LOZORNO_0109:LOZORNO_12/04_prac

17.3.2009

10:19

Stránka 1

LOZORNO
Spravodaj

Roãník VII.

âíslo 1

obce

Zadarmo

Marec 2009

Tajomstvo Veºkej Noci
Neraz sa mi stalo, Ïe deti na otázku: „âo pre teba znamená
Veºká Noc?“ odpovedali slovami ‰ibaãka ãi tu u nás ‰lahaãka.
Spomenú ºudové zvyky ako korbáãe, maºované vajíãka, obrázky
kuriatok. Vajíãko predstavuje rodiaci sa Ïivot. Drobné zvieratá a
prebúdzajúca sa príroda nám nieão naznaãí, ale nevyjadrí to
najdôleÏitej‰ie z veºkonoãn˘ch sviatkov.
Veºká Noc je kresÈansk˘ sviatok. Vychádza z udalostí, ktoré
preÏíval vo svojom pozemskom Ïivote BoÏí Syn - Pán JeÏi‰. RadosÈ Veºkej Noci pramení z vedomia, Ïe Pán JeÏi‰ z lásky k nám
slab˘m a krehk˘m ºuìom, dobrovoºne dal svoj Ïivot. Obetoval
ho na kríÏi ako v˘kupnú obetu. Z ãoho nás vykúpil? Boli sme
azda uväznení alebo neslobodní?
Z histórie najmä africk˘ch národov vieme, ão znamená vykúpiÈ otroka. Chápeme, ão znamená prepustiÈ väzÀa a daÈ mu
slobodu. Väznen˘ je ten, kto sa váÏne previnil, je odsúden˘, stratil slobodu a vo väzení si odpykáva trest. A to je aj ná‰ prípad.
KaÏd˘ z nás sa mnohokrát v Ïivote previnil. Voãi ºuìom okolo

nás i voãi Pánu Bohu. Za svoje previnenia sme si zaslúÏili trest.
A tu prichádza BoÏí Syn - JeÏi‰ Kristus, aby nám zadováÏil odpustenie na‰ich vín. Stálo ho to veºa. Dal z lásky za nás svoj Ïivot. To si pripomíname na Veºk˘ Piatok. Veºká Noc je ãasom,
keì Pán JeÏi‰ svojou boÏskou mocou vstáva z hrobu. Poru‰il odvek˘ poriadok platn˘ pre smrteºného ãloveka a vstal z m⁄tvych.
VíÈazstvo Ïivota, toho nadpozemského nad smrÈou, moÏnosÈ získaÈ odpustenie vín a radosÈ z toho, Ïe svoj Ïivot môÏem znovu
zameraÈ na priateºstvo s Bohom i s ºuìmi, to je podstata Veºkej
Noci. To je ten nov˘ Ïivot. Nádej pre nás, Ïe aj keì sme nieão
v na‰ich vzÈahoch pokazili, z BoÏej dobroty a pre láskavú obetu
Pána JeÏi‰a je to moÏné napraviÈ.
V‰etk˘m Vám prajem poÏehnanú Veºkú Noc. Poz˘vam Vás
na preÏitie veºkonoãn˘ch sviatkov na miesto, kde Boh zvlá‰È preb˘va a kde nás chce v‰etk˘ch osloviÈ a povzbudiÈ. T˘m miestom
- centrom na‰ej dediny i ná‰ho Ïivota je ná‰ farsk˘ kostol.
Ján Záhradník, duchovn˘ otec

Verejná
diskusia

VáÏení obãania,
prikladáme anketov˘ lístok. Radi by sme poznali Va‰e názory na základnú a materskú ‰kolu. V záujme zlep‰ovania ich fungovania by sme
chceli závery prieskumu daÈ
k dispozícii uchádzaãom, ktorí sa prihlásia do konkurzov
na miesta riaditeºov oboch
‰kôl, aby ich projekty zah⁄Àali aj Va‰e predstavy. Konkurzy vyhlásime v priebehu
tohto roka.
Vyplnené anketové lístky vhoìte, prosím, do krabice na obecnom úrade, alebo
odpovede na ne napí‰te na
e-mailovú adresu obeclozorno@stonline.sk Subject: Anketa.
ëakujeme za Va‰e námety a pripomienky.
Juraj Folt˘n,
predseda ‰kolskej
a ‰portovej komisie

Príìte povedaÈ, ão by ste
chceli robiÈ v novom kultúrnom dome!
Poz˘vame v‰etk˘ch obyvateºov Lozorna - mládeÏ, strednú
generáciu aj seniorov na diskusiu o programovej náplni nového kultúrneho a spoloãenského
centra (b˘valá obecná ‰kola), ktoré bude otvorené v tomto roku.
• Stretneme sa •

29. apríla 2009 o 18:00
v jedálni Z· v Lozorne
Zaujímajú nás Va‰e postrehy a návrhy.
ëakujeme.
Téma: ·kolstvo v Lozorne – str. 8 - 10.

Foto – Zuzana Filasová

Kríza a Lozorno
Redakcia Spravodaja sa sp˘tala najväã‰ích miestnych podnikateºsk˘ch subjektov – Elektro – Haramia, Karoviã, Hasit Slovakia, Inergy Automotive Systems Slovakia, Pinnacle, Plastic Omnium, Poºnohospodárske druÏstvo a obecného zastupiteºstva.
1. Ako ovplyvnila finanãná a hospodárska kríza Va‰e podnikanie?
2. Ako sa to dotklo zamestnancov z Lozorna?
3. Ako sa kríza prejavuje na obecnom rozpoãte?

Obecní policajti tu budú aj v noci
- str. 3

Ing. ·tefan Janãár, riaditeº Poºnohospodárskeho druÏstva, Lozorno
Hospodárska kríza ovplyvnila na‰e druÏstvo vo viacer˘ch sférach:
– katastrofálne zníÏenie nákupn˘ch cien na‰ej hlavnej komodity „SUROVÉHO KRAVSKÉHO MLIEKA“. Denne dodávame 3 800 –
4 000 l surového kravského mlieka v cene 0,19 € t.j. 5,72 Sk, ão
ani z ìaleka nepokryje nákladové poloÏky.
– v zníÏení nákupnej ceny dobytka a zvlá‰È teliat na ìal‰í odchov
Pokraãovanie na str. 12

Z histórie: Hasiãi hºadajú nasledovníkov – I. ãasÈ - str. 12

·kola záhoráãtiny: Milí na‰i novousadení LozorÀania - str. 14
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Editoriál

Milí ãitatelia,
hoci kríza neobi‰la ani na‰u obec,
ako sa doãítate aj
v tomto Spravodaji,
jeho obsah Vás, verím, presvedãí, Ïe vieme, ako na Àu. Va‰e
príspevky dokazujú, Ïe sa vieme veseliÈ i zachovaÈ pietu, ak treba. Doãítate sa tieÏ, Ïe samospráva po prehodnotení rozpoãtu pokraãuje
v dôleÏit˘ch rozvojov˘ch projektoch. Projekty, ktoré prinesú do obce nové impulzy
sú totiÏ podºa mÀa t˘m správnym smerom
von z krízy. Obec preto tieÏ prichádza
s prieskumom, v ktorom chce zistiÈ Va‰e
oãakávania v oblasti ná‰ho ‰kolstva a t˘m
prispieÈ k jeho ìal‰iemu zlep‰ovaniu. Zúãastnite sa ho preto, prosím, ak môÏete.
Ako sa totiÏ doãítate v téme ãísla, vedenia
oboch ‰kôl sú neustálemu zlep‰ovaniu otvorené.
V˘znamn˘m projektom, ktor˘ by mal
priniesÈ do obce väã‰iu kvalitu Ïivota, je
otvorenie kultúrneho centra v polovici tohto
roka. Verím, Ïe jeho zameranie pomôÏe
pozdvihnúÈ spoloãensk˘ Ïivot nielen nás,
LozorÀanov, ale Ïe zaujme aj na‰ich náv‰tevníkov. Som presvedãená, Ïe dokáÏeme
spolu pripraviÈ takú jeho náplÀ, ktorá bude
zábavou pre nás v‰etk˘ch, a ktorá súãasne
pomôÏe miestnym podnikateºsk˘m i ostatn˘m subjektom k zatraktívneniu svojej
ponuky. Príìte preto na verejnú diskusiu
o tomto.
PripravovaÈ dne‰né ãíslo novín bola síce opäÈ poriadna zaberaãka, keìÏe príspevkov pribúda a priestor na ne je len jeden. Bola to v‰ak aj veºká radosÈ, lebo je
Vás ãoraz viac, ktorí nám pí‰ete a toho, ão
sa v Lozorne deje, pribúda rovnak˘m tempom. ëakujem Vám za spoluprácu a te‰ím
sa na tú ìal‰iu. Prajem Vám také príjemné
ãítanie, aké som ja zaÏila pri tvorbe t˘chto
novín.
Dana Ru‰inová, ‰éfredaktorka

Voºba prezidenta
republiky
Termín
l. voºba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 21. marca 2009 v ãase 7:00 - 22:00
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpoloviãnú väã‰inu platn˘ch hlasov oprávnen˘ch voliãov, bude sa druhé kolo voºby
konaÈ v sobotu 4. apríla 2009 v ãase 7:00
- 22:00
Miesto
okrsok ã.1
prvá miestnosÈ na prízemí v Z· Lozorno pre voliãov b˘vajúcich v ãasti obce
so súp. ã. 1 – 550
okrsok ã. 2
druhá miestnosÈ na prízemí v Z· Lozorno pre voliãov b˘vajúcich v ãasti obce
so súp. ã. 551 - 1102
(vh)
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Zo zasadnutí obecného zastupiteºstva
Jedenáste zasadnutie – 11.12.2008
OZ v Lozorne schvaºuje VZN ã. 3/2008
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
OZ v Lozorne schvaºuje návrh na úpravu rozpoãtu obce Lozorno na r. 2008.
OZ v Lozorne schvaºuje odvod DPH
z podnikateºskej ãinnosti za IV. Q 2008:
Základ Sk: 1.086.579,50
DPH Skk: 206.450,10
OZ v Lozorne schvaºuje zmeny a doplnky ã. 2/2008 Územného plánu obce Lozorno.
OZ v Lozorne schvaºuje VZN obce Lozorno ã. 2/2008, ktor˘m sa mení a dopæÀa
VZN obce Lozorno ã. 1/2003, ktor˘m sa
vyhlasuje záväzná ãasÈ územného plánu
obce Lozorno.
OZ v Lozorne ukladá komisii pre odpredaj kasární vybraÈ priamo kupujúceho,
prejednaÈ s ním podmienky a pripraviÈ zmluvu k podpisu na zasadnutie OZ v mesiaci
január 2009.
Majetková podstata stavby:
Parc. ã. 9089/14 – budova
Súp. ã. 996 parc.ã. 9089/15 - administratívna budova
Parc. ã. 9089/16 – garáÏ
Parc. ã. 9089/21 – budova
Parc. ã. 9089/27 – budova
OZ v Lozorne neodporúãa prenajaÈ nebytové priestory v ·K Lozorno pre Petra
Prokopa, JabloÀové ã. 165. Îiada prejednaÈ v 03/2009 z dôvodu moÏného vyuÏitia
pre ‰portové úãely – stoln˘ tenis.
Prvé zasadnutie - 29.1.2009
OZ v Lozorne schválilo VZN ã. 2/2009
o obecnej polícii a ‰tatút obecnej polície.
OZ v Lozorne poverilo predsedu komisie finanãnej MVDr. Beãára V. v˘berom
osobného automobilu pre potreby obecnej
polície.
OZ v Lozorne berie na vedomie informáciu kontrolóra obce Ing. Javurka J. o vecnom a finanãnom plnení kapitálov˘ch v˘davkov za r. 2008.
OZ v Lozorne schválilo VZN ã. 1/2009
o poplatkoch za úkony vykonané na Obecnom úrade v Lozorne.
OZ v Lozorne schválilo Dodatok ã.
1/2009 k VZN obce ã. 14/2006 o cintorínskom poriadku.
OZ v Lozorne schválilo za prísediaceho na Okresnom súde v Malackách na obdobie 4 rokov p. Martu ·vajdlenkovú.
OZ v Lozorne schválilo za ãlena kultúrnej komisie p. Hájnikovú L. a za ãlena komisie pre v˘stavbu a dopravu p. Hubkovú V.
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o neschválení Ïiadosti o poskytnutie nenávratného finanãného príspevku
pre stavbu „Centrum kultúry a vzdelávania“.
OZ v Lozorne schválilo starostovi obce odmenu za IV.Q 2008 vo v˘‰ke 25%
základného platu.
OZ v Lozorne berie na vedomie ÏiadosÈ p. ·vajdlenkovej M. na základe podnetu obãanov vybudovaÈ bezbariérové vstupy
pre objekt zdravotného strediska.

OZ v Lozorne súhlasí s vybudovaním
prístre‰ku pre autobusovú zastávku pri miestnej po‰te na základe podnetu p. ·vajdlenkovej M.
OZ v Lozorne navrhuje podaÈ inzerát
na obsadenie pozície praktického lekára
v obci Lozorno a poveruje komisiu v danej
veci konaÈ.
OZ berie na vedomie informáciu predsedu komisie pre v˘stavbu a dopravu p. Hurbaniãa M. zo zasadnutia komisie zo dÀa
27.1.2009.
OZ v Lozorne súhlasí s odpredajom objektov b˘val˘ch kasárni parc.ã. 9089/14,
9089/15, 9089/16, 9089/21, 9089/27 kupujúcemu PD Bratislava s.r.o., so sídlom
Páriãkova 18, 821 08 Bratislava v cene
265 551,35 EUR / 8 000 000,- Sk / s podmienkou spolu podpísania kúpnej zmluvy
aj zástupcom starostu obce MVDr. Beãárom V.
Mimoriadne zasadnutie – 16.2.2009
Predmetom mimoriadneho zasadnutia
OZ bolo prerokovanie a odsúhlasenie jednotliv˘ch ustanovení kúpnej zmluvy pre odpredaj objektov b˘val˘ch kasární a ich zjednotenia medzi predávajúcim a kupujúcim.
Za stranu predávajúceho rokovanie viedol
MVDr. Beãár V. a za stranu kupujúceho
p. Haramia J.
Druhé zasadnutie – 26.2.2009
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o stave príprav voºby prezidenta SR v r. 2009.
OZ v Lozorne poveruje finanãnú komisiu, hl. kontrolóra, úãtovníãku a starostu obce spracovaÈ návrh moÏného rie‰enia
dopadu hospodárskej krízi na hospodárenie pre r. 2009-2010.
OZ v Lozorne súhlasí s harmonogramom kapitálov˘ch v˘davkov nasledovne:
v 1. polroku 2009
– dokonãiÈ stavbu „Centra kultúry a vzdelávania“
– zrealizovaÈ chodník na Hlavnej ulici
od potravín U HuÈana po vojenské bytovky
– nákup osobného automobilu pre obecnú políciu
v 2. polroku 2009
– zateplenie fasády Z· Lozorno
– informatizácia obce – KRIS
OZ v Lozorne schvaºuje zmenu a doplnenie VZN o zásadách hospodárenia
s majetkom obce Lozorno s platnosÈou
od 1.3.2009.
OZ v Lozorne súhlasí na návrh komisie pre v˘stavbu a dopravu so zahájením
správneho konania vo veci odstránenia nelegálnych drobn˘ch stavieb pri vodnej nádrÏi.
OZ v Lozorne neschvaºuje roãnú odmenu starostovi obce za r. 2008.
OZ v Lozorne poveruje komisiu pre Ïivotné prostredie pripraviÈ návrh na rekon‰trukciu âOV Lozorno do budúceho zasadnutia.
OZ v Lozorne schvaºuje zásadu prijímaÈ deti do M· Lozorno od 1.3.2009 s trval˘m pobytom.

