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LOZORNO
Spravodaj

Roãník VI.

âíslo 3

obce

Zadarmo

Október 2008

Sú na‰e chodníky naozaj bezpeãné?
VÏdy ma zarazí, keì idem po chodníku a zrazu prekáÏka. Zaparkované auto po celej ‰írke chodníka. Kadiaº
mám asi prejsÈ? Ak je to auto väã‰ie, musím ho obísÈ aÏ
takmer do polovice vozovky. Na hlavnej ceste v premávke a pri r˘chlosti áut, ktorá vysoko presahuje povolen˘ch
40 km/hod., je to skutoãne nebezpeãné.
A to hlavne pre deti, ktoré idú zo ‰koly ale aj pre star‰ích ºudí. Prosím Vás preto, vodiãi áut, ktorí parkujete na
chodníkoch, nechajte aspoÀ kúsok voºného miesta pre
t˘ch, ktor˘m sú skutoãne urãené. Bojíme sa viac, aby sme
nezavadzali v ceste in˘m autám alebo nám viac záleÏí na
ºudskom zdraví a bezpeãí? ëakujem.
Zuzana Filasová

Foto - autorka
MAXIMÁLNA R¯CHLOSË
V OBCI – 40 km/hod.
• Bankomat Tatra banky
umiestnen˘ na objekte hotela
Karpatsk˘ dvor na Nám.
sv. Kataríny bol od októbra
2008 zru‰en˘. V prevádzke
zostáva bankomat VÚB
umiestnen˘ na predajni CBA
na Zohorskej ulici.
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„Pravda je jediná vec,
ktorej nikto nechce veriÈ.“

Téma ãísla je spektrom informácií a nápadov
Iste ste si v‰imli, milí ãitatelia, Ïe v kaÏdom
âoraz viac sa aktivizujú obãania. Spolupráãísle Spravodaja priná‰ame aktuálnu tému, na
ca rodiãov so ‰kolami priniesla len za pár mektorú sa snaÏíme pozeraÈ z rôznych uhlov. Hosiacov bezpeãnej‰ie ‰mykºavky, ãi do konca
vorili sme o odpadoch, o pohybe v lese a o prieoktóbra altánok na nové formy v˘uky i mimohrade. Va‰e reakcie sú dôkazom, Ïe sme sa vy‰kolsk˘ch aktivít. Obec podºa slov jej predstabrali dobr˘m smerom a s Va‰ou pomocou v tom
viteºov tieto aktivity víta, nakoºko v˘voj smeruchceme aj pokraãovaÈ. Ak máte námety, poje k skvalitÀovaniu ná‰ho Ïivota.
vedzte nám ich. ëakujeme.
Lozorno teda stojí na prahu novej kvality.
Dnes vám priná‰aKon‰truktívne diskusie
me tému o rozvoji oba návrhy jeho obyvatece, s ktorou sa pot˘kaºov na tému rozvoja
me uÏ od zaãiatku roobce, ktoré nájdu odozka. V januári sme privu v samospráve, topomienkovali prv˘ tohmuto len pomáhajú.
toroãn˘ doplnok územAj my sme sa rozhodného plánu obce, v marli prispieÈ do diskuci sme diskutovali o Plásie v téme tohto ãísla
ne hospodárskeho a soSpravodaja. Priná‰ame
ciálneho rozvoja na rospektrum názorov Vás,
ky 2008 – 2014. V poLozorÀanov na to, ako
lovici leta sme si vysa na‰a obec v posmieÀali názory na ìalledn˘ch desaÈroãiach
‰í doplnok územného V˘stavba ãistiãky odpadov˘ch vôd v 90-tych rokoch. vyvíjala, kam smeruplánu o zástavbu lokaje a akú by sme si ju
lít Záhumenice a Ruspriali o desaÈ rokov.
náky. Stretnutie obãanov so zástupcami samoVeríme, Ïe to, ão v témach nachádzate, je
správy vyústilo v obãiansku iniciatívu na vypípre Vás zaujímavé. Chceme v nich pokraãovaÈ,
sanie verejného hlasovania o pláne, ktorú podlebo vidíme, Ïe je v obci mnoho skvel˘ch náporilo 16 % voliãov a ìal‰í obyvatelia. Hoci zapadov i chuti zveºadiÈ ná‰ spoloãn˘ Ïivot. A my
stupiteºstvo nakoniec rozhodlo o jeho nevyhláby sme rady pomohli dostaÈ ich do Ïivota.
sení, téma rozvoja obce Ïije medzi nami aj naDana Ru‰inová, ‰éfredaktorka
ìalej.
Foto – archív OÚ Lozorno

Rozvoj musí podporiÈ väã‰ina obce
Lozorno podºa slov starostu ªubomíra Haramiu vstupuje do novej fázy svojho rozvoja.
Obec uÏ v podstate vyrie‰ila svoju základnú
infra‰truktúru, akou je kanalizácia, ãistiãka odpadov˘ch vôd, dôleÏité cesty, chodníky, rekon‰trukcie obecn˘ch budov a ‰portovísk. V blízkej budúcnosti sa preto investiãné v˘davky obce môÏu presúvaÈ do vy‰‰ej obãianskej vybavenosti, ktorá skvalitní Ïivot v obci.
Rozvoj obce poãas ‰tyroch volebn˘ch ob-

dobí ª. Haramiu ovplyvnilo rozdelenie âeskoslovenska, kedy si samosprávy hºadali miesto
vo verejnej správe a boli finanãne poddimenzované. Zdrojmi peÀazí pre investiãné projekty boli najmä ‰tátne fondy. Prínosom pre ich
rozvoj bola nedávna reforma verejnej správy,
ktorou obce získali finanãnú nezávislosÈ od ‰tátu
Pokraãovanie na str. 8
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Zo zasadnutí obecného zastupiteºstva
·ieste zasadnutie – 26.6.2008
OZ v Lozorne schválilo informáciu hlavného kontrolóra obce Ing. JavÛrka J. o úãtovnej uzávierke – audite za r. 2007.
Starosta obce informoval o rie‰ení dopravnej situácie v obci Lozorno na ‰t. ceste II/501 s osadením snímaãa r˘chlosti.
Starosta obce a predseda komisie pre
v˘stavbu a dopravu Hurbaniã M. informovali o postupe prác na investiãn˘ch stavbách – Zdravotnom stredisku a Centre kultúry a vzdelávania.
OZ v Lozorne súhlasilo s uzatvorením
zmluvy o poskytovaní poradensk˘ch sluÏieb
so spoloãnosÈou Stengl Consulting, s.r.o.,
Metodova 7, Bratislava.
Predseda komisie pre v˘stavbu a dopravu Hurbaniã M., predseda komisie pre ochranu Ïivotného prostredia Hubík V. a predseda komisie ‰kolskej a ‰portovej Folt˘n J.
informovali o prerokovaní zámeru k urbanistickej ‰túdii „Zóna b˘vania Záhumenice“ zo zasadnutia svojich komisií.
Starosta obce navrhol prehodnotiÈ v˘‰ku
nájomného nebytov˘ch priestorov na obecnom majetku na októbrovom zasadnutí.
OZ v Lozorne poverila p Cabadaja S.
a Ráca L. rie‰ením pripomienky na neustále
v˘padky elektrickej energie v prenajat˘ch
priestoroch na ·K Lozorno.
Folt˘n J. informoval o moÏnosti podania
Ïiadosti na projekt „Informatizácia obce“.
Siedme zasadnutie – 31.7.2008
OZ v Lozorne berie na vedomie informáciu hl. kontrolóra Ing. JavÛrka J. o plnení rozpoãtu za I. polrok 2008
OZ schvaºuje dotáciu vo v˘‰ke 150-tis.
Sk pre ·K Lozorno

Starosta obce informoval o doteraj‰ích
vykonan˘ch prácach na stavbe „Centrum
kultúry a vzdelávania“ a „Zdravotnom stredisku“.
Starosta obce a MVDr. Beãár informovali o pripomienkach obãanov z verejného prerokovania k dodatku ÚPN obce ã. 2
s t˘m, Ïe tieto treba zapracovaÈ do dodatku k ÚPN ã. 2 a zaslaÈ na schválenie.
Starosta obce informoval, Ïe v rámci
separácie komunálneho odpadu v obci bude doplnené jedno stanovi‰te kontajnerov
na PAP, PET a SKLO na Staniãnej ulici.
Obec za‰le prípis predajniam o zákaze
ukladania obalov z tovarov do t˘chto kontajnerov, ktoré slúÏia na separáciu pre obãanov.
OZ berie na vedomie návrh poslancov
vyzvaÈ v‰etk˘ch obãanov, ktorí vykonávajú rekon‰trukcie, stavebné a búracie práce
na rodinn˘ch domoch, aby zdokladovali
uloÏenie odpadu. Platí to aj pre obãanov,
ktorí si nesplnili ohlasovaciu povinnosÈ.
OZ berie na vedomie anonymnú sÈaÏnosÈ na MUDr. Cikoru v liste zo schránky
pripomienok k starostlivosti miestnych lekárov. Po opakovan˘ch sÈaÏnostiach OZ
v Lozorne navrhuje rie‰iÈ záleÏitosÈ obsadením nového miesta pre v‰eobecného lekára pre obec Lozorno.
OZ v Lozorne navrhuje na základe pripomienky Folt˘na J. a sÈaÏností obãanov
na nadmern˘ hluk pri leteck˘ch cviãeniach
zaslaÈ prípis Ministerstvu obrany SR.
OZ v Lozorne schválilo na základe pripomienky Folt˘na J. a sÈaÏností obãanov
a tieÏ z dôvodu zhor‰ovania Ïivotného
prostredia vydaÈ zákaz nákladnej prepravy

Obec sa pripravuje na euro
Od 1. januára 2009 sa EURO stane jedin˘m zákonn˘m
platidlom na Slovensku.
Duálne zobrazovanie cien slúÏi obãanovi na to, aby ceny,
platby a iné hodnoty boli zobrazené v slovenskej korune (Sk),
ale aj v mene EURO. Krátky duálny obeh bude od 1. – 16. januára 2009. Obãania môÏu v tomto ãase platiÈ v EURÁCH, ale
aj v Sk. Duálne zobrazovanie prebieha od 8. augusta 2008 aÏ
do 31.decembra 2009. Obãan je tak informovan˘, koºko zaplatil v korunách a zároveÀ aj v EURO. Hlavnou menou je slovenská koruna a informatívnou menou je EURO. Od 1. januára 2009 bude hlavnou menou EURO a informatívnou koruna.
Duálne zobrazovanie vo vzÈahu obce k právnick˘m osobám
(podnikateºom) nie je povinné.
Pravidlá zaokrúhºovania na OÚ
Platby, ktoré sú príjmom verejnej správy sa zaokrúhºujú na
dve desatinné miesta nadol. Príklad:
Obãan má zaplatiÈ obecnému úradu za odvoz komunálneho odpadu 1800,- Sk:
1800 : 30,1260 = 59,7490, po zaokrúhlení zaplatí 59 € a 74
centov.
Platby, ktoré sú v˘davkom verejnej správy, ako rodinné prídavky na deti, vrátenie poplatku alebo preplatku sa zaokrúhºujú smerom nahor, aby nebol po‰koden˘ obãan. Vo v‰etk˘ch
agendách, ktoré sa vykonávajú na OÚ v elektronickej forme (úãtovníctvo, dane z nehnuteºností, odpady, vodovod a kanalizácia)
budú nain‰talované nové programy aj s EURO.
Mária Kovaroviãová, úãtovníãka OÚ Lozorno

po miestnych komunikáciach v obci Lozorno poãas nedele a ‰tátnych sviatkov.
Mimoriadne zasadnutie – 21.8.2008
OZ v Lozorne urãilo p. ·vajdlenkovú
M., p.Elia‰a ·. a Malovcovú M. za ãlenov
petiãného v˘boru a na overenie podpisov
hárkov obãianskej iniciatívy ohºadom zástavby lokality Záhumenice.
Osme zasadnutie – 18.9.2008
OZ v Lozorne súhlasilo s nadviazaním
cezhraniãnej spolupráce s obcou Prusinovice na Morave. Náv‰tevu dÀa 4.10.2008
zabezpeãí komisia sociálna a kultúrna a pracovníci OÚ Lozorno.
Obec za‰le ÏiadosÈ na stanovenie ceny
vodného a stoãného na Úrad pre reguláciu
sieÈov˘ch odvetví v Bratislave.
OZ v Lozorne súhlasilo s vykonaním
zberu nadrozmerného komunálneho odpadu v mesiaci október. Lokalizácia kompostoviska bude prejednaná s PD Lozorno.
OZ v Lozorne rozhodlo hlasovaním
6 : 3 o Ïiadosti obãanov vyjadrenej petíciou (16% oprávnen˘ch voliãov) nezvolaÈ
verejné hlasovanie k zmene Územného plánu obce Lozorno, Doplnku ã. 2.
OZ v Lozorne súhlasilo s odpredajom
ãasti pozemku p.ã. 672/3 diel 3 o v˘mere
72 m2 a diel 4 o v˘mere 98 m2 v cene 100,Sk/m2 pre Belãíkovú Sabinu, Zvonãínska
ã. 255, 900 55 Lozorno s podmienkou zriadenia vecného bremena na uÏ jestvujúcu
daÏìovú kanalizáciu.
OZ v Lozorne uloÏilo pracovníkom
OÚ zistiÈ presn˘ poãet obyvateºov b˘vajúcich v na‰ej obci, ktorí nie sú prihlásení na
trval˘ pobyt.
(red)

