Spravodaj obce Lozorno

ročník XVII : číslo 1 : január/február 2019

zadarmo

V Lozorne sa vieme aj zabaviť

Začiatok roka sa niesol v znamení plesov a v Lozorne tento rok náš starosta
slávnostne otváral už 10. obecný ples.
Pod taktovkou švárnych chlapcov z ľudovej hudby Borovienka sa v sále CK Lozorno tancovalo ostošesť.
Poniektorí zobrali výzvu
dať si na seba nejaký folklórny prvok vážne a dámy
sa pýšili krásnymi partami
či čelenkami vo vlasoch,
stuhami, mašľami, páni
vyšívanými
motýlikmi,
trakmi, vestičkami, klobúkmi... V rámci programu
nám zatancovali deti z Folklórneho súboru Štvrtčánek a
tiež duo z tanečnej triedy
Súkromnej základnej umeleckej školy v Lozorne - Sylvia Kalmárová a Tereza Vrbinčíková. Potešila aj bohatá

tombola (všetkým sponzorom srdečne
ďakujeme) a asi najviac sa ľudia odviazali pri fotení vo „Funny kútiku“, odkiaľ
si odnášali na pamiatku (podľa nálady)
serióznu či vtipnú fotku.

Naši najmenší mali tiež možnosť sa
dosýta vyblázniť a predviesť svoje kostýmy na veselom Karnevale s Maťom
Žákom. Mal pre nich pripravené rôzne
súťaže, pesničky, hry a na konci čakala
každú masku pekná odmena.
Nielen deti, ale aj dospelí sa vedia dobre zabaviť. Masky si prišli na svoje aj počas tradičnej
fašiangovej zábavy „Papučák“,
ale o tom až v ďalšom čísle
Spravodaja. Teraz nás už čaká
stíšenie sa a príprava na najvýznamnejšie kresťanské sviatky
– sviatky Veľkej noci. A ja vám
prajem, nech sú milostiplné a
požehnané.
Barbora Hurajová, CK Lozorno
Foto: P. Vrbinčík, J. Hubíková a
FunFace

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

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

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Správy z obce
Riešili sme poruchu na vodovodnom potrubí
Porucha na vodovodnom potrubí v zóne bývania na Zohorskej ulici bola nahlásená
v sobotu 9.2.2019. Po obhliadke konateľkou a pracovníkom LOZORNO spol. s r.o.
bolo rozhodnuté zabezpečiť
rezanie asfaltu, výkopové
práce a následne odstránenie
poruchy. Pri odstraňovaní asfaltu bolo zistené, že šupátko na prípojku k rodinnému
domu bolo zaasfaltované. Pri
výkope bolo zistené, že navrtavací pás je obrastený koreňmi stromov, a tým vzniklo
poškodenie pásu a na potrubí
bola vodou vybrúsená diera. Ďalej bolo výkopom zistené
prasknuté kanalizačné potrubie v dôsledku veľkého kameňa uloženého na potrubí. Poruchy boli odstránené, výkop zakopaný a po vysušení a sadnutí zeminy bude tento
úsek riadne zaasfaltovaný.

ešte dočistia okolie. Na starej ceste do Malaciek bola opäť
vytvorená skládka, ktorú postupne pracovníci zlikvidujú.
Touto cestou ďakujem nielen pracovníkom obce ale aj
uvedomelým občanom, ktorým nie je príroda ľahostajná
a nevyhadzujú odpad do voľnej prírody.

Deň vody 2019 – ponuka bezplatného vyšetrenia vôd zo studní

Likvidujeme čierne skládky
V dnešných dňoch začala obec v spolupráci s LOZORNO
spol. s r.o. likvidovať čierne skládky v katastri obce Lozorno. Začalo sa s upratovaním parkoviska na Kamennom
Mlyne. Pracovníci naplnili 60 vriec separovaného odpadu
a jeden 7 tonový kontajner. Na Artézskej studni vyčistili a
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Pri príležitosti medzinárodného Dňa vody 2019 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 2019
v čase 8:30 – 10:30 v zasadačke Obecného úradu Lozorno. Záujemcovia o vyšetrenie vody si túto môžu priniesť
vo vlastných čistých 0,5 l plastových fľašiach po aspoň
5 min. odtečení vody z odberného miesta – kohútika.
Vzorky budú hneď analyzované a výsledky písomne oznámené jednotlivým záujemcom.
Text a foto: Lucia Hájniková,
konateľka LOZORNO spol. s r.o.
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Jak zas turisci zabíjačku prevédli

V Lozorne je dúhe roki dobrím zvikem,
zažit fašangi pri muzice, s masnú hubú
a plním bruchem. A tak to biuo aj 9.2.
roku techto. Zešli sme sa v kulturáku.
Cestu nám lemovauo trinást kotuú.
Išli sme po smradze. Ale v ňutri to voňauo a nálada gradovaua. Najsamprv
sme plac spravili pro naše zuaté Sofinki
-mažoretki, pro radost nás šeckích. Cez
fašangi sa mohuo povidat aj to co sa nigdáj nestauo a co nigdaj nebiuo. Enem

pohodu, uahodu, aj náladu postarali naši
turisci. „Ľahko“ poví nejeden: ked starosta vyprázdniu tegez a Lojzkovi dau guču
penez. Áno, pán starosta zafinancovau,
Lojzek zarídziu, turisci robili, robili a
spravili... Tak jak každím rokem, ochotne,
s cichú dušú, poctivo a miuo, abi dneská
šeckím vám tu, preca enem: dobre biuo!
Lónskim rokem biua kritika, že mauo pečené sú tí jelita. Že nejsú chrumkavé. Ani
dneska času není jelítečka obracat, opekat,
ale chrumkavé budú.
Pomleli sme paprče,
aj ze zubama škraňu! Ale víte, z jelít-

kama je to jak ze ženskíma prsama. Jedno
je máuo, tri je moc. Nech sa páči: po dva
kúski na podnos. Pečenki budú dosci suané. Obecní úrad chodníki nesoliu, abi nám
súl šecku ušporiu. Šetrili sme, de sa dauo.
Nekdo radziu, že rači kúpit kancú, lebo za
tí isté peníze, je o kus masa vjec. Rozhodeu
to nekdo múdri nakonec. Nechau dovést
maso z Polska. Vihli sme sa kontróli. Co
očička nevidzeli, to srdéčko nebolí. A tak
sa aj zabíjačkové zelíčko vidariuo, je uahodné jak rosa paduá z neba, k temu už nic
netreba, len pú pecňa chleba. Okoštujte
prešburšt chutní, vinkem dobrím zapite,
zaspívajte, zatancujte, fašangi si užite.
Staroscí to dauo moc, aj námaha hrubá,
nech sa vám tu šeckím lúbi a zábava nech
trvá. Vítam hoscú horních, dolních, ale
hlavne tích prespolních. Suovo dáme pánovi starostovi, nech sa nám tu pochuapí,
co záhorácki ríkat ví...
Po pánovi starostovi potom do cicha,
zahráua pjekne nahuas, enem pro nás,
Milanová muzika. Zábava trvaua do
noci. Enem turistom sa pretáhua aj do
druhého dňa, lebo biuo treba tých 13
kotuú ogrebat a šecko pjekne do porádku dat. Sálu, kuchiňu, bufet a povicírat
zem, abi aj na rok dotáhuo nás to šeckích na fašangi sem.
M.M., foto: A. Dvoran

abi sranda biua. A potom
tak po našem pár suov na
uvítaní:
Vážení a miuí!
A je tu zas, fašangoví čas.
Čas dobrého jedzeňá, zábavi
aj picá. Záhoráci vjedzá o
čem to je, de sa dobre cícá.
Vipijú šecko co teče, (teda
okrem korita), zedzá co neuteče, a tancuje aj ten, co
ledva nohi vleče.
Aj dnes, tak jak biuo vlóni a
šecki roki predtím, sa vám o
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Rozvoj školy na najbližších 5 - 10 rokov
Od volieb ubehli už viac ako 3
mesiace. Viac ako 2 mesiace naplno pracuje nové zastupiteľstvo,
starosta i komisie zložené z ľudí,
ktorí chcú prispieť k rozvoju obce
- či už odborne, svojimi skúsenosťami alebo kontaktami. Snažíme
sa reagovať či naplánovať riešenie každého rozumného podnetu
od občanov. Nevadí nám ani konštruktívna kritika, lebo aj to nás
posúva vpred.

dielne), čo sú ďalšie 2 miestnosti navyše...