Máme internistu v Lozorne
MUDr. Oliver Kubiãka – internista ordinuje od marca 2009 v Zdravotnom stredisku
v Lozorne pri zubnej ambulancii.
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Poplatky v roku 2009
Január – február
Vyberajú sa na obecnom úrade.
– za komunálny odpad a drobn˘ stavebn˘ odpad (v zmysle VZN obce 3/2008
o miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobn˘ stavebn˘ odpad)
– daÀ z nehnuteºnosti (v zmysle VZN
obce ã. 10/2008 o podmienkach urãovania
a vyberania dane z nehnuteºností na území obce Lozorno)
– poplatok za psa (v zmysle VZN obce
ã. 10/2008 o podmienkach urãovania a vyberania dane z nehnuteºností na území obce Lozorno)

Poplatok za vodné a stoãné nebude
moÏné uhrádzaÈ v pokladni obecného úradu, ale na základe zaslanej faktúry - po‰tovou poukáÏkou na po‰te alebo prevodn˘m príkazom priamo na úãet Obecného
úradu v Lozorne.
Oznam
Odpis vodomerov za obdobie jún
2008 – marec 2009 sa bude vykonávaÈ koncom mesiaca marec 2009. Prosíme obãanov o umoÏnenie vstupu do vodomern˘ch
‰achiet, ktoré musia byÈ opatrené rebríkom
a zabezpeãenie psov. Odpis sa bude vykonávaÈ zhruba 14 dní.

Zmeny
Poplatok za vykopanie hrobu na miestnom cintoríne platíme v zmysle dodatku
ã. 1/2009 k VZN ã. 14/2006 o poriadku
pre cintorín a Dom smútku v pokladni Obecného úradu v Lozorne. Pracovník, ktor˘ vykonáva práce na miestnom cintoríne je zamestnancom obce a je v riadnom pracovnom pomere.

Úradné dni na obecnom úrade
Po
Ut
St
·t
Pi

7:30 – 12:00
13:00 – 15:30
7:30 – 12:00
13:00 – 15:30
7:30 – 12:00
13:00 – 16:30
nestránkov˘ deÀ
7:30 – 13:00

(vh)

Nové poplatky za odpad

Obecní policajti
tu budú aj v noci
PôsobiÈ predov‰etk˘m preventívne, upozorÀovaÈ na poru‰ovanie zákonov a v‰eobecne záväzn˘ch nariadení (VZN) obce je
prvorad˘m cieºom obecnej polície v Lozorne. Funguje od zaãiatku januára 2009.
Na jej ãele stojí náãelník Mgr. Jozef Gajarsk˘. Druh˘m ãlenom je Alexander Danihel. Obaja pochádzajú z Malaciek a majú dlhoroãné skúsenosti s prácou polície.
Obecná polícia sa riadi najmä zákonom
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskor‰ích predpisov a zákonom ã. 372/1990
Zb. o priestupkoch. Zodpovedá za zabezpeãenie verejného poriadku, za ochranu obãanov, dodrÏiavanie VZN obce, ale aj ostatn˘ch zákonov. Obecná polícia podºa skúseností náãelníka Gajarského rie‰i najmä
susedské spory, rodinné hádky, drobné krádeÏe do 266 EUR (cca 8000 Sk), vandalizmus v obci, ãierne skládky odpadov, poru‰ovanie verejného poriadku, dodrÏiavanie
dopravn˘ch predpisov v obci, najmä parkovanie, ale aj voºn˘ pohyb psov. T˘ch budú
odchytávaÈ a majiteºov sankcionovaÈ.

Obecné zastupiteºstvo v Lozorne schválilo 11. decembra 2008 VZN ã. 3/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ich v˘‰ka je urãená
sadzbou, druhom zbernej nádoby a frekvenciou v˘vozu :
Sadzba je 0,01 €/liter (0,31 Sk/liter)
Frekvencia v˘vozu za mesiac
1x

Typ nádoby

2x

4x

€

Sk

€

Sk

€

110 l (KUKA)

13,57

409,-

29,44

887,-

58,88

1774,-

120 l
+ 4,97 € (150 Sk)
za prenájom

14,80

446,-

32,09

967,-

64,19

1934,-

240 l
+ 4,97 € (150 Sk)
za prenájom

29,64

893,-

64,19

1934,-

128,39

3868,-

135,83

4092,-

294,29

8866,-

588,59

17 732,-

1100 l kontajner
+ 95,20 € (2 868 Sk)
za prenájom

Sk

Ak sa vám v‰etok odpad nezmestí do nádoby, môÏe byÈ smetiarmi vynesen˘ len ak ho
uloÏíte do ‰peciálnych PE vriec, ktoré si môÏete kúpiÈ na obecnom úrade v hodnote:
veºké vrece (PE) 1,99€ (60 Sk)/ks. Poplatok je úhradou aj za sluÏbu – vynesenie a uloÏenie odpadu na skládku.
Rekreaãná oblasÈ Ko‰ariská
Sadzba je 0,050 €/liter (1,60 Sk/ liter)
Frekvencia v˘vozu za mesiac
1x

Typ nádoby
€

Sk

110 l (KUKA)

5,84

176,-

120 l
+ 8,66 € (261 Sk) za prenájom za rok

6,37

192,-

240 l
+ 10,82 € (326 Sk) za prenájom za rok

12,74

384,-

2,65

80,-

Veºké vrece (PE) (1 ks)

(vh)

Náãelník obecnej polície Jozef Gajarsk˘.
Foto – Dana Ru‰inová
Najprv dohovor potom pokuta
Policajti sa budú snaÏiÈ najprv rie‰iÈ
problém dohovorom alebo upozornením
na poru‰enie zákona a dohodou o náprave. Ak to nepôjde, buì dajú pokutu alebo
vec posunú na rie‰enie príslu‰nému orgánu. SpolupracovaÈ budú s obecn˘m úradom, komisiami obecného zastupiteºstva,
ale aj s Okresn˘m riaditeºstvom Policajného zboru v Malackách, Obvodn˘m úradom v Malackách, so súdmi a ìal‰ími in‰titúciami. Chcú spolupracovaÈ aj s obãanmi. V t˘chto dÀoch sa obecní policajti zoznamujú s obcou. „Potrebujeme spoznaÈ mentalitu ºudí, lebo kaÏdá obec má tú svoju,
ako aj rizikové osoby. ZisÈujeme problémy
obce,“ hovorí J. Gajarsk˘. Obecná polícia
je úplne vybavená na v˘kon sluÏby. âasov˘ rozvrh sluÏieb bude prispôsoben˘ potrebám obce.
„Baví ma to. Práca s ºuìmi je zaujímavá. V urãitom zmysle je aj trochu riziková,
ale treba vedieÈ odhadnúÈ ºudí. Je to u nás
aj rodinná tradícia,“ hovorí náãelník Gajarsk˘. Na otázku, ãi sa môÏeme zaãaÈ cítiÈ v obci bezpeãnej‰ie s úsmevom odpovedá: „To dúfam.“
(dr)
Kontakty na obecnú políciu
tel. ã.: 0918 411 583
e-mail obecnapolicia@mail.t-com.sk
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Ples troch farností
V spolupráci s farnosÈou Pernek a Jablonové sme dÀa 14. februára 2009 zorganizovali v Jablonovom v poradí uÏ tretí fa‰iangov˘ ples troch farností. V˘born˘m spestrením plesu bol aj bohat˘ program v podaní Juraja Prsteka, imitátora Elvisa Presleyho, ãi
taneãnej skupiny Eliah s írskymi tancami a stepom.
V prvom rade ìakujem veºadôstojn˘m pánom farárom Jankovi Záhradníkovi a Milanovi Nagyovi, Ïe stáli pri zrode tohto v‰etkého a svojím aktívnym zapojením sa do diania plesu aj v˘znamne pomáhali. ëakujem v‰etk˘m sponzorom, ktorí nás buì materiálne alebo finanãne podporili. ëakujem tieÏ Lucke H., Lucke B.,
Barborke B., Mi‰ke J., Adrike J., Monike F., Palimu J. za pomoc pri
v˘zdobe, upratovaní a zabezpeãení celého priebehu plesu, ìakujem tetám „bufetárkam“ za skvel˘ prístup a v neposlednom rade
·imimu, ktor˘ nás podnietil k tomu, aby sme to zorganizovali.
Oºga ·imeková, organizátorka

Plesali sme uÏ po tretí raz.

Záhoráci plesali v PKO

„Îensk˘ chmat“ chytil dôchodcov

Spolok Záhorákov v Bratislave a Bratislavské kultúrne informaãné stredisko usporiadali 7. februára 2009 jubilejn˘ 40. bál Záhorákov vo veºkej sále PKO Bratislava. Taneãn˘ parket, na ktorom
nech˘bali ani LozorÀania, roztancovala valãíkom richtárka Spolku národná umelkyÀa pani Mária Kráºoviãová. Do tanca hrali bratia Zajaãkovci so spevákom Karolom Mal˘m, dychová hudba Unínãanka a dychová hudba Bojané z Moravy. „Spouem pri roboce,
spouem pri muzice“ bolo heslom veãera, ktor˘ moderoval a humorn˘m slovom osvieÏoval pán Anton BaláÏ.
Prekvapením veãera bolo vystúpenie na‰ej spoluobãanky, speváãky zo Ïenského spevokolu z Lozorna Valiky Folt˘novej, ktorá
zaspievala za doprovodu Zajaãkovcov niekoºko nádhern˘ch piesní. Záhorí, na‰e Záhorí, Slovenska krásn˘ kút... sa nieslo celou sálou aÏ do rann˘ch hodín.
(vh)

Koniec fa‰iangov b˘va po dedinách tradiãne vesel˘. Aj tohto
roku 24. februára sa konal koniec fa‰iangov pre seniorov celého
malackého okresu vo Vysokej pri Morave.
Na‰i ãlenovia organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS)
a Klubu dôchodcov pricestovali autobusom JoÏka Draho‰a na „Pochovávanie basy“. Je to program s hudobníkmi, mlad˘mi taneãníkmi,
fundovan˘mi skupinami i taneãn˘mi pármi, ktorí predviedli svoje
umenie pre oãi a pote‰enie. Väã‰ina náv‰tevníkov sú samozrejme
Ïeny a preto aj „Ïensk˘ chmat“, ale o to viac koleãiek si museli
odkrútiÈ muÏi. Dámska volenka, hudobná odmena jubilantom,
predsedníãkam JDS, to v‰etko vytvorilo v˘bornú náladu pri chutnom obãerstvení.
Program konãí kaÏdoroãne v sále obradom „pochovávania
basy“ za asistencie starostu obce, ktor˘ dával punc celému obradu, zaão mu bolo vìaãné celé publikum.
Anna Hájková, vedúca Klubu dôchodcov

Pri‰li aj mnohí LozorÀania.

Foto - archív

Foto – archív autora

Súsedé
Zarosteu chodníãek
súsedom do dvora,
cestu zarúbaua
Ïelezná závora.

Nebúrajme hnízda
ftákom na domãeku,
najdzime im místo
ve svojém srdéãku.

Postavjali puoty
vysoké jak hora,
súsed súsedovi
nevidzí do dvora.

Prehodzme nad puoty
dvje tri dobré suova,
a budzme súsedé
jak sme byli znova.

Súsedé zasíli
fajnovú tráviãku,
nepuscá do dvora
ani uastoviãku.

Smutno je súsedom
de nigdo nespívá,
a de do dvorãeka
nigdo nechodzívá.

Z básnickej zbierky F. Prokop „âakanky“.
„V‰etci sme si rovní“ – tak sa volala v Jablonovom v˘stava
prác hendikepovan˘ch obãanov Jablonového i okolia, na ktorú
finanãne prispela aj na‰a obec. Ako malú spomienku na Àu dostala básnickú zbierku F. Prokopa „âakanky“, ktorá bola vydaná pri
tejto príleÏitosti.
(vh)

Stretli sa seniori z celého malackého okresu.
Foto – archív Klubu dôchodcov

LozorÀanka pani Valika Folt˘nová nahrala nedávno so skupinou
Zajaãkovci CD s ºudov˘mi piesÀami zo Záhoria pod názvom „Ze
Stupavy do Lozorna“.
Foto – archív
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Vyhodnotenie vianoãnej a zimnej v˘zdoby
1. miesto Vladimír Hubík, ã. domu 627/18
2. miesto Igor ·imek, ã. domu 18/140
3. miesto ªubomír Ondru‰, ã. domu 1065/1
Chceme v‰ak zároveÀ vyzdvihnúÈ a pochváliÈ aj ostatn˘ch obãanov, ktorí sa snaÏili
v˘zdobou svojho domãeka prispieÈ ku kraj‰ej atmosfére v uliciach Lozorna poãas vianoãn˘ch sviatkov.
Kultúrna komisia

Poz˘vame
na kultúrne
podujatia
9. mája Míºa pre mamu
10. mája Oslava DÀa matiek
31. mája Oslava MDD
21. júna Sviatok hudby
(dr)

S pokorou
v srdci
s láskou v du‰i
s radosÈou v piesni vyspievanou
pri‰iel k nám spevokol Glória zo Zohoru.
Ich prekrásny spev rozliehal sa na‰ím
kostolom
v ãase krásnom „Vianoãnom“.
Záverom zaznel najkraj‰í hymnus
Tichá noc,
vin‰e a priania mali ãarovnú moc.
Pookrial kaÏd˘ z nás, kto to precítil,
JeÏi‰ko maliãk˘, Ïe si sa narodil.
V miestnom kostole sa 28. decembra
2008 konal koncert spevokolu Glória zo Zohoru, ktor˘ zorganizovala Kultúrna komisia obecného zastupiteºstva.
Foto – Barbora Hurajová

