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zadarmo

riadneho verejného obstarávania, bez
reálneho cenového prieskumu na trhu?
Komu vyhovovalo, že obec nekonala
tam, kde konať mala? Komu vyhovovalo, že v obci boli skupiny ľudí, ktorí
mohli konať svojvoľne a beztrestne na
rozdiel od tých druhých? A takto by
som mohol pokračovať.

Hmla za vinicami

Samozrejme, keď sa začnú veci naprávať príde okamžite reakcia tých, ktorí z
toho mali výhody. Podávanie nezmyselných trestných oznámení na starostu,
na poslancov či na zamestnancov obecného úradu. Udania a nadávky. Vyhrážanie sa. Nátlak. Telefonáty vplyvných
politikov. Vylamovanie brány. Oblievanie auta žieravinou. A iné.
foto: Tibor Végh, www.tibiphoto.com

Lozorno už nie je „dojná krava“
šovanie poplatku za odpad alebo ceny
vody… Prikryje sa to dobre znejúcim a
chytľavým sloganom, napríklad “Vráťme Lozorno Lozorňanom!” A môže
sa ísť na vec. Avšak skutočný dôvod je
niekde inde. Ide o odpor záujmových
skupín, ktoré teraz už nemôžu používať
Lozorno ako “dojnú kravu”. Neveríte?

Viete čo majú spoločné Lozorno, Košice alebo Nitra? V Lozorne aj v oboch
krajských mestách prebieha podpisová
akcia za odvolanie starostu, respektíve
primátora. Ako hlavný dôvod nespokojnosti sa použije zvyšovanie daní, zvy-

Komu vyhovovalo, že do obecného
rozpočtu minimálne za posledné dve
funkčné obdobia neprišlo na dani z nehnuteľnosti viac ako 3,2 milión eur (asi
400 tisíc ročne) z priemyselných parkov
a priemyselných podnikov v našom katastri? Komu slúžilo, že obec doplácala
za komunálny odpad ročne minimálne
20 tis. eur z obecného rozpočtu - čím
viac odpadu kto vyprodukoval, tým
viac z tejto dotácie dostal? Prečo v obci
boli ľudia, ktorí za vodu a kanál neplatili vôbec a nič sa roky nedialo alebo diať
nesmelo? Komu vyhovovalo, že sa na
obci zadávali objednávky a zákazky bez

Ja som spolu s poslancami Spoločne pre
naše Lozorno nešiel do tejto funkcie,
aby sme si riešili náš súkromný biznis.
Nešiel som do toho preto, aby ma ľudia
potľapkávali po pleci za ľúbivé gestá,
ktoré nič reálne obci neprinášajú, ale
veľa stoja. Z nášho spoločného, z obecného. Šli sme do toho, aby sme presadzovali a nachádzali správne riešenia.
Problémov nakopených i tých aktuálnych. A správne je aj tieto deformácie v
obci a na obci naprávať. Správne je mať
ako starosta na prvom mieste vždy záujem verejný, záujem obecný. Správne je
sa nebáť, neklamať a nekradnúť. Lebo
len tak vieme a môžeme posúvať naše
Lozorno a zároveň aj celé Slovensko
dopredu. Verím, že v Lozorne žije veľa
ľudí s podobným názorom. Sľubujem
vám, že naše nastavenie nezmeníme.
A sám vám úprimne ďakujem za vašu
podporu.
Ľuboš Tvrdoň, váš starosta

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

COVID pomoc
Vzhľadom k mimoriadnej situácii spojenej s opatreniami proti šíreniu ochorenia
COVID-19 sme pripravení prioritne seniorom nad 65 rokov a zdravotne znevýhodneným občanom pomôcť preklenúť neľahkú situáciu (napr. formou nákupu základných potravín, drogérie, prípadne liekov atď.). Radi pomôžeme aj
rodinám v karanténe, ktoré nemajú nikoho v okolí, kto by im potrebnú pomoc
poskytol. Ak potrebujete pomoc alebo máte otázky, neváhajte nás kontaktovať
na telefónnom čísle: 0910 908 772, e-mail: covidpomoc@lozorno.sk
Obecný úrad

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
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OZNAMY OBCE
Uzavretie mostu na Staničnej
ulici
Oznamujeme občanom, že od
19.10.2020 je most na Staničnej ul. z
dôvodu rekonštrukcie uzavretý. Prosíme občanov o trpezlivosť.
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Jesenný zber veľkoobjemového odpadu

Využite úľavu na dani z nehnuteľnosti pre dôchodcov

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu sa uskutoční počas víkendu,
v dňoch 6. - 8.11.2020. Počet a miesta
pristavených kontajnerov budú zverejnené na web stránke obce a v obecnom
rozhlase.

Pre občanov s trvalým pobytom v obci
Lozorno starších ako 62 rokov, občanov ZŤP (musia však mať preukaz) a
ľudí v hmotnej núdzi boli navrhnuté
úľavy - tak, aby sa ich navýšenie dane
z nehnuteľností nedotklo vôbec alebo
len minimálne (úľava sa týka nehnuteľností na osobnú potrebu - rodinný
dom + pozemok okolo). Táto skupina
daňovníkov tvorí cca až 40% všetkých
daňovníkov! Pre tieto skupiny zákon
umožňuje definovať úľavy a to sme aj
v plnej miere využili. Tieto skupiny daňovníkov majú nárok v prípade daní z
pozemkov na zľavu 50% a pri daniach
zo stavieb a bytov až 70%. Uvedené
zľavy nie sú priznávané automaticky, ale zo zákona je nevyhnutné, aby
o ne daňovník požiadal! Zistili sme
však, že túto možnosť nevyužili všetci a stále máme veľa občanov, ktorí na
úľavu majú nárok, len si o ňu musia
požiadať. Z tohto dôvodu budú v priebehu januára pripravené na obecnom
úrade žiadosti o úľavy, ktoré musia
vyplniť a podpísať daňovníci s trvalým
pobytom od 62 r. a starší, osoby so
ZŤP a osoby v hmotnej núdzi. Zamestnanci úradu budú nápomocní pri ich
vypĺňaní alebo usmernení. Prípadne
už počas decembra budú tlačivá pripravené aj v Klube dôchodcov a pri ich
vypĺňaní im pomôže asistentka.

Do veľkoobjemových kontajnerov
PATRÍ: nábytok rozbitý na dosky, koberce, matrace a odpad, ktorý nepatrí
do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.
Do veľkoobjemových kontajnerov
NEPATRÍ: pneumatiky, elektroodpad,
batérie, stavebný odpad, nebezpečný
odpad, tekutý odpad.

24-hodinová pohotovosť OP

Káva u starostu
Pripomíname, že starosta si vyhradzuje každý pondelok medzi 15:00
a 17:00 čas na vaše postrehy, riešenia
alebo záležitosti, s ktorými by vám
mohol byť nápomocný a ktoré prispejú k príjemnejšiemu životu v našom
Lozorne.

Obecná polícia pre zlepšenie komunikácie s občanmi obce pilotne od mesiaca september zriadila 24-hodinovú
pohotovosť, kedy sa na číslo obecnej
polície +421 918 411 583 môžete
dovolať a pracovník OP vám je nápomocný (nepíšte SMS, nakoľko služobný telefón má presmerovaný na seba
policajt v čase, keď nie je nikto fyzicky na policajnej stanici). Zároveň vás
žiadajú, aby ste im oznamovali a dávali
informácie o protispoločenskej a protizákonnej činnosti, nakoľko o čom
nevedia, s tým vám pomôcť nemôžu.

Správy z obce
- Bola osadená elektronická úradná tabuľa, vďaka ktorej občania resp. návštevníci obce získajú základné údaje o
obci. Zároveň si môžu komfortne prečítať povinne zverejňované dokumenty.

- Začali sa prípravné práce na rozpočte
pre rok 2021.
- Starosta opakovane riešil aj v spolupráci s jeho zástupcom a so stavebným
úradom rôzne podnety podávané niektorými našimi spoluobčanmi na rôzne
štátne orgány. Viac hodín strávili tiež
na kriminálnej polícii a na prokuratúre pri prešetrovaní rôznych oznámení.
Veria, že sa podarí každé jedno takéto
udanie riadne prešetriť.
- Na podnet obyvateľov Vendelínskej
ul. bol osadený hlukový senzor do lokality budúceho detského ihriska.
- Podľa prognózy Ministerstva financií
SR tento rok bude výpadok v rozpočte
na podielových daniach FO vo výške
72 468 eur.
- So spoločnosťou ZSDIS starosta
predbežne dohodol, že uložia vzdušné
elektrické vedenie do zeme a zvyšné
betónové stĺpy zrušia v hornej časti
Zvončínskej ul.
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- Zasadala stavebná komisia, ktorá
okrem iného prerokovávala projekt
modernizácie Zvončínskej ulice (cesta,
chodník, odvodnenie). Ešte tento rok
by obec chcela verejnou súťažou určiť
dodávateľa. Samotná rekonštrukcia by
mala prebiehať budúci rok.
- Obec získala dotáciu 1 000 eur od Bratislavského samosprávneho kraja na
projekt zachovania historických fotografií Lozorna a pamäte jej obyvateľov
prostredníctvom portálu pammap.sk.
- Realizovalo sa digitálne zameranie
domu smútku, ktoré bude slúžiť ako
podklad pre samotnú modernizáciu budovy. Budúci rok by obec rada obstarala
projektovú dokumentáciu rekonštrukcie budovy.
- Pripravuje sa možnosť platenia na
zbernom dvore prostredníctvo SMS
(ľudia si nebudú musieť kupovať žetóny na obecnom úrade).
- Obec obstarala dodávateľa na nový
kamerový systém.
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Na kontroly a odborné vyšetrenia pohodlne sociálnym taxíkom

Prinášame dobré správy!
Od novembra si „taxík“ budete môcť
objednať. Obec Lozorno totiž spúšťa
novú prepravnú službu pre tých, ktorí
sú odkázaní na individuálnu prepravu a
potrebujú sa dostať na vyšetrenie alebo
kontrolu do zdravotníckych zariadení.
Pri voľnej kapacite vás „sociálny taxík“
odvezie aj na úrady, aby ste si mohli dôležité úradné záležitosti vyriešiť samostatne.
V „testovacej prevádzke“ bude jazdiť
do Bratislavy (pondelky) a do Malaciek
(stredy) v doobedňajších hodinách. Veľkou výhodou je, že vás vyzdvihne rovno
pred vaším domom a odvezie vás tam,
kam potrebujete.

dôvod prepravy výmenným lístkom k
lekárovi, preukazom ZŤP alebo iným
potvrdením.

Ako to funguje
Šofér príde iba pre toho, kto je dopredu prihlásený. Taxík si treba objednať
minimálne 24 hodín pred cestou telefonicky na čísle: 0910 908 772. Pani
dispečerka si od vás vypýta vaše meno,
adresu, miesto – kam a o koľkej sa potrebujete dopraviť. Overí si, či spadáte
do cieľovej skupiny a spýta sa, či máte
so sebou sprievodcu. Zoberie si na vás
kontakt a rezervuje vám miesto v aute.
V dohodnutý deň vás rovno pred vaším
domom vyzdvihne šofér a odvezie vás
tam, kam potrebujete. Samozrejme pre
vás príde a odvezie vás naspäť domov.

Koľko to stojí?

Prepravná služba bude z najväčšej časti hradená z obecného rozpočtu. Starostlivosť o seniorov, zdravotne ťažko
postihnutých a chorých je dôležitou
prioritou vedenia obce. Na vstupných
nákladoch na nákup automobilu sa podieľala firma HBPO Slovakia, s.r.o., za
čo sme jej nesmierne vďační.
Veríme, že vám náš sociálny taxík dobre poslúži!

Prepravu si žiadateľ bude musieť spo-

Obecný úrad Lozorno

SOCIÁLNY TAXÍK

V PONDELOK DO BRATISLAVY
V STREDU DO MALACIEK

Táto služba nie je pre každého
Nová prepravná služba má sociálny
charakter. Je určená pre tých občanov
Lozorna, ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu: pre dôchodcov/
invalidných dôchodcov, ľudí s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprevádzajúcou osobou (sprievodcom), ľudí
s nepriaznivým zdravotným stavom a
obmedzenou schopnosťou chôdze po
rovine, schodoch, alebo s obmedzenou
schopnosťou orientácie. Žiadateľ môže
byť vyzvaný pred cestou preukázať

lufinancovať. Cesta do Bratislavy a späť
(spiatočný lístok) vás vyjde na 5 eur, ak
ide s vami sprievodca, za neho zaplatíte
3 eurá, a ak ste držiteľ preukazu ZŤP so
sprievodcom (napísané na preukaze),
za túto osobu neplatíte. Cesta do Malaciek a späť stojí 3 eurá, sprievodca platí
2 eurá, prípadne má cestu zdarma, ak
ste držiteľom preukazu ZŤP so sprievodcom.

Objednávajte min. 24 hodín dopredu na t.č.:

0910 908 772 v čase od 7:30 do 12:00
Cenník:
Bratislava (spiatočný)
Malacky (spiatočný)

Základná cena
5€
3€

Sprievodca
3€
2€

servi
s

Možno sa vám už niekedy stalo, že ste
sa potrebovali dostať na vyšetrenie k
lekárovi do Bratislavy alebo Malaciek a
nezostalo vám nič iné iba poprosiť vaše
deti alebo niekoho z rodiny, aby vás odviezli. Tí si museli zobrať voľno v práci.
Vy by ste prestupy autobusom už ťažšie
zvládli. Objednať si sanitku, tiež nie je
žiadna výhra. A „taxíka“ by ste sa nedoplatili.

*Ak ste držiteľom preukazu ZŤP so sprievodcom (uvedené na preukaze),
sprievodca sa prepravuje grátis.

Profesionálny servis - seriózna cena - záruka odbornosti prax od roku 1996

Profesionálny Servis okien
- nastavenie okien - premazanie kovania
- oprava kovania
- výmena tesnenia - výmena skiel

0902 876 543
Nepreplácajte !!!

