Kronika obce Lozorno – rok 2013


Samospráva obce

Na svojom štvrtom zasadnutí 20.3.2013 schválilo Obecné zastupiteľstvo prihlášku obce
Lozorno za člena Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie.
Obecné zastupiteľstvo na svojom šiestom zasadnutí, konanom 22.5.2013 vzalo na vedomie
vzdanie sa poslaneckého mandátu pani PhDr. Oľgy Božecovej na volebné obdobie 2011 –
2014.
Poslankyňou obecného zastupiteľstva sa po zložení poslaneckého sľubu stala pani Ing. Jana
Ragasová.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2012.
Na svojom ôsmom zasadnutí, dňa 26.6.1013 schválilo Obecné zastupiteľstvo vstup našej obce
do občianskeho združenia „Mikroregión pod Pajštúnom“.
Obecné zastupiteľstvo na svojom deviatom zasadnutí dňa 18.9.2013 súhlasilo s konaním
majstrovstiev sveta vo výkone dobermanov, IDC Show – Svetová výstava dobermanov
v dňoch 23.5 – 25.5.2014 v našej obci, v areáli ŠK Lozorno.
Obecné zastupiteľstvo na svojom jedenástom zasadnutí dňa 23.10.2013 schválilo doplnenie
Rady školy (ZŠ Lozorno) o p. Adrianu Jánošovú, ktorá sa zároveň stala predsedníčkou
Školskej a sociálno - zdravotnej komisie.
Dňa 16.12.2013 schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom štrnástom zasadnutí rozpočet
obce na rok 2014 a nasledujúce roky 2015 a 2016 v zmysle zákona č. 583/2004Z.z. Zákon o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Rozvoj obce (výstavba)

V obci začala ďalšia etapa separovaného zberu odpadu. Boli dané do užívania dva kontajnery
s názvom ECO TEXTIL, na ulici Potočná a na Športovom námestí, tieto zariadenia ponúkajú
obyvateľom obce možnosť ekologicky sa zbaviť obnoseného a nepotrebného šatstva, možno
do nich vhadzovať starú obuv, oblečenie, textil, alebo hračky, čisté a riadne zabalené.
Technicky sú kontajnery vybavené tak, že oblečenie je možné vhodiť dnu, vytiahnutie von už
možné nie je.
OU dal do prevádzky sms bránu, prostredníctvom ktorej bude posielať občanom našej obce
dôležité informácie.
Od roku 2011 máme v obci múzeum historických vozidiel „Tatra Veteran Armi Klub“
v centre záujmu jeho členov sú staré autá značky Tatra do 50. rokov minulého storočia.
Nachádza sa v zrekonštruovanom objekte bývalých vojenských kasární, majiteľom múzea je
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pán Ján Haramia st. ktorý starostlivosť o veterány zveril automechanikom pánom Jozefovi
Hoozovi a Ľudovítovi Schusterovi.


Školstvo

Základná škola
V školskom roku 2013/2014 bolo do prvého ročníka ZŠ zapísaných tridsať detí, pätnásť
dievčat a pätnásť chlapcov.
V septembri nastúpilo do prvého ročníka ZŠ dvadsaťdeväť prvákov, štrnásť dievčat a pätnásť
chlapcov.
226 žiakov ZŠ sa učilo v dvanástich triedach.
Materská škola
V lete 2013 sa nám okrem dostavby nového oddelenia podarilo aj zrekonštruovať jedáleň výmena pod. krytiny, radiátorov, nová maľovka spestrená pekným detským motívom.
Pracovný kolektív sa rozrástol o 2 učiteľky a 1 upratovačku.
1.12.2013 otvorili v našej obci detské centrum „Zornička“, poskytuje celoročne starostlivosť
o deti vo veku 2,5 až 6 rokov, zariadenie funguje v novopostavenej budove v tichom prostredí
s pohodlným parkoviskom.


