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Aj nás dospelých dar
Vám sám Boh prihovára,
poteší. Zvlášť, keď je to dar,
ktorý vychádza zo srdca „Upratali sme si všetko, čakáme Ťa milý dedko, čakáme Ťa Mikuláš, kedy sa k nám zatúlaš.“ Touto básničkou deti zo škôlky neprejdite okolo nášho
farského kostola len tak,
a je prejavom lásky, ktorá privolávali dedka Mikuláša. Prišiel 3. decembra 2009 aj s nošou plnou sladkých balíčkov.
bez povšimnutia. Veď
je nám dávaná.
Dagmar Holičová, učiteľka MŠ
Foto - autorka
Boží dom je domom
A to je, milí Lozorňania,
modlitby a stretnutia
zmysel Vianoc. Oživiť svoje
v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.“
s
Bohom
pre
všetky
národy.
srdcia pre lásku.
Narodenie tohto dieťaťa je veľká radosť pre všetkých.
Pred 2000 rokmi oslovil anjel na pasienkoch pri Áno, pre všetkých. Boh Otec nám dáva neobyčajný dar
Požehnané Vianoce Vám praje
Betleheme pastierov: ,,Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú – svojho jediného Syna, ktorý zanechal svoj božský
Ján Záhradník, duchovný otec farnosti
radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám

Dispečing spoločnosti Lozorno, s.r.o. - 0948 522 506 (Poruchy vody,
kanalizácie a iné)

Dvaja kandidáti na starostu

V sobotu 21. novembra 2009 sme otvorili Centrum kultúry a
vzdelávania.

Po tom, čo sa v apríli tohto roku Ľubomír Haramia vzdal mandátu starostu
obce, požiadala obec Lozorno predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
(NR SR) o vyhlásenie nových volieb na starostu obce, ktorý rozhodnutím
č. 397/2009 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na 16. januára
2010. Konajú sa v sobotu 16. januára 2010 o 7:00 – 22:00 vo
Veľkej sále Centra kultúry a vzdelávania, Zvončínska 190/3,
Lozorno.
Miestna volebná komisia zaregistrovala dňa 25. novembra 2009 týchto
kandidátov na starostu obce:

Samosprávy dnes investujú skôr do infraštruktúry, ako do
duchovnej nadstavby života v obci. Tento „priekopnícky“ čin vedenia obce Lozorno preto už dnes láka pozornosť verejnosti i inštitúcii.
Pokračovanie na str. 8

1.
Miroslav Hurbanič, konateľ, ul. Kvetná č. 685, Lozorno
2.
Alena Nemcová, účtovníčka, ul. Nová č. 618, Lozorno
(Kandidátov predstavujeme na s. 4)
(vh)

Obecná polícia - 0918 411 583. Sídli v Centre kultúry a vzdelávania,
Zvončínska 190/3 na poschodí.

Zberný dvor - Streda 15:00 – 18:00, Sobota 9:00 – 15:00 (Viac na s. 13)

Novinky v novom roku

Kultúrne pozvánky s. 9

Biliard v Klube mladých s. 9

Stolnotenisový turnaj pre verejnosť s. 16

OBEC OZNAMUJE

2

SPRAVODAJ OBCE LOZORNO 4/2009

Prednosta sumarizuje
Tabuľku v drevenom ráme s odkazom Matky Terezy som dostal od mamy v prvý deň
úradovania na Obecnom úrade v Lozorne vo funkcii prednostu a konateľa LOZORNO
Spol. s r.o. . Po šiestich mesiacoch vo funkcii si dovolím povedať, že významu týchto slov
dokonale rozumiem a stotožňujem sa s nimi. Čo sa podarilo za túto dobu?
• Zreálnila sa myšlienka ochrany majetku a bezpečia obyvateľov pomocou
kamerového systému s uchovávaným záznamom na obecnej polícii.
• Do reality sa pomaly dostáva výstavba multifunkčného ihriska v areáli základnej

školy, ktoré by malo stáť do mája 2010.
• Vybudovali sme funkčnú spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným
100% -ným vlastníkom - obcou Lozorno.
• Podarilo sa nám udržať cenu vody v rozumnej miere (Pozri porovnávaciu tabuľka
ceny vody) a odobriť ju povolením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (Pozri povolenie).
Pokračovanie na s. 3

Rozpočet 2010 s výhľadom na roky 2011 – 2012.
Výdavky
Bežné výdavky celkom (tis.€)

1076,8

2011

2012

1090,3

1110,5

Orgány verejnej správy
Správa - základ.mzda

Sociálne služby
Dôchodcovia - príspevok na stravu

8

8

8

Jednorázová dávka sociálnej pomoci

0,7

0,7

0,7

VENIA-opatrov.služba

35

185

195

205

35

35

73

77

81

Transféry

3

3

3

1

1

1

Základná škola

295

280

280

Energia, plyn

5,5

5,5

5,5

Stavebný úrad

2,5

2,5

2,5

Telefóny, poštové služby

6,7

6,7

6,8

Materiál, prístroje, noviny, zbierky, repre

1,5

1,5

1,5

Autodoprava, PHM, poistné, údržba

4,4

4,4

4,4

Údržba výpoč.techniky, kanc.strojov

3

3

3

2,3

2,3

2,3

ČOV - rekonštrukcia

44

Odvody do poisťovní, DDP
Cestovné

Nájom za multifunkč.zariadenie, za stojan vody

2010
Kapitálové výdavky celkom (tis. €)

557

vlastné
zdroje

cudzie
zdroje

19,5

371

28

42

2010

2011

2012

1232,8

1253,6

1268,6

391

Školenia, propagácia, audit, všeobec.služby,geodet.práce

5,6

5,6

5,6

Chodník Hlavná ul. - Potraviny Huťan - vojenské bytovky

Bankové a iné poplatky

1,5

1,5

1,5

Vybavenie základnej školy

50

Stravovanie

13

13

13

Multifunkč. ihrisko v základnej škole

70

Odmeny poslancov, členov komisií
Poistné budov
Prídel do SF, kolkové známky, dohody o vyk.práce
Splátky istiny úveru, úroky z úveru
Matrika
CO - odmena skladníka
Požiarna ochrana

8

8

8

1,2

1,2

1,2

4

4

4

32,2

32,2

32,2
6

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve

505

530

540

Daň z nehnuteľnosti

280

280

280

7,95

6,5

6,5

Daň pes, Komunálny odpad

80

90

95

Daň za ubytovanie

30

30

30

Dividendy, cenné papiere

1

1

1

Nájom – budovy

3

3

3

Správne poplatky

15

15

15

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

7,6

8

8

Úroky z bank.účtov

0,6

0,6

0,6

Transfér na zákl.školu

295

280

280

Dotácia na matriku

2,5

2,5

2,5

Dotácia na stavebný úrad

2,5

2,5

2,5

Dotácia na klub dôchodcov

10,6

11

11

2010

2011

2012

1633,8

1253,6

1268,6

1232,8

1253,6

1268,6

1633,8

1090,3

1110,5

1076,8

1090,3

1110,5

8,9

8,9

79,5

85

85

20

20,5

21

20

22

22

23

23,5

2,5

2,5

24

2,5

Náboženské a iné spoločenské služby
Cintorín-energia, mzdy, bež.výdavky
Príspevky ZMOS, ČK, invalidi

9

9,3

Nedaňové príjmy

8,9

Miestny rozhlas
Bežné výdavky, údržba

9,4

Granty a transféry

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

1

1

1

Kultúrne podujatia

16,6

18

19

Príjmy spolu

Športové podujatia

20

23

25

Bežné príjmy

Kultúra

Rekapitulácia (v tis. €)

Základná škola, MŠ
Poistné budov

Daňové príjmy

0,1

Zariadenie sociál.služieb-klub dôchodcov
Materiál, mzdy

z toho:

6

Verejné osvetlenie
Energia, materiál, údržba

Príjmy bežného účtu – spolu (v tis. €)

0,1

Verejná zeleň
Mzdy, bežné výdavky

Príjmy

6

Nakladanie s odpadmi
Zber a uloženie KO

2

0,1

Miestne komunikácie, chodníky
MK - údržba

PO - kalové čerpadlo

Kapitálové príjmy
1,4

1,4

1,4

Výdavky spolu

100,25

101

102

Bežné výdavky

Školská jedáleň

47,47

48,5

49

Školská družina

24,03

25

25,5

Materská škola-mzdy, odvody, prevádzka

z toho

Kapitálové výdavky
Rozdiel – rozpočtová rezerva

401
401

401

557
0

SPRAVODAJ OBCE LOZORNO 4/2009

3

Dokončenie zo s.2
• Odovzdali sme do užívania Centrum kultúry a vzdelávania s reštauráciou prístupnou každému.
• Zlikvidovali sme nelegálne skládky na Jelšovej ulici a otvorili zberný dvor.
Za najväčší neúspech považujem spolu s obecným zastupiteľstvom nezáujem
občanov o život v obci a sústavná laická kritika bez hlbšej znalosti problematiky. Nik
nie je neomylný a preto som pripravený spoločne s Vami riešiť problémy okolo nás.
Na záver mi dovoľte popriať Vám pokojné sviatky, veľa zdravia, rodinnej pohody,
primerane šťastia nielen cez vianočné sviatky, ale aj v celom budúcom roku.
Juraj Foltýn, prednosta obce
E-mail: prednosta@lozorno.sk, tel.: 0903 269 639

Voda je spravovaná podľa zákonov
Spoločnosť Lozorno, Spol. s r.o. spravuje vodné hospodárstvo obce na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva. Podľa priložených dokumentov je spoločnosť
rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví oprávnená fakturovať aktuálne ceny
za vodné a stočné (Pozri Rozhodnutie URSO), ktorých výška je porovnaná s rovnakými
poplatkami v okolitých obciach (Pozri Porovnanie cien vodného hospodárstva).
Voda, ktorú dodáva do obce spoločnosť Lozorno, Spol.s r.o. je podľa pravidelného
merania jej kvality, trvale nezávadná. Kvalita vody sa sleduje každé 3 mesiace. Výsledky
meraní zverejňuje obecný úrad na svojich informačných tabuliach a spoločnosť na svojej
webstránke.
(dr)

OBEC OZNAMUJE
Odkaz Matky Terezy
„Ale aj tak..
Ľudia sú nerozumní, nelogickí a sebeckí, ale aj tak ich miluj!
Ak robíš dobre, ľudia ťa obvinia zo sebeckých, postranných pohnútok, ale aj tak rob dobre!
Ak si úspešný, získaš si falošných priateľov a skutočných nepriateľov.
Ale aj tak buď úspešný!
Na dobro, ktoré konáš, sa zajtra zabudne, ale aj tak rob dobro!
Čestnosť a úprimnosť ťa robia zraniteľným.
Ale aj tak buď čestný a úprimný!
Čo si celé roky budoval, sa môže za jednu noc zrútiť. Ale aj tak buduj!
Ľudia naozaj potrebujú pomoc, ale možno ťa napadnú, ak im pomôžeš.
Ale aj tak pomáhaj ľuďom!
Daj svetu to najlepšie, čo máš a udrú ťa do tváre.
Ale aj tak daj svetu to najlepšie čo máš!“

Obec (prevádzkovateľ)

Vodné /m3
(€, vrátane DPH)

Stočné /m3
(€,vrátane DPH)

Lozorno (Lozorno,Spol.s r.o.)