Rolety; žalúzie; sieťky okenné; sieťky dverné..
www.rakan.sk
e-mail:rakan@rakan.sk
Profesionálny servis - seriózna cena - záruka odbornosti prax od roku 1996

Inz. č. 5/2020

Hľadá sa
domček
na prenájom
Sympatická 5-členná rodinka s ťažko chorým synom hľadá v Lozorne
a okolí domček na dlhodobý prenájom. Rodina sa rozhodla presťahovať
sa do nášho regiónu kvôli práci a
častým kontrolám a hospitalizáciám
ťažko chorého syna podstupujúceho onkologickú liečbu. Otec rodiny
má stabilné zamestnanie. Ak viete o
domčeku so záhradkou na prenájom
za rozumnú cenu, volajte: p. Ploščica
- 0904 431 825.
Inz. č. 6/2020
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Materská škola
Na známosť sa všetkým dáva,
septembrová dobrá správa.
Otvorila sa nám škôlka,
zavolala deti z vonka.
Všade hračky a smiech detí,
slnko tu aj v zime svieti....

Triedy máme plné detí a my sme pre
nich pripravili okrem nového školského vzdelávacieho programu množstvo
zaujímavých i tradičných, obľúbených
akcií. Niektoré sa už stihli a veľa na nás
ešte čaká.
V septembri sme preskúmali tajomné
miesta v škôlke. Na vychádzkach zvedavým očkám neunikla ani naša krásna
dedina, les a blízke okolie. Okrem toho
sme naplno začali s edukáciou. Učenie
prebieha najmä hravou formou, zamerané na rozvoj komunikačných a matematických kompetencií, kompetencií v
oblasti vedy, techniky, digitálnych kompetencií, tvorivosti a kreativitu detí.
školu v prírode, samozrejme plavecký
výcvik, výlety a iné dobrodružstvá.
Pevne veríme, že situácia spojená s
epidemiologickými opatreniami nám
dovolí a umožní podujatia zrealizovať.

Po dlhej dobe sa opäť 2. septembra
2020 otvorili brány materskej školy.
S úsmevom na tvári, možno väčším
ako obvykle, sme privítali naše detičky. Keďže sme sa s niektorými nevideli
od marca, radosť z vítania bola veľká.
Tí škôlkari, ktorí už navštevovali triedy materskej školy sa vrátili ku svojim
hračkám, kamarátom a veľa nových
škôlkarov ku nám prišlo prvýkrát.

Ďakujeme za vašu priazeň a tešíme
sa na spoluprácu v tomto školskom
roku.
Kolektív MŠ Lozorno
Foto: archív MŠ
Október sa v našej škôlke niesol v duchu čarovnej jesene – farieb, úrody a
hlavne s láskou vyrobených darčekov
pre našich starkých.
November vo svojich aktivitách venujeme ľudskému
telu a zdraviu.
A aké dobrodružstvá nás ešte čakajú? Okrem tradičných divadielok,
vychádzok a predstavení máme v
pláne Korčuľkovo,

Dôchodcovia v Dudinciach
V Lozorne tvorí početnú základňu Zväzu invalidných dôchodcov veľa ľudí z našej obce. Každoročne usporadúvajú
rôzne akcie, či už jednodňové alebo viacdenné. Keďže nás
sužuje koronavírus, v tomto roku ich je pomenej. Začiatkom septembra sa 40 dôchodcov zúčastnilo ozdravovacieho pobytu v kúpeľnom meste Dudince. Cestou autobusom
bolo veselo, pojedali sa domáce špeciality, rozprávali sa zážitky a vtipné príhody. Ubytovaní sme boli v hoteli Prameň.
Po príchode a ubytovaní sa každý účastník podrobil u lekárky vstupnej prehliadke, kde bolo predpísaných 10 procedúr.
Išlo najmä o ochorenie pohybového aparátu. V relax centre
bol k dispozícii moderný krytý bazén, horúci vírivý bazén s
hydromasážou a sauny. Počas celého pobytu museli všetci
dodržiavať pandemické opatrenia, dezinfekciu rúk a nosenie rúšok. Počas celého pobytu bolo teplé, slnečné počasie,
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s možnosťou prechádzky k liečivému prameňu, kde bol
vonkajší bazén, bazén s protiprúdom a sedací bazén s teplou minerálnou vodou. Cestou po pešej zóne sa nachádzali
cukrárne, rôzne občerstvenie a moderný kostol. Oddychovať bolo možné aj v hotelovej kaviarni alebo na letnej terase. Po večeri sme spoločne posedeli v hotelovom salóne pri
hudbe, speve a najmä v dobrej nálade. Príjemná atmosféra,
pekné a čisté prostredie, krásna a starostlivo udržiavaná
okrasná záhrada okolo hotela, kvalitné procedúry, ochotný
a milý personál nám spríjemnili pobyt v Dudinciach.
Za krásny výlet všetci zúčastnení ďakujeme predovšetkým
pani Zlatici Škopekovej.
Zlata Ulehlová
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Jesenný Lozorňáček
Jeseň, čas návratov do škôlok a škôl, ulice plné popadaného
lístia, čas ideálny na pomalé prechádzky a čoraz dlhšie večery
strávené pri hrách a čítaním kníh. Ročné obdobie plné farieb
ponúka príležitosť rozšíriť si vedomosti a využiť zmeny v prírode na mnohé zaujímavé hry a aktivity. A je ideálnym obdobím na turistiku a opekanie.

Dámska swap burza

Montessori aktivity sa deťom páčili

Keďže nám ešte septembrové teplé dni žičili, strávili sme
doobedia hraním a učením sa pomocou Montessori aktivít. (Pozn. red: Montessori aktivity
vznikli s cieľom povzbudiť deti,
aby mysleli samé. Deti sa vďaka
týmto aktivitám dokážu vlastnou
hrou dozvedieť veľa o svojom okolí
a o tom, ako funguje, na čo sa ktorá
vec používa alebo aké má vlastnosti a zároveň sa učia bez toho, aby si
to uvedomovali.) Deti si cibrili motoriku rôznymi pestrými skladačkami či hrami na detskom ihrisku
v Lozorne.

vecí. A tak si už nevyužité veci našli nové miesto a zároveň
sa rodinky zbavili už nepotrebného oblečenia či doplnkov. A
čo je dôležité, rodinky to nestálo nič, len ich čas. Vyzbierané
oblečenie putovalo až do Zvolena a do Lučenca.

Pripravujeme pre vás:

Pokiaľ nám to situácia dovolila,
mamičky s detičkami navštevovali
kurz „Cvičenie s detičkami“. Na
kurze si deti zacvičia a zároveň sa
i zahrajú a spestria si deň.
Počas jesenných dní sa rodinky
mali možnosť zúčastniť na detskej
i na dámskej swap (výmennej)
burze. Rodiny priniesli nepotrebné detské oblečenie či hračky, knihy a vybrali si z iných ponúkaných

7.11. „Vianočné rodinné fotenie“ v CK Lozorno, nahlasovanie
na preferovaný čas emailom na:
lozornacek@gmail.com
15.11. „Lampiónový sprievod“. Od 17:00 – 17:30 na Detskom ihrisku (Kozinská ulica)
predaj a dekorácia lampiónov.
O 17:30 začiatok lampiónového
sprievodu smerom na Športové
námestie, kde sa detičky budú
môcť občerstviť. Podujatie sa
bude konať, ak nám to povolí
súčasná situácia a taktiež aj počasie.
Pre aktuálne informácie sledujte
stránku Lozorňáček na facebooku.

Detská swap burza

Text a foto: Gabika Ulehlová,
Lozorňáček

Urgent na Záhorí po novom
Bratislavský samosprávny kraj v okrese Malacky zefektívňuje poskytovanie
zdravotnej starostlivosti. Od januára
2021 už nebudú akútne zdravotné
prípady v čase od 22h do 6h smerovať do Malaciek, ale priamo na špecializované pracoviská do Bratislavy
a Skalice. Nový systém ušetrí pacientom drahocenný čas. Župa zároveň
podporí vznik modernej sanitkovej
služby a skvalitnenie špecializovanej
zdravotnej starostlivosti.

Doteraz urgentné prípady zo Záhoria smerovali do Nemocnice Malacky,
ktorá však nie je natoľko komplexná,
aby dokázala vyriešiť všetky akútne
problémy. Podstatné množstvo pacientov napokon aj tak „končilo“ v
hlavnom meste. Pacienti pritom strácali drahocenné minúty.

dostupnosť všeobecnej ambulantnej
starostlivosti, čiže všeobecného lekára – mimo ordinačných hodín večer,
cez víkend a počas sviatkov. Funguje
od 16:00 do 22:00 v pracovné dni, od
7:00 do 22:00 cez víkend a sviatky. K
dispozícii sú lekár, sestra a základné
vyšetrovacie metódy.

Ambulantná pohotovostná služba
Nemocnice Malacky ostáva fungovať
tak ako doteraz. Služba zabezpečuje

Zdroj: www.bratislavskykraj.sk
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Manažment preventívnych opatrení školy pred
ochorením COVID-19

1. Zamestnanci školy a žiaci 1. aj 2.
stupňa nosia rúško všade a stále (v
interiéri aj exteriéri školy).
2. Škola realizuje Ranný filter pred
vstupom do budovy, kde učitelia
zabezpečia rozostupy žiakov, dezinfekciu rúk, kontrolu rúšok.
3. Škola realizuje Ranný filter na začiatku 1. hodiny, kedy učiteľ overí
zdravotný stav žiakov a v prípade,
že sa necítia dobre, alebo že majú
teplotu, hneď kontaktuje rodičov.
Učiteľ vyzbiera prehlásenia o bezinfekčnosti od žiakov, ktorí sa vrátili
po prerušení dochádzky.
4. Žiaci sa počas malých prestávok
zdržujú v triedach.
5. Počas veľkej prestávky idú žiaci von.
V školskom areáli je každá trieda na
inom mieste.
6. Žiaci si umývajú ruky vo zvýšenej
miere počas celého dňa.
7. Učitelia zabezpečia počas obedov
rozostupy medzi čakajúcimi žiakmi,
dezinfekciu rúk pri vstupe do jedálne, nemiešanie skupín počas obeda,
dezinfekciu stolov medzi jednotlivými skupinami.
8. Žiakov odprevadí k budove jedálne
vyučujúci na poslednej hodine. Zabezpečí, aby sa žiaci jednej triedy
držali pokope, kým nepôjdu do
vnútra do budovy.
9. Žiaci v jedálni sedia vedľa seba z jednej triedy pri oddelených stoloch.
10. Žiaci sa nemiešajú v rámci vyučovania okrem zmiešaných skupín z
2 tried v rovnakom ročníku počas
výuky jazykov a ETV a NBV.
11. Deti sa nemiešajú v rámci rôznych
oddelení ŠKD. V jednom oddelení
ŠKD sú žiaci len z jedného ročníka.
12. Škola nezabezpečuje ranný školský klub detí (ŠKD). Popoludňajší
ŠKD je od skončenia vyučovania do
17:00.
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13. Ak dieťa prejavuje príznaky COVID-19, bude izolované do izolačky,
budú kontaktovaní rodičia, aby bezodkladne prišli pre dieťa a následne
kontaktovali pediatra, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
14. Ak zamestnanec prejavuje príznaky
choroby, bude potrebné, aby hneď
opustil pracovisko a kontaktoval
svojho lekára, ktorý rozhodne o
ďalšom postupe.
15. Telocvičňa sa nepoužíva do odvolania.
16. Hodiny hudobnej výchovy sa realizujú bez spevu.
17. Hodiny telesnej výchovy sa realizujú v dobrom počasí pohybovými aktivitami v exteriéri, vo vnútorných
priestoroch sa realizujú len teoretickým spôsobom.
18. Záujmová činnosť a krúžky sa nerealizujú.
19. Ak žiak preruší na viac ako 3 dni
(vrátane víkendov) dochádzku do
školy, musí priniesť rodičom vyplnené a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti. Bez toho sa nesmie zapojiť do vyučovacieho procesu (tlačivo
je možné stiahnuť z webu školy a je
umiestnené pred vstupmi do oboch
budov na nástenke). Pokiaľ príde
do školy žiak bez tohto podpísaného prehlásenia o bezinfekčnosti,
nebude mu umožnené zúčastniť sa
vzdelávacieho procesu a bude poslaný domov.
20. Ak zamestnanec prerušil zamestnanie na viac ako 3 dni (vrátane
víkendov), musí vyplniť a podpísať
tlačivo.
21. Cudzia osoba vstupujúca do školy
musí mať písomný súhlas riaditeľky
školy a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti.
22. Ak žiak chýbal viac ako 5 pracovných dní (víkendy sa nezapočítavajú) predkladá potvrdenie o chorobe
vydané všeobecným lekárom pre
deti a dorast. Pokiaľ príde do školy
žiak bez tohto potvrdenia, nebude
mu umožnené zúčastniť sa vzdelávacieho procesu a bude poslaný
domov.
23. V prípade neprítomnosti žiaka v
škole a školskom zariadení z dôvodu:
- podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky
kontakt“ RÚVZ, infektológom
alebo
všeobecným
lekárom)
- ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom
alebo všeobecným lekárom), musí
predložiť pri návrate do školského
zariadenia „Potvrdenie o chorobe“
vydané len všeobecným lekárom
pre deti a dorast a to bez ohľadu na

dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
Pokiaľ príde do školy žiak bez tohto
potvrdenia, nebude mu umožnené
zúčastniť sa vzdelávacieho procesu
a bude poslaný domov.
24. Nikto s príznakmi infekcie, ktoré by
mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná
teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a
čuchu, iný príznak akútnej infekcie
dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do
priestorov základnej školy a školského klubu detí.
25. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na
COVID-19, rodič bezodkladne o
tejto situácii informuje príslušného
vyučujúceho alebo riaditeľa školy.
Povinnosťou zákonného zástupcu
je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená
lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo
miestne príslušným regionálnym
hygienikom. Za týchto podmienok
je dieťa z vyučovacieho procesu dočasne vylúčené.
26. V prípade, že sa v škole vyskytne
pozitívny prípad COVID-19 (zamestnanec, alebo žiak), škola bude
postupovať v zmysle usmernení
RÚVZ a označí osoby, ktoré sú blízkymi kontaktami.
27. Ak prejde trieda, triedy, alebo celá
škola dočasne na online vyučovanie, bude zachovaná štruktúra bežného rozvrhu. Teda hodiny budú začínať v čase bežného začiatku hodín
v škole.
28. Na online hodinách musí byť každý
žiak pripojený vrátane funkčnej kamery a mikrofónu. Nepripojenie sa
na hodinu znamená neospravedlnenú absenciu.
29. Strava pre žiakov zúčastňujúcich
sa online vzdelávania nebude môcť
byť z hygienických dôvodov poskytnutá do obedárov, len do jednorazových obalov. V prípade záujmu o
odber stravy v jednorazovom obale,
je potrebné sa na obedy prihlásiť.
30. Pokiaľ má nejaký žiak technický
problém s pripojením na online
vzdelávanie, škola mu pri jeho riešení rada pomôže. Môže sa s ním
obrátiť na triedneho učiteľa alebo
sociálnu pedagogičku.
31. Škola je otvorená aj počas tohto obdobia celý deň a je pripravená riešiť
spolu so žiakmi aj rodičmi akúkoľvek novú situáciu, ktorá nastane.