Oznaãovanie ulíc a domov
je povinné
Oznaãovanie ulíc a námestí zabezpeãil obecn˘ úrad v Lozorne ihneì po schválení ich názvov. Okrem organizaãného
zabezpeãenia si to vyÏiadalo aj vysoké finanãné náklady. Tabule s názvami boli osadené na zaãiatku a konci kaÏdej ulice.
V súãasnosti v‰ak zisÈujeme, Ïe viaceré tabule sú odmontované alebo úmyselne zniãené. Îiadame preto obãanov, aby tabule, ktoré boli osadené na ich oplotení a úmyselne ich zvesili, vrátili na obecn˘ úrad.
Oznaãovanie ulíc a ãíslovanie stavieb súpisn˘mi a orientaãn˘mi ãíslami upravuje zákon SNR ã. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskor‰ích predpisov a vyhlá‰ka ã. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznaãovaní ulíc a in˘ch verejn˘ch priestranstiev a ãíslovaní stavieb.
Tabuºku so súpisn˘m ãíslom a tabuºku s orientaãn˘m ãíslom preberie stavebník spolu s rozhodnutím o urãení ãísla
stavby na Obecnom úrade v Lozorne po kolaudácii stavby rodinného domu. Pripevnenie a údrÏbu tabuliek zabezpeãuje
stavebník. Tabuºky sa umiestÀujú spravidla vedºa seba napravo od vchodu tak, aby boli dobre viditeºné z najbliÏ‰ej komunikácie a nepôsobili ru‰ivo na vzhºad budovy a jej okolie. Tabuºky na domy je potrebné pripevniÈ ão najskôr aj preto, lebo
vznikajú problémy najmä pri doruãovaní zásielok.
Vlasta Hubková
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Diskutovali sme o územnom pláne
Verejné prerokovanie druhého doplnku územného plánu Lozorna v tomto roku sa konalo 29. júla 2008 o 14:00 v jedálni miestnej
základnej ‰koly. Jeho organizátorom bolo obecné zastupiteºstvo. UÏ
jeho poobedn˘ termín uprostred letn˘ch dovoleniek vyvolával otázniky nad cieºom stretnutia. Nevôºu prítomn˘ch vyvolávala aj téma –
roz‰írenie územného plánu obce o dve lokality – Záhumenice s plánovanou v˘stavbou 220 rodinn˘ch domov a príslu‰n˘ch stavieb
a Rusnáky s plánovanou v˘stavbou 20 rodinn˘ch domov. Záhumenice je 26-hektárová zóna na zaãiatku obce vpravo smerom od diaºnice. Rusnáky sú zhruba 5-hektárov˘m územím neìaleko ºavého
brehu priehrady pod lesom v smere od obce na Ko‰ariská.
Podºa stavebného zákona ã. 50/1976 Zb. v znení neskor‰í predpisov je obecné zastupiteºstvo povinné informovaÈ obãanov o návrhu zmien a doplnkov územného plánu obvykl˘m spôsobom,
teda sprístupniÈ ho obãanom aspoÀ v tlaãenej forme na obecnom
úrade a urãiÈ 30 dní, kedy môÏu dávaÈ k nemu pripomienky. T˘mi
sa potom obecné zastupiteºstvo musí zaoberaÈ. Verejné prerokovanie je chvályhodnou iniciatívou nad rámec zákona, ktorá je
uÏitoãná najmä v prípadoch, ak ide o zásadné zásahy do Ïivota
obce. Dobr˘ zámer preto neznehodnotil len nevhodn˘ termín, ale
aj to, Ïe diskusiu neviedli predstavitelia obce, ale odborníci, pracujúci na zmenách v územnom pláne, ktorí len ÈaÏko odpovedali na otázky pre samosprávu so spoloãn˘m menovateºom: „âo
z toho budú maÈ dne‰ní LozorÀania?“
Rie‰iÈ aktuálne problémy
Diskusia poukázala na viacero zásadn˘ch vecí. Najväã‰iu
obavu vyvolávo to, Ïe projektom Záhumenice sa obec jednorazovo rozrastie o takmer tretinu obyvateºov. Väã‰ina z nich sa tu
natrvalo neprihlási, ãím rozpoãet obce bude strácaÈ na podielov˘ch daniach, av‰ak jej v˘davky vzhºadom na správu novej lokality narastú. V˘davky obce na obyvateºa sa teda v podstate zníÏia.
Prítomní tieÏ poukázali na pretrvávajúce problémy v obci, ktoré
nie sú vyrie‰ené s otázkou, preão do toho chceme ìal‰ích ºudí.
Marcová verejná diskusia totiÏ ukázala potreby obyvateºov, ako
úprava verejn˘ch priestorov pre voºnoãasové aktivity v‰etk˘ch kategórii obyvateºov, verejné kompostovisko, ãastej‰í zber nadrozmerného odpadu, ãi obecn˘ zbern˘ dvor, rie‰enie dopravnej situácie
v súvislosti s nákladn˘mi autami, ãi zriadenie obecnej polície, rie‰enie ãiernych stavieb, ãistota obce a podobne.

Diskutujúci tieÏ zdôrazÀovali, Ïe Záhumenice zmenia dedinsk˘ charakter obce na malomestsk˘. Za prítomn˘ch predstaviteºov
obce napokon vystúpil poslanec Vladimír Beãár, ktor˘ obhajoval
v˘stavbu v tejto lokalite s t˘m, Ïe napriek obavám je presvedãen˘, Ïe prinesú do obecnej pokladnice viac peÀazí, ako z nej zoberú, a Ïe noví obyvatelia uÏ dnes priná‰ajú viacer˘mi obãianskymi aktivitami novú kvalitu do obce. Upozornil tieÏ, Ïe chápe,
Ïe najväã‰ie v˘hrady voãi tomuto projektu majú majitelia susediacich pozemkov, ktorí sa obávajú naru‰enia pokoja poãas v˘stavby.
Cyklistick˘ chodník na priehradu
Územn˘ plán v lokalite Rusnáky by sa mal podºa nového
zmeniÈ z troch vidieckych usadlostí na dvadsaÈ. Priehrada je
v územnom pláne pritom povaÏovaná za oddychovú zónu obyvateºov obce a okolit˘ch miest a je aj takto vyuÏívaná. Prítomní
vyjadrili obavy, Ïe dvadsaÈ domov v jej blízkom okolí naru‰í tento charakter. Navy‰e prístupová komunikácia k nej sa podºa odborníkov nebude upravovaÈ, keìÏe sa zásadne nezv˘‰i premávka
v okolí priehrady, s ãím prítomní nesúhlasili. Ide o jednu z dvoch
ciest k priehrade a do lesov, o tú menej nároãnú pre cyklistov. Plánované domy sa pritom budú môcÈ vyuÏívaÈ aj na vidiecku turistiku, ktorá priláka ìal‰ích náv‰tevníkov na autách. Pokiaº by obecné zastupiteºstvo predsa len odobrilo tento doplnok územného
plánu, obyvatelia, ako vyplynulo z diskusie, oãakávajú vybudovanie bezpeãného cyklistického chodníka z obce k priehrade a domy postavené tak, Ïe nebudú narú‰aÈ relaxaãné poslanie tejto lokality.
V˘zva na verejné hlasovanie
Diskusia napokon skonãila v˘zvou na vypísanie verejného
hlasovania o doplnku územného plánu. Starosta pripomenul, Ïe
ho podºa zákona ã. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor‰ích predpisov môÏe vyhlásiÈ jedine obecné zastupiteºstvo.
Prítomní sa preto dohodli a spísali ÏiadosÈ na vyhlásenie verejnej diskusie. Zastupiteºstvo sa Àou zaoberalo na augustovom mimoriadnom rokovaní, na ktorom zvolilo komisiu, ktorá preskúmala legitimitu podpisov na Ïiadosti. ÎiadosÈ napokon podpísalo 16 % oprávnen˘ch voliãov obce a zastupiteºstvo ju preto zamietlo. Spomínan˘ doplnok územného plánu nebol e‰te schválen˘.
(dr)

Treba maÈ úãet zo skládky stavebného odpadu
Poãas jarného a letného obdobia sa
i v tomto roku obyvatelia obce pustili
do stavieb, rekon‰trukcií a opráv rodinn˘ch domov. Domy s novou strechou
a farebnou fasádou bezpochyby skrá‰ºujú na‰e ulice.
Na v‰etky stavebné práce, ktoré sa vykonávajú na rodinnom dome je v‰ak potrebné stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby v zmysle stavebného zákona ã.50/1976 Zb. v znení neskor‰ích predpisov. Stavebn˘ úrad, ktor˘ je na Obecnom úrade v Lozorne vydáva stavebné
i búracie povolenia. Na drobné stavby,
ktoré tvoria doplnkovú funkciu k hlavnej
stavbe do 25 m2, stavebné úpravy na rodinn˘ch domoch sa podáva „Ohlásenie
drobnej stavby“ na obecn˘ úrad. Ten na
jeho základe vydá „Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy“. V‰etky tlaãivá sú k dispozícii na obecnom úrade alebo na webovskej stránke
obce - www.lozorno.sk.

Vo vydan˘ch stavebn˘ch alebo búracích povoleniach sa uvádza, Ïe pri kolaudácii stavby treba zdokladovaÈ uloÏenie alebo zhodnotenie odpadu, ktor˘
vznikol pri stavebn˘ch prácach. Pri drobn˘ch stavbách alebo stavebn˘ch úpravách tieto doklady treba predloÏiÈ na vyÏiadanie obecného úradu. V zmysle zákona ã. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskor‰ích predpisov je povinnosÈou
nakladaÈ s odpadmi alebo inak s nimi
zaobchádzaÈ v súlade s t˘mto zákonom.
Nakladanie s odpadom a drobn˘m stavebn˘m odpadom je tieÏ zakotvené aj
vo V‰eobecne záväznom nariadení obce ã. 9/2004.
KaÏd˘ odpad, ktor˘ vzniká pri stavebn˘ch prácach, musí byÈ uloÏen˘ na
skládke (najbliÏ‰ie v Stupave, ãi Zohore)
a nie v lesoch, ãi okrajov˘ch ãastiach obce. Takáto ãinnosÈ je protizákonná a postihnuteºná.
(vh)

P˘tate sa ● P˘tate sa ● P˘tate sa ● P˘tate sa ● P˘tate sa ● P˘tate sa
Kedy bude zriadené obecné kompostovisko a zbern˘ dvor?
Podºa starostu obecné kompostovisko sa momentálne rie‰i v spolupráci s poºnohospodárskym druÏstvom, na ktorého území sa bude nachádzaÈ. Obec ho otvorí do konca roka. Zbern˘ dvor sa zatiaº nebude otváraÈ.
(dr)

Zber
nadrozmerného
komunálneho
odpadu
Obecn˘ úrad v Lozorne organizuje jesenn˘ zber nadrozmerného komunálneho odpadu

22. októbra 2008
(streda)
Odpad je potrebné vyloÏiÈ pred
rodinn˘ dom najneskôr v stredu ráno.
UpozorÀujeme obãanov, Ïe vozidlá
budú prechádzaÈ po kaÏdej ulici len
raz.
(vh)

Upozornenie !
Vyz˘vame obãanov, ktorí e‰te nezaplatili poplatok za komunálny odpad,
vodné a stoãné a daÀ z nehnuteºnosti,
aby si túto povinnosÈ splnili do konca
mesiaca október 2008.
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Najkraj‰ia predzáhradka
je na Záhumeniciach
Kultúrna komisia obecného zastupiteºstva pod vedením Moniky Malovcovej hodnotila v septembri predzáhradky Lozorna,
tak ako to avizovala v prvom tohtoroãnom
Spravodaji. Ocenení víÈazi získali sºúbené
odmeny. Troma najkraj‰ími letn˘mi predzáhradkami sú:
1. miesto – Ján Folt˘n, lokalita Záhumenice
2. miesto – Libor Folt˘n, lokalita Záhumenice
3. miesto – Libor Bán, Hlboká ulica
Kultúrna komisia bude opäÈ hodnotiÈ
zimnú v˘zdobu domov. V˘sledky sa dozviete v jarnom ãísle.
Barbora Hurajová, kultúrna komisia
Foto – kultúrna komisia

1. miesto – Ján Folt˘n
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ëakujeme
Srdeãná vìaka patrí v‰etk˘m, ktorí 19. septebra 2008 bezplatne darovali krv v Klube dôchodcov v Lozorne.
Sirotová Oºga
Kubenko Tibor st.
Krejãi Martin
Krejãiová Viera
Cehláriková Terézia
Brennerová Mária
Poncer ªubomír
Ulehlová Gabriela
Ulehlová Barbora
Kubová Alexandra
Fabian Vladimír

Kubenko Tibor ml.
HrebeÀ Milan
Rybár Jozef ml.
Lániy Luká‰
Suchár Marian
Minaroviã Miroslav
Bordáã Rudolf
Barãík Ivan
Marková Eva
Kotesová Miroslava
Brinzíková Eva

·imoniã Peter ml.
Rusnák Anton
Lehmanová Edita
Morávek Milan
·imek Igor ml.
·imeková Oºga
Cehlárik Jozef
Petríková Jana
Vaãková Matilda
Brezina Ivan

V Klube dôchodcov si uÏívali letnú pohodu
Letn˘ ãas je obdobím oddychu, nadobúdania slneãnej energie, ktorej bolo v tomto roku do s˘tosti. Skôr naroden˘m sa Ïiada
v tomto období posedieÈ si v kºudnom prostredí, kde je i bez klimatizácie pomerne
chladivo. Túto pohodu si dôchodcovia spríjemÀujú spoloãn˘mi debatami o dianí v obci, preberajú situáciu v politick˘ch, ‰portov˘ch kruhoch, ale najrad‰ej sa utiekajú ku
kartám.
Nie je niã v˘nimoãné, keì si sem-tam
posedia i pri mil˘ch gratuláciách na‰ich „spolupútnikov“ ako sú meniny, narodeniny, hlavne okrúhle. Práve v strede leta sme oslávili
ná‰ho pravidelného náv‰tevníka sedemdesiatnika pri poháriku ‰ampanského samozrejme s patriãn˘m „Ïivijó“, podfarben˘m
hudbou z kazety.
Na inú nôtu naìalej ladia v na‰om klube muÏi, ktorí sa pravidelne poctivo schádzajú, aby si trénovali svoje uÏ pekne zladené hlasy za doprovodu harmoniky. Rozdávajú pohodu do okolia pri otvoren˘ch

oblokoch, pri pesniãkách na‰ich babiãiek
a dedkov alebo pesniãkách zo susedn˘ch
krajov.
Pri pravideln˘ch ãinnostiach v klube prichádza odreagovanie sa in˘m smerom, keì
pre ºahkosÈ kroku tu pani Renáta Záhorová
vykonáva pedikúru s pretrvávajúcou zºavou.
Darovanie krvi – najkraj‰í skutok sa
uskutoãÀuje v klube kaÏdé tri mesiace, ão si
vysoko váÏime.
Z dôvodu zvy‰ovania nákladov na stravovanie v ‰kolskej jedálni nastáva od 2. septembra 2008 nárast ceny obeda aj u stravníkov dôchodcov. Doteraz kaÏdé zvy‰ovanie
nákladov dôchodcovia nepociÈovali, lebo
kaÏdé zv˘‰enie zná‰ala obec. Teraj‰ie zv˘‰enie o 4 Sk za obed si musia stravníci zná‰aÈ zo svojho.
V programe klubu a Jednoty dôchodcov
je plánované posedenie pri gulá‰i pod ko‰at˘m stromom, ktoré má vÏdy veºk˘ úspech.
Anna Hájková, vedúca Klubu dôchodcov

