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Hasiči veľkolepo oslavovali Prichádza advent
Dobrovoľný obecný hasičský zbor
v Lozorne (DOHZ) oslávil 120. výročie
svojho založenia 26. júna 2010.
Začiatkom osláv bol budíček s dychovou hudbou, potom pán Jaroslav
Urban, st., predseda DOHZ bol
pozývať zaslúžilých členov dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR a hasičského
zboru v Lozorne za asistencie dychovej hudby zo Zohoru.
Pokračovanie na s. 13

Opäť po roku máme príležitosť trochu sa zastaviť, spomaliť tempo, zamyslieť
sa a pripraviť. Na čo ? Blížia sa Vianoce. Najkrajší sviatok v roku. Čas pokoja,
lásky, darčekov... avšak mnohí zabúdajú, čo je podstatou Vianoc. Narodenie
Božieho Syna - Ježiša Krista. A práve Advent je prípravou na príchod malého
dieťaťa narodeného v Betleheme. Štyri adventné nedele symbolizujú aj štyri
sviečky na adventnom venci. V kresťanských rodinách si zapálením jednej
sviečky pripomínajú, že Vianoce sú blízko. Pre kresťanov je to čas, kedy nielen
upratujú, pečú a kupujú darčeky, ale hlavne si pripravujú svoje srdcia na to, aby
si s láskou a úctou pripomenuli, narodenie Toho, ktorý je Cesta, Pravda, Život.
Všetkým ľudom dobrej vôle prajeme požehnaný čas, sviatky plné pokoja v kruhu
najbližších, a aby využili Advent ako prípravné obdobie na príchod Božieho Syna
tým správnym spôsobom.					
Zuzana Filasová

Dôležité čísla
Dispečing spoločnosti LOZORNO,
s.r.o. - 0948 522 506 (poruchy vody,
kanalizácie a iné)
Obecná polícia - 0918 411 583.
Sídli v Centre kultúry a vzdelávania,
Zvončínska 190/3 na poschodí.
Zberný dvor - Streda 15:00 - 18:00,
Sobota 9:00 - 15:00
Hlásenie požiaru

02/65968339, 0905912976 - Urban
Jaroslav st. - predseda Dobrovoľného
obecného
hasičského
zboru
v Lozorne
02/65968804,
0915507684
Mikulášek Anton - strojník
0907119482 - Urban Jaroslav ml. veliteľ

„Dôležité budú stopy lásky, ktoré po nás zostanú…“ Albert Schweizer
Web Lozorna je aktuálny
Pozrite si aktuálnu webovskú stránku
obce Lozorno na www.lozorno.sk

Obecný ples

Srdečne Vás pozývame na 2. obecný
ples - 15. januára 2011 v Centre kultúry.
Rezervácie od decembra u p. Vlasty
Hubkovej. Do tanca hrajú Zajáčkovci.

Darujte knihy knižnici

Prineste knihy, ktoré nepotrebujete. My
ich pretriedime a vyradené ponúkneme
na Burze kníh počas Vianočného
bazáru, ktorej výťažok pôjde na aktivity
knižnice.

Deň úcty k starším s.7

Vianočný bazár
Pozývame Vás na Vianočný bazár – 4. decembra 2010 v Centre kultúry.
Zároveň vyzývame všetkých zručných Lozorňanov, ktorí sa chcú prezentovať svojimi
umeleckými a inými výrobkami, ktoré môžu dať aj do predaja a šikovné Lozorňanky,
ktoré sa chcú zapojiť do súťaže o Najchutnejší domáci koláč, aby sa ozvali na tel. č.
0911 403 304 do 28. novembra 2010.
(Viac sa o akcii dozviete na s. 7)

Volíme starostu a 9 poslancov
27. novembra 2010 7:00 – 20:00 v Centre kultúry
(Viac o voľbách v Lozorne sa dozviete v špecializovanej prílohe Komunálne
voľby 2010.)

Program v Centre kultúry v 2011 s.8

Gipsy TV s.15
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Návrh rozpočtu na rok 2011 s výhľadom na 2012 – 2013.
Návrh bude schvaľovaný na zasadnutí obecného zastupiteľstva 22. novembra 2010.
Výdavky

2011

2012

2013

1112,9

1134,7

1154,5

195

205

215

77

80

83

1

1

1

Energia, plyn

5,8

6

6,2

Telefóny, poštové služby

6,7

6,8

6,9

Bežné výdavky celkom (tis.€)
Orgány verejnej správy
Správa - základ.mzda
Odvody do poisťovní, DDP
Cestovné

Materiál, prístroje, noviny, zbierky, repre

Výdavky

2011

2012

2013

Dôchodci - príspevok na stravu

7,5

7,7

8

Jednorázová dávka sociálnej pomoci

0,7

0,7

0,7

VENIA-opatrov.služba

35

35

35

Základná škola

295

280

280

Stavebný úrad

2,5

2,5

2,5

Sociálne služby

Transféry

2

2

2,5

4,4

4,4

4,4

Údržba výpoč.techniky, kanc.strojov

3

3

3

Príjmy

Nájom za multifunkč.zariadenie, za
stojan vody

7

7

7

Príjmy bežného účtu – spolu (v tis. €)

18,8

19

19,2

Autodoprava, PHM, poistné, údržba

Školenia, propagácia, audit, všeobec.
služby,geodet.práce
Bankové a iné poplatky
Stravovanie
Odmeny poslancov, členov komisií
Poistné budov
Prídel do SF, kolkové známky, dohody o
vyk.práce
Splátky istiny úveru, úroky z úveru

1,5

1,6

1,7

13

13,2

13,4

8

8

8

2,4

2,4

2,4

4

4

4

38,8

38,8

38,8

6

6

6

2011

2012

2013

1253,1

1276,6

1313,7

Výnos dane z príjmov poukázaný
samospráve

477

485

500

Daň z nehnuteľnosti

z toho:

Daňové príjmy

344

354

366

Daň pes, Komunálny odpad

90

95

98

Daň za ubytovanie

12

12

13

Dividendy, cenné papiere

1

1

1

Nájom – budovy

3

3

3

Nedaňové príjmy

Správne poplatky

15

15

15

Ostatné popl.-cintorín, KD, relácie, kopírka, za staveb.úrad od iných OcÚ,PDdôchodcovi

15

15

16

Úroky z bank.účtov

0,1

0,1

0,2

Nakladanie s odpadmi

Transfér na zákl.školu

280

280

285

Zber a uloženie KO

Dotácia na matriku

2,5

2,5

2,5

Verejná zeleň

Dotácia na stavebný úrad

2,5

2,5

2,5

Mzdy, bežné výdavky

Dotácia na klub dôchodcov

11

11

11

Matrika
CO - odmena skladníka
Požiarna ochrana

0,1

0,1

0,1

5

5,5

6

Miestne komunikácie, chodníky
MK - údržba

8,9

89

20,5

9

90

21

91

21,5

Kapitálové príjmy – spolu (v tis. €)
z toho:

Verejné osvetlenie
Energia, materiál, údržba

Granty a transféry

9

22

22

22

Zariadenie sociál.služieb-klub dôchodcov
Materiál, mzdy

0

2011
23,5

24

24

2,5

2,5

2,5

Kapitálové výdavky celkom (tis. €)

2012

2013

94

Miestny rozhlas
Bežné výdavky, údržba
Náboženské a iné spoločenské služby

ČOV - rekonštrukcia
Chodník Hlavná ul. - Potraviny Huťan vojenské bytovky

44

Vybavenie základnej školy

50

Cintorín-energia, mzdy, bež.výdavky

9

9,2

9,4

Príspevky ZMOS, ČK, invalidi

1

1

1
2011

2012

2013

Kultúrne podujatia

15

17

19

Príjmy spolu

1253,1

1276,6

1313,7

Športové podujatia

20

22

22

Bežné príjmy

1253,1

1276,6

1313,7

Kultúra

Rekapitulácia (v tis. €)

Základná škola, MŠ

Kapitálové príjmy

0

Poistné budov

1,8

1,8

1,8

Výdavky spolu

1206,9

1134,7

1154,5

Materská škola-mzdy, odvody, prevádzka

101

101,5

102

Bežné výdavky

1112,9

1134,7

1154,5

Školská jedáleň

48,5

48,7

49

Školská družina

25

25,3

25,5

Kapitálové výdavky
Rozdiel – rozpočtová rezerva

94
46,2

Zdroj: OÚ, 2010

Poznámka: Rozpočet na rok 2011 OZ schvaľuje a na roky 2012 - 2013 OZ berie na vedomie.
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Z pera starostu
Milí spoluobčania,
ešte v nás doznieva
sviatočná
atmosféra, pokoj a mier
v dušiach a spomienka
na našich drahých
zosnulých, ale pre
mňa zároveň nastáva predvolebný čas,
kedy si uvedomujem,
čo všetko treba ešte

rýchlo urobiť.
Končí sa štvorročné volebné obdobie, keď má táto samospráva za úlohu prijať rozpočet na rok 2011, schváliť všeobecne

záväzné nariadenie o dani z príjmov a ďalšie nemenej dôležité
normatívy obce.
Mali by sme sa zamyslieť a bilancovať, čo priniesli uplynulé
štyri roky, ale zároveň s nádejou myslieť na to, čo chceme,
aby sa začalo v novom volebnom období. Všetci už poznáte
kandidátov, uchádzajúcich sa o post starostu v našej obci,
ale i o posty poslancov obecného zastupiteľstva.
O budúcnosti našej obce rozhodneme my všetci vo voľbách
do orgánov samosprávy 27. novembra 2010. Ako starostka
tejto obce Vám želám, aby ste prejavili svoju múdrosť a rozvahu
a tí, ktorí sú oprávnení voliť, aby nepremeškali túto ojedinelú
príležitosť.
Veľa šťastia a úspechov Vám želá
Alena Nemcová

Cena vodného a stočného ostáva
Dňa 29. septembra 2010 bola na Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví (ÚRSO) zaslaná žiadosť o odsúhlasenie maximálnej ceny vody a stočného a zároveň som
v predstihu opätovne požiadal obecné zastupiteľstvo
o aplikáciu pozitívnej diskriminácie. Pozitívnou diskrimináciou
je zníženie maximálne ceny ÚRSO pre obyvateľov s trvalým
pobytom o 41%. To jedno percento by malo negovať zvýšenie
DPH na 20% od nového roku, z tohto dôvodu by cena vody
a stočného bola rovnaká ako dnes.
Čo to pre nás všetkých znamená? Vodné hospodárstvo napriek
tlaku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti patrí 100% nám,
čiže obci Lozorno a je neodškriepiteľným faktom, že cena pre
našich obyvateľov patrí k najnižším na Slovensku. Napriek
plánom exstarostu je o 0,50 € nižšia. Sociálne slabší občania
platia len 50% nutných nákladov na jej výrobu a distribúciu.
Cena stočného a odvádzania odpadových vôd je
na hrane udržateľnosti, čo súvisí s vekom čističky odpadových
vôd (ČOV ) a stavom kanalizácie. Na rekonštrukciu ČOV
a kanalizácie sme sa snažili získať peniaze z envirofondov,

ktoré sa nám však nepodarilo získať a dnešní predstavitelia
obce tento problém zanedbávajú, z čoho sa stáva časovaná
bomba pre celé Lozorno.
Verím, že nové vedenie sa s vervou vrhne na získavanie týchto peňazí a udrží cenu na priemernej hodnote
na Slovensku, pretože po preštudovaní cien na stránke URSO
www.urso.gov.sk/sk/regulacia/vodarenstvo/cr, musí byť všetkým
jasné, že nízka cena stočného vzhľadom na nevyhnutnosť
rekonštrukcie ČOV je bez eurofondov nemožná.
Vodné hospodárstvo sa pod správou LOZORNO, Spol.
s r.o. začalo pohybovať v zákonných normách, štátu
sa odvádza DPH, odberatelia sú zazmluvnení, vodomery
zapečatené, čierni odberatelia sú odhalení, zodpovednosť je
transparentná, zo zápočtu DPH sa podarilo ušetriť mnoho
peňazí na ostatné povinnosti, ktoré vyplývajú zo správcovskej
funkcie LOZORNO, spol. s r.o.
Juraj Foltýn, konateľ LOZORNO, Spol. s r.o.

