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Starosta odi‰iel, zvolíme si nového
„Dedina je nároãná,“ zhodli sme sa nedávno s jednou susedkou. „Dedina ÈaÏko odpú‰Èa,“ chce sa mi dodaÈ. ZískaÈ si jej
dôveru nie je ºahké. Trvá to dosÈ dlho. StratiÈ ju v‰ak moÏno o to
ºah‰ie. StáÈ na jej ãele je preto veºk˘m záväzkom. A na‰a obec
teraz stojí práve pred tak˘mto rozhodnutím.
Uzatvára jednu veºkú etapu, v ktorej sa jej charakter takmer
pätnásÈ rokov formoval pod vedením p. ªubomíra Haramiu. Ten
sa rozhodol odísÈ. Zo zdravotn˘ch dôvodov. Vìaka mu za v‰etko dobré, ão sa za jeho „starostovania“ udialo a podarilo. (O tom,
ão sa tu v tomto období vybudovalo, sme písali v Spravodaji
3/2008.) Akú tvár pod jeho vedením Lozorno získalo, posúdi
kaÏd˘ sám. Prajeme mu do ìal‰ieho Ïivota predov‰etk˘m pevné
zdravie.
KaÏd˘ z nás má teraz vo svojich rukách budúcu tvár na‰ej

obce. âakajú nás predãasné voºby starostu. ByÈ starostom je poslanie i záväzok ísÈ svojím profesionálnym i osobn˘m Ïivotom
príkladom pre v‰etk˘ch, ÏiÈ obcou a pre obec. A ona mu to potom mnohonásobne vráti svojou atmosférou.
My rozhodneme. Nov˘m starostom bude ten, koho zvolí
väã‰ina. UÏ dnes v‰ak chcem nám v‰etk˘m zaÏelaÈ, aby sme si
vybrali osobnosÈ, ktorá dokáÏe v‰etko to dobré, ão v Lozorne je,
e‰te viac rozvinúÈ. Veì Lozorno má, podºa mÀa, obrovsk˘ potenciál pre svoj rozvoj – ekonomick˘, prírodn˘ a najmä ºudsk˘
– vo svojich obyvateºoch. Staãí ich len presvedãiÈ, Ïe to má zmysel. Najlep‰ie vlastn˘m príkladom.
Dana Ru‰inová, ‰éfredaktorka
Tému o situácii po odchode doteraj‰ieho starostu nájdete na str.3

Anketa ● Anketa ● Anketa ● Anketa

Milí LozorÀania,
na jeseÀ toho roku otvárame dlho oãakávan˘ kultúrny dom! Bude miestom pre
kultúru, vzdelávanie, informácie, stretnutia a mnoho ìal‰ieho, o ão budeme maÈ
záujem a ão budeme maÈ chuÈ sami urobiÈ. Malo by to byÈ miesto, ktoré bude „Ïiv˘m centrom“ Lozorna.
Preto, aby sme mali skutoãn˘ pocit, Ïe
je to na‰e miesto, rozhodli sme sa urobiÈ
anketu.
Napí‰te nám, ako by sa podºa Vás mal
nov˘ kultúrny dom volaÈ. Kultúrny dom je
zatiaº len pracovn˘ názov.
Námety vítame mailom na obeclozorno@stonline.sk, Subject: Názov, listom na
adresu obecného úradu alebo osobne na
obecnom úrade – do rúk Vlasty Hubkovej
alebo Lucii Hájnikovej do konca augusta
2009.
Va‰e nápady vyhodnotíme v ìal‰om ãísle Spravodaja.
ëakujeme.
Projektov˘ tím

Rybári uÏ zaãali sezónu. Viac sa doãítate na s. 13.

Foto – archív L. ·tefeka

Îijú medzi nami ● Îijú medzi nami ● Îijú medzi nami ● Îijú medzi nami ● Îijú medzi nami ● Îijú medzi nami

Modelka so srdcom v Lozorne
TelocviãÀa bola plná detí. Tretiu hodinu v piatok 12. júna
2009 totiÏ Ïiaci Základnej ‰koly v Lozorne netrávili písaním závereãn˘ch testov, ale tak „predprázdninovo“ besedou s Anetou
Valentovou (20), II. vicemiss súÈaÏe Miss Slovensko 2009. Na jej
konci ich ãakalo milé prekvapenie – Aneta sa pre‰la po pomyselnom predvádzacom móle a nasledovala autogramiáda.
Aneta je LozorÀanka telom i du‰ou. Svoju rodnú dedinu miluje a je v nej známa nielen vìaka svojej úãasti v súÈaÏi Miss. Dôkazom bol neutíchajúci prúd otázok Ïiakov a najmä t˘ch, ãi si
spomína, ako ich koãíkovala. „Mám veºmi rada deti,“ s úsmevom

Faktúry za vodné a stoãné
- str. 2

Z kalu uÏ vybrali aj slipy
- str. 7

objasÀuje Aneta. Základnú ‰kolu vychodila tu a ako prízvukovala, je rada, Ïe detstvo mohla stráviÈ na dedine. Mestskému Ïivotu
privoniavala na hodinách baletu v Bratislave, ktor˘ nav‰tevovala
desaÈ rokov. Základy pohybu a drÏania tela, ktoré tam získala, uÏ
v ‰estnástich zaãala zuÏitkovávaÈ v modelingu. S mierami 84-58-88,
173 cm a 50 kg patrí v‰ak vo svetovom modelingu skôr k niÏ‰ím
modelkám, preto na väã‰ine svojich zahraniãn˘ch angaÏmánov
fotila do módnych ãasopisov. S modelingom uÏ pre‰la kus sveta
– Áziu, Afriku a celú Európu.
Pokraãovanie na str. 13
Kúpime pozemok na Zvonãine alebo v lokalite pri viniciach.
Sme LozorÀania. Tel.: 0911 403 304.
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Nové ceny vodného a stoãného Obecn˘ úrad má prednostu
Od 1. júla 2009 zaplatíme nové ceny vodného a stoãného. Na
svojom júnovom zasadnutí o tom rozhodlo obecné zastupiteºstvo.
Dôvody úprav cien nájdete v ãlánku Vladimíra Beãára na str. 3.
Ceny platné od 1.7.2009
Vodné: 0,97 €/m3 bez DPH
Stoãné: 1,27 €/m3 bez DPH
Pre obyvateºov obce s trval˘m pobytom sa schvaºuje 40 % zºava
Vodné: 0,58 €/m3 bez DPH, 0,69 €/m3 s DPH
Stoãné: 0,77 €/m3 bez DPH, 0,916 €/m3 s DPH
Pre fyzické osoby, podnikajúce na adrese trvalého pobytu v obci
Lozorno sa urãuje cena so zºavou na kaÏdého ãlena domácnosti
v mnoÏstve 50 m3/rok.
Ostatná spotreba sa fakturuje v cene:
vodné: 0,97 €/m3 bez DPH
stoãné: 1,27 €/m3 bez DPH
(dr)

Smetisko máme priamo v obci!

Prednostom Obecného úradu v Lozorne sa stal Juraj Folt˘n,
b˘val˘ poslanec a predseda ‰kolskej a ‰portovej komisie obecného zastupiteºstva. „ëakujem poslancom za dôveru. Skúsenosti,
ktoré som nadobudol pôsobením v obecnom zastupiteºstve, chcem
zúroãiÈ v zefektívnení spravovania obce a pri jej ìal‰om rozvoji,“
povedal Juraj Folt˘n. Svojich funkcií sa podºa zákona musel vzdaÈ.
V zastupiteºstve aj v komisii ho nahradila Ing. Jaroslava Bojkovská,
pracovníãka Poºnohospodárskeho druÏstva Lozorno. (Viac o Jurajovi Folt˘novi sme písali v Spravodaji 1/2009).
(dr)

Upozornenie ● Upozornenie ● Upozornenie

VáÏení spoluobãania,
v t˘chto dÀoch sú Vám doruãené dve faktúry za vodné
a stoãné za minulé obdobie. Jedna faktúra s niÏ‰ou sumou je
za obdobie 3. ‰tvrÈroku roku 2008, druhá faktúra je za 4. ‰tvrÈrok
2008 a 1. ‰tvrÈrok 2009.
Pri vypracovávaní faktúr bola nedopatrením urobená chyba. V prvej faktúre bol nesprávne uveden˘ rok, namiesto 2008
bol uveden˘ rok 2009. Faktúry boli opravené. Ako sme v‰ak
zistili, niektoré odi‰li s nesprávnym rokom 2009. Na druhej
faktúre ch˘ba údaj a to obdobie 10/2008 aÏ 03/2009, ktoré sa
nedali na faktúre uviesÈ z dôvodu limitu poãtu znakov v poãítaãovom programe.
Druhá faktúra je vystavená aj s DPH. Je to daÀ, ktorá musí
byÈ úãtovaná a následne je odvedená ‰tátu. Za chyby sa ospravedlÀujeme. V prípade, Ïe potrebujete faktúry opraviÈ, príìte, prosím, na obecn˘ úrad.
ëakujeme za porozumenie.
Obecn˘ úrad

Komisia informuje ● Komisia informuje

Dlhodobé projekty v obci

Smetisko pri tzv. „Kolónii“ nie je dielom len jej obyvateºov.
Prikladajú naÀ v‰etci – domáci i náv‰tevníci obce. Obec podala
na Bratislavsk˘ samosprávny kraj ÏiadosÈ o dotáciu vo v˘‰ke
16 597 eur (500-tis.Sk) na odstránenie tohto smetiska a vybudovanie zberného dvora na jeho mieste. Bude slúÏiÈ na to, aby tam
mohol ktokoºvek z nás priniesÈ odpad, ktor˘ nepatrí do komunálneho a nemal potrebu ho vyhodiÈ do prírody. Podºa Vladimíra Beãára, zastupujúceho starostu, obec je rozhodnutá odstrániÈ smetisko a vybudovaÈ zbern˘ dvor v ão najkrat‰om ãase. Poplatok za
uloÏenie odpadu na zbernom dvore by mal byÈ podºa Vlada Hubíka, predsedu komisie Ïivotného prostredia symbolick˘. Pokuty
za ãierne skládky v‰ak budú o to vy‰‰ie.
(dr)
Foto – Dana Ru‰inová

Zbavili sme sa nadrozmerného
a elektroodpadu
V máji 2009 vykonávala v na‰ej obci firma Aneo, s.r.o., Trnava zber elektronického odpadu. Obec takto vyseparovala 7,7 t
elektroodpadu katalógového ãísla 200 123, 200 135 a 200 136
a 0,010 t vyraden˘ch Ïiariviek katalógového ãísla 200 121. Obec
tieÏ zorganizovala jarn˘ zber nadrozmerného komunálneho odpadu firmou Tekos, s.r.o., Malacky. Celkové mnoÏstvo bolo 17,67 t.
Obec za nadrozmern˘ odpad zaplatila 575 eur za uloÏenie na
skládku A.S.A., Zohor a 1102 eur na dopravu firmou Tekos.
ëakujeme za Va‰u spoluprácu. VáÏime si v‰etk˘ch, ktorí sa
zberov zúãastnili a nerie‰ili likvidáciu svojho odpadu vysypaním
do prírody.
(vh)

