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zadarmo

Chcela som byť archeologičkou
Rozhovor so speváčkou Katkou Koščovou, ktorá bola našim hosťom
na minuloročnom Sviatku hudby a na Vianočnom koncerte v Lozorne.
že nahráme hneď dva albumy. Rozmýšľali sme nad ľudovkami, ktoré sme chceli posunúť do jazzovej úpravy a druhý počin mal
byť výsostne autorský. A čím viac sa mi to v
hlave ukladá, tým viac som stotožnená s autorským albumom. Posledných pár týždňov
mám potrebu písať, tak si pomaličky chystám pesničky.
Môžeš prezradiť svoje hudobné plány?

Aká bola tvoja cesta k hudbe?
Hudbu som vnímala ako svoju neodmysliteľnú súčasť už od malička. V našej rodine sa vždy veľa spievalo, hralo na gitaru...
Naši ma prihlásili na hodiny klavíra, ktoré som ale neznášala, tak som tam prestala chodiť a dnes to strašne ľutujem. Chvíľu
som spievala v školskom zbore, ale nikdy
ma nenapadlo, že spev sa môže stať mojou
profesiou. Veľmi dlho som chcela študovať
archeológiu. Až keď som mala 16, videla
som v Prahe rockovú operu Jesus Christ Superstar a povedala som si, že chcem spievať.
Čo považuješ vo svojom živote za podstatné, dôležité?
Pre mňa sú najdôležitejší ľudia, ktorých
mám rada, moja rodina, priatelia... A čím
ďalej, tým viac si začínam uvedomovať, aká
dôležitá je láskavosť, humor, zmysel pre
spravodlivosť, viera, odvaha, pracovitosť,
slušnosť. Kedysi som si všetky pre mňa
dôležité veci, vlastnosti a tak dávala do jedného balíčka, dnes si ich začínam konkrétne pomenúvať. Akoby sa z abstraktna začínali zhmotňovať a boli pre mňa reálnejšie aj
potrebnejšie.
Aký máš ešte nesplnený hudobný sen?
Nesplnených hudobných snov je pomerne dosť. Taký najviac reálny aj najviac ur-

gentný je náš nový album, s ktorým trošku otáľame a radi by sme ho vydali v tomto
roku. No zároveň sa nesmierne teším, že sa
mi niektoré sny začali plniť. Napríklad spolupráca so skvelým českým textárom Michalom Horáčkom, či s kapelou Neřež, s ktorou sa chystáme v apríli na turné. To sú príležitosti, ktoré sa mi naskytli a ja som za ne
veľmi vďačná.

Budeme mať peknú jar. Na marec chystáme 3. ročník LITERAtour, čo je literárnohudobné soirée určené najmä pre knižnice. V apríli by sme mali odohrať už spomínané turné s folkovou formáciou Neřež, kde
by som si s mala s chlapcami zaspievať pesničky, ktoré spravili spolu so Zuzanou Navarovou, čo je pre mňa skutočne veľká pocta.
Tohto roku by mal výjsť aj album Michala
Horáčka Český kalendář, pre ktorý sme spolu s mojim klaviristom Danom Špinerom
zhudobnili dva texty. A snáď sa nám podarí
dokončiť aj naše piesne. Už je čas.
pokračovanie na str. 5

Máš hudobného interpreta, s ktorým by
si si rada zaspievala?
Rada by som si zaspievala s Vojtom Dykom.
Naspievali sme spoločný duet (on v Prahe,
ja v Prešove), ale ešte nikdy sme sa nestretli... Myslím, že by bolo fajn si ho raz spolu
zaspievať. Určite by som sa na pódiu rada
stretla so Zorom Laurincom, s Robom Rothom, Igorom Šebom. A veľmi by ma potešilo, keby som si mohla opätovna zaspievať
s Ondřejom Rumlom.
Ako sa vidíš o 10 či 20 rokov?
Tak ďaleko ja nedovidím a ani sa tak ďaleko
nepozerám. Priala by som si, aby som bola
odvážnym a slušným človekom.

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

Nechystáš nový album?
Nad novým albumom už premýšľame 2
roky a stále sme mali pociť, že ešte neprišiel čas ho vydať. Dokonca sme uvažovali,

+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
13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 20.12.2011
– novovytvorený pozemok registra „C“ KN parcela číslo 9314/55 /diel č.2/ vo výmere 80m2,
druh pozemku – orná pôda, vytvorený podľa GP
č. 19/2011 odčlenením od pôvodného pozemku
registra „E“KN parcela č. 9319, ktorý je v katastri nehnuteľností zapísaný na LV č.5223 vo vlastníctve K.spol. spol. s r.o. Vendelínska 51, Lozorno
v podiele 1/1 na obec Lozorno za celkovú sumu
1EUR. Poplatky s prevodom do katastra nehnuteľností znáša obec Lozorno.

OZ v Lozorne schvaľuje 2. zmenu rozpočtu podľa
priloženého návrhu. Rozpočet tvorí prílohu
tejto zápisnice.
OZ v Lozorne schvaľuje návrh rozpočtu
na r. 2012 a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2013 a 2014, zároveň OZ poveruje školskú komisiu k vypracovaniu návrhu na
úpravu školného zo strany rodičov (MŠ a ŠkD)
a poveruje komisiu verejného poriadku vypracovaním hodnotiacej správy OP za r. 2011.

OZ v Lozorne schvaľuje výkup pozemkov
v areáli obecného vodojemu v prospech Obce Lozorno za cenu 10,- EUR /m2 a podľa GPč.19/2011,
úradne overeného Správou katastra Malacky dňa
15.07.2011 pod č. 685/2011. Ide o diel č.2 - novovytvorená parc.č. 9314/55 o výmere 80m2, diel
č.3 - novovytvorená parc.č. 9314/56 o výmere
61m2, diel č.4 - novovytvorená parc.č. 9314/57
o výmere 161m2, diel č. 1 o výmere 56m2 a diel
č.5 o výmere 697m2.
OZ v Lozorne schvaľuje navýšenie ceny za
opatrovateľskú službu poskytovanú spoločnosťou VÉNIA z 3,98 eur na 4,50 eur/hod. od
1.1.2012 a zároveň upravuje rozpočet na r. 2012
položku 642 o adekvátnu sumu navýšenia príspevku.

OZ v Lozorne berie na vedomie „Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce
k 30.6.2011“

OZ v Lozorne schvaľuje VZN č. 8/2011 zo
dňa 2.12.2011, ktorým sa v celom rozsahu
nahrádza VZN č.4/2008 o zásobovaní vodou
a náhradách za spotrebovanú vodu zo dňa
1.6.2008 s účinnosťou od 5.1.2011.

OZ v Lozorne schvaľuje prevod nehnuteľnosti

OZ v Lozorne zamieta návrh VZN o zmluvných

prevodoch vlastníctva majetku obce a nájme
majetku vo vlastníctve obce Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje priamy predaj pozemku v kat. úz. obce Lozorno, parc.č. KN E 672/222
o výmere 8m2 žiadateľom Jánovi Lánimu
a manž. Margite Lániovej r. Beňovej, obaja
trvale bytom Zvončínska 230/82, 900 55 Lozorno za celkovú cenu 1 EUR, z dôvodu hodného osobitého zreteľa, že pozemok je priľahlý pozemok k záhrade žiadateľov, ktorí v minulosti
s Obcou Lozorno uskutočnili podľa geometrického plánu č. A/e-173-920-202-61 zo dňa
16.06.1961 bezodplatnú zámenu pozemku parc.
č. 672/2 o výmere 59m2, pričom od obce prevzali
ako náhradu pozemok o výmere 23m2, odčlenený z parc. č. 672/3, t.j. s rozdielom 36m2.
OZ v Lozorne schvaľuje navýšenie sumy na
odstránenie havarijného stavu kúrenia na ZŠ
o 19 524 euro (cena s DPH) a zároveň schvaľuje
navýšenie ceny o DPH 3 409 euro v celkovej výške 22 933 euro.
OZ v Lozorne poveruje starostu obce zabezpečením prípravy návrhu nájomnej zmluvy medzi obcou Lozorno a Ing. Slobodom Petrom, Láb
č. 10 na pozemok v lokalite Artézska studňa vo
výmere 200 m2, ktorý predloží Obecnému zastupiteľstvu v mesiaci 1/2012.
Ing. Dana Šefčíkova podala informáciu o stave
účtu obce Lozorno.
Starosta obce podal informáciu, že je tu možnosť
odpredať akcie BVS a použiť tieto prostriedky
na dobudovanie ČOV Lozorno.