0,69

0,91

Zohor (BVS a.s.)

0,98

0,60

Vysoká pri Morave (BVS a.s.)

0,99

Do 120m3 0,75
Nad 120m3 1,10

Bratislava (BVS a.s.)

0,98

0,94

Jablonové

0,98

Kanalizácia až v
nasledujúcom
období

0,9242

0,94

Plavecký Štvrtok

Zdroj: Obecný úrad Lozorno

Uznesenie o cenách vodného a stočného
Uznesenie obecného zastupiteľstva (OZ) v Lozorne č. 86/2009 zo dňa 19.11.2009
dopĺňa a mení VZN č. 4/2008 o zásobovaní vodou a o náhradách za spotrebovanú vodu
prijaté a schválené uznesením č. 44/2008 zo dňa 29.10.2008 v článku č. 7 takto :
Odplata za odber vody z verejného vodovodu (vodné) a za odvod odpadovej vody do
verejnej kanalizácie (stočné).
Odberateľ pitnej vody
z verejného vodovodu je
povinný uhrádzať odobratú
a verejnou kanalizáciou
odvedenú vodu podľa
množstva
nameraného
na jemu príslušnom vodomere. Platba sa uskutoční
ročne v troch zálohách
(vrátane DPH) a jednom
vyúčtovaní ročného odberu po fyzickom odpočte.
Ceny vodného a stočného
vychádzajú z rozhodnutia
Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví a pre nasledujúce
obdobie sa stanovujú takto :
1. vodné (odber vody):
0,97 €/m3, 0,18 € DPH, t.j. spolu 1,15 €/m3
2. stočné (odvod odpadovej vody): 1,27 €/m3, 0,24 € DPH, t.j. spolu
1,51 €/m3
3. Cenové zľavy:
a) pre obyvateľov s trvalým pobytom:
vodné 0,58 €/m3, 0,11 € DPH, t.j. spolu 0,69 €/m3
stočné 0,77 €/m3, 0,15 € DPH, t.j. spolu 0,92 €/m3
b) pre obyvateľov v starobnom a invalidnom dôchodku s trvalým pobytom v obci v jednočlennej domácnosti s mesačným príjmom do 330 €, resp.

vo viacčlennej domácnosti s mesačným príjmom do 550 € :
vodné 0,36 €/m3, 0,07 € DPH, t.j. spolu 0,43 €/m3
stočné 0,50 €/m3, 0,10 € DPH, t.j. spolu 0,60 €/m3
4. Uvedené ceny vodného a stočného u fyzických osôb v zmysle bodu 3a) a 3b)
sa týkajú odberu a odvodu
do 50 m3 na osobu a rok.
Ostatná spotreba a odvod
sa riadia základnou cenou
0,97€/m3 a 1,27€/m3
bez DPH. Touto cenou sú
zároveň spoplatnené odbery
a odvody vody u právnických
osôb a živnostníkov.
5. Zľavy za odber a odvod
vody podľa bodu 3 b) sa
týkajú iba osôb spĺňajúcich
podmienky zliav (dôchodca,
resp. invalidný dôchodca
s uvedením dokladovaného
príjmu), ostatné osoby žijúce
v spoločnej domácnosti hradia spotrebu a odvod vody
podľa podmienok uvedených
v bodoch 1, 2, a 3a).
Týmto uznesením o zmene a doplnení VZN č. 4/2008 sa zároveň mení a dopĺňa
uznesenie obecného zastupiteľstva č. 49/2009 zo dňa 22.6.2009. Platnosť VZN
č. 4 v zmysle doplnkov a zmien : november 2009, uznesenie č. 86/2009. Účinnosť VZN
č. 4 v zmysle doplnkov a zmien: k termínu fakturácie vyúčtovania vodného a stočného
od 1.7.2009 do 30.6.2010.
MVDr. Vladimír Bečár
zastupujúci starostu

Juraj Foltýn
prednosta
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Predstavujeme kandidátov na starostu
Alena Nemcová, rodená Rybecká (47), do júna 2009 správkyňa účtov
na oddelení vkladných knižiek v Poštovej banke v Bratislave.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať na funkciu starostu?

Moje rozhodnutie kandidovať bolo podmienené tým, že by som chcela urobiť niečo
pre zlepšenie podmienok nás všetkých v obci a taktiež chcem pokračovať v šľapajach
svojho otca Michala Rybeckého, ktorý tu dlhé roky pracoval ako starosta obce a veľa
pre ňu urobil. Mám rada prácu s ľuďmi a mládežou.

Máte skúsenosti s riadením kolektívu ľudí?

Pri marketingu v najväčšej cestovnej kancelárii a banke prichádza človek do kontaktu
s rôznym typom ľudí, musí byť flexibilný, presný, dodržiavať prísne pravidlá, smernice
a nariadenia. Pri práci v samospráve sú stanovené podmienky organizačným poriadkom obecného úradu s aplikáciou zákona o obecnom zriadení a ostatných relevantných
zákonných noriem s prísnou ochranou osobných údajov. Nie tak ako je to teraz, keď sú
na webstránke obce uverejnené osobné údaje niektorých občanov obce. Obec potrebuje
manažéra, ponúkam svoje skúsenosti pre jej ďalší rozvoj.

V prípade zvolenia budete vo funkcii necelý rok. Je to dostatočný
priestor na presadenie vašich zámerov?

Je to dosť krátky čas a okruh problematík široký, ale verím, že aspoň časť mojich zámerov sa dá presadiť. Chcem dokázať, že chod obce je možné aktivizovať
širokým spektrom činností. Veľmi dôležité bude ustrážiť rozpočet obce, byť veľmi
ostražitý a prispôsobovať jeho čerpanie podľa indícií ministerstva financií a ZMOS-u.
Predpokladám, že dôjde minimálne k dvom až trom úpravám rozpočtu, čo predpisuje

aj zákon o rozpočtových pravidlách v samospráve. Rozvoj obce je potrebné prispôsobiť
systémovo jej krátkodobým i dlhodobým cieľom.

Aké sú vaše skúsenosti s komunálnou politikou?

Vnímala som prácu môjho otca ako službu a obetu našej obci, jej obyvateľom, bola
som často prítomná rôznych rozhovorov o problémoch, ktoré sa často museli riešiť
pod tlakom času, nedostatku financií. Myslím, že som dostatočne pripravená nadviazať
na prácu v samospráve pre jej funkčnosť, prosperitu a trvalo udržateľný rozvoj.

Akým smerom by sa mal vývoj našej obce uberať?

Treba aktualizovať Stratégiu trvalo udržateľného rozvoja (STUR) pre obec ako
spoločnú dlhodobú filozofiu rozvoja územia a jeho koncepčné smerovanie (orientovať
sa na priemyselný park, maximálne zvyšovať možnosť zamestnanosti prípravou
ľudských zdrojov – našich občanov). Na základe doterajších výsledkov je možné STUR
charakterizovať ako cielený, dlhodobý (priebežný), komplexný a synergický proces,
realizovaný na základe spoločne prijatých priorít, cieľov a spôsobov ich dosiahnutia
všetkými občanmi obce.

Ako by ste riešili odsun tranzitnej dopravy, ktorá ide stredom
obce?

Preprava nákladnými vozidlami je cez obec to najhoršie, čo môže byť. Zaťažuje
životné prostredie, ohrozuje a obmedzuje obyvateľov svojou jazdou, poškodzuje majetok obce, resp. občanov. Prvým krokom bude iniciovanie pravidelného prevažovania
vozidiel, čím budeme znepríjemňovať pohyb nákladiakov po našej obci, alternatívou
by mohla byť preprava po železnici. Bude to úloha, ktorou oslovím nové zastupiteľstvo
Bratislavského samosprávneho kraja.

V skratke
Narodila sa v Lozorne, kde prežila väčšinu svojho
života. Strednú ekonomickú školu v Bratislave,
odbor všeobecná ekonomika ukončila v roku 1981.
Ako samostatný odborný referent na oddelení
marketingu podnikového riaditeľstva v Bratislave
v cestovnej kancelárii ČEDOK pracovala 13 rokov.
Od januára 1994 do júna 2009 bola zamestnaná
v Poštovej banke v Bratislave na oddelení vkladných knižiek ako správca účtov.
Má rada prácu s ľuďmi a mládežou. Snaží sa
im porozumieť aj pomôcť, ak je to v jej silách.
Už v mladosti pracovala s mládežou ako
predsedníčka mládežníckej organizácie a venovala sa verejnoprospešnej činnosti v obci. Od
roku 1991 pracuje vo výbore SZTP v Lozorne ako
tajomníčka. „Túto prácu mám veľmi rada, hlavne
keď človek môže človeku pomôcť. Nemám rada
nespravodlivosť a nadradenosť.“

Ďalšie smerovanie obce vidí Alena Nemcová v aktualizácii Stratégie trvalo udržateľného rozvoja pre obce Lozorno.

Voľby do VÚC v Lozorne

Časť volebnej komisie pre voľby do VUC.

Foto – Lucia Hájniková

Voľby do orgánov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa konali
14. novembra 2009. V našej obci sa týchto volieb zúčastnilo 518 voličov,
čo je 21,6 % z celkového počtu voličov. Najväčší počet hlasov na poslanca získal
Vladimír Mikuš s počtom hlasov 253 a na predsedu kraja Ing. Bc. Pavol Frešo
s počtom hlasov 294.
Vzhľadom na skutočnosť, že nebol v prvom kole zvolený predseda BSK,
konalo sa 28.novembra 2009 druhé kolo volieb. V obci Lozorno získal najväčší
počet hlasov opäť Pavol Frešo.
(vh)
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Miroslav Hurbanič (39) stavebný podnikateľ, poslanec obecného
zastupiteľstva a predseda stavebnej komisie.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať na funkciu starostu?

Viedla ma k tomu snaha o zachovanie určitej kontinuity myšlienok a práce vo vedení
obce. Aby všetko išlo tak, ako sme si to pred tromi rokmi povedali. Skupina poslancov,
ktorá dnes obec spravuje, je veľmi akčná a činorodá a zhodli sme sa na tom, že prioritou tohto volebného obdobia by malo byť dokončenie rozbehnutých vecí. A výsledkom
našich debát bolo rozhodnutie o mojej kandidatúre. Bolo to pre mňa ťažké rozhodovanie, lebo budem mať menej času na rodinu, ktorá pre mňa veľa znamená a zmeny
budem musieť urobiť aj vo fungovaní svojej firmy. Som presvedčený, že dokážem veci
tak zladiť, aby všetko fungovalo.

V prípade zvolenia budete vo funkcii necelý rok. Je to dostatočný
priestor na presadenie vašich zámerov?
Tu nejde o presadzovanie mojich zámerov, len o to, aby sa do konca riadneho
štvorročného volebného obdobia obecného zastupiteľstva dokončili veci, ktoré
sme si predsavzali. Za jedenásť mesiacov sa nedá vykonať nič nové, veľké,
prevratné.

Aké sú vaše skúsenosti s komunálnou politikou?

V obecnom zastupiteľstve pôsobím už druhé volebné obdobie. Najprv som bol
členom a teraz som predsedom stavebnej komisie. Presvedčil som sa, že komunálna
politika je celkom odlišná od celoštátnej. Tu rozhoduje to, že človeka poznáme, je za ním
vidieť nejaká práca, je zo slušnej rodiny a preto mu môžeme pri spravovaní obce veriť.
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Akým smerom by sa mal vývoj našej obce uberať?

