Spravodaj obce Lozorno

ročník XI : číslo 3 : máj/jún 2013

zadarmo

Tvorba pre mňa znamená radosť, slobodu a uspokojenie
V Lozorne na Karpatskej ulici býva šikovná osôbka Slávka Toscherová, ktorá rozvinula svoju záľubu do podoby úspešnej značky Hogo Fogo, pod ktorou nájdete rozmanité
ozdoby do vlasov. Jej výtvory ste mohli vidieť ako doplnky na prehliadkach viacerých
módnych návrhárov.
Prečo tvoríte práve ozdoby do vlasov?
Vyrábam to, čo sama veľmi rada nosím.
Akosi nezámerne som sa so svojou tvorbou
ocitla na vlne súčastných módnych trendov,
takže to, že sa čelenky ujali, bola číra zhoda
okolností.
Kde beriete inšpiráciu na svoju tvorbu?
Na túto otázku vám odpovedať vlastne neviem. Mne to ide akosi samo. Všímam si, čo
ženy nosia, premýšľam, čím to rozvinúť, čo
by ich ženskosť ešte zvýraznilo.
S akým materiálom pracujete?

Ako si spomínate na svoje začiatky s vyrábaním čeleniek?
Som mamou dvoch malých detí, ktoré mi
už len tým, že sa narodili, nepriamo umožnili venovať sa tomu, čo ma skutočne baví.
Až pri nich, doma, na materskej, som postupne našla priestor „pre seba“. Vzdelaním
som pôvodne historik umenia, pred materskou som pracovala ako výskumný pracovník na SAV. Mojou špecializáciou boli dejiny
architektúry rodinných domov a víl. Popri
práci však času na koníčky nebolo.
Pochádzam z výtvarníckej rodiny, takže
moje smerovanie má určitú vnútornú logiku. Brošne a čelenky som začala vyrábať
najprv pre seba, potom ako darčeky
pre kamarátky ... následne sa udalosti dali
lavínovito do pohybu a moja značka Hogo
Fogo bola na svete. Cítim sa šťastná a ob-

Milí Lozorňania, v posledných
dvoch mesiacoch sa v našej obci
udialo veľa zaujímavých podujatí a dostali sme toľko príspevkov,
že Vám prinášame výnimočné,
rozšírené vydanie. Prajeme Vám
príjemné čítanie a krásne chvíle
počas leta.
red.

darená, že môžem robiť to, čo ma nesmierne baví. Leví podiel na uskutočnení tohto
sna má Facebook a Sashe.sk. Internet je
dobrým sluhom a relatívna sloboda, ktorú
prináša, môže do veľkej miery za obrovský
boom hand made značiek. Táto priaznivá
vlna umožnila tvorcom virtuálne vystúpiť
zo svojich dielní na verejnosť a čo je podstatné, priniesla dostupnosť akéhokoľvek
materiálu, ktorý je, minimálne pri mojej
tvorbe, určujúci.

Venujem sa rozmanitým kolekciám: od
striedmej decentnej klasiky, cez plesovú
a svadobnú líniu, letné kvetinové a ovocné
kreácie až po extravagantné kúsky. Používam pierka, textilné a umelé kvetiny, umelé
plody, stuhy a rozmanité látky. Všetko je dovolené. Z korálok a vznešených materiálov
zas vyrábam luxusné elegantné ozdoby pre
špeciálne príležitosti. Ešte musím dodať, že
nerobím len čelenky, ale i rôzne spony, či
náušnice. V neposlednom rade aj tzv.: „fascinátory“– veľké ozdoby do vlasov vhodné
na svadbu či inú príležitosť, kde chce nositeľka zažiariť.
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- +421 905 912 976
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.
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
Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 24.04.2013
potrubia – 340 tis.eur)
Stavba + projekt+ prúd – 400 tis. bez DPH
117 eur na 1 EO (nízka cena)
OZ v Lozorne berie na vedomie závery
prezentácie Prof. Ing. M. Drtila PhD. z
Fakulty Chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava a otázku finacovania
dobudovania 4. Linky ČOV odročuje na
zasadnutie OZ, predmetom ktorého bude
schvaľovanie rozpočtu na r. 2014 .
OZ v Lozorne schvaľuje poskytnutie dotácie pre ŠK Lozorno vo výške 15 000EUR z
rozpočtu obce.
A ) OZ v Lozorne schvaľuje dodávateľa –
spracovateľa PHSR (plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja) obce Lozorno na
r. 2014 - 2020 spoločnosť Allexis Bratislava
vo výške fa ALLEXIS Bratislava, Staré Grunty 1/B, 5 000EUR bez DPH )
B) OZ v Lozorne schvaľuje dodávateľa –
spracovateľa PHSR (plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja) obce Lozorno na
r. 2014 - 2020 spoločnosť QM, Ing. Frolich, ul. A. Rudnaya 205/18/7, Prievidza
5 200 EUR bez DPH.
OZ v Lozorne berie na vedomie Zápisnicu
z revízie knižného fondu obce Lozorno
predloženú Ing. Romanom Kvankom.
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne súhlasí
s uzatvorením zmluvy fa CESTY Nitra a.s.
ako dodávateľa stavby „Rekonštrukcia
ciest v obci Lozorno“ na základe VO
a výberového konania v celkovej výške
198 600EUR vrátane DPH.
Zároveň OZ v Lozorne schvaľuje čerpanie rezervného fondu na bežné výdavky
(opravy ciest) podľa §10 odst. 8 zákona
č. 583/2004 Z.z. ohľadom na zlý stav
miestnych komunikácií po zimnej údržbe.
Prof. Ing. Miroslav Drtil PhD, Fakulta
Chemickej a potravinárskej technológie,
STU Bratislava prezentoval súčasné zaťaženie ČOV a dôvody pre jej rekonštrukciu.
ČOV Lozorno je látkovo preťažená a z tohto
dôvodu je potrebná rekonštrukcia vodnej
linky. Na vyriešenie problému s kalom prezentoval viaceré alternatívy - odvoz tekutého kalu na ČOV Devínska Nová Ves , alebo
odvoz odvodneného kalu do Prieval, čo by
vyžadovalo zakúpenie a montáž odstredivky kalu na ČOV Lozorno.
Ekonomika rekonštrukcie :
Najúspornejší variant – technológia (stroje,
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Je nutné začať s čerpaním úveru na rozšírenie MŠ, nakoľko jeho čerpanie bolo odsunuté už 3x.
Ing. M. Beleš – predniesol stav vykonaných
prác na stavbe MŠ Lozorno a na koľko má
fa RESTAV Žilina finančný deficit, predložila na podpis Dodatok č. 1 k zmluve o dielo,
podľa ktorej budú vystavované čiastkové
faktúry.
A) OZ v Lozorne OZ schvaľuje dodatok č. 1
k zmluve o dielo s fa RESTAV ŽILINA,
B) OZ v Lozorne schvaľuje začatie čerpania
úveru od PRIMA banky určeného na rozšírenie pavilónu MŠ pre 20 detí a súhlasí s
čiastkovou úhradou vykonaných prác vo
výške max. 70% z doposiaľ vykonaných
prác fa RESTAV Žilina. (doposiaľ preukázateľné náklady a viac práce predstavujú
20414EUR x 70% = 15 000EUR).
OZ v Lozorne súhlasí s odpredajom obecných pozemkov pod stavbou (súpisné
č. 900) vo vlastníctve žiadateľa, p.č. 235/33
a 235/34 vo výmere 602m2 za cenu
10 EUR/m2. Ďalej OZ v Lozorne súhlasí s
predajom parcely – verejného priestranstva
pred stavbou p.č. 8890/695 a 674/12 vo
výmere 547m2 za 10 EUR/m2. Prístupnosť
chodníka pre verejnosť bude riešiť kúpno
predajná zmluva s tým, že tento chodník
musí zostať verejne prístupný (zriadenie
vecného bremena, ktorému zodpovedá
právo prechodu)! Pozemok p.č. 8890/697
vo výmere 261 m2 je možné iba prenajať,
avšak tento prenájom je v kompetencii ŠK
Lozorno. Ide o predaj pozemkov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj časti
obecného pozemku parc.č. 8857/1, odčleneného podľa GP č. 4/2013 ako parcela č.
8857/76 o výmere 187m2 /priľahlý pozemok/ do bezpodielového spoluvlastníctva
manželov- kupujúcich Mariána Biháriho
a manž. Renáty Biháriovej, bytom Jelšo-

vá 880/15, 90055 Lozorno v zmysle ust. §
9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov v cene 10 EUR/m2, určenej dohodou
oboch zmluvných strán. Žiadatelia požiadali o majetko-právne usporiadanie užívaného
pozemku- priľahlej plochy, ktorá bola zastavená v minulosti pôvodnými vlastníkmi nehnuteľnosti a ktoré v dobrej viere menovaní
užívajú ako svoje vlastníctvo.
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku parc.č. 8857/1, odčleneného
podľa GP č. 37/2012 ako parcela č. 8857/8 o
výmere 77m2 a parcela č. 8857/75 o výmere 186m2 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov- kupujúcich Zdena Zemana
a manž. Anny Zemanovej, bytom Jelšová
879/17, 90055 Lozorno v zmysle ust. § 9
a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
v cene 3,32EUR/m2- pozemok pod stavbou (parc.č. 8857/8) a v cene 10 EUR/ m2priľahlý pozemok/dvor (parc.č. 8857/75).
Ide o pozemky, ktoré svojím umiestnením
a využitím tvoria neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou kupujúcich, ktorí ju doposiaľ
v dobrej viere užívajú ako svoje vlastníctvo.
Cena je 2550 EUR + DPH, teda 3060EUR.
V prípade, ak by sme išli na základe rozhodnutia OÚŽP Malacky posudzovať vplyvy
ZaD č.4 na ŽP, stálo by nás toto posudzovanie po zisťovaní cca 19 000EUR bez DPH a
9 – 15 mesiacov práce. Takto by sme chceli
ZaD č.5 ukončiť v 6/2013.
OZ v Lozorne schvaľuje predloženú cenovú
ponuku 2 550 + DPH za Zmeny a doplnky
ÚPN obce Lozorno č.5, predloženej fa Siebert a Talaš.
Starosta predniesol návrh riešenia potrebnej rekonštrukcie 70 ročnej budovy ZS.
Starosta - je nutné vykonať aj prekládky
prípojok inž. sietí jedná sa o pouličné stĺpy
rozvodu el. prúdu....
Info o nutnosti zriadenia tlakových staníc
na ul. Karpatská a Zvončínska za účelom
dosiahnutia vyššieho tlaku vo vodovodnom
potrubí.
Predpokladané náklady cca 7 000EUR - spolufinancovanie, predpokladané náklady celkom cca 21 000EUR.
Info o nutnosti výmeny nového služobného
motorového vozidla v spol. s r.o. Lozorno za
pôvodné vozidlo Citroen Berlingo.
Je nutná výmena tohto vozidla, nakoľko je
veľmi poruchové a opotrebované.
pokračovanie na str. 3
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Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 22.05.2013
OZ v Lozorne berie na vedomie vzdanie sa
poslaneckého mandátu PhDr. Oľgy Božecovej na volebné obdobie 2011 – 2014.
OZ v Lozorne berie na vedomie zloženie
sľubu Ing. Jany Ragasovej po uvoľnenom
mandáte doterajšej poslankyne PhDr. Oľgy
Božecovej.
a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prebytok
hospodárenia v sume 7 082,33 €, zisteného
podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov previesť do rezervného fondu.
b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra za rok 2012.
c) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu audítora za rok 2012.
Obec Lozorno plánuje v blízkej dobe vybudovať miestnu komunikáciu - pokračovanie
ul. Zvončínska v obci Lozorno a uvedený
pozemok p.č. 9307/32, ktorý ma záujem
obec získať formou zámeny od pôvodných
vlastníkov, tvorí sučasť plánovanej miestnej
komunikácie, ktorej plocha bude vyasfaltovaná a zabezpečí prístup k rodinným domom v danej lokalite.