1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 18.1.2012
OZ v Lozorne schvaľuje predložený
návrh kúpnej zmluvy medzi PD Lozorno
a obcou Lozorno týkajúcej sa predaja pozemkov
v zmysle uznesenia 95/2011 zo dňa 24.11.2011.
OZ v Lozorne schvaľuje návrh zmluvy na
poskytovanie IT služieb pre Obecný úrad Lozorno fy TOPSET Stupava.
OZ v Lozorne schvaľuje navýšenie nákladov na
čistenie a monitoring kanalizácie na Hlavnej ulici vo výške 4 676,40 eur a zároveň upozorňuje
starostu na dodržiavanie VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce Lozorno.
Starosta obce s upozornením, ktoré je uvedené v uznesení č. 3/2012 nesúhlasí, nakoľko
problém spadá do kompetencie LOZORNO s.r.o
v zmysle zmluvy.

zmluvy v zmysle VZN o Zásadách s hospodárením majetku obce vo vlastníctve obce.

hlasí s úhradou sumy 4 909 eur na zhotovenie
realizačného projektu v zmysle zmluvy.

OZ v Lozorne schvaľuje úhradu DÚR projektu od R-projekt Invest spol. s.r.o. Bratislava na
Južný obchvat obce Lozorno vo výške 3 569 eur
s DPH.

OZ v Lozorne berie na vedomie vyhodnotenie plánu práce Obecnej knižnice za r. 2011,
schvaľuje plán práce Obecnej knižnice na
r. 2012 s pripomienkami a schvaľuje návrh
zmluvy o spolupráci medzi Obcou Lozorno
a p. Romanom Kvankom.

OZ v Lozorne poveruje stavebnú komisiu prípravou návrhu VZN obce o pomenovaní ulíc
a zároveň poveruje starostu obce zverejnením
výzvy na predkladanie návrhov v súvislosti
s pomenovaním ulíc, ktoré sú v súčasnosti bez
názvu.
OZ v Lozorne neschvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov pre ZŠ Lozorno na vymaľovanie vo výške 20 000 EUR z rozpočtu obce.

OZ v Lozorne schvaľuje plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok r. 2012.

OZ v Lozorne schvaľuje zmluvu o podnájme pozemku medzi obcou Lozorno a Ing. Slobodom,
Láb č.10 v k.ú. Lozorno, časť „Artézska studňa“
vo výmere 200 m2 za cenu 200 eur / mesiac.

Obecné zastupiteľstvo v Lozorne schvaľuje dotáciu 10 000 eur z rozpočtu obce pre ŠK Lozorno
a zároveň poveruje starostu obce vypracovaním

OZ v Lozorne schvaľuje zmluvu s firmou Študio- 21 plus, s.r.o., Zahradnícka 13, Bratislava na zhotovenie projektu Športové nám. a sú-
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OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj nehnuteľnosti parc.č. 674/11 –zast. Plocha o výmere
21 m2 v zmysle ust. § 9 a) ods. 8 písm. b) zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí žiadateľom
Viliamovi Hrbáčkovi a manž. Dane, Lozorno
č. 566 v cene 10 eur/m2.
Starosta obce žiada sociálnu komisiu pripraviť
materiál, ktorý by vysvetľoval občanom Lozorna dennú opatrovateľskú službu.
Starosta obce podal poslancom OZ informáciu
o využití ČOV Lozorno a jej kapacitách.
Starosta obce podal poslancom OZ informáciu
pokračovanie na ďalšej strane
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Milí spoluobčania!

Vážení spoluobčania, Lozorňania!
Na úvod mi dovoľte, aby som vás čo najsrdečnejšie pozdravil a opäť zaželal na začiatku
Nového roka 2012 viac krajších dní ako tých
horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti
ako nedostatku, viac radosti ako smútku a trápenia, ale hlavne veľa, veľa zdravia.
Máme za sebou starý rok, rok z môjho pohľadu učňovský, ale na prácu a výsledky pomerne plodný. Samozrejme zatiaľ neboli realizované veľké projekty, ktoré dúfam, že Lozorno
tak isto neminú. Dal som si záväzok a chcem
presvedčiť aj OZ, aby sme v obci odstráni-

li veci, ktoré sú rovnako ako veľké projekty
pre obec dôležité a bez ktorých sa v obci len
ťažko zaobídeme. Hlavne by nám však mali v
rozpočte obce ušetriť nejaké to euro na veci
väčšie – myslím tým veci investičného charakteru. Ide najmä o separovaný zber, zberný dvor, kompostovisko a o výdavky obce
súvisiace s kultúrou a ostatnými zložkami
zriadenými obcou (OP, DPZ, atď). Je takisto pravdou, že obec Lozorno si môže vďaka
príjmom za daň z nehnuteľností dovoliť veci,
ktoré nám iné obce v kútiku duše závidia,
na druhej strane to ale neznamená, že obec
bude hospodáriť s financiami nezodpovedne
a neúčelne.

Vážení spoluobčania, chcem vás požiadať,
poprosiť, upozorniť na fakt, že to, čo som
vyššie popísal, je len ťažko, ak vôbec,
realizovateľné bez výdatnej pomoci a podpory vás, občanov. Mám na mysli hlavne vaše,
moje myslenie a konanie, ako som už v minulosti spomínal v duchu spolunažívania, zodpovednosti, disciplíny a dodržiavania zákonnosti. Áno, mám na mysli tých spoluobčanov,
ktorí nekonajú v tomto duchu, ktorí sa neustále snažia si niečo zjednodušiť, oklamať,
proste urobiť na úkor ostatných. Ide o separo-

vaný zber, zberný dvor, kompostovisko, čierne skládky atď. Sú to veci, ktoré platíme my
všetci a prosím nedovoľte, aby vám to bolo
ľahostajné - nedopustime, aby sa takéto veci
v obci diali! Záležitosti, z ktorých mi je smutno a doplácame na ne všetci. Napríklad neseparovanie odpadu, ukladanie do kontajnerov
na separovaný zber domový a komunálny odpad, vyvážanie na kompostovisko a do zberného dvora veci, ktoré tam jednoducho nepatria. Myslím, že osveta v tejto oblasti je dostatočná. Ďalej si dovolím pripomenúť stále pretrvávajúce problémy s kameňmi pred nehnuteľnosťami, v mnohých prípadoch aj na obecných pozemkoch a pod. Ešte stále existujú nehnuteľnosti, ktoré majú svoje dažďové zvody
napojené na splaškovú kanalizáciu. Myslím
na to stále a verte mi, že aj tieto veci spoločne
vyriešime. Opakujem znova, nejde o prekáranie a bezdôvodné upozorňovanie, ide skutočne o to, aby veci fungovali tak, ako majú
a zbytočne nezaťažovali verejný rozpočet a životné prostredie. Jednoducho máte to v rukách a mojou prioritou a snahou je, aby obec
Lozorno bola obcou čistou, obcou krásnou,
ale hlavne obcou, kde sa dobre býva a žije.
S úctou, váš starosta Ľubomír Húbek

dokončenie z predchádzajúcej strany

z Klubu starostov okresu Malacky.
OZ v Lozorne zamieta žiadosť reštaurácie
ZORNO na zníženie nájomného. Trvá na súčasnej cene a to 1 500 eur/mes.
Hlavná kontrolórka obce podala informáciu
poslancom OZ o stave účtu Obce Lozorno a LOZORNO s.r.o.
Starosta obce predložil poslancom OZ „Prehľad
výdavkov nad 200 eur“.
Poslankyne p. A. Jánošová a PhDr. O. Božecová
informovali o potrebe dobudovať Materskú školu v Lozorne( MŠ) o jednu triedu a sociálne zariadenie.
Poslanci navrhli dve alternatívy rozšírenia
MŠ. Dobudovať jednu triedu v jestvujúcej MŠ
v zmysle vypracovanej štúdie alebo umiestniť
triedu v Základnej škole v školskej družine.
Mgr. M. Stanislav navrhuje vyčísliť náklady na
obidve riešenia, Mgr. J. Vlček navrhuje dopracovať pôvodný návrh a tiež vypracovať štúdiu na
zriadenie MŠ v školskej družine a potom vybrať
výhodnejšiu alternatívu.
Štúdiu na umiestnenie MŠ v školskej družine
(ZŠ), predloží OZ komisia výstavby, dopravy
a ŽP do budúceho OZ.

