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zadarmo

Rok sme začali slávnostne i veselo
za moderovanie a všetkým vám, ktorí
ste prispeli svojimi darmi do bohatej
polnočnej tomboly.
Ďalšie veselé podujatie bolo v CK venované našim najmenším – bláznivý Karneval plný tanca, zábavy a pesničiek s
Maťom Žákom. Maťo je skvelý zabávač
a tak deti odchádzali z karnevalu vyšantené, vyskákané a samozrejme aj s
odmenami, ktoré dostala každá maska.

Skupina historického tanca Galthilion

V poradí už 9. obecný ples sa konal
koncom januára v Centre kultúry Lozorno. Po úvodnom slávnostnom otvorení plesu starostom obce nám skupina
historického tanca Galthilion predviedla ukážku dobových tancov. Tance v
ich repertoári pochádzajú z prostredia
kráľovských a šľachtických dvorov
Francúzska, Španielska, Talianska, Nemecka, Anglicka a Čiech aj z prostredia
slávností mešťanov a prostého ľudu.
Tance šľachty zo 16. storočia, ktoré
predvádzali u nás, boli už tance na veľmi vysokej úrovni, tanec sa stal uznávaným umením a taneční majstri boli
veľmi vyhľadávanými a významnými
osobnosťami.
Kostýmy tanečníkov sú šité na základe
reálnych osobností panovníkov a významných osobností, ktorých zvečnili

A teraz nám už ostáva sa trochu „stíšiť“
a pripraviť sa na nadchádzajúce Veľkonočné sviatky. Posolstvo, ktoré prinášajú, nech je nám svetielkom aj v tej
najhlbšej tme.
na obrazoch známi maliari. Jednalo
Barbora Hurajová, CK Lozorno
sa o osobnosti ako napr. Henrich VIII.
Foto: Julo Nagy (ples) a Johanka HubíkoTudor, Isabela Portugalská, Eleonora z
vá (karneval)
Toleda, Filip Španielsky
a pod. Po skončení programu bola možnosť sa
s našimi tanečníkmi na
pamiatku vyfotografovať. Kto chcel mať peknú
pamiatku, mohol využiť
aj zručnosť nášho ďalšieho hosťa – karikaturistu
Michala Takácsa, ktorý
na požiadanie vystrihoval papierové siluety
účastníkov plesu. Podujatím nás sprevádzala
hudobná skupina Relax z Papierovú siluetu p. Michal Takács vystrihol do troch minút
Radošoviec, ktorej ďakujeme za stále plný parket a výbornú nálaDôležité čísla
du. Taktiež ďakujeme Adrike Jánošovej
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

Ohlasovňa požia- +421 948 610 167
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.
Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320

Na karnevale bolo veselo
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne - 31.1.2018
Prítomných: 9 poslancov
- OZ v Lozorne berie na vedomie vzdanie sa poslaneckého mandátu Mgr.
Rušinovej Dany v zmysle §25, odst.2,
písm. c, zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení.
- OZ v Lozorne berie na vedomie zloženie sľubu poslankyne Ing. Jany Trnkovej po uvoľnenom mandáte doterajšej
poslankyne OZ Mgr. Rušinovej.
- OZ v Lozorne berie na vedomie informáciu: Predloženie plnenia rozpočtu
obce k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca (k 31.12.2017).
- OZ v Lozorne schvaľuje spolufinancovanie projektu podpory rekonštrukcie a
výstavby futbalovej infraštruktúry - 2.
etapa vo výške 25%, na základe výzvy
na predkladanie žiadostí o finančný
príspevok (max. 12 500,- EUR).
- OZ v Lozorne schvaľuje návrh VZN
č. 1/2018 O určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území
obce Lozorno.

- OZ v Lozorne schvaľuje bezodplatný
prevod pozemku SPF Bratislava (verejnoprospešná stavba) par. reg. „E“KN
p.č. 8939/101, k.ú. Lozorno do vlastníctva obce Lozorno, ktorý slúži ako verejná komunikácia a je súčasťou stavby
„Verejná kanalizácia Jelšová“.
- OZ v Lozorne schvaľuje výmenu asfaltového povrchu – oprava cesty na ul.
Zvončínska od r. d. p. M. Kuchynku po
potraviny CBA (ul. Hlavná) s podporou
SPP a.s. Návrh uznesenia hlasovaním
neprešiel.
- OZ v Lozorne berie na vedomie:
a) prehľad výdavkov nad 200,- Eur za
11, 12/2017
b) správu o stave pokladne za r. 2016
c) správu HK za 2017
Rôzne:
- Mgr. Tvrdoň podal informáciu o podanej žiadosti o dotáciu na BSK na „biker
dráhu“, cieľom je urobiť areál ŠK multifunkčný.

- Starosta informoval o starej a nefunkčnej vianočnej výzdobe a o nutnosti zakúpenia novej vianočnej výzdoby
pre obec.
- Info o VOS – ŽSR na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve ŽSR v obci Lozorno. Starosta informoval, že vo veci
odkúpenia pozemkov ŽSR a domčeka
nebola obec úspešná a ponuka nebola
prijatá.
- Info o stave vodnej nádrže Lozorno a
pripravovaných prác VHS (priehrada).
Starosta informoval o komunikácii s
VHS a prísľube zo strany VHS, že na zasadnutí OZ v 6/2018 budú prezentovať
svoju pripravenosť na opravu priehrady
a jej následné napustenie.
- Info o čistení Jelšovej ul. od odpadu a
info o Hlbokej – smetisko.
- Starosta podal informáciu o stave rozpracovanosti Územného plánu obce Lozorno ZaD č.6.
- Info o stave riešenia cesty „Záhumenice“.

- OZ v Lozorne schvaľuje prerozdelenie dotácií na
rok 2018 nasledovne:

- OZ schvaľuje I. zmenu rozpočtu obce Lozorno na r. 2018 v
zmysle §14 ods. 2, pís. a, b, c zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. OZ v Lozorne schvaľuje prebytok vo výške
1 883,- Eur.

Žiadateľ

V tis. Eur

Rozpočet
na r. 2018

I.zmena

Rozpočet

2 292,34

+ 93,93

2 386,27

103,10

103,10

Navrhovaná výška
dotácie v Eur

Mažoretky SOFFI

4 000,-

Bežné príjmy

ŠK - futbalový oddiel

15 000,-

RO-bežné príjmy

Zväz telesne postihnutých

1 000,-

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

0,00

Karate klub ZOKU

2 500,-

Finančné operácie príjmové

0,00

0,00

0,00

Klub turistov Lozorno

3 000,-

Príjmy spolu

2 292,34

197,03

2 489,37

Bežné výdavky

1 952,65

- 671,85

1 280,80

856,25

856,25

Komun. centrum Muškát projekt VaDiDlo (ochotnícke
divadlo)

700,-

ŠK - cvičenie žien

500,-

Tenisový oddiel

1 000,-

Cesta mladých (EduBox)

600,-

Lozorňáček - centrum detí a
rodiny

500,-

Spolu

28 800,-

RO-bežné výdavky
Kapitálové výdavky

300,00

28,44

328,44

Finančné operácie výdavkové

22,00

0,00

22,00

Výdavky spolu

2 274,65

212,84

2 487,49

Výsledok rozpočtu

17,69

1,88

Z rokovania OZ sa vyhotovil zvukový záznam, ktorý je súčasťou zápisnice z rokovania OZ a je prístupný na web stránke obce.
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Termíny separovaného zberu papiera
Spoločenské okienko
a plastov v obci Lozorno, marec - jún
2018

Plasty

Papier

Marec
Apríl
Máj
Jún

9
13
18
15

23
20
25
22

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

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

Plasty

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

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

Rozpis zvozu komunálneho odpadu
v obci Lozorno, marec - jún 2018
Dátum

Deň

INTERVAL ZVOZU
1 x mesačne

INTERVAL ZVOZU
2 x mesačne

INTERVAL ZVOZU
4 x mesačne

07.03.2018

Streda

X

X

X

14.03.2018

Streda

21.03.2018

Streda

28.03.2018

Streda

05.04.2018

Štvrtok

11.04.2018

Streda

18.04.2018

Streda

25.04.2018

Streda

03.05.2018

Štvrtok

10.05.2018

Štvrtok

16.05.2018

Streda

23.05.2018

Streda

30.05.2018

Streda

06.06.2018

Streda

13.06.2018

Streda

20.06.2018

Streda

27.06.2018

Streda

X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

Matúš Žužič
Júlia Kúdelová
Kristína Masarovičová
Mia Siváková
Samuel Vrbjár
Elizabeth Heseková

Darcovia krvi zo dňa
25.1.2018

Všetkým zo srdca ďakujeme!