Druhá strana získa pozemky parc.č.
9375/10, 9307/42, 9307/43, 9307/44 spolu v rovnakej výmere, ktoré obec nevyužíva
a funkčne tvoria príslušenstvo k nehnuteľnostiam v podielovom spoluvlastníctve
Bernarda a Jana Hurbaniča.
OZ schvaľuje zámenu nehnuteľností v kat.
úz. Lozorno, zameraných podľa geometrického plánu č.17/2013, vyhotoveného
geodetom M. Žigom, IČO: 14023679 tak,
že doterajší vlastníci Bernard Hurbanič,
bytom Lozorno č. 64 v podiele ½ a Ján
Hurbanič, bytom Lozorno č. 203 v podiele
½ odovzdajú do výlučného vlastníctva Obce
Lozorno pozemok, parcela KNC č. 9307/32orná pôda o výmere 145 rn2 na jednej strane a Obec Lozorno odovzdá Bernardovi
Hurbaničovi, bytom Lozorno č. 64 v podiele
½ a Jánovi Hurbaničovi, bytom Lozorno č.
203 v podiele ½ pozemky parcela registra
C-KN Č. 9375/10- ostatná plocha o výmere 87 rn2, ďalej parcela registra C-KN č.
9307/42- orná pôda o výmere 13 rn2, parcela registra C-KN č. 9307/43- orná pôda
o výmere 24 m2 a parcela registra C-KN č.
9307/44- orná pôda o výmere 21 m2. Zámena uvedených nehnuteľností sa uskutoční bez vzájomného finančného vyrovnania
a v súlade s §9a, ods.8, písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien
a doplnkov.
OZ v Lozorne schvaľuje dodávateľa – spracovateľa PHSR (plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja) obce Lozorno na r. 2014

- 2020 spoločnosť QM, Ing. Frölich, ul.
A.
Rudnaya
205/18/7,
Prievidza
- 5 200EUR.
OZ v Lozorne schvaľuje úpravu časti ZS
(bývalá očná ambulancia) pre zubnú lekárku (MUDr. Kanasová) a internistu (MUDr.
Kubička) vo výške 3 500 EUR.
OZ v Lozorne nesúhlasí s odpredajom časti obecného pozemku Petrovi Jančíkovi a
manž. Eve, ul. Jasovská č. 45, Bratislava,
p.č. 674/1 vo výmere cca 6m2.
Starosta informoval OZ že prišlo k prerušeniu el. vedenia v objekte píly P.F.A. spol.
s.r.o., teda k odstaveniu splaškovej prečerpávacej stanice. Bolo treba urýchlene vyriešiť napojenie na nový prívod el. energie z
dôvodu samostatného merania a majetkoprávne vysporiadať pozemok pod prečerpávacou stanicou.
Informácia o nákladoch na rekonštrukciu
cesty Zvončínska ul. (vodovodné uzávery,
prekládka elektrických stĺpov, zhutnenie
povrchu...)
Informácia o problémoch pri výstavbe –
rozšírení MŠ Lozorno. Návrh na odstúpenie
od zmluvy s dodávateľom stavby, fa RESTAV Žilina.
OZ v Lozorne navrhuje odstúpenie obce
Lozorno od zmluvy s fa RESTAV riešiť na
zasadnutí OZ , dňa 28.5.2013 o 19,00 hod.

Siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne - 03.06.2013
A) OZ v Lozorne súhlasí s odstúpením
od zmluvy s fa RESTAV, Pri Rajčianke
2897/37, 010 01 Žilina z dôvodu podstatného porušenia zmluvy.
B) OZ v Lozorne súhlasí s doplatením fa č.
13008, 13009 (spolu 5274,96EUR) a fa č.
13012 (4 725,04EUR) do celkovej hodno-

ty 10 000EUR vrátane DPH. Zároveň OZ
podmieňuje vyplatenie sumy 10000EUR,
prehlásením fa Restav Žilina o vysporiadaní
finančných nárokov na prácach vykonaných
na diele do 3.6.2013
C) OZ v Lozorne súhlasí s uzavretím novej
zmluvy týkajúcej sa dostavby „Prístavby pa-

LETNÉ KURZY PLSTENIA
PRE DOSPELÝCH A STARŠIE DETI
V CENTRE KULTÚRY LOZORNO
20.07.2013 od 9:00 do cca 15.00 hod.
31.08.2013 od 9:00 do cca 15.00 hod.

vilónu MŠ pre 20 detí“ s fa H.L. stav Lozorno, zastúpenej p. Miroslavom Hurbaničom
v celkovej výške 134 885,66EUR vrátane
DPH. Návrh novej zmluvy bude dopracovaný a podpísaný po zapracovaní pripomienok OZ, najneskôr však 11.6.2013.

Pozývame vás na RYBÁRSKE HODY, ktoré budú dňa
27.júla 2013 od 16:00 hod.
na priehrade Lozorno.
Občerstvenie (rybacie špeciality) a hudba sú zabezpečené!

Plstiť budeme z merino vlny dámske letné a zimné klobúky. Prineste si väčšiu plastovú
misku, mydlo, uterák cca 50 x 100 cm, staršie hodvábne šatky, resp. ich zvyšky, hodvábne
nite.
Merino vlnu si budete môcť kúpiť priamo na kurze (100 g stojí 5 EUR). Kurzovné upresním podľa počtu účastníkov. Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0903 284 202,
alebo na ida.martakova@ gmail.com
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Prvé sväté prijímanie

V nedeľu 12. mája 2013 prijalo v našej farnosti sv. Kataríny Alexandrijskej 25 detí Prvé
sväté prijímanie. Prosme za tieto deti, aby Pán Boh požehnával ich a aj ich rodičov a aby čo
najčastejšie pristupovali k sviatosti Eucharistie a čerpali silu z Krista.
Foto: Dominika Libantová

Kurz spoločenských tancov pokračuje

Oznamujeme záujemcom, že od polovice septembra bude v CK Lozorno opäť pokračovať Kurz spoločenských tancov. Prihlásiť sa môžete na
adrese: centrum.kultury@lozorno.sk.
Cena za kurz (10 lekcií) je 70 EUR na osobu. Vyučovať sa budú tance: anglický valčík, viedenský valčík, foxtrot, tango, polka, caca, jive, blues,
salsa a iné.

Pár našich

Spoločenské okienko

porekadeu
a prísuoví
Huadný jak mlynárová slépka
Švec chodzí bosky
Je vypasený jak starinec (starinec – obecné
pašovisko)

Zomreli

Vyžraný jak zub
Ucíska sa k vječímu hrantu
Prsí sa, jaký je ešče chuap
Chvála na ulici, hovno v truhlici
Tak je chudý, aj za bičem by sa prezlékeu
Škaredze hledzí, ale dobre myslí
Temu nic dobré z očí nehledzí
Co suníčko ukázauo, mjesíček donéseu
Zapociu sa, až mu po rici stekauo
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OZNAMY OBCE

Hauptvogel Alojz
Bystroňová Katarína
Valentová Anna

Dôrazne prosíme občanov, aby separovaný odpad do kontajnerov správne
ukladali a dodržiavali systém a usmernenia, ktoré sú na kontajneroch. Je
to veľmi jednoduché: papier – modrý
kontajner, plasty – žltý kontajner, sklo
– zelený kontajner.
Nie je možné, aby sa napr. v modrom
kontajneri nachádzali plasty a iný komunálny odpad ako papier.

Narodili sa
Pussová Natália

92 rokov
60 rokov
81 rokov
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Ďalšia vydarená akcia
a pri zhotovení pódia nám veľmi pomohol
pán Anton Zeman. Takisto pani Zlatka Škopeková sa pričinila sponzorsky - napiekla
pagáčikov a manželky mužského zboru napiekli zákuskov na pohostenie účinkujúcich
a hostí. A v neposlednom rade už tradične
na všetkých podujatiach ako moderátorka
bola pani Adrika Jánošová. Za to im všetkým patrí srdečná vďaka.
Samozrejme že všetkých, ktorí sa podieľajú
na podujatiach, nemožno vymenovať, ale
môžeme povedať, že v našej obci je veľa
ochotných ľudí, ktorým záleží na kultúrnej
a športovej činnosti.

V minulom Spravodaji sme oznamovali,
že 26.5.2013 bude v našej obci vystúpenie
folklórnych zborov, čo sa aj uskutočnilo.
Táto akcia bola nad očakávanie úspešná.
Nakoľko v našej obci nič v takom rozsahu dávno nebolo, mali sme obavy z malej
účasti, lebo zorganizovanie takej akcie si
vyžaduje veľké úsilie i nemalé náklady. Ale

môžeme konštatovať, že sála bola zaplnená.
Na vystúpení účinkovali naše tri zbory
a mali sme prizvaných hostí: Kuklovský
zbor, zbor Dolno Orešanka a Skalický
krúžok. Vystúpenia mali vysokú úroveň, čo
nás milo prekvapilo, ako i všetkých hostí.
K zvládnutiu tejto akcie nám finančne pomohol Obecný úrad, tiež pán Ján Karovič

Ak zhodnotíme kultúrne dianie v našej obci,
či už to bola fašiangová zabíjačka, Deň matiek, turistický Lozorský okruh, tieto zbory
a veľa drobných kultúrnych akcií v Centre
kultúry, vďaka ochotným ľuďom máme bohatú činnosť, čo pozitívne hodnotia ľudia
z iných dedín, ktorí sa na týchto
podujatiach zúčastňujú.
Milan Havel, kultúrna komisia
Foto: Vojtech Valach
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Tvorba pre mňa znamená radosť, slobodu a uspokojenie
dokončenie zo str. 1
Kde by si dámy, dievčatá mohli vaše výrobky kúpiť?
Galériu mojich čeleniek je možné vidieť na
www.sashe.sk/liza. Prípadne sa môžu zastaviť u nás doma.

Ako dlho sa tejto tvorbe venujete?
Ako som už vravela, čelenky som začala robiť na materskej. Sú to cca 2 – 3 roky. Je to
skôr hobby, ktorému som schopná venovať
len toľko času, koľko mi dovolia deti a moja
profesia.

grafie sprevádzajú tento rozhovor.
Máte aj vy konkrétne rada čelenky?
Samozrejme. Veď som ich začala robiť pre
seba.

Čo vám dáva táto vaša záľuba?

Čomu sa venujete vo voľnom čase?

Hogo Fogo tvorba pre mňa znamená
radosť, slobodu a uspokojenie. Veľkým,
a do istej miery nečakaným prínosom, sú
obohacujúce ľudské kontakty, ktoré život s
čelenkami a brošňami prináša. Z mnohých
nositeliek sa postupom času stali milé kamarátky ... niektoré z nich dokonca „mojimi“ fotografkami či modelkami.
Z viacerých spomeniem fotografky Evelyn Benčičovú a Martinu Matt Ježovú
(mmjfoto.blogspot.com), ktorých foto-

Samotná tvorba je doslova moja voľnočasová aktivita. Takže na vašu otázku odpovedám, že vo voľnom čase sa venujem mojej
značke Hogo Fogo. Okrem toho chodíme
radi s deťmi do prírody – veď Lozorno je
z tohto hľadiska ideálnym domovom. Žijeme tu veľmi radi.