OZNAMY OBCE
Nakoľko je obecné kompostovisko do
30.3.2012 zatvorené, žiadame občanov,
aby dovtedy nevyvážali a okolo kompostoviska neukladali biologický odpad
rastlinného pôvodu.
Taktiež dôrazne upozorňujeme občanov, že smetné koše nachádzajúce sa
na obecnom cintoríne slúžia predovšetkým na použité kahance a drobný odpad. Zvädnuté kvety a väčší odpad patrí na priľahlé smetisko!
Oznamujeme všetkým občanom, aby
si vo vlastnom záujme skontrolovali
a zabezpečili vodomery proti mrazom. V prípade poškodenia vodomeru vám po nahlásení bude vymenený za poplatok stanovený v Cenníku
služieb a technických činností spoločnosti LOZORNO spol. s r.o..
Lucia Hájniková, Konateľka spoločnosti

Týždeň slovenských
knižníc – 13.ročník
Uskutoční sa v dňoch 26.3. – 1.4.2012
pod spoločným mottom:

„Knižnice pre všetkých“.
Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ, ktorým je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. V našej obecnej knižnici
bude v tento týždeň amnestia na pokuty za oneskorené vrátenie kníh, bezplatný zápis detí do 14 rokov a ďalšie zaujímavé podujatia.
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Ako separovať?
Pri súčasnom spôsobe života a množstve vyprodukovaného odpadu je nevyhnutné, aby sa triedený zber stal každodennou súčasťou nášho života.
Separovať je jednoduché
Vedia to už deti v materskej škole, len čo začnú
rozoznávať farby. Ak to zvládnu deti, nezvládneme to aj my ? Výhovorky typu: „nemám na to
čas“, „obťažuje ma to“, „nemáme to kam ukladať“, „nie sme na to zvyknutí“ nezaberú. Veď bežne v našej domácnosti triedime, ani o tom nevieme. Potraviny z nákupu ukladáme do rôznych poličiek, skriniek, bielu bielizeň oddeľujeme pri praní od farebnej atď...
Prečo by sme medzi tieto domáce rituály nezaradili aj separovanie odpadu?

Obec Lozorno má podľa platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve zavedený separovaný
zber plastov, papiera, skla, biologického odpadu,
kovov, elektronického odpadu. V obci na jednotlivých stanovištiach sú rozmiestnené kontajnery
pre separáciu papiera, plastov a skla a pre zber
plastov a papiera je tu možnosť zbierať ich do
vriec, ktoré sú odvážané v presne určenom termíne od rodinných domov. (Termíny zberu
nájdete na www.lozorno.sk alebo na OcÚ Lozorno).
Tieto druhy vyseparovaných odpadov je možné
odovzdať aj na zbernom dvore.
Zber nadrozmerného odpadu a elektronického odpadu sa vykonáva 2x ročne. (Termín bude
vopred oznámený).

Tento symbol nie je znakom recyklácie, ale len upozorňuje, že obal treba po použití dať do zbernej nádoby.
Trojuholník zo šípok znamená, že obal je možné zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z ktorého je obal vyrobený. Označenie
materiálu môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom šípok, alebo kombináciou oboch spôsobov.

Medzi zbierané sklo nepatrí porcelán, keramika, zrkadlá, žiarivky.
Označenie : GL alebo 70,71,72

PLASTY
Kontajnery alebo vrecia na zber bývajú označené žltou farbou. Plasty zahŕňajú širokú skupinu materiálov, z ktorých väčšina je síce dobre recyklovateľná, no už menej sa v súčasnosti triedi. Najčastejším druhom plastov sú PET
fľaše a plastové fólie. Plasty sa do kontajnerov alebo vriec vhadzujú opláchnuté od hrubých nečistôt, PET Fľaše a iné duté obaly stlačené, aby zabrali menej miesta!

Sklo
70 GL bezfarebné sklo
71 GL zelené sklo
72 GL hnedé sklo

PAPIER

Označenie : PET, HDPE, LDPE, PP, 1, 2,3,4,5
Kontajnery alebo vrecia na zber sú označené
modrou farbou. Silne znečistený alebo mastný papier nepatrí do separovaného zberu,
pretože nie je vhodný na recykláciu.
Označenie : PAP, číselné znaky 20, 21, 22
Číselné označenie Písomný znak – skratka

Materiál

Plasty
1

PET

polyetylén tereftalát

2

HDPE

polyetylén veľkej hustoty

3

PVC

polyvinylchlorid

4

LDPE

polyetylén malej hustoty

5

PP

polypropylén

6

PS

polystyrén

Papier pred vložením do kontajnera je potrebné stlačiť a rozobrať kartóny na najmenšiu
veľkosť, je zakázané vkladať nerozložené obaly (kartónové krabice).

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

5
3
2
5
4
1
6
3,31

Papier
19
15
17
20
20

5
2
7

22

Na zber papiera a plastov slúžia na tento účel
určené nádoby alebo vrecia, pričom papier
a plasty sa zbierajú samostatne. Prázdne vrece dostane na výmenu domácnosť, ktorá vyloží v deň odvozu plné vrece. V prípade potreby
je možné získať vrecia aj na mestskom, resp.
obecnom úrade.

Papier
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy,
telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka,
papierové vrecká
Nezbiera sa: viacvrstvové obaly (krabice
od mlieka a nápojov), povoskovaný papier,
celofán, prepisovací papier, lepiaca páska, papier znečistený škodlivinami, kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov

Plasty
Zbiera sa: PET fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.), PE-HD fľaše
(fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých
mydiel, bandasky neznečistené olejom
a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav
a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov,
fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie
(tzv. strečové fólie)
Nezbiera sa: znečistené plasty, viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové
obaly znečistené olejovými a ropnými látkami

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

SKLO
Kontajnery sú označované zelenou farbou. Je
to výborný materiál, ktorý môže byť recyklovaný donekonečna. Sklo je potrebné pred vložením do kontajnera zbaviť nečistôt.

Plasty

20 PAP vlnitá lepenka
21 PAP hladká lepenka
22 PAP papier

Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného
prostredia a úspore druhotných surovín.
Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám ďakujeme.
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Chcela som byť archeologičkou

dokončenie zo str. 1
Aké máš spomienky na Lozorno? Ako sa
ti u nás páčilo?
V Lozorne sme zatiaľ hrali dvakrát a dvakrát
nám bolo veľmi veľmi pekne, tak dúfam,
že sa budeme môcť čoskoro vrátiť. Kamarátka mi minule napísala, že v Lozorne nikdy
nebola, ale vždy, keď ide okolo, má chuť sa
zastaviť. Stále má pocit, akoby na Slovensku
bolo jedno talianske mestečko!
rozhovor pripravila Veronika Grófová
foto: archív Katky Koščovej

V decembri koledovali
v Lozorne pastieri
Dňa 27. 12. 2011 sa malí aj veľkí koledníci z Dobrej noviny – Lozorno opäť vydali na svoju púť po Lozorne. Tentokrát boli
oblečení ako pastieri a navštívili 13 rodín,
ktorým zavinšovali, zaspievali a priniesli aj požehnanie novonarodeného Spasiteľa. 17. ročník Dobrej noviny sa niesol
pod heslom - „Práca Cirkvi pre núdznych
v Afrike“. Vyzbieralo sa 675 €. Vyzbierané
peniaze odoslali na konto Dobrej noviny.

Spoločenské okienko

Tie potom pôjdu na projekty do Afriky.
Ďakujeme všetkým, ktorí prijali koledníkov do svojich domovov, podporili ich,
a tak svojim príspevkom pomôžu zlepšiť
kvalitu života v rozvojových krajinách.
Srdečné Pán Boh zaplať!
Pastieri – koledníci
foto: Peter Vrbinčík

Zomreli
Drahošová Františka
Eliaš Štefan
Brennerová Emília
Mikulášek Martin
Dujnič Ján

91 rokov
88 rokov
86 rokov
78 rokov
65 rokov

Narodili sa
Bittner Marek
Volek Matúš
Michálek Filip
Jurigová Nela
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Klub dôchodcov začínal nový rok príjemným posedením
Deň ako iné? Nie, dialo sa niečo
mimoriadne. Jubilea 90tych narodenín
sa dožila naša členka Ľudmila Jánošová.
V deň 4.1.2012, kedy sa zišli v našom Klube dôchodcov za klub, JDS, SSŽ a Spevácky
súbor žien, kde všade niekoľko rokov pôsobila včetne blízkych, tí, ktorí oslávenkyni prišli blahoželať. Privítanie bolo za doprovodu harmoniky Ivana Česneka milým
prekvapením. Dojatiu sa neubránili prítomní pri speve, ktorý jej pripomínal obdobie jej účinkovania medzi speváčkami
v predošlých rokoch. Vo vinšoch odznelo viacero prianí, jedno z nich: „Milá Lidka, písal sa rok dvadsiatydruhý a dnes sme pri
dátume, ktorý znie jubilejný. Nie hocijaký
– dá sa meniť na drobné, 30+30+30, je možno vybrať si, čo je vhodné. Jubilantka naša,
želaní je spústa, my sa prikláňame ku známemu Vám vinšu našej speváckej zdravice – Žite
nám, žite nám, žite dlhé roky nám!“
Anna Hájková, Klub dôchodcov
foto: Barbora Hurajová