X

X
X

Narodili sa

X

X
X

X

64 rokov
76 rokov
62 rokov
89 rokov
59 rokov
64 rokov

X

X
X

X

Vladimír Zelený
Jozef Majerník
Miroslav Petráš
Štefánia Srnová
Ivana Belzárová
Miroslav Varga

Tanka Štefan
Bordáč Rudolf
Drahoš Rastislav
Gecler Jozef ml.
Kocan Miroslav
Kubenková Svetlana
Hrica Juraj
Rybárová Zuzana
Rybár Jozef ml.
Lehman Fedor
Halinár Peter

X
X

X

Zomreli

X

Spomienka

Zároveň si pripomíname
7. výročie úmrtia nášho priateľa a diamantového darcu krvi
(daroval krv 99 - krát) - Tibora
Kubenka st. (†22.2.2011).
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Predbežný prehľad podujatí na rok 2018 LOZORNO
Marec

Apríl

Máj

Jún

3. Módna prehliadka – Bacuľky Slovenska (CK Lozorno)
8. JDS – výročná schôdza (CK Lozorno)
17. „Cesta zvukom“ – zvuková terapia (CK Lozorno)
18. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
24. Turisti - otvorenie turistickej sezóny (Košariská)
7. Oldies disco zábava (ŠK Lozorno)
21. Ochotnícke divadlo VaDiDlo Lozorno
- premiéra novej divadelnej hry (CK Lozorno)
22. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
28. „Lozorské všelico“ – remeselnícky jarmok
(areál ŠK Lozorno)
30. Stavanie máje pred OÚ
4.- 6. Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov
(ŠK Lozorno)
8. Rybárske preteky (priehrada Lozorno)
12. „Tak vitajte u nás“ - prehliadka folklórnych
súborov (ŠK Lozorno)
13. Deň matiek (CK Lozorno)
19. „Lozorský okruh“ (turisti)
20. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
25. „Chlieb s maslom“ – divad. komédia (CK Lozorno)
27. Memoriál A. Foltýna (CK Lozorno)
3. MDD (areál školy)
9. Súťaž vo varení gulášu (priehrada Lozorno)
10. Divadlo – ochotnícke divadlo Obstrléze Pezinok (CK Lozorno)
24. Sviatok hudby (areál ŠK Lozorno)
30. Poľovníci juniáles (miesto upresníme neskôr)

Júl

Letné kino (v soboty večer)
28. Rybárske hody (priehrada Lozorno)
Futbalový neprofesionálny „Turnaj o Lozorniansky pohár“ (termín upresníme neskôr)

August

Letné kino (v soboty večer)

September 16. Koncert (CK Lozorno)
23. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
30. Dni hrozna a vína – spevácka skupina Loza
(CK Lozorno)
Október

7. Mesiac úcty k starším (CK Lozorno)
14. Divadlo (CK Lozorno)
21. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)

November

Komunálne voľby (CK Lozorno, termín upresníme neskôr)
18. Rozprávková nedeľa (CK Lozorno)
24. Katarínska zábava (ŠK Lozorno)
25. Koncert (CK Lozorno)

December

6. JDS – Mikulášske posedenie (CK Lozorno)
8. Vianočný jarmok (ŠK Lozorno)
9. Mikuláš pre deti (CK Lozorno)
26. Stolnotenisový turnaj (ŠK Lozorno)

Podujatia sa počas roka
priebežne dopĺňajú a tiež môže
prísť k zmene termínov.

Program Klubu turistov Lozorno – od marca 2018
Marec

8.3. - 11.3. Kurz Inštruktorov VhT (II.tr., zimná
časť), Žiarska chata, Západné Tatry
17.3. Cyklotúra – trasa: Lozorno – Angern – Marcheg – Schlosshof - D.N.V. - Lozorno (85 km)
24.3. Otvorenie turistickej sezóny na Košarisku

Apríl

7.4. Jednodňový autobusový zájazd (Arboretum
Mlyňany - kaštieľ a zámok Topoľčianky, Zubria
zvernica, Národný žrebčín v Topoľčiankach)
14.4. Cyklotúra trasa: Lozorno – Angern – Hohenau - Lozorno (105 km)
21.4. Jednodňový výlet Rakúsko

Máj

Jún

Júl
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1.5. Pajštún
5. - 8.5. Autobusový zájazd Východné Slovensko
11. - 14.5. Cyklovýlet okolo Bodamského jazera
(192,8 km)
19.5. „Lozorský okruh“ 11. ročník
2.6. Buková – Záruby 767 m – Vápená 752 m – Vysoká 754 m (38 km)
21. - 24.6. Mont Blanck – Francúzsko
23.6. Čierna skala - stretnutie turistov regiónu
Malé Karpaty
28.6. - 1.7. VHT Tatranská Lomnica Ľadový štít
2 627 m, Lomnický štít 2 633 m
4. - 27.7. Pamír - Pik Lenin 7 134 m
6. - 15.7. Čierna hora

August

11.8. Jednodňový autobusový zájazd Čierny
Balog – Čiernohronská železnica, Dobročský
Prales, lesnícky skanzem Vydrovo
18.8. Prechod hrebeňom Vysokej

September 7.9. Nočný výstup na Skalu
20. - 23.9. Adršpachy - Čechy
29. - 30.9. Cyklotúra: okolo Neziderského
jazera (Rakúsko, Maďarsko 125 km)
Október

7.10. Prechod hrebeňom Kamennej brány –
rozhľadňa Homola
13.10. „Lozorský okruh“ opačným smerom
20.10. Cyklotúra: Plavecké Podhradie a späť
(80km)

November

3.11. Poznaj Lozornianske hory - Lipy 472 m
17.11. Štrnganie kľúčami na Kukle

December

16.12. Schengentour (Rakúsko)
31.12. Skala - Silvester

predseda KTL Alojz Dvoran,
e-mail: alojz.dvoran@gmail.com,
mobil: 0908 114 723
Na turistické akcie sa poisťuje každý sám individuálne.
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Vďaka vám bol všedný deň pre nás sviatkom

Naši 60 roční jubilanti

Zo srdca ďakujeme výboru ZO SZTP v
Lozorne za zorganizovanie krásnej akcie. Pod rúškom hodnotiacej členskej
schôdze, ktorú teraz viedla p. Alenka
Ritomská, zastupujúca predsedníčku
p. Zlaticu Škopekovú, ktorá bola chorá,
slávnostnou formou vzdali hold nám
- členom, ktorí sme sa v uplynulom

65 roční oslávenci

roku dožili okrúhlych životných jubileí.
Do rúk nám vložili krásny kvet a pripravili pohostenie. Iste, nie jednému už
doma zvädol kvet od najdrahších gratulantov i oschla slza dojatia. Teraz sme
mali opäť tú možnosť precítiť, že nás
má niekto rád, že sme tu všetci rovnocenní priatelia.
Počas prvej časti sa prihovoril
pozvaný hosť p.
starosta Ľubomír
Húbek. Niektorí
členovia oslovili
p. starostu s otázkami, týkajúcimi
sa aktuálneho života v obci. Nuž
spojilo sa dobré s
užitočným. Všetky členky výboru
sa snažili o príjemnú atmosféru.

Všetko bolo veľmi dobre pripravené a
zorganizované. Mali sme aj možnosť
potešiť sa peknými výhrami z tomboly.
Výbornú pohodu vniesli muzikanti pod
vedením p. Milana Havla. Najviac sme
si však užili ,,fašiangové maškare“. A to
už bola iná zábava... Vtedy prestávajú
aj kolená bolieť, nikto sa necíti tak starý, ani zdravotne postihnutý. A aby to
malo aj kultúrnu úroveň, vypočuli sme
si umelecké prednesy básničiek a hovoreného slova. Interpretky všetci dobre
poznáme...
Ďakujeme, že vďaka vám bol všedný
deň pre nás sviatkom.
Za jubilantov T.M.
Foto: Vojtech Valach

75 roční jubilanti

Najväčšia „úroda“ bola 70 ročných oslávencov

80 ročný oslávenec
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Je to aj náš problém
Zmena klímy ovplyvňuje celý svet.
Štíty polárnych ľadovcov sa roztápajú
a hladina morí stúpa. V niektorých
regiónoch sú extrémne výkyvy počasia
a zrážky čoraz častejšie, zatiaľ čo iné oblasti zažívajú viac extrémnych horúčav
a suchá. V nadchádzajúcich desaťročiach sa očakáva, že sa intenzita týchto vplyvov ešte zvýši. Vieme to zmeniť? Chceme to zmeniť? Uvediem pár
príkladov.
V čase keď americký prezident odmietol podpísať parížsku klimatickú dohodu, primátor mesta Pittsburgh avizoval, že jeho mesto bude aj napriek
postoju federálnej vlády dodržiavať
parížsku dohodu „v záujme našich ľudí,
našej ekonomiky a budúcnosti“.
Starostka Madridu chce do roku 2019
púšťať do centra mesta len bicykle, autobusy a taxi. Madrid naviac plánuje do
roku 2025 zakázať vjazd všetkým autám s dieselovým motorom. Rovnako
nórske Oslo chce dostať do roku 2019
z centra metropoly všetky automobily.