Unikátne múzeum v Lozorne

Rozhovor pripravila Veronika Grófová
Foto: archív ST

Prázdninová
knižnica 2013
Pozývame Vás aj toto leto súťažiť o knižné
ceny, ktoré venuje starosta obce.

Priestor bývalých kasární v lesíku pri priehrade v Lozorne sa zmenil na krásne Múzeum
historických vozidiel. Jeho areál je obľúbenou
medzizastávkou na pravidelných zrazoch veteránov a milovníkov starých vozidiel.
Foto: J.Haramia
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Tešíme sa na Vás v Obecnej knižnici v Lozorne od 1.7.2013 do 31.8.2013 počas výpožičných hodín vždy v stredu a v piatok od
15:00 do 20:00 hod.
Roman Kvanka
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Súťaž mažoretiek v Sobotišti

V jednu peknú sobotu, konkrétne 27. apríla
2013 sa konala v Sobotišti súťaž mažoretiek.
Súťaže sa zúčastnilo 20 súborov zo Slovenska, Čiech a Moravy v celkovom počte 326
súťažiacich.
Naše mažoretky išli na súťaž plné elánu a
odhodlania zmerať si svoje schopnosti s
ostatnými dievčatami a mali pripravených

päť choreografií: sólo, duo, trio, malá formácia a veľká formácia. Práve táto veľká
formácia sa umiestnila najlepšie - len o malilinký kúsok nám unikla medaila – skončili
sme na peknom štvrtom mieste.

Keďže sa priblížil koniec školského roka,
chcela by som mojim dievčatkám popriať
krásne prázdniny plné nových zážitkov a už
teraz sa teším na september, keď sa znova
stretneme.

Priniesli sme si ale pamätný pohár za účasť
na súťaži a tiež upomienkové predmety.

Dana Hurbaničová, vedúca krúžku mažoretiek
Foto: DH

No to najcennejšie, čo si môžeme zo súťaží
vždy priniesť, sú nápady, skúsenosti a veľa
zážitkov.
Touto cestou by sme chceli posmeliť dievčatá, ktorým sa tento šport páči, aby prišli na
náš nábor, ktorý sa uskutoční v septembri
(konkrétny termín bude oznámený v ďalšom vydaní Spravodaja). Potrebovali by
sme hlavne posilniť kategóriu junioriek, t.j.
dievčatá vo veku 12 – 14 rokov a tiež kategóriu senioriek, t.j. dievčatá od 15 a viac
rokov.

Zájazd do Krakova
Naša organizácia SZŤP v Lozorne naplánovala v rámci kultúry v dňoch 26.4 –
28.4.2013 trojdňový zájazd do Krakova s 35
členmi organizácie. No nechceli sme obísť
ani naše krásne Slovensko, tak prvá zástavka bola v Terchovej, v rodisku Juraja Jánošíka. V múzeu sme si prezreli dokumentárny
film o Jánošíkovi a o Terchovej. Jej okolie
je obklopené Kysuckou vrchovinou a na jej
hrebeňoch bol ešte sneh.
Odtiaľ naša cesta pokračovala do Starej
Bystrice. Je to malá dedinka, ale s úžasnou
stavbou. Orloj, ktorý je postavený na námestí, sme všetci obdivovali. V roku 2003
pristúpila obec k výstavbe turistickej atrakcie Slovenského orloja. Po všetkých pekných
dojmoch a nezabudnuteľných poznatkoch
naša cesta pokračovala do dedinky Zákopčie, do hotela Severka, ktorý sa nachádza
v krásnom horskom prostredí. Nadchlo
nás veľmi pekné ubytovanie, okolie hotela
a milý personál. Po dobrej večeri sme ešte
posedeli pri vínku.

do Krakova, kde je veľa krásnych kultúrnych
pamiatok.
Previezli sme sa elektromobilom po celom
meste a obdivovali sme a počúvali sprievodcu, ktorý nám rozprával o dejinách kultúrnych pamiatok. Mesto je obklopené krásnymi parkami, kde je veľmi veľa ľudí, ktorí
do nich chodia oddychovať. Navštívili sme
aj kráľovský hrad Wawel, múzeum, námestie, ktoré sa volá Hlavný rýnok - a tam ozaj
bolo čo pozerať. Krakov je krásne starobylé
mesto, ale museli sme ho už potom opustiť.
V neskorých večerných hodinách sme sa
vrátili do hotela, kde nás čakala dobrá večera.

Deň tretí – nedeľa, to sme sa rozlúčili s hotelovým personálom a naša cesta viedla do
Oravíc na termálne kúpalisko. Cestou sme
sa ešte zastavili v Zázrivej, kde sme si kúpili výborné výrobky zo salaša. Po vykúpaní
sme osviežení nasadli do autobusu naspäť
do Lozorna.
Bol to pekný zájazd, na ktorý tak skoro nezabudneme a tešíme sa na ďalší.
Zlatica Škopeková, predsedníčka ZO v Lozorne
Foto: Vojtech Valach

Kaplnka sv.Kingy, Soľná baňa Wielička.

Na druhý deň, v sobotu, sme skoro ráno odchádzali do Poľska, do Soľnej bane Wielička,
ktorá je na svete jediná svojho druhu. Nevedeli sme, čo nás čaká, ale tých 820 schodov
do hĺbky 135 metrov sme všetci zvládli. Aj
naša najstaršia členka, ktorú sme obdivovali. Klobúk dolu, pani Eliášová. Sprievodca
nás oboznamoval s prácou a utrpením ľudí,
ktorých veľkými pomocníkmi boli kone.
Nakoniec nám vyrazilo dych, keď sme v tej
hĺbke uvideli kaplnku sv. Kingy, založenú v
r. 1896, v ktorej sa stále poriadajú sv. omše.
Po prehliadke nás banským výťahom povyvážali na nádvorie, odkiaľ sme pokračovali
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Športové hry Jednoty dôchodcov Slovenska,
okresu Malacky v Lozorne

Dňa 16. mája 2013 prispel každý svojou
troškou do mlyna – na našej senior akcii
JDS, ktorej sa zúčastnilo okolo 350 ľudí.
Zahájenie bolo na priehrade a odtiaľ väčšina
seniorov išlo na malú turistickú vychádzku
na Nový svet, odkiaľ je nádherný výhľad
na celú obec a do širokého okolia. Odtiaľ sa
šlo pešo na ihrisko ŠK Lozorno. Cestou si
obzreli obec, preto sme mali v predošlom
čísle Spravodaja požiadavku v zmysle úpravy predzáhradok a čistoty našej obce, čo sa
aj splnilo. Za to patrí vďaka Obecnému úradu a všetkým vám, ktorí ste sa o to pričinili.
Prítomní seniori zo siedmych organizácií
boli nadšení a my sme zostali hrdí na našu
dedinku pod horami.
Na ihrisku bolo oficiálne privítanie našim
starostom a ostatnými predstaviteľmi JD
a po prestávke na obed začali samotné súťaže. Pre náladu aj do tanca vyhrávala kapela.
Táto mimoriadna akcia by nebola uskutočniteľná bez našich sponzorov, ktorým patrí
úprimná vďaka: f. Elektro – Haramia, Karovič, Poľovné združenie Lozorno, PD Lo-
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zorno, ŠK Lozorno, Čebo – Ing. Ivan Bočev,
Čukan Ľubomír, Bertovič Miroslav, Eliáš
Štefan, Šimek Igor, Šprinc Štefan, Jánošová
Marta, Hurbanič Miroslav, Mundok Alojz,
Kovanič Miroslav, Ondriáš Štefan.
Vďaka patrí hasičom za požičanie stolov
a lavíc, ZŠ za stupne víťazov.
Ďalšie poďakovanie patrí našim členkám,
ktoré venovali zákusky a slané pečivo na
pohostenie i do bufetu, tiež obsluhujúcim
v bufetoch a mužom pri príprave stolov,
stánkov a vytyčovaní smeru disciplín.
Maximálna ochota bola pri zabezpečovaní
tričiek s logom Lozorna u Obecného úradu
a nášho člena Vojtecha Valacha všestranne
zainteresovaného do prípravy disciplín, ako
aj členky Márie Lančaričovej.
Keďže hladné žalúdky je potrebné nasýtiť,
chopili sa toho naši skúsení gulášmajstri,
ktorí sa prekonali nad očakávanie. Ščasný
Milan s manželkou, Drahoš Ján, Havel Milan. A zlatý klinec programu – Adrika Jánošová, ktorá dodala celému priebehu punc.

Ďakujeme za fantastickú atmosféru – ani
teraz sa nezaprela.
Bolo by určite potrebné vymenovať ochotných ľudí pri prípravách i počas priebehu
podujatia, ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o jeho úspech.
Lozorno sa v nasledujúcich disciplínach
umiestnilo takto:
Štafeta 50 m – muži: 3.miesto (Kimlička,
Pálka, Valach)
Štafeta 50 m – ženy: 2.miesto (Ritomská,
Kimličková, Urbaničová)
Štafeta 3x50 m s vajíčkom: 1.miesto (Kimlička, Ritomská, Valachová)
Ostatné disciplíny boli: hod granátom – cieľ,
hod do koša, hod valčekom, hod loptičkou
do vedra a kop loptou do brány. Tu sme dali
prednosť našim súperom.
Anna Hájková, JDS
Foto: V. Valach, L. Hájniková, B. Hurajová
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Svätý Florián

vyhnutný pre život, dokázal aj škodiť. Dôkazom toho je aj to, že už v časoch Rímskej
ríše (476 zánik Západorímskej ríše, 1453
zánik Východorímskej ríše) existovali špeciálne cvičení vojaci, ktorých by sme dnes
nazvali požiarnikmi. Avšak ohňu sa pripisovali aj magické účinky a podľa našich predkov mal aj očistnú funkciu, ako napríklad
pri neutralizovaní negatívnych síl, liečení,
pracovných zvykoch, spaľovaní zomrelých
a podobne. Zaujímavosťou je, že pec ako
sídlo ohňa bola posvätným miestom a preto bola jedným z najdôležitejších miest
v dome. Zvykom bolo, že každý nový člen
gazdovstva, či už človek alebo zviera sa jej
musel dotknúť.