Základný smer vývoja je zakotvený v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lozorno na roky 2008 – 2014, pri príprave ktorého som bol. Stojíme pred
výzvou budovať modernú dedinu, ktorá si zachová niektoré doterajšie atribúty ako je
spolupatričnosť v rámci rodiny, priateľov a susedov a zároveň ponúkne ľuďom podmienky na všetky aktivity tak, aby sa Lozorno nestalo len jednou z ďalších nocľahární
pre ľudí, ktorí pracujú v Bratislave. Prvý krok sme urobili vybudovaním Centra kultúry
a vzdelávania.

Ako by ste riešili odsun tranzitnej dopravy, ktorá ide stredom
obce?

Doprava je, a predpokladám, že bude, najväčším problémom pre ďalšie volebné
obdobie. Treba absolvovať celú prípravu od zahrnutia novej trasy do územného plánu,
vykúpenia pozemkov po projekčnú činnosť. Až to urobíme, budeme potrebovať peniaze.
Bavíme sa teraz zhruba o pol milióne eur. Chceme, aby sa na financovaní spolupodieľali
aj firmy, ktorých sa to bytostne dotýka. Doprava patrila do okruhu vecí, ktoré sme chceli
spraviť, ale prioritu dostali problémy okolo vody a kanalizácie a dobudovanie centra
kultúry.

Máte skúsenosti s riadením kolektívu ľudí?

S ľuďmi so začínal pracovať pred rokmi ako majster odborného výcviku. Od roku
1992 podnikám a podľa množstva práce mám do dvadsať ľudí, ktorých priamo
riadim. Myslím si ale, že podnikanie v stavebníctve je v rozsahu nárokov na odbornú,
ekonomickú, ale aj legislatívnu zdatnosť blízko k charakteru práce pri vedení obce.
Rozhovory s kandidátmi na starostu obce pripravil Milan Stanislav Foto - autor

V skratke
Narodil sa v Lozorne, kde doteraz žije so
svojou rodinou. Skončil učilište s maturitou v Bratislave odbor elektromechanik.
Pracoval v Pozemných stavbách Bratislava, neskôr ako majster odborného
výcviku na spomínanom učilišti. V roku
1992 začal spolu s otcom podnikať, najprv
ako živnostník a v roku 1999 založili firmu
H.L. Stav (Hurbanič Lozorno Staviteľstvo),
ktorá sa zameriava na stavebnú činnosť,
dopravu a nakladanie s odpadmi. Je tiež
členom ekonomickej farskej rady. Rodina
je pre neho najväčšou hodnotou. Snaží
sa žiť podľa hesla: „Čo nechceš, aby robili iní tebe, nerob ani ty im.“ „Ak neviem
pomôcť, aspoň neublížim a rozčuľuje ma
nespravodlivosť.“
Miroslav Hurbanič chce pokračovať v doterajšom smerovaní, ktorým sa obec vydala po voľbách v roku 2006.

Vinšujem Vám šťastie, zdravie, milosť, pokoj z neba,
všetkého čo si prajete, čo Vám treba.
Prajem deťom dobré mamy,
mamám dobré deti,
nech Vám z tvárí ľudské teplo na každého žiari.
Prajem otcom nech pre deti chlebík stále majú,
nech sa môžu na ne dívať, ako sa im hrajú.
Prajem všetkým čisté srdcia,
spev a radosť zaznej,
o zázraku, ktorý sa stal jednej noci krásnej.
Obecný úrad

Inzercia
Láskyplné Vianoce
a
šťastný nový rok 2010
Vám želá

Jazyková škola v Lozorne
Ponúkame kurzy anglického jazyka pre všetky vekové kategórie i jazykové úrovne. Lektori
jazykovej školy Linguaforum, s.r.o., Bratislava sa na Vás tešia opäť
v januári 2010. Volajte 0911 403 304, píšte na angelus.slovakia@gmail.com

Ďakujeme, že ste našimi klientmi.

OBEC OZNAMUJE
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Obecné zastupiteľstvo
Desiate zasadnutie – 29.10.2009
OZ v Lozorne berie na vedomie komplexnú správu o ukončení prác a príprave
slávnostného otvorenia Centra kultúry a vzdelávania v stanovenom termíne 21.11.2009.
Stavba bude odovzdaná v čase 6. – 9. 11. 2009 pre účely užívateľských zložiek.
OZ v Lozorne súhlasí s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
operačného programu Životné prostredie, prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, operačný cieľ: 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EU, na realizáciu projektu s názvom: „ Rozšírenie
kapacity ČOV Lozorno“.
OZ v Lozorne schvaľuje rozpočet technologického zabezpečenia kuchyne v Centre
kultúry a vzdelávania podľa predloženého rozpočtu v celkovej čiastke 153-tis. €.
OZ v Lozorne berie na vedomie žiadosť Zuzany Halinárovej o odkúpenie časti
parcely č. 9157/1 K.ú. Lozorno vo výmere cca 40 – 50 m3.OZ poveruje zastupujúceho
starostu vyžiadať od žiadateľa geometrické plány ich požiadaviek, aby mohol rozhodnúť
o vyriešení vlastníckych vzťahov na p. č. 9157/1 tak, aby nedošlo k porušeniu vecného
bremena na predmetnej parcele.
OZ v Lozorne ukladá MVDr. V. Bečárovi dokončiť analýzu v športovom klube Lozorno.
OZ v Lozorne berie na vedomie úpravy rozpočtu na rok 2009 podľa predloženého
rozpočtu – úprav a súhlasí s uvedenými zmenami:
- zvýšenie príjmov o 189 092, 71 € bežný rozpočet
- zníženie príjmov o 64 581, 91 € kapitálový rozpočet
- zvýšenie výdavkov 183 423, 07 € bežný rozpočet
- zníženie výdavkov o 106 330, 02 € kapitálový rozpočet

do osobného vlastníctva parc.č. 8857/43, 8857/44, 8857/45 v k.ú. Lozorno.
OZ v Lozorne súhlasí s návrhom zámeny pozemkov parc.č. 673/21, 673/20, 673/19,
ktorých vlastníkom je obec Lozorno za pozemky parc.č. 256/6, 237/3, 236/2, ktorých
vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev bezplatne s tým, že poplatky na Katastrálnom
úrade v Malackách uhradí Rímskokatolícka cirkev.
OZ v Lozorne súhlasí s pridelením názvu ulice „Lúčna ulica“ v Lozorne pri čísle rod.
domu č. 1071 p. Štefana Šprinca s tým, že náležitosti s tým súvisiace budú následne
doriešené na OcÚ.
OZ v Lozorne nesúhlasí s pridelením finančného príspevku na r. 2010 Únii
nevidiacich a slabozrakých Slovenska na základe ich žiadosti zo dňa 3.11.2009.
OZ v Lozorne nesúhlasí s pridelením finančných prostriedkov na rekonštrukčné práce
Gymnáziu sv. Františka Assiského Malacky na základe ich žiadosti zo dňa 26.10.2009.
OZ v Lozorne ukladá zastupujúcemu starostu MVDr. V. Bečárovi pripraviť do zasadnutia OZ v mesiaci december finančné vyhodnotenie stavby „Centra kultúry a vzdelávania“
Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje dostavbu - prístavbu šatní k objektu „Centra kultúry
a vzdelávania“ v hodnote cca 30 000 € s DPH.
OZ v Lozorne schvaľuje zriadenie Rady MŠ v zložení :
Predseda Rady MŠ: Ščepánová Soňa
Členovia Rady MŠ: Ondriašová Helena, Haráková Lucia, Tvrdoň Ľubomír, Hájniková
Lucia

Mimoriadne zasadnutie – 19.11.2009
OZ v Lozorne schvaľuje a súhlasí s predložením žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci Operačného programu životné prostredie na realizáciu projektu
s názvom „Rozšírenie ČOV Lozorno“. Výška celkových výdavkov na daný projekt je
473 678,77 €. Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 473 678,77 €. Výška
spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov je
23 683,94 €. Spolufinancovanie projektu obec zabezpečí z vlastných zdrojov.
OZ v Lozorne dopĺňa VZN č. 4/2008 o zásobovaní pitnou vodou a o náhradách
za spotrebovanú vodu prijaté a schválené uznesením č. 44/2008 zo dňa 29.10.2008 (viď
príloha uznesenia č. 86/2009 zo dňa 19.11.2009) a návrh na stanovenie maximálnej
ceny vodného 1, 0169 €/m3 a stočného 1,2345 €/m3 pre LOZORNO s.r.o.
Jedenáste zasadnutie - 26.11.2009
Zastupujúci starostu MVDr. V. Bečár informoval prítomných o hospodárskej
a finančnej činnosti obce za predchádzajúce obdobie.
OZ v Lozorne schvaľuje predložený návrh rozpočtu obce na rok 2010.
MVDr. V. Bečár informoval prítomných o obsahu a zaslaní listu občanom obce
Lozorno, týkajúceho sa zvýšenia poplatkov vodného a stočného v obci Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj časti parc.č. 9157/1 z dôvodu rozšírenia stavebného pozemku žiadateľky Zuzany Halinárovej, Pernek č. 10 s tým, že navrhované
rozšírenie pozemku o 3 m bude po celej dĺžke pozemku za cenu 53 €/m2 s podmienkou,
že žiadateľka si bude hradiť všetky poplatky súvisiace s prevodom pozemku a poplatky
za GP.
OZ v Lozorne poveruje MVDr. V. Bečára získať všetky potrebné informácie v súvislosti so žiadosťou p. Terézie Putíkovej, Lozorno č. 878 o odkúpenie obecného pozemku
Do nového roku
zo všetkých Vašich prianí
nech sa Vám splní aspoň trochu,
rodinám Vašim nech sa darí,
a úsmev majte stále v tvári,
k láske a šťastiu, zdravie treba,
tak, aby v tomto ďalšom roku
ste mali len dobrých ľudí okolo seba.
Adriána Pavlovičová

Ilustračné foto
OZ v Lozorne schvaľuje zvýšenie Dexia komunal klasik pôvodne schválenej
uznesením č. 63/2009 zo dňa 20.8.2009 z pôvodných 150 000 € na 166 597 €,
t.j. o 16 597 €.
OZ v Lozorne schvaľuje sumu 4 594,48 € z rozpočtovej položky, schválenej
v rozpočte pre rok 2009 pre dodávateľa PYROTEX, s.r.o. za dodanie tovaru pre Hasičský
zbor Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje sumu 49 823,50 € pre H.L.Stav spol. s r.o. za dokončovacie
práce na stavbe „Centra kultúry a vzdelávania“ Lozorno.
OZ v Lozorne poveruje prednostu OcÚ p. J. Foltýna, aby do 30.11.2009 odpovedal
na všetky písomné pripomienky súvisiace s vodným hospodárstvom.
(vh)

Prajem všetkým spoluobčanom v roku 2010 okrem
dobrého zdravia, šťastia, pracovných úspechov aj
kultúrne vyžitie v tak dlho očakávanom Centre kultúry
a vzdelávania.
Eva Talapová, učiteľka na dôchodku

