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LOZORNO
Spravodaj

Roãník VI.
Obecná polícia zaãne v Lozorne pracovaÈ od januára 2009.
PredajÀa „HuÈan“ bude v plnej
prevádzke od 3. januára 2009.
„Euromobil na cestách“ je akciou, v ktorej sa dozviete v‰etky informácie o príchode eura. V Lozorne sa zastaví 22. decembra 2008
medzi 15:00 – 17:00 pred obecn˘m
úradom.
MAXIMÁLNA R¯CHLOSË
V OBCI – 40 km/hod.
• PohotovosÈ - poruchy plynu
0850 111 727
• Pohotovostná linka
Západoslovenskej energetiky pre nahlasovanie porúch
a v˘padku elektriny
0800 111 567
• OhlasovÀa porúch T-COM
12 129
• Porucha obecného vodovodu
a kanalizácie
02/659 681 22, 659 681 21,
654 581 61, 0915 108 611
• Hlásenie porúch verejného
osvetlenia a miestneho
rozhlasu
02/659 681 22, 659 681 21,
654 581 61
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„Svet by bol bohat‰í, keby sa
ºudia snaÏili byÈ lep‰í. A ºudia
by sa stali lep‰ími, keby sa prestali snaÏiÈ byÈ bohat‰í. PretoÏe, keì sa kaÏd˘ snaÏí byÈ bohat‰í, nikto sa nestane lep‰í.
Ale keì sa kaÏd˘ snaÏí byÈ lep‰í, v‰etci sú bohat‰í.“
(Peter Maurin)

âíslo 4

obce

Zadarmo

December 2008

Otvorme srdce druh˘m...
Poãuli ste túto anekdotu? Dvaja sa stretnú a jeden vraví: „Vie‰, ak˘ je nov˘ pozdrav
dôchodcov? Senior zak˘va rukou a povie „Nemám ãas´.“ PreÏívame zhon. V‰etci. Gazdiné si vzdychnú, aby uÏ bolo po Vianociach.
UÏ nevládzu toºko nakupovaÈ, upratovaÈ, jedn˘m slovom vyãerpanosÈ. Ktosi mi povedal,
Ïe predavaãky v Tescu uÏ nemôÏu ani poãuÈ
melódiu Tichá noc, lebo ju musia mesiace
pred Vianocami v práci do omrzenia poãúvaÈ.
âo nám môÏe pomôcÈ z tohto uponáhºaného Ïivota? Umenie zastaviÈ sa. Veºkou príleÏitosÈou na to je advent. Doba takmer ‰tyroch t˘ÏdÀov pred Vianocami. Tí, ão jazdíte autom, viete, Ïe ak prefrãíte krajinou, nepozriete si dôkladne jej krásy. Ak spomalíte, obdivujete i preÏívate krásu okolo seba. DoÏiãme
ãasu svojmu vnútru, srdcu i svojej rodine. MoÏno i tak, Ïe niektor˘ veãer si nesadneme k televízoru alebo internetu, ale posedíme s deÈmi, zapálime sviecu a preÏijeme chvíle spolu. V ãase, keì som bol chlapcom, báli sa ºudia na verejnosti povedaÈ, ão je podstatou Vianoc. Sú to sviatky zimy, pokoja a mieru, tvrdili. Iba toºko? Áno aj to moÏno zahrnúÈ do Vianoc. To najdôleÏitej‰ie bez ãoho by v‰ak Vianoce neboli t˘m, ãím sú, je narodenie Spasi-

teºa, BoÏieho Syna, JeÏi‰a Krista. Anjeli pri Jeho narodení spievali: „Pokoj ºuìom dobrej
vôle...“ ªudové koledy nám v krásnych melódiách oznamujú práve toto. „Dnes sa nám narodil Spasiteº, Kristus Pán.“ On priná‰a ten pokoj, radosÈ, mier do ná‰ho srdca. On zmieruje rodiny, ãloveku bez nádeje ponúka cestu,
tomu, ão nenachádza zmysel Ïivota, ukáÏe,
ako a preão sa oplatí ÏiÈ.
Skutoãnú radosÈ cez Vianoce nám neprinesie stôl preplnen˘ dobrotami, ale najmä to,
ak otvoríme svoje srdce druh˘m. Ak vystúpime zo svojho sebectva, ktoré nás zväzuje a urobíme krok k druhému ãloveku. Prví z ºudí, ktorí
sa pri‰li pokloniÈ malému JeÏi‰kovi, boli pastieri. ªudia jednoduchí, chudobní, ale s veºk˘m srdcom. Stretnutie ich naplnilo veºkou radosÈou.
Vám v‰etk˘m, Va‰im rodinám a blízkym prajem radostné preÏitie Vianoc. Prajem Vám,
aby ste stretali ºudí, ktorí vás zahrnú láskou,
a aby ste ju i vy darovali in˘m. Ale najmä, aby
ste cez Vianoce mohli preÏiÈ to, Ïe Boh je láska a preto nám poslal svojho Syna. V‰etk˘ch
poz˘vam na radostné preÏitie Vianoc do ná‰ho
farského kostola. Zo srdca vám prajem Vianoce bohaté na prijímanú i darovanú lásku.
Ján Záhradník, duchovn˘ otec farnosti

„Vin‰ujeme vám tito slavné svátky, Krista pána narodzeÀí, aby vám kvitlo, rodzilo vinskej
hori vínem, Ïitné poli Ïitem, dvúr dobytkem, hizba dobr˘m zdravím, a po smrci králofství nebeské. Vin‰ujeme vám noví, stavajúci rok, ão máte aj ão nemáte, ão od Boha poÏádáte, zdraví, ‰ãascí a po smrci králofství nebeské!“
Rudolf Bordák, poslanec

Z pera starostu
BlíÏia sa Vianoce a ºudia vtedy b˘vajú ústretovej‰í k svojmu okoliu. Îiaº, mnoh˘m to vydrÏí len krátko a v novom roku akoby na to dobré v Ïivote zabudli.
Prejavuje sa to rôzne. Aj u nás v obci. Drobná kriminalita, vandalizmus, zneãisÈovanie Ïivotného prostredia sú javmi ãoraz ãastej‰ími na celom Slovensku. Rozhodli sme sa nedaÈ v Lozorne ‰ancu t˘mto javom a od januára 2009 zaãína fungovaÈ obecná políca. Budú ju tvoriÈ ºudia, ktorí nepochádzajú z obce a majú bohaté
skúsenosti s touto ãinnosÈou. Verím, Ïe pocítite prítomnosÈ polície veºmi r˘chlo, a Ïe vá‰
pokoj na b˘vanie stojí aj za zv˘‰ené rozpoãtové náklady spojené s jej zriadením.
Polícia v‰ak nevyrie‰i v‰etky na‰e problémy.
V poslednom období sa
mnoÏia tie, ktoré súvisia
so stavebn˘mi aktivitami
a poru‰ovaním dobr˘ch
mravov, ãi dokonca
príslu‰n˘ch zákonov. Zákony platia
pre v‰etk˘ch a sú
tu na to, aby sa do-

drÏiavali. Potom tu budeme v‰etci kºudne ÏiÈ.
Na obecnom úrade sú zákony k dispozícii, rovnako ako aj na‰a pomoc pri ich v˘klade. Polícia nie je liekom ani na v‰etky susedské spory.
Za mnoh˘mi z nich je pritom iba závisÈ a je‰itnosÈ. Samosprávu tieto spory len zbytoãne oberajú o energiu, ktorú by sme mohli venovaÈ
v prospech obce.
Veºkou historickou zmenou, ktorá nás ãaká
od 1. januára je príchod eura. Mnohí z nás uÏ zaÏili niekoºkokrát zmenu peÀazí a ãasom sme si
v‰etci na tie nové zvykli. Ide o veºmi pozitívny
krok pre obãanov, podnikateºov i pre obec.
Ja osobne ho vítam, lebo opäÈ sa nám Ïivot
o ãosi uºahãí. Nezhor‰ujme
si ho preto nezmyseln˘mi
nedorozumeniami.
Prichádzajú vianoãné sviatky, ktor˘m dominuje láska a pokoj v rodine i v okolí. Prajem Vám ich príjemné preÏitie a do nového roku
2009 zdravie, ‰Èastie, úspechy v práci a najmä
vzájomné porozumenie.
ªubomír Haramia,
starosta
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Zo zasadnutí obecného zastupiteºstva
Deviate zasadnutie – 29.10.2008
OZ v Lozorne ukladá finanãnej komisii prerokovaÈ návrh rozpoãtu pre r. 2009
za úãasti ostatn˘ch poslancov a predloÏiÈ
ho do budúceho zasadnutia OZ
OZ súhlasilo s vypracovaním PD na miestnu komunikáciu od Ïelezniãného priecestia
pri Gozovskej ulici po ‰tátnu cestu II/502.
OZ stanovuje v˘‰ku nájomného v priestoroch zdravotného strediska pre r. 2009
sadzbou 10,- /m2/rok.
OZ stanovuje v˘‰ku nájomného pre byt
‰kolníka v areáli Z· Lozorno na ãiastku
15 000,-Sk/mesiac poãnúc dÀom 1.11.2008.
OZ Ïiada predsedu ‰portovej a ‰kolskej komisie p. Folt˘na J. o zjednanie nápravy pri organizovaní prevádzky hokejbalového ihriska a do budúceho zasadnutia
predloÏiÈ návrh rie‰enia.
OZ súhlasilo, aby stavba Centra kultúry a vzdelávania bola ukonãená podºa riadne odsúhlasenej zmluvy o dielo.
OZ schválilo pouÏitie finanãn˘ch prostriedkov z rezervného fondu vo v˘‰ke 7900,tis. Sk na pokrytie kapitálov˘ch v˘davkov
na stavby: „Centrum kultúry a vzdelávania“,
„Prestre‰enie zdravotného strediska“ a „âerpacia stanica vody“.
OZ uloÏilo komisii v zloÏení poslancov:
Elia‰ ·., ·vajdlenková M. a Malovcová M.
prerokovaÈ moÏnosti spolupráce s MUDr.
Gregorovou Idou.
OZ súhlasilo s odpredajom ãasti obecnej parcely ã. 8857- pasienok zapísanej v PK

vl.ã. 72 v zmysle GP ako parc.ã. 8857/63
– zast. plocha vo v˘mere 97 m2 a p.ã.
8857/64 – zast. plocha vo v˘mere 124 m2
v cene 100,- Sk/m2 pre Jána ·arkozyho
a manÏ. Martu ·arkozyovú, bytom Jel‰ová
ul. 888/7, Lozorno.
OZ súhlasilo s odpredajom ãasti obecnej neknihovanej parcely ã.672/2a – cesta
ako parc.ã. 672/35 – diel 2 o v˘mere 81 m2
v cene 1000,-Sk/m2 pre Rudolfa Masára
a manÏ. L˘diu Masárovú, bytom Zvonãínska ã. 240/67, Lozorno.
OZ súhlasilo s odpredajom ãasti obecného neknihovaného pozemku parc.ã. 672/2a námestie ako parc.ã. 672/39 o v˘mere 49 m2
a parc.ã. 672/40 o v˘mere 10m2 v cene 1000,Sk/m2 v zmysle GP pre Ing. Juraja O‰kerdu
a manÏ. Ing. Bohumilu O‰kerdovú, bytom
Zvonãínska ã. 18, Lozorno.
Desiate zasadnutie – 27.11.2008
OZ schvaºuje rozpoãet obce pre roky
2009-2011 s doplnením o ãiastku 500 000,- Sk
pre rozvoj ‰portu pre mládeÏ.
OZ súhlasí so zv˘‰ením úhrady za opatrovateºskú sluÏbu z 15,- Sk na 25,- Sk v zmysle VZN ã. 4/2004 o v˘‰ke úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateºskú sluÏbu. Zv˘‰enie bude uvedené v Dodatku ã.
1/2008.
OZ schvaºuje VZN o dani z nehnuteºnosti.
OZ schvaºuje v˘‰ku miestneho poplatku za komunálny odpad a drobn˘ stavebn˘ odpad sadzbou 0,31 Sk/l.

OZ ukladá komisii ÎP vypracovaÈ návrh rie‰enia zniÏovania odpadu ukladaného na skládku a separácie komunálneho
odpadu.
OZ schvaºuje cenu vodného a stoãného v zmysle uznesenia OZ ã. 27/2007 zv˘‰enú o DPH od 1.10.2008.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o návrhu na zriadenie obecnej
polície, ktorá by mala fungovaÈ od 1.1.2009.
Budúci ãlenovia obecnej polície budú pozvaní na zasadnutie obecného zastupiteºstva v 12/2008.
OZ berie na vedomie informáciu p.
·vajdlenkovej o uskutoãnení „Mikulá‰skeho
posedenia“, ktoré sa bude konaÈ 7.12.2008
o 14,00 hod. v jedálni Z·.
OZ súhlasí so zriadením vecného bremena právo uÏívaÈ parc.ã. 672/12 za úãelom prechodu, prejazdu a uloÏenia inÏinierskych sieti na parc.ã. 369 pre ªubomíra âukana, Îitavská 14, Bratislava.
OZ berie na vedomie odstúpenie zámeru odkúpenia nehnuteºnosti objektu kasární fy BERSEN, s.r.o., ·tefánikova 6/A, Bratislava. ZároveÀ ru‰í uznesenie ã. 35/2007.
Na základe podanej Ïiadosti o kúpu objektu kasární Jánom a Jozefom Haramiom,
Lozorno bude zvolaná komisia.
OZ schvaºuje na základe zákona ã. 253
/1994 Zb. § 5 ods. 2 odmenu starostovi
obce za obdobie I-III. ‰tvrÈrok 2008 vo v˘‰ke 25% základného platu.

ëakujeme

bo sa stanete na‰imi aktívnymi spolupracovníkmi. Va‰e pripomienky pozitívne i tie kritické nás totiÏ posúvajú ìalej k tomu, aby sme
priná‰ali veci, ktoré vás zaujímajú, pobavia i pouãia. UÏ v dne‰nom
Je to uÏ rok, milí ãitatelia, ão sa vám prihovárame v novom forãísle ste sa stali zanieten˘mi prispievateºmi.
máte. A priznávame, Ïe nás to aj vìaka vám baDostali sme od vás mnoho novoroãn˘ch Ïeví ãoraz viac. Poslanci mám dali zelenú najmä
laní, viacerí zas pomohli pri tvorbe témy o supreto, lebo na‰ou ambíciou bolo urobiÈ z novín
sedsk˘ch vzÈahoch. Nevybrali sme ju náhodfórum v˘meny informácií, názorov a in‰pirácii
ne. Následky dobr˘ch ãi hor‰ích susedsk˘ch
medzi samosprávou a vami, ale i vami navzávzÈahov totiÏ zásadne oplyvÀujú ná‰ Ïivot
jom. SnaÏili sme sa prísÈ s témami, ktoré sú v oba v ãase Vianoc sú ºudia prístupnej‰í nad touci Ïivé, ukázaÈ ich príãiny i spôsoby ich rie‰eto témou prem˘‰ºaÈ. Pri práci na téme sme
nia. Mnohé z problémov totiÏ neraz pramenia
v‰ak zistili, Ïe v Lozorne sú susedské vzÈahy
z neinformovanosti. Na‰ím zámerom bolo tieÏ
väã‰inou veºmi dobré.
vytvoriÈ v novinách priestor pre to, aby sme sa
Veríme, Ïe ich pocítite aj poãas blíÏiacich
navzájom lep‰ie spoznali. SnaÏíme sa tieÏ po- Zuzana Filasová, Dana Ru‰inová, Vlasta HubdaÈ vám pomocnú ruku vo vzÈahu k správe ob- ková (zºava)
Foto - archív sa sviatkov, a Ïe ich pozitívna energia bude sálaÈ do celej vianoãnej dediny. Prajeme vám
ce, osloviÈ kompetentn˘ch, ak treba objasniÈ
k tomu zo srdca pokojné a poÏehnané Vianoce v kruhu najbliÏ‰ích
vá‰ problém. Chceme byÈ sprostredkovateºmi dialógu medzi vami.
a do nového roku najmä zdravie, vnútornú pohodu a lásku. UÏ dnes
K ná‰mu zámeru v‰ak potrebujeme vás. S uspokojením kon‰tasa te‰íme na va‰u pomoc pri nov˘ch ãíslach Spravodaja.
tujeme, Ïe zástupcovia obce nám vychádzajú v ústrety. Budeme
Dana Ru‰inová, Vlasta Hubková, Zuzana Filasová
rady, ak nám i vy dáte e‰te viac námetov na obsah Spravodaja, ale-