Tohto roku si pripomíname 123. výročie
(1890) založenia hasičského zboru v Lozorne. Ide o vôbec najstarší verejný dobrovoľný
spolok v obci, ktorý bol založený notárom
Homokym.
Podľa dochovaných záznamov sa obyvatelia obce hojne zúčastňovali na podujatiach
organizovaných týmto spolkom, ako napríklad prvé verejné cvičenie či nákup novej
striekačky.
K požiarnikom neodmysliteľne patrí oheň
a požiar, pred ktorým nás chránia, ale aj ich
patrón, sv. Florián.
Oheň vzbudzoval od nepamäti úctu u ľudí,
ale aj strach, pretože okrem toho, že bol ne-

Ľudia taktiež verili, že oheň je hmotný,
že má svojho duchovného dvojníka (všetko
živé a neživé malo v pôvodných predstavách
dušu), ktorého je potrebné si udobriť, či zabezpečiť ochranu a to obetami, modlitbami,
svätými obrázkami (sv. Florián, sv. Agáta)
alebo vyobrazeniami na priečeliach domov,
pečatiach, erboch a sochách. Ako ochranné prvky sa okrem zobrazenia sv. Floriána
používali aj symboly slnka a ohňa. Jednalo
sa o mágiu podobnosti, keďže znázornením niečoho, čoho sa ľudia báli alebo mali
v úcte sa zabezpečovala ochrana majetku
a vlastných životov. Ako obety ohňu slúžili
napríklad mlieko, vajce, kúsok chleba,
či troška z pripraveného jedla. Je zrejmé,
že sv. Florián nebol tým jediným, kto chránil našich predkov, avšak neskôr sa stal dominantným elementom. A kto to teda bol?
Svätý Florián sa narodil v 3. storočí v dnešnom Rakúsku a radíme ho do skupiny
Štrnástich svätých pomocníkov. Žil za vlády cisára Diokleciána, ktorý vydal protikresťanské edikty (nariadenia), na základe
ktorých sa snažil vyhnať a zbaviť kresťanov
v Rímskej ríši. Kresťania sa stali vydedencami. Mnoho z nich bolo uväznených, avšak
občas sa našli jedinci, ktorí sa im snažili pomôcť. Jedným z nich bol i sv. Florián, vte-

dy ešte rímsky legionár a taktiež kresťan.
Podľa legendy bol veľmi schopným vojakom
a v armáde rýchlo napredoval, dokonca trénoval vojakov – požiarnikov. I keď bol vojakom, v prvom rade bol kresťanom, preto
sa svojim spolupútnikom snažil všemožne
pomáhať i za cenu vlastného uväznenia.
Nakoľko odmietol zaprieť Ježiša Krista,
bol mučený a popravený a to tak, že mu na
krk priviazali mlynský kameň a hodili ho
do rieky Enže. Iná verzia uvádza, že sa ho
najskôr snažili upáliť, ale Rimania sa zľakli
jeho posledných slov, či skôr vyhrážky: „Ak
to urobíte, na plameňoch vyjdem do neba“,
a preto ho radšej hodili do rieky. Jeho mŕtve
telo vyplavila voda, kde ho našla jedna
vdova, ktorá ho dala pochovať pri Linzi na
mieste neskoršieho kláštora, v meste, ktoré nesie jeho meno: Sankt Florian. Podľa
jednej z legiend jeho telo nebolo roztrhané
dravcami, keďže ho strážil orol. Od tejto
chvíle sa osud sv. Floriána spája s vodou
a preto je aj ochrancom pred záplavami
a utopením. Najčastejšie býva vyobrazený
ako rímsky vojak so zástavou v ruke, vedrom s vodou a niekedy orlom. Orol (aquila)
bol aj symbolom na štandardách rímskych
légii. Je očividné, že len veľmi ťažko sa dá
zistiť, ako to s ním v skutočnosti bolo, pretože väčšina príbehov o jeho živote pochádza z neskorších období. Cirkev si dodnes
pripomína jeho pamiatku, a to 4. mája,
lebo tento deň sa pokladá za deň jeho smrti
(r. 304).
Dá sa povedať, že nielen život, ale i smrť
sv. Floriána sú opradené mnohými tajomstvami a dnes sa už nedozvieme, kde sa
naozaj narodil, či koho zachránil, pre koho
sa obetoval a ani ako to nakoniec bolo
s jeho smrťou. Dôležitejšie je, že dal ľuďom
vieru v existenciu niekoho, kto má moc
ochrániť nielen ich majetky, ale aj život pred
nevyspytateľným ohňom.
Denisa Lehmanová
Foto: archív DOHZ, Julo Nagy a SV

Brigáda hasičského zboru, približne rok 1988
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Zo života našej školy

Najpočetnejší detský čitateľský maratón
„Čítajme si...“
Aj v tomto školskom roku sa spojili deti na
Slovensku pri čítaní kníh a pokúsili sa prekonať minuloročný rekord. Cieľom projektu
je podporiť čítanie u detí a návštevy knižníc, ponúknuť médiám opäť tému čítania...
Organizátorom podujatia je Unicef – Linka
detskej istoty. Pokus o prekonanie rekordu
sa konal dňa 4. júna 2013 v čase od 9.00
hod. do 15.00 hod. Každé dieťa prečítalo
jednu stránku knihy a podpísalo sa do formulára na mieste akcie. Bolo to podmienkou pre uznanie účasti na rekorde. Pokus
o ustanovujúci rekord skončil o 15.00 hod.
nahlásením počtu zúčastnených detí pracovníkovi Linky detskej istoty. Čítanie bolo
realizované v čase akcie simultánne, naraz
na viacerých miestach. Počty čítajúcich detí
v čase akcie sa sčitovali. Naša škola prispela k vytvoreniu nového rekordu počtom
195 čítajúcich detí! Všetkým žiakom ďakujeme a už teraz sa tešíme na prekonávanie
tohto rekordu v školskom roku 2013/2014!

Oslava MDD u nás

Súťažili sme v spelovaní

Piatok 31. mája 2013 sme sa rozhodli venovať našim deťom a ich sviatku. Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí sme
pre žiakov našej školy zorganizovali výchovný koncert pod názvom Eco Natur, kde im
bolo hudobnou formou pripomenuté, ako
veľmi je dôležité chrániť prírodu a správať
sa k nej ohľaduplne. Následne sme pokračovali akciou „Čo vieš o lese“, kde učitelia
na jednotlivých stanovištiach overovali ale
i dopĺňali vedomosti žiakov o lese a živote
v ňom. Učitelia mali pre žiakov pripravených 15 stanovíšť napr. Strom - list - kvet
- plod, Lesné plody, Huby, Liečivé rastliny,
Lesná zver, Vtáci, Včelie kráľovstvo, Mravenisko, Hory Slovenska, Turistické značky,
Obratnosť v lese, Orientácia v lese, Chránené rastliny a živočíchy, Lesní škriatkovia
a Les. Touto akciou sa nám podarilo splniť
náš didaktický zámer, hravou a nenásilnou
formou nadobudnúť nové poznatky ohľadom ochrany prírody.

Po veľmi úspešných triednych kolách sa na
našej škole dňa 29. mája 2013 uskutočnilo
školské kolo anglickej súťaže v spelovaní
„Spelling Competition.“ Naši žiaci si zmerali
svoje sily v spelovaní (hláskovaní) anglickej
abecedy. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci od
štvrtého do deviateho ročníka. Spelovanie hlások si vyžaduje pohotovosť, rýchlosť a veľkú koncentráciu. Súťažiacim sa
v spelovaní darilo veľmi dobre, a za to boli
odmenení vyučujúcimi nielen jednotkou
z anglického jazyka, ale tí najlepší aj vecnými cenami.
Umiestnenie žiakov v I. kategórii: 1. miesto: Adriana Garajová 4.A, 2.miesto: Dajana
Hoozová 4.A, 3. miesto: Filip Morávek 4.A
Umiestnenie žiakov v II. kategórii: 1.miesto: Nina Tesariková 6.B, 2.miesto: Dominika Hojzáková 6.B
Umiestnenie žiakov v III. kategórii: 1.miesto: Lukáš Zeman 8.A, 2.miesto: Tomáš Ježo
8.A
Absolútni víťazi s počtom najvyššie
dosiahnutých bodov 122: Lukáš Zeman
a Adriana Garajová. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov
v štúdiu cudzích jazykov.
Exkurzia - ČOV Lozorno
Dňa 21. mája 2013 sa žiaci 6. a 7. ročníka
zúčastnili exkurzie do priestorov čističky
odpadových vôd v Lozorne. Cieľom bolo
prakticky sa oboznámiť s čistením odpadovej vody - konkrétne biologickým čistením
(pomocou baktérií). V súčasnosti je obrovský nedostatok pitnej vody, preto už v mladej generácii detí treba prehlbovať vzťah
k ochrane ŽP, k šetreniu toho, čo je nám
najvzácnejšie – VODA.
Exkurzia - jaskyňa Driny
Žiaci 2. a 3. ročníka sa v utorok 21. mája
2013 spoločne vybrali na exkurziu do
pokračovanie na ďalšej strane
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raznými zmenami a z toho dôvodu sme sa
rozhodli, že Vám v pravidelných intervaloch
budeme dopĺňať doslovné prepisy originálnej kroniky, ktoré nájdete v sekcii O škole.

dokončenie z predchádzajúcej strany
jaskyňe Driny. Pozorovaním prírodných
krás jaskyne si upevnili a obohatili svoje
vedomosti z prírodovedy a vlastivedy. Dozvedeli sa napríklad, že jaskyňa Driny je
kvapaľná jaskyňa v Malých Karpatoch a nachádza sa asi 2 km na juhozápad od Smoleníc v Smolenickom krase. Pozorne sledovali
aj pestrú prírodu so všetkými jej krásami.

Motýlia záhrada - rozlúčka
9. mája 2013 sme sa rozlúčili a pustili do
voľnej prírody naše prvé dopestované motýliky. Niektorým sa od nás nechcelo odísť,
ale nakoniec ich voľná príroda zlákala. Zamávali sme im a popriali pestrofarebný život.

Jarný náučný chodník
V utorok 14.mája 2013 sa žiaci II.stupňa
našej školy spolu s pani učiteľkami vybrali
na exkurziu do okolia Malého žitného ostrova. Nachádzajú sa tam stovky ostrovov
vytvorených spleťou mŕtvych ramien, ktoré
obkolesujú hlavný tok Dunaja. Tento ekologický systém vytvoril unikátne lužné lesy
v Strednej Európe. Biologická rozmanitosť
tunajších lužných lesov poskytuje vynikajúce podmienky na osvojenie vedomostí v oblasti botaniky, zoológie a ekologických vied.
Dúfame, že sa našim žiakom náučná prechádzka zameraná na spoznanie tajomného
života lužných lesov páčila a prišli domov
s veľkým množstvom zážitkov a nových poznatkov.

ktoré im zanechávali eko–odkazy ako napr.
Adela Banášová, Sajfa, Lukáš Latinák, Celeste Buckingham, Peter Cmorík, Nela Pocisková, chalani z Partičky, Zuzanam Smatanová.... Počas koncertu sa žiaci zapájali
do súťaží a boli štedro odmenení. V závere
akcie čakala našich žiakov autogramiáda.
Všetkým účinkujúcim, ale i pánovi Bc. Martinovi Kahanovi patrí naše veľké Ďakujeme
za podporu environmentálnej výchovy detí
interaktívnou a hravou formou.