Milá naša jubilantka!
Je nám veľkým potešením byť s Vami
v deň krásnych Vašich narodenín. Želáme Vám zdravia, šťastia veľmi veľa, hlavne všetko, čo si vaše srdce želá, veď žiť sa
dá ešte veľa. Čo je pre vás 90 rokov? Mnoho spomienok, dobrá pamäť, zdravá myseľ či mnoho správnych krokov? Isto aj
ďalšie vaše kroky v budúcnosti povedú
Vás len ku spokojnosti. Keďže máte ten
krásny sviatok, zišlo sa tu niekoľko ka-

marátok. Všetky Vám chcú vinšovať, aby
sa Vám radosť zo života nestratila, by jesenné dni žitia Vášho vôňa ruží prevoňala.
Iste dnes netreba more slov, ani viet, dnes
každá držíme v ruke kvet. Prijmite tú voňavú ružičku, čo presne zapadne do miesta vo Vašom srdiečku. Nech vyvolá Vám
úsmev v tvári, radosť v oku, a nech naďalej
sprevádza Vás aj pesnička v každom kroku.
Keď pozdrav náš Vám zazneje, nech poho-

du vám priveje. Nech Vám s nami dobre
je.
Pieseň Vám vypovie, že Vás stále máme
rady, sme vašim dlžníkom za pomoc
i všetky rady, čo ste roky pre organizáciu
žien i spevokol prinášali.
Vaše kamarátky zo Ženského speváckeho
zboru z Lozorna

Naša výročná schôdza SZTP Lozorno

Dňa 11.2.2012 sa uskutočnila naša výročná členská schôdza k 45.výročiu založenia organizácie SZTP. Na úvod sme si uctili minútou ticha členov, ktorí už nie sú
medzi nami. Privítali sme hostí - p. Janečkovú, okresnú predsedníčku SZTP z Malaciek a p. starostu obce Ľubomíra Húbeka.
Oboznámili sme všetkých o hospodárení
za minulý rok 2011 a pláne činnosti na rok
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2012. Jubilantom sme odovzdali malé kvetinové darčeky. Pod vedením p. Malovcovej
a za sprievodu p. Zajačeka s harmonikou
zaspievali členky speváckeho súboru krásne piesne našim jubilantom. Nakoniec ich
programu sa p. Malovcová poďakovala našej organizácii za úspechy, za akcie, ktoré
sa u nás konajú a zaželala nám veľa úspechov do našej ďalšej práce. V diskusii sa
nám prihovorila p. Janečková, informovala
o zbierke v Tescu a o pôsobení poradenskej
služby pre členov SZTP v Malackách. Krátky príhovor mal p. starosta, ktorý zaželal
všetkým veľa zdravia a rodinnej pohody.
Po krátkom občerstvení začal program. Do
tanca a na počúvanie hrali p. Krajčír s manželkou, z Plaveckého Štvrtka. Na spestrenie programu bola tombola, za ktorú ďakujeme všetkým, ktorí do nej prispeli. Výbuchy smiechu nastali, keď sa medzi tancujúcimi objavili masky. Veď za chvíľu je
koniec fašiangu a treba sa aj týmto spôso-

bom zabaviť. Ďakujeme jubilantom za ich
napečené koláčiky – sladké či slané – všetky boli výborné. Dúfame, že aj v budúcnosti sa nám vydarí takýto pekný deň ako bola
naša schôdza.
Zlatica Škopeková, predsedníčka SZTP
foto: Vojtech Valach
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Klebietky z materskej školy
Zima bola skúpa na sneh a tak sme si užívali zimné radovánky s divadielkom a rozprávkou O psíčkovi a mačičke a správnej životospráve. Na dvore sme robili vtáčikom vtáčiu hostinku, sypali im slnečnicové semienka do kŕmidiel, pretože každoročne v tomto čase potrebujú našu pomoc. Koncom januára sme v rámci učebnej témy Zimní spáči a zobkáči privítali medzi nami poľovníka “uja Ľuba“ /p. Haramiu/, ktorý v besede porozprával deťom o ochrane živej a neživej prírody, starostlivosti o ňu a možnostiach, ako môžeme i my prispieť k zachráneniu našej krásnej planéty, aby aj budúce generácie mohli piť čistú vodu a dýchať
zdravý vzduch. Budúci školáci navštívili základnú školu, videli na vlastné oči, ako pracujú prváci na prírodovede, prezreli si prostredie prvých tried, darovali prváckym
pani učiteľkám kvietok z papiera a prvákom záložky do knihy, ktoré sami vyrobili.
Vzájomne sa obdarovali básňami a piesňami. Vyskúšali si, ako sa sedí v školskej lavici. Zoznámili sa s pánom riaditeľom Jánom Daňom, ktorý ich zaviedol do triedy,

v ktorej bude prebiehať ich zápis do I. ročníka. Neobišli ani pani kuchárky, ktoré im
denne pripravujú ich stravu a videli ich pri
práci. Na návštevu do školskej kuchyne
ich pozvala pani vedúca Henrieta Klamová
a mala pre nich pripravený chutný čajík,
sušienky a sladkosti. Posledný januárový
piatok 5-6 ročné deti absolvovali slávnostný zápis do I. ročníka. Počas fašiangov sme
tradične vyrábali masky, škrabošky, farebné
reťaze, veselých šašov a zdobili si škôlku ku
karnevalu. „Karneval je krásna chvíľa, muzika tam vyhráva, z dievčatka sa stane víla,
motýľ, púpava....“. Podobne to vyzeralo aj
u nás. Fašiangové masky detí boli nápadité a hýrili všetkými farbami. Po rannej promenáde masiek nasledovala veselá zábava,
ktorá trvala až do obeda. Tanec a spev sa
striedal so zábavnými hrami. Po oddychu
karnevalové šantenie pokračovalo aj v popoludňajšom čase.
Soňa Ščepánová, MŠ Lozorno
foto: archív skôlky

Zápis detí do
materskej školy

Riaditeľka MŠ v Lozorne oznamuje rodičovskej verejnosti, že zápis detí do
MŠ na šk. rok 2012/2013 prebieha
od 1.3 do 31.3.2012. Žiadosť si môžu
záujemcovia vyzdvihnúť v priestoroch
MŠ denne v čase od 10.00 do 12.00
hod. Túto je potrebné odovzdať do 31.3.
2012. Prednostne sa budú prijímať
deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti
s odloženou školskou dochádzkou a deti
s dodatočne odloženou školskou
dochádzkou.
Jana Uhliarová, riad. MŠ

Zápis prváčikov
Keď sa medzi deťmi povie „Šmoulo a Šmoulinka“, každý si hneď predstaví malé rozprávkové bytosti s modrými tričkami a bielymi čiapočkami.
V ZŠ v Lozorne však tieto postavičky
sprevádzali malých škôlkárov pri zápise
do prvej triedy.
27. januára v popoludňajšíh hodinách
školské triedy ožili rozprávkou a budúci
prváčikovia ruka v ruke s pani učiteľkami plnili rôzne úlohy.
Sledované boli hlavne - zrelosť detskej
kresby, farby, geometrické tvary, priraďovanie počtu k číslam, úchop ceruzky - grafomotorické zručnosti, strihanie
a komunikačné schopnosti dieťaťa.

Pre každého drobca je tu MC Muška!
Milí kamaráti, je veľmi fajn, že sa stretávate pri rôznych príležitostiach práve u nás,
v Muške a tak môžete spolu s ďalšími deťmi
objavovať čarovný svet okolo vás.
Harmonogram aktivít od januára 2012:

Herňa: V utorok od 9.30 do 11.30 h a vo

štvrtok od 16.45 do 18.45 h + výtvarný krúžok

Kurz anglického jazyka pre
najmenších: V stredu od 9.45 do 10.30
h (pokročilí) a od 10.30 do 11.15 h (začiatočníci)

pre mamu“, ktoré sa bude konať 12. 5.
2012. Prosíme všetkých, ktorí sympatizujú
s touto akciou a mohli by prispieť sponzorským darom (peňažným alebo aj vecným),
aby nás podporili.
Ďakujeme vám za dôveru a tešíme sa na
návštevu aj v novom kalendárnom roku!
Kontakt: 0918 906 142, 0903 172 652
(sms), mcmuska@zoznam.sk
Vaša Muška, foto: jh

Na zápis prišlo 26 predškolákov.
Ďakujeme šikovným pani učiteľkám
z materskej škôlky, vďaka ktorým prišli
deti výborne pripravené a nebáli sa ukázať, čo vedia.
Ďakujeme aj rodičom za prejavenú dôveru. Touto dôverou je zverenie dieťaťa do
rúk učiteľa.
Budúcim prváčikom želáme, aby sa do
školy tešili už teraz a aby sa chuť poznávať nové veci v nich nikdy nestratila.
ZŠ Lozorno

Kurz „Hráme sa na škôločku &
Škôločka“: Vo štvrtok od 9.15 do 12.15 h
Otvárame nový kurz škôločky pre detičky od 2,5 roku s profesionálnou lektorkou
v termíne od marca 2012, záujemcovia sa
môžu hlásiť už teraz!
Pripravujeme tiež tradičné podujatie „Míľa
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Začiatok roka v Centre kultúry

Január v našom Centre kultúry začal veselo
– 3.Obecným plesom. Po slávnostnom otvorení plesu starostom obce p. Ľubomírom
Húbekom čakala účastníkov úžasná UV
a ohňová show Dua Aratron Aspis zo Zohoru. Strhujúca choreografia sprevádzaná
svetelnými efektmi a žonglérske a šermiarske duely sa postarali o nezabudnuteľný zážitok. Tanečníci z tanečnej školy Koiš nám
predviedli ukážku štandardných a latinskoamerických tancov -a zábava mohla začať.
O večeru a občerstvenie sa postarala reštaurácia Zorno. Do tanca nám hrali skvelí Zajáčkovci. O polnoci sme si program spestrili žrebovaním tomboly. Po celý čas nás plesom sprevádzala šikovná moderátorka Adrika Jánošová. O tom, že bolo naozaj dobre, svedčí aj fakt, že poslední účastníci plesu
odchádzali až ráno.

