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zadarmo

V Lozorne sa dobre hrá

Zuzana Kronerová ako Shirley Valentine

Túto vetu často hovoria či už herci,
alebo muzikanti po odohratom divadle alebo koncerte v sále Centra kultúry Lozorno. Vedia oceniť výbornú
akustiku, príjemné prostredie, atmosféru a živé reakcie publika. A mňa to
nesmierne teší. Máme opäť za sebou
pár vydarených podujatí a mohli sme
zažiť naozaj zaujímavých hostí.
Vo februári k nám zavítala naša jedinečná slovenská herecká legenda – p.
Zuzana KRONEROVÁ a predviedla
svoj talent v hre Shirley Valentine.
Skoro dvojhodinovú „one woman show“
zvládla bravúrne a diváci si vychutnávali jej komediálno – dramatický talent a
vtipné monológy.
Začiatkom marca sa v Centre kultúry

rozozvučala
balalajka,
bajan a sálou sa niesol
nezameniteľný spev štyroch sólistov Donského
kozáckeho chóru. Na
svojom piatom európskom turné nám aj v Lozorne zaspievali piesne
rodného kraja a najznámejšie ruské piesne.
Niektoré si poslucháči v
sále zaspievali s nimi a
celá sála spievala pieseň
Na Kráľovej holi, ktorú
sa pre koncerty na Slovensku naučili. „Skutočne
vynikajúci koncert. Neviem, kedy som bol
naposledy na niečom takom krásnom.“ –
povedal pre Západoslovenskú televíziu,
ktorá robila z koncertu záznam, poslucháč z Lozorna.

Nezabudli sme ani na našich najmenších. Rozprávková nedele v marci aj v
apríli im priniesli divadielka, ktoré ich
nielen pobavili, ale aj všeličomu priučili. Napríklad predstavenie Zlatá rybka (v podaní Divadla zo šuflíka) im
ukázalo, že chamtivosť sa nevypláca a
človek by si mal vážiť aj to málo, čo poctivou prácou zarobí. Poučné aj pre nás
dospelých, nie?
Už teraz sa môžete tešiť na ďalšie zaujímavé podujatia, ktoré sú pre vás
pripravené. Viac sa dočítate v Spravodaji, na webe Lozorna, FB Centra kultúry a na plagátoch v obci.
Barbora Hurajová,
foto: Julo Nagy a Imrich Pluhár

Ďalšie marcové podujatie bolo kabaretné pásmo v štýle tridsiatych
rokov s názvom MELODY PERKELT. Za
sprievodu živej hudby
kapely Funny Fellows
v ňom vystúpila Anka
Šišková, Csongor Kassai a s kapelníkom Romanom Féderom nás
bavili vtipným slovom,
skvelou hudbou a peknými piesňami.
Sólisti Donského kozáckeho chóru

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

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

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

Roman Féder, Anka Šišková a Csongor Kassai pobavili nás i seba
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Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 25.1.2017
OZ v Lozorne schvaľuje zosobniť penále
vo výške 556,64 EUR starostovi obce a
vykonať zrážku zo mzdy do 28.2.2017.
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj obecného pozemku, určeného geometrickým plánom č. 35 931469- 360/2016
ako parcela registra „C“KN č. 672/57 v
celkovej výmere 25 m2 za cenu 1 EUR/
m2 v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov pre žiadateľa ZSD, a.s. Bratislava, zastúpeného
spol. EDWIN s.r.o. Bratislava za účelom
zriadenia rozvodnej skrine (kiosku)
spoločnosti ZSD, a.s. Bratislava.
OZ v Lozorne schvaľuje bezodplatné
zriadenie vecného bremena na časť
obecného pozemku, určeného geometrickým plánom č. 221/2016 ako diel 1
z parcely registra „E“KN č. 9303/101 v
celkovej výmere 8m2 za účelom napojenia na obslužnú komunikáciu a zriadenia prechodu, prejazdu a vedenia IS na
pozemky žiadateľa Ing. Jozefa Foltýna
a spol. J&F s.r.o. Bratislava v zastúpení
splnomocnenca Ing. Vladimíra Hudáka, bytom Pavla Horova 18, Bratislava.
OZ v Lozorne schvaľuje odkúpenie
časti obecného pozemku parcela reg.
„E“KN č. 6098/8 vo vlastníctve obce
Lozorno v celkovej výmere 110 m2 za
cenu 10 EUR/m2 ako priľahlú plochu v
zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov pre žiadateľku p.
Janku Frelichovú, trvale bytom Vazo-

vova 2758, Bratislava. Návrh uznesenia
hlasovaním neprešiel.
OZ v Lozorne schvaľuje odkúpenie
obecného pozemku, určeného geometrickým plánom č. 14023679-7/2016
ako parcela registra „C“KN č. 672/54
vo vlastníctve obce Lozorno v celkovej
výmere 31 m2 za cenu 10 EUR/m2 ako
priľahlú plochu, tvoriacu neoddeliteľnú
súčasť dvora v zmysle ust. § 9a ods. 8
písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
pre žiadateľku MUDr. Solomiu Karovičovú, bytom Zohorská č.8, 900 55,
Lozorno. Návrh uznesenia hlasovaním
neprešiel.
OZ v Lozorne schvaľuje odkúpenie časti obecného pozemku parcela registra
„E“KN č. 674 vo vlastníctve obce Lozorno v celkovej výmere 22 m2 za cenu 10
EUR/m2 ako priľahlú plochu, tvoriacu
súčasť predzáhradky v zmysle ust. § 9a
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre žiadateľov Ing. Miloša Poláka a manželku Evu Polákovú, bytom
Orechová č.4, 900 55, Lozorno. Návrh
uznesenia hlasovaním neprešiel.
OZ v Lozorne:
a) schvaľuje nákup kompostérov max. v
počte 350 ks v hodnote do 20 000 EUR
bez DPH aj s vykonaním osvety a zaškolením občanov;
b) poveruje starostu prípravou návrhu
na zmenu rozpočtu na najbližšie zasadnutie OZ.

OZ v Lozorne odročuje žiadosť Klubu
turistov Lozorno (KTL) o dotáciu na
vybudovanie rozhľadne v lokalite Skala
vo výške 60 000 EUR na základe schválenej dokumentácie a SP.
OZ v Lozorne schvaľuje predaj prebytočného majetku obce Lozorno priamym predajom, a to osobné motorové
vozidlo Škoda Fabia 1,2 HTP. Návrh
uznesenia hlasovaním neprešiel.
OZ v Lozorne schvaľuje zámer ZŠ Lozorno o rozšírenie kapacity ZŠ Lozorno
o dve triedy z dôvodu nárastu nových
žiakov.
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcela registra „C“ KN
č. 9308/124 - zast. plochy o výmere
30 m2 v celkovej sume 225,90 EUR,
určenej podľa znaleckého posudku č.
58/2015 z dôvodu nevyhnutnej plánovanej rekonštrukcie telesa hrádze VS
Lozorno pre žiadateľa Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Bratislava v
zmysle ust. §9a ods. 1 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov priamym predajom.
OZ v Lozorne schvaľuje negatívne stanovisko k výstavbe MAN Truck&Bus
centra v k.ú. obce Lozorno. Stanovisko
tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice
Príloha č. 1.

Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne –22.2.2017
Starosta obce Lozorno Ľubomír Húbek dňa 22.2.2017 po 30 min. v zmysle § 7 Rokovacieho poriadku OZ Lozorno skonštatoval, že sú na zasadnutí OZ prítomní 3 poslanci OZ, teda OZ nie je uznášania schopné, a tým zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne ukončil.

Tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne –21.3.2017
OZ v Lozorne poveruje vedením OZ
dňa 21.3.2017 poslanca Mgr. Ľuboša
Tvrdoňa.
OZ v Lozorne schvaľuje ako prísediaceho na Okresnom súde v Malackách p.
Martu Švajdlenkovú, bytom Lozorno,
Záhradkárska ul. 435/10.
OZ v Lozorne schvaľuje :
a) mesačnú odmenu hlavnej kontrolórke Obce Lozorno Ing. Anne Ševerovej v
zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990
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Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za kvalitné vykonávanie
pracovných činností vo výške 20 % z
mesačného platu, a to s účinnosťou od
1.4. 2017 t.j. prvýkrát za mesiac apríl
2017.
b) Ing. Anne Ševerovej, hlavnej kontrolórke Obce Lozorno, v zmysle § 18c ods.
5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
za kvalitné vykonávanie pracovných
činností v roku 2016 odmenu vo výš-

ke 10 % z mesačného platu hlavného
kontrolóra za obdobie 12 kalendárnych
mesiacov január až december 2016,
ktorá bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne .
OZ v Lozorne schvaľuje I. úpravu rozpočtu obce na r. 2017 v zmysle zák. č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
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dokončenie zo str. 2

