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zadarmo

Jeseň „po našem“

Očarúva nás svojou krásou, obdarúva svojimi plodmi.
Keď je také pekné, slnečné počasie, priam
to ťahá na „obstrlejz“. Po zbere úrody, ak na
poli ešte zostali na úvratiach nepozbierané
klasy kukurice, alebo z fúre padnutá repa, či
zabudnutý pod listom ukrytý strapec hroz-

na, je zvykom chodiť „paberkovať“. Veď by
to bolo hriechom, aby úroda „vyšla v nic“.
A to hrozno z „obstrlejzu“ chutí aj tak najlepšie.

cesto posypať hroznom (tmavý druh), posypať strúhankou, cukrom, škoricou a pokropiť masťou. Zrolovať ako závin a dobre
pomastiť aj po stranách.

A najlepšia je „hroznová taška“. Recept ako
na klasické kysnuté cesto. Ako tuk použiť
pol hrnčeka roztopenej masti. Vyvaľkané

V tomto čase je v našom kraji obľúbená aj
„zelová taška“. Záviny z kysnutého cesta sa
plnia kapustou, dusenou na karameli.
Po upečení koláčov, keď je trúba ešte
teplá, sa do nej vložia jadierka z tekvice,
alebo „krúžlauky“ jabĺk a hrušiek. Uvarené
sušené ovocie nesmie chýbať ani na štedrovečernom stole.

Poďakovanie BSK
Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za poskytnutie dotácie 5 000,EUR na úhradu časti nákladov na projekt:
„Nákup herných prvkov, pieskoviska,
úprava vonkajšieho areálu Materskej
školy Lozorno a refundácia výdavkov, už
zrealizovaných v r. 2014“.

Aj vďaka tejto pomoci sa môžu deti tešiť na
nové krásne prostredie, v ktorom sa hrávajú.
OÚ Lozorno

Vaša spoluobčianka

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Vážení Lozorňania, priatelia!

Obecná polícia

+421 918 411 583

Blíži sa termín volieb do samosprávy.
Z pohľadu obce sú to pre nás obyvateľov
Lozorna voľby najdôležitejšie. Budeme si
opäť po štyroch rokoch voliť starostu a členov obecného zastupiteľstva, jednoducho
ľudí, ktorí nás budú nielen reprezentovať,
ale hlavne budú pracovať v prospech rozvoja
našej obce a v prospech ľudí žijúcich a tvoriacich túto malebnú podkarpatskú obec.

pozývam vás na túto spoločenskú udalosť
roka. Nenechajme si ujsť príležitosť rozhodnúť sami o sebe a o našej obci. Nenechajme
o nás rozhodovať marginalizovanú skupinu
ľudí tak, ako to bývalo v minulosti.

Ohlasovňa požia- +421 905 912 976
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.

Preto, milí spoluobčania apelujem, žiadam,

S úctou Váš starosta

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

15.11.2014 od 07.00 do 20.00 hod. Vás
všetkých pozývam do volebnej miestnosti v
sále CK Lozorno.

Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320

|1|

Spravodaj obce Lozorno

ročník XII : číslo 5 : september/október 2014

Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lozorne – 10.9.2014
OZ v Lozorne určuje v súlade so zákonom
346/1990Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, jeden volebný obvod so sídlom
v Centre kultúry a vzdelávania, Zvončínska
ul. 190/3.
OZ v Lozorne schvaľuje v súlade so zákonom č. 346/1990Zb o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, pre nové volebné obdobie 2015 – 2018
- 9 poslancov obecného zastupiteľstva .
OZ v Lozorne berie na vedomie Monitorovaciu správu k 30.6.2014 uznesením
č. 40/2014 zo dňa 10.9.2014.
OZ v Lozorne schvaľuje vybudovanie obecnej cesty (dodávateľa stavby) na obecnom
pozemku (p.č. 1257/1) v lokalite B3 za cintorínom na základe najlacnejšej predloženej
cenovej ponuky fy Radoslav Došek, zemné
a búracie práce vo výške 16 980,12 EUR s
DPH.
OZ v Lozorne súhlasí s vykonaním NFK
v ŠK Lozorno.
OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku parc.č. 674, odčleneného
podľa GP č. 14023679-36/2014, vyhotoveného geodetom Miroslavom Žigom, Drotárska 41, Bratislava ako parcela č. 674/14- zastav. plocha o výmere 14m2 v zmysle ust. §
9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
v cene 10 EUR/m2 pre žiadateľa Ing. Pavla

Hricu, bytom Orechová ul. 580/20, Lozorno za podmienky zriadenia vecného bremena na prechod, prejazd a položenie inžinierskych sietí v prospech obce Lozorno. Ide o
pozemok, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou kupujúceho, ktorý ho v dobrej viere
užíva cca 40 rokov.

(MAS) Ministerstvom pôdohospodárstva
SR s možnosťou čerpania zdrojov z OP pre
rozvoj vidieka.

OZ v Lozorne schvaľuje odpredaj časti obecného pozemku parc.č. 674, odčleneného
podľa GP č. 47510269-16/2013 vyhotoveného geodetom Ing. Františkom Halinárom, ZAYRA s.r.o., Pernek ako parcela
č. 81/3 diel č.10; parcela č. 79/3 diel č.11;
parcela č. 81/3 diel č.12; parcela č. 81/6 diel
č.13; parcela č. 81/1 diel č.14 v celkovej výmere 70m2 v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm.
b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov v cene 10 EUR/
m2 pre žiadateľku Ľubicu Havranovú, bytom Nová ul. č.475 , Lozorno.

Starosta zatiaľ navrhuje nespolupracovať s
C.E.G.A.

Ide o pozemok, ktorý svojím umiestnením a
využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a pozemkom kupujúcej, ktorá požiadala o jeho majetko - právne usporiadanie
z dôvodu, že tento v dobrej viere užívali od
r. 1954 jej rodičia a doteraz ho užíva ona
sama.

- Informácia o ponuke a možnosti výstavby
obecných nájomných bytov.

OZ v Lozorne schvaľuje vstup obce Lozorno
do Občianskeho združenia Dolné Záhorie
pre aktivity integrovanej stratégie regionálneho rozvoja v okrese Malacky za účelom
zaradenia do Miestnych akčných skupín

V rôznom:
- Informácia o návrhu na spoluprácu s OPL.
Prednesie Mgr. Bongya z C.E.G.A.

- Prehľad výdavkov nad 200,- EUR predložila poslancom HK Ing. D. Šefčíková.
- Informácia o ponuke ŽSR na odpredaj majetku vo vlastníctve ŽSR (prístupová cesta
k žel. stanici) obci Lozorno.
Informáciu predložil starosta obce, tiež podal informáciu o obsahu prípisu adresovanom ŽSR Bratislava.

Starosta prenecháva riešenie výstavby
obecných nájomných bytov na poslancov
budúceho volebného obdobia.

Spoločenské okienko

Obecná polícia upozorňuje
Leto sa skončilo a je tu jeseň. Dni sa skracujú, noci predlžujú. Vynára sa problém s
horšou viditeľnosťou na cestách.
Obecná polícia chce týmto upozorniť obyvateľov obce na používanie reflexných
prvkov na odeve už pri súmraku. Vodič
vás takto skôr spozoruje a jeho včasná
reakcia vám môže zachrániť zdravie. Tiež
chce chodcov upozorniť, aby používali
správnu stranu cesty, keď ju už musia použiť namiesto chodníka. Chodci choďte
vľavo, čo najbližšie k okraju vozovky. Sledujte dianie vo vašom okolí i na ceste pred
vami i za vami.
Cyklisti by mali požívať pri jazde ochrannú helmu a bicykel by mal byť osvetlený
vpredu i vzadu.
Vodiči by si mali skontrolovať osvetlenie
vozidiel. Veľa motoristov používa vozidlo
so zle nastavenými alebo čiastočne nefunkčnými svetlometmi. Veľmi dôležité je
aj funkčné brzdové svetlo.
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V obci sú tri železničné priecestia. Sú nechránené, bez výstražných svetiel, zvukovej signalizácie a bez rámp. Venujte zvýšenú pozornosť pri jeho prejazde, alebo
prechode. (Nedávno prechádzajúci vlak
na Športovom námestí zachytil chlapca,
ktorý mal na ušiach slúchadlá a počúval
hudbu a nevenoval sa svojmu okoliu. Mal
šťastie a neutrpel vážnejšie zranenia.)
1. novembra tu máme sviatok Všetkých
svätých. Na cestách býva zvýšený pohyb
vozidiel v okolí cintorínov i chodcov. Na
cesty vyrazia i tzv. sviatoční vodiči, ktorý
nemajú veľké skúsenosti s hustou premávkou. Buďte opatrní a tiež voči sebe
ohľaduplní. Predvídajte reakciu okolia,
vyhnete sa tak kolíziám. Zdravie máme
jedno, treba si ho chrániť.
Šťastnú a bezpečnú cestu!
Vaša obecná polícia

Zomreli
Mária Ondrovičová
Juliana Vyoralová
Emília Ledníková
Miroslav Škorňák
Ľubica Havranová

Narodili sa
Matias Magdolen
Jakub Haba
Jaroslav Juriga
Zara Michálková
Tomáš Horváth
Lujza Šedivá

90 rokov
88 rokov
80 rokov
50 rokov
59 rokov
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Venujeme našim jubilantom
Vďaka Ti !