Spomaľovače na cestách
Pevné asfaltové spomaľovače sú vybudované
na Novej ulici na dvoch úsekoch. Plastové
spomaľovače sú osadené na Karpatskej ulici, na
Staničnej ulici, Borovicovej a Jelšovej ulici. Obec
ich zabezpečila kvôli zvýšeniu bezpečnosti na miestnych komunikáciách, preto veríme, že pomôžu
chrániť nielen vodičov, ale i chodcov v našich uliciach.
(vh)
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Z pera starostu
Potešilo
ma,
že likvidácia čiernych
skládok
odpadu
v okolí obce a zriadenie zberného dvora,
boli dobrou investíciou.
Občania si pomaly
zvykajú odnášať odpad
sem a nie na čierne
skládky do lesa. Je treba
pochváliť obyvateľov
rómskej osady za
prístup k životnému
prostrediu najmä v blízkosti ich obydlí. Nevyskytlo sa nové znečistenie lesa a prakticky všetky rodiny sa zodpovedne vybavili zbernými nádobami. Verím, že tento nastúpený trend ochrany nášho
krásneho okolia nám vydrží a budeme sa môcť potešiť peknou prírodou v okolí obce
aj v budúcnosti.
K skvalitňovaniu života občanov v obci verím, že prispejú aj kroky, ktoré nás čakajú
v budúcom roku. Už 16. januára očakávame voľbu nového starostu, ktorý bude zvolený
na funkčné obdobie do riadnych volieb do samosprávy, teda do konca budúceho roku.
Aký by mal byť podľa mňa nový starosta našej obce? Za sedem mesiacov, počas
ktorých túto prácu vykonávam ako zastupujúci starosta, som zistil, že je to práca veľmi
náročná, pestrá a zaujímavá, ale niekedy aj veľmi frustrujúca. Vyžaduje si človeka
s prirodzenou autoritou a s tvorivým duchom, so schopnosťou a skúsenosťou riadiť

a motivovať pracovný kolektív úradu a viesť zastupiteľstvo. Človeka, pre ktorého tento
post nebude naplnením túžob o dobrom mieste a zárobku, ale bude pre neho výzvou,
inšpirujúcou ho viesť a rozvíjať obec, pre ktorú bude hnacím motorom, pripraveným
a funkčným v každej chvíli. Verím, že nový starosta, ktorého si zvolíme, bude napĺňať
tieto predstavy.
Našej spokojnosti so životom v obci napomôžu aj investičné aktivity, ktoré chceme
zrealizovať v budúcom roku. Do konca marca očakávame rozhodnutie o financovaní
projektu „Rozšírenie a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd“. Modernizácia čističky
prinesie okrem iného šetrenie nákladov vo vodnom hospodárstve, čo by sa malo prejaviť
v stabilizovaní ceny vodného a stočného v nasledujúcom období. Som presvedčený,
že ak sa nám podarí získať tieto financie z eurofondov, dokážeme začať aj s budovaním
južného obchvatu popri Gozovom a po Železničnej ulici. Vyššiu kvalitu nášho života by
malo priniesť aj nové multifunkčné ihrisko v školskom areáli, na zriadenie ktorého tiež
očakávame podporu zo štátu. Samozrejmosťou pre príjemné bývanie v Lozorne však
bude najmä udržiavanie životného prostredia v obci a jej okolí.
Na záver by som rád zaželal všetkým obyvateľom Lozorna pokojné a radostné prežitie
vianočných sviatkov v kruhu najbližších a v novom roku zdravie, šťastie, pracovné
i osobné úspechy a najmä múdre rozhodnutia vo voľbách do samosprávy. Želám Vám
i sebe, aby sa nám v Lozorne žilo čoraz lepšie.
A celkom na koniec by som chcel poďakovať všetkým, ktorí mi počas môjho pôsobenia vo funkcii zastupujúceho starostu pomáhali a podporovali ma, alebo ma svojimi kritickými, ale konštruktívnymi pripomienkami posúvali k ešte lepším výkonom
v prospech všetkých Lozorňanov. Ďakujem.
Vladimír Bečár, zastupujúci starostu

Obec podávala projekty
V roku 2009 predložila obec Lozorno niekoľko projektov s cieľom získať finančné
prostriedky :
• Žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok (NFP) v rámci výzvy OPBK/2009/1.1/03
Operačný program Bratislavský kraj s projektom „Lozorno – tu je môj domov ( Revitalizácia verejného priestranstva v obci Lozorno)” s výškou celkových oprávnených
výdavkov 635 525,84 € s DPH. Projekt, ktorý rieši úpravu okolia potoka od “horného
šenku” až po “Vendelínka” bude opätovne podaný na jar tohto roku.
• Žiadosť o NFP v rámci Operačného programu životné prostredie,
Prioritná os 1 INTEGROVANÁ OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD, Operačný
cieľ : 1.2 ODVÁDZANIE A ČISTENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD V ZMYSLE
ZÁVÄZKOV SR VOČI EÚ, na realizáciu projektu s názvom “Rozšírenie kapacity čističky
odpadových vôd Lozorno” s výškou celkových oprávnených výdavkov 473 678,77 €.
Rozhodnutie by malo byť známe na jar 2010.

• V rámci Programu obnovy dediny 2010 predložila obec žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2010 z Enviromentálneho fondu na projekt “Architektonická
štúdia Parku športu a zdravia” s celkovým nákladom 3 675 €.
• Žiadosť o NFP na projekt “Multifunkčné mini-ihrisko” s výškou celkových
oprávnených výdavkov 39 832,70 €, ktoré má stáť v areáli školy. Rozhodnutie by malo
byť známe v januári 2010.
• Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa VZN BSK č. 8/2005 s názvom projektu “Likvidácia nelegálnych skládok a zriadenie zberného dvora” s požadovanou výškou dotácie
16 500 €. Tejto žiadosti nebolo vyhovené.
Výška spolufinancovania projektu žiadateľom je 5% z celkových oprávnených výdavkov.
(vh)

Na poriadok dozerajú kamery
Určite ste si už všimli, že na viacerých miestach našej obce pribudli akési čudné lampy.
Pod tmavým sklom sa však neskrýva žiarovka, ale veľmi citlivá optika kamery. Vďaka
ich pozorným očiam majú príslušníci obecnej polície pre sebou najfrekventovanejšie
miesta v obci ako na dlani. Veľkou výhodou kamier je schopnosť systému archivovať
zábery. Aj spätne sa tak dá zrekonštruovať priebeh udalostí.
Napriek tomu, že systém je ešte stále len vo výstavbe a nové kamery stále pribúdajú,
eviduje náčelník obecnej polície Jozef Gajarský prvý prípad, pri ktorom využili výhody
kamier. V jednej z častí obce sa z večera do rána stratili tuje. ,,Prezreli sme záznamy vďaka
čomu sa nám podarilo vytipovať úzky okruh podozrivých,“ hovorí náčelník Gajarský.
Od dobudovania systému si obec sľubuje výrazné zlepšenie bezpečnostnej situácie.
,,Nechceme špehovať súkromie občanov, ale aj vďaka kamerám sa snažíme vytlačiť
kriminalitu z našich ulíc,“ približuje nám prednosta obecného úradu Juraj Foltýn.

Systém je dimenzovaný na 64 kamier.
,,Po jeho úplnom dobudovaní
chceme mať pod dozorom všetky cesty
von z obce tak, aby sme mohli účinne
bojovať s nelegálnym vývozom odpadu
do prírody,“ dodáva J. Foltýn. Financovanie celého systému a služieb
s tým spojených, teda inštalácie
údržby a servisu prebieha v mesačných
splátkach.
(ms)
Policajti sledujú aj viacero miest naraz
Foto – Milan Stanislav
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Novinky v novom roku
Dokončenie zo s. 1

Hlavným poslaním Centra kultúry a vzdelávania je, aby sa stalo priestorom
pre stretnutia všetkých skupín obyvateľov Lozorna, miestom, kde nájdu lákavú ponuku
kultúrnych i vzdelávacích aktivít, príjemného posedenia pri dobrom jedle, miestom,
kde môžu sami niečo zaujímavé podniknúť a svojou ponukou prilákať predovšetkým
Lozorňanov. Je i miestom pre aktivity miestnych spolkov, ale i súkromné podujatia
obyvateľov i firiem obce.
Symbolické prestrihnutie pásky centra sme naplánovali na deň, ktorý je pre Lozorno slávnostným – na Katarínske hody. Program sa skladal z troch častí, v ktorých sme
predstavili aktivity, ktoré možno v centre očakávať a oslovia všetky skupiny obyvateľov,
a v ktorých sa mohli prezentovať Lozorňania a priaznivci obce. Prvým večerným di-

Vianočnú pohodu centra podčiarkol napokon Vianočný koncert “Navitate Jesu Christi”
- Vianočné pastorely zo Slovenska v podaní umeleckého telesa Solamente naturali.
Pocit blížiacich sa Vianoc umocnil aj vianočný stromček, ktorý centru darovala miestna
Lesná správa a vyzdobili ho žiaci výtvarného odboru ZUŠ.

Ďalšie plány
Od januára chceme rozbehnúť ďalšie aktivity. Otvoríme knižnicu a v nej okrem
dobrých kníh plánujeme aj aktivity spojené s knihami. Dlho očakávaným je rozbeh
Klubu mladých, ktorý by mal byť miestom, kde môžu neorganizovane a podľa svojich
predstáv tráviť svoj voľný čas. Január bude tiež rozbehom LTD dance štúdia s ponukou street dance tanečnej školy.
Jar prinesie spoločný projekt výtvarníčok materskej školy, ZŠ a ZUŠ, ktorým spolu

Mikuláša pre lozornianske deti pripravila 5. decembra 2009 kultúrna komisia OZ v
spolupráci s miestnou farnosťou.
Foto – Viliam Végh

Na Vianočnom koncerte 15. decembra 2009 sa predviedli žiaci hudobného, tanečného a
výtvarného odboru ZUŠ.
Foto – Peter Vrbinčík

vadelným predstavením Všetko o ženách sme 27. novembra 2009 oslovili priaznivcov
Centra kultúry a vzdelávania. Verím, že príjemne strávený večer sa v budúcnosti odrazí
v ich podpore kultúry v Lozorne.

so svojimi žiakmi vyzdobia plot pri centre témou o pekných miestach Lozorna a jeho
okolia.
Budú to tiež diskusné večery so zaujímavými hosťami, divadelné predstavenia
pre deti i dospelých, zaujímavé koncerty, vzdelávacie podujatia a mnoho ďalších.
To, čo nájdete v centre bude závisieť predovšetkým od Vás. Už dnes za mnou
prichádzate s námetmi či ponukami na akcie, ktoré by bolo dobré v centre mať, alebo
ktoré by ste chceli sami v centre zorganizovať. Budem rada, ak budeme i naďalej takto
spolupracovať, lebo potom bude centrum ponúkať to, čo Vás naozaj zaujíma. Sledujte
preto plagáty po obci i webstránku, ktoré budú prinášať všetky aktuality.