Omša na počesť sv. Huberta
Tak ako každý rok aj tento zorganizovalo 7. novembra
2010 Poľovnícke združenie Podhorie na počesť sv. Huberta
svätú omšu, ktorú celebroval vdp. fárar Ján Záhradník. Preto,
aby to dobre prebehlo, muselo byť všetko dobre naplánované.
Tu sa osvedčil organizačný cit poľovného hospodára Ing. Bohuša
Kuľhu a predsedu Ľuboša Haramiu. Dobrý guláš je základ a preto bol zverený do rúk guláš majstra pána Pavla Húbeka a veru
ozaj bol dobrý, lebo každý si naložil aj dvakrát. O zver na obetu
a jej aranžovanie
na nosítka sa postarali
Peter Osuský, Štefan
Rusnák a Ing. Pavol
Mikulášek.
Svätá
omša
sa začala o 10:30
v miestnom kostole.
Príchod poľovníkov
do chrámu oznaFoto - archív autora
movalo
slávnostné

Zber nadrozmerného odpadu
Dňa 29. septembra 2010 sa v našej obci konal zber nadrozmerného odpadu. Za odvoz a likvidáciu 8,47 t vyzbieraného
odpadu zaplatila obec 1 242 €.
(vh)

trúbenie fanfár z lesných rohov trubačov zo Slovenskej filharmónie, ktorí nás sprevádzali počas celej omše. Pán farár
mal peknú kázeň, v ktorej nezabudol vyzdvihnúť sv. Huberta
patróna poľovníkov, starostlivosť o zver a ochranu prírody. Túto
peknú slávnosť sme ukončili príjemným posedením na fare,
kam sme boli všetci pozvaní.
Peter Osuský, Poľovnícke združenie Podhorie

Webstránka obce je už aktuálna

Do polovice novembra spustíme aktuálnu webstránku
obce. Jej vzhľad sa zatiaľ nemení, ale nájdete tam informácie, ktoré potrebujete, najmä aktuality z diania v obci.
Webstránku budeme aj naďalej vylepšovať.
Webstránka obce je - www.lozorno.sk
Informácie určené na webstránku obce Lozorna posielajte
na - web@lozorno.sk
Osoba zodpovedná za umiestnenie informácii na web
stránku – Roman Kvanka, manažér obecnej knižnice
Budeme radi, ak aj sami občania budú posielať dôležité
informácie, týkajúce sa života všetkých v obci na hore
uvedený e-mail. Ďakujeme.
(dr)
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Siedme zasadnutie – 24. júna 2010
OZ poveruje starostku a ukladá prednostke OÚ v spolupráci s finančnou komisiou a hlavným kontrolórom vypracovať
úpravu rozpočtu a zníženie výdavkov tak, aby bol rozpočet
k 31.12.2010 vyrovnaný.
OZ schvaľuje termín zhromaždenia občanov na 1.7.2010
o 18:00 v CK Lozorno – téma prerokovanie „Zadania pre zmeny
a doplnky č. 3 územného plánu Lozorno“.
OZ schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
OZ schvaľuje vysporiadanie schodku v sume 97986 €,
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších, z :
- rezervného fondu 		
84 358 €
- návratných zdrojov financovania 13 627 €
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2009.
OZ berie na vedomie správu audítora za rok 2009
OZ ukladá konateľovi LOZORNO spol. s r.o. sprehľadniť odber vody, pripraviť návrh opatrení na sprehľadnenie vlastných
odberov z vlastných studní, pripojenie dažďových zvodov
do obecnej kanalizácie.
OZ ukladá prednostke p. Ľubici Havranovej zabezpečiť
vypracovanie zoznamu domácností nenapojených na obecnú
kanalizáciu v zmysle zákona.
OZ berie na vedomie správu prednostky p. Havranovej
o úspešnom priebehu „Sviatku hudby“.
Na základe žiadosti objednávateľa, ATELIÉR OLYMPIA
s.r.o. ponúkol obci Lozorno
spracovaný ÚPD v digitálnej podobe za cenu 3250 €. OZ neschválilo odkúpenie ÚPD v digitálnej
podobe od firmy ATELIÉR OLYMPIA.
OZ schvaľuje komisiu v zložení :
- Ing. Bojkovská - predseda
- MVDr. Bečár
- P. Hurbanič
- P. Švajdlenková
ktorá bude riešiť vysporiadanie
p.č. 9186/2 a posúdenie preložky
obecného vodovodu v časti
na p.č. 9308/75 na Zvončínskej
ul. - vlastník p. Bernard Hurbanič.
OZ súhlasí s ponechaním
pôvodného nájmu MMI Gastro s.r.o. vo výške 1000 € bez DPH
do termínu 31.12.2010.

Ôsme zasadnutie – 5. augusta 2010
OZ berie na vedomie informáciu starostky obce o voľbách
do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa
27.11.2010.
OZ určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí jeden volebný obvod so sídlom v Centre kultúry a vzdelávania, Zvončínska
ul. 190/3.
OZ schvaľuje v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pre nové volebné
obdobie 2010-2014 počet poslancov obecného zastupiteľstva
v počte 9.
OZ schvaľuje zásady odmeňovania poslancov a volených
členov komisii v obci Lozorno v zmysle prílohy č. 1, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou „Zásad“.

S účinnosťou od 1. zasadnutia OZ nasledovne:
Poslanec OZ:		
33,20 € / zasadnutie
Predseda komisie:
20 €
Člen komisie:		
10 €
Za spracovanie materiálu: 16,60 €
OZ schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah
výkonu funkcie starostu obce Lozorno v novom volebnom období pre r. 2010 – 2014 na plný úväzok.
OZ schvaľuje na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na svojom zasadnutí
„Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Lozorne“. Tento
Rokovací poriadok nadobúda právoplatnosť dňom 1.12.2010.
Zároveň dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší Rokovací poriadok z 25.11.1994.
OZ berie na vedomie informáciu prednostky obce
o Referende 2010.
OZ ruší uznesenie č. 13/2010 zo dňa 25.03.2010.
OZ schvaľuje odpredaj časti pozemku parc.č. 9124/3,
diel 4 o výmere 2 m2, diel 6 o výmere 12 m2 žiadateľom
Jozefovi a Beáte Gašparových, ul. Lesná č. 410, Lozorno v cene
57 €/m2. Všetky náklady spojené s návrhom na vklad
do Katastra nehnuteľností, vrátane vypracovania GP
si zabezpečia kupujúci na vlastné náklady. V kúpnopredajnej zmluve musí byť zakomponované vecné bremeno
na kanalizačný zberač.
OZ schvaľuje na základe žiadosti Ivany Uhrovej a Jána Valíka,
Riadok č. 565, Lozorno odpredaj časti pozemku o výmere cca
7,5 m2 v cene 3,32 €/m2 žiadateľom s tým, že vypracovanie
GP a náklady spojené so zápisom do katastra nehnuteľností
si žiadatelia zabezpečujú na vlastné náklady.
OZ schvaľuje odpredaj časti
nehnuteľnosti parc.č. 9124/3
o výmere cca 10 m2 žiadateľom
Ing.
Milanovi
Hrabovskému
a Zuzane Hrabovskej, Lesná
č. 410, Lozorno v cene 3,32 €/
m2. Všetky náklady spojené
s návrhom na vklad do Katastra
nehnuteľností,
vrátane vypracovania GP si zabezpečia kupujúci na vlastné náklady. V kúpno-predajnej zmluve musí byť
zakomponované
vybudovanie
Ilustračné foto bezbariérového prístupu.
OZ schvaľuje odpredaj časti
nehnuteľnosti v k.ú. Lozorno, zapísanej na LV č. 4151 parc.č.
9124/3 diel 2 o výmere 35 m2 žiadateľom – vlastníkom bytov
č. 1, 2, 3, 4 v bytovom dome Lesná č. 410 v cene á/3,32€/m2.
GP. Všetky náklady spojené s návrhom na vklad do Katastra
nehnuteľností si zabezpečia vlastníci na svoje náklady.
OZ schvaľuje dlhodobý prenájom, najdlhšie na dobu 50 rokov
na časť nehnuteľnosti v k.ú. Lozorno LV č. 4151 parc.č. 9302/4,
diel 4 o výmere cca 350 m2 v cene 1 € žiadateľom – vlastníkom
bytov 1, 2, 3, 4. Geometrický plán pre vypracovanie zmlúv
o prenájme si žiadatelia zabezpečia na vlastné náklady a
po dobu prenájmu budú hradiť obci daň z nehnuteľnosti.
OZ súhlasí s odpredajom parc.č. 6767/8 o výmere 30 m2
a parc.č. 6767/5 o výmere 18 m2, ktoré boli vytvorené GP
č. 54/2010, úradne overeným Správou katastra Malacky dňa
12.07.2010, odčlenením z obecného pozemku parc. registra „E“
KN č. 7007/105 v k.ú. Lozorno, zapísaná na LV č. 4151 v cene
1 € v prospech Márie Karovičovej, Lozorno č. 75 v podiele 1/1
s tým, že poplatky spojené s prevodom do Katastra nehnuteľností
znáša v plnom rozsahu žiadateľka.
Pokračovanie na s.5
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Dokončenie zo s.4
OZ súhlasí s odkúpením od súkromných osôb p. Anny
Osuskej a p. Sabiny Belčíkovej podľa GP č. 32/2010
schváleného Správou katastra Malacky novovytvorenú parcelu
č. 9223/25 – orná pôda vo výmere 692 m2 do svojho vlastníctva
v podiele 1/1, v zmysle predloženej kúpno-predajnej zmluvy.
Zároveň splnomocňuje starostku podpisom kúpnej zmluvy.
OZ súhlasí s odkúpením od súkromných osôb p. Ulehlovej
Zlatice, bytom Lozorno č. 98 a p. Ivety Marcišinovej, bytom Prídavková 14, Bratislava podľa GP č. 37/2010 novovytvorenú
parcelu č. 9245/7 – orná pôda do svojho vlastníctva v podiele
1/1. Zároveň splnomocňuje pani starostku podpísaním predmetnej kúpnej zmluvy.
OZ dáva predbežný súhlas na rokovanie s dodávateľom
na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v sume 6080 €.
Podmienkou je predložiť rozpočet a Zmluvu o dielo.
Hlasovanie : všetci „ZA“
Predložené materiály Štatút obecnej knižnice, Cenník obecných poplatkov, Knižničný a výpožičný poriadok, Logo obecnej
knižnice, Prázdninová knižnica poslanci zobrali na vedomie
s tým, že materiál – Cenník služieb a poplatkov má byť prepracovaný podľa pripomienok Ing. Bojkovskej, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť záznamu.
OZ berie na vedomie informáciu prednostky o žiadosti
majiteľov rekreačných chát – lokalita Košariská, ktorí požadujú
riešiť ich prístupovú komunikáciu k svojim nehnuteľnostiam.
Ďalej informovala o liste p. Hofferovej E., ktorá požaduje orezanie stromov na svahu nad pivnicami.
OZ berie na vedomie predložené vyhodnotenie pripomienok
spracovateľmi Dodatku č. 3 ÚPD obce Lozorno.
OZ schvaľuje zapracovanie pripomienok prerokovaných
spracovateľom a schválených obecným zastupiteľstvom
do ÚPD – Dodatok č. 3 – viď príloha.
OZ odporúča opätovne prehodnotiť rozpočet.
OZ schvaľuje, aby v rámci úprav rozpočtu pre r. 2010 boli
do časti „výdavky kapitálového rozpočtu“ zahrnuté i finančné
prostriedky v sume 15 827 €, ktoré budú použité na úhradu
ceny za dielo v zmysle zmluvy o dielo medzi obcou Lozorno
a fy SIEBER+TALAŠ spol. s r.o.