Prejdite Míºu pre mamu
Únia matersk˘ch centier opäÈ pripravuje podujatie – Míºa pre mamu, do ktorého
sa prihlásilo 36 matersk˘ch centier zo Slovenska. Lozorno nebude ch˘baÈ. Na podporu jeho my‰lienky si budete môcÈ uÏ od apríla kúpiÈ v obchodoch magnetky s logom
podujatia.
Aj takto chcú mamiãky upozorniÈ verejnosÈ na to, Ïe majú právo vychovávaÈ svoje deti v zdravom, bezpeãnom a slu‰nom prostredí a aktívne ho formovaÈ. Od rodiãov sa
dnes najviac oãakáva, Ïe budú popri v˘chove detí pracovaÈ na
svojom profesionálnom i osobnom rozvoji. Priestor poãas obdobia, keì sú z pracovného a spoloãenského prostredia kvôli celodennej starostlivosti o deti vytrhnutí, im v‰ak dáva iba málokto.
Míºa pre mamu 2009 bude preto súãasÈou celoslovenskej kampane „Dovoºte mi vstúpiÈ s dieÈaÈom s podtitulom „Vytvorme priestor mamám a deÈom“ (apríl – jún 2009). Jej cieºom je poukázaÈ
na bariéry, s ak˘mi sa rodiãia a malé deti v spoloãnosti stretávajú,
nárokovaÈ si na ich odstránenie a na potrebu ovplyvÀovaÈ prostredie, v akom vychovávajú svoje deti. Míºa bude maÈ opäÈ medzinárodn˘ charakter a zapoja sa do nej aj ìal‰ie krajiny s vlastn˘mi aktuálnymi témami. Na Jamajke budú kráãaÈ Míºu proti násiliu na deÈoch a Ïenách, v âR bude hlavnou témou SpoloãnosÈ
priateºská k rodine.
Materské centrum Mu‰ka v Lozorne sa uÏ tretí rok zapája do tohto podujatia. Poz˘vame v‰etk˘ch rodiãov a deti, star˘ch rodiãov,
tety, ujov, kamarátov pe‰o alebo v koãíku, na korãuliach ãi na bicykli. Príìte s nami prejsÈ symbolickú míºu pre svoju mamu
(1609 m) a stráviÈ pekné popoludnie v kruhu svojich najbliÏ‰ích.
âaká Vás opäÈ vesel˘ program!
Barbora Hurajová, MC Mu‰ka
Kedy: sobota, 9. mája 2009
Registrácia: 15:30 – 16:30 v priestoroch MC Mu‰ka (v M· zboku)
Míºov˘ pochod: 16:00 – 17:00
Sprievodn˘ program: 17:00 – 18:00

Kultúrna komisia

ªadové medvede
na priehrade
Na 22. februára 2009 o 14:00 poz˘val miestny rozhlas na „Karneval na priehrade“. Bol príjemn˘ ãas, teplota vzduchu -0,5° C,
vody 0,5° C. V‰etko bolo zabezpeãené, vatra horela jasn˘m plameÀom, drevo pukalo, oznaãenie fungovalo. ªadové medvede si
ãlnkom rozbili ºadovú ‰krupinku a potom nám predviedli, ão ich
zdraviu prospieva, ão ich zdravie i kolektív utuÏuje. Z dôvodu
‰tátneho smútku ich v‰ak nesprevádzala hudba a neobliekli sa ani
do masiek.
Na‰li sa aj dvaja odváÏlivci z radu divákov a pridali sa. Boli
odmenení diplomami, vecn˘mi cenami a obdivn˘m potleskom.
Kultúrna komisia obecného zastupiteºstva

Jedn˘m z dvoch odváÏlivcov z radov divákov bol Milan Hurban
z Lozorna (prv˘ zºava).
Foto – Lucia Hájniková
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Veselé fa‰iangy
Fa‰iangové obdobie sa v Lozorne nieslo v znamení rôznych
plesov. KaÏd˘ kto mal chuÈ si zatancovaÈ, alebo sa jednoducho
zabaviÈ v spoloãnosti svojich známych, mohol si vybraÈ z viacer˘ch plesov, ktoré sa konali v na‰ej obci a jej blízkom okolí.
Poºovnícky ples usporiadali miestni poºovníci v sobotu 21. februára 2009 s ochutnávkou gulá‰u z diviny v objekte ·portového
klubu v Lozorne.
V objekte ·portového klubu v Lozorne usporiadal pán Peter
Prokop v posledn˘ fa‰iangov˘ veãer 24. februára 2009 ma‰karn˘
bál „Papuãák“. Sme radi, Ïe sa niektoré tradície v na‰ej obci udrÏiavajú. Svedectvom toho bolo mnoÏstvo masiek, ktoré si na‰i
spoluobãania pripravili. Pod kaÏdou maskou sa skr˘val niekto, ktorého totoÏnosÈ bolo ÈaÏko uhádnuÈ. AspoÀ na chvíºu bolo moÏné
pri dobrej hudbe zabudnúÈ na kaÏdodenné starosti.
Fa‰iangové obdobie sa 24. februára 2009 konãilo aj v Motoreste
Kamenn˘ Mlyn. To, Ïe sa fa‰iangy konãili, prezrádzali aj chutné obrovské „‰i‰ky“, ktoré sa usmievali na kaÏdého hosÈa. Pestro vyzdobená sála Èahala do tanca i na poãúvanie spolu s bratmi Zajaãkovcami, ktorí nám cel˘ veãer hrali. S fa‰iangom a hudbou sme sa rozlúãili o polnoci. âlenovia kapely sa prezliekli do kost˘mov a obrad
„Pochovávania basy“ predviedli síce veºmi dôstojne, ale v‰etci diváci a úãastníci obradu sa smiechu nezdrÏali.
(vh)

Papuãák bol pln˘ masiek.

Foto – archív
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Rekondiãn˘ pobyt
bude v Dudinciach
Ako kaÏd˘ rok aj tento zaãali ãlenovia Základnej organizácie
Slovenského zväzu telesne postihnut˘ch v Lozorne úãasÈou na januárovom poºovníckom plese na Morave v âejkoviciach. Netreba ani zdôrazÀovaÈ, Ïe o dobrú náladu pri hudbe a príjemné posedenie nebolo núdze. âlenovia na‰ej organizácie vycestovali aj
do divadla West na nakrúcanie humornej relácie „Aj múdry schybí“ plnej smiechu, kde nás od potlesku aj dlane boleli. V marci
sme sa stretli na v˘roãnej ãlenskej schôdzi, ktorá sa konala v jedálni základnej ‰koly a dlhoroãn˘m ãlenkám v˘boru boli odovzdané ìakovné listy.
V apríli plánujeme nav‰tíviÈ divadelné predstavenie. TieÏ sme
dostali ponuku zúãastniÈ sa „Vínnych trhov v âejkoviciach“. Bude
tam v˘stava kvalitn˘ch vín, bohat˘ program dychoviek, spevákov,
predvádzanie krojov a folklórnych súborov a veãer s posedením
pri hudbe. Od 27. júna do 4. júla 2009 sa chystáme na rekondiãn˘ pobyt do Dudiniec. Toto je v skratke ná‰ program v prvom polroku tohto roka. Te‰íme sa na Va‰u úãasÈ.
Zlatica ·kopeková, predseda ZO SZËP

Jasliãkovú poboÏnosÈ
pripravili deti
Na Prv˘ sviatok vianoãn˘ 25.decembra 2008 sa deti, rodiãia i
starí rodiãia stretli v kostole, aby spoloãne oslávili sviatok Narodenia JeÏi‰a Krista prostredníctvom jasliãkovej poboÏnosti. Pripravili ju pre nás na‰e deti s pomocou mamiãiek a mládeÏe.
Prostredníctvom divadielka sprevádzaného pesniãkami sme
sa preniesli do Palestíny, kde sa pred viac ako 2000 rokmi zaãal
veºk˘ príbeh na‰ej spásy, narodenie BoÏieho Syna. Po krásnom
predstavení sme sa spoloãne pomodlili a poìakovali Pánu Bohu
za Jeho lásku k nám aj za silu a pomoc v‰etk˘ch ( hlavne detí, ktoré vystupovali na jasliãkovej poboÏnosti), ktorí ak˘mkoºvek spôsobom pomohli pri nacviãovaní divadielka. Plní radosti sme sa
potom pobrali do svojich domovov, aby slávnostné „Glória“ tohto dÀa sa mohlo niesÈ v‰ade tam, kde budeme.
Monika Folt˘nová

Kalendár farnosti
5. apríla Kvetná Nedeºa – 8:00 a 10:30 sv.om‰a
9. apríla Zelen˘ ·tvrtok – 18:00 sv. om‰a na Pamiatku Pánovej
Poslednej veãere
10. apríla Veºk˘ Piatok – 18:00 obrady
11. apríla Biela Sobota – 8:00 a 19:00 poklona pri BoÏom hrobe
– 19:30 slávnostná sv. om‰a (vigília Zm⁄tvychvstania Pána JeÏi‰a a na záver procesia na oslavu Vzkrieseného Pána)
12. apríla Veºkonoãná Nedeºa – 8:00 a 10:30 sv. om‰a
24. mája SlávnosÈ prvého svätého prijímania – 10:30
(zf)

DeÈom pomohli mamy i mládeÏ.

Foto – rod. Minaroviãová

Príìte pomôcÈ
Mikulá‰ rozdával darãeky 6. decembra 2008 v kostole. Akciu pre deti pripravila miestna farnosÈ a kultúrna komisia OZ.
Foto – Dana Ru‰inová

Katolícke hnutie Ïien Slovenska organizuje v nedeºu 29. marca
2009 na farskom dvore v Lozorne po druhej svätej om‰i o 10:30
charitatívnu akciu - finanãnú zbierku pre azylové domy a centrá
v hodnote jedného slávnostného obedu. Podstatou podujatia je,
Ïe sa podelím. Nedávam almuÏnu, ale dávam to, ão si odopriem.
Namiesto sviatoãného obedu si kúpim len skromnú pôstnu polievku. Polievka sa bude podávaÈ priamo na fare.
(zf)
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Sneh zlákal na v˘let
DvanásÈ odváÏlivcov sa vybralo 21. februára 2009 na v˘let
do okolia, na ktorom sme oãakávali, Ïe po 10 krokoch zapadneme beznádejne do snehu. Nezapadli sme. Naopak, „vybavili“ sme
si krásne poãasie. A ozaj to stálo za to! Okolo nás samá nádhera!
Pri cieli sme sa trochu ohriali pri ohníku, upiekli zemiaky a objavili sme sopku. Báli sme sa, Ïe vybuchne, tak sme sa pre istotu i‰li
rad‰ej sánkovaÈ na igelitov˘ch vreckách pri Rusnákoch. A keì
sme sa do s˘ta vysánkovali, zbehli sme r˘chlo na faru, kde nás
pán farár ãakal s tepl˘m ãajíkom. TakÏe decká, na ìal‰om v˘lete
sa snáì opäÈ uvidíme!
Monika Folt˘nová

DETI A MLÁDEÎ

Cestovali sme z rozprávky
do rozprávky
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna nedeºa 22. februára 2009
a my sme sa spolu s deÈmi poobede preniesli v ‰kolskej jedálni do
sveta rozprávok. Najskôr nás pri‰iel skontrolovaÈ ‰erif z divokého
západu, ãi je v‰etko v poriadku a potom sa zrazu okolo nás zaãali objavovaÈ v‰elijaké postaviãky - pán kráº a s kráºovnou, Ïabky
aj babky, princezné i tajní princovia, vãeliãky i Ïabiãky, indiáni,
bojovníci ãi spidermani. Tro‰ku sme si potancovali, posúÈaÏili a za
svoju snahu dostali malé darãeky.
A aby sme sa ozaj cítili ako v rozprávke, mamiãky nám priniesli rozprávkovo dobré koláãiky a ãaj, za ão im veºmi ìakujeme. ëakujeme zvlá‰È pánovi riaditeºovi, Ïe sme mohli v takom
ãase-neãase kde hlavy schovaÈ. A taktieÏ ìakujem v‰etk˘m mládeÏníkom za v‰etok ãas a pomoc pri príprave a pomoci na na‰om
krásnom karnevale. TakÏe decká, kam sa vyberieme budúci rok?
âakám na návrhy.
Monika Folt˘nová

Komunitné centrum obci

Urobili sme si aj oheÀ.

Foto – autorka

Umelecká ‰kola
oslavuje 5. v˘roãie
Te‰ím sa, Ïe sa nám 28. januára 2009 podarilo pri príleÏitosti
5. v˘roãia ‰koly pripraviÈ slávnostn˘ koncert. V kultúrnom dome
v Jablonovom vystúpilo 17 detí zo v‰etk˘ch piatich obcí – Lozorno, Zohor, Pernek, Jablonové, KuchyÀa, v ktor˘ch ‰kola pôsobí.
Svojou hrou na hudobn˘ch nástrojoch pote‰ili rodiãov aj pedagógov. Koncert sprevádzala vernisáÏ v˘tvarnych prác na‰ich Ïiakov
a uzatvorila ho rodinná atmosféra s mal˘m obãerstvení pri príjemnom rozhovore.
Peter Vrbinãík, riaditeº ‰koly

Deti zahrali na gitare, klavíri, husliach, ãi akordeóne.

Okienko v˘Ïivy

●

Okienko v˘Ïivy

●

Zaãiatkom tohto roka na‰e komunitné centrum venovalo deÈom a uãiteºom Základnej ‰koly v Lozorne dar v podobe dreveného altánku. Ide o ìal‰iu z jeho dobrovoºn˘ch a nezi‰tn˘ch aktivít,
ktoré komunitné centrum realizuje pod vedením Barbory Hurajovej v prospech obyvateºov na‰ej obce podobne ako dlhodob˘ projekt Materského centra Mu‰ka a kaÏdoroãne organizovanú akciu
„Míºa pre mamu.”
Uãitelia získali prostredníctvom altánku príleÏitosÈ vyuãovaÈ
priamo v prírode. K realizácii projektu sme sa odhodlali so zámerom vytvoriÈ pre deti a mlad˘ch ºudí miesto, kde si môÏu posedieÈ,
stretávaÈ sa, zahraÈ si na gitare, predviesÈ divadelnú hru, taneãné
vystúpenie, urobiÈ si kino v prírode, alebo vytvoriÈ v˘tvarné práce
z prírodn˘ch materiálov. Spektrum moÏn˘ch aktivít závisí od nás
obyvateºov, rodiãov, uãiteºov a detí. Je len na nás, ãi sa altánok
stane na‰ím priestorom alebo spustne.
Ekoworkshopy pre v‰etk˘ch
V lete by sme chceli v jeho priestoroch zorganizovaÈ v popoludÀaj‰ích hodinách tvorivé eko-workshopy zamerané na poznávanie Ïivotného prostredia. Na‰ím cieºom je umoÏniÈ lozornianskym deÈom, aby sa dozvedeli viac o prírode Záhoria, zmerali ãistotu vody v na‰om potoku, nauãili sa, kde sú mokrade, ra‰eliniská, hniezda kukuãiek alebo bobrov. Plagátik oznamujúci termín
workshopov bude v aktuálnom ãase vyvesen˘. UÏ teraz poz˘vame v‰etky deti (aj tie, ktoré nechodia do miestnej ‰koly), mamiãky, ockov aj star˘ch rodiãov.
V˘stavbu altánku realizovala firma pána Jána RemÏu, ktor˘
nielenÏe odviedol kvalitnú prácu, ale vybudoval altánok i napriek
chladnému zimnému poãasiu. ëakujeme. Finanãné prostriedky
na vybudovanie altánku nám poskytol Obecn˘ úrad v Lozorne a firma Baumit s.r.o. v rámci grantového programu Tu sa nám páãi, tu
chceme ÏiÈ. Za prejavenú dôveru a pomoc veºmi pekne ìakujeme.
Martina TvrdoÀová,
ãlenka OZ Komunitné centrum Mu‰kát.2004

Foto – autor

Okienko v˘Ïivy

Zdravá desiata
Bylinková nátierka
150 g tofu
3 PL sójového mlieka
4-5 listov mladej Ïihºavy
soº, citrónová ‰Èava
(PL – polievková lyÏica)
K rozmixovanému tofu s mliekom pridáme sparené a nadrobno nakrájané listy Ïihºavy. Ochutíme citrónovou ‰Èavou a soºou.
Lucia Haráková

Altánok môÏe vyuÏívaÈ celá obec.