Dlh obãanov

Za odpad zaplatíme viac

K 30. novembru 2008 majú obãania voãi obci dlh vo v˘‰ke
691 178 Sk. Tieto príjmy sú zdrojom obce na zabezpeãenie prevádzky vodovodu, kanalizácie a ãistiarne odpadov˘ch vôd, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, opravu a udrÏiavanie miestnych komunikácii a tieÏ na prevádzku obecn˘ch objektov (Pozri
s.3 – Rozpoãet na rok 2009, pozn. redakcie.) Obecn˘ úrad zaãína posielaÈ neplatiãom upomienky. KaÏdoroãne ide väã‰inou o rovnak˘ch ºudí. Obecné zastupiteºstvo rokovalo aj o návrhu zaãaÈ vymáhaÈ dlhy prostredníctvom ‰pecializovanej firmy od t˘ch neplatiãov,
ktorí nezaplatia ani po obdrÏaní upomienky. Obãania dlhujú za:

Poplatok za komunálny a drobn˘ stavebn˘ odpad bude v roku
2009 zv˘‰en˘ o 30%. Obecné zastupiteºstvo na svojom desiatom
zasadnutí navrhlo zv˘‰enie poplatku a to sadzbou 0,31 Sk/liter.
Sadzbu násobíme veºkosÈou nádoby - 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l a
frekvenciou v˘vozu 1x, 2x a 4x za mesiac .
Poplatok za komunálny odpad sa v na‰ej obci nemenil od roku
2005 a príjmy za jeho v˘voz a zne‰kodÀovanie v tomto roku nepokr˘vajú náklady. Rozdiel bol preto hraden˘ z rozpoãtu obce. Dôvodom zv˘‰enia poplatku je tieÏ zv˘‰ená sadzba poplatku za uloÏenie
odpadu na regionálnej skládke v Zohore, kam budeme komunálny
odpad ukladaÈ od nového roku, lebo doteraj‰ia skládka v Stupave konãí.
Vyz˘vame obãanov, aby ão najviac separovali komunálny odpad, ãím sa zníÏia náklady na jeho uloÏenie na skládke. Poplatok
za v˘voz a zne‰kodÀovanie komunálneho odpadu na rok 2009 sa platí na obecnom úrade v januári a februári 2009 na I. polrok a v júni
2009 na II. polrok.
(vh)

Vodné a stoãné za obdobie 2007/2008
V˘voz a likvidáciu komunálneho odpadu na rok 2008
DaÀ z nehnuteºnosti a poplatok za psa na rok 2008

478 550 Sk
195 169 Sk
17 459 Sk
(vh)
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Rozpoãet 2009
Na novembrovom zasadaní schválilo
OZ rozpoãet obce na rok 2009. Novinkou
sú v˘davky ‰trukturované podºa oblastí (programov) a ich ãastí (podprogramov). V rámci
kaÏdého podprogramu sa v˘davky uvoºÀujú na pravidelné ãinnosti (produkty) a na jednorázové aktivity (projekty). Samostatn˘m
programom je vodné hospodárstvo obce
ako podnikateºsk˘ subjekt. Prostriedky urãené na rozvoj obce predstavujú cca 50%
prostriedkov plánovan˘ch na rie‰enie ostatn˘ch projektov a produktov a 33% z celko-
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v˘ch rozpoãtov˘ch prostriedkov. Predpokladá sa pritom, Ïe cca 33% z prostriedkov urãen˘ch na rozvoj bude potrebné financovaÈ z cudzích zdrojov, ão tvorí cca
11% z celkového objemu prostriedkov v rozpoãte. Pritom je potrebné uviesÈ, Ïe nie v‰etky tzv. cudzie zdroje budú úvery. Na predbeÏn˘ch rokovaniach dali niektoré miestne podnikateºské subjekty prísºub, Ïe sa budú podieºaÈ na realizácii vybran˘ch rozvojov˘ch projektov obce (dopravné cesty).
„Rozpoãet zabezpeãí bezproblémov˘
chod obce a zároveÀ umoÏní realizovaÈ dôleÏité investiãné aktivity i zlep‰ovaÈ spoloãenskú nadstavbu Ïivota v obci,“ zdôraz-

Àuje Ing. Jozef JavÛrek, hlavn˘ kontrolór obce. Podºa MVDr. Vladimíra Beãára, predsedu finanãnej komisie OZ ìal‰ou novinkou je cielená podpora ‰portu detí a mládeÏe. „Vyãlenili sme 500-tis. Sk na konkrétne ‰portové projekty pre deti a mládeÏ.
(Pozri produkty v podprograme ·port.) Chceli by sme aj takto vrátiÈ kvalitu i ‰kálu ‰portov˘ch aktivít v obci na ich úroveÀ v minulosti.“ O tieto peniaze sa moÏno uchádzaÈ po predloÏení projektu vrátane jeho rozpoãtu v ‰portovej a ‰kolskej komisii OZ.
Rozpoãet je k dispozícii na OÚ.
Na základe schválen˘ch dokumentov
spracovala Dana Ru‰inová

V˘davky
Program/Podprogram
1 Zvy‰ovanie kvality bezpeãného
Ïivota v obci
1A Doprava

Príjmy
Produkt /Projekt

1AA ÚdrÏba miestnych komunikácií
1AB V˘stavba (dokonãenie) chodníka na Hlavnej
ulici (od potravín HuÈan po Vojenské bytovky)
1AC V˘stavba (predæÏenie) Îelezniãnej ulice
1B BezpeãnosÈ Ïivota v obci
1BA Zriadenie obecnej polície
1BB PoÏiarna ochrana (CO)
1BC Verejné osvetlenie
1C Hygiena a ekológia
1CA Nakladanie s odpadmi
1CB Verejná zeleÀ
2 Vodné hospodárstvo
2A Vodné (ãerpanie a rozvod)
2B Stoãné (odvod a ãistenie
odpadov˘ch vôd)
2BA MontáÏ 4 linky âOV
2BB ÚdrÏba a prevádzkové náklady kanalizácie
3 Spoloãenská nadstavba
3A Kultúra
3AA V˘stavba centra kultúry a vzdelávania
3AB Podujatia podºa kultúrneho kalendára
3B ·port
3BA Podujatia podºa ‰portového kalendára
3BB Verejné priestranstvá pre rozvoj pohybu
3C Informatika obce
3CA KRIS-projekt komplexnej informatizácie obce
3CB Miestny rozhlas
3D ·kolské a pred‰kolské zariadenia
3DA Fasáda ‰koly
3DB V˘chova , strava a poistné
3DC Materská ‰kola
3DD Transfer finanãn˘ch tokov pre v˘uãbu detí
3E NáboÏenské a iné spoloãenské sluÏby
3EA Správa cintorína
3EB ÚãasÈ obce v spoloãensk˘ch a profesijn˘ch
organizáciách
4 Sociálne sluÏby
4A Klub dôchodcov
4AA Príspevok na stravu
4AB Jednorázové dávky sociálnej pomoci
4AC Zariadenie soc.sluÏieb (KD) - prevádzka
4B Opatrovateºská sluÏba
5 Realizácia verejnej správy
5A Náklady na chod obecného úradu
a majetku obce
5B Mzdové náklady na pracovníkov obce
5C Matrika
5D Stavebn˘ úrad
Spolu

v tis. Sk
12073
6770
270
500
6 000
2 403
1 500
303
600
2 900
2 300
600
5 600
2 000
3 600
1 600
2 000
24 926
8 100
8 000
100
600
400
200
280
200
80
15606
1500
2196
3020
8890
340
280
60
2270
970
250
20
700
1300
9125
4265
4600
180
80
53 994

Príjmy beÏného úãtu – spolu
35149
(v tis. Sk)
z toho:
DaÀové príjmy
V˘nos dane z príjmov
15 000
poukázan˘ samospráve
DaÀ z nehnuteºnosti
8 004
DaÀ pes, Komunálny odpad
1 900
NedaÀové príjmy
Dividendy, cenné papiere
30
Nájom – budovy
280
Správne poplatky
360
Ostatné popl.
205
Úroky z bank.úãtov
20
Granty a transféry
Transfér na Zákl. ‰kolu
8 890
Dotácia na matriku
60
Dotácia na stavebn˘ úrad
80
Dotácia na klub dôchodcov
320
Kapitálové príjmy – spolu
16 000
(v tis. Sk)
z toho:
Príjem z predaja pozemkov
900
Odpredaj kasární
9 100
Iné cudzie zdroje
6 000
Príjmy z vodného hospodárstva
4500
(v tis. Sk)
Rekapitulácia (v tis. Sk)
Príjmy spolu
BeÏné v˘davky
Kapitálové v˘davky
V˘davky spolu
Rozdiel – rozpoãtová rezerva

55649
36194
17800
53994
+1655

Zdroj: Finanãná komisia OZ, Lozorno
„Do nového roku prajeme v‰etk˘m veºa zdravia, lásky v rodine
a porozumenia medzi ºuìmi, aby
si uvedomili, Ïe sme tu len raz,
a Ïe nezhody medzi nami nás len
oberajú o ãas a energiu, ktoré by
sme mohli venovaÈ harmonickému
Ïivotu.“
Anna Grujbárová, Vlasta Hubková,
Viera Îelipská, Mária Kovaroviãová,
Ing. Trutzová Júlia, Ivana Poláková,
obecn˘ úrad
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Stredovek na ranãi
Na ranãi Abeland (nad priehradou) sa 12. októbra 2008 hralo
divadlo s názvom Parzival v podaní mlad˘ch ºudí pôsobiacich
v kresÈanskom spoloãenstve u Kapucínov. V takmer dvojhodinovom predstavení pod hol˘m nebom stvárnili príbeh zo stredoveku. Upútali nás nielen pekn˘mi kost˘mami, pútav˘m dejom, ale
najmä umeleck˘m stvárnením stredovekej legendy.
I‰lo o jedno z prv˘ch kultúrnych podujatí, aké chystá obãianske zdruÏenie Abeland pre verejnosÈ aj v budúcnosti. Tí, ktor˘m
sa nepodarilo prísÈ v októbri, budú môcÈ predstavenie vidieÈ v júni
2009.
Slávka Abelová, OZ Abeland
Foto - archív autora

Sviatok sv. Huberta, patróna poºovníkov, oslávili na‰i poºovníci
v nedeºu 16. novembra 2008 slávnostnou svätou om‰ou v kostole sv.Kataríny Alexandrijskej v Lozorne. Om‰u celebroval p. farár
Ján Zahradník. Ako obetn˘ dar uÏ tradiãne priniesli srnu na ihliãím ozdobenom podnose.
(zf)
Foto – Peter Osusk˘

Legenda o rytierovi sa odohrávala pod hol˘m nebom.

Kaktus café

Sväté om‰e a poboÏnosti poãas sviatkov
24. 12. 2008
25. 12. 2008

26. 12. 2008

30. 12. 2008

Radi Vás uvítame
v novootvorenej
lozornskej kaviarniãke

Kaktus café
na Zohorskej ulici
pri zastávke autobusu,
kde si pri príjemnom posedení
môžete daÈ káviãku,
ãerstvú ovocnú šÈavu,
ãi lákav˘ drink
alebo partiãku biliardu.
Tešíme sa aj na našich
najmenších, pre ktor˘ch
sme pripravili detsk˘ kútik.

Tešíme sa na Vás.

Veºa zdravia, ‰Èastia, úspechov v osobnom i pracovnom Ïivote Ïelá v‰etk˘m obãanom Lozorna.
Tibor Kostka

·tedr˘ deÀ
24:00 Polnoãná sv. om‰a
Narodenie Pána JeÏi‰a
8:00 sv. om‰a
10.30 sv. om‰a
15:00 jasliãková poboÏnosÈ
sv. ·tefana,
prvého muãeníka
8:00 sv. om‰a
10:30 sv. om‰a
Nedeºa sv. Rodiny
8:00 sv. om‰a

31. 12. 2008

1. 1. 2009

10:30 sv. om‰a, manÏelia
si obnovia manÏelsk˘ sºub
a prijmú poÏehnanie
Silvester
17:00 ìakovná sv. om‰a,
zhodnotenie roku a ‰tatistika farnosti
Nov˘ rok
8:00 novoroãné poÏehnanie
10:30 novoroãné poÏehnanie
(zf)

„V‰etk˘m obãanom a zákazníkom prajeme príjemné a spokojné preÏitie vianoãn˘ch sviatkov, veºa, veºa zdravia, spokojnosti a ‰Èastia v rodinách, úspechov v práci
a bezproblémov˘ prechod na euro v novom roku 2009.“
Potraviny HUËAN

Materské centrum je otvorené ãastej‰ie
Od októbra 2007 má Materské centrum (MC) Mu‰ka nové otváracie hodiny. Mamiãky s deÈmi ho môÏu nav‰tíviÈ v pondelok a stredu 9:30 - 11:30, v utorok a ‰tvrtok 15:30
- 17:30. Doobedia sú väã‰inou zamerané na hravé aktivity detí, poobedia sú venované
tvoriv˘m dielÀam, na ktor˘ch si môÏu mamiãky alebo deÈúrence vyrábaÈ nieão pekné
a vyskú‰aÈ rôzne nové techniky. BliÏ‰ie informácie sledujte na plagátikoch.
Mu‰ka v spolupráci so zdruÏením Návrat uviedla 25. novembra 2008 v Lozorne divadelné predstavenie Dve-tri prasiatka - ãítacie divadielko pre deti a ich rodiãov. Divadielko je príbehom o tom, Ïe byÈ mal˘ a osamel˘ uprostred veºkého sveta je hrozné, ale
byÈ doma s ºuìmi, ktorí Èa ºúbia, je úÏasné. Predstavenie je jedn˘m z dvadsiatich, ktoré
uvedú po celom Slovensku. Sú súãasÈou celoslovenského projektu Pestúni, ktor˘ v novembri spustilo zdruÏenie Návrat spolu s Úniou matersk˘ch centier. Zámerom projektu
je tlmoãiÈ ºuìom posolstvo, Ïe pestúnske rodiny dokáÏu opusten˘m deÈom darovaÈ nieão nenahraditeºné – detstvo v rodine. Premiéra predstavenia bola v bratislavskom Divadle a.ha 8. novembra 2008 so Zuzanou Krónerovou v hlavnej úlohe. V Lozorne autorsky
ãítala Zuzana MojÏi‰ová, sekundovala jej Natália Ku‰nieriková a rekvizitám vládla Eva
Filová.
Barbora Hurajová, MC Mu‰ka
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Pozvánka na koncert
Kultúrna a sociálna komisia pri obecnom zastupiteºstve v Lozorne v spolupráci s Jednotou dôchodcov a Zväzom invalidov
Slovenska pripravila v októbri pre svojich ãlenov ale aj pre v‰etk˘ch „skôr naroden˘ch“ obãanov Lozorna príjemné posedenie
s kultúrnym programom. Po vystúpení detí z materskej a základnej ‰koly sa so svojím repertoárom predstavil Îensk˘ spevácky
zbor z Lozorna.
Sobota 8. novembra 2009 bola naopak venovaná mlad‰ej generácii, pre ktorú kultúrna komisia pripravila divadielko. Deti sa
mohli spolu s bábkohercom MaÈom Îákom ako „Kapitánom Kotviãkom“ vydaÈ na dobrodruÏnú plavbu za hºadaním najvzácnej‰ieho pokladu na zemi, aby na konci príbehu zistili, Ïe t˘m najväã‰ím pokladom pre kaÏdého je láska. V sobotu 6. decembra
2008 obdaroval zasa Mikulá‰ v kostole lozornské deti sladk˘mi
balíãkami.
Poz˘vame v‰etk˘ch záujemcov 28. decembra 2008 v poobedÀaj‰ích hodinách do kostola na vianoãn˘ koncert v podaní speváckeho súboru „Glória“ zo Zohoru.
Radi by sme vám pripomenuli, Ïe kultúrna komisia bude aj
v tomto roku hodnotiÈ vianoãnú v˘zdobu domov. Veríme, Ïe budeme vyberaÈ z e‰te väã‰ej ‰kály v˘zdoby, ako v minulom roku.
Kultúrna komisia Obecného zastupiteºstva v Lozorne
Foto – Barbora Hurajová

Kapitán Kotviãka hºadal spolu s deÈmi lásku.