Spoločenské okienko

OZ v Lozorne schvaľuje rozdelenie dotácii na r. 2017 nasledovne :
Žiadateľ

Navrhovaná výška dotácie v EUR

Mažoretky SOFFI

2 200,-

ŠK- futbalový oddiel

20 000,-

Zväz telesne postihnutých

1 600,-

Karate klub ZOKU

2 100,-

Klub turistov Lozorno

2 000,-

Komun. centrum Muškát - projekt VaDiDlo

700,-

ŠK - stolný tenis

500,-

ŠK - cvičenie žien

200,-

Tenisový oddiel

1 600,-

Lozorňáček – centrum detí a rodiny

500,-

Spolu

31 400,-

Zomreli
Štefan Hájek
Marián Štepánek
Imrich Požgay
Viera Minarovičová
Amália Lančaričová
Ján Turner

78 rokov
39 rokov
75 rokov
49 rokov
89 rokov
67 rokov

Čistili sme Lozorno
Začiatkom apríla prebehlo v našej obci Celoobecné jarné upratovanie s dobrou
cigánskou pečienkou a pitným režimom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ho zúčastnili
a ukázali tak, že im nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žijú.
Vlasta Hubková, Foto: Lucia Hájniková

Narodili sa
Terézia Gažíková
Marek Zeman
Teodor Végh

Brigády sa zúčastnili aj členovia Poľovného združenia Podhorie Lozorno

Ten, kto nečaká na obecnú brigádu
Pri pondelňajších babských túrach (bývalo nás 12) sme hovorili o tom, ako často
sme stretávali Vlada Bačeka, že vždy zberal pri cestách, či na kraji lesa odpad.
Často parčík pri bývalej predajni U Huťana dával do poriadku. On sám je zdatný
turista i športovec, ale predovšetkým miluje prírodu a poriadok v nej. Zoskočí
z bicykla a neváha zohnúť sa pre malý papierik. Je už známy tým, že vždy so
sebou nosí vrecia na odpad. Zaslúži si našu vďaku a uznanie!
T.M.

Doučovanie angličtiny
Ponúkam doučovanie AJ v Lozorne,
pre deti základných, stredných škôl a
dospelých (po dohode aj predškolákov). Pomôžem s prípravou na prijímacie skúšky, resp. maturitu, alebo s
konverzáciou.

Angličtinu som študovala 7 rokov v
Londýne, kde som absolvovala aj skúšky na úrovni FCE (B2) a CAE (C1).
Ponúkam trpezlivý individuálny
prístup ku každému, ale aj možnosť
doučovania vo dvojiciach.
Bližšie informácie na
t.č.: 0944 228 125

Darcovia krvi zo dňa
21.4.2017
Kocan Miroslav
Sládková Jana
Sirotová Jana
Kubová Alexandra
Bordáč Patrik
Tanka Štefan
Foltínová Zuzana
Rybár Jozef ml.
Rybárová Zuzana
Lehman Fedor
Drahoš Rasťo
Minarovič Miroslav
Gabriela Lacková Varsiková
Hrica Juraj
Velický Pavol
Všetkým zo srdca ďakujeme!
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Pripomenuli sme si
Pri príležitosti výročia oslobodenia Lozorna Sovietskou
armádou bol starosta 4.apríla 2017 položiť kvety pri pomníku na Rusnákoch a zaspomínať si na našich padlých
hrdinov.

V druhej polovici roka 2017 bude Lozorno nakupovať ďalšie
kompostéry. Domácnosti, ktoré doposiaľ nepožiadali o kompostér sa tak budú môcť nahlásiť na obecnom úrade. O tejto
aktivite bude obecný úrad občanov včas informovať.
www.komposter.sk, www.menejodpadu.sk

Foto: B. Hurajová

Lozorno pokračuje v
kompostovaní
Projekt domáceho kompostovania v našej obci pokračuje ďalšími aktivitami. Pripomeňme si, že v júni v roku 2016 prebehla analýza odpadu. Počas nej sme zistili, že z celkového
množstva skúmaného komunálneho odpadu je možné skompostovať 56,40 % odpadu. Záhradná zeleň v časti Lozorna za
železnicou tvorila 37,52 % komunálneho odpadu, kuchynský
reštauračný odpad (t.j. odpad z prípravy jedál) tvoril 18,88
% komunálneho odpadu (tzn. šupky zo zeleniny, škrupiny
z vajec, nedojedené ovocie a pod.) Po týchto výsledkoch sa
naša obec rozhodla zahájiť projekt domáceho kompostovania, ktorý má za cieľ odstrániť bioodpady z nádob na komunálny odpad.
Prednedávnom prebehli v našej obci podporné edukatívne
prednášky s pánom Moňokom (Priatelia Zeme – SPZ), ktorý
sa dlhodobo venuje problematike predchádzania vzniku odpadov práve domácim kompostovaním. Na prednáškach sa
obyvatelia obce mohli dozvedieť, aký je význam kompostovania a ako majú správne kompostovať. Nezabudlo sa ani na
praktické informácie čo patrí a nepatrí do kompostéra.
V najbližších mesiacoch našich obyvateľov čaká osvetová
aktivita „od domu k domu“, počas ktorej sa jednotlivé domácnosti môžu osobne stretnúť s odborníkmi na kompostovanie a priamo sa informovať na konkrétne otázky z praxe.
Napríklad, ako správne umiestniť kompostér na záhradu, ako
dosiahnuť čo najlepšiu kvalitu kompostu či ako využiť kompost v záhrade.
Obec taktiež plánuje spustiť zaujímavú súťaž Nádoba bez
bioodpadu, v ktorej môžu zúčastnené domácnosti získať
hodnotné a užitočné ceny.
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Do kvalitného kompostu môžete pridať skoro všetky organické odpady z dvora, záhrady aj domácnosti. Ideálna je čo
najrôznorodejšia zmes materiálov.
Čo patrí do kompostu: všetok záhradný odpad ako: tráva,
lístie (POZOR: s orechovým lístím radšej opatrne), seno,
slama, burina, piliny, drevná štiepka, hlina, odrezky z viniča, VYCHLADNUTÝ popol a uhlie z dreva
Kuchynský odpad: káva, čajové vrecúška, podrvené škrupiny z vajec, bioodpad z kuchyne (šupky zo zeleniny a ovocia - aj citrusové plody), papierové vreckovky, podrvené
orechové škrupiny atď. Zvyšky varených jedál sa odporúča
dávať len v malých množstvách. Zmiešajte ich s väčším
množstvom suchého materiálu.
Do kompostéra môžete dávať aj trus bylinožravých zvierat
( POZOR!: takže žiadne psie a mačacie výkaly nesmú ísť do
kompostu, znehodnotili by ho).
Čo nepatrí do kompostu: zvyšky mäsa, ryby, mliečne
výrobky, sklo, plasty, kovy, textil, piliny z drevotriesky,
uhynuté zvieratá, chemicky ošetrené zvyšky, trus mäsožravých zvierat atď.
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Príďte si s nami „enem tak“ zaspievať
4. ročník stretnutie zborov pod názvom
Tak vitajte u nás.
Tento rok sa toto podujatie uskutoční
v sobotu 13. mája 2017 o 17:00 hod. v
telocvični ŠK Lozorno. Sú pozvané tieto
zbory:
1. Spevácky zbor Bratislava Dúbravka
2. Chorvátsky zbor Rosica z Devínskej
n. Vsi
3. Zmiešaný zbor z Kuklova
4. Mužáci z Lanžhota
5. Mužáci z Valtic
6. Enem tak
Touto cestou vás srdečne pozývame na
toto podujatie, príďte sa s nami potešiť.
Spoločná foto z vystúpenia speváckych súborov z roku 2015

Tento rok v máji má mužský spevácky zbor ENEM TAK 10.
výročie od prvého verejného vystúpenia. Vtedy nás oslovili
členky lozornianskeho ženského speváckeho zboru pri príležitosti osláv 30. výročia jeho založenia.
Mužský zbor vznikal postupne z členov turistického oddielu
tým, že sme robievali týždňové spoločné turistické
prechody a po večeroch sa zvyčajne pri ohni spoločne posedávalo a spievalo. Postupne sme zistili, že
máme už celkom dobrý repertoár, tak sme sa rozhodli, že sa budeme schádzať raz týždenne miesto
krčmy v Klube dôchodcov. Tam sme sa odbornejšie
začali venovať výberu nových menej známych piesní. V tom čase bol členom klubu aj náš obľúbený
harmonikár Arnold Foltýn, ktorý, pokým mu zdravie slúžilo, nám robil hudobný doprovod. Odbornú
stránku si zobral na starosť pán Milan Havel, ktorý
bol dlhoročným kapelníkom v miestnej kapele a hral
vo viacerých hudobných telesách. S doprovodom na
harmoniku nám pomáhal i pán Ivan Česnek. Taktiež
nám odborne pomohol aj Mgr. Pavel Zajaček z Plaveckého Štvrtka, ktorý s nami pomerne dlhú dobu
chodil na vystúpenia. V súčasnej dobe nám robí
doprovod tiež výborný harmonikár Mgr. Pavel Benkovič z Vysokej pri Morave. Náš repertoár sa skladá
zo záhoráckych, slovenských a hlavne moravských
pesničiek, ktoré majú na Záhorí dlhoročnú tradíciu.
Zbor sa nešpecializuje na koncertné vystupovanie,
chceme si zachovať jednoduchosť dvojhlasných
pesničiek, aby sme zachovali čo najviac ľudovosti.
Preto sa voláme ENEM TAK. Tak ako si s radosťou
spievame pre seba, radi sa podelíme s tou radosťou
s každým, kto nás pozve na rôzne spoločenské podujatia. Za tých 10 rokov, čo sme vystupovali, nie je
možné vymenovať všetko, ale poznajú nás po okolitých dedinách aj na Morave, kde radi chodievame.
Za podpory obce sme si dali ušiť aspoň jednoduché
krojové košele a vesty, aby sme neboli pri prehliadkach a vystúpeniach ako chudobní príbuzní. Už sa
stalo tradíciou, že sme pozývaní na spoločné vystupovania zborov a na oplátku na propagáciu a zachovanie tohto nehmotného dedičstva poriadame už