Milí Lozorňania,
život nasmeroval našu rodinu na novú
cestu, a preto by som sa chcela s Vami
aspoň touto cestou rozlúčiť. Chcela by
som sa Vám predovšetkým poďakovať
za dôveru a za úžasné roky života v Lozorne. Priniesli mi dobré i ťažšie chvíle,
ale určite poznanie toho, čo v živote má
naozaj zmysel. Spolu s manželom sme
vybudovali našu nádhernú rodinu, našli
sme si, verím, že celoživotných priateľov,
stretli mnoho nezabudnuteľných ľudí. V
lozornianskej prírode máme naše okru-

OZNAMY
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Mnohé slovenské mestá sa pripravujú
na zmenu klímy. Bratislava, Zvolen,
Trnava, Kežmarok prijali stratégiu
adaptácie na zmenu klímy.
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves je
prvou samosprávou na Slovensku, ktorá si dala zmerať koľko skleníkových
plynov vypúšťa svojimi aktivitami do
ovzdušia.
Pýtate sa, čo majú spoločné tieto príklady. Za všetkými spomenutými iniciatívami stojí miestna samospráva. Ocitáme sa v dobe, kedy nemôžeme čakať
na nariadenia od národných vlád alebo
európskych inštitúcií. Musíme byť aktívni tu a teraz. Hľadať riešenia, ako
chrániť životné prostredie v našej obci.
Nemôžeme čakať, že to niekto vyrieši
za nás. Máme rovnakú zodpovednosť
ako občania Zvolena, Madridu, či Pittsburghu.
Môžete si povedať, však separujeme
odpad, vymenili sme neefektívne verejné osvetlenie za LED osvetlenie. To

je ale málo. Mali by sme si dávať vyššie
ciele. Predstavte si, že všetka energia
použitá na verejné osvetlenie by pochádzala z obnoviteľných zdrojov energie.
Napríklad slnečnej energie vygenerovanej v našej obci. Alebo by sme znížili
spotrebu elektrickej energie v budovách v správe obce o 50 percent. Tak by
bol náš vklad v prospech planéty väčší.
Zároveň by sme boli dobrým príkladom
pre iné samosprávy.
Často sa stretávam s názorom, že sú to
drahé riešenia. Áno, sú - ale ďalšie odďaľovanie investícií do tejto oblasti nás
bude stáť len viac a viac vo forme sucha,
prívalových dažďov, zmeny klímy, migrácie obyvateľstva.
Preto buďme aktívni. Tlačme na volených predstaviteľov samosprávy. Prichádzajme s návrhmi a riešeniami. Otvorme verejnú diskusiu na túto tému.
V duchu „Mysli globálne, konaj v Lozorne.“
Ľuboš Tvrdoň, poslanec OZ

hy, ktoré sme nespočetne ráz prešli. Zvončín sa stal mojou „srdcovkou“. Výhľad na
Lozorno, priehradu a Karpaty z úpätia vinohradov je nezameniteľný najmä pri západe slnka, rovnako v lete i v zime. Život v
Lozorne mi mnoho dal i čo-to vzal, presne
tak, ako to chodí, ak sa človek rozhodne robiť niečo viac, ako len pre seba.
Želám Vám všetko len to dobré, najmä
zdravie, spokojnosť a úspech v práci i v
osobnom živote. Obci želám, aby ste v nej
dokázali vytvoriť takú atmosféru, v ktorej
tí, čo chcú naozaj pre Lozorno niečo urobiť,
našli vždy potrebný priestor a podporu

Vás spoluobčanov, ako aj vedenia obce.
Želám Lozornu, aby novembrové komunálne voľby priniesli nového ducha do
obce. Atmosféru porozumenia, spájania
sa a synergií rôznorodých skupín obyvateľov v prospech spoločného cieľa, ktorým bude rozvoj Lozorna vítaný každým
jeho obyvateľom, aby sa Vám spoločne čo
najlepšie žilo.

Deň vody 2018 – ponuka bezplatného vyšetrenia vôd zo studní

5 min. odtečení vody z odberného
miesta – kohútika. Vzorky budú hneď
analyzované a výsledky písomne
oznámené jednotlivým záujemcom.

Pri príležitosti medzinárodného Dňa
vody 2018 spoločnosť Lozorno s r.o.
v spolupráci s akreditovaným laboratóriom AquaLaB s.r.o. pripravila pre
obyvateľov Lozorna bezplatné vyšetrenie dusičnanov a dusitanov vo vodách
z vlastných studní. Akcia sa uskutoční
dňa 22.marca 2018 v čase 8:00 – 10:00
v zasadačke Obecného úradu Lozorno. Záujemcovia o vyšetrenie vody si
túto môžu priniesť vo vlastných čistých 0,5 l plastových fľašiach po aspoň

Veľa šťastia,
Dana Rušinová, bývalá poslankyňa
obecného zastupiteľstva
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Fašiangová sezóna ukončená ako sa patrí