Fámy a pravdy o nich.
B˘valá osobitná ‰kola sa zmenila na novú, kraj‰iu a väã‰iu budovu Centra kultúry a vzdelávania. Bude slúÏiÈ ako miesto pre aktivity spolkov a zväzov, základnú umeleckú ‰kolu, kniÏnicu, klub
mlad˘ch, vzdelávacie kurzy. Bude tu veºká spoloãenská miestnosÈ
na konanie rôznych kultúrnych podujatí, rodinn˘ch osláv, stretnutí, ãi svadieb. Bude tu priestor pre kaviareÀ s kryt˘m posedením
vonku a aj sídlo obecnej polície. V‰etko si môÏete prísÈ osobne
pozrieÈ na DeÀ otvoren˘ch dverí na jeseÀ tohto roku. O presnom
dátume Vás budeme informovaÈ.
V súãasnej dobe sa v lokalite Záhumenice, kde sa plánuje v˘stavba rodinn˘ch domov, ukonãujú v˘kupy pozemkov od obãanov, z ktor˘ch viacerí majú záujem o odkúpenie stavebnej parcely so v‰etk˘mi sieÈami. Obecné zastupiteºstvo zaviazalo firmu
Royal Invest, a.s., Bratislava ako investora, Ïe na svoje náklady
vybuduje pri vjazde do obce kruhov˘ objazd s odboãkou na Záhumenice a na druÏstvo smerom k Ïelezniãnému prejazdu. T˘m
zamedzíme nárastu dopravy v obci poãas v˘stavby aj po osídlení.
Zastupiteºstvo tieÏ zaviazalo investora rekon‰trukciou existujúcich troch liniek ãistiarne odpadov˘ch vôd (âOV) a vybudovaním 4. linky, ãím sa zv˘‰i jej celková kapacita. Pripojením lokality Záhumenice na âOV bude po rekon‰trukcii a dobudovaní zv˘‰ená jej celková rezerva oproti teraj‰iemu stavu.
Chcel by som tieÏ objasniÈ fámu okolo tejto zástavby. Celá lokalita bude napojená na Bratislavskú vodárenskú spoloãnosÈ (BVS)
z vodojemu Dúbravy a nie na obecn˘ vodovod. Preto ch˘r, Ïe vodné a stoãné v Lozorne bude drah‰ie kvôli Záhumeniciam, je nepravdiv˘. Vodné a stoãné sme boli nútení zv˘‰iÈ kvôli nerentabilnosti. Z obecného rozpoãtu sme doplácali na prevádzku vody a kanalizácie takmer 79- tis. eur (2,4 mil. Sk) roãne! V‰etci uznáte, Ïe
takto sa hospodáriÈ nedá. Tieto financie v rozpoãte ch˘bajú na iné
veci, napr. opravy ciest a chodníkov, roz‰írenie a modernizáciu
verejného osvetlenia a obecného rozhlasu, ‰portové a kultúrne
podujatia a mnohé iné.
Chcem tieÏ touto cestou vyzvaÈ Vás, obãanov, aby ste sa prihlásili s dobr˘mi návrhmi ako zlep‰iÈ dopravnú, stavebnú alebo
inú oblasÈ v na‰ej obci. Vopred ìakujem za v‰etky Va‰e podnety.
Miroslav Hurbaniã, predseda komisie pre v˘stavbu a dopravu
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VáÏení spoluobãania,
i keì v‰etky rozhodnutia obecného zastupiteºstva (OZ) na‰ej
obce sú pravidelne zverejÀované, rozhodol som sa vyuÏiÈ ná‰
Spravodaj a trocha ob‰írnej‰ie sa vyjadriÈ k rozhodnutiam a zmenám, ktoré zastupiteºstvo prijalo, a o ktor˘ch bude v krátkej dobe
rozhodovaÈ.
DÀa 30. apríla 2009 odstúpil p. ªubomír Haramia z funkcie
starostu obce zo zdravotn˘ch dôvodov.
Na jeho návrh na zastupovanie aÏ do mimoriadnych volieb,
ktoré sa oãakávajú na jeseÀ tohto roku, obecné zastupiteºstvo
schválilo p. Vladimíra Beãára, doteraj‰ieho zástupcu starostu.
DÀa 7. mája 2009 obecné zastupiteºstvo schválilo dve zmeny
v organizaãnej ‰truktúre obecného úradu.
OZ zru‰ilo funkciu stavebného technika, ktorú vykonával p. Ladislav Rác. Táto funkcia stratila opodstatnenie, pretoÏe stavebné
práce, ktoré dozoroval, sa ukonãili.
OZ schválilo vytvorenie pracovnej pozície prednostu obecného úradu. Na ìal‰om zasadnutí dÀa 28. mája 2009 schválilo do tejto funkcie p. Juraja Folt˘na, poslanca. Prednosta obecného úradu
je funkcia, ktorú je potrebné zriadiÈ v obciach s v˘razn˘m rozvojom, ão v Lozorne pozorujeme uÏ dlh‰iu dobu. Cieºom je skvalitniÈ prácu obecného úradu, aby plnil v‰etky povinnosti, ktoré jeho
fungovanie priná‰a.
Obecné zastupiteºstvo pripravuje pre júnové zasadnutie schválenie spoloãenskej zmluvy na vytvorenie spoloãnosti, ktorá bude
v 100%-nom vlastníctve obce s názvom „Lozorno, s.r.o.“.
Jej konateºom bude prednosta obecného úradu p. Juraj Folt˘n.
SpoloãnosÈ bude maÈ dozornú radu zloÏenú vÏdy z 3 ãlenov predsedu finanãnej komisie obecného zastupiteºstva a dvoch vybran˘ch obãanov so skúsenosÈami z praxe v tak˘chto spoloãnostiach. Navrhovaní na schválenie sú p. Jozef Vicena a p. Ing. Stanislav Karoviã.
Vytvorenie tejto spoloãnosti je nutnosÈ, pretoÏe je potrebné
oddeliÈ verejné financie pouÏívané v obci od podnikateºsk˘ch aktivít, ako sú napr. predaj vody, ãistenie odpadov˘ch vôd, prenájom budov a podobné ãinnosti. Toto okrem sprehºadnenia hospodárenia priná‰a aj ìal‰ie v˘hody. SpoloãnosÈ bude na rozdiel od
obce platcom DPH, ão prinesie úspory na daniach a t˘m zostane
viac finanãn˘ch prostriedkov pre iné aktivity v obci. Ako príklad
uvediem stavbu Spoloãenského domu, kde pri finanãn˘ch nákladoch na rekon‰trukciu pribliÏne 398 328 eur (12 mil. Sk) zaplatí

obec DPH vo v˘‰ke 75 682 eur (2,28 mil.Sk). Keby sa rekon‰trukcia realizovala pod hlaviãkou obecnej spoloãnosti, celú DPH by
sme u‰etrili a 75 682 eur by zostalo v obci.
ëal‰ou závaÏnou vecou, ktorá sa pripravuje na rokovanie do
obecného zastupiteºstva je cena vodného a stoãného v Lozorne.
T˘m, Ïe máme vlastné zdroje vody a vlastnú ãistiareÀ odpadov˘ch vôd, sme vo v˘hode oproti obciam, ktoré sú napojené na
verejné vodovody a kanalizácie pod správou Bratislavskej vodárenskej spoloãnosti (BVS). V˘hoda spoãíva v tom, Ïe vieme dosahovaÈ niÏ‰ie náklady na prevádzku a t˘m aj úãtovaÈ niÏ‰ie ceny
obyvateºom. Je to v˘hoda, ktorej sa obec nesmie a nechce vzdaÈ
a vÏdy by si ju mala v budúcnosti ponechaÈ. Máme tri kvalitné
studne s dostatoãnou kapacitou, máme vlastnú ãistiareÀ odpadov˘ch vôd, ktorá je v‰ak opotrebovaná a potrebuje neodkladne investície na rekon‰trukciu.
V˘hodu, ktorú doteraz máme v cene vodného a stoãného, v‰ak
nemôÏeme naìalej drÏaÈ na úrovni dne‰n˘ch platieb – 0,59 eur/m3
za vodné a 0,43 eur/m3 za stoãné, pretoÏe náklady na obidve tieto ãinnosti sú oveºa vy‰‰ie. Pre porovnanie v okolit˘ch obciach
sa cena pohybuje na úrovni 0,95 – 1,0 eur/m3 za vodné i stoãné
osobitne, ãiÏe pribliÏne 2,0 eur/m3 spolu. Cena vody v Lozorne by
sa nemala dostaÈ nikdy vy‰‰ie ako 80 % z ceny vody v okolit˘ch
obciach a mestách.
V minulom roku boli náklady v obci pre obidve ãinnosti spolu 202 604 eur (6 103 648 Sk), priãom trÏby za vodné a stoãné ãinili 123 726 eur (3 727 376 Sk). Dosiahli sme stratu 78 878 eur
(2 376 272 Sk). Táto strata bola financovaná z peÀazí obce, ktoré
v‰ak sú urãené primárne na rozvojové programy v obci, na sociálne úãely, ‰kolstvo, kultúru a ‰port.
Samozrejme v spravovaní a hospodárení s vodou a ãistiãkou
odpadov˘ch vôd sú rezervy, ktoré je treba odstrániÈ tak, aby sa do
ceny pre obyvateºov nepremietali. Jedn˘m z t˘chto krokov je i prenesenie t˘chto ãinností do obecnej spoloãnosti, ão u‰etrí roãne pribliÏne 19 916 eur (600-tis.Sk). Úsporu zhruba 16 597 eur
(500-tis.Sk) oãakávame od zaplombovania vodomerov. Samozrejme budeme hºadaÈ aj ìal‰ie moÏné rezervy preto, aby sme vÏdy
mohli maÈ priaznivú cenu pre obyvateºov, ale aby sme mohli aj
udrÏovaÈ vodné i ãistiarenské hospodárstvo vÏdy funkãné a spoºahlivé.
Cieºom poslancov obecného zastupiteºstva a v‰etk˘ch pracovníkov obecného úradu ako i novovznikajúcej spoloãnosti je,
aj bude, pracovaÈ ão najlep‰ie v prospech obãanov Lozorna.
Vladimír Beãár, zastupujúci starosta

Starosta obce odstúpil
V posledn˘ aprílov˘ deÀ sa dovtedaj‰í starosta ªubomír Haramia vzdal svojho mandátu starostu. Svoje 15-roãné pôsobenia
v tejto funkcii ukonãil predãasne, obec preto poÏiadala ‰tátne orgány o vypísanie náhradn˘ch volieb. Dovtedy obec povedie zastupujúci starosta MVDr. Vladimír Beãár. Starosta, zvolen˘ v náhradn˘ch voºbách, bude stáÈ na ãele obce do riadnych volieb do samosprávy, ktoré sa budú konaÈ v decembri 2010.
Na zasadaní obecného zastupiteºstva 30. apríla 2009 starosta
obce pán ªubomír Haramia hneì v úvode oznámil zásadnú zmenu programu. Vyhlásil, Ïe zo zdravotn˘ch dôvodov sa písomne
vzdáva mandátu starostu obce k 1. máju 2009 a odchádza zo samosprávy. Najskôr si chce odd˘chnuÈ a potom sa chce venovaÈ
in˘m aktivitám, ako boli tie v posledn˘ch pätnástich rokoch jeho
Ïivota. Poslancom navrhol, aby obec po jeho odchode viedol zastupiteºstvom zvolen˘ zástupca starostu MVDr. Vladimír Beãár.
Úãastníkom zasadania a tieÏ obci poprial úspe‰nú prácu v tomto
nie práve najpriaznivej‰om období na‰ej e‰te stále mladej republiky.
Zastupiteºstvo vzalo na vedomie odstúpenie starostu z funkcie
poãas funkãného obdobia a odsúhlasilo návrh odstupujúceho starostu, aby obec viedol p. V. Beãár s t˘m, Ïe vykoná potrebné kroky na zabezpeãenie riadnej správy obce podºa platn˘ch právnych
predpisov a nariadení.

V súlade so zákonom
Samospráva obcí a miest ako jeden z prv˘ch rekon‰truovan˘ch orgánov po revolúcii v roku 1989 existuje na báze právnych
noriem od roku 1990. V relevantn˘ch ustanoveniach zákona SNR
ã. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor‰ích zmien
a predpisov sa kon‰tatuje:
- mandát starostu /okrem iného/ zaniká vzdaním sa mandátu,
- vzdanie sa mandátu sa musí urobiÈ písomne, jeho úãinky nastávajú dÀom uveden˘m v tomto písomnom úkone a vzdanie mandátu nemoÏno vziaÈ späÈ,
- ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkãného obdobia, úlohu starostu plní v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa konãí zloÏením sºubu novozvoleného starostu,
- zástupcovi starostu, ktor˘ plní úlohy starostu obce, prináleÏí
plat podºa osobitného zákona.
Zástupca starostu z poverenia miestneho zastupiteºstva obce
Lozorno písomne poÏiadal Ministerstvo vnútra SR, sekciu verejnej správy, aby v súãinnosti s predsedom Národnej rady SR zabezpeãili vyhlásenie náhradn˘ch volieb do samosprávy obce (voºba starostu obce) pred termínom riadnych volieb, t.j. pred decembrom 2010.
Na záver treba kon‰tatovaÈ, Ïe kroky vykonané samosprávou
obce sú v súlade s platn˘mi právnymi predpismi, a Ïe sa nimi vytvorili podmienky na zabezpeãenie v‰etk˘ch funkcií obce tak navonok, ako aj vo vzÈahu k potrebám obãanov.
Ing. Jozef JavÛrek, hlavn˘ kontrolór obce

DETI A MLÁDEÎ
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·kola v skratke

MDD v ‰kôlke bolo plné súÈaÏí

Stolnotenisová súÈaÏ ‰koly

Pri‰iel jún pln˘ voÀav˘ch kvetov a bzuãiacich vãiel. Fúkol púpave do lampá‰ika a ten sa rozletel. Podobne ako na‰e deti v prv˘
júnov˘ deÀ tohto roka. Slávili sme MDD. Na na‰om ‰kolskom
dvore bolo v tento deÀ ako v úli. V‰etci sa zabávali, tancovali,
spievali, veselo sa hrali, plnili rôzne úlohy a súÈaÏili v skladaní
puzzle. A v závere oslavy na‰li veºk˘ poklad v podobe hraãiek
a sladkostí. V˘zdobu nám vytvorilo prostredie ná‰ho ‰kolského
dvora, náãinie a materiál, ktor˘ nám poskytla na‰a ‰kôlka a o zábavu sa postarali pani uãiteºky spolu s deÈmi. Aj napriek tomu, Ïe
poãasie nebolo ideálne, veselou zábavou mali deti premaºované
tváre na usmiate slnieãka.
Dagmar Holiãová, uãiteºka M·

Z 20 Ïiakov prihlásen˘ch do 1. roãníka stolnotenisového turnaja ‰koly zvíÈazili: 1. miesto - Kristián Kovaniã, 2. miesto - Jakub
Marek, 3. miesto - Rastislav Stríbrnsk˘.
SúÈaÏ o pohár SEKULÁâIK
Stolnotenisovej súÈaÏe v Sekuliach sa dÀa 19. mája 2009 zúãastnili traja na‰i Ïiaci. Hralo sa o pohár Sekuláãik, kde prvé miesto
získal Kristián Kovaniã zo 7.A triedy - GRATULUJEME !
Stolno-tenisová ‰kolská súÈaÏ
Îiaci zo 6.A triedy zorganizovali 20. apríla 2009 ‰kolskú súÈaÏ
v stolnom tenise. VÏdy v pondelok sa hrával medzi Ïiakmi turnaj,
ktor˘ vyvrcholí vyhlásením najlep‰ieho hráãa - "MAJSTRA ·KOLY".
Hokejbalisti

SúÈaÏ hokejbalistov v ‰kolskej lige - okresného kola, konaná
17. apríla 2009 skonãila pre na‰ich ‰portovcov veºmi dobre. Diplom s umiestnením tretieho miesta je veºmi motivujúci pre ìal‰ie
trénovanie.
Zúbkove pramene / Hviezdoslavov Kubín

Krásu prózy a poézie v podaní detí I. a II. stupÀa sme si mohli vychutnaÈ 23. marca 2009 v ‰kolskej súÈaÏi Zúbkove pramene.
Deti s najlep‰ím prednesom boli odmenené krásnymi kniÏkami
a postupom do obvodného kola.
ëAKUJEME!
V‰etk˘m, ktorí venovali 2% zo svojich daní Rodiãovskému
zdruÏeniu pri Základnej ‰kole v Lozorne - veºmi pekne ëAKUJEME!
(Zdroj: zslozorno.edupage.sk)