Po oficiálnom vystúpení a krátkom občerstvení účinkujúcich, ako vždy budeme spievať s obecenstvom
spoločne na želanie. Radi by sme privítali aj mladšie ročníky
a taktiež spoluobčanov z rómskej osady, aby spoznali naše
tradície. Vstup je voľný.
J.D., ENEM TAK
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Aktualizácia územného plánu a účasť verejnosti na nej
Verejnosť sa často domnieva, že územné plánovanie slúži len na to, aby ľudia
vedeli, kde a čo možno stavať. Územné
plánovanie je však nástroj územného
rozvoja, ktorým je možné regulovať
prakticky všetky ľudské činnosti v území tak, aby sa zabezpečil jeho trvalo
udržateľný rozvoj. Je to nástroj na zabezpečenie dobrého životného prostredia, pre všetkých, nielen pre dnešné, ale
aj pre budúce generácie.
Takéto poslanie územného plánovania
však v praxi neraz nechápu ani samotné orgány územného plánovania. Preto
narastá najmä úloha verejnosti, aby sa
aktívne podieľala na územnom plánovaní, aby ovplyvňovala tvorbu takého
územného plánu, ktorý bude napĺňať
všetky významné ciele a úlohy, nielen
niektoré investičné, alebo ekonomické,
ale aj environmentálne a sociálne ciele.
A je preto veľmi dôležité, aby občania
poznali celý proces prípravy ÚP a svoju rolu v nej.
Príprava „veľkej“ aktualizácie ÚP našej obce sa rozbehla. Aby sme boli ako
občania s naším novým ÚP spokojní,
treba dodržať dva základné princípy
tohto procesu:
1) vytvoriť nezávislú komisiu, ktorej
členovia nebudú prepojení so záujmami investorov a developerov (a dokážu
tak návrhy nezávisle posúdiť) a súčasne
bude tvorená z ľudí, ktorí majú odborne k rozvoju obce čo povedať (architekti, ekológovia, právnici, a pod.),
2) aktívne zapojiť občanov do celého
procesu všetkými možnými a dostupnými prostriedkami vrátane priebežnej
informovanosti. Pomôcť im sa v procese vyznať a vytvoriť tak základ pre prezentovanie ich názorov v každom jednom štádiu procesu prípravy, lebo len
občania obec a život v nej tvoria.
Dodržanie týchto princípov by malo
garantovať, že sa príprava tejto zásadnej aktualizácie ÚP nestane vecou len
okruhu vyvolených, že sa verejnosť
môže a aj bude skutočne podieľať na
pripomienkovaní, navrhovaní riešení budúceho rozvoja územia Lozorna.
Dôležité je, aby sa názory verejnosti aj
naozaj premietli do ÚP a aby ÚP vyjadroval názory obyvateľov a nie malej
skupiny investorov a vlastníkov. Aby
riešil všetky významné záujmy, nielen
ekonomické, ale aj iné, napríklad aj
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ochranu kultúrnych pamiatok, životného prostredia, či zdravia.
Z územnoplánovacích činností je veľmi
významné obstarávanie aktualizácie ÚP obce, ktoré sa nás práve teraz
týka. Pod „obstarávaním“ treba chápať
sled povinných krokov stanovených
zákonom, vyhláškou, ktorý ale môže
byť rozšírený aj o ďalšie kroky. Žiadnej samospráve nič nebráni, aby komunikovala s verejnosťou aktívnejšie,
aby informovala obyvateľov ešte viac,
ako jej určuje zákon. Zákon vymedzuje len nevyhnutné minimum, ktorého
porušenie môže spôsobiť, že nákladne
zabezpečovaný dokument sa napokon
stane neplatný. V súčasnosti prebiehajúce obstarávanie aktualizácie ÚP je v
štádiu prípravných prác a zabezpečovania prieskumov a rozborov.
Prípravné práce začali získavaním
podkladov a podnetov od občanov a
dotknutých orgánov a inštitúcií. Občania mali možnosť podieľať sa na
príprave Zadania ÚP prostredníctvom
zverejneného dotazníka alebo podaním
vlastných pripomienok. Tieto boli vyhodnotené a mali by sa stať podkladom
pre tvorbu zadania ÚP.
Ďalším v poradí sú Prieskumy a rozbory (PaR). Cieľom prieskumov a rozborov je odborne vyhodnotiť poznatky
o území, určiť strety záujmov a problémy v území. PaR vykonávajú aj v našej
obci odborníci, čiže spracovateľ ÚP (v
našom prípade Agentúra AŽ projekt).
Najdôležitejšie výstupy z prieskumov
a rozborov sú: problémový výkres a
krajinno-ekologický plán (tzv. KEP).
Pre verejnosť je dôležité oboznámiť sa
s dokumentami a posúdiť, či sú úplné,
či spracovateľ nepozabudol na nejaké
významné skutočnosti, lebo PaR slúžia
ako podklad pre spracovanie zadania
ÚP.

Zadanie, najdôležitejšia časť prípravy aktualizácie ÚP
Zadanie obsahuje hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v ÚP dokumentácii, ale aj formu, obsah a rozsah ÚP.
V zadaní sa aj určuje, či sa bude spracovávať koncept, alebo nebude. Etapa
riešenia zadania ÚP je veľmi dôležitá,
lebo sa v nej určujú základné mantinely
a základné princípy návrhu budúceho
rozvoja územia, ktoré musí rešpektovať
aj následné zmeny a doplnky ÚP. Na-

pĺňanie týchto princípov môžu potom
občania vyžadovať v konkrétnych detailoch v ďalších etapách obstarávania
ÚP, keď už budú takéto rôzne podrobnosti oveľa zreteľnejšie.
Sme presvedčení, že spracovanie zadania pre tak komplexnú aktualizáciu
územného plánu ako práve v Lozorne
prebieha je nevyhnutné a bolo by na
škodu veci, ak by sa zadanie nespracúvalo. Ako bude zadanie formulované
a aké pozitívne zásady či priority sa v
ňom presadia závisí čisto od miestnych
potrieb – požiadavky na šport, kultúru, školské alebo sociálne zariadenia
pre znevýhodnených občanov, zásady ochrany prírody či kultúrneho dedičstva.
Zadanie ÚP, ak sa bude realizovať, sa
následne bude prerokovávať s rôznymi
orgánmi, osobami a s verejnosťou. Očakávame, že pripravené zadanie bude
mať potenciál vyvolať verejnú diskusiu
a prispeje k definovaniu toho, čo si želá
a požaduje verejnosť. Zadanie tak tiež
pomôže samospráve obce definovať
skutočný verejný záujem. (Prerokovanie
zadania ÚP formou verejného zhromaždenia prisľúbilo zastupiteľstvo Lozorna na
zasadnutí 25.5.2016.)
Nateraz ostáva len si zaželať, aby sa
prebiehajúca príprava veľkej a zásadnej
aktualizácie nášho ÚP stala príležitosťou, kedy spoločne – obyvatelia, verejnosť laická i odborná nájdu na strane
orgánov samosprávy pochopenie pre
ich želania a predstavy o budúcnosti
Lozorna ako svojho domova.
OZ Lozorno pre občanov,
s použitím brožúry VIA IURIS - Účasť občanov na územnom plánovaní.
Viac informácií nájdete na
www.lozornopreobcanov.sk
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Využime šancu zmeniť veci k lepšiemu
My, radoví občania občas dostávame
šancu aktívne sa zúčastniť procesu
smerovania a formovania prostredia,
v ktorom žijeme, alebo vytvárania prostredia, v akom by sme chceli žiť. Takouto šancou je príprava a schvaľovanie
územného plánu obce, alebo zmena už
prijatého územného plánu obce. Občas
je to preto, lebo príprava a schvaľovanie
územného plánu je vec časovo náročná
(počíta sa v rokoch) a i finančné náklady nie sú zanedbateľné (desiatky tisíc
EUR). Z toho dôvodu je nevyhnutné,
aby prijatý územný plán formoval podmienky života na nasledujúcich 10 - 20
rokov.

širších súvislostí. Davová psychóza, časový tlak, postavenie navrhovateľa často vedú k situáciám, že ľudia podpisujú
petície bez poznania a riadnej informácie o probléme.