Dôchodcom bolo veselo
Letné obdobie v lozornskom Klube dôchodcov konãilo posedením pri gulá‰i pod
ko‰at˘m stromom, ktoré sa uskutoãnilo síce neskôr, ale zase srdeãne. Preão by aj
nie, veì „majstri kuchári“ s viacroãnou praxou vo varení tejto ‰peciality vloÏili do tejto ãinnosti chuÈ a ochotu a poÏiãali i kotol.
Îeny ãlenky napiekli sladké koláãe a káva
sa chutnej‰ie konzumovala. Vìaka patrí
hlavne sponzorovi p. Igorovi Bertoviãovi,

ktor˘ daroval na gulá‰ mäso. V burãiakovom ãase sme si pochutnávali na obºúbenom moku a na túto nôtu sme pokraãovali, keì na‰e dve jubilantky a jubilant pripravili slávnostnej‰ie posedenie. Pripíjali
sme si, ma‰krtili a oslavovali aj „Zlatú svadbu“ - päÈdesiate v˘roãie sobá‰a na‰ich ãlenov.
V budúcom roku ãaká na‰ich dôchodcov, tak ako v‰etk˘ch, prechod na euro pri

platbách za obedy, ãi ãlenské príspevky.
V období fa‰iangov máme v pláne aj „Pochovávanie basy“ ako uÏ tradiãne vo Vysokej pri Morave, kde je akcia vÏdy vydarená aj vìaka pánovi starostovi obce, ktor˘ je ochotn˘ pobaviÈ celé okolie. Tejto akcie pri speve a hudbe sa zúãastÀujú viaceré organizácie z okolit˘ch obcí.
Anna Hájková,
vedúca Klubu dôchodcov

Mikulá‰ske posedenie pre starodôchodcov
Obecn˘ úrad v Lozorne spolu s ãlenmi sociálnej komisie obecného zastupiteºstva pripravili tak, ako i po iné roky 7. decembra
2008 pre na‰ich 75-roãn˘ch a star‰ích dôchodcov príjemné nedeºné popoludnie. Jubilanti dostali kvietok a muÏi zo speváckeho

súboru im v‰etk˘m zaspievali. Spoloãne si pochutnali na malom
obãerstvení. Domov odchádzali s mikulá‰skym darãekom - krabiãkou sladkého peãiva.
(vh)
„Prajem v‰etk˘m nov˘ rok bez veºk˘ch otrasov predov‰etk˘m v osobnom Ïivote.“
Vladimír Beãár, poslanec
„Prajem im dve veci, ktoré sú vlastne prepojené a pre pocit ‰Èastia podºa mÀa najdôleÏitej‰ie. Zo srdca im Ïelám maÈ
okolo seba ºudí, s ktor˘mi sa môÏu podeliÈ, nielen o to, ão ich
te‰í, ale ktorí im budú oporou hlavne vtedy, keì sa budú boriÈ
s prekáÏkami. T˘m druh˘m úprimn˘m Ïelaním je more lásky
v srdci, lebo tá je najkrat‰ou cestou k sebe i k ostatn˘m.“
Vlasta Miklo‰ová
„V‰etk˘m mojim spoluobãanom Ïelám v novom roku 2009
v‰etko najlep‰ie, veºa zdravia, ‰Èastia, lásky, pohody a BoÏieho poÏehnania.“
Miroslav Mikuliã
„Prajem v‰etk˘m zdravie, zná‰anlivosÈ a toleranciu medzi
sebou.“
Lidka Dujniãová, vychovávateºka
„TieÏ prajem v‰etk˘m zdravie, prácu a finanãné zabezpeãenie.“
Alenka Minaroviãová, vychovávateºka
„Îelám Lozornu väã‰iu súdrÏnosÈ jeho obyvateºov.“
Ivana Rusnáková

Poslanec obecného zastupiteºstva ·tefan Eliá‰, majiteº hotela Karpatsk˘ dvor spolu so svojimi zamestnancami obdarúvajú pravidelne uÏ ‰tvrt˘ rok 5. decembra podveãer miestne rómske deti
a ich rodiãov mikulá‰skymi darãekmi.
(dr)
Foto – archív ·tefana Eliá‰a

Dnes mi jeden pán zaÏelal v‰etko dobré. Malo to takú
moc, Ïe som zaãal nad t˘m rozm˘‰laÈ a naozaj mi du‰a pookriala. Preto si Vám dovoºujem zaÏelaÈ v‰etko dobré podºa
Va‰ich osobn˘ch predstáv a v kontexte v‰etk˘ch problémov,
ktoré sú okolo nás.
Juraj Folt˘n, poslanec
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Zápis bude v januári Zápis do ‰kôlky bude v marci
Pred‰kolské zariadenie zabezpeãuje v˘chovu a vzdelávanie detí v pred‰kolskom
alebo vo februári
veku. Nov˘ ‰kolsk˘ zákon z 22. mája 2008 o v˘chove a vzdelávaní hovorí o predpriZákladná ‰kola v Lozorne je uÏ v plnom
prúde. Popri vedomostiach sa v‰ak dbá aj
na zdravie ‰kolákov. Pre Ïiakov 1. stupÀa
zabezpeãila ‰kola 18.-21. novembra 2008
plaveck˘ kurz v Malackách. Svoje umelecké schopnosti budú môcÈ Ïiaci predviesÈ
naopak priamo v budove ‰koly na Vianoãn˘ch trhoch, ktoré budú 12. decembra 2008
a na Vianoãnej besiedke pre rodiãov 17.
decembra 2008. V‰etci ste srdeãne vítaní.
·kola sa uÏ pripravuje na príchod nov˘ch ‰kolákov. Zápis sa uskutoãní v termíne 15. januára – 15.februára 2008. Presn˘
termín zápisu sa dozviete z obecného rozhlasu. Rodiãia pred‰kolákov budú informovaní aj písomne.
Ján DaÀo, riaditeº ‰koly

OdváÏni námorníci
tu budú v januári
Divadelné predstavenie O odváÏnych námorníkoch, ktoré pripravuje Klárka Poláková, Ïiaãka miestnej základnej ‰koly so svojimi kamarátmi (pozri predo‰l˘ Spravodaj,
pozn. redakcie) sa uskutoãní koncom januára 2009. O presnom termíne a mieste
predstavenia budete informovaní. Srdeãne
vás poz˘vame!
(dr)

márnom vzdelávaní v matersk˘ch ‰kolách. Na toto vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov. V˘nimoãne sa môÏe podºa zákona prijaÈ aj dvojroãné dieÈa, ale za
urãen˘ch vhodn˘ch podmienok. Ak sa prijíma ‰esÈroãné dieÈa, má odloÏen˘ zaãiatok
‰kolskej dochádzky. Prednostne sa prijímajú deti päÈroãné a ‰esÈroãné. Prijatiu dieÈaÈa na
predprimárne vzdelávanie predchádza podanie prihlá‰ky na umiestnenie dieÈaÈa do pred‰kolského zariadenia jeho rodiãmi. Prihlá‰ka musí byÈ odsúhlasená detsk˘m lekárom.
Pre ‰kolsk˘ rok 2009/2010 sa budú prihlá‰ky podávaÈ v M· Lozorno v marci 2009.
Do konca apríla 2009 sa vydávajú rozhodnutia o prijatí detí. Podºa nového ‰kolského zákona sa prijímajú deti podºa vekov˘ch skupín nasledovne: 3- aÏ 4-roãné deti v poãte 20,
4- aÏ 5-roãné deti v poãte 21, 5- aÏ 6-roãné deti v poãte 22. Predprimárne vzdelávanie
nie je povinné.
Anna Ledníková, riaditeºka M·
Lozornu a LozorÀanom v‰etko najlep‰ie, veºa zdravia, ‰Èastia a rozumu, aby sa
nám aj "Kríza" ìaleko - ‰iroko vyhla.
Ing. Jozef JavÛrek, hlavn˘ kontrolór obce

·kôlkari uÏ ãakajú na Mikulá‰a
Z príchodom septembra sa po prázdninách otvárajú aj brány na‰ej materskej ‰koly.
Deti sa te‰ia z opätovného stretnutia s kamarátmi i uãiteºkami. Tro‰ku ÈaÏ‰ie to preÏívajú
najmen‰í ‰kôlkári, ktorí sa po prv˘krát v Ïivote ocitajú v novom prostredí bez milovanej
mamy. Tento neºahk˘ krok im pomáhajú preklenúÈ láskavé uãiteºky rôznymi hrami, stretnutiami pri piesni spolu so star‰ími deÈmi, ale aj úãasÈou na divadeln˘ch predstaveniach,
ktor˘ch sme uÏ mali niekoºko - Prasiatko s boºav˘mi zúbkami, Prechladnut˘ drak. Najväã‰iu radosÈ nám urobil Kúzelník Ivan, ktor˘ nielen vym˘‰ºal fígle, ale umoÏnil deÈom
pomocou kúzelníckej paliãky vyãarovaÈ rôzne veci. Na‰i najstar‰í ‰kôlkari boli pote‰iÈ
srdieãka star˘ch rodiãov v Klube dôchodcov pri príleÏitosti osláv Úcty k star‰ím. Za ich
starostlivosÈ, obetavosÈ a láskavé pohladenie ich deti odmenili pásmom básní a piesní.
V t˘chto dÀoch je na‰a ‰kôlka plná oãakávania. âakáme na Mikulá‰a a dúfame,
Ïe príde s plnou no‰ou sladkostí, tak ako kaÏd˘ rok. My ho za to pozdravíme básniãkami a pesniãkami.
Jana Uhliarová, zástupkyÀa riaditeºky M·

Na náv‰teve u Frederika

·kôlka dostala zelen˘ dar

Koncom októbra 2008 trieda "stredÀákov" z miestnej materskej ‰koly prijala pozvanie na náv‰tevu od rodiãov jedného z nich
– Frederika Lániho. Privítali sme to s radosÈou a od rána sme sa
v‰etci te‰ili. Zjedli sme dobrú desiatu a uÏ nás ãakala babka BlaÏka
Kuchynková, ktorá nás sprevádzala domov k Frederikovi. Tu nás
privítal Frederikov ocko. Pripravil pre nás dopoludnie plné hier,
zábavy, sladkého obãerstvenia, ale aj ‰portovania a fotografovania. Deti sa preháÀali na detsk˘ch motorkách, veºk˘ch autách, vyliezali, hojdali sa, hrali futbal. Veºk˘ úspech malo auto z dreva a deti
sa spú‰Èali aj na lanovke, ktorú zhotovil Frederikovi jeho "super“
ocko. Plní dojmov a záÏitkov sme sa vracali do ‰kôlky k chutnému
obedu. A boli sme poriadne vyhladnutí.
Chcela by som sa poìakovaÈ rodine Lániovej a babke "BlaÏke" za ich trpezlivosÈ a za to, Ïe pre nás pripravili tak˘ "super“
deÀ.
Dagmar Holiãová, uãiteºka M·
Foto – archív Lániov˘ch

Rozsiahly ‰kolsk˘ dvor materskej ‰koly je od jesene tohto roka
zasa oveºa kraj‰í. Máme tam totiÏ vysaden˘ch 45 tují a 2 smreky
v úhºadnom záhone, dotvoren˘ ozdobnou kôrovou nástielkou. Je
to ìal‰í dar, ktor˘ dostala na‰a ‰kôlka od dobrého ãloveka. Táto
krása prírody te‰í kaÏdodenne nás v‰etk˘ch pravideln˘ch obyvateºov materskej ‰koly. Urãite v‰ak pote‰í a pohºadí na srdci aj v‰etk˘ch okoloidúcich, ktor˘m nemohol uniknúÈ zrod vkusného parku na na‰om dvore.To v‰ak nie je v‰etko.
Krásu prírody máme vsadenú aj vo veºkoobjemov˘ch kvetináãoch v priestore medzi budovami. Tu je niekoºko druhov zakrpaten˘ch drevín, ktoré sú schopné pri dobrej starostlivosti o ne prezimovaÈ. A tu prichádza veºká v˘chovná úloha pre pani uãiteºky
a deti. ViesÈ deti k starostlivosti o prírodu, chrániÈ ju, v‰ímaÈ si ju
a vnímaÈ jej krásu, spoznávaÈ jej v˘znam pri ãistení vzduchu.
ëakujem touto cestou citliv˘m ºuìom, ktorí venovali svoju
energiu a prostriedky nám v materskej ‰kole na skrá‰lenie prostredia a dali tak najavo, Ïe im záleÏí na deÈoch, z ktor˘ch v budúcnosti môÏu byÈ lekári, projektanti, ekonómovia, právnici, ãi manaÏéri, opätovne pomáhajúci ná‰mu Lozornu.
Anna Ledníková, riaditeºka materskej ‰koly

Foto – dr

Veºk˘ úspech malo auto z dreva.

„E‰te zveºadenej‰iu obec s rozumne dorie‰en˘mi chodníkmi.
Bez miestnej ‰peciality na hranicu „svojho“ pozemku pri verejnej
komunikácii naváºaÈ mohutné balvany, ão je nebezpeãné pre vozidlá, ich posádky a okoloidúcich.“
Rodina Folt˘nová
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Postrehy z ulice ● Postrehy z ulice ● Postrehy z ulice ● Postrehy z ulice ● Postrehy z ulice ● Postrehy z ulice

Aj Hlavnej ch˘ba chodník
UÏ dlh‰í ãas ma znepokojuje Hlavná ulica, ão sa t˘ka bezpeãnosti. Myslím t˘m úsek od autobusovej zastávky (potraviny HuÈan) smerom na Jablonové (zaãiatok Lesnej ulice). Prechádzam
touto trasou kaÏdodenne. Najnebezpeãnej‰í je tento úsek hlavne
pri zlej viditeºnosti (hmla), vo veãern˘ch a rann˘ch hodinách. NedajboÏe, keì sa na ceste kriÏujú nákladné autá alebo autobusy.
Nemáte sa kam uhnúÈ a tak vodiãi vytrubujú a vy musíte ‰liapaÈ
po obrubníkoch alebo po kanáloch. V zimnom období je to e‰te
hor‰ie, pretoÏe napadne sneh a krajnice sú plné hlbokého snehu.
Najviac si treba dávaÈ pozor na vodiãov od firmy Hasit, pretoÏe
oni asi nepoznajú ‰tyridsiatku a vôbec neberú ohºad na ºudí. Prefrãia osemdesiatkou okolo mÀa a mne len zavejú vlasy.
Kam sa teda uhnúÈ? Sám osobne poznám jednu pani, ktorá je
pripútaná na invalidn˘ vozík. B˘va hneì pri hlavnej ceste a verte
mi, nemá to na tej ceste jednoduché. Bol som veºmi rád, keì sa
vybudoval chodník od kostola po autobusovú zastávku Lozornomost. Myslel som si, Ïe bude pokraãovaÈ aÏ na koniec dediny. Ale
m˘lil som sa. Je to najfrekventovanej‰ia cesta. Hlavná ulica potrebuje chodník a preto sa chcem op˘taÈ pána starostu a obecného
zastupiteºstva, ãi je táto moÏnosÈ prijateºná a dala by sa v budúcnosti zrealizovaÈ. Veºmi by to pomohlo hlavne pri bezpeãnosti
ºudí, k˘m sa nestane nieão hor‰ie a bude neskoro.
Marek Kubik, spoluobãan
Foto - autor

Z histórie

●

Z histórie ● Z histórie ● Z histórie

Vinohrady zakladali Taliani
UÏ sú dávno preã ãasy, kedy boli v re‰tauráciách v ponuke
dva druhy vín – ãervené a biele. Dnes otvoríte ãasopis a nájdete ãlánok o víne, jeho degustácii, ako ho podávaÈ, ktoré je
kedy vhodnej‰ie. Knihy a encyklopédie o víne idú na draãku
a ãoraz viac ºudí sa naozaj zaujíma o to, aké víno pije. Slovenské vína zaãínajú bodovaÈ na prestíÏnych medzinárodn˘ch prehliadkach, ão je v˘borné, pretoÏe na na‰om území sa
viniã pestuje odpradávna.
V okolí Lozorna sa víno dorábalo a popíjalo uÏ oddávna. Existujú staré záznamy, podºa ktor˘ch pán z Peilensteinu (Paj‰tún) dal
uÏ v 15.storoãí za pomoci kolonistov z Talianska zakladaÈ na juÏn˘ch svahoch svojich pozemkov vinohrady. Dodnes sú zachované názvy chotárov ako ·tepnice, Pri vihohradech, Na ohradze
pod vinohrady, Nad vinohradky panské.
Podºa urbára z roku 1768 malo Lozorno právo na v˘ãap vína
poãas celého roka a získavalo z toho v˘nos 42 zlat˘ch. Obec
mala vinohrady na ploche 284 fossores (1 fossor/kosec = 3 áre),
teda 852 árov. Na dodrÏiavanie vinohradníckeho poriadku dozeral tzv.bergmajster. Úpln˘ zoznam gazdov z Lozorna, ktorí platili
tzv. hôrne (ius montanum alebo deviatok) z vinohradov zemepánovi v Stupave, nájdete na strane 38 monografie o dejinách obce
Lozorno. Najviac vinohradov mal Anton Koska (15 fossores), Michal Duiniã zvan˘ Rusnák (9 fossores) a Matej János (7,5 fossores).
·iesti gazdovia mali po 6 fossores a mnoho ìal‰ích obrábalo men‰ie
plochy.
Anna ·paãeková

Lozornské vinice.