Z kaÏdého ro‰ku tro‰ku ● Z kaÏdého ro‰ku tro‰ku ● Z kaÏdého ro‰ku tro‰ku

Silvestrovské trampoty

2. miesto – Libor Folt˘n

3. miesto – Libor Bán

Scem sa s Vama podzelit o jeden silvestrovsk˘ záÏitek, ker˘ sa zaãau od skorého
rána a trvau do neskorého veãera.
Byuo to pred 21 rokama. Ten deÀ byu tak˘ krásny a tepu˘, jak ked sa vydarí prv˘
máj. Hned z rána sem sa daua pécit pláty na kréme‰e. Medzi t˘m do‰ua céra, Ïe ãi
mi moÏe nechát dzeci na varovaní. NeÏ sme to dojednali, prv˘ plát mi v trúbje zhorau. Nevadí, ‰ak kréme‰ moÏe byt aj s jedn˘m plátem. A neÏ sem ju vyprovodziua,
zhorau aj ten druh˘. A pri tem sem variua aj kapustnicu.
âúvaua sem od star˘ch gazdzin, Ïe jestli poãasí dovolí, je dobré zasít mak na Silvestra. Îe ten bude najlep‰í. A tak sem kázaua starému nech mi pokope zahrádku, Ïe
scem zasít mak s mrkvú. Vyfúkua sem makoviãky do pohárka a ten sem si daua do
zástere do tegeza. Do jednej ruky desku na rovné rádky, do druhej motyãku. Ked sem
do‰ua na tvar místa, tegez na zásceri prázdny. Mak neostau ani v pohári ani v tegezi.
·vagr vypomoheu s druh˘m makem, ale uÏ sem byua opatrnej‰í. LenÏe my máme
zahrádku terasovitú, ide sa do ní rebríkem. (kerá múdrá huava to vymysleua?!) Pohárek s makem sem si za kaÏd˘m rádkem pouoÏiua na zédku. E‰ãe sem len zaãaua sít,
ked múj star˘ do‰eu za mnú, ãi sa tá kapustnica má e‰ãe varit. Co myslíte, já místo
teho abych scí‰en˘ horák na ‰porhéce vypjaua, já sem mu e‰ãe pridaua. Tak sem sa
moseua postarat o nov˘ objed. UÏ to byuo aj tak jedno, lebo ten mak sem „velice fri‰ko“ posíua, ked mi star˘ doÀho zavadziu a pohárek sa ze zédky rozleceu po ceuej
zahrádce. To sem zisciua na jar, ked zaãau schádzat.
Za tú dobu, co sem ãarovaua v zahrádce, dzeci si vypæÀali ãas hampasovaním, aÏ
sem ich moseua okríkat, Ïe co nekukajú televízor, ‰ak dávajú pjeknú rozprávku O Popelvárovi. Enem co sem to dopovidaua, uÏ ãujem buchot a ringotaní skua. Mauí zápasníci treskli do sklenenej v˘plne na obyvaãkovej scene aÏ sa rozleceua. NevydrÏaua. E‰ãe Ïe sa im nic nestauo, skon‰tatovau aj múj star˘.
Aby sa ten „DeÀ“ zav⁄‰iu, byli sme pozvaní do jednej rodziny, s kerú sme mjeli
spoleãne oslavovat Silvestra. Po cesce sme zebrali aj dzeci domú. Roky rokúce berem
léky na tlak, a tí kerí to poznajú vjedzá, Ïe aj odvodÀujú. Moja první cesta u známych
byua na záchod. Na dvori sem vypínaã nena‰ua, moseua sem sa uspokojit s pouliãn˘m osvjetlením. KedÏe mi byuo velice pilno, sedua sem na záchod a ...... chyba.
Dekl, sem prehlédua a nedomapovaua situáciu. S hrúzú sem zisciua, Ïe ‰ecko mi cupitauo do ãiÏem a zastavit sa to nedauo.
No ruku na srdce, dá sa tak˘ Silvestr zapomenút?
Va‰a spoluobãanka
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Milí obyvatelia Lozorna!
V roku 1997 ma otec arcibiskup
Prijmite môj srdeãn˘ pozdrav. Po prv˘
Mons. Ján Sokol poslal do farnosti Leoraz sa Vám prihováram písan˘m slovom
poldov. Tam som ako správca farnosti
na stránkach Spravodaja. Prichádzam
mohol zblízka spoznaÈ povestnú leopolk Vám ako Vá‰ nov˘ správca farnosti.
dovskú väznicu. V júli 2004 som bol
Dovoºte preto, aby som sa predstavil.
poslan˘ do Koválova, malej dedinky na
Volám sa Ján Zahradník, mám 44 roZáhorí. Do farnosti patria aj známe sírne
kov a pochádzam z Bratislavy-Dúbravkúpele Smrdáky. Po ‰tyroch rokoch preky. Tak ako Ïivot kaÏdého jedného z nás
Ïit˘ch v krásnom prostredí kopcov a polí
aj ten môj bol poznaãen˘ rozliãn˘mi udaprichádzam k Vám.
losÈami. Po skonãení ‰túdií v Bratislave
Privítali ste ma milo. ëakujem Vám.
som ‰iel ako 24-roãn˘ pracovaÈ do cheZaujala ma najmä pieseÀ „Vitaj pastier
mického laboratória v Továrni obrábanov˘“. V nej zaznela aj my‰lienka: „Boh
cích strojov v Trenãíne. V âechách v BeTi Ïehnaj a Ty Ïehnaj nás.“ Áno. Preto prine‰ove som vykonal povinnú základnú
chádzam, aby som Vám priniesol a sprovojenskú sluÏbu. Po návrate z vojenãiny
stredkoval BoÏie poÏehnanie. Verím, Ïe
na jar 1990 dozrelo vo mne rozhodnutie
celá obec, my v‰etci sa budeme usilovaÈ
vstúpiÈ do seminára a pripravovaÈ sa na
Vdp. Ján Záhradník, správca farnosti v Lozorne.
vytvoriÈ jednu veºkú rodinu. Veì kaÏd˘
kÀazstvo.
z nás urãite túÏi po tom, aby bol druh˘mi prijat˘, vypoãut˘, poPo ‰túdiu som bol 24. mája 1994 v Dóme sv. Martina v Bratislachopen˘ a milovan˘. S tou nádejou prichádzam a te‰ím sa, Ïe
ve vysväten˘ za kÀaza. Prv˘mi farnosÈami, kam som bol poslan˘
som sa stal jedn˘m z Vás.
Vá‰ duchovn˘ otec Ján
ako kaplán, bola Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Raãa, ·aºa a farnosÈ Dómu sv. Martina.
Foto – Zuzana Filasová

SPOLOâENSKÉ
OKIENKO
Potrebujú koãík:

Z kalendára farnosti
• 1. a 2. novembra 2008: Spomienka na na‰ich zosnul˘ch na miestnom cintoríne
• 3. novembra 2008: Celodenná poklona vo farskom kostole
• 8. novembra 2008: SviatosÈ birmovania na‰ich mlad˘ch
• 16. novembra 2008 o 10:30: Slávnostná svätá om‰a za úãasti poºovníkov pri príleÏitosti
spomienky na sv. Huberta
• 23. novembra 2008: Hody - spomienka na sv. Katarínu, patrónku ná‰ho kostola i obce
Presné ãasy akcií budú vÏdy aktuálne na dverách kostola v oznamoch.
(zf)

Kultúrny kalendár

Brídová Nicol
Repaská Viktória
Pavloviãová Melisa
·krovanová Lujza
Chudá Veronika
Hupka Samuel
Pilová Vanessa
Attlová Paulína
Lukáãek Dávid
Cehláriková Linda
Îelipská Hanka

• 12. októbra 2008 - poobedné posedenie
Klubu dôchodcov a Zväzu invalidov v telov˘chovnej jednote
• 9. novembra 2008 o 15:00 - Divadielko
„Kapitán Kotviãka“ (Martin Îák) v ‰kolskej telocviãni
• V˘stava tekvicov˘ch stra‰idielok, miesto
a termín bude vyhlásen˘ v obecnom rozhlase.
Kultúrna komisia

Povedali si „áno“:
Richard Lenner a Lenka Belãíková
Radovan Ondria‰ a Michaela Povalaãová
Roman Antl a Petra Kaylingová
Viktor Masaroviã a Jana ·korÀáková
Igor ·imek a Jana Sirotová
Andrej Dujniã a Mária Smetanová
Peter Mikulá‰ek a Ivana Illyová

Na poslednú cestu sa vydali:
Minaroviã Rudolf
Bistáková Anna
·urina Anton
Hájková Magdaléna
Filusová Viera
Matú‰ková Amália
Mikulá‰ková Antónia
Rybeck˘ Jaroslav
Valentová Hermína
Valentová Anna
Kottesová Mária
Rybárová Mária
Dujniãová Mária
Vlãková Îofia

70 r.
53 r.
81 r.
75 r.
80 r.
89 r.
86 r.
49 r.
94 r.
82 r.
83 r.
80 r.
85 r.
94 r.

Aktuálny poãet obyvateºov
k 19.9.2008.

2884

Poãas hodov˘ch slávností v posledn˘
júlov˘ víkend kresÈania v na‰ej obci slávili
svät˘mi om‰ami v˘roãie posvätenia BoÏieho chrámu, rodiny s mal˘mi deÈmi sa te‰ili kolotoãom a rôznym atrakciám a ‰portoví fanú‰ikovia si tieÏ pri‰li na svoje na futbalovom ‰tadióne.
(vh)

Nezabudnuteºn˘ pobyt v Dudinciach
Zaãiatkom leta sa ãlenovia na‰ej základnej organizácie Slovenského zväzu telesne
postihnut˘ch (ZO SZËP) vybrali na rekreaãn˘ pobyt do Dudiniec. Bol to jeden z najkraj‰ích pobytov, ktor˘ doteraz absolvovali. Nádherné poãasie sme spojili s prechádzkami po
okolí. Priamo v hoteli sme vyuÏívali bazén s rôznymi lieãebn˘mi procedúrami. Z Dudiniec odchádzali v‰etci spokojní a s prianím, aby si pobyt mohli e‰te niekedy zopakovaÈ.
Na zájazd do Ledníc na Morave a na prehliadku jarmoku v Skalici sme sa vybrali 20.
septembra 2008. Október je Mesiacom úcty k star‰ím, preto z úcty k nim im aj v tomto
roku chceme venovaÈ pozornosÈ a stretneme sa pri malom obãerstvení.
V novembri nás ãaká prehliadka divadelného predstavenia v Bratislave. Nezabudneme ani na na‰e deti, pre ktoré budeme maÈ pripravené mikulá‰ske balíãky.
Zlatica ·kopeková, predsedníãka ZO SZËP, Foto – archív ZO SZËP

Oprava
OspravedlÀujeme sa za nesprávne uvedené meno v rubrike Potrebujú koãík v minulom ãísle Spravodaja. Správne meno narodeného dieÈaÈa je Evelin Hubeková.
Redakcia

Letné hody lákali
kolotoãmi i ‰portom

Úãastníci pobytu v Dudinciach.
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Pekná spolupráca rodiãov a ‰kôlky
Spolupráca materskej ‰koly s rodinou je dôleÏitou súãasÈou
práce ‰koly. Rodina je prv˘m uãiteºom dieÈaÈa a materská ‰kola
buduje na tomto prvotnom vzÈahu. Vzájomná spolupráca má niekoºko moÏn˘ch podôb. Úplne najzákladnej‰ia a najdôleÏitej‰ia je
spolupráca na v˘chovno-vzdelávacom procese kaÏdého dieÈaÈa
formou rozhovoru s rodiãmi. Obsah rozhovoru pritom vÏdy urãujú aktuálne situácie.
DôleÏité a ‰kolou vítané sú aj ìal‰ie aktivity rodiãov, ako pomoc pri udrÏiavaní prevádzky ‰koly, ponuka rôznych materiálov,
ktoré deti vyuÏijú pri hrách alebo pracovn˘ch ãinnostiach, besedy so zaujímav˘mi ºuìmi, pomoc pri získavaní nov˘ch pomôcok
a hraãiek, predvedenie ak˘chkoºvek schopností rodiãov. V minulom ‰kolskom roku pán Filas oboznámil deti s husºami a hrou na
nich, pani Haráková s deÈmi piekla koláãe a vyrábala postaviãky
zajaãikov zo suchej trávy, pán Kopáã nám poskladal nov˘ nábytok, pán Osusk˘ poloÏil koberec, pán Hurbaniã opravil na dvore
laviãku. Tak˘mto ochotn˘m a ústretov˘m rodiãom patrí veºké poìakovanie.
Urãite v‰ak pozorn˘m oãiam neunikla na‰a nová dvoj‰mykºavka na dvore. Z vlastnej iniciatívy ju navrhla, zabezpeãila materiál a v˘robu rodina Nelinky Rusnákovej - Ivanka a ·tefan Rusnákovci z Gozovskej ulice. Pri prevoze im pomohol Ján Hurbaniã ml.

·mykºavku pre ‰kôlkarov postavila Ivana a ·tefan Rusnákovci z Gozovskej ulice.
Veºmi si Ïeláme, aby sme tak˘chto rodiãov stretávali kaÏd˘
rok. Je veºmi dôleÏité a vzácne pre deti, aby sa v M· cítili príjemne, pretoÏe niektoré tu s nami preÏijú 8-10 hodín denne. VÏdy
nieão nové alebo iné má pre deti v˘znam. Ale je tu aj druhá strana mince. Deti totiÏ citlivo vnímajú ochotu a priateºsk˘ postoj svojich rodiãov, ão si sami odná‰ajú do Ïivota ako pozitívum pre svoj
osobnostn˘ rozvoj.
Osobitné veºké poìakovanie patrí manÏelom Rusnákov˘m
zo strany M·, ale aj zo strany ostatn˘ch rodiãov, pretoÏe toto zariadenie je urãené pre v‰etky deti.
Anna Ledníková, riaditeºka M·
Foto – Dana Ru‰inová

Mu‰ka od októbra pokraãuje

O odváÏnych námorníkoch

Dvere materského centra (MC) Mu‰ka sa
od októbra opäÈ otvoria. âakajú na nás rôzne akcie a podujatia. Naplánovaná je aj beseda so zástupcami poisÈovne Dôvera s praktick˘mi ukáÏkami prvej pomoci. V mesiacoch október - november sa môÏeme te‰iÈ
na divadielko - scénické ãítanie s názvom

Zaãína sa príbeh,
o láske a pravde,
neprávosti, krivde.
âi chce‰ a ãi nechce‰,
do rozprávky spadne‰.
Nebojte sa deti,
veì to kaÏd˘ zvládne.
Pravda a ãi klamstvo,
chudoba a bohatstvo.
Veì to v‰etko, deti,
má kaÏdé kráºovstvo.

Dve-tri prasiatka. Je súãasÈou projektu Pestúni v spolupráci s obãianskym zdruÏením
Návrat. O presn˘ch termínoch vás budeme
informovaÈ na plagátikoch a prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Barbora Hurajová,
MC Mu‰ka

Okienko v˘Ïivy ● Okienko v˘Ïivy ● Okienko v˘Ïivy ● Okienko v˘Ïivy

Zdravá desiata
Brokolicová nátierka

Strukovinová nátierka

200 g uvarenej brokolice
1 väã‰ia surová mrkva
3 strúãiky cesnaku
100 g strúhaného syru (napr.eidam)
1 PL masla (PL – polievková lyÏica)
soº, vegeta

150 g uvarenej strukoviny (fazuºa, cícer,
‰o‰ovica)
1 men‰ia cibuºa
1 strúãik cesnaku
1 PL olivového oleja
1 PL sójovej omáãky

Uvarenú brokolicu roztlaãíme vidliãkou,
mrkvu nastrúhame, cesnak prelisujeme, pridáme maslo strúhan˘ syr, soº a vegetu. Spolu premie‰ame a natierame na chlieb alebo peãivo.

V‰etko spolu zmixujeme a nátierka je hotová.
Lucia Haráková

Klárka Poláková, Ïiaãka 4. tr. Z· v Lozorne
Toto je úvodná pieseÀ divadelnej hry O odváÏnych námorníkoch, ktorú Klárka vymyslela a nacviãuje ju so svojimi kamarátmi,
aby nám ju mohla v zime odohraÈ. O presnom termíne a mieste predstavenia sa vãas
dozviete, ale uÏ dnes ste v‰etci srdeãné
pozvaní.
(dr)
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DETI A MLÁDEÎ

Umelecká ‰kola má päÈ rokov

Po letn˘ch prázdninách sa opäÈ otvorili dvere ‰kolskej budovy. V ‰kolskom roku 2008/2009 nastúpilo do 12 tried 248 Ïiakov.
Do prvého roãníka pri‰lo 26 detí, ktoré sme rozdelili na dve
prvácke triedy. Prváci a piataci sa uãia uÏ podºa novej koncepcie.
Okrem povinného ‰tátneho programu, ‰kola vytvorila svoj program, v ktorom sa prihliadalo na potreby Ïiakov, rodiãov a regiónu.

V Lozorne je 60 detí.