Každý deň niečo
Centrum už dnes ponúka pravidelné i jednorazové kultúrne a vzdelávacie
aktivity, ktoré budeme rozširovať. Na prízemí centra sa nachádza reštaurácia
rodinného typu – Zorno, ktorá okrem iného spolupracuje s miestnymi spolkami
pri ich výročných schôdzach a má tiež „Senior happy hours“, keď v pondelok

až v piatok v čase 10:00 - 11:00 a 15:00 – 18:00 ponúka pre seniorov
30 % zľavu na teplé a nealkoholické nápoje. Prízemie centra ukrýva ešte

Veľkú sálu s divadelným pódiom.
Poschodie je miestom najmä pre pravidelné aktivity, či menšie podujatia. Ak vyjdete jedinečným schodiskom, ktoré si pamätá školské časy dnešných seniorov, nájdete tu zasadačku – učebňu, tanečnú a výtvarnú miestnosť, knižnicu, klub mladých,
obecnú políciu a kancelárie. Na poschodí je i zatiaľ jediná vitrína, skrývajúca poklady,
ktoré nám napovedajú o histórií a zvykoch obce, a ktorú chceme naďalej rozširovať.

Spolupracujeme s Lozorňanmi
Centrum spolupracuje so ZŠ, ktorá tu už pre svojich žiakov pripravila výchovný
a vianočný koncert, divadelné predstavenie, Vianočné trhy z prác žiakov školy,
na ktorých sa podieľal aj Klub dôchodcov Burzou kníh vyradených z obecnej knižnice
a reštaurácia Zorno ponukou Vianočného punču a Vianočnú besiedku pre rodičov
a verejnosť. Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska a Zväzu ťažko telesne
postihnutých si tu zorganizovali výročné schôdze, obecný úrad pripravil pre starodôchodcov Mikulášske posedenie, Výbor zväzu rybárov tu schôdzoval, kultúrna komisia
v spolupráci s miestnou farou pripravili pre deti večer s Mikulášom. V predvianočnom
týždni ZUŠ pozvala Lozorňanov na Vianočný koncert žiakov Lozorna a okolitých obcí.

Ďakujem
Ešte raz by som chcela veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili
o to, aby naše Centrum kultúry a vzdelávania už dnes naplno žilo – vedeniu obce
za skvelé rozhodnutie a jeho realizáciu, všetkým Lozorňanom a ich priateľom, ktorí nás
fantasticky zabavili na slávnostnom otvorení, ďalším, ktorí prispeli svojou aktivitou,
knihami do knižnice, starožitnosťami do múzea, či inak k tomu, že dnes centrum žije
a Vám ostatným za námety na ďalšie aktivity, ale najmä za to, že sem chodíte.
Dana Rušinová, riaditeľka Centra kultúry a vzdelávania
Želám Lozornu a jeho obyvateľom veľa lásky, zdravia, porozumenia a krásneho čistého
prostredia. M. Sáková
Všetko dobré v novom roku, veľa zdravia, úspechov a spokojnosti, zdravia a lásky.
Lucia Gamanová
Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku veľa pracovných a osobných
úspechov želá tím reštaurácie ZORNO
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Pozvánka na Jasličkovú pobožnosť

Kultúrne pozvánky

Srdečne Vás i Vás i Vás pozývame aj tento rok na Jasličkovú pobožnosť v Prvý sviatok vianočný
25. decembra 2009 o 15:00 v našom kostolíku. Pripravujú ju naše deti s pomocou mládeže
a mamičiek, aby sme spoločne a radostne slávili tieto krásne chvíle.
Za noci chladnej, keď Betlehem spal,ľuďom dobrej vôle anjel zvestoval: „Sláva na výsostiach
Bohu. Dnes sa vám narodil Mesiáš a Pán.”
(mf)

Budú chodiť koledníci
Tento rok sa naša farnosť po prvýkrát zapojí do „Dobrej noviny“. Pod mottom
„Podajme ruku deťom“ sa vo vianočnom období vydávajú skupinky detí ohlasovať
radostnú zvesť o narodení Pána v mestách a dedinách na celom Slovensku a
stávajú sa tak poslami nádeje. Nová tvár starodávneho zvyku koledovanie v období Vianoc je obradom hlboko zakoreneným v celej Európe i za jej hranicami.
Koledy boli po mnohé stáročia neodmysliteľnou zvukovou kulisou dotvárajúcou
atmosféru Vianoc. Tradícia koledovania sa u nás v posledných rokoch zachovala len
v niektorých regiónoch, avšak prostredníctvom koledníckej akcie „Dobrá novina“
sa ju od roku
1995 darí
Novinu radostnú oznámim vám,
obnovovať
na celom
že sa nám narodil dnes Kristus Pán!
Slovensku.
Celoslovenská kolednícka akcia detí je spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. Tohtoročný jubilejný
15. ročník bude venovaný na podporu projektov v Keni, Ugande, Južnom
Sudáne a Etiópii. Naše deti sa v spolu so svojimi staršími kamarátmi vyberú do lozornianskych ulíc 27. decembra 2009. Radi i vám prinesieme
radostnú zvesť o najdôležitejšej udalosti v našich dejinách. Ak chcete,
aby sme vás navštívili, prihláste sa prosím v sakristii kostola do
23. decembra 2009 alebo na tel. čísle 0902 147 569.
Monika Foltýnová, organizátorka Dobrej noviny v Lozorne

KULTÚRA

3. január 2010 o 15:00 Novoročný koncert pod vedením Róberta Dinuša, kostol
13. februára 2010
Obecný ples, Centrum kultúry a vzdelávania
(dr)

V Klube mladých sa bude
hrať biliard
Máme klub! je názov projektu, na realizáciu ktorého získalo Komunitné centrum
Muškát. 2004 v spolupráci s Lozorňanom Dušanom Švalekom, riaditeľom marketingu
T-Mobile Slovensko zamestnanecký grant z Fondu T- Mobile Nadácie Pontis vo výške
950 €. Peniaze sú určené na nákup biliardového stolu do Klubu mladých, o ktorý mali
v ankete najväčší záujem, a ktorý sa stane trvalou súčasťou klubu.
Projekt Máme klub! má tri etapy a prebehne v januári 2010. V prvej sa stretneme s mladými v zatiaľ prázdnych priestoroch klubu, ktoré si zariadia podľa svojich
predstáv. V ďalšej bude biliardový turnaj, ktorého sa zúčastnia
spoločensky upravení hráči. Okrem dobrej zábavy sa prítomní dozvedia o histórii a súčasnosti biliardu a spoločenských
pravidlách s ním súvisiacich. Poslednou časťou projektu bude
diskusia, ktorá by mala byť prvou z pravidelných diskusií na tému
„Povolania“. Dušan Švalek predstaví mladým marketing, činnosti
a pozície, ktoré s ním súvisia. V týchto diskusiách by sme radi
pokračovali pravidelne rozprávaním o medicíne, architektúre a
ďalších povolaniach podľa záujmu. Už dnes sa tešíme na „živý“
Klub mladých.
Dana Rušinová

Týždeň v Centre kultúry a vzdelávania

Sväté omše počas sviatkov

Pondelok
10:00 – 11:00 Brušné tance pre ženy ( aj s deťmi)
11:00 – 12:00 Cvičenie pre seniorov
12:00 – 18:00 Základná umelecká škola (ZUŠ) – husle, výtvarná
16:30 – 19:30 Jazyková škola (angličtina)
19:30 – 20:30 Aerobic

24. decembra Štedrý deň

Utorok
14:00 – 18:20 ZUŠ – tanečná
Streda
12:20 – 19:40 ZUŠ – klavír, gitara
15:45 – 19:30 Jazyková škola
19:30 – 20:30 Aerobic
Štvrtok
10:00 – 11:00 Anglická jazyková herňa pre deti 2.- 4. r.
11:00 - 12:00 Anglická jazyková herňa pre deti od 4. r
12:20 – 19:20 ZUŠ – husle, klavír
Piatok
15:45 – 18:30 Jazyková škola

24:00 Polnočná sv. omša

25. decembra Narodenie Pána Ježiša
08:00 sv. omša
10:30 sv. omša
15:00 jasličková pobožnosť

26. decembra sv. Štefana - 2. vianočný sviatok
08:00 sv. omša
10:30 sv. omša

27. decembra Nedeľa sv. Rodiny - manželia si obnovia manželský sľub a
príjmu požehnanie
08:00 sv. omša
10:30 sv. omša

31. decembra Silvester
17.00 ďakovná sv. omša, zhodnotenie roka a štatistika farnosti

1. januára 2010 Nový rok
08:00 sv. omša a novoročné požehnanie
10:30 sv. omša a novoročné požehnanie
Všetky omše sa uskutočnia v kostole v Lozorne.
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Vyskúšali parket
Členky výboru ZŤP pripravili pre svojich členov v sobotu 12. decembra 2009 vo
Veľkej sále Centra kultúry a vzdelávania „Mikulášsky večierok“. Pre deti boli pripravené
darčeky a pre všetkých členov príjemná atmosféra s malým občerstvením pri počúvaní
hudobnej skupiny „Veterán Trio“ z Borinky. Niektorí prítomní neodolali a „vyskúšali“
nový tanečný parket.
(vh)
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Mikulášske posedenie s
najstaršími občanmi

Každoročne organizuje Sociálna komisia Obecného zastupiteľstva v Lozorne
„Mikulášske posedenie“ pre dôchodcov starších ako 75 rokov. V tomto roku bolo
pozvaných 165 hostí. V piatok 6. decembra 2009 zaplnili Veľkú sálu v Centre kultúry a
vzdelávania naši najstarší spoluobčania, ktorí si prišli pre mikulášsky balíček v podobe
vianočnej kolekcie. Jubilantom a k príjemnej pohode zaspievali speváčky ženského spevokolu Lozorno v sprievode Pavla Zajačka.
(vh)

Žiadna jesenná nuda

Zdravotne ťažko postihnutí sa stretli v novom kultúrnom dome.
Foto – archív MO ZŤP

V jesenných dňoch býva zamračené, nevľúdne počasie, avšak tohto roku sa nám
skôr narodeným javilo celkom prijateľné. V rámci Mesiaca úcty k starším vystúpili
v októbri členky Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS ) a Klubu dôchodcov v Centre
kultúry v Plaveckom Štvrtku pod hudobným vedením Mgr. Pavla Zajačka. Odozva bola
uverejnená v týždenníku „Záhorák“ s príjemným hodnotením: „Deväť dievčat vo veku
okolo šesťdesiatky umocňovalo čaro nedeľného podvečera v krojoch svojej obce. Začali
hymnou zboru „Pod horami na Záhorí“. Veľký potlesk ich vyprovokoval k výbornému
výkonu.“
Novembrové vinše

Vajíčko otváralo festival
Tak ako sa Vajce vybralo na vandrovku, tak sa aj náš spevácky zbor Vajíčko vybral
6. novembra 2009 na ďalekú cestu do Vrábel, na festival Effeta – festival detských a
mládežníckych laických spevokolov. O dobrú náladu nebola núdza už v autobuse,
veď sme sa na tento deň celý rok tešili. Mali sme tú česť vystupovať úplne na začiatku
celého programu. Potešili sme našich nových kamarátov pesničkami či známymi
ukazovačkami. Na festivale vystúpilo osem zborov od tých najmenších až po miestnu
mládežnícku gospelovú skupinu. Po skončení programu na nás čakali sladké dobrôtky.
Domov sme sa pobrali s odkazom : „Tešíme sa o rok!“
Nácviky nášho spevokolu sú na fare každý piatok okrem prvého piatka a
na prvú nedeľu v mesiaci hodinu pred sv. omšou. Tešíme sa na vás!
Monika Foltýnová, členka spevokolu

Pri slávnostnom otvorení nášho obecného Centra kultúry a vzdelávania sme prispeli
s programom, ktorý sme si s radosťou pripravovali.
Naši členovia JDS sa zúčastnili „Katarínskej zábavy“ v kultúrnom dome v obci Závod,
ktorá sa konala na podnet okresného výboru JDS. Pri speve, tanci, tombole, do ktorej
sme prispeli aj my, sme obdivovali kroje jednotlivých obcí. Čas „maršu“ však prišiel
dajako rýchlo.
Koniec novembra sme zakončili netradične – s prípitkom a piesňou. Našu
návštevníčku vídame denne, ale v ten deň „D“ to bolo inak.
Zišli sa gratulanti
a všetci mali dojem,
že „dáta“ uvedené v rodnom liste – číslo 80 –
budú chybné iste.
Totiž okrúhle áno,
ale vyzerá na málo.
December – čas vianočný
V novom prostredí Centra kultúry a vzdelávania sa 11. decembra 2009 zišli tunajší
dôchodcovia. Celý náš kolektív si uctil a potešil malými pozornosťami „okrúhlych“
jubilantov.
Čas predvianočný je prípravou
na rodinné stretnutia, vinšovania
a do budúceho roku tiež
dobrého želania !

