lauterbrunnen. Navštívili sme Trümmelbachské vodopády,
ktoré vznikli vo vnútri horského masívu z roztápajúcich sa ľadovcov. Preteká
nimi 20 000 litrov vody za sekundu.
Tí, ktorí nemali ešte dosť turistiky, sa
vybrali k horskému hotelu Obersteinberg. Hotel je dostupný len pešo, musíte prekonať prevýšenie 850 m, aby vám
pohľad na vyše dvestoročnú drevenú
stavbu s nádhernou scenériou vodopádov znovu vyrazil dych. Tu pochopíte,
že luxus prichádza v mnohých podobách. Žiadna tečúca voda na izbách,
žiadna elektrina, ale sviečky a olejové
lampy, domáca strava, syry a maslo z
horských lúk a prebytok romantiky a
nostalgickej atmosféry. A keď zistíte,
že hotel si dodnes zásobujú na muliciach, nahliadnete do útulných izieb a
dozviete sa, že v roku 1779 tu pobudol
Johann Wolfgang Goethe, netúžite po
inom, len na tom magickom mieste
stráviť aspoň jedinú noc.

No aby to nebolo len o užívaní. Bolo to
aj o poriadnej drine, ktorú sme zažili na
Jungfrau. Navštívili sme Jungfraujoch
- najvyššie položenú železničnú stanicu
v Európe v nadmorskej výške 3454 m.
Ozubenú železnicu, vedúcu vnútrom
hory Eiger a Monch Švajčiari stavali v
rokoch 1896 - 1912. Tí najodvážnejší
odtiaľ podnikli výstup na vrchol Monchu - 4107 m.
Niektorí zdolali v tejto nadmorskej
výške „iba“ 200 metrové prevýšenie
na chatu pod Monchom, čo v riedkom

Aký bol celý náš pobyt, taká bola aj
rozlúčka. Slnečná a veselá v starobylom mestečku Thun ležiacom na brehu
Thunského jazera. Thun nás prekvapil
svojou atmosférou, kde sa práve v ten
deň zišli asi všetci verklikári Švajčiarska. Desiatky verklikárov oblečených v
dobových kostýmoch ochotne roztáčali
kľukami svoje hracie skrinky a mestom
sa niesli staré melódie, aby nám popriali šťastnú cestu domov a prebudili v nás
túžbu vrátiť sa ešte raz.
Jaroslava Bojkovská
foto: Peter Morávek a Martin Sláma
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Audi Cup 2015 bol veľkým zážitkomvo, ale treba povedať že zaslúžene 2:0.
Každé dva roky sa v mníchovskej
Allianz Arene koná tradičný a obsadením najatraktívnejší predsezónny futbalový turnaj. Aj tento rok bolo štvorčlenné zloženie tímov viac ako kvalitné.
Okrem domáceho Bayernu pricestovali
do bavorskej metropoly aj Real Madrid,
AC Miláno a Tottenham Hotspur. Neváhali sme teda ani chvíľu a zorganizovali sme doposiaľ náš najväčší futbalový zájazd.

Treba ešte dodať, že Audi Cup sa hral
dva dni. My sme cestovali do Mníchova 5. augusta, aby sme videli „finálový“
deň, a teda zápas o 3. miesto a finále.
Aby bol tento zájazd cenovo čo možno
najvýhodnejší, zvolili sme tentokrát

alternatívu „na otočku.“ Cestovali sme
dvomi 9-miestnymi autami, spolu 18
futbalových fanúšikov. Medzi nami sa
objavili aj „nové tváre,“ ktoré s nami
na zájazdoch ešte neboli, ako Filasovci,
Križanovci a Juro Hrica. Samozrejme
nechýbal ani Oliver Jánoš, ktorého však
nemôžeme zaradiť medzi „nováčikov,“
pretože „All-in“ patrí jednoznačne medzi našich najvernejších „zákazníkov.“
Zvyšok nás čakal v Bratislave + ďalších
14 ľudí si od nás kúpilo lístky a následne sa rozhodlo cestovať po vlastnej osi.
Spolu sa na Audi Cup 2015 vďaka nám
dostalo 30 futbalových fanúšikov!
Z Bratislavy sme vyrazili doobeda o
10-tej hodine. Cesta prebehla bez problémov, hoci tesne pred Mníchovom
sme sa nevyhli zápche, ktorá nás síce
spomalila, ale nezabránila nám prísť
v plánovanom čase do mníchovského
futbalového chrámu.
V zápase o tretie miesto sa stretli porazené tímy z prvého hracieho dňa:
AC Miláno a Tottenham. Tottenham
v tomto meraní síl zvíťazil prekvapi-