Jubilantka Zlatka,

Rok za rokom uteká a nám treba pozdraviť obetavého človeka.
70 – ka pekný vek,
týka sa jubilanta, ktorý ide i s vetrom o pretek?
Jozef Cehlárik je ten,
kto splnil po mnohé roky cieľ nejeden.

v tento čas prijmi blahoželanie od všetkých nás,
s ktorými sa roky stretávaš.

Za Červený kríž má „ako vlastnú povinnosť“ osobne organizovať darcov krvi, pravidelne korešponduje s pojazdnou odberovou stanicou Trnava, to všetko je ochotný aj
na vlastné náklady pre najdrahšiu tekutinu
pre každého z nás obetovať.
Tohto roku sa dožil okrúhlych rokov, želáme mu dodatočne ešte veľa zdravia, sily, aby
naďalej darcovia vďaka nemu vo veľkom sa
zúčastnili a naše zdravie posilnili.

Nielen to, ale plníš túžby mnohých členov
SZTP každoročne v oblasti rekondičných
pobytov v kúpeľoch, sprostredkuješ zájazdy
– návštevy pamiatok nielen na Slovensku,
ale i v zahraničí: Poľsko, Maďarsko, Česko,
Rakúsko.
V obci si ochotná pri rôznych akciách vypomôcť rôznym spôsobom kde treba.
Po niekoľkých rokoch funkcie predsedníčky, poriadania zábav, posedení, to všetko sa
cení a kto sa Ti kedy odmení?
Vďaka za ochotu, užívaj si naďalej s úsmevom novú cestu začatú i keď trocha guľatú.
Veľa zdravia želajú ku 70 – ke

Vďační občania Lozorna

členovia SZTP
Foto: A. Ritomská

Dobrí ľudia ešte žijú

Vyhodnotenie letnej čitateľskej súťaže

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie pánovi Jánovi Hercegovi z Lozorna
za pomoc, ktorú nám poskytol v neskorých večerných hodinách dňa 31.8.2014,
v tme a daždi pri poruche nášho auta
pri Kamennom mlyne. Nezaváhal a z
vlastnej iniciatívy nám odtiahol auto až
do nášho bydliska. Veľmi si ceníme, že
v dnešnej hektickej dobe existujú ešte
ľudia ako p. Herceg, ktorí v núdzi vedia
nezištne pomôcť. Ešte raz srdečne ďakujeme a sme radi, že mu môžeme touto
cestou verejne poďakovať.

Do súťaže sa zapojilo 17 čitateľov, z toho 8 dospelých. Vypožičali si spolu 169 ks kníh.
Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií: deti a dospelí.
Deti od 6 – 14 rokov:
I. miesto sl. Dominika Hojzáková s počtom 14 ks vypožičaných kníh
II. miesto sl. Simona Hojzáková s počtom 9 ks vypožičaných kníh
Dospelí:
víťazkou v kategórii dospelých je pani Ing. Anna Hronská s počtom vypožičaných kníh
9 ks

Manželia Brezoví

Výhercom blahoželáme!

Zešli sme sa na hambálku
V septembri prebiehal v Malackách 7. ročník divadelného festivalu Zejdeme sa na
hambálku. Je to nesúťažná prehliadka divadelných inscenácií. Tento rok mohli diváci
počas štyroch dní vidieť deväť predstavení a
ďalšie sprievodné podujatia. Okrem osvedčených súborov a hercov zvučných mien
mali možnosť sa predviesť aj ochotnícke
divadlá a naše divadlo VADIDLO z Lozorna bolo jedným z nich. So svojou prvotinou
Ako sme slávili sviatok matiek pobavili
prítomných divákov a vyslúžili si potlesk,
ktorí ich povzbudil do ďalšej tvorby. Držíme
palce a tešíme sa na nové predstavenie, ktoré už v týchto dňoch začínajú nacvičovať.
B. Hurajová
Foto: Poliščáková
Na konci dostali od organizátorov na pamiatku veľké papierové medaile
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Hudobné víkendy pod záštitou speváckeho súboru LOZA
a prezentácii starých záhoráckych zvykov.
Prvá októbrová nedeľa sa niesla v slávnostnom duchu, keď sa v
miestnom kostole svätej Kataríny konalo v rámci „Roku úcty k Sedembolestnej Panne Márii“ podujatie za účasti niekoľkých speváckych zborov. Kostolom sa rozozvučali hlasy mužského zboru Chorus
Augustini z Marianky, lozorňanských speváckych súborov LOZA a
žien z Lozorna, pozvanie zaspievať a poctiť patrónku Slovenska prijal aj spevácky súbor Nádej z Vištuka a tiež súbor Glória zo Zohoru.
Kostol plný hostí si vychutnal nielen príjemnú atmosféru rozoznievajúcich sa piesní, ale aj krásne slová pána farára PaedDr. ThDr. Vladimíra Saba, PhD, ktorý podujatie otvoril.

Spevácka skupina Loza sa postarala okrem umeleckého zážitku aj o výzdobu. Vľavo soška sv. Urbana - patróna vinohradníkov a vpredu na pódiu obrázky znázorňujúce 12 mesiacov vinohradníka v malokarpatskej oblasti.

Popri vďake všetkým účinkujúcim a pozitívnej atmosfére prítomných hostí by sme radi touto cestou poďakovali moderátorke Adriane Jánošovej a samozrejme aj sponzorom oboch podujatí, bez
ktorých by sa takéto jedinečné stretnutia nezaobišli.
Anna Ryšková
Foto: Blusk a V. Végh

Prelom septembra a októbra sa nielen v komunite hudobníkov, ale v
celom Lozorne niesol v znamení hudby, spevu, priateľskej atmosféry a vďaky. Spevácka skupina LOZA pod vedením Pavla Zajačka zorganizovala poslednú septembrovú nedeľu v Centre kultúry Lozorno
– „Vinársky deň“ a o týždeň neskôr sa v miestnom kostole vzdávala
vďaka Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska.
Členky speváckeho súboru LOZA v spolupráci s Obecným úradom
Lozorno pripravili pre milovníkov dychovej hudby a ľudových
piesní podujatie s názvom – „4. popoludnie vinohradníckych a
vinárskych piesní“, ktoré vzdalo hold vinárskej úrode a dobrému
vínu. Veselé piesne plné osláv vína, priateľstva a dobrej nálady
ponúkol desiatkam prítomných hostí nielen 12-členný spevácky súbor LOZA. O dobrú náladu a vynikajúcu hudbu sa postarali aj ďalší
hudobní hostia – Malá slovácka dychová hudba Cyrilka z Podivína,
ktorej členovia pútali pozornosť aj čipkovanými krojmi. Na príjemnom podujatí sa zúčastnil aj súbor SPIDUCH z Rohožníka, dôchodcovia z vedľajšej dediny priniesli veselú náladu v scénkach o víne

Súbor Nádej z Vištuka

Cyrilka – malá slovácka dechová hudba z Podivína

Mužský spevácky zbor Chorus Augustiny z Marianky

Z Rohožníka prišla zaspievať skupina Spiduch (skratka slov spívajúci dúchodcové)