V závere oslavy hºadali deti veºk˘ poklad v podobe hraãiek a sladkostí.
Foto – autorka
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„Vesel˘ deÀ“ v ‰kôlke

Îiaci boli na exkurzii druÏstva

Poslednú aprílovú stredu zavítala na ‰kolsk˘ dvor materskej
‰koly hudobno-zábavná ‰ou pod názvom Vesel˘ deÀ. Skupina pozostávala zo ‰tyroch mlad˘ch ºudí, z ktor˘ch jeden bol moderátor, dvaja taneãníci a ‰tvrt˘ ãlovieãik predstavoval veºké lízatko
a mal za úlohu neustále odmeÀovaÈ deti za ich v˘kon.
Taneãníci mali úÏasnú pomocníãku - rytmickú hudbu, ktorá
sa rozliehala po ‰irokom okolí a motivovala tak deti spolu s moderátorom k taneãn˘m v˘konom detskej „Let’s Dance“. Av‰ak
akokoºvek krásny tanec, predsa bol striedan˘ s pohybov˘mi hrami a zaujímav˘mi súÈaÏami detí.
V závere bolo kaÏdé dieÈa odmenené detsk˘m ãasopisom,
drobnou hraãkou a lízatkom. A my sa uÏ teraz te‰íme na ich ìal‰iu náv‰tevu.
Anna Ledníková, riaditeºka M·

V apríli 2009 sa Ïiaci Z· zúãastnili exkurzie na Poºnohospodárskom druÏstve v Lozorne. Deti sa dozvedeli zaujímavé informácie o chove hovädzieho dobytka a jeho v˘zname, ale aj o tom,
preão je dôleÏité piÈ mlieko. Prezreli si takmer cel˘ areál druÏstva, videli malé teliatka a nazreli aj do budovy, kde sa doja kravy.
Celou exkurziou nás sprevádzal a porozprával nám zaujímavé
veci Ing. ·tefan Janãár, riaditeº PD. Aj touto cestou mu e‰te raz ìakujeme.
(zf)

M· cez prázdniny
Prevádzka:
Dovolenka:
Dezinfekcia:

1. - 24. júla 2009
27. júla - 21. augusta 2009
24. - 31. augusta 2009
Anna Ledníková, riaditeºka
Hovorilo sa najmä o chove hovädzieho dobytka.
Foto – archív PD Lozorno

·kôlkári v Abelande
Hoci sa v poslednú májovú stredu poãasie zhor‰ilo, lákalo to
‰kôlkárov do prírody na náv‰tevu miestneho ranãu Abeland. Vìaka pomoci ochotn˘ch rodiãov, ktorí nás odviezli, mali deti moÏnosÈ nav‰tíviÈ toto tajuplné miesto v lone krásnej prírody. Deti obdivovali domáce aj niektoré lesné zvieratá, pozorovali potok a Ïivot okolo neho, prechádzali blízkym lesom, poznávali zaujímavú
architektúru rázovitej dedinky. Najväã‰í záÏitok v‰ak mali z jazdy
na poníkovi. Do ‰kôlky sa vracali plné záÏitkov a dojmov z príjemne preÏitého dopoludnia.
Jana Uhliarová, uãiteºka M·

·koláci spoznávali EÚ
V peknom horskom prostredí Myjavskej pahorkatiny v Eurolande Stará Myjava strávilo 37 detí a 3 uãitelia základnej ‰koly 4. – 9.
mája 2009 zaujímav˘ t˘ÏdeÀ, pln˘ súÈaÏí, zábavy a hier. SúÈaÏe
boli zamerané na spoznávanie ‰tátov EÚ, v hrách si deti merali
svoju zruãnosÈ, r˘chlosÈ a ‰ikovnosÈ. Hoci na‰imi súpermi boli star‰í
Ïiaci z Bratislavy, zahanbiÈ sme sa nedali a pri veãernom hodnotení ãasto zaznievali aj mená na‰ich Ïiakov. V programe nech˘bali diskotéka, jazda na koni, plaváreÀ, futbal, trampolína, stoln˘
tenis, kolieskové korãule a mnohé iné.
T˘ÏdeÀ pln˘ zábavy, hier a tanca nám veºmi r˘chlo ubehol.
Vyskú‰ali sme aj slnieãko, aj dáÏì. Na dobrej nálade nám v‰ak
neubralo a uÏ teraz sa te‰íme, Ïe sa tam o rok vrátime.
Alena Cimbalová, uãiteºka

V programe nech˘bali ani diskotéka, plaváreÀ, ãi kolieskové korãule.
Foto – autorka

SúÈaÏivé MDD v ‰kole

Abeland ukázal deÈom domáce i lesné zvieratá.

Foto – autorka

Aj tohtoroãn˘ 1. jún bol pre deti dÀom s veºk˘m "D". V na‰ej
‰kole sa neuãilo, ale zabávalo, ‰portovalo a súÈaÏilo. Deti si na rôznych stanovi‰tiach, ktoré pre ne pripravili pani uãiteºky, precviãili
svoje schopnosti a ‰ikovnosÈ. Za splnené úlohy dostali deti Ïetóny, za ktoré si mohli v bufete nakúpiÈ sladkú odmenu. Samozrejme súÈaÏe mali aj svojich víÈazov. NajsúÈaÏivej‰ou triedou sa stala 5.B, ktorá vyhrala prvé miesto v poãte bodov získan˘ch za splnené úlohy. Ich odmenou bola obrovská torta, ktorú upiekla pani
uãiteºka Eva Bocánová. Veselé, Ïivé a milé bolo pondelkové doobedie na Z· v Lozorne.
(zf)
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Zo zasadnutí obecného zastupiteºstva
Tretie zasadnutie – 26.3.2009
OZ poveruje p. Hubíka poÏiadaÈ o stretnutie s riaditeºom fy Hydrotech a.s., na ktorom sa preberú doteraj‰ie vzÈahy (objednávka/ponuka) v súvislosti s âOV.
OZ poÏaduje od spoloãnosti Royal Invest Slovakia, a.s. financovaÈ rekon‰trukciu existujúcej technológie a dodávku 4.
linky technológie âOV, spolu s kalov˘m
hospodárstvom v plnej v˘‰ke z dôvodu ‰etrenia na stavebnej ãasti, ktorá bola súãasÈou prvej dohody.
OZ súhlasí s aktívnou úãasÈou fy Royal
Invest Slovakia, a.s. na rokovaniach s budúcim dodávateºom technológie.
OZ akceptuje ukonãenie prevádzkovania verejného vodovodu a kanalizácie
funkciou ªubomíra Haramiu ako odborne
spôsobilej osoby.
OZ kon‰tatuje, Ïe vzdanie sa funkcie
stavebného dozoru na stavbe Centrum
kultúry a vzdelávania p. Haramiu ªubomíra je bezpredmetné, pretoÏe nebola vytvorená Ïiadna zmluva medzi obcou Lozorno
a ªubomírom Haramiom a t˘m je bezpredmetné aj vyplatenie poÏadovanej odmeny 3000 eur.
OZ poveruje p. Beãára V. pripraviÈ
základné dokumenty k vytvoreniu s.r.o.
pre správu vodného hospodárstva a ostatn˘ch hospodárskych ãinností obce Lozorno.
P. Beãár V. informoval poslancov o prebehnut˘ch voºbách prezidenta SR a konkrétnych v˘sledkoch za obec Lozorno.
P. Beãár V. informoval, Ïe bol zverejnen˘ inzerát vo veci v˘berového konania
na obsadenie postu riaditeºa Z· a M· Lozorno, ktoré obec Lozorno vyhlasuje v zmysle
príslu‰n˘ch predpisov.
OZ poveruje predsedu ‰kolskej komisie p. Folt˘na J., aby pripravil návrh na zloÏenie v˘berovej komisie na obsadenie postu riaditeºa Z· a M·, termín a zloÏenie komisie bude schválené na ìal‰om zasadnutí OZ.
OZ poveruje sociálnu komisiu a p. ·vajdlenkovú vypracovaním ponuky pre realizáciu bezbarierov˘ch vstupov do zdravotníckych zariadení a ochrann˘ch mreÏí
na ambulancii MUDr. Kubiãku.
OZ odporúãa do budúceho zasadnutia
prehodnotiÈ platby energií a sluÏieb vodného hospodárstva.
OZ ukladá zástupcovi starostu p. Beãárovi, aby v spolupráci s úãtovníãkou OcÚ
p. Kovaroviãovou cestou internetbankingu
vykonal úhrady faktúr, v ktor˘ch vypr‰ala
splatnosÈ fy H.L.Stav, s.r.o., Lozorno a faktúr, ktoré sa majú uhradiÈ pre ·K Lozorno.
OZ berie na vedomie informáciu o skonãení obdobia funkcie hlavného kontrolóra
k 31.05.2009 a potrebe pripraviÈ nové v˘berové konanie na obsadenie tejto funkcie.
OZ súhlasí s kúpou auta pre sociálne
úãely (·koda Roomster v hodnote 10 622
eur (320-tis. Sk).
OZ súhlasí so ÏiadosÈou Jána Sabu, Talichová 45, Bratislava o odkúpenie dvoch
parciel ã. 8873/2 – 54 m2 a parc. ã.
8873/3 – 47 m2, ktoré sú súãasÈou záhrady Ïiadateºa, ktorú si chce majetkoprávne
vysporiadaÈ.

OZ súhlasí so ÏiadosÈou Zuzany Halinárovej vo veci zámeny ãasti pozemku
vlastníãky parc.ã. 9146 za ãasÈ obecného
pozemku parc.ã. 9157/1 s t˘m, Ïe Ïiadateºka predloÏí GP a návrh kúpnej zmluvy.
OZ súhlasí so zmenou vedenia a prípravy web stránky obce Lozorno. Web
stránka bude spravovaná firemnou stránkou .sk. Roãn˘ poplatok vo v˘‰ke 400 eur
vrátane DPH.
OZ súhlasí s návrhom predsedníãky kultúrnej komisie M. Malovcovej, Ïe celoobecné oslavy DÀa matiek sa budú konaÈ
10. 05. 2009 v sále ·K Lozorno a oslavy
MDD sa budú konaÈ 30.05.2009 v areáli
Î· Lozorno.
·tvrté zasadnutie – 30.4.2009
Starosta obce ªubomír Haramia sa
zo zdravotn˘ch dôvodov ku dÀu 30.4.2009
vzdal mandátu starostu obce Lozorno s t˘m,
Ïe navrhol na vykonávanie funkcie starostu do mimoriadnych volieb svojho zástupcu MVDr. Beãára Vladimíra.
OZ berie na vedomie vzdanie sa mandátu starostu obce ªubomíra Haramiu v zmysle zákona ã. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 13a), ods. 1 písm. c) ku dÀu 30.4. 2009.
OZ poveruje jednohlasn˘m schválením
zástupcu starostu MVDr. Beãára Vladimíra
zastupovaním starostu na v˘kon starostu obce Lozorno. MVDr. V. Beãár v najbliÏ‰om
t˘Ïdni vykoná prevzatie agendy starostu
a agendy obecného úradu a ìalej poveruje MVDr. V. Beãára zriadiÈ podpisové vzory v príslu‰n˘ch finanãn˘ch úradoch, oboznámiÈ a poÏiadaÈ Obvodn˘ úrad Malacky
o zákonnom pokraãovaní vo funkcii a vyhlásení mimoriadnych volieb na starostu obce.
Mimoriadne zasadnutie – 07.5.2009
OZ ukladá do budúceho zasadnutia pripraviÈ cenové prehodnotenie energií a sluÏieb vodného hospodárstva.
OZ berie na vedomie správu o v˘sledku kontroly NKÚ SR.
OZ ukladá zastupujúcemu starostu
MVDr. Beãárovi zabezpeãiÈ plnenie opatrení NKÚ SR, Bratislava ã. j. 391/2009
z 27.04.2009.
OZ berie na vedomie informáciu p. Hurbaniãa M. o stave prác na stavbe „Centrum kultúry a vzdelávania“.
MVDr. Beãár informoval o hospodárskej ãinnosti za I.Q 2009 a o stave financií
na úãte OÚ ku dÀu 07.05.2009.
OZ schvaºuje zru‰enie pracovného
miesta stavebného technika k termínu
31.05.2009 a schvaºuje vytvorenie v ‰truktúre Obecného úradu v Lozorne prednostu
obce k termínu 01.06.2009.
MVDr. Beãár V. informoval prítomn˘ch
poslancov o návrhu zriadenia spoloãnosti
s.r.o. a jej náplni ãinnosti.
M. Malovcová informovala prítomn˘ch o termíne, mieste a priebehu obecn˘ch osláv DÀa matiek a MDD.
OZ súhlasí s vytvorením parkovacieho
miesta ZËP obãana p. Hrabovského, bytom Lozorno ã. 410 pri objekte bytového
domu s t˘m, Ïe obec bude zná‰aÈ financovanie znaãenia.