V Lozorne sme v štádiu spracovávania
zmeny UP, je vytvorená komisia zložená predovšetkým z radov poslancov
obecného zastupiteľstva. Snahou a
úlohou by malo byť zapojiť do prípravy
zmeny UP čo najviac Lozorňanov. Len
v aktívnej diskusii môžeme pripraviť
návrhy, ktoré nasmerujú žitie v Lozorne na trvale vyššiu úroveň. Diskusii k
UP by sme mali dať prednosť pred doteraz preferovaným petíciami! Petícia
je súčasťou nášho právneho poriadku,
ale i zákonodarca v nej videl hraničné
jedno výstupové riešenie konkrétneho
problému. Petícia je jednostranný názor, často bez spätnej väzby a riešenia

Navrhujem zaoberať sa o.i. témami:

K dosiahnutiu cieľa dostať podmienky
života na vyššiu úroveň si musíme brať
príklad za Moravou, kde po návšteve
týchto regiónov často len závidíme a
pritom tam žijú a formujú prostredie
ľudia ako my. A často náš človek, keď
je tam, chová sa ako domáci. Pre mňa
je príkladom i Zohor, ktorý nás v mnohom predbieha. Neostáva iné, len dať
sa do práce.

- Lozorno v rokoch 2030 - 2040
- Životné prostredie: hlučnosť diaľnice, nedeľný kľud, zóny oddychu
- Dopravná kapacita: obchvat, parkovanie
- Sociálne vybavenie: kam s nami starými, zdravotná starostlivosť, vývoj
obyvateľstva
- Služby: čerpacia stanica, pekáreň,
stánok rýchleho občerstvenia, opravy,
servis atď.
- Voľný čas: umelá ľadová plocha, krytá
hala na tenis, bedminton, využitie potenciálu golfu

- Výstavba: koľko a kde, aké sú kapacity našich inžinierskych sietí
- Záujmové združenia a spolky: podmienky ich fungovania
- Oblasť okolo Jelšovej ulice: stav,
smerovanie, hlavne jeho zmysluplné
ovplyvňovanie
- Podnikateľské prostredie: vytváranie podmienok pre plnenie potrieb
obyvateľov hlavne v oblasti služieb.
Iste je i v tejto oblasti veľa názorov, ale
zase len v diskusii môžeme vybrať nosné rozhodujúce témy, zameraním na
ktoré naplníme cieľ pre lepší, príjemnejší, zdravší život v Lozorne. Odporúčam vybrané oblasti samostatnými
návrhmi riešiť a na záver vytvoriť jeden
koncepčný návrh, ktorý spracovateľ
v intenciách platnej legislatívy pojme
do zmeny UP. Každý člen komisie pre
zmenu UP by mal zastrešovať jednu oblasť podľa svojich predpokladov. Návrh
komisie by mal byť podrobený diskusii
pred spracovaním konečného návrhu.
Navrhovaný postup vytvára priestor i
na prezentáciu práce poslanca obecného zastupiteľstva, znalosti pomerov a
problémov i s návrhom riešenia problému v budúcnosti.
Ing.Ján Foltýn

Kam kráčaš, Lozorno?
sa nám jednoducho nepodarilo. Nič proti občianskej
vybavenosti – pokrok nezastavíme. Nech nám je MAN
centrum výstrahou, aby sme
si nedovolili takéto stavby okolo obce. Začalo to na
druhej strane diaľnice, MAN
centrum je prvá stavba na
našej strane. Je veľmi jednoduché si predstaviť, ako
to môže ďalej pokračovať,
ak povolíme peniazom, aby
si našli svoju cestu na úkor
nášho prostredia.
Foto MAN centra v Prahe - Čestliciach

Vážení spoluobčania,
tak to vyzerá, že sme sa dočkali priemyselných hál i na našej strane diaľnice.
Dobrou správou je, ze všetci občania
Lozorna - majitelia nákladného auta
značky MAN to budú mať do servisu
veľmi blízko. My ostatní sa budeme

musieť zmieriť s halami a exhalátmi.
Je mi skutočne ľúto, že naša obec tým
stratí vidiecky character a stane sa
súčasťou priemyselnej zóny.
Prikladám fotografiu MAN centra v
Prahe - Čestliciach, o priemyslenom
charaktere nemôže byť pochýb. Niečo

Dúfam, že sa nám podarí držať priemyselné stavby ďalej od obce.
MUDr. Martin Minarovič, rodák a obyvateľ Lozorna, bývalý internista a asistent
na Lekárskej Fakulte v Bratislave, momentálne zamestnanec farmaceutickej
fimy
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Vráťme „nášmu kulturáku“ zašlý lesk aj slávu (1957 – 2017)

...a sála bola vždy plná

Je tomu už 60 rokov, čo bol s veľkým nadhľadom na tú dobu
postavený náš kulturák. Okolité dediny nám mali čo závidieť. Ak sa povedalo kulturák, hneď si každý predstavil p. Jozefa Ráca, ktorý mal veľké zásluhy na vybudovaní, ale hlavne
na chode, využití a následnej údržbe, ktorú si táto stavba vyžadovala.

registrovaných členiek; telovýchovná jednota v
Lozorne mala v r. 1980 - 400 členov. Prvá zábava
po pôstnom období bola na Veľkonočný pondelok. Patrila regrútom. V máji mali kvetinový ples
ženy. Asi najviac sme sa tešili na hodové zábavy.
Tancovalo sa 3 dni. V pondelok ráno išli chlapci
z muziky rovno na prvý vlak. Na hodky už nie
do rána, ale do polnoci. Na jeseň organizácia žien
usporiadala súťaž Spieva celá dedina, alebo koncert, na ktorom okrem nášho speváckeho súboru vystúpili ženské spevácke súbory zo susedných obcí. V októbri miestna organizácia Zväzu
záhradkárov pripravila cez celú sálu kultúrneho
domu výstavu ovocia a zeleniny. Aj silvestrovské zábavy mali „kultúrne vložky“ z vlastných
zdrojov. Najväčšie využitie mal náš kulturák na
svadby. V Lozorne bývali svadby od 100 do 140
pozvaných hostí. Celý týždeň pred svadbou sa piekli v suteréne zákusky a zo sobotňajšej svadby sa hostia ani v nedeľu
ráno nemuseli ponáhľať domov. Kulturák nám slúžil tak, ako
to bolo pre všetkých žiadúce a vyhovujúce. Nezostaňme len
pri spomienkach!
T.M.
Foto: archív Organizácie žien v Lozorne

Mal peknú sálu i veľké vyvýšené javisko, na ktorom sa krásne
rozložila kapela, zabávajúc na parkete 200 - 250 ľudí. Cez
fašiangy - maškarný ples, zábavy železničiarov, poľovníkov,
hasičov, alebo ples športovcov. Pozdĺž stien posedali starenky, hodnotiac tancujúcich. Cez zimu bola sála plná divákov
na ochotníckom divadle. Nezabudnuteľné zážitky sme mali z
výstavy ručných prác našich žien. Po obvode celej sály sa na
stoloch prekrývali výšivky, háčkované obrúsky i obrázky, štrikované veci. Na oslavy MDŽ pani učiteľky zo škôlky i zo ZŠ a
organizácia žien pripravili krásny program. Dojaté mamičky
i babičky obsadili všetky miesta. Koniec fašiangov – utorok
pred Škaredou stredou už od poobedia vyhrávala v kulturáku
muzika. Na túto zábavu sa tešili aj tí, ktorých nohy strašne boleli. V pôstnom období sa tu konali hodnotiace členské
schôdze miestnych organizácií: Slovenský zväz žien - 280

Turistický vlak Záhoráčik zahájil svoju prevádzku
Od 29.4. do 1.10.2017 budú jazdiť sezónne vlaky Záhorská Ves - Plavecké Podhradie. Tieto vlaky budú jazdiť v sobotu, v nedeľu a vo sviatky. Súčasťou vlaku bude aj vozeň na
prepravu bicyklov. Spoje na regionálnej trati budú zaradené
do Integrovaného dopravného systému BSK, takže cestujú-

ci v nich využijú aj prestupné lístky na prímestské autobusy
a bratislavskú MHD. Vo vlaku bude platiť bezplatné cestovné pre študentov a pre dôchodcov s platným preukazom pre
takéto cestovanie.

