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V skratke

Zamyslenie

Počnúc 1. júnom 2010 bol
z postu prednostu obecného úradu
v Lozorne odvolaný Juraj Foltýn a touto
funkciou bola poverená Ľubica
Havranová (56) a Rastislav Rybár (37)
sa stal novým náčelníkom Obecnej
polície v Lozorne.
(Viac sa na s.3 a s.5)
Dňa 26. júna 2010 sme si pripomenuli
120. výročie založenia Dobrovoľného
hasičského zboru v Lozorne (DHZL).
(Viac sa na s. 14)
OÚ Lozorno ponúka mapu Lozorna
s názvami ulíc v cene 0,50 € / ks.

Vždy, keď ráno vchádzam do školy, vnímam, aký nádherný je ten náš školský
dvor. Hádam jeden z najčistejších a najkrajších... cítim, že naše deti vyrastajú
v úžasnom prostredí. Boroviciam, ktoré mi ešte za mojich žiackych čias, siahali
po plecia, teraz nedovidím na vrchol.
Nie je to len časom, že sa smrekom darí. Všade je čisto, ničomu nechýba dostatok miesta a všetko má dosť vody na svoj rast a vývoj, tráva je pokosená... Niekto
sa o to výrazne pričinil. Pán riaditeľ Ján Daňo ruka v ruke s pánom Miroslavom
Štefekom, novým školským údržbárom sa starajú o to, aby toto miesto vyžarovalo
pohodu a pokoj, často i na úkor svojho času a pohodlia.
Možno stojí za zamyslenie, že nielen práca dvoch ľudí, ale nás všetkých by mala
skrášľovať a spríjemňovať priestor, kde naše deti trávia polovicu dňa, ba niekedy
aj viac.
Zuzana Filasová

Dôležité čísla
Dispečing spoločnosti Lozorno,
s.r.o. - 0948 522 506 (poruchy vody,
kanalizácie a iné)
Obecná polícia - 0918 411 583.
Sídli v Centre kultúry a vzdelávania,
Zvončínska 190/3 na poschodí.
Zberný dvor - Streda 15:00 - 18:00,
Sobota 9:00 - 15:00
Hlásenie požiaru

02/65968339, 0905912976 - Urban
Jaroslav st. - predseda Dobrovoľného
obecného
hasičského
zboru
v Lozorne
02/65968804,
0915507684
Mikulášek Anton - strojník
0907119482 - Urban Jaroslav ml. veliteľ
V Lozorne vznikla 5. júna 2010 opäť nová tradícia – Súťaž vo varení guláša.
Foto - Daniela Kočková

Predstavujeme poslancov
Milí čitatelia,
v tomto seriáli sme Vám chceli predstaviť všetkých
Lozorňanov, ktorí ako poslanci rozhodovali v posledných štyroch rokoch o tom, ako sa nám dnes
v obci žije, o jej prítomnosti i budúcom rozvoji. Našou
ambíciou bolo poodhaliť vám ich osobnosť a postoje,
sprostredkovať vám ich názory a zámery, týkajúce
sa našej obce. Verím, že sa nám to podarilo a preto
v tomto seriáli budeme pokračovať aj v novom volebnom období. Dnes prinášame profily posledných troch

O histórii ochotníckeho divadla s. 8

poslancov. Pre krátkosť času sme ich požiadali o písomné odpovede na otázky.
Rozhodli sme sa, že v najbližšom čísle dáme priestor
predstaveniu kandidátov na poslanecké miesta, resp.
na post starostu. Vyzývam preto všetkých potenciálnych kandidátov, aby sa ozvali do polovice septembra 2010. Radi ich vyspovedáme, aby sme vám pomohli lepšie sa v novembrových komunálnych voľbách
rozhodnúť.
(Viac na s.12 - 14)
Dana Rušinová

Leto v Centre kultúry s.9

Trojitá svadba s.15
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Účet odchádzajúceho prednostu
Presne po roku môjho „prednostovania“ som „za odmenu“
dostal do rúk výpoveď od pani starostky. Vlak je v behu, rozbeh bol náročný pre všetky zúčastnené strany a hlavne pre
Vás, obyvateľov našej obce. S čistým svedomím sa dokážem
postaviť pred každého občana Lozorna a to nedokáže
každý. Bol som vďačný za podporu obyvateľov. Obdivujem pracovnú profesionalitu zamestnankýň obecného úradu,
ktoré pracujú naozaj pre našich obyvateľov.
Záverečný účet
Prvá vec, do ktorej som sa pustil, bolo presvedčiť obecné
zastupiteľstvo a vtedajšieho starostu pána Ľubomíra Haramiu
o nutnosti realizácie „Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce“, čo sa mi podarilo. Po nástupe do funkcie prednostu som
v lete minulého roku pracoval na dokončení Kultúrneho centra,
na projekte revitalizácie okolia potoka, založení spoločnosti Lozorno, s.r.o, zreálnení kamerového systému, na úspešnom podaní
žiadostí o viacúčelové ihrisko, na rozpracovaní projektu informatizácie obce, na príprave zberného dvora. Väčšinu týchto vecí