Aj my sme zaãali so ‰kolskou reformou. Foto – Daniela Koãková
V prvom roãníku vyuãujeme dva cudzie jazyky po dve hodiny t˘Ïdenne, pridali sme dve hodiny telocviku, teda aÏ ‰tyri hodiny za t˘ÏdeÀ. ·tvrtá hodina je pritom venovaná rozvoju prvkov
hádzanej. Pridali sme pracovné vyuãovanie a posilnili prvouku.
Aj v tomto ‰kolskom roku môÏu Ïiaci prvého stupÀa nav‰tevovaÈ ako nepovinn˘ predmet anglick˘ a nemeck˘ jazyk.
V piatom roãníku sme posilnili o jednu hodinu cudzí jazyk,
pridali sme technickú v˘chovu, slovensk˘ jazyk zameran˘ na ãitateºské zruãnosti, vedenie domácnosti a informatiku, telesnú v˘chovu a matematiku. Ostatné roãníky postupujú podºa pôvodn˘ch plánov. PopoludÀaj‰iu aktivitu Ïiakov zabezpeãujú dve oddelenia ‰kolskej druÏiny.
Veríme, Ïe nov˘ ‰kolsk˘ rok bude pre v‰etk˘ch úspe‰n˘ a prajeme Ïiakom zo ‰koly veºa radostn˘ch záÏitkov.
Ján DaÀo,
riaditeº základnej ‰koly

Umelecká ‰kola oslavuje tento rok piate v˘roãie svojej existencie. Je to aj vìaka Vám, ktor˘ch oslovila my‰lienka priniesÈ základné umelecké vzdelanie na‰im deÈom priamo do ich obcí. Tento
‰kolsk˘ rok ‰kolu nav‰tevuje 140 detí v obciach Lozorno, Zohor, Jablonové, Pernek a KuchyÀa. V Lozorne je to 60 detí. Vìaka takémuto
záujmu zo strany rodiãov a detí je jedinou obcou, kde sa vyuãujú
v‰etky odbory – hudobn˘, taneãn˘ a v˘tvarn˘!
E‰te raz Vám vìaka za Va‰u podporu a dôveru. Verím, Ïe sa
stretneme na na‰ich umeleck˘ch podujatiach.
Peter Vrbinãík, riaditeº; Foto - Autor

Otvorili sme tu v‰etky umelecké odbory.

Rodiãia pomáhajú ‰kole
Základná ‰kola zaãína v novom ‰kolskom roku e‰te viac spolupracovaÈ s rodiãmi. Rada ‰koly, ako jej iniciatívny a poradn˘ samosprávny orgán, skladajúca sa aj zo zástupcov rodiãov, má nov˘ch ãlenov. Jej úlohou je presadzovaÈ verejné záujmy a záujmy
Ïiakov, rodiãov, pedagogick˘ch zamestnancov a ostatn˘ch zamestnancov ‰koly v oblasti v˘chovy a vzdelávania. Plní tieÏ funkciu verejnej kontroly práce vedúcich pracovníkov z pohºadu
‰kolskej problematiky. V prípade kon‰truktívnych podnetov, neváhajte kontaktovaÈ niektorého z ãlenov komisie.
Druhou dobrou správou je, Ïe vìaka grantu v hodnote 40-tis.
Sk od spoloãnosti Baumit Slovensko, bude areál ‰koly obohaten˘
o nov˘ priestor v podobe altánku. Na‰ím zámerom je vytvoriÈ pre
deti a pedagógov alternatívny priestor, ktor˘ im umoÏní vyuãovanie v prírode. Veríme, Ïe sa stane aj miestom pre nácvik a prezentáciu dramatick˘ch, taneãn˘ch a hudobn˘ch aktivít. Pre scitlivenie du‰í poslúÏi aj na ãítanie poviedok a básní, hudobné koncerty, diskusné veãery so zaujímav˘mi osobnosÈami, premietanie
filmov a moÏno aj detské párty ãi rozlúãku so ‰kolou.
Realizácia projektu je moÏná vìaka pánovi riaditeºovi ‰koly
Jánovi DaÀovi, ktor˘ uvítal túto iniciatívu zo strany rodiãov, ako
aj Komunitnému centru Mu‰kát. 2004, ktoré získalo financie na
realizáciu projektu. Koncepãne sa na návrhu podieºal architekt
pán Ján Studen˘. ZároveÀ ìakujeme pánu starostovi za ústretovosÈ poskytnúÈ nemalé financie zo strany obce na dofinancovanie
projektu. V˘stavba altánku je plánovaná na október tohto roka.
Radi by sme touto cestou vyzvali rodiãov, ktorí majú záujem
finanãne (aj symbolickou sumou), prácou alebo akoukoºvek inou
formou prispieÈ k úspe‰nej realizácii tohto projektu, aby kontaktovali pána riaditeºa, prípadne poslali svoj dar na úãet Komunitného centra, ã.úãtu: 018 228 7355/ 0900 (darovaciu zmluvu vy-

stavíme). Vopred srdeãne ìakujeme! Tabuºka s menami darcov
bude umiestnená v blízkosti altánku.
Ingrid Kuchynková,
mama a ãlenka Komunitného centra Mu‰kát. 2004

PredbeÏn˘ návrh altánku.

INZERCIA
Deutsch Service – preklady a tlmoãenie z/do nemeckého jazyka
Kontakt:
Tel. ã.: +421 659 68 656, Mobil: +421 908 708 292
E-mail: slavka.srnankova@yahoo.com
900 55 Lozorno 865
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Nové obytné zóny nezvy‰ujú príjmy do rozpoãtu

a zv˘‰il sa podiel peÀazí, ktoré od neho dostávajú. NajdôleÏitej‰ie
Poãas volebn˘ch období ª. Haramiu vzniklo v obci niekoºko
v‰ak bolo, Ïe o obecn˘ch peniazoch zaãali sami rozhodovaÈ. V˘nov˘ch obytn˘ch lokalít. Lokalita Repaãka A a B za ‰trekou vzniknimkou boli financie, ktoré obec dostáva na prenesen˘ v˘kon ‰tátli podºa starostu najmä na podnet obãanov, ktorí potrebovali stanej správy, napr. ‰kolstvo. S rozhodovacívaÈ. Dovtedy tam boli zväã‰a neobrámi právomocami sa v‰ak zv˘‰ila aj zodbané zahumienky, na ktor˘ch sa uÏ
Lozorno v roku 2018 podºa starostu ªubomíra
povednosÈ volen˘ch zástupcov obãanov
zaãali stavaÈ domy. Podºa starostu sa
Haramiu:
pri nakladaní s obecn˘m majetkom a rozrozhodla obec zástavbu v tejto lokalite
„Zv˘‰i sa poãet obyvateºov. V obci bude vy‰poãtom, najmä ‰tatutára obce - starostu.
koordinovaÈ. Dala vypracovaÈ urbanis‰ia obãianska vybavenosÈ, snáì aj nejaká stredná
tickú ‰túdiu, vykúpila pozemky pre ko‰kola. Budú posilnené sluÏby. UÏ dnes totiÏ ubúda
Priemyselné parky priniesli zamestmunikácie a zaplatila aj inÏinierske
investícií do základnej infra‰truktúry a obec bude
nanosÈ a peniaze
siete. Lokalita je dimenzovaná na 90
ãoraz viac investovaÈ do skvalitÀovania Ïivotn˘ch
rodinn˘ch domov, stojí sotva polovica.
podmienok obyvateºov – verejné priestranstvá,
ëal‰ím pozitívom pre rozvoj obce
Starosta v‰ak zdôrazÀuje, Ïe obec uÏ
kultúra, ‰port a podobne.“
bolo podºa starostu to, Ïe v rokoch 1999
na investície do inÏinierskych sietí
aÏ 2002 zachytila nastupujúci záujem
nemá peniaze. O to viac ho mrzí fakt,
zahraniãn˘ch investorov a podporila vybudovanie dvoch priemyÏe len niekoºko obãanov si v tejto lokalite naozaj vyrie‰ilo svoju
seln˘ch parkov vo svojom katastrálnom území. Budovy pritom lebytovú situáciu a veºká ãasÈ predala pozemky zhodnotené z obecÏia mimo obce, ale obec získava kaÏdoroãne v˘znamné príjmy
ného rozpoãtu s veºk˘m ziskom.
do rozpoãtu dane z nehnuteºnosti. Z peÀazí z predaja pozemkov
Dohoda o v˘stavbe lokality na zaãiatku obce pri tzv. b˘valej
obec odkúpila a zrekon‰truovala budovu obecného úradu v hodme‰tianke vznikla e‰te za predchodcu ª. Haramiu. Bola splátkou
note cca 5 mil. Sk. Zaãala tieÏ investovaÈ do základnej infra‰trukdlhu, ktor˘ mala obec voãi vodohospodárom za stavebné práce.
túry. Z fondu PHARE získala 30 mil. Sk a dorie‰ila kanalizáciu
Ka‰tieº, teda me‰tianku nov˘ majiteº zbúral, av‰ak oslovení paobce, vrátane ãistiãky odpadov˘ch vôd. Priemyselné parky priamiatkari nemali podºa starostu voãi tomuto postupu nijaké námo i nepriamo zamestnávajú nezanedbateºn˘ poãet obyvateºov
mietky. V poslednom období vznikli e‰te lokality Trávniky na konLozorna, ãím sa zv˘‰ila aj ich kúpna sila.
ci Zvonãínkej ulice a ãoraz intezívnej‰ie sa buduje aj lokalita Ohrádky pod priehradou.
Investície do rekon‰trukcií
Doteraj‰í prílev obyvateºov obce
nezmenil podºa starostu nijako v˘raz....a
podºa
Miroslava
Hurbaniãa,
predsedu
koV˘znamn˘mi investíciami obce bone ich poãet okolo 2800. Navy‰e ani
li aj nové chodníky, cesty, ale i rekon- misie pre v˘stavbu a dopravu:
nijako inak v˘razne sa ich prítomnosÈ
„Predstavujem si ho ako obec, ktorá je vzo- neprejavila. Starosta v‰ak upozorÀuje,
‰trukcia vodovodnej siete, ãi budov ‰koly
rom
pre
ostatné
obce
na
Slovensku
a
to
vo
v‰eta ‰kôlky, ktoré od ‰tátu získala v zlom
Ïe sa z roka na rok zvy‰ujú v˘davky
technickom stave. Peniaze od ‰tátu, pri- k˘ch smeroch. Obãianska vybavenosÈ, bezpeã- obce na údrÏbu verejn˘ch priestrantom obec dostáva len na zabezpeãenie nosÈ, kultúrny a ‰portov˘ Ïivot, ‰kolstvo, sluÏby stiev. Je preto nevyhnutné, aby ºudia,
vyuãovania. ·kôlka sa zrekon‰truovala obãanom - to v‰etko na vysokej úrovni. Ale tieÏ fi- ktorí v obci b˘vajú, mali tu aj trval˘ pokompletne, v ‰kole obec prerobila ko- nanãne silnú, stabilnú a nezávislú obec s obãanmi, byt. Len tak môÏe dostaÈ Lozorno od
tolÀu, opravila strechy a vymenila ok- ktorí majú vysok˘ stupeÀ povedomia o ochrane ‰tátu podielové dane za v‰etk˘ch svoná. Ch˘ba uÏ len fasáda. Obec tieÏ upra- Ïivotného prostredia.“
jich obyvateºov. V opaãnom prípade idú
vila klub dôchodov, strechu poÏiarnej
podielové dane do miest, kde v skutoãzbrojnice a najmä ‰portov˘ areál. Financovala to najmä z vlastnosti títo ºudia neb˘vajú, sluÏby miestnej samosprávy v‰ak auton˘ch zdrojov, nieão z európskych fondov. Aktuálnou investíciou
maticky oãakávajú tu.
z obecného rozpoãtu je rekon‰trukcia obecnej ‰koly na kultúrne
centrum, ktorá by mala byÈ ukonãená v júli 2009. (Viac o nej sme
Rozvoj podºa dvoch plánov
priniesli v Spravodaji - Marec 2008, pozn. redakcie)
Rozvoj obce sa podºa ª. Haramiu riadi Plánom hospodárskePriemysel dominuje
ho a sociálneho rozvoja na roky 2008 - 2014 a územn˘m plánom
obce do roku 2016. Úloha starostu a obecného zastupiteºstva
V Lozorne v minulosti prevaÏovalo najmä poºnohospodárstvo
v Àom je podºa neho najmä koordinovaÈ ich plnenie. NajdôleÏia remeslá. Dnes v Àom dominuje priemysel a sluÏby, ão je podºa
tej‰ie pre rozvoj obce je v‰ak podºa starostu to, aby ho podporostarostu dobr˘m trendom, lebo dávajú prácu mnoh˘m LozorÀavalo ão najviac obyvateºov obce. Plán nie je nemenn˘ a prironom. Turistick˘ ruch sa podºa neho rozvíja prirodzene bez potredzene sa môÏe aktualizovaÈ, ak si to situácia v obci vyÏiada. Ale
by ho nejako koordinovaÈ zo strany obce.
opäÈ len ak sa obãania so zmenami stotoÏnia.
Dana Ru‰inová

Doteraz sa rekon‰truovalo a budovala infra‰truktúra
Lozorno sa na prelome tisícroãí zveºadilo a vo vybavení inÏiniersk˘mi sieÈami
sme predstihli aj niektoré men‰ie mestá.
Vybudovali sme mnoho:
• dokonãili sme ãistiãku odpadov˘ch vôd,
• vybudovali sme kanalizáciu v celej obci,
• pokraãovali sme v budovaní obecného
vodovodu,
• dokonãilili sme plynofikáciu obce,
• za ‰trekou v ãasti Repaãka boli otvorené
nové ulice,
• podobne v ãasti b˘valej Me‰tianky a na
dne‰nej Slneãnej,
• po tom, ão obec v re‰titúciách pri‰la o budovu obecného úradu, musela ju znova
odkúpiÈ a zrekon‰truovaÈ,
• po povodni v roku 1999 bolo znovu upravené naru‰ené koryto Suchého potoka,

vybudované dve nové lávky, opravené
po‰kodené mosty,
• priebeÏne sme robili nové asfaltové povrchy miestnych komunikácií,
• opravili sme strechu na Dome smútku
a vydláÏdili chodníky na cintoríne,
• opravilili sme strechu na PoÏiarnej zbrojnici,
• vybudovali sme park a detské ihrisko v
Kozinci,
• v‰etky ulice dostali názvy,
• v˘menili sme pouliãné osvetlenie,
• na niektor˘ch uliciach boli vybudované
chodníky,
• bol vypracovan˘ územn˘ plán obce
a urãite toho bolo e‰te viac.

ho rozpoãtu a schválenie obecn˘mi poslancami. Projekty boli financované z viacer˘ch zdrojov. Hlavne z obecného rozpoãtu, z fondu PHARE, zo ·tátneho fondu
Ïivotného prostredia, zo ·tátneho fondu rozvoja b˘vania, z fondov EÚ a in˘ch zdrojov. Ku kaÏdej finanãnej dotácii obec musela prispieÈ urãen˘mi vlastn˘mi zdrojmi.
Obec si na väã‰ie akcie niekoºkokrát zobrala úver, ktor˘ vÏdy splatila. Podklady
pre získanie financií z rôznych fondov vypracoval väã‰inou obecn˘ úrad pod vedením starostu obce, na ktorom zostala úloha financie zohnaÈ. Stavby sa rodili pod
dohºadom starostu a poslancov. Sú urãite
prínosom pre Ïivot na‰ich obyvateºov.