Foto – autorka
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Preão zapísaÈ dieÈa do ‰koly v Lozorne?
E‰te stále je ãas rozhodnúÈ sa, do ktorej ‰koly ãi ‰kôlky nakoniec svoje dieÈa po prv˘ raz privediem. Niektorí rodiãia deti zapí‰u
do viacer˘ch ‰kôl, aby mu nakoniec vybrali tú najvhodnej‰iu. Pre t˘ch, ktorí sa e‰te nerozhodli pre ‰kolu v Lozorne, priná‰ame pár
informácii o jej fungovaní, plánoch i pocitoch jej Ïiakov, uãiteºov i rodiãov. Ak chcete vedieÈ, preão zapísaÈ svoje dieÈa do lozornianskej základnej ãi materskej ‰koly, ãítajte ìalej.

·kola otvorená pre celú obec
·kola v Lozorne je beÏnou dedinskou ‰kolou, ktorá má ambíciu byÈ modernou s atmosférou pohody, kam budú deti radi chodiÈ. Ponúka základné vzdelanie momentálne 248 Ïiakom na prvom a druhom stupni. V tomto ‰kolskom roku roz‰írili zatiaº v 1.
a 5. roãníku obsah v˘uãby o vlastn˘ ‰kolsk˘ program. V ostatn˘ch roãníkoch pokraãujú ako doteraz, no vyuÏívajú prvky novej
koncepcie.
Novinky v 1. roãníku
Anglick˘ / nemeck˘ jazyk – povinn˘ predmet
Pracovné vyuãovanie
Tretia hodina telocviku v t˘Ïdni zameraná na prvky hádzanej
Pridaná hodina prírodovedy
Novinky v 5. roãníku
Technická v˘chova
Tvorivé ãítanie – prehºad slovenskej literatúry
Informatika
Vedenie domácnosti – zamerané na zdrav˘ Ïivotn˘ ‰t˘l, ktorého súãasÈou sú praktické hodiny v ‰kolskej kuchynke
Viac matematiky
·tvrtá hodina cudzieho jazyka v t˘Ïdni
Najnov‰ím obohatením vyuãovania bude telesná v˘chova na
hokejbalovom ihrisku. ·kola po vyuãovaní ponúka tieto krúÏky:
poãítaãov˘, v˘tvarn˘, ‰portovo-pohybov˘, hádzanú, basketbal, aerobic. KaÏd˘ pondelok môÏu deti nav‰tíviÈ Ïiacku kniÏnicu. UÏ druh˘ rok pôsobí popri ‰kole hádzanársky oddiel, ktor˘ sa venuje deÈom 2.- 4.roãníka. Vedú ich traja mladí nad‰ení tréneri. Îiaci hrajú medzi‰kolskú ligu. V˘tvarn˘ krúÏok sa naposledy prezentoval
na minuloroãn˘ch ‰kolsk˘ch vianoãn˘ch trhoch. KniÏnica nedávno získala knihy v hodnote takmer 700 eur (21-tis. Sk), ão láka ãoraz viac Ïiakov.
Pedagogick˘ zbor
Riaditeº ‰koly Ján DaÀo pochádza od Prievidze. Vysokú ‰kolu
pedagogického zamerania skonãil v Banskej Bystrici. Riaditeºom
‰koly je od roku 1998. Predt˘m bol zástupcom riaditeºa. „Cítil
som dosÈ energie a chuti pozdvihnúÈ úroveÀ ‰koly a ukázaÈ, Ïe sa
dá uãiÈ aj bez direktívnych nariadení a stresu. Som zástancom prístupu, Ïe Ïiaci i uãitelia by sa mali spoloãne podieºaÈ na tvorbe
programu ‰koly.“ Pedagogick˘ zbor tvorí 18 uãiteºov, z toho 13
Ïien a 5 muÏov s priemern˘m vekom 44 rokov.
·tyri uãiteºky prvého stupÀa si roz‰irujú vzdelanie o cudzí jazyk. ZloÏenie zboru sa mení podºa poãtu Ïiakov. Snahou riaditeºa je maÈ ão najkvalitnej‰ích uãiteºov, ale ako tvrdí, nie je to také
ºahké. PrekáÏkami sú napríklad zlé dopravné spojenie do Lozorna zo smeru od Malaciek alebo to, Ïe mladí uãitelia hºadajú aj
ubytovanie.
Integrované deti
V ‰kole pracujú dve ‰peciálne pedagogiãky, jedna zameraná
na deti s poruchami uãenia, ktor˘ch je celkovo 17, druhá na deti
s mentálnou poruchou, ktoré majú dve. „ Boli sme prvou ‰kolou
v okrese, ktorá mala reálne integrovan˘ch Ïiakov a ‰peciálneho
pedagóga. Deti s mentálnou poruchou postupujú podºa osnov
‰peciálnej ‰koly. Sme schopní ich integrovaÈ len na prvom stupni,“ zdôrazÀuje Ján DaÀo. Pri integrovan˘ch deÈoch je dôleÏitá
spolupráca s rodiãmi, ão sa im darí. Niektorí dokonca preto preloÏili svoje deti do tejto ‰koly. Nároãnej‰ia komunikácia je s rodiãmi detí zo sociálne znev˘hodnen˘ch rodín. Tu sa snaÏia pomáhaÈ aj kúpou niektor˘ch pomôcok. Rómskych asistentov ‰kola
nemá, napriek tomu, Ïe rómske deti sem chodia. Projekt vzdelávania rómskych detí, ktorého sa zúãastnili, ukázal, Ïe ich nepotrebujú.

Detí v ‰kole prirodzene ubúda, ão podºa riaditeºa DaÀa priná‰a individuálnej‰í prístup k v˘uãbe Ïiakov. Väã‰ina lozornianskych detí chodí podºa neho do miestnej ‰koly. Dôvodom, preão
niektorí rodiãia dávajú deti inde, je buì ‰pecializácia ‰koly alebo
jednoducho fakt, Ïe obaja rodiãia pracujú mimo obce. Na budúci ‰kolsk˘ rok zapísali do ‰koly v Lozorne podºa neho v‰etky deti,
ktoré sú evidované v miestnej matrike.
Rozvojové projekty
Víziou Jána DaÀa je vybudovaÈ také triedy, kde by boli v‰etky
uãebné pomôcky k dispozícií, vrátane poãítaãa aspoÀ pre kaÏdú
dvojicu. „Chcel by som dosiahnuÈ to, aby sa poãítaã stal beÏnou
pomôckou pri vyuãovaní. Potom by uÏ deti nelákal a neponáhºali by sa po vyuãovaní domov preto, aby pri Àom presedeli celé hodiny. Snáì by si uÏ aj vonku pobehali,“ domnieva sa Ján DaÀo.
V ‰kole sa pred rokom na podnet rodiãov Ïiakov rozbiehal
projekt modernizácie fungovania ‰koly (Písali sme o Àom v Spravodaji 2/2008). Bol to podºa slov J. DaÀa príli‰ nároãn˘ projekt pre
‰kolu, ktor˘ vyÏadoval projektového manaÏéra na strane ‰koly.
„My v‰ak takého ãloveka nedokáÏeme zaplatiÈ,“ tvrdí J. DaÀo.
Tu by uvítal pomoc od obce. Tá by mohla zriadiÈ na obecnom úrade pozíciu projektového manaÏéra, ktor˘ by im s podobn˘mi projektmi pomáhal. Projektu sa nevzdali, ale rozhodli sa zaãaÈ s men‰ími, ktoré dokáÏu zrealizovaÈ vlastn˘mi silami. V súãasnosti sa
chcú zapojiÈ do ‰tyroch projektov Ministerstva ‰kolstva SR: Otvorená ‰kola 2009, Enviroprojekt, Elektronizácia a revitalizácia zariadení ‰kolského stravovania, Elektronizácia a revitalizácia ‰kolsk˘ch kniÏníc.
Veºk˘m plánom ‰koly je aj zásadná rekon‰trukcia ‰kolského
areálu. Jeho rozloha i poloha pri ihliãnatom lese poskytuje veºk˘
potenciál nielen pre ‰kolské aktivity. Radi by ho sprístupnili verejnosti, aby bol vyuÏívan˘ aj v poobedÀaj‰ích a veãern˘ch hodinách. Podmienkou v‰ak je správca, ktor˘ by ho udrÏiaval a stráÏil.
Spolupráca
Na formovaní ‰koly, ako aj pri vyuÏívaní ‰kolského areálu by
rád pán riaditeº spolupracoval nielen so Ïiakmi a rodiãmi, ale
s celou obcou. UÏ dnes sú viditeºné niektoré v˘sledky takejto spolupráce. Nová strecha a okná, ktoré zabezpeãila obec, priniesli uÏ
v prvom roku ‰kole v˘znamné úspory rozpoãtu na energie, ktoré
investovali do ‰kolsk˘ch pomôcok. Altánok, ktor˘ vznikol len koncom roka v ‰kolskom areáli, je v˘sledkom iniciatívy LozorÀanky
Martiny TvrdoÀovej z Komunitného centra Mu‰kát.2004, obce
a ìal‰ích ochotn˘ch obyvateºov. ·kola úzko spolupracuje so zdruÏením rodiãov, ktoré sa v˘razne podieºa na financovaní niektor˘ch nákupov ‰koly. V minulom roku vìaka spolupráci s obãanmi besedovali v ‰kole spisovatelia, Ïiaci ‰koly vystúpili na Sviatku
hudby.
UÏ‰iu spoluprácu by v‰ak Ján DaÀo uvítal zo strany obce a poslancov. Rád by ich privítal na pôde ‰koly a ukázal im, ão v‰etko
dokázali urobiÈ sami a aj to, kde sa bez pomoci obce nepohnú.
Financovanie projektového manaÏéra, uãiteºské byty, obnova areálu
‰koly a financovanie jeho správcu, vybavenie ‰kolsk˘m nábytkom
sú momentálne najväã‰ie potreby ‰koly, ktor˘mi by mohla obec
pomôcÈ. Napriek tomu, hodnotí spoluprácu s obcou, ale i s rodiãmi ako dobrú. Najväã‰ím problémom ‰koly sú v‰ak peniaze.
„Mnohí majú skreslen˘ pohºad na financovanie ‰koly a myslia si,
Ïe idú z obecného rozpoãtu. Väã‰inu dostávame od ‰tátu. Obec
sa stará o prevádzku ‰kolskej kuchyne, jedálne a druÏiny,“ zdôrazÀuje J. DaÀo. Okrem toho investovala do obnovy budovy a postavila nov˘ plot. Ján DaÀo v‰ak oceÀuje v‰etky aktivity, ktoré pre
‰kolu ktokoºvek urobil a verí, Ïe ich bude ãasom oveºa viac, aby
vzdelávanie v Lozorne, patrilo medzi tie najkvalitnej‰ie.
Dana Ru‰inová
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BudúcnosÈ ‰koly bude v rukách nov˘ch riaditeºov
Obec v tomto roku vyhlási konkurzy na miesta riaditeºov materskej i základnej ‰koly. Ich úãastníci dostanú v˘sledky prieskumu medzi obyvateºmi Lozorna, ktor˘ pripravila ‰kolská a ‰portová komisia obecného zastupiteºstva.
Na zaãiatku môjho volebného obdobia som sa snaÏil poãúvaÈ
obyvateºov na‰ej obce a snaÏil som sa situáciu v ‰kole analyzovaÈ.
Podºa prieskumu Hospodárskych novín na Slovensku si na‰e
‰kolstvo zaslúÏi známku 2/3 z pohºadu obyvateºov SR. Z pohºadu
uãiteºov je známka 2 a z pohºadu EÚ má na‰e ‰kolstvo veºké rezervy. Minul˘ rok vznikla iniciatíva rodiãov na zlep‰enie na‰ej
základnej ‰koly. NaráÏala v‰ak na slabú podporu rodiãov, z ãoho
som bol sám prekvapen˘, pretoÏe stavala na v˘hodách, ako je poloha ‰koly, rozloÏenie areálu a ‰ikovnosÈ na‰ich detí.
Chcel by som v apríli tohto roku uskutoãniÈ „ná‰“ prieskum
hodnotenia ‰koly a ‰kôlky z pohºadu obyvateºov Lozorna. Chcel
by som ho daÈ k dispozícii v‰etk˘m prihlásen˘m na v˘berové konania do funkcií riaditeºov t˘chto organizácií, ktoré prebehnú tento rok. Verím, Ïe to bude uÏitoãné a prospe‰né nielen pre smerovanie ‰kolstva v Lozorne, ale prioritne pre na‰e deti.
Juraj Folt˘n, predseda ‰kolskej a ‰portovej komisie OZ

V prieskume bude ‰koly hodnotiÈ celá obec.
Foto – Zuzana Filasová

Îiaci so ‰peciálnymi potrebami
Zákon vymedzuje Ïiakov so ‰peciálnymi v˘chovno-vzdelávacími potrebami ako
„ Ïiakov s mentálnym, sluchov˘m, zrakov˘m alebo telesn˘m postihnutím, zdravotne oslaben˘ch a chor˘ch, Ïiakov s naru‰enou komunikaãnou schopnosÈou, s autizmom, s v˘vinov˘mi poruchami uãenia alebo správania, s ÈaÏk˘m mentálnym postihnutím umiestnen˘ch v domovoch sociálnych sluÏieb, Ïiakov s poruchami psychického alebo sociálneho v˘vinu a intelektovo nadan˘ch.“
V lozornianskej ‰kole sa stretávame najmä so Ïiakmi s v˘vinov˘mi poruchami uãenia (VPU), správania alebo naru‰enou komunikaãnou schopnosÈou. Bola u nich diagnostikovaná napr. dyslexia – porucha ãítania, dysgrafia – porucha písania, dyskalkúlia – porucha v oblasti matematiky a podobne. Osobitnou skupinou sú deti s v˘vinov˘mi poruchami správania s poruchami

pozornosti, hyperaktivitou a impulzívnym
správaním, ktoré môÏu byÈ vzájomne kombinované. V˘vinové poruchy uãenia a správania majú dopad na ‰kolské v˘kony, sociálne vzÈahy Ïiaka v ‰kole, na v˘chovu v rodine. T˘mto deÈom je potrebné poskytnúÈ
v˘chovu a vzdelanie ‰peciálnymi formami
a metódami, priãom je dôleÏitá úzka spolupráca medzi rodiãom, dieÈaÈom, ‰kolou
a pedagogicko-psychologick˘m zariadením.
Rodiã prv˘ zistí problém
Rodiã je prv˘, kto zbadá zvlá‰tnosti
v správaní dieÈaÈa. Uãiteº zistí problémy
v získavaní vedomostí. Na‰a ‰kola má dvoch
‰peciálnych pedagógov, ktorí dokáÏu v spolupráci s ostatn˘mi kolegami identifikovaÈ
príznaky v˘vinov˘ch porúch uãenia a správania. Na základe súhlasu rodiãov odporuãia vy‰etrenie v pedagogicko-psychologickej poradni, ktorá potvrdí alebo vylúãi