Spolu to zvládneme!

Lýdia Šuchová, riaditeľka ZŠ Lozorno
Foto: Nina Krištofová, 4.B trieda
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„Nadšenci“ z Lozorna pokročili v prácach na artézskej studni
bez ktorých by

Artézska studňa v „novom šate“

Tak, ako som sľúbila v spravodaji č. 3,
vás chcem informovať o prácach na
artézskej studni. K dnešnému dňu sa
nám podarilo položiť dlažbu na betónovú dosku, obložiť „guľu“ a prepadovú
nádrž mozaikou.

sme celú rekonštrukciu nezrealizovali.
Sú to menovite:
Ľubomír Čukan,
Štefan
Eliáš,
Vladimír Bečár,
Marián Závodný, Ján Haramia
ml., Ján Karovič,
Igor Šimek ml.,
Stanislav
Karovič. Obrovské
ďakujem!

Teraz ešte plánujeme zorganizovať
brigádu, na ktorú sa mi dobrovoľne
nahlásili občania, a trochu skrášliť okolie. Pokosiť, vysadiť rastliny, osadiť kôš
na odpad a povyrovnávať pôvodné dlažobné kocky.

Teší ma, že sa mi ľudia dobrovoľne hlásia a chcú pomôcť.
Text a foto: Lucia Hájniková

Zachovajme históriu na
fotografiách
Pôvodný stav

Na túto prácu som po výbere a cenových ponukách vybrala trio bratov
Lehmanovcov, ktorí odviedli skvelú
prácu, za čo im bola vyplatená dohodnutá suma a obrovské ďakujem.

Chceme čo najviac fotografií z Lozorna
uchovať na pamäťovom portáli.
Potrebujeme Vašu
vašu pomoc:
pomoc:

Chlapci od Stanka Karoviča vyrobili
nerezový vypúšťací kohútik, cez ktorý
vyteká voda. Z Elektro Haramia nám
dodali dva betónové poklopy a vyrobili jeden železný poklop na zakrytie
„gule“.
Ešte zabetónujeme podstavce na lavičky, na ktoré bude osadené drevené sedenie.
Aj týmto spôsobom by som sa v mene
všetkých nadšencov a ľudí, ktorí nám
fandia, chcela poďakovať sponzorom,

Ak máte doma staré fotky, ukazujúce rôzne miesta v Lozorne pár
rokov alebo desaťročí dozadu, tradície, kultúru, oblečenie, ľudí,
slávnosti, rodinný a spoločenský život z mladosti, detstva, života
vás alebo
Vás
alebo vašich
Vašich rodičov
rodičov čiči starých
starých rodičov,
rodičov, budeme
budeme vďační,
vďační, ak
ak
nám ich na týždeň požičiate. My ich dáme do digitálnej podoby a
nepoškodené vrátime.
Potrebujeme k nim aj informácie: z ktorého roku je fotografia
(aspoň orientačne), kto je na fotografii (ak to viete a chcete
zverejniť), kde je to odfotené, pri akej príležitosti atď. Ak nám fotky
očíslujete a na papier uvediete informácie, budeme si to veľmi
vážiť. Pochopíme, ak fotky nechcete dať z ruky, radi k vám
Vám prídeme
prídeme
a priamo u vás
Vás ich
ich zdigitalizujeme.
zdigitalizujeme.
Budeme sa tešiť, ak sa nám ozvete: 02/69204311, alebo 0908662617
alebo mailom na: kancelaria@lozorno.sk
Tešíme sa na spoluprácu!
Obecný
úrad,spoluprácu!
Lozorno
Tešíme
sa na
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Veľa za nami, ešte viac nás čaká...
Keďže sme už v polovici volebného a funkčného obdobia, požiadali sme
starostu a poslancov, aby odpovedali na nasledujúce 2 otázky:
• 1. Čo ste za toto obdobie ako starosta (poslanec OZ) pre obec Lozorno urobili, prípadne čo by ste zo svojej doterajšej práce starostu (poslanca) najviac vyzdvihli?
• 2. Aké sú Vaše plány na zvyšné obdobie?
Prinášame Vám ich odpovede:

Starosta: Ľuboš Tvrdoň, Mgr.
zdvihnem len najdôležitejšie. Podarilo
sa nám zastaviť výstavbu MAN TRUCK
BUS centra a v súčasnosti s investorom
rokujeme len o plánovanej občianskej
vybavenosti v tejto lokalite. Taktiež
som rád, že do dnešného dňa sa nepostavila ani jedna bytovka v CHKO Malé
Karpaty v rámci projektu Zvernica.
V týchto, ale aj ďalších projektoch vo
veľkej miere pomohol a pomáha právnym poradenstvom môj zástupca Ladislav Krechňák za čo mu patrí veľká
vďaka.

1. Na prvé miesto by som rád vyzdvihol
to, aký je duch spolupráce, ktorý sa podarilo vytvoriť medzi mnou a poslancami zastupiteľstva. Taktiež som vďačný
za osobnú angažovanosť poslancov
Spoločne pre naše Lozorno na jednotlivých projektoch, ktoré realizujeme v
obci. Nie je to bežný štandard v iných
dedinách.

Rád by som vyzdvihol projekt modernizácie Karpatskej ulice. Za dva roky
od nástupu do funkcie sa nám podarilo naprojektovať, vybaviť potrebné
povolenia a postaviť novú cestu, ktorej
súčasťou je chodník až na priehradu a
nové „smart“ verejné osvetlenie. Aj napriek hádzaniu polienok pod nohy nám
to vyšlo.

Autonabíjačka na Športovom námestí

kým pripojením do internetu pokrýva
stále väčšie a väčšie územie obce.
Mohol by som pokračovať ďalej, ale nechám radšej hovoriť za seba fotografie
zrealizovaných diel.

Toho čo sa nám podarilo je veľa, vy-

Teší ma, že obyvatelia Železničnej a
Družstevnej ulice získali po 30 rokoch
novú asfaltovú cestu. Pre všetkých občanov sme vybudovali nový chodník na
cintorín. Som rád, že pokrytie optic-

Odvodnenie Borovicovej ulice

Odvodnenie Kvetnej ulice

Odvodnenie Zvončínskej ulice
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Workoutové ihrisko

Zvýšené pódium v CK Lozorno

dokončenie zo str. 8

žije v dedine, má rovnaké práva ale aj
povinnosti.

2. Mohol by som začať vymenúvať ďalšie plánované stavby (rozšírenie školy,
rekonštrukcia budovy ŠK), cesty (Zvončínska ul.) a chodníky (Dlhá, Vendelínska), ktoré zlepšia život v Lozorne.
Zo všetkého najviac mi však záleží na
atmosfére v obci. Ako starostu ma nesmierne trápi rozdeľovanie občanov na
miestnych a prišelcov, zámerné šírenie
neprávd a klamstiev. Takáto atmosféra
neposúva obec k lepšiemu, ale naopak,

Tartanová dráha v ZŠ

posúva ju k opakovaným konfliktom,
ktoré si nik z nás nepraje. Preto budem
podporovať vytváranie dobrých susedských vzťahov, zbližovanie a spoznávanie sa obyvateľov navzájom, aby sme
nasledujúce dva roky zažívali čo najmenej nenávistných prejavov. Zároveň za
mňa môžem povedať, že každý občan
Lozorna bez ohľadu na to, ako dlho

Kompostovisko

Nová cesta na Karpatskej ulici s verejným
osvetlením

Parkovacie miesto pre invalidov

Chodník na Cintorínskej ulici

Nový asfaltový povrch na Železničnej ulici

Nový asfaltový povrch na Družstevnej ulici

Chodník na Karpatskej ulici
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Poslanci (v abecednom poradí):
Slavomír Beleš, MBA

1. Pochopil som, že sám poslanec dokáže v obecnom zastupiteľstve len málo
vecí, keďže má len jeden hlas. Preto
som sa snažil po celé tie dva roky pracovať v úzkej súčinnosti s inými poslancami a starostom obce. Ako prvé som
dbal na to, aby v komisii finančnej a
ekonomickej sedeli tí najlepší odborníci – Lozorňania, ktorí o prácu na prospech dediny majú záujem, a ktorých
odbornosť a skúsenosť môžu byť pre
našu obec prínosom. Na úvod som si
určil cieľ zlepšiť, zefektívniť, sprehľadniť, ale hlavne zreálniť obecný rozpočet
a celý rozpočtový proces. Na tejto úlohe
som pracoval s poslancami L. Krechňákom a Ľ. Jochimom, členmi svojej komisie i prednostkou OÚ. Výsledkom je,
že dnes pracujeme s ďaleko presnejším
a podrobným rozpočtom ako to bolo v
minulosti. Je to možné hlavne vďaka
komplexnému dokumentu, ktorý sme
predložili do obecného zastupiteľstva, a
ktorý bol prijatý - Zásady rozpočtového
hospodárenia obce. Aj tento zabezpečí,
že dnes s peniazmi z obecnej kasy už
nikto nemôže nakladať svojvoľne.
Rovnako som sa podieľal na príprave
dokumentu Zásady hospodárenia a
nakladania s majetkom obce, ktorým
OZ nanovo určilo jasné pravidlá hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Lozorno. Tento dokument je dnes reálnou zárukou toho, že s majetkom obce
sa hospodári tak ako sa má, transparentne, nerozpredáva sa a postupne sa
zveľaďuje.

Spolu s členmi obecnej rady s podporou
starostu sme pripravili podklady pre
daňovú reformu v našej obci, ktorá nepochybne presahuje naše funkčné obdobie, a vďaka ktorej bude mať obec Lozorno zabezpečené zdravé financovanie
na niekoľko rokov dopredu bez potreby
ďalších opatrení spočívajúcich v zásadných úpravách daní. Som si vedomý,
ze tento krok bol nepopulárny, ale pre
našu dedinu nevyhnutný. Tam, kde sa
pre občanov úľavy dali poskytnúť sme
ich nastavili tak, aby sa poplatky pre
týchto občanov (seniorov, invalidov, sociálne slabých) nijako nezvýšili. Spolu s
Lacom Krechňákom som tiež navrhol
a presadil kompenzačný mechanizmus
pre fyzické osoby a po dohode s kolegami poslancami z klubu Spoločne pre
naše Lozorno sme zaviedli príspevok
pre rodičov maloletých detí s trvalým
pobytom u nás v Lozorne.
S pánom starostom a poslancom L.
Krechňákom sa nám podarilo vraj „nemožné” a počas letnej sezóny sme pre
turistov, cyklistov zabezpečili špeciálny
režim na cyklotrase na Košariská. Bol
to jeden z predvolebných sľubov a veľa
obyvateľov nás v tejto téme dotazovalo.
Veríme, že prispeje k vačšej bezpečnosti pre obyvateľov a návštevníkov Lozorna.
Pre všetky infraštruktúrne projekty,
ktoré sme v Lozorne spustili som spolu
s pánom starostom, kolegami z finančnej komisie a zamestancami OÚ zabezpečoval finančné krytie. Po právnej
stránke sa výrazne zapojil L. Krechňák.
Po celý čas od volieb som sa snažil konať a ako poslanec vždy hlasovať a presadzovať veci, ktoré sú v záujme Lozorna a Lozorňanov. Ako rodený Lozorňan
som takto konal často spoločne s tými,
ktorí sa síce v Lozorne nenarodili, ale v
našej dedine dnes našli miesto pre svoj
život a život svojich rodín. Hodnotím,
že ak išlo o spoločný záujem a záujem
našej dediny, vždy som s nimi dokázal
nájsť zhodu v záujme dobrých riešení
pre našu dedinu.

2. V druhej polovici funkčného obdobia
mám zámer spolu s finančnou komisiou
a zamestnancami OÚ ďalej pracovať na
zabezpečení riadneho a bezproblémového financovania obce a jej rozvoja.
V tomto chcem zabezpečiť financovanie pre stavebné projekty, ktoré nás
čakajú, a ktoré sme aj za poslancov Spoločne pre naše Lozorno prezentovali.
Úloha je to náročná, keďže pandémia,
ktorá sa skloňuje zo všetkých strán má
už dnes reálne dopady aj na finančné
príjmy obce Lozorno. Najväčší problém
bude pritom hlavne v roku budúcom
(2021). Netreba si pred tým zatvárať
oči, je to realita, a chcem spraviť všetko
pre to, aby z tohto dôvodu rozvoj našej
obce neustal.
Veľká výzva pre ďalšie obdobie bude
hlavne zefektívnenie výberu daní a poplatkov a riešenie daňových nedoplatkov a poplatkov za služby, ktoré obec
pre občanov zabezpečuje. Máme tu
nakopené nedoplatky z minulosti, ale
treba priznať, že nedoplatky sú aj počas nášho funkčného obdobia. Na moje
počudovanie štruktúra dlžníkov ide naprieč sociálnym spektrom a máme na
obci aj dlžníkov, ktorí sa inak prezentujú určitým statusom. Toto bude ďalšia náročná administratívna úloha pre
obecný úrad, ktorú doteraz kapacitne
ani odborne nebol schopný pokryť. Na
všetko bude nutné pripraviť legislatívne rámce a nastaviť kapacity.
S pánom poslancom Krechňákom uvažujeme o projekte karta Lozorňana. Pre
obyvateľov obce s trvalým pobytom by
umožňovala uplatniť si výrazné zľavy
na služby, ktoré poskytuje obec Lozorno (zberný dvor, kultúrne predstavenia
atď.). Ideálne by bolo, ak by sa zapojili
aj miestni menší podnikatelia. Všetko
však bude závisieť od celkovej hospodárskej a finančnej situácie a možnostiach rozpočtu. Taktiež, či nájdeme s
návrhom podporu poslancov zo Spoločne pre Lozorno.

