Kronika obce Lozorno – rok 2015
 Samospráva obce
Obecné zastupiteľstvo (OZ) schválilo rekonštrukciu a dobudovanie čistiarne odpadových vôd
(ČOV) v našej obci tak, aby sa rozšírila jej kapacita., Práce realizovala firma Hydrotech a.s.
v troch etapách, dve etapy sa zrealizovali v tomto roku, tretia etapa bola naplánovaná na roky
2016 a 2017.
Obecné zastupiteľstvo na svojom druhom zasadnutí dňa 21.1.2015 schválilo financovanie
športových aktivít v obci Lozorno podľa VZN 5/2012, o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Lozorno.
Obecné zastupiteľstvo schválilo doplnenie tretieho člena do Komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone verejných funkcionárov v zmysle zákona č.357/2004 Z.z. o poslanca OZ
pána Mgr. Branislava Šedivého.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu športovej komisie
OZ, pána Mgr. Branislava Šedivého a vzdanie sa funkcie člena Komisie školskej a práce
s mládežou OZ, pani Lucie Hájnikovej.
Obecné zastupiteľstvo vymenovalo za predsedu Komisie športovej OZ, poslanca OZ pána
Radoslava Došeka, za člena Komisie sociálno – zdravotnej, verejného poriadku, bezpečnosti
a riešenia konfliktných situácií OZ pána Jaroslava Urbana.
Obec Lozorno a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť spustili do prevádzky informačný
portál „Odkaz pre starostu – lokalita Lozorno“ na webovej adrese
www.odkazprestarostu.sk, ktorý slúži obyvateľom a návštevníkom obce na to, aby nahlásili
samospráve problémy, ktoré ich trápia, jednoducho a rýchlo. Obecné zastupiteľstvo
s projektom vyjadrilo súhlas na svojom treťom zasadnutí dňa 25.2.2015.
Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom zasadnutí dňa 25.3.2015 schválilo vybudovanie
ústredného vykurovania v hasičskej zbrojnici z rozpočtu obce.
Obecné zastupiteľstvo na svojom piatom zasadnutí dňa 29.4.2015 schválilo za člena do
finančnej komisie pani Ing. Dagmar Gombitovú.
Obecné zastupiteľstvo na svojom šiestom zasadnutí dňa 30.6.2015 schválilo záverečný účet
a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 s výhradou. Rozhodlo o použití prebytku
rozpočtového hospodárenia v sume 33.449,13 Eur na tvorbu rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo schválilo „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce“ na roky
2014 – 2020.
Obecné zastupiteľstvo na svojom deviatom zasadnutí, konanom dňa 21.10.2015 vzalo na
vedomie vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Ing. Dany Šefčíkovej ku dňu
31.10.2015.
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Obecné zastupiteľstvo na svojom desiatom zasadnutí, konanom dňa 25.11.2015 schválilo
rozpočet obce Lozorno na rok 2016, zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie člena Školskej
rady ZŠ pani A. Jánošovej a M. Kovarovičovej, odvolalo z funkcie člena Školskej rady ZŠ
pána Mgr. M. Stanislava, vymenovalo za členov Školskej rady ZŠ Lozorno pani Mgr. D.
Rušinovú, Mgr. Ľ. Tvrdoňa a Mgr. B. Šedivého.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu finančnej komisie pána
Ing. Juraja Vlčeka, zvolilo za predsedu finančnej komisie pani Ing. Jaroslavu Bojkovskú,
za člena finančnej komisie zvolilo pána MVDr. Vladimíra Bečára.
 Štátna správa
Dňa 7.2.2015 sa v zasadačke Obecného úradu konalo ľudové hlasovanie, ktorého sa
zúčastnilo 362 občanov našej obce, v percentách 14,38% z celkového počtu 2.516 osôb
oprávnených hlasovať. Občania mali v referende vyjadriť svoj názor na tieto otázky:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Referendum bolo neplatné preto, že sa nepodarilo dosiahnuť potrebnú účasť podľa zákona.
V roku 2015 sa v našej obci narodilo tridsaťštyri detí, rímskokatolícky farský úrad evidoval
sedem sobášov a umrelo tridsať občanov.
 Rozvoj obce (výstavba)
Dňa 28. marca 2015 sa uskutočnila „Jarná obecná brigáda“, ktorej sa zúčastnilo sto
päťdesiat občanov našej obce. Na skládku A. S. A. bolo odvezených 18,41 ton komunálneho
odpadu.