Na zaãiatku kaÏdej stavby bol investiãn˘ plán obce, zaradenie akcie do obecné-

Anton Jáno‰, ãlen stavebnej komisie
v rokoch 1994 - 2006
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Rozvoj obce oãami odborníkov ● Rozvoj obce oãami odborníkov ● Rozvoj obce oãami odborníkov

Lozorno potrebuje víziu
·iroká diskusia by mala priniesÈ odpoveì na otázku: „âo robí Lozorno Lozornom?“ A to potom popri rozvoji chrániÈ.
Oslovili sme troch LozorÀanov – odborníkov s témou rozvoja obce. Veºmi ochotne odpovedali Ing. Marian Bele‰, autorizovan˘ projektant (MB), Ing. Akad. Arch. Ján Studen˘ – architekt (JS) a Ing. Arch. Juraj Rybárik – architekt.
Ako by mala samospráva postupovaÈ pri rozvoji obce?
MB: Rozvoj obce charakterizuje spektrum daností ako kultúrno-spoloãenské a historické tradície, vzdelanosÈ, geografická poloha, ekonomické moÏnosti. Ak chce niekto pracovaÈ ako poslanec, mal by sa s nimi oboznámiÈ, aby jeho rozhodnutia boli v prospech obãanov. Spolupráca s odborníkmi je nevyhnutná, ale nie
jednostranná. Názory obãanov-voliãov treba dopæÀaÈ názormi architektov, historikov, demografov, miestnych zamestnávateºov.
JS: Plán rozvoja obce je zloÏitá vec a vyÏaduje odbornosÈ. Urãuje budúce funkcie jednotliv˘ch území, dopravné napojenie, zeleÀ, ochranu Ïivotného prostredia a podobne. Hlavn˘m koordinátorom pri jeho tvorbe je architekt – urbanista. V˘sledn˘ dokument ako územn˘ plán obce (ÚPO) sa periodicky doplÀuje.

Úprava koryta Suchého potoka v 80-tych rokoch.
Aká je pri tom úloha samosprávy
MB: Dominantná. Jej povinnosÈou je neustále dbaÈ na optimálny rozvoj obce. Ale musí samozrejme vychádzaÈ z väã‰inového názoru svojich voliãov.
JS: Starosta vystupuje ako objednávateº spolu s miestnym zastupiteºstvom ako poradn˘m orgánom. Definuje zámer, spolupracuje na tvorbe zadania, pripomienkuje jednotlivé etapy projektu
a dohliada na ich plnenie. Voãi obyvateºom vystupuje ako sprostredkovateº, vysvetºuje a podáva informácie a sprístupÀuje metodiku, ktorá je laikom ãasto vzdialená. Je garantom celej akcie. Voºba kvalitn˘ch ºudí do zastupiteºstva je pritom základ. Prostredníctvom nich sa potom dá staviÈ na kvalitn˘ch odborníkov. Netreba sa pritom báÈ osloviÈ viac subjektov a vybraÈ si.
Na ako dlho sa obvykle tak˘ rozvoj plánuje?
MB: Rozvoj obce je strategická ãinnosÈ. Akú podobu by mala
maÈ obec povedzme o 15 - 30 rokov. Mal by byÈ v súlade s väã‰inov˘m názorom voliãov. NemoÏno v‰ak zabúdaÈ aj na aktuálny
rozvoj obce. Napríklad v Lozorne je problematická ÈaÏká nákladná doprava miestnych firiem cez obytnú zónu. Veºkolepé plány aÏ
dvojice obchvatov akoby ustúpili inému záujmu.
JS: Závisí od veºkosti obce a stupÀa rozvinutosti, v zásade minimálne na 15 rokov. TieÏ je v Àom moÏné konkretizovaÈ úlohy krátkodobé, strednodobé a dlhodobé s v˘hºadom aj na viac desaÈroãí.
Má zmysel uvaÏovaÈ aj o konkrétnom kvalitatívnom rozvoji
obce? Malo by sa vychádzaÈ z jej tradiãného zamerania a rozvíjaÈ ho, alebo je moÏné ho meniÈ, ãi doplniÈ nieãim úplne nov˘m?
MB: Je to jedna z hlavn˘ch úloh zastupiteºstva a starostu.
VÏdy treba braÈ na zreteº danosti obce a názor obãana. Ak sa na-

príklad obãania rozhodli ÏiÈ v obci s istou tradíciou, históriou, veºkosÈou a ak sa kvôli tomuto prisÈahovali noví LozorÀania, tak je
neÏiaduce povedaÈ, Ïe urobíme z Lozorna mesteãko alebo polopriemyselnú zónu. Treba rozvíjaÈ my‰lienku: „Preão je Lozorno
Lozornom?“.
JS: Urãite áno. Tieto trendy sú ãoraz viditeºnej‰ie v praxi, hlavne v rozvinut˘ch regiónoch. Pre takéto programy sú dostupné aj
podporné fondy. Treba si uvedomiÈ miestne priority a takisto
územn˘ plán by mal daÈ obci akúsi víziu, ktorou môÏe byÈ aj konzervatívna ochrana kvality Ïivota.
Malo by rozrastanie sa obce nadväzovaÈ na jej kvalitatívne
zmeny alebo staãia poÏiadavky na v˘stavbu domov (rodinn˘ch,
obytn˘ch), priemyseln˘ch zón, in˘ch stavebn˘ch objektov a podobne?
MB : Zmena kvantity musí priniesÈ lep‰iu kvalitu, inak to nemá
pre terajÊích obyvateºov Lozorna zmysel.
JS: Urbanistické ‰túdie, ako dodatky územného plánu by mali
zah⁄ÀaÈ nielen rie‰ené územie, ale dopad jeho zmien na okolie
a obec. Záujmom obyvateºov obce je samozrejme kvalita, ale tá
sa môÏe diaÈ rôznym spôsobom. MôÏe ním byÈ aj roz‰írenie intravilánu, ale nie na úkor pôvodn˘ch hodnôt.
Ako je na tom Lozorno v porovnaní s optimálnym prístupom?
MB: Lozorno je krásna dedina na úpätí Karpát, ktorá má obrovské ekonomické moÏnosti. Optimálnym v˘vojom je zabezpeãiÈ práve pre obãanov ão najlep‰í predpoklad kvalitného Ïivota.
Nie kaÏdá obec je na tom tak dobre ako Lozorno. To si treba váÏiÈ. Je v‰ak otázne, ãi obrovsk˘ kvantitatívny rozvoj obce prinesie
zv˘‰enie kvality pre dne‰n˘ch obyvateºov. Navrhujem napríklad
väã‰ie zameranie na turistické podnikanie, ão môÏe byÈ len na
prospech a je aj v súlade s rozvojom hotelov˘ch a re‰tauraãn˘ch
zariadení. Ale v prvom rade je potrebné zachovaÈ a zv˘razniÈ turistické zaujímavosti, ktoré tu máme, najmä krásnu prírodu. Mám
pocit, Ïe Lozorno zaostáva za optimálnym prístupom ãasto uprednostÀovaním lobistick˘ch záujmov bez predbeÏného kontaktovania sa s odborníkmi a poznania názoru ºudí Ïijúcich v danej lokalite.
JS: Je zvykom na danú tému vypísaÈ anketu, pomocou ktorej
sa získa prehºad o záujmoch obyvateºov obce a ich vzÈahu k projektu. Tieto sa potom snaÏí spracovateº zapracovaÈ.
(dr)
Foto – archív OÚ Lozorno
Na Lozorno vpl˘va blízkosÈ Bratislavy, ktorá sa prudko rozvíja. Mnoho ºudí z mesta objavilo ãaro b˘vania na vidieku. Ja
som sa s rodinou presÈahoval do Lozorna pred 10 rokmi. Na plochách medzi obcami pri Bratislave vyrastajú dokonca „sídliská“
rodinn˘ch domov. Dôsledkom tohto v˘voja je, Ïe poãet obyvateºov aj Lozorna rastie a bude rásÈ oveºa r˘chlej‰ie ako doteraz.
Obecné zastupiteºstvo by v diskusii s obãanmi malo sformulovaÈ víziu o na‰ej obci - aké by Lozorno malo byÈ, aby sa
nám tu dobre Ïilo, ãoho sa nechceme vzdaÈ a ão nám e‰te
ch˘ba. Táto vízia by sa premietla do územného plánu obce.
Hoci Lozorno uÏ územn˘ plán má, nesmie sa staÈ „zabetónovan˘m“ dokumentom. Na neustále sa meniace potreby ºudí
musí reagovaÈ a musí tieÏ urãité veci predvídaÈ a stanoviÈ, ako
napríklad dopravnú sieÈ, predpokladan˘ rast poãtu obyvateºov.
Moja predstava je, Ïe sa treba konsenzom pokúsiÈ urãiÈ, ão
robí Lozorno Lozornom. Mali by sa vymedziÈ priestory „posvätné“ pre obec, ktoré urãujú jej charakter (génius loci), a ktoré, ak sa zastavajú alebo príli‰ zmenia, Lozorno uÏ nebude Lozornom. A to asi nechce nikto nás. Z tohto pohºadu potom
doplniÈ, prípadne korigovaÈ existujúci územn˘ plán.
Obecné zastupiteºstvo je kompetentné na zabezpeãenie
tohto procesu. Je potrebné, aby si vytvorilo tím odborn˘ch poradcov a systém komunikácie s obãanmi, ktorí majú záujem
o budúcnosÈ obce (napríklad permanentne aktualizovaná webstránka), aby získané podnety mohli byÈ fundovane posúdené
a spracované.
Ing. Arch. Juraj Rybárik
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„Slneãn˘ svet“ je skvalitnením pôvodnej dediny
V Lozorne v lokalite Záhumenice je vyãlenená v˘znamná plocha na v˘stavbu novej obytnej skupiny. Jej návrh dostal pomenovanie „Slneãn˘ svet“. Obec ãaká na nov˘ch obyvateºov, stojí pred
v˘znamn˘mi zmenami svojho Ïivota. Diskusie na tému budúcnosti
sú preto opodstatnené a aktuálne.
Vyspelé krajiny Európy deklarujú nové v˘vojové tendencie
b˘vania. ªudia sa vysÈahovávajú z veºk˘ch miest za vy‰‰ími hodnotami Ïivotného prostredia, ãím vznikajú prímestské aglomerácie tzv. polovidieckeho typu. Tento proces neúprosne oslovil aj
Bratislavu s jej gravitaãn˘m sídeln˘m okolím. Aj Lozorno sa stalo tak˘mto miestom a jeho samospráva neodkladne k tomu hºadala svoje stanovisko. Má jasnú ideu – spojiÈ príchod nov˘ch obyvateºov s ão najpozitívnej‰ím príspevkom pre rozvoj obce. Dedina sa premení, prekoná stres z nov˘ch zmien a v˘sledkom bude
ekonomick˘ rast, teda bohat‰ia obec, väã‰ia ponuka sluÏieb a Ïivotaschopnej‰ia obec a nové kultúrne aktivity, ktoré ju urobia príÈaÏlivej‰iou.
Na prvom mieste stojí sociologick˘ aspekt spoluÏitia domácich s nov˘mi obyvateºmi. Ukázalo sa, Ïe spoluÏitie je moÏné, ak
si noví obyvatelia Lozorna osvoja vidiecky spôsob Ïivota. Ich poãet treba limitovaÈ optimálnym pomerom k star˘m. Mobilita nov˘ch obyvateºov sa nesmie napæÀaÈ na úkor kºudu a pokoja pôvodnej dediny. Tieto poÏiadavky sa stali základom návrhu obytnej skupiny na vstupnom okraji dediny a návrh ich splnil na úrovni urbanistického konceptu usporiadania a umiestnenia obytnej
skupiny, ako aj na úrovni architektúry, jej obrazu a v atmosfére jej
prostredia. Umiestnenie obytnej skupiny dáva dôraz na jej organické zaãlenenie do organizmu pôvodnej dediny.
ZachovaÈ vidiecky ‰t˘l Ïivota
Anal˘za územného plánu obce ukázala, Ïe navrhnuté stavebné pozemky vo vnútri zástavby nemajú schopnosÈ uplatnenia
a vyuÏitia väã‰ieho vstupného kapitálu. V˘stavba navrhovanej
obytnej skupiny v sústredenej forme umoÏÀuje dosiahnuÈ komplexnosÈ jej technického a dopravného vybavenia . Tento vstup investiãného kapitálu do obce zabezpeãí oãakávan˘ efekt jej rozvoja, vznikne „hotové“ obytné prostredie.
Vyspelá Európa stále viac obdivuje hodnoty spolunaÏívania

a tomu podriaìuje formovanie prostredia. Vidiek je pojmom odmietajúcim odcudzovanie sa ãloveka ãloveku, je víziou lep‰ieho
Ïivota. Zámerom obytnej skupiny je osloviÈ nielen nov˘ch obyvateºov ale aj pôvodn˘ch, ão znamená novú kvalitu ich Ïivota
najmä formou vy‰‰ej úrovne sluÏieb. Nová obytná skupina „donesie“ do obce pridruÏené centrum nov˘ch spoloãensk˘ch kontaktov. Jej súãasÈou sú nové zariadenia obãianskej vybavenosti pre
celú obec. Záväzkom nov˘ch obyvateºov je b˘vaÈ a stavaÈ domy
„otvorené“ pre vzájomné spolunaÏívanie, vyluãuje sa b˘vanie za
vysok˘mi múrmi. Nová obytná skupina vytvára diferencované
podmienky b˘vania v poloverejn˘ch zoskupeniach - v˘stavbu domov na otvoren˘ch a uzatvoren˘ch uliciach. Vidiecky ‰t˘l Ïivota
tu získava individuálne prejavy v pozícii domu. Noví obyvatelia
si tu nájdu svoj domov ‰it˘ na svoju mieru spolunaÏívania.
Lozorno má identitu v architektúre
Tento kultúrno-historick˘ odkaz je zaväzujúci, urãuje stavebnú reguláciu v˘stavby obytnej skupiny. Odkaz historického pôdorysu pôvodného sídla pripomína návrh usporiadania nov˘ch
ulíc a tieÏ „povinnosÈ“ stavaÈ domy v duchu vidieckosti, domy so
strechami. Návrh chápe vidieckosÈ ako modernú tému architektúry, ako tému pre umelecké interpretácie vÏdy s podmienkou citu
pre vytváranie harmonického prostredia ulice. VidieckosÈ umocÀuje emócia rodinn˘ch domov „utopen˘ch“ v zeleni s v˘razn˘mi
vizuálnymi priehºadmi do krajiny.
Slneãn˘ svet je in‰piratívnym logom návrhu a symbolom
usporiadania obytnej skupiny, slnko stredobodom magick˘ch lúãov, obytná skupina so slnkom spoluÏitia. Prianím investora Royal
Invest Slovakia a.s., Bratislava a autorov návrhu zo spoloãnosti
Ateliér domova s.r.o, Bratislava je pre obyvateºov vytvoriÈ prostredie s teplom príjemného a in‰piratívneho domova.
Návrh stojí na zaãiatku svojej cesty, jeho idey sa vybrúsili v diskusiách, projekt musí dorie‰iÈ rad ìal‰ích úloh. Návrh sa vydal na
cestu pochopenia jeho zámerov, základn˘m je súlad podnikateºsk˘ch záujmov investora s verejnoprospe‰n˘mi záujmami obce.
Súlad odlieva spoloãné presvedãenie, Ïe ide o správnu vec.
Prof. Michal ·arafin,
vysoko‰kolsk˘ pedagóg na Fakulte architektúry STU a autor návrhu
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Ako by malo vyzeraÈ Lozorno v roku 2018?
Mojím prianím je dedinka, ktorá nestratila svoj dedinsk˘ charakter, Ïije sa v nej pokojne a spokojne, k ãomu prispieva hlavne
mnoÏstvo moÏností pre kultúrny rozvoj. Ak sa pozriem reálne do
budúcnosti, Lozorno svoj dedinsk˘ charakter stráca a premieÀa sa
na malé, útulné, prijemné mesteãko, atraktívne pre nov˘ch „vidieãanov“.
Obãan
Napríklad aj tak, Ïe termin verejnej diskusie organizovanej za
úãelom získania pripomienok a spätnej väzby od obyvateºov Lozorna ku kvalite Ïivota v obci a teda aj k územnemu plánu nebude o 14:00 v ãase prázdnin.
ªubo‰ TvrdoÀ
Obec s vybudovan˘mi sluÏbami tak, aby si ãlovek nemusel braÈ
dovolenku, keì potrebuje nieão vybaviÈ. Obec, v ktorej aj dospievajúca mlaì nájde veãer zaujímavú zábavu a myslí aj na maliãk˘ch napríklad vybudovan˘mi ihriskami (jedno je málo). Obec,
ktorá dokáÏe vyuÏiÈ prírodné krásy na rozvoj oddychovo-rekreaãn˘ch zón.
Obãanka

koºvek inde) - typicky dedinské a pritom moderne vybavené, ãisté, upravené, pekné so ‰irokou ‰kálou sluÏieb a s moÏnosÈou dobrého kultúrneho a ‰portového vyÏitia. A z toho potom bude vypl˘vaÈ aj spokojnosÈ a pohoda obyvateºov. A môj mal˘ sen: s vlastnou pekárÀou.
Helena Drobná
V Lozorne sa super Ïije. UÏ teraz je na‰a obec na dosÈ dobrej
úrovni, stále sa nieão buduje a sme v popredí na rozdiel od in˘ch
obcí. Na‰ím Ïelaním je aby sa zachoval ráz obce s postupn˘m prirodzen˘m prírastkom obyvateºov a adekvátne k tomu sa prispôsobovalo v‰etko ostatné. Postupne zlep‰iÈ na‰e ‰kolské zariadenia,
ãistotu okolia a podporovaÈ ‰portové organizácie, ktoré sa snaÏia
deti viesÈ k inému spôsobu Ïivota.
Ada a Libor