Len ťažko sa však dá reagovať na
vymyslené či domyslené fámy. To
bol hlavný argument, s ktorým
ma oslovila B. Hurajová, aby som
napísal pár riadkov k zámerom
vedenia obce so základnou školou. Už pred voľbami sa totiž snažil
niekto rozširovať, že chceme predať
školu. Z času na čas sa nám takáto informácia dostáva až doteraz. Posledný mesiac sa zase šíri, že vraj chceme
meniť cirkevnú orientáciu školy ...

A viac priestoru chýba aj základnej umeleckej škole...

Na tieto veci netreba dlhú reakciu.
JE TO NEZMYSEL. Nikdy sme týmto smerom nikto z poslancov ani len
neuvažovali a nič také ani nedopustíme. Bodka.
Poďme sa skôr venovať tomu, čo nás
čaká a čo reálne riešiť chceme alebo
riešiť musíme. Napriek všetkým doterajším investíciám do Základnej
školy v Lozorne je potrebné vyriešiť
niekoľko problémov:

1. Doprava pred školou
Pred začiatkom vyučovania deti i
rodičia zažívajú každodenný chaos,
dopravné zápchy a často aj nebezpečné situácie. Riešenie už bolo prekonzultované a navrhnuté v dvoch
komisiách. Najskôr bude dočasne zavedená jednosmerná premávka medzi 7 a 8 hod. ráno. V priebehu tohto
roku bude príslušná časť Staničnej
ulice upravená na jednosmernú, a to
zrejme natrvalo, pričom sa však rozšíri parkovanie pred školou, zavedie
cyklistický pruh a zrealizujú ďalšie
menšie úpravy.
Tu by som rád apeloval na rodičov,
aby dodržiavali aspoň 2 zásady pri
vysádzaní detí pred školou - neparkujte prosím na prechode pre chodcov a predovšetkým nech deti nevystupujú z auta do cesty, ale vždy len k
jej okraju.

2. Kanalizácia
Čím ďalej, tým častejšie sa upchávajú
odtoky. Jedáleň v škole nemá lapač
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V škole pribudli od septembra
2017 štyria asistenti učiteľa,
ktorým už teraz chýba priestor, kam by mohli deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z triedy vziať
a venovať sa im samostatne. V
zborovni už nie je miesto pre
ďalších učiteľov.

tukov. Kanalizačné potrubia v areáli
školy majú už cca 50 rokov. Je teda
nevyhnutné ich kompletne vymeniť,
vrátane prečerpávacej stanice. Realizácia je naplánovaná predbežne na
leto 2019.

3. Jedáleň
Od septembra 2019 budú mať všetci
žiaci nárok na obedy zdarma. Aktuálne sa stravuje v škole cca 150 detí,
od septembra to bude dvojnásobok.
Pritom jedáleň má kapacitu 66 miest.
Ak by sme zostali pri tejto kapacite,
deti by sa museli začať stravovať už
po 4. vyučovacej hodine a dokonca
by sa jedálni musel prispôsobovať
komplikovane aj rozvrh hodín celej
školy. Je preto nevyhnutné jedáleň
rozšíriť. Začali sme s prípravou, termín realizácie však ešte nie je jasný,
keďže do leta 2019 obec nestihne
pripraviť celý projekt a vybrať dodávateľa. A hlavne to treba premyslieť
koncepčne, s ohľadom na rozšírenie
školy, o ktorom píšem nižšie. Urobíme však všetko pre to, aby sme kapacitný problém vyriešili čo najskôr.

4. Rozšírenie priestorov školy
Počet detí narástol z cca 230 v roku
2013 na cca 290 žiakov v tomto roku.
Vzhľadom na počet detí, ktoré budú
vychádzať z materskej škôlky v najbližších rokoch, bude počet žiakov v
základnej škole rásť až na cca 350370 žiakov. To predstavuje už o necelé 3 roky až 20 tried, pričom dnes ich
máme 14. V horizonte ďalších troch
rokov pribudnú ďalšie populačne silné ročníky a budú potrebné ešte ďalšie 1-2 triedy. V horizonte 6 rokov
tak potrebujeme dostavať min. ďalších 7 tried. Okrem toho zo zákona
je obec povinná zabezpečiť do roku
2020 aj odborné učebne (chemicko-fyzikálne laboratórium a pracovné

To všetko sú dôvody, kvôli
ktorým bude potrebné rozšíriť školu razantnejším a
najmä systémovým spôsobom.
Všetky uvedené problémy rieši pracovná skupina, ktorá je zložená z členov stavebnej komisie a členov komisie pre vzdelávanie, mládež a šport.
Cieľom je architektonická súťaž a
konkrétne zadanie, na základe ktorého sa pripraví finálny projekt rozvoja
školy a jej rozšírenia. Samotná realizácia rozšírenia školy je predbežne
smerovaná na leto 2020. V tomto
prípade pôjde zrejme o najväčšiu investíciu do školy od jej vzniku. Pôjde
totiž o prístavbu alebo nadstavbu
(vo finále zrejme ich kombináciu) v
rozsahu cca 10-12 tried, kabinetov a
učební.
Okrem týchto problémov by sme mali
zrenovovať aj vonkajšie športoviská.
Aspoň čiastočne, pokiaľ to možnosti
rozpočtu obce dovolia, sa niektoré
úpravy zrealizujú už v tomto roku.
A na záver spomeniem už len jednu
vec - v prvom polroku nás čaká výberové konanie na pozíciu riaditeľa
základnej školy na nasledujúce 5-ročné funkčné obdobie. Obec je povinná
zabezpečiť organizačne tento proces.
Výberovou komisiou je Rada školy,
ktorá je zložená zo 4 zástupcov rodičov, 4 zástupcov za obec, 3 zástupcov
za školu a po jednom zástupcovi zo
školskej inšpekcie Ministerstva školstva a okresného úradu v sídle kraja.
Na základe výsledkov výberového
konania predkladá Rada školy návrh
na vymenovanie riaditeľa starostovi
obce. Samotná voľba je predbežne
stanovená na 24.4., vyhlásenie výberového konania a možnosť prihlásiť
sa pre kandidátov bude v priebehu
marca.
Ľubomír Jochim
poslanec OZ, predseda komisie
pre vzdelávanie, mládež a šport
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Ukážme jasné NIE výstavbe MAN Truck & Bus Centra