VPU, prípadne oslabenia. Na základe Ïiadosti rodiãa a odporúãania poradne môÏe
‰kola Ïiaka individuálne integrovaÈ. Îiak
postupuje v danom predmete (napr. matematike) podºa individuálneho v˘chovno-vzdelávacieho plánu, prípadne je hodnoten˘ podºa pokynov Ministerstva ‰kolstva SR. Na vypracovávaní plánu sa podieºa uãiteº predmetu v spolupráci so ‰peciálnym pedagógom a rodiãom.
Hlavnou úlohou ‰kolského ‰peciálneho pedagóga je v‰ak práca so Ïiakom priamo na hodinách alebo mimo triedu, teda
individuálne ‰peciálnymi formami a metódami. Títo Ïiaci a ich rodiãia majú k dispozícii aj ‰peciálneho pedagóga (napr. v pedagogicko-psychologickej poradni), ktor˘
sa snaÏí o zmiernenie danej poruchy prostredníctvom reedukaãn˘ch cviãení.
Alica Jarabicová,
‰peciálna pedagogiãka Z· Lozorno

Preão nav‰tevovaÈ ‰kôlku v Lozorne?
Materská ‰kola v Lozorne je trojtriedna, umiestnená v prízemnej úãelovej budove s rozsiahlym ‰kolsk˘m dvorom. Poskytuje poldennú a celodennú starostlivosÈ deÈom vo veku 3-6 rokov a tieÏ deÈom s odloÏenou ‰kolskou dochádzkou. Je v prevádzke denne v ãase 6:30 – 17:00.
V˘chovno-vzdelávací proces sa realizuje podºa metodiky KROK
ZA KROKOM, ktorej základom je v˘vinov˘ prístup orientovan˘
na dieÈa tak, aby si deti mohli vyberaÈ z viacer˘ch ponúknut˘ch
didaktick˘ch aktivít a pracovaÈ v mal˘ch skupinkách, tzv. centrách. ZároveÀ si tak deti rozvíjajú schopnosÈ spolupracovaÈ, plánovaÈ ãinnosti, rozdeliÈ si úlohy, re‰pektovaÈ ostatn˘ch, zdôvodniÈ
svoje postoje a podobne. Pracuje sa v nasledujúcich centrách:
Ateliér, Dramatika, Skladaãky a matematika, Stavebnice a pohyb,
Príroda, Rodina a GramotnosÈ. Denne sa vyuÏívajú 2-3 centrá,
predchádza im sedenie, kde sú deti oboznámené s úlohou a nasledujúcou ãinnosÈou.
V prípade, Ïe by sa rodiã rozhodoval, ãi je pre jeho dieÈa
vhodná materská ‰kola alebo nie, urãite by mala zvíÈaziÈ odpoveì
áno. Îivot detí v materskej ‰kole ãiÏe v kolektíve im poskytuje dosiahnutie takej citovej, sociálnej a rozumovej úrovne, ktorá im
poslúÏi ako základ pre ìal‰ie vzdelávanie. Je v nej totiÏ mnoÏstvo

modern˘ch a zaujímav˘ch v˘chovno-vzdelávacích pomôcok a metód, ktoré by inak dieÈa nepoznalo.
Súkromná alebo ‰tátna ‰kôlka v Lozorne alebo inde?
UÏ niekoºko rokov pedagógom hovoria, Ïe rodiãia si budú
‰koly pre svoje deti vyberaÈ a ‰koly si budú deti získavaÈ svojím
zameraním a prístupom. V Lozorne zatiaº nemáme takúto moÏnosÈ, pretoÏe materská ‰kola je len jedna. VoziÈ denne 3- aÏ 6-roãné deti do Bratislavy znamená ukrátiÈ ich o spánok a moÏno ich
aj zbytoãne vystavovaÈ nebezpeãenstvu na cestách. Aj keì zatiaº
nemáme odbornú profiláciu napr. na jazyky, ‰port, umenie, prírodu a podobne, deti tu preÏijú deÀ v peknom a príjemnom prostredí. Okrem rozsiahlych v˘chovno-vzdelávacích ãinností majú
zabezpeãen˘ kurz angliãtiny, základy práce s poãítaãom, predplaveck˘ v˘cvik, celoroãné bábkové predstavenia, v prípade záujmu ‰kolu v prírode a niekoºko tematick˘ch projektov cez rok.
Nech je ‰kola kdekoºvek a s ãímkoºvek, hlavn˘m kritériom hodnotenia zostáva spokojnosÈ detí. A tú na‰e deti poÏívajú. Vieme to
dokonca aj od detí, ktoré sa s rodinou presÈahovali inam. Z toho
mi jednoznaãne pre lozornianske deti vychádza ako vhodná ‰kôlka v Lozorne.
Anna Ledníková, riaditeºka M·
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Sp˘tali sme sa rodiãov

Sp˘tali sme sa uãiteºov

Preão chodia va‰e deti do lozornianskej ‰koly?
OceÀujem, Ïe deti nestrácajú ãas cestovaním, ãím majú viac
ãasu na sebarealizáciu. Nemusia cestovaÈ za spoluÏiakmi mimo
Lozorna. ·kola má skôr domácky charakter, preto sa vzniknuté
problémy nedajú skryÈ v anonymite. Som presvedãená, Ïe pouÏíva moderné vyuãovacie metódy a úroveÀ získaného vzdelania je
porovnateºná s ktoroukoºvek inou ‰kolou. Po absolvovaní tejto
‰koly mnohí bez problémov pokraãujú na kvalitn˘ch stredn˘ch
‰kolách.
Gabriela Ondroviãová

Preão by som mal zapísaÈ svoje dieÈa do va‰ej ‰koly? Uãitelia
odpovedali:

A preão nie? Berieme to ako morálny záväzok a vytváranie
vzÈahov voãi komunite, v ktorej Ïijeme, a v ktorej Ïijú a vyrastajú
na‰e deti.
Marcela Hurbaniãová
Deti tu vyrastajú od narodenia. Myslím si, Ïe aj úroveÀ v˘uãby predmetov aj mimo‰kolsk˘ch aktivít, je celkom fajn. Ak má
dieÈa predpoklad a záujem uãiÈ sa, tak sa bude, ãi bude tu alebo
inde. Poznám ºudí, ktorí chodili na Z· v Lozorne a teraz sú z nich
vysoko‰kolsky vzdelaní ºudia, ktorí sa dobre v Ïivote uplatÀujú.
Adrika Jáno‰ová
Preão ste dali dieÈa do ‰koly mimo Lozorna?
Chceli sme, aby sa na‰e dieÈa uãilo cudzí jazyk uÏ od prvého
roãníka. Bolo to aj preto, lebo keì star‰ie dieÈa i‰lo do prvej triedy, hrozilo, Ïe ich bude uãiÈ uãiteº pre druh˘ stupeÀ, ão sa nám
nepozdávalo. Druhé dieÈa sme zapísali uÏ automaticky tak, aby
boli spolu. Boli sme tieÏ veºmi spokojní so systémom v ‰kolskej
druÏine.
Dana Hurbaniãová

Dovoºte, aby som sa predstavila: " Som ·kola."
·kola, ktorá má krásne, zdravé prostredie.
·kola, ktorá je odetá v posledn˘ch rokoch v nov˘ch ‰atách.
·kola, ktorá má ‰portoviská, nov˘ altánok a miesta na relax.
·kola, ktorá víta Va‰e deti od skor˘ch rann˘ch hodín, ãím rie‰i jeden z problémov rodiãov.
·kola, v ktorej sú v‰etky moÏné moderné v˘dobytky techniky
(poãítaãe, interaktívna tabuºa, CD-prehrávaãe...).
·kola, v ktorej kaÏd˘ jeden pedagóg v mnohom nahrádza rodiãa.
·kola, v ktorej pedagóg dáva vedomosti deÈom, uãí ich cudzí
jazyk a roz‰iruje vedomostn˘ obzor.
·kola, v ktorej slab‰ím, prípadne integrovan˘m deÈom pomáha ‰peciálny pedagóg.
·kola, v ktorej si nové vedomosti dieÈa naãerpá v preplnenej
‰kolskej kniÏnici.
·kola, ktorá vychovala veºa odborníkov, vysoko‰kolsky vzdelan˘ch ºudí, ktorí ma reprezentujú no prosto... v‰ade.
·kola, ktorá zabaví Va‰e dieÈa v mnoh˘ch záujmov˘ch krúÏkoch v poobedÀaj‰ích hodinách.
Som ·kola, v ktorej kaÏdé dieÈa s úsmevom, radosÈou a s úctou k Ïivotu vie, Ïe som mu dala len a len to najlep‰ie.
Va‰a Z· v Lozorne

Syn vychodil prvú triedu v Lozorne. Vyskú‰ali sme veºké v˘hody, ktoré dochádzka do miestnej ‰koly poskytuje. Páãil sa nám
nízky poãet Ïiakov v triede, osobn˘ prístup, krásne prostredie,
ústretové vedenie ‰koly. Niektoré aktivity pre deti, najmä ‰port a intenzívnej‰iu v˘uãbu angliãtiny sme v‰ak dokázali rie‰iÈ len dochádzaním do Bratislavy. Sme obaja s manÏelom pracovne vyÈaÏení
a preto sme sa rozhodli pre ‰kolu v blízkosti ná‰ho pracoviska. V novej ‰kole je zabezpeãen˘ veºmi kvalitn˘ poobedn˘ program a v˘uãba cudzích jazykov. Za rann˘m chodením pe‰o do ‰koly a ‰kôlky je nám v‰ak stále ºúto.
Ivana Studená
·kolu pre star‰iu dcéru sme vybrali na základe dobr˘ch referencií rodiãov, deti ktor˘ch tam vtedy chodili. Mlad‰ia tam ide
tieÏ. DôleÏité pre nás je kresÈanské zameranie ‰koly, intenzívna
v˘uãba cudzieho jazyka od prvého roãníka, vzÈahy a prístup kvalifikovan˘ch pedagógov k Ïiakom, v˘ber ‰kolsk˘ch a mimo‰kolsk˘ch aktivít a celková atmosféra v ‰kole.
Dana Hubíková
Hodina telocviku.

Foto – Zuzana Filasová

Sp˘tali sme sa Ïiakov
Aká je tvoja ‰kola 3 slovami?
8. A
...veºká, moderná, dala mi veºa vedomostí, pekn˘ areál s ihriskom a altánkom, dobrá technika, v˘hoda, Ïe je pri ‰kole les, celkom zaujímavá a pekná, dala mi pouãenie do Ïivota, vedomosti,
máme tu poãítaãovú a jazykovú miestnosÈ, dala mi priateºov,
máme tu veºa moÏností, ktoré ‰koly nemajú, dala mi skúsenosti,
kamarátov, vzdelanie, je zmodernizovaná, veºká ‰kola, zobrala
mi vlastn˘ názor, v ‰kole som sa nauãil veºa nov˘ch vecí a mám
tu priateºov, nuda, vedomosti, ktoré som po ceste domov stratil...

Veºká prestávka.

Foto – Zuzana Filasová

Zápis do M· do konca marca
V materskej ‰kole v Lozorne prebieha zápis do konca marca
2009. Obecné zastupiteºstvo schválilo na februárovom zasadnutí
zásadu od 1. marca 2009 prednostne prijímaÈ do M· deti s trval˘m pobytom v Lozorne.
(dr)

9.B
...‰kola mi dala priateºov, dobré vedomosti, hlavne v anglickom jazyku, je prísna, jednoduchá, nespravodlivá, dala mi veºa
rozumu, ‰Èastia menej a lásky najmenej, prísna a nespravodlivá,
zväã‰a ma pripravila na Ïivot, príli‰ veºa zákazov, ale dobrá, dobr˘ch priateºov, zopár vedomostí, príjemné záÏitky, dala mi vedomosti, v‰eobecn˘ rozhºad, priateºstvá, optimizmus a smer do Ïivota, je na vysokej úrovni s príjemn˘m areálom, je jednoduchá,
prísna, nespravodlivá, veºa nezmyseln˘ch pravidiel, dala mi chuÈ
do Ïivota...
(zf)
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PomôÏte ‰kolákom
dvomi percentami
Rodiãovské zdruÏenie pri Základnej ‰kole v Lozorne pomáha deÈom na‰ej ‰koly v oblasti podpory vzdelania a ‰portu,
ako aj pri ochrane zdravia. Milí rodiãia a priatelia ‰koly, Vá‰
príspevok vo forme 2 % z Va‰ich daní môÏe pomôcÈ nielen pri
nákupe v˘chovno-vzdelávacích pomôcok a pri vybavení ‰peciálnych uãební, ale aj pri rekon‰trukcii ihrísk a ich okolia v
areáli ‰koly. V tomto roku by sme chceli zaãaÈ v spolupráci s
vedením ‰koly s obnovou okolia ihriska.
V‰etk˘m Vám a firmám, ktorí sa rozhodnete poslaÈ svoj
príspevok ná‰mu rodiãovskému zdruÏeniu, srdeãne ìakujeme.

DETI A MLÁDEÎ

·kola v skratke
Plaveck˘ kurz
KaÏd˘ rok si na‰i Ïiaci prvého stupÀa vyskú‰ajú svoje plavecké znalosti v ·portovej hale Malina v Malackách. V novembri
2008 nav‰tívilo plaveck˘ kurz 36 detí.