Sezónnevlaky
vlaky
Sezónne

Cestovný poriadok: Sezónne vlaky

Záhorská
Ves
- Plavecké
Podhradie
a späť (ODCHODY)
(ODCHODY)
29.IV.
.2017
Záhorská
Ves
- Plavecké
Podhradie
a späť
odod
29.IV.
DoDo
1.X1.X
.2017
Vysoká Lábske
Lábske
Plavecké
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Záh.
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Zohor Lozorno Jablonové Pernek Kuchyňa Rohožník SološnicaPlavecké
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Podhr.
é
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9:04
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17:35 1; 1;;x ;x
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1; ;x
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Záh.Ves
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14:26 14:35
14:35 14:42
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14:47 14:54
14:54 15:00
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15:26 15:36
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2332 18:23
18:23 18:26
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a štátom
uznané
sviatky
) ) - vo
vlaku
je je
radený
samostatný
cyklovozeň
x- xznamenie
eň
x- zastavenie
zastavenie
nana
znamenie
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Ocenenie za príkladnú obnovu 2016 získal aj „Modrý dom“ v Lozorne
Academia Istropolitana Nova spoločne s partnermi a podporovateľmi projektu - Bratislavským samosprávnym krajom a Prvou
stavebnou sporiteľňou zrealizovala už siedmy ročník súťaže o príkladnú obnovu tradičnej architektúry v regióne. Jedným z
ocenených projektov je aj Modrý dom v Lozorne.
vodných bytových
jednotiek: v prednej sčasti domu
bola
odstránená
stena komory a
spojením so susednou izbou vznikla priestrannejšia
obývačka. Priestor
zadného bytu tiež
prešiel zmenami:
na mieste kuchyne
Noví majitelia ladili dom do pôvodných farieb podľa pozostatkov na fasáde vznikla kúpeľňa, a
vybúraním priečky
Rodina Svitekovcov kúpila tradičný de- oddeľujúcej komoru od zvonka prístupdinský dom v Lozorne v roku 1993, so nej hospodárskej miestnosti vznikla
zámerom získať priestor na trávenie ví- súčasná spálňa.
kendov nie príliš ďaleko od svojho
bydliska v Bratislave. Objekt s typickou dlhou dispozíciou pozostával z dvoch bytových jednotiek,
bol postavený v roku 1852, rekonštruovaný v roku 1909 a v čase
kúpy bol už vo veľmi zlom stave,
s vlhkými, zaplesnenými stenami
i podlahami.
Noví majitelia sa takmer hneď po Trám s vyrytým rokom 1852
kúpe domu pustili do jeho rekonštrukcie, ktorá trvala 2 roky. Ako prak- Pôvodné trámy v obývacích priestoroch
tizujúci stavební inžinieri realizovali boli vyčistené, počas týchto prác sa naobnovu z veľkej časti vlastnými silami, šiel trám s vyrytým rokom 1852, čo je
iba na niektoré špecializované práce si pravdepodobne rok výstavby domu.
prizvali odborníkov.
Tento trám bol nájdený v zadnej časti
domu, a je umiestnený v drevenej kôlMúry domu, pozostávajúce najmä z ni. V prednej časti domu je doposiaľ
nepálených tehál, boli odizolované tzv. zabudovaný drevený trám s uvedeným
klinovaním. Spôsob klinovania spočíva rokom prestavby domu, čo je už uváv postupnom vyberaní pôvodného mu- dzaný rok 1909.
riva, vkladaním bitúmenovej izolácie V dome bolo zrealizované ústredné kúa jeho spätným zamurovaním. Taktiež renie na plyn a ako doplnkové kúrenie
boli úplne odstránené staré podlahy, slúži hlavne v jarných a jesenných mezrealizovala sa izolácia a nové drevené siacoch kozub. Kotol ÚK je umiestnený
podlahy. Počas rekonštrukcie bola čias- v kúpeľni. V zadnej časti celého traktu
točne zmenená dispozícia oboch pô- bola zachovaná a obnovená drevená
kôlňa, ktorá je využívaná na uskladnenie náradia a
sezónneho záhradného nábytku. Pod
komorou, ktorá je
prístupná iba zvonku, sa nachádza
malá pivnica. Pivnica je využívaná na
uskladnenie ovocia
a zeleniny.

Krov domu je pôvodný, v prednej časti ešte s drevenými klinmi. Pri rekonštrukcii bol krov očistený a napustený
ochranným prostriedkom proti plesni
a hnilobe. Betónová strešná krytina z
povojnového obdobia bola iba očistená
a položená nanovo.
Stolárskych prác pri obnove domu sa
zhostil rodinný známy, pre ktorého stolárčina bola koníčkom a vďaka stolárskej dielni po otcovi mal k dispozícii aj
potrebné strojové vybavenie. Kastlové
okná boli očistené, napustené fermežou a nanovo natreté, iba zničené vonkajšie okenné krídla boli vymenené za
nové kópie. Zachované ostali takmer
všetky pôvodné okenné krídla a rámy, a
pre túto oblasť s typickými vnútri vsadenými mrežami. Okná majú pôvodné
kovania. Podobný postup bol zvolený
aj pri dverách - v prednej časti boli zachované a obnovené tie pôvodné, a pre
novovzniknuté izby boli vyrobené nové
dvere podľa pôvodnej predlohy.
Noví vlastníci mali snahu čo najviac zachovať hlavne vonkajší ráz domu, a aj
preto sa rozhodli obnoviť fasádu domu,
okná a dvere do pôvodných habánskych farieb. V obci je chalupa známa
pod názvom “Modrý dom”. Na priečelí
domu ostali zachované iniciály “WL”,
odkazujúce na majiteľa domu Walenta
Lenharta, ktorý ho v roku 1909 rekonštruoval.

V súčasnosti chalupu využíva najmä
mladšia generácia rodiny, ktorá si počas
detstva k domu vytvorila silné citové
puto.
Článok pripravila Gabika Ulehlová,
Zdroj: http://www.ainova.sk/sk/rocnik-2016/?voting_action_type=detail&voting_id=163
Autori projektu a vlastníci: Ing. Jozef Svitek, Ing. Janka Sviteková
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Marcové zrnká spomienok Materskej školy
Vo všetkých piatich triedach sa konalo
posedenie pri básničke s názvom Mám
básničku na jazýčku. Deti interpretovali rovesníkom na triede svoju báseň,
ktorú sa naučili doma. Aktívnym prednesom rôznych druhov básní, riekaniek
a poézie si precvičovali výslovnosť, cibrili pamäť a ukázali svoju šikovnosť pri
práci s textom, hlasom a intonáciou.

Predškoláci navštívili miestnu knižnicu v CK Lozorno. Svetom kníh ich
previedol manažér knižnice Mgr. Roman Kvanka. Zábavnou formou hry na
pexeso si deti obracaním hracích kariet
postupne zopakovali pojmy ako kniha,
knižnica, kníhkupectvo, spisovateľ, ilustrátor, poézia, próza, čitateľ, čitateľský
preukaz. Hovorili o správnom zaobchádzaní s knihou, aj ako sa stať
čitateľom knižnice.

Učili sme sa triediť odpad

Začiatok mesiaca priniesol deťom ďalšie bábkové divadlo. Do škôlky prišlo
divadlo Slniečko s bábkohercom, ktorý veselými pesničkami a prostredníctvom dvoch bábok - Huga a Aničky - zahral deťom príbeh pod názvom Smeti
patria do koša. Divadielko o triedení
odpadu a vzťahu k okolitej prírode sa
deťom páčilo a počas predstavenia sa
zapájali do triedenia odpadu do farebne
odlišných kontajnerov podľa druhu odpadu. Veselý a poučný enviromentálny
príbeh plný hudby tak priblížil
deťom požiadavku pravidelného
triedenia odpadu.

Najprv sme mali na jazýčku básničku a potom sladké lízatko

V triede Lienok vznikla planetárna kupola pomocou mobilného planetária, do ktorého na
necelú polhodinku vstúpili cez
magický otvor deti, aby ležiac
na vankúšoch a pozorovaním
umelo vytvorenej oblohy prežili
zážitkovú aktivitu pod názvom
Ako Mesiac putoval k Slnku
na návštevu. Mladý astronóm
filmovou rozprávkou symbolic- Na návšteve v knižnici
ky priblížil malým divákom javy
z astronómie, ktoré sa dejú na oblohe Kamaráti v triede reagovali na ich výa deti postupne pozorovali jednotlivé kony spontánnym potleskom. Za svoju
premeny Mesiaca počas roka.
účasť získali medailu a sladkú odmenu.

Mobilné planetárium
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Príchod jarného ročného obdobia je u nás spájaný s ľudovou
tradíciou vynášania Moreny,
slamenej figuríny odetej do
ženských šiat. V prezentácii
zvyku slamená figurína pre nás
symbolizuje zimu a spálením
Moreny a hodením do potoka
otvárame každoročne cestu pre
nástup jari. A tak sme spolu s
deťmi niesli Morenu so spevom
a hovoreným slovom najprv k
obecnému úradu k starostovi
obce a odtiaľ ďalej k potoku.
Pri pálení Moreny - symbolu
končiacej sa zimy sme si želali,
aby odišla zima a bola teplá
jar a spevom veselých jarných
pesničiek deti privolávali teplé slnko. Pri slovách: „Morena,
Morena, voda je studená, ak ťa
tam hodíme, vodu oteplíme“ a
slovami „Heš, zima, heš, choď
už od nás preč! Hrej, slniečko,
hrej a bude nám hej“ sme zapálenú Morenu hodili do potoka
a strieborným kľúčom otvorili zem a vypustili jar. Tradície
a ľudové zvyky majú u nás
svoje miesto, želáme si, aby
prežili pre ďalšie generácie.