Foto – archív

Milí LozorÀania, chcel by som Vám v‰etk˘m od srdca a z lásky popriaÈ v mene svojom i v mene druÏstva prekrásne vianoãné
sviatky ! Prajem v‰etk˘m ºudom dobrej vôle ♥ kvapku smoly, lyÏiãku hrdosti, hrnãek radosti, kotlík úspechu, jazierko peÀazí, more lásky, oceán ‰Èastia a cel˘ vesmír zdravia!
Ing. ·tefan Janãár, riaditeº Poºnohospodárskeho druÏstva Lozorno

Najnebezpeãnej‰ie je tu pri zlej viditeºnosti a v zime.

Bude v roku 2009

Chodník v spomínanej ãasti obce je potrebn˘. Vieme, Ïe je tam
zlá situácia a nie je nám to ºahostajné. Náklady na jeho realizáciu
sú zahrnuté v sume 500-tis. Sk do rozpoãtu obce na rok 2009.
Miroslav Hurbaniã,
predseda komisie pre v˘stavbu a dopravu OZ v Lozorne

Anketa ● Anketa ● Anketa ● Anketa ● Anketa

Sú pre vás dobré vzÈahy
so susedmi dôleÏité?
Samozrejme, Ïe je dobré vychádzaÈ so susedmi. Dobr˘ sused
je koºkokrát lep‰í, ako rodina.
Silvia Vlãková
Nepotrebujem sa nav‰tevovaÈ so susedmi, ale je skvelé maÈ
suseda, ako máme my. Poradí, pomôÏe. Aj o polnoci.
Tatjana Danihelová
Je to na nezaplatenie maÈ dobrého suseda. SoÀa Komínková
Sú urãite dôleÏité. Musíme sa snaÏiÈ spolu vychádzaÈ.
Eva Kovaniãová
Dobré a slu‰né vzÈahy sú veºmi dôleÏité. Nemali by ich narú‰aÈ schválnosti, zlomyseºnosti a „neúcta k ‰edinám“ vekovo rozdielnych susediacich obãanov.
Rodina Folt˘nová
âlovek bol stvoren˘ ako spoloãensk˘ tvor. Je príjemnej‰ie usmiaÈ
sa na susedov, ako sa tváriÈ, Ïe sú z inej planéty.
Peter Vrbinãík
„Sú mi ako vlastná rodina, preÏívajú s nami na‰e radosti i starosti.“
„Keì odchádzame na dovolenku, nemáme starosti, kto postráÏi
dom, psa ãi nak⁄mi rybiãky.“
„Chodíme s nimi na dovolenky, pri v‰etk˘ch rodinn˘ch podujatiach sú s nami.“
„Dojdú“ roÏky, vajcia, neãakaná náv‰teva a niã v dome? Pre nás
Ïiadny problém!“
MoÏno sa tieto vyznania zdajú byÈ „prehnané“ a máme pocit,
Ïe takí susedia sú iba predmetom televíznych scenárov. Sú snáì
iba na‰ím zboÏn˘m prianím? Jedno je isté. Rodinu a susedov si obvykle nevyberáme. Budeme preto „frflaÈ“, Ïe sú takí, ãi onakí a zájdeme aÏ k „zákopov˘m vojnám“, lebo vlastne oni zaãali? Je pritom nutné si uvedomiÈ, Ïe t˘m ochudobÀujeme ná‰ domov o sladkú príchuÈ. To je ten nádhern˘ pocit radosti a spokojnosti, Ïe b˘vame práve tam, kde b˘vame. Niekedy staãí tak málo - prejaviÈ
záujem pozdravom, úsmevom, prehodiÈ pár slov. A keì fúka tepl˘
vetrík, „nedrkoceme“ zubami od zimy. V takej atmosfére sa inak
rie‰ia aj spory. Îiadny sused nie je dokonal˘, veì aj MY sme susedia. Skúsme preto zaãaÈ od seba, zaãaÈ od druh˘ch je najºah‰ím
zaãiatkom nového sporu bez konca. A tak˘ch je uÏ dosÈ. Ktosi raz
povedal, Ïe: „âasto zabúdame, Ïe ºudia, s ktor˘mi musíme ÏiÈ,
musia tieÏ ÏiÈ s nami.“ Prejavme záujem o to, ako sa na‰im susedom vodí, ão preÏívajú. V dne‰nej uponáhºanej dobe, keì prevláda siln˘ individualizmus vedúci aÏ k sebeckosti, je to vzácny dar,
ktor˘ v‰etci tak veºmi potrebujeme. A zaãaÈ môÏeme uÏ pri ºuìoch,
ktor˘ch máme najbliÏ‰ie.
Vlasta Miklo‰ová
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VáÏená redakcia,
… uÏ dlh‰í ãas nás trápi obÈaÏovanie hlukom od na‰ich susedov, ktorí vo svojej záhrade pravidelne, vrátane víkendov vykonávajú autoopravárenské a klampiarske práce. Nepomohli ani
opakované prosby a ústne upozornenia. PravidelnosÈ a miera hluku ìaleko prekraãuje „tzv. fu‰kárenie“. Najmä v lete sme ãasto
nútení tráviÈ voºné chvíle mimo domu, aby sme predi‰li hádkam.
Rozhodli sme sa chrániÈ si na‰e súkromie a prosíme vás o radu.
Radi by sme sa vyhli krajnému rie‰eniu, teda domáhaniu sa naAko rie‰iÈ spor so susedom
K nepovolenej prevádzke u suseda sa vyjadruje pracovníãka obecného úradu, mediátor a právnik.
Na vykonávanie akejkoºvek podnikateºskej ãinnosti je potrebné maÈ v prvom
rade ÏivnosÈ. Potom treba maÈ prevádzku
na vykonávanie ãinnosti – vlastné priestory
alebo prenajaté na základe zmluvy o nájme. Ku zriadeniu prevádzky sa vyjadruje
aj obecn˘ úrad, ktor˘ zváÏi podºa druhu
ãinnosti, ãi prevádzka bude maÈ vplyv aj
na Ïivotné prostredie a susedov. Vtedy vyÏaduje súhlas vlastníkov susedn˘ch nehnuteºností. V prípade, Ïe ide o hluk z nepovolenej prevádzky, je potrebné to oznámiÈ obecnému a Ïivnostenskému úradu
na pre‰etrenie.
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‰ich práv na súde. Chceli by sme vyuÏiÈ mimosúdne cesty na vysporiadanie sa s problémom a zavedenie normálnych susedsk˘ch
vzÈahov. MôÏete nám poradiÈ, za ak˘ch podmienok je moÏné vykonávanie autoopravárensk˘ch a klampiarskych prác, ãi dokonca
zriadenie autoservisu v záhrade rodinného domu, ktorá priamo
susedí s in˘m rodinn˘m domom. Sú stanovené vzdialenosti a pracovné ãasy na v˘kon tak˘chto prác? Je pravda, Ïe si na svojom
pozemku môÏe ãlovek robiÈ ãokoºvek?
Obãan

vísajúcich konárov, stavanie vysok˘ch plotov na úkor pekného v˘hºadu, nezdravenie
sa na ulici, ohováranie sa pred ostatn˘mi
a podávanie podnetov na súd.
Namiesto hádok
Existuje alternatíva k tomuto bezúte‰nému scenáru pre vzÈahy medzi susedmi?
Áno, ak sme sami ochotní povzniesÈ sa
nad drobné chyby toho druhého, ktoré nie
sú zl˘m úmyslom, ak sa pred problémami
neschovávame, ale dokáÏeme ponúknuÈ
za seba kon‰truktívne rie‰enie, ak sa namiesto obviÀovania ãloveka sústredíme na
podstatu veci.
ëal‰ou moÏnosÈou je pomoc ãloveka,
ktorému obaja susedia dokáÏu dôverovaÈ -

ºa mÀa treba zaãaÈ od záujmov - ak je niekto v˘razne finanãne zainteresovan˘ na klampiarskych fu‰kách, bude pre neho prijateºné iba rie‰enie, ktoré nesiahne na tento jeho príjem, teda rie‰enie, ktoré mu umoÏÀuje pokraãovaÈ v tejto práci, ale moÏno s odhluãnením, vo väã‰ej vzdialenosti, v konkrétnych hodinách dÀa. To v‰etko za predpokladu, Ïe to nerobí proti predpisom. Ak
je prioritou (a právom) druhej strany pokoj
cez víkend, treba to tak pomenovaÈ a rie‰iÈ.
Potom právnik

Ak sa obÈaÏovanie hlukom, ktorého sa
dopú‰Èajú susedia, napríklad pri v˘kone autoopravárensk˘ch a klampiarskych prác, stáva obÈaÏujúcim, je podºa
ná‰ho právneho poriadku
Najprv mediátor
moÏné úãinne sa brániÈ.
Podºa ustanovenia § 127
Niekedy poãujeme o suods. 1) Obãianskeho zásedoch, ktorí sa nav‰tevujú,
konníka, sa vlastník veci
neváhajú si navzájom ãomusí zdrÏaÈ v‰etkého, ãím
koºvek poÏiãaÈ a sú si navby nad mieru primeranú
zájom oporou v ãase, keì
pomerom obÈaÏoval iného
potrebujú pomoc. Inokedy
alebo ãím by váÏne ohropoãujeme o susedoch, ktozoval v˘kon jeho práv.
rí sú v trvalom konflikte
Preto najmä nesmie nad
a nikto si uÏ nepamätá, ãi
mieru primeranú pometo zaãalo konárom prevísarom obÈaÏovaÈ susedov
júcim nad susedovou záhlukom, prachom, popolhradou, parkovaním pred jeãekom, dymom, plynmi,
ho domom a podobne.
parami, pachmi, pevn˘mi
Konflikt v ºudsk˘ch vzÈaa tekut˘mi odpadmi, svethoch je prirodzen˘ a nelom, tienením a vibráciavyhnutn˘. Ak mu dovolíme
mi. KaÏd˘, kto sa dopú‰Èa
plne sa rozvinúÈ, ãasto má
konania v rozpore s citonasledujúci priebeh. Na otvan˘m ustanovením zákovorenie konfliktu staãí mana teda koná protiprávne.
l˘ podnet. Medzi susedmi
Ak hluãné práce naviac
Ilustraãné foto
Foto – Dana Ru‰inová
nemusí ísÈ o viac ako o jedsúvisia s podnikaním, kaÏnorazovú hluãnú noãnú zád˘ podnikateº musí dodrÏbavu, ãi po‰liapané kvety v predzáhradke.
akéhosi sprostredkovateºa ãi mediátora. Ten
iavaÈ aj predpisy upravujúce vykonávanie
Ak nie je ochota ãi moÏnosÈ veci si vysvetje schopn˘ oddeliÈ jadro sporu od pocitov
príslu‰nej podnikateºskej ãinnosti, najmä
liÈ a dohodnúÈ sa, zvyãajne nasleduje vzáviny a obviÀovania, zistiÈ, aké sú priority
disponovaÈ Ïivnostensk˘m oprávnením,
jomné obviÀovanie sa, ktoré ide nad rájednotliv˘ch strán, vyhnúÈ sa poniÏovaniu
prípadne ìal‰ími povoleniami príslu‰n˘ch
mec pôvodného konfliktu. Vtedy padajú
a útokom a nakoniec navrhnúÈ rie‰enie, ktoorgánov.
slová ako: „To mi robí vÏdy". „Nedá sa s ním
ré dokáÏe obnoviÈ aspoÀ krehk˘ mier meAk nepríde pri rie‰ení susedsk˘ch spovyjsÈ." „âo by mohol ãlovek ãakaÈ od takédzi susedmi. Táto idea je vyskú‰aná v krarov k dohode, po‰kodzovaní majú právo
ho ..." Náprava vzÈahu je v tomto bode ÈaÏjinách, kde ºudia zistili, Ïe dosahovanie
obrátiÈ sa na príslu‰n˘ súd so Ïalobou na ur‰ia, ale stále moÏná, ak je snaha o korektvecí silou - fyzickou ãi právnou - zanecháãenie povinnosti zdrÏaÈ sa zásahov do vlastné jednanie a ochota upustiÈ od zov‰eva pocit trpkosti a vzÈah nevyrie‰i, maxiníckeho práva. V súvislosti so súdnym koobecÀujúcich nálepiek o povahe toho drumálne urovná jednu konkrétnu vec.
naním v‰ak vznikajú nie zanedbateºné fihého.
Rie‰enie susedského sporu s pomocou
nanãné v˘davky. Ideálne a v záujme v‰etAk vzÈah nevylieãime v tomto bode,
dôveryhodnej osoby sa môÏe javiÈ ÈaÏk˘ch strán je podºa môjho názoru vyhnúÈ
sme svedkami toho, Ïe sa susedia prestanú
‰ie ako pouÏitie sily, jeho úãinok je v‰ak
sa rie‰eniu susedsk˘ch vzÈahov súdnou cesspolu rozprávaÈ na základe argumentov.
neporovnateºne trvácnej‰í, k spokojnosti
tou a pokúsiÈ sa vzájomne sa re‰pektovaÈ
Vtedy moÏno poãuÈ: „S ním nemá zmysel
oboch strán, ktorá nie je zaloÏená na vlasta dohodnúÈ.
niã rie‰iÈ." „Nemám si s ním ão povedaÈ."
nom víÈazstve a poráÏke toho druhého, ale
„Budem ochotn˘ sa s ním rozprávaÈ,
na zachovaní si rozumn˘ch ºudsk˘ch vzÈaVlasta Hubková, Obecn˘ úrad Lozorno
aÏ keì ...:" Akokoºvek je to smutné, naslehov.
Andrea Takáts Ilãíková, advokátka
duje vzájomné ubliÏovanie si, rezanie preV prípade spomínaného problému, podPeter Gu‰tafík, mediátor a konzultant
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So susedom len zadobre
Susedské vzÈahy patria medzi tie najdôleÏitej‰ie v Ïivote. Väã‰ina z nás má totiÏ rovnak˘ch susedov poãas celého Ïivota. Niektorí nám povedali, Ïe najlep‰í sused je tak˘, o ktorom ani nevieme. No väã‰ina z vás, op˘tan˘ch, svojich susedov chválila. Uvedomujete si, Ïe zlé susedské vzÈahy sú prekáÏkou pokojného Ïivota, ale aj jeho rozvoja. Priná‰ame preto tému, ktorá naznaãuje
príãiny a dôsledky susedsk˘ch sporov tu v Lozorne, ale aj spôsoby, ako im predchádzaÈ a rie‰iÈ ich. V‰etci oslovení sa v‰ak zhodli na tom, Ïe v na‰ej obci sú susedské vzÈahy v porovnaní s in˘mi
slovensk˘mi obcami veºmi dobré.
Dobré susedské vzÈahy sú podºa starostu ªubomíra Haramiu
pre obec veºmi dôleÏité. „Keì je rozhádzaná obec, je to rovnako
zlé, ako v rodine. ªudia prestanú spolu komunikovaÈ a potom to
môÏe byÈ pre v‰etk˘ch uÏ len hor‰ie.“ Hoci sa spoãiatku hádajú
len dve osoby, susedsk˘ spor ãoskoro zasiahne celú rodinu. V pozadí mnoh˘ch hádok je pritom závisÈ ãi je‰itnosÈ. Na obecnom
úrade sa s nimi stretávajú najãastej‰ie v stavebnom konaní. Neraz
sú v‰ak v˘hrady neoprávnené. „Architekt pri projekte novej stavby, ãi rekon‰trukcie musí postupovaÈ v zmysle zákona. Ak sa mení
úãel vyuÏitia stavby na podnikateºské úãely a tie neomedzujú susedov z pohºadu zákona, ºudia nemajú dôvod sa sÈaÏovaÈ. V opaã-

nom prípade nám pridávajú veºa zbytoãnej práce, ktorú by sme
mohli vyuÏiÈ v prospech obce,“ zdôrazÀuje ªubomír Haramia.
Ako starosta pritom tlaãí na to, aby sa spor skonãil dohodou. Ale
záujem musí vychádzaÈ z oboch strán. Potom uÏ totiÏ nasleduje
len súd. „Odsudzujem susedské spory, za ktor˘mi je závisÈ. Mali
by sme byÈ k sebe tolerantní. Îivot je krátky a ÈaÏk˘ a niektorí si
ho e‰te komplikujú susedsk˘mi hádkami.“
Poriadková komisia nerozhodne
Poriadková komisia obecného zastupiteºstva v Lozorne rie‰ila
v tomto volebnom období zhruba 10 susedsk˘ch sporov. Spory sa
okrem t˘ch stavebn˘ch, obvykle vedú kvôli ‰tekajúcemu psovi,
burine na plote, presahujúcej rímse, lopte, ktorá deÈom preletela
za susedov plot. Skúsenosti v‰ak ukazujú, Ïe pokiaº sú susedské
vzÈahy v poriadku, nikto sa nesÈaÏuje. Otvoren˘ konflikt zaãína aÏ
vtedy, keì sa susedia dlhodobo sporia. Prevenciou proti susedsk˘m
sporom je tolerancia. A ak uÏ ku konfliktu aj príde, je dobré najprv sa pokúsiÈ medzi sebou porozprávaÈ a aÏ potom ísÈ na obecn˘ úrad. „Poriadková komisia nemôÏe rozhodnúÈ o tom, kto má
pravdu. To môÏe len súd. My sme skôr sprostredkovatelia dohody. Ale ak to ani tu nejde, ìal‰ím stupÀom je len polícia a súd,“
myslí si ·tefan Elia‰, jej predseda.
(dr)