Kultúra

26.1.2013 sa v Centre kultúry uskutočnil 4. Obecný ples.
9.2.2013 sa konala v našej obci „obecná zabíjačka“, do akcie sa zapojil nielen Obecný úrad,
ale aj spoločenské organizácie, hasiči a turisti.
12.2.2013 zorganizovalo ŠK Lozorno spolu s OÚ Lozorno tradičnú zábavu v maskách –
„Papučák“ a tiež vo februári pripravila kultúrna komisia karneval pre deti v CK Lozorno.
30.4.2013 sa pred Obecným úradom konalo „Stavanie Máje“.
Mesiac máj bol bohatý na program: MC Muška zorganizovalo „Míľu pre mamu“ , Kultúrna
komisia pripravila celoobecný Deň matiek, Zväz telesne postihnutých Lozorno organizovalo
„Športové hry seniorov“, turisti ich tradičný „Lozorský okruh“ (6. ročník). Na konci
mesiaca pripravila mužská spevácka skupina Enem Tak spolu s kult. komisiou „Vystúpenie
speváckych folklórnych súborov – Tak vítajte u nás“. Boli pozvaní a vystúpili okrem
miestnych speváckych zborov hostia: spevácky súbor Dolnoorešanka, spevácky súbor
z Kuklova - Kuklovjané a „Slovácky krúžok Skaličané“ v Bratislave.
2.6.2013 bolo kultúrnou komisiou pripravené celoobecné MDD v areáli ZŠ Lozorno.
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Dňa 15.6.2013 sa v areáli vodného diela Lozorno konal štvrtý ročník súťaže vo varení gulášu
s názvom „Country guláš Lozorno“. Na prvom mieste sa umiestnil tím pod vedením p.
Medovarského z Hurbanovej Vsi (cezpolák), druhí boli turisti z Lozorna pod vedením
p. Slavomíra Sopčáka a tretí skončili Lozornskí poľovníci, ktorých viedol p. Peter
Haramia.
27.7.2013 sa uskutočnili v areáli vodnej nádrže v Lozorne „Rybárske hody“.
Dňa 3.8.2013 mužský spevácky zbor „Enem tak“ úspešne reprezentoval našu obec na
vystúpení speváckych zborov „Zejdzime sa kamerádzi“ v Obci Kuklov.
Od 14. do 30. 9.2013 sme v Centre kultúry hostili výstavu obrazov pani Vlasty Hubkovej
pod názvom „Úlet do prírody“
14.9.2013 organizovalo združenie Splnovrat „Folkový festival Rúbanička“ - v dedinke
remesiel a umenia Abeland Lozorno.
28.9. organizovala skupina LOZA v spolupráci s kult. komisiou „3. Popoludnie vinárskych
a vinohradníckych piesní“ a tiež bolo v rámci programu vystúpenie Záhoráckeho divadla zo
Senice a div. Súboru Svatopluk z Hodonína s predstavením: Osudy jedného vinára.
Dátum 29.9.2013 sa viaže k založeniu Ochotníckeho divadla VADIDLO z Lozorna. Vtedy
sa naši ochotníci po prvýkrát stretli s ich režisérom – Dušanom Poliščákom a dohodli sa na
pravidelných stretávaniach.
5.10. 2013 v CK Lozorno - Posedenie pre dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
O zábavu sa postarala detská country kapela VEGA zo Zohoru, deti z MŠ Lozorno,
mažoretky a mužský spevácky súbor Enem Tak.
20.10. 2013 Bol v CK Lozorno Spomienkový koncert na Michala Tučného v podaní
Malackých fešákov.
3.10. 2013 bola v kostole sv. Kataríny v Lozorne Hubertovská omša a posedenie na fare
s našimi poľovníkmi
V novembri organizovalo CK Lozorno koncert LENKY FILIPOVEJ a jej hostí.
Hostia: Sean Barry - írska harfa, Jindřich Koníř – klávesy.
8.12.2013 Bol pre deti pripravený v rámci Rozprávkovej nedele v CK Lozorno „Mikuláš“.
26.12.2013 farnosť Lozorno spolu s CK Lozorno pripravilo v kostole „Vianočný koncert“.
Okrem spomínaných podujatí sa v CK Lozorno pravidelne konali Rozprávkové nedele pre
deti, koncerty, divadlá, prednášky, tanečné kurzy, výučba cudzích jazykov, kurzy rôznych
cvičení a pod. V priestoroch CK Lozorno pôsobí aj SZUŠ, ktorú navštevuje veľa lozornských
detí a vzdeláva sa v odboroch: hudobný, tanečný a výtvarný.
Taktiež v priestoroch CK Lozorno je aj obecná knižnica.
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Spoločenské organizácie

V roku 1890 bol v našej obci založený notárom Homokym hasičský zbor, pripomíname si
teda už 123. výročie jeho existencie. Dobrovoľní hasiči sú vôbec najstarší spolok, ktorý bez
prerušenia v Lozorne pôsobí.