Vďaka projektu „Revitalizácia parku Mladý Kozinec“ a získanému grantu od spoločnosti
Baumit a.s. sa v októbri uskutočnila výsadba nových stromčekov v parku „Kozinec“ Do tejto
akcie sa zapojilo združenie Z – Orech a iní dobrovoľníci z obce.
 Školstvo
Základná škola
V školskom roku 2015/2016 navštevovalo školu spolu dvestošesťdesiatosem žiakov, ktorí sa
vzdelávali v štrnástich triedach. V prvom ročníku bolo v dvoch triedach tridsať jeden detí, z
toho dvanásť dievčat a devätnásť chlapcov.
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Školskú dochádzku v tomto školskom roku ukončilo dvadsaťdva žiakov,
v VII. ročníku: jeden
v VIII. ročníku: dvaja
v IX. ročníku: devätnásť
V štúdiu na gymnáziu pokračoval jeden žiak, na strednej odbornej škole šestnásť žiakov, na
odbornom učilišti dvaja žiaci a na inom type školy jeden žiak.
Materská škola
V školskom roku 2015/2016 navštevovalo materskú školu spolu osemdesiat deväť detí, z toho
bolo dvadsaťtri predškolákov. Do dôchodku odišli pani učiteľky Anna Ledníková a Margita
Kiňová, namiesto nich nastúpili Veronika Marková a Nikola Ondrisková. Na miesto pani
učiteľky Kataríny Hoferovej nastúpila Barbora Petrovičová, v máji na jej miesto prijali
Danielu Požgayovú – Jašicovú.
 Kultúra
Začiatkom januára sa konalo v Centre kultúry (CK) Lozorno divadelné predstavenie –
komédia od J. Wolfa „Darček“. Účinkovali Jozef Pročko a Andrea Profantová.
Koncom januára sa uskutočnil v sále Centra kultúry v poradí už šiesty obecný ples.
31. januára 2015 zorganizoval Turistický oddiel v sále TJ Lozorno, pod záštitou starostu obce
pána Ľubomíra Húbeka Obecnú zabíjačku. Ceny zabíjačkových špecialít boli ľudové a o
zábavu sa postarala mužská spevácka skupina „Enem tak“ pod vedením pána Milana Havla.
Dňa 12. apríla 2015sa konalo v CK Lozorno divadelné predstavenie – komédia „Ocko“, v
podaní Romana Pomajba.
30. apríla 2015 sa pred Obecným úradom konalo Stavanie Máje.
Dňa 9. mája 2015 prebehla na vodnej nádrži v Lozorne „Míľa pre mamu“, akciu tradične
organizovalo materské centrum „Muška“ a ranč „Abeland“.
Celoobecné oslavy Dňa matiek sa uskutočnili v sále ŠK Lozorno dňa 10. mája 2015. V
programe vystúpili mažoretky Soffi Lozorno, miestne spevácke zbory a Dychová hudba
Záhorienka, ktorá si pre túto príležitosť pripravila jeden a pol hodinový program spojený
s krstom novej piesne o Lozorne, ktorej autorom je pán Marian Polakovič. Krstným otcom
novej piesne o Lozorne je starosta obce pán Ľubomír Húbek.
Folkový festival „Slnovrat“ sa tento rok konal na ranči „Abeland“ dňa 30. mája 2015.
V programe vystúpili: Peter Janků, Edo Klema a Klenoty, Jano Svetlan Majerčík, Nany,
Martin Gaišberg a ďalší...
Celoobecné oslavy MDD sa uskutočnili dňa 31. mája 2015 v areáli ZŠ v Lozorne. Videli sme
starobylé „Rímske hry“, súťaže detí, divadielko, maľovanie na tvár a zažili sme veľa zábavy.
Dňa 6. júna 2015 sa na vodnej nádrži v Lozorne konal šiesty ročník súťaže vo varení gulášu
s názvom „Country guláš Lozorno“. V programe vystúpili „Modrí jazdci“ a „Countryfied“.
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Súťažilo desať družstiev, víťazstvo patrilo družstvu „Ježkovci“ v zložení: pani Irena
Mikletičová, pani Beáta Gašparovičová a pán Peter Mikletič.