OZ súhlasí so zriadením a vybudovaním multifunkãného ihriska v areáli Z· Lozorno.
OZ poveruje p. Hubíka V. a p. Elia‰a ·.
zabezpeãiÈ opravu preliezok a zariadení
a tieÏ zabezpeãiÈ úpravu a vyãistenie brehu pri vodnej nádrÏi medzi asfaltovou cestou a VN Lozorno.
OZ súhlasí s návrhom zámeny pozemkov parc.ã. 9157/35 o v˘mere 568 m2, odãlenenej od parcely 9157/1, ktorej vlastníkom je obec Lozorno a parcelou 9153/44
o v˘mere 568 m2, novovytvorenej z parcely ã. 9147, ktorej vlastníãkou je Halinárová Zuzana, Pernek ã. 10, s t˘m Ïe Ïiadateºka zná‰a v‰etky náklady spojené s prevodom zámennej zmluvy.
OZ rie‰ilo odstránenie drevenej búdy
pri VN Lozorno p. Minaroviãa Miroslava
a Pavla a po‰kodenie laviãky v parku na Kozinskej ulic p. Lanãariãom Alojzom a Ïiada
záleÏitosÈ rie‰iÈ na priestupkovej komisii.
OZ rie‰ilo parkovanie pri Hostinci U Celáka a súhlasí s presunutím kontajnerov
na separovan˘ zber na iné stanovi‰tia.
Piate zasadnutie – 28.5.2009
OZ schvaºuje vyplatenie zálohy za práce vykonané mimo rozpoãtu fy H.L.STAV
vo v˘‰ke 33 193,92 eur (1 mil.Sk).
OZ schvaºuje postup menovania prednostu OÚ Lozorno a Juraja Folt˘na za prednostu Obecného úradu v Lozorne na návrh zastupujúceho starostu .
OZ schvaºuje jednohlasne Ing. Javúrka Jozefa, BeÀovského 1166/8, Bratislava
za hlavného kontrolóra obce.
OZ schvaºuje 550 eur (16 569 Sk) ako
dotáciu na obecné oslavy MDD, ktoré sa
budú konaÈ 31.5.2009 o 15,30 hod. v areáli Z· Lozorno s t˘m, Ïe suma bude riadne
vykrytá faktúrou.
·ieste zasadnutie – 22.6.2009
OZ vyhovuje protestu prokurátora proti VZN o obecnej polícii
OZ vyhovuje protestu prokurátora proti ·tatútu obecnej polície
OZ ukladá zastupujúcemu starostu pripraviÈ zmeny, ktoré budú vyhovovaÈ protestu prokurátora.
OZ schvaºuje závereãn˘ úãet za rok
2008 a schvaºuje prebytok preniesÈ na dotáciu rezervného fondu vo v˘‰ke 22 739
eur (685-tis.Sk).
OZ schvaºuje „Zakladateºskú listinu spol.
Lozorno s.r.o.“ Za ãlenov dozornej rady
menuje Ing. Stanislava Karoviãa, Jozefa Vícenu a Miroslava Hurbaniãa.
OZ ukladá zastupujúcemu starostu
a prednostovi OcÚ pripraviÈ do najbliÏ‰ieho zasadnutia organizaãn˘ poriadok spol.
Lozorno s.r.o.
OZ ukladá prednostovi OcÚ urobiÈ
v‰etky opatrenia k sfunkãneniu web-stránky.
OZ schvaºuje cenu vodného a stoãného od 1.7.2009 nasledovne:
vodné: 0,97 €/m3 bez DPH
stoãné: 1,27 €/m3 bez DPH
Pre obyvateºov obce s trval˘m pobytom
Pokraãovanie na str. 7
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Z kalu uÏ vybrali aj slipy
To, ão posielame do kanalizácie, ohrozuje stopercentnú funkãnosÈ ãistiarne odpadov˘ch vôd. Do potoka potom neraz prúdi nekvalitná voda. Niãíme si t˘m vlastné Ïivotné prostredie.
Zvy‰ky jedál, handry, dokonca aj spodné prádlo, v˘kaly
domácich zvierat, chemikálie. To sú veci, ktoré nachádzajú

âistiareÀ odpadov˘ch vôd v Lozorne má zatiaº tri linky.

zamestnanci ãistiarne odpadov˘ch vôd v Lozorne v odpadovej
vode z kanalizácie. V‰etky tieto látky pritom ohrozujú stopercentnú funkãnosÈ ãistiarne. Podºa Miroslava Mancu, ktor˘ tu
robí obsluhu, mechanické látky – jedlo, handry a podobne –
zapchávajú ãerpadlo, ktoré preãerpáva odpadovú vodu do ãistiacich liniek. Oprava ãerpadla pritom vyjde na zhruba 1660 eur
(50-tis. Sk).
V˘kaly domácich zvierat a rôzne chemikálie dokáÏu naopak úplne zabiÈ baktérie na jednotliv˘ch linkách, ktoré spracúvajú odpad a ãistia t˘m vodu tak, aby mohla byÈ vypustená

do potoka. „Ak sú baktérie úplne zniãené, ‰pinavá voda len
preteãie linkami a nekvalitná odchádza do potoka. Obsahuje
napríklad viac amoniaku, dusíka a podobne. Baktérie musíme
znova naoãkovaÈ z na‰ej zásoby a trvá aj t˘ÏdeÀ, k˘m sa rozrastú do takého mnoÏstva, Ïe sú schopné ãistiÈ odpadovú vodu
na sto percent,“ prízvukuje M. Manca.

Cel˘ kontajner mechanick˘ch neãistôt vybrali zamestnanci ãistiarne pri poslednom ãistení odpadovej ‰achty, z ktorej odpadová
voda preteká do ãistiacich liniek.

Problémom ãistiarne je aj daÏìová voda, ktorú niektorí obyvatelia Lozorna odvádzajú zo striech do kanalizácie. V ãase
veºk˘ch daÏìov priteká potom do ãistiarne také obrovské
mnoÏstvo odpadovej vody, ktoré linky nedokáÏu spracovaÈ
a ãasÈ nepreãistenej vody ide automaticky prepadom do potoka. „Obecn˘ úrad bude toto v blízkej budúcnosti kontrolovaÈ,“ upozorÀuje Juraj Folt˘n, prednosta OÚ v Lozorne.
Dana Ru‰inová
Foto – autorka

Hospodárenie obce nemá zásadné nedostatky
Najvy‰‰í kontroln˘ úrad SR kontroloval hospodárenie na‰ej samosprávy.
Na základe poverenia predsedu Najvy‰‰ieho kontrolného
úradu SR bola v dÀoch 16. februára - 17. apríla 2009 vykonaná
v samospráve obce Lozorno kontrola so zameraním na správnosÈ zostavenia a súladu závereãn˘ch úãtov a úãtovnej závierky subjektov územnej samosprávy. Úãelom kontroly bolo
preveriÈ správnosÈ finanãn˘ch v˘kazov a úãtovnej závierky, súlad finanãn˘ch v˘kazov predkladan˘ch na daÀov˘ úrad, tvorba a pouÏitie peÀaÏn˘ch fondov, preverenie dodrÏiavania pravidiel pouÏívania zdrojov financovania, stav a v˘voj dlhu.
Kontrola nekon‰tatovala Ïiadne závaÏné pochybenia, ktoré by boli dôvodom na sankãné konanie, resp. rie‰enie mimo
kompetencií obce. V zásade nedostatky sú formálneho charakteru, odstrániteºné opatreniami prijat˘mi v administratíve
obecného úradu.
Formálne nedostatky
1. I‰lo o doplnenie zriaìovacích listín Z· a M· (z roku 2002
a 2003) o v˘chovn˘ a vyuãovací jazyk.
Dokonãenie zo str. 6
schvaºuje zºavu a cena vodného a stoãného bude nasledovná:
Vodné: 0,58 €/m3 bez DPH,
0,69 €/m3 s DPH
Stoãné: 0,77 €/m3 bez DPH,
0,916 €/m3 s DPH

2. Zostavované a schvaºované rozpoãtové opatrenia a zmeny rozpoãtu treba v priebehu roka viesÈ v operatívnej evidencii.
3. Obecné dotácie ‰portovému klubu Lozorno sa po schválení v zastupiteºstve môÏu poskytnúÈ len na základe uzatvorenej dohody, resp. zmluvy s príjemcom dotácie.
4. Je treba odstrániÈ formálne nedostatky inventúrnych súpisov, t.j. zosúladiÈ ich so zmenou na nov˘ systém spracovávania úãtovníctva od roku 2008.
5. Písomnú dokumentáciu kontrolnej ãinnosti, ako sú plány
kontrol, stanoviská k rozpoãtu a závereãnému úãtu, resp. správy
o kontrolách, prikladaÈ k zápisom o prerokovaní t˘chto dokumentov na obecnom zastupiteºstve.
Vedenie obce prijalo príslu‰né opatrenia na odstránenie
t˘chto nedostatkov, o ktor˘ch informovalo poslancov obecného zastupiteºstva na májovom zasadnutí. Informáciu dostal aj
Najvy‰‰í kontroln˘ úrad SR. NezadlÏené hospodárenie obce
vytvára podmienky na primeran˘ rozvoj kvality a bezpeãnosti Ïivota obãanov v Lozorne a to i v súãasnom období hospodárskej krízy.
Ing. Jozef JavÛrek, hlavn˘ kontrolór obce

Pre fyzické osoby podnikajúce na adrese trvalého pobytu v obci Lozorno sa urãuje cena so zºavou na kaÏdého ãlena domácnosti v mnoÏstve 50 m3/rok.
Ostatná spotreba sa fakturuje v cene:
vodné: 0,97 €/m3 bez DPH stoãné: 1,27 €/m3
bez DPH
OZ ukladá konateºovi spoloãnosti Lo-

zorno, s.r.o. pripraviÈ zmluvu medzi spoloãnosÈou Lozorno, s.r.o. a odberateºmi.
OZ schvaºuje komisiu pre rie‰enie
konfliktu záujmov v podmienkach samosprávy v zloÏení: Ing. Jaroslava Bojkovská,
Monika Malovcová, ·tefan Elia‰, Lucia Hájniková.
(vh)
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Seniori - pracovne, ‰portovo, veselo
V˘roãná schôdza Jednoty dôchodcov
Slovenska (JDS) a Klubu dôchodcov Lozorna sa uskutoãnila v priestoroch jedálne Z·.
Veríme, Ïe naposledy, nakoºko mal˘
priestor klubu dôchodcov ãi ‰koly nám nedovolí prijaÈ ìal‰ích ãlenov – ãakateºov.
Preto máme nádej v novej budove kultúrneho domu a to aj v rámci kultúrneho vyÏitia dôchodcov, ãi obecnej kniÏnice, ktorá je uÏ zastaraná. Z Malokarpatskej kniÏnice v Pezinku, ktorá riadi okolité kniÏnice, máme ãasto vyt˘kané nevhodné priestory. Je potrebné vykonaÈ inventúru, vyradiÈ neaktuálne a obnoviÈ Ïiadané knihy.
Máme tieÏ ponuky od obãanov, ktorí nám
knihy ponúkajú, ale kvalitné knihy nemôÏeme momentálne prijaÈ.
DÀa 27. apríla 2009 sa uskutoãnila
Okresná konferencia JDS v Malackách,

na ktorej boli za na‰u organizáciu traja delegáti. Prítomní informovali o viacer˘ch
aktivitách, organizovan˘ch za v˘datnej finanãnej pomoci seniorom z obecn˘ch
úradov. Samozrejme, snaha musí byÈ obojstranná a maÈ v prvom rade záujem o kultúrne dianie.
·portové hry seniorov
VÏdy v inej obci okresu sa kaÏdoroãne
konajú tzv. „·portové hry seniorov“. Jablonovskí ãlenovia JDS za pomoci obecného
úradu boli ich hostiteºmi 27. mája 2009.
Úãastníkov privítala pracovníãka OÚ p. Emília Prokopová na miestnej fare. Tu nás oboznámila s jej históriou, ktorej zvlá‰tnosÈou
sú napr. pôvodné listiny a zaujímavosÈou,
Ïe vysviacku robil olomouck˘ biskup. Program pokraãoval na ihrisku ‰portov˘mi dis-

ciplínami druÏstiev aj s vtipn˘mi nápadmi,
ktoré reÏírovala ãlenka v˘boru p. Anka Masaroviãová. Na‰e úãastníãky získali zaujímavé ceny. Po v˘konoch dobre padlo obãerstvenie s hudbou a tancom, ktoré bolo
ìal‰ou celkom príjemnou disciplínou.
V na‰ej organizácii si pripomíname
jednu milú udalosÈ s priliehav˘m mottom:
„Keì kvitol orgován, bol ãas vône prv˘ch
kvietkov, vtedy si povedali pred 50-timi
rokmi „áno“ Milan so ·tefkou.“ Na‰ich ãlenov sme vyprevádzali s kytiãkou a s vìakou za ich v‰estrannú pomoc pri na‰ich
akciách.
âo na záver ? Je ãím sa zaoberaÈ, len
treba chcieÈ !
Anna Hájková,
vedúca Klubu dôchodcov

Míºu sme pre‰li v prírode
Materské centrum Mu‰ka sa opäÈ pridalo k celoslovenskej oslave mám a 9. mája 2009 zorganizovalo v Lozorne „Míºu pre mamu“. Symbolickú míºu tento rok pre‰lo 176 zaregistrovan˘ch
úãastníkov, ão je síce o trochu men‰í poãet ako vlani, ale aj tak
veºmi slu‰n˘, keìÏe sme mali zmenenú trasu. Nebola v centre
obce, ale bliÏ‰ie k prírode. ·tart bol pri priehrade a uÏ len prísÈ
tam je slu‰n˘ v˘kon. Cieº si úãastníci vychutnávali v krásnom prostredí ranãa Abeland. Po trase dostali detiãky lízanky a v cieli
v‰etci zaslúÏenú odmenu. ObãerstviÈ sa mohli ãajom z materinej
dú‰ky a chutn˘mi domácimi koláãikmi. O program sa postaralo
Divadielko Dunajka, pre deti sme mali pripravené hry a zábavu
pri hudbe, vozenie sa na koníkoch, ãi prehliadku miestnej zvieracej farmy.
Na záver chcem poìakovaÈ v‰etk˘m, ktorí ak˘mkoºvek spôsobom prispeli k uskutoãneniu a hladkému priebehu tohto podujatia - mamiãkám za koláãiky a vyznaãenie trasy, potravinám Zlatica Murániová za lízanky, Drogérii u Romana za malé darãeky,
miestnej mládeÏi za ochotu a pomoc, Ri‰ovi Dvoranovi za pú‰Èanie pesniãiek a hlavne dvom ‰ikovn˘m mamiãkám – Lucke Harákovej a Katke Strakovej, ktoré to v „deÀ D“ organizaãne v‰etko
v˘borne zvládli.
Borka Hurajová, MC Mu‰ka

·tart bol tento rok pri priehrade.
Foto – autorka

Prvé sväté prijímanie

Deti zahrali vlastnú rozprávku

Slávnostne obleãené kráãali v sprievode 24. mája 2009 deti
z na‰ej farnosti do kostola. Tu po prv˘krát z rúk ná‰ho pána farára Jána Záhradníka prijali Pána JeÏi‰a vo sviatosti oltárnej. Sviatoãnú
atmosféru plnú detskej radosti, ale i oãakávania umocnilo nádherné slneãné poãasie. Prajeme na‰im prvoprijímajúcim deÈom
BoÏie poÏehnanie a radosÈ z prijatia tejto sviatosti. Pánovi farárovi ìakujeme za obetavú prípravu detí a rodiãom prajeme silu
a múdrosÈ pri v˘chove svojich ratolestí.
(zf)

Komorné divadielko detí z Lozorna na‰tudovalo divadelnú rozprávku podºa scenára Klárky Polákovej, Ïiaãky 4. triedy Z· a 26.
apríla 2009 ju zahrali veºk˘m aj mal˘m divákom v priestoroch
miestnej základnej umeleckej ‰koly. Hra "O statoãn˘ch námorníkoch" sa uskutoãnila najmä vìaka detsk˘m hercom, ktorí podali
bravúrne v˘kony a zoÏali veºk˘ potlesk.
Eva Poláková

Pánovi farárovi ìakujeme za prípravu detí.