Pri príležitosti ukončenia fašiangovej sezóny ste mali možnosť sa zabaviť na tradičnej zábave v maskách – PAPUČÁKu.
Tento rok ho v utorok pred Popolcovou stredou zorganizovala reštaurácia a pizzéria U Melónka. V sále ŠK Lozorno do
tanca a pre zábavu hral DJ Maco zo Stupavy.
text: red
Foto: Miriam Kostková
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Vzácna návšteva v Lozorne
E.D.: Je viacero dôvodov, prečo sa naša
nadácia
rozhodla
podporiť tento projekt. Ako som už spomínala, predovšetkým sa zaväzujeme
podporovať projekty,
ktoré sú zamerané na
pomoc deťom a mládeži z rizikových prostredí, aby sa zúčastňovali vzdelávacieho
procesu čo najdlhšie.
Emily Daughtry je na fotke prvá zľava a Dušan Jaura druhý sprava
Domnievame sa, že
práve Edubox, ktorého
V decembri minulého roka navštívila Lo- cieľom je pomáhať rómskym deťom
zorno Emily Daughtry z Catalyst Foun- s učením a viesť ich k nadšeniu pre
dation (USA) a riaditeľ bilingválneho vzdelávanie, si veľmi zaslúži našu pogymnázia C.S. Lewisa Dušan Jaura. Ich moc. Zároveň je pre nás dôležitý aj výspoločným cieľom bolo prezrieť si fungo- ber správneho partnera, ktorý projekt
vanie Eduboxu, stretnúť sa s vedením ZŠ realizuje. Oddanosť, s ktorou sa BilinLozorno a predstaviteľmi samosprávy. Pri gválne gymnázium C. S. Lewisa venuje
tejto príležitosti sme ich oboch vyspoveda- doučovaniu a práci s rómskymi deťmi
li.
v Eduboxe, na nás zanechala výborný
dojem. Dúfame, že v budúcnosti budú
Môžete nám predstaviť Catalyst absolventi Eduboxu pokračovať vo svoFoundation? Aké projekty podporu- jom vzdelávaní aj na tomto gymnáziu,
jete vo svete?
a pôjdu tak príkladom pre ostatné deti
E.D.: Catalyst Foundation for Universal v Lozorne.
Education je malá nadácia v New Yorku,
ktorú koncom roka 2016 založil John Navštívila ste Edubox, Základnu škoSexton, bývalý prezident New York lu v Lozorne, stretli ste sa s vedením
University. Podporujeme medzinárod- obce. Aký dojem si odnášate z Lozorné projekty zamerané na pomoc mla- na?
dým ľuďom získať kvalitné vzdelanie. E.D.: Lozorno, ako aj základná škola
Veríme, že každé dieťa si zaslúži mať a samotný Edubox, vo mne zanechaprístup ku vzdelaniu, a že žiadne dieťa li dobrý dojem. Myslím, že Lozorno
by sa nemalo stať neviditeľným kvôli je komunitou, ktorej záleží na svojich
vojnovým konfliktom, chudobe, či dis- deťoch a je otvorená voči novým nákriminácii. Naším cieľom je nájsť takú padom, ktoré im môžu vytvoriť nové
populáciu, v rámci ktorej žije riziková možnosti a zmeniť život k lepšiemu.
skupina mladých ľudí, ktorí odchádzajú Rada by som poďakovala starostovi Loalebo sú nútení odísť zo školy, a potom zorna aj zástupcom základnej školy za
vytvoriť programy, ktoré im pomô- to, že si vo svojom programe našli čas
žu získať prístup k vzdelaniu a zostať na stretnutie so mnou a s naším tímom
vo vzdelávacom procese čo najdlhšie. zo C. S. Lewisa. Na Slovensku som síce
Spolupracujeme s partnermi v týchto bola len druhýkrát, ale pochopila som,
komunitách, ktorí pomáhajú vytvárať že Lozorno je vynikajúcim príkladom
a udržiavať tieto projekty. Mali sme to prostredia, kde ľudia z rómskej a väčšťastie finančne podporiť niekoľko vy- šinovej populácie dobre spolunažívajú.
nikajúcich projektov. Boli to rôzne ini- Veľmi ma to teší.
ciatívy, ako napríklad projekt Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa o inklúzii Pán riaditeľ, mohli by ste predstaviť
vo vzdelávaní Rómov, postihnutých Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa.
detí, či detí zo sociálne slabších rodín, D.J.: Sme gymnáziom s bilingválnym
alebo aj projekt spravovanej webovej zameraním, inovatívnym vzdelávaním
databázy štipendií a iných zdrojoch a silným hodnotovým programom.
vzdelávania pre utečencov zo Sýrie.
Veríme, že našou najväčšou pridanou
hodnotou sú ľudia, ktorí školu tvoria –
Prečo ste sa rozhodli podporiť práve kolegovia, učitelia a študenti. Spolu sa
Edubox v Lozorne?
snažíme kultivovať ľudskú myseľ tak,
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aby zostala zvedavou, tvorivou, pružnou a vnímavou na potreby prostredia,
v ktorom žijeme. Pokúšame sa stavať
mosty namiesto múrov, ktoré v mnohých prípadoch prestávajú byť funkčné.
Napríklad múr medzi etikou a náboženstvom a preto to učíme spolu, alebo medzi formálnym a neformálnym
vyučovaním – veď dieťa sa predsa učí
neustále. Podobné je to so školou a „ne-školou“: školu vpúšťame do života a
okolitý svet do školy. Sme školou, v ktorej sú viacerí zahraniční lektori: okrem
prevažne slovenských kolegov máme aj
učiteľov z USA, Anglicka, Indie, Mexika,
Španielska a Nemecka. V neposlednom
rade chceme byť rôznorodí aj v zmysle
sociálneho zázemia: podobne ako naši
priatelia z newyorskej nadácie Catalyst
si myslíme, že každé dieťa má právo na
kvalitné vzdelanie. Viac o škole nájdete
na našom webe www.bilgym.sk
Prečo ste si vybrali Lozorno pre aktivity realizované gymnáziom?
D.J.: Zdá sa nám, že Lozorno má dobrý potenciál pre takúto spoluprácu.
Chceme pomôcť ľuďom v konkrétnej
situácii, v akej sa nachádzajú. Úspech
preto môže vyzerať rôzne: pre niekoho
bude úspechom, ak sa začne pravidelne
pripravovať do školy a dobehne tempo,
akým sa učí v škole, pre iného to môže
znamenať, že zabojuje na prijímačkách
na kvalitnej strednej škole... Mamy
z Jelšovej ulice vyjadrili záujem o
doučovanie, pomohli vaši poslanci, pán
starosta, aj pán farár. Navyše niektorí z
našich študentov sú z Lozorna a ďalší
s chuťou pomáhať. Na začiatok celkom
slušná východisková pozícia...
Ako vidíte budúcu spoluprácu medzi
vašou školou a ZŠ Lozorno resp. Eduboxom?
D.J.: To celé je samozrejme iba na začiatku. Dôležité je, aby sa naši študenti nedali odradiť nevľúdnym zimným
počasím a aby deti z Jelšovej nestratili
motiváciu. Za kľúčovú ale považujem
spoluprácu so Základnou školou v Lozorne. Som presvedčený, že bez vzájomného porozumenia a spolupráce takýto projekt nebudeme vedieť udržať.
Začiatok je však sľubný. Nech sa nám
spolu darí!
Rozhovor pripravil Ľuboš Tvrdoň
Edubox bol aj v hlavných správach TV
JOJ. Príspevok si môžete pozrieť na
https://goo.gl/DFhNn1
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Ríkali tecinka Marina
Zjarívauo sa, sem tam prepŕchauo. Dzecka skákali do bačorini, honili sa aj po cesce. Takí jeden „frfeň“ krpatí, esli o píd vječí
než kíbl, prezkakovau kríkopu. Vjedzeu
dobre utekat. Chrdí biu velice. Vismívali
sa mu, že je vižraní jak zub, alebo vipasení
jak starinec. Jak mja zbadau, už vibjeheu
z kríkopi na cestu, poskakovau predemnú,
nehledza, abi mi rači z cesti uheu. Višklebovau sa mi a pítau cigaretlu. Mauí Máťo
to biu. Z neho biu enem jeden chosen, že
vizbírau šecki špački ida cestú. Nevím, či
pro neho, ale jeho maci Júda velice fúdaua.
A za ním leceu šereg dzecí k nepoznaáňú.
Tak toto mi biuo treba. Už sem maňhaua,
že to dobre nedopadne. Proč sem do tej
Olšinky išua. Mjeua sem ít rači do Muák.
Máťa, teho zdaleka každí poznau. Hubu
mjeu furt rozčápenú, od každého neco
sceu. Nebyuo možné sa ho ani oplet. A
takto to šecko tetka Marina jak verkl vimleli: Na chrbce sem mjea uvázanú nošu
chabrždžá, co sem za „cholerským cinterem“ nazbíraua. Nebiua tak čašká, jak

nasprosto uvázaná. Ráz sa mi z jedného
boku haúzka višmekua, potom z druhého,
ná co já s teho už nic domú nedovlečem?
Povidali si tecinka Marina, napoui nahuas
a napoui pocichu. Reku si tú nošku mauo
popravím a tak nehledza pred sebja... Ten
Máťo furt predemnú nadskakovau, frufre
robiu. Hledza naňho, (biu fest zarandaní)
potkua sem sa a co čert nesceu, už sem
leceua hubú do buata. Prekopŕcua sem sa
jak mjech kiflú. Na strevíci sa mi podešva
otrhua, noša mi prez huavu preleceua, aj
spodní sukne. Gate sem nemjeua, včera
trochu kropiuo, daua sem gate na uatki v
puoce, reku nech ich dešč opere. A dneska,
deváta ukázaua, že sa vičasí, tak sem ich
ešče necháua na puoce preschnút. Jejdanenki, najhorší biuo, jak friško stat...?
Maňhaua sem, že isce budem mjet haksne
douámané. Buato v očách aj tuším v každej
dzírce. Aj v ušách, ale dobre sem čua tí ledaco dzecka: „kiš faj pocheraj, haúze si pozbíraj!“ Vrchní zubi sem nemohua za živí
svjet najdzít. A Máťo sa ceriu a vouau tích

virípancú, abi sa dobjehli pohlédnut, že to
ešče nevidzeli. Zasuechua sem: „Jáj dik.
Okada blato, upre mange čavore“... Vjedzeua sem, že haúzí už domú nedonesem...
Rúkaua sem ceú cestú, lebo teho dňa sem
mjeua vjec škodi než chosnu. Hned sem si
pomisleua, no ano, šak enem co sem ráno z
domu vilézua, morgaví kocúr mi prez cestu
prebjeheu. Nenávidzeua sem ho. Vječne za
stodou skučau „mjeu, mjeu, mjeu“, zatád
co on bi enem sceu! To kvúli nemu sem tak
dopadua. Né enem strevíc rozbití, šircina
oškubaná jak samica, sukne k neopraňú.
Ešče dobre, že sem tí gate nemjeua, lebo
bich si enem robotu nadstaviua, ked bich
mjeua ešče aj tí gate prat. No vidzíte, jak
sa hned zle stane? Ale strojiua sem sa, že
na domuvi k Júdze, teda k jeho materi isce
pujdem! Máťo biu preca konfáblem šeckého. A já si na neho po rokoch rada spomenem. Patriu do Lozorna.
T.M.

„Nemelem, nemelem, sebrala nám voda mlyn“
Veríme, že na najbližšom stretnutí sa k
nám pridajú aj potomkovia ostatných
rodín pochádzajúcich z tohto mlyna.
Zuzana Zajičková, MBA
Foto: Martin Petrík

...aj toto sme si mohli zaspievať na treťom niekoľkogeneračnom stretnutí potomkov rodiny Fabianovej, ktorí majú

svoje korene na Otrubáckom mlyne
v Lozorne. Začiatkom februára sme si
spoločne zatancovali na Otrubáckom
plese. Aby tento
náš ples mal okrem
zábavy aj iný rozmer, výťažok z
tomboly sme venovali na charitatívny
účel pre občianske
združenie RESOTY - resocializačná
komunita Antona
Srholca, ktorá sa v
Bratislave stará už
vyše dvadsať rokov
o bezdomovcov.
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Zrnká spomienok materskej školy
Čas po novom roku bol skúpy na sneh
a tak sme si v teple škôlky vyrábali na
šantenie snehové gule, kreslili a maľovali zimnú prírodu, tvorili snehuliakov
z papiera i figúrky z modelovacej hmoty
a spievaním zimných piesní sme privolávali snehové vločky.