Súbor Glória zo Zohoru
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Speváčky naškrobili hanáčky - zrichtovali kroje
Naše ženy - speváčky, tak ako ony samotné, aj ich kroj veľa toho pamätá.
Dňa 5. októbra 2014 prijali pozvanie na
vystúpenie v našom kostole na koncerte
venovanom Sedembolestnej Panne Márii,
patrónke Slovenska. Z úcty k svojim mamám a starenkám, ktoré ich naučili prvé
modlitbičky aj prvé náboženské pesničky,
si pripomínali tú dlhú cestu, ktorú už ako
malé, krojované družičky peši v procesii
absolvovali. Rok čo rok putovali naši rodičia
a prastarí rodičia k Panne Márii, do Šaštína,
do Trnavy, najčastejšie však do Marianky.
Išlo sa poľom, cez mástske vinohrady. Väčšie družičky niesli sochu Panny Márie (Lozorno malo najkrajšiu spomedzi okolitých
dedín). Malé družičky držali mašle upnuté
o sošku. A keď pekne vydržali na sv. omši,
starenka siahli hlbšie do vrecka. Kúpili darček, ktorý nechali posvätiť. Zavše to boli
maličké škapuliare s mini ruženčekom,
či s maličkou soškou patróna, obrázky,
pekné retiazky... Najväčšiu radosť mali zo
sladkých imitácii ružencov. Málokedy si ho
celý doniesli domov. Už na spiatočnej ceste
ho obhrýzali, koštovali. Cestou tam i späť sa
pútnici - rodáci modlili a spievali pesničky,
ktorými prosili Pannu Máriu o ochranu a

ktorými nastokrát ďakovali Panne Márii
za pomoc. Prianím žien - speváčok bolo,
aby tóny pútnickej piesne umocnili vo všetkých, ktorí boli v kostole prítomní, tieto
spomienky. Slová starej pútnickej piesne

boli ich spoločným ďakovaním: „Ó Mária,
Matka Božia ...“
Vaše speváčky
Foto: V. Végh

Pútnické piesne sa niesli kostolom v podaní nášho Ženského speváckeho súboru

Hasiči súťažili

Dňa 27.9.2014 Dobrovoľný hasičský zbor
v spolupráci s Obecným úradom Lozorno
usporiadal Hasičskú súťaž o putovný pohár starostu obce v kategórii muži a ženy.
Na túto súťaž boli pozvaní aj obyvatelia
obce Lozorno, a bolo pre nich pripravené

aj občerstvenie. Boli sme sklamaní nízkou
účasťou občanov. Tejto súťaže sa zúčastnili v kategórii muži: DHZ Zohor, Moravský
svätý Ján, Kúty, Malinovo, Sološnica, Letničie a domáce hasičské družstvo. V kategórii
ženy: DHZ Zohor a Moravský svätý Ján.
O 14-tej hodine dal veliteľ zboru nastúpiť
hasičské družstvá na zahájenie súťaže a podal hlásenie starostovi obce. Starosta obce
Ľubomír Húbek a predseda zboru Jaroslav
Urban st. privítali hasičské zbory aj hostí.
Potom začala súťaž v požiarnom útoku, ktorá prebiehala v dvoch kolách. Víťazom v kategórii muži sa stali DHZ Kúty, druhá DHZ
Sološnica a tretie miesto obsadili Letničie,
naše hasičské družstvo obsadilo posledné

miesto. Našim hasičom sa trochu nedarilo, nakoľko mali veľa povinností pripraviť
túto súťaž. V kategórii Ženy sa víťazom
stali DHZ Moravský svätý Ján a druhé
skončili DHZ Zohor. Na záver starosta
obce víťazom odovzdal víťazné poháre za
umiestnenie a tým, čo získali prvé miesta zároveň odovzdal putovné poháre. Na
záver starosta obce ako aj predseda zboru
poďakovali všetkým zborom i rozhodcom
za ich účasť na súťaži. Na koniec poďakovali aj domácemu zboru za prípravu tejto
súťaže. A zborom popriali šťastný návrat
domov.
Jaroslav Urban st., predseda DOHZ

Malackí fešáci to v Lozorne roztočili
Milovníci country hudby si istotne prišli na svoje v sobotu 11. októbra 2014 v Centre kultúry Lozorno. V podaní skupiny „Malackí
Fešáci“ zazneli piesne od Michala Tučného, Pavla Bobka a Waldemara Matušku. Veruže sme si aj my v hľadisku zaspomínali a zaspievali. Medzi jednotlivými piesňami samozrejme nechýbali ani
vtipy od Pavla Knoteka. Smiech neskôr vystriedali aj slzy dojatia
pri známej piesni od Michala Tučného „Tam u nebeských bran“. Milým prekvapením bola vsuvka našej Adriky Jánošovej, ktorá okrem
toho, že celý program moderovala, tak si s nimi zaspievala pár piesní. Tí, ktorí sa zúčastnili koncertu si určite odniesli výbornú náladu
a pekný zážitok. A tí čo neboli, môžu ľutovať. Pretože „Fešáci“ to
fakt roztočili. Tak možno niekedy o rok dovidenia.
Kult. komisia
Fot: bh

Malackí Fešáci
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Pozvánky na novembrové podujatia
Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
23.novembra 2014 o 16:00 hod.
Divadlo Slniečko.
HUGO A JEHO SLADKOSTI
Rozprávka je plná autorských piesní a zameraná na zdravú výživu a
vzťah detí ku zdravým potravinám. V predstavení sú použité veľké
bábky typu javajky, ktorých hlavy sú dokonca väčšie ako ľudské.
V naživo hraných piesňach sa vystriedajú hudobné nástroje ako
klavír, gitara a akordeón.
Vstupné: 2 €
Deti majú v cene vstupenku aj zdravú maškrtku a výtvarnú dielničku.

V nedeľu 9. 11. 2014 o 19:00 hod. vás pozývame
do Centra kultúry Lozorno, kde vystúpi

WABI DANĚK
Príďte si s ním zaspievať jeho Rosu na kolejích, Fotky, Ročník 47,
Píseň co mě učil listopad, Nevadí a mnoho ďalších.
Vstupné: 10 €

Poľovnícke združenie „Podhorie“ Lozorno
Vás srdečne pozýva na

KATARÍNSKU
HODOVÚ ZÁBAVU
Dňa 22. novembra 2014 od 19:00 hod.
v sále ŠK Lozorno
Vstupné: 15 EUR
Hudba: Kapela „RELAX“ z Radošoviec
Vo vstupnom je zahrnutá večera (z diviny) a program.
Kontakt ohľadom vstupeniek:
0905 246 190 (A. Jánošová) alebo 0903 719 069 (P. Osuský)
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Milí priaznivci folku,
pozývame vás v sobotu 8. 11. 2014 o 17:00 hod. do čajovne Abeland na Folkový recitál, kde vystúpia

NANY & Janko Svetlan MAJERČÍK
Organizátor: dedinka remesiel a umenia Abeland a SPLNOVRAT

Vstupné: 5 €

Piatky v CK Lozorno sú plné spontánnosti,
života, ženskosti a hlavne pohybu
Pozývame všetky dámy každý piatok o 18:00 hod. do Centra kultúry Lozorno na tanečné cvičenie v štýle LATINO LADIES. Čaká
vás dynamická hodina so skúsenou profesionálnou tanečnou lektorkou, pôsobiacou aj v zahraničí. Svoje polovičky nechajte doma,
netancuje sa v pároch. Cena za hodinu je 3 €.
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Ako si overíte novú 10 eurovú bankovku?
Od septembra 2014 je v obehu nová desaťeurová bankovka. Táto
bankovka obsahuje niekoľko nových a zdokonalených ochranných
prvkov, ktoré sa dajú jednoducho overiť „hmatom, pohľadom a
naklonením“. Na kontrolu pravosti nie sú potrebné žiadne nástroje.
POZRITE SA na bankovku proti svetlu. Vo vodoznaku sa zviditeľní
nezreteľný obraz a objaví sa portrét Európy (postavy z gréckej mytológie, po ktorej je táto séria bankoviek pomenovaná), tiež hodnota bankovky a okno. Ochranný prúžok vyzerá ako tmavá čiara.
Vo vnútri prúžka je drobným písmom uvedený znak € a hodnota
bankovky.