Deti sa zahrali na námorníkov.

Foto – archív

Foto – Patrik Harák
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Oslavovali sme s cel˘m svetom
Na piatich scénach II. roãníka Sviatku hudby, ktor˘ sa konal
21. júna 2009, predviedla viac ako stovka prevaÏne domácich úãinkujúcich skoro 400 divákom asi 15 hodín programu. Lozorno tento víkend hralo, spievalo a tancovalo spolu s tisíckami ºudí na celom svete, s podporou obce a ako súãasÈ Sviatku hudby Bratislavského samosprávneho kraja.
Urãite nemám objektívny pohºad na to, ão sa tento víkend
odohralo v Lozorne, ale “vyprávjajú, Ïe to byuo dobré”. A my len
dúfame, Ïe je to názor väã‰iny. Veì sme sa snaÏili pripraviÈ program tak, aby si kaÏd˘ na‰iel to svoje.
V sobotu 20. júna ste napriek daÏìu mohli na miestnom ranãi
Abeland stretnúÈ h⁄bu nad‰en˘ch drobcov, ako spolu s Luckou
Harákovou vyrábajú hudobné nástroje, aby sa s nimi pod vedením Zuzky Ondru‰ovej zmenili na “Mal˘ch muzikantov”. Hrkálky, chrastítka z “kinder-vajíãok”, gitary z topánkov˘ch ‰katúl boli prijaté do orchestra a hneì aj vyuÏité pri príprave vystúpenia
na druh˘ deÀ.

striedali deti z M· i Z·, zbor z Abelandu, cirkevn˘ zbor Vajíãko,
bratia Orechovskí s folkom a country, mladá flautistka. Sestry
Kollmanové zaspievali nefal‰ovan˘ pop, Ïensk˘ zbor a sólistka
Valika Folt˘nová v doprovode pána Zajaãka zaspievali ºudovky
zo Záhoria a celkom na záver sa predviedli na‰i muÏi.
Sviatok hudby pokraãoval v miestnej kaviarni Kaktus café a v hostinci U Celáka, kde muÏsk˘ a Ïensk˘ spevokol spieval pre hostí
e‰te po desiatej v noci. Z Kaktus café sa tieÏ do neskorého veãera
oz˘vali gitary a banjo bratov Orechovsk˘ch, ktor˘ch doprevádzal
spev nad‰eného publika.
Záver patril klasike
Milovníci váÏnej hudby si mohli podveãer odd˘chnuÈ v kostole pri nádhernom Koncerte vìaky za pomoc a podporu, ktor˘
organizátorky Sviatku hudby – Vlasta Hubková, Helena Drobná,
Zuzana Filasová a Dana Ru‰inová, venovali v‰etk˘m, ktorí im pomohli. Hneì na úvod nám mladuãká Biljana Vezenková svojím
husºov˘m vystúpením doslova vyrazila dych a nasadila veºmi vysokú latku pre ostatn˘ch úãinkujúcich. A tí nezaváhali. V podaní

Bratia Orechovskí priniesli folk a country.

V ‰portovom klube zahrala Margarétka Ru‰inová v sprievode Milana Osadského a ìal‰í Ïiaci hudobného odboru ZU·.

Spievalo sa do noci
V nedeºu po druhej hodine popoludní zaznela v hale ·K nádherná operná ária v podaní Júlie ·ãepánovej, venovaná v‰etk˘m
otcom. Po nej nám Ïiaci ZU· predviedli, ako pokroãili v hre na gitare, klavíri i husliãkách a zahanbiÈ sa nedali ani malí taneãníci.
Po krátkom filme o Sviatku hudby v ParíÏi, ktor˘ natoãila autorka
ãlánku a jedna z organizátoriek miestneho podujatia, sme si pozreli v˘stavu na‰ej mladej fotografky Daniely Koãkovej, ktorá tohto
roku priniesla pôsobivé momentky z nácviku Ïenského a muÏského
spevokolu, cirkevného zboru i Ïiakov ZU· na Sviatok hudby.

Vrbinãíkovcov a Filasovcov – rodiãov a dcér sme si vypoãuli duetá i trio, violové i husºové, v sprievode klavíra i flauty, ktoré striedala operná ária Júlie ·ãepánovej a chvály. Tie najprv zazneli v podaní Moniky Masaroviãovej z Malaciek, ktorej presvedãiv˘ hlas
sprevádzal na klavíri svetoznámy jazzov˘ klavirista Pavol Bodnár.
Koncert uzavrel spevácky zbor pri miestnom kostole s gitarov˘m
sprievodom Petra Huraja. V‰etci úãinkujúci dostali na pamiatku
odznak s logom Sviatku hudby v Lozorne.
A na záver len poìakovanie úplne v‰etk˘m, ktorí ão i len tro‰ku
pridali ruku k dielu a pomohli nám z tohto roãníka urobiÈ to, ãím
nakoniec bol - jedn˘m nádhern˘m sviatkovo-hudobn˘m záÏitkom!
ëakujeme! My sa uÏ teraz te‰íme na Vás a dúfame, Ïe aj s Vami,
na ìal‰í roãník.
Helena Drobná, organizátorka
Foto – Daniela Koãková

Absolventi taneãného odboru nám predviedli tanec „Kvapky“.
A potom sa uÏ na slnkom zaliatom ‰tadione rozprúdil kolotoã
vystúpení, ktor˘m nás sprevádzala skvelá Adrika Jáno‰ová. Zaãali malí taneãníci akrobatického rock&roll-u z Lábu a po nich sa uÏ

MuÏsk˘ spevokol zaspieval najprv na ‰tadióne a do noci zabával
hostí hostinca „U Celáka“.
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MDD v znamení povolaní

Na festivale rómskej kultúry

Hasiãské, policajné, nákladné auto, skákací hrad a zdravotné
sestry. âo spája tieto na pohºad odli‰né veci? Obecné oslavy
MDD v Lozorne, ktoré kultúrna komisia opäÈ umiestnila na ‰kolsk˘ dvor. V tomto roku v‰ak ich témou boli povolania. V nedeºu
31. mája 2009 sa miestne deti rozutekali pomedzi stanovi‰tia, aby
si vyslúÏili sladké odmeny. Pri mil˘ch zdravotníãkach museli zodpovedaÈ aspoÀ jednu „medicínsku“ otázku. Deti si tieÏ vyskú‰ali v˘bavu policajtov, posedeli si v policajnom, ãi hasiãskom aute a v nákladiaku si mohli aj zatrúbiÈ. Po divadelnom predstavení „O py‰nej margarétke“ predviedli malí hasiãi deÈom svoje záchranárske
umenie. Lozornianske deti opäÈ veselo oslávili svoj sviatok. (dr)

Rudolf Bordák, poslanec a predseda komisie pre rómske otázky v Lozorne vyuÏil pozvánku venovanú obecnému úradu od LozorÀana Jozefa Zemana, organizátora festivalu rómskej hudby
International Gypsy FEST 2009, ktor˘ sa konal 19.-20. júna 2009
v Bratislave. Spolu s Rastislavom Py‰n˘m z Lozorna si na tomto
podujatí, ktorého ideou je boj proti rasizmu a xenofóbii, pozreli
vystúpenia umelcov z 8 krajín Európy. Festival je súãasÈou Kultúrneho leta a hradn˘ch slávností Bratislava 2009. Podºa Rudolfa
Bordáka to bola jedineãná oslava rómskej kultúry, oslavy tanca,
spevu a zábavy, radosti zo Ïivota, ale najmä my‰lienky boja proti
rasizmu a ºudskej nezná‰anlivosti. „Boli sme tam a môÏeme túto
akciu len odporuãiÈ. Veì dobre sa zabaviÈ a súãasne podporiÈ
správne veci, je recept na ideálne stráven˘ voºn˘ ãas.“
(dr)

Policajti dali deÈom vyskú‰aÈ aj svoj v˘stroj.
Foto – Barbora Hurajová

Tehliãka pre Sudán
Poãas pôstneho obdobia sa uskutoãnila celoslovenská verejná
zbierka „Tehliãka“, ktorú organizuje obãianske zdruÏenie SAVIO
od roku 2006. Po zbierke pre AzerbajdÏan (2006), Sibír (2007)
a Angolu (2008) sme tento rok zbierali na pomoc pre Sudán, jednu z najchudobnej‰ích krajín sveta.
Do projektu sa zapojila i farnosÈ Lozorno. Spolu s deÈmi sme
sa poãas tohto obdobia snaÏili konaÈ rôzne skutky (modlitby, pravidelnej‰ia úãasÈ na svät˘ch om‰iach, pomoc druh˘m, vzdanie sa
sladkostí a podobne), ktoré sme obetovali za na‰ich kamarátov
v juÏnom Sudáne. KaÏd˘ ná‰ skutok sme napísali na papieriky,
z ktor˘ch sme vyrobili kríÏ a priniesli ho ako obetn˘ dar na prvej
detskej svätej om‰i po Veºkej noci. Îivot v tejto africkej krajine
nám priblíÏila prezentáciou fotiek z juÏného Sudánu aj Mária Lakková, pracovníãka SAVIA, za ão jej ìakujeme.
Vyzbierali sme 330 Eur, za ão v‰etk˘m dobrodincom taktieÏ
veºmi pekne ìakujeme. Tieto peniaze budú pouÏité na stavbu ‰koly a zabezpeãenie stravy pre Ïiakov v Juba Gumbo v juÏnom Sudáne.
Monika Folt˘nová

Laìka Haráková drÏí obetn˘ dar, ktor˘ vyrobili pre Sudán.
Foto – autorka

RasÈo Py‰n˘ na festivale v PKO.
Foto – Rudolf Bordák

BlahoÏeláme ná‰mu
duchovnému otcovi
DÀa 21. mája 2009 sme mali v na‰om kostolíku milú slávnosÈ.
Ná‰ duchovn˘ otec Mgr. Ján Záhradník pri slávnostnej svätej om‰i
ìakoval Pánu Bohu za dar kÀazstva. Spolu s veriacimi oslávil 15.
v˘roãie svojej kÀazskej vysviacky a zároveÀ Ïivotné jubileum 45
rokov.
Pán farár, Va‰e pôsobenie v na‰ej farnosti je krátke - jeden rok,
ale za túto dobu ste sa veºmi priblíÏili k svojim nov˘m farníkom.
Va‰ím príkladom a dobrotiv˘m láskav˘m srdcom nás denne posilÀujete vo viere. ëakujeme Vám za krásne a pouãné kázne na svät˘ch om‰iach a za láskav˘ vzÈah k deÈom a mládeÏi.
Pán farár, e‰te raz Vám zo srdca prajeme a vyprosujeme veºa
BoÏích milostí, hojnosÈ darov Ducha Svätého, pevné zdravie a stálu
ochranu Panny Márie.
Vìaãní farníci