Mediácia - spôsob rie‰enia konfliktov
Dejiny ºudstva sú od jeho poãiatkov
zároveÀ dejinami konfliktov - od t˘ch najglobálnej‰ích, ktoré mapuje história, aÏ po
drobné roztrÏky v rodinách a blízkych medziºudsk˘ch vzÈahoch. Napriek tomu, Ïe
slovo konflikt (spor) má v slovenãine viac
negatívny v˘znam, nezriedka si priznáme,
Ïe konflikt nás posunul dopredu. Prinútil
nás pozrieÈ sa na problém zo ‰ir‰ích súvislostí, ãi z iného pohºadu. To ru‰ivé a nepríjemné je skôr spôsob jeho rie‰enia a následné vnímanie celého radu s t˘m spojen˘ch záÏitkov.
Mediácia predstavuje v slovenskom
prostredí nov˘ spôsob rie‰enia konfliktov.
Jeho cieºom je priviesÈ úãastníkov konfliktu k takému rie‰eniu ich sporu, s ktor˘m
budú v‰etky zúãastnené strany spokojné.
Proces mediáce riadi nezainteresovan˘ pro-

fesionál – mediátor, ktorého úlohou je nestranne a nezávisle viesÈ a usmerÀovaÈ rozhovor tak, aby dopomohol sporiacim stranám vypoãuÈ a pochopiÈ vzájomné stanoviská a vybudovaÈ atmosféru dosiahnutia dohody. Dohodu samotnú neformuluje mediátor, ale sporiace sa strany.
Na rozdiel od tradiãn˘ch foriem rie‰enia konfliktov, s ktor˘mi si nevieme poradiÈ
vlastn˘mi silami (ako je najmä súdne pojednávanie alebo arbitráÏ), sa mediácia neopiera o autoritu, od ktorej sa oãakáva rozhodnutie. KaÏdé súdne rozhodnutie predstavuje v podstate na jednej strane víÈazstvo a na strane druhej prehru. Súd neberie do úvahy záujmy a potreby aktérov, ale
rozhoduje o práve. Jeho rozhodnutie je záväzné, av‰ak podºa ‰tatistík sa vysoké percento prípadov po ãase pred súd vracia,

Pri ohni
Niektorí susedia sa porozprávajú cez plot v záhrade, iní sa
pozdravia na ulici a niektorí idú e‰te ìalej. Ján a Margita Lánioví,
Jozef a Alojzia Veselovskí, Elena a Ladislav Hofferoví, Ján a Matilda RodÀanskí a Jana Voltnerová zo Zvonãínskej a Vinohradskej
ulice sa uÏ dlhé roky stretávajú pri praskajúcom ohni na kopci
Vinohradskej ulice. Len tak bezprostredne a so záujmom o spoloãné stretnutie si prinesú z domu voÀavú slaninku, ‰pekaãku, chlieb
a tieÏ dobré vínko, nieão slané a poãas letn˘ch veãerov sa rozprávajú a preberajú Ïivotné radosti i starosti .
I tak sa dajú udrÏiavaÈ a rozvíjaÈ dobré susedské vzÈahy. Îeláme im e‰te veºa príjemne stráven˘ch chvíº, a aby svojimi vzÈahmi
in‰pirovali mnoh˘ch lozornsk˘ch susedov.
(vh)

pretoÏe ochota plniÈ takéto rozhodnutie je
u „porazenej“ strany nízka. V prospech vyuÏitia mediácie hovorí aj fakt, Ïe je oproti
súdnym sporom r˘chlej‰ia aj lacnej‰ia.
Mediácia je sluÏba, ktorá sa snaÏí pre
obe strany súãasne dosiahnuÈ v˘hru. Jej
pouÏitie je moÏné takmer v kaÏdej oblasti
Ïivota od obchodn˘ch sporov cez komunitné (napr. susedské problémy) a zamestnávateºsko–zamestnanecké spory aÏ po domáce spory (ako pred a porozvodové otázky a rodinné konflikty).
Právny rámec získala mediácia na Slovensku úãinnosÈou zákona 420/2004 Z. z.
o mediácií a o doplnení niektor˘ch zákonov. Ministerstvo spravodlivosti SR vedie
zoznam mediátorov a mediaãn˘ch centier,
ktor˘ je prístupn˘ aj na jeho oficiálnej web
stránke.
Lucia âizmaziová, mediátorka

„Veºa zdravia, ‰Èastia, lásky a spokojnosti v osobnom Ïivote, veºa úspechov a dobr˘ch krokov.“
Marta ·vajdlenková, poslankyÀa
„Veºa zdravia, ‰Èastie, radosti, lásku a chuti do práce.“
Lucia Kyseláková, uãiteºka

„V prvom rade je to zdravie, ktoré sa za Ïiadne peniaze
nedá kúpiÈ, ìalej lásku, ktorú nám uÏ do kolísky vkladali na‰e
mamiãky, aby sme ju rozdávali a odovzdávali svojim deÈom
a blízkym a v neposlednom rade pokoj, ãi uÏ v rodine alebo v práci, lebo s pokojom a pokorou sa dajú vyrie‰iÈ aj tie
najzloÏitej‰ie problémy v Ïivote. V druhom rade Ïelám Lozornu také vedenie obce, ktoré sa plne venuje svojej práci, nebráni rozvoju, ale naopak vzdelávaním a nov˘mi poznatkami
ho posúva k väã‰ej kvalite, je svojím konaním príkladom pre
obãanov, má dostatok ãasu vypoãuÈ si názory voliãov, rie‰i a je
oporou pri rie‰ení problémov, ktoré sú prirodzenou súãasÈou
Ïivota obce.“
Obãan
Lozorniansky les v zime.

Foto – Dagmar Veliká
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O stavbe hovorte najprv so susedmi
Aj nevyrie‰ené spory predkov z minulosti dokáÏu dnes zabrzdiÈ stavebné konanie.

nia ºudia ihlany na sedlové strechy, ktoré potom presahujú na susedn˘ pozemok. Nejeden spor uÏ vzi‰iel aj zo stavby nového plota. Zákon v‰ak neupravuje, koho je ktor˘ plot a ani jeho v˘‰ku. Je
to len na dohode susedov. Zvlá‰tnou kategóriou susedsk˘ch sporov b˘va zriadenie prevádzky na susednom pozemku alebo zmena úãelu vyuÏitia rodinného domu na podnikateºské úãely.

Je jedno, ãi idete stavaÈ nov˘ dom, rekon‰truovaÈ star‰í, pristaviÈ garáÏ alebo len zmeniÈ úãel vyuÏitia stavby, vÏdy sa dostanete do kontaktu s obecn˘m úradom a so susedom. Pokiaº susedovi nepoviete vãas a otvorene o svojom zámere, môÏe dôjsÈ k nedorozumeniam, ktoré vám poriadne skomplikujú situáciu a pracovníkom obecného úradu pridajú prácu navy‰e. Väã‰inou pritom
musia „len“ dostaÈ dvoch susedov k jednému stolu na to, aby sa
zaãali spolu rozprávaÈ.
Stavebn˘ úrad Lozorno zastre‰uje aj Jablonové, Zohor a Plaveck˘ ·tvrtok. Ing. Júlia Trutzová je zodpovedná za v˘kon stavebného úradu, Vlasta Hubková okrem iného za prenesen˘ v˘kon ‰tátnej správy v oblasti ochrany ovzdu‰ia, prírody a krajiny, v odpadovom
hospodárstve a vydáva tieÏ súhlas na zriadenie prevádzky. Pri povoºovaní drobn˘ch stavieb a rozkopávok na inÏinierske siete spolupracuje s Annou Grujbárovou, ktorá zodpovedá okrem iného aj
za ne. V‰etky tri by mohli dlho rozprávaÈ o tom, ako vedia nevysporiadané susedské vzÈahy poriadne otráviÈ Ïivot ºudí, ktorí pred stavebn˘m konaním nemali nijak˘ problém ÏiÈ vedºa seba. „V poslednej dobe je to ãoraz hor‰ie so susedsk˘mi spormi v stavebnom
konaní,“ zdôrazÀuje Júlia Trutzová. Verí, Ïe je to t˘m, Ïe v porovnaní s minulosÈou pribúda Ïiadostí o stavebné povolenia.

Ako im predchádzaÈ
To, Ïe idete stavaÈ, ãi len robiÈ zmeny na dome, musí obecn˘
úrad vedieÈ. On je totiÏ ten, ktor˘ o tom oboznámi susedov a Ïiada ich súhlas, ak je podºa zákona potrebn˘. NajÈaÏ‰ie sa získava
vtedy, ak sa susedské problémy prená‰ajú z generácie na generáciu. Aj dnes sa rie‰ia prípady odmietania stavby len preto, lebo sa
napríklad babky kedysi dávno rozkmotrili pre nieão, ão si uÏ nikto poriadne nepamätá. „Ak sú v˘hrady, vÏdy sa dá dohodnúÈ. No
pokiaº je v tom nieão z minulosti, stavebné konanie je katalyzátorom, ktor˘ môÏe vyhrotiÈ dovtedy ukryt˘ spor,“ prízvukuje Júlia
Trutzová.
Ako tomuto predchádzaÈ? Dobré je, ak má stavebník urobenú
‰túdiu lokality, teda pohºad, ako bude stavba vyzeraÈ na pozemku
a v jeho okolí. ·túdia ho navy‰e usmerÀuje v stavebn˘ch limitoch.
„V Lozorne väã‰inou ‰túdie sú a aj preto tu rie‰ime najmenej sporov,“ hovorí Vlasta Hubková.
Stavebníkom odporúãa, aby sa e‰te predt˘m, ako podajú ÏiadosÈ o stavebné povolenie, stretli so v‰etk˘mi, ktor˘ch ich ãinnosÈ
nejako ovplyvní. Mali by im ukázaÈ ‰túdiu, ale najmä pohºad na
stavbu zo strany suseda, ktor˘ je súãasÈou projektu. Susedia sú
takto vopred informovaní a zaangaÏovaní, ãím sa uÏ vopred vyhneme mnoh˘m problémom, ktoré by mohla stavba priniesÈ. Tu sa
môÏete dohodnúÈ napríklad na in˘ch oknách, v˘‰ke a type plota
a podobne. Sú to pritom zmeny, ktoré nijako v˘znamne nezasahujú do projektu. „Potom uÏ prebieha stavebné konanie úplne
hladko,“ zdôrazÀuje Júlia Trutzová.
ZároveÀ v‰ak priznáva, Ïe sú ºudia, ktorí chcú znepríjemÀovaÈ stavebníkovi prácu. A podºa skúseností OÚ sú medzi nimi dokonca aj takí, ktorí sami predali ãasÈ pozemku na stavbu. Toto sa
potom rie‰i na úrade v rámci stavebného konania. „Ak vidím, Ïe
to má v˘znam, tak sedíme nespoãetne veºakrát,“ kon‰tatuje Júlia
Trutzová a dodáva: „VÏdy sa snaÏím vychádzaÈ susedom v ústrety.“
Ak to v‰ak nejde, nastupuje obãiansko-právny spor na súde.
No ako sa zhodujú pracovníãky lozornského obecného úradu, ºudia rad‰ej svoje spory rie‰ia cez nich, lebo je to bezplatne. Na
súde by uÏ museli zaplatiÈ. Aj v tom vidia moÏn˘ dôvod, preão sú
stavebné konania neraz neúmerne zaÈaÏované susedsk˘mi spormi. Jedn˘m dychom v‰ak dodávajú: „Aj tak sú tu v Lozorne najlep‰ie susedské vzÈahy.“
Dana Ru‰inová, Vlasta Hubková, Zuzana Filasová

Najãastej‰ie spory
Medzi najãastej‰ie „stavebné“ spory patrí umiestnenie domu.
Na to v‰ak pamätá Vyhlá‰ka Ministerstva Ïivotného prostredia SR
ã. 532 z roku 2002, ktorá v § 6 upravuje odstupy stavieb. Podºa
Júlie Trutzovej sú ºudia najnov‰ie alergickí uÏ aj na malé okienka
smerujúce na ich pozemok. Rie‰i sa to vetrákmi s nepriehºadn˘mi
sklami.
Problémom b˘vajú aj presahy ‰títov domov na susedn˘ pozemok, zatepºovanie domu, ktor˘ historicky leÏí na hranici pozemku. Stáva sa, Ïe ak dáte hrub‰í zatepºovací materiál, tak fasáda
presiahuje hranicu vá‰ho pozemku. No nedorozumenie vzniká aj
vtedy, ak je treba, aby remeselníci pri zatepºovaní pracovali na susednom pozemku. Deje sa i to napríklad, Ïe dom nemá 12 rokov
dokonãenú fasádu, lebo sused nechce remeselníkov pustiÈ na svoj
pozemok. Stavebn˘ zákon v § 136 v‰ak hovorí, Ïe sused musí
umoÏniÈ susedovi vstup na svoj pozemok, ak ide o nevyhnutné
úpravy domu. ªudia mávajú v˘hrady aj k v˘‰ke domu, lebo sa
boja, Ïe zatieni ich pozemok. V takom prípade vyzve stavebn˘
úrad stavebníka, aby si na vlastné náklady dal vypracovaÈ svetlotechnick˘ posudok. „Potom sa to obvykle vyrie‰i,“ tvrdí Vlasta
Hubková.
Nedorozumenia, ktor˘m sa venuje Vlasta Hubková a Anna
Grujbárová vznikajú pri oprave fasády, ãi strechy, najmä ak me-
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Okienko v˘Ïivy ● Okienko v˘Ïivy

Zdravá desiata
Sladká tofu nátierka

1 biele tofu
2 PL medu
50g sekané vla‰ské alebo lieskové orechy
1 PL citrónová ‰Èava
trochu mlieka
Tofu rozmixujeme s mliekom na ka‰u ( nesmie byÈ veºmi riedka). Pridáme med, citrónovú ‰Èavu, orechy a premie‰ame. Natierame na sladké alebo tmavé peãivo.