Deviate zasadnutie – 30. septembra 2010
OZ berie na vedomie zloženie sľubu poslanca Ing. Ragasovej
Jany po uvoľnenom mandáte doterajšieho poslanca p. Eliaša
Štefana.
OZ berie na vedomie informáciu p. starostky o výsledku
referenda v obci Lozorno, ktoré sa uskutočnilo v zmysle rozhodnutia prezidenta SR.
Konateľ spoločnosti p. Foltýn informoval prítomných o hospodárení LOZORNO spol. s r.o. za obdobie 07-08/2010.
OZ v Lozorne :
a/ schvaľuje pre r. 2011 výšku
ceny vodného: 1,0169 €/m3 + DPH
ceny stočného: 1,2345 €/m3 + DPH,
tak ako bola schválená uznesením č. 86/2009 pre r. 2010
b/ poveruje konateľa spoločnosti LOZORNO s.r.o. p. Foltýna,
aby podal žiadosť na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
OZ ukladá poslancovi MVDr. V. Bečárovi, aby do budúceho zasadnutia OZ kreoval komisiu, ktorá pripraví analýzu doterajšieho hospodárenia a návrh finančného plánu
LOZORNO spol.s.r.o.
OZ schvaľuje predložený návrh zmluvy o dielo medzi
Obcou Lozorno a LOZORNO spol. s r.o. Predmetom zmluvy
je úprava trávnatých plôch a živých plotov v obci Lozorno
a pod. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria jej prílohy 1 a 2.
Prítomní poslanci poverili konateľa LOZORNO spol. s r.o.
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p. Foltýna, aby urýchlene opravil rozpadajúci sa poklop
na Hlavnej ulici.
OZ berie na vedomie informáciu konateľa LOZORNO spol.
s r.o. p. Foltýna o výzve, ktorá bude rozposlaná občanom, ktorí
doteraz neboli napojení na obecnú kanalizáciu v lokalitách,
v ktorých je vybudovaná obecná kanalizácia.
MVDr. V. Bečár podal správu o hospodárení Obce
Lozorno za obdobie 01-08/2010 a zároveň podal informáciu
o pohľadávkach po lehote splatnosti.
OZ berie na vedomie správu o hospodárení obce Lozorno
za obdobie 01-08/2010, ktorú podal predseda finančnej komisie MVDr. Bečár.
OZ schvaľuje upraviť pôvodnú sumu 20 000 € v rozpočte
na r. 2010 na 11 000 €, ktoré budú poskytnuté pre Športový
klub Lozorno formou dotácie.
OZ prerokovalo a schválilo úpravy rozpočtu na r. 2010.
Zároveň poveruje prednostku obecného úradu, aby zabezpečila
zapracovanie všetkých schválených úprav a zmien rozpočtu
na r. 2010.
OZ berie na vedomie informáciu o pohľadávkach, ktoré má
obec voči FO a PO a budú sa riešiť v komisii, ktorá vznikla
na dnešnom zasadnutí OZ a analýza bude predmetom rokovania na ďalšom zasadnutí OZ.
OZ ukladá prednostke OÚ Lozorno p. Havranovej, aby
do 10.10.2010 pripravila zmenu vo VZN k DzN tak, aby
daňovníci v položke priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike a stavebníctvu boli zaťažené daňou 1,327 €/m2.
OZ súhlasí so zadaním vypracovania PD R-PROJECT INVEST,
s.r.o, v zmysle predloženej cenovej ponuky na stavbu „Rozšírenie
miestnej komunikácie v úseku Zohorská ul.-Gozovská ul.“
OZ odporúča žiadosť p. Jozefa Mackoviča, 900 55 Lozorno
č. 304 o odstránenie závad prerokovať v komisi pre výstavbu
a dopravu.
OZ odporúča riešiť problém odtoku
dažďovej vody
na ul. Kvetnej na komisii pre výstavbu a dopravu.
OZ odporúča žiadosť p. Rončkeviča Vladimíra, 900 55
Lozorno č. 272 o odstránenie závady odtoku dažďovej vody
riešiť na zasadnutí komisie pre výstavbu a dopravu s tým,
že bude prizvaná riaditeľka Centra kultúry Lozorno p. Rušinová.
OZ súhlasí na základe osobného prerokovania s vlastníkmi
s odkúpením pozemkov v lokalite „Trávniky“, ktoré sú telesom
panelovej cesty za kúpnu cenu 1 €.
Pozemky budú odkúpené nasledovne :
Parc.č. 9308/54 – 205 m2 od vlastníkov Jany a Petra
Ragasových, Orechová 934/7, Lozorno v podiele 1/1,
Parc.č. 9308/29 – 135 m2 od vlastníčky Márie Lančaričovej,
Karpatská č. 377, Lozorno v podiele 1/1,
Parc.č. 9308/32 – 131 m2 od vlastníčky Boženy Drahošovej,
Hlavná č. 325/46, Lozorno v podiele 1/1.
V prípade, že obec nadobudne pozemky reg. „E“ č. 9375/102
– ostatná plocha do vlastníctva od SPF, odpredá tieto vyššie
uvedeným menovaným.
OZ ruší uznesenie č. 50/2010 zo dňa 05.08.2010.
OZ schvaľuje odpredaj časti pozemku parc.č. 9124/3, diel
4 o výmere 2m2, diel 6 o výmere 12 m2 žiadateľom Jozefovi
a Beáte Gašparových, ul. Lesná č. 410, Lozorno v cene 28,50 €/
m2. Všetky náklady spojené s návrhom na vklad do KN, vrátane
vypracovania GP si zabezpečia kupujúci na vlastné náklady.
V kúpno-predajnej zmluve musí byť zakomponované vecné
bremeno na kanalizačný zberač.
OZ poveruje p. starostku obce, aby kontaktovala p. Došeka
a zabezpečila dovoz štrkovej drte na príjazdovú cestu do rómskej osady v Lozorne v zmysle podnetu prítomných rómskych
občanov.
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Ako vznikala webstránka obce Lozorno
Stavom webstránky sa začalo intenzívnejšie zaoberať terajšie
obecné zastupiteľstvo už na začiatku svojho volebného obdobia, najmä na podnet vtedajšieho poslanca Juraja Foltýna.
V jeho kompetencii potom aj bolo webstránku aktualizovať,
čo aj v rámci svojich možností urobil. Problém, ktorý vyriešil
ako prvý, bol presun vlastníctva adresy www.lozorno.sk
na obec, nakoľko bola vo vlastníctve súkromnej osoby. Problémom však zostalo to, že sa nenastavil celoobecný systém jej
pravidelnej aktualizácie a webstránka zostala opäť neaktuálna.
Poslanec Vladimír Hubík prišiel tiež po čase s iniciatívou
na vytvorenie úplne novej webstránky, ale systém jej tvorby tiež
nespĺňal požiadavky na jej jednoduchú tvorbu a aktualizáciu.
Obec preto ostala pri starej hoci neaktuálnej stránke.
Software náročný pre bežného užívateľa
V novembri 2009 bola podpísaná zmluva o spolupráci medzi
riaditeľkou Centra kultúry (CK) a obecným úradom, kde bola
ako jedna z povinností riaditeľky CK na jej návrh zakomponovaná aj aktualizácia webstránky, nakoľko je to logicky jediná
osoba, ktorá by sa mala v obci zabezpečovať aktuálnu webstránku. Žiaľ, doterajší software na aktualizáciu webstránky
nie je štandarným editovacím nástrojom a je pre bežného
užívateľa komplikovaný. Iný systém aktualizácie prostredníctvom človeka vo firme, ktorá bola dodávateľom terajšej
webstránky, bol nejasný a jeho spolupráca pri najakútnejších
aktualizáciách nebola prirodzene jednoduchá. Napriek snahe
riaditeľky CK naučiť sa pracovať so softwarom, nemala popri všetkých jej povinnostiach – okrem práce v CK i Spravodaj obce Lozorno, kronika a ďalšie jednoducho priestor na to,
aby sa prelúskavala pre bežného užívateľa nepohodlným softwarom.
Projekt novej webstránky
Nakoľko riaditeľka CK sama najviac pociťuje nedostatok aktuálnej webstránky obce, ktorá by bola pre propagáciu podujatí v CK ďalším veľmi účinným informačným kanálom, navyše
občania na OZ začali čoraz hlasnejšie volať po informáciách
na nej, Dana Rušinová prišla v máji 2010 na OZ s návrhom
na projekt úplne novej webstránky obce, ktorý bol odsúhlasený. Na základe toho vytvorila výberovú komisiu, ktorej
členovia zastrešovali všetky oblasti obce v zložení :
Lucia Hájniková – OU, Juraj Foltýn – IT, samospráva, Vladimír
Rybár – spolky, šport, Vladimír Bečár – OZ, financie, Dana
Rušinová – predseda výberovej komisie, kultúra, ostatné oblasti
Výberové konanie na dodávateľa
Úlohou komisie bolo vybrať víťaznú firmu. Predsedníčka komisie pripravila podklady pre výberové konanie, oslovila 5 firiem,
ktoré odporučil OÚ, a na ktoré narazila pri hľadaní dobrých
obecných webstránok. Oslovené boli nasledovné firmy: KREA
SK s.r.o., Nitra, OXIDE, s.r.o., Malacky, ARS NOVA spol. s r.o.,
Bratislava, Soyamedia, s.r.o., Bratislava (robila napr. webstránku
Karpatského dvora), Pure Media, s.r.o., Banská Štiavnica.
Ponuky zhodnotila v tabuľke, navyše telefonovala s niektorými samosprávami ohľadom ich skúseností pri implementácii
stránky s danou firmou, ktoré ju len utvrdili v tom, že tie
najlacnejšie ponuky, nie sú najlepšie a do budúcnosti predstavujú nové problémy. Všetky poznatky zhrnula v tabuľke vyhodnotenia ponúk s návrhom na ďalšie kroky a poslala komisii.
Nedostala z komisie žiadnu spätnú väzbu, navyše po dohode
so starostkou vzhľadom na kritický stav obecných financií
v lete tohto roku, projekt prerušili a v tomto zmysle informovala
aj účastníkov tendra.
Narastajúca nespokojnosť občanov
Nespokojnosť riaditeľky CK, no najmä občanov narastala
a na zasadnutí v septembri opäť otvorili otázku webstránky.