Nezabudli sme ani na vtáčiky, ktoré u
nás zimujú a v zimnom období si zaslúžia našu pozornosť. S deťmi sme rozprávali o potrebe kŕmiť ich a spoločne
sme im vyrábali kŕmidlá - jabĺčko plnené semiačkami alebo sme im semiačka
sypali priamo do kŕmidiel na strome.
V polovici januára sa za dverami našej
škôlky konalo postupne vo všetkých
štyroch triedach posedenie pri pesničke s názvom Spieva celá škôlka. Deti
spevom interpretovali svojim rovesníkom na triede vybranú pieseň, ktorú
sa naučili doma alebo v škôlke. Strieda-
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ním spievania a aktívneho počúvania
si deti približovali rôzne druhy piesní.
Odvahu a snahu sólovo zaspievať ostatní odmenili spontánnym potleskom.
Za svoju účasť získali medailu.
Znovu medzi nás zavítalo Divadlo
Bum – Bác. Tentokrát oprášili klasickú ruskú ľudovú
rozprávku Mrázik a vytvorili
jej bábkovú podobu využitím
marionetiek. Zábavná a výchovná hudobná, veršovaná
rozprávka zaviedla deti do ďalekého Ruska. Melódie piesní
boli typicky ruské a spolu s
veršami mali vtipné a originálne texty. Deti prežívali
príbeh o bohatierovi Ivanovi a
krásnej Nastenke podľa filmového scenára v skrátenej podobe. Ako
vždy i teraz dokázali, že sú vďačnými
divákmi a vedia spolupracovať a oceniť
majstrovstvo bábkohercov. Za aktívnu
interakciu boli na záver pochválení samotnými účinkujúcimi.

prípadoch boli masky detí odrazom
toho, aké rozprávkové či filmové postavičky obľubujú. Popri tanci, súťažení, hrách, speve a šantení sa konala i
tradičná promenáda v maskách, počas
ktorej sa postupne masky predstavovali. Vo veselom karnevalovom kolese
deti predvádzali svoje tanečné a improvizačné schopnosti. Pri odchode domov
si každý za svoju masku
niesol malý darček – bublifuk.
Vyvrcholením Fašiangov
bola Veselá fašiangová
kapela. Niektorí odetí vo
zvieracích maskách, tak
ako za starodávna, iní v
role hudobníkov hrajúcich
na detské rytmické nástroje a všetci spoločným spevom piesní sa v promenáde
po škôlke rozlúčili s fašiangovým časom.

Už tradične sme si Fašiangy na triedach sprítomňovali zhotovovaním fašiangových masiek, škrabošiek, farebných reťazí či tvorbou šašov. Súčasťou
„fašiangovania“ bolo pre nás i zdobenie
celej škôlky a príprava na karneval.
V čase karnevalu prichádzali do škôlky deti nastrojené v
maskách a v maskách ich čakali i pani
u č i t e ľ k y.
Od
rána
sa veselo
zabávali a
celý
deň
sa niesol v
karnevalovom duchu.
V mnohých

Na sklonku mesiaca nás čaká divadielko Pod hríbikom, na ktoré sa už teraz
všetci tešíme.
Soňa Ščepánová
Foto: Silvia Polášová
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Naše okolie

Lozorno je krásna obec, ktorá je obklopená borovicovými a bukovými lesmi,
plnými vzácnych druhov rastlín a živočíchov.
Isto veľa z vás chodí do okolia obce čerpať pozitívnu energiu a silu, zrelaxovať
sa a oddýchnuť. Niektorí sa voči našej
prírode chovajú skromne a ohľaduplne. No nájdu sa aj ľudia, ktorí si vôbec
neuvedomujú následky svojej činnosti.
Často sa tiež zoberú do lesa na vychádzku a po ich nášteve zostáva len neporiadok a kopa odpadkov. Je na zamyslenie, prečo majú niektorí problém si so
sebou nazad odniesť prázdne vrecko, či
PET fľašu po minerálke.
Medzi občanmi sa však nájdu aj ľudia,
ktorí vedome znečisťujú a zamorujú
územie odpadkami. Je nepochopiteľné,
že napriek tomu, že sa v obci nachádza
zberný dvor a kompostovisko a taktiež
občanom obec zakúpila kompostéry,
tak stále sa nájdu ľudia, ktorí vynášajú
neporiadok do lesa.
Pneumatiky, ktoré sú viac vidieť ako
rozkvitnuté kvety pri ceste, patria medzi nebezpečné odpady. Pritom ľudia
majú možnosť bezplatne odovzdať použité pneumatiky do ktorejkoľvek prevádzky pneuservisu. Každý prevádzkár
je povinný vám ich bezplatne podľa
zákona prijať. Použité pneumatiky
nepatria ani na zberný dvor. Často vidím, ako ľudia vyložia pred zberný dvor
pneumatiky, či iný komunálny alebo
elektro odpad. V tomto prípade sa jedná o znečisťovanie verejného priestranstva a môže vás obec pokutovať. Zberný dvor je vytvorený pre ľudí. Tí však
vôbec nerešpektujú otváracie hodiny,
či prevádzkový poriadok. Prevádzkový
poriadok a všetky dôležité informácie
nájdu občania na stránke obce, či sa
môžu priamo informovať na obecnom
úrade alebo telefonicky.

Elektro odpad môžte
taktiež odovzdať na
predajni, kde zakúpite
nový elektronický tovar. Je veľmi dôležité,
aby si ľudia uvedomili, že príroda si nevie
poradiť s týmto odpadom. Nie je to papier,
ktorý je z celulózy a
ten sa postupne v prírode rozloží. To aj tak
nič nemení na tom,
že ani ten nepatrí do
prírody. Ľudia majú možnosť odovzdávať odpad v rámci separovaného zberu
priamo spred svojho bydliska.
Každý v obci má nádherné upravené záhrady a okolie svojho bydliska a všetok
neporiadok odvážajú po ich úprave za
obec a vytvárajú čiernu skládku. Niekto môže argumentovať, že sa jedná o
zelený odpad, ale aj oň sa treba starať

potrebné sa ozvať na obecný úrad a nahlásiť, že máte väčšie množstvo, ktoré
sa vám do vášho kompostéra nevmestí.
Obec vám vyjde v ústrety. Vždy je to o
vzájomnej dohode a komunikácii.
Jedna z ďalších vecí, ktorá ťaží našu
obec Lozorno, je aj neporiadok okolo
zberných miest separovaného odpadu.
Máme ich v obci niekoľko. Majú slúžiť
na zber separovaných komodít, a to
- papier, sklo a plast. Dennodenne sa
stretávam s tým, že okolie týchto nádob je znečistené, či v kontajneroch sa
nachádza aj komunálny odpad. Komunálny odpad nepatrí do týchto nádob a
pri zistení tohto skutkového stavu nám
zberová spoločnosť pošle faktúru za komunálny odpad a tá sa hradí z financií
obce - a tým pádom sa to prenesie do
poplatkov pre občanov. Je na nás, ako
sa budeme chovať k svojmu okoliu a či
budeme ľahostajní k budúcim generáciám a či nám je ľahostajné, že platíme
za našu nezodpovednosť.
Taktiež touto cestou by som chcela vyzvať aj podnikateľov z obce, aby sa snažili separovať odpad a podľa zákona si
zabezpečili jeho odvoz. Nepatrí to do
povinností obce. Povinnosťou obce je
zabezpečiť vývoz komunálneho odpadu.

a mať ho pod kontrolou. Občania obce
Lozorno podpísali vyhlásenia, že na
svojich pozemkoch kompostujú a tí čo
si prevzali kompostéry, majú možnosť
svoj bioodpad riadne využívať a opätovne používať u seba v záhrade ako zelené hnojivo. Črtá sa teda otázka, prečo
neustále pribúda odpad na čiernej
skládke za obcou.
Pre nadrozmerný odpad
tohto charakteru majú občania ešte možnosť využiť
miestnu kompostáreň, ktorá sa nachádza na okraji
obce vedľa poľnohodpodárskeho družstva. Kompostovisko je momentálne zatvorené, ale pri väčšom záujme
sa môže otvoriť aj skôr. Taktiež nečakané väčšie množstvo zeleného odpadu nie je
problém prijať aj teraz. Je

Máme nádherné okolie a je len na nás,
ako sa k nemu chováme a staráme sa
oň. Bolo by do budúcnosti dobré sa zamyslieť nad tým, čo tu pre naše deti a
budúce generácie zanecháme a kam sa
chceme chodiť prechádzať a tráviť svoj
voľný čas.
Kristína Kurová Hirnerová, OÚ Lozorno
Marcus Aurelius: „Konať v súlade s prírodou je pre rozumného tvora to isté, ako
konať v súlade s rozumom.“
(Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/citaty-o-prirode/)
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Lozorňáček stále nemá „svoje“ priestory
Nový rok nezačal
pre Centrum rodiny Lozorňáček
príliš pozitívne.
Asi ste si už nejaký ten mesiac
všimli, že priestory Lozorňáčka
boli od septembra 2017 v rekonštrukcii. Áno, zdravotné stredisko
v Lozorne prešlo viacerými úpravami z
dôvodu, aby mohlo slúžiť pre pacientov
a lekárov.