Miroslav Drahoš, Ing. arch.
1. Predovšetkým ma teší, že ciele a vízie, s ktorými som skladal poslanecký
sľub sa vďaka konštruktívnemu prístupu starostu obce, dobrej koordinácii jednotlivých komisií OZ a ochotnej
spolupráce pracovníkov obecného úradu darí postupne meniť z prísľubov na
realitu. Politici často pekne rozprávajú,
s premenou slov na činy a skutky to
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často býva horšie. Som rád, že po dvoch
rokoch môžem prehlásiť, že v Lozorne
sľuby nezostávajú prázdnymi slovami.
Darí sa to vďaka reálne nastaveným cieľom a dôslednej práci všetkých zúčastnených. Predsedám stavebnej komisii,
som členom obecnej rady – poradného
orgánu starostu a aktuálne aj konateľom Lozorno s.r.o.

V stavebnej komisii sa okrem bežnej
agendy sústreďujeme na zlepšenie zanedbaného stavu verejných priestorov.
Na začiatku sa podarilo identifikovať
tie negatívne najvypuklejšie a určiť im
priority. Týmto ďakujem členom komisie za obetavú a dobre odvedenú prácu.
pokračovanie na str. 11
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lo chybám a developerskej korupcii z
minulosti. Obec pripravuje podklady
pre prístavbu budovy základnej školy, detaily boli napísané v spravodaji
č. 2/2020. Ďalej rekonštrukciu budov
ŠK – kulturák a hádzanársku tribúnu,
taktiež domu smútku pri cintoríne.
Spomenuté stavby sú dnes kapacitne
nedostatočné alebo technicky a prevádzkovo nevyhovujú súčasným potrebám obyvateľov.

dokončenie zo str. 10

Niektoré z lokalít majú dnes pripravené projekty a obec súťažným spôsobom vyberá realizátorov, niektoré už
sú hotové a slúžia občanom. Viac ku
tejto téme bolo napísané v spravodaji
č. 3/2020. Do Návrhu zmien územného
plánu obce sme zapracovali koncepčný
a presnejšie regulovaný urbanistický
rozvoj obce. Developeri v stanovených
rozvojových územiach dnes dostávajú
podrobné zadanie s definíciou čo je a
nie je možné stavať, aby sa zamedzi-

V trojčlennej obecnej rade spolu s prednostkou pravidelne diskutujeme a snažíme sa nachádzať najlepšie riešenia ku
aktuálnym obecným témam. Závery sú
predkladané zastupiteľstvu. Väčšinové
posudzovanie každého riešeného bodu
tiež zamedzuje samovoľnému konaniu
starostu, aké naša obec zažívala v minulosti.
2. Úspešné dokončenie rozpracovaných
projektov a príprava ďalších z nastaveného zoznamu bude vyžadovať ešte
veľké úsilie. Cieľom pre mňa bude vždy
nájsť najlepšie riešenie za primerané
stavebné náklady. Veľmi oceňujem, že
vedenie obce tento princíp zdieľa so

Spravodaj obce Lozorno
mnou. Tiež ešte vidím priestor pre ďalšie zlepšovanie chodu a služieb stavebného úradu. Riešenie vidím v ešte lepšej
komunikácii, skrátení niektorých povoľovacích procesov aj poskytovaním
pomoci pri žiadostiach o legalizáciu
starších čiernych stavieb. Pripravovaná zmena stavebného zákona totiž
túto možnosť v budúcnosti už nebude
umožňovať.
Vďaka práci poslanca mám možnosť aj
podrobnejšie vidieť, akým atakom zamestnanci obecného úradu aj politici
dnes musia čeliť. Máme tu opakované
útoky trestnými oznámeniami aj snahu
o blokovanie pripravovaných verejných
projektov. Politika je pre mňa najmä o
spravovaní vecí verejných. Ja podporujem transparentné konanie sprístupnenými zmluvami a vysvetľovaním dôvodov a dôsledkov všetkých rozhodnutí.
Ešte nedávno sme tu mali politickú kultúru zamlčiavania, prekrúcania až diktatúry jedného pána, ktorý naslúchal
najmä úzkej skupine vplyvných. Svoju
úlohu vidím aj v informovaní verejnosti
o takýchto skutkoch a obhajobe pravdy.

Lucia Hájniková
1. Nemyslím si, že je potrebné písať kto
čo urobil, občania to vidia a rozprávajú s
jednotlivými poslancami o problémoch
a podnetoch. Za seba môžem povedať
len toľko, že možno som mala výhodu
nakoľko ako konateľka obecnej eseročky som dennodenne riešila podnety,
ktoré nám vo firme boli nahlásené.
Pre obec sme spolu s pracovníkmi s.r.o.
vysadili miesta určené na výsadbu, likvidovali čierne skládky a mnoho ďalších vecí... Najviac ma ale teší, že sa mi

podarilo zohnať financie na vybudovanie v súčasnosti hotového chodníka na
cintorín. A ako „šéfka nadšencov“ a za
pomoci sponzorov, renovujeme artézsku studňu, ktorá sa nachádza na ceste
zo Stupavy kúsok pred Lozornom.
2. Veľmi mi záleží na dome smútku,
ktorý je v nevyhovujúcom stave. O mojich návrhoch a podnetoch bol informovaný pán starosta. Či sa nájdu financie
na zveľadenie domu smútku a cintorína
je otázne.

Adriana Jánošová
riadim sa aj svojím zdravým rozumom.
Sú však projekty, ktoré naopak podporujem ako napr. sociálny taxík, pomoc
občanom v núdzi, detské ihrisko, no je
pravda, že jedno. Vlastne občania majú
možnosť tiež sledovať ako pracujeme.
Áno, čo sa týka mojej osoby a prínosu
za dva roky počas volebného obdobia,
sú to sobáše, a čo sa týka kultúry, nie
samozrejme teraz počas koronavírusu,
angažovala som sa veľmi málo, uznávam, no tiež podľa možností, ktoré som
mohla využiť v našej obci.

1. Zúčastňujem sa pravidelne na zastupiteľstvách OÚ, kde sa snažím hájiť záujmy občanov. Je pravda, že nie vždy so
všetkým súhlasím, a hlasujem proti, no

Naopak teším sa, že sociálna komisia v
ktorej som členkou má naozaj výsledky.
Rozoberáme a spoločne s členmi komisie sa snažíme nájsť riešenia.

2. Do ďalšieho volebného obdobia
vidím svoj potenciál práve v sociálno-zdravotnej komisii, mám plán a
nápad, ako by sme mohli získať odborných lekárov, myslím tým špecialistov,
keďže som zdravotná sestra. No a samozrejme kultúra a podpora jednotlivých spolkov. Možno si poviete, sú to
zbytočné veci. No verte mi, ak budeme
zdraví, spokojní, občas sa stretneme
na kultúrnych podujatiach, kde máme
ako poslanci byť s občanmi a vypočujeme a porozprávame sa, čo ich trápi, čo
by navrhli alebo chceli zlepšiť, potom
budeme naozaj obec Lozorno ako jedna rodina. Lebo naša obec nie je len o
poslancoch ale o nás všetkých. Je to
môj názor a vždy sa budem snažiť a počúvať nielen seba, ale aj ostatných.
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Ľubomír Jochim, Ing.
v MŠ aj ZŠ sme v spolupráci s Mirom
Drahošom a riaditeľkou ZŠ rozbehli
prípravu rozšírenia a modernizácie
školy. Aktuálne sa finalizuje projektová
dokumentácia. Nasledovať bude proces
povoľovania projektu a v priebehu budúceho roka by sme sa chceli uchádzať
o avizované dotácie v tejto oblasti, aby
sme v maximálnej možnej miere získali na tento účel externé financovanie.
Predbežne sa počíta s realizáciou rozšírenia školy v roku 2022.

1. Od volieb sa udialo také množstvo
vecí, že je ťažké vybrať len skutočne
to najdôležitejšie. Zároveň sa takmer
všetky návrhy rodia pri spoločnej práci
poslancov Spoločne pre naše Lozorno.
Primárne sa však venujem vzdelávaniu,
mládeži a športu, od leta aj životnému
prostrediu. Mimo toho som členom
obecnej rady, cez ktorú prechádzajú
všetky dôležité rozhodnutia a ktorá
pripravuje program obecných zastupiteľstiev.
V oblasti školstva sa počas môjho pôsobenia uskutočnili v Rade školy ZŠ
aj MŠ zákonom dané voľby na pozície
riaditeľa, ktoré sa povinne zo zákona
realizujú každých 5 rokov. V oboch prípadoch bolo zvolené nové vedenie. Participoval som na príprave výberových
konaní, aj samotných volieb - i keď som
len ich členom, nie predsedom. Osobne
a aj obec sa snažíme maximálne podporovať nové vedenie oboch inštitúcií v
ich napredovaní a rozvoji. V oboch inštitúciách sa poradilo vo veľmi krátkom
čase mnoho pozitívnych vecí. V prípade
ZŠ nové vedenie v spolupráci s obcou
získalo dodatočné zdroje mimo obecného rozpočtu (desiatky tisíc eur ročne z dotácií a od súkromných firiem),
vďaka ktorým sa realizovala tartanová bežecká dráha, zariadili sa triedy a
učebne kompletne novu výpočtovou
technikou, zaviedol sa optický internet
a naša škola ako jedna z prvých na Slovensku nabehla počas jarnej karantény
na systematické online vyučovanie. Z
externých zdrojov sa podarilo získať
prostriedky aj na posilnenie pedagogického tímu, a to o ďalších asistentov,
špeciálnych pedagógov či školského
psychológa. Splnil sa teda náš predvolebný sľub, že v škole bude pôsobiť min.
5 asistentov pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Resp.
sa tento sľub ďaleko prekročil - od septembra máme už 7 asistentov a navyše
školského psychológa a sociálneho pedagóga.
Na základe analýzy vývoja počtu detí
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V rámci MŠ sa podarilo novozvolenej
riaditeľke za podpory rady školy, rodičov detí, mňa osobne i obce (dodatočné
financovanie) za veľmi krátky čas od
1. júla výrazne renovovať priestory
MŠ, inštalovať sieťky proti hmyzu, zakúpiť dodatočné vybavenie a do konca
roku je v pláne ešte výmena padajúceho
dreveného plota či kompletné zariadenie výdajne jedál pre deti.
V oblasti športu sme v spolupráci so
Slavom Belešom a Ladislavom Krechňákom kompletne prepracovali systém
dotácií, ktorý je naviazaný primárne na
počet registrovaných športovcov s trvalým pobytom v obci Lozorno. Ďalšie
formy dotácií na podporu športových,
kultúrnych a iných podujatí boli bohužiaľ takmer úplne pozastavené kvôli
zavedenej karanténe počas jarných mesiacov.
Športové kluby v obci fungujú v podstate autonómne (s väčšou či menšou dotáciou obce, niektoré dokonca bez nej),
za čo im patrí veľká vďaka nás všetkých. Spomeniem preto len futbal, ktorý zastrešuje najviac športovcov (resp.
porovnateľne so silnými mažoretkami)
a ktorý bol na jar 2019 v kritickom stave. Poniektorí ľudia tvrdili, že futbal v
obci skončí, ak obec nedá do futbalu
ročne 40 tis. eur. V tom čase A mužstvo
pôsobilo v 3. lige, v mužstve hrávali len
2-3 Lozorňania a mužstvo bolo roky na
posledných miestach, bez motivácie.
Na zápasy chodieval len veľmi malý počet divákov.
Vzhľadom na rezignáciu vedenia klubu
a patový stav v júni 2019 som začal s
podporou M. Drahoša intenzívnu komunikáciu s viacerými ľuďmi okolo futbalu. Koncom júna 2019 som dokonca inicioval a koordinoval stretnutie
všetkých členov klubu, vďaka čomu sa
podarilo vytvoriť nový výbor a dohodnúť zapojenie väčšiny bývalých hráčov
Lozorna do formovania nového mužstva. Dnes A mužstvo hrá 5. ligu, ktorú
si zvolili samotní futbalisti. Tvorí ho
až cca 23 hráčov z Lozorna, bez problémov funguje z dotácie 18 tis. eur (tá
pokrýva potreby všetkých 6 futbalo-