O to viac sme sa tešili na večerné finále,
ktoré proti sebe postavilo gigantov svetového futbalu: Real Madrid a Bayern
Mníchov. Zápas to bol naozaj kvalitný,
hralo sa vo vysokom tempe, nebola
núdza o gólové šance, chýbali len góly.
Na domácej strane sme mohli vidieť aj
dve nové posily: Artura Vidala, ktorý
prestúpil z Juventusu a Douglasa Costu, ktorý sa sťahoval zo Šachtaru Doneck. V tábore Realu chýbali pre drobné
zranenia Cristiano Ronaldo a Karim
Benzema. Aj preto Bayern zásluhou
Roberta Lewandowského, ktorý skóroval pár minút pred koncom, zvíťazil
najtesnejším rozdielom 1:0. Všetkým
sa nám veľmi páčilo, aj preto sme sa s
Allianz Arenou rozlúčili medzi poslednými.
Cesta naspäť bola určite náročnejšia,
pretože sme cestovali celú noc. Zvládli
sme ju však na jednotku a plný krásnych zážitkov sme si okolo 7:00 ráno
zaželali dobrú noc!
Jakub Vrbinčík a Marek Masár
Cestuj s nami na futbal

Hodové slávnosti odštartoval 4. ročník Lozorského pohára
Aj tento rok priniesol Lozorský pohár
pekný futbalový zážitok divákom ako
aj hráčom. V sobotu 25.júla sa na futbalovom štadióne v Lozorne od ranných
hodín rozohrali zápasy síce amatérskych mužstiev, no o to viac zapálených
pre hru. Super atmosféra, pekné kombinácie, krásne góly, fair-play. Pohár sa

po roku dostal po zásluhe opäť do rúk
mužstvu Sweet boys z Lozorna, ktorí
potvrdili, že ich minuloročné prvenstvo nebola žiadna náhoda. Tešíme sa
zvyšujúcemu sa záujmu o tento turnaj
a veríme, že o rok sa opäť stretneme na
rovnakom mieste. Na záver by sme sa
chceli poďakovať našim sponzorom: ŠK

Lozorno, Obecný úrad Lozorno, Kataríne Štefánikovej, BP ako aj všetkým,
ktorí prispeli svojou trochou k tomu
aby Lozorský pohár bol každým rokom
lepší a lepší.
Henrich Végh, Patrik Hubek
Foto: Martina Karovičová

Boj o body, dôveru a trpezlivosť
Vážení fanúšikovia, priatelia,
12. jún 2015 bol deň, kedy sa zatvorila
brána za sezónou 2014/2015. Vedenie
FO ihneď začalo pracovať na príprave na
novú sezónu. Nečakala nás ľahká práca,
nakoľko A mužstvo po sezóne opustilo až
8 hráčov. Práca vedenia FO bola zameraná nielen na chod A mužstva, ale čo je
najdôležitejšie, aj na rozšírenie a skvalitnenie mládežníckych družstiev. Do sezóny
2015/2016 pod hlavičkou ŠK Lozorno
- FO vstupuje až 5 družstiev (prípravka,
mladší žiaci, starší žiaci, dorast, seniori).
V súčasnej dobe sa zmeny dotkli aj vedenia
FO ŠK Lozorno. Novým predsedom FO sa
stal Boris Kramár, jeho najbližšími spolupracovníkmi sú Vlado Rybár, Stano Lazar
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a ďalší bývalý hráč ŠK Lozorno, Bobo Blecha. Cieľom nového vedenia je s dnešným
veľmi mladým kádrom v prvom rade udržať pre Lozorno III. Ligu. Od tejto sezóny
stavať na vlastných skúsených odchovancoch, ktorí by mali byť oporami a hlavne
príkladom a vzorom. Príležitosť od prvého
zápasu sezóny dostávajú aj naši mladí odchovanci. Dopĺňať ich budeme kvalitnými
hráčmi hlavne z nášho regiónu. Cieľom do
budúcnosti je v mládežníckych kategóriách vychovávať perspektívnych hráčov pre
A-mužstvo. Nakoľko sme prípravné obdobie na novú sezónu začali prakticky bez
finančných prostriedkov na chod mužstva,
snažili sme sa financovať náklady na prípravu z vlastných zdrojov členov vedenia.
Oslovili sme a požiadali o spoluprácu