Spevokol Vajíčko tvoria deti, mládež a rodičia.

Foto – autorka

Anna Hájková, vedúca Klubu dôchodcov

Ako každý rok aj tento oslávili miestni poľovníci 8. novembra 2009 sviatok
svojho patróna sv. Huberta slávnostnou svätou omšou v miestnom kostole,
na ktorú ako už tradične priniesli obetný dar zo svojho poľovného revíru.
Foto – Peter Osuský
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DETI A MLÁDEŽ

Po stopách histórie
Deviataci základnej školy boli na dejepisnej exkurzii.

Cesta lesom k tejto pamiatke bola ozaj krásna.
Skalica, ďalšie mesto, ktoré sme navštívili, bola od roku 1372 slobodHoci Slovenská republika patrí medzi najmladšie
ným kráľovským mestom. Sprevádzala nás ňou
sprievodkyňa, ktorá nás povodila po všetkých zaujíeurópske štáty, osídlenie jej územia má bohatú
históriu, ktorú sme sa rozhodli spoznať na exkurzii
mavých pamiatkach - Rotundou sv. Juraja, kostolom
sv. Michala, z veže ktorého mali deti prekrásny
s deviatakmi našej základnej školy.
Už v autobuse žiaci dostali prvé informácie od
výhľad na mesto i jeho okolie. To, ako sa pečie pravý
Mgr. Alici Jarabicovej, učiteľky dejepisu o prvej
Skalický trdelník na trdlách na otvorenom ohnisku
zastávke - pútnickom mieste Šaštín-Stráže. Tu sme
sme videli v kláštore františkánov. Poslednom našou
zastávkou bola mohyla na neďalekom Bradle, kde si
navštívili pútnický chrám, postavený v barokovom
deti ozrejmili učivo dejepisu o Milanovi Rastislavovi
slohu. V roku 1964 pápež Pavol VI. povýšil Kostol Sedembolestnej Panny Márie na baziliku minor – prvú
Štefánikovi.
na Slovensku.
Po nej nás už čakala len cesta domov. Boli sme
Žiaci navštívili Šaštín-Stráže, Holíč a Skalicu. Foto - autorka
síce unavení, no plní zážitkov, nových vedomostí a
Ďalšou zastávkou bol Holíč, ktorého priaznivá poloha
umožnila rozvoj mesta ako obchodného strediska, ktorému v roku 1736 veľmi dobrých pocitov z peknej exkurzie. Všetci sme sa zhodli na tom, že to naše
pomohli Habsburgovci. Nás však viac zaujímala národná kultúrna pamiatka - malé Slovensko je plné veľkých, prekrásnych miest, ktoré sa oplatí navštíviť.
posledná budova veterného mlyna na Slovensku
z 19. storočia. Mária Lazarová, vedúca exkurzie

Enviromentálna výchova na prvom stupni

Envirovýchova bude v ZŠ pokračovať aj v budúcom roku.

Dobré medziľudské vzťahy medzi obyvateľmi novými a pôvodnými. Radosť
zo života a veľa zdravia pomocou cvičenia, úsmev na tvárach našich žien.
Mária Lančaričová
V novom roku želám Lozornu veľa pohody a žiadne nezhody. Michal
Prajem Lozornu funkčný, programovo vyťažený kultúrny dom a veľa skvelých
akcií a návštevníkov kulturáku. Katarína Medveďová
Do Kaktus cafe prišiel Mikuláš, rozdal deťom balíčky a detičky tancovali, fúkali bublinky
a bolo veselo...
Foto – Ivana Lorinczova

Foto – Envirosvet

Začiatkom októbra tohto roku zavítali v rámci nového
programu enviromentálnej výchovy medzi prváčikov
dve milé tety z firmy “Envirosvet”. Veľmi pútavou formou priblížili deťom význam ovocia a zeleniny. Žiaci
sa dozvedeli, aké druhy rastú u nás, ktoré v iných
krajinách, ktoré sú zdravšie a prečo. Najviac sa však
prváčikom páčilo určovanie názvu ovocia a zeleniny
podľa ochutnávky.
Predvianočnou témou decembrového stretnutia boli
“Medoví kamaráti”. Deti sa dozvedeli, ako sa vyrába med,
aký má význam pre človeka, sami si dokonca vyrobili medovú sviečku. Druháci sa rozprávali o pôde, z plastovej
fľaše si dokonca vyrobili čističku vody. Vo februári čaká
prváčikov rozprávanie o vtákoch, v rámci ktorého si vyrobia aj vtáčie krmidlo z tetrapackových škatúľ. Ďalšími
témami budú ešte liečivé bylinky a história čaju, či
“Od semienka k rastline”.
(dr)

DETI A MLÁDEŽ
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Škôlkari sa pripravujú na Vianoce

Prípravu vianočných sviatkov začneme pripomenutím si všetkých členov rodiny
každého dieťaťa niekoľko dní pred Vianočnou besiedkou. Pozornosť detí upriamime aj
na chudobnú rodinu Ježiška v Betleheme s literárnym textom Čo Ježiškovi darujeme.
Čas do Vianoc vyplníme nácvikom kolied, výrobou ozdôb na stromček,
pripomenutím si ľudových zvykov, ako halúzky od Lucie na zahnanie zlých síl, pečením
medovníkov, hostiny s oblátkami a medom, jablkami a orieškami. Vyvrcholením príprav
vianočných sviatkov u nás býva a bude Vianočná besiedka pri stromčeku. Jezuliatko zabalené v bielej plachtičke očarí všetky deti a vylúdi im na tvári úsmev a poďakovanie
za darčeky, ktoré nám Ježiško daroval. Poďakovanie umocníme vianočnou piesňou
Búvaj dieťa krásne, spoločne si zaželáme veľa zdravia, šťastia a pokoja.

Plány v novom roku
Január - bábkové divadlo, zápis detí do I. ročníka ZŠ
Február - bábkové divadlo, veselý karneval
Marec - zápis nových detí do materskej školy
Anna Ledníková, riaditeľka MŠ

Tradíciou ZŠ je Mikuláš a čerti v podaní deviatakov, rozdávajúci deťom aj učiteľom
cukríky alebo zemiaky. Niektorým navyše nafarbia tvár uhlíkom. Foto – archív ZŠ

Školáci v Centre kultúry a vzdelávania
Nové priestory Centra kultúry a vzdelávania začala intenzívne využívať
aj základná škola. V utorok 24. novembra 2009 si najprv všetci žiaci prezreli
priestory nového centra, aby sa vzápätí započúvali do koncertu sláčikového
kvarteta, ktoré zaujímavým a interaktívnym spôsobom priblížilo žiakom hudobné nástroje a skladby známych hudobných skladateľov. O týždeň neskôr
2. decembra 2009 sa celá škola zišla opäť, avšak na divadelnom predstavení
“Cisárove nové šaty”.

Vianoce si žiaci školy pripomenuli vo štvrtok 17. decembra 2009. Už ráno si
vypočuli Vianočný koncert vážnej hudby, od tretej hodiny popoludní ponúkali
v centre na Vianočných trhoch svoje umelecké diela a večer zabavili rodinu i
ostatných Lozorňanov na Vianočnej besiedke. Súčasťou Vianočných trhov bola
aj burza vyradených kníh z bývalej obecnej knižnice, ktorú pripravilo centrum
v spolupráci s Klubom dôchodcov a Vianočný punč, ktorý ponúkla reštaurácia
Zorno.
(dr)

Na vianočných trhoch ponúkali žiaci svoje výrobky. Sučasťou trhov bol aj vianočný punč
a burza vyradených kníh, ktorou Lozorňania podporili kultúru v obci. Foto – Lucia
Hájniková

Vianočnú besiedku ZŠ pripravili všetky ročníky. Foto – Lucia Hájniková

Seniorky lozornianske
podujali sa tancovať brušné tance.
Skvelá nálada, príjemné pondelky,
objavili v sebe skryté talenty.
Tak, ako sme začali v dobrom,
tak želáme novému kultúrnemu stánku
veľa šťastia v roku novom.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám aj v tomto roku pomohli pri tvorbe
našich obecných novín. Všetkým Lozorňanom želáme radostné Vianoce
plné lásky a porozumenia v kruhu najbližších a v novom roku dobrého
starostu, ale predovšetkým zdravie, lásku a vnútornú pohodu. A to
ostatné už príde samo.
Sonja Foltýnová a cvičiace seniorky

Redakcia
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Likvidovali sme čierne skládky
Obec sa i v tomto roku musela vysporiadať s nelegálnymi skládkami
v našom katastri. Najväčšie množstvo komunálneho a stavebného odpadu
sa nachádzalo v lokalite “Trniny”, pri cintoríne a na Jelšovej ulici. Skládky sa likvidovali
v máji a v októbri 2009 a to odvozom na riadenú skládku A.S.A v Zohore. Celkovo
sa vyviezlo 760 ton odpadu. Za odvoz, nakládku a uloženie na skládku v Zohore
sme zaplatili 27000 €.
Nelegálne skládky, okrem toho, že ich musíme financovať z obecného rozpočtu,
sa stávajú nebezpečnými aj z hľadiska šírenia chorôb, rozmnožovania nepríjemných

parazitov, stávajú sa miestom šírenia inváznych druhov rastlín, znečisťujú povrchové i podpovrchové vody. Preto, aby sa nelegálne skládky nevytvárali, vybudovala
obec aj alternatívny zber komunálneho a drobného stavebného odpadu zriadením
“zberného dvora” a pravidelný jarný a jesenný odvoz veľkoobjemného komunálneho
odpadu.
Obraciame sa na občanov s výzvou, aby využívali všetky formy odpadového hospodárstva a najmä, aby sa začali viac zaujímať o životné prostredie obce, a aby poukázali na spoluobčanov, ktorí ho znečisťujú.
(vh)