Lozorňáček, i keď nemá zatiaľ žiadne „svoje“ priestory, ktoré by poslúžili na herničku či rôzne kurzy alebo
prednášky, i napriek tomu sa snažíme
nájsť vhodné alternatívy. V súčasnosti
prebiehajú kurzy pre menšie detičky
v priestoroch CK Lozorno a taktiež aj
prednášky sú na hornom poschodí tejto budovy.
Žiaľ, priestorov je stále nedostatok a
tak zatiaľ zostávame v takomto fungovaní. Nebojte sa, činnosť Lozorňáčka
je možná, i keď v obmedzenom režime

na rozličné prednášky, krúžky či akcie.
Snažíme sa prinášať a spestriť čas a obzory mamičiek z Lozorna i okolia.
Najbližšie pre vás chystáme „bylinkovú“ prednášku, workshop zameraný na
využívanie esenciálnych olejov i jarné
veľkonočné fotenie.
V prípade záujmu môžete sledovať stránku Lozorňáčka na facebooku prípadne napísať na mail:
lozornacek@gmail.com.
Gabriela Ulehlová

Na Štefana lietali loptičky
Myslím si, že v tomto smere sa nám
to podarilo. Všetci hráči na pódiových
miestach obdržali medaily a diplomy.

Ako každoročne, tak i tento rok náš
stolnotenisový oddiel usporiadal tradičný vianočný turnaj v stolnom tenise.
Aj keď je to obdobie najväčších sviatkov
v roku, pre nás športovcov a priaznivcov stolného tenisu to tradične neplatí. Platí však to, že aj tento rok sa dňa

26.12.2017 dostavil do našej telocvične
ŠK Lozorno rekordný počet asi 40 hráčov a hráčok stolného tenisu. Svoju rolu
zohrala aj väčšia propagácia, či už v letákovej a rozhlasovej forme alebo na
web stránke. Po rozdelení pretekárov
na registrovaných a neregistrovaných
a následnom vylosovaní turnaj zahájil
náš predseda oddielu - od tejto chvíle sa
mohli začať urputné boje.
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V kategórii registrovaných po tvrdých
zápoleniach si vo finálovej skupine zahrali každý s každým až napokon vzniklo
nasledovné poradie:
1. Želipský Jozef
STO Lozorno
2. Kucmen Richard STO Lozorno
3. Ondrovič Karol STO Lozorno
V kategórii neregistrovaných boli
pretekári a pretekárky rozdelení do
4 skupín; z každej
skupiny postúpili
dvaja do semifinále. Do finále postúpili po k.o. systéme 4 hráči, ktorí
vo finálovej skupine po súboji každý
s každým dosiahli nasledovné poradie:
1. Klempa Ján
Závod
2. Vostál Marek
Lozorno
3. Leskovský Ľudovít Zohor
4. Vlček Miroslav
Lozorno
Turnaj sme pripravovali najmä pre širokú športovú verejnosť, aby ste sa
športovo vyžili, pretože každý si zahral
dosýta aj v týchto sviatočných dňoch.

Turnaj mal veľmi dobrú športovú a
spoločenskú úroveň, na ktorej sa organizačne podieľali členovia nášho
stolnotenisového oddielu. Sme radi, že
turnaja sa aktívne zúčastnil aj poslanec
OZ p.Tvrdoň, ktorý priviedol aj nežné
pohlavie do súťaže. Netreba zabudnúť aj na jeho manželku, ktorá ochotne pomáhala pri obsluhe občerstvenia.
Týmto chcem vysloviť aj poďakovanie
starostovi obce p. Húbekovi za aktívny
prístup pri organizácii turnaja, ďalej
výboru ŠK Lozorno za vytvorenie podmienok a najmä pánovi Ignácovi Bertovičovi za sponzorský dar v podobe
chutných klobás. Po občerstvení a krátkom zhodnotení sme sa rozchádzali s
konštatovaním, že turnaj zachováme aj
pre budúci rok a už teraz naň pozývame
všetkých tých, ktorí sa ho zúčastnili, ale
najmä tých, ktorí sa ho nezúčastnili.
Sirota Rudolf,
predseda stolnotenisového oddielu
Foto: Vojtech Valach

ročník XVI : číslo 1 : január/február 2018

Spravodaj obce Lozorno

Čo všetko sme stihli za tak krátku dobu
nepredbiehajme, ten, kto vydržal a neskolil ho „čemer“ sa s nami spoločne zabavil, pri dobrej hudbe v podaní p. Havla
a jeho priateľov. Spokojní sme sa rozišli,
veď ráno treba všetko poumývať a zaspomínať na predošlú noc…

Tak ako je dobrým zvykom, začali sme rok 2018 výročnou
schôdzou. Uskutočnil sa zápis nových členov, zaspomínali
sme na minulý rok, a aby sme nezabudli, prečo sme tu, tak
sme sa aj dobre zabavili a zatancovali si. Ale nie príliš dlho,
lebo naše sily sme šetrili na Obecnú zabíjačku. Bol to náš
šiesty ročník a my turisti, my to máme radi, keď je „šecko naporádku“.

Ďalšou našou tradičnou akciou býva
Zimný turistický zraz. Tentokrát si ho
zobrali pod patronát Kysučania, kde sme
sa vypravili v hojnom počte. Všetko bolo
dokonale pripravené, bežkárske trate viedli malebnými samotami, sprievodný program, či už uvítací alebo rozlúčkový
bol nezabudnuteľný. Ďakujeme, Oščadnice.

Pri prípravách pomáhala každá ruka - noha

Na zabíjačkových špecialitách si pochutili všetci

Začali sme už v stredu. Poumývali a pripravili kuchynku. Vo
štvrtok sme si spoločne poplakali pri krájaní cibule a cesnaku. Chlapi chystali mäso a rohlíky. V piatok už od skorého
rána sa dymilo z 12 kotlov. Pomáhala každá ruka - noha,
veď aj roboty bolo dosť. Spokojní a unavení sme sa rozlúčili.

My turisti neobsedíme doma, naše nohy potrebujú byť stále v
pohybe. Tak sme ich vzali na inú parádu, do Starej Břeclavi na
Moravský krojovaný ples. Je nádherné sledovať, ako mladí
ľudia udržujú tradície a predvádzali sa nám v krojoch na tanečnom parkete.
Aby sme sa udržali stále v dobrej kondícii, chystáme sa na
bežky do Beskýd na Pustevny. Už len dúfať, že snehové podmienky nám vydržia, tak ako nám vydržala nálada na každej
našej akcii. Zároveň prijmite pozvanie 24.3.2018 na otvorenie turistickej sezóny na Košariskách.
Ivana Jánošová
Foto: Dušan Oravec a BSK

Kuchyňa bola plná šarmantných pomocníkov

V sobotu o dvanástej sme vás srdečne vítali. A bolo že vás
neúrekom. Dúfame, že si každý našiel to svoje miesto, pochutnal si na výrobkoch a pozrel sprievodný program. Svojim
vystúpením nás potešili naše malé hviezdičky - mažoretky,
spevácke skupiny LOZA a ENEM TAK. Je úžasné sledovať tú
našu DEDINKU, že nám má stále čo ponúknuť. Poďakovanie
patrí aj pánovi starostovi, bez neho by sme nevedeli vytvoriť takúto úžasnú zabíjačku. Mali sme tú česť privítať medzi
nami župana Juraja Drobu. Kto nás príde pozrieť o rok? Ale

Ani v zime neleníme, na bežky sa postavíme...
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Platí od 1.02.2018 do 8.12.2018

Odchody
z Lozorna
do Bratislavy,
Bottova 7, 811 09autobusov
Bratislava, tel. 18 211,
info@slovaklines.sk;
www.slovaklines.skMalaciek a späť
Cielová zastávka (zóna)
Bratislava

linka-linka IDS BK-spoj
značka

AS(100)

odchod
príchod

102402, 269 - 12

102402, 269 - 24

25

X

5 59

X

6 08

6 35

205422 - 7

20

6

X

7 07

7 40

7 50

102417, 245 - 48

X

11 04
11

10

6 55

102402, 269 - 28

6 56

25

102402, 269 - 46

X

12 40
13

55

102402, 269 - 58

X

16 15

Odchody zo zastávky (zóna): Lozorno,pož.zbroj.(225)