Ďalším z pekných januárových podujatí bol
koncert vokálnej skupiny SKLO. Vokálna
skupina SKLO je prvým acappella zoskupením na Slovensku a patrí medzi stálice slovenskej hudobnej scény v oblasti komornej vokálnej hudby. Predviedli nám krásny
prepracovaný viachlasný spev so sporadickou inštrumentalizáciou (gitara, dychové
nástroje, perkusie). Z repertoáru skupiny
sme mohli počuť sakrálne spevy, madrigaly a renesančné skladby, černošské spirituály a ľudové piesne.

vokálna skupina SKLO, foto: Boris Bilčík
Pre našich najmenších divákov bola na konci januára pripravená Rozprávková nedeľa,
na ktorej hosťovalo Bratislavské bábkové divadlo s rozprávkou Muzikanti alebo
O zlatej trúbke. K rozprávkovej nedeli
patrila aj sladká maškrtka a výtvarná dielnička, na ktorej si deťúrence povyrábali papierové bábky s motívmi zvieratiek z rozprávky. Novinkou je zavedenie tzv., Rozprávkového poukazu, ktorý ešte pred
začiatkom predstavenia dostalo každé
dieťa. Princíp je v tom, že deti sa môžu
návštevou predstavení uchádzať o titul
„SUPER DIVÁK“. Čo musia pre získanie
tohto titulu urobiť? Toto:
1. Do konca roka 2012 sa aspoň šesťkrát
zúčastniť divadelného predstavenia v rámci
cyklu : „Rozprávková nedeľa“, prípadne iného divadelného podujatia pre deti, organizovaného CK Lozorno.
2. Priniesť si so sebou vždy tento preukaz.
3. Zapísať si do neho dátum a názov predstavenia a po predstavení požiadať jedného
z hercov o autogram.

3. obecný ples, foto: Peter Vrbinčík
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Tých, ktorí získajú podpisy zo šiestich predstavení, čaká diplom a možnosť získať pekné ceny. Tie deti, ktoré preukaz ešte nemajú, ho môžu dostať na začiatku každého
predstavenia.

Aj február začal unikátnym divadelným
predstavením. Tentoraz boli našimi hosťami „susedia“ z Rohožníka. Doma s týmto
predstavením zožali veľký úspech a tak sa
rozhodli, že s ním pôjdu aj trošku do sveta.
Som rada, že si vybrali práve Lozorno. Deti
z MŠ Rohožník spolu s mládežou a súborom spievajúcich dôchodcov Spiduch predviedli krásny príbeh „O putovaní Anjelika Babráčika“. Dojemné aj veselé chvíľky
vynikajúco dopĺňali „kulisy“, ktoré sa
premietali na plátno vzadu na javisku.
Ochotníci sa nebáli ani použiť také netradičné efekty, ako je sneh v podobe padajúceho peria či bublinkový dážď (a chlapcov,
ktorí celú hodinu statočne sedeli schovaní na konštrukcii a starali sa o tieto efekty,
veru riadne boleli zadky.) Ale asi najväčší zážitok mali naši najmenší diváci z naozajstného traktoríka a živej kozy. Úprimne ďakujeme malým i veľkým hercom z Rohožníka za krásne predstavenie a želáme im ešte
veľa dobrých nápadov a úspechov na pódiu.
pokračovanie na str. 9
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dokončenie zo str. 8

Posledným februárovým podujatím ešte
pred prázdninami bolo predstavenie Divadielka Dunajka „Karnevalový hrad“ a po
ňom nasledoval veľký detský KARNEVAL.

Zo zabehnutých pravidelných akcií
v Centre kultúry pokračujú cvičenia: Pilates, Zumba, Bodyforming a SM systém cvičení na chrbticu. Pre veľkú obľúbenosť začína od marca už druhý pokračovací Kurz spoločenských tancov a súčasne
začne aj Nový kurz spoločenských tancov.

Viac informácií nájdete na plagátiku.
Záujemcovia sa môžete hlásiť na adrese
cetrum.kultury@lozorno.sk, alebo osobne
v CK Lozorno. Lektori z tanečnej školy Koiš
sú naozaj výborní a atmosféra na kurzoch
je veľmi príjemná.
Barbora Hurajová, Centrum kultúry Lozorno

TETA drogerie Lozorno oznamuje svojím
zákazníkom, že pobyt do Bulharska vyhrala
pani Helena Hofferová zo Zvončínskej ulice.

Víťazke srdečne gratulujeme
a prajeme príjemný pobyt

Predám farebné jazierkové rybičky, koi-kapre, karasy,
poradím pri zakladaní jazierka a chove.
Taktiež predám stavebné rezivo, dosky, laty, hranoly.
Kontakt: KOVÁČ František, Dlhá 31, LOZORNO
Tel.č.: 0903 825 378
|9|
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Centrum
kultúry
Lozorno

NOVÝ

KURZ

SPOLOČENSKÝCH
TANCOVmarca 2012
od 6.

PRE VEĽKÝ
ÚSPECH NOVÝ
TANEČNÝ
KURZ

Už ste si niekedy povedali, že do ďalšieho
plesu sa musím naučiť lepšie tancovať?
Teraz máte príležitosť!
Centrum kultúry pripravuje na termín
od marca KURZ SPOLOČENSKÝCH
TANCOV.
Máte možnosť sa naučiť pekne tancovať
alebo vylepšiť svoje tanečné schopnosti
v takých tancoch ako sú:
anglický valčík, viedenský valčík,
foxtrot, tango, polka, čača, jive,
blues, salsa a iné.
Kurzom vás budú sprevádzať diplomovaní učitelia spoločenských tancov František Koiš s dcérou Lindou.
Čaká vás 10 lekcií. Stretávať sa budete
raz do týždňa (v utorok) po 60 minút.
Prvá hodina je 6. marca 2012
o 17:45 h. Prihlasovať sa treba v pároch.
Cena za osobu (platí sa na prvej lekcii):
- dospelí: 70 €
- mládež do 18 rokov: 60 €
Prihlasovanie najneskôr do 5. 3. 2012
na adrese: centrum.kultury@lozorno.sk.

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

Živý dôkaz toho, že láska k prírode a kráse nás neopustila.
a snívame, čo všetko sa dá ešte urobiť,
aby sa stal ten náš bližší svet krajším.
Jednohlasne sme sa zhodli, že našu aktivitu vystihuje výrok francúzskeho filozofa
a spisovateľa Voltairea :„ Il faut cultiver
notre jardin“, v preklade : „ Je potrebné
starať sa o našu záhradu“. Starať sa o svoju záhradu, či predzáhradku je prirodzené. Starať sa o svoje je nám dané geneticky, ale dbať na to, čo presahuje tvoju vlastnú záhradu znamená množiť krásu a šľachtiť dušu. Niet nad slová velikánov. Stali sa pre nás inšpiráciou a dopomohli k vytváraniu predstáv do budúcna. Nechceme
dosiahnuť niečo nemožné, či príliš zaťažujúce. Boli by sme radi, keby sa k nám pridávali aj iné rodiny, respektíve zakladali niečo podobné vo svojom okolí, a tak
prispievali nie len k nádhernému prostrediu
našej dediny a ekologickému životnému
štýlu, ale aj k upevneniu medziľudských
vzťahov vzájomnosti a spolupatričnosti.