Nechceme tu

MAN
centrum

Naďalej nesúhlasíme s výstavbou MAN Centra pri vstupe do
Lozorna. Nič na našom názore nezmenilo ani územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydané bývalým starostom.
Pre nás sú fakty stále rovnaké. Tým hlavným je rozpor výstavby s ÚP obce, teda so zákonom, pretože daná lokalita
je určená na výstavbu občianskej vybavenosti. Medzi ďalšie
patrí výrazné zaťaženie ciest kamiónovou dopravou ako aj
výstavba tohto nového technického centra v tesnej blízkosti
rozsiahlej rodinnej výstavby. Celý zoznam námietok a pripomienok podalo viac ako 120 obyvateľov a občianskych iniciatív v odvolacom konaní na OÚ Lozorno.
Postupujeme krok za krokom tak, ako to určuje zákon. Aj
nové zastupiteľstvo postupne napravuje stav, ktorý tu bol a
našu obec znevýhodňoval. Zaviedli miestny poplatok za rozvoj, ktorý v tejto lokalite teraz predstavuje 35 euro za každý meter podlahovej plochy na priemysel, komerčné stavby,
sklady a administratívu. Jednajú s investormi a vysvetľujú si
postoje a požiadavky obce. Tiež pokračujú v riešení nových
zmien územného plánu. Pristupujú k tomuto problému kom-

plexne tak, aby sme sa v budúcnosti nedostali do podobnej
situácie.
O výstavbe MAN Centra nie je stále rozhodnuté, je to iba
začiatok celého procesu. A tak treba pokračovať ďalej. Treba
podporiť nové vedenie obce v nových, pre investorov nepopulárnych krokoch. Je potrebné dať jasne najavo, čo si želajú
obyvatelia Lozorna. Aj my môžeme chrániť obec pred nekontrolovanou výstavbou, ktorá je v rozpore so schváleným ÚP
našej obce, lebo právo je na našej strane.
Teraz je potrebná vaša podpora na zastavenie výstavby MAN
Centra pri vstupe do Lozorna a doriešenie lokality v duchu
občianskej vybavenosti. Prispejete aj tak, že pohľadnicu „Nechceme tu MAN Centrum“ alebo „Nechceme tu technický
park“, ktorú dostanete do Vašich poštových schránok, podpíšete a doručíte na Obecný úrad, aby bol jasný postoj obyvateľov Lozorna k plánovanej výstavbe.
Ďakujeme, že pomáhate Lozornu ostať Lozornom.
Radka Švaleková, OZ Lozorno pre občanov

Nechceme tu

technický
park

Váš hlas je dôležitý (nielen pri voľbách)
Je niečo, čo v Lozorne chýba a máte nápad, ako to zmeniť? Vedeli by ste priložiť ruku k dielu a zapojiť viacerých? Alebo vytvoriť niečo v prospech mnohých, aby sa
v Lozorne žilo krajšie, veselšie, zelenšie? Môže to mať
byť niečo „drobné stavebné“, infraštruktúrne, kultúrne
alebo sociálneho charakteru...

Na prvom plánovanom verejnom stretnutí môžete svoje nápady zdieľať, inšpirovať sa, či vyjadriť svoj názor.
Dôležitá je aj účasť zástupcov lozornianskych organizácií a ich vlastné vízie smerovania.

Každý nápad, názor je dôležitý! Lozorno sa vydáva na
cestu k občianskej participácii a uvíta každú iniciatívu
od jednotlivca, skupiny ľudí či organizácie. Každý občan
Lozorna bude môcť rozhodovať o smerovaní obce a o
tom, ako sa budú rozdeľovať verejné zdroje.

Tešíme sa!

Príďte 22. marca o 18:00 hod. do CK Lozorno.

Participáciu občanov v Lozorne možno realizovať i
vďaka podpore EÚ - ESF a OP EVS.
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Ako keby to včera bolo

Je tomu práve 40 rokov, čo Vy pán Ing.
Vlček, na plné „pecky“ ste sa nám, nášmu ženskému speváckemu súboru začali venovať, ako dirigent. Pán Šurina
bol služobne vzdialený na Kube. Nuž
všetku ťarchu vystúpenia i nácvik piesní ste prevzali v plnom rozsahu na svoje
plecia. Nacvičovali sme náročné zborové piesne ako Pozdrav, Zbor židov, Aká si
mi krásna, Zbor poľovníkov, Mám ja milučkého, Zdravicu, Otec je vážny pán, ale aj
mnoho 4- hlasných ľudových piesní. Pre

členov nášho JRD sme v tom čase v
Zohore urobili celovečerný program
a tiež pre obyvateľov v DDS v Stupave. Na našej výročnej schôdzi, sme
už mali 25. vystúpenie od založenia
súboru a v slávnostnej časti sme dali
punc práve Vašim 50. narodeninám.
Ako keby to včera bolo...

mi gratuláciami zahŕňali pri oslave Vašich 80. narodenín.

Ale to nebol koniec. O naše vystúpenia bol aj naďalej záujem a naša spolupráca trvala ešte dlhé roky. Mali
sme k Vám dôveru a rešpektovali
sme Vás. Boli ste nám v mnohom
príkladom i vzorom. Hoci to z Vašej
strany bola veľká obeta. Zďaleka to nebolo všetko, čo ste pre nás Lozorňanov
vykonali.

Pri Vašom krásnom životnom jubileu
prijmite od nás speváčok, slová úprimnej vďaky za všetku Vašu ochotu, láskavosť a snahu, s ktorou ste nezištne konali pre dobro našich spoločných cieľov,
predovšetkým na Česť a Slávu Božiu.

Mali ste veľmi dobrý sluch a vďaka
tomu ste boli tak dobrým organistom,
dlhé roky ste viedli cirkevný chór, spevom ste krášlili obrady v našom kostolíku, ale aj na miestnom cintoríne.
Naposledy sme Vás úprimnými slovami
vďaky, najkrajšími želaniami a srdečný-

Všetkých nás teší, že ste sa dožili krásnych 90 rokov. Málokomu je to dopriate pri tak zdravej mysli, v kruhu najbližších stretať sa s tými, ktorých máte rád
a ktorí si Vás vážia.

... a stala sa vôľa Božia! Pán života
a smrti si pána Ing. J. Vlčka povolal
k sebe. Dňa 28.2.2019 sme sa s ním
cirkevným obradom rozlúčili. Odpočinutie večné daj mu Pane!
A. Hájková, H. Havlíková, E. Kelečínová,
M. Lančaričová, A. Malovcová, J. Masárová, M. Masárová, A. Ritomská, M. Šípová
Foto: archív speváckeho súboru

Keď sa rok s rokom stretáva...
Keď sa rok s rokom
stretáva, dávame si
predsavzatia, prajeme
si to najlepšie, ale tiež
hodnotíme aký bol rok
minulý, čo nám dal, čo
nám vzal a čím bol pre
nás výnimočný?
V roku 2018 sme oslávili 80. narodeniny a
diamantovú svadbu
našej priateľky, Ruženky
Zajíčkovej.
Bola dlhoročná aktívNaša zosnulá priateľka Ruženka Zajíčková na poslankyňa, odpracovala množstvo
brigádnických hodín na skrášľovaní našej dediny údržbou
parkov, alebo fyzickou prácou pri výstavbe zdravotného a
agitačného strediska, či výstavbe domu smútku. Ako predsedníčka zdravotnej a sociálnej komisie vždy poskytovala
pomoc sociálne slabším rodinám. Dlhé roky pracovala ako
sudkyňa z ľudu, prísediaca na súdoch. Svojím hlasom od
r. 1976 obohacovala vystúpenia speváckeho súboru žien.
Dlhé obdobie bola tiež členkou cirkevného spevokolu v kostole. Vážili sme si ju a bolo pre nás radosťou aj povinnosťou pri
príležitosti jej dožitých 80 rokov za všetku túto činnosť vysloviť úprimnú vďaku. Zaslúžila si ju. Žiaľ, v decembri sme ju
na poslednej pozemskej púti odprevadili. O tom, že bola obľúbená, výpoveď dá, tá veľká perina z kvetov na jej hrobe.
V r. 2018 oslávila 70 rokov, ďalšia naša bývalá poslankyňa
Anka Dvoranová. Tiež veľa brigádnických hodín odpracovala, keď sa v našej obci staval vodovod, či budovala plynofikácia, cesty či chodníky. Bolo to normálne a zaužívané, že
jednu sobotu v mesiaci sme ako poslanci našli brigádnikov,
ktorí robili pri zemných prácach, ženy zahŕňali, zahrabovali,
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čistili okolie cintorína a parkov v dedine. Okrem toho, že
tiež bola sudkyňou z
ľudu, mnohé hodiny
strávila s nami pri nácvikoch spartakiády,
či cvičenia ZRTV, ktoré boli pravidelne dva
večery v týždni. Minulý rok bola zvolená
za predsedníčku ZO
JDS. K funkcii sa postavila veľmi zodpovedne, k spokojnosti
všetkých členov.
Anka Dvoranová
Veľmi pompéznu oslavu 60. narodenín mal v r. 2018 ďalší náš
bývalý poslanec Alojz Dvoran. Všetci členovia Klubu turistov
v Lozorne sú mu povďační, ako svojou činnosťou zviditeľňuje
našu obec. Organizuje výlety po turistických trasách nielen
na Slovensku a v
Čechách, ale zdolal
už mnohé veľhory
sveta. Všetky akcie
dokáže detailne zariadiť a zabezpečiť,
nevynímajúc tie, čo
končia pri pesničke. Medzi turistami
je veľmi obľúbený,
čoho dôkazom je, že
sme ho opäť zvolili
za predsedu Klubu
turistov v Lozorne.
T. M. Alojz Dvoran
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Premiestnenie kontajnerov na separovaný zber odpadov
Vážení obyvatelia Lozorna,
separovaný zber zložiek komunálneho odpadu v obci Lozorno je realizovaný prostredníctvom tzv. vrecového systému. V minulosti boli po
obci vybudované zberové stojiská
kontajnerov určených na separovaný
zber, avšak zavedením spomínaného
vrecového zberu sú tieto stojiská nadbytočné. Obec Lozorno pristupuje k
premiestneniu kontajnerov na papier
a plast na zberný dvor. Na zberných
stojiskách ostávajú kontajnery na
zber skla. Dôvodom je stále častejšie
znečisťovanie kontajnerov určených
na separovaný zber komunálnym odpadom a taktiež znečisťovanie okolia
stojísk.
Pri separovanom zbere musia byť dodržané pravidlá separácie jednotlivých
druhov komodít. Napriek tomu, že
objem vo farebných kontajneroch narastá, znepokojuje nás skutočnosť, že
sa v ňom nachádza aj odpad, ktorý tam
vôbec nepatrí (napr. elektronika, textil,