Desaťeurové bankovky prvej série budú aj naďalej v obehu spolu
s novými bankovkami, avšak postupne sa budú z obehu sťahovať.
Dátum ukončenia platnosti bankoviek prvej série bude oznámený
v dostatočnom predstihu. Aj po tomto dátume si však tieto bankovky zachovajú svoju hodnotu. Bude možné ich vymeniť v národných
centrálnych bankách krajín eurozóny bez časového obmedzenia.
red.

NAKLOŇTE bankovku. V striebristom prúžku sa zobrazí portrét
Európy – ten istý ako vo vodoznaku. Vidieť v ňom aj okno a hodnotu bankovky. Taktiež pri pohybe nahor a nadol vidíme, že trblietavé
číslo 10 mení farbu zo smaragdovozelenej na tmavomodrú a vytvára
svetelný efekt.
Skontrolujte bankovku HMATOM. Krátke vystupujúce čiarky
umiestnené na ľavom a pravom okraji bankovky uľahčujú jej identifikáciu. Hlavný motív, nápisy a veľké číslo nominálnej hodnoty sú
tiež na dotyk hrubšie.

Ochránime Váš dom aj pred:
• požiarom		

• skratom elektromotorov

• krádežou		

• poškodením vodovodu

• búrlivým vetrom		

• nárazom automobilu

• zosuvom pôdy		

• spätným vystúpením vody z

			
• vandalizmom		

kanalizácie
• nepriamym úderom blesku

Váš osobný poisťovací poradca priamo z Lozorna:

Viera Havranová

tel.: 0908 793 564, e-mail: vierahavranova@gmail.com
Poisťovňa KOOPERATIVA – kancelária Malacky
o Život o Auto o Dom o Domácnosť o Majetok o Úver o Zodpovednosť o Podnikanie o Investícia o Dôchodok o Cestovanie
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Čo je nové u škôlkarov?
októbri sme my našich starkých potešili pri
spoločnom stretnutí v našej škôlke a tiež pri
celoobecnej oslave pri príležitosti „Mesiaca
úcty k starším“. Opäť sme začali s výučbou
anglického jazyka, ktorá prispieva k rozvoju komunikatívnych kompetencií detí.
V spolupráci so SZUŠ realizujeme výtvarný a tanečný krúžok a v tomto roku prvýkrát môžu dievčatá z našej MŠ navštevovať
krúžok mažoretiek. Naďalej sme zapojení
do Európskeho programu podpory spotreby
ovocia a zeleniny - deti dostávajú ovocie a
ovocné šťavy. Hravou formou približujeme
deťom svet výpočtovej techniky a elementárne základy práce na počítačoch, ktoré
máme vo všetkých štyroch triedach.

Deti počas predstavenia pekne spolupracovali

Po prázdninách sa opäť otvorili brány našej
škôlky a my sme privítali 88 predškolákov
v štyroch triedach vo veku od 3 do 6 rokov. Tí starší prišli s úsmevom na tvári a
u tých mladších vypadla kde - tu aj slzička
smútku. Aby smútok netrval dlho, hneď v
prvých dňoch nás prišlo rozveseliť Stra-

žanovo bábkové divadlo s klasickou rozprávkou „Červená Čiapočka“ a o pár dní
divadielko s typickým názvom pre toto
ročné obdobie „Jesenná rozprávka“. Obidve
prispeli k rozvoju sociálnych kompetencií a
emocionálneho prežívania detí. Úsmev na
tvári nám vykúzlil aj „Kúzelník Ivan“ a v

Počas prázdnin sme sa opäť vynovili - za
pomoci pána Vajaya sme opravili stenu a
pani Antal nám ju krásne vymaľovala, čím
sme spríjemnili prostredie spálne pre deti
v zmiešanej skupine. Pán Zajíček, náš školník, mal plné ruky práce s vymaľovaním
interiéru aj exteriéru materskej školy, ale
stálo to zato, lebo sa nám podarilo pre deti
pripraviť farebné prekvapenie. Touto cestou
ďakujem všetkým zúčastneným.
Jana Uhliarová, riaditeľka MŠ
Foto: archív MŠ

Tešíme sa z krásnych obrázkov na stene od pani Antal

Divadielko Jesenná rozprávka nás vtiahlo do deja

Exteriér škôlky hýri veselými farbami

Na takejto šmykľavke je radosť sa hrať
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Zo života našej školy
Deň, kedy je život svetový
„Deň, kedy je život svetový“ bol názov výchovného koncertu, ktorý sa uskutočnil dňa
26.9.2014 v telocvični našej školy. Umelci
nám pripomenuli niekoľko „svetových“ dní,
napr. Deň Zeme (22.4.), Deň hudby (21.6.),
Deň učiteľov (28.3.). Spoločne sme si zaspievali, zatancovali a niečo sa aj naučili. Bol
to náš prvý kultúrny zážitok v novom školskom roku 2014/2015. Tešíme sa na ďalšie
podujatia!

priestoroch našej školy. Ďalej naši žiaci preukázali svoje zručnosti a fantáziu pri manuálnej činnosti, pri ktorej sa snažili vytvárať
z ovocia a zeleniny malé umelecké diela.
Počas tohto, pre žiakov náročného dňa, sme
dbali aj o ich pitný režim. Pani kuchárky pre
všetkých žiakov našej školy pripravili bylinkový čaj, ktorý bol samozrejme ochutený
citrónmi a medom.
Naši deviataci pripravili pre mladších
spolužiakov chutné

podľa vlastnej fantázie. Cieľom tejto oslavy
viacjazyčnosti je podpora a prehlbovanie
štúdia cudzích jazykov vo všetkých vekových kategóriách. Štúdium cudzích jazykov
si vyžaduje čas, prípravu, ale aj talent. Všetkým, ktorí máte chuť sa v oblasti jazykov
naďalej rozrastať držíme palce a prajeme
veľa študijných úspechov.

Niektoré z plagátikov na tému „Zdravá výživa“

ovocné a zeleninové
šaláty.
Pani učiteľka Zuzka Ondrušová bola počas výchovného koncertu tiež „svetová“

Deň zdravej výživy
Žijeme v dobe, kedy dostáva prednosť rýchle
stravovanie vo fastfoodoch. O tom, ako je
táto strava nezdravá svedčí aj skutočnosť,
že zdravie dnešných detí je veľmi krehké.
Prejavujú sa u nich najrôznejšie druhy alergií, a iných, častokrát aj vážnych ochorení,
ktoré často vznikajú práve v dôsledku nedostatku vitamínov v ľudskom tele.
Naša škola sa rozhodla, že piatok 26. septembra bude celý venovať práve zdravej
výžive. Žiaci si spolu s pani učiteľkami pripravili množstvo zaujímavých a pestrých
aktivít, ktoré majú v povedomí žiakov upevniť základné návyky človeka v oblasti každodenného stravovania. Všade okolo nás
boli samé vitamíny. Medzi prvé úlohy, ktoré
museli naši žiaci počas tohto príjemného
dňa plniť, patrila tvorba plagátu na tému
„Zdravá výživa“. Najkrajšie a najzaujímavejšie plagáty sme ocenili a sú vystavené v

Výstavka malých umeleckých diel

Všetci sme mali počas dňa plné ruky práce
a plné ústa vitamínov. Ďakujem všetkým
pani učiteľkám, ale i žiakom za spríjemnenie upršaného jesenného dňa.