Aj pán starosta sa rozlúčil s našou Morenou

MŠ Lozorno,
foto: Silvia Polášová
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Zo života Základnej školy
Deň zdravia

Tréning s Patrikom Hubekom

Akronym SILA v sebe ukrýva pojmy
strava, inteligencia, láska, aktivita. O
týchto dôležitých aspektoch zdravého
životného štýlu nám v stredu 12.apríla 2017 prišiel porozprávať osobný fitness tréner a výživový poradca Patrik
Hubek, absolvent našej školy. Nedávna
štúdia Bratislavského samosprávneho
kraja zameraná na zdravie a celkovú fyzickú kondíciu školopovinných žiakov
odhalila alarmujúce výsledky. Veľa detí
vo veku do pätnásť rokov je obéznych,
majú zlé denné návyky, nešportujú,
vysedávajú len pri počítačoch, nepravidelne a nesprávne sa stravujú. Niet
divu, že rastie počet detí s civilizačnými
chorobami, akými sú získaná cukrovka
II. typu, vysoký krvný tlak, obštrukčné
spánkové apnoe alebo problémy pečene a tráviacej sústavy. Po odbornej
a zaujímavej prednáške sa naši žiaci a
učitelia rozhodli priložiť ruky k dielu
a svojimi aktivitami začať robiť dobré veci pre svoje zdravie. Rozdelení do
vekových kategórií si spolu s niektorými učiteľmi zabehli Beh zdravia, po
ktorom si všetci pochutili na čerstvom
ovocí a potravinách s vysokým obsahom vlákniny. Milí žiaci, dlhé zimné
obdobie prenechalo svoje žezlo jari a
letu. Využite tento čas na pobyt na čerstvom vzduchu, tešte sa z krás kvitnúcej prírody, vypnite počítače a zoberte
loptu, ruksaky a dobré topánky a hýbte
sa! Zdravie máte len jedno!

Beh zdravia

Vyučovanie v teréne
Dňa 11.apríla sme sa (žiaci 3. a 4. ročníka) vybrali do Českej republiky, aby
sme navštívili krásnu botanickú a sladkovodnú expozíciu v dedinke Modrá.
Vonku mohli deti vidieť dedinskú „babičkinu“ záhradku s liečivými bylinkami a rybník. Obrovské prekvapenie
však prišlo vnútri. V hĺbke 3,5 m sa
nachádzal sklenený tunel, cez ktorý
bolo vidieť ryby našich vôd - kaprov, Christian Podmanický s diplomom
zubáčov, jeseterov, obrovské vyzy, sumcov, šťuky. Všetky sa predvádzali nad Didaktické hry, ochrana človeka a
našimi hlavami v rybníku, na dne kto- prírody a čistenie okolia
rého sme stáli. Nemohli sme
od tohto podvodného divadla
odtrhnúť oči... Takto vyzerá
Živá voda - Živá škola. Hodina
prírodovedy so živými exponátmi. Druhá hodina bola vlastiveda. Prebehla o kúsok ďalej
v Archeoskanzene, ktorý nám
priblížil život obyvateľov Veľkej
Moravy. Nachádzali sa tu obydlia s palisádovým opevnením,
bránou, vežami, kostolíkom a
remeselníckymi dielňami. Deti
sa tu mohli preniesť do histo- Aj my sme sa zapojili do čistenia prírody
rického obdobia Veľkomoravskej ríše. Takéto vyučovanie sa nám V piatok 31.marca 2017 sa žiaci I. a II.
stupňa zúčastnili didaktických hier,
všetkým veľmi páčilo.
ochrany človeka a prírody a čistenia okolia obce.
Prvé dve vyučovacie hodiny boli venované zdravotnej príprave, dopravnej výchove a výchove k
bezpečnému správaniu.
V praktickej časti sme sa
pustili do „praktických“
činností - žiaci I. stupňa skrášľovali prírodu
v blízkom okolí areálu
školy a žiaci II. stupňa
čistili krásne okolie prieJedinečné podvodné divadlo
hrady. Podarilo sa nám spojiť príjemné
Christian získal krásne 2. miesto s užitočným. Pobyt a pohyb v prírode za
krásneho slnečného počasia všetkým
vo výtvarnej súťaži
prospel.
Náš žiak Christian Podmanický (9.A)
ZŠ Lozorno, Foto: archív školy
získal vo výtvarnej súťaži Tajomstvo
stromu krásne 2.miesto v kategórii
pre 2.stupeň ZŠ a stredné školy. Do
súťaže sa prihlásilo 363 súťažiacich z
celého Slovenska. Súťaž bola vyhlásená
občianskym združením Strom života.
Cieľom súťaže bolo zachytiť strom ako
symbol planéty, jeho majestátnosť, krásu aj dôležitosť. Christianovi sa toto
všetko úspešne podarilo stvárniť vo
svojom výtvarnom diele. Gratulujeme!
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Lozorňáček – miesto radosti, pohody a rozvoja
Neskutočne sa tešíme z toho, že náš
Lozorňáček plní svoju úlohu bravúrne a
momentálne prežíva
jedno z najkrajších
období svojej existencie.
Takmer denne stretáva toľko zvedavých,
rozšantených a tvorivých detičiek a
skvelých mamičiek
/i oteckov/, ktorí sa
navzájom inšpirujú, odovzdávajú si rady, skúsenosti, pochopenie, ale posúva sa vpred i organizovaním rôznorodých podujatí pre širší okruh ľudí v oblastiach, ktoré ich zaujímajú a
celé rodiny môžu obohatiť poznaním, zručnosťami či neopakovateľným zážitkom!

me si vlastný chlebík z kvásku“. Klenotom v zbierke našich
vzácnych veľkých akcií je podujatie: „MDŽ – a prečo nie?!“,
ktoré sme sa rozhodli zorganizovať preto, aby sme ukázali a
dokázali, že i dnešné ženy akéhokoľvek veku si zaslúžia svoj
sviatok a že MDŽ právoplatne patrí i do súčasného kalendára! Obsahovo sme ho urobili tak, aby oslovil súčasnú žienku
/módna prehliadka, inšpiratívna prednáška životnej koučky
Janette Šimkovej o tom, ako pohladiť ženskú dušu i hosťky
Lenky o jej ceste k naplnenému životu s radosťou, rady a tipy

Popri našich „bežných“ činnostiach, ako je fungovanie herničky, nepravidelné tvorivé dielničky či prebiehajúce pravidelné
kurzy pre detičky rôzneho veku, fotenie detí, máme za sebou
podujatia pre ženy: „Prírodné metódy podpory imunity“,
„Čo robiť po materskej“, „Praktická prednáška prvej pomoci deťom“, pre gazdinky a gazdov: „Nebojte sa ciest“, „Upeč-

Zážitkové
prednášky
bez mýtu
„perfektnej matky
a ženy“

v Lozorňáčku
Na podporu /nielen/ žien na materskej dovolenke rozšíriť
si zručnosti, ktoré prispievajú k ich úspešnému sebarealizovaniu sa vo všetkých rolách, ktoré chcú ako ženy zastať.
Interaktívnym spôsobom ich vedie koučka Janette Šimková – www.lifekoucing.sk

„Retro“ oslava MDŽ

fitness trénerky/, ale „neopomenuli“ sme ani dobu, s ktorou
sa „bujaré“ oslavy MDŽ spájajú formou rôznych „retro návratov“ /“retro“ kútik, dokumenty zo socialistických čias, červený karafiát pre každú žienku, improvizovaná spartakiáda,
staré fotografie a rôzne socialistické „artefakty“/. K dispozícii
boli aj sprievodné podujatia: kávička a kvalitný koláčik, živá
ochutnávka pripravovaných kurzov, handmade výrobky našich šikovníkov, originálny ženský bylinkový čajík a iné.
Touto cestou srdečne ďakujeme všetkým, ktorí svojou pomocou prispeli a prispievajú k tomu, aby Lozorňáček mohol
fungovať a aby sa mohol približovať ľuďom i formou rôznorodých podujatí. Ďakujeme za to, že svoju službu vnímajú tak,
že všetok čas, energia sa im vráti niekoľkonásobne v nemateriálnej podobe, a tá je materiálne nevyčísliteľná! Ak aj Vy
máte trochu času, srdce pre ľudí a ochotu sa zapojiť do zmysluplnej činnosti na dobrovoľníckej báze, napíšte nám, rady
Vás „zamestnáme“

Ako si väčšmi veriť

Ako aktivovať skrytý potenciál

Keď túžite po pozitívnej zmene, jednou z efektívnych
ciest je posilnenie SEBAvedomia. Tým, že sa naučíte vnímať, podporovať a uplatňovať svoju hodnotu. Potom vás
odvaha pustí otvoriť sa novým veciam a oprierať sa o svoju sebadôveru.

Tak ako každý, koho kvality obdivujete, aj vy máte v
sebe také, ktoré čakajú na objavenie. Nepotrebujete napodobňovať druhých alebo sa pretvarovať, potrebujete
nájsť svoje vlastné vlohy a dary. Máte ich. A máte ich
dostatok.

Termín: 1.6. 2017 od 17.00 h. do 19.00 h. v Lozorňáčku
Vstupné: 10 Eur

Termín: 8.6. 2017 od 17.00 h. do 19.00 h.
Vstupné: 10 Eur

Info & prihlasovanie: lozornacek@gmail.com
| 12 |
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Ďalšie podujatia, na ktoré Vás srdečne pozývame:
Pre veľký úspech „kváskujeme“ ďalej:
4. 5. /štvrtok/ 16:30 – 19:00 Sladké pečenie z kvásku
20. 5. /sobota/ 9:30 – 12:30 Upečme si vlastný chlebík z kvásku II.
			
/pre tých, ktorí už jednoduchý kváskový chlebík majú za sebou/
10. 6. /sobota/ 9:30 – 12:30 Upečme si vlastný chlebík z kvásku I.
/začiatočnícky kurz kváskovania/

Niečo pre tých, ktorí:
-> plánujú potomstvo a chcú prirodzene čo najviac zvýšiť šancu otehotnieť,
ale aj pre tých, ktorí
->sa chcú neželanému otehotneniu prirodzene vyhnúť.