Dúfame, Ïe v roku 2018 uÏ nebudú v Lozorne darebáci, ktorí si
myslia, Ïe podpáliÈ kontajnery na separovan˘ odpad je zábava,
skoro taká, ako niãiÈ jediné detské ihrisko v Lozorne. Îe Lozorno
bude bezpeãné, ãisté a príjemné miesto pre Ïivot.
Rodina ·paãeková
Prijali by sme si men‰í dom sluÏieb, aby sme nemuseli chodiÈ s maliãkosÈami do Bratislavy, prípadne predajne aj s in˘m tovarom ako
potraviny.
Rodina Valachová
Tak trochu ako tie rakúske dedinky v oblasti Salzburgu (alebo kde-

Ilustraãné foto.
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Karpatská potrebuje chodník
Karpatská ulica sa nachádza v hornej ãasti obce. OdkláÀa sa z Hlavnej ulice a privedie nás k vodnej nádrÏi. Práve preto je znaãne frekventovaná. Jazdia po nej nákladné
i osobné autá. Okrem obyvateºov tejto ulice je prístupovou
trasou pre rybárov, turistov, cyklistov a náv‰tevníkov Mal˘ch Karpát, ktorí sem prichádzajú za oddychom a relaxom.

Asfaltová komunikácia je lemovaná z obidvoch strán
obrubníkmi, ktoré zachytávajú a zároveÀ odvádzajú daÏìovú vodu do ‰achty na zaãiatku ulice. Îije tu pomerne
viac star‰ích Ïien, ktor˘m manÏelia zomreli. Navzájom sa
nav‰tevujú a pomáhajú si. I star‰ie rodinné domy na tejto
ulici sú opravené a zrekon‰truované.
âo by si obyvatelia Karpatskej ulice najviac priali?
„Chodník! AspoÀ z jednej strany,“ zhodli sa viacerí.
Chodník pre pe‰ích by bol bezpeãnou trasou pre mamiãky
s koãíkmi alebo pre t˘ch, ktorí potrebujú, ãi jednoducho rad‰ej chodia pe‰o ako autom.
Vlasta Hubková
Foto – autorka

Energetická poradÀa ● Energetická poradÀa ● Energetická poradÀa ● Energetická poradÀa ● Energetická poradÀa

SvieÈte podºa potreby
VÏdy je dosÈ príleÏitostí dokázaÈ
um˘vaním okien, ãistením osvetºovacích telies, lustrov a lámp, Ïe aj tu sú
moÏnosti úspor, ktoré sa dajú dosiahnuÈ
naozaj s ºahkosÈou. V‰etko sa totiÏ ‰piní a ak sú to zdroje svetla, ich úbytok
vo v˘kone môÏe byÈ aÏ 20%. My Ïeny
„3E“ ekonómky, ekologiãky a energetiãky svojich domácností, udrÏujeme
samozrejme ãisté okenné sklá pre ão
najlep‰í prestup denného svetla. A ak
uÏ potrebujeme umelé svetlo, vÏdy zvaÏujeme, kedy ho môÏeme ão najskôr
vypnúÈ - vonku sa rozjasnilo a svieti
slnko, je ãas ísÈ spaÈ, v‰etci odi‰li z izby
a je ‰koda bezdôvodne svietiÈ, vyhorela
Ïiarovka a treba novú.
ÚãinnosÈ svietidiel ãasom klesá. Pri
klasick˘ch Ïiarivkách (trubiciach) ide
o pokles na cca 70% z pôvodnej hodnoty. Obdobne je to aj pri nov˘ch typoch kompaktn˘ch Ïiariviek. Nesvietiaca trubica e‰te neznamená, Ïe sa nespotrebúva prúd!
V posledn˘ch rokoch sa uvádza, Ïe
jedna domácnosÈ spotrebuje na osvetlenie asi 12 % z celkovej spotreby

elektriny, ão sa nezdá veºké ãíslo. Osvetlenie sa v‰ak v zimnej energetickej
‰piãke v sústave ‰tátu podieºa spotrebou 25 - 30 %.
HospodárnosÈ osvetlenia spoãíva
v tom, Ïe s ão najmen‰ím vynaloÏením
energie a nákladov dosiahneme potrebné mnoÏstvo a kvalitu svetla a t˘m
vytvoríme podmienky pre v‰etky ãinnosti a zrakovú pohodu. Úãelné vyuÏívanie svetla znamená, Ïe osvetºujeme iba tam, vtedy a tak ako je potrebné. NesvieÈme teda na takom mieste
s takou intenzitou, ktorá nie je nutná. Pri
ãinnosti, ktorá v‰ak vyÏaduje vy‰‰iu
intenzitu osvetlenia, netreba na kvalite ‰etriÈ. Osvetlenie musí spæÀaÈ poÏiadavky na mnoÏstvo svetla, rozloÏenie
jasu, farbu svetla, na smer denného toku a podobne. Ináã skonãíme v rukách
oãného lekára.
O hospodárnosti umelého osvetlenia rozhoduje aj voºba zdroja osvetlenia a jeho regulovateºnosÈ. Vymenovanie predností za a proti trhom ponúkan˘ch progresívnych zdrojov osvetlenia
od Ïiarovky (má len 6 %-nú úãinnosÈ)

aÏ po halogénové zdroje, by bolo na
dlh˘ ãlánok. Za pov‰imnutie v‰ak stojí, Ïe nová elektronická generácia úsporn˘ch svietidiel má ÏivotnosÈ asi
5000 hodín, ão je ‰esÈnásobok Ïivotnosti normálnej Ïiarovky. Av‰ak spotreba je o 80 % men‰ia a vy‰‰ia nákupná cena sa r˘chlo vráti.
Na kvalitu osvetlenia má vplyv farba aj ãistota v‰etk˘ch svetelne aktívnych plôch. âiniteº odrazu stien, stropov bielej farby je 0,75 - 0,90, k˘m pri
tmav‰ej farbe ako tmavo‰edá len 0,15
- 0,35.
Zapamätajme si, Ïe najhospodárnej‰ie sú priame svietidlá, ktoré pouÏívame pre intenzívne miestne osvetlenie
nároãnej‰ích ãinností. Nepriame osvetlenie je menej hospodárne a pouÏíva
sa skôr kvôli efektu. Pre celkové osvetlenie a na vytvorenie optimálnej pohody sú vhodné zmie‰ané svietidlá (sveteln˘ tok je rovnomerne rozdelen˘ smerom nahor k stropu i dole na pracovnú
plochu).
Valéria Folt˘nová,
poradkyÀa
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Kontrola tu funguje aj mimo mÀa,

tvrdí Jozef JavÛrek (63), hlavn˘ kontrolór obce Lozorno. V tejto
profesii pôsobí uÏ dvanásty rok. Sprvu v meste, neskôr v obci.
DohliadaÈ na finanãné toky na dedine je podºa neho ºah‰ie ako
v meste. Politika do nich väã‰inou nezasahuje a kontrola verejnosti i samokontrola orgánov obce je oveºa silnej‰ia. Neznamená to
v‰ak, Ïe nemá ão robiÈ. SnaÏí sa upozorÀovaÈ na moÏné nezrovnalosti v obecn˘ch financiách a odstraÀovaÈ ich. Za veºk˘m mnoÏstvom jeho krokov sa skr˘vajú podnety od obãanov. Cel˘ Ïivot
zasvätil financiám, preto ho práca obecného kontrolóra uÏ roky
baví.
Ako sa ãlovek z bratislavskej Karlovej Vsi stane hlavn˘m kontrolórom Lozorna?
V roku 2003 hºadala obec hlavného kontrolóra. Pri‰iel som na
odporúãanie a zostal.
Predstavte sa nám trochu, prosím.
Vy‰tudoval som vysokú ‰kolu ekonomickú. Po 25 rokoch pôsobenia v bratislavskom podniku v˘poãtovej techniky Datasystem
som odchádzal z postu ekonomického námestníka. Pracoval som
ìalej ako ekonomick˘ a daÀov˘ poradca. Od roku 1996 som pre‰iel do komunálnej politiky ako hlavn˘ kontrolór v Karlovej Vsi.
Popritom som pôsobil aj v riadiacich orgánoch ZdruÏenia hlavn˘ch kontrolórov Slovenska.
S manÏelkou Martou, kniÏnou redaktorkou máme syna Petra
(42), ktor˘ je novinárom v t˘Ïdenníku Îurnál a dcéru Barbaru
(37), pracujúcu v banke v USA. Vo voºnom ãase sa venujem najmä turistike, rád hrám ‰ach a lú‰tim sudoku.
Ak˘mi Ïivotn˘mi hodnotami sa riadite?
Poviem to takto. Napriek moÏnostiam, ktoré som mal, vÏdy som
sa snaÏil ÏiÈ tak, aby som si, obrazne povedané, mohol aj v krãme
sadnúÈ chrbtom ku dverám.
âo je náplÀou Va‰ej práce tu Lozorne?
Príchodom sem som sa vzdal práce v Karlovej Vsi. Sledujem
úãtovníctvo obecného úradu a organizácii zriaden˘ch obcou.
UpozorÀujem na nedostatky, ktoré by mohli byÈ postihnuté ‰tátnymi kontroln˘mi orgánmi a spoloãne sa ich usilujeme odstraÀovaÈ.
Mojím prístupom v kontrolnej ãinnosti je pôsobiÈ v prvom
rade preventívne. Rad‰ej upozorním na moÏné problémy, ako by
som ich nechal narásÈ a potom uÏ len postihoval. Nakoniec ide
o to, aby úãtovníctvo obce bolo v súlade so zákonmi a obecn˘m
rozpoãtom. Aby bolo moÏné obec aj rozvíjaÈ a nielen financovaÈ
jej beÏné potreby.
Sledujem tieÏ dodrÏiavanie v‰eobecn˘ch záväzn˘ch nariadení a ìal‰ích právnych predpisov orgánmi obce a jeho organizáciami.
Preão ste sa stali obecn˘m kontrolórom? Beriete za to aj odmenu?
Cel˘ Ïivot som pracoval s financiami, no väã‰inou som stál na
strane kontrolovaného. Svoje skúsenosti s kontroln˘mi ogánmi
som vyuÏill sprvu v daÀovom poradenstve a neskôr som sa rozhodol zuÏitkovaÈ ich v komunálnej politike. Dostávam plat, ktor˘
mi vypl˘va zo zákona o obecnom zriadení. Schvaºuje ho obecné
zastupiteºstvo. V Lozorne pracujem na tretinov˘ úväzok.

Pracujete aj inde? Podºa zákona môÏete túto funkciu vykonávaÈ aj vo viacer˘ch obciach?
Nie, pracujem len v Lozorne.
Ako sa tvorí rozpoãet obce?
Pomáham pri tvorbe obecného rozpoãtu, ktor˘ sa pohybuje
okolo 40 miliónov korún roãne. Tri ‰tvrtiny z neho idú na beÏné,
teda fixné v˘davky, najmä na ‰kolstvo. Zhruba 40 % zo zvy‰ku,
teda z kapitálov˘ch v˘davkov, sa kaÏdoroãne investuje do rozvoja. Rozpoãet sa tvorí na základe zákona o rozpoãtov˘ch pravidlách územnej samosprávy. Zaãiatkom októbra vyzveme poslancov, aby v komisiách pripravili finanãné poÏiadavky na rozpoãet.
Tie po diskusii zakomponujeme do rozpoãtu. Zaãiatkom novembra
dávame návrh rozpoãtu na verejnú diskusiu. Na novembrovom
zasadaní ho poslanci schvaºujú.
Ako je rozpoãet na‰ej obce spravovan˘ v porovnaní s in˘mi
obcami?
Rozpoãet obce je vyváÏen˘. Ak zostanú prebytky z beÏn˘ch
v˘davkov, presúvajú sa do kapitálov˘ch. E‰te nikdy, ão som tu, sa
nestal opak. Obec za tento ãas brala len raz úver na nákup areálu b˘val˘ch kasární vo v˘‰ke 3,5 mil. Sk. Minul˘ rok obec úver
splatila a predáva ich za cca 8 mil. Sk
Ako sa bude vyvíjaÈ rozpoãet obce v najbliÏ‰ích rokoch?
Oãakávam útlm kapitálov˘ch v˘davkov. V poslednom období
sa do rozvoja dalo dosÈ veºa obecn˘ch peÀazí, napríklad kultúrne
centrum, hoci tam e‰te stále veríme v spolufinacovanie z Nórskeho finaãného mechanizmu. Obec by potrebovala pribrzdiÈ v t˘chto v˘davkoch a trochu sa finanãne posilniÈ.
Ako sa Vám spolupracuje s poslancami a starostom?
T˘m, Ïe som nezávisl˘, teda, Ïe plat mi urãuje zákon a nemám tu nijaké väzby, rodinu, dom, pozemok, moje odporúãania
sa berú do úvahy. Sme dokonca v ‰tádiu, Ïe skôr, ako sa obec pustí do aktivít, zásadne ovplyvÀujúcich v˘davkovú ãasÈ rozpoãtu,
sú prekonzultované so mnou.
Na dedine neovplyvÀuje jej chod politika. Tu fungujú rodinné, susedské i záujmové vzÈahy, ão kontrolórovi zjednodu‰uje
prácu. Na druhej strane ich musí re‰pektovaÈ v záujme funkãnosti
dediny. Rozhádaná obec je totiÏ nefunkãná. FunkãnosÈ je nevyhnutnou podmienkou pre jej existenciu a rozvoj. Ak si budú ºudia
robiÈ prieky, doplatia na to v‰etci, lebo sa nebude daÈ niã urobiÈ.
Navy‰e vzájomná kontrola a samokontrola je oveºa intenzívnej‰ia na dedine, ako v meste a funguje aj mimo mÀa. TakÏe som so
spoluprácou spokojn˘. Navy‰e obecn˘ úrad a jeho pracovníãky
sú zbehlé vo svojej práci, takÏe nijaké zásadné finanãné pre‰ºapy
sa tu nedejú.
Máte záujem pokraãovaÈ v tejto práci aj v budúcom volebnom období?
Pokiaº bude maÈ obec záujem a zdravie dovolí, preão nie?
(dr), Foto – autorka

Moravskí hasiãi v Lozorne
Na‰u obec v sobotu 4. októbra 2008 nav‰tívili v rámci cezhraniãnej spolupráce hasiãi z moravskej obce Prusinovice. Starostu
obce Prusinovice a hasiãov prijal na obecnom úrade starosta ªubomír Haramia. Veliteº hasiãského zboru Prusinovice odovzdal
na‰im hasiãom spomienkové darãeky.
(vh)
Foto – autorka
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Te‰í sa z nov˘ch obyvateºov Lozorna
Dom smútku, oplotenie cintorína, obchod s potravinami za
Ïeleznicou a ìal‰ie stavby postavili LozorÀania svojpomocne pod
vedením K. Halinára, ako stavbyvedúceho. „Dali sme vÏdy vyhlásiÈ do rozhlasu, Ïe v sobotu treba prísÈ na brigádu a ºudia pri‰li.
Podºa toho, koºkí sa dostavili, som zadeºoval prácu. Aj materiál
som zabezpeãoval,“ spomína staviteº Halinár. Takto sa pred zhruba 20 rokmi postavil aj obecn˘ plynovod a vodovod. Ako v‰ak K.
Halinár zdôrazÀuje, v˘stavbu vodovodu a prídavn˘ch stavieb viedol spolu Jánom Lánim zo Zvonãínskej ulice. Vodovod dodnes
obec vlastní a prevádzkuje a podºa pána Halinára by bolo hriechom sa ho vzdaÈ. Plynovod v‰ak obec odpredala Slovenskému
plynárenskému podniku.