Cirkevný život

V nedeľu 12.5.2013 prijalo v našej farnosti 25 detí Prvé sväté prijímanie.
Od 1. júla 2013 bol ustanovený za farára v Lozorne dôstojný pán PaeDr. ThDr. Vladimír
Sabo, PhD. Narodil sa 20. februára 1972 v Snine, kňazskú vysviacku prijal 27. júna 1998 v
Košiciach. Ako kaplán pôsobil v Bratislave – Kalvárii, potom v rokoch 1999 – 2000
absolvoval civilnú vojenskú službu v Košiciach. Od roku 2001 bol kaplánom vo farnosti
Zvolen – Západ a od 1. januára 2002 sa stal aj jej administrátorom. Potom v roku 2003 bol
ustanovený za administrátora v Dunajskej Lužnej, kde pôsobil až do 10. novembra 2007, keď
sa stal administrátorom v Bratislave – Blumentáli. Od 1. júla 2009 bol ustanovený za farára
vo Vištuku, kde pôsobil do 30. júna 2013.
Dôjstojný pán Vladimír Sabo v kňažskej službe vystriedal dôstojného pána Mgr. Jána
Záhradníka. Ján Záhradník sa narodil 30. júna 1964 v Bratislave. Kňažskú vysviacku prijal
21. mája 1994. Ako kaplán pôsobil v Bratislave – Dúbravke, 1994 v Bratislave – Rači, 1996 v
Šali a 1997 Bratislave v Dóme svätého Martina. V roku 1997 sa stal administrátorom v
Leopoldove a v roku 2004 v Koválove. Ako farár v Lozorne pôsobil od 1. júla 2008 do 30.
júna 2013 kedy bol ustanovený za farára vo Vištuku.
Rímskokatolícka farnosť v našej obci spustila tento rok svoju vlastnú internetovú stránku na
adrese www.lozorno.fara.sk, môžeme sa tam dozvedieť aktuálne informácie o činnosti
farského úradu.
17.3.2013 zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska spolu s farnosťou Lozorno počas
pôstu podujatie pod názvom „Podeľme sa!“


Šport

Klub turistov zorganizoval dňa 18.5.2013 už v poradí šiesty ročník „Lozorského okruhu“,
registračný poplatok bol 0,50 eura, začínalo sa „kĺzavým štartom a k dispozícii boli tri túry
10, 20 a 30 km.
22.6.2013 sa na ihrisku našej ZŠ uskutočnil 4. ročník turnaja v malom futbale s názvom
„Lozorno Cup“. Súťaže sa zúčastnilo sedem družstiev, dve z našej obce. Najvyššiu priečku si
premiérovo vybojovalo družstvo „Palculienky a Buldoci“ z Malaciek, druhý bol „Retro
Team“ z Lozorna a tretie skončilo domáce mužstvo „FC Santos“.
V budove Športového klubu, na Športovom námestí, na prvom poschodí začal fungovať
bowling (kolky), záujemcovia o tento druh športu môžu využívať dve bowlingové dráhy a bar
s možnosťou občerstvenia.
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Na Športovom námestí otvoril svoje brány „Eight Gight“ športový klub, ponúkajú sa tu
možnosti vyskúšať si thajský box, kravmagu a posilovňu pod dohľadom skúsených trénerov.


Počasie

Rok 2013 možno charakterizovať rovnako ako roky predošlé, ako teplý a suchý. Snehu bolo
málo a podľa záznamov pána Pavla Kvasnicu, ktorý zaznamenával počasie na svojej včelnici
sa výraznejšia snehová pokrývka objavila len v prvej a v tretej dekáde januára, keď dosiahla 8
až 12 cm. Zima bola teplotne slabá s priemerom teploty okolo bodu mrazu.
Dažďové zrážky boli slabé a dosahovali na jar od 2 do 4 milimetrov. Začiatkom marca začali
kvitnúť liesky, jelše a rakyty.
Leto bolo horúce a suché, postupne prešlo do jesene, ktorá sa rovnako vyznačovala teplým
a suchým počasím.
Pravá zima prišla až v závere roka a mesiac december sa vyznačoval slabou snehovou
pokrývkou, ktorá dosahovala od 2 do 8 cm. Teplota sa pohybovala okolo bodu mrazu.
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Spracoval: Mgr. Roman Kvanka, kronikár obce
Oponent: Mgr. Barbora Hurajová

Dokument vzalo na vedomie Obecné zastupiteľstvo
v Lozorne dňa:
a nadobudol účinnosť dňom:
Kultúrna komisia obecného zastupiteľstva

Adriana Janošová v.r.

v Lozorne dňa:
Ľubomír Húbek v.r.

Starosta obce Lozorno
v Lozorne dňa :
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