Nakoľko bolo poukázané opäť na Danu Rušinovú, ako
zodpovednú za stav webu a vzhľadom na fakt, že jeden
z oprávnene kritizujúcich občanov Martin Laifr nakoniec
ponúkol aj reálnu odbornú pomoc, rozhodli sme sa pre nový
pokus o aktualizáciu webstránky. Po dohode s p. starostkou
a prednostkou sme oslovili firmu Krea, ktorej ponuka bola
v tendri najprofesionálnejšia a aj referencie na jej prácu
sú priaznivé a dohodli sme sa, že vytvorí pre nás nový editovací software, ktorým sa bude dať webstránka jednoducho
aktualizovať, čo sa už aj stalo.
Nový projekt
Pán Laifr komunikoval predovšetkým po odbornej stránke
s dodávateľom softwaru, Juraj Foltýn zabezpečil prístup
na živú webstránku obce, ležiacu na serveroch webhostingovej
firmy crooce. Úlohou riaditeľky CK bolo zaktualizovať zadanie
na štruktúru webstránky, nájsť človeka, ktorý bude aj
v budúcnosti aktualizáciu webstránky robiť a tiež osloviť
všetkých dodávateľov obsahu stránky, teda pracovníčky
OÚ, predstaviteľov spolkov, športových oddielov a ďalších
organizácii. Človekom zodpovedným za aktualizáciu webstránky je p. Roman Kvanka, manažér obecnej knižnice,
ktorý má s takouto prácou skúsenosti. Riaditeľka CK mu pomáha
najmä po obsahovej stránke príspevkov. Vytvorili sme jedinú
e-mailovú adresu, na ktorú môže ktokoľvek kedykoľvek poslať
všetko, čo je určené pre webstránku Lozorna: web@lozorno.sk,
z ktorej sú informácie umiestňované na web. Dodávatelia obsahu teda nemusia urobiť nič iné, len do mailu pripojiť text,
prípadne fotografie a povedať kam a dokedy to chcú na webstránke umiestniť. Ostatné za nich urobí CK.
Dodávatelia obsahu
Skúsenosti s dodaním toľko požadovaných informácii
na web je rôzna – niekto to vzal ako veľké pozitívum aj pre
svoju prácu a obratom dodal aspoň základné informácie, ktoré
bude časom rozširovať. Naša vďaka patrí najmä poľovníckemu
združeniu Podhorie, rybárskemu zväzu, zväzu telesne postihnutých, Detskému kresťanskému speváckemu zboru Vajíčko,
Folklórno-duchovnej skupine Loza a pracovníčkam OÚ.
Ostatní sa snáď ozvú neskôr, resp. sú takí, ktorí odmietajú
spolupracovať napriek tomu, že ide o informovanosť občanov
obce a z obecného rozpočtu dostávajú príspevky.
Prečo pred voľbami
Rozhodnutie spustiť webstránku pred voľbami padlo na prvom
stretnutí s p. starostkou a prednostkou preto, aby sa nestalo,
že nové vedenie obce, bude mať iné priority. Dizajn webstránky nebol prioritou, vzhľadom na obmedzené financie,
aktuálne informácie sa tam však dajú umiestniť kedykoľvek.
Nová webstránka sa po tomto projekte bude robiť jednoduchšie
a rýchlejšie. To, že je potrebná, je neodškriepiteľný fakt,
nakoľko ani tá dnešná aktualizovaná nespĺňa všetky náležitosti
modernej webstránky obce. Bude na novom vedení obce,
aby dotiahlo nielen nový dizajn, ale aj ďalšiu funkcionalitu, akú
majú moderné samosprávne weby. Otázne je, kedy sa nové
vedenie dostane k tejto téme. Dovtedy tu budeme mať hoci vizuálne starú, ale aktuálnu webstránku. A obec to celé bude
stáť 1200 € bez DPH, ktoré sa jej mnohonásobne vrátia, pričom
z tejto sumy ide odmena dodávateľovi editovacieho systému,
firme Krea a manažérovi knižnice za naplnenie webstránky
a jej ďalšiu aktualizáciu.
Na novej stránke okrem informácii o organizáciách a z OÚ
nájdete najmä aktuality. Budeme však radi, ak aj sami občania
budú posielať dôležité informácie, týkajúce sa života všetkých
v obci na hore uvedený e-mail.
Užitočné čítanie!
(dr)
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Dôchodci pod inou strechou bez dažďa a vetra

Dôchodci „kluboví“ sa stretávali v čase letnom menej ako
bežne, užívali si dovolenkové týždne. Po oddychu s rodinami
sa opäť stretli a už sa roztočil kolotoč okolo „Guláš partie“.
Po minulé roky sa nám vydarilo počasie s možnosťou
posedenia pod košatým stromom v areáli klubového dvora.
V tomto roku znela predpoveď počasia nepríjemne daždivo
a chladno. To podnietilo našich guláš-majstrov – Milana
Ščasného, Milana Havla a Jána Drahoša ku zmene. Dohodli
sa, že varenie kotlíkového guláša sa uskutoční v závetrí Centra kultúry a posedenie v jeho Veľkej sále. Pozvaní členovia
sa cestou miestneho rozhlasu dozvedeli o zmene kona-

nia, obavy odpadli a účasť bola nad očakávanie vysoká. Sto
spokojných členov Jednoty a Klubu dôchodcov si pochutnalo i
na sponzorských pochúťkach, ktoré ku kávičke pripravili
členky.
Prekvapením v sortimente pochúťok bol trdelník z rúk
Štefky Ščasnej, ktorý pre také množstvo mlsných jazýčkov
zabodoval. Vďaka sponzorom sme si pochutnali na chutnom
guláši a po ňom na pive od poslanca VÚC p. Mikuša. Víno,
pivo dobre padlo a dobrá nálada nabrala intenzitu pri speve
so sprievodom harmoniky Mgr. Pavla Zajáčka.
Anna Hájková, vedúca Klubu dôchodcov

Uctili sme si starších
Je mesiac október, vetrík sa preháňa pod lesom na stráni, pozberá kvetiny, vtisne Vám do dlaní... Spomínate? Len
pred nedávnom ste boli pekní, mladí, rokmi ste silu i múdrosť
naberali, ani ste sa nenazdali, zmenili sa čísla v kalendári.
Zmenil sa vek, zmenil sa tep, niekomu hlas, inému vlas, čaká
to každého z nás. A deti už vyrástli, odišli za prácou, občas
sa zastavia za otcom, za matkou. Radosť Vás oveje, oko slzička
zakalí, príjmite odo mňa tie najkrajšie pozdravy. Za prácu,
za lásku chcem Vám dnes ďakovať a to najlepšie zo srdca
vinšovať. I keď je október mesiacom chladných dní, nech Vás
tento veršík ohreje i poteší: ,,Nech slniečko stále svieti v oknách
Vášho domova a keď ho i mráčik zastrie, nech zasvieti odznova. Nech len pre Vás stále kvitnú krásne ruže voňavé, nech nad
Vami stále svieti to slniečko jagavé. Nech len láskou vystlaná
je ďalšia Vášho žitia púť. Nech nikdy nedá sa na Vás zabudnúť.
Monika Malovcová
„Vitajte dnes medzi nami, starší, starkí, susedia i dobrí známi!“ Takto sa prihovorila na obecnej oslave Mesiaca úcty
k starším p. Monika Malovcová, predsedníčka kultúrnej komisie pri OZ. Po príhovore pani starostky Aleny Nemcovej vystúpili naši najmenší škôlkari. Bolo radostné pozerať sa na tých
malých umelcov ako bez trémy zaspievali, zarecitovali. Pani
učiteľka Kiňová hravo zosúladila tento mladý spevokol. Žiaci
ZŠ vystúpili pod vedením pani učiteľky Cimbalovej. Opakovane vystúpili aj naše mažoretky, ktoré nacvičuje pani Danka
Hurbaničová. Veľký aplauz si vyslúžili naši páni, čo spievajú ... „Enem tak“. Ďakujeme všetkým účinkujúcim. Vieme,
že nácviky stoja nemálo úsilia. Každé vystúpenie malo svoje
čaro. Ďakujeme aj miestnym organizáciám ZO SZŽ, ZO JD,
ZO SZŤP, ktoré boli nápomocné pri zabezpečení občerstvenia.
Finančne na túto akciu prispel OÚ, p. Čukan, p. Malovcová,
ktorým tiež vyslovujeme vďaku.
Kultúrna komisia

Vianočný bazár

Vianočný bázar je ďalšou novinkou v Centre kultúry s týmto
programom:
1. Trh výrobkov z dielne najmä Lozorňanov, ktorými môžete
potešiť svojich blízkych na Vianoce.
2. Súťaž o najchutnejší domáci koláč, o ktorom svojím
hlasovaním rozhodnú návštevníci. Autorky prvých troch
najchutnejších koláčov budú ocenené.
3. Burza kníh vyradených z knižnice.
4. „Bazár voľno-časových aktivít“ v obci – teda prehliadka všetkých subjektov, ktoré ponúkajú pravidelné aktivity

Poďakovanie

Foto – Lucia Hájniková

pre voľný čas, teda najmä miestne spolky, oddiely, spevokoly
a podobne.
5. Prehliadka miestnych spevokolov a mažoretiek a ďalšie
sprievodné akcie.
Tí, ktorí majú záujem sa zúčastniť, sa môžu prihlásiť na t.č.
0911 403 304, prípadne na OU u p. Hubkovej
alebo Hájnikovej do 27. novembra 2010.

Dana Rušinová

Koniec roka sa blíži a preto by chceli členky kultúrnej komisie poďakovať predsedníčke za 4 roky jej práce v komisii a v neposlednom rade všetkým sponzorom, ktorí nám veľmi pomohli pri zabezpečení akcií pre starších a aj naše deti. Ešte raz srdečná
vďaka.									
Členky kultúrnej komisie

PROGRAM CENTRA KULTÚRY NA ROK 2011
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Program Centra kultúry v roku 2011
JANUÁR

Knižnica

Klub mladých

Valentín
v knižnici

Filmová noc

Novoročný koncert
Výstava fotografií / obrazov
Slávnostný koncert k 1. výročiu speváckej skupiny Loza
15.

Obecný ples

3. piatok

Spievajte s nami - verejnosť spieva s mužským spevokolom

posledná
nedeľa

Rozprávková nedeľa - Divadlo pre deti

FEBRUÁR
Detský karneval
Fašiangy v
Lozorne

Fašiangový sprievod masiek spojený s obecnou
zabíjačkou
Filmový festival
2. piatok

Dámsky večer

3. piatok

Spievajte s nami - verejnosť spieva s mužským spevokolom

posledná
nedeľa

Rozprávková nedeľa - Divadlo pre deti

MAREC
Ku koreňom Lozorna (história obce)
8.
21.-25.
Týždeň slovenských knižníc

Deň žien - obecná oslava
Denný tábor - jarné prázdniny
Výročia slávnych Záhorákov

1. piatok

Cestovateľský večer

3. piatok

Spievajte s nami - verejnosť spieva s mužským spevokolom

posledná
nedeľa

Rozprávková nedeľa - Divadlo pre deti

Projekt s ČR
Noc v knižnici

APRÍL
Divadlo
“Pódium slávy” - súťaž amatérov v rôznych zručnostiach
Lozornianske dni hudby
Diskotéka
Deň Zeme
3. piatok

Spievajte s nami - verejnosť spieva s mužským spevokolom

posledná
nedeľa

Rozprávková nedeľa - Divadlo pre deti

Deň Zeme
v knižnici

MÁJ
Majáles

Filmová noc

Deň matiek - obecné oslavy
MDD - obecné oslavy
Koncert
Výstava fotografií/obrazov
Koncert ZUŠ
2. piatok

Dámsky večer

3. piatok

Spievajte s nami

posledná
nedeľa

Rozprávková nedeľa

MDD v knižnici

SPRAVODAJ OBCE LOZORNO 3/2010
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JÚN
Divadlo

Biliardový
turnaj

Klub zdravej výživy
21.