Svetový deň jazykov
Dátum 26. september bol vyhlásený Radou
Európy za Európsky deň jazykov v roku
2001. Každý rok si ho školy a iné vzdelávacie inštitúcie pripomínajú prostredníctvom
rôznych aktivít, súťaží, kvízov, besied, ale aj
rozhlasových relácií. Naša škola si pripomenula Európsky deň jazykov rôznymi aktivitami na hodinách anglického a nemeckého
jazyka. Mladší žiaci, tretiaci a štvrtáci spievali na hodinách anglické piesne, žiaci piateho ročníka čítali a prekladali rozprávky, no a
starší žiaci si na hodinách angličtiny a nemčiny čítali anglické
a nemecké texty,
prekladali ich, dokončovali príbehy

Projekt „Recyklohry“ - zber starých
batérií a drobných elektrozariadení
So začiatkom nového školského roka máme
aj nové plány. Rozhodli sme sa rozšíriť separovanie odpadu na našej škole. Projekt s
názvom „Recyklohry“ je školský recyklačný
program spoločnosti ASEKOL SK. Je zameraný na triedenie a recykláciu vyradených
drobných elektrozariadení a použitých batérií. V hlavnej budove školy bude umiestnený červený kontajner, do ktorého budú
môcť žiaci odovzdávať drobné, nefunkčné
elektrozariadenia napr. mobily, ovládače...
Na použité batérie budú slúžiť označené
krabice. Veríme, že zapojením sa do projektu „Recyklohry“ žiaci získajú návyky, ktoré
sa stanú aj súčasťou ich životného štýlu.
Tým, že chránime prírodu, chránime aj samých seba!
ZŠ Lozorno
Foto: archív školy

Naše triedy boli plné vitamínov
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Novinky z detského kráľovstva
Mohlo sa zdať, že naša Muška celé leto slastne vylihovala na pláži
a oddychovala. Pravda to však nie je, ona totiž „pilne“ pripravovala
program pre detičky a ich mamičky na novú sezónu, ktorú odštartovala 7. septembra naozaj veľkolepo – Dňom otvorených dverí. Celým
podujatím tých najmenších sprevádzal šašo so svojou asistentkou –
našimi ochotnými dobrovoľníčkami, teta Katka sa im venovala pri
tvorivých dielničkách, teta Lucka im farbami krásne pomaľovala
tváričky aj rúčky, teta Aďka v bufetíku ponúkala dobroty do bruška.
A tak sme vďaka tejto skvelej spolupráci mohli zažiť veselé a príjemné popoludnie. Odvtedy sa dvere k Muške otvárali často a okrem
detičkám a mamičkám už dobre známych aktivít – Herňa, Cvičenie
pre mamičky a detičky, Burza detského oblečenia a potrieb pre deti,
sa Muška rozhodla rozšíriť svoj program:

Pravidelné aktivity 2014
Deň/Čas

Doobeda

Poobede

-

15:00 - 17:00 Herňa

10:00 - 10:45 Cvičenie pre
mamičky s deťmi /povinné

-

Pondelok
Utorok

prihlasovanie na mcmuskalozorno@
gmail.com/

Cez hodinu angličtiny sa naši najmenší nielen niečo naučia, ale sa aj zabavia

10:00 - 11:00 Angličtina pre
najmenších /povinné prihlasovanie na mcmuskalozorno@gmail.com/

15:00 - 17:00 Herňa
18:00 - 19:00 Kurz
háčkovania

Štvrtok

-

-

Piatok

-

-

Streda

Šikovné „kutilky“, ktoré vyrábate originálne hand-made vecičky
a chcete ich predať, máte možnosť počas zimnej burzy v novembri (už aj adventné/vianočné veci). Kontaktujte nás vopred!

Do konca roka má Muška „v pláne“ aj tieto nepravidelné aktivity:
Deň/Čas
10.11. /pondelok/ o 17:30
13.11. /štvrtok/ 9:30 – 17:00

Doobeda
Čo možno neviete o očkovaní a imunite – beseda o očkovaní
Vianočné fotenie detí profesionálnou fotografkou /prihlásenie sa na konkrétny termín – viac info zverejníme
čoskoro/

13.11. /štvrtok/ o 18:00

Úrazy detí v domácom prostredí a možnosti akútneho manažmentu s MUDr. Patočkom

21.11. /piatok/ o 18:00

Prednáška o výchove detí s detskou psychologičkou /efektívne rodičovstvo – presnú tému upresníme/

22.11. /sobota/

Burza detského oblečenia a detských potrieb + hand-made výrobky /miesto, čas a info upresníme/

27.11. /štvrtok/ o 18:00

Výživa detí /prednáška s ochutnávkou/

December

Vianočný večierok /termín upresníme/

Okrem toho sme počas septembra získali zaujímavé a praktické informácie ohľadom harmónie v bývaní od nášho známeho
MUDr. Patočku počas prednášky FENG SHUI BYTU, BAGUA a
šikovné vizážistky nám počas BEAUTY večera ukázali zopár trikov, ako sa jednoducho a vkusne nalíčiť.

Kontakty:
Tel: Gabika 0915711911
Vlasta 0908662617
FB: www.facebook.com/mcmuskalozorno
Mail: mcmuskalozorno@gmail.com

Takýto šašo so svojou asistentkou nás sprevádzal počas Dňa otvorených dverí
v Muške
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Komunálne voľby 2014
Informácia pre voliča
Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti. Po preukázaní
totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od
okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce
a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre
voľby starostu obce a hlasovací lístok pre
voľby poslancov obecného zastupiteľstva.
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov
vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, t.j. na odovzdanie
hlasu vybraným kandidátom – zakrúžkovaním ich poradového čísla. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové
čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac
u toľkých kandidátov, aký počet poslancov
má byť vo volebnom obvode zvolený (údaj
je uvedený na hlasovacom lístku). V Lozorne je to maximálne 9. Na hlasovacom
lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje
volič poradové číslo len jedného kandidáta.
V priestore určenom na úpravu hlasovacích

lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací
lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby
starostu obce. Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto
priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať
zo závažných, najmä zdravotných dôvodov
okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo
volebnej miestnosti. V takom prípade
okrsková volebná komisia vyšle k voličovi
dvoch svojich členov s prenosnou volebnou
schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou.
Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť
hlasovania. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo
preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie
však člena okrskovej volebnej komisie, aby
za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov

upravil a vložil do obálky.
Voľby do orgánov samosprávy obce sa
budú konať

15.novembra 2014 v čase
od 7:00 – 20:00 hod.
vo Veľkej sále Centra kultúry na Zvončínskej ul. č. 190/3, Lozorno
Okrsok č. 1:
Pre oprávnených občanov bývajúcich v
obci Lozorno so súp. č. 1 – 600
Okrsok č. 2:
Pre oprávnených občanov bývajúcich v
obci Lozorno so súp. č. 601 – 1185
Počet volených zástupcov (to je aj maximálny počet poradových čísel, ktoré je
možno zakrúžkovať na volebnom lístku)

Starosta – 1

Poslanci – 9

Predstavujeme kandidátov na starostu
Pri kandidátoch sú uvedené nasledujúce údaje: titul, meno, priezvisko, vek, zamestnanie, najvyššie ukončené vzdelanie, príp. škola, politická príslušnosť, volebné číslo a fotografia.
Kandidátom na starostu obce Lozorno sme položili štyri rovnaké otázky. Prinášame vám ich odpovede. Otázky sú tie isté, ako v predchádzajúcom volebnom období:

1. Prečo kandidujete na starostu Lozorna?
2. Akou aktivitou ste doteraz prispeli k rozvoju obce?
3. Čo chcete pre obec urobiť?
4. Aké je vaše životné krédo?
Ing.
Jaroslava
Bojkovská
(52),

samostatná odborná
referentka, VŠ - Poľnohospodárska univerzita
v Nitre, nezávislá kandidátka, č.1

kompetencie a schopnosti, aby sa podarilo vysporiadať pozemky
pod rodinnými domami, ktoré si neboli občania schopní vysporiadať niekoľko desaťročí vďaka skostnatelým zákonom. Počas rokov
2009-2011 sme takto vysporiadali vyše osemdesiat rodinných domov. Ako poslanec som pracovala v školskej komisii, komisii pre životné prostredie, neskôr vo finančnej. Svoj podiel mám na zriadení
kompostoviska.

1. V posledných dvoch

3. Prioritou pre mňa bude zdravé a pekné životné prostredie, za-

volebných obdobiach
som pracovala ako
poslankyňa obecného
zastupiteľstva, moju
kandidatúru na starostu Lozorna vidím ako prirodzené pokračovanie môjho doterajšieho pôsobenia. Očakávam, že ako starosta budem mať viac kompetencií na to, aby som zmenila, čo sa mi doteraz
na vedení obce nepáčilo, aby som mohla realizovať to, čo považujem
za prvoradé. Doterajšiu činnosť pre obec som robila rada, ako jediná
z kandidátov na starostu kandidujem aj za poslanca. Myslím, že je
to dostatočne jasný prejav toho, že pre obec, kde žijem, chcem urobiť
čo najviac, nech už budem na akomkoľvek mieste.