Údaje pre poukázanie 2% z dane za rok 2008
Právna forma: Obãianske zdruÏenie
Názov: Rodiãovské zdruÏenie pri Základnej ‰kole v Lozorne
Adresa: Staniãná 631, 900 55 Lozorno
IâO: 17319617 787
Bankové spojenie: 0182729803/0900
Údaje sú zverejnené aj na webovej stránke www.zslozorno.edupage.org
Gabriela Ondroviãová, rodiãovské zdruÏenie pri Z·

Vianoãné trhy v ‰kole
Jediné vianoãné trhy v Lozorne sme mohli nav‰tíviÈ 12. decembra 2008 v budove základnej ‰koly. Rodiãia, deti a v‰etci priatelia ‰koly si mohli kúpiÈ to, ão pre nich vyrobili deti so svojimi
uãiteºmi. Pohºadnice, svieãky, svietniky, medovníãky, vianoãné ozdoby boli vyrobené prevaÏne z jednoduch˘ch materiálov, no ‰ikovnosÈou detí a uãiteºov sa z nich podarilo urobiÈ originálne v˘robky. Vianoãná atmosféra, doplnená vianoãn˘mi koledami, predajom ãaju a koláãikov bola snahou na‰ej ‰koly spríjemniÈ predvianoãné obdobie a umocniÈ radosÈ z najkraj‰ích sviatkov v roku.
Zuzana Filasová

Vianoãná besiedka
Predvianoãn˘ zhon preÏívajú aj Ïiaci na‰ej ‰koly. Neupratujú
ani nenakupujú, ale pripravujú besiedku, ktorá je darãekom pre
rodiãov, aby ich pote‰ili spevom, vin‰ami i tanãekmi. Spokojní rodiãia ich za to odmenia potleskom.
Exkurzia na ãistiãke
DÀa 27. januára 2009 sme boli so Ïiakmi 8. triedy na exkurzii na âistiãke odpadov˘ch vôd v Lozorne. Bolo to veºmi zaujímavé. Dozvedeli sme sa mnoho o ãistení vody a o separovaní odpadu v obci. Sprevádzal nás pán starosta ªubomír Haramia.

Karneval v ‰kole
V piatok 13.februára 2009 sa na‰i ‰koláci veºmi te‰ili do ‰koly. Bol to posledn˘ vyuãovací deÀ pred prázdninami a tieÏ fa‰iangov˘ karneval. V telocviãni ‰koly mali zraz ‰a‰ovia, princezné,
kovboji, piráti, ale aj zvieratká a lesné víly. V‰etci spoloãne si zatancovali, ale aj zasúÈaÏili v rôznych zábavn˘ch súÈaÏiach.
Alena Cimbalová, uãiteºka Z·, Foto – archív Z·

Z jednoduch˘ch materiálov vznikli originálne v˘robky.
Foto – archív Z·

Na tohtoroãn˘ zápis do Z· , ktor˘ sa uskutoãnil 6. februára 2009,
pri‰lo 26 detí.
Foto – archív Z·
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Dokonãenie zo str. 1
– katastrofálne nízke predajné ceny obilia, ktoré nepokr˘vajú ani náklady na ich
dopestovanie v na‰om regióne
– nárast pohºadávok po lehote splatnosti (v niektor˘ch prípadoch aÏ o 5 – 7
mesiacov) za prenájom nebytov˘ch priestorov napr. firma xy nám dlhuje uÏ takmer 17
000 € (cca 500 000 Sk) a sú váÏne obavy
ãi táto pohºadávka bude uhradená.
Do konca februára sme sa snaÏili udrÏaÈ stav zamestnanosti, ako aj v˘‰ku priemern˘ch zárobkov, akoby Ïiadna kríza neexistovala, ãiÏe pracovníci PD Lozorno
nepociÈovali Ïiaden vplyv globálnej krízy.
BohuÏiaº po vyãerpaní v‰etk˘ch moÏností
a rezerv sme donútení vykonaÈ také opatrenia, aby nebol ohrozen˘ aspoÀ základn˘ chod druÏstva a to:
– obmedzenie pracovnej doby
– uvoºnenie z pracovného pomeru niektor˘ch „pracujúcich dôchodcov“
– maximálne úsporne opatrenia v oblasti spotreby energií, krmív a PHM
– na rie‰enie najnutnej‰ích prevádzkov˘ch problémov (aÏ pok˘m nedôjde k stabilizácii v národnom hospodárstve) bol zriaden˘ „Krízov˘ ‰táb“ z vedúcich pracovníkov vedenia PD Lozorno.
Ivan Polák, Country & General Manager, INERGY Automotive Systems Slovakia, s. r. o., Lozorno
Finanãná kríza nebola aÏ tak podstatná. Podstatná je následná globálna ekonomická kríza, zasahujúca v‰etky odvetvia celosvetovej ekonomiky. Ovplyvnila nás v˘razne tak, ako cel˘ automobilov˘ priemysel. Kríza sa dot˘ka kaÏdého jedného zamestnanca, poãínajúc operátorom na linke a konãiac vrcholov˘m manaÏmentom
spoloãnosti.
Vladimír Beãár, predseda finanãnej
komisie Obecného zastupiteºstva v Lozorne
Obecn˘ rozpoãet je kaÏdoroãne schvaºovan˘ zastupiteºstvom v novembri alebo
v decembri na nasledujúci rok. UÏ niekoºko rokov sa darí zostavovaÈ rozpoãet, kto-

Poìakovanie
jubilantovi
DÀa 18. januára
2009 sme mali v na‰om lozornianskom
kostolíku milú slávnosÈ. Ná‰ pán organista Ing. Ján Vlãek
mal ìakovnú svätú
om‰u pri príleÏitosti
krásneho Ïivotného
jubilea - 80 rokov.
Drah˘ ná‰ pán Vlãek, e‰te raz Vám
chceme i touto cestou poìakovaÈ za Va‰u
obetavosÈ pre na‰u farnosÈ, za Va‰e láskavé srdce pre kaÏdého a hlbokú vieru. Prajeme Vám do ìal‰ích rokov Ïivota veºa BoÏích milostí, pevné zdravie a ochranu Panny Márie.
Vìaãní farníci z Lozorna
Foto – archív
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r˘ zabezpeãuje beÏnú prevádzku obce
a umoÏÀuje vyãleniÈ 100 aÏ 133-tis. eur
(3 aÏ 4 mil. Sk) pre rozvojové programy.
MôÏeme povedaÈ, Ïe obec je sebestaãná.
Dve hlavné poloÏky príjmu obce, príjem
z podielov˘ch daní a príjem daní z nehnuteºnosti nám kaÏdoroãne rastú. Podielové
dane sú príjmom, ktor˘ závisí od poãtu
obyvateºov a od príjmov ‰tátu. V minulom
roku predstavovala ãiastka prijatá z podielov˘ch daní pribliÏne 166 eur (5000 Sk) na
obyvateºa a spolu pre obec 500-tis. eur (15
mil. Sk). DaÀ z nehnuteºnosti nám rastie
hlavne roz‰irovaním sa priemyseln˘ch
parkov pri diaºnici. Pri dobudovaní parkov
tak, ako sú schválené v územnom pláne
obce, oãakávame príjem dane z nehnuteºnosti na úrovni 430 aÏ 465-tis. eur (13 aÏ
14 mil. Sk).
Ideálny stav pre ná‰ rozpoãet je v‰ak
ohrozen˘. NemôÏeme si nev‰ímaÈ dôsledky krízy, ktorá veºmi ‰iroko ovplyvÀuje ekonomiku a hospodárstvo a dot˘ka sa aÏ jednotlivcov, zníÏením príjmov, stratou zamestnania a podobne. Dnes nevedia odborníci
urãiÈ dæÏku, intenzitu a dopady tejto krízy.
Oãakáva sa v˘padok financií v príjmoch ‰tátu, ão sa urãite bude ‰tát snaÏiÈ premietnúÈ aj
do zníÏenia príspevkov z podielov˘ch daní
do rozpoãtov obcí a miest. Nevieme povedaÈ koºko, ale musíme rátaÈ, Ïe príjem nebude tak˘, ako sme v rozpoãte plánovali
na tento rok. Nevieme povedaÈ ak˘ dopad
bude maÈ kríza na firmy a spoloãnosti sídliace v na‰ich priemyseln˘ch parkoch.
Takto sa vyvíjajúca situácia nás núti
byÈ opatrn˘mi pri vynakladaní obecn˘ch
prostriedkov a byÈ pripravení prehodnocovaÈ v˘daje prakticky po cel˘ rok. Pre zastupiteºstvo bude veºmi dôleÏité hladaÈ kaÏdé
euro a kaÏd˘ cent, ktor˘mi by sme mohli
obecn˘ rozpoãet podporiÈ a zvaÏovaÈ kaÏd˘ jeden moment pri schvaºovaní v˘davkov z rozpoãtu.
Do uzávierky ãísla sa ostatné subjekty
z rôznych dôvodov nevyjadrili. Poºnohospodárskemu druÏstvu, firme Inergy a finanãnej komisii ìakujeme za spoluprácu.
Ich ochotu si váÏime.
Redakcia

Z histórie

●

Projekt Záhumenice
pokraãuje
I keì kríza zniÏuje poãet projektov,
ktoré sa plánovali realizovaÈ a developeri
od mnoh˘ch stavebn˘ch projektov odstupujú, projekt v˘stavby rodinn˘ch domov
s obãianskou vybavenosÈou na Záhumeniciach v Lozorne beÏí a pripravuje sa na realizáciu. Dokonãujú sa posledné v˘kupy
pozemkov, ãaká sa na uzatvorenie kontraktu s Cirkevnou obcou v Lozorne, rokovania sú v poslednom ‰tádiu. V krátkej dobe príde k vyplateniu záloh za pozemky
a je predpoklad, Ïe do konca mája budú
zrealizované v‰etky platby. ZároveÀ beÏia
projektové prípravy i proces schvaºovania
územného rozhodnutia.
Oãakávame e‰te v tomto roku vybudovanie inÏinierskych sietí a komunikácii.
Royal Invest s.r.o., Bratislava

SPOLOâENSKÉ
OKIENKO
Potrebujú koãík
Hujsová Ema
NiÏÀanská Nata‰a
Haramia Juraj
·urina Oliver
Draho‰ Filip
Orí‰ková Lea
Hrehorovsk˘ Patrik
Jochimová Nela
Miadiková Simona

Povedali si „áno“

Michal Stolár a Ivana ·edivá

Na poslednú cestu sa vydali
Fabianová Ida
Brindzíková Mária
Klímová Helena
Kopáã Jozef
Zavagyel ªudovít

75 r.
88 r.
76 r.
74 r.
55 r.

Aktuálny poãet obyvateºov
2888
k 27.2.2009

Z histórie ● Z histórie ● Z histórie ● Z histórie

●

Z histórie

Hasiãi hºadajú nasledovníkov – I. ãasÈ
V roku 2010 oslávi Dobrovoºn˘ obecn˘ hasiãsk˘ zbor v Lozorne 120. v˘roãie svojho zaloÏenia.
Dobrovoºn˘ obecn˘ hasiãsk˘ zbor je najstar‰ou záujmovou organizáciou v na‰ej
obci. O jeho zaloÏení sa doãítame v miestnej kronike uÏ v roku 1890. Zakladateºom zboru bol notár pán Homoky, ktor˘ ho viedol do roku 1896. Do vypuknutia prvej svetovej
vojny v roku 1914 sa v jeho vedení vystriedali páni Schlesinger, Vari Valent, Anton Brener. V rokoch 1919 – 1934 stál na ãele zboru pán ·tefan Minaroviã, dedo stolára pána
Michala Minaroviãa. V roku 1934 ho nahradil pán Varin Jáno‰. Neskôr sa vo vedení vystriedali viacerí ãlenovia. Od roku 1981 aÏ do roku 2004 sa stal veliteºom pán Karol Komínek, ktor˘ je aj zaslúÏil˘m ãlenom Dobrovoºnej poÏiarnej ochrany SR. Tieto mená
spomíname preto, lebo boli veliteºmi zboru dlh‰í ãas.
V roku 1920 kúpil zbor hasiãskú zástavu. Stuhu na Àu kúpila slobodná mládeÏ, ktorá sa
stala zároveÀ krstn˘m zastupiteºom. Vysviacka zástavy bola 30. augusta 1920. AÏ do roku
1924 vlastnil hasiãsk˘ zbor malú ruãnú striekaãku, kedy ju nahradila modernej‰ia od firmy
Stratílek z Vysokého m˘ta. Zboru ju odovzdal sám majiteº firmy. Táto striekaãka je do dne‰ného dÀa funkãná a zbor sa s Àou zúãastÀuje súÈaÏí. V roku 1941 získali hasiãi motorovú
Pokraãovanie na str. 13
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Informatizáciu obce si obãania zaslúÏia
Mal ambíciu ovplyvÀovaÈ dianie v Lozorne. Momentálne rozbieha podºa neho kºúãov˘ projekt obce – informatizáciu. On-line
samospráva je budúcnosÈou moderného spravovania obce a LozorÀania si ju podºa neho zaslúÏia. Juraj Folt˘n (39), poslanec
a predseda ‰kolskej a ‰portovej komisie obecného zastupiteºstva.