Koncert Ecotour 2013
V pondelok 13. mája 2013 pripravilo občianske združenie STROM ŽIVOTA pre
žiakov našej školy bezplatný koncert zameraný na dôležitosť triedenia odpadu.
Hlavnou témou programu bola výroba
a separácia skla. V programe zazneli piesne
spievané Thomasom Puskailerom a program moderoval Martin Madej. V dokrútkach sa k tejto zaujímavo spracovanej téme
prihovárali našim deťom známe osobnosti,

História školy – digitálna kronika
Pred 82 rokmi sa začali zaznamenávať najvýznamnejšie udalosti našej školy do školskej kroniky. Škola si prešla viacerými vý-

Deň Zeme
Pri príležitosti sviatku „Dňa Zeme“ sa naša
škola zapojila do súťaže s rovnakým názvom. Vyhlasovateľom tejto súťaže bolo
Centrum voľného času v Malackách. Do
súťaže bolo zaslaných 272 prác z 15 škôl
okresu Malacky. Ocenených bolo 22 prác
a my patríme medzi nich. Zásluhu na tom
majú žiaci krúžku šikovných rúk spolu s
pani učiteľkou Skočdopole, ktorá tento
krúžok vedie. Touto cestou chceme oceneným zablahoželať a poďakovať všetkým,
ktorí sa do súťaže zapojili.
ZŠ Lozorno
Foto: archív ZŠ

Klebietky materskej školy
Medzi deti prišlo amatérske maňuškové
divadlo Stračia nôžka so zábavno-poučným predstavením klasickej rozprávky
O kozliatkach, pretvorenej do modernej
podoby. Krásne maňušky a kulisy vtiahli
deti do zvieracieho príbehu, v ktorom
každá postava svojim charakterom a prežívaním poskytla deťom poučenie do života.
Ich cieľom bolo, aby sa deti na príbehu
nielen zabavili, ale sa aj niečo naučili.
Zavítal medzi nás staručký majster kúzelník s magickým kufrom plným prekvapení. Z čarodejného kufra postupne vyberal
všetky kúzelné predmety, interaktívne
pristupoval k deťom a zapájal ich do
vystúpenia čarovaním, hrou a používaním
rôznych čarodejníckych zaklínadiel. Deti sa
tak na chvíľu stali kúzelníkmi a prežili šou
plnú zábavy a potešenia.
Májové divadielko priviezla deťom herečka Maja Velšicová s kolegom Miroslavom

Fančovičom. Pripravili si pre našich škôlkárov divadelné predstavenie pod názvom
Prasiatko Kvik a jeho priatelia. Prasiatko
Kvik deti zoznámilo so svojimi zvieracími
a rozprávkovými priateľmi, prezradilo deťom čo má rado, čo rado robí, zabavilo veselými pesničkami, rozosmialo i roztancovalo.
Príbeh prasiatka Kvik a jeho kamarátov bol
popretkávaný veselými pesničkami a náučným slovom. Predstavenie bolo plné kostýmových prevlekov, zábavy a poučenia.
V rámci environmentálnej výchovy učíme
deti poznať a rozumieť životnému prostrediu, mať vzťah k prírode a k miestu kde
žijú. Na Deň zeme sa deti zapojili do environmentálnej aktivity – čistenia brehov
nášho potoka od odpadkov v bližšom okolí
MŠ. Je to jedna z aktivít, v ktorej pomáhame prírode tam, kde si sama nevie pomôcť.
pokračovanie na ďalšej strane
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Vedieme deti k tomu, aby pochopili, že
každý sa môže pričiniť o to, aby naše okolie
bolo čisté a príjemné. Nazbierané odpadky
sme potom spoločne separovali. Všetkých
milo potešilo, že tento rok v porovnaní s minulými rokmi bolo už odpadu oveľa menej.

či babičky. Program bol pestrý a bohatý,
na záver boli mamičky obdarované maľovanými srdcami z polystyrénu.
Predškoláci vystúpili v CK Lozorno na
obecnej oslave Dňa matiek s pripraveným
pásmom. Venovali ho všetkým prítomným
mamám a tak ako každý rok boli milým
spestrením programu.
V polovici mája sme uskutočnili Prípravný
plavecký kurz na plavárni Malina v Malackách. Pod vedením trénerov si 26 detí
vo veku 5-6 rokov osvojovalo základné plavecké zručnosti. Deti absolvovali 5-dňový
tréning po 2 vyučovacie hodiny. Voda bola

výborná a každý deň sa všetci veľmi tešili.
Na konci obdržali Mokré vysvedčenia.
Deň detí sme pre nepriaznivé počasie nemohli uskutočniť na školskom dvore, kde
sme mali pripravené súťaže a zábavné hry.
Zábavné aktivity prebiehali v triedach.
Dobrá nálada vládla aj napriek upršanému
počasiu, deti prežili veselé dopoludnie plné
zábavy, hier a súťaží. Všetci účastníci obdržali medailu a sladkú odmenu.
MŠ Lozorno
Foto: Jana Uhliarová

Oslava Dňa matiek sa realizovala samostatne v troch triedach. V pripravenom
pásme dominovala téma matky a program
odzrkadľoval jej jedinečnosť a nenahraditeľnosť v živote dieťaťa. Na besiedku prišli
s mamami v hojnom zastúpení oteckovia,

Z pera našich mladých: Je skromnosť hodnotou pre dnešný svet?
Skromnosť. Nádherná vlastnosť. Vlastnosť, vďaka ktorej býva život častokrát krajší. Určite však patrí medzi vlastnosti minulých storočí. Alebo nie? Aj teraz sa nájdu
skromní ľudia? Naozaj sa medzi nami ešte
vyskytujú? Možno. A možno aj nie.
Čo vlastne znamená toto stále menej a menej používané slovo? V slovníku uvádzajú,
že synonymá k prídavnému menu skromný
sú nenáročný, jednoduchý, spokojný, prostý, ale aj chatrný či biedny. Čo však znamená toto slovo v praxi?
Skromný človek väčšinou robí veľké veci
a ani sa neprizná, že tej alebo tamtej veci
je autorom. Mnohokrát sa to dozvedáme
od jeho známych alebo príbuzných, ktorí
sa chcú pochváliť, aký výnimočný človek sa
nachádza v ich rodine. No a oni už skromní teda nie sú. Nestačí im fakt, že sa u nich
v rodine alebo blízkom okolí nachádza človek hoden chvály. Oni sa ním chcú pochváliť.
Skromnosť však nemusí spočívať iba v tom,
že sa niekto nepochváli svojou prácou. Môžeme si ju vysvetliť aj úplne inak. Môžeme
ju nájsť aj v jednoduchom životnom štýle
ľudí, ktorí, ako sa hovorí, by mohli žiť aj na
„vysokej nohe“. Ale oni sa radšej uskromnia
a namiesto blahobytu, ktorý by určite nič
dobré nepriniesol, si žijú jednoduchý život
plný lásky, šťastia a porozumenia. Veď pri
akom človeku sa cítime lepšie? Pri spokoj-
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nom, šťastnom, skromnom alebo pri multimilionárovi, ktorý sa svojím arogantným vystupovaním snaží zakryť svoje znechutenie
zo života?
Hodnoty dnešného sveta sa uberajú úplne
iným smerom ako hodnoty minulých storočí. V minulosti si ľudia najviac zakladali na
kresťanskej viere, morálke, pokojnom živote
v rodinnom kruhu a v neposlednom rade aj
na skromnosti. Dnes si mladý človek nehľadá
partnera, s ktorým by chcel prežiť celý život.
Teraz sa „nosia“ len krátke nezáväzné vzťahy.
Dnes sa na vrchole rebríčka drží kariéra spolu s peniazmi. Vôbec nikoho však nezaujíma,
koľkým ľuďom na ceste za svojou kariérou
sme ublížili. Nikto sa nezaujíma o budúcnosť. Žijeme len súčasnosťou. Však keď budeme
starí, tak sa o nás deti postarajú. Je tu však
obrovský problém. Aké? Žiadne. Prečo? Lebo
žiadne deti mať nebudeme.
V tomto materialistickom svete sa neoplatí byť skromný. Ľudia si myslia, že skromný
človek nič nedokáže. Nemá priebojnosť. Bojí
sa presadiť svoj názor. Nechce sa hádať a radikálne určovať pravidlá. Alebo aj keď toto
všetko dokáže, nepodpíše sa pod svoje dielo.
Nikdy sa nestane slávnym. Nezíska celosvetový úspech. Opak je však pravdou. Skromný
človek dokáže najviac zo všetkých. Nechá si
poradiť a na základe toho vylepší svoju prácu.
Dokáže na jednej veci pracovať aj celé roky,
kým nie je dokonalá. Nakoniec však, keď ju
predstaví a všetci uznajú, že je to úžasné,

len sa nesmelo usmeje a povie, aby nepreháňali. Mnohokrát sa stane aj celosvetovo
uznávaný.
Môžeme si hovoriť čo chceme, ale určite
každý z nás v kútiku duše túži po sláve alebo
aspoň po akom-takom úspechu. Poväčšine
sa ten úspech dostaví k človeku, ktorý sa
o úspech vôbec nepokúšal. Potichu, nenápadne si žil svoj jednoduchý, skromný život
a zrazu...
Poďme však aj k vyšším hodnotám. Pozrime sa na to zo stránky večnosti. Kto sa
ľahšie dostane do raja? Človek, ktorý
nikomu v živote nepomohol a všetkých len
okrádal alebo človek, ktorý dokázal veľké
veci a nikdy nimi neublížil iným? Myslím si,
že odpoveď je samozrejmá.
Každý z nás sa stále môže aspoň trošku
priblížiť k niečomu lepšiemu. Na skromnosti sa dá pracovať, vylepšovať ju. Preto
sa všetci snažme, aby sa skromnosť stala
aj našou čnosťou, s ktorou dokážeme oveľa
väčšie veci ako s pýchou. Nesmieme však
všade rozhlasovať, že sme skromní, lebo to
práve skromní nebudeme. Skromný človek
sa o svojej skromnosti musí dozvedieť z úst
iných. Nie zo svojich. Čo dodať? Skromnosť tomuto svetu naozaj chýba, ale je len
na nás, aby sa znovu stala často vyskytujúcou sa vlastnosťou dnešných ľudí.
Klára Hurbaničová, 17.r. (slohová práca)
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Kaleidoskop podujatí

11.mája 2013 sa 103 zaregistrovaných
účastníkov stretlo na podujatí Míľa pre
mamu v Lozorne. Deti v kočíku, pešo či
na bicyklíkoch spolu so svojimi rodinami
prešli trasu od priehrady Lozorno na Ranč
Abeland, kde ich už čakala malá odmena
a divadielko. Počasie nám opäť neprialo
a tak sa nemohli uskutočniť plánované aktivity – vozenie na poníkovi a streľba z kuše.
Napriek tomu verím, že tejto myšlienke
prejsť symbolickú míľu na znak úcty k svojej
mame zostanete verní aj po ďalšie roky. Za
pomoc pri organizácii ďakujeme mamičkám
z MC Muška, rodine Abelovej, McDonald´s,
OÚ Lozorno, Elektro - Haramia a všetkým
dobrovoľníčkam, ktoré pomáhali pri jej
priebehu.

V areáli školského ihriska bolo 2.júna 2013
veselo. Konala sa tam celoobecná oslava
Medzinárodného dňa detí. Nafukovacie
atrakcie boli pre istotu umiestnené v telocvični, lebo počasie si z nami zahrávalo,
ale ostatné hry a súťaže prebiehali vonku.
Deti si mohli zastrieľať z kuše alebo luku,
zahrať si pexeso, súťažiť v spoznávaní prírody a zvieracích stôp, vidieť ukážku výcviku poľovníckeho psa, zložiť skúšku odvahy
pri vnorení ruky do kýblika s neznámym
smradľavým obsahom, pozrieť si Divadielko pod Hríbikom s predstavením Poprepletko či nechať si „potetovať“ ruku pekným
obrázok. Pri každej disciplíne deti dostali
odmenu. Kto bol hladný, mohol si zakúpiť
aj občerstvenie a kto mlsný, cukrovú vatu.
Spoločnosť McDonald´s sa postarala o pitný
režim a rozdávala deťom džúsiky a balóniky.
Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí
nám pomáhali pri stanovištiach, Obecnému

úradu a f. Elektro – Haramia za finančnú pomoc, lekárni Verbena za malé darčeky, tiež
P. Mikuláškovi s manželkou a P. Uhrincovi.
Deti, o rok dovidenia!
bh
Foto: Janka Marťáková a Katka Straková

Foto: Paulínka Vatrtová a Janka Marťáková
12.mája 2013 sa v sále Centra kultúry Lozorno konala celoobecná oslava Dňa matiek. Naše mažoretky, deti z Materskej a Základnej školy Lozorno a miestne spevácke
zbory prispeli ku krásnej oslave a patrí im
za to veľká vďaka. Tiež ďakujeme aj nášmu
pánovi starostovi za kvety, ktoré venoval
všetkým prítomným ženám, tiež kultúrnej
komisii a Adrike Jánošovej za organizáciu
a moderovanie.
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Z denníka obecnej polície
dohovorom. (Na uvedenom mieste došlo ku
hádke medzi partnermi a následne k rozbitiu okna na dverách vodiča).
- Hliadka vykonala fyzickú kontrolu ul. Orechová pri vykládke materiálu pre stavbu
v MŠ. Takisto bola vykonaná bezpečnosť
v cestnej premávke v čase o 15:25, nakoľko
bol v priestore príjazdovej cesty k MŠ občan
Lozorna, ktorý svojim konaním pravdepodobne pod vplyvom alkoholu ohrozoval
cestnú premávku, ležal na ceste a odmietol
na žiadosť pracovníkov komunikáciu opustiť. Občan bol hliadkou z miesta vykázaný,
čo aj vykonal.