BlahoÏelanie k narodeninám.
Foto – archív farnosti
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Hasiãi hºadajú nasledovníkov - II. ãasÈ
V roku 2010 oslávi Dobrovoºn˘ obecn˘ hasiãsk˘ zbor v Lozorne
120. v˘roãie svojho zaloÏenia.
Veºké poÏiare v Lozorne, kde hasiãi zasahovali, boli tri. Prv˘m
bol v roku 1928 poÏiar miestneho závodu - píly. V roku 1969 vypukol poÏiar na kultúrnom dome a v roku 1992 zhorelo 1000 ha
lesa. Za obetavosÈ pri likvidácii tohto poÏiaru dostal lozorniansky
zbor 3. novembra 1992 v Prahe medailu za statoãnosÈ, diplom
a hotovosÈ v sume 5000 Kãs od prezídia Dobrovoºnej poÏiarnej
ochrany âeskoslovenskej federatívnej republiky. V roku 1998 zasahovali hasiãi pri povodni, keì sa vylial Such˘ potok.
Ale aby sme nespomínali len na tie najhor‰ie chvíle, treba pripomenúÈ aj tie veselé, ak˘mi sú napríklad oslavy narodenín ãlenov
a najmä t˘ch najstar‰ích. Viac ako ‰esÈdesiat rokov sú ãlenmi zboru
pán Vavrín PoÏgay a ·tefánia Veselá, ktorá mu aj naìalej pomáha.
Veselo bolo vÏdy pri oslave sv. Floriána, patróna hasiãov, pri druÏobn˘ch posedeniach v Nesvaãilke pri Brne, v Rakúsku pri oslave stého v˘roãia zaloÏenia zboru a vysviacky novej zbrojnice. Spolupráca s Nesvaãilkou sa, Ïiaº, preru‰ila, preto zbor nadviazal novú s obcou a hasiãmi v moravsk˘ch Prusinoviciach, kde na‰i ãlenovia oslávili 120. v˘roãie zaloÏenia zboru, vysviacky zástavy a erbu obce.
Dalo by sa pospomínaÈ toho viac. Ná‰ zbor má uÏ tri zväzky
kroniky a preto nie je moÏné spomenúÈ v‰etko. Pri oslavách 120.
v˘roãia zaloÏenia ná‰ho hasiãského zboru v budúcom roku v‰ak
bude moÏné do nich nahliadnuÈ.
ëakujeme
Na záver by som chcel poìakovaÈ Ïiakom miestnej základnej
‰koly za dlhoroãnú reprezentáciu ná‰ho zboru, ‰koly a obce na
okresn˘ch a pohárov˘ch súÈaÏiach. Chcel by som tieÏ poìakovaÈ
vedeniu ‰koly za spoluprácu, b˘valému starostovi obce pánovi
ªubomírovi Haramiovi, obecnému úradu, ale aj sponzorom a firmám, ktoré podnikajú v na‰ej obci.
Úprimne by som chcel poìakovaÈ v‰etk˘m doteraj‰ím kronikárom za to, Ïe zanechali v kronikách pamäti. Zvlá‰È by som
chcel vyjadriÈ vìaku pani Janke Nerádovej, ktorá sa o na‰u kroniku stará dnes. UÏ od stého v˘roãia zaloÏenia zboru do nej zapisuje v‰etky v˘znamné udalosti, ktoré takto zostanú zachované pre
ìal‰ie generácie. Celkom na záver treba poìakovaÈ zakladajúcim
ãlenom hasiãského zboru, t˘m, ktorí pokraãovali v tradíciách, ale
aj teraj‰ím ãlenom a ich rodinám za to, Ïe nemálo svojho ãasu venujú aj hasiãskému zboru. Takéto poìakovanie dostal ná‰ zbor aj
5. mája 2008 od prezidenta SR, ktoré za v‰etk˘ch prebral jeho
predseda pán Jaroslav Urban star‰í.
Poz˘vame mládeÏ Lozorna, aby doplnila na‰e rady. Potrebujeme vás, aby sme vám mohli odovzdaÈ v‰etky tradície zboru,
a aby mal kto v nich pokraãovaÈ. Záujemcovia sa môÏu sa prihlásiÈ u veliteºa zboru alebo u predsedu osobne na adrese Kozinská
539/51, Lozorno alebo na telefónnych ãíslach 0905 912 976,
0915 507 684 a 02/659 683 39.
Jaroslav Urban st.,
predseda Dobrovoºného obecného hasiãského zboru

Poìakovanie od prezidenta SR preberal Jaroslav Urban st., veliteº
lozornianskych hasiãov (na dolnej fotografii tretí sprava) 5. mája
2008.
Foto – archív hasiãského zboru

SúÈaÏ o putovn˘ pohár starostu obce Lozorno sa tu konala 27. júna
2009. Zúãastnilo sa jej 6 muÏsk˘ch, 2 Ïenské a 1 druÏstvo mlad˘ch
– „PlameÀ“. DruÏstvo muÏov Lozorna skonãilo na 3. mieste. Putovn˘ pohár uÏ po tretíkrát získali muÏi DHZ z Gajar. Prvé miesto Ïien
získali Ïeny z RohoÏníka. Na‰e druÏstvo „PlameÀa“ získalo putovn˘
pohár, z ktorého mali na‰i mladí „PlameÀáci“ veºkú radosÈ.
Jaroslav Urban st.
Foto – archív autora

Pekn˘ príklad

Obyvatelia Orechovej ulice pri materskej ‰kole takto zveºadili
okolie potoka sebe aj nám ostatn˘m. Vìaka im za príjemné prostredie a pekn˘ pohºad.
(dr), Foto – Dana Ru‰inová

DÀa 23. mája 2009 sa v Záhorskej Vsi konala okresná súÈaÏ previerky pripravenosti hasiãsk˘ch zborov v rámci celého okresu Malacky, kde sa zúãastnil aj ná‰ dobrovoºn˘ obecn˘ hasiãsk˘ zbor.
Zastupovalo ho hasiãské druÏstvo muÏov, ktoré sa umiestnilo na
ôsmom mieste.
Foto – Jaroslav Urban st.
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Chce zmeniÈ vzÈah LozorÀanov k Ïivotnému prostrediu
Verí, Ïe dokáÏeme svojmu okoliu viac dávaÈ, ako si z neho braÈ, lebo
inak ÏiÈ, nemá zmysel. Ako predseda komisie pre ochranu Ïivotného prostredia obecného zastupiteºstva v Lozorne má ambíciu
do konca volebného obdobia odovzdaÈ jeho prostredie v lep‰ej
kondícii, ako je dnes. Vladimír Hubík (34), poslanec obecného
zastupiteºstva.

Aké je Ïivotné prostredie Lozorna?
Prostredie súkromn˘ch dvorov a predzáhradiek je krásne. âo
je mimo, teda za plotom a hranicou súkromn˘ch pozemkov, akoby „nikoho“, je väã‰inou v neporiadku. Pritom si staãí len uvedomiÈ, Ïe to ão sa vysype do lesa, zostane tam pre ìal‰ie generácie.

Odkedy Ïije‰ v Lozorne?
Od narodenia v roku 1975.
Aké má‰ vzdelanie a zamestnanie?
Skonãil som Strednú hotelovú ‰kolu v Pie‰Èanoch. DeväÈ rokov som pracoval pre istú ‰védsku spoloãnosÈ a od
roku 2005 vediem vlastnú in‰talatérsku
firmu.
Predstav nám svoju rodinu.
ManÏelka Dana pomáha v na‰ej firme. Máme dve dcéry – Emmu (12) a Johanku (6), ktoré budú od septembra uÏ
spolu nav‰tevovaÈ Cirkevnú základnú
‰kolu v Bratislave.
„âierne skládky zakladajú podºa mÀa väã‰inou miestni
obãania, lebo vedia, kde ich nikto nepristihne. No a poA ão koníãky?
tom sa na takúto skládku uÏ len pridáva.“
Moja rodina, práca a lyÏovanie.
Foto – archív V.H.
Ak˘m Ïivotn˘m krédom sa riadi‰?
Îijem vo viere.
Odkedy si poslancom a preão? Bude‰ e‰te kandidovaÈ?
Poslancom som druhé volebné obdobie. Pri teraj‰ích zmenách prichádzajú nové v˘zvy a myslím, Ïe má zmysel opäÈ kandidovaÈ. Samozrejme záleÏí na ºuìoch, ãi budem zvolen˘. Uvidíme, ão budúcnosÈ prinesie.
âo si ako poslanec chcel urobiÈ a ão sa Ti podarilo?
Rád by som zmenil v ºuìoch vnímanie ná‰ho okolia. Aby si
uvedomili, Ïe je to váÏne, Ïe mnohé zmeny sú nezvratné a menia
ráz krajiny. A keìÏe je to „beh na dlhú traÈ“, rád by som v tom pokraãoval do konca volebného obdobia.
Si predsedom komisie pre ochranu Ïivotného prostredia. âo
je jej náplÀou?
Predsedom tejto komisie som sa stal preto, lebo mám blízko
k prírode, k veciam okolo nás, k tomu, ako sa to tu mení a rád by
som ovplyvnil to, aby tie zmeny boli hlavne pozitívne. Úlohou
komisie je, aby svojim nasledovníkom odovzdala Ïivotné prostredie obce v lep‰ej kondícii, ako ho dostala.

Prejde‰ sa po miestnom chotári
a nájde‰ nejednu kopu smetí. Preão?
âierne skládky zakladajú podºa
mÀa väã‰inou miestni obãania, lebo vedia, kde ich nikto nepristihne. No a potom sa na takúto skládku uÏ len pridáva. Platíme stra‰ne vysokú daÀ za nezodpovednosÈ a nevedomosÈ. ·koda,
Ïe si miestni ºudia neuvedomujú, aké
následky majú tieto skládky na prostredie, v ktorom Ïijeme a budú ÏiÈ na‰e
deti.

âo s t˘m plánuje obec robiÈ?
Dlho opakovaná vízia zberného dvora sa, dúfam, stane v najbliÏ‰om období realitou. Radi by sme ho vybudovali na mieste ãiernej skládky za tzv. „Kolóniou“ a niekoho z tejto lokality poverili dozorom nad zbern˘m dvorom. Poplatok za uloÏenie odpadu bude symbolick˘ a o to vy‰‰ie budú pokuty za ãierne skládky.
Hovorí sa o zastaranej technológií ãistiãky odpadov˘ch vôd,
ktorá prestáva plniÈ svoju funkciu a pritom sa plánuje postaviÈ
nová ‰tvrÈ domov. Ako to bude obec rie‰iÈ?
Generálna rekon‰trukcia ãistiãky a dostavba jej 4. linky je
v ‰tádiu prípravy projektovej dokumentácie a v˘beru dodávateºa.
Ide o investíciu zhruba 250-tis. eur, vrátane kalového hospodárstva. Rekon‰trukcia by mala prebehnúÈ do konca tohto roku a 4.
linka by mala byÈ vybudovaná do skolaudovania inÏinierskych
sietí v novej zástavbe. Obec má prísºub akcionára spoloãnosti
Royal Invest, a.s., Bratislava, ktorá je investorom projektu Záhumenice, Ïe toto v‰etko zafinancuje.
Ako by si opísal víziu obce do budúcnosti?
DokáÏme okoliu viac daÈ, ako si z neho braÈ. Inak to nemá
zmysel.
Kedy a kde Ëa ako poslanca môÏu zastihnúÈ obãania?
Na mojom mobile 0903 28 26 06 resp. vlado@instalacie.com.
Prosím v‰ak, aby si ma nem˘lili s obecnou políciou. Uvítam námety na zlep‰enie.
(dr)

Za priehradou vyrástla
stredoveká dedina
Zaãiatkom tohto mája rozbehla svoje aktivity Dedinka remesiel a umenia ABELAND. Je súãasÈou ranãu Abeland, ktor˘ sa
nachádza za priehradou popri asfaltovej ceste smerom na Ko‰ariská.
KaÏdú sobotu sa otvorí jej brána pre náv‰tevníkov a dedinka
oÏíva remeslami, tvoriv˘mi dielÀami, divadlom a podobne. Popritom v‰etkom je moÏnosÈ povoziÈ sa na koníkoch, poníkovi, zastrieºaÈ si z luku alebo zo vzduchovky. KaÏdá sobota je inak tematicky zameraná ako napr. DeÀ mal˘ch i veºk˘ch rytierov, DeÀ slovenskej dediny, Sviatok hudby... Fotografie z uveden˘ch akcií si môÏete pozrieÈ na stránke www.abeland.sk. Nájdete tu aj informácie
o ìal‰ích akciách. V kolibe sa môÏete obãerstviÈ i najesÈ, keìÏe
v ponuke sú vÏdy bryndzové halu‰ky, polievka, párky i klobásy,
ak si ich chcete sami opiecÈ na ohni. Na pitie podávame ãapovanú kofolu a pivo, dÏúsy.
Poãas prázdnin budú otváracie hodiny v dedinke upravované.
V sobotu bude vÏdy otvorené a v t˘Ïdni bude pravdepodobne otvorené poobede podºa záujmu. Aktuálne informácie nájdete vÏdy
desaÈ dní dopredu na uvedenej stránke Abelandu.
(zf)

Program pre verejnosÈ je kaÏdú sobotu.
Foto – Daniela Koãková
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Modelka so srdcom v Lozorne
Dokonãenie zo str. 1
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lebo od siedmej sa kvôli slnku fotografovalo. Fotografkou bola
Petra Ficová.

Za‰itá do ‰iat
Finále sa konalo 17. apríla 2009 v Bratislave. V zákulisí vládol podºa Anety príjemn˘ stres, no Ïiadna rivalita, ão vraj aj organizátorov prekvapilo. Najnároãnej‰ou disciplínou bol rozhovor,
lebo nikto nevedel, akú otázku dostane. Ona hovorila o balete
a svojej profesionálnej budúcnosti v diplomacii. Najkurióznej‰í záÏitok z finále bol pre Anetu ten, keì si obliekala posledné ‰aty a hoci uÏ
mala ãochvíºa ísÈ na scénu, nemohla si ich zapnúÈ. Vtedy pribehol známy slovensk˘ módny
návrhár Luká‰ Kimliãka s ihlou a niÈou a ‰aty
na Anete doslova za‰il. „Na‰Èastie to urobil tak
dokonale, Ïe si to nikto nev‰imol a ja som v nich
ostala aÏ do konca.“ AÏ veãer po párty ju zo ‰iat
„vystrihala“ jej priateºka - Miss sympatia - Michaela ·títová z Námestova, s ktorou Aneta
Cesta do finále
na sústredeniach b˘vala.
Do súÈaÏe Miss Slovensko 2009 sa prihláK jej umiestneniu vo finále urãite dopomosila preto, lebo po rokoch v modelingu si pohol aj snáì najväã‰í fanklub, ktor˘ tvorili rodivedala, preão nevyskú‰aÈ ‰Èastie aj tu. A vy‰lo
ãia, brat a kamaráti. Po finále ju mnohí pristato. Cesta do finále trvala pol roka. Z prv˘ch
vovali aj v uliciach Lozorna a gratulovali jej.
castingov sa postupovalo do semifinále, ktoré
Hoci s umiestnením získala mnohé ceny, preurãilo 12 finalistiek a náhradníãku. Na nich
hnaná publicita sa s tretím miestom v takejto
museli dievãatá absolvovaÈ povinné rozhovosúÈaÏi na‰Èastie nespája. Jej povinnosÈou po zísry i predvádzanie v plavkách. Roky v modekaní roãnej honorovanej zmluvy s agentúrou
lingu sú podºa Anety uÏitoãnou skúsenosÈou
Forza, ktorá súÈaÏ organizovala, je zúãastÀovaÈ
pre takúto súÈaÏ. ChudnúÈ na rozdiel od in˘ch SkæbiÈ ‰kolu s modelingom sa dá, ale je sa na akciách, ktoré urãí. Takto nedávno preddievãat v‰ak nemusela. Jedinou zmenou bolo to podºa Anety Valentovej, nároãné.
vádzala modely pre módny dom Alizé, ãi fotozosvetlenie jej blond vlasov. K˘m v prv˘ch
Foto – Daniela Koãková grafovala modely ‰iat pre istú módnu návrhárkolách sa rozhovory toãili okolo osobn˘ch
ku. Vyãítali jej, Ïe sa svojmu umiestneniu netém, semifinalistky uÏ dostávali aj vedomostné otázky.
te‰ila. Aneta vyvracia tento názor. Dodáva, Ïe jej sa Ïivot nijako
Pred finále absolvovala niekoºko sústredení v Brusne, Poprade
zásadne nezmenil. Priznáva v‰ak, Ïe pre mnohé dievãatá to môÏe
a v Egypte. V Afrike najmä fotografovali a natáãali krátke vstupy
byÈ dobrá skúsenosÈ a kontakty. Za tie roky v modelingu ich uÏ
pre finále. Hoci si tento pobyt Aneta pochvaºovala, priznala, Ïe muv‰ak Aneta má. Umiestnenie na tejto súÈaÏi navy‰e v modelingu
sela vstávaÈ o 3:30, aby uÏ o ‰tvrtej bola pripravená na make-up,
v zahraniãí niã neznamená.
Dana Ru‰inová