Cereálne tyãinky

Ovsená masa
125 g masla
250 g ovsené vloãky
75 g raÏnej celozrnnej múky
1 KL prá‰ku do peãiva
1 vanilkov˘ cukor
75 g hnedého cukru

Ovocná plnka
60g su‰ené figy
40g su‰ené marhule
40g su‰ené jablka
70g hrozienka
20g slneãnicové semienka
20g mandle

40 g mleté orechy
2 vajcia

1PL med
1PL marhuºov˘ dÏem
1 dl mlieka
(KL – kávová,
PL – polievková lyÏica)

Ovocná plnka
Su‰ené ovocie pokrájame na malé kúsky. Mandle a slneãnicové semienka pomelieme.
Pridáme mlieko, med, dÏem a spojíme.
Ovsená masa
Do roztopeného masla pridáme v‰etky suroviny. Vypracujeme
cesto, ktoré rovnomerne rozloÏíme na plech, vyloÏen˘ papierom
na peãenie. Na ovsenú masu dáme ovocnú plnku a jemne popritláãame.
Posypeme orechami. Peãieme pri 160 °C asi 45min. Upeãen˘ vychladnut˘ koláã krájame na tyãinky (lep‰ie sa krája na druh˘ deÀ). Pokvapkáme roztopenou ãokoládou.
Lucia Haráková
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Kontrola aj u vás
Dobrovoºn˘ obecn˘ hasiãsk˘ zbor (DOHZ) v Lozorne v zmysle zákona ã. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poÏiarmi a Vyhlá‰ky
ã. 121/2002 Z.z. o poÏiarnej prevencii a podºa Uznesenia obecného zastupiteºstva v Lozorne ã. 21/2008 zo dÀa 24. 4. 2008 vykoná protipoÏiarne kontroly v rodinn˘ch domoch a objektoch urãen˘ch na podnikanie vo vlastníctve právnick˘ch a fyzick˘ch
osôb. ProtipoÏiarne kontroly sa vykonajú v mesiaci január a február 2009.
KaÏdá kontrolná preventívna skupina bude maÈ svojho vedúceho a ãlena. Vedúci preventívnej kontrolnej skupiny je povinn˘
na poÏiadanie pre zaãatím preventívnej kontroly objektu predloÏiÈ overujúci doklad totoÏnosti.
Jaroslav Urban st,.
predseda DOHZ Lozorno

Hasiãsk˘ zbor z Lozorna

Foto – archív

Pozor na poÏiar pri vykurovaní
Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zv˘‰en˘m nebezpeãenstvom vzniku poÏiarov, jednak od samotn˘ch systémov vykurovania ako aj od nesprávnej obsluhy, ão kaÏdoroãne potvrdzuje ‰tatistika poÏiarov. Najãastej‰ie príãiny sú: nevyhovujúci technick˘ stav komínov, nesprávna in‰talácia a obsluha vykurovacích
telies, nedovolená manipulácia s otvoren˘m ohÀom a horºav˘mi
kvapalinami, odkladanie horúceho popola na nebezpeãn˘ch miestach a do horºav˘ch nádob, nedodrÏanie bezpeãnej vzdialenosti
horºav˘ch materiálov od vykurovacieho telesa. V minulom roku
sa vyskytlo niekoºko smrteºn˘ch prípadov, lebo boli deti pri vykurovacom telese bez dozoru. Poãet t˘chto prípadov rastie.
Ako predísÈ t˘mto poÏiarom?
Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesu‰te v ich
blízkosti horºavé materiály a nenechávajte ich bez dozoru, nepouÏívajte na rozkurovanie horºavé kvapaliny ako benzín, petrolej
a podobne in‰taláciu vykurovacích telies zverte odborníkom, re‰pektujte pokyny v˘robcu dbajte na to, aby vykurovacie telesá,
sporáky, pece a podobne boli umiestnené na nehorºavej podloÏ-

ke a odborne zaústené do komínov˘ch prieduchov popol z vykurovacích telies zásadne vys˘pajte do nehorºav˘ch uzavierateºn˘ch
nádob v zimnom období vytvárajú poÏiarne nebezpeãenstvo jednoduché drevené údiarne dbajte na to, aby neboli ponechané
v prevádzke bez dozoru také spotrebiãe, ktor˘ch technické parametre a vyhotovenie vyÏadujú trval˘ dozor, ako tepelné spotrebiãe bez automatickej regulácie a infraÏiariãe dodrÏujete predpisom
stanovené zásady o skladovaní horºav˘ch kvapalín 40 litrov a 80
litrov nafty ako i o skladovaní tlakov˘ch nádob na propán-bután
podºa Vyhlá‰ky ã. 401/2007 treba dbaÈ na odbornú prehliadku
a ãistenie komínov odborne spôsobilou osobou (kominárom).
Dôsledn˘m dodrÏiavaním t˘chto zásad predídete moÏnému
vzniku poÏiarov vo va‰ich domoch. Pripomíname vám, Ïe hasiãi
sú odborne pripravení vám poradiÈ v otázkach, ktoré vám robia
problémy. VyuÏite túto moÏnosÈ, aby ste preÏili vykurovacie obdobie bez poÏiaru.
Preventívna komisia
Okresného v˘boru v Malackách
Dobrovoºnej poÏiarnej ochrany SR

Energetická poradÀa ● Energetická poradÀa ● Energetická poradÀa ● Energetická poradÀa ● Energetická poradÀa

Temperujte, ak odchádzate
Je zimn˘ ãas a ãlovek viac vyhºadáva
teplo domova. Energetické monopoly sú stále neúprosnej‰ie, finanãná kríza je tu a dúfajme, Ïe neprerastie do hospodárskej. A ão
na‰e peÀaÏenky? Ako teda ‰etriÈ? Nebudeme sa zaoberaÈ druhmi a technick˘mi rie‰eniami vykurovania, palivami a ãi zatepºovaním. To prenecháme odborníkom.
Len pár rád, keì sme sa pasovali za ekonómky, energetiãky a ekologiãky svojich domácnosti. Ak chceme, aby radiátory vykurovali naplno, nemali by byÈ zakryté nábytkom ãi závesmi. Majú byÈ vÏdy odvzdu‰nené a hriaÈ po celej ploche. Na radiátoroch nesu‰iÈ a neprikr˘vaÈ ich. Na zvlhãe-

nie vzduchu pouÏívame rastliny v kvetináãoch, ako ‰achor, ãi lipka africká, ktoré vyzerajú dobre, prospievajú zdraviu a zvlhãovaním nám ‰etria náklady. Prievanu pod
dverami prípadne od parapetov okien zabránime ‰peciálnym tesnením, alebo aspoÀ
poloÏením zábrany vo forme ply‰ovej hraãky – hada, ãi zrolovanej deky. Ale pozor, ne‰etrime tak, Ïe svoje obydlie hermeticky
zatvárame aÏ z toho môÏeme ochorieÈ. VetraÈ sa musí! Ale krátko a intenzívne! Najhor‰ie je maÈ cel˘ deÀ potvorené okno, ktoré
len zbytoãne ochladzuje steny.
Ak nikto nie je doma, nevypínajte kúrenie, ale temperujte na 15°C. Je to ener-

„PoÏehnan˘ nov˘ rok
dobré zdravie, sviÏn˘ krok.
Bystrú myseº, galériu úspechov,
veºa dobr˘ch priateºov,“
Ïelá v‰etk˘m LozorÀanom Monika Malovcová, poslankyÀa
„Okrem poÏehnania, dobr˘ch a úprimn˘ch vzÈahov, e‰te odklonenie nákladnej dopravy poza dedinu.“
Peter Vrbinãík, ZU·
Príjemné preÏitie vianoãn˘ch sviatkov, v‰etko najlep‰ie v novom roku, hlavne veºa zdravia Ïelá v‰etk˘m obãanom
stolnotenisov˘ oddiel ·K Lozorno
„Prajem im v‰etko najlep‰ie.“

·tefan Eliá‰, poslanec

„Nech je rok, v ktorom sa mení mena, pre Lozorno rokom,
kedy sa budú veci meniÈ iba k lep‰iemu.“
Anna ·paãeková

geticky efektívnej‰ie ako nov˘ nábeh kúrenia. Správna teplota v detskej izbe je 19°C,
v kúpeºni 22°C, v spálni, ak spávate zakrytí 18°C. Ob˘vaãka má maÈ 22 – 24°C a kuchyÀa 19-20°C. Ak je teplota u vás niekde
vy‰‰ia, zníÏte ju na odporúãanú. Jeden °C
vám dokáÏe u‰etriÈ aÏ 6% energie.
A nakoniec milé ekologiãky, nepleÈte
si kotol ãi sporák so spaºovÀou star˘ch topánok ãi zvy‰kov z domácnosti. Viditeºn˘
a páchnuci dym z komína, neznesiteºn˘
pre okolie, ale i okná a fasády, vás ºahko
odhalí. ·etrime Ïivotné prostredie aj svoje
zdravie.
Valéria Folt˘nová, poradkyÀa

„Nech kaÏd˘ obãan Lozorna sa so svojím osudom vyrovná,
nech zdravie slúÏi mlad˘m, star˘m a kaÏdá tvár nech ‰Èastím Ïiari. KaÏd˘ deÀ v novom roku, kaÏdá sekunda pri prvom rannom
kroku, nech je pre nás príjemná, hoci nezabúdajme, Ïe môÏe
byÈ i posledná. Preto Ïime v dedinke v‰etci svorne, vo veºkom ãi
malom dome. Zdravia, ‰Èastia prajem a za star˘ rok v mene nás
v‰etk˘ch Pánu Bohu ìakujem.“
Mária Lazarová, uãiteºka
„Prajem ºuìom v Lozorne poãas vianoãn˘ch sviatkov, aby sa
navzájom obdarovali úctou a láskou. A aby im vydrÏala po cel˘
nasledujúci rok a e‰te mohli rozdaÈ aj inému.“
Anna Jurãová, uãiteºka
„Chcel by som v‰etk˘m obãanom Lozorna zo srdca zaÏelaÈ
poÏehnané a milostiplné Vianoãné sviatky a do nového roka
2009 veºa krásnych chvíº stráven˘ch v kruhu svojich najbliÏ‰ích.“
Miroslav Hurbaniã, poslanec
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Priniesol ich JeÏi‰ko
VÏdy, keì uvedú dátum svojho narodenia, zaÏívajú rovnakú
situáciu: „Jé, vás doniesol JeÏi‰ko!“ V porovnaní s ostatn˘mi deÈmi b˘vali väã‰inou ochudobnení o jeden darãek v roku, Evy a Adamovia dokonca o dva. Aj v Lozorne dnes máme sedem tak˘chto
obyvateºov. V‰etci sa narodili 24. decembra.
Darãekom b˘val stromãek
V ãase, keì sa Antonín Komínek (1943) narodil v dedinke
Hutlice u Berouna, bol jeho otec - vojak vo vyhnanstve v Taliansku,
aby sa zachránil pred fa‰istami. „Narodil som sa doma za pomoci pôrodnej babice,“ hovorí. Bol jedin˘m dieÈaÈom svojich rodiãov, no keìÏe zúrila 2. svetová vojna a neskôr nastali ÈaÏké povojnové ãasy, Vianoce b˘vali skromné. „Îili sme v takej „perníkovej
chalúpke“ a ja som vyrastal na kozom mlieku. Otec sa vrátil, aÏ keì
som mal osem mesiacov. Mama zomrela, keì som mal 3,5 roka,“
pribliÏuje pán Komínek. Darãekom pre neho preto b˘val uÏ vianoãn˘ stromãek a jednoduché ozdoby na Àom. Detstvo preÏil v Prahe,
no priÏenil sa na Slovensko. Skoro cel˘ Ïivot strávil na Ïeleznici.
Neskôr pracoval ako vodiã MHD v Bratislave. Dnes je dôchodcom, ktor˘ sa pred pár rokmi odsÈahoval z Bratislavy do Lozorna.
A neºutujú, potvrdzuje manÏelka SoÀa. Majú tri deti, s ktor˘mi doteraz oslavovali Vianoce. Dnes uÏ pán Antonín ‰peciálny narodeninov˘ darãek nedostáva s v˘nimkou okrúhleho Ïivotného jubilea, ktoré ho ãaká aj tento rok.
Vybabrali s Àou

Eva Kovaniãová, Nikola Kovaniãová, Antonín Komínek, Silvia Vlãková, Tatjana Danihelová (zºava).
Foto – Dana Ru‰inová
chodom sa spája priveºa práce. Pracuje ako upratovaãka. Má tri
deti a vnúãatá. No dnes uÏ na Vianoce dostáva aj darãek k narodeninám, ãosi rokmi v rodine vydobyla. „KaÏd˘ sa pozastaví nad
t˘m, Ïe som ochudobnená o darãek k narodeninám. MoÏno. No
na druhej strane my vÏdy oslavujeme narodeniny vo sviatoãnej
atmosfére a so slávnostnou veãerou, ão nemôÏe kaÏd˘ povedaÈ,“
uvaÏuje pani Tatjana.

Bolo osem rokov po 2. svetovej vojne,
päÈ po komunistickom prevrate a pár mesia„MaÈ ako dieÈa narodeniny, meniny
Oslavuje doobeda
cov po menovej reforme, ked sa narodila Eva
a Vianoce v jeden deÀ, to so mnou jedNáglová-Srnová (1953). V ten deÀ navy‰e
noducho vybabrali.“
Ján Nerád (1960) sa narodil doma v Lozomrelo pri vlakovom ne‰Èastí pri Bﬁeclavi
Eva Náglová-Srnová
zorne ako druh˘ v poradí. Má o ‰tyri roky starvy‰e 100 ºudí. Ako hovorí: „Osud. Jedni idú,
‰iu sestru, ktorá sa na súrodenca veºmi teiní prídu.“ Pani Eva sa narodila do skrom‰ila a mlad‰ieho brata. Absolvoval stredné odborné uãili‰te. Dlho
n˘ch pomerov. Otcovi ako 16-roãnému prestrelili poãas vojny
pracoval ako montér spojov˘ch zariadení. V minulom roku sa oÏenohu a ruskí vojaci ho takto odviezli do ukrajinského Mukaãeva.
nil a dnes spolu s manÏelkou prevádzkujú v obci hostinec „U CePo návrate domov na‰iel na cintoríne pamätnú tabuºu s menami
láka“. Narodeniny oslavuje doobeda. Na Vianoce dostáva o jeden
nezvestn˘ch, medzi ktor˘mi bolo aj to jeho. Vyuãil sa za elektridarãek naviac.
kára a oÏenil sa. Mama vyrastala v rodine lozornsk˘ch maloroºníkov. Pracovala v Tesle, keì ju kolegyÀa, manÏelova sesternica
Narodeniny s mamou
pozvala do Svätého Jura na vinobranie, kde sa s otcom zoznámili. Svadba bola v roku 1951 a s Àou vyvstal aj najväã‰í problém –
Eva Kovaniãová (1961) pochádza z Lábu. Spolu s dvoma bratb˘vanie. „Podmienky na zaloÏenie rodiny neboli práve ideálne.
mi trávili Vianoce väã‰inou len s mamou, lebo otec bol lodník a b˘Skôr boli dôkazom toho, Ïe ãlovek veºa vydrÏí a aj v nepriaznival ãasto v zahraniãí, ão v tej dobe sa mohol málokto. Nosil im
v˘ch podmienkach hºadá kúsok osobného ‰Èastia. A je napriek
vtedy vzácne obleãenie, hraãky, ovocie, sladkosti a tak b˘vali Viatomu schopn˘ daÈ svojim deÈom pekné detstvo,“ hovorí pani Eva.
noce bohaté, ale ocino ch˘bal. Pani Eva dostávala pod stromãek
Nebola pre rodinu len "vianoãn˘m darãekom", ale aj darãedarãeky aj k narodeninám a meninám a bratov hrozne hnevalo,
kom k päÈdesiatke starého otca, ktor˘ sa narodil 24.12.1903. DeÏe ich má vÏdy najviac. Tak im hovorievala, Ïe to preto, lebo ju
do s otcom boli ·tefanovia. „Ja navy‰e vìaãím babke Srnovej za memá tatino najrad‰ej.
no Eva, takÏe sme mali ão oslavovaÈ,“ prízvukuje pani Eva a doPo vydaji bola jej prv˘m darãekom pod stromãek dcéra Nikodáva: „Na môj vkus aÏ priveºa. MaÈ ako dieÈa narodeniny, menila (1982). V pôrodnici jej síce automaticky zapísali meno Eva, ale
ny a Vianoce v jeden deÀ, to so mnou jednoducho vybabrali.“ V roodmietla to. Problém nastal, keì ju chceli pokrstiÈ. Pán farár poku 1980 odi‰la do Nemecka. Îije pri Stuttgarte, pracuje v uãtárni
vedal, Ïe také meno v kalendári nie je a tak jej do krstného listu
istého ‰védskeho oceliarskeho koncernu a má dve deti – dcéru
napísal Mikulá‰ka, lebo vraj Mikulá‰ je vlastne Nikolas. Ako malá
Hildegard (30), ktorá pracuje v banke a syna Antona (13) a je spooslavovala meniny na Mikulá‰a. Na‰Èastie
kojná. ·tedr˘ deÀ u nich vyzerá tak, Ïe doopo ãase sa toto meno dostalo aj do ná‰ho
beda sa neskor˘mi raÀajkami oslavujú na„KaÏd˘ sa pozastaví nad t˘m, Ïe
kalendára. Nikola je dnes riaditeºkou porodeniny a poobede zaãínajú Vianoce.
som ochudobnená o darãek k narodeboãky Volksbank v Brne. Popritom ‰tuduje
ninách. MoÏno. No na druhej strane my
v ‰tvrtom roãníkou praÏského Bankového
Sestra jej zmenila meno
vÏdy oslavujeme narodeniny vo sviatoãin‰titútu – vysokej ‰koly v Bratislave.
nej atmosfére a so slávnostnou veãeEva má e‰te dvoch synov - Mareka a KrisTatjana Danihelová (1960) sa narodila
rou.“
tiána. Marek vy‰tudoval Súkromnú strednú
ako ‰tvrté veºmi oãakávané dieÈa v rodine.
Tatjana Danihelová
priemyselnú ‰kolu animovanej tvorby v BraO troch súrodencov sa musel postaraÈ otec
tislave a pracuje v Slovenskej televízii. Krisa tak jediné jedlo, ktoré hladnej mame po
tián má 12 rokov, nav‰tevuje miestnu ‰kolu a hrá stoln˘ tenis,
pôrode dokázali priniesÈ, boli salonky. Chvíºu sa volala Iveta. Ale,
ku ktorému ho podobne ako brata priviedol otec.
keì to zistila najstar‰ia sestra, vydobyla si meno Tatjana. Vianoce
Vianoce trávia Kovaniãovci spolu doma. Eva sa na ne te‰í, hosi ako dieÈa uÏívala. „Celé sa toãili okolo mÀa.“ Napriek tomu ju
ci nemá rada predvianoãn˘ zhon. Úlohou Nikoly je ozdobiÈ vianohnevalo, Ïe na rozdiel od ostatn˘ch detí dostáva o jeden darãek
ãn˘ stromãek, na ão sa vÏdy te‰í. Gratulácie k narodeninám a mev roku menej. Vianoce uÏ tak neobºubuje, lebo ako tvrdí, s ich prí-