Jedine kultúrny dom sa nepodarilo postaviÈ za éry Karola Halinára na ãele stavebnej komisie.
Staviteº Karol Halinár (79) bol ‰tyri volebné obdobia od roku
1964 predsedom stavebnej komisie a to piate bol druh˘m muÏom
Lozorna. Páãi sa mu, ako sa obec rozrastá. Dodáva v‰ak, Ïe noví
obyvatelia sú ozajstn˘m prínosom aÏ vtedy, keì tu majú trvalé
bydlisko. Obec t˘m získava viac peÀazí na sluÏby, ktoré od nej aj
oni oãakávajú. Je liberálom v tom, kto, kde a ão stavia, keìÏe ako
tvrdí, za socializmu boli veºké obmedzenia vo v˘stavbe. Napriek
tomu sa Lozorno aj pod jeho vedením v mnohom zmenilo.
Karol Halinár sa narodil v rodnom dome v Lozorne. Po skonãení 4.
triedy me‰tianky v Malackách sa vyuãil tesárom. K staviteºstvu ho
priviedla najmä Priemyselná ‰kola stavebná v Bratislave, ktorú
skonãil s vyznamenaním a staviteºské skú‰ky v roku 1964. Viac
ako 38 rokov pracoval v Pôdohospodárskom projektovom ústave
v Bratislave najmä ako vedúci projektant. Pod jeho vedením tam
zaãínal aj súãasn˘ starosta Lozorna ªubomír Haramia. Ako projektant sa podpísal aj pod niektoré stavby v obci najmä rodinné
domy na Zvonãínskej, Gozovskej ulici, pri Vendelínku a mnohé
ìal‰ie. Jeho rukopis nesie aj projekt rekon‰trukcie ‰portovej haly
po poÏiari, hádzanárskych tribún, ãi zdravotné stredisko, ktorého
v˘stavbu zastre‰il aj ako vedúci stavby.
Verejné stavby stavali ºudia po sobotách
V˘stavbu v Lozorne zaãal ovplyvÀovaÈ aj ako poslanec Miestneho národného v˘boru. Stavebná komisia, ktorej predsedal, rie‰ila aj v tej dobe hlavne spory ohºadom pozemkov, vydávala stavebné povolenia, kontrolovala dodrÏiavanie stavebn˘ch projektov. Jej ãlenovia v‰ak tieÏ organizovali a viedli obecné stavby.
Vznikali väã‰inou na príkaz nadriaden˘ch orgánov, hlavne z okresu a nimi boli aj financované.

Pestovateºské majstrovstvo LozorÀana Milana Ondroviãa ocenili
odborníci 2. miestom v kategórií Kolekcia ovocia a zeleniny na
v˘stave Úroda 2008, ktorá bola 3.-5. októbra súãasÈou tradiãného
podujatia „Dni zelá“ v Stupave.
(dr), Foto – autorka

V˘stavba ‰tadióna.
Najviac sa stavalo v 70-tych rokoch
Lozorno v ‰estdesiatych rokoch, kedy zaãinal Karol Halinár
ovyplvÀovaÈ jeho stavebn˘ rozvoj, malo síce uÏ podºa neho ihrisko, ale len dve asfaltové cesty. Hlavnú – z Jablonového do Zohora a druhou bola cesta od kostola po Ïelezniãnú stanicu. Ostatné
cesty boli pra‰né. Nová ulica, hoci sa podºa neho príli‰ nezmenila, len domy sú opravené, v tej dobe bola pra‰nou cestou. Asfaltky po celej obci vznikli v 70-tych rokoch minulého storoãia.
Prvá priehrada – Lozorno I. (aj nádrÏ Lipníky, ãi Lintavy) vznikla v roku 1967 podºa K. Halinára v lokalite Lintavy na zavlaÏovanie. V ‰esÈdesiatych rokoch bola roz‰írená hlavná cesta pri obchode u HuÈana a pri pohostinstve u Celáka. V tomto období sa
tu postavila aj ‰kola a po‰ta. A vzniklo aj autobusové spojenie
s okolím.
V sedemdesiatych rokoch tu vznikli aj bytovky, ktoré slúÏili
ako byty pre vojakov. V t˘chto rokoch tu vyrástlo aj dovtedy najviac rodinn˘ch domov naraz. Tempo b˘valo podºa K. Halinára aj
15 domov za rok.
Pred 22 rokmi bola postavená priehrada – Lozorno II. (O jej
funkciách sme písali v Spravodaji - Jún 2008, pozn. redakcie),
vìaka ktorej sa upravilo aj koryto Suchého potoka tak, aby sa nevylieval. Mnohé pozemky pod priehradou patrili obci, keìÏe ich
získala po grófovi Károlym, takÏe ich v˘kup bol bez problémov.
Ostatné súkromné pozemky boli vykúpené, ako spomína pán Halinár, za smie‰ne peniaze, ale bol to príkaz a hotovo. Museli predaÈ.
Lozornské fabriky vznikali prevaÏne po revolúcii v 1989. Viac
ako sto rokov má podºa pána Halinára píla a v sedemdesiatych rokov vznikla „Perlitka“ dne‰n˘ Hasit Slovakia.
Posledné desaÈroãie Lozorna sa nesie v znamení v˘stavby rodinn˘ch domov a rekon‰trukcií obecn˘ch stavieb. Tá aktuálna –
rekon‰trukcia „obecnej ‰koly“ na kultúrne, vzdelávacie a informaãné centrum preto Karola Halinára pote‰ila, hoci tvrdí, Ïe bude
trochu malé. Na otázku, ão sa mu v Lozorne nepodarilo postaviÈ,
odvetil totiÏ: „Kultúrny dom.“
Dana Ru‰inová, Zuzana Filasová
Foto – Dana Ru‰inová,
archív OÚ Lozorno
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Milióny korún roãne nechceme – sme naozaj takí bohatí?
Neviem, ãi je naozaj niekto tak bohat˘, Ïe milióny korún roãne nechce. Ak by to bol bohat˘, ten by svoje bohatstvo tak˘mto
postupom r˘chlo prehajdákal, zostáva, Ïe len lenivec alebo menej chytr˘ takéto prostriedky nechce. Hospodárenie obce je ako
hospodárenie veºkej rodiny. Hospodárenie sa skladá len z dvoch
základn˘ch poloÏiek – príjmov a v˘dajov. Je snahou, aby tá prvá
skupina bola väã‰ia ako druhá.
Obec po legislatívnych zmenách – posunutí kompetencií i v oblasti ‰tátnej správy plní mnoÏstvo úloh pre normálny Ïivot obãanov, pre fungovanie systému. K tomu dostáva zdroje od ‰tátu a vytvára si svoje vlastné zdroje. Je v‰ak zaráÏajúce hospodárenie Lozorna. Len vysoké príjmy z nájmov v priemyselnom parku umoÏÀujú, Ïe obec nie je zadæÏená alebo v konkurze.
Príjmová oblasÈ
Za na‰e peniaze na na‰e obecné náklady si cudzie firmy vykonávajú svoju podnikateºskú ãinnosÈ, vykupujú pozemky a vedú
celú agendu. Na území obce vykonávajú podnikateºské ãinnosti
mnohé právnické, fyzické osoby, vyuÏívajú k tomu obecn˘ majetok, podmienky, ktoré vytvára obec – odpad, voda znovu bez osobit˘ch podmienok uÏívania a odplaty. Majetok obce – pozemky,
vyuÏívajú mnohí bez odplaty.
Jedn˘m z najväã‰ích zdrojov príjmov obcí je podiel z daní fyzick˘ch osôb, ktor˘ podiel je prideºovan˘ podºa miesta trvalého

Odpoveì
VáÏen˘ obãan Ing. Ján Folt˘n,
na Va‰u bliÏ‰ie ne‰pecifikovanú písomnú v˘zvu, ktorú povaÏujeme za istú formu sÈaÏnosti na hospodárenie s majetkom obce
na cenotvorbu a uplatÀovanie diferencovan˘ch cien pre „neprispôsobiv˘ch“ a „trvale“ neprihlásen˘ch obãanov, uvádzame nasledovné.
Právnické osoby na území spadajúcom do obce Lozorno platia obci daÀ z nehnuteºnosti (cca 6 mil. Sk roãne), ìalej poplatky
za prenájom – zdravotné stredisko (cca 280-tis. Sk) a bezúplatne
pouÏívajú ‰portov˘ areál obce na svoju ãinnosÈ s t˘m, Ïe zabezpeãujú údrÏbu, opravy a prevádzku ·portového klubu Lozorno.
Iná forma majetko-finanãného vzÈahu právnick˘ch osôb so správou obce momentálne nie je.
âo sa t˘ka uÏívania majetku obce ako napr. zariadení v˘roby,
distribúcie, odvodu a ãistenia odpadov˘ch vôd, tieto sú rie‰ené
poplatkami za vodné a stoãné. Tieto poplatky sú a doteraz aj boli
rie‰ené diferencovan˘mi tarifami, konkrétne pre právnické osoby
vodné – 25 Sk/m3, stoãné 30 Sk/m3. Ide o 2- aÏ 3-násobok voãi fyzick˘m osobám. ëalej sú uplatÀované zºavy pre odberateºov s trval˘m pobytom, ão tieÏ nie je neprekonateºnou prekáÏkou, ak sa
prihlási minimálne jedna osoba z rodiny na trval˘ pobyt.
ZároveÀ je potrebné uviesÈ, Ïe ceny vodného a stoãného sú
sledované a schvaºované Úradom pre reguláciu sieÈov˘ch odvetví SR (URSO). Jeho záväzné dokumenty - zákon ã. 276/2001 Z.z.
o regulácii v sieÈov˘ch odvetviach, zákon ã. 442/2002 Z.z. o verejn˘ch vodovodoch a verejn˘ch kanalizáciách, V˘nos URSO, ktor˘m sa stanovuje regulácia cien za v˘robu, ãistenie a odvedenie

bydliska. T˘m, Ïe mnohí b˘vajú v Lozorne, ale nie sú tu prihlásení, prichádza Lozorno cca o 3 mil. Sk roãne.
Navrhoval som rie‰enie - zv˘‰iÈ poplatky za vodu, odpady, kanalizáciu o 100%. Obãanom Lozorna – prihlásen˘m v Lozorne a
t˘m, ktorí nie sú neprispôsobiví, napr. nevyváÏajú odpad za dedinu, nevytvárajú skládky star˘ch harabúrd, neru‰ia susedské vzÈahy, daÈ zºavu 100%, t.j. budú rovnako platiÈ ako doteraz. T˘m dosiahneme jednotné rie‰enie. Tí, ktorí tu neb˘vajú a na‰e cesty, vodu uÏívajú, budú platiÈ a nájdeme meter na neprispôsobiv˘ch LozorÀanov.
Na záver odporúãam
– ihneì zastaviÈ plytvanie nákladov cudzími firmami
– pripraviÈ a prijaÈ v˘nos na zv˘‰enie poplatkov a zºavy pre riadnych LozorÀanov
– prehodnotiÈ uÏívanie majetku obce
– prehodnotiÈ podnikateºské aktivity v obci a ich primerané spoplatnenie ãinnosti, ãinnosÈ neobmedziÈ, ale spravodlivú ãasÈ odviesÈ obci
Verím, Ïe prijat˘mi opatreniami získame roãne miliónové zdroje na aktivity v obci a moÏno zv˘‰i i na financovanie referenda
k územnému plánu obce. O financovanie majú obavy práve tí,
ktorí takémuto hospodáreniu majú predchádzaÈ a berú zato i odmeny.
Ing. Ján Folt˘n
odpadov˘ch vôd, stanovovanie taríf cien za vodné a stoãné s prihliadnutím na registráciu trvalého pobytu alebo z titulu „úrovne
prispôsobilosti“ nerie‰i. In˘ orgán ãi legislatíva takúto úpravu cien
vodného a stoãného v tomto ‰táte neupravuje, takÏe správa obce
by sa mohla prijatím kontroverzného v‰eobecného záväzného nariadenia dostaÈ do rozporu minimálne s Ústavn˘m zákonom SR.
Samotné stanovovanie cien vodného a stoãného je odvodené
v podstate od oprávnen˘ch nákladov na v˘robu, distribúciu, odvodu a ãistenia vody s pripoãítaním primeraného a stanoveného
zisku 1,50 – 2,0,-Sk/m3. Metodika v˘poãtu cien tak zásadne pracuje s ekonomick˘mi ukazovateºmi.
Záverom k Va‰ej obave o úroveÀ hospodárenia správy obce
chceme uviesÈ nasledovné:
Od roku 2003 obec skonãila kaÏdoroãné hospodárenie s prebytkom, ktor˘ bol preraden˘ na kapitálové v˘davky rozvoja obce,
zároveÀ tieto v˘davky kaÏdoroãne tvoria cca 30% celkového rozpoãtu, ão je mimoriadne v˘znamn˘ parameter pre zhodnotenie
hospodárenia obce. V SR väã‰ina obcí z cca 2800 túto ãasÈ rozpoãtu ani neeviduje.
Náklady na vykonanie in‰titútu obecného referenda sa v podstate t˘kajú zriadenia a ãinnosti komisie pre referendum, vyhodnotenia a vyhlásenia v˘sledkov, tlaãe a distribúcie hlasovacích
lístkov. Táto ãinnosÈ nie je mimoriadne nároãná na finanãné zdroje, ale viac závisí od závaÏnosti prejavu vôle obyvateºov a jej odozvy
v zastupiteºstve obce.
Vy‰‰ie uvedené predkladáme na zlep‰enie informovanosti obãanov obce a tieÏ úpravu Va‰ej mienky a obáv o stav hospodárenia v obci Lozorno.
Ing. Jozef JavÛrek,
hlavn˘ kontrolór obce