litové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.),
LLD-PE fólie (tzv. strečové fólie),
VKM viacvrstvové obaly (obaly od
mlieka, džúsov a nápojov)
Do plastov nepatria: obaly znečistené chemikáliami a olejmi,
hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, linoleum, guma,
molitan a pod .

voskovaný papier, celofán, prepisovací
papier, lepiaca páska, papier znečistený
škodlivinami, kovové alebo plastové
súčasti papierových výrobkov
ŽLTÉ VRECIA: PLAST (PLASTY,
KOVY, TETRAPAKY)
Do plastov patria: PET fľaše (fľaše z
nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.),

Do kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky),
starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová rúrka, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené
obsahu, plechovky z nápojov.
Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi
chemickými látkami, či olejmi .
ZELENÉ POPOLNICE: SKLO
Do skla patria: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre,
fľaštičky od kozmetiky bez kovových
a plastových uzáverov, črepy, okenné
sklo, sklo z okuliarov a pod .
Do skla nepatria: vrchnáky, korky,
gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky,
žiarivky, obrazovky, silne znečistené
sklo (zeminou, farbami, potravinami)
a pod.

Takýto neporiadok už v obci nechceme

zvyšky jedla atď). Ak je obsah kontajnera určeného na separovaný zber takto
znehodnotený, zberová spoločnosť má
právo takýto odpad vyčleniť z recyklácie a následne ho zarátať ako zmesový
komunálny odpad.

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 (ige-

Termíny vývozov na separovaný odpad
sú uvedené na webovej stránke obce,
prípadne si leták môžete prevziať osobne na obecnom úrade.
Bc. Monika Voltnerová, Oddelenie životného prostredia a oddelenie odpadového
hospodárstva, OÚ Lozorno

V minulom čísle bolo chybne uvedené,
že viacvrstvové obaly (tetrapaky) ako
napr. krabice od mlieka a nápojov sa nezbierajú. Zákon o odpadoch umožňuje
spoločný zber plastov, kovov a tetrapakov. Za chybné uvedenie informácie sa
ospravedlňujeme.
MODRÉ VRECIA: PAPIER
Do papiera patria: noviny, časopisy,
zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, lepenka, papierové vrecká
Do papiera nepatria: viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov), po-

Naučme sa separovať zber ako sa patrí a nerobme si z obce smetisko

|7|

Spravodaj obce Lozorno

ročník XVII : číslo 1 : január/február 2019

Dobrovoľní hasiči bilancovali

Začiatok roka býva obdobím, kedy sa
obzrieme za tým uplynulým, zhodnotíme, čo sa nám v ňom podarilo alebo aj to, čo nám nevyšlo podľa našich
predstáv. Je to tiež obdobie, kedy si je
potrebné naplánovať nové ciele aj cesty,
a ako sa dopracujeme k ich naplneniu.
Takto sa to deje nielen u väčšiny ľudí,
ale aj v rozličných organizáciách.
Výnimkou nie je ani Dobrovoľný obecný hasičský zbor v Lozorne. Z tohto
dôvodu sa jeho členovia stretli dňa 16.
februára trochu netradične v priestoroch školskej jedálne Základnej školy v
Lozorne na výročnej členskej schôdzi.
Súčasťou programu bolo okrem plánov
do roku 2019 aj vyhodnotenie vykonanej činnosti v roku uplynulom v hlavných úsekoch činnosti.

Ako konštatoval vo svojej správe predseda organizácie pán Rudolf Dujnič,
naša organizácia má v súčasnosti 38
členov, z tohto celkového počtu je 8
žien. S nádejou pozeráme do budúcnosti, keďže dúfame, že z detí a mládeže
pod vedením referenta mládeže p. Lukáša Morávka postupne vyrastajú naši
nasledovníci. Je potrebné podotknúť,
že to nie je možné v súčasnej dobe brať
ako samozrejmosť, keďže v mnohých
hasičských organizáciách v okolitých
obciach sa nedarí pracovať s deťmi a
mládežou.
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V priebehu roka sa
nám podarilo zrekonštruovať priestor pred hasičskou
zbrojnicou, v spolupráci s obecným
úradom opraviť a
rozšíriť zámkovú
dlažbu namiesto
pôvodnej betónovej časti. Na takto
upravenej ploche
bol obcou inštalovaný nový nadzemný
hydrant,
namiesto starého
podzemného, ktorý bol už poškodený.
Vo vnútri hasičskej zbrojnice pribudli
nové šatníky, ktoré
slúžia členom zásahovej jednotky
na uskladnenie a
najmä rýchle oblečenie zásahových
oblekov a topánok,
prilby a rukavíc,
aby bol dosiahnutý
požadovaný časový
limit pre výjazd hasičskej jednotky.

sú na túto hasičskú jednotku kladené
organizačné, technické ale aj personálne požiadavky, ktoré sa nám v uplynulom roku podarilo splniť. Vďaka za to
patrí obecnému úradu ako zriaďovateľovi jednotky, ale aj finančnej dotácií
zo strany štátu na podporu rozvoja hasičských jednotiek. Najväčšiu zásluhu
na zabezpečení trvalej akcieschopnosti
našej jednotky majú však členovia tejto
jednotky, ktorí na úkor svojho voľného
času a bez nároku na finančnú odplatu
udržiavali techniku v trvale prevádzkyschopnom stave, zúčastňovali sa teoretickej odbornej prípravy a praktického
výcviku, ale aj taktických a previerkových cvičení a zásahovej činnosti.
Boli vykonané nasledovné praktické
cvičenia:

Už tradične bola na
dobrej úrovni spolupráca s farským
úradom v našej

obci nápomocní aj
pri stavaní obecného mája pred obecným úradom.
Súčasťou
našej
organizácie je aj
zásahová hasičská
jednotka, ktorá je
zaradená v plošnom rozmiestnení
síl a prostriedkov,
vytvorenom ministerstvom vnútra. Z
uvedeného dôvodu

obci, kedy sme počas Veľkonočných
sviatkov zabezpečovali stráž pri Božom hrobe, ako aj
na svätej omši počas veľkonočných
sviatkov. Procesiou
k soche sv. Floriána, patróna hasičov sme si uctili
jeho pamiatku.