Využite zberný dvor
Až dvakrát do týždňa môžu občania Lozorna uložiť svoj nadrozmerný odpad
v novozriadenom zbernom dvore neďaleko čistiarne odpadových vôd.
Do pripravených kontajnerov sa dajú uložiť v menšom množstve prakticky
všetky druhy odpadov, s výnimkou komunálneho, ktorý patrí do smetnej nádoby.
,,Za menšie množstvo je považovaný jeden vozík odpadu,“ vysvetľuje správca dvora
Gabriel Pyšný. Ten zároveň dozerá na to, aby plasty, papier, drevo, stavebný odpad
či železo skončili v správnom kontajneri. ,,Väčšie kusy nábytku je však lepšie prerezať
na menšie,“ radí správca. Okrem už vymenovaných komodít tu môžu občania uložiť
napríklad aj staré pneumatiky, koberce a matrace. Na vyčlenenej ploche sústreďuje
Gabo elektrospotrebiče. Nechýbajú tam staré televízory a mikrovlnky.
Odpad tu zatiaľ občania ukladajú bezplatne. ,,Chceli sme, aby sa ľudia naučili,
že je lepšie odovzdať odpad do zberného dvora, ako ho vysypať do lesa,“ hovorí
o dôvodoch prednosta obecného úradu Juraj
Foltýn. Do vybudovania dvora a zakúpenia
Otváracie hodiny
kontajnerov investovala obec 12 500 €.
Zriadeniu dvora predchádzalo dôkladné
Streda 15:00 – 18:00
Uloženie odpadu je zatiaľ bezplatné.
vyčistenie čiernej skládky na Jelšovej ulici, ktoré
Sobota 9:00 – 15:00
stálo obec 20 000 €.
Milan Stanislav

Foto – autor

May spiritual growth, peace, joy and happiness grace the village and people of Lozorno. (Nech duchovný rast, pokoj, pohoda a šťastie požehná obci a ľuďom Lozorna.)
Octavia McKenzie, lektorka angličtiny
Lozorňanom prajem šťastné, pokojné a po rokoch biele Vianoce. Lucia
Veľa zdravia, šťastia, úspechov v osobnom i pracovnom živote želá všetkým občanom
Lozorna Daniela Morávková

Inzercia

KAKTUS café
Od septembra funguje v ZŠ krúžok mažoretiek, ktorý vedie Dana Hurbaničová.
Na Vianočnej besiedke mali dievčatá premiéru v nových kostýmoch, ktorých výrobu
finančne podporila aj obec.
Foto – Lucia Hájniková
Vinšujeme Vám všetkým to, čoho ste mali v odchádzajúcom roku málo,
a to málo čo zostalo, nech vám nahradí vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl,
atmosféra vianočná – liek na každý bôl.
Zabudnite Lozorňania na starosti, buďte stále šťastní,
nech je pre Vás nový rok krajší ako krásny,
nech Vás láska hreje, nech Vám smutno nikdy nie je,
nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne v každom jednom z nás pokoj v duši.
Mária Lazarová, učiteľka ZŚ

Víta Vás príjemná kaviarnička s mexickým barom a živými
koncertami domácich aj zahraničných umelcov. Ponúkame
pravú taliansku kávičku, horúcu čokoládu, miešané
drinky... a aj vynikajúce francúzske PALACINKY (slané aj
sladké) alebo pivečko pri partičke biliardu. Počas adventného mesiaca budeme pre Vás variť voňavý VIANOČNÝ
PUNČ.
Zorganizujeme pre Vás rodinné oslavy s chutnou
večerou, obchodné stretnutia, ﬁremné vianočné večierky
so všetkým, čo má byť a navyše s perfektnou atmoškou.
KAKTUS
café,
Zohorská
ul.
173/68,
Lozorno,
tel. 0908 70 47 98

Silvestrovská párty!!!

ŽIVOT OKOLO NÁS

14

SPRAVODAJ OBCE LOZORNO 4/2009

Učí sa celý život
Od júna je ženskou posilou v obecnom zastupiteľstve, no podľa nej je pre obec
dôležitejšia osobnosť poslanca, ako to, či majú v zastupiteľstve prevahu ženy, či muži.
Predsedá komisii pre školstvo, ktorá vznikla rozdelením komisie pre školstvo a šport.
No istejšie sa cíti v komisií pre životné prostredie, pretože lásku k prírode jej už v detstve
vštepil otec a život uprostred neporušenej prírody. Ing. Jaroslava Bojkovská (47),
poslankyňa a predsedníčka školskej komisie.

„nesilím“ a snažím sa, aby všetko bežalo tak, ako to má ísť. V živote sa aj tak nakoniec
vždy ukáže, že všetko, čo sa na prvý pohľad zdalo zlé, bolo na niečo dobré. Podstatný
pre mňa je môj vnútorný pocit slobody, preto žijem tak, aby som sa mohla rozhodovať
v súlade so svojím svedomím. Na druhej strane však platí, a to vštepujem aj synovi,
že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého. Šťastná som vtedy, keď viem,
že ma potrebuje moja rodina a moji priatelia.

Odkedy ste poslankyňou a prečo? Budete ešte kandidovať?
Po odchode Juraja Foltýna zo zastupiteľstva (Od júna 2009 sa stal prednostom
obecného úradu a preto podľa zákona nemôže zastávať funkciu poslanca v obecnom zastupiteľstve.) a vzhľadom na to, že som vo voľbách v roku 2006 skončila prvá
pod čiarou, som ho automaticky nahradila. Kandidovala som ako nezávislá poslankyňa
preto, lebo som bola oslovená viacerými ľuďmi. Navyše už predtým som pracovala
v stavebnej komisii a od posledných volieb pracujem aj v komisii pre životné prostredie.
Vzhľadom na moju prácu na družstve som v častom kontakte s obecným úradom, preto
mi toto prostredie nebolo cudzie. To, či budem ešte kandidovať, však závisí od spätnej
väzby od ľudí. Pokiaľ budem cítiť, že mám ich dôveru, kandidovať budem.

Čo ste ako poslankyňa chceli urobiť a čo sa Vám podarilo?
Na srdci mi leží životné prostredie Lozorna. Chcela by som zmeniť vzťah Lozorňanov
k nemu. Aj preto som teraz v rámci komisie pre životné prostredie zaangažovaná v projekte vybudovania obecného kompostoviska (Obec má zo zákona povinnosť vybudovať
obecné kompostovisko najneskôr do roku 2010.). Už sme hovorili s riaditeľom družstva,
že by sme vyčlenili nejaké miesto v areáli družstva. Technológiu na štiepanie konárov
družstvo má, ostatné bude treba ešte premyslieť.

Ste predsedníčkou komisie pre školstvo. Aké máte plány?

„Podstatný pre mňa je môj vnútorný pocit slobody, preto žijem tak, aby som sa mohla
rozhodovať v súlade so svojím svedomím.“ Foto - autorka
Narodila sa v Senici a do Lozorna sa presťahovala v roku 1993 zo Stupavy, keď tu
kúpili bývalý zamestnanecký byt od poľnohospodárskeho družstva.
Po skončení Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre pracovala totiž na družstve Podhorie na stredisku v Jablonovom, ktoré vzniklo zlúčením
okolitých družstiev. Robila na správe pozemkov a v tejto oblasti pôsobí dodnes.
V roku 1993 nastúpila do poľnohospodárskeho družstva v Lozorne, kde sa venuje
správe poľnohospodárskej pôdy a projektom financovaným z eurofondov. Momentálne
družstvo realizuje už tretí projekt, zameraný na zlepšenie technológie živočíšnej výroby
a technického vybavenia rastlinnej výroby.
Syn Maroš (19) študuje nemčinu a dejepis na Pedagogickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Manžel Stanislav sa venuje najmä zámočníckym a stavebným a montážnym prácam vo výške. Jej najväčším koníčkom je šport. „Milujem hory,
preto robíme s rodinou najmä vysokohorskú turistiku, jazdíme na bicykli a v zime sme
na lyžiach, či bežkách. Milujem tiež vodu, na dovolenky chodíme k moru, no veľmi rada
relaxujem aj pri práci v záhradke, či pri akejkoľvek dobrej knihe,“ dodáva.

Akým životným krédom sa riadite?
Nemám špeciálne krédo. Človek sa vyvíja a učí celý život. Veľmi ma ovplyvňujú ľudia
okolo mňa. Myslím si, že z každého stretnutia v živote sa máme niečo naučiť. Najväčší
vplyv však malo na mňa moje detstvo, život v lese a otec, ktorý mi svojím príkladom
vštepil lásku k prírode. Snažím sa preto žiť jednoducho a v súlade s prírodou. Nič v živote

Komisia vznikla v júni rozdelením komisie pre školstvo a šport. Mojou ambíciou
zatiaľ je zlepšiť komunikáciu medzi základnou školou a obecným úradom a pomáhať
jej najmä s financiami, napríklad na novú fasádu alebo nábytok. Myslím, že po stránke
výchovno-vzdelávacej obec nemusí zasahovať. S materskou školou sa stretnem
v najbližšom čase.
Pracujem tiež v komisii pre životné prostredie a v komisii na riešenie urbárskych
pozemkov, ktorá vznikla v máji 2008 a pomáha riešiť reštitučné nároky na pozemky
v Lozorne. S Pozemkovým fondom a pozemkovým úradom sme sa konečne dohodli
na spoločnom riešení, ktoré by malo v krátkom čase pohnúť s reštitúciami. Neriešenie
tejto situácie od roku 1992 brzdí totiž rozvoj obce.
Ako hodnotíte miestne školstvo?
Myslím, že kvalita učiteľov je dobrá. Možno by obec mohla pomôcť pri prilákaní
„jazykárov“, ktorých je vždy nedostatok, aj tým, že by postavila učiteľské byty, napríklad
nad zdravotným strediskom.

Ako by ste opísali víziu obce do budúcnosti?
Páči sa mi, že si Lozorno zachováva vidiecky charakter, že vedenie obce nepodľahlo
megalomanským projektom. Priemyselné parky sú mimo obce a pritom jej významne
pomáhajú. Ani projekt Záhumenice, podľa mňa tento charakter nezmení. Jednak prístup do tejto lokality nezaťaží obecné komunikácie, navyše je veľa záujemcov o túto
výstavbu z Lozorna, takže nejako dramaticky počet obyvateľov obce nenarastie. Mojou
víziou obce do budúcnosti je urobiť z nej vidiek s plným komfortom služieb, vrátane
relaxu, ako šport, sauna a podobne. Kultúrne centrum je tiež takým komfortom.