vých mužstiev od najmenších detí až
po A mužstvo), na zápasy chodia opäť
stovky divákov. A čo ma najviac teší
- že vedenie prevzala nová generácia.
Tá, ktorá si uvedenú 3. ligu vybojovala v mladšom veku, a ktorá už zároveň
vychováva vlastné deti ako svojich nástupcov. Táto skutočnosť, ako aj počet
zapojených detí dáva záruku, že tento
šport je teraz nastavený správne a tak,
aby bol dlhodobo udržateľný. Veľká
vďaka, že to pochopili a zobrali zodpovednosť do svojich rúk.
Mimo vzdelávania a športu som sa intenzívne angažoval v spolupráci najmä so Slavom Belešom a Ladislavom
Krechňákom na príprave a návrhu
daňovej reformy, ktorá priniesla len
tento rok do rozpočtu viac ako 600 tis.
eur, pričom až cca 90% z tejto sumy priniesli do rozpočtu firmy z priemyselného parku. Zároveň sme minimalizovali
vplyv zvýšenia daní na dôchodcov a
ZŤP, ktorým sme navrhli úľavy vo výške 50-70%. Mladým rodinám sme navrhli kompenzáciu formou príspevkov
na deti, ktoré sa budú vyplácať prvýkrát tento rok v novembri. Uvedené
úľavy a príspevky sa týkajú až polovice
obyvateľov Lozorna. Nebyť tejto reformy daní, obci by chýbali financie na
akýkoľvek rozvoj.
S daňami úzko súvisí aj rozpočet, na
ktorého tvorbe sa podieľame v rovnakom personálnom zložení. Pri týchto
procesoch využívam svoje analytické
schopnosti zo svojej pracovnej praxe.
Napriek zásadným zmenám štruktúry
rozpočtu i zásadnej zmene daní sa nám
oproti minulosti podarilo na tento rok
pripraviť pomerne presné odhady v
príjmovej i nákladovej oblasti.
2. Počas leta som prevzal po Lucii
Hájnikovej komisiu životného prostredia a odpadového hospodárstva. V
tejto oblasti je mojím cieľom výrazné
skrášlenie celej obce a už v priebehu
budúceho roku by som chcel spustiť
dotačný program na zeleň priamo pre
obyvateľov. Tí si budú môcť za pomoci
obce (zakúpenie rastlín) skrášliť verejný priestor pred svojím domom. Tento
projekt chcem v spolupráci s členmi komisie a záhradnou architektkou pripraviť a spustiť už na jar 2021.
V oblasti školstva chcem do konca volebného obdobia v spolupráci s kolegami a vedením obce úspešne zrealizovať
plánované rozšírenie ZŠ. Taktiež sme
začali analyzovať potreby rozšírenia
MŠ, mojím cieľom je do konca volebného obdobia minimálne priniesť jasný
pokračovanie na str. 13

ročník XVIII : číslo 5 : september/október 2020
dokončenie zo str. 12

plán, ako rozšírenie MŠ realizovať.
Čo sa týka športu, budem podporovať
modernizáciu a dobudovanie exteriérových športovísk - rád by som do konca
volebného obdobia inicioval vybudovanie beachvolejbalového ihriska v
areáli ŠK a minimálne participoval na
príprave projektu pump track dráhy.
Ide o zvlnené ihrisko určené primárne

pre horské a bmx bicykle, na ktorom je
možné jazdiť bez pedálovania a rýchlosť ovplyvňovať presúvaním ťažiska odľahčovaním a následným zatláčaním
do vĺn a klopených zákrut. Na takomto
ihrisku je možné v podstate jazdiť na
všetkom, čo má kolesá - okrem bicyklov
aj na odrážadlách, kolobežkách, skateboardoch či kolieskových korčuliach.
Pre interiérové aktivity počítame pri
rozšírení ZŠ s dobudovaním ďalšej
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menšej telocvične, určenej primárne na
gymnastiku.
Pokiaľ to situácia umožní a budú povolené väčšie podujatia, rád by som v
spolupráci so športovými klubmi zorganizoval a zaviedol na pravidelnej ročnej báze v areáli ŠK veľký športový deň.
Cieľom je spojiť čo najviac športovcov,
motivovať aj ďalšie deti k športu a výťažok z podujatia investovať naspäť do
športu.

Ladislav Krechňák, Mgr.

1. Po celé dva roky som sa snažil plniť
volebný program Spoločne pre naše
Lozorno a voličom pred voľbami dané
sľuby. Ako zástupca starostu som sa
snažil konať s plným nasadením tak,
aby obec a starosta dostali odo mňa
právnu a inú podporu všade tam, kde to
bolo potrebné. Podaril sa plný úspech
v súdnom spore a teda zastaviť projekt
veľkého kamiónového centra na vstupe do dediny. Inicioval a spolupodieľal
som sa na dohode obce s investorom
o zásadnom obmedzení plánu výstavby 24 domov na brehu našej priehrady. Pracoval som na stavbe niekoľkých
bytoviek skrytých pod menom projekt
„Zvernica“ v cennej a nenahraditeľnej
lokalite v CHKO a CHVÚ Malé Karpaty. Inicioval som odvrátenie privatizácie našej stanice a vec dotiahol so
starostom do zdarného konca. Svoje
profesijné znalosti a skúsenosti z iných
samospráv som venoval novému a lepšiemu nastaveniu vzájomných vzťahov
medzi orgánmi našej samosprávy (výsledkom aj mojej práce je, že dnes sa
nevybíjame na obci v hádkach, sporoch
a konfliktoch medzi starostom a zastupiteľstvom, ale spolupracujeme a rešpektujeme sa navzájom). Podieľal som
sa na zavedení poriadku do rozpočtu
a hospodárenia obce, do obstarávania
(nákupu tovarov a služieb) na obecnej
úrovni, do zmluvných vzťahov s dodávateľmi tak, aby sa spoločné peniaze
vynakladali hospodárne a aby sa s nimi
nešafárilo. Stovky hodín som strávil
na zmluvách uzatváraných obcou, na

zasadnutiach komisií a obecnej rady
a ďalšie stovky v podpore starostu pri
významných rokovaniach s inými orgánmi a úradmi aj na najvyššej štátnej
úrovni všade tam, kde som o takúto
podporu bol požiadaný. Právnou radou
som podporoval všetkých ostatných
predsedov komisií, úradníkov na úrade
a našu školu. Ako zvolený člen dozornej
rady Lozorno s.r.o. som pomohol spoločnosť vytiahnuť z kopiacich sa strát,
ktoré hrozili stratou kontroly obce nad
našou vodou. Svojím vkladom som
prispel k tomu, že sa nakoniec podarilo
zrealizovať sľubovaný ale nereálny prechod cez železnicu pri škole, v spolupráci s poslankyňou L. Hájnikovou som
prispel k realizácii nového chodníka a
odvodnenia na Cintorínskej ulici, aktívne som pôsobil pri príprave projektu
modernizácie Karpatskej ulice. Spolu s
poslancom S. Belešom sa hlásim k vyjednanému a realizovanému zvýšeniu
bezpečnosti pre turistov na ceste na
Košariská jej dočasným uzatváraním
pre automobily, ako aj k vytvoreniu a
zavedeniu novej obecnej dávky – podpory pre maloleté deti. Spolupodieľal
som sa na príprave všetkých v tomto
volebnom období prijatých VZN, mnohé som inicioval a znenie všetkých som
sám napísal, aby aj tu obec ušetrila na
nákladoch na iných právnikov. Pozornosť som venoval aj svojmu „obvodu“
– na Zvončínskej ulici sa realizovalo odvodnenie jej kritického úseku, v súvislosti s odstránením vzdušného rozvodu
elektriny som inicioval stavbu nového
osvetlenia a modernizáciu, zakopanie
aj ostatných rozvodov (optika, rozhlas).
Po celý čas som sa snažil komunikovať
s občanmi, počúvať ich a pomôcť tam
kde pomoc a podporu potrebovali alebo
o ňu žiadali.
2. Práce na obecných veciach a priestoru pre každého poslanca je u nás v dedine dosť. V druhej časti volebného
obdobia by som rád pokračoval v nastavovaní pravidiel a poriadku vo veciach
obecných na prospech občanov, našej
dediny a jej rozvoja tak, aby sa naplnil
náš spoločný cieľ spraviť z Lozorna tú
najkrajšiu a najlepšiu dedinu na Záhorí.

Pokiaľ budem požívať ďalej dôveru starostu a budem ďalej pôsobiť vo funkcii
jeho zástupcu, chcel by som byť jeho
plnohodnotnou podporou a partnerom
pre realizáciu všetkého toho, čo si predsavzal on i obecné zastupiteľstvo. Rád
by som do konca dotiahol zatiaľ nedoriešené z minulého obdobia nezákonne
povolené stavby a usporiadal čo najviac
vecí, ktoré ešte na nápravu čakajú. Z
projektov rozvoja dediny chcem tak
ako v prípade Karpatskej ulice poskytnúť podporu pri príprave modernizácie Zvončínskej ulice (chodník, cesta)
a pri ďalších pripravovaných stavbách
a investíciách (rekonštrukcia starého
kulturáku na Športovom nám., stavby a
obnovy ďalších chodníkov a ciest v obci,
úpravy verejných priestranstiev). Bol
by som rád, keby som mohol prispieť k
tomu, že v dedine bude viac upravenej
verejnej zelene najmä tiež viac kvetov a
väčší poriadok, čistota a menej skládok
odpadu. Rád by som, aby sa Lozorno
s.r.o. viac posunulo k obecnému podniku zabezpečujúcemu efektívne a samostatne technické služby v obci, vrátane
drobných obecných stavebných prác,
ktoré by sme tak nemuseli objednávať
u iných. Rád by som sa zameral na zlepšenie roboty a výsledkov našej obecnej
polície a zvýšenie bezpečnosti v obci
(iniciujem a podporujem vybudovanie
a vybavenie novej strážnice s vhodnejšími podmienkami a vybudovanie
nového vlastného moderného kamerového systému). Chcel by som tiež pomôcť nášmu urbáru a jeho podielnikom
naštartovať a posunúť procesy vysporiadania ohľadom im patriacich nehnuteľností, ktoré sú dnes zabraté inými a
zároveň posunúť vpred dlhodobo opomínané riešenie majetkovoprávneho
vysporiadania. Toto všetko sa dá z pozície poslanca a zástupcu starostu dosiahnuť len v spolupráci s inými poslancami a starostom, o ktorú sa chcem aj
naďalej usilovať. Mojím cieľom bude
tiež udržať si otvorenú a korektnú komunikáciu s každým Lozorňanom, ktorý o ňu prejaví záujem a vedie ju slušne
tak, aby som mohol pomôcť tam, kde
to je mojou povinnosťou ako poslanca
a kde na to mám možnosť.
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Peter Mihálik

1. Na prelome rokov 2019 a 2020 sme
spolu s Braňom Mancom z Lozorno
s.r.o. a kolegom z mojej firmy, ktorého
som bezplatne na 2 týždne “požičal”
obecnému úradu posunuli počítačovú
sieť a vybavenie do 21. storočia, za čo
obom ešte raz ďakujem, mňa to stálo cca 3 týždne čistého času. V roku
2019 sme v kultúrnej komisii oživili 2

formáty – deň detí v Kozinci a Katarínsku oldies disco, obe s ambíciou zapojiť čo najviac spolkov a organizácií. Aj
keď nie všetko bolo ideálne, obe akcie
hodnotím ako úspešné a považujem
ich za dobrý základ pre ďalšiu prácu
v čase, keď sa svet vráti aspoň trochu
do normálu. Po konzultácii s viacerými
manažérmi slovenských denníkov a za
výraznej legislatívnej pomoci poslanca
Laca Krechňáka sme v kultúrnej komisii pripravili štatút obecného Spravodaja a zriadili redakčnú radu, ktorá bude
dohliadať na jeho obsah. Cieľom bolo
dosiahnuť vyššiu nezávislosť, zúžiť
možnosti na zneužívanie Spravodaja na
politickú propagandu, či už súčasného
alebo budúcich vedení úradu.
2. Čo sa týka fungovania úradu, rád by
som spoločne s Ľubomírom Jochimom
nasadil na úrade nástroj na riadenie
projektov a evidenciu vnútorných a
vonkajších požiadaviek, ktorý je už pripravený na nasadenie. Nášmu starostovi dlžím podklady na výber firmy, ktorá

sa bude o nové počítačové vybavenie na
úrade starať, v tejto chvíli časť požiadaviek končí u mňa, čo nepovažujem za
optimálne pre dobré fungovanie úradu.
V oblasti kultúry by som bol rád, ak by
sme v komisii každý rok stabilne pripravovali 3-4 väčšie spoločenské podujatia
ročne a mali štruktúrovanejší prístup
k výberu a vyhodnocovaniu menších a
okrajových formátov v centre kultúry.
Za najväčšiu výzvu považujem budovanie silnejšej solidarity medzi obyvateľmi obce a skultúrnenie verejnej
diskusie. Je pre mňa zarážajúce, ako sa
u nás narába s faktami, ako sa manipuluje s ľuďmi za účelom presadzovania
osobných ekonomických záujmov, ako
sa lož vydáva za pravdu a pravda za
lož, ako sa agresívne a hlúpo šliape po
všetkých demokratických hodnotách
a princípoch. Nemusíme mať na všetko rovnaký názor, ale ak chceme spolu
žiť v jednom priestore, tak by sme sa o
tých názoroch mali naučiť otvorene a
kultúrne vzájomne komunikovať.

Ľuboš Peschl
1. Inicioval a presadil som vybudovanie chodníka na cintorín. Pri opravách
dvoch ciest (Karpatská a Zvončínska)
som trval na tom, aby sa popri týchto
cestách do projektu opráv zahrnuli aj

Staničná od COOP Jednota a Družstevná - čo sa aj podarilo a toho času sú už
opravené.
2. Do budúcna budem chcieť presadiť

vybudovanie chodníka na ul. Dlhá od
COOP Jednota (mám už prísľub, že sa
tak stane), opravu resp. rekonštrukciu
domu smútku a tiež kultúrneho domu
na ŠK Lozorno.

Jana Trnková, Ing.

1. Za poslanca do obecného zastupiteľstva som kandidovala na platforme Spoločne pre naše Lozorno. Preto
všetko, čo sa podarilo navrhnúť, naplánovať alebo zrealizovať je prácou nás
všetkých. Ako poslankyňa pracujem vo
finančnej komisii a som predseda komisie sociálnej a zdravotnej. Sociálna
alebo zdravotná oblasť sa týka každého obyvateľa. Preto sme od začiatku
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pristúpili k určeniu najpotrebnejších a
najľahšie uskutočniteľných zámerov.
Čo sa zdalo najjednoduchšie, bolo vyhradenie parkovacích miest pre znevýhodnených občanov. Ako sme zistili,
realizácia tak jednoduchej veci, potrebovala výkresy, povolenia, s čím súviseli nie krátke termíny do skutočnej realizácie, teda zakreslenia na mieste. Takto
máme vyhradené jedno parkovacie
miesto pred obecným úradom a druhé
pred zdravotným strediskom. Po rekonštrukcii Staničnej ulice bude jedno
miesto pred poštou. Nanovo je vymaľovaný klub dôchodcov a sú vymenené
niektoré podlahy a časti zariadenia za
nové, čím sa tento priestor zútulnil.
Na zasadnutiach sociálnej komisie sme
riešili žiadosti k sociálnej výpomoci
občanov. Takto sme materiálne alebo
menšou finančnou čiastkou podporili
tých, ktorým sa nečakane zhoršila životná situácia. Do konca roka spustíme
sociálny taxík. Bude slúžiť na prepravu
občanov do zdravotníckych zariadení
alebo iných inštitúcií do Bratislavy a
Malaciek.