9.3. - Previerkové cvičenie – areál PD
Lozorno – požiar v maštali M6

Naši členovia boli

pokračovanie na str. 9

19.9. – Previerkové cvičenie za overenie
zručností na záver výcvikového roka –
požiar v priemyselnej hale Inergy Slovakia
6.10. – Taktické cvičenie, organizované
Krajským riaditeľstvom Hasičského a
záchranného zboru v Bratislave – požiar lesa Láb – Jakubov
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dokončenie zo str. 8

Dobrovoľný hasičský zbor v Lozorne
sa zúčastnil aj zásahovej činnosti a to:
- 24.1. 2018 – požiar veľkokapacitného
kontajnera, Jelšová ul., Lozorno, CAS
25 Š 706, 1 + 2
- 9.2.2018- požiar porastu, Karpatská
ulica, Lozorno, CAS 25 Š 706, 1+4
- 28.2.2018- požiar transformátora,
Borovicová ul. Lozorno, CAS 25 Š 706,
1+4
- 2.7.2018 - požiar porastu pri trati –
Lozorno, CAS 25 Š 706 1+3
- 4.7.2018 – požiar rozvodnej skrine,
Hlavná ul., Lozorno, CAS 25 Š 706 1+4
- 5.7.2018 – odstraňovanie spadnutých
stromov, Rusnáky, Lozorno, OA 1+5
- 8.8. 2018 - požiar porastu, Lozorno
lok. Mláky CAS 25 Š 706, 1+4 – planý
poplach
- 5.10.2018 – požiar strechy, PD Lozorno, CAS 25 Š 706, 1 +3

Spravodaj obce Lozorno

Súčasťou odbornej
prípravy bolo aj
získanie odbornej
spôsobilosti na prácu s motorovou pílou pre siedmich členov nášho zboru.
Dovoľujeme si touto cestou požiadať
občanov aj návštevníkov našej obce o
väčšiu disciplínu pri parkovaní motorových vozidiel v okolí obecného úradu.
Nezriedka sa stáva, že svojimi zaparkovanými autami úplne znemožnia prípadný výjazd hasičskej techniky z našej
hasičskej zbrojnice. Skúsme byť spoločne viac ohľaduplní a pamätajme aj
na to, že niekto môže potrebovať našu
pomoc a my mu ju nedokážeme plnohodnotne poskytnúť, lebo zaparkované
vozidlá práve vtedy budú zabraňovať
výjazdu hasičskej techniky.
Naši členovia vykonali v uplynulom
roku aj preventívne protipožiarne
prehliadky rodinných domov a to na
uliciach Spojná, Gozovská a Veterná v
celkovom počte 129 rodinných domov.
Táto povinnosť vyplýva z právnych
predpisov na úseku ochrany pred požiarmi pre našu obec, ktorá si za týmto
účelom určila kontrolné skupiny z členov nášho zboru.
Aj v uplynulom roku
sme mali radosť z
našich
družstiev
detí a mládeže, ktoré pravidelne trénovali v objekte CK
Lozorno a neskôr
na ihrisku v areáli
Športového klubu.
Natrénované zručnosti prejavili na
viacerých súťažiach,
pričom sezónu otvorili na halovej súťaži
v Senici a následne
v Záhorskej Vsi. Pre
časť najmä nových
členov súťažného
družstva to boli

prvé cenné skúsenosti na súťažiach.
Vďaka priebežnej príprave sa začali
objavovať aj úspechy. Na celookresnej
súťaži v Plaveckom Mikuláši naše družstvo dorastencov získalo prvé miesto.
Naše družstvo starších žiakov postúpilo cez okresné kolo hry Plameň do krajského kola, kde skončili na krásnom
druhom mieste.
Na pohárovej súťaži vo Vysokej pri Morave sme postavili do súťaže dve družstvá detí, pričom staršie získali prvé
miesto.
Dúfame že sa našim súťažným družstvám detí a mládeže bude dariť aj v
tejto sezóne, ktorá je postupová a majú
teda možnosť v prípade dobrých výkonov postúpiť až do celoslovenského
kola, ako sa im to podarilo pred dvomi
rokmi. Súčasne by sme chceli poďakovať aj všetkým rodičom detí, že vytvorili deťom časový priestor a podmienky,
aby sa mohli zúčastňovať aktivít mladých hasičov.
Záverom by sme sa chceli poďakovať
ešte raz všetkým našim členom za ich
úsilie a čas, ktorý strávili pri plnení
všetkých spomenutých, ale aj ďalších
aktivít nášho zboru. Ale poďakovanie
patrí aj ich rodinným príslušníkom a
blízkym, ktorí im umožnili na úkor
svojho voľného času a nezištne plniť
všetky úlohy, vyplývajúce z činnosti
nášho zboru.
Poďakovanie patrí aj predstaviteľom
obce za ústretovosť a vytváranie podmienok pre plnenie úloh nášho zboru,
ale aj sponzorom, ktorí svojím príspevkom pomohli nášmu zboru v jeho činnosti.
Pavol Mikulášek, veliteľ DHZ
Foto: Lukáš Morávek a Dominik Havel
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Učiteľstvo nie je zamestnanie, učiteľstvo je poslanie
V našej dedine našiel svoju životnú
lásku, ktorú si vzal
za manželku.
V roku 1952 narukoval na vojenskú
službu a v roku
1953 po smrti Stalina a vtedajšieho
predsedu
vlády
Klementa Gottwalda bola predĺžená
základná vojenská
služba. Trvala až
do novembra 1954,
až po tomto období
sa skutočne začal
Vľavo mladý František Haffner už ako učiteľ v Lozorne v školskom roku život učiteľa a sna1950/51. Vpravo vtedajší riaditeľ p. Ján Bernát.
ha pôsobiť správne
na svojich žiakov.
Tohto kréda sa celé roky držal dlhoročný Stále to boli ešte povojnové roky, plné
učiteľ František Haffner, rodák z Veľkých akéhosi budovateľského úsilia. Hlavné
Levár, nar. 22. marca 1930. Učiteľskú
akadémiu vychodil v Bratislave v r. 1949.
Učil na Strednej škole v Prievaloch odkiaľ prišiel do obce Lozorno. Aké boli jeho
začiatky a práca učiteľa a čo dosiahol vám
priblížime v článku.
P. Haffner pracoval dlhé roky ako učiteľ
na tunajšej Základnej škole v Lozorne,
čo nikdy neoľutoval. Základnú školu
skončil v roku 1945 po skončení vojny.
V septembri 1945 po skúškach do Učiteľskej akadémie sa stal jej poslucháčom a v roku 1949 učiteľom. Zároveň
bol zadelený na Strednú školu v Prievaloch. Tam získaval prvé skúsenosti ako
učiteľ. Po ročnom pôsobení bol preložený do Lozorna, kde strávil celý život.