Kedy a kde Vás ako poslanca môžu zastihnúť občania?
Nebránim sa osloveniu na ulici. Na novej webovskej stránke obce bude
mať každý poslanec svoju mailovú adresu, ale dovtedy mi môžu občania písať
na jarka.bojkovska@gmail.com . Komplikovanejšie problémy môžeme riešiť aj osobne
na obecnom úrade každú stredu po 15:00, ak mi občan nechá vopred odkaz na obecnom úrade.
(dr)
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Viac svetla do urbárskych pozemkov
Časť obce ťaží dlhoročný problém nedoriešených
vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých stoja
rodinné domy. Neschopnosť komunikácie v posledných
pätnástich rokoch medzi vedením obce a Urbárskym
spoločenstvom spôsobila stav, pri ktorom pozemky
pod rodinnými domami vlastní náhradný vlastník
– Poľnohospodárske družstvo (PD) Lozorno. I keď Urbárske spoločenstvo požiadalo v reštitúcii o vrátenie
všetkých pozemkov, súčasná legislatíva (zákonný stav)
neumožňuje zastavané pozemky vydať spoločenstvu.
V minulom roku som navrhol vytvoriť komisiu
na vyriešenie tohto dlhoročného problému. Jej cieľom
bolo, aby vlastníctvo k pozemkom nadobudli vlastníci rodinných domov stojacich na nich. Po dohode s PD
Lozorno, ktoré súhlasilo s prevodom parciel za cenu 1€
za jednotlivé pozemky, sme vykonali maratón rokovaní
s inštitúciami štátnej a verejnej správy, až sa nám podarilo nájsť spôsob na vyriešenie doterajšieho stavu.
Celé to stálo veľké úsilie a veľa práce. A aby sa nám
situácia ešte viac skomplikovala, bolo treba ku celkovej
spokojnosti doriešiť tiež nedoriešené vlastnícke vzťahy
v lokalite Trávniky.
S odstupom času som však z reakcií občanov zistil,
že veľa z nich čakalo, že sa im pozemky prevedú zadarmo. To však nie je možné, napriek tomu, že občania

majú morálne právo na pozemky pod svojimi domami. Súčasná legislatíva presne stanovuje aké úkony
pri každom nadobúdaní pozemkov do vlastníctva je
potrebné urobiť a aké poplatky z toho vyplývajú. Nie
je možné obísť platný geometrický plán, notárske
osvedčenie, vypracovanie zmluvy, overenie podpisov
pri zmluve a ani poplatky pri vklade do katastra.
Po dlhých diskusiách sa nám podarilo dojednať sumu
mimo vypracovania geometrického plánu na 200€
za jeden pozemok. V tejto sume sú zahrnuté všetky
ostatné vyššie uvedené poplatky. Odmenu komisie
za skoro dvojročnú prácu sme sa rozhodli riešiť iným
spôsobom a teda mimo spomínanej sumy. Je preto už
len na rozhodnutí každého dotknutého, či si chce svoje
vlastníctvo ku spomínaným pozemkom vysporiadať
týmto spôsobom.
Na záver by som chcel poznamenať, že v komisii,
ktorá celú prácu odpracovala na úkor svojho voľného
času, sme neočakávali vďačnosť za vykonanie
tohto diela, ale spokojnosť občanov určite. Dúfam,
že po poznaní všetkých týchto informácii spokojných
občanov pribudne.
Vladimír Bečár, zastupujúci starostu

Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane ...
Obetaví Lozorňania zachránili „Vendelínka“.
Pri príležitosti sviatku sv. Vendelína
sa 25. októbra 2009 uskutočnila slávnostná
procesia veriacich našej obce na čele s vdp. farárom
Jánom Záhradníkom s miništrantmi a spevokolom.
Počasie bolo nádherné. Zúčastnení veriaci prežili
peknú chvíľu, v ktorej vyjadrili spoluúčasť k cirkvi a
svätým, ktorých si uctievali už naši dávni predkovia.
Je na škodu veci, že sa neprišli poďakovať a prosiť
viacerí. Boli by okrem iného aj svedkami veľkej
obnovy kaplnky sv. Vendelína. Roky chátrajúca
kaplnka už dávno nedala spávať obyvateľom v jej
blízkosti. Preto z iniciatívy vdp. farára a obetavých
ľudí sa mohla rekonštrukcia začať. Za organizáciu
rekonštrukčných prác a materiálnu pomoc patrí
srdečná vďaka firme Karovič. Kto ako mohol,
tak pomáhal. Poďakovanie patrí aj Ľudovítovi
Rybárovi, ktorý sa postaral o rekonštrukciu
interiéru tohto skvostu. Vďaka patrí tiež
p. Hurbaničovi a rodine Škorpíkovej. V súčasnosti je
hotový interiér a strecha. V jarnom období budúceho roku budú dokončené aj vonkajšie práce. Veríme,
že sa nám to podarí. Obetavým ľuďom, ktorým nie
je ľahostajné, to čo nám naši otcovia a dedovia
zanechali ku cti a sláve božej, patrí veľká vďaka.
Emília Rybárová

ŽIVOT OKOLO NÁS

Spoločenské okienko
Povedali si „áno“
Miroslav Černý a Lucia Hoferová
Ján Remža a Gabriela Šimoničová
Michal Magdolen a Petra Holienková
Miroslav Karovič a Helena Ondrejčová

Potrebujú kočík
Samuel Šimek
Richard Rybár
Matúš Abel
Ľubomír Kováč
Viktória Lennerová

Opustili nás
Pavol Foltýn
Milan Havlík
Jozef Zeman
Anastázia Drahošová
Dušan Kuba
Tibor Kovanič
Mária Poláková
Jozef Nič
Vladimír Hojzák
Miloš Šťastný
Anton Zeman

36 r.
69 r.
71 r.
86 r.
60 r.
52 r.
73 r.
48 r.
56 r.
58 r.
70 r.

Počet obyvateľov k 5.12.2009 : 2912

Kaplnka bude dokončená na jar 2010.

Foto – Dana Rušinová
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Turisti plánujú novú trasu
V jesenom období lozornianski turisti absolvovali opäť viaceré akcie. Lozorniansky
okruh opačným smerom sme prešli 24. októbra 2009. Za ideálneho počasia sa ho
zúčastnilo vyše 90 ľudí. Tento okruh si získava stále väčšiu obľubu.
Trasu Baba – Košariská – Lozorno sme prešli napriek nepriaznivému počasiu 8. novembra 2009. Z Baby sme šliapali po snehu a v miestach, kde ťažili drevo, bolo veľa
blata. Počas dňa mrholilo, sem tam spŕchlo, ale ani takéto počasie neodradilo našich
turistov, keďže sú dobre vystrojení a najmä odolní.
O týždeň neskôr 17. novembra 2009 sme si vyskúšali turistickú trasu Lozorno –
Ohek – Červený domček – salaš – golfové ihrisko – Lozorno, ktorej časť od Červeného
domčeka plánujeme vyznačiť novou turistickou značkou. Aj tejto túry sa zúčastnilo veľa
turistov.
V nedeľu 20. decembra 2009 sa zúčastníme turistiky „Shengen tour“ a na Silvestra
to bude tradičný výstup na Skalu.
Alojz Dvoran, predseda turistického oddielu

Lozorniansky okruh sme tentokrát prešli opačným smerom.

Foto – autor

Prezimujú v hornej časti tabuľky

Stolní tenisti opäť súťažia

S účinkovaním mužstiev nášho futbalového oddielu v jesennej časti ligy môžeme
byť spokojní. Všetky tímy prezimujú na priečkach v hornej časti tabuľky. Muži sú
v 3.lige na 6. mieste, dorast je v štvrtej lige štvrtý, žiaci sú na 5. mieste a prípravke patrí
4. priečka. Okrem postavenia v tabuľke je pozitívom aj zlepšený herný prejav mužstva
seniorov, ktoré prešlo v lete radikálnou zmenou. Prišli viacerí noví hráči a s ich postupným zabudovávaním do zostavy prišli aj výsledky.
Svojou šikovnosťou nám robili radosť tí najmenší, ale ani žiaci sa v súbojoch
s často staršími súpermi nestratili. Vrásky na čele vyvoláva situácia v mužstve dorastu,
kde sa začína prejavovať nedostatok hráčov, čím trpí najmä tréningový proces.
Zimnú prestávku vyplnia mládežnícke mužstvá halovými turnajmi a seniori budú
už tradične účinkovať v zimnom pohári Bratislavského futbalového zväzu. Po roku
sa vracajú na umelú trávu NTS v Senci.
Výbor futbalového oddielu sa aj touto cestou chce poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľajú na chode klubu. Všetkým priaznivcom futbalu želáme príjemné
prežitie vianočných sviatkov. Veríme, že sa v novom roku stretneme všetci zdraví
na súťažných zápasoch.
Vladimír Rybár, tajomník futbalového oddielu

Po všetkých dôležitých administratívnych procedúrach sme sa v našom výbore stolnotenisového oddielu dohodli a opäť prihlásili do súťaží 3 naše družstvá.
Žiaci hrajú 3. ligu okresov Skalica, Senica a Malacky, kde bezpečne vedú svoju
tabuľku bez jedinej prehry.
„B“ družstvo hrá v 6. lige Bratislavského kraja a po odohratí 10 zápasov je s piatimi
víťazstvami a piatimi prehrami na 8. mieste z 13 účastníkov. Potešiteľné je, že v mužstve
dostávajú čoraz viac príležitostí aj žiaci.
„A“ mužstvo pôsobí v 4. lige Bratislavského kraja a po odohratí desiatich zápasov
má bilanciu 4 víťazstvá, 1 remíza a 5 prehier, čo momentálne zabezpečuje 7. miesto
z 12 účastníkov.
Dúfame, že po skončení súťažného ročníka budeme mať väčšiu radosť z predvedenej
hry, výsledkov a najmä postavenia našich družstiev.
Tak ako po minulé roky, aj teraz pripravujeme „Vianočný turnaj v stolnom
tenise“, ktorý sa bude konať v našej herni dňa 26. decembra 2009. Bude sa
hrať v kategórii „registrovaní“ a kategórii „neregistrovaní“ pre širokú športovú
verejnosť. Všetkých záujemcov o stolný tenis radi privítame.
Záverom by som chcel popriať všetkým priaznivcom nášho športu ako i ostatným
občanom príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v novom roku hlavne veľa zdravia,
šťastia, pohody a športových úspechov.
Rudolf Sirota, predseda stolnotenisového oddielu

Súťažia aj za hranicami
Mini Handball Inter Liga (MHIL) 2009/2010 je opäť tu v novom šate s príjemnými novinkami a novými súrodencami zo zahraničia. Teší nás záujem mužstiev
zo Slovenska aj zahraničia. Tento rok sa do súťaže neprihlásil oddiel ŠKP Bratislava,
ale za to medzinárodná súťaž sa rozrástla o poľskú Siodémku Legnice, maďarské ETO
Gyor a slovenský Sokol Cífer. Sme radi, že súťaž minihádzanárov naberá na kvalite
a dostáva väčší medzinárodný rozmer. Tí najmenší si môžu porovnať svoje schopnosti
vo svojej medzinárodnej vekovej kategóriii a tréneri získajú nové poznatky a obraz o svojich hráčoch. Deti majú kopec nových zážitkov a organizátori sa postarajú o motiváciu
navyše v podobe ocenení.
Tatranček organizuje aj Záhorácku školskú ligu, ktorá má za cieľ spojiť kvalitné
družstvá so záujmom trénovať a svoje zručnosti si aj otestovať v zápasoch. Záhorácka
školská liga sa koná na školách prihlásených družstiev zo ale i mimo Záhoria. V sobotu 5.
decembra 2009 sa turnaj v minihádzanej konal v Lozorne. Družstvo Lozorno A skončilo
na 7. a družstvo Lozorno B na poslednom 8. mieste. Okrem domácich podujatí sa
zverenci trénerov Tatrančeka zúčastnili mnohých turnajov na Slovensku aj v zahraničí.
Teší nás, že tímy Tatrančeka dostávajú rôzne skupinové aj individuálne ocenenia.
Michal Daňo, tréner

Nikolas Magát – najlepší brankár prvého kola Interligy, ktoré sa uskutočnilo 14. novembra 2009 v Stupave.
Foto – archív autora
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