2. Mojou najbližšou úlohou je dokončiť
„revitalizáciu“ klubu dôchodcov, a to
výmenou zvyšných podláh a obnovou
alebo výmenou okien. Zabezpečiť opatrovateľku, ktorá bude k dispozícii pri
akútnych nepriaznivých zdravotných
stavoch najmä starších občanov. Tiež
doplniť zdravotné stredisko o ďalšieho,
napr. očného lekára. Veľkým zámerom
v tomto volebnom období je zariadenie
pre seniorov. Táto požiadavka v dedine
rezonuje už niekoľko rokov, a preto sme
začali s prípravnými akciami. Zatiaľ nemáme pre toto zariadenie pozemok,
ale pracujeme aj na získaní pozemku. V
tomto čase prebieha tvorba dokumentu, v ktorom budú analyzované požiadavky na stavbu, technické vybavenie a
personálne obsadenie. Držme si všetci
palce, aby sme toto neľahké obdobie
prečkali spoločne a v zdraví.

Ďakujeme starostovi a poslancom
za odpovede a prajeme do zvyšného obdobia veľa trpezlivosti a splnených plánov a projektov.
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Ku dvom otázkam z práce obecného úradu
Ako je to s výkonnosťou zamestnancov na obecnom úrade?
Od počiatku volebného obdobia mi
funkčnosť a dobrý výsledok roboty
obecného úradu leží na srdci. Už pred
voľbami som sľúbil že sa pokúsim o to,
aby fungoval lepšie a kvalitnejšie. Dnes
pracovníkov na našom úrade pri výkone svojej funkcie poslanca a zástupcu
starostu denne vnímam v ich nasadení
v práci pre Lozorno a viem, čo všetko
majú na svojich pleciach. Okrem svojej
práce a svojej agendy, všetkých zmien
a nových úloh, ktoré na ne kladieme
my, zákony a doba, dobiehajú spolu so
starostom a s nami všetkými už druhý
rok to, čo bolo často aj dve desiatky rokov zanedbávané a čo už roky u nás vybuchovalo. K slovám, že na úrade máme
„plno“ úradníkov a prezamestnanosť:
porovnajme koľko máme dnes ľudí na
úrade a koľko sme ich mali v minulosti. Dám pri tom porovnaní bokom úrad
stavebný, ten je preneseným výkonom
štátnej správy a funguje tak trochu oddelene. Pôvodne ich teda na úrade pracovalo 6 (Hurajová, Kovarovičová, Poláková, Šefčíková, Voltnerová, Želipská) a
jedna osoba pravidelne na dohodu a niekoľko subdodávateľov na faktúru (napr.
ukladanie oznamov na web, čo dnes
robí bežná úradníčka, zabezpečoval za
pár stoviek z obecného externý dodávateľ, každé jedno obstarávanie fungovalo
podobne – bolo zabezpečované zvonka). Asi do mája tohto roku sa všetko
stíhalo s rovnakým počtom zamestnancov na úrade. Dnes pracuje na našom
obecnom úrade v pracovnom pomere
8 zamestnancov (Hurajová, Košická,
Lachkovičová, Kovarovičová, Miklošová, Sadloňová, Voltnerová a od 09/2020
pribudla nová pracovníčka na podateľni). Také sú fakty i počty. Osobne im
za ich prácu ďakujem, často ťahajú po
pracovnej dobe, nosia si prácu domov.
Verím, že si ju váži aj väčšina Lozorňanov, a že je jej výsledky na našej dedine
už aj dnes poznať. Je ešte čo zlepšovať,
posúvať a naprávať, ale ulievať sa nik
neulieva. A ani nie je zbytočný.

Ako je to teraz so stavebným úradom a povoľovaním stavieb?
Častokrát počúvam prosby a žiadosti
o vysvetlenie a aj kritickejšie slová na
našu adresu a na adresu obce týkajúce
sa stavebnej agendy a činnosti obce ako
stavebného úradu. Všetci vieme, že situácia u nás v Lozorne v minulosti nebola
v tejto oblasti práve najlepšia a mnohé
veci neboli v poriadku. Dôkazom toho
sú v minulosti starým vedením vydané
sporné alebo nezákonné rozhodnutia
(spomeňme len povolené stavby v rámci projektu Zvernica v CHKO Malé Kar-

paty, povolené bytovky na Brezinách,
územne umiestenú infraštruktúru pre
výstavbu dvoch desiatok domov na
priehrade, územne povolenú stavbu kamiónového centra na vstupe do dediny
a mnohé iné). Tými najkontroverznejšími projektami a ich povoleniami podpísanými predchádzajúcim starostom
sa už dva roky zaoberám ja sám, náš
starosta, náš stavebný úrad, ale aj súdy,
príslušná prokuratúra, okresný úrad
či ministerstvo životného prostredia.
Postupne sa snažíme všetci napraviť
napraviteľné alebo zrušiť to, čo sa zrušiť dá a má. Ochrániť záujem obce a Lozorňanov. Konáme pritom s rešpektom
k právu tak, aby obci vznikli čo najmenšie ujmy a škody, vylúčiť ich však úplne
nevieme. Sme pripravení tieto snahy
doviesť do úspešného konca aj tam, kde
sme ho ešte nedosiahli.
Čo sa týka nelegálnych, teda čiernych
stavieb postavených bez príslušných povolení a súhlasov, zastávam od počiatku
názor, že ich existencia – najmä tiež v
počte a rozsahu v akom dnes na našom
území stoja nie je v poriadku a sú dôvodom pre mnohé sváry a spory, ale aj
problémom ďalšieho rozvoja. Na obci, a
aj ja osobne, evidujeme desiatky ponôs
a podaní, z ktorých mnohé ostávali v
minulosti zámerne nepovšimnuté, alebo sa riadne neriešili. Snahy terajšieho
vedenia obce od počiatku vedú k tomu,
aby sa v tejto oblasti postupne spravil
poriadok, aby sa zanedbané a prehliadané napravilo. Táto snaha nesmeruje
bezhlavo proti tým, čo čierne stavby
postavili alebo vlastnia. Naopak, chce
sa ňou takýmto stavebníkom čo najviac
pomôcť tie stavby, ktoré sú v súlade s
územným plánom, nezasahujú do práv
iných, nestoja na cudzích pozemkoch,
zodpovedajú zákonom a normám, spolu s nimi zlegalizovať, teda dodatočne
povoliť. Nielen že ich vlastníci potom
budú môcť „kľudnejšie spávať“ a nebudú nikým už vydierateľní, ale je to predsa v záujme majiteľov dostať svoje stavby na listy vlastníctva, lebo bez toho s
nimi nemôžu nijako nakladať - teda
ich ani napríklad predať alebo odkázať
dedičom a pod. Okrem toho vláda už
avizuje, že nový stavebný zákon, ktorý
má byť prijatý v krátkej dobe, už nebude
umožňovať dodatočné povolenie čiernych stavieb a teda ak sa nezlegalizujú
dovtedy, ostane už len cesta ich búrania. Tiež treba povedať, že čierne stavby
okrádajú nás všetkých - tí čo ich postavili a vlastnia z nich neplatia dane, čo je
ešte nespravodlivejšie tam, kde sa v nich
dokonca podniká. Preto sa už dva roky
snažíme nastaviť kapacity, odborné a
technické vybavenie nášho stavebného
úradu tak, aby bol spôsobilý aj tieto veci
vyriešiť, poskytnúť potrebné vysvetlenia a usmernenia. Nie je to jednoduché,

ale s hrdosťou môžeme konštatovať, že
Lozorno má dnes k dispozícii funkčný
stavebný úrad, ktorý je odborne ale aj
svojím vybavením jedným z najlepších
na okolí a na ďalšom posune dopredu sa
ďalej pracuje.
Cieľom je, aby sa v spolupráci so stavebným úradom postupne vytvorili
také podmienky, kedy by každý občan
získal čo naviac informácií o tom, čo a
ako musí pre legalizáciu svojej čiernej
stavby spraviť a tiež aby to už bolo štandardom pri povoľovaní stavieb nových.
Navodenie poriadku v tejto oblasti znamená tiež, že stavby postavené takpovediac „na hulváta“, teda v rozpore so
zákonom, územným plánom alebo také,
ktoré poškodzujú práva susedov alebo
vlastníkov, legalizovať nie je možné a
treba trvať na ich prebudovaní alebo odstránení a doriešení vzniknutej situácie.
Takýchto čiernych stavieb je v dedine
len zopár a nie sú to zväčša letné kuchyne, garáže, prístrešky, altány či šopy. O
to viac sú však neprijateľné a o to viac
problémov spôsobujú. Prehliadať ich
však by nebolo správne.
Ak hovoríme o funkčnom stavebnom
úrade robí sa od počiatku na tom, aby
tento konal už len zákonným spôsobom, aby vedenie obce do jeho odbornej
činnosti nezasahovalo a aby akákoľvek
„politika“ ostala pred jeho dverami.
Územné rozhodovanie a stavebné povoľovanie sa nemôže riadiť podľa toho,
kto je koho priateľ, známy alebo volič a
o to sa chceme zasadzovať aj do budúcna. Každý musí mať rovnaké práva, ale
i rovnaké povinnosti, nik nesmie byt
uprednostnený.
So stavebnou problematikou nakoniec úzko súvisí aj príprava aktualizácie územného plánu. Tu sme na strane
obce urobili dosiaľ všetko, čo bolo v
našich možnostiach. Nadviazali sme na
prácu predchádzajúceho zastupiteľstva
a pokračovali v príprave aktualizácie
územného plánu. Dnes je ďalší postup v
tejto oblasti v rukách iných orgánov, na
rozhodnutia ktorých nedočkavo čakáme. Sme presvedčení, že aktualizovaný
územný plán by priniesol v povoľovaní
nových stavieb viac istoty, poriadku a
garancií pre to, aby sa naša dedina aj
stavebne a urbanisticky rozvíjala usporiadane a bez negatívnych efektov, ktoré bezhlavá, nekoordinovaná výstavba
a neusporiadané pomery so sebou prinášali a prinášajú. Verím, že výsledkom
bude nakoniec také znenie územného
plánu, ktoré bude výstavbu u nás regulovať v prospech našej dediny a nás
všetkých.
Ladislav Krechňák, Spoločne pre naše Lozorno - poslanec OZ, zástupca starostu
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Nepoznaná Transylvánia
Rumunsko, krajina, ktorá je plná predsudkov a kontrastov. Predsudkov, pretože ľudia ju súdia bez toho, aby ju navštívili. Kontrastov preto, lebo ľudia, ktorí ju navštívia sú očarení jej panenskou
zelenou prírodou a zachovalými stredovekými hradmi. Sedmohradsko, dnešná Transylvánia je oblasť, ktorá bola odpradávna spájaná s grófom Drakulom, možno to bol ten správny impulz,
prečo sme sa rozhodli navštíviť a preskúmať túto krajinu.
„Cestuj s nami po svete“ je názov cestovnej kancelárie, ktorú
sme spoločne s kamarátom Marekom založili a vďaka nej
pomáhame s cestovaním ľuďom, ktorí by sa sami nikam nevybrali. Možno pre rečovú bariéru alebo len kvôli celkovému
strachu z nového a nepoznaného. Na jeseň v roku 2018 sme
zorganizovali poznávací zájazd do Rumunska, konkrétne do
srdca Transylvánie. Celý zájazd sme naplánovali pre maximálny počet 16 ľudí, trval 4 dni (3 noci) a prioritou boli pre
nás stredoveké hrady a podľa mnohých najkrajšia cesta na
svete - Transfagarašan.

1. deň
Pristávame na letisku Kluž, ktoré je menšie ako vlaková stanica v Bratislave. Let Budapešť - Kluž trval približne 45 minút a časový posun bol oproti Slovensku jedna hodina dopredu. Hneď na letisku sme si vybavili štyri autá, ktoré sa stali
našimi vernými spoločníkmi na nasledujúce dni.
Po prílete sme si museli zameniť peniaze a poriadne sa najesť
a pretože Kluž je veľkým mestom a metropolou Transylvánie,
vybrali sme sa ho trošku preskúmať. Zaparkovali sme hneď
pri hlavnom námestí, kde sa nachádzala dominanta Klužu,
kostol svätého Michala z 15. storočia. Cez Tripadvisor sme
našli reštauráciu, kde bol hostinský Slovák a odporučil nám
rebierka, ktoré boli najlepšie, čo som zatiaľ jedol. Čas sa krátil
a my sme mali toho ešte veľa na pláne, tak sme vyrazili.
Našou prvou zastávkou bola bývalá soľná baňa Salina turda,
ktorá je na skok od Klužu. Salina, čo v preklade do slovenčiny
znamená „soľňá baňa“, fungovala už od 13. storočia a bola
takzvaným zlatým pokladom pre uhorských panovníkov. V
tom čase totiž platilo pravidlo z českej rozprávky „Soľ nad zlato“. Hneď pri vstupe nás čakalo obrovské osvetlené schodisko
smerom dole. Kráčali sme tak dlho, že sme si mysleli - je to
cesta priamo do pekla. Lenže peklo to nemohlo byť, pretože
teplota sa menila veľmi nárazovo a z pôvodných 20 stupňov
bolo o chvíľku ani nie 10 stupňov nad nulou. Ale to, čo sme
videli a zažili na samom dne jaskyne, som si nepredstavoval
ani v najkrajšom sne. Pri príchode do hlavnej časti, ktorá bola
pomenovaná po uhorskom panovníkovi Rudolfovi Habsburskom sme uvideli zábavný park s ruským kolesom. Okrem
zábavného parku sa tam nachádzal bowling, minigolf, bar a
amfiteáter. Táto časť bola tak obrovská, že by sa tam zmestilo
aj päť futbalových ihrísk. Z historických fotografií sme zistili,
že baňa slúžila ako sklad počas 2. svetovej vojny, medzi najčastejšie potraviny, ktoré sa sem ukladali bol napríklad syr.
Po návšteve soľnej jaskyne Turda sme sa už tešili do našej
prvej nocľahárne, ktorá bola v mestečku Deva, v blízkosti
nášho najbližšieho cieľa. V tento deň som oslavoval aj svoje
30. narodeniny, našťastie skoro všetkých blízkych som mal
so sebou v Rumunsku, tak som o nič neprišiel a mohli sme sa
decentne zabaviť.