LOZORNO_4_08_uprava0912:LOZORNO_12/04_prac

12.12.2008

SPRAVODAJ OBCE LOZORNO 4/2008

14:39

Stránka 13

13

ÎIJÚ MEDZI NAMI

Silvestrovské trojiãky z Lozorna
âítala som obecnú kroniku, keì som pri roku 1994 narazila na správu o lozornsk˘ch trojiãkách, ktoré sa narodili na Silvestra. Hovorím si dobr˘ námet na ãlánok. A poprosila som
obecn˘ úrad o kontakt. Pani Anna Grujbárová zdvihla telefón
a stretnutie bolo dohodnuté. Je totiÏ ich starou mamou.
RozprávaÈ sa s trojiãkami je nároãné na pozornosÈ. V‰etky
majú svoj názor, záÏitok a chcú ho v rovnakej chvíli aj povedaÈ. Pre nezasväteného úplny blázninec, ktor˘ rodiãia uÏ ani
nevnímajú. Takto nejako charakterizovala Henrieta Mackovichová beÏné situácie u nich doma. Je mamou spomínan˘ch
trojiãiek – Alexandry, Adama a Simony. Sú doposiaº posledn˘mi trojiãkami zapísan˘mi v lozornskej kronike. Pred nimi tu
podºa obecného úradu krátko b˘vali Radoslav, Miroslav a Mária BlaÏkovci, narodení v roku 1975. O pár mesiacov na to sa
rodina odsÈahovala do RohoÏníka.
Mackovichoví dnes Ïijú v Jablonovom. Prvé kroky v‰ak ich
deti robili v Lozorne. Správa, Ïe budú maÈ trojiãky pani Henrietu rozplakala. „To si neviete ani predstaviÈ, ão vás po pôrode ãaká,“ spomína. Hoci sa mali deti narodiÈ vo februári, uÏ
dlh‰ie leÏala v nemocnici v Podunajsk˘ch Biskupiciach. „Chceli
ma pustiÈ aspoÀ na Silvestra, ale uÏ nestihli.“ Tesne po polnoci
boli na svete malilinké ale zdravé deti, ktoré váÏili od 1,49 kg
po 1,8 kg. Rodiãom trojiãiek sa pohlavie detí pre istotu nehovorí a preto mali pripravené po tri mená.
Prav˘ kolotoã zaãal aÏ doma. B˘vali u rodiãov, takÏe pomáhal kaÏd˘, kto mohol. „K˘m sme si na‰li systém fungovania,
bolo to vyãerpávajúce. Posledné dieÈa dojedlo, prvé uÏ bolo
hladné. Spávala som tak hodinu denne a niekedy som za cel˘
deÀ zjedla kúsok chleba,“ spomína dnes uÏ s úsmevom pani
Henrieta. Koãík pre trojiãky nemali, preto sama von s deÈmi
mohla po prv˘ raz vyjsÈ aÏ vtedy, keì sa aspoÀ dve dokázali
drÏaÈ za ruku. „Je to nároãné na ãas, ale i na financie. V‰etko
treba kupovaÈ trikrát, ale rozpoãet je len jeden.“ Po troch rokoch na materskej dovolenke sa do práce te‰ila. No ako priznáva, keì ão i len jedno z detí nie je doma, ch˘ba jej. „Ak sú
preã v‰etky, uÏ veãer berie mobil a volá im,“ smeje sa pán ªubor Mackovich.

energie je Adam. Za ‰kolu hrá stoln˘ tenis, za Jablonové futbal. Má rád on-line hry. „Rozvíjajú myslenie i angliãtinu, tak
to podporujem, ale s mierou,“ prízvukuje mama. Dnes sú Ïiakmi 8. triedy Cirkevnej základnej ‰koly na BeÀadickej ulici v Bratislave. Angliãtina je pre nich jazykom, s ktor˘m sa kdekoºvek
dohovoria. Dvaja „star‰í“ plánujú preto pokraãovaÈ na anglickom bilingválnom gymnáziu, Simona rozm˘‰ºa o francúzskom.
Od zaãiatku spolu chodia do jednej triedy a tak kaÏd˘, kto
je nov˘, si ich prezerá ako raritu. V ‰kôlke ich chceli pri odpoãinku rozdeliÈ, no nedalo sa. VÏdy sa premiestnili tak, aby
spali vedºa seba. Momentálne najväã‰iu v˘hodu toho, Ïe sú traja, pociÈujú najmä rodiãia. S väã‰ím pokojom ich spolu pustia
von, vÏdy vedia o úlohách, ale i o tom, ão kto vyviedol. Hoci
druhou stranou mince b˘va to, Ïe ak majú napísaÈ sloh, musia
pomáhaÈ s troma príbehmi. I básniãky na recitovanie musia
byÈ tri rôzne.
Silvester u Mackovichov˘ch je predov‰etk˘m oslavou narodenín detí, pri ktorej sa zíde celá rozvetvená rodina. Od rodiãov dostanú väã‰inou tortu a spoloãn˘ dar. A ão ìal‰í súrodenec? Simona by veºmi chcela malú sestriãku, Adam zasa
brata. Sa‰a má dosÈ, podobne ako rodiãia. Veì ako svorne hovoria, po prv˘ raz si vyd˘chli, keì deti skonãili prvú triedu.
Dana Ru‰inová

V ‰kole sú raritou
Hoci sa narodili po 15 sekundách, kaÏd˘ z nich je celkom
in˘. V˘zorom i povahou. „Najstar‰ia“ Sa‰a je nepísan˘m lídrom trojice. Je citlivá, má rada zvieratá a dejepis, nerada nespravodlivosÈ. Chce byÈ prokurátorkou. Simona je „najmlad‰ou“ a najtich‰ou. VÏdy ãosi lepí, ‰ije, kreslí, no v matematike
je najlep‰ia z triedy. Rada a veºa ãíta a poãúva hudbu. Pln˘

Alexandra, Adam a Simona Mackovichoví (zºava).
Foto – autorka

Vianoãná veãera v pôrodnici

Foto – Dagmar Veliká

Narodenie Michala Vlãeka (1982) si jeho mama Silvia plánovala na posledn˘ deÀ v roku, aby narodeniny oslavovali spoloãne. No pri‰lo to skôr a trochu dramaticky. Do pôrodnice sa ponáhºali uÏ po polnoci vo veºkom snehu, no autu do‰iel benzín. Keì
sa napokon dostali do nemocnice v Malackách, vrátniãka im prikázala ãakaÈ pri v˘Èahu na sestru, ktorú ona zalarmuje. Po nekoneãn˘ch minútach márneho ãakania zistili, Ïe vrátniãka zaspala
skôr, ako stihla kamkoºvek zavolaÈ. No pôrod sa napriek tomu vydaril. ·tredroveãerná veãera v‰ak v ten rok vyzerala u Vlãekovcov
inak. Dcérka veãerala u stark˘ch, manÏel zapíjal s kamarátmi
syna a mama Vlãková oslavovala v pôrodnici. „Dostali sme ‰peciálnu ‰tedroveãernú veãeru a kaÏdá aj balíãek. Aj stromãek tam
bol,“ dodáva pani Silvia. K˘m bol Michal mlad‰í, narodeniny oslavovali vÏdy doobeda, vrátane darãekov. No keìÏe e‰te trval
pôst, nijaké veºké oslavy to neb˘vali. Veãer uÏ bola klasická ‰tedroveãerná veãera. Dnes je Michal uÏ druh˘ rok kÀazom v Jacovciach pri Topoºãanoch a Vianoce uÏ kvôli povinnostiam doma
netrávi.

ninám prichádzajú aÏ po rozbalení darãekov. Eva uÏ tradiãne dostáva k v‰etk˘m sviatkom jednu bonbonieru, ale tvrdí, Ïe je spokojná.

Dana Ru‰inová, Vlasta Hubková, Zuzana Filasová

Michal Vlãek (vpravo).
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Obãania sú obec
Viera je súãasÈou jeho Ïivota. KÀaz ho priviedol aj k záujmu o veci verejné. V t˘ch sa venuje najmä v˘stavbe obce. Ako v‰ak prízvukuje, najviac ho na tom baví rola koordinátora, ktor˘ spája podnety od obãanov s prioritami obce a technickou stránkou ich realizácie. Najväã‰ou hodnotou v jeho Ïivote je v‰ak rodina. Miroslav Hurbaniã (38), poslanec obecného zastupiteºstva a predseda komisie pre v˘stavbu a dopravu.
Odkedy Ïijete v Lozorne?
Takmer celá moja aj manÏelkina rodina pochádza z Lozorna.
Na‰i predkovia sem pri‰li asi v 16.
storoãí z Chorvátska.
Aké je Va‰e vzdelanie a zamestnanie?
Skonãil som uãili‰te s maturitou v Bratislave odbor elektromechanik. Momentálne nav‰tevujem
1. roãník externého ‰túdia na Stavebnej fakulte Îilinskej univerzity odbor ManaÏment a riadenie
stavieb. Pracoval som v Pozemn˘ch stavbách Bratislava, neskôr
ako majster odborného v˘cviku
na spomínanom uãili‰ti. V roku
1992 sme spolu s otcom zaãali Miroslav Hurbaniã
podnikaÈ ako Ïivnostníci a v roku 1999 sme zaloÏili firmu H.L.
Stav (Hurbaniã Lozorno Staviteºstvo), ktorá sa zameriava na stavebnú ãinnosÈ, dopravu a nakladanie s odpadmi. Som tieÏ ãlenom
ekonomickej farskej rady.
Predstavte nám Va‰u rodinu.
ManÏelka Dana je úãtovníãkou v rodinnej firme, ale má aj externú klientelu. Dcéra Katka má 17 rokov a je ‰tudentkou 3. roãníka gymnázia v Bratislave. Syn Jakub má 12 rokov a je Ïiakom 7.
triedy Cirkevnej základnej ‰koly v Malackách.
A ão koníãky?
Na prvom mieste je rodina. Máme drevenicu na Orave, kam
vyráÏame, kedy sa dá. Mojou „srdcovkou“ je hlavne lyÏovanie, v lete cyklistika, turistika a tenis. ·peciálnym koníãkom je formula. Takmer desaÈ rokov cestujeme s priateºmi po európskych podujatiach
F1. Tento rok sme vzali aj synov. Som technick˘ typ, takÏe ‰piãková technika ako i atmosféra pretekov ma vie nadchnúÈ.
Ak˘m Ïivotn˘m krédom sa riadite?
Rodina je pre mÀa najväã‰ou hodnotou. SnaÏím sa ÏiÈ podºa
hesla: „âo nechce‰, aby robili iní tebe, nerob ani ty im.“ Ak neviem
pomôcÈ, aspoÀ neublíÏim a rozãuºuje ma nespravodlivosÈ. Moje
formovanie ovplyvnilo niekoºko dôleÏit˘ch osôb. Od narodenia
mi moji rodiãia prízvukovali, Ïe nech robím ãokoºvek, mám to robiÈ tak, aby som sa za to nemusel hanbiÈ ja ani oni. Veºmi dôleÏitou osobou pre mÀa je moja manÏelka. Je mi veºkou oporou,
skvelá partnerka, za ão jej patrí srdeãné ìakujem. V˘razne ma ovplyvnili aj názory dôstojného pána FlajÏíka, b˘valého kÀaza na‰ej
farnosti. Bol to práve on, kto vo mne podnietil záujem o verejné
dianie. A bol tu e‰te jeden ãlovek - star˘ otec z otcovej strany, ãlovek s najzdrav‰ím úsudkom, akého som kedy stretol.
âo pre Vás znamenajú Vianoce a ako ich preÏívate?
Vianoce sú pre mÀa predov‰etk˘m oslavou narodenia JeÏi‰ka.
Pre nás to, chvalabohu, nie je jediná príleÏitosÈ, kedy sa zíde celá rodina, lebo my sme spolu stále. Sviatky trávime v rodinnom kruhu.
Vianoãné obdobie u nás zaãína posedením pre zamestnancov firmy.
DeÀ pred ·tedr˘m dÀom oslavujeme manÏelkine narodeniny, 24.
december je vyvrcholením tohto obdobia. Trávime ho najprv doma.
Obed máme bezmäsit˘, najãastej‰ie ‰o‰ovicovú polievku. ·tedroveãerná veãera to sú oblátky s medom, hríby, pupáky a nakoniec ryba
s chlebom. Po veãeri sa rozdajú darãeky, ktoré ãakajú aj na stark˘ch.
Potom zájdeme k jedn˘m i druh˘m star˘m rodiãom, kde spievame
koledy a rozbaºujeme darãeky. Napokon sa v‰etci zídeme u nás
a ideme na Polnoãnú om‰u. Prv˘ sviatok vianoãn˘ patrí náv‰teve
manÏelkinej rodiny, na ·tefana ideme k mojim rodiãom.

Odkedy ste poslancom a preão?
Poslancom som druhé volebné obdobie. Zaujala ma moÏnosÈ rozhodovaÈ o verejn˘ch veciach a nebyÈ len t˘m, ão „sedí
so zaloÏen˘mi rukami a do v‰etkého kecá“. Viac sa mi ale páãi
toto volebné obdobie, lebo je
akãnej‰ie.
âo ste ako poslanec chceli
urobiÈ a ão sa Vám podarilo?
Sám poslanec nezmôÏe niã.
DôleÏitá je spolupráca s ostatn˘mi poslancami a so starostom.
Najlep‰ie je, ak v‰etci spolupracujú. Preto si nemôÏem a nechcem privlastniÈ Ïiadny konkrétny úspech (ani neúspech) z predo‰lého alebo tohto funkãného obdobia. Mojou túÏbou uÏ v minulom funkãnom období bolo znovu dostaÈ b˘valú Obecnú ‰kolu do majetku obce a vyuÏívaÈ ju na
obecné úãely. Privítal som preto projekt Komunitného centra Mu‰kát 2004, ktor˘ predloÏilo zaãiatkom roku 2007, na jej vyuÏitie
ako kultúrneho, vzdelávacieho a informaãného centra obce. Rád
som sa stal koordinátorom, ktor˘ spojil spoloãenské záujmy s moÏnosÈami obce a technick˘m zabezpeãením tohto projektu.
Ste predsedom komisie pre v˘stavbu a dopravu. âo je jej náplÀou?
Táto oblasÈ mi je blízka a uÏ v minulom funkãnom období som
bol jej ãlenom. Komisia je poradn˘m orgánom obecného zastupiteºstva, rie‰i hlavne technické otázky, koordinuje aktualizácie územného plánu obce, vydáva stanoviská a odporúãania k stavebn˘m
povoleniam a drobn˘m stavbám pre Stavebn˘ úrad pri OU v Lozorne. Prijíma podnety od obãanov ohºadne investiãnej v˘stavby.
Dávam zadania na vypracovanie projektov. V oblasti dopravy sa
momentálne venujeme obchvatu obce.
Kam smeruje rozvoj obce a ako sa na Àom majú podieºaÈ obãania?
Rozvoj Lozorna odráÏa celospoloãensk˘ v˘voj, ktor˘ je dynamick˘. A ãi si to pripustíme, alebo nie, sme satelitom Bratislavy,
ktorá sa mení e‰te r˘chlej‰ie. Myslím si, Ïe je to dobré, lebo inak
by to bolo spiatoãnícke. K základnej obãianskej vybavenosti tu
podºa mÀa ch˘ba uÏ len zopár drobností. DôleÏité je to, ão máme
udrÏiavaÈ, prípadne zveºaìovaÈ a postupne vylep‰iÈ. Pre spoluobãanov je problémom nárast dopravy, ão uÏ máme v ‰tádiu rie‰enia, moÏno e‰te opraviÈ zopár ciest, vybudovaÈ cyklotrasy a postaviÈ
uãiteºské byty. To, kam by mala obec smerovaÈ, som spomínal aj
v minulom Spravodaji.
Obãania môÏu k rozvoju prispieÈ kon‰truktívnymi podnetmi.
NemôÏu v‰ak oãakávaÈ, Ïe sa splnia zo dÀa na deÀ. Poslanci musia stanovovaÈ priority obce, ale pritom vychádzaÈ z na‰ich moÏností, hlavne finanãn˘ch a technick˘ch. Obãania sa môÏu aj sami
podieºaÈ na realizácii svojich nápadov. Obec to sú predsa obãania, to nie je imaginárne slovo.
Aká v˘znamná stavba sa chystá v Lozorne v najbliÏ‰om ãase?
Je to uÏ spomenut˘ cestn˘ obchvat. Bol by som rád, keby sme
tieÏ zrekon‰truovali Dom smútku. Je síce funkãn˘, ale technicky a morálne zastaran˘. Verím, Ïe tak ako sa obec podieºala na rekon‰trukcii strechy kostola, tak aj farnosÈ môÏe pomôcÈ obci s renováciou miesta poslednej rozlúãky. No a samozrejme dostavba a „oÏivenie“ Kultúrneho centra.
(dr)
Foto – autorka
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..... neminulo ani dvanásÈ hodín, ão sa zatvorila brána cintorína, krásne upraveného s bohatou a pestrou kvetinovou v˘zdobou,
takmer do brieÏdenia svetielkujúceho, ktor˘ sme v piete a v spomienkach 1. a 2. novembra nav‰tívili my, pozostalí. Potom nastal neslu‰n˘, neetick˘ a devastujúci akt podpálenia nebezpeãného toxického cintorínskeho odpadu, ktor˘ v silnom vetre horel plné tri
hodiny. ZaráÏujúce je aj to, Ïe sa tento jav pravidelne opakuje.
Obãanka
Foto – autorka