obec, pána starostu, ktorý nám podal
pomocnú ruku a čiastočne nám tým pomohol preklenúť dobu pár týždňov. Čo
bude ďalej, je otázne... Taká je realita.
Podotýkam, že sme minimalizovali náklady na hráčov na minimum (!!!), to
je otázka, ktorá verejnosť asi najviac
zaujíma... Preto naším ďalším cieľom je
prehĺbiť spoluprácu s miestnymi firmami
a obcou, zlepšiť propagáciu klubu a informovanosť občanov o fungovaní klubu.
Chceme tým prinavrátiť dôveru vo vedenie klubu a jeho činnosť, ktorá v súčasnej
dobe vôbec nie je ľahká a vyžaduje si veľa
obetavosti a odriekania. Všetky naše ciele,
či krátkodobé, alebo dlhodobé, si vyžadujú
pokračovanie na str. 15
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aj trpezlivosť občana a fanúšika, pre ktorého sa futbal robí a hrá. Áno, futbal má
byť predovšetkým o zábave, ale aj o dobrej
reprezentácii obce, regiónu, o prirodzenej
súťaživosti a chcení dosiahnuť čo najlepšie
výsledky. Názor, že niečo stačí, že netreba
byť až tak hore, zdieľať nikdy nebudeme,
to sa k nám nehodí, my sme ŠK Lozorno
a sme na to hrdí! Nedehonestujme futbal
podobnými vyjadreniami, história nášho
klubu si to nezaslúži. Nechcime, aby sa
naši futbalisti zbierali pred zápasom po
miestnych krčmách a bavili divákov svojimi komickými zákrokmi, aby sa diváci
smiali na podivných verdiktoch rozhodcov v najnižších súťažiach. Chceme, aby
ste svoje deti vodili na náš krásny štadión
preto, aby si mali z koho brať príklad, aby
tam našli svoje futbalové vzory a mohli ich
nasledovať, aby ste si vy fanúšikovia hráčov vážili za ich umenie a bojovnosť, aby si
naši hráči mali možnosť zmerať sily so silnými súpermi a tým napredovali. Chceme,
aby bolo nedeľné popoludnie na našom
štadióne spoločenskou udalosťou.
Držte nám palce a podporte nás Vašou
prítomnosťou na tribúnach. Naše mladé
mužstvo Vás potrebuje. Verme všetci spolu, že to má zmysel.
(bb)
A-mužstvo
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Jakub, POKORNÝ Michal, STREMPEK Martin, JABLONICKÝ Mário,
ANTÁLEK Martin, LUKÁČ Miroslav,
ŠVAJDLENKA Dominik, BEŇA Kamil.
2. august bol deň, na ktorý sme sa všetci tešili. Opäť začala v našich žilách prúdiť futbalová krv, chuť po víťazstvách.
Hneď v prvom zápase novej sezóny,
sme na našom útulnom štadióne privítali významný slovenský klub s bohatou históriou, ktorý na prelome milénií získal dva tituly majstra Slovenska
spolu s double v slovenskom pohári,
FK Inter Bratislava. Hosťujúci hráči ku
nám zavítali síce bez bývalého ligistu
Petra Majerníka, no s kapitánom Romanom Kratochvílom. Chlapci z Interu
jasne ukázali, kto bol v tomto zápase
favoritom, keď sa už v 12. minúte presadil po peknom centri z ľavej strany
Patrik Fedor. Interisti stále atakovali
našu svätyňu a o päť minút neskôr sa
opäť presadil Patrik Fedor, ktorý loptu
doťukol do brány. Na začiatku druhého dejstva sa Lozorno pokúšalo niečo
spraviť s výsledkom, no proti bola dobre pracujúca obrana súpera a ich dobre
chytajúci brankár Richard Hoz. Naša
aktivita skončila gólom hosťujúceho
Félixa v 80. minúte.
Na ďalší majstrovský zápas sme cestovali do Mostu pri Bratislave s cieľom odčiniť domácu prehru s Interom, zápas
sme však po fatálnych chybách vôbec