Sviatok hudby (Deň otcov) - hudobný a tanečný happening

1. piatok

Cestovateľský večer

3. piatok

Spievajte s nami - verejnosť spieva s mužským spevokolom

posledná nedeľa

Rozprávková nedeľa - Divadlo pre deti

JÚL
Prázdniny v Centre
3. piatok

Prázdninová
knižnica

Spievajte s nami - verejnosť spieva s mužským spevokolom

AUGUST
Prázdniny v Centre
Predposledný
víkend

Kultúrne leto - “Vatra”

3. piatok

Spievajte s nami - verejnosť spieva s mužským spevokolom

Prázdninová
knižnica

SEPTEMBER
Divadlo

Prázdninová
knižnica - vyhodnotenie

Klub zdravej výživy
Cestovateľský večer
3. piatok

Spievajte s nami - verejnosť spieva s mužským spevokolom

posledná nedeľa

Rozprávková nedeľa - Divadlo pre deti

OKTÓBER
Diskotéka

Prváci v knižnici

Filmová noc

Mesiac úcty k starším - obecná oslava
Hrozno - Literárno-hudobný večer
2. piatok

Dámsky večer

3. piatok

Spievajte s nami - verejnosť spieva s mužským spevokolom

posledná nedeľa

Rozprávková nedeľa - Divadlo pre deti

NOVEMBER
Adventný koncert
Beseda o víne s Fedorom Malíkom
Dni Lozorna
Klub zdravej výživy
1. piatok

Cestovateľský večer

3. piatok

Spievajte s nami - verejnosť spieva s mužským spevokolom

posledná nedeľa

Rozprávková nedeľa - Divadlo pre deti

DECEMBER
Mikulášske posedenie pre starodôchodcov
Mikuláš

Mikulášske posedenie pre dôchodcov a jubilantov
Mikuláš pre deti
Vianočná besiedka
Vianočný koncert ZUŠ

Vianočný týždeň

Vianočný bazár
Vianočný koncert

Silvester

2. piatok

Dámsky večer

3. piatok

Spievajte s nami - verejnosť spieva s mužským spevokolom

3. nedeľa

Rozprávková nedeľa - Divadlo pre deti

31.

Silvestrovské posedenie / zábava

Filmová noc

KULTÚRA
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Jesenné novinky Centra kultúry
Leto v Centre kultúry (CK) bolo voľnejšie. V rámci
úsporného režimu celej obce sme plány na Kultúrne leto
v Lozorne odložili na budúci rok. Pre deti sme však pripravili
6 prázdninových dvojtýždňových denných táborov v Klube
mladých a na Modelárskom tábore a týždeň Anglickej herne
pre najmenších. Napriek záujmu v ankete, ktorú sme urobili
v ZŠ sa nakoniec našlo len 5 detí, ktoré týždeň pracovali
v Klube mladých a ďalších 5 prišlo na Anglickú herňu. Budeme radi, ak nám dáte informácie, prečo nebol nakoniec
taký záujem o prázdninové aktivity v CK.
Od septembra sme rozbiehali najmä pravidelné aktivity
(Pozri tabuľku nižšie). Niektoré z nich sú novinkami, prípadne po čase obnovené. Teší ma rastúci záujem o ponuku
i o využitie priestorov CK.
Na podnet Romana Kvanku, manažéra obecnej knižnice
pripravili žiaci ZŠ pod vedením p. učiteľky Márie Lazarovej
návrhy na logo Obecnej knižnice. Víťaza mohli určiť
návštevníci CK vhodením lístka s číslom kresby. Víťaz bude
známy v decembri, kedy predstavíme aj nové logo knižnice,
ktoré vďaka láskavej pomoci výtvarníka p. Jána Hladíka
(jeho fotografie zdobia steny CK) dostane profesionálnu podobu.
Financovanie CK z prenájmov
Priestory CK začínajú byť čoraz viac využívané aj
na predajné, či súkromné akcie, ktoré prinášajú ďalšie
príjmy (okrem príjmov za prenájom pri pravidelných
aktivitách v CK) spoločnosti Lozorno, s.r.o., z ktorých
môže spätne financovať prevádzku, údržbu a investovať
do zariadenia kultúrneho domu. Obsahová náplň Centra

kultúry, teda honoráre za kultúrne podujatia, spotrebný materiál do Klubu mladých a knižnice, odmeny víťazom a podobne je financovaná z príjmov zo vstupného, z obecného
rozpočtu, prípadne sponzorsky.
Plány na rok 2011
Po prvýkrát prinášame plán kultúrnych podujatí v Centre kultúry na rok 2011, ako prílohu Spravodaja, aby ste
ich mohli mať na očiach po celý rok. Chceli sme uverejniť
plán všetkých kultúrnych a športových podujatí v obci, žiaľ,
do uzávierky čísla sme nedostali od oslovených subjektov
odpoveď. Berme to teda ako „prvú lastovičku“, ktorú o rok
zlepšíme natoľko, že prinesie informácie o dianí v celej obci.

Akcie v Centre kultúry do konca roka 2010
19.11.

Spievajte s nami (s mužským spevokolom)

24.11.

Katarínska zábava seniorov

4.12.

Vianočný bazár

5.12.

Mikuláš pre deti (ešte bude potvrdený)

10.12.

Turistický oddiel – beseda o zdraví

12.12.

Mikuláš pre starodôchodcov

17.12.

Spievajte s nami (s mužským spevokolom)

19.12.

Rozprávková nedeľa

december Vianočný koncert, Vianočná besiedka ZŠ, Logo
knižnice - vyhlásenie víťazného návrhu

Pravidelne, najmenej 1-krát do týždňa navštevuje CK zhruba 240 osôb všetkých vekových kategórií – od najmenších
detí (cca 2 roky) až po dôchodcov. Najmenej raz za mesiac je to viac ako 350 ľudí. Aktivity, ktoré tu navštevujú nájdete
v tabuľke.

Rada kultúry pri CK
Rada kultúry je poradným orgánom riaditeľa Centra kultúry.
Pomáha mu definovať smerovanie kultúry v obci, podieľa sa
na tvorbe rozpočtu CK a pomáha organizovať kultúrne podujatia v obci.
Rada vznikla z mojej iniciatívy, nakoľko som časom pocítila
potrebu konzultovať program centra aj s ďalšími predstaviteľmi
kultúrneho diania obci. Vidím ešte totiž mnoho vecí, ktoré
by sa v Centre dali pre Lozorňanov urobiť a jednak si neosobujem právo rozhodovať o programe Centra bez diskusie s Vami.
Kritériá môjho výberu ľudí do Kultúrnej rady boli tieto:
aktívny v kultúrnom dianí obce a reprezentujúci istú skupinu
obyvateľov Lozorna. Nechcela som osloviť priveľa ľudí, hoci
by bolo koho, preto, aby bola rada funkčná. Jej úlohou bolo
primárne radiť mi, vítam preto ich záujem aj pomôcť pri
organizácii kultúrnych podujatí, nakoľko spolupráca CK s kultúrnou komisiou OZ sa ani za rok, žiaľ, nerozbehla a tak všetko,
čo sa v CK deje musím minimálne zastrešiť sama.
Oslovila som nasledovných ľudí, ktorým aj touto cestou
ďakujem za ochotu pomôcť :
• Valéria Foltýnová – ženský spevokol, mnoho nápadov
na kultúrne akcie v obci
• Vlasta Hubková a Lucia Hájniková – obecný úrad, aktívne
v oblasti kultúry, organizačne zdatné
• Oľga Božecová (Šimeková) – farnosť, mládež, aktívna,
organizačne zdatná,
• Milan Havel – mužský spevokol a seniori, aktívny, mnoho
nápadov na podujatia najmä pre seniorov,

organizačne zdatný
• Peter Vrbinčík – riaditeľ miestnej ZUŠ, umelec, s prehľadom
o slovenskom kultúrnom dianí.
• Adriana Jánošová – je novou členkou, ktorá sama prejavila
záujem o prácu v Kultúrnej rade, a ktorá je aktívna v kultúre
obce takisto.
Perspektívne by sa členom Rady kultúry mohol stať aj predseda kultúrnej komisie OZ. Pokiaľ máte pocit, že niekto v Rade
kultúry chýba, dajte mi, prosím, vedieť.
Koordinácia akcií kultúry a športu do budúcnosti
Rada kultúry sa od svojho založenia 17. septembra 2010 stretáva raz za týždeň a posledné dve stretnutia sme diskutovali aj
s pozvanými zástupcami spolkov a športových oddielov. Verím,
že táto spolupráca sa bude rozširovať, aby sme sa o rok dostali
do stavu, že už na jeseň začneme spoločne plánovať kultúrne
a športové podujatia tak, aby sa tie najlepšie zbytočne termínovo
neprekrývali, a aby sa pri nich Lozorňania nemuseli rozhodovať,
čomu dať prednosť. Snažili sme sa o to aj teraz, žiaľ ešte sa nám
to nepodarilo.
Aj vďaka Kultúrnej rade Vám prinášame Plán kultúrnych podujatí CK na rok 2011 a s ním nové podujatia a najmä návraty
k tradíciám. Našimi „veľkými“ projektmi na ďalšie obdobie je
vybudovanie Múzea Lozorna, do ktorého by sme radi zapojili
celú obec a kroje pre miestne spevokoly. Verím, že sa nám to aj
s Vašou pomocou podarí. Vítame akékoľvek nápady na dianie
v kultúre! Ďakujeme.

SPRAVODAJ OBCE LOZORNO 3/2010
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Pravidelné aktivity - sezóna 2010/11
Aktivita

Termín
TÝŽDENNE

Deň

Miestnosť

Čas

Cvičenie pre mamy s deťmi

Po

9:00 – 10:00

Tanečná

Cvičenie pre seniorov

Po

10:00 – 11:00

Tanečná

Ut

15:50 - 18:30

Tanečná

St

13:15 – 17:25

Tanečná

Po

13:00 – 16:30

Výtvarná

St

17:30 - 19:20

Výtvarná

Št

11:45 - 18:50

Výtvarná

Po

14:30 - 18:15

Tanečná

Pi

14:00 - 16:15

Tanečná

Št

13:15 - 19:00

Tanečná

St, Pi

17:00 – 18:00

Učebňa

Mierne pokročilí

St, Pi

18:00 – 19:00

Učebňa

Individuálne

St

11:00 – 14:00

Učebňa

Základná umelecká škola
Tanečný odbor

Výtvarný odbor
Hudobný odbor
o Klavír
o Husle
o Gitara
Jazyková škola
pre všetky úrovne a vekové kategórie,
aj individuálne
Začiatočníci

Anglická herňa pre deti (2 - 6 r.)

St

10:15 – 11:00

Tanečná

Folklórno-duchovná spevácka skupina Loza nácvik

Št

18:00 – 20:00

Učebňa

Zumba I.

Po, St

20:00 – 21:00

Veľká sála

Zumba II.

Ut, Št

20:00 – 21:00
19:45 – 20:45
(v zime od
2.11.)

Veľká sála

Pilates

Ut, Št

18:30 – 19:30

Veľká sála

Bodyforming

Po, St

18:30 – 19:30

Veľká sála

Klub mladých

St

16:00 – 19:00
19:00 – 22:00

Deti 7-14 r.
Mládež

Pi, So

17:00 – 19:00
19:00 – 22:00

Deti 7-14 r.
Mládež

St

15:00 – 20:00

Pi

15:00 – 19:00

Knižnica
RAZ DO MESIACA
„Spievajte s nami „
spievanie ľudových piesní, najmä zo Záhoria s
mužským speváckym zborom z Lozorna

3. Pi

18:00

Veľká sála

„Rozprávková nedeľa“
popoludnie s rozprávkou pre najmenších (divadlo, iné)

4. Ne

16:00

Veľká sála

Vernisáž výstavy
Foto – Viliam Végh
Novinkou Centra kultúry bola výstava obrazov Vlasty Hubkovej, pracovníčky obecného
úradu. Vlasta, ktorá sa amatérsky venuje maľbe,
sa rozhodla takto povzbudiť aj ďalších podobných umelcov z Lozorna, ktorým centrum rado
poskytne svoje priestory na prezentáciu ich tvorby. Fotografia je z vernisáže výstavy 24. septembra 2010.