Mužská spevácka skupina „Enem tak“ pod vedením pána Milana Havla sa pravidelne každý
utorok stretáva v klube dôchodcov, kde spievajú a pripravujú nové pesničky, ktorými
spestrujú obecné kultúrne akcie.
Dňa 14. júna 2015 sa v našej obci konal už tretí ročník vystúpenia speváckych zborov
„Tak vitajte u nás“, ktorý zorganizovala mužská spevácka skupina „Enem tak“ v spolupráci
s kultúrnou komisiou OÚ Lozorno. Akcia sa tradične konala v sále ŠK Lozorno za účasti
„Slováckeho krúžku Skaličané“ z Bratislavy, „Mužského speváckeho zboru Prušánky“
z Moravy, „Mužského speváckeho zboru Urban“ zo Skalice a „Zmiešaného speváckeho
zboru“ z Kuklova.
V júli sa naše ochotnícke divadlo „VaDiDlo z Lozorna“ zúčastnilo najväčšieho
celoslovenského ochotníckeho divadelného festivalu „Kasiopeafest“ v Budmericiach,
predviedli tam svoju hru „Ako sme slávili deň matiek“.
Rybárske hody sa konali na vodnej nádrži Lozorno dňa 25. júla.2015. V programe vystúpila
country skupina „Malacký fešáci“ a DJ Paľo Knotek.
V sobotu 26. septembra 2015, sa na Športovom námestí v Lozorne konal prvý ročník
remeselníckeho jarmoku s ukážkami tradičných ľudových remesiel pod názvom „Lozorské
všelico“. Predstavili sa na ňom miestni remeselníci, pestovatelia, umelci a iní „šikovníci“.
Dňa 27. septembra 2015 sa v Centre kultúry uskutočnilo 5. popoludnie vinárskych
a vinohradníckych piesní spojené s oslavou 5. výročia účinkovania ženskej speváckej
skupiny „LOZA“. V programe vystúpili: Spevácka skupina „LOZA“ a Dychová hudba
„Zajačkovci“ pod vedením pána Pavla Zajáčka.
Počas mesiaca október bola v priestoroch CK Lozorno inštalovaná výstava fotografií zo sveta
autistických detí pod názvom „Pralinky“. Autorom fotografií bol Lozorňan pán Tibor Végh.
V októbri pripravila kultúrna komisia v sále CK Lozorno program v rámci „Mesiaca úcty k
starším“. V programe vystúpili naše domáce spevácke súbory: „Ženský spevácky zbor z
Lozorna“, spevácka skupina „LOZA“ a mužský spevácky zbor „Enem tak“. Ženský
spevácky zbor z Lozorna zároveň oslávil 40 – te výročie svojho pôsobenia a dôstojne sa
rozlúčil so svojím publikom.
V novembri usporiadalo Poľovnícke združenie Podhorie Lozorno „Katarínsku hodovú
zábavu“ v sále ŠK Lozorno.
Začiatkom decembra malo naše ochotnícke divadlo „VaDiDlo“ premiéru svojej už druhej
divadelnej hry s názvom „Hluchá babka“. Hra je zábavná, vtipné scénky z každodenného
života bavia diváka a postavy sú písané hercom na mieru. Scenár napísala pani Katarína
Straková, účinkovali: Branislav Šedivý, Katarína Straková, Helena Straková, Mirko
Perinaj, Marta Jánošová, Petra Panáková, Irena Mikletičová a Ľuboš Tvrdoň. Režisér
bol pán Dušan Poliščák. Sála v Centre kultúry bola preplnená, čo je dôkazom toho, že ľudia
majú o naše ochotnícke divadlo záujem a fandia mu.
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Lozorňan, pán Ing. Peter Nižnanský, ktorý sa profesionálne venuje vývoju počítačového
softvéru, zvíťazil vo finále podujatia „Startup Awards 2015“ v kategórii Art & Desing, dňa
27. novembra 2015 v Bratislave so svojim výukovým programom s názvom „Little Lane“.
V priestoroch CK Lozorno pôsobí aj Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) ktorú
navštevuje veľa lozornianských detí, ktoré sa vzdelávajú v odboroch hudobných, tanečných a
výtvarných.
Okrem spomínaných podujatí sa v CK Lozorno konali „Rozprávkové nedele“ pre deti,
koncerty SZUŠ, prednášky, tanečné kurzy, výuka cudzích jazykov, rôzne pohybové aktivity a
pod.