10

16 55

30

102402, 269 - 66

6+

16 55
17 40

102402, 269 - 124

X

6 08

11

6 55

102402, 269 - 16

6

6 18
7 00

102402, 269 - 78

+

7 36

7 55

13

13

45

102402, 269 - 64

11

17 45

4 22
5 00

X

X

X

13 45
30

14

102402, 269 - 80

X

16 56

10

17 45

15

205422 - 13

+

17 20

14 32
205422 - 15

34

18 05

X

14 44
15

15

10

X

X

X

15

102402, 269 - 70

X

HX

6+

18 05

18 50

19 50

18 01

10 20

15 00

19 04

X

6 55

50

X

19 10
19 55

X

5 48

10

102402, 269 - 26

X

6 56

10

7 35

205422 - 9

102402, 269 - 44

34

10 29

27

11 15

102402, 269 - 54

6+

102402, 269 - 60

X

15 01
15

102402, 269 - 20

6 30

11

10 35
11

102402, 269 - 72

12

27

102402, 269 - 126

9 55

102402, 269 - 152

45

5 30

+X

9 30

10

6+

7 30

102402, 269 - 40

27

102402, 269 - 52

14 55

10

7 30

102402, 269 - 42

15

20

102402, 269 - 68

17 25

X

6 52

102402, 269 - 10

6 15

102402, 269 - 30

20

10 10

102402, 269 - 56

34

6 47
9 29

9 55

205422 - 11

6X

25

5 55

205422 - 3

6+

9 04

9 40

25

5 26

7 30

102402, 269 - 36

X

8 55

102402, 269 - 48

10

7 40

102402, 269 - 38

6+

7 48

45

X

HX

6 10

102417, 245 - 8

6 44

7 15

102402, 269 - 32

12 58

X

6 30

102402, 269 - 76

5 25

5 40

102402, 269 - 22

102402, 269 - 8

X

4 59

5 20

10

102402, 269 - 6

X

4 36

102402, 269 - 18

6 20

102402, 269 - 4

6+

8 40

102402, 269 - 146

6+

12 44
X

10

8 35

102417, 245 - 62

6+HL

X

6 55

102402, 269 - 34

X

7 11

16 56

20

102402, 269 - 2

16 08
16 55

45

102402, 269 - 62

102402, 269 - 74

X

+X

20 50

21 35

20 08

20 51

27

102402, 269 - 174

6

21 18

20

22 05

Malacky

linka-linka IDS BK-spoj
značka

žel.st.(255)
102417, 245 - 29

6

12 54

20

13 15

odchod
príchod

102417, 245 - 93

6+

13 15
13 40

106408, 239,255 - 22

X

106408, 239,255 - 26

X

13 32

15 14

14 00

15 45

102417, 245 - 27

HX

5 13
5 45

106408, 239,255 - 48

X

16 54
17 17

106408, 239,255 - 60

X

7 00

11

7 30

106408, 239,255 - 10

X

7 03

10

7 30

106408, 239,255 - 18

6

8 45

106408, 239,255 - 16

20

9 10

102417, 245 - 155

X

HX

9 15

11 00

8 50

10 39

25

102417, 245 - 21

X

11 08

25

11 30

102417, 245 - 137

X

17 15

10

17 40

6
premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
premáva v sobotu
premáva v pracovné dni
nepremáva od 27.12.2017 do 5.1.2018,2.2.2018, od 5.3.2018 do 9.3.2018, od 29.3.2018 do 3.4.2018, od 2.7.2018 do
31.8.2018, od 31.10.2018 do 2.11.2018
premáva od 27.12.2017 do 5.1.2018,2.2.2018, od 5.3.2018 do 9.3.2018, od 29.3.2018 do 3.4.2018, od 2.7.2018 do
31.8.2018, od 31.10.2018 do 2.11.2018
nepremáva 24.12.2017,31.12.2017
nepremáva 6.1.2018,1.9.2018,15.9.2018,17.11.2018
nepremáva od 27.12.2017 do 29.12.2017
nepremáva 24.12.2017,25.12.2017,31.12.2017
nepremáva od 24.12.2017 do 26.12.2017,31.12.2017,1.1.2018
Platí od 1.02.2018 do 8.12.2018
spoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
spojom možno prepravovať bicykle

+
X
ba
bb
bc
ca
cf
ch
de
H
L

Bottova 7, 811 09 Bratislava, tel. 18 211, info@slovaklines.sk; www.slovaklines.sk

Cielová zastávka (zóna)
Lozorno

linka-linka IDS BK-spoj
značka

pož.zbroj.(225)
106408, 239,255 - 27

Xp

1

14 10
14 39

Odchody zo zastávky (zóna): Malacky,žel.st.(255)
odchod
príchod

106408, 239,255 - 45

102415, 260 - 42

X

6+

16 34

17 10

16 05

16 45

28

106408, 239,255 - 7

X

5 45
6 09

102417, 245 - 8

X

6 20
6 44

10

106408, 239,255 - 13

6X

8 00
8 26

20

102417, 245 - 48

X

10 35
11 04

102417, 245 - 62

25 6 + H L p

12 20
12 44

106408, 239,255 - 21

X

12 30
12 57

10

106408, 239,255 - 23

X

12 30

11

12 58

102415, 260 - 142

X

16 50
17 15

6
premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
premáva v sobotu
premáva v pracovné dni
nepremáva od 27.12.2017 do 5.1.2018,2.2.2018, od 5.3.2018 do 9.3.2018, od 29.3.2018 do 3.4.2018, od 2.7.2018 do
31.8.2018, od 31.10.2018 do 2.11.2018
bb premáva od 27.12.2017 do 5.1.2018,2.2.2018, od 5.3.2018 do 9.3.2018, od 29.3.2018 do 3.4.2018, od 2.7.2018 do
31.8.2018, od 31.10.2018 do 2.11.2018
ca nepremáva 6.1.2018,1.9.2018,15.9.2018,17.11.2018
cf nepremáva od 27.12.2017 do 29.12.2017
ci nepremáva 24.12.2017,25.12.2017,31.12.2017,1.1.2018
H
spoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
L spojom možno prepravovať bicykle
pokračuje
na linkedopravného
číslo 102401
číslo
648
Bratislava,AS
Linkypsú zaradené
do Integrovaného
systému vspojom
Bratislavskom
kraji
(IDSdo
BK).zastávky
Na linkách platí
Prepravný poriadok IDS BK, na ostatných úsekoch mimo IDS BK platí Prepravný poriadok
dopravcu
Lines, a.s.. Spoje, ktoré sú zaradené do IDS BK majú uvedenú príslušnú linku v záhlaví označenú trojciferným číslom za číslom linky. Vozidlo s bezbariérovým prístupom je
p 1 Slovak
napríslušným
linke číslo
106408
spojom
číslo 57 dodôvodov
zastávky
Jablonové,Turecký
Vrch bicyklov je možná na spoje označené príslušným
zaradené
napokračuje
spoje označené
piktogramom,
pokiaľ
nie je z prevádzkových
nevyhnutné
použiť iné vozidlo. Preprava
+
X
ba

piktogramom počas sobôt, nedieľ a sviatkov v zmysle prepravných podmienok dopravcu, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo.
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Platí od 1.02.2018
doobce
8.12.2018
Spravodaj
Lozorno
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Bottova 7, 811 09 Bratislava, tel. 18 211, info@slovaklines.sk; www.slovaklines.sk

Cielová zastávka (zóna)
Lozorno

linka-linka IDS BK-spoj
značka

pož.zbroj.(225)
102402, 269 - 19

odchod
príchod

205422 - 6

6X

9 50

10 00

10 38

X p1

14 34

14 48

14 10

205422 - 12

16 43

X

16 20
6p

19 47

19 48

bb
bc
ca
cf
ch
de
df
eb
H
p
p1
p2
p3
p4

4

19 00

X

X

14 20

14 30

X

10

20

20 52

16 25

12

12

22 09

5 25

6 30

6 09

6+

11 00

HX

12 00

X

14 35

X

14 35

X

27

35

15 24

+X

12 00

102402, 269 - 39

6 + p2

14 45

102402, 269 - 53

X

6+

18 10

18 33

17 15

102402, 269 - 25

34

15 33

102402, 269 - 55

11

7 47

205422 - 8

12 43

102402, 269 - 71

10

102402, 269 - 151

16 25

10

12 50

102402, 269 - 35

7 00

7 23

102402, 269 - 23

27

17 45

102402, 269 - 13

X

6 35

7 12

102402, 269 - 59

102402, 269 - 9

Xp

6+

17 17

102402, 269 - 67

21 25

102402, 269 - 7

X

15 24

17 11

102402, 269 - 65

20 05

10

102402, 269 - 49

6+

102402, 269 - 3

11 45

15 07

102417, 245 - 137

16 20

X

11 00

25

102402, 269 - 33

17 15

102402, 269 - 163

+X

+
7
ba

10

102402, 269 - 21

11 49

205422 - 10

15 03

17 18

102402, 269 - 63

19 00

10

102402, 269 - 51

34

X

10 20

25

11 08

102402, 269 - 37

X

13 40
16 00

102417, 245 - 21

20

10 43

102402, 269 - 31

Odchody zo zastávky (zóna): Bratislava,AS(100)