Divadlo Šachor
Foto – Vlasta Hubková
Centrum
kultúry
niekoľkokrát
privítalo
i seniorov – na ich tradičnej „guláš party“, na Dni
úcty k starším, pravidelnom spevokole. Väčšina
z nich tvorila aj divákov divadelného predstavenia Svadební omáčka 5. septembra 2010 v podaní amatérskeho súboru Šachor zo Zohora.
Toto predstavenie bolo aj príkladom peknej spolupráce p. starostky, CK, SZTP a JDS, keď sme
spoločne pre členov týchto spolkov pripravili
pekné nedeľné popoludnie, za akým doteraz
museli cestovať mimo obce.

Prázdninová knižnica
Foto - A.C.
Počas letných prázdnin prebiehala akcia „Prázdninová knižnica“, ktorej víťazmi s najväčším počtom
vypožičaných kníh sú sestry Simona a Dominika Hojzákové v detskej kategórii a Igor Šimek
v kategórii dospelých. Blahoželáme!
Filmová noc Klubu mladých
Foto – Vlasta Paluková
Na podnet mladých Lozorňanov pripravil Klub
mladých 8. októbra 2010 Filmovú noc, ktorú im
závideli aj rovesníci z okolia. Od večera do rána
si vo Veľkej sále takmer 30 mladých pod vedením
Vlasty Palukovej, vedúcej klubu a Romana Kvanku,
manažéra obecnej knižnice premietlo viac ako 6 filmov rôznych žánrov.

Dvojstranu pripravila Dana Rušinová.

DETI A MLÁDEŽ
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Nový školský rok v číslach
V školskom roku 2010/11 máme 235 žiakov. Na prvom stupni
106 a na druhom 129. Vyučovanie zabezpečuje 19 učiteľov.
Ráno a popoludní deti môžu navštevovať školský klub,
v ktorom je 45 detí. O žiakov sa starajú dve vychovávateľky.
V popoludňajších hodinách deti pracujú v nasledovných
krúžkoch - aerobic, športový, pohybové hry, počítače, nemčina
pre začiatočníkov, šikovné ruky, mažoretky, stolnotenisový,
varenie, ľudové tradície. Do krúžkov chodí 194 žiakov, z toho
niektorí do viacerých.
Čisté prostredie a hygienu vytvárajú tri upratovačky. O areál
sa stará údržbár, ktorý je k dispozícii aj pre materskú školu
a obecný úrad. Hospodárenie má v kompetencii ekonómka

školy.
Dobrú stravu pripravuje 5 pracovníčok v školskej jedálni,
ktorá varí aj pre MŠ a dôchodcov.
V septembri a októbri sme sa zúčastnili športových súťaží,
hlavne futbalu. Futbalisti postúpili do ďalšieho kola. Pekný
a priestranný areál zveľaďujú aj žiaci, ktorí usilovne vyhrabali všetko lístie, upravili okolie pri ihrisku. Webstránka školy
zslozorno.edupage.org.
Nech sa v novom školskom roku darí všetkým žiakom,
rodičom a pracovníkom školy!
Ján Daňo, riaditeľ ZŠ

Jesenné klebietky materskej školy
Po prázdninách sa opäť otvorili brány našej materskej školy
a začal sa pre nás nový školský rok. Rodinné prostredie
deti zmenili za školské, v triede 3-4 ročných je 20 detí,
v triede 4-5 ročných je 22 detí, v triede 5-6 ročných je 26
detí. Máme novú p. riaditeľku Janu Uhliarovú, ktorá sa ňou
stala v júnovom úspešnom výberovom konaní po odchode
p. Anny Ledníkovej ako dôchodkyne z funkcie.
S prvým jesenným vetrom k nám prišlo profesionálne divadielko Farbičkovo a ponúklo deťom piesne o farbách. Deti
si v ňom prejavili zmysel pre rytmus a melódiu a využívali
hru na telo. Ako už mnohokrát v minulosti k nám prišli naši
milí Stražanovci s profesionálnym bábkovým divadlom
a rozprávkou Ako Kubo našiel poklad. Deti spontánne
reagovali na dej, poznávali nové rozprávkové postavy
a využívali s bábkohercami verbálnu i neverbálnu komunikáciu.
Začala sa tiež výučba anglického jazyka, ktorej sa zúčastňuje
21 predškolákov. Naďalej sme zapojení do Európskeho
programu podpory spotreby ovocia a zeleniny. Deti dostávajú ovocie v podobe štiav. Hravou formou približujeme deťom
aj svet výpočtovej techniky a elementárne základy práce
na počítači, ktorý je vo všetkých troch triedach. Zapojili sme sa do celoročného projektu Ekologická stopa,
ktorý sa realizuje v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny “.
Október sa niesol v znamení potešenia, obdarovávania,
úsmevu a radosti. Výber 5-6 ročných detí sa zúčastnil
nedeľného posedenia v rámci Mesiaca úcty k starším

v Centre kultúry, kde vystúpili s pripraveným pásmom
a tak ako každý rok prítomných potešili. Posledný októbrový
týždeň sa naše deti tešili z prítomnosti ich starých rodičov,
ktorí majú pre nich lásky a úsmevov plné tanieriky a privítali
ich pripraveným pásmom a darčekmi. Jeseň nám rozdávala
svoje dary, my sme ich s radosťou spracovávali a využívali
tak vo svojej práci výtvarné umenie Land art, ktoré je prepojené na prácu s prírodninami. Využívali sme tiež tekvičky
rôznych druhov, tvarov a veľkostí a tak sme nielen vďaka
vlastnej tvorbe, ale i vďaka nápadom našich mám mali v triedach strašidielka, princezné, ježkov, zajačikov, panáčikov,
svietniky a ďalšie krásne výtvory.
Teraz nás čaká cirkusové varieté, fotografovanie, tešíme
sa na príchod Mikuláša, pečenie medovníkov, predvianočné
zdobenie škôlky a vianočnú besiedku.
Ďakujeme za sponzorský dar od p. Eliáša – vysávač
na mokré i suché využitie.
Kolektív MŠ

Divadielko Farbičkovo ponúklo deťom piesne o farbách a najmä dobrú zábavu.
Foto – archív MŠ

Muška má otvorené

Spoločenské okienko

Materské centrum Muška, ktoré
nájdete v budove Materskej
školy na Orechovej ulici zboku,
je od septembra 2010 otvorené
v týchto dňoch:

Povedali si „áno“
František Bíroci a Ľubica Hricová
Branislav Manca a Lenka Bendová
Ján Kličman a Natália Kaňková
Anton Szabo a Iveta Horíková

Pondelok 10:00 – 12:00
Štvrtok 10:00 – 12:00
Vo štvrtok 28. októbra 2010
sme mali v Centre kultúry zaujímavú besedu o Homeopatikách.
Dana Chudá, MC Muška

Potrebujú kočík
Nina Gulárová
Nikola Maláriková
Jakub Lukas
Opustili nás
Štefánia Vlčková
Anna Valentová
Štefánia Kovárová
Františka Masárová

Roman Brenner a Miroslava Knězeková
Ondrej Václav a Veronika Bačková
Marián Pecík a Katarína Hubeková

Kristína Bencová
Jakub Gróf
Levická Tereza

80 r.
80 r.
83 r.
90 r.

František Sirota
Matilda Lančaričová
Viera Tonkovičová
Jarmila Čierna

Počet obyvateľov k 4.11.2010 : 2941

Maxim Voltner
Nina Nižňanská
Karolína Szakálová

90 r.
69 r.
46 r.
81 r.

Jaroslav Jánoš
80 r.
Mária Gašparovičová 65 r.
Helena Štepánková 80 r.
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Vážme si každodennú zumbu
Milé dámy, prihováram sa Vám prostredníctvom Spravodaja
obce Lozorno, lebo viem, že si ho určite každá z Vás prečíta.
Tak ako mnohé z Vás aj ja som sa rozhodla, že vyskúšam tento druh cvičenia. Som rada že vďaka tomu, že nám Centrum
kultúry ponúka priestory, môžeme po celodenných pracovných
povinnostiach svoje telo rozhýbať v rytme hudby, odreagovať
sa a urobiť tak niečo nielen pre telesné, ale aj duševné zdravie.
Páči sa mi, že si na svoje prídu „tinedžerky“, ženy, ale aj dámy
v zrelšom veku.
Som človek, ktorý si veľa všíma a preto mi nedá, aby som

sa Vám nezverila s tým, čo som postrehla na cvičeniach. Mnohé
porovnávajú úroveň cvičenia Veroniky a Kamilky. Ja sama mám
pred nimi veľký rešpekt a ešte stále sa učím každý tanečný krok.
Rovnako rada idem na cvičenie k jednej aj k druhej, nakoľko tak
ako nejedna z nás, mám toľko povinností, že nemôžem chodiť
len vo vybrané dni k jednej cvičiteľke.
Milé dámy, teším sa z toho, že máme možnosť cvičiť zumbu
a vybrať si. Verte mi, viem o dedinách, kde takúto možnosť
nemajú. A preto vážme si to, že máme na výber a zamyslime
sa nad tým, či si to zaslúžime. Veď cvičíme zumbu pre seba.
Kamilka a Veronika, ďakujem vám a teším sa na ďalšie stretnutia.
Adriana Jánošová

Rybári čistili okolie priehrady
Milí rybári, pomaly sa nám končí ďalšia rybárska sezóna a je čas
bilancovať. Tento rok sme usporiadali niekoľko akcií pre veľkých
aj malých rybárov. Začali sme s rybárskymi pretekmi, ktorých
sa zúčastnilo 120 dospelých a 50 detí. Pre súťažiacich
sme pripravili veľa cien. Deti, ktoré boli odmenené všetky, mali
z cien najväčšiu radosť.
V lete sme pre ľudí z obce zorganizovali už tradičné Rybárske
hody, ktoré pre nepriazeň počasia nevyšli tak, ako by sme chceli.
Ale stálica našich hodov - DJ Pali Knotek ľudí zabavil a aj v daždi
vytiahol na tanečný parket. Musím poďakovať našim rybárom
a aj našim krajším polovičkám, ktoré nám na hodoch pomáhali.
V priebehu leta sme odpracovali veľa brigád na čistení okolia

Málokto si, žiaľ, odpad po pikniku pri priehrade odnesie
domov. Nechá ho na zábradlí, kde ho mačky a psi roztrhajú
a je to tam potom ako na smetisku. Verím, že po prečítaní
týchto riadkov začnú aspoň niektorí návštevníci priehrady
hádzať odpadky do kontajnera, ktorý je priamo v areáli.

našej priehrady po nezodpovedných rybároch, kúpajúcich
sa návštevníkoch a vandaloch,
ktorí nám narobili veľa starostí.
Začiatkom novembra budeme
mať novú násadu kaprov a loviť
znovu budeme v druhej polovici
novembra, takže prajem našim
členom ešte veľa rybárskych
zážitkov až do konca roku.
Na záver by som chcel
poďakovať za materiálnu pomoc firmám Bertovič, Elektro
Haramia a Drevo-interiér (p. Zemanovi), ktorí nám v priebehu
roka pomáhali.
Dušan Chĺpek, predseda MO SRZ

Foto – archív autora

Hasiči veľkolepo oslavovali
Dokončenie zo s.1
Jaroslav Urban ml., veliteľ DOHZ
a jeho čestnej jednotky položil
veniec
pri hlavnom
svätom kríži
na cintoríne všetkým zosnulým hasičom
z Lozorna. V požiarnej zbrojnici privítal
potom predseda s veliteľom p. Alenu
Nemcovú, starostku Lozorna, zástupcov družobného Sboru dobrovolných
hasičú z českých Prusinovíc, p.Litnera
starostu Prusinovíc, Stanislava Pumprlu,
starostu Sboru dobrovolných hasičů Čech
a Moravy okresu Kroměříž, zástupcov
dobrovoľných hasičských zborov (DHZ)
okresu Malacky, zástupcov OV DPO Malacky, a prezídia DPO SR.
Odtiaľ sa prítomní v sprievode obcou
za taktovky dychovej hudby odobrali
do kostola. Zastavili sa pri soche svätého
Floriána, položili kyticu a vzdali hold.
V kostole sa konala slávnostná svätá
omša,
celebrovaná
rímsko-katolíckym kňazom z Perneka, ktorý vysvätil
zástavu dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR, ktorú generálny tajomník prezídia
DPO SR pán Vendelín Horváth odovzdal
hasičskému zboru ako vyznamenanie
za dlhoročnú a obetavú prácu
v dobrovoľnej požiarnej ochrane. Vysvätil tiež slávnostnú stuhu k 120. výročiu

založenia zboru, ktorú na zástavu DOHZ
upevnila starostka Lozorna.