Problém, ktor˘ vnímam ako veºmi dôleÏit˘ a ovplyvÀujúci
kvalitu Ïivota v obci je jej informatizácia. Projekt informatizácie,
ktor˘ vediem, bol v schválen˘ v zastupiteºstve a vznikla aj komisia, ktorá sa mu venuje. Je otvorená a preto vyz˘vam kaÏdého, kto
má v tejto oblasti dobré nápady a chuÈ ich v Lozorne zrealizovaÈ,
nech sa ozve: Môj kontakt: foltyn@asep.sk, 0903 269 639.
Odkedy Ïije‰ v Lozorne?
Si predsedom ‰kolskej a ‰portovej
Narodil som sa v Bratislave, no môj
komisie. âo je jej náplÀou?
otec i star˘ otec pochádzajú z LozorMládeÏ kaÏd˘ z nás vníma ako buna. Îijem tu 15 rokov.
dúcnosÈ. Keì zabezpeãíme slu‰nú buAké je Tvoje vzdelanie a zamestdúcnosÈ mlad˘m, vyrastú z nich slu‰ní
nanie?
ºudia, na ktor˘ch sa budeme môcÈ spoVysokú ‰kolu som nedokonãil. PraºahnúÈ. Úlohou komisie je preto spájaÈ
cujem ako obchodn˘ riaditeº firmy ASEP,
‰koly, materské centrum, ‰portové ods.r.o., Bratislava, ktorá je Premier, teda
diely s obecn˘m zastupiteºstvom. Podánajlep‰ím partnerom spoloãnosti XevaÈ návrhy ãlenov komisie a pomáhaÈ
rox.
zabezpeãovaÈ ich ãinnosÈ. Po dvoch roPredstav nám svoju rodinu.
koch práce komisie vnímam potrebu
Mám dvoch synov, Jakuba (15) a Sadialógu zriaìovateºov spomínan˘ch submuela (2). ManÏelka Adriana je oãnou
jektov s obãanmi v záujme zlep‰enia
lekárkou tu v Lozorne a poslankyÀou
ich fungovania. Ak majú obãania nejaVy‰‰ieho územného celku (VÚC) Bratiké problémy, ãi návrhy t˘kajúce sa sposlavsk˘ kraj.
Juraj Folt˘n vyz˘va aktívnych obãanov, aby sa zapojili mínan˘ch organizácii, nech ma pokojA ão koníãky?
do informatizácie obce alebo do konkurzov na riaditeºov ne kontaktujú. Príkladom takéhoto diaVoºn˘ ãas a iné aktivity sú u mÀa materskej a základnej ‰koly.
Foto – Dana Ru‰inová lógu je iniciatíva manÏelov Studen˘ch
dnes spojené s v˘chovou môjho dvojna zlep‰enie vyuãovacieho procesu
roãného syna, ktorému je podriaden˘. Rád sa venujem záhradke,
v ‰kole, ktorú si veºmi váÏim. VyuÏijem tento priestor tieÏ na v˘motorizmu, zahrám si tenis a pravidelne futbal. Informaãné techzvu k aktívnym obãanom, aby sa prihlásili do v˘berov˘ch konanológie sú mi koníãkom aj prácou.
ní na riaditeºa Z· i M·, ktoré ãoskoro vyhlásime.
Ak˘m Ïivotn˘m krédom sa riadi‰?
Aké je ‰kolstvo a ‰port v Lozorne v porovnaní s okolit˘mi obNikomu nerob niã, ão nechce‰, aby on robil tebe.
cami?
Odkedy si poslancom a preão?
Nemám morálny nárok hodnotiÈ úroveÀ ná‰ho ‰kolstva. ProbPoslancom som od roku 2006. Videl som v tom moÏnosÈ
lém vidím najmä v tom, Ïe je to najmenej ohodnotená ãinnosÈ
ovplyvÀovaÈ beh obecného diania. KeìÏe potenciál obce vytvára
ãloveka a uÏ vôbec nie komerãná. Poslanci na zaãiatku volebnénad‰tandardné Ïivotné podmienky a predpoklad dobrého Ïivota
ho obdobia deklarovali podporu na vyrie‰enie nad‰tandardného
obyvateºov, vnímal som ako kaÏd˘ rezervy, ktoré tu sú. Nakoºko
ohodnotenia uãiteºov v ‰kole. TieÏ sme diskutovali o vízii preobecné zastupiteºstvo je zloÏené z poslancov v produktívnom vestavby dielní na bytové jednotky pre uãiteºov. V‰etky tieto aktiviku, ktorí chcú pre obec nieão spraviÈ, vnímal som prácu poslanca
ty zastavila finanãná kríza. Verím, Ïe sa k tejto problematike vráako v˘zvu.
time e‰te v tomto volebnom období.
âo si ako poslanec chcel urobiÈ a ão sa Ti podarilo?
ZároveÀ sa snaÏím preverovaÈ moÏnosti financovania niektoNie je jednoduché si na zaãiatku volebného obdobia urãiÈ, ão
r˘ch aktivít vzdelávania cez eurofondy, mimovládne organizácie
chcem spraviÈ. Stal som sa koordinátorom tvorby Programu hosa v neposlednom rade získaÈ podporu od Bratislavského VUC.
podárskeho a sociálneho rozvoja obce (Viac o Programe nájdete
V Lozorne je krásny ‰portov˘ areál. Aktivity nekomerãného ‰porv Spravodaji 1/2008). Mojou úlohou bolo zosúladiÈ poÏiadavky
tu sú na veºmi vysokej úrovni. VáÏim si iniciatívu poslancov vyposlancov a agentúry Stengl Consulting, Bratislava, ktorá ho pre
ãleniÈ finanãné prostriedky z rozpoãtu na podporu mládeÏnícnás vypracovala. Neskôr som koordinoval vypracovanie Ïiadosti
keho ‰portu, ão je v porovnaní s okolit˘mi obcami nad‰tandard.
o poskytnutie finanãn˘ch prostriedkov na dostavbu a zariadenie
Pre vedenie klubov treba maÈ zvlá‰tny osobn˘ entuziazmus. ObKultúrneho centra z Nórskych fondov, s ktorou nám tieÏ pomáhadivujem predsedov klubov. Problémom mládeÏníckeho ‰portu je
la spomínaná firma. Îiaº, kvôli lokalite blízko Bratislavy sme
v‰eobecne malá ochota mládeÏe venovaÈ sa pohybovej kultúre.
skonãili aÏ na 23. mieste a peniaze sme nezískali.
(dr)

Z histórie ● Z histórie ● Z histórie ● Z histórie ● Z histórie ● Z histórie ● Z histórie ● Z histórie ● Z histórie
Dokonãenie zo str. 12
striekaãku. V roku 1957 bola odsúhlasená v˘stavba novej hasiãskej
zbrojnice, ktorá bola daná do uÏívania v roku 1959. Potom zbor dostal automobilovú striekaãku Praga RN 16 vyrobenú v roku 1953,
ktorá je dodnes schopná zásahu. Od roku 1981 vyuÏíva zbor automobilovú striekaãku ‰koda 706 CAS 25, ktorá bola vyrobená v roku
1979. O túto techniku sa uÏ roky vzorne stará pán Anton Mikulá‰ek,
za ão mu bolo udelené najvy‰‰ie vyznamenanie zaslúÏil˘ ãlen Dobrovoºnej poÏiarnej ochrany SR. Popri technike pán Mikulá‰ek pomáha pripravovaÈ Ïiacku mládeÏ. Dokonãenie histórie lozornianskych hasiãov nájdete v ìal‰om ãísle.
Poz˘vame mládeÏ Lozorna, aby doplnila na‰e rady. Potrebujeme vás, aby sme vám mohli odovzdaÈ v‰etky tradície zboru, a aby
mal kto v nich pokraãovaÈ. Záujemcovia sa môÏu sa prihlásiÈ u veliteºa zboru alebo u predsedu osobne na adrese Kozinská 539 /51,
Lozorno alebo na telefónnych ãíslach 0905912976, 0915507684
a 02/65968339.
Jaroslav Urban st.,
predseda Dobrovoºného obecného hasiãského zboru
(II. ãasÈ histórie hasiãov v ìal‰om ãísle.)

Zakladajúci ãlenovia hasiãského zboru v Lozorne na konci 19.
storoãia.
Foto – archív hasiãského zboru
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·kola záhoraãtiny ● ·kola záhoraãtiny ● ·kola záhoraãtiny ● ·kola záhoraãtiny ● ·kola záhoraãtiny

Milí na‰i novousadení LozorÀania!
Zámerne pouÏívam toto oslovenie, lebo nasledujúca rubrika
je urãená práve Vám, ktorí ste sa pred krat‰ím ãi dlh‰ím ãasom
rozhodli usadiÈ v na‰ej obci. Zo srdca Vám Ïeláme, aby Va‰e nové
bydlisko zodpovedalo Va‰im predstavám, a aby ste mali veºa radosti pri spoznávaní tejto krásnej lokality a v‰etkého, ão k tomu
patrí. Chceli by sme Vám pri tom tro‰ku pomôcÈ a zmierniÈ „kultúrny ‰ok“ podmienen˘ najmä typick˘m záhoráckym náreãím.
V nasledujúcich ãíslach ná‰ho Spravodaja nájdete lekciu záhoráãtiny s mal˘m testom.
Tak veºa zábavy pri „aktivovaní“ mozgov˘ch buniek nov˘m
jazykom. Veì nie nadarmo sa hovorí: „Koºko jazykov ovláda‰, toºkokrát si ãlovekom!“
LEKCIA
Preãítajte si nasledovn˘ text:
Ked sme uÏ tak cestúvali za tú vodú a stanovaãkú (nemyslite
si, na‰a priehrada e‰ãe nebyua), dorazili sme na jedno místo.
Stmívauo sa a tak chuapi s dzetma fri‰ko stavjali stany a my Ïeny
sme richtovali veãeru. Chuapom byuo od smjadu dobré pivo, ale
dzeci p˘tali ãaj. Jedna moja kamo‰ka a mama dvoch dzecí sa
daua ten ãaj na mauém plynovém variãi varit pro ‰ecky dzeci.
Ked uÏ byu skoro hotov˘, sypaua doÀho cukr, pom˘‰aua a uÏ kriãaua na dzeci. LenÏe cukr sa nejak neroztápjau a ãaj husteu. AÏ
potom jí to do‰uo. Do sáãku od cukru si doma nasypaua krupicu.
Ale za dva dni do‰li za nama dal‰í známí a donésli ze sebú
plnú kabelu turo‰iny. Veãer sme ju na ohni opekali a ‰eci sa sÀú
hoscili. Ale ráno, ked sme povylezali ze stanú nebyuo smíchu
konca. Huba ãerná, zuby ãerné. Turo‰ina urobiua svoje. E‰ãe dúho po tej príhodze si dzeci spomínali, jak mama uvariua krupicov˘ ãaj a jak sme ‰eci vypádali jak luciferové dzeci.
Rada 1.: Ak to na zaãiatku ide ÈaÏko, skúste poprosiÈ dobrého
suseda – domorodca, ãi by Vám s t˘m nepomohol.
Rada 2.: Ak to chcete skúsiÈ sami a ani po treÈom preãítaní ste
neporozumeli, pomôÏte si priloÏenou slovnou zásobou.
SLOVNÁ ZÁSOBA
– ked sme uÏ tak cestúvali za tú vodú – ãasto sme chodili k vode
– chuapi s dzetma fri‰ko stavjali stany – chlapi s deÈmi sa ponáhºali
postaviÈ stany
– chuap – chlap
– dzecko/dzeci – dieÈa/deti
– chuapom byuo od smjadu dobré pivo – chlapom staãilo iba pivo
– daua sa varit ãaj pro ‰ecky dzeci – varila ãaj pre v‰etky deti
– sypaua doÀho cukr – osladila ho
– kriãaua na dzeci – zavolala deti
– ãaj husteu – ãaj bol ak˘si hust˘
– aÏ potom jí to do‰uo – o chvíºu to pochopila
– donésli ze sebú – priniesli nám

Na‰i záchrancovia
V tomto roku sa opäÈ zi‰li ºudia, ktorí nezi‰tne darovali kus seba,
i keì vedia, Ïe sa im obdarovan˘ za ich ãin nikdy nepoìakuje, pretoÏe svojho záchrancu nepozná. Aj tak vÏdy prídu a pri‰li aj 16. 1. 2009
do Klubu dôchodcov. Patrí im právom aj na‰e srdeãné poìakovanie.

Kocian Miroslav
Cabadaj Stanislav
Halinár Peter
Krejãi Martin
Krejãiová Viera
Krajãoviãová ªubica
Kotesová Miroslava
Jurov˘ch Juraj
Mihaloviãová Dagmar
Brezina Ivan st.
Brezina Ivan ml.
Fabian Vladimír
Ga‰paroviã Milan
Rybár Jozef ml.
·imoniã Peter ml.
Mackoviãová Lenka
Kubenko Tibor st.
Gecler Jozef ml.

Minaroviã Miroslav
Matejoviã Jozef
Lehman Fedor
Poncer ªubomír
Lehmanová Edita
Sirotová Oºga
Morávek Milan
Bordáã Rudolf
Kubenková Svetlana
Kubenko Tibor ml.
·imeková Jana
Lacková Michaela
Láni Luká‰
Suchár Marian
·imek Igor ml.
Hurban Milan
Rusnák Miroslav
Cehlárik Jozef

– plnú kabelu turo‰iny – plnú ta‰ku kukurice
– ‰eci sa sÀú hoscili – nepohrdol nikto
– nebyuo smíchu konca – nemohli sme zastaviÈ smiech
– huba ãerná, zuby ãerné – celé ústa, vrátane zubov sme mali ãierne
– turo‰ina urobiua svoje – príãinou bola kukurica
– e‰ãe dúho po tej príhodze – dávno po tejto udalosti
GRAMATIKA
Minul˘ ãas – základné slovesá
Mnet – maÈ
Byt – byÈ
Jednotné
MnoÏné
Jednotné
MnoÏné
ãíslo
ãíslo
ãíslo
ãíslo
1. mneu sem
mneli sme
1. byu sem
byli sme
2. mneus
mneli ste
2. byus
byli ste
3. mneu/mneua
3. byu/byua/byuo Byli
/mneuo
Mneli
CVIâENIA
1. cviãenie
VyskloÀujte nasledovné slovesá v minulom ãase:
Dojít
Robit
Stavjat
Kriãat
2. cviãenie
DoplÀte sloveso v správnom tvare.
Na‰a priehrada ........................ (byÈ) postavjaná v roku 1985.
S ãernú hubú ........................ (vyzeraÈ) jak luciferové dzeci.
Na túto príhodu si kaÏd˘ e‰ãe dúho ........................ (spomínaÈ).
Gratulujeme, prvú lekciu máte úspe‰ne za sebou. Zdalo sa
Vám to jednoduché? Nasledovn˘ test Vám ukáÏe, ãi e‰te potrebujete ìal‰ie lekcie. Na otázku odpovedajte iba áno-nie. Odpovedajte ão najr˘chlej‰ie. Potom si pozrite priloÏenú slovnú zásobu
pod textom a znova sa vráÈte k testu. Ak po pre‰tudovaní slovnej
zásoby svoje odpovede nezmeníte, ìal‰ie lekcie uÏ nepotrebujete a môÏete sa smelo naz˘vaÈ Záhorákom.
TEST
Vyh˘báte sa rigólom?
B˘váte ãasto nadrcman˘?
PouÏíváte cvérnu?
Máváte plné tegeze?
Zvyknete si po‰ãávat?
Sú va‰e pahnosty duch‰í ne‰ ãangále?
Smeknete, ked Vám neco Va‰a Ïena/Vá‰ mu‰ narídzí?
Zvyknete si obãas popletkovat?

nó
nó
nó
nó
nó
nó
nó
nó

né
né
né
né
né
né
né
né

SLOVNÁ ZÁSOBA
1. priekopa, 2. nahnevan˘, 3. niÈ, 4. vrecká, 5.poÏiãiavaÈ si, 6.
nechty nohy, 7. vyskoãiÈ, 8. poklebetiÈ
Vlasta Miklo‰ová, uãiteºka záhoráãtiny

Termíny zasadnutí obecného
zastupiteºstva v r. 2009
Zasadnutia sú verejné a konajú sa na Obecnom úrade v Lozorne vÏdy vo ‰tvrtok o 9:00.
(vh)
Január
Február
Marec
Apríl

29.1.
26.2.
26.3.
30.4.

Máj
Jún
Júl
August

28.5.
25.6.
30.7.
27.8.

September
Október
November
December

24.9.
29.10.
26.11.
17.12.