Strom života
Je už dosť starý a oťaželi mu ramená.
Čo to teda znamená?
Hoci sám, hoci osirelý,
no korene má hlboko, v zemi.
V tej zemi, kde sme sa i my zrodili
a lásku k domovine, naďalej šírili.
Odišli už súputníci , ale on chce byť s nami.
Na jar chce znova ožiť, lístočkami sa prikryť.
Byť užitočný aj na starosť.
Či nebolo tej snahy za života ešte dosť?
Pocestný nech ovlaží sa jeho vánkom.
Nech každý z nás vôňu domova,
precíti každým ránkom.
A z večera keď počujem Anjela Pána zvon,
poviem si : „Vďaka Ti Pane, že tu mám svoj dom.“
T. Malovcová, foto: Alena Ritomská
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predmety spadajúce pod jeho krídla
boli matematika a telesná výchova.
„Svojich žiakov som viedol tak, aby boli
úspešní na školách, kam sa prihlásili alebo
pri učení rôznych remesiel.“
Mimoškolská činnosť bola pre žiakov
doplňujúcim programom, pre chlapcov, ktorí hrávali futbalové stretnutia s
inými školami, ale i v hádzanej či ľahkej
atletike. Získavali nové, cenné úspechy,
boli úspešní aj v turistike, spoznávali
najmä Záhorie, ale i ďalšie kraje Slovenska či Moravy. Pamätné sú dvojtýždňové putovné tábory počas prázdnin. Na
„puťákoch“ sa zúčastňoval aj vtedajší
riaditeľ školy Ján Bernát a jeho zástupca Alojz Hauptvogel. Boli to nezabudnuteľné roky.
Po odchode do dôchodku sa ešte niekoľko rokov venoval učeniu. Stále sleduje život na škole a myslí si, že mimoškolská činnosť bola utlmená a žiaci
nadobudli iné záujmy.
Pán učiteľ Haffner dúfa, že jeho bývalí
žiaci majú stále v pamäti svoje žiacke
roky a na to, čo sa všetko vtedy konalo.
Stále ho jeho bývalí žiaci pozývajú na
stretnutia, na ktorých sa rád zúčastňuje. Veľmi rád si zaspomína na svojich
žiakov a praje im všetko len to najlepšie.
Pánovi Haffnerovi prajeme ešte veľa príjemných chvíľ strávených v našej malebnej
obci Lozorno.
Gabika Ulehlová, foto: rodinný archív a B.H.
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Jar v Lozorňáčku
Jar je i časom optimizmu a radosti zo
života. Zimný spánok sa končí, začína čas aktivít. Vnímajme a prežívajme
každú jar s radosťou, optimizmom a
pozitívnym očakávaním. Cez zimu sme
nazbierali energiu a s veľkým odhodlaním sme sa pustili v jarnom šate do
viacerých, zaujímavých kurzov.
Nový rok sa otvoril nový kurz „Joga s
dieťatkom na hodine“ pre mamičky, ktoré chcú cvičiť a zároveň si na hodinu
brať svoje dieťatko. Cieľom kurzu je
ponaťahovať telo, zrelaxovať myseľ a v
príjemnej atmosfére postupne posilniť
celé telo. Bábätká môžu ležať v blízkosti

Jedno sobotné popoludnie
sme si spríjemnili načerpaním nových informácií na
prednáške „Zero Waste“ (Nulový odpad). Dozvedeli sme
sa čo my, ako bežní ľudia,
môžeme urobiť, aby sme predišli vytváraniu zbytočného
odpadu. Zistili sme, že časy
minulé keď naše babičky využívali čo najmenej vecí v domácnosti mali veľký zmysel.
Taktiež čo a kde nakupovať
a čo zaviesť v našich domácnostiach, aby sme prestali zaťažovať našu planétu.

V mesiacoch marec a apríl
pripravujeme pre vás:
„Vyrob si vlastný šperk“ – kurz pre väčšie slečny aj maminy, ktoré si budú môcť vyrobiť vlastné šperky, náramok
zo shamballa šnúrky s medailónikom zaliatym živicou a
náušnice. Kurz sa skladá z dvoch stretnutí. Cena za obe
stretnutia je 12 eur. Prvý termín kurzu je 9. marca od 15
- 17 hod., prihlasovanie na lozornacek@gmail.com, príp.tel.:
0915 744 911.
„Ošetrenie detí v domácom prostredí“ – prednáška zdravotnej sestry, ktorá prináša praktické tipy ako si poradiť v
domácom prostredí s najbežnejšími úrazmi a zdravotnými
ťažkosťami detí. Termín upresníme.
„Joga s dieťatkom na hodine“ – kurz prebieha štvrtky
doobeda od 10:30 – 11:30. Cvičenie je vhodné pre mamičky od 3 mesiacov po pôrode. Prihlasovanie mailom na lozornacek@gmail.com, príp.tel.: 0915 744 911
„Cvičenie s detičkami“ – kurz pre chodiace i nechodiace
(loziace detičky), každú stredu doobeda. Prihlasovanie
mailom, uzavretá skupina.
„Kurz kváskovania pre pokročilých“ – pre tých, ktorí už
majú odskúšané pečenie chleba z kvásku, budú mať možnosť naučiť sa novým, zložitejším postupom pri pečení
sladkého pečiva.
Pre aktuálne informácie môžete sledovať Lozorňáček na
facebooku.

svojich mamičiek, aby mohli pozorovať,
čo sa okolo nich deje, prípadne si môžu
aj pospať. Väčšie detičky sa môžu zahrať s hračkami, kresliť si.

Gabika Ulehlová, foto: archív
RC Lozoráček

Pozvánka
Posledný aprílový víkend vytvoríme pre deti na „Lozorskom všelico“ kreatívne dielne, tvorbu z plastelíny a rôzne
športové aktivity, aby mali rodičia možnosť prezrieť si výrobky predajcov a deti sa mohli hrať.
Opäť je možnosť zapojiť sa do súťaže o Naj fotografiu na
tému „Jarná krása“. Fotografie budú vystavené na „Lozorskom všelico“ 27. apríla, o víťazovi rozhodnú návštevníci. Zapojiť do súťaže sa môžete zaslaním 2 fotografií do
18. apríla na lozornacek@gmail.com.
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Rybári čistia priehradu

Lozorňanskí rybári, tak ako každý predošlý rok, začínajú s brigádami. Tento
rok bude ale pre všetkých Lozorňanov
prelomový. Slovenský vodohospodársky podnik začal s prácami na oprave
melioračného systému hrádze a po
skončení prác sa začne priehrada napúšťať. Na priehrade sme preto naplánovali niekoľko brigád na čistenie dna
od náletových drevín, ktoré tam za tie
4 roky, kým bola priehrada vypuste-

ná, narástli. Dno
popri brehoch by
sme chceli vyčistiť od koreňov, aby bolo
možné využívať priehradu aj na kúpanie a rekreačné účely.
Pokiaľ tieto náletové dreviny a korene
ostanú vo vode budú tam hniť a voda
bude špinavá, bude zapáchať a bude to
aj nebezpečné pri vstupe do vody. Pokiaľ nám to príroda dovolí a napustí sa
priehrada, budeme s určitosťou organizovať preteky. Vlani sme zorganizovali

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ
„Jarná krása“
●
●
●

●

●
●

Súťaž je určená amatérskym fotografom
Úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti jarného obdobia
Fotografie budú vystavené počas podujatia „Lozorské Všelico“
27. apríla 2019. O víťazovi rozhodnú návštevníci
Fotografie je možné zasielať do 18. apríla 2019 na adresu
lozornacek@gmail.com
Podmienkou je, aby fotografia bola zameraná na jar
Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať max. 2 fotografie

Pošli fotografiu a vyhraj
skvelé ceny
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jednodňové a trojdňové preteky a plánujeme ich zorganizovať aj tento rok.
Čaká nás veľa práce na priehrade, ale
dúfame, že to s pomocou našich členov
zvládneme. Všetci sa tešíme z toho, že
bude priehrada konečne plná vody a
budeme ju všetci využívať tak, ako to
bolo pred vypustením. Pozdravujem
všetkých rybárov aj nerybárov a prajem
veľa krásnych zážitkov pri vode .
Text a foto: Dušan Chlpek
predseda OO SRZ Lozorno
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Z denníka obecnej polície
alkoholu. Vzhľadom k tomu, že mala
problémy s motorikou a hrozilo, že by
si mohla spôsobiť ublíženie na zdraví,
bola prevezená domov do Zohoru, kde
si ju prevzali rodičia.
- V čase o 11:35 h preverené oznámenie
o dopravnej nehode, ku ktorej došlo
na ul. Vendelínskej. Vodič motorového
vozidla zn. VW Passat, zaspal za volantom a s uvedeným vozidlom narazil po
pravej strane vozovky do zábradlia. Vec
na mieste realizovali príslušníci ODN
Malacky. Miesto nehody bolo riadne
označené.