Apríl 2013
- Hliadka preverila oznámenie starostu obce
ohľadom nedovoleného vývozu smetí pri št.
ceste od Lozorna smer Malacky. Na mieste
boli prítomní zamestnanci firmy ELITECH,
sídlo Tlmače, ktorí uviedli, že na uvedené
miesto vyvážajú stavebnú suť a zeminu,
pričom to majú povolené p. Lazarom z PD
Lozorno. Bolo to dané na vedomie starostovi obce.
- Hliadka Obecnej polície v katastrálnom
území obce vykonala asistenciu záchranným zložkám pri dopravnej nehode dvoch
osobných motorových vozidiel na št. ceste
medzi obcami Lozorno – Jablonové.
- Na obecnú políciu bolo telefonicky oznámené spáchanie priestupkov proti majetku
podľa §u 50 ods. 1/Zák.č. 372/90 Zb. zák.
a proti občianskemu spolunažívaniu podľa
§u 49 ods. 1, písm. d/Zák. č. 372/90 Zb.
zák., ku ktorým malo prísť pred vrátnicou
PD Lozorno. Šetrením na mieste bolo zistené, že poškodená osoba vec oznamovať
nechce a vec teda bola vybavená na mieste

OP asistovala pri dopravnej nehode.
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- Hliadka preverovala telefonické oznámenie, že po Staničnej ulici sa pohybuje
neznámy muž na osobnom motorovom
vozidle zn.Fiat Punto a vodič by mal byť
pod vplyvom alkoholu. Hliadka uvedené
vozidla začala hľadať a spoločne so štátnou
políciou vozidlo našli na ul. Potočnej. Vodiča z vozidla si prevzala hliadka dopravných
nehôd OR PZ v Malackách.
- Hliadke obecnej polície bolo oznámené,
že pravdepodobne na rohu ul. Staničná
a ul. Nová ide z rodinného domu dym.
Hliadka po príchode na miesto zistila že,
syn majiteľky páli na dvore konáre. Domáci boli upozornení na to, že porušujú VZN
obce a aby oheň ihneď aj zahasili. Oheň
uhasili a bolo im oznámené, že keby sa to
opakovalo, dostanú pokutu v rámci zákona
o priestupkoch.
- Hliadka kontrolou kamery kamerového
systému zistila, že občianka z ul. Jelšovej
umiestňuje domový odpad mimo pristavené kontajnery ( na futbalové ihrisko v ul.
Jelšová cca 20 m od kontajnerov). Po dohovore osoba odpad odstránila.

Máj 2013

- Občianka Lozorna oznámila, že začal horieť stĺp el.vedenia na ul. Borovicovej, pričom uvedená skutočnosť bola preverená
a boli privolaní hasiči z HZZ Malacky a udalosť oznámená na poruchy ZSE.
- Hliadke oznámil občan Lozorna, že na ul.
Novej leží na zemi osoba pravdepodobne
pod vplyvom alkoholu. Hliadka na mieste
zistila, že sa jedná o občana Lozorna z ul.
Potočnej, ktorý si poranil hlavu, pričom
mu bola privolaná RZP. Po prevzatí muža
Rýchlou zdravotnou službou mu bol odvezený bicykel domov v súčinnosti s OO PZ
Stupava.
- Hliadka Obecnej polície vykonala asistenciu RZS pri zabezpečení prvej pomoci občana Lozorna, ktorý odpadol na štadióne pri
pozeraní futbalového zápasu. Menovaný po
ošetrení odmietol prevoz do l.nemocničnej
v Malackách a podpísal reverz.
- V čase o 01:30 h bola hliadka Obecnej polície požiadaná z OO PZ Stupava o spoluprácu pri preverovaní oznámenia ohľadom vlámania do osobného motorového vozidla na
nám.Sv. Kataríny, kde páchatelia boli vyrušení majiteľom vozidla. Vykonané pátranie
po páchateľoch s negatívnym výsledkom.
- OP oznámil občan z Lozorna ul. Nová,
že mu od večera stojí pred domom motocykel, pričom lustráciou Obecnej polície na
OO PZ Stupava bolo zistené, že majiteľom
je občan zo Stupavy, ktorého zastavili štátni policajti a nakoľko bol pod vplyvom alkoholu, bol predvedený na OO PZ Stupava
a motocykel tam nechal odstavený. Občan
uviedol, že motorku uschová vo svojom
dvore a teda v prípade zisťovania, kde sa nachádza, aby sme vedeli, že je u neho.
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Spomienky na našich spoluobčanov Hlas verejnosti
školy veľa času venoval organizovaniu rôznych súťaží, pretekov a olympiád, kde si žiaci rozširovali vedomosti a zručnosti.
Za zmienku určite stojí, že bol zakladateľom
chovateľského krúžku na škole.

S úctou, pietou a vďakou sme sa dňa 3. mája
2013 príhovorom pána starostu Ľubomíra
Húbeka rozlúčili s našim spoluobčanom,
dlhoročným učiteľom
pánom Alojzom HAUPTVOGELOM.
Ako učiteľ prišiel na Štátnu meštiansku školu v Lozorne 15.1.1946. Od r. 1955 zastával
funkciu zástupcu riaditeľa. Od r. 1965 bol
vymenovaný za riaditeľa základnej školy
a v tejto funkcii pôsobil až do doby odchodu
do dôchodku. Okrem vyučovania a vedenia

Pre mnohých bol pán učiteľ Hauptvogel
osobnosť i autorita - nielen v škole, ale
aj v obci. U žiakov i u rodičov si získal
úctu a rešpekt. Bol poslancom MNV,
členom Národného frontu, funkcionárom dedinských organizácii. Viedol
osvetovú besedu, nacvičoval divadlá, organizoval rôzne kurzy a kultúrno-spoločenské akcie. Za svoju činnosť získal
viacero ocenení, pochvalných a čestných
uznaní. Dnes môžeme s istotou povedať,
že dedičstvo, ktoré nám v obci zanechal, bude
k spokojnosti užívať ešte nejedna generácia.
Pán Alojz Hauptvogel patril medzi tých
vzácnych ľudí, ktorí kus svojho života obetovali aktívnemu rozvoju diania v obci. Nežil len pre seba. Žil pre ideály, ktoré aj s časovým odstupom môžeme len obdivovať. Bol
zásadový, silný, no predovšetkým múdry
a vyrovnaný. Bol nám v mnohom príkladom
i vzorom.
Preto pokoj mu prajme a spomienky zachovajme.
docenta sa stal riaditeľom Baníckeho ústavu SAV v Košiciach. Bol členom prezídia
medzinárodných sympózií, publikoval vyše
60 vedeckých prác. 1.9.1980 mu bol udelený titul ,,Profesor“. Pri poslednej návšteve rodiska v r.2012 prišiel na radosť nás
všetkých pán Ľudovít Kovanič na zasadanie
obecného zastupiteľstva. Svojím prejavom
si získal sympatie aj u tých, ktorí ho doposiaľ nepoznali. Bolo to milé a úprimné stretnutie. Svojou prítomnosťou dal jasne najavo, že o dianie v Lozorne má stále záujem.
Pán Kovanič pospomínal zážitky spred veľa
rokov, dôverne poznal našich rodičov a prarodičov. Pri spomienkach sa nám tisli slzy
do očí, toľko veľa si toho pamätal.

Slnko svieti, vetrík povieva, zrazu počuť
zlú novinu, čo srdce nám zoviera.
Dňa 18.mája 2013 zomrel v Košiciach vo
veku 87 r. náš rodák, pán

Prof. Ing. ĽUDOVÍT KOVANIČ DrSc.
Narodil sa 13.4.1926 v Lozorne. Tu začal po absolvovaní učiteľskej akadémie aj
vyučovať, bol triednym učiteľom 5.triedy.
Po ukončení gymnázia popri zamestnaní
študoval potom na Vysokej škole baníckej
v Ostrave, promoval v r. 1951. Po otvorení
Baníckej fakulty STVŠ v Košiciach pôsobil
pán Kovanič ako asistent, po habilitácii na

Lúčili sme sa s tým, že veď sa ešte stretneme
a urobíme stretnutie na celoobecnej úrovni,
veď určite veľa spoluobčanov by sa rado
s týmto vzácnym človekom stretlo. Boli sme
na neho právom hrdí. Bol náš jediný občan,
ktorý sa mohol hrdiť toľkými akademickými hodnosťami. Mal bystrý um, sviežu myseľ, ale predovšetkým dobré srdce. Vedel vypočuť, poradiť i pomôcť. Bol obdivuhodný,
čestný a svedomitý.
Už svojim povolaním dával viacej ako bral.
Svoje myšlienky i prácu venoval viac iným,
než sebe samému. Ale jeho plnohodnotný
život skončil. Vzácny človek, dobrý priateľ
má čestné miesto v našich spomienkach
i modlitbách.

Známa latinská fráza „Vox populi, vox dei“
znamená „hlas ľudu, hlas boží“ – a tak aj
v našom Spravodaji sme sa rozhodli poskytnúť priestor pre otázky na pána starostu
a poslancov nášho obecného zastupiteľstva.
Prinášame prvé lastovičky a chceli by sme
povzbudiť všetkých, aby sa pýtali - veď len
ten kto sa veľa pýta, sa veľa dozvie. Vážime si ochotu vedenia obce odpovedať na
otázky aj takýmto spôsobom a sme si istí,
že to bude na prospech otvorenej komunikácii a informovanosti v našej obci. Svoje
podnety a dotazy môžete písať na adresu:
centrum.kultury@lozorno.sk alebo ich vhoďte do schránky na pripomienky, ktorá sa nachádza na OÚ Lozorno.
OT: Prečo sa museli dať vyrúbať tie
krásne veľké stromy na Zvončínskej ulici?
Bola to požiadavka zo strany ZSE. Ide o
stromy, ktoré zasahovali do elektrického
vedenia, pretože rástli pod ním. Zasahovanie vetiev do elektrického vedenia spôsobovalo aj výpadky verejného osvetlenia
pri nárazových vetroch. Predpisuje aj zákon a mal by sa o to postarať vlastník na
nehnuteľnosti – pozemku, na ktorom sa
strom nachádza, resp. „vlastník“ stromu.
Nakoľko situácia bola neúnosná, podujala sa k tomuto výrezu obec. Najskôr sme
stromy orezali – dôkladne skrátili, no vyzeralo to hrozne, preto sa nakoniec museli
vyrúbať.
Obec sa zaviazala, že vysadí miesto týchto „problémových“ stromov nové mladé
stromy podľa odporúčania občanov. Napr.
realizovaná je už výsadba 18 stromov na
Železničnej ulici, (z toho 9 je líp a 9 javorov) a 15 tují pri kapličke.
Prečo sa nedodržiava zákaz vjazdu nákladných vozidiel v čase od 22.00 – 6:00
hod. na Potočnú ulicu? Na čo sú tam potom tie značky?
Značky sú ako prevencia pre firmy Haramia, Karovič a Hasit. Ich účelom bolo
jazdu v noci vylúčiť, resp. obmedziť len na
nutné prípady. Hnevá ma, že menované
firmy túto dohodu porušujú. Bohužiaľ nie
je momentálne možné prejazd nákladnej
dopravy cez túto ulicu zakázať, lebo iná
prístupová cesta do menovaných firiem
nie je a treba podotknúť, že uvedené firmy poskytujú zamestnanosť v obci a prispievajú aj na rozvoj obce. Riešením bude
výstavba „malého“ obchvatu obce pre uvedené firmy a časť obce – Za Štrekou pre
osobné vozidlá. Som presvedčený, že sa
tento projekt podarí zrealizovať.
Za odpovede na otázky ďakujeme p.starostovi Ľubomírovi Húbekovi
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Lozorno, naša krásna spoločná záhrada
ZORECH 2013 – Svätenie jari

Ďalšia nádielka sakúr pripravená do akcie. Tešíme sa
na ružový prírodný úkaz.