2. Za svoj najväčší úspech považujem, že som využila všetky svoje

chovanie vidieckeho charakteru obce, bezpečnosť občanov, podpora
činnosti kultúrneho centra i športového klubu. Ďalej rekonštrukcia
zdravotného strediska a vybudovanie denného stacionára pre starších spoluobčanov. Postupne sa dopracovať k vlastnej opatrovateľskej službe. Vytvoriť podmienky pre aktívny život v škole nielen
počas vyučovania. V neposlednom rade dokončiť vysporiadanie
pozemkov občanom, ktorým sa to doteraz z rôznych príčin nepodarilo. Chcem dosiahnuť väčšiu zainteresovanosť občanov na dianí v
obci. Poslancov budem viesť k tomu, aby viac komunikovali s občanmi, chodili medzi ľudí a počúvali ich názory.

4. Pochopila som v živote, že najsprávnejšie rozhodnutia sú tie naj-

jednoduchšie rozhodnutia. Chcem sa vo svojej práci riadiť zdravým
sedliackym rozumom a srdcom.
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Jozef

Haramia

(56), živnostník, SOU
- elektromechanik, nezávislý kandidát, č.2

1. V našej rodinnej

firme pracujem s bratom Jankom 25 rokov. Teraz som už vo
veku, keď by som zodpovednosť za firmu
chcel prenechať mladšej generácii. Nakoľko sa cítim ešte plný
energie, chcel by som svoje životné schopnosti a skúsenosti uplatniť
v prospech našej obce pri jej zveľaďovaní. Aktívne sa zaujímam o
chod a finančnú situáciu v obci. Nie som spokojný s jej hospodárením. Máme tu „za veľa peňazí málo muziky“. S týmto názorom
sa stotožňujú i niektorí občania, ktorí ma oslovili. Myslím si, že finančné prostriedky by sa dali lepšie a účelnejšie využiť v prospech
občanov. Máme k dispozícii veľký potenciál šikovných ľudí, ktorí tu
žijú a ten by som rád využil v prospech obce.

Ľubomír

Húbek

(55), starosta obce,
stredná priemyselná
škola strojnícka - všeobecné strojárstvo, nezávislý kandidát, č.3

1. Chcem zachovať

kontinuitu v práci
starostu obce a pokračovať v už začatých
projektoch, ako napr.
ČOV (čistička odpadových vôd), výstavby obec. nájomných bytov za účelom stabilizácie mladých ľudí v obci, lekárov a učiteľov, ale hlavne pokračovať v
približovaní sa samosprávy k občanovi. Chcem pokračovať v budovaní a rozvoji obce, v ústretovosti voči našim dôchodcom a vytvárať
im dôstojné podmienky v ich jeseni života. Štvorročné obdobie starostu je krátke na to, aby bolo možné výrazne zasiahnuť do rozvoja
obce, preto sa opäť uchádzam o tento úrad.

2. Ako starostovi obce sa mi za uplynulé volebné obdobie podarili

veci, na ktoré som hrdý, ako napr. rozšírenie pavilónu MŠ pre 20
detí, rekonštrukcia domu smútku, rekonštrukcia soc. zariadení v

Alena

Nemcová

(52), invalidná dôchodkyňa, SEŠ – všeobecná
ekonomika, SNS, č.4

1. Mám rada prácu s

ľuďmi i keď viem, že
je to náročná, zodpovedná a ťažká práca
s množstvom rôznych problémov. Mňa
táto práca baví a rada
sa učím nové veci.
Chcem pracovať pre obec a jej občanov v rámci svojich možností,
aby sa nám v našej obci žilo ešte lepšie.

2. Za takú krátku dobu po akú som bola vo funkcii starostky, sa

nedali rozvinúť žiadne aktivity. Bolo treba dotiahnuť uznesenia z
obecných zastupiteľstiev, prísne strážiť čerpanie finančných prostriedkov a zoznámiť sa vôbec s problémami tejto obce. Podarilo sa
mi zabezpečiť častejšie autobusové spojenie do okresného mesta
Malacky.
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2. Keďže naša firma sídli v Lozorne, a s bratom Jankom sme rodá-

ci z Lozorna, považovali sme za prirodzené sponzorsky prispievať
na kultúru, kostol, materskú školu a šport, kde v súčasnosti vediem
športový klub. Túto prácu vykonávam bez nároku na odmenu. Výsledok môjho úsilia môžu občania vidieť v udržiavanom športovom
areáli, kde sa zasa po rokoch vrátil život a kultúra, ako za starých
čias.

3. Aby prostredie v ktorom žijeme a pracujeme bolo príjemné, mo-

jou prioritou bude v prvom rade zefektívniť chod obecného úradu
tak, aby sme mohli využiť ušetrené prostriedky pre našich najmladších a najstarších obyvateľov. Urobím všetko pre to, aby naša obec
vyzerala tak, ako máme dnes už možnosť vidieť aj v zahraničí. Aby
bola čistá, upravená a aby sa tu jej obyvateľom dobre žilo. Myslím, že
sa to dá dosiahnuť dobrým hospodárením, pracovitosťou a dobrou
spoluprácou s občanmi.

4. Tých je hneď niekoľko. Najviac sa v tomto kontexte hodí to o
troch grošoch. Ale môj otec mi vravieval: „Nikdy sa pred nikým nepovyšuj a nikdy sa pred nikým neponižuj“ a k tomu pridám moje
obľúbené „ži a nechaj žiť“.

MŠ a v ZŠ. Za najväčší úspech považujem obnovenie komunikácie
medzi samosprávou a občanom. Som pyšný na informačný portál
obce a to je jej webová stránka, kde sa dajú bez problémov nájsť všetky potrebné informácie a urobiť si obraz o fungovaní obce. Snažil
som sa robiť ako starosta obce maximum pre jej rozvoj.

3. Priorita pre nového starostu obce bude dobudovanie ČOV. Toto
rozhodnutie vzišlo z vodoprávneho konania v 3/2014, kde obec dostala povolenie prevádzkovať našu ČOV iba do 3/2017 a na základe
násled. rozhodnutia OZ. Je toho opäť veľa, čo by som chcel budovať, opravovať, zveľaďovať. Chcem pokračovať v opravách obecných
ciest, nutné sú opravy našich mostov nad Suchým potokom a chodníkov. Samostatnou kapitolou je obec. vodovod, ktorý si vyžaduje
nemalú investíciu. Pri počte 3 450 obyvateľov žijúcich v obci je nutné rozšírenie obec. vodojemu. Rozvod pitnej vody je zanedbaný a po
25. rokoch si vyžaduje svoje. Je toho veľa, čo obec potrebuje, mám
nápady a pripravené projekty. Tiež je potreba včleniť do života obce
aj našu rómsku komunitu, nestavať sa jej chrbtom, ale hlavne vyžadovať od nej dodržiavanie zákonnosti a slušnosti v spolunažívaní.

4. Nemám rád kréda. Som naučený tvrdo a zodpovedne pracovať a
nenechať sa zviesť k „rýchlo kvaseným“ a nestabilným výsledkom.
Toto vyžadujem a budem vyžadovať od svojich kolegov a podriadených.

3. Bez veľkých prísľubov, podľa svojich možností sa budem usilo-

vať pre našu obec urobiť maximum. Ako to dosiahnuť? Spoločnými silami. Starosta potrebuje podporu všetkých občanov a taktiež
i poslancov obecného zastupiteľstva. Nie je určite jednoduché pre
kohokoľvek vstúpiť do služieb občanov, zorientovať sa a hneď od
svojho zvolenia kvalitne pôsobiť vo svojej funkcii.
Budem: - podporovať vhodné sociálne programy, ktoré prispejú k
plnohodnotnému životu našich chorých, osamelých, resp. prestárlych občanov
- dbať na čistotu a poriadok v našej obci
- prostredníctvom obecnej polície zvyšovať bezpečnosť a spokojný
život občanov a zároveň skvalitňovať prácu obecnej polície
- spolupracovať s organizáciami v obci na podporu ich verejnoprospešnej činnosti v rámci voľnočasových aktivít pre deti, mládež a
ostatných občanov
- sa snažiť zlepšiť fungovanie obecného úradu, aby poskytol čo najlepšie služby občanom

4. Nemám rada nespravedlnosť a nadradenosť.
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Predstavujeme kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva
Pri kandidátoch sú uvedené nasledujúce údaje: titul, meno, priezvisko, vek, zamestnanie, najvyššie ukončené vzdelanie, príp. škola, politická príslušnosť, volebné číslo a fotografia.
Aj im sme položili dve nasledujúce otázky:

1. Prečo kandidujete na poslanca ?
2. Čím ste doteraz prispeli k rozvoju obce?
Ing. Jaroslava Bojkovská (52), samostatná odborná referentka, VŠ, Poľnohospodárska univerzita v Nitre, nezávislá kandidátka, č.1
Ing. Bojkovská sa predstavila medzi kandidátmi na starostu obce.