Celých osem rokov strávených na ekologickom gymnáziu ma učili, ako prejaviť
úctu k prírode, šetrne sa o ňu starať a mať
ju rád. Hlbší zmysel poučiek a výkladov
našich profesorov sa mi však dostal pod
kožu najmä v priebehu posledných troch
rokov. Troch rokov existencie združenia
s názvom Zorech.

vatelia susedných ulíc a miestna škôlka,
ktorým by sme sa chceli touto formou poďakovať za ich ústretovosť a spoluprácu. Taktiež nesmierna vďaka patrí Petrovi Osuskému, majiteľovi záhradkárstva,
ktorý nám nezištne pomáhal a stal sa našim členom. No čo je najdôležitejšie, veľká
vďaka patrí obecnému úradu, ktorý dopomohol ku skrášleniu a bezpečnosti Orechovej ulice výstavbou parkoviska.
Je nádherné spolu kráčať životom a nechávať za sebou kvitnúce stopy ...
Paulína Vatrtová
foto: pv

Už túto jar budete mať možnosť pridať sa
k nášmu projektu „Tisíc a jedna sakura pre
Lozorno“ a tak zvečniť radostnú udalosť
svojho života prostredníctvom zasadenia
si svojej vlastnej sakury, japonskej čerešne
s nádhernými ružovými kvetmi (napríklad
Prunus serrulata Kanzan alebo viac previsnutý druh Kiku-Shidare Sakura). Dve
už sú zasadené v záhrade miestnej škôlky
a s dovolením obecného úradu by sme radi
skrášlili aj „Kozinec“.
Dúfame, že sa k nám pridá čo najviac nadšencov, tak ako to doteraz urobili oby-

Prečo práve názov Zorech? Odpoveď
nájdete, ak sa vyberiete počas prechádzky
smerom na Orechovú ulicu pri miestnej
škôlke. Naskytne sa vám príjemný pohľad
na pokus o súhru človeka s okolím. A to
všetko vďaka Zorech-u - voľnému združeniu milovníkov prírody z Orechovej ulice
a okolia, ktorú tvorí 6 rodín.
Jeho vznik bol veľmi spontánny. Jedného
pekného dňa hodil Jozef K. očko na brehy potoka a rozhodol sa ich pokosiť. Zrazu sa to doteraz nikým nepovšimnuté
priestranstvo stalo objektom zveľaďovania. Skrášľovanie nášho okolia, najmä
zanedbaného začiatku ulice pri škôlke, prebieha v podobe pravidelných brigád dva – trikrát do roka, pričom financie nadobúdame zo spoločného fondu, do ktorého každý z členov dobrovoľne pridáva 10 eur mesačne. Veľkým
brigádam predchádzajú spoločné posedenia, kde plánujeme, diskutujeme
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Z denníka obecnej polície
dozrenie z TČ krádeže vlámaním.
- Hliadka OP prevzala oznámenie o ležiacej osobe v ul. Spojná. Na mieste hliadka zistila, že osoba javí známky značného požitia alkoholických
nápojov. Na základe zistení bola osoba dopravená do miesta pobytu a odovzdaná do starostlivosti spolubývajúceho v ul. Záhradkárska.

Január 2012:

December 2011:
- Službukonajúci príslušník OP prevzal oznámenie o existencii videonahrávky na verejnej
sieti o protiprávnom konaní žiakov ZŠ v obci
Lozorno a jej katastri. Preverovaním oznámenia a vyťažovaním osôb bolo zistené, že sa jedná o osoby maloleté (12 -14 r.), ktoré v zmysle
z.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch §-u 5 odst.1
nie je možné prejednať v priestupkovom konaní. Vec bola odovzdaná starostovi obce
k ďalšiemu riešeniu.
- Hliadke OP bola oznámená krádež strelnej
zbrane z RD v ul. Riadok. Preverovaním bolo
zistené, že zbraň nebola riadne zabezpečená
proti odcudzeniu v zmysle zákona o zbraniach
a strelive. Vec bola odovzdaná PZ SR ako podozrenie z trestného činu.
- Na základe oznámenia hliadka OP vykonala preverenie nelegálneho odberu el. energie
v ul. Jelšová. Preverením bolo zistené, že k nelegálnemu odberu nedochádza a odber el. energie
je zabezpečený pomocou predlžovacieho kábla
z RD. Nakoľko predlžovací kábel mal na viacerých miestach porušenú izoláciu, bol majiteľ vyzvaný k odstráneniu kábla.
- Službu konajúci zamestnanec OP prevzal
oznámenie o dopravnej nehode pri f. Karovič. Na mieste bolo zistené, že sa jedná
o vozidlo BMW 320d s poškodenou ľavou
stranou vozidla a aktivovanými airbagmi.
Vo vozidle sa nik nenachádzal. Na miesto bola
privolaná hliadka ODI Malacky.
- Občianka N.Š. z ul. Jelšová oznámila fyzický
útok a spôsobené zranenia osobami, vzhľadom
pripomínajúcim osoby sympatizujúce s hnutím SKINHEADS. Preverovaním bolo zistené,
že oznámenie sa nezakladá na pravde a k zraneniu poškodenej prišlo počas dopravnej nehody vozidla BMW 320d. Zistenia boli odovzdané
príslušníkom PZ SR.
- Hliadke OP oznámil zamestnanec
pohostinstva „Na Štadióne“, že dňa 16.12.
počas prevádzky pohostinstva odcudzil NP
z výherného automatu finančnú hotovosť vo
výške 160€. Kontrolou záznamu kam. systému
bolo zistené, že páchateľom je Z.A. z ul. Jelšová.
Pátranie po osobe v mieste pobytu a v obci bolo
neúspešné. Vec bola odovzdaná OO PZ ako po-
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- Službu konajúci člen OP prevzal oznámenie
o strate 3 psov v súvislosti s oslavami Nového roka. V jednom prípade sa hliadke podarilo
strateného psa zaistiť.
- Hliadka prevzala oznámenie majiteľky predajne potravín HUŤAN o aktivácii zabezpečovacieho zariadenia, po príchode hliadky OP na miesto hliadka zistila vlámanie do predajne. Žiadne
osoby nezistila. Privolaná hliadka PZ vec prevzala ako podozrenie krádeže vlámaním.
- Hliadka OP prevzala oznámenie o ležiacej osobe v priestore Športového námestia. Na mieste
bolo zistené, že sa jedná o J.D. z ul. Družstevná,
ktorý si sťažoval na bolesti dol. končatín. Hliadka zaistila prevoz osoby do miesta trv. pobytu
a osobu odovzdala do starostlivosti syna.
- Hliadka OP na základe žiadosti OO PZ
preverila oznámenie o pohybe 3 osôb v ul.
Záhradkárska, na mieste osoby zistené neboli. Oznamovateľ osoby nepoznal, ani ŠPZ vozidla, ale uviedol, že osobám oznámil skutočnosť,
že privolal hliadku PZ.
- Hliadka prevzala oznámenie o úmrtí občana
v priestore Športového námestia. Na mieste
hliadka zistila, že sa jednalo o J.D. z ul.
Družstevná. Hliadka až do príchodu hliadky OO PZ zabezpečila VP a reguláciu dopravy,
do vykonania ohliadky tela nebohého a jeho
odvozu pohrebnou službou hliadka OP spolu
s hliadkou OO PZ vykonala stráženie tela nebohého. K úmrtiu osoby došlo bez cudzieho zavinenia.
- Hliadka OP prevzala oznámenie občana o aktivácii zabezpečovacieho zariadenia neobývaného RD v ul. Hlavná. Preverovaním okolia RD
neboli zistené žiadne osoby. Bližšou ohliadkou
boli zistené stopy pokusu o vniknutie do RD.
- Počas kontroly obce v nočných hodinách boli
zistené v neosvetlenej novostavbe RD 3 osoby,
hliadka vykonala preverenie osôb a zistila, že sa
jedná o majiteľa nehnuteľnosti.
- Počas hliadkovej služby v obci v čase 02,15
bolo v areály Centra kultúry zistené vozidlo ISUZU spolu s posádkou, kontrolou osôb
a vozidla neboli zistené odcudzené veci; jednalo sa o J.D. z ul. Hlavná a M.R. z ul. Potočná,
narušenie objektu CK zistené nebolo. Dodatoč.
kontrolou budovy v nasled. dňoch bol zistený
pokus o vlámanie do CK neznámou osobou.