Názov nášho príspevku je útržkom z výroku veľkej osobnosti francúzskeho Osvietenstva Voltaira. Tento po bohatých skúsenostiach z politického a literárneho pôsobenia
prišiel k záveru, že hodnotný život nie je
možný bez súdržnosti a starostlivosti o spoločné veci. Podnázov nášho príhovoru sme
si pre zmenu požičali z rovnomenného hudobného diela Igora Stravinského, ktoré
presne pred sto rokmi prvýkrát odznelo
v parížskom divadle na Champs-Élysées.
Stravinského zdanlivo neučesané a pohansky búrlivé hudobné prevedenie, oslavujúce
nádheru jari, oslovilo len malú časť obecenstva. Avšak už o rok nato bolo treba na
lístky stáť v dlhom rade. Stravinského hudobná interpretácia sviatku jari prebúdza
v divákoch nesmrteľné hodnoty krásy prírody, ľudského tela pri práci aj tanci, a tiež
ohromujúci zázrak života. Tento nezištný
dar, žiaľ, netrvá ani sto jarí. Preto si ho náležite uctievajme a oslavujme!

Narcisy pod sakurami v Kozinci. Prvé sladké plody driny.
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V ZORECHu sme sa na oslavu jari začali
pripravovať ešte koncom novembra, kedy
sme na svahu potoka vysiali semená lúčnych kvetov a tráv. Z dostupných zdrojov
sme sa dozvedeli, že návrat tzv. stredovekých lúk je namáhavý, zdĺhavý a finančne
náročný proces. Absolútnymi priekopníkmi
tejto myšlienky sú Briti, vrátane následníka
trónu princa Charlesa. Pre svoje ekologické
sídlo v Highgrove si dal vypracovať špeciálnu lúčnu zmes od samotnej lúčnej divy Miriam Rotschildovej. Táto dáma nie je známa
len ako dedička úžasných majetkov bankárov finančného domu Rotschild, ale aj ako
vynikajúca botanička a zoologička. Úspechy
v pestovaní lúčnych kvetov dosiahli aj naši
českí susedia, napr. firma Planta Naturalis
alebo slávnosti venované kvitnúcim lúkam
v Markvarticich u Sobotky. Určite sa ich
oplatí vidieť a informovať sa. Čo sa týka
nášho skromného pokusu, tešíme sa na
konečný výsledok. Ani neisté výsledky nás
nemôžu odradiť od ďalších krokov na ceste
ku stredoveko bohatej lúke. Zatiaľ sú to len
malé pokusné plochy, naznačené pletivom.
Ale veríme, že tieto sa stanú začiatkom
voňavých kobercov lúk, porovnateľných
s tými, ktoré obdivujeme v našich horách
alebo v arboréte Mlýňany. Láskavo Vás
prosíme, aby ste nám naše pokusné záhony
nepošliapali.
Neskorý nástup jari v tomto roku nás všetkých mimoriadne potešil. Bol to rýchly
a prudký tanec Zeme... A my sme mali čo
robiť, aby sme stihli nakúpiť a vysadiť ďalšie sakury pre náš pokračujúci projekt „Tisíc
a jedna sakura pre Lozorno“. S výsadbou
týchto nádherných japonských čerešní
sme začali pred rokom, a to priamo pod
záštitou starostu obce p. Ľubomíra Húbeka. Prvú sakuru v Kozinci zasadil práve on
počas zorechovskej brigády. Je to jedna
z tých tridsiatich, ktoré túto jar v Kozinci krásne zakvitli. Sú naozaj nádherné,
nielen že potešujú oko, ale svojou krehkou

krásou povznášajú aj ducha. Zo začiatku to
však bola náročná práca – pozháňať sakury,
nakúpiť a dopraviť ich do Kozinca, potom
vykopať jamy, nachystať oporné kolíky,
zeminu atď. Vtedy nám asi najviac pomohol náš kamarát, člen ZORECHu, majiteľ
záhradníckej spoločnosti Peťo Osuský.
Keďže s projektom výsadby sakúr určite
nekončíme, na jeseň si aj ostatní záujemci
môžu v Kozinci zasadiť svoju vlastnú sakuru. Či už len tak, pre radosť, alebo ako spomienku na významnú udalosť života. Darujme našim najdrahším sakury a urobme
z Lozorna niečo ako rakúske Wachau, ktoré
sa pýši tisíckami marhuľových stromov (ale
aj marhuľovou vodkou) .
Ale aby sme sa vrátili k ZORECHu. Naše
brigády majú aj prízemnejšiu stránku, a to
bežnú údržbu Orechovej ulice, najmä však
jej začiatku, ktorý nikto nechce uznať za
svoj. Skromnou niekoľkoročnou výsadbou
sme tento úsek zhumanizovali. Aby si deti,
ktoré navštevujú materskú škôlku, nezvykli
na myšlienku, že nepozametaná cesta plná
odpadkov je v poriadku. A tak vysádzame,
plejeme, zametáme... A tí, čo idú okolo,
nás pochvália, povzbudia, obdivujú... Ale
v podstate sa čudujú, prečo v rámci voľného
času a z vlastných prostriedkov udržiavame
obecné priestranstvá.
Na opačnom konci ulice sa ako mávnutím
čarovného prútika, zjavila novovytvorená skalka. Je takmer výlučne výsledkom
viacmesačnej snahy ZORECHovcov, ktorí
bývajú naproti. Ešte pred polrokom nevľúdna hŕba kameňov, sa premenila na
spŕšku drahokamov v podobe farebných trvaliek. Vedľa skalky je priestor, na ktorom
sú tiež zasiate lúčne kvety. Dúfame, že tieto
sa nám vydaria - pre našu spoločnú radosť
a pýchu. Možno Vás pohľad na všetku túto
pokračovanie na ďalšej strane

Vysádzanie skalných ruží do steny nádrže pri škôlke. Byť členom ZORECHu si
vyžaduje aj kus odvahy.
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dokončenie z predchádzajúcej strany
ti. Veríme, že aj to raz uskutočníme. Dnes
ponúkneme komornejšiu časť odpovede.
Západné myslenie, ktoré sa snažíme si
osvojiť, je posadnuté myšlienkou rastu
a pokroku. V našich pretekoch o najlepšie
výsledky a úspech, sa však zabúda na pestovanie ľudského ducha a budovanie „obyčajného ľudského šťastia“, spolupatričnosti
a vzájomnosti. V tomto zmysle je ZORECH
naozaj dobrou školou, v ktorej je dosť príležitostí cibriť svoje ambície a emócie.

Výsadba pri lúčnom poraste. Dúfame, že experiment
sa podarí a zaplavia nás lúčne kvety.

krásu, privedie podobne ako nás k myšlienke, aké „Šťastie je byť z Lozorna“.
Týmto sa znova dostávame k hlbšej podstate činnosti Z ORECH a k otázke: „Prečo míňať svoj čas, energiu a peniaze na niečo, čo
nie je mojou povinnosťou a z čoho nemám
žiadny úžitok?“ Odpovede sú na dlhšiu debatu o zmysle demokracie, o informovanom
občianstve a zdravej občianskej spoločnos-

Túto skutočnosť si už pred 2500 rokmi uvedomoval aj staroveký čínsky mudrc Confucius. Tvrdil, že dôležité je každým dňom
spieť k lepšej variante svojho vlastného ja,
prekonávať vlastnú pohodlnosť a nedôverčivosť. Raz sa spýtal svojich žiakov na ich
skryté ambície a túžby. Všetci sa snažili
odpovedať čo najlepšie, ale Confuciovi sa
najviac páčila tá zdanlivo najmenej praktická odpoveď. Jeden žiak vyjavil túžbu, aby
sa na jar, keď je všetok svet v kvete a celá
príroda sa prebúdza k životu, mohol ísť s
kamarátmi okúpať do rieky, ktorá sa práve
oslobodila od zimného ľadu. A keď sa očistia, vyhrievali by sa na slnku, oslavovali jar
ako obdobie života a vitality. V spoločnom
tanci s nebeskou oblohou a zemou by si tak
vychutnávali posvätnú jar. Nakoniec by sa,
spievajúc piesne, šťastne pobrali domov.

Takto nejako aj my v ZORECHu cítime jar.
Pridajte sa k nám! Alebo vytvorte vlastné
spoločenstvo s tými, ktorí chcú spolu s Vami
budovať krajšie a zodpovednejšie Lozorno!
Vymyslite si názov, vyberte si motto a svoje pole pôsobnosti nebudete musieť dlho
hľadať. Všeobecne dobrým mottom pre
nás všetkých by mohlo byť porekadlo: „Len
zdochnutá ryba pláva s prúdom“.
Milí Lozorňania, všetkým Vám želáme krásny zvyšok jari a nádherné leto.
Vaši ZORECHovčania
Foto: Peter Ragas

Osádzanie nových dvierok k schodom do potoka.
Zase máme prístup k vode.