sa podarilo zrealizovať aj vďaka spolupráci so zastupujúcim
starostom p. Vladimírom Bečárom.
Nedá mi nespomenúť záležitosti, pri ktorých som dal slovo
dotknutým osobám, že ich vyriešim. Je to napríklad oprava chodníka oproti predajni záhradkárstva a pánovi Jánošovi, oprava
detského ihriska oproti škôlke, passport dopravného značenia v
celej obci a jeho zlegalizovanie, povrch z asfaltovej drte na niektorých komunikáciách v obci, ktoré sú v havarijnom stave. Dúfam, že napriek polenám, ktoré dostávam pod nohy, sa mi tieto
záležitosti podarí dokončiť.
V závere mi dovoľte poďakovať sa všetkým spolupracovníkom,
zaželať pani starostke, pre dobro Lozorna, aby sa pokúsila ten
rozbehnutý vlak aspoň dobehnúť a Vás občania tejto obce
poprosiť, aby ste v novembri tohto roku prišli na komunálne voľby
zvoliť starostu a poslancov, aby o Vás nerozhodli kúpení voliči,
ale väčšina, ktorá má záujem byť zodpovedná za veci verejné.
Juraj Foltýn, odchádzajúci prednosta OÚ

Čistili sme čističku
Či mi veríte, alebo nie, túžim mať okolo seba čistú prírodu,
usmiatych ľudí, najlacnejšie služby v našej obci, vrátane vody
a odvádzania odpadových vôd.
Po dvoch rokoch sme uprostred mája vyčistili čističku
odpadových vôd (ČOV) od pieskových a iných usadenín,
ktoré znižovali celkovú účinnosť technológie prečistenia
vody. Chcem vás znova požiadať o disciplínu pri používaní
„našej spoločnej kanalizácie a ČOV“. Nedávajme do nej
veci, ktoré zabrzdia čerpadlá, zabijú baktérie a zmrazia,
resp. zastavia celú činnosť čističky. Opravy, ktoré si takéto
počínanie vyžiada, budú stáť mnoho peňazí, ktoré získame
jedine tým, že budeme nútení navýšiť ceny stočného. Toto
však nie je náš cieľ.
Po dohode s miestnou ZŠ sme pripravili exkurziu
s vysvetlením celej technológie ČOV. Spýtajte sa svojich detí,
kam sa má dávať odpad a čo nepatrí do kanalizácie...

Juraj Foltýn, konateľ Lozorno, s.r.o.
Foto - autor

Stav obecného rozpočtu
Vážny stav obecného rozpočtu Lozorna, podobne ako v ostatných obciach a mestách
Daň z príjmu pouká- SR zapríčinilo najmä to,
zaná obci za I. polrok že štát od začiatku
tohto roka znižuje výnos
2010 (v €)
1/2010
57 538,00 dane z príjmov poukázaný územnej samospráve,
2/2010
42 887,00 tzv. podielové dane a to
3/2010
20 949,94 nasledovne:
Príjmy z podielových daní
4/2010
47 273,00 v roku 2010 v porovnaní
5/2010
13 255,00 s I. polrokom 2009
poklesli o 35,87 %. V apríli
6/2010
5 729,00 2010 sme dostali dotáciu

z MF SR na výpadok podielových daní vo výške
14 336,00 €, ktorá však môže byť použitá len
na vyšpecifikované účely. Na 6. zasadnutí OZ dňa
Porovnanie príjmov za I. 24. júna 2010 bolo
preto
všetkými
polrok 2009 a 2010 (v €)
poslancami jednohlasne
1-6/2010
187 631,94 prijaté
Uznesenie
č.
33/2010:
„OZ
poveruje
1-6/2009
292 608,34
starostku a ukladá prednostke OÚ v spolupráci s finančnou komisiou a hlavným
kontrolórom vypracovať úpravu rozpočtu a zníženie
výdavkov tak, aby bol rozpočet k 31.12.2010 vyrovnaný.
Termín: do 8.7.2010.“
(dr)