2. deň
Ubytovanie v Deve nebolo náhodné, keďže naše kroky odtiaľ
smerovali za ďalším bodom programu. Hunedoara by nebola
ničím zvláštna, keby sa nad ňou majestátne netýčil najstarší
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Hrad Corvin

stredoveký hrad v Rumunsku, ktorý taktiež patrí medzi najkrajšie hrady v Európe. Bol to ten typický hrad z rozprávok,
ktorý mal padací most a okolo seba priekopu v ktorej pretekala voda. K dokonalosti mu chýbala iba princezná, ktorá
by mala spustené svoje blonďavé vlasy z najvyššej veže. Bol
som nadšený, vyzeral ešte krajšie ako z fotografií na internete. Niesol názov Corvin, podľa svojho najvýznamnejšieho
panovníka Mateja Korvína. Ale samotnú výstavbu hradu
začal už v roku 1446 panovník a otec Mateja Korvína - Ján
Huňady.
Na hrade sme sa zdržali trošku dlhšie ako sme plánovali a
čakal nás najdlhší presun a to na primárny cieľ našej cesty,
Transfagarašan. Táto serpentínová cesta, oficiálne označená
„7C“ je stavebným skvostom cestárov, chodia sem každoročne tisícky turistov, či už letecky alebo na vlastných autách a
motorkách. Zažiť túto trasu v plnej rýchlosti je však len pre
silnejšie žalúdky a skúsených vodičov.
Cestné dobrodružstvo sa začína popri obrovskej priehrade
Vidraru, ktorá je sama o sebe staviteľské veľdielo. Na začiatku máte dlho pocit, že sa nič nedeje, sem-tam nejaká ostrá
zákruta. Potom, ako sa dostávate do čoraz väčšej nadmorskej
výšky, prídu ostré zákruty, kde si tí, ktorí sedia vzadu povedia, že mali radšej šoférovať alebo sedieť vpredu. Na Transafagarašan sme sa dostali pri západe slnka, počas stúpania sme
videli stáda stoviek oviec, pasúcich sa na krásnych zelených
pastvinách, ktoré viedol vycvičený ovčiarsky pes. Skutočná
nádhera, pri tomto momente som mal pocit, že na svete neexistuje žiadny stres a všetok čas sa spomalil. Po dosiahnutí
úplného vrcholu Transfagarašanu sme mali možnosť zakúpiť
si suveníry, dať si typické rumunské jedlá z miestnych stánkov a pozrieť si veľké číre jazero Balea, ktoré bolo neďaleko.
Druhú stranu cesty sme už absolvovali potme a na ubytovapokračovanie na str. 17
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dokončenie zo str. 16

nie sme sa dostavili až neskoro v noci. Všetci šoféri sme boli
tak vyčerpaní, že by sme zaspali zrejme aj postojačky.

3. deň
Hlavný cieľ bol dosiahnutý a my sme mali na pláne už len historické pamiatky v podobe hradov Transylvánie. Prvým hradom v tento deň bol Rašnov, ktorý bol čiastočne zrúcanina a

Cesta Transfagarašan

viedla k nemu horská zubačka. To, že Rašnov bol zrúcanina
nič nemenilo na tom, že nás taktiež ohromil a to atmosférou
aká na ňom bola. Muzikanti vyhrávajúci dobové piesne, mnoho historických stánkov, domácich remeselníkov a nádherné
výhľady na okolie z vrcholu hradu.
Teraz nám už ostávalo navštíviť posledný hrad, kvôli ktorému sa aj väčšina ľudí prihlásila na zájazd. Bol ním Bran, prezývaný tiež Drakulov hrad. Historici aj tí skúsenejší vedia, že
originálny Drakulov hrad je už len zrúcanina a Bran použil vo
svojej knihe známy autor Bram Stoker ako sídlo valašského
kniežaťa. V ňom býval Vlad III. Tepeš prezývaný „Drakula“ aj
„Napichovač“, pretože svoje obete napichoval na drevené kolíky a tým ich mučil až kým nezomreli, čo bolo pomerne veľmi
rýchlo. Vlad III. bol trikrát valašským kniežaťom a bol najmä

Spravodaj obce Lozorno
známy vďaka svojej krutosti. Napichovanie na kôl možno nebolo to najhoršie, čo za svojej vlády vykonával. Hovorieva sa,
že na svojom hrade robil oslavy, kde zavolal chudobných ľudí
z celého kraja na veľkolepú hostinu. Po hostine ich všetkých
nechal zaživa upáliť, aby sa mohol chváliť, že v svojom kniežatstve znížil chudobu a zároveň ukončil trápenie.
Bran bol naozaj pozoruhodným skvostom, avšak doba internetu sa tiež podpísala pod jeho masovú návštevnosť, pretože
si spomínam, ako som ho navštívil v roku 2016 a bolo tu 10x
menej turistov. Teraz to tu všetko žilo len legendou o Drakulovi, všade samé masky, magnetky a iné suveníry pripomínajúc si časy jeho
najväčšej slávy. Keď sme vošli do hradu, mal
som pocit, že sme ako v bratislavskej MHD
počas rannej špičky. Bran nie je najväčším
hradom v Rumunsku, ale isto tým najznámejším, preto bol o vstup tak veľký záujem. V
éteri sa miešali rôzne jazyky, či už našich susedov ako poľština a čeština, ale aj nemčina,
francúzština, či holandština. Cestou po celej
krajine sme mali pocit, že sme tam jediní turisti a teraz sme mali naopak pocit ako pred
Koloseom v Ríme alebo pred Eiffelovou vežou
v Paríži.
Po ceste k nášmu poslednému ubytovaniu
sme navštívili mesto Sighişoara, ktoré patrí
k historicky najstarším a najkrajším mestám.
Sighişoara patrí do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. Medzi najkrajšie pamätihodnosti mesta patrí hodinová veža vysoká
64 metrov a orloj k nej patriaci.

4. deň
Skoro ráno vyrážame vrátiť zapožičané autá, pretože odlet
z Klužu máme naplánovaný na 7:00. Unavení nekonečnými
presunmi po kľukatej Transylvánii, ale zato plní zážitkov a
príbehov, ktoré budeme rozprávať našim priateľom na Slovensku. Rumunsko je krajina, ktorá stále nie je až tak poznačená cestovným ruchom a dokážete si ju vychutnať plnými
dúškami. Nikdy neberte ohľad na to, čo negatívne vám niekto povie o danej krajine, až kým si ju vy nevyskúšate na
vlastnej koži.
Text a foto: Lukáš Morávek & Marek Masár,
Cestuj s nami po svete

Covid-19 v praxi – očami mládežníka
Koronavírus. V dnešnej dobe celkom
normálna a bežná vec.

né s koronavírusom som si prežila na
vlastnej koži.

Máte príznaky? Vrátili ste sa z červenej krajiny? Boli ste v kontakte s pozitívne testovanou osobou?
Žiadna veda. Zaregistrujete sa na
korona.gov.sk, dostanete termín testu,
otestujú vás a už len čakáte na výsledky. V prípade nejasností zavoláte na
príslušné telefónne čísla.

Prvá vec, ktorú som urobila bola
okamžitá karanténa. Nielen ja, ale aj
všetci ľudia s ktorými žijem v jednej
domácnosti sme zostali v karanténe.
Ďalej som sa prihlásila na korona.gov.
sk, kde mi mali dať termín testovania,
ktorý však ani po niekoľkých hodinách čakania neprišiel. Snažila som
sa teda dovolať na hygienu a na korona.gov, kde mi nikto ani raz nezdvihol
telefón. Po ďalších zbytočných hodinách čakania na termín testovania
som sa prihlásila na testovanie do
firmy Medirex, kde som síce dostala
termín, ale až o štyri dni.

Ale je to tak aj v praxi?
Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť
že nie, nie je. Pred pár týždňami som
sa bohužiaľ s pozitívne testovaným
stretla a všetky nepríjemnosti spoje-

Po štyroch dňoch som išla na testovanie, ktoré je samo o sebe oveľa menej
nepríjemné ako čakanie na termín
testov či na výsledky. Celé testovanie
trvá dokopy tak 30 sekúnd a spočíva
v odobratí výterov z nosa a z hrdla.
Niekoľko hodín pred testovaním sa
nesmie jesť, piť, fajčiť a ani si umývať
zuby.
Asi 30 hodín po testovaní mi prišli,
našťastie, negatívne výsledky.
Takže ak vás čaká podobná životná situácia ako mňa, je dôležitá veľká dávka trpezlivosti a pozitívne myslenie.
Katarína Zrubeková, 1. roč. gymnázia
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„LOZORNSKÝ PEDÁL 2020“
premávky na trati pretekárov, Zuzke Foltýnovej za zdravotný
dohľad, Mirke Ženišovej a Katke Drahošovej za dobrovoľnú
pomoc, Rudkovi Slotíkovi a jeho rodinke za varenie gulášu a
pani Irenke Michalovýchovej za požičanie kotliny na varenie
gulášu.
V mene celého organizačného tímu ešte raz srdečne gratulujeme
oceneným pretekárom!
Ivana Trnková, hlavná koordinátorka

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Kategória: I. dievčatá a chlapci < 15 rokov
Štart.č.

Po minuloročnom úspechu a pozitívnych ohlasoch som s
mojou rodinou zorganizovala druhý ročník cyklistických
pretekov do vrchu v Lozorne – „Lozornský pedál 2020“.
Tento rok nám preteky trochu skomplikovala epidemiologická situácia na Slovensku spôsobená koronavírusom, dá
sa povedať, že do poslednej chvíle sme sledovali a čakali
na platné opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a či vôbec takéto hromadné športové podujatie
môžeme organizovať. Aj vzhľadom na to sme toto podujatie začali propagovať, dá sa povedať, že tiež na poslednú
chvíľu. Okrem toho sme museli vyriešiť aj finančnú stránku, nakoľko nebola možnosť realizovať preteky ako projekt
cez grantový program Enem pro Lozorno ako minulý rok.
Oslovili sme starostu obce Lozorno a museli sme sa spoľahnúť na jednorazovú dotáciu od starostu obce Lozorno a
na Obecný úrad Lozorno. Náš predpoklad, že tieto financie
nám nebudú postačovať, sme museli doriešiť oslovením
podnikateľských subjektov pôsobiacich v Lozorne. Tu na
tomto mieste považujem za dôležité vyjadriť všetkým ešte
raz srdečnú vďaku za finančnú podporu „Lozornského pedálu 2020“.

Meno a priezvisko

4 Maxim Rudňanský

Bydlisko

Čas (mm:ss:ss)

Umiestnenie

Lozorno

10:30.66

1.

16 Viliam Balog

Bratislava 10:40.00

2.

27 Tomáš Škopek

Lozorno

3.

Štart.č.

Meno a priezvisko

6 Katarína Rudňanská
14 Michaela Lacková

Bydlisko

Čas (mm:ss:ss)

Umiestnenie

Lozorno

31:05.06

1.

Lozorno

34:25.29

2.

Bydlisko

Čas (mm:ss:ss)

Umiestnenie

Lozorno

30:56.56

1.

Kategória: III. ŽENY 40-59 rokov
Štart.č.

Meno a priezvisko

33 Eva Poláková

Kategória: II. MUŽI 15-19 rokov
Štart.č.

Bydlisko

Čas (mm:ss:ss)

Umiestnenie

10 Adam Beleš

Meno a priezvisko

Lozorno

26:01.07

1.

13 Dušan Zálešák

Bratislava 30:02.87

2.

Kategória: III. MUŽI 20-29 rokov
Štart.č.

Meno a priezvisko

Bydlisko

Termín sme stanovili na sobotu 12. septembra. Počasie
36 Krištof Polák
Lozorno
nám tento rok fandilo, o to viac sme sa tešili na všetkých
17 Ladislav Krechňák
Lozorno
pretekárov a o to viac sme s radosťou a veľkým entuziazmom preteky chystali. Propozície pretekov sme viac-menej Kategória: IV.MUŽI 30-39 rokov
ponechali, štart priehrada Lozorno, cieľ Košarisko. Pridali Štart.č. Meno a priezvisko Bydlisko
sme len kategóriu cestné bicykle, v ktorej sme ocenili mu30 Branislav Nedbálek
Bratislava
žov a ženy zvlášť. Kategórii dievčatá a chlapci do 15 rokov
sme trať predĺžili - štartovali od priehrady Lozorno I. (vodJablonové
41 Pavol Jánoš
ná nádrž Lipníky). O 9.30h štartovali deti do 15 rokov, o
35 Dušan Krídla
10.00h pretekári na cestných bicykloch a o 10.10h pretekáKategória: V. MUŽI 40-59 rokov
ri na horských bicykloch, všetci hromadným štartom.
Štart.č.