Z pera našich mladých: Beyoncé zavítala do Bratislavy!
Bolo takmer nepravdepodobné, že celosvetovo uznávaná diva Beyoncé Knowles
zavíta aj na Slovensko. Z Arény Zahreb
v Chorvátsku priletela priamo k nám,
na štadión Ondreja Nepelu, v Bratislave,
kde odpálila veľkolepú show, ktorá je ako
jedna z mnohých súčasťou jej celosvetového turné: The Mrs. Carter Show World
Tour. Po lístkoch akoby sa bolo zaprášilo,
do dvoch hodín boli takmer kompletne
vypredané, akoby všetci tušili, že sa sem
valí hudobný prievan, ktorý si nikto
nesmie nechať ujsť. A tak sa pozbierali
takmer všetky vekové generácie ľudí zo
Slovenska, ale aj z Česka a namierili si to
do budovy veľkých udalostí.
Ako jedna z mála som išla na koncert,
v mylnom presvedčení, že Beyoncé, ako
popová speváčka, predvedie priemerný
koncert, s podtextom prehnanej slávy
a komerčnosti. Bolo mi jasné, že sa ako
zástanca celkom iného žánru musím na
vystúpenie trochu naladiť, v zmysle, nemyslieť pred koncertom na to, aký boli
Red Hot Chili Peppers v Prahe, v O2 Aréne, minulé leto. A už vôbec sa nepokúšať o
porovnanie dvoch odlišných štýlov hudby.
Kráľovná R&B a dance-popu, vkráčala na
pódium vo veľkom štýle, kedy jej v danom
momente bolo prepáčené takmer hodino-

vé meškanie, ktoré sa pri toľkých prípravách dalo očakávať. Desiatky členov týmu B.
(cez maskérku, kostymérky, po horolezcov
ktorí, pripravovali štadión na útok popovej divy) boli vyzbrojení silnými zbraňami
v podaní dobre postavenej, vkusnej scény,
ale aj vhodnými šatami, ktoré si Mrs Carter
menila skoro po každej odspievanej pesničke, no tento fakt neubral na celkovom
dojme, priam naopak, Beyoncé sa ukázala
ako profesionálka, ktorá sa behom niekoľkých minút dokáže zmeniť zo zvodnej krásky na decentnú dámu so zlatom v hrdle.
Ľudia sa behom prestávok medzi pesničkami, mali šancu oboznámiť s audiovizuálnymi doplnkami, čo boli videá uvádzajúce
nasledujúci song, ospevujúc veľkosť ženskej
odvahy a zmyselnosti. Tej má speváčka na
rozdávanie.
Koncert odštartovala hitom Run The
World (Girls), pričom návštevníkov už mykalo na sedadlách pri toľkej dávke sexepílu
a tanečných kreácií. Napomáhali je v tom
skvelí tanečníci, ktorí vyrážali dych a spolu
s Beyoncé nás roztancovali na maximum.
Boli aj takí, ktorí si v pokoji vychutnávali
vysoké, presne odspievané tóny hlavnej
z účinkujúcich a výkon kapely. Celé to ženské osadenstvo, s výnimkou dvoch tanečníkov vnášalo do deja náboj a energiu nástrojov, teda nie žeby jej nebolo na dostač,

no predsa len neočakávaný zvuk elektrickej gitary poteší. Či už to bola gitaristka,
ktorá ma príjemne zaskočila pár sekundami z hitu „Are You Gonna Go My Way“
od Lennyho Kravitza, alebo bubeníčka,
vokalistky, všetci predvádzali chvályhodné výkony.
Behom dvoch hodín zazneli hity ako Crazy
in Love, Naughty Girl, Survivor (hit, ktorý naspievala ešte so skupinou Destiny’s
child), či Single Ladies pri ktorom museli byť povinne všetci na nohách. Diváci
sa dočkali aj hitu Halo, ktorý sa vykľul z
nenápadného začiatku piesne „I will always love you“, čím si uctila bývalú kolegyňu Whitney Houston. Veľkolepý začiatok predpovedal ešte veľkolepejší záver,
ktorý odpálila po svojom. Tancom. Queen
B. (kráľovná), ako samu seba označovala
počas celého vystúpenia si zachovala nefalšovaný černošský temperament, ktorým nás so sestrou, doslova vytancovala
zo štadióna. Odchádzali sme spotené a
bez hlasu, no slová : ,,Dani, toto bol najlepší zážitok v mojom živote“, ktoré mi
po koncerte povedala sestra, boli skoro
tak cenné, ako ten mezzosoprán usadený
v hrdle pani B.
Daniela Mihoková (17)
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Spravodaj obce Lozorno

Turisti nelenili, po horách sa nachodili
Ďalšia akcia bola 1. mája, čo je už tradícia
nášho oddielu. Každým rokom chodíme
na Pajštúnsky hrad, kde sa postretáme
s kamarátmi z iných oddielov. Cestou
naspäť sme boli pozvaní stupavským turistickým oddielom do ich klubu, ktorý majú
v Stupave na ihrisku, kde nás pohostili gulášom a samozrejme dobrým vínkom. Tieto
stretnutia bývajú veľmi srdečné a družné.
8. máj už tradične patrí v regionálnom kalendári Častovskej 50-ke, na ktorej sa každým rokom vo veľmi hojnom počte zúčastňujeme, pretože i s týmto klubom máme
dlhoročné vzťahy a keďže patríme medzi
najstabilnejšie kluby, vždy nás čaká vrelé
uvítanie.

Turistický oddiel pokračoval vo svojej činnosti podľa ročného kalendára.
27.4.2013 sme usporiadali jednodňovú
túru na Vršatské Podhradie, čo bolo našim
dlhoročným želaním, pretože keď chodíme
diaľnicou do Tatier, vždy pozeráme na skaly
Bielych Karpát a konečne sa nám podarilo
ich navštíviť. O túto túru bol veľký záujem
a každý, kto sa jej zúčastnil, bol očarený, aké
máme krásne miesta na Slovensku.

Prišli sme do Pruského, odtiaľ sme prešli do
Vršatského Podhradia okolo krásneho hotela Vršatec na vrch Chmelová s n.v. 960 m,
odkiaľ boli krásne výhľady na moravskú aj
slovenskú stranu. Po zostupe sme vybehli
na hrad Vršatec, odkiaľ sme si pozreli bralá,
čo bolo krásnym zážitkom. Pokračovali sme
ku hradu Červený Kameň, kde naša túra
skončila. Túto túru hodnotíme ako pohodovú s krásnymi zážitkami, a odporúčame
- ak máte cestu okolo napríklad v rámci dovolenky - venovať jeden deň tejto lokalite.

Na tejto akcii sa tradične zúčastňuje viac
ako 700 účastníkov. Sú tam trate v dĺžke 10,
25, a 50 km. Nakoľko máme v našom klube
zdatných turistov, títo absolvujú 50-ku. Po
ukončení túry je vždy v cieli občerstvenie
v podobe gulášu. Toto podujatie sa tam robí
za podpory ich Obecného úradu už vyše
30 rokov.
11.5. sme sa rozhodli ísť na Hasprúnsku
50-ku. Na túto akciu sme boli roky pozývaní a konečne nám to vyšlo. Tieto trate vedú
borovicovými lesmi, kde sú trate 10, 25
a 50 km. No samozrejme niektorí naši členovia zase absolvovali 50-ku, k čomu im
vrelo gratulujeme. Táto akcia je takisto za

18.5.2013 náš klub usporiadal 6. ročník
„Lozornského okruhu“, ktorý sa stáva už
tradíciou a patrí medzi významné akcie
v regióne Malé Karpaty. Lozornskí turisti sa
tejto akcie zhosťujú ako usporiadatelia veľmi zodpovedne a preto má stále viac účastníkov. Tu si takisto príde na svoje každý, či
už na 10, 20, alebo 35 km trati. Stanovištia
sú vždy zabezpečené značkármi a občerstvením na Skale, pri Červenom domčeku, na Pajštúnskom hrade a nakoniec na
priehrade, kde je vyhodnotenie pri občerstvení, hudbe a v družnej nálade, odkiaľ odchádzajú účastníci každého ročníka veľmi
spokojní a unesení, aké máme krásne hory.
24.5. - 29.5. skupina našich turistov absolvovala cyklotúru z nemeckého mesta Passau do Lozorna. Toto je akcia náročnejšia
ako na kondíciu, tak organizačne i finančne,
pokračovanie na ďalšej strane

pomoci celej dediny dlhé roky organizovaná a má svoje meno medzi turistami, ako i
nečlenmi, čoho dôkazom je za pekného počasia návštevnosť aj vyše 1000 účastníkov.
Tu sme mali možnosť porovnať náš Štátny
búr s ich lesmi - je to niečo podobné, akurát
my to poriadame ako prvú túru po Novom
roku a s menším počtom účastníkov.
Na zhodnotenie tejto akcie môžeme povedať, že je to veľmi príjemná a zdraviu
prospešná prechádzka s milým ukončením.
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dokončenie z predchádzajúcej strany
preto gratulujeme všetkým zúčastneným,
veruže mali aj šťastie, lebo o týždeň prišli
veľké záplavy hlavne v Passau.
12.5. si naši vysokohorskí dobrodruhovia
z klubu vybehli na Schneeberg v Rakúsku,
a tak s ďalšou skupinou sme zorganizovali
akciu Poznaj naše hory, kde sme prešli cez
Lipy okolo Skaly na Košariská a na Perhavíz,
Bukovinou na Mundokovú, cez korenecké
lúky krížom na Širokú aleju, na Baugavú
a do dediny. I z tejto túry mali všetci zúčastnení krásny zážitok!
Na záver môžeme konštatovať, že hora je
krásna za každého počasia, akurát do hory
sa musí pripraviť. Ako skúsení turisti za tie
roky môžeme konštatovať, že ani jedenkrát
sme nebanovali, že sme sa na túru vybrali.
Výbor lozornských turistov
Foto: P. Morávek, M. Dvoranová

Denný prázdninový tábor
pre deti
Centrum kultúry organizuje od 22.-26.júla 2013 v čase od
8:00 do 15:00 hod denný tábor pre deti vo veku 7 až 11 rokov.
Čakajú ich rôzne hry a súťaže, jašenie, tvorivé aktivity, rozprávky, vychádzky a všeličo zaujímavé.
Rozhodne nebude nuda!
Cena za jeden deň je 10 EUR. V cene je desiata, obed, olovrant,
pitný režim a materiál.
Prihlásiť sa treba do 18.7.2013 osobne v Centre kultúry, alebo mailom na adrese: centrum.kultury@lozorno.sk, prípadne
na čísle: 0910 908 770. Počet detí je obmedzený.

PO NÁS POTOPA

Ani sme si nestihli zrekapitulovať dojmy
a poprezerať fotografie z nášho cyklovýletu a miesta, ktorými sme pred pár dňami
prešli, sme mohli vidieť úplne inak.

Krásne historické mesto Passau, kde sme
výlet začínali, zaliate vodami Dunaja
a ďalších dvoch riek, na sútoku ktorých
mesto leží. A záplavová vlna postupovala
ďalej v stopách našich bicyklov s odstupom niekoľkých dní.
To, čo sme obdivovali počas cyklotúry po
oboch stranách Dunaja, postupne mizlo pod hladinou. Dokonale vybudované
cyklocesty, odpočívadlá, penzióny a ďalšie
príjemné nástrahy pripravené pre vyzná-

vačov cykloturistiky.

Na skoro štyristo kilometrovú púť po Donau – Radweg - Passau – Wien – Lozorno
sme sa vydali v očakávaní pekných zážitkov
a za poznaním do počasia, ktoré by mnohých odradilo. Vďaka motivačnému príhovoru nášho predsedu a po doplnení výstroje
o nepromokavé časti odevov sme absolvovali päťdňovú trasu pozdĺž dunajských brehov. Brehov lemovaných historickými pamiatkami - hradmi Dürnstein a Aggstein,
zámkom v Greine a vinárskou oblasťou Wachau. Za osobitnú zmienku stojí návšteva
dominikánského kláštora v Melku a takisto
mne nepochopiteľné vynechanie návštevy
historického mesta Krems, údajne jedného

z najkrajších v Rakúsku. „Dali“ sme prednosť ochutnávke „šamrolí“ na opačnom
brehu. Ale proti gustu ....
Celou cestou nás sprevádzala dobrá nálada, kopec srandy a západný vietor do
chrbta, ženúci tmavé mraky ako predzvesť
blížiacej sa katastrofy v podobe záplavovej
vlny.
Preto ten titulok a ponaučenie: Nesnažme
sa vidieť prekážky tam, kde nie sú. Pred
seba si ich väčšinou kladieme sami.
Jozef Kimlička,
Klub turistov Lozorno
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