Radoslav Došek (33), živnostník, SŠ – strojárstvo, nezávislý kandidát, č.2
1. Chcem priložiť ruku k dielu a byť nápomocný pri rozvoji obce a zlepšovaní života v nej.
2. Nakoľko som doteraz nepôsobil v žiadnej významnejšej funkcii v obci, môj doterajší
príspevok k rozvoju obce bol ako aj iného radového občana tým, že tu žije, býva a dianie okolo neho mu nie je ľahostajné a preto ak treba pomáhať tak pomáha a prispieva aj nezištne.

Juraj Foltýn (44), podnikateľ, SŠ, mechanik elektronik s maturitou, nezávislý kandidát, č. 3
1. Chcel by som pomôcť k ďalšiemu smerovaniu Lozorna v nasledujúcom volebnom období
a dokončiť rozrobené z roku 2010 napr.: kruhový objazd namiesto T križovatky pred Lozornom, zlikvidovať čierne skládky, zainteresovať obyvateľov s trvalým pobytom do života obce
atď., atď., nápadov je mnoho.

2. Myslím, že čas ukázal čo bolo pre obec správne, bolo to veľa vecí v hektickom období,
najviac som však hrdý na multifunkčné ihrisko v areáli školy a prvý plán hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce, presadenie kamerového systému ochrany v obci.

Adriana Jánošová (41), detská sestra, SŠ, stredná zdravotnícka škola, nezávislá kandidátka,
č. 4
1. Pretože mám rada ľudí, počúvam ich a chcem prostredníctvom seba hájiť aj ich záujmy,
samozrejme nie vždy je to jednoduché, ale rada „bojujem“ za dobrú vec.

2. Písať by sa dalo, ale v tomto prípade zastávam názor, že skutky hovoria oveľa viac. A keď-

že práve teraz ukončujem jednu kapitolu poslanectva a obzriem sa za seba, som spokojná.
A hlavne ľudia, pretože práve občania Lozorna nás poslancov vedia najlepšie ohodnotiť.

| 13 |

Spravodaj obce Lozorno

ročník XII : číslo 5 : september/október 2014
Milan Miština (25), podnikateľ, nedokončená SSOŠ Via Humana v Skalici, odbor informatika,
SMER – SD, č. 5
1. Mám veľmi kladný vzťah k našej obci a ako mladého človeka ma mrzí, že mladým obča-

nom obec nevychádza v ústrety, tak ako by som si to predstavoval ja. Viem si predstaviť lepší
život v Lozorne, viac pracovných miest pre ľudí, tak isto viac služieb a byty pre mladých.
Podstatné je mať srdce, chuť a lásku niečo tvoriť a pracovať aj pre iných.

2. Mal som viacero nápadov pre rozvoj obce aj pre viac pracovných miest, ktoré som sa po-

kúšal priamo realizovať, ale boli zamietnuté. Preto som nadobudol dojem, že rozvoju našej
obci môže prispieť jedine samospráva - poslanci a starosta obce, ktorí o tom rozhodujú. Ako
poslanec budem OBJEKTÍVNE plne podporovať takéto projekty a hľadať riešenia ako ich
naplniť. To čo bolo ovplyvniť nevieme, ale vieme ovplyvniť to, čo bude.

Ing. Marek Nemeček (44), ekonóm, VŠ, VŠE, SMER – SD, č. 6
1. Myslím, že človek by sa mal starať o veci, na ktorých mu záleží. Vecou, na ktorej mi určite

záleží, je miesto, ktoré sa pred 13 rokmi stalo pre moju rodinu domovom. Miesto, kde sa
moje 3 deti hrajú. Miesto, kam sa rád vraciam. Chcel by som, aby Lozorno ostalo takým aj
naďalej.

2. Takáto otázka je trochu nefér, nakoľko zvýhodňuje tých, ktorí už pôsobili v miestnom

zastupiteľstve. Preto odpoviem, čím by som rád prispel, ak budem zvolený. Rád by som bol
človekom, ktorý bude spájať starousadlíkov s neskôr prisťahovanými. Človekom, ktorý
bude podporovať starostu a nie skupinkové politikárčenie. Človekom, ktorý má na zreteli
našich dôchodcov a tých menej zarábajúcich. Človekom, ktorý bude proti nekontrolovanému rozvoju Lozorna. Človekom, ktorý podporí akúkoľvek iniciatívu, ktorá bude na prospech
všetkých Lozorňanov, nehladiac na to, z ktorej strany vzišla.

Mgr. Dana Rušinová (46), riaditeľka nadácie a programu Hodina deťom, VŠ, Prírodovedecká
fakulta UK, nezávislá kandidátka, č. 7
1. Aj profesionálne sa venujem verejným veciam. Týkajú sa detí a mladých ľudí. A práve ich

potrebám by som sa chcela prioritne venovať aj ako poslankyňa. Počúvať hlas detí a mladých, dať im dôveru a spoločne s dospelými ich zapájať do formovania obce, je pre ich i jej
budúcnosť to najlepšie. Chcela by som, aby si lozornianske deti a ich rodiny mohli v dospelosti povedať, že tu mohli prežiť krásne detstvo a byť šťastnými. Verím, že tentoraz nájdem
podmienky pre zmysluplnú prácu.

2. Do rozvoja obce sa zapájam viac ako 10 rokov. Stála som pri vzniku materského centra,
Centra kultúry, Sviatku hudby, chodníka na Zohorskej, či dnešnej podoby Spravodaja. Bola
som aktívnou účastníčkou verejného protestu proti výstavbe v CHKO. V rozvoji obce chcem
pokračovať aj naslúchaním potrebám detí a mladých.

Mgr. Branislav Šedivý (31), referent, VŠ, sociálna práca, nezávislý kandidát, č. 8
1. Lebo mi záleží na smerovaní našej dediny, mám rád prácu s ľuďmi a chcel by som svojou

troškou prispieť k rozvoju a v napredovaní našej obce. A hlavne nechcem iba kritizovať, ale
chcem aj pre obec niečo urobiť a priložiť svoju ruku k dielu.

2. Vzhľadom na môj vek toho veľa nebolo, lebo ako každý mladý človek som mal iné akti-

vity a záujmy. Spomenul by som možno angažovanie v športe hokejbal a futbal trénovanie
dievčat. Ale dúfam že moja kandidatúra na poslanca je začiatok môjho príspevku.

Ing. Peter Šimonič (29), account manager, VŠ ekonomická, managment podniku, nezávislý
kandidát, č. 9
1. Som obyčajný mladý Lozorňan, ktorý vždy pociťoval potrebu pomôcť správnej veci. Efek-

tívne a transparentné fungovanie našej obce určite je správna vec. Ak dostanem vašu dôveru, rád by som sa na tomto procese podielal. Budem dbať o to, aby váš hlas a vaše požiadavky
zazneli prostredníctvom mojej osoby v pléne nášho zastupiteľstva.Voľbou mojej osoby za
poslanca nepodporíte len mňa, ale hlavne myšlienku, aby obec a jej majetok slúžila všetkým
občanom Lozorna.

2. Zatiaľ som nemal príležitosť, ale ak ju dostanem, tak ako človek, ktorý má rád šport, bu-

dem dbať na športový ráz našej obce. Som presvedčený, že spoločnými silami sa nám podarí
nastaviť správne ciele, ktoré oslovia starších, či mladých Lozorňanov.

| 14 |

ročník XII : číslo 5 : september/október 2014

Spravodaj obce Lozorno

Romana Tolkačevová (40), živnostníčka, SPŠ-odevná Trenčín, Skúšky NBS poistenie zaistenie, nezávislá kandidátka, č. 10
1. Som rodená Lozornianka, vyrástla som tu, aj moje deti tu vyrastajú, preto mám záujem,

aby obec bola naozaj bezpečná, čistá a chcem tomu prispieť osobne a spoznať problémy, ktoré je treba riešiť, aby moje deti mali také krásne detstvo v Lozorne, ako som mala ja.