Prednáška s diskusiou vedená certifikovanou poradkyňou Billingsovej ovulačnej metódy
v Lozorňáčku 3. júna o 10tej hodine. Vstupné: 4 Eurá /vrátane drobného občerstvenia/

13. mája /sobota/

BEAUTY deň v Lozorňáčku
/pre každú maminku k sviatku/
VIAC info čoskoro

27. mája /sobota/

Lozorské všelico aj v Lozorňáčku
s kopou zaujímavých podujatí pre
deti i dospelých
VIAC info čoskoro

Nové kurzy pre deti od mája:
· Cvičenie detičiek na podporu psychomotoriky
/zvlášť pre ešte nechodiace detičky a pre samostatne chodiace/ - začíname 9. mája!
· Aktivity pre deti s využitím Montessori princípov
· Hudobníček

15. 6. – 18. 6.

Spoločný FAMILY Lozorňáčkovský výlet /Český Krumlov, Lipno/
obsadené /“voľné“ miesta iba pre
„náhradníkov“/

HERNIČKA otvorená:
· Pondelky od 16tej
· Stredy od 10tej

Zmena programu vyhradená! Info & prihlasovanie: lozornacek@gmail.com

Turisti na bicykloch
tickej injekcii v podobe kvalitnej číny
v goenserndorfskej reštaurácii s neobmedzenou konzumáciou za veľmi prijateľnú paušálnu cenu.
V Marchegu sme obdivovali bocianov,
ktorí už dorazili do svojho hniezdiska
a klepotom zobákov oznamovali, že
čoskoro privedú na svet svoje nové potomstvo.

Klub lozornianskych turistov v sobotu
8. apríla 2017 pozval priateľov cykloturistiky na cyklovýlet z Lozorna cez
Angern, Goenserndorf a Marcheg späť
do Lozorna.

Trasa merala 91 km a 22 účastníkov
muselo riadne šliapnuť do pedálov,
aby prekonalo nepríjemný protivietor.
Podarilo sa to aj vďaka riadnej energe-

I napriek svalovici, ktorá nás mnohých
čakala po tomto slušnom športovom
výkone, sme konštatovali, že sme spolu
v družnej atmosfére strávili krásnu sobotu a hlavne utužili svoje zdravie.
Bohuslav Horváth
Foto: Alojz Dvoran
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Majsterka sveta bola v Lozorne!
V kategórii „kumite“ nás reprezentovali:
- Dominik Kotek, ktorý podľahol svojej
tréme alebo náročnému súťažnému obdobiu a odišiel prvý raz v tejto sezóne
zo súťaže bez medaile. Prehral zápas o
3. miesto
- Šimon Drahoš – sa prebojoval do repasáže, kde prehral zápas o 3.miesto.
Spoločná foto s Hoang Nguyen Ngan

My - karatisti z KK ZOKU sme v marci a
apríli zažili viacero súťaží a akcií:
4. marca 2017 sme sa zúčastnili 2.kola
Slovenského pohára, ktoré sa konalo v Šuranoch. Súťaže sa zúčastnilo 52
klubov z celého Slovenska, 465 detí a
prebehlo 929 štartov v jednotlivých kategóriách. Náš klub reprezentovali:
- Elka Piliarová – 1. miesto „karate agility“ 6 ročné dievčatá
- Sárka Piačeková – 2. miesto „karate
agility“ 6 ročné dievčatá
- Šimon Drahoš – 2. miesto „karate agility“ 7 roční chlapci
- Šimon Drahoš - 7. miesto „kumite“
(športový zápas) v kategórii 6 - 7 roční
chlapci do 26 kg
- Dominik Kotek – 3. miesto „kumite“
6 - 7 roční chlapci do 22 kg
- Alex Hajzoch, Artur Kopáč a Samko
Šimek na svojich súperov napriek vynikajúcim výkonom nestačili... musíme
na tréningoch ešte viac zamakať.
7 našich detí nám v celkovej medailovej
štatistike klubov vybojovalo na 2. kole
Slovenského pohára - 28. miesto.
Sme pyšní, že naše pozvanie prijala
Majsterka sveta z roku 2008 – Hoang
Nguyen Ngan. A tak dňa 25. marca
2017 ju „naživo“ mohli vidieť všetky
deti z KK ZOKU. Ngan je v súčasnosti
reprezentačnou trénerkou Vietnamu a
spolupracuje aj s japonskou reprezentáciou. Je účastníčkou 5 Majstrovstiev
sveta (2004, 2006, 2008, 2010, 2012) a
má z nich 1 zlatú a 3 strieborné medaile! Sme šťastní, že sme si s ňou mohli
spoločne zatrénovať. Po tréningu nám
Ngan povedala, že máme šikovné deti
(čo sme už aj tak vedeli ).
Touto cestou sa chceme poďakovať
pani fotografke – Zlatke Rybárovej,
ktorá pre všetky deti urobila s Ngan
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krásne portrétové fotografie a ktoré
nám do druhého dňa aj upravila a vytlačila, aby sme ich ešte Ngan stihli dať
pred odletom podpísať. Všetky deti tak
majú vlastnú fotografiu s Ngan aj s jej
autogramom.
Veľká vďaka patrí aj personálu reštaurácie ZORNO, do ktorej sme Ngan zobrali. Veľmi jej chutilo a nechcelo sa jej
ani odísť...
V dňoch 26. - 27. marca 2017 sa konal
najväčší medzinárodný turnaj organizovaný na Slovensku – 37. ročník
Grand Prix Slovakia. Súťaž sa konala v
bratislavskej AEGON aréne a tento ročník mal rekordnú účasť – viac ako 1500
pretekárov v 1900 štartoch, z 21 krajín
a 154 klubov. V sobotu bola súťaž určená pre seniorov a my sme sa boli pozrieť
na tých najlepších zo seniorských kategórií. V nedeľu už do bojov o medaile
zasiahli aj naši dvaja chalani:
- Šimon Drahoš – na medailu vo svojej
kategórii „kumite“ U8 do 26 kg nedosiahol, no vyskúšal si aspoň atmosféru
úžasnej súťaže a odniesol si nové „bojové“ skúsenosti
- Dominik Kotek – v kategórii U8 do 22
kg vybojoval 2.miesto. Vo finále podľahol 1:0 svojmu súperovi z Českej republiky.
Obidvaja chlapci podali na súťaži fantastické výkony a my sme na nich veľmi
hrdí!
Hneď ďalší víkend – 1. apríla 2017 sme
sa vybrali na posledné – 3. kolo Slovenského pohára do Starej Ľubovne. V
kategórii „karate – agility“ nás reprezentovali:
- Sárka Piačeková - vybojovala 1. miesto
- Elka Piliarová - vybojovala 2. miesto
- Šimon Drahoš – odišiel 1 x z agility
kvôli drobnému zaváhaniu bez medaile.

Súťaže nie sú iba o medailách, ale aj o zážitkoch, skúsenostiach, priateľstvách...
Po súťaži sme strávili príjemné popoludnie na hrade Stará Ľubovňa, takže
sme videli viac, ako len halu.
Už sú známe aj výsledky Slovenského
pohára a MÁME DVE VÍŤAZKY SLOVENSKÉHO POHÁRA!
Sárka Piačeková a Elka Piliarová sa s
rovnakým počtom bodov (32) stali víťazkami Slovenského pohára v kategórii „karate-agility“ 6 ročných dievčat.
Víťazom Slovenského pohára môže byť
iba ten, kto počas 3 kôl (Trenčín, Šurany, Stará Ľubovňa) získal najviac bodov... Sárka a Elka sú vo svojej kategórii
najlepšie na Slovensku! Sme pyšní na
naše baby a veľmi sa tešíme. Ocenenie
v podobe pohárov si pôjdeme prevziať
na M - SR v máji do Košíc.
Šimon Drahoš skončil v celkovom hodnotení Slovenského pohára (SP) v kategórii „karate-agility“ 7 roční chlapci na
2. mieste. Rovnako na 2. mieste skončil
v celkovom hodnotení SP aj Dominik
Kotek v kategórii „kumite“ 6-7 roční
chlapci do 22 kg.
V nedeľu 9. apríla 2017 organizoval náš
klub 2. kolo Bratislavského pohára.
Chceme sa poďakovať priateľom z KK
TJ Strojár Malacky, ktorí nám pomohli
s organizáciou v hale.
VEĽKÉ ĎAKUJEM patrí všetkým velkáčom, malkáčom a každému, kto
akýmkoľvek spôsobom priložil ruku k
dielu. Ste úžasní a my sme veľmi radi,
že sa nám za necelé dva roky podarilo
vytvoriť takú úžasnú – ZOKU RODINU!
Výsledky z tejto našej poslednej súťaže
si môžete pozrieť na našej FB stránke:
Karate klub ZOKU.
Text a foto: J.K.
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Klub turistov Lozorno - jubilejný rok 2017
11.2.2017 v obci Podivín na krojovanom
plese.
V roku 2005 sa v kalendári turistických
akcií po prvýkrát objavila tzv. Prechádzka štátnym búrom. Od toho roku sa
stala pravidelnou túrou a zúčastňujú sa
jej najmenší i najstarší nadšenci prírody.
Tento rok znova vyšlo pekné počasie a
začiatkom marca sa zišli pred Železničnou stanicou Lozorno desiatky turistov
a školákov, aby zahájili turistickú sezónu
v Lozorne.
Na obecnej zabíjačke sa ľudia nasýtili i zabavili

V roku 1982 sa začala písať história organizovanej turistiky v obci Lozorno. 35
rokov objavovania krás Malých Karpát,
Slovenska, svetových hôr. Tisíce kilometrov v nohách, nádherných výhľadov,
veľa zážitkov, veselých spomienok, užitočných brigád.

nia obecnej zabíjačky, v tomto roku bol
už jej 5. ročník. Pod záštitou obce sa konala 18. februára 2017 v sále Športového klubu Lozorno, obohatená o kultúrny
program, v ktorom vystúpili mažoretky
Soffi, tanečná country skupina Flash
Taps Cloggers, Elvis Presley imitátor Juraj Prstek, spevák Jozef Benedik.