Október 2018
- Vo večerných hodinách bolo hliadke nahlásené, že na ul. Staničná leží
na zemi osoba ženského pohlavia. Na
mieste zistená totožnosť osoby z obce
Zohor, ktorá bola značne pod vplyvom

November 2018
- Hliadka preverovala oznámenie o fyzickom napadnutí osoby. Na mieste
sa nachádzala osoba zo Zohoru, ktorá
uviedla, že tu bola napadnutá osobou z
Jelšovej ulice. Osobe nebolo spôsobené
žiadne zranenie, ošetrenie nepotrebo-

vala. Na mieste bola poučená, že môže
podať trestné oznámenie, čo na mieste
odmietla. Vec vybavená na mieste dohovorom.
- Hliadka počas konania lampiónového
sprievodu vykonala dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky v čase od
17.00 h do 18.00 h od Centra kultúry
Lozorno po Športové nám.

December 2018
- Vo večerných hodinách telefonicky
oznámila občianka Lozorna, že na terase reštaurácie u Melónka sa nachádzajú dvaja muži, ktorí sa dopúšťajú výtržnosti. Po príchode na miesto hliadka
zadržala dve osoby, ktoré boli následne
odovzdané hliadke štátnej polície z
OO PZ Rohožník, ktorá bola na miesto privolaná, nakoľko hliadka z OO PZ
Stupava bola pracovne vyťažená. Po
zadokumentovaní skutku, boli osoby
hliadkami OP Lozorno a OO PZ Rohožník eskortované na OR PZ Malacky, kde
boli vykonávané ďalšie procesné úkony.
Obecná polícia Lozorno týmto vyzýva vodičov motorových vozidiel, aby
svoje vozidlá parkovali na miestach
určených na parkovanie v zmysle
zák. č.8/2009 Zb. zákona o cestnej
premávke. Vzhľadom k tomu, že sa
množia sťažnosti obyvateľov obce na
parkovania motorových vozidiel na
chodníkoch, čím sa vodiči dopúšťajú
priestupku na úseku dopravy v zmysle § 25 ods.1 písm. q / Zák. č. 8/2009
Zb. z., kde za uvedený priestupok je
sankcia vo výške do 100,-€.

JAR
Suchý marec, mokrý máj,
bude žitko ako háj
Dlho očakávaná jar sa začína dňom
jarnej rovnodennosti, ale naši dávni
predkovia, úzko spätí s prírodou, sa
pri príchode jari neorientovali podľa
kalendára. V dávnych storočiach sa
rok pre nich síce delil na zimu a leto,
ale prechod od jedného ročného obdobia k druhému nedávali pôvodne
do súvisu so zákonitosťami prírody.
Podľa ich predstáv všetko záviselo
od pôsobenia všadeprítomných nadprirodzených síl, ktoré bolo treba
ovplyvniť rôznymi rituálnymi úkonmi tak, aby sa odchod zimy urýchlil.

íl
27. ap8r:00

1
12:00 -

DARUJ knihu, poteš iných
Máte doma knihy, ktoré ste už prečítali a už čítať nebudete?

Zaberajú Vám miesto doma?
Darujte ich ďalej.

Jarné zvykoslovie sa končí mesiacom máj, ktorý síce už inklinoval k
letnému obdobiu.

V rámci „Lozorského všelico“ môžete
darovať nepotrebné knihy na označenom mieste a zároveň si môžete
odniesť knihy od ostatných darcov.

(Tradície na Slovensku, Z. M. Zubercová)

Ďakujeme v mene všetkých čitateľov!

| 13 |

Spravodaj obce Lozorno

ročník XVII : číslo 1 : január/február 2019

Vianočný stolnotenisový turnaj 2018

Spoločná fotka všetkých zúčastnených

Vianočné sviatky sú najväčšie sviatky
v roku v našich zemepisných šírkach.
Ako všetci na svete aj my sa snažíme
ich prežiť hlavne v pokoji, v mieri a
sladkým ničnerobením. Po obdarúvaní
svojich najbližších a prejedaní sa prichádza na rad druhý sviatok vianočný
a s ním aj povinnosť pre náš stolnotenisový oddiel zorganizovať tradičný
„Vianočný stolnotenisový turnaj“. Inak
tomu nebolo ani počas 26.12.2018.

Víťazi v kategórii registrovaných

Rozložili sme naše stoly a vytasili naše
zbrane do bojov. Turnaja sa pravidelne
zúčastňujú hráči registrovaní a hráči rekreační a tiež priaznivci tohto športu.
Aj preto boli vytvorené tradične dve kategórie. Prvá kategória registrovaných,
druhá kategória neregistrovaných. Turnaj sme propagovali cez plagáty na verejných miestach ale najmä cez komunikačné kanály obce Lozorno. Aj vďaka
uvedenej propagácii sme mali doteraz
najvyššiu historickú účasť. Zahrať si a
vytrápiť svoje telo po sviatkoch prišli aj
študenti bratislavských gymnázií, ale aj
mladí ľudia z okolitých dedín.
V kategórii registrovaných si vo finálo-
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vej skupine zahrali každý s každým, až
napokon vzišlo nasledovné poradie:
1. Ulehla Vlado
2. Sirota Rudolf
3. Paulík Peter
Aj v kategórii neregistrovaných pre
veľký počet štartujúcich sme museli
použiť skupinový a vyraďovací systém
a opäť finálovú skupinu, kde hral každý
s každým o celkové poradie.

Sme presvedčení, že každý si v ten deň
zahral dosýta a nám sa náš športový zámer podarilo splniť. Po tradičnom spoločnom hodnotení a pri družnej debate
pri občerstvení sme už spriadali plány
na budúcoročný turnaj, ktorý by sme
chceli samozrejme povýšiť na ešte lepšiu úroveň.
Chcel by som vysloviť poďakovanie výboru ŠK Lozorno, Obecnému úradu Lozorno za vytvorenie a propagáciu toh-

Víťazi v kategórii neregistrovaných

Na základe urputných bojov vzišlo nasledovné poradie:
1. Baček Augustín
2. Vostál Marek
3. Vlček Miroslav
4. Hirnerová Dominika

Všetci finalisti na stupňoch víťazov
získali medaily, diplomy a aj vecné a
praktické darčeky pre motoristov. Turnaj sme pripravovali najmä pre širokú
športovú verejnosť, čo sa nám napokon
aj podarilo. Teší nás, že cestu do telocvične si našlo veľa mladých ľudí, ktorí
sa dokázali odpútať od každodenných
starostí a sviatočnej pohody.

to turnaja, výboru stolnotenisového
oddielu pri jeho organizácii. Osobitné
poďakovanie patrí aj firme CCS Cargo
Slovakia za užitočné vecné darčeky pre
motoristov, veľká vďaka patrí tradične
firme Berto – p. Ignácovi Bertovičovi
za sponzorský dar v podobe chutných
klobás. Pri záverečnom hodnotení sme
sa zhodli na pokračovaní tohto podujatia a záverom by som chcel vyzvať tých,
ktorí nestihli prísť teraz, aby tak urobili
bez váhania na budúci rok.
Sirota Rudolf, predseda STO
foto: Karol Ondrovič
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Pozvánky na podujatia
Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
24.3.2019 o 16:00 hod.

28.4.2019 o 16:00 hod.

Divadlo Teáter Komika: Oškvarok a Omrvinka

Divadlo Agapé: Kapitán Kotvička

Straši(ši-ši)delná školička. Hudobno - zábavné interaktívne
predstavenie.