- Počas hliadkovej služby boli v ul. Hasičská zistené 2 osoby rušiace VP, osoby boli hliadkou
poučené o správaní sa v čase nočného kľudu. Osoby sa za svoje správanie hliadke
ospravedlnili.
- 15.1. Hliadka o 20,15 OP zistila počas
hliadkových služieb aktiváciu zabezpečovacieho
zariadenia objektu COOP Jednota preverovaním nebolo zistené narušenie objektu, o zistení bola informovaná vedúca predajne.
- 16.1. hliadka OP preverovala zistené osoby ponúkajúce služby podomovým predajom,
hliadka zistila, že sa jedná o zamestnancov
Energetického centra, osoby boli poučené
o spôsobe preukazovania totožnosti občanom
obce a o VP v obci.
- 18.1. hliadka zistila vozidlo a vodiča v ul. Staničná, ktorý nie je držiteľom vodičského osvedčenia na vedenie motorových vozidiel, vec bola
oznámená príslušníkom PZ.
- 24.1. hliadka počas hliadkovej služby zistila
v čase 02,40 hod. neosvetlené vozidlo s osádkou, pri pokuse o kontrolu osádky vodič hliadke
OP ušiel mimo obec.
- 25.-26-1. V súvislosti s informáciami o rušení
VP počas distribúcie humanitárnej pomoci občanom a rozhodnutia starostu obce hliadky OP
vykonali kontrolu v CK počas distribúcie potravinovej pomoci občanom, hliadkami OP neboli
zaznamenané rušenia VP.

Súčinnosť s PZ SR.
- príslušník OP vykonal súčinnostné stretnutie s členmi OP Pl. Štvrtok, kde boli získané
poznatky ohľadom pravdepodobných pôvodcov
čiernych skládok v katastri obce Lozorno.
- V súčinnosti s KP OR PZ bolo vykonané zistenie a následné zaistenie podozrivého vozidla
ŠPZ – ČR v obci Lozorno.
- V súčinnosti KP OR PZ MA bolo na základe
zistení hliadok OP Lozorno vykonané príslušníkmi PZ SR zaistenie odcudzenej zbrane v obci
v mesiaci December 2011 a zároveň bola zaistená ďalšia strelná zbraň, následne boli osoby predvedené a proti týmto osobám vznesené obvinenie vo veci nedovoleného ozbrojovania a krádeží vlámaním do RD v obci Lozorno
a okr. Malacky.
V mesiaci Január 2012 počas hliadkových
služieb pokračovali príslušníci OP v kontrole miest, kde sa stretávajú podozrivé a závadové osoby a podozrivé mot. vozidlá. Výsledky týchto kontrol sú priebežne monitorované,
skompletizované a odovzdané ako podklad
príslušníkom KP PZ SR. k odhaľovaniu trestnej
činnosti v obci.
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Činnosť Dobrovoľného obecného hasičského
zboru v Lozorne

Touto cestou by sme chceli oboznámiť občanov s činnosťou Hasičského zboru počas
roka 201. Aby bolo verejne známe, že to nemajú ľahké – je potrebné počas celého roka
sa starať o techniku aby bola schopná zásahu, zároveň pripravovať členov ako zásahové družstvo v prípade požiaru. Absolvovali
sme námetové cvičenie, ktoré sa konalo vo
výrobných podnikoch pre Volkswagen, školenie obsluhy hasičskej zásahovej techniky
a aj výcvik s dýchacími prístrojmi vo výcvikovom stredisku Polygón Nafta Gbely, ktoré je potrebné na ochranu dýchacích ciest
zasahujúcich hasičov. V letných mesiacoch
bolo treba pripraviť Okresnú súťaž v previerke pripravenosti všetkých hasičských
zborov v okrese Malacky, a treba spomenúť
aj účasť na kultúrnych podujatiach, napr. na
sv. Floriána -patróna hasičov, ale aj na cirkevných obradoch (Veľká noc, Ducha) a zároveň stretnutie s hasičmi z družobnej organizácie Prusinovice z Českej republiky. Zároveň chceme pripomenúť, že v tomto roku
sa predseda našej organizácie Jaroslav Urban starší dožil životného jubilea - 60 rokov.
Pri tejto príležitosti mu bol udelený titul
a medaila Zaslúžilý člen Dobrovoľnej
požiarnej ochrany Slovenskej republiky

a zápis do Pamätnej knihy, čo je najvyššie ocenenie za jeho obetavú prácu, ktoré
môže byť udelené. V roku 2011 naša zásahová jednotka hasičského zboru zasahovala len dvakrát, pričom viacej zásahov v našej obci nebolo. To podľa nás svedčí o dobrej prevencii, týkajúcej sa ochrany pred požiarmi. Záver roka sme zavŕšili Výročnou
schôdzou, kde sme zhodnotili celoročnú
činnosť zboru, ale aj zvolili staro-nový výbor
Zboru, ako aj jeho predsedu a veliteľa. Dalo
by sa písať o činnosti zboru aj viac, nakoľko
činností bolo ešte omnoho viac, ako tu
uvádzame. Nevieme, či by to nezabralo aj
dve strany LOZORSKÉHO SPRAVODAJA!
A aj preto by bolo vítané, keby do nášho
zboru prišla aj mládež, aby sa zbor omladil
mladou krvou a bolo komu odovzdať skúsenosti a časom mal kto prevziať tento zbor.
Predseda Jaroslav Urban str.

Oznam hasičského zboru Lozorno
Chceme aj touto cestou, prostredníctvom Lozorského spravodaja, oznámiť občanom, že v roku 2012 sa budú vykonávať protipožiarne preventívne kontroly rodinných domov a bytových domov
(bytoviek) v oblasti Za štrekou a bývalých vojenských bytoviek
počas celého roka, a to u právnických aj fyzických podnikajúcich
osôb, nakoľko táto povinnosť obci vyplýva zo Zákona 314/2001
o požiarnej ochrane*, ako aj z Vyhlášky 121/2001 o prevencii
ochrany pred požiarmi**. Obec ako celok je kontrolovaná Štátnym požiarnym dozorom, či túto činnosť vykonáva a z uvedenej
činnosti sa robí oficiálny zápis. Účelom tohto oznamu je dosiahnuť
patričnú informovanosť a hladký priebeh činnosti, aby kontrolné
skupiny mohli túto kontrolu vykonať a občania im to umožnili.

Takáto kontrola je veľmi užitočná aj pre samotných občanov,
pretože kontrolné skupiny ich upozornia na nedostatky, ktoré
by im mohli zapríčiniť požiar a tým by došlo k vážnam škodám
na majetku - čo by bol v dnešnej dobe veľmi drahý špás. Preto je
dôležité takýmto problémom predchádzať a využiť aj túto cestu umožniť kontrolným skupinám vykonať spomínanú kontrolu.
Preventivár obce,
Jaroslav Urban starší
* v zmysle zákona 314/2001 § 23 písm.A
** § 24 a § 43 Vyhlášky 121/2002
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Klub turistov Lozorno
Kalendár turistických akcií na rok 2012
marec

apríl

4.3.2012
8.-11.3.2012
18.3.2012
1.4.2012
15.4.2012
28.4.2012

máj

jún

1.5.2012
8.5.2012
19.5.2012
2.6.2012
7.-10.6.2012
24.6.2012

28.6-1.7.2012
júl

2.-20.7.2012
15.7.2012

august

1.-5.8.2012

12.8.2012
18.8.2012
29.8.-2.9.2012

september 15.9.2012
30.9.2012
október

5.10.2012
14.10.2012
20.10.2012

november 4.11.2012
17.11.2012
december
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23.12.2012
31.12.2012

Silvester tradične
na Skale
Klub turistov pri ŠK Lozorno má peknú tradíciu - každý rok na Silvestra poriada slávnostný výstup na Skalu.
Tak tomu bolo i posledný rok . Ako vždy sme sa ráno zišli na priehrade. Keď sme začali počítať počet účastníkov, pri čísle nad 80
sme skonštatovali, že má zmysel túto akciu organizovať.
Máme radosť, keď môžeme spoločne urobiť pre svoje zdravie,
i zdravie druhých, niečo užitočné zábavnou formou. Na Skale
v dobrej nálade pri spomienkach na uplynulú sezónu a vtipoch
nám naša členka Anka Hájková zarecitovala básničku, chlapi
zaspievali. Tak sme sa v dobrej nálade vrátili na priehradu.
Nakoľko bolo dobré počasie, ešte sme chvíľu posedeli, zaspievali si,
popriali veselého Silvestra a rozišli sme sa domov.
Klub turistov Lozorno
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Zimná príprava v plnom prúde

Po krátkej sviatočnej prestávke sa všetky
naše tímy pod vedením svojich trénerov
pustili do zimnej prípravy, ktorá prebieha na futbalovom ihrisku a v školskej telocvični. Mládežnícke mužstvá sa pripravujú v telocvični a prípravu im dopĺňajú rôzne halové turnaje. Aj v tomto roku
obsadzujeme všetky kategórie, t.j. ml.
prípravka, st. prípravka, ml. žiaci a star-