X

12 20
13 09

102402, 269 - 41

X

14 45
15 38

102402, 269 - 57

102402, 269 - 15

27

6+

7 45
8 30

102402, 269 - 17

X

X

8 15

8 30

8 58

102402, 269 - 27

6+

13 09
X

16 27

102402, 269 - 61

Xp

18 48

19 11

3

18 25

13 30

13 15

10

15 40

25

16 20
7

102402, 269 - 47

HX

15 45
16 40

205422 - 14

18 40

10

14 20

102402, 269 - 45

HX

102402, 269 - 29

X

12 30

102402, 269 - 43

15 30

9 19

102417, 245 - 93

6+

12 20

X

17 55

205422 - 4

205422 - 16

41

19 20

X

18 50
19 30

102402, 269 - 69

22 45

27

23 28

6
premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok
premáva v sobotu
X
premáva v nedeľu
premáva v pracovné dni
nepremáva od 27.12.2017 do 5.1.2018,2.2.2018, od 5.3.2018 do 9.3.2018, od 29.3.2018 do 3.4.2018, od 2.7.2018 do
31.8.2018, od 31.10.2018 do 2.11.2018
premáva od 27.12.2017 do 5.1.2018,2.2.2018, od 5.3.2018 do 9.3.2018, od 29.3.2018 do 3.4.2018, od 2.7.2018 do
31.8.2018, od 31.10.2018 do 2.11.2018
nepremáva 24.12.2017,31.12.2017
nepremáva 6.1.2018,1.9.2018,15.9.2018,17.11.2018
nepremáva od 27.12.2017 do 29.12.2017
nepremáva 24.12.2017,25.12.2017,31.12.2017
nepremáva od 24.12.2017 do 26.12.2017,31.12.2017,1.1.2018
premáva od 2.1.2018 do 5.1.2018,2.2.2018, od 5.3.2018 do 9.3.2018, od 29.3.2018 do 3.4.2018, od 2.7.2018 do
31.8.2018, od 31.10.2018 do 2.11.2018
nepremáva 24.12.2017,31.12.2017,4.3.2018,1.4.2018, od 1.7.2018 do 26.8.2018
spoj s bezbariérovým prístupom do vozidla
pokračuje na linke číslo 106406 spojom číslo 59 do zastávky Sološnica
pokračuje na linke číslo 106406 spojom číslo 39 do zastávky Plavecký Mikuláš,Jednota
pokračuje na linke číslo 106406 spojom číslo 55 do zastávky Sološnica
pokračuje na linke číslo 106406 spojom číslo 53 do zastávky Plavecké Podhradie
pokračuje na linke číslo 106406 spojom číslo 137 do zastávky Sološnica

Otvárame krúžok
fotografovania
Pre všetkých mladých
nadšencov fotografovania otvárame v Lozorne
krúžok fotografovania.
- Termín
15.3.2018 - 30.6.2018
- 1x týždenne
- Určené pre deti a mládež do 16 rokov

Chodby Centra kultúry
ožili krásnymi obrazmi
Centrum kultúry Lozorno podporuje a prezentuje tvorbu aj
neprofesionálnych výtvarníkov. Priestory chodby Centra kultúry budú aj v najbližších mesiacoch patriť umeniu. V súčasnosti prebieha autorská výstava obrazov Vlasty Hubkovej
pod názvom „PRÍBEHY“. Obrazy plné farieb vás zavedú do
sveta fantázie
a zlepšia aj tú
najsmutnejšiu náladu. Od
3.apríla 2018
si budete môcť
pozrieť tvorbu
v ý t va r n í kov,
členov Občianskeho
združenia Arte.via
Stupava.

Prvé informatívne stretnutie záujemcov a rodičov bude vo
štvrtok 15.3.2017 o 16.30 hod. v CK Lozorno v zasadačke
na 1. poschodí.
Mladé talenty sa naučia obsluhovať svoj fotoaparát, základy
dobrej fotky, fotiť portréty, makro, zátišie, prírodu a zvieratá,
upravovať fotky. Kurz bude ukončený Certifikátom a výstaLinky sú
zaradené do v
Integrovaného
dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Na linkách platí Prepravný poriadok IDS BK, na ostatných úsekoch mimo IDS BK platí Prepravný poriadok
vou
fotografií
CK Lozorno.
dopravcu Slovak Lines, a.s.. Spoje, ktoré sú zaradené do IDS BK majú uvedenú príslušnú linku v záhlaví označenú trojciferným číslom za číslom linky. Vozidlo s bezbariérovým prístupom je
Srdečne
vás
po-Preprava bicyklov je možná na spoje označené príslušným
zaradené na spoje označené príslušným piktogramom, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné
použiť iné
vozidlo.
piktogramom počas sobôt, nedieľ a sviatkov v zmysle prepravných podmienok dopravcu, pokiaľ nie je z prevádzkových dôvodov nevyhnutné použiť iné vozidlo.
Lektor
kurzu je fotograf Tibi Vegh (www.tibiphoto.com, zývame!
info@tibiphoto.com)
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Pozvánky na podujatia

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
18. marec 2018 o 16:00 hod.
„Ako chrániť prírodu“ - bábkové enviromentálne divadielko, pri ktorom sa deti dozvedia všetko o triedení a recyklácii odpadu, čo všetko by sme mali robiť a nerobiť, aby sme
mali čistú vodu, čistý vzduch.
Divadlo Žužu (účinkujú herci z detskej relácie Fidlibum RTVS)
Vstupné: 3 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku

Cesta zvukom – zvuková terapia

Oldies disco zábava

17. marec 2018 o 18:00 hod. v CK Lozorno

7.apríl 2018 o 19:00 v sále ŠK Lozorno

Srdečne vás pozývame na cestu zvukom, príďte sa zrelaxovať
a nabrať síl do ďalšieho pracovného týždňa. Rozvibrovať jemnými frekvenciami a nabudiť silnejšími údermi. Vyletieť do
výšin a pozrieť sa aj do svojich hlbín. Otvoriť sa čaru a čaro
sa bude diať.

Do tanca a pre zábavu hrá DJ Palo Knotek.

Zvuková terapia je použitie zvuku hlasu a iných nástrojov k
vyváženiu tela, mysle a ducha. Účastníci Cesty zvukom sami
zvukovo neprispievajú, benefitujú svojou prítomnosťou zo
zvukovej reality časopriestoru, ktorú vedú terapeuti - toto
voláme Zvukový kúpeľ. Leží sa pohodlne na chrbte, zatiaľ čo
sa naokolo vytvárajú rôzne zvuky pomocou rôznych nástrojov. Je potrebné si so sebou priniesť karimatku a deku.
Vstupné: 10 €

Jarné „LOZORSKÉ VŠELICO“

Vstupné: 7 €
Predpredaj vstupeniek a info u Adriany Jánošovej:
0905 246 190

Premiéra novej divadelnej hry ochotníckeho
divadla VaDiDlo Lozorno
Luigiho srdce alebo Poprava tupým mečom (Ivan Bukovčan)

21.apríl 2018 o 18:00 hod. v Centre kultúry Lozorno
„Ja, gangster Luigi Lombardi, odsúdený za dvojnásobnú vraždu
na trest smrti v elektrickom kresle týmto vyhlasujem, že po mojej
smrti, ktorá sa uskutoční v rámci mojej popravy dňa prvého apríla tohto roku...“
Ste zvedaví, o čom to píšem? Prijmite preto pozvanie na premiéru novej divadelnej hry ochotníckeho divadla VaDiDlo o
osude jedného človeka. Jeho príbeh, na pozadí ktorého nám
Bukovčan odzrkadľuje povahy ľudí skomercializovanej, konzumnej spoločnosti.
Aj vy si myslíte, že všetko sa dá kúpiť? A všetko predať?
Katarína Straková, VaDiDlo Lozorno

miestny remeselnícky jarmok.
28.apríl 2018 (sobota) od 12:00 – 18:00 hod. v areáli
ŠK Lozorno
Predstavia sa vám miestni remeselníci, umelci a iní šikovníci.

O bohatý program a občerstvenie je postarané.
Záujemcovia o predaj sa hláste do 15.4.2018 na mail:
centrum.kultury@lozorno.sk.
Spravodaj obce Lozorno, Ročník XV, evidenčné číslo: EV 3213/09, číslo ISSN 1339-1593 | Vydavateľ: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno,
IČO: 00 304 905, tel.: 02/6920 4311, e-mail: obec@lozorno.sk | Spravodaj z dodaných materiálov zostavili: Barbora Hurajová a Julo Nagy | Jazyková korektúra: Anna Špačeková |Grafické spracovanie a tlač: PN print, Piešťany, Distribúcia: Obecný úrad Lozorno. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame
Uzávierka tohto čísla: 15. februára 2018. Vychádza: 28. februára 2018. Uzávierka čísla 2/2018: 15. apríla 2018. | Vychádza 6 x ročne

| 16 |