 Spoločenské organizácie
Pri príležitosti osláv 125. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru v našej obci
vydal Obecný úrad nákladom 300 kusov knihu s názvom „Hasiči a požiarnici z Lozorna
1890 – 2015“. Autorom je PhDr. Peter Brezina, grafická úprava Miroslava Smyková a Peter
Brezina.
20. marca 2015 bolo v Centre kultúry prvé neformálne stretnutie občianskej iniciatívy
s názvom „Pro – Lozorno“. Stretli sa tam rôzni ľudia, tunajší obyvatelia ktorým záleží na
krajšom a lepšom Lozorne. Odvtedy sa táto skupina stretáva pravidelne, s cieľom ponúknuť
za seba svoje vedomosti, zručnosti a vôľu pre Lozorno niečo urobiť. Medzi svoje ciele si
stanovili zrealizovať domáci remeselnícky jarmok, presadiť bezpečnejšie autobusové
zastávky a obecné cesty, krajší vstup do obce, viac zelene a priestoru pre aktivity na obecných
priestranstvách a iné, čo súvisí so skrášlením obce a spríjemnením života v nej.
Veteran Tatra & Army Club Lozorno usporiadal 9. mája 2015. „Zberateľskú veterán
burzu“ v areáli Múzea historických vozidiel. Súčasťou podujatia bola výstava historických
automobilov, milovníci veteránov tu predávali, nakupovali a vymieňali si náhradné diely
a súčiastky, na predaj boli rôzne starožitnosti, zberateľské predmety a historické hračky.
 Cirkevný život
Katolícke hnutie Žien Slovenska zorganizovalo v našej obci už deviaty ročník jedinečného
podujatia s názvom „Podeľme sa!“ v nedeľu 20. marca 2015. Akciu podporil svojou
návštevou vo farnosti predseda Konferencie biskupov Slovenska, otec arcibiskup Stanislav
Zvolenský, slúžil svätú omšu a potom sa zúčastnil pôstneho obeda na fare.
Dňa 3. apríla 2015, na Veľký piatok zorganizovala naša rímskokatolícka farnosť v spolupráci
s Centrom kultúry v kostole sv. Kataríny v Lozorne duchovný koncert na ktorom odznelo
dielo Franza Josepfa Haydna: „Sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži“. Dielo
interpretovalo na originálnych nástrojoch z 18. storočia kvarteto „Collegium Wartberg“:
1. husle, Dalibor Karvay, 2. husle, Štefan Filas (Lozorňan), klasická viola, Wolfram Foltin
(Rakúsko), osem stopový violon, Ján Krigovský, texty a meditácie napísal otec Juraj
Vittek, v Lozorne ich predniesol pán Peter Vrbinčík.
Dňa 22. novembra 2015 sa uskutočnil v kostole sv. Kataríny v Lozorne koncert sakrálnej
hudby chrámového zboru „Apollo“. Zbor získal štyri zlaté pásma v medzinárodnej súťaži
„Singing World“ v ruskom Petrohrade.
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Šport

Krúžok mažoretiek Soffi navštevovalo 36 dievčat, od prvého až po deviaty ročník ZŠ, boli
rozdelené podľa veku do štyroch kategórií: deti, kadet, junior a senior. Nacvičujú dvakrát do
týždňa v utorok a vo štvrtok v telocvični ZŠ v Lozorne. V MŠ v Lozorne vznikla tento
školský rok „prípravka mažoretiek“. Deti vo veku 3 – 6 rokov nacvičujú každú stredu pod
vedením pani Dany Hurbaničovej.
17. januára 2015 sa konala Výročná členská schôdza Turistického oddielu, ktorý má
stoštyridsať aktívnych členov. Predseda turistického oddielu pán Alojz Dvoran predniesol
rozsiahlu správu o činnosti turistického oddielu za rok 2014.
31. januára 2015 zorganizoval Turistický oddiel v sále TJ Lozorno pod záštitou starostu obce,
pána Ľubomíra Húbeka „Obecnú zabíjačku“ , ceny zabíjačkových špecialít bolo ľudové
a o zábavu sa postarala mužská spevácka skupina „Enem tak“ pod vedením pána Milana
Havla.