ší žiaci. Žiaci sa zúčastnili dvoch väčších
turnajov v Dome športu na Rača cup, kde
v konkurencií ligových a druholigových
tímov obsadili 3.miesto! Ani na turnaji
v Malackách, kde sa stretli najlepšie
mužstvá z okresov Malacky, Pezinok a Senec, sa naši žiaci nestratili a obsadili celkovo druhú priečku. Prípravkári taktiež
potvrdzujú svoju dobrú formu a na turnaji najlepších tímov z Bratislavského
regiónu obsadili 3.miesto. Mladší prípravkári sa zlepšujú od zápasu k zápasu
a ich snaha bude určite čoskoro ocenená
víťazstvami. Mužstvá sa zúčastnia aj
ďalších turnajov: mladšia prípravka
dostala pozvánku na turnaj do Trnavy
a Hodonína, ml. žiaci do Stupavy. Zároveň naše mužstvá hrajú aj Zimnú halovú ligu, kde st. prípravka a starší žiaci sú
na prvých miestach. Seniori začali prípravu v domácich podmienkach pod vedením trénera Tibora Horváta. Do mužstva
postupne pribúdajú aj noví hráči, ktorí,
ako pevne veríme, budú posilami pre náš
tím v ťažkých zápasoch v jarnej časti sú-

ťaže, ktorá začína 17. marca. Príprava
pokračuje vo februári sústredením v Starom Smokovci a prípravným zápasom
v Spišskej Novej Vsi. Záver prípravy
s prípravnými zápasmi znova v našich domácich podmienkach.
Veríme, že všetky naše mužstvá sa dobre pripravia na jarnú časť svojich súťaží
a budú dobrou hrou a výsledkami robiť
radosť svojim fanúšikom.
Na záver by sme chceli poprosiť všetkých fanúšikov, ale aj obyvateľov Lozorna, aby prispeli 2% z daní, o ktoré sa
v tomto roku uchádza aj Občianske združenie ŠK Lozorno, futbalový oddiel,
Športové námestie 657, 90055 Lozorno,
IČO: 42181534. Toto sú údaje potrebné na
vyplnenie vyhlásenia. Tlačivo si môžete
vyzdvihnúť u ktoréhokoľvek člena futbalového výboru alebo na štadióne, prípadne vám ho môže poskytnúť vaša mzdová
účtovníčka. Ďakujeme vám!
Vladimír Rybár

Vianočný turnaj v stolnom tenise 2011
Ako pravidelne ku koncu roka, aj tentokrát náš stolnotenisový oddiel zorganizoval tradičný vianočný turnaj v stolnom tenise. Zabehnutý termín „na Štefana“ sme museli prepustiť našim kolegom
z oddielu ŠKST Bratislava, ktorí práve v ten
deň organizovali turnaj družstiev na vysokej
športovej úrovni. Tam sme mohli vidieť širšiu špičku slovenského stolného tenisu. Aj
napriek tomu, že sme termín presunuli na
pracovný piatok 30.decembra, zúčastnilo sa
ho 25 hráčov, prevažne z Lozorna, Rohožníka, Jabloňového a Bratislavy. Tentoraz sme
zvolili model turnaja trocha iný, ako v minulosti. Vytvorili sme jednu kategóriu, pretože
prevažná väčšina štartujúcich bola registrovaná. Po rozdelení do skupín a následných
súbojoch z nich napokon vzišla finálová osmička. Aby si hráči dosýta zahrali, vytvorila sa ešte takzvaná skupina útechy v počte
osem pretekárov. V tejto skupine útechy sa
body z predchádzajúcej skupiny zaratávali

a napokon vzniklo následné poradie:
1. Nerád Ľuboš, Lozorno
2. Borko Ľuboš, Bratislava
3. Jánoš Anton, Lozorno
4. Marek Jakub, Lozorno
V takzvanej hlavnej súťaži sa body taktiež
zaratávali z predchádzajúcej skupiny a po
úporných bojoch vzniklo toto poradie:
1. Kovanič Kristián, Lozorno
2. Kovanič Vilo, Lozorno
3. Vincek Tomáš, Rohožník
4. Bernát Braňo, Rohožník

Myslíme si, že všetci účastníci turnaja sa
dôkladne športovo vyžili, pretože každý si
zahral minimálne 10 zápasov a práve o toto
nám v prvom rade išlo.
Hráči umiestnení na pódiových priečkach
v obidvoch skupinách obdržali pamätné
diplomy a medaile a víťaz hlavnej súťaže
aj putovný pohár. Turnaj mal veľmi dobrú
športovú úroveň, na ktorej sa organizačne
podieľali členovia nášho stolnotenisového
oddielu. Taktiež treba vysloviť poďakovanie
výboru ŠK Lozorno za vytvorené podmienky pri organizovaní tohto turnaja. Osobitné
poďakovanie patrí sponzorovi – firme Berto, ktorá dokázala svojimi vynikajúcimi výrobkami uspokojiť žalúdky všetkých vyhladovaných pretekárov.
Rudolf Sirota
predseda stolnotenisového oddielu
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Správy od Slovenského rybárskeho
zväzu v Lozorne
a Bertovič, ktorých majiteľom chcem týmto poďakovať.

Máme za sebou ďalšiu rybársku sezónu.
Tá nás zaskočila hneď zjari veľkým množstvom uhynutých rýb, ktoré sme museli
pracne z vody povyťahovať a odstrániť. Po
rozbore vody aj samotných rýb sa zistilo, že
svoju úlohu zohrali dva nepriaznivé faktory - niektoré násadové ryby boli choré a o
ostatné sa postarala voda, ktorá mala zvýšený obsah dusičnanov a dusitanov. To znamená, že vo vode sa nachádzala močovka,
ktorá síce v malom množstve rybám nevadí, ale choré ryby to nezvládli. Našťastie
má naša priehrada dva prítoky a tak sa nám
voda čoskoro vyčistila.

Vlaňajší rok nám priniesol peknú
rybársku sezónu, pretože takmer celé leto
bolo príjemné počasie a určite súhlasíte s tým, že relax pri vode je na nezaplatenie. Koncom roka nám náladu trocha pokazilo Povodie Dunaja oznamom o vypúšťaní
priehrady z dôvodu revízie, menších opráv
a údržby. Boli sme teda nútení spraviť niečo
na záchranu rýb a jedna z možností bol výlov. Ten sme sa síce pokúsili spraviť, ale podobne ako naši predchodcovia zo štátneho
rybárstva v Stupave sme pohoreli. Priehrada sa nedá celá vypustiť a na tak veľkej rozlohe sa výlov jednoducho nedá urobiť. Prácu nám komplikovalo veľké množstvo blata, ktoré je na dne nádrže, zatopené kore-

ne a kamene, o ktoré sa nám zachytávala
sieť. Priehrada bola stavaná ako zásobáreň
vody na závlahy, nie na komerčný rybolov
ako rybníky s čistým a rovným dnom, kde
sa ryby chovajú. Keďže nám ryby ostali vo
vode takmer všetky, dohodli sme sa s povodím na riešení. Pred hrádzou sme vybudovali provizórne hradenie, aby sme zvýšili
hladinu a tým ryby uchránili pred úhynom.
Teraz nám už len zostáva dúfať, že nám celý
rok takto prežijú. Priehradu máme síce vypustenú, ale práca okolo nej nás čaká aj tento rok. Naplánovali sme si viacero brigád
na potoku aj na priehrade. Chceme trochu
zveľadiť rybársky areál aj okolie brehov, aby
sme si aj v budúcnosti mohli užívať nádherný oddych pri vode .
Chlpek Dušan, foto: chd

Od mája 2011, kedy sme usporiadali rybárske preteky pre dospelých, už pretieklo
veľa vody v našom potoku. Zjari sme sa pokúsili rozbehnúť rybársky krúžok pre deti,
ale plán bohužiaľ už po dvoch dňoch zlyhal.
Preto sme sa snažili vynahradiť to deťom
aspoň na pretekoch, ktoré nám vyšli - čo sa
účasti aj počasia týka. Zohnali sme ceny nielen od sponzorov, ale prispel nám aj obecný
úrad, takže sme mohli oceniť všetkých malých pretekárov, ktorí niečo chytili. V priebehu roka sme potom odpracovali na priehrade veľa brigádnických hodín, a to hlavne pri čistení okolia od smetí a opravou rybárskeho areálu. Vymenili sme konštrukciu
aj strechu prístreškov a poopravovali sme
aj lavičky a stoly, ktoré to už potrebovali.
V lete sa do zveľaďovania v rybárskom areáli zapojili aj naši turisti, ktorí vďaka príspevkom od obecného úradu a firiem Karovič
a Elektro Haramia vybudovali tanečný parket aj s prístreškom. Turisti taktiež vybavili a vybudovali elektrickú prípojku, ktorá poslúži všetkým akciám na priehrade. V lete sme pre všetkých našich spoluobčanov usporiadali rybárske hody, ktoré nám konečne vyšli aj vďaka peknému
počasiu. Na počúvanie aj do tanca nám hrala
country kapela Sláva Krča, ktorú nám dohodila pani Hurajová. Sponzorovaním tejto
akcie nám pomohli firmy Elektro Haramia
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