VA·E NÁZORY A TVORBA
LozorÀanom prajem....
...aby sme kaÏdé Vianoce preÏili v pokoji, mieri a v krásnej
pohode, aby na‰e deti na ne spomínali ako na ãosi ãarovné,
... aby sa vianoãná pohoda preniesla aj do ìal‰ích dní v roku a vytlaãila tak z nich prehnané pracovné napätie,
...aby pani uãiteºky v materskej ‰kole nemali do budúcnosti
preplnené triedy, kde je práca veºmi nároãná a nemyslím t˘m,
aby bolo menej detí, ale aby bolo viac pred‰kolsk˘ch zariadení,
...a aby sme v‰etci spoloãne preÏívali Vianoce rok od roka
v kraj‰om a vynovenej‰om Lozorne,
... a do nového roku známy vin‰:
Vin‰ujem Vám tento Nov˘ rok
‰Èastie, zdravie, hojné BoÏské poÏehnanie,
na poli úrody, v komore hojnosÈ,
v pitvore svornosÈ a na dietkach radosÈ.
Anna Ledníková, riaditeºka M·
„V‰etk˘m obyvateºom Lozorna by som rád zaÏelal, aby bol
rok 2009 lep‰í ako tie predchádzajúce, pln˘ len t˘ch najlep‰ích
rozhodnutí a správ. ZároveÀ sa chcem poìakovaÈ v‰etk˘m, ktorí sa
priãinili o to, Ïe aj spoloãnosÈ Pinnacle mohla a verím, Ïe aj naìalej bude môcÈ prispievaÈ svojimi aktivitami k ìal‰iemu rozvoju obce. Nech sa nám v‰etk˘m v zdraví darí realizovaÈ ciele, ktoré sme
si predsavzali.“
Peter Beãár, v˘konn˘ riaditeº Pinnacle SK
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Zdravé ‰tredroveãerné menu
Vianoãn˘ obilninov˘ ‰alát
250 g uvarenej p‰enice ‰paldy
100 g uvarenej bielej fazule
4 stredne veºké mrkvy
4 petrÏleny
50 g kvasená kapusta
4 cibule
4 PL olivov˘ olej
sójová omáãka
soº
Zeleninu nakrájame na drobné kocky a uvaríme. Kapustu nakrájame na men‰ie ãasti.
Do uvarenej p‰enice ‰paldy pridáme uvarenú fazuºu, zeleninu, na kocky pokrájanú
cibuºu. Dochutíme a necháme asi 2 hodi-

SPOLOâENSKÉ
OKIENKO
Potrebujú koãík
Toscherová Júlia
Klamová Katarína
Pelikánová Nina
Vajayová Laura
Vani‰ Adrian
Haramia Richard

Povedali si „áno“

Jozef Hrehorovsk˘ a Hana Vrbinská
Na poslednú cestu sa vydali
Jozef Lanãariã
Martin Jurovich
Roman Attl
Ján ·urina
Imrich Rybár
Franti‰ek Putík
Eduard ·Èastn˘

73 r.
80 r.
43 r.
81 r.
58 r.
84 r.
59 r.

Aktuálny poãet obyvateºov
k 25.11.2008
2887

ny odstáÈ. P‰enicu namoãíme na noc do vody, potom varíme asi 1 – 1,5 hod. do mäkka.

cibuºu dáme kapra, posypeme rascou a pokvapkáme zázvorom. Podlejeme vodou a peãieme do mäkka.

Vianoãn˘ kapor
4 porcie kapra
4 PL sójovej omáãky
4 cibule
1 PL rasce
4 PL zázvorovej ‰Èavy alebo strúhan˘ zázvor
olej

Tyãinky zo su‰eného ovocia
300 g su‰ené slivky
200 g ovsené vloãky
200 g vla‰ské orechy
200 g ryÏovej sladenky alebo kvalitn˘ med
soº
Slivky povaríme v troche vody so ‰tipkou
soli, chladíme asi 10 minút a pomelieme
na mäsovom mlynãeku spolu s orechmi.
Ovsené vloãky opraÏíme na sucho a rozmixujeme. V‰etko spolu zmie‰ame a tvarujeme tyãinky.
Lucia Haráková

Porcie kapra potrieme sójovou omáãkou .
Pekáã potrieme olejom. Cibuºu pokrájame
na kolieska a poukladáme do pekáãa. Na

Odpadkov na priehrade pribúda
JeseÀ máme v plnom prúde a breh naLozorno tieto problémy vyrie‰iÈ a preto by
‰ej vodnej nádrÏe akoby osireli. Na ryby
sa mali aj kompetentní nad t˘mto zamysuÏ chodí len pár skaln˘ch. Koncom októlieÈ.
bra sa kaprovité ryby pripravujú na zazi·tefek Ladislav, predseda miestnej
movanie. Pri správnom vnadení a pri pouorganizácie Slovenského rybárskeho
Ïití jemnej‰ej techniky lovu boli niektorí
zväzu Lozorno
rybári úspe‰ní pri love kapra. JeseÀ je
v‰ak v na‰ich vodách zvyãajne v znamení lovu dravcov. Lovíme ich na Ïivú alebo na m⁄tvu rybku, ale aj na prívlaã s nejakou umelou nástrahou. Zaãiatkom novembra prebehlo jesenné zarybnenie
5000 kg kapra K3. Zhruba 3000 kg bolo
privezen˘ch z chovn˘ch rybníkov Jakubov a 2000 kg z Klúãovca (chovn˘ rybník SRZ Îilina).
DÀa 9. novembra 2008 sa na priehrade uskutoãnila posledná tohtoroãná
brigáda. Zúãastnilo sa jej 25 na‰ich ãlenov, ktorí vyzbierali rekordn˘ch 50 plastov˘ch vriec odpadkov. Je zaráÏajúce,
Ïe v 21. storoãí dokáÏu rybári, ale aj iní
náv‰tevníci priehrady po sebe zanechaÈ
takéto mnoÏstvo odpadkov. Prekvitá
nám aj vandalizmus, niãenie stánkov, lavíc a stolov. Vrcholom tohto v‰etkého je,
Ïe v krátkej dobe sme dva razy vyÈahovali kontajner z vody aj s odpadkami.
Foto – archív
Nie je v moÏnostiach v˘boru MO SRZ Priehrada
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·ampión z Lozorna

Rastie záujem o stoln˘ tenis

Pri prechádzkach okolím Lozorna môÏete na miestnych pasienkoch vo v˘behoch nad priehradou vidieÈ stáda koní. Málokto
v‰ak vie, Ïe sa medzi nimi nachádza aj úspe‰n˘ ‰ampión. Sedemroãn˘, vzrastom nie veºk˘ (150 cm), hnedo-‰ed˘ belu‰, plemena
shagya arab s menom Suaoma Dorat a jeho majiteºka a jazdkyÀa
Darina Bartalská sa ako ãlenovia jazdeckého klubu Sheggis, Borinka zúãastÀujú tretiu sezónu národn˘ch vytrvalostn˘ch pretekov
na Slovensku i v zahraniãí. Prevoz koní a servis klubu zabezpeãuje Vojtech Valach z Lozorna.
Vytrvalostné preteky sa beÏia po vopred urãen˘ch trasách - lesom, lúkami, dedinami, cez potoky ãi Ïelezniãné priecestia, podºa podmienok dan˘ch organizátorom. Zaãína sa najniÏ‰ou súÈaÏou na 40 km (rozdelenou na dve etapy po 20 km), ktorá slúÏi ako
tréning a na otestovanie koÀa. Postupne sa prechádza na vy‰‰ie
súÈaÏe ako 60 km, 80 km, 120 km, 160 km, ktoré sú tieÏ rozdelené na viacero etáp po 20, 30, ãi 40 km.
Na‰a dvojica má za sebou úspe‰nú sezónu. Zúãastnili sa ôsmich pretekov, z toho dvoch v zahraniãí. V âeskej republike získali 3. miesto a v Rakúsku zvíÈazili. Na Slovensku absolvovali ‰tyri preteky na 60 km (1 x 1. miesto, 1 x 2. miesto, 2 x 3. miesto)
a dva na 80 km (2 x 3. miesto). Vyhrali súÈaÏ o Majstra Bratislavskej oblasti a na záver si odniesli aj titul Majster SR vo vytrvalostnom jazdení 2008. Splnili tieÏ podmienky na úãasÈ na medzinárodn˘ch pretekoch a tak môÏu reprezentovaÈ na‰u krajinu. V plánoch na budúci rok majú 90-100 km preteky. Îeláme tejto dvojici veºa zdravia a úspechov v ìal‰om roku!
Vojtech Valach, jazdeck˘ klub Sheggis
Foto – autor

Stolnotenisov˘ oddiel ·K (STO ·K) Lozorno prihlásil do Ïiackej
ligy oblastného zväzu Senica druÏstvo Ïiakov. Tvorí ho dvanásÈ 912-roãn˘ch Ïiakov. V rámci prípravy na túto súÈaÏ zohrali Ïiaci
niekoºko prípravn˘ch zápasov s v˘sledkami: Studienka – Lozorno
5:13 (body za Lozorno: Jozef Prekop 4,5, Kristián Kovaniã 4,5, Jakub Marek 2,5, RasÈo Stríbrnsk˘ 1,5), ·K JáÀan Moravsk˘ sv. Ján –
Lozorno 4:14 (Stríbrnsk˘ 4,5, Kovaniã 3,5, Marek 3,5, Luká‰ Karoviã 2,5), Stupava – Lozorno 3:15. Okrem Stríbrnského nastúpili
na zápas Ïiaci z prípravky Juraj Hejda, Tomá‰ Hájek, Michal Vlãek,
Alex Vlãek.
V roãníku 2008/2009 III.Ïiackej ligy ‰tartuje len 5 druÏstiev z okresov Senica a Malacky. Po prvej ãasti súÈaÏe vedie bez prehry druÏstvo Ïiakov Lozorna. V˘sledky jednotliv˘ch zápasov: ·K Lozorno
– Junior club Borsk˘ Mikulá‰ 10:0 (Body za ·K Lozorno: Kristián
Kovaniã 3,5, RasÈo Stríbrnsk˘ 3,5, Jakub Marek 3), BYT Centrum
Senica „B“ – ·K Lozorno 4:6 (Kovaniã 3,5, Stríbrnsk˘ 2,5), KORPO Studienka – ·K Lozorno 4:6 (Kovaniã 2,5, Stríbrnsk˘ 3,5), ·K
Lozorno - ·K JáÀan Moravsk˘ sv. Ján 7:3 (hrané v Sekuliach, Kovaniã 3,5, Stríbrnsk˘ 2,5, Marek 1). Okrem majstrovsk˘ch stretnutí odohral priateºské zápasy Michal Vlãek 2/2, Alex Vlãek 2/8.
Záujem o stoln˘ tenis medzi Ïiakmi rastie. Problémom sa stáva nedostatok tréningov˘ch hodín pre Ïiakov. Stolnotenisovú herÀu má v prenájme ·portov˘ klub stolného tenisu Bratislava, ktor˘
hrá v troch najvy‰‰ích súÈaÏiach - Slovenskej extralige, kde je zatiaº
na 1. mieste, âeskej extralige, kde je po prvej ãasti na vynikajúcom 2. mieste a hrá aj v jednej skupine európskej superligy. STO ·K
Lozorno má v súÈaÏiach 2 druÏstvá muÏov, ktorí hrajú V. ligu a druÏstvo Ïiakov v záhoráckej lige. Okrem stolného tenisu 2x do t˘ÏdÀa je tu cviãenie Ïien.
Jozef Keleãín, tréner mládeÏe

Seniori víÈazia

Záhorácka minihádzanárska liga

Po minuloroãnom krásnom 4. mieste v Jednotnej hokejbalovej
lige sa z dôvodu slabej úãasti na letnej príprave pred zaãiatkom ligy
neprihlásilo muÏstvo juniorov do Ïiadnej súÈaÏe. Chlapci, aÏ na pár
v˘nimiek, prestali chodiÈ na tréningy a t˘m sa muÏstvo juniorov dostalo na „slepú koºaj“. Chlapci sa zobudili aÏ po termíne na prihlásenie sa do ligy. Pevne dúfam, Ïe budúcu sezónu budeme opäÈ dobíjaÈ popredné miesta v lige.
Naopak, seniorom sa tento rok darí. Odhliadnuc od posledn˘ch
dvoch zápasov s Jablonov˘m a so Stupavou C, ktoré prehrali 5:6 a 2:6,
sú ‰tatistiky priaznivé. Z 9 odohrat˘ch zápasov máme 6 v˘hier, 1 remízu a 2 prehry, vìaka ãomu sme momentálne na 2. mieste tabuºky.
Momentálne sa v Lozorne hráva aj najvy‰‰ia hokejbalová súÈaÏ. Extraligové tímy z celého Slovenska si k nám chodia zmeraÈ sily proti v˘beru Stupavy a Lozorna. Ako nováãik ligy to nemáme proti skúsen˘m
muÏstvám vôbec ºahké. To sa odráÏa aj na v˘sledkoch a umiestnení
v tabuºke, kde s 3 bodmi sme na poslednom mieste.
Na záver by som vás rád pozval na tradiãn˘ ·tefansk˘ hokejbalov˘ turnaj, ktor˘ sa uskutoãní 26. decembra 2008. BliÏ‰ie informácie budú vãas zverejnené. ·Èastné, veselé, hokejbalové a vidíme
sa na turnaji!
Marian Komínek, tréner, Foto – archív klubu

Zo ‰kôl sa rokmi vytratil ‰portov˘ a súÈaÏiv˘ duch. Uãitelia telesnej v˘chovy to dnes nemajú ºahké. Deti nemajú záujem o ‰port,
rad‰ej vysedávajú pred televízorom, ãi poãítaãom a rodiãia ich v tom
podporujú t˘m, Ïe im pí‰u na telocvik ospravedlnenia. Vyuãovacie hodiny sa menia na presviedãanie detí o uÏitoãnosti pohybov˘ch aktivít a na ich pritiahnutie k pravidelnému ‰portovaniu.
Nové projekty by mali napomôcÈ uãiteºom motivovaÈ deti a nabádaÈ ich k zdravému ‰portovému zápoleniu.
V rámci projektu Tatranãek sa preto v sezóne 2008/2009 rozbieha Záhorácka minihandball ‰kolská liga, ktorá by mala pomôcÈ
rozvoju hádzanej v regióne. Okrem ‰kôl, zdruÏen˘ch v Tatranãeku – Lozorno a Stupava by v lige mali hraÈ aj Z· RohoÏník, Z· Malacky, TJ Záhoran Senica. HraÈ sa bude raz do mesiaca v sobotu.
Celkovo sedem kôl v kaÏdom meste.
Prebraté z Tatranãek news (zf), Michal DaÀo, tréner

Juniori nehrajú ligu.

KôÀ Suaoma Dorat a jeho majiteºka Darina Bartalská s víÈaznou
trofejou v rakúskom Bad Blumau.
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