Tradiãné recepty ● Tradiãné recepty Tradiãné recepty ● Tradiãné recepty ● Tradiãné recepty ● Tradiãné recepty

Kapustníky
Cesto:
60 dkg polohrubej múky
1 polievková lyÏica masti (Palmarín)
1 kvasnice
soº
hrsÈ kry‰tálového cukru
3 dcl mlieka
Plnka:
Plnku z kapusty si pripravíme deÀ vopred.
Nastrúhanú kapustu trocha osolíme a necháme chvíºku odstáÈ, potom z nej vytlaãíme vodu. Kapustu podusíme na oleji s tromi hrsÈa-

mi kry‰tálového cukru. Nakoniec pridáme ‰koricu a mleté ãierne korenie.
V miske vypracujeme cesto, ktoré po mal˘ch
prestávkach e‰te 3x premiesime aÏ sa vytvárajú bubliny. Potom cesto rozvaºkáme, vykrojíme ‰tvorãeky o veºkosti 10 x 10 cm, na
ktoré lyÏicou ukladáme ão najviac plnky dusenej kapusty. Zabalíme, vytvoríme bochníãky, necháme chvíºku odstáÈ a skontrolujeme, ãi sú v‰etky spoje uzavreté. Potom ich
obrátené a roztlaãené ukladáme na dobre
pomasten˘ plech a dáme piecÈ. Upeãené
potrieme olejom alebo masÈou.
Foto – archív
(vh)
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Tenisti konãili turnajmi
Tenisov˘ oddiel usporiadal na záver sezóny uÏ tradiãné turnaje Ïiakov a muÏov v ‰tvorhre a dvojhre. Prv˘m bol 29. augusta
2008 muÏsk˘ turnaj vo ‰tvorhre, na ktor˘ sa prihlásilo dvadsaÈ
hráãov. Hralo sa v dvoch skupinách. VíÈazi skupín postúpili do finále, ktoré vyhrala dvojica Milan Húbek a Karol Ondroviã.
Turnaj Ïiakov sa uskutoãnil 6. septembra 2008. SúÈaÏiaci boli
rozdelení na mlad‰ích a star‰ích Ïiakov. V kategórii mlad‰ích Ïiakov boli udelené tri prvé miesta, nakoºko rozhodnutie o víÈazovi
bolo moÏné len na základe skóre a to sa nám zdalo nespravodlivé. VíÈazmi sa stali Tomá‰ JeÏo, David Vlãek a Roman Ondroviã.
Patrik Vlãek dostal cenu za najväã‰ie zlep‰enie od minuloroãného turnaja. V turnaji star‰ích Ïiakov bol vidieÈ najväã‰í pokrok
oproti minulému roku, hrali sa veºmi vyrovnané zápasy. Do finále sa prebojovali Luká‰ Jáno‰ a Adam Ondroviã. V peknom trojsetovom zápase v dramatickej koncovke tretieho setu mal viac
‰portového ‰Èastia Adam Ondroviã, ktor˘ sa stal víÈazom.
MuÏsk˘ turnaj vo dvojhre sa konal 13. septembra 2008. ·tartovalo na Àom 23 tenistov vo veku 16 - 70 rokov. Putovn˘ pohár

Majstra Lozorna získal Peter Morávek. V‰etky turnaje mali vysokú
‰portovú a spoloãenskú úroveÀ a verím, Ïe sa streneme aj na budúci rok.
Karol Ondroviã, predseda tenisového oddielu

Mlad‰í Ïiaci.

Foto – archív oddielu

Medzi‰tátny zápas na ‰tadióne
Po krátkej letnej prestávke sa koncom augusta znovu rozbehli futbalové súÈaÏe za úãasti ‰tyroch na‰ich muÏstiev - prípravky,
star‰ích Ïiakov, dorastu a muÏov. Prípravkári zaãali svoju prvú sú-

Na‰e futbalové nádeje.

Foto – archív

ÈaÏnú sezónu v súÈaÏi PMB2 remízou na domácom ihrisku a získali svoj prv˘ majstrovsk˘ bod. Veríme, Ïe ich elán a nasadenie
im aj za podpory rodiny a fanú‰ikov vydrÏí ão najdlh‰ie. SúÈaÏe
zaãali aj Ïiaci a dorast so striedav˘mi úspechmi. Cieºom t˘chto
dvoch muÏstiev je po odchode hráãov skonsolidovaÈ v˘konnosÈ
a ão najlep‰ie pripraviÈ chlapcov do ìal‰ích kategórií.
MuÏstvo muÏov vstúpilo do svojej druhej sezóny v 3. lige BFZ
a to s nov˘m trénerom, hráãmi, ale aj s odhodlaním pritiahnuÈ na
‰tadión svojou hrou a v˘sledkami aj toho najnároãnej‰ieho futbalového fanú‰ika.
Urãite jednou z najva‰ãích udalostí leta bol medzi‰tátny zápas
medzi Slovenskom a Bieloruskom na ‰tadióne v Lozorne. S kvalitnou organizáciou zápasu a podmienkami boli spokojní v‰etci
zúãastnení a odmenou bol prísºub funkcionárov Slovenského futbalového zväzu, Ïe to nebol urãite posledn˘ medzi‰tátny zápas
na na‰om ihrisku.
Tak drÏte palce na‰im futbalistom a svojím povzbudzovaním
buìte príkladom aj hosÈujúcim fanú‰ikom, aby nám mohli závidieÈ a povedaÈ: „Tak v tom Lozorne je fajn.“
V˘bor futbalového oddielu

Hºadá sa sponzor pre trenaÏér
V dÀoch 4.– 9. augusta 2008 sa uskutoãnilo v maìarskom mesteãku Mosonmagyaróvár sústredenie mlad˘ch stoln˘ch tenistov do 18 rokov. Za ná‰ oddiel sa ho zúãastnili Jozef Prekop, Jakub Marek, RasÈo
Stríbrnsk˘ a Juraj Hejda. Vedúcim druÏstva
bol Jozef Keleãín.
Trénovalo sa dvojfázovo do obeda a po
obede vÏdy 2 x po 3 hodiny. Tréningy viedol odborn˘ tréner z Maìarska a mali veºmi dobrú úroveÀ. Na záver sústredenia sa

uskutoãnil kontroln˘ turnaj zúãastnen˘ch
hráãov. Náklady na sústredenie (strava, nocºah, tréningy, doprava) hradili rodiãia.
Veºmi dobr˘m pomocníkom bol stolnotenisov˘ trenaÏér, ktor˘ vystreºuje loptiãky na stôl. Dá sa regulovaÈ frekvencia,
smer, r˘chlosÈ ako aj rotácia loptiãiek. Podobné zariadenie by sa veºmi zi‰lo aj ná‰mu oddielu, najmä pri tréningoch Ïiakov.
Stálo by za zváÏenie pokúsiÈ sa nájsÈ sponzorov na zakúpenie tohto zariadenia. Jeho

Na hrade, skalách i v pralese
V dÀoch 26.-29. júna 2008 sa turisti zúãastnili autobusového
zájazdu do juÏn˘ch âiech, kde si pozreli aj historické jadro mesta Telã. Nezabudnuteºné boli domové prieãelia a taktieÏ prehliadka hradu, kde natáãali známe filmy. Absolvovali sme aj túru na
Pancíﬁ s murovanou rozhºadÀou a prehliadku najväã‰ieho ãeského hradu Rabi. Veãer bola exkurzia pivovaru Budvar s ochutnávkou piva. Nasledoval v˘stup na Boubínsky vrch znova s krásnou
rozhºadÀou. Cesta späÈ viedla Boubínskym pralesom. Posledn˘
deÀ sme boli na hrade Hluboká. Okrem tohto zájazdu sme absolvovali túry v Dolanoch, pre‰li sme hrebeÀom Vysokej a v septembri sme zdolali Súºovské skaly.
Turisti sa tieÏ zaslúÏili o definitívne vyznaãenie novej turistickej trasy – Lozornského okruhu. Trasa zaãína od potravín u HuÈana, prechádza cez Skalu, âerven˘ domãek, Ohek, Silabov kríÏ
a naspäÈ k potravinám. Zhruba 90 % trasy je znaãen˘ch Ïltou farbou a 10 % zelenou. Jeho dæÏka je 20 km. Na trase sme zabudovali stæpy (tzv. hríby), na ktor˘ch sú orientaãné tabule. Teraz uÏ

cena sa pohybuje do 25-tis. Sk vrátane
120 ks loptiãiek.
Na‰i Ïiaci sú prihlásení do Ïiackej záhoráckej ligy, kde sú druÏstvá z okresov
Senica, Skalica a Malacky (cca 8-9 druÏstiev). Na‰i mladí hráãi Marek Kovaniã, Jozef Prekop a Kristián Kovaniã sú zaradení
na súpiske „B“ do druÏstva dospel˘ch a budú ‰tartovaÈ v lige za STZ Bratislava.
Keleãín Jozef,
tréner stolnotenisového oddielu

ktokoºvek môÏe Lozornsk˘ okruh bezpeãne absolvovaÈ z jednej,
alebo druhej strany.
Alojz Dvoran, predseda turistického oddielu

Turisti vyznaãili Lozornsk˘ okruh.

Foto – autor
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Matterhorn 2008 – splnen˘ sen
Matterhorn vysok˘ 4478 m n.m. je jedn˘m
z najkraj‰ích vrcholov Álp a moÏno aj sveta. Známa skalná pyramída sa strmo vypína nad malebn˘m ‰vajãiarskym mesteãkom Zermatt (1620 m
n.m.) Na kaÏdú svetovú stranu má obrátenú jednu stenu. Steny sú strmé, oddelené ostr˘mi hrebeÀmi.
Matterhorm bol poslednou z alpsk˘ch ‰tvortisícoviek, na ktorú vystúpila ºudská noha. UÏ pohºad na majestátnosÈ ‰títu vzbudzoval úctu a jeho
zdolanie sa stalo vecou prestíÏe. Prv˘m, kto stál
na vrchole, bol 14. júla 1865 Brit Edward Whymper spolu so ‰iestimi muÏmi. Pri zostupe sa ‰tyria ãlenovia v˘pravy zrútili do hæbky 1400 m na
matterhornsk˘ ºadovec. Pochovaní sú na miestnom cintroríne.
Na ‰tít nevedie Ïiadny chodník. V˘stupy sú v˘luãne horolezecké, vedené v skale a ºade. Odohralo sa tu preto veºa ne‰Èastí.
Povestné a stra‰né sú tu búrky, lebo ‰tíhly ihlan tvorí ideálny hro-

strah a príãin ne‰Èastí. Vrchol leÏí na hranici ·vajãiarska a Talianska. Jeho dva vrcholy pokryté ºadom
spája 80 m dlh˘ vodorovn˘ hrebeÀ. Taliansky vrchol je
o 1,1 m niÏ‰í ako ‰vajãiarsky a v malom sedielku medzi nimi stojí Ïelezn˘ kríÏ. Tesne pod ‰vajãiarskym
vrcholom je umiestnená bronzová socha sv. Bernarda.
V dÀoch 27. augusta - 1. septembra 2008 sa miniv˘prava Záhorákov - Milo‰ Kuchárek, Robo BaÀár
z Malaciek a Lojzo Dvoran z Lozorna rozhodla vystúpiÈ na túto horu Hornliho hrebeÀom zo Zermattu.
Za ideálneho poãasia sme postupovali najprv do v˘‰ky 2580 m.n.m., kde sme prespali. Potom do v˘‰ky
4004 m.n.m, kde nás ãakal bivak. Ráno sme zaãali
v˘stup o 5:30 hod za denného svetla. Na vrcholy
ako je Mont Blanc alebo Ararat sme vystupovali
v noci za svitu ãelov˘ch lámp, ale na Matterhorne je
tento postup nemoÏn˘. Skala musí byÈ dokonale osvetlená denn˘m svetlom, aby bol kaÏd˘ chyt absolútne viditeºn˘ a t˘m aj bezpeãn˘. Postupovali sme na vrchol a späÈ do 2580 m n.m. Posled-

mozvod. Jeho osamotenosÈ a v˘‰ka spôsobuje, Ïe je viac ako iné
vrcholy vystaven˘ vrtochom poãasia. Na Matterhorne sa nedá
skryÈ a r˘chly útek nie je moÏn˘. Treba tu maÈ veºmi dobrú kondíciu, vytrvalosÈ a odvahu, poznaÈ horolezeckú techniku, vyznaÈ sa
v poãasí a hlavne maÈ ‰Èastie. Skala na Matterhorne nie je veºmi
pevná, drobí sa a padajúce kamene sú tak jednou z ìal‰ích ná-

n˘ deÀ sme sa vrátili do Zermattu. V‰etky nebezpeãenstvá, ktoré
ãíhajú na skale, nás vìaka Bohu obi‰li. Pohºad z Matterhornu nám
ponúkol pohºad na ‰tyridsaÈ okolit˘ch ‰tvortisícoviek. V˘stupom
na tento vrch som si splnil svoj horolezeck˘ sen. A mám z neho
hrejiv˘ pocit.
Alojz Dvoran, predseda turistického oddielu
Foto – archív autora

Minihádzaná uÏ ide naplno
Projekt Tatranãek Minihádzaná vzniturnaja v Îìári nad Sázavou v âeskej rekol zaãiatkom októbra 2007 a odvtedy úspublike. Hádzanári Jakub Prokop, Lacko
pe‰ne napreduje. Projekt je zameran˘ na
rozvoj ‰portu na ‰kolách s cieºom vychovávaÈ nové talenty pre hádzanú, vytváraÈ
u detí vzÈah k ‰portu a motivovaÈ ich k ão
najlep‰iemu v˘konu.
Momentálne vedieme minihádzanú
v troch základn˘ch ‰kolách v Stupave,
Lozorne a Záhorskej Bystrici. Na kaÏdej
‰kole sa trénuje dvakrát t˘Ïdenne a raz
t˘Ïdenne vo veºkej hale pod vedením
trénerov Rudolfa Dra‰koviãa, Romana
Vígha, BraÀa Kri‰tofiãa, Michala DaÀa.
Ná‰ projekt má za cieº dostaÈ hádzanú
na ‰piãkovú úroveÀ, vychovaÈ budúcich Minihádzanári z Lozorna
reprezentantov a vytvoriÈ silnú znaãku
na Slovensku i v zahraniãí.
Lutonsk˘, Tibor Kubenko, Lea Suchárová,
Turnaje v âesku a v okolí
Lucka Havlová a Katka ·kopková predLozornské a stupavské deti sa 29. – 31.
viedli zruãnosti, ktoré sa doteraz v hádzaaugusta 2008 zúãastnili medzinárodného
nej nauãili.

V ìal‰ích ãíslach Spravodaja vás oboznámime s projektami na sezónu 2008/2009
a tieÏ s t˘m, ão to vlastne minihádzaná
je, aké má pravidlá a samozrejme vám
budeme ponúkaÈ program zápasov a turnajov a to aj prostredníctvom miestneho
rozhlasu alebo plagátov.
ZároveÀ Vás poz˘vame na medzinárodn˘ turnaj „Slovakia Cup” s nasledovn˘m
programom:
Stupava, hala - ‰tvrtok 16. 10. 2008 o 17:30
Bratislava, Pasienky - piatok 17. 10. 2008
Modra - sobota 18. 10. 2008
Stupava, hala - nedeºa 19. 10. 2008 (zápas o umiestnenie).
Radi privítame ìal‰ích hádzanárov.
MôÏu sa prihlásiÈ poãas tréningu kaÏd˘
utorok a ‰tvrtok od 13:30 v telocviãni Z· Lozorno.
Michal DaÀo, tréner, Zuzana Filasová
Foto – Autor
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