Tradiãné recepty ● Tradiãné recepty ● Tradiãné recepty

·i‰ky
250 g hladkej muky
250 g celozrnnej muky
1 kocka kvasníc

4 PL medu
1 vajce
1,5 dcl mlieka

Zo v‰etk˘ch surovín vypracujeme vláãne cesto. Necháme na
teplom mieste kysnúÈ asi hodinu. Potom vyvaºkáme a vykrojíme
‰i‰ky, ktoré necháme e‰te asi 15 minút kysnúÈ. Potom vypráÏame
na oleji z oboch strán do ruÏova.
Lucia Haráková
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Tvrdá zimná príprava

Rybári v zime

Po troch mesiacoch pln˘ch futbalu sa na‰e muÏstvá doãkali
zaslúÏeného oddychu. Jesenná ãasÈ súÈaÏí, v ktor˘ch úãinkovali,
bola z hºadiska mládeÏníckych muÏstiev na dobrej úrovni. Tréneri jednotliv˘ch tímov majú na ãom stavaÈ a v zimnej príprave
pripraviÈ svoje tímy tak, aby mohli ão najlep‰ie súperiÈ so svojimi rovesníkmi.
Dorast skonãil po polovici súÈaÏe na peknom 6. mieste, Ïiaci a prípravka zhodne na 7. mieste. Seniori zaostali za oãakávaním nie tak herne, ako skôr bodovo. Niekedy ch˘balo trocha ‰Èastia, inokedy zasa viac rozvahy a kºudu. To v‰etko sa podpísalo aj pod 10. miesto v tabuºke.
Bolo na tréneroch, hráãoch a funkcionároch, aby pripravili ão najlep‰ie podmienky na kvalitnú zimnú prípravu a v jarnej polovici súÈaÏe ukázali, Ïe netreba nad nimi lámaÈ palicu.
Veríme, Ïe aj vìaka tvrdej tréningovej práci presvedãia svojou
hrou alebo bodov˘m ziskom, Ïe stále majú divákom ão daÈ.
V priebehu januára a februára 2009 sa seniori zúãastnili tradiãného turnaja na umelej tráve a Ïiacke muÏstvá sa predstavili
na halovom turnaji v Malackách. Star‰í Ïiaci skonãili na 6. mieste, ãím zopakovali svoje umiestnenie z minulého roka. Najlep‰ím strelcom ná‰ho muÏstva bol Luká‰ Jáno‰. Dorast skonãil na
4. mieste a najlep‰ími strelcami boli Jakub Rybár a Jakub Hanák.
Prípravka a seniori svoje turnaje e‰te hrajú. Seniori sú na najlep‰ej
ceste k postupu do semifinále a prípravka je momentálne v turnaji na 7. mieste. SúÈaÏe sa rozbehnú v marci a apríli. V‰etci pevne veríme, Ïe v jarnej ãasti nám na‰i futbalisti spravia ão najviac
radosti a to od t˘ch najmen‰ích aÏ po seniorov. Îeláme na‰im
hráãom, fanú‰ikom a priateºom, aby sme sa mohli na jar stretnúÈ
na dobrom futbale.
V˘bor futbalového zväzu

Január, február a marec b˘vajú pre mnoh˘ch rybárov pôstne
mesiace. Platí zákaz lovu r˘b na pstruhov˘ch vodách a kaprové
vody b˘vajú väã‰inou pokryté ºadom. Aj na‰a priehrada je od
konca minulého roka zamrznutá. V posledn˘ deÀ minulého roku
rybári presekaním diery do ºadu zamkli symbolick˘m kºúãom
vodu pre rok 2008. V t˘chto zimn˘ch mesiacoch sa viac venujeme brigádam na priehrade, hodnoteniu uplynulej sezóny a aj
údrÏbe rybárskeho náãinia. Je to aj ãas na zaplatenie ãlensk˘ch
príspevkov a úlovkov˘ch lístkov na rok 2009. Prebiehajú aj ‰kolenia a ãlenské schôdze v miestnych organizáciách Slovenského
rybárskeho zväzu (MO SRZ).
V˘bor MO SRZ Lozorno usporiadal 22. februára 2009 ãlenskú schôdzu. Bolo pozvan˘ch 238 ãlenov a zúãastnilo sa jej 136.
Je ‰koda, Ïe veºa rybárov sa ãlenskej schôdze nezúãastní, aj keì
je to jedna z troch povinností rybára. Do budúcnosti sa uvaÏuje
o sankcionovaní nedodrÏania tejto povinnosti. Na‰a organizácia
je poãtom ãlenov najväã‰ia dobrovoºná organizácia v obci a mrzí
nás, Ïe uÏ dobr˘ch pár rokov sa na‰ej schôdze nezúãastÀuje nikto z obecného zastupiteºstva. Na otázky okolo búd, dlhodobého
stanovania, jazdenia autami aÏ k vode a podobne nemá rybárom
kto odpovedaÈ.

Príìte povzbudiÈ hádzanárov
HC Tatran Stupava a Tatranãek minihádzaná organizuje
29.-31. mája 2009 druh˘ roãník medzinárodného minihádzanárskeho turnaja Play minihandball 4+1 a turnaja mlad‰ích Ïiakov/Ïiaãok 6+1. Je to jedineãn˘ turnaj na Slovensku, ktor˘ má
za úlohu spopularizovaÈ minihádzanú a mládeÏnícku hádzanú. Organizátori veria, Ïe turnaj bude ozdobou a pomôÏe trénerom motivovaÈ deti k tomuto dynamickému ‰portu. Nie je to
len klasick˘ turnaj, ale zábava a kopec prekvapení, ktoré patria k ‰portu. LozorÀania sa predstavia v muÏstve Z· Tatranãek
Lozorno v 2 kategóriách: Chlapci a dievãatá minihádzaná 4+1
- hráãi narodení 1998/1999 a hráãi narodení 2000/2001.
Hºadáme trénera alebo trénerku pre mal˘ch nádejn˘ch hádzanárov. Vítaní sú i b˘valí hádzanári, hádzanárky. Záujemcovia
hláste sa na 0903 673 029 alebo michal.dano@gmail.com.
(zf)

Plány na rok 2009
1. mája usporiadaÈ rybárske preteky pre dospel˘ch
2. mája usporiadaÈ detské rybárske preteky
júl 2009 usporiadaÈ rybárske hody
priebeÏne:
– udrÏiavanie poriadku na VN Lozorno
– usporiadaÈ ‰kolenie mlad˘ch rybárov a zaloÏiÈ krúÏok mlad˘ch rybárov
– vyrobiÈ a osadiÈ do vody hniezda potrebné na v˘ter zubáãa
V t˘chto chvíºach sa príroda pomaly zaãína prebúdzaÈ zo
zimného spánku a ryby hºadajú vhodné a pokojné miesta na neresenie. Nepla‰te ich zbytoãne hlukom okolo vody a udrÏujte poriadok, ktorí lozornianski rybári urobili poãas brigád.
Ladislav ·tefek, predseda MO SRZ

Va‰a tvorba ● Va‰a tvorba ● Va‰a tvorba ● Va‰a tvorba

BáseÀ krásy
Niekedy mi lásku dá‰,
niekedy ma nahnevá‰,
v kaÏdom prípade si tá,
ktorá si zaslúÏi hodnosÈ paladina.
Krásna si ako kvet,
v ústach vie‰ maÈ aj med.
Mali by nad Tebou nosiÈ baldach˘n,
ktor˘ by voÀal ako rozmarín.
V‰etk˘ch oãarí‰ úsmevom krásnym,
‰aty zvodné nahodí‰.
Pery natrie‰ rúÏom ãervenkast˘m,
kaÏdého hneì obmäkãí‰.
Na záver uÏ len jedno poviem,
nebudem sa s t˘m moc ponáhºaÈ.
KaÏd˘m slovom Tvojím zmúdriem,
a stále Ëa budem ºubu‰kaÈ.
Jakub Hurbaniã,
Ïiak 7.A. Cirkevnej základnej ‰koly v Malackách

Na konci roka rybári zamkli symbolick˘m kºúãom vodu pre rok
2008.
Foto – archív rybárov
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Stolní tenisti vedú súÈaÏ

Turisti sa ‰kolia

Ako kaÏd˘ rok usporiadal ná‰ stolnotenisov˘ oddiel v decembri 2008 tradiãn˘ Vianoãn˘ turnaj v stolnom tenise, na ktorom sa
zúãastnilo 32 hráãov. Boli rozdelení do dvoch kategórií - registrovaní a neregistrovaní hráãi. Zúãastnili sa hlavne hráãi z usporiadajúceho oddielu a z okolit˘ch obcí. V kategórii neregistrovan˘ch
mal turnaj za cieº daÈ príleÏitosÈ zahraÈ si aj rekreaãn˘m hráãom
a takto spopularizovaÈ tento pekn˘ ‰port. V˘sledky v oboch kategóriách boli nasledovné:

V‰etci finalisti obdrÏali víÈazné poháre a diplomy, víÈaz registrovan˘ch hráãov získal putovn˘ pohár. Turnaj mal dobrú spoloãenskú úroveÀ. Touto cestou ìakujeme organizaãnému v˘boru z radov na‰ich hráãov a tieÏ v˘boru ·K Lozorno za vytvorené podmienky.
DruÏstvo Ïiakov pod vedením p. Jozefa Keleãína ‰tartuje v III.
lige okresov Senica, Skalica Malacky. Na‰i Ïiaci po prvej polovici súÈaÏného roãníka 2008/2009 vedú uvedenú súÈaÏ bez straty
bodu. Káder tvoria Kristián Kovaniã, Rastislav Stríbrnsk˘, Jakub Marek, Teodor Maru‰ák, Samuel Rusnák, ·imon Rusnák, Luká‰ Karoviã, Juraj Hejda, Tomá‰ Hájek, Michal Vlãek, Alexej Vlãek.
Rudolf Sirota, predseda stolnotenisového oddielu

DÀa 28. septembra 2008 sme absolvovali túru zo Smoleníc cez
Záruby, zrúcaninu hradu Ostr˘ kameÀ aÏ do Plaveckého Petra.
O dva t˘Ïdne neskôr sme uskutoãnili prechod spod Pezinskej Baby,
cez Rybníãek, Kamennú bránu, Troch jazdcov, rozhºadÀu Homoºu
na Zochovu chatu. Zaãiatkom novembra sme pre‰li z Pezinskej Baby cez Ko‰ariská do Lozorna. Autobus, ktor˘m sa na tieto túry i‰lo,
bol vÏdy naplnen˘. Túry absolvujeme za kaÏdého poãasia, i keì pr‰í
a na chodníkoch je veºa blata alebo snehu. Lozornianski turisti sú totiÏ dobre vystrojení a hlavne odolní v kaÏdom poãasí.
V dÀoch 12. a 18. novembra 2008 sa uskutoãnilo ‰kolenie
vysokohorsk˘ch turistov. Traja vysokohorskí in‰truktori a jeden
lektor nás uãili, ako sa bezpeãne pohybovaÈ vo vysok˘ch horách
– zdolávanie prekáÏok, techniky lezenia cez skaly, snehové polia,
ako ão najpresnej‰ie odhadnúÈ poãasie, ako sa správne obliecÈ
a vystrojiÈ, ako sa pred túrou informovaÈ, ãi sú chodníky, ktoré
chceme pouÏiÈ schodné a ako v prípade nepredvídanej udalosti
kontaktovaÈ záchrann˘ systém. V praktickej ãasti nás uãili pouÏívaÈ horolezecké pomôcky, ktoré nám pri v˘stupoch pomôÏu bezpeãne zdolávaÈ vybrané cesty. Tieto ‰kolenia budú pokraãovaÈ.
Na Silvestra sa uskutoãnil tradiãn˘ v˘stup na Skalu aj pre verejnosÈ. Bol spojen˘ s obãerstvením, silvestrovskou kapustnicou,
varen˘m vínkom i so spevom pri harmonike.
V januári 2009 sme mali v˘roãnú ãlenskú schôdzu. Momentálne má ná‰ oddiel 106 ãlenov. Na prelome januára a februára
sme sa zúãastnili Slovenského zimného zrazu turistov v Pre‰ove.
Tu sme absolvovali kaÏd˘ deÀ 25 km dlhé túry na beÏkách, ako aj
pe‰iu turistiku. Vo februári pokraãovalo ‰kolenie vysokohorsk˘ch
turistov na Vysokej. Tento v˘stup sme absolvovali v maãkách a boli
sme istení sedaãkami, na ktor˘ch boli upnuté laná. Nacviãovali sa
pády v zasneÏenom teréne.
Alojz Dvoran, predseda turistického oddielu

Kategória registrovan˘ch - Peter Paulík, ·tefan Velschmidt, Branko Bernát, Rudolf Sirota (zºava).
Foto – archív oddielu

Na Silvestra sa uskutoãnil tradiãn˘ v˘stup na Skalu.
Foto – archív oddielu

Kategória neregistrovan˘ch
1. miesto
Húbek Patrik
2. miesto
Matejoviã Jozef
3. miesto
Zubko Juraj

Lozorno
Lozorno
Jablonové

Kategória registrovan˘ch
1. miesto
Bernát Branko
2. miesto
Paulík Peter
3. miesto
Sirota Rudolf

RohoÏník
Lozorno
Lozorno

Hºadáme mlad˘ch tenistov
Na‰i mladí tenisti sa pripravujú na letnú sezónu v tenisovej
hale v Zohore. Tento rok si vyskú‰ajú svoje tenisové umenie na‰i
star‰í i mlad‰í Ïiaci v súÈaÏiach Bratislavského kraja. V kategórii mlad‰ích Ïiakov nám na prihlásenie do súÈaÏe ch˘bal jeden hráã, preto
traja na‰i mladí tenisti posilnia tento rok druÏstvo Malaciek. Radi
by sme privítali v na‰om tíme chlapcov z Lozorna vo veku 9 aÏ 11
rokov, ktorí by posilnili na‰e druÏstvo a umoÏnili nám v budúcnosti vytvoriÈ tím len z odchovancov ná‰ho tenisového oddielu.
Touto cestou by som sa chcel poìakovaÈ v‰etk˘m, ktorí v minulom roku poskytli ná‰mu oddielu 2% zo svojich daní a pomohli
na‰im mlad˘m tenistom vytvoriÈ lep‰ie podmienky na zmysluplné
trávenie voºného ãasu. V prípade záujmu je moÏné aj v tomto
roku poskytnúÈ ná‰mu oddielu 2% z va‰ej odvedenej dane.
Kalendár tenisového oddielu na rok 2009
apríl - máj - jún SúÈaÏ druÏstiev mlad‰ích a star‰ích Ïiakov
18. júl
Turnaj Ïiakov o pohár „Majstra Lozorna“

júl - august
29. august
5. september
12. september
19. september

Turnaje v Malackách, Bratislave, Pezinku, Hamuliakove
Turnaj v dvojhre muÏov o „Majstra Lozorna“
Turnaj v ‰tvorhre dospelí a dieÈa
Turnaj v zmie‰anej ‰tvorhre
Turnaj v ‰tvorhre muÏov

Údaje pre poukázanie 2% zo zaplatenej dane.
Právna norma: Obãianske zdruÏenie
Názov: Tenisov˘ oddiel Lozorno
IâO: 31815120
Adresa: Staniãná 625, 900 55 Lozorno
Bankové spojenie: UniCredit Bank 1380572012/1111
ëal‰ie informácie získate na tel. ã. 0905 384365
Karol Ondroviã,
predseda tenisového oddielu
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