Vyznamenania
Po omši sa prítomní presunuli do Centra kultúry na slávnostnú schôdzu.
Minútou ticha si najprv uctili pamiatku
všetkých zosnulých hasičov zboru.
Po uvítaní veliteľ zboru predniesol správu o dobrovoľnom hasičskom zbore.
Následne predseda a veliteľ hasičského
zboru odovzdali niektorým členom
Dobrovoľného obecného hasičského
zboru, kronikárke zboru vyznamenania za ich dlhoročnú a obetavú pracú,
obecnému úradu za ich dobrú spoluprácu, zároveň odovzdal starostovi
družobného hasičského zboru medailu

za medzinárodnú spoluprácu lll. stupňa.
Potom poďakoval a odovzdal všetkým
zástupcom pamätné plakety, ako aj
miestnym podnikateľom za ich podporu.
Starosta družobného Sboru dobrovoľných
hasičů v Prusinovicích pán Josef Gadža
odovzdal predsedovi lozornianskeho
zboru pamätné predmety a ďakovný list
za dobrú družobnú spoluprácu, taktiež
starosta dobrovoľných hasičů Čech
a Moravy okresu Kroměříž odovzdal
ďakovný list. Na konci
slávnostnej
schôdze generálny sekretár prezídia
DPO SR pán Vendelín Horváth odovzdal
predsedovi hasičského zboru Lozorna
a obecnému úradu plaketu za dobrú spoluprácu a zároveň na základe schválenia
prezídia DPO SR mimoriadne povýšil
do hodnosti pána Jaroslava Urban st.,
Antona Mikuláška, p. Emíliu Orechovskú.
Po skončení schôdze sa uskutočnilo
ukážkové
cvičenie
členov
lozornianskych a prusinovických hasičov
a spolupráce príslušníkov Hasičského
a záchranného zboru (HaZZ) Malacky.
Po ňom sa všetci presunuli pred požiarnu
zbrojnicu, kde sa konalo posedenie
pri dychovej hudbe.
Jaroslav Urban st., predseda DOHZ Lozorno
Foto – archív DOHZ Lozorno
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Z denníka obecnej polície
Krádeže
Počas služby v ranných hodinách prišiel na Obecnú políciu
Lozorno (OPL) oznámiť p. S. zo Staničnej, že v noci počas
búrky mu neznámy páchateľ odcudzil zo stodoly motorovú pílu
zn. Stihl v hodnote asi 330 €. Oznámenie bolo odovzdané
OO PZ Stupava.
V čase 21:45 nahlásil p. B z Hlavnej ulice, že mu neznámy
páchateľ odcudzil z garáže karbobrúsku BOSH zelenej farby, vŕtačku NAREX modrej farby a strunovú kosačku STIHL
oranžovo-bielej farby v cene cca 660 €. Vec bola odovzdaná
OO PZ v Stupave.
O 16:30 prišiel osobne oznámiť na OPL p. D.M z Lozorna,
že v skorých ranných hodinách prichytil na dvore občana
R.B., ako kradne veci zo šnúry na sušenie. Ten sa zľakol a utiekol, pričom si na mieste zabudol bicykel. Vec bola následne
preverovaná aj u p. R.B., doma sa však nenachádzal. Vo veci
bola vypočutá i poškodená p. M.H, ktorej bolo odcudzené
zo šnúry spodnú bielizeň.
Alkohol
Hliadky OPL vykonali počas výkonu hliadkovej služby kontrolu požívania alkoholických
nápojov mladistvými občanmi obce v priestore
štadióna. Kontrolou totožnosti hliadka zistila,
že v skupine sa nachádza mladistvá V.P.
z Jelšovej. U menovanej bola vykonaná dychová skúška na prítomnosť alkoholu v dychu
a nameraná hodnota 0,23 g/l, čo je asi 0,5
promile alkoholu v krvi. Maloletá V.P. bola hliadkou odovzdaná jej matke, ktorá bola poučená
o následkoch konania jej dcéry.
Počas hliadkovej činnosti zistila hliadka prítomnosť
4 mladistvých dievčat v parku na Kozinskej ulici, požívajúcich
alkoholické nápoje. Mladistvé boli podrobené dychovej skúške,
pričom u 3 z nich bola pozitívna. Mladistvé vypovedali, že alkohol si kúpili v obchodnej prevádzke v obci. Majiteľ predajne
sa priznal a oľutoval svoje konanie s vysvetlením, že vyzerali
na 18 rokov. Predávajúcemu bola na mieste uložená bloková
pokuta. Mladistvé boli každá osobitne odovzdané rodičom a bol
vykonaný pohovor s rodičmi.
Hliadka reagovala v nočných hodinách na hlásenie, že pri Mona
bare ležia bezvládne dve ľudské telá. Na mieste bolo zistené,
že dotyční sú zjavne pod vplyvom alkoholu a na ceste spia.
Hliadka ich zobudila a pre ich bezpečnosť a aj pre bezpečnosť
iných ich naložila do vozidla a zaviezla na miesto pobytu.
Totožnosť osôb nemohla byť zistená pre ich vysoký stupeň opitosti. Bol vykonaný pohovor s ich nadriadeným.
O 9:15 hliadka prijala oznámenie, že na Hlavnej ulici leží
na vozovke neznáma osoba. Jednalo sa o p. L.D. z Hlavnej
ulice, ktorý javil známky požitia značného množstva alkoholu,
v oblasti tváre mal krvácajúce poranenia pravdepodobne spôsobené pádom na vozovku a sťažoval sa na bolesť v pravej
ruke. Menovanému bola privolaná záchranná služba, ktorá ho
na mieste ošetrila a transportovala do nemocnice.
Domáce násilie
O 18:30 bola hliadka OPL požiadaná OO PZ Stupava o spoluprácu pri preverení oznámenia p. A.Z z Jelšovej ulice, ktorá
oznámila nezhodu v domácnosti medzi ňou a A.Z. Po príchode
na miesto bola už prítomná aj hliadka OO PZ Stupava, hliadka
OPL spolupracovala pri zabezpečení verejného poriadku v ulici.

V čase 17.00 hod. bol príslušník OP požiadaný OO PZ Stupava
o preverenie oznámenia p. S. z Jelšovej ulice o napadnutí jej
syna J.S. Na mieste bolo zistené, že menovaného napadol J.D. zo
Stupavy a dal. p. J. S. úder na ľavú časť tváre otvorenou dlaňou
a ušiel preč.
O 14:20 prijala hliadka oznámenie od p. L.K. bytom Pezinok,
že jej matke D.K. z Borovicovej ulice sa jej brat T.K. vyhráža
fyzickou likvidáciou.
Znečistenie životného prostredia
V podvečerných hodinách oznámila p. T. z Novej ulice,
že na susednom pozemku prebieha výkop studne a zeminu vozia
pracovníci do lesného porastu za Novou ulicou. Na mieste bolo
zistené, že oznámenie sa zakladá na pravde a majiteľka domu
bola vyzvaná na zastavenie prác, nakoľko nemala na výkopové
práce povolenie obce (stavebného úradu).
O 14:50 oznámil p. M. D. telefonicky na oddelenie OPL,
že v blízkosti lesa za Hlbokou ulicou horí tráva.
Táto skutočnosť bola preverená a na miesto bolo
vyslané auto dobrovoľného hasičského zboru Lozorno. Po uhasení bolo na mieste veliteľom zásahu skonštatované, že sa jedná pravdepodobne
o nedbanlivosť. Škoda na majetku nebola žiadna.
Hliadka OPL zaistila miesto a zabezpečila fotodokumentáciu zhoreniska.
Vrtuľník, pes, totožnosť
Hliadky OP viackrát zaznamenali sťažnosť
občanov obce na prelety súkromného vrtuľníka,
ktorého prevádzkovateľom a zároveň majiteľom
je občan obce p. V. Príslušníci OPL preverili oznámenie
a zistili, že majiteľ vrtuľníka má všetky potrebné doklady
pre prevádzkovanie vrtuľníka a takisto má i súhlas leteckého
úradu na pristávanie a vzlietanie zo svojho pozemku z miesta
vzdialeného minimálne 100 metrov od obydlí. Príslušníci OPL
takisto skontrolovali i skutkový stav a majiteľ vrtuľníka túto podmienku leteckého úradu dodržiava.
Počas vykonávania hliadkovej služby v bol p. J.K. upozornený
na porušenie VZN obce pri vedení psa na verejnosti bez použitia
vodiacej šnúry. Bol hliadkou vyzvaný, aby psa pripútal, čo i akceptoval, taktiež bol poučený, že svojim konaním porušuje VZN
obce a môže mu byť uložená i bloková pokuta.
V nočných hodinách bola v súčinnosti s hliadkou
OO PZ Stupava
vykonaná
konDarovali krv
trola
totožnosti
Poďakovanie za ušľachtilý čin,
3 neznámych osôb
ktorým dňa 24. septembra 2010
v priestore autodarovali krv, patrí Lenke Gerbocovej,
busovej
zastávky
Eve Markovej, Alexandre Kubovej,
pri predajni CBA.
Márii Brennerovej, Michalovi GerDve osoby nevedeli
bocovi, Fedorovi Lehmanovi, Rudolpreukázať
svoju
fovi Bordáčovi, Rudolfovi Sirotovi,
totožnosť
a
boli
Tiborovi Kubenkovi st., Tiborovi
hliadkou OO PZ
Stupava predvedené Kubenkovi ml., Miroslavovi Kocanovi,
na oddelenie PZ Matúšovi Ružaničovi, Jurajovi Jurovýchovi, Miroslavovi Rusnákovi, Jozek zisteniu totožnosti.
fovi Geclerovi ml., Ľubomírovi Neradovi, Petrovi Šimoničovi ml., Igorovi
Obecná polícia Šimekovi ml. a zvlášť Františkovi KoLozorno tesovi ml. za darovanie krvnej plazmy.