Meno a priezvisko

Bydlisko

Každý jeden cyklista - pretekár podal výborný výkon. Už len
31 Stanislav Ambruš
Stupava
prihlásiť sa na cyklistické preteky je obdivuhodné (píšem z
vlastnej skúsenosti). Niektorí pretekári boli účastníkmi aj
29 Matej Ženiš
Lozorno
„Lozornského pedálu 2019“, iní prišli pretekať prvýkrát.
5 Miloš Rudňanský
Lozorno
Atmosféra pri registrácii, na štarte (verím, že aj na trati) a v
Kategória: VI. MUŽI >60 rokov
cieli bola perfektná, športová, plná dobrej nálady.
Štart.č.

Meno a priezvisko

Bydlisko

Spolu na „Lozornskom pedáli 2020“ štartovalo 46 prete19 Marián Rusnák
Lozorno
károv. Celkový najlepší čas - 17:34:86 (mm:ss:ss) dosiahol
Filip Jánoš z Bratislavy, ktorý štartoval v kategórii cest- Kategória: Cestné bicykle ŽENY
né bicykle muži. Najlepší čas v kategórii horské bicykle - Štart.č. Meno a priezvisko Bydlisko
20:39:08 dosiahol pretekár v kategórii muži 40 -59 rokov,
33 Petronela Ambruš
Stupava
Stanislav Ambruš zo Stupavy. V kategórii chlapci a dievčatá
do 15 rokov bol najrýchlejší Maxim Rudňanský z Lozorna Kategória: Cestné bicykle MUŽI
s časom 10:30:66.
Štart.č. Meno a priezvisko Bydlisko
Ďakujeme zúčastneným pretekárom, ďakujeme starostovi
obce Lozorno, Obecnému úradu Lozorno a podnikateľom
za finančnú podporu, ďakujeme sponzorom, ďalej obecnej
polícii za súčinnosť pri zabezpečení bezpečnosti cestnej
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11:10.00

Kategória: IV. ŽENY 30-39 rokov

Čas (mm:ss:ss)

Umiestnenie

25:53.40

1.

29:26.50

2.

Čas (mm:ss:ss)

Umiestnenie

20:50.63

1.

21:30.76

2.

22:52.43

3.

Čas (mm:ss:ss)

Umiestnenie

20:39.08

1.

20:50.43

2.

22:37.37

3.

Čas (mm:ss:ss)

Umiestnenie

26:10.49

1.

Čas (mm:ss:ss)

Umiestnenie

22:18.74

1.

Čas (mm:ss:ss)

Umiestnenie

8 Filip Jánoš

Bratislava 17:34.86

1.

42 Matej Ženiš

Bratislava 17:40.25

2.

26 Miloš Rudňanský

Bratislava 17:46.05

3.
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Adventný čas - vianočný stromček zelený
ky umyli, aby sa nový deň
začínal rezko. Takto sa zabezpečovalo zdravie pre celú
rodinu. Voda sa nosila aj pri
návrate z polnočnej omše.
Do vody sa namočila chvojinka a pokropili sa ňou ľudia,
dobytok, celá domácnosť aj
hospodárske budovy.

tí sa buď stavali do kúta izby na stolček,
prípadne do osobitného dreveného či
kovového stojana, alebo do stredu izby.
V európskych mestách sa od 19. storočia ujala aj tradícia stavania veľkých
vianočných stromov na námestiach.
V Bratislave sa prvý takýto strom objavil roku 1896 pred Mestským divadlom
a mal aj elektrické osvetlenie.

Pranostiky o Vianociach:

Pripravila: Gabika Ulehlová,
zdroj: K. Nádaská, Slovenský rok v ľudových zvykoch, obradoch a sviatkoch

Zelené Vianoce – biela Veľká
noc.
Jasné Vianoce, mnoho vína a
ovocie.
Keď je na Štedrý deň mnoho
hviezd, bude mnoho zemiakov.
V adventnom období sa chodievalo na
ranné sväté omše – roráty. Na roráty
sa vstávalo už pred brieždením, ľudia
sa vydávali na cestu do chrámov zababušení do teplého oblečenia, svietili si
lampášmi, sviečkami či neskôr baterkami, brodili sa snehom. Deti v kostoloch
zapaľovali sviečky ako symbol očakávania narodenia Spasiteľa. Chodenie na
roráty malo svoje osobité čaro.
Medzi veľmi staré zvyky patrilo ísť skoro ráno na Božie narodenie na potok
po vodu, v ktorej sa domáci symbolic-

Vyzdobovanie príbytkov vetvičkami ihličnatých stromov má u nás
dávnu tradíciu. Vianočné stromčeky
do vidieckeho prostredia na Slovensku
prenikli až koncom 19. storočia. Vešali sa na stropnú hradu izby a zdobili sa
slamenými ozdobami, jabĺčkami, orieškami, papierovými ozdôbkami, medovníkmi či sušeným ovocím. V mestských
rodinách sa už používali aj ozdôbky na
stromček, ktoré deti vyrábali spolu s
rodičmi. Robili ich z papiera, zo slamy.
Výprava za vianočným stromčekom do
lesa navodzovala predvianočnú náladu.
Podľa veľkosti a priestorových možnos-

Návrat k tradíciám - pečenie oblátok
Postupom času sa
pečenie vianočných
oblátok stávalo už
individuálnou záležitosťou jednotlivých domácností.

Pamätáte si na vôňu, vďaka ktorej ste
sa vrátili do času, alebo na miesto, kedy
ste sa cítili šťastný a bezstarostný? Pečenie oblátok nás prenesie do detských
čias počas dlhých zimných večerov.
Voňavé a chrumkavé domáce oblátky
a trubičky sú neodmysliteľným symbolom slovenských Vianoc.
Vianočné oblátky už veľmi dlho tvoria
prvý chod štedrej večere v symbolickom posvätnom význame a sú neoddeliteľnou súčasťou štedrovečerného
stola. Postupy spojené s prípravou a
pečením oblátok majú veľmi starú tradíciu, ktorá sprevádza človeka počas
mnohých generácií. Kedysi ich piekli
výlučne kňazi, neskôr miestni učitelia.

Samotné pečenie
oblátok pôsobí na
človeka upokojujúco
a prispieva k uvoľnenej atmosfére. Je
to taktiež vynikajúci spôsob, ako stráviť
spoločný čas v kruhu rodiny a priateľov.
Víkendové popoludnia alebo dlhé zimné večery sú na to ako stvorené.
Zachovávanie a odovzdávanie tradícií
V minulosti sa na pečenie oblátok používali klasické „oblátnice“ (známe aj
pod rôznymi hovorovými názvami, ako
napr. železá, platne, formy či kliešte na
oblátky). Pôvodne sa oblátky piekli na
ohnisku, neskôr na sporáku (na otvorenom ohni). Začali sa vyrábať tzv.
domáce „oblátkovače“, vďaka ktorým
môže byť táto krásna a chutná tradícia
aj naďalej odovzdávaná z generácie na
generáciu.

Sladké vianočné oblátky - recept
Suroviny:
1 000 ml mlieka (čerstvé plnotučné, nie
trvanlivé)
1 000 g múky (hladká špeciál)
170 g kryštálového cukru (môžete použiť
aj trstinový)
600 ml vody
1 vajce
1 vanilkový cukor
65 g rozpusteného masla
Postup:
Mlieko zohrejte na vlažnú teplotu, pridajte kryštálový cukor, maslo, vanilkový cukor a počkajte chvíľu, kým sa maslo
roztopí. Následne pridajte celé vajíčko a
dobre premiešajte. Nakoniec postupne
pridávajte múku a cesto vyšľahajte do
hladka. Ak je konzistencia cesta hustá,
pridajte 150-200 ml vlažnej vody a zamiešajte. Cesto nechajte chvíľu postáť,
prípadne ho môžete odložiť na noc do
chladničky. Pred pečením ho nechajte
ohriať na izbovú teplotu.
Pripravila: Gabika Ulehlová
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Turistické zážitky od leta až do jesene
Splav na Malom Dunaji
K letu neodmysliteľne patrí voda.
Pláž a pohoda sú veľkým hitom, ak
však chcete zažiť dobrodružstvo,
vodu si treba vychutnať priamo
v akcii. Jedným zo spôsobov, ako
skĺbiť relax, dobrodružstvo a šport
je splavovanie. My sme si splavovanie počas horúceho leta vyskúšali
na Malom Dunaji, na 31 km dlhej
trase z Malej Dedinky do Jelky.
Nadšení boli všetci už na začiatku.
Na brehu nás veselo vítali nielen
divé kačice, ale aj maškrtná koza,
ktorá všetkých rozosmiala. Po vrelom privítaní sme s nadšením nasadli
do kajakov a nechali sa pomaly unášať
tichým prúdom. Okolo nás sa to hemžilo životom: vo vzduchu poletovali
kovovomodré vážky, na hladine šantili
vodné vtáky a pozornému oku neušiel
ani zvedavý bobor, ktorý znenazdajky
vykukol spoza konárov. Zrazu sa však
prúd zrýchlil a krásnu idylku vystriedala tvrdá realita. Popadané stromy s
konármi hrozivo trčiacimi z vody boli
pascou, v ktorej by nechcel uviaznuť
nik z nás. Toto bol moment, keď bolo
treba zabrať a veslovať. Kvapky vody sa
miešali s kvapkami potu. Pre tých, ktorí
boli na splave po prvý raz, to bol moment, v ktorom spoznali silu Malého
Dunaja. Stačilo malé zaváhanie a kajak
sa prevrátil. Preto sa viacerí počas splavu nechtiac vykúpali, to nevadilo, lebo
voda bola príjemná. S dobrou náladou
a smiechom ide všetko ľahšie a tak
sme aj my prekonali všetky prekážky
a nepredvídané situácie s nadhľadom.
Jedna odplavená topánka a klobúk boli
naše jediné straty. Tie sa však dali ľahko oželieť, keďže sme získali oveľa viac.
Kamarátstvo, tímový duch a solidarita
sú hodnoty, ktoré neodplaví žiadna rieka.

Výstup na Gerlach
Neodmysliteľnou súčasťou turistického leta je výstup na náš najvyšší vrch

nechýbal ani tímový entuziazmus,
túra sa naozaj vydarila. Skupinu
po zostupe vítali elegantné kamzíky, zvedavé svište a slkom zaliate
pleso. Na Gerlachovský štít môžete
vystúpiť aj viackrát, no zakaždým
to bude iný zážitok.

Vysoké tatry na jeseň

Gerlach. Vysokohorská turistika nie
je prechádzkou v ružovej záhrade, no
energia, úsilie a viera v človeka, ktoré
do výstupu vložíte, sa vám vždy stonásobne vrátia. A to je dôvod, prečo sa
niektorí vysokohorskí turisti na Gerlachovský štít vracajú aj viac ako tridsaťkrát. A teraz to bol dôvod navyše, lebo
sme sprevádzali na vrchol oslávenca
päťdesiatky Mirka Hurbaniča. Výstup
na Gerlach sme odštartovali zavčasu.
Východ slnka v objatí hôr bol sľubným
začiatkom s výhliadkami na úspešný a
predovšetkým slnečný
cieľ. Počasie na horách
totiž môže byť nevyspytateľné, občas sa
doslova mení z minúty
na minútu. Stúpanie do
výšin síce sprevádzalo
pár oblakov, no úžasnou
atmosférou v tíme to
neotriaslo. Majestátne
hory majú svoje čaro aj
keď ich sem-tam zahaľujú mračná. Najdôležitejšie je aby sme si v plnej
kráse vychutnali všetko
čo príroda ponúkla: nebotyčné štíty,
rozmanitú faunu a flóru a dokonca i
pozostatky snehu, ktoré
unikli augustovým lúčom.
Vrchol Gerlachu bol už len
čerešničkou na torte. Ako
to už ale v turistickom
svete býva, úplný pocit z
úspechu sa dostaví až na
konci cesty, keď sa každý
člen skupiny dostane bezpečne nadol. Občas totiž
cesta späť môže byť náročnejšia ako cesta nahor.
Na horách sa musí človek často spoliehať jeden
na duhého, pozeranie sa na niekoho z
výšky dostáva úplne iný rozmer. Spolupráca, zodpovednosť za iných a rozvaha
sú kľúčovým elementom. A keďže tu

Na za začiatku jesene sme boli poslednýkrát v našich veľhorách, za
účasti plného autobusu. Nakoľko
prognóza počasia ukazovala upršaný celý víkend od štvrtka do nedele,
upravovali sme program nášho zájazdu tak, aby sme vystihli čo len troška lepšie počasie. A tak sme vo štvrtok
vyrazili o piatej hodine z Lozorna s prvou zastávkou na Štrbskom plese. Túra
začala o 11:30 hod smerom na Popradské pleso, Hincovo pleso a na vrchol
Kôprovského štítu (2 363 m). Cestou
naspäť sme pozbierali tých, ktorí boli
troška pomalší a podarilo sa im vystúpiť po Kôprovské pleso, Hincovo pleso
a už od Popradského plesa sme sa vracali po tme s čelovými lampami. Aj tak
nás počas túry trikrát zastihol dážď. Na

druhý deň sme mali v úmysle vystúpiť
na Slavkovský štít od Zbojníckej chaty Vareškovým žľabom na Slavkovskú
vežu na vrchol. Nakoľko pršalo intenzívne už od rána, tak sme sa rozhodli,
že navštívime horské chaty – Zamkovského a Téryho chatu. Všade sme sa
občerstvili a v dobrej nálade absolvovali
aj túru za tak nepriaznivého počasia.
V sobotu sme relaxovali v AQUA parku
v Poprade a posledný deň v nedeľu sme
začali svätou omšou vo Svite, kde sme
boli ubytovaní, prezreli sme si Spišský
hrad a následne sme mali prehliadku
mesta Levoče so sprievodkyňou, ktorá
neskutočne zaujímavo a obšírne rozprávala o histórii a zaujímavostiach
mesta Levoče.
Text a foto: Alojz Dvoran

Spravodaj obce Lozorno, Ročník XVIII, 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: Ida Marťáková | Grafické spracovanie a tlač: PN print, Piešťany, Distribúcia: Obecný úrad Lozorno. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame |
Uzávierka tohto čísla: 15. októbra 2020. Vychádza: 29. októbra 2020. Uzávierka čísla 6/2020: 15. decembra 2020 | Vychádza 6 x ročne

| 20 |