2. Celkom bežnými vecami, šetrím vodu, separujem odpad, nakupujem v miestnych obchodíkoch, platím dane, podporujem mimoškolské aktivity detí.

Ing. Jana Trnková (53), účtovníčka, VŠ, Poľnohospodárska univerzita v Nitre, nezávislá kandidátka, č. 11
1. Preto, že chcem, aby sa účelnejšie a transparentnejšie nakladalo s finančnými prostried-

kami, aby sa zodpovednejšie pristupovalo k tvorbe obecného rozpočtu, aby bola dôslednejšia kontrola pri poskytovaní dotácií z obecného rozpočtu, aby obecné zastupiteľstvo spolu so starostom robilo uvážené rozhodnutia s priaznivými výsledkami a aby sa práca tímu
obecného zastupiteľstva vyznačovala dostatočným pracovným nasadením a odbornosťou.
Rozvoj obce a spokojnosť jej obyvateľov sú hlavné dôvody, ktoré ma viedli k predloženiu
kandidátnej listiny do nastávajúcich volieb.
2. Aktívnou účasťou takmer na každom zasadnutí súčasného obecného zastupiteľstva som
prispela k niektorým jeho rozhodnutiam o financovaní školských zariadení, vstupu stavebníkov do chráneného územia v okolí, zastavenia nežiadúcej výstavby v obci a prácou vo finančnej komisii.

Mgr. Ľuboš Tvrdoň (41), riaditeľ Z dobrých rúk o.z., VŠ - odbor pedagogika, nezávislý kandidát, č. 12
1. Po petícii „Proti výstavbe nad priehradou“ ma oslovilo viacero Lozorňanov, aby som kan-

didoval. A vzhľadom k tomu, že táto záležitosť nie je ukončená, rozhodol som sa, že do toho
idem ako nezávislý kandidát. Zároveň som si uvedomil, že by som mohol byť nápomocný
pri zlepšovaní života v našej obci, pretože som desať rokov viedol Komunitnú nadáciu v
Bratislave.
2. Na prvom mieste spoločne s mojou rodinou sa snažíme byť aktívnymi občanmi tejto
obce. Bol som zakladajúcim členom Materského centra Muška. Spolu s mojou manželkou
som získal finančné prostriedky na výstavbu altánku v areáli základnej školy. Spolu s ďalšími
Lozorňanmi som spustil petíciu proti výstavbe nad priehradou, ktorá mala medzi občanmi
Lozorna veľký úspech. A na záver, stál som pri znovuzrodení Lozornského ochotníckeho
divadla, z ktorého mám veľkú radosť.

Ing., Mgr. Juraj Vlček (31), advokát, VŠ, Ekonomická univerzita BA – odbor národné hospodárstvo, Právnická fakulta UK BA – odbor právo, nezávislý kandidát, č. 13
1. Z doterajších skúseností viem, že je veľmi dôležité aby ľudia, ktorí rozhodujú o tom, ako

sa použijú naše financie, mali vedomosti o tom ako efektívne hospodáriť a postupovať pri
tom v súlade s platnou legislatívou. Rád ponúknem svoje vedomosti obci, aby bolo budúce
rozhodovanie zastupiteľstva založené na faktoch a overených informáciách, namiesto pocitov a sympatií. Zastupiteľstvo nie je skupinou, kde sa musia mať všetci povinne radi, ale mali
by sa vzájomne rešpektovať aj keď majú rôzne názory a musia vedieť svoje názory podložiť
faktami a logicky zdôvodniť.
2. Ako člen obecného zastupiteľstva som zdvihol ruku za každé rozumné rozhodnutie. Snažil som sa, aby ľudia pochopili, že obec hospodári s ich prostriedkami a preto je dôležité, aby
sa nemíňali len naoko transparentne. Veď ani domov si nekupujeme drahé auto len preto, že
je od kamaráta, ale hľadáme čo najlepšiu kvalitu za najrozumnejšiu cenu.

Anton Zeman (41), súkromný podnikateľ, SŠ, SOU- drevárske, nezávislý kandidát, č. 14
1. Túto otázku som si položil pri zamýšľaní sa nad kandidatúrou na poslanca a hneď som si

na ňu vedel aj odpovedať. Keď sa vraciam zo zahraničia z dovoleniek alebo pracovných ciest,
v skutočnosti nie som doma po prekročení štátnych hraníc, ale až keď zídem z diaľnice na
to naše T a vidím našu dedinu, kostol, vinohrady -,,tu som doma, v Lozorne“. Žijem tu od
narodenia a naďalej chcem žiť a pomáhať. Som súkromný podnikateľ bezmála 20 r. a majiteľ
firmy, ktorú sám aj ekonomicky vediem. Mám skúsenosti v oblasti stavebníctva, výroby a samozrejme prácu s ľuďmi, o čom svedčí prosperujúca spoločnosť pod mojím vedením. Týmto
všetkým chcem prispieť. Preto sa budem zaujímať o čo najlepšie riešenia a podmienky pre
občanov Lozorna ako poslanec .
2. Ako občan a majiteľ firmy pomáham sponzorsky organizáciám, občianskym združeniam
a spolkom v našej obci.
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Cyklotúra Valtice - Lednice 2014

Vo vinárni Réva vo vínnom chráme v Rakviciach sme mali objednanú večeru spojenú s degustáciou kvalitných moravských vín rôznych
sort a ročníkov.
V družnej zábave obohatenej spevom sólistov lozornského „Enem
Tak“ sme strávili príjemný večer.
Druhý deň bol venovaný obhliadkam kultúrnych pamiatok známeho Lednicko - Valtického areálu – Janov hrad, zámok Lednice, Tri
Grácie, zámok Valtice.
Cyklotúra nás všetkých obohatila, lebo bola príjemnou kombináciou
športu a spoznania krásneho kusa moravskej krajiny a jej pamiatok.
Spoločná fotka v areáli Lednického zámku

Klub turistov Lozorna v dňoch 13.9. – 14.9.2014 uskutočnil 1.ročník cyklotúry na južnej Morave.

Text a foto: B. Horváth, KTL

Cyklotúry sa zúčastnilo 22 účastníkov. V 2 etapách sme celkovo
prešli 83 km nádhernou prírodou Pálavských vrchov s ďalekými
výhľadmi, zelenými kopcami porastených vinicami.
Cyklocesta z Valtíc, nazývaná tiež vínna cesta, viedla cez Mikulov a
Pavlov okolo Novomlynských jazier do miesta ubytovania – malebnej vinárskej obci Rakvice. Pretože bol práve čas oberačiek, cesta
bola prevoňaná vôňou prešovaného hrozna a burčiaku.
Počasie napriek pretrvávajúcemu daždivému obdobiu nám prialo,
a vždy keď sa prehnala výdatná spŕška, sedeli sme v moravskom
sklípku a nie na bicykli.
Vo vínnom chráme v Rakviciach vládla slávnostná i radostná nálada
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Uzávierka tohto čísla: 15. októbra 2014. Vychádza: 27. októbra 2014. Uzávierka čísla 6/2014: 15. decembra 2014. | Vychádza 6 x ročne

| 16 |

16-0148

vykurovacie telesá,
kotly, ohrievače, podlahové kúrenie...

16-0148

šachtové
prvky,
šachtové
šachtové
prvky,
šachtové
prvky,
šachtové
šachtové
prvky, prvky,
prvky,
šachtové
prvky,
studňové
skruže,
studňové
studňové
skruže,
studňové
skruže,
plastové
kanalizácie,
,skruže,
studňové
studňové
skruže,
skruže,
studňové
skruže,
odvodňovacie
žľaby,
odvodňovacie
odvodňovacie
žľaby,
odvodňovacie
žľaby,
šachtové
prvky,
odvodňovacie
odvodňovacie
žľaby,
odvodňovacie
žľaby, žľaby, žľaby,
drenážne
rúry,
tvarovky...
vky...
drenážne
rúry,
tvarovky...
vky...
drenážne
rúry,
tvarovky...
drenážne
rúry,
tvarovky...
vky...
studňové
skruže,
drenážne
drenážne
rúry,vky...
tvarovky...
rúry,vky...
tvarovky...
vky...
vky...
drenážne
rúry,
tvarovky...
odvodňovacie žľaby,
drenážne rúry, tvarovky...
vky...