ZvládnuÈ popri modelingu aj ‰kolu nie je podºa Anety Valentovej jednoduché. Závisí to aj od vedenia ‰koly a aj od toho, ak˘
ste Ïiak. Ona chodila na Gymnázium na Vazovovej ulici v Bratislave a bola rovnako ako uÏ na Z· v˘bornou Ïiaãkou. Porozumenie pre v˘padky z vyuãovania v ‰kole na‰la.
Po príchode ju vÏdy zo zame‰kaného uãiva
preskú‰ali. Na cestách sa preto popri nároãnej
práci aj uãila. Popritom v‰etkom si v‰ak na‰la
ãas aj na spoznávanie tamoj‰ieho prostredia.
Dnes ‰tuduje v 1. roãníku Fakulty medzinárodn˘ch vzÈahov a diplomacie Ekonomickej univerzity v Bratislave. V budúcnosti by chcela pracovaÈ v diplomacii, ale rad‰ej na Slovensku.
Hovorí po anglicky, nemecky a francúzsky.

Od mája sa naplno rybárãi
No koneãne je tu ãas, keì sa brehy na‰ej vodnej nádrÏe zapæÀajú rybármi a ryby sa zaãnú obávaÈ o svoj Ïivot. Zákon v máji
umoÏÀuje miestnym organizáciám Slovenského rybárskeho zväzu
(MO SZR) usporadúvaÈ preteky a veºa revírov ãaká od polovice
mesiaca veºk˘ nápor.
Na‰a organizácia zaãala sezónu pretekmi, keì sme ich 1. mája 2009 usporiadali pre dospel˘ch. Pri‰lo 156 pretekárov, ktorí
ulovili 215 kaprov. Na prvom mieste skonãil p. Miroslav Komínek
s 26 kaprami. Druh˘ v poradí ulovil 22 kaprov, tretí 14 kaprov.
Ocenen˘ch bolo prv˘ch sedem miest hodnotn˘mi cenami. O deÀ
neskôr 2. mája 2009 sme usporiadali detské rybárske preteky. Zúãastnilo sa ich 59 detí. VíÈaz ulovil 12 kaprov. Rozdali sme 24
hodnotn˘ch cien. V nedeºu 3. mája 2009 boli symbolické preteky rozhodcov a funkcionárov. Myslím si, Ïe kaÏd˘ úãastník t˘chto trojdÀov˘ch pretekov bol spokojn˘ s organizáciou, obãerstvením a krásnym poãasím.
Na‰a mestská organizácia Záhorie, ktorá zdruÏuje 9 okolit˘ch
obcí, dostala v˘nimku zo zákona, vìaka ktorej sa môÏe loviÈ uÏ
od 15. mája. To znamená, Ïe t˘mto dÀom zaãala hlavná lovná sezóna aj na na‰ej priehrade. V prvé dva-tri dni bol na na‰u vodu
veºk˘ nápor, lebo sme zarybnili zo v‰etk˘ch revírov najväã‰ím
mnoÏstvom r˘b. Väã‰ina rybárov si v prv˘ch dÀoch dobre zalovila a uspokojila svoje túÏby loveckého pudu. V t˘chto chvíºach,
keì ãítate Spravodaj, je rybárska sezóna v plnom prúde a na na‰ej priehrade sa lovia v‰etky druhy r˘b v‰etk˘mi technikami lovu.
Rybár si môÏe v tomto období naplno vychutnaÈ rybolov s nov˘m
náradím, vyuÏiÈ svoje nové poznatky nadobudnuté z literatúry
a overiÈ si skúsenosti z praxe nadobudnutej poãas minul˘ch rokov. Rybolov by mal byÈ predov‰etk˘m o rybolove a pobyte v prírode. IbaÏe opak je niekedy pravdou. PETROV ZDAR!
Ladislav ·tefek,
predseda MO SRZ Lozorno
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·kola záhoraãtiny ● ·kola záhoraãtiny ● ·kola záhoraãtiny ● ·kola záhoraãtiny ● ·kola záhoraãtiny

Milí na‰i (skoro) Záhoráci
V‰ade sa hovorí o potrebe zachovávaÈ tradície a kultúru najmä v ãase zlievania sa ‰tátov, národov a národností do jedného
pevného „európskeho kvádra“. Hranice sa odstraÀujú a postupne
rôznorodosti a ‰pecifiká jednotliv˘ch regiónov budú naozaj tvorené „iba“ nieãím, ão sa navonok rozpoznaÈ nedá – kultúrou.
A k nej neodmysliteºne patrí aj jazyk. Preto, aby sme toto dediãstvo na‰ich predkov nestratili, musíme sa oÀ staraÈ.
Na‰i milí „novousadlíci“, t˘m, Ïe ste si svoju novú adresu vybrali na Záhorí, máte veºkú zodpovednosÈ za „kultúrnu budúcnosÈ“ tohto krásneho regiónu. MôÏete sa rozhodnúÈ podporiÈ
miestne kultúrne dediãstvo alebo nie. Dôsledky sú obrovské, ak
by si väã‰ina z Vás vybrala druhú moÏnosÈ, verte, Ïe by to kultúrnym povedomím dosÈ otriaslo. Na‰ím kurzom Vás chceme „na‰tartovaÈ“ k tomu, aby ste si zvoli prvú moÏnosÈ a najmä, aby to
bolo pre Vás zábavou.
2. LEKCIA
Preãítajte si nasledovn˘ text:
Dovolenkové spomínky
E‰ãe ked sme byli kraj‰í a muad‰í a na‰e dzeci men‰í, tak sme
kaÏd˘ víkend chodzili v léce k vodze. Vjeãinu do tej tepuej. Ráz
sme sa vybrali tot hned za hranice do Maìarska.
My sme temu kúpalisku za hranicama vyprávjali „Mo‰oÀ“,
lebo keby ste sceli ten názov povidat spisovne, tak by sa Vám jazyk zasukovau. KaÏd˘ krát, ked sme tam do‰li, furt sa tam neco
prerábjauo, budovauo aÏ sme strácali v areáli orientáciu. Fri‰ko
sme si hledali místo na prezleãení do plavek. Já sem mjeua v momence po starosci, na‰ua sem si tak˘ kumbál a tak sem sa komótno prezlékua. Enem co sem ten úkon dokonãiua, otevreli sa druhé dvera a ve‰eu chuap – pán v rokoch. To sem mjeua ale ‰ãascí,
lebo ten mau˘ kumbál byua vlastne predsíÀka k vedlaj‰ímu vchodu do bazéna. Nescem vjedzet, jak by to byuo, keby ve‰eu o neco
skúrej.
SLOVNÁ ZÁSOBA
Chodzili sme v léce k vodze = chodili sme sa v lete kúpaÈ
Tot hned za hranice = iba pár kilometrov od ‰tátnych hraníc
Temu kúpalisku sme vyprávjali = názov kúpaliska sme si zjednodu‰ili na ...

Furt sa tam neco prerábjauo = neustále ãosi rekon‰truovali
V momence sem mjeua po starosci = r˘chlo som vyrie‰ila problém
Komótno sem sa prezlékua = dala som si dosÈ ãasu na prezleãenie
Chuap – pán v rokoch = asi päÈdesiatroãn˘ pán
Nescem vjedzet, jak by to byuo = nechcem ani pomyslieÈ na
to, ão sa mohlo staÈ
GRAMATIKA
V dne‰nej lekcii „sa pozrieme na zúbok“ pravideln˘m gramatick˘m javom, ktor˘ch je v záhoráckom jazyku ... málo
1. Prípony minulého ãasu
muÏsk˘ rod
-l
robil

- iu
robiu

Restovaná zelenina
2 mrkvy
1 – 2 petrÏleny
1 zeler
1 kaleráb
1 pór

- lo
robilo

Ë
ë
zhodiÈ
‰ediv˘

=
=
=
=

- uo
robiuo
T
DZ
zhodzit
‰edziv˘

CVIâENIE
DoplÀte slovo v správnom tvare:
·eci sa ................ (diviÈ sa), proã Márka ........... (chodiÈ) tak komótno.
................. (cestovaÈ) autobusem, ked ............... (pracovaÈ) v mjesce.
........................ (vedieÈ) ste, koºko ................... (ºudia) Ïije v Lozorne?
TEST NA ZÁVER
Ak viete, ão znamenajú v‰etky dole uvedené slová, ìal‰iu lekciu uÏ nepotrebujete...
mokrica ...........................
forota ...........................
picigl ...............................
egez .............................
po‰tár ..............................
Vlasta Miklo‰ová, uãiteºka záhoráãtiny

Restovaná zelenina
s kukuriãnou polentou

Kukuriãnú krupicu nasypeme do vriacej vody v pomere 1:4. Pridáme soº a vegetu. Varíme na miernom plameni asi 40
min. Pekáã opláchneme studenou a nalejeme uvarenú kukuriãnú krupicu. Vrch vyrovnáme a necháme stuhnúÈ. Potom nakrájame na kocky. KaÏdú kocku opeãieme
z oboch strán na teflonovej panvici.

stredn˘ rod

- ua
robiua

2. Zmena „mäkk˘ch“ písmen v slove
Ë
=
T
ë
=
DZ
chodiÈ
=
chodzit
vedieÈ
=
vjedzet
sedieÈ
=
sedzet

Recepty LozorÀanov ● Recepty LozorÀanov ● Recepty LozorÀanov

Kukuriãná polenta
300 g kukuriãnej krupice
voda
1 polievková lyÏica (PL) vegety

Ïensk˘ rod
- la
robila

2-3 ruÏiãky brokolice
2-3 ruÏiãky karfiolu
3-4 ‰ampiÀóny
1 ochutené alebo biele tofu
2 cibule
Zeleninu oãistíme a nakrájame na rezance, cibuºu nakrájame na polmesiaãiky,
brokolicu a karfiol rozdelíme na men‰ie
ruÏiãky. Na panvicu alebo do woku dáme
2 PL oleja a pridáme zeleninu. Za stáleho mie‰ania restujeme, aby bola zelenina
chrumkavá. Dochutíme soºou a sójovou
omáãkou. Nakoniec pridáme tofu nakrájané na rezance.
Restovanú zeleninu podávame s kukuriãnou polentou a s ãerven˘mi reìkovkami.
Lucia Haráková

SPOLOâENSKÉ
OKIENKO
Narodili sa

Zina Jáno‰ová
Dominik Garaj
Johana Iváková
ªubomír Ledník
Katarína RudÀanská
Filip Helembay
Dominik Klas
Michal Stolár
Nella a Laura Jochimové

Povedali si „áno“

Juraj Fehér a Silvia Draho‰ová
Luká‰ Orechovsk˘ a Alena Woláková
Václav Mali‰ka a Viera Grachová
Tomá‰ Klas a Veronika âechová
Milo‰ ·Èastn˘ a Zuzana Rehoroviãová
Marek Ritomsk˘ a Aneta Havírová
Peter âesnek a Katarína Juhászová
Martin Mraãna a Miroslava Stríbrnská
Ing. Peter Jakubec a Eva Michalãáková
Branislav Suroviã a Gabriela Bakaráãová
Juraj Valachoviã a Lenka Kostková

Na poslednú cestu sa vydali

MnohotvárnosÈ prírody nemôÏe napodobniÈ nijaké
(Cicero)
umenie.