Kapitán Kotvička chytá na svojej lodi ryby a uloví starú fľašku v ktorej sa skrýva správa o tom, že môže nájsť najväčší poklad sveta. Vydáva sa na dobrodružnú plavbu spoločne s deťmi, ktoré sa stávajú
jeho námorníkmi.
Slnko svieti, čajky
škriekajú a kapitán spoločne s námorníkmi hľadajú
poklad. Plavia sa
po ostrovoch, kde
musia spĺňať rôzne úlohy až nakoniec nájdu najväčší
poklad. Aký je to
poklad ? Tak to sa
dozviete až počas
predstavenia

V jednom malom meste, v starom opustenom kine, medzi
zabudnutými plagátmi a vyblednutými filmami, žijú dvaja
kamaráti – myšky Oškvarok a Omrvinka. Každý deň niečo
nové majstrujú, zabávajú sa a vymýšľajú všakovaké myši (ši-ši) šišoviny.
Vstupné: 3 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku

Vstupné: 3 €
Deti majú v cene
vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú dielničku

KUMŠT

divadelná komédia

3.5.2019 o 19:00 v CK Lozorno
Divadelná hra preložená do 35 jazykov a ocenená niekoľkými svetovými cenami patrí bezpochyby medzi najúspešnejšie
komédie súčasnej francúzskej dramatičky YASMINY REZA.

Jarné „LOZORSKÉ VŠELICO“
domáci remeselnícky jarmok

27.4.2019 od 12:00 – 18:00 hod.
v areáli ŠK Lozorno

Škodoradosť najväčšia radosť? Kamaráti navždy alebo ako
blízko je od priateľstva k nenávisti? Komédia plná humorných situácií ale aj dramatických zvratov dýcha atraktívnosťou aj vďaka skvelému hereckému obsadeniu Csongor Kassai, Martin Mňahončák a Gregor Hološka.
Vstupné: 13 Eur
Predpredaj vstupeniek v CK Lozorno a reštaurácii Zorno.

Tešiť sa môžete na šikovných predajcov, ktorí budú mať pre
vás s láskou vyrobené výrobky a budete si môcť pochutnať na
chutnom občerstvení.
Programom nás budú sprevádzať: DFS Stupavjánek, Mažoretky SOFFI Lozorno, mužský spevácky zbor Enem Tak a Trio
Milana Havla.
Sprievodné podujatia: súťaž fotografií „Jarná krása“ a akcia
„Daruj alebo vezmi si knihu“. Pre deti bude pripravený kútik
na hranie a tvorivé dielničky.
Tešíme sa na vás.
Záujemcovia o predaj si môžu stiahnuť prihlášky a info na
www.lozorno.sk v sekcii Dianie v obci pod názvom Domáci remeselnícky jarmok
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Turisti nezaháľajú ani v zime

Členovia z Klubu turistov Lozorno sa
stretli 16.decembra 2018 na pochode
„Schengentour“, ktorý organizuje Klub
turistov Breza Bratislava. Jeho predseda
Milo Kubla patrí aj do rozsiahlej rodiny
značkárov, ktorí svojou dobrovoľníckou
činnosťou zabezpečujú značenie turistických chodníkov po celom Slovensku.
Táto cezhraničná turistika sa začína v
Bratislave, vedie po moste Lafranconi
a ďalej po brehu Dunaja. Na rakúskej
strane pokračuje do Wolfsthalu, odtiaľ

nasleduje
nenáročný výstup
na ruiny
hradu
Po t te n burg a k
vysokej
rozhľadni
Königswarte, z
ktorej je
nádherný
výhľad
na naše
hlavné mesto, krásavicu na Dunaji, Bratislavu. Doporučujem absolvovať tento
pochod, krásny zážitok je zaručený.
Na Silvestra na Skale sa stretáva starý rok s rokom novým a aj naši turisti
sa zišli a vystúpili na tento pekný kamenný útvar v Malých Karpatoch, kde
sa týči ich mohyla s dvojkrížom. Do
nového roka 2019 si zaželali, aby ich
sprevádzalo zdravie a šťastie na ďalších
turistických podujatiach.

Výročná členská schôdza KTL sa konala 12.januára 2019. Zvolili si výbor a
staronového predsedu Alojza Dvorana.
Popravde, iného si ani nevedia predstaviť. Príkladným vedením a vytrvalosťou stmeľuje a motivuje ľudí, ktorí
prekonávajú aj samých seba.
Ďalšou akciou bol výstup na Korenec
(522 m n.m.) dňa 27.januára 2019. Zasnežené Malé Karpaty pripomínali bezstarostnú idylku „za humnami“ Lozorna. Z Korenca na Červený domček bolo
„na skok“ a domov to išlo ako po masle.
Už po siedmy raz, pod záštitou obce
Lozorno, turisti nelenili a zorganizovali obecnú zabíjačku. Dňa 9.februára
2019 prípravy na ňu vyvrcholili. Nielen
občania Lozorna, ale i cezpoľní, stretli
sa, zabavili sa, oddýchli si a „okoštovali“
zabíjačkové dobroty. Turisti, len tak ďalej, ste vzorom i pre ostatných.
Soňa Foltýnová
foto: Alojz Dvoran

Bežkovanie bez hraníc alebo Záhorácko-kysucká „bežkovačka“
Trojmedzie, kde v priebehu pár chvíľ
ste z Česka na Slovensku a hneď zasa
v Poľsku.

Začalo to tým, že sa Kysučanka presťahovala na Záhorie. Vlastne sa privydala. Aj s manželom sa zoznámila na bežkách. Na Kysuciach. No vidíte, aké je to
poprepájané, moderne kozmopolitné.
Turisti sú jedna rodina a hranice pre
nich nie sú dôležité. Či už regionálne,
alebo aj štátne.
Po dvoch rokoch udomácňovania sa
v Lozorne som sa rozhodla v januári tohto roku vytiahnuť „domácich“
bežkárov hore na Kysuce a ukázať im
krásy rodného kraja. Aby to bolo ešte
zaujímavejšie, ubytovanie sa podarilo
vybaviť až na českej strane, a tak sme
trojdňovú bežkovačku začínali na chate
Studeničné v Čechách v Moravskosliez-

skych Beskydoch. Šestnásť Záhorákov
z Turistického klubu Lozorno putovalo
po nádherne zasnežených končinách
troch hraničiacich štátov, tzv. Trojmedzia, aby sa v sobotu stretli s jedenástimi Kysučanmi turistického klubu AHA
Čierne.
Prvý deň, štvrtok 31.1.2019, si užili
ranné vtáčatá, ktoré okrem ubytovania
sa na chate stihli absolvovať zoznamovaciu bežkovačku po super upravenej
trati od chaty Studeničné cez Grúň až
do Jablunkova a späť.
Na druhý deň nás čakala príjemná trasa
opačným smerom od chaty Studeničné
cez Gírovu až na Hrčavu, čarovné to

Tretí deň, v sobotu, sa výrazne oteplilo,
ale ani + 6 °C nám neprekazilo ďalšiu
naplánovanú akciu. Privstali sme si a
už o šiestej ráno sme vyrazili do obce
Skalité na slovenskej strane, kde sme sa
stretli s Kysučanmi - turistami z klubu
AHA Čierne. O čo viac nám topiaci sa
sneh sťažil putovanie, o to veselšie boli
pády do mäknúcej snehovej perinky.
Náročnú trasu Skalité – Kavaly – Liesková – Čierne – Studeničné, 31 km s
celkovým prevýšením 1060 m sme statočne prekonali a príroda nás pri zjazde
z Lieskovej odmenila krásnou netradične zimnou dúhou.
Za nádherný náročný bežkársky zážitok tretieho dňa ďakujeme Maťovi Gelačakovi a Lojzovi Kyrisovi a ostatným
členom klubu AHA Čierne, ktorí nás
bezpečne previedli touto trasou. Kysucká slivovička pokrstila nové priateľstvá
a medziregionálnu družbu Záhorie –
Kysuce.
Tak čo, pôjdete budúci rok s nami?
Mgr. Pavla Došeková
foto: Alojz Dvoran

Spravodaj obce Lozorno, Ročník XVII, 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: Ida Marťáková | Grafické spracovanie a tlač: PN print, Piešťany, Distribúcia: Obecný úrad Lozorno. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame |
Uzávierka tohto čísla: 22.februára 2019. Vychádza: 6. marca 2019. Uzávierka čísla 2/2019: 15. apríla 2019. | Vychádza 6 x ročne

| 16 |