Naši seniori
pod vedením
trénera Rudolfa Reháka
a vedúceho
mužstva Ľuboša Bačka
začali prípravu na novú
sezónu
7.
júla.
Počas Mužstvá nastúpené na zápas (Lozorno-Inter)
nej odohrali
3 prípravné zápasy: ŠK Lozorno – FK nezvládli a utrpeli sme ďalšiu vysokú
Borský Svätý Jur 3:3, ŠK Lozorno – TJ prehru. V zápase sa najprv presadil doZáhoran Jakubov 3:0, ŠK Lozorno – FC máci hráč Tomáš Hrutka v 12. minúte
Zohor 7:2. Do sezóny 2015/2016 vstu- a o šesť minút neskôr jeho spoluhráč a
pujeme s týmto kádrom:
bývalý hráč Lozorna Ján Stehlík. Do prvej šance sme sa dostali až v 35. minúBrankári: SEDLÁK Michal, ONDRO- te, ale domáci hráč strelu Mozolu vyraVIČ Lubomír
zil na roh. Gólu sme sa však predsa len
Hráči v poli: JURIČKOVIČ Michal, dočkali, a to v 40. minúte, keď sa dravý
FARKAŠOVSKÝ David, JÁNOŠ Lukáš, Repiský dotlačil až do domácej brány.
HORVÁT Daniel, REPISKÝ Miroslav, O 3 minúty neskôr sme dokázali doHLAVÁČ Šimon, MOZOLA Patrik, BIE- konca po góle Mozolu aj vyrovnať, ale
SE Manfred, LAZAR Stanislav, RONEC v druhom polčase domáci zobrali zápas
Vladimír, HIRJAK Stanislav, PONCER opäť do svojej réžie, vsietili ďalšie 3 góly
David, KAROVIČ Tomáš, KAROVIČ a cestovali sme domov bez bodu.

12. augusta sme vycestovali do neďalekých Malaciek odohrať zápas 2. kola
Slovnaft cupu. Zápas sme však po katastrofálnom výkone vôbec nezvládli a
utrpeli sme prehru 5:0. Chlapci ale na
tréningoch tvrdo pracujú a tak je otázkou času, kedy začnú napĺňať ambície
ktoré sme si výbor FO pred začiatkom
tejto sezóny stanovili, a nimi sú to, že
budeme mať všetci radosť z futbalu v
Lozorne a že vy futbaloví priaznivci,
budete chodiť s radosťou a hrdosťou
povzbudzovať našich chlapcov. V nedeľu 16. augusta sme si pripísali do
tabuľky prvé 3 body, keď sme na domácom ihrisku privítali PSČ Pezinok.
Stretnutie sa našim chlapcom veľmi vydarilo, hrali celý zápas pekný futbal a už
v 1. minúte otvoril skóre Dávid Poncer.
Druhým gólom v zápase v 76.minúte
spečatil víťazstvo Dominik Švajdlenka,
ktorý po priamom kope hlavou usmernil loptu do brány.
Mládežnícke mužstvá:
V sezóne 2015/2016 budú reprezentovať našu obec 4 mládežnícke mužstvá
(prípravka, mladší žiaci, starší žiaci,
dorast). Manažérom mládeže je Rybár
Vladimír a zloženie realizačných tímov
je nasledovné:
Prípravka: Tréner Lazar Stanislav, asistent trénera Zeman Jozef
Mladší žiaci: Tréner Jánoš Stanislav,

asistent trénera Matejovič Marek
Starší žiaci: Tréner Rybár Vladimír,
asistent trénera Buchmaier Michal
Dorast: Tréner Kramár Boris, asistent
Trénera Stanislav Milan
Naša práca by sa nedala robiť bez pomoci a aj touto cestou chceme poďakovať naším partnerom, ktorými sú: obec
Lozorno, firmy – elektro Haramia, Hasit, Bobo pubblicita, N.L. Stav, Karovič,
Berto.
Pripravili: Oliver Jánoš, Bobo Blecha
Foto: Jozef Haramia
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