Jozef Cehlárik, predseda MO SČK

SPRAVODAJ OBCE LOZORNO 3/2010

15

ŽIVOT OKOLO NÁS

Žijú medzi nami - Žijú medzi nami - Žijú medzi nami - Žijú medzi nami - Žijú medzi nami - Žijú medzi nami

Splnil si sen
Jedného dňa mi zavolal mladý
muž, že by sa rád som mnou
porozprával o svojej aktivite - Gipsy
TV, internetovej televízii o Rómoch
a pre Rómov zo Slovenska a ďalších
krajín, ktorá začala vysielať 15. septembra 2010. Prečo volá práve mne
som pochopila až vtedy, keď som zistila, že je z Jelšovej ulice - Jozef Zeman (37), riaditeľ Gipsy Television,
European Roma Cultural Centre
Bratislava.
Ako ste sa dostali k tomuto projektu?
V dnešnej dobe takmer všetci denne využívame internet.
Chýbal mi preto web, ktorý by bol určený Rómom, ktorý by aj
spravovali Rómovia, lebo tí rozumejú najlepšie svojej problematike. Chýbali mi správy o dianí vo svete a hlavne neskreslené
a dôveryhodné správy o Rómoch. Na začiatku bola myšlienka
a 23. júla 2009 sme založili občianske združenie, vytýčili
sme si ciele a smerovanie.
Akú rolu pri jej vzniku ste zohrali Vy osobne?
Zohral som hlavnú rolu,
nakoľko som vlastne zrealizoval moje sny a potreby ľudí,
ktorí potrebujú niekoho, kto im
poradí, pomôže, priestor, kde
sa môžu prezentovať, dať šancu
mladým vytvoriť novú generáciu
rómskych reportérov, novinárov.
Kde ste brali inšpirácie pre
vznik takejto televízie?
Inšpiráciou mi boli rôzne webové stránky a spravodajstvo
v televízii.
Komu je určená a čo je jej cieľom?
Rómska internetová televízia Gipsy Television chce podporiť
v pozitívnom smere rómsku národnostnú menšinu a to formou
výroby audiovizuálnych diel. Základné informácie o projekte
sú v angličtine, v maďarčine a v poľštine. Gipsy Television je
výnimočná tým, že mapuje štyri krajiny - Slovensko, Česko,
Maďarsko a Poľsko. Publikovať bude spravodajské a publicistické
reportáže v reláciách Hihi a Romano Dživipen, teda Správy
a Rómsky život. Vyrobíme krátke dokumentárne filmy, v ktorých
zobrazíme skutočný život Rómov. Chceme, aby sa návštevník
nášho portálu pozeral na rómsku problematiku trochu ináč,
ako mu to ponúkajú mienkotvorné média. Internetová televízia
prináša aktuálne a objektívne spravodajstvo. Vytvoríme sieť
rómskych novinárov novej generácie v krajinách V4. Pridanou
hodnotou projektu je Poradňa. Rómom ponúkame poradenský
servis, odborné rady. Na otázky budú odpovedať odborníci
na sociálnu politiku, školstvo, zdravotníctvo, právo,
diskrimináciu a obchodovanie s ľuďmi.
Ako televízia funguje?
Prostredníctvom internetu. V prvej fáze projektu len formou
písaného a hovoreného spravodajstva. V hornej lište, kde máte
rôzne sekcie ako O nás, Správy, Poradňa, Práca, Podujatia,
Reklama, Partneri, Kontakt, pribudne sekcia Gipsy TV a tam
budeme publikovať spravodajské a publicistické reportáže
v reláciách Hihi a Romano Dživipen.

Plánujete nejako zakomponovať do vysielania Gipsy TV aj
rómsku komunitu z Lozorna?
Samozrejme a nielen z Lozorna. Na stránke Gipsy TV máme
oznam, že hľadáme redaktorov a moderátorov.
Povedzte nám niečo bližšie o Vašich zahraničných obsahových aj finančných partnerov projektu?
Projekt rómskej internetovej televízie finančne podporil International Visegrad Fund. European Roma Cultural Centre projekt spolufinancuje finančným a nefinančným vkladom. Partneri projektu International Visual Art Foundation MEDIAWAVE
z Maďarska, Myslovicki Ośrodek Kultury i Sztuky “TRÓJKAT”
z Poľska a Gabriela Bočková z Česka projekt spolufinancujú
nefinančným vkladom.
Existuje niekde porovnateľná televízia?
Môžete si pozrieť Romea. TV z Českej republiky, ale nemyslím si, že by sa to dalo porovnať už preto, že vznikli dávno
pred nami. Naša rómska internetová televízia je jedinečná
svojou programovou štruktúrou a najmä poradňou pre Rómov. A neustále pracujeme na tom, aby sme boli bližšie k tým,
ktorí nás potrebujú.
Ako hodnotíte projekt po dvoch mesiacoch od spustenia?
Myslím,
že
je
priskoro
na hodnotenie, nakoľko sa Gipsy
TV nedostala ešte dostatočne
do povedomia Rómov. Práve
preto rozbiehame mediálnu
kampaň. Takmer 5-tisíc promoplagátov pošleme do rôznych
organizácií
a
komunitných
centier na Slovensku, v Česku,
Maďarsku a Poľsku.
Úspechom
je
však
to,
že sa Gipsy Television podarilo
za tri dni vyzbierať desiatky kilogramov šatstva. To je určené Rómom z Maďarska, ktoré postihla
ekologická havária. Gipsy TV
vyhlásila verejnú zbierku šatstva pre maďarských Rómov. Kontaktovali nás jednotlivci a musím sa priznať, že som nadšený.
V obci Štvrtok na Ostrove sa zaktivizovala celá dedina.
O zbierke, ktorú sme vyhlásili, informovali cez tamojší rozhlas.
Obecný úrad na zbierku poskytol aj priestory, ľudia nám posielali balíky.....Na našom webe si môžete pozrieť krátky zostrih
tých najdôležitejších udalostí v relácii No comment.
Ako je zabezpečená udržateľnosť projektu?
V podstate neustále hľadáme nové zdroje financovania tohto
projektu. Chcel by som všetkým povedať, že tento projekt nie je
záležitosť jedného roka.
Objavujú sa výhrady, že pomerne málo Rómov,
ktorí sú cieľovou skupinou Vašej TV, má jednoduchý prístup
k internetu, resp. je počítačovo gramotných. Ako ste toto
zohľadnili vo Vašom projekte?
V súčasnej dobe sú na základných školách určené hodiny
na to, aby dieťa získalo počítačovú gramotnosť. Na Slovensku
máme komunitné centrá, ktoré navštevujú Rómovia a majú tam
aj prístup na internet. V obciach s väčšou koncentráciou Rómov by mala obec iniciovať vznik takýchto centier. To je vlastne
aj spôsob ako sa dá pozitívne vplývať na rómsku mládež.
Dana Rušinová
Foto – Lucia Hájniková
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Zmeny v tenisovom klube
V tenisovom oddiele (TO) ŠK Lozorno prišlo k výrazným zmenám.
Na valnom zhromaždení v júni 2010 bol zvolený za predsedu TO Lozorno Ing. Ján Foltýn. Za členov výboru boli zvolení - Dalibor Havel,
Karol Ondrovič, Štefan Šprinc, Vlasta Hubková, Dana Hurbaničová.
Členovia výboru zabezpečujú výstavbu tretieho tenisového dvorca, ktorý je v súčasnosti veľmi potrebný pre zabezpečenie športovej
aktivity hlavne u našej mládeže. Obsadenosť tenisových kurtov
mládežou, členmi i nečlenmi je veľmi vysoká. Objekt klubu je tiež
potrebné zrekonštruovať. Sociálne zariadenia, šatne sú už nevyhovujúce. Ale najnutnejšie bolo treba vybudovať strechu. Ďalšie práce
na objekte budú riešené postupne. Náklady na uvedené stavby
sú financované z výnosu 2% daní, členských a sponzorských
príspevkov.
Obraciame sa na všetkých, ktorí môžu prispieť či už formou 2%
odvodu daní, sponzorským darom alebo inou formou pre zlepšenie
podmienok na trávenie voľného času v našej obci.
Ďakujeme.
Vlasta Hubková, členka výboru TO
Ženská časť tenisového oddielu si pripravila pekné víkendové dni a pritom si zmerala svoje tenisové schopnosti v dvojhre a štvorhre.
Foto – archív autorky

Údaje pre poukázanie 2% zo zaplatenej dane pre TO Lozorno.
Právna norma : Občianske združenie
Názov: Tenisový oddiel Lozorno
IČO : 31815120
Adresa : Staničná 625, 900 55 Lozorno
Bankové spojenie : UniCredit Bank 1380572012/1111

Turisti opravili svoj kríž v Tatrách
nevideli. Výška snehu bola minimálne 1m. Návrat späť po výstupovej
trase by už bol nebezpečný, preto sme radšej vystúpili na vrchol a vrátili sme sa tiahlym vrcholovým, ale mierne klesajúcim hrebeňom späť.
Vysokohorská turistika môže byť aj v lete pri
nepriaznivých podmienkach veľmi náročná,
ale pri kvalitnej výstroji a výzbroji je
zdolateľná.
V nedeľu 19. septembra 2010 sme absolvovali túru zo Smoleníc cez Záruby, zrúcaninu Ostrý kameň, Bukovú
a do Plaveckého Petra.
V piatok 24. septembra 2010 sme využili
na rekonštrukciu nášho kríža na vrchole
Slavkovského štítu “2452” vo Vysokých
Turistická jeseň
Tatrách. Tu sme pred 5 rokmi osadili 1,7 m
V stredu 1. septembra 2010 sme
vysoký kríž, ktorý bol posvätený kňazom,
sa
zúčastnili
jednodňového
výstupu
ale nemohli sme ho dostatočne zakotviť.
na rakúsky Hochschwab (2 277 m). Vzhľadom
Teraz sme niekoľkonásobne zväčšili kotvy
na nepriaznivé počasie sme boli len ôsmi. Turisti upevnili svoj kríž nainštalovaný na Slav- a obnovili náter. Za ideálneho počasia bolo
Už pod kopcom sa zdalo, že je mierne kovskom štíte.
na vrchole veľa turistov, ktorí nám fandili
zasnežený. Od 1300 m však začal kašovitý
Foto – archív autora i chceli pomôcť a samozrejme sa pri kríži
sneh a vo výške 1 800 m pri kríži už ho bolo
odfotiť.
aj po kolená. Postupovali sme ďalej a v miestach, kde sú na zemi rebríky
a po boku vo výške pásu oceľové laná alebo reťaze sme spočiatku nič
Alojz Dvoran, predseda turistického oddielu
Počas letných mesiacov absolvovali turisti už po druhýkrát splav na
Vltave a aj trojdňový turistický zraz v rakúskom Knittelfelde. Odporučili
sme ho aj kamarátom turistom z Doľan, Častej, Modry. Najväčší obdiv na zraze zožal účastník, ktorý absolvoval
všetky túry s denným prevýšením aj 1000
m a po nich si ešte aj zaplával v bazéne a
mal neuveriteľných 94 rokov! Je dôkazom
toho, že aj turistika prispieva k dlhému veku
a k neuveriteľnej kondícii. Po Rakúsku sme
absolvovali akciu v Doľanoch, ktorá nám
veľmi pripomína náš „Lozornský okruh“.
A v auguste sme sa vydali na prechod
hrebeňom Vysokej.

Žiaci mieria do vyššej súťaže
Naše futbalové tímy začali súťaže s odhodlaním i so zmenami
na funkcionárskych postoch. Mnohí si mysleli, že bude s futbalom
v našej obci zle, ale stal sa opak. V mužstvách zavládla priateľská
a uvoľnená atmosféra, výsledky našich tímov sú priaznivé. Futbal
sa vydal správnym smerom a bude Lozorno vzorne reprezentovať.
Po jesennej časti sa naši muži nachádzajú v strede tabuľky
s minimálnym odstupom na vedúce tímy. Svoje ovocie začínajú
zberať aj mládežnícke mužstvá. Starší žiaci sú na druhom a prípravka
na treťom mieste vo svojej súťaži. Najmä žiaci sa chcú pobiť o postup
do vyššej súťaže a veríme, že sa im to podarí.
S účinkovaním všetkých našich mužstiev v jesennej časti môžeme
byť spokojní a to je presne to, čo nás vedie k ešte intenzívnejšej práci
vo futbale. Veríme, že v zimnej príprave sa naše tímy zodpovedne
pripravia na jarnú časť a budú prínosom vo svojich súťažiach, rovnako ako aj dobrými reprezentantmi našej obce, a že potešia fanúšikov

dobrého futbalu. Tešíme sa na marec, kedy opäť začnú majstrovské
zápasy našich mužstiev.
Výbor futbalového oddielu
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