Emília Dujniãová
Ján Ondria‰

Aktuálny poãet obyvateºov
k 24.6.2009

66 r.
80 r.
2905
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Stolní tenisti víÈazili
Na‰i Ïiaci vyhrali bez jedinej prehry súÈaÏ 3. ligy v stolnom
tenise v roãníku 2008/2009 okresov Skalica, Senica a Malacky.
O tento úspech sa postaral Kristián Kovaniã, Rastislav Stríbrnsk˘,
Jakub Marek, Teodor Maru‰ák, Samuel Rusnák, ·imon Rusnák,
Luká‰ Karoviã a Juraj Hejda.
Kvalitne obsadeného medzinárodného turnaja vo Veºk˘ch
Úºanoch sa dÀa 18. apríla 2009 zúãastnili 6 Ïiaci z Lozorna.
Okrem ná‰ho a domáceho druÏstva tu boli Ïiaci zo Stupavy, Moravského Svätého Jána, maìarského Mosonmagyaróváru, rakúskeho Angernu a ãeského LanÏhotu. V kategórii chlapcov do 12 rokov sa prebojoval Jakub Marek do osemfinále. V kategórii do 16
rokov obsadil Kristián Kovaniã v˘borné 2. miesto. Turnaja sa zúãastnili aj RasÈo Stríbrnsk˘, Teodor Maru‰ák, Rusnák a Samuel
Rusnák.
Usporiadateºmi medzinárodného turnaja
Usporiadateºom II. roãníka medzinárodného turnaja Ïiakov
bol 25. apríla 2009 ná‰ domáci oddiel. Tento turnaj môÏeme hodnotiÈ ako tzv. Pro-Tour, pretoÏe ho pravidelne usporadúvajú druÏstvá Slovenska (Lozorno, Veºké Uºany, Moravsk˘ Svät˘ Ján), Maìarska (Mosonmagyaróvár), âeska (LanÏhot) a Rakúska (Angern).
Turnaja sa zúãastnilo aj druÏstvo zo Stupavy.
Úãastníci boli rozdelení do troch kategórií: chlapci do 12 rokov a do 16 rokov a dievãatá. V kategórii do 12 rokov hrali 19
pretekári, z na‰ich nastúpili Luká‰ Karoviã, Michal Vlãek, Alexej
Vlãek a ·imon Rusnák, ktor˘ obsadil napokon v˘borné 6.miesto.
V kategórii do 16 rokov bolo celkovo 21 ‰tartujúcich. Za Lozorno hral RasÈo Stríbrnsk˘, Jakub Marek, Samuel Rusnák, Teodor
Maru‰ák a Kristián Kovaniã, ktor˘ vo finále podºahol Lukasovi
Nurmbergerovi z Angernu v˘sledkom 2:3.
Pretekári na prv˘ch troch miestach obdrÏali poháre, medaily
i diplomy. Turnaj mal veºmi dobrú ‰portovú i spoloãenskú úroveÀ.
Mnohí zúãastnení ho hodnotili ako najlep‰í a najvydarenej‰í turnaj z celej série. Moje veºké poìakovanie patrí rodiãom detí i ãlenom ná‰ho oddielu, ktorí sa podieºali na zabezpeãení obãerstvenia i dobrej nálady.
VíÈaz spomedzi 70 hráãov
Rakúsky Angern bol dejiskom ìal‰ieho turnaja na‰ich mlad˘ch stoln˘ch tenistov, ktor˘ sa konal 16. mája 2009. Zúãastnili
sa ho hráãi: RasÈo Stríbrnsk˘, Jakub Marek, Samuel Rusnák, ·imon
Rusnák, Teodor Maru‰ák a Kristián Kovaniã v sprievode dospel˘ch
Rudolfa Sirotu, Vojtecha Valacha, Viliama Kovaniãa a Danky Marekovej. Turnaj sa hral v kategóriách chlapci do 16 rokov a do 18
rokov a dievãatá. Jakub Marek a Samuel Rusnák zostali v kategórii do 16 rokov v osemfinále. VíÈazom tejto kategórie sa stal Kristián Kovaniã, ktor˘ zdolal Pintéra z Veºkej Maãe hladko 3:1. Turnaja sa zúãastnilo vy‰e 70 pretekárov zo 4 ‰tátov a 10 oddielov.
Aj preto si víÈazstvo ná‰ho pretekára veºmi ceníme.

Vyhrali sme Majstrovstvá okresov Ïiakov Z·
V Moravskom Svätom Jáne sa 19. mája 2009 uskutoãnili
Majstrovstvá okresov Ïiakov základn˘ch ‰kôl v stolnom tenise. Z·
Lozorno nominovala na súÈaÏ Kristiána Kovaniãa, Jakuba Mareka
a RasÈa Stríbrnského. Po veºmi pekn˘ch súbojoch sa víÈazom súÈaÏe stal Kristián Kovaniã. K tomuto peknému úspechu Kristiánovi srdeãne gratulujeme. Jemu i ostatn˘m zúãastnen˘m ìakujeme,
Ïe pekn˘mi v˘sledkami a predvedenou hrou zviditeºnili na‰u základnú ‰kolu a aj obec Lozorno.
Ozvala sa únava
Posledn˘m usporiadateºom tzv. Pro-Tour Ïiakov sa stalo domáce druÏstvo z Maìarska – Mosonmagyaróvár. Na turnaji, ktor˘
sa konal 13. júna 2009, ‰tartovali Kristián Kovaniã, RasÈo Stríbrnsk˘, Jakub Marek a Teodor Maru‰ák. Zúãastnili sa aj hráãi z domáceho Maìarska, Slovenska, Rakúska i âeska. Slnko, teplé letné
poãasie, blíÏiace sa letné prázdniny, ale aj samotná únava z predæÏenej sezóny, to v‰etko sa podpísalo aj na celkovom umiestnení, ktoré bolo pre v‰etk˘ch po tak vydarenej sezóne tro‰ku sklamaním.
Rád by som v‰ak pripomenul, Ïe poãas celej uplynulej sezóny na‰i Ïiaci podávali veºmi pekné v˘kony, ktoré sa v koneãnom dôsledku odzrkadlili aj na celkov˘ch v˘sledkoch. Hnacím
motorom pre budúcu sezónu by urãite mala byÈ tá predchádzajúca a pri e‰te lep‰om prístupe k tréningov˘m povinnostiam, verím,
Ïe budeme v celkovom bilancovaní opäÈ o stupienok vy‰‰ie.
Na záver by som sa chcel poìakovaÈ v‰etk˘m rodiãom jednotliv˘ch hráãov za obetavú prácu poãas celého súÈaÏného roãníka,
ãlenom v˘boru ná‰ho oddielu ako aj v˘boru ·K Lozorno za pomoc a podporu tak krásneho ‰portu, ak˘m stoln˘ tenis bez poch˘b
je!
Rudolf Sirota, predseda stolnotenisového oddielu

VíÈazi medzinárodného turnaja Ïiakov v stolnom tenise, ktor˘ sa
konal 25. apríla 2009 v Lozorne. Ceny odovzdával Rudolf Sirota,
predseda stolnotenisoveho oddielu.
Foto – archív oddielu

Futbalistom sa príli‰ nedarilo

HC Tatran Stupava, Strojár Malacky a Tatranãek minihádzaná zorganizovali v dÀoch 29.-31. mája 2009 v Stupave a v Malackách 2.roãník medzinárodného minihádzanárskeho turnaja 4+1 a turnaja mlad‰ích Ïiakov a Ïiaãok 6+1. Turnaj mal za úlohu spropagovaÈ minihádzanú a vzbudiÈ u detí záujem o ‰port. Tatranãek Lozorno ‰tartoval
v kategórií „M“ - Ïiakov naroden˘ch v rokoch 2000/2001. Spomedzi 19 ‰tartujúcich druÏstiev skonãii na 16. mieste.
(zf)
Foto – archív turnaja

Po troch mesiacoch futbalu sa na‰i hráãi v‰etk˘ch vekov˘ch kategórií môÏu te‰iÈ na odpoãinok. Po nároãnej sezóne, v ktorej sa na‰im muÏstvám nie príli‰ darilo, príde prestávka urãite vhod. Tú vyuÏijeme najmä na skonsolidovanie kádrov a dolieãenie zranení.
MuÏstvo seniorov sa zachránilo v 3.lige, av‰ak hrou a prístupom k ná‰mu klubu urãite nepote‰ili fanú‰ikov. Dorast sa umiestnil v hornej ãasti 4.ligy,ão je aÏ na niektoré zápasy z pohºadu trénerov dobré, ale oãakávania boli vy‰‰ie. Star‰í Ïiaci boli sklamaním, keì v jarnej ãasti sezóny dokázali vyhraÈ len jeden zápas. Tu
sa prejavuje nezáujem zo strany rodiãov detí, ãím maria prácu
trénerov, ktorí sa im dobrovoºne venujú vo svojom voºnom ãase.
Prípravka sa úspe‰ne rozvíja a pri poãte 24 chlapcov je v budúcnosti na ãom stavaÈ. Aj tu by sme prosili rodiãov detí k väã‰ej angaÏovanosti, lebo ich vplyv na zápasoch je len na dobro veci.
Turnaj prípraviek sa uskutoãnil 20. júna 2009. V letn˘ch mesiacoch Ïiaci absolvujú niekoºko turnajov v Zohore, v Jablonovom a v Kuchyni. Dorast sa v letnej príprave zameria hlavne na
zabudovávanie nov˘ch hráãov do muÏstva, ktorí prichádzajú
zo Ïiackej kategórie. Nová sezóna sa zaãína 23. augusta 2009
a veríme, Ïe na‰e tímy vstúpia do súÈaÏí dobre pripravené.
V˘bor futbalového oddielu
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Od marca opäÈ na túrach
Aktívni lozornianski turisti trávia od konca zimy takmer kaÏd˘
víkend v prírode.
Turistick˘ oddiel pri ·K Lozorno otvoril 8. marca 2009 tohoroãnú sezónu prvou plánovanou akciou - Prechádzkou ‰tátnym
búrem. Zúãastnilo sa jej 47 ãlenov oddielu. Odchod bol od Ïelezniãnej stanice o 9:30 a pokraãovali sme smerom k Fodorke a BaraÀá‰ovému rybníku k jabloÀovskej priehrade a vo‰li sme do ·tátneho búru. Tu vÏdy vyhºadávame nové trasy, aby bola túra zaujímavá. DæÏka túry bola asi 15 km. Poãasie sa nám vydarilo. Úãastníci boli spokojní a obohatení o poznanie tejto lokality.
ëal‰ou akciou v na‰om turistickom kalendári bola 15. marca
2009 Pomoc prírode.
Vzhºadom na nepriaznivé poãasie sa akcie zúãastnilo menej
ãlenov. Napriek tomu sme aspoÀ preãistili niektoré studniãky.
Znaãky na Lozornskom okruhu sme doplnili v náhradnom termíne.
Sezónu otvárali na Ko‰ariskách
Otvorenie regionálnej turistickej sezóny, ktoré uÏ tradiãne organizuje turistick˘ oddiel Stupava, bolo 22. marca 2009 na Ko‰ariskách. Akcia bola tieÏ veºmi vydarená. Zúãastnili sa jej turisti zo Stupavy, Lozorna, Pezinku, Modry, âastej, Novej dedinky, Bratislavy
a ìal‰ích klubov. Na t˘chto stretnutiach b˘va vÏdy veºmi srdeãná
atmosféra a vÏdy sa na Àu te‰íme, ão potvrdzuje aj hojná úãasÈ turistov. A ako vÏdy najviac turistov pri‰lo z Lozorna.
Náhradn˘m programom za plánované ‰kolenie vysokohorsk˘ch
turistov, ktoré sa malo konaÈ 5. apríla 2009 a odloÏili sme ho na ÏiadosÈ in‰truktorov, bola pekná túra z Lamaãa na Kaãín do Marianky cez Borinku do Lozorna. Za veºmi pekného poãasia pre‰lo 26
na‰ich ãlenov cca 20 km.
ëal‰ou podºa kalendára bola 19. apríla 2009 túra na Starú
Myjavu, odkiaº sa pokraãovalo na Veºkú Javorinu. Poãasie bolo
priaznivé. Na vrchole sme si odpoãinuli, naobedovali sa a pritom
sme si vychutnávali v˘hºad na slovenskú i moravskú stranu. Pokraãovali sme smerom na Stráne, kde nás ãakal autobus, ktor˘ nás
dopravil do Blatnice. Tu sme mali pripravené obãerstvenie u ná‰ho

kamaráta Zdena Petratúru spojené s ochutnávkou dobr˘ch vín.
Nakoºko sa akcie nemohol zúãastniÈ pre chorobu ná‰ predseda,
úspe‰ne ju viedol Richard Dvoran junior. V‰etci úãastníci boli nad
mieru spokojní.
Pln˘ kaÏd˘ májov˘ víkend
Prvého mája 2009 sme sa zúãastnili tradiãného v˘stupu na
Paj‰tún a o t˘ÏdeÀ neskôr, 8. mája 2009 sme boli na âastovskej
päÈdesiatke. Niektorí ãlenovia absolvovali cel˘ch 50 km.
DÀa 16. mája 2009 sme ukonãili Kurz vysokohorsk˘ch turistov a preukaz vysokohorského turistu obdrÏalo 19 ãlenov TO Lozorna. S t˘mto preukazom môÏu absolvovaÈ vo Vysok˘ch Tatrách
i neznaãkové kopce.
V men‰om poãte sme 17. mája 2009 absolvovali túru v Rakúsku - tiesÀavou Klausgraben a Salzaklamm. Na záver sme nav‰tívili pútnické miesto Mariazell.
DÀa 23. mája 2009 sme zaznamenali v˘stup v rakúskych Alpách exponovanou cestou na vrch Gippel s prev˘‰ením 1100 m.
Lozornsk˘ okruh opäÈ s veºk˘m záujmom
Nedeºné ráno 25. mája 2009 bolo ako kaÏdé iné, ale priebeh
dÀa bol odli‰n˘. Na priehrade sa registrovali úãastníci odhodlaní absolvovaÈ po znaãkovom Ïltom turistickom teréne hôr jednu z moÏn˘ch trás v dæÏke 10 km a 20 km Lozornského okruhu, vydarenej
akcie ná‰ho oddielu. Domáci turisti vykroãili po ãiastoãne známom teréne, cudzí náv‰tevníci s obdivom pozorovali okolitú prírodu – RapaÀku, Skalu, Lintávy, âerven˘ domãek a k zaslúÏenému oddychu po návrate z túry prisadli na priehrade k pripravenému gulá‰u, ktor˘ tradiãne pri turistick˘ch akciách ãlenovia – odborníci vytvoria aÏ sa slinky zbiehajú. Po gulá‰i bolo pripravené
vínko, kapela TRIO z Borinky, navodila sa nálada a spev sa niesol
do veãern˘ch hodín, samozrejme aj s tancom v turistick˘ch topánkach. Na akcii bolo vy‰e 200 úãastníkov, z toho 16 detí do15
rokov. „Mal˘ch turistov za veºk˘ v˘kon“ ãakala sladká odmena.
Richard Dvoran, predseda turistického oddielu
Foto – autor
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