Ako spoľahlivá partia ľudí bola oslovená
starostom obce za účelom zorganizova-

Turisti sa vedia v záujme prospešnej veci
narobiť, ale sa dokážu i zabaviť, napr.

Klub turistov Lozorno čaká v máji už 10.
ročník obľúbeného “Lozorského okruhu“ – turistika pre všetkých milovníkov
Malých Karpát. Nakoľko ponuka na tento rok je pestrá, stačí len si vybrať, urobiť
prvý krok a už sa nezastavíte, chôdza je
najprirodzenejší a najzdravší pohyb človeka.
Soňa Foltýnová,
foto: Dušan Oravec

Prešli sme pohorím Atlas v Maroku - Džebel Tubkal (4 156 m)

V marci absolvovala 8 - členná skupina
turistov vysokohorskú turistiku v Maroku v pohorí Vysoký Atlas. Piati boli
členovia nášho turistického klubu, menovite Fedor Lehman, Peter Jánoš, Tóno
Orth, Janko Dvoran, Alojz Dvoran a traja
naši kamaráti z Bratislavy. Odlietali sme
z Bratislavy do Londýna, kde sme mali
viac ako trištvrte dňa prestávku. Tú sme
využili pozretím si hlavných pamätihodností (Buckinghamský palác, Westminster, Big Ben, Veľké oko, podvečer
krásne nasvietený most Tower Bridge)
a poprechádzali sme sa po nábreží rieky
Temža. Ráno sme pricestovali do Maroka, do hlavného mesta Marakeš. Mesto
Marakeš sa stalo kráľovským mestom
koncom 11. storočia a dnes má 2 milióny obyvateľov, je strediskom miestnych

Berberov a vyslúžilo si
prezývku Červená perla.
Jeho medina (starobylá
časť ) je najväčšia v Maroku a je pod ochranou
UNESCO. Po krátkej prehliadke sa pokračovalo do
Imlilu mikrobusom, ktorý
bol 15-miestny, ale nás
sa v ňom viezlo 25. Imlil
(1 700 m) je vďaka svojej
jedinečnej polohe centrom horskej turistiky v
Maroku. Dedinka sa nachádza na konci
asfaltovej cesty a je východiskovým bodom pre výstup na najvyššiu horu v celom Atlase - Džebel Tubkal. Ubytovanie
bolo zabezpečené v penzióne Gite Atlas
Mazik. Večer bolo posedenie a príprava
na raňajší štart. Počasie bolo počas celého nášho pobytu krásne, teploty ráno
sa pohybovali niečo pod bodom mrazu
a cez deň vystupovali až do 15 stupňov.
Ráno sme zahájili túru cez sedlo vo výške 2 150 m a s cieľom na chate Refugede
Lepinay v 3 000 m. Táto chata nie je stále
obývaná, ale keď sme sa spýtali dole, či
môžeme na nej prespať, bez problémov
vyslali pred nami dvoch kuchárov, ktorí
nám chatu otvorili a než sme prišli, bolo
už navarené. Jedlo je pripravované v keramickom kužeľovitom hrnci, pod pa-

rou, sú tam malé kúsky mäsa, kuracina,
alebo jahňacina, veľa zeleniny a ryža alebo kuskus. Počas túr sme prešli viaceré
sedlá, vystúpili sme na tri štvortisícovky,
z toho jedna bola najvyšší vrch celej Severnej Afriky, teda najvyšší vrch pohoria
Atlasu a Maroka. Počas šiestich dní sme
každý deň vystúpili 1 000 výškových
metrov, spali sme vo vysokohorských
chatách a dedinách, v ktorých končia
cesty - do niektorých sa dá prísť po skalistých chodníkoch. V týchto dedinách
sme videli veľmi ťažký život domorodcov, ktorí žijú v kamenných domčekoch
spolu so zvieratami. Dobytok je ustajnený v prízemí, nad nimi sú guľaté trámy,
cez ktoré preniká teplo od zvierat a tak
sa v noci zohrievajú. Navštívili sme aj
ich trhové miesta. Zaujímavosťou bolo,
že na trh priviezli všetky zvieratá živé
a kto si ich chcel kúpiť na konzumáciu,
rovno na trhovisku ich zabíjali, drali a
hneď predávali. Celkový dojem z pobytu v Maroku máme príjemný, videli sme
krásnu prírodu, mohli ochutnávať ich
rôznorodé šťavnaté ovocie, stretli sme
tu veľmi milých ľudí a je to celkom lacná
destinácia na dovolenku. Napríklad cena
za ubytovanie v horskej chate s večerou a
raňajkami nepresiahla 10 EUR.
Text a foto: Alojz Dvoran
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Pozvánky na podujatia
Komédia: NEVYLIEČITEĽNÍ

„LOZORSKÉ VŠELICO“

7.5.2017 o 19:00 h. v CK Lozorno

domáci remeselnícky jarmok.

Miestami lyrická, miestami bláznivá komédia Christophera Duranga v príťažlivom hereckom obsadení. Spleť lások,
prelínanie sa vzťahov a následné trápenia hlavných hrdinov
zverených do rúk psychológom, ktorí by sami potrebovali odbornú pomoc, prináša množstvo komických situácií.

na Športovom námestí v Lozorne

Obsadenie : Csongor Kassai, Helena Krajčiová, Kamil
Mikulčík, Otto Culka a Lenka Barilíková v réžii Michala
Spišáka.
Vstupné: 15 €
Predpredaj vstupeniek v CK Lozorno a reštaurácii Zorno

27.5.2017 od 13:00 - 18. hod.
Predstavia sa vám miestni remeselníci, pestovatelia, umelci a
iní šikovníci. O občerstvenie a program je postarané. Pre deti
budú pripravené aktivity aj v RC Lozorňáček.
Program:
Od 13:00 – 15:00:
- Mažoretky SOFFI Lozorno, deti z MŠ a ZŠ Lozorno,
helingónkári zo SZUŠ Lozorno
Od 15:00 – 18:00:
- Cimbalová hudba Jána Stupku
(Záujemcovia o predaj sa hláste do 15.5.2017 na mail:
centrum.kultury@lozorno.sk)

OTTO CULKA

HELENA KRAJČIOVÁ

CSONGOR KASSAI

LENKA BARILÍKOVÁ

KAMIL MIKULČÍK

DEŇ MATIEK

NEVYLIEČITEĽNÍ
MICHAL h.
SPIŠÁK
21.5.2017 o 15:00
v CK Lozorno
AUTOR: CHRISTOPHER DURANG
RÉŽIA:

Celoobecná oslava ku Dňu matiek. Vystúpia mažoretky SOFFI, deti z MŠ a ZŠ Lozorno, SZUŠ Lozorno a spevácka skupina LOZA.

Rozprávková nedeľa v CK Lozorno

28.5.2017 o 16:00 h.

VLK a ZAJAC. Divadlo z Budmeríc.
Komická rozprávka pre najmenších plná smiešnych situácií
a neustálych roztržiek medzi vlkom a zajacom. V hre vládne interakcia hercov s deťmi, obsahuje veľa pesničiek a deti
sa v nej naučia vlčí, či zajačí tanec, ktorý si počas vystúpenia
môžu aj vyskúšať. Trvanie 45 minút. Vhodné pre deti od 1 - 9
rokov.
Vstupné: 2,50 €
Deti majú v cene vstupenky aj sladkú maškrtku a výtvarnú
dielničku
Spravodaj obce Lozorno, Ročník XV, evidenčné číslo: EV 3213/09, číslo ISSN 1339-1593 | Vydavateľ: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno,
IČO: 00 304 905, tel.: 02/6920 4311, e-mail: obec@lozorno.sk | Spravodaj z dodaných materiálov zostavili: Barbora Hurajová a Julo Nagy | Jazyková korektúra: Anna Špačeková |Grafické spracovanie a tlač: Alma-Press, Jablonové, Distribúcia: Obecný úrad Lozorno. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame
Uzávierka tohto čísla: 15. apríla 2017. Vychádza: 27. apríla 2017. Uzávierka čísla 3/2017: 15. júna 2017. | Vychádza 6 x ročne

| 16 |