Dňa 8. marca 2015 otvoril turistický oddiel TJ Lozorno Pešiu turistickú sezónu tradičnou
túrou „Prechádzka štátnym búrem“, zraz bol na železničnej stanici v Lozorne, túry sa
zúčastnilo 86 turistov, trasa merala 18 km.
Dňa 8. mája sa na vodnej nádrži Lozorno uskutočnili „Rybárske preteky“. Od 7,00 – do
14,00 hod. sa súťažilo o to, kto chytí najväčšiu rybu, štartovné pre súťažiacich určili na 8 Eur.
Dňa 16. mája 2015 sa na vodnej nádrži Lozorno uskutočnil ôsmy ročník turistického pochodu
„Lozorský okruh“. Túry v dĺžke 10, 20 a 40 km absolvovalo 286 turistov z Lozorna a cestou
sa k nim pripojilo 25 turistov zo Stupavy. Najstarším účastníkom bol pán Milan Ščasný a pán
Ján Lányi, najmladšou účastníčkou bola desať mesačná Lucinka Gašparovičová.
Na Majstrovstvách Slovenska žiakov v karate, ktoré sa konali dňa 16.5.2015 v Sabinove sa
sedem ročná rodáčka z Lozorna Katarína Majdlenová stala Majsterkou Slovenska
v kategórii kata dievčat do sedem rokov.
12. júna 2015 ukončil futbalový oddiel ŠK Lozorno sezónu 2014/2015. Pre novú sezónu si
futbalisti zvolili nového predsedu, stal sa ním pán Boris Kramár, jeho najbližšími
spolupracovníkmi boli zvolení páni Vladimír Rybár, Stanislav Lazar a Bobo Blecha.
Prioritou nového vedenia FO ŠK Lozorno je udržanie sa v III. futbalovej lige.
V sobotu 25. júla 2015 sa na futbalovom štadióne v Lozorne uskutočnil štvrtý ročník
Lozorského pohára. Prvé miesto a pohár patrí opäť družstvu „Sveet boys“ z Lozorna.
Od septembra 2015 začal v našej obci pôsobiť karate klub „ZOKU“. Prvý nábor členov sa
uskutočnil 17. – 18.9.2015 v telocvični ZŠ v Lozorne, v klube karate môžu cvičiť deti už od
veku päť rokov, trénuje sa v utorok, vo štvrtok a v piatok v telocvični ZŠ v Lozorne, vedúcimi
klubu karate sú držitelia 3. Danov v karate manželia Kotekovi.

Dňa 26. decembra 2015 usporiadal stolnotenisový oddiel v telocvični ŠK Lozorno „Vianočný
turnaj v stolnom tenise“. Súťaže sa zúčastnilo dvadsaťpäť nadšencov tohto športu, turnaj bol
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rozdelený do dvoch kategórií, v kategórii „registrovaných hráčov“ obsadil prvé miesto pán
Vladimír Ulehla, druhé miesto obsadil pán Jozef Želipský a tretie miesto patrilo pánovi
Karolovi Ondrovičovi. V kategórii „neregistrovaných hráčov“ prvé miesto patrilo pánovi
Gustavovi Bačekovi, druhé miesto obsadil pán Patrik Húbek a na treťom mieste skončil pán
Marek Húbek.
 Počasie
Rok 2015 možno charakterizovať rovnako ako roky predošlé ako teplý a suchý. Snehu bolo
málo, výraznejšia snehová pokrývka sa objavila len v prvej dekáde februára, keď v pondelok
9.2.2015 napadlo 20 cm snehu. Zrážky sa následne premenili na dažďové. Zima bola teplotne
slabá, s priemerom teploty okolo bodu mrazu.
Dažďové zrážky boli slabé a dosahovali na jar od 4 do 11 milimetrov. Začiatkom marca začali
kvitnúť liesky, jelše a rakyty.
Leto bolo horúce a suché, s teplotami od 27 do 35 stupňov, postupne prešlo do jesene, ktorá
sa rovnako vyznačovala teplým a suchým počasím. V septembri teploty na poludnie
dosahovali 27 stupňov a objavilo sa hojne zrážok od 25 do 40 milimetrov.
Pravá zima prišla až v závere roka a mesiac december sa vyznačoval slabou snehovou
pokrývkou, ktorá dosahovala od 2 do 5 cm. Teplota sa pohybovala okolo a nad bodu mrazu,
bolo veľa dažďa od 15 do 39 milimetrov.
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