Zlikvidovali sme 25 ton odpadu Zbierali sme neštandardný odpad
Pod názvom „Buďme hrdí na naše čisté Lozorno“
sa 10.apríla 2010 uskutočnila obecná brigáda. Obecný
úrad si dovoľuje poďakovať všetkým účastníkom brigády,
ktorí zbierali odpad. Celkovo sa podarilo vyzbierať v túto
slnečnú aprílovú sobotu 25 ton odpadu. Chráňme si našu
prírodu a neberme to ako frázu.
Juraj Foltýn

Obecný úrad zorganizoval v máji tohto roku opäť zber
nadrozmerného komunálneho a elektronického odpadu.
Vyzbierali sme 11 t nadrozmerného a 3,035 t elektronického
odpadu. Všetkým obyvateľom, ktorí odpad odovzdali a nehodili ho do okolitých lesov, ďakujeme.
(vh)
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Hovorí sa ....

Z pera starostu

Spravodaj obce Lozorno požiadal p. starostku
Alenu Nemcovú o vyjadrenie k najdiskutovanejším
témam v obci.

Vážení občania, pokiaľ som nesedela v kresle starostu, možno
som si aj naivne myslela, že
táto práca je ako každá iná,
len sa ju človek musí naučiť. Keď
sa každodenne boríte s problémami pochopíte, že vyriešiť
jeden problém znamená niekedy
aj zopár prebdených nocí, obavu, aby som rozhodla správne
a v prospech obce. Preto som poverila od 1.6.2010 funkciou prednostu obce p. Ľubicu Havranovú, dlhoročnú starostku zo susednej
obce, aby sme spoločne riešili niektoré problémy, ktoré nás čakajú.
A teraz Vás v krátkosti informujem o dianí v obci:
- 8.3.2010 obecné oslavy MDŽ v Centre kultúry a vzdelávania
(CKV) s názvom „REPETE – NÁVRATY“
- 10.4.2010 obecná brigáda s názvom „Buďme hrdí na naše čisté
Lozorno“.
Týmto sa chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí sa tejto
brigády zúčastnili.
- 29.4.2010 – odovzdávanie hasičského auta ministrom vnútra
p. Róbertom Kaliňákom
- 30.5.2010 – tradičné stavanie Máje pred obecným úradom
- 1.5.2010 – reštaurácia Zorno v spolupráci s obcou pripravila
oslavy 1. mája v priestoroch CKV
- 8.5.2010 –„ Míľa pre mamu“ – organizátorom Materské centrum Muška
- 9.5.2010 – obecné oslavy Dňa matiek v CKV (kultúrna komisia)
- 12.5.2010 – zber nadrozmerného odpadu
- 19.5.2010 – zber elektronického odpadu
- 30.5.2010 – obecné oslavy MDD v areáli ZŠ (kultúrna komisia)
- 5.6.2010 – súťaž vo varení guláša
Chcela by som ešte spomenúť, že bolo dokončené multifunkčné
ihrisko v ZŠ, ktoré bude prístupné nielen deťom, ale aj ostatnej
verejnosti.
Keďže prichádza leto a s ním aj čas dovoleniek, chcela
by som Vám popriať, aby ste si oddýchli od každodenných
povinností a načerpali dostatok nových síl.
Alena Nemcová, starostka

1. Výmena náčelníka obecnej polície - Prečo bol
vymenený náčelník obecnej polície a na základe
čoho bol vybraný nový.
Na základe uznesenia č. 26/2010 zo dňa 29.4.2010,
v ktorom poslanci odsúhlasili jednohlasne zmenu
vo funkcii náčelníka obecnej polície.
2. Výmena prednostu obecného úradu - Prečo
došlo k výmene na tomto poste a na základe čoho
bola vybraná nová prednostka?
Výmena prednostu OcÚ prebehla podľa zákona
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (novelizácia platná od 1.4.2010
v § 17 odst. 1), podľa ktorého prednostu vymenúva
a odvoláva starosta.
3. Predvolebný stánok politickej strany na obecných oslavách MDD.
Politická strana na svoju písomnú žiadosť o zriadenie propagačno-informačného stánku na podujatí usporiadanom pri príležitosti MDD obdržala
od starostky obce nesúhlasné stanovisko.
4. Výberové konanie na nového riaditeľa MŠ.
Kedy sa konalo, kto a na základe čoho bol vybraný.
Výberové konanie na riaditeľa MŠ ešte nie je
ukončené. Dňa 3.6.2010 zasadala školská rada.
Boli otvorené obálky a prebehla kontrola materiálov. O výsledku boli žiadateľky písomne informované. Novou riaditeľkou je od 1. júla 2010 Janka
Uhliarová, doterajšia učiteľka v MŠ.
(dr)

Obec zmenila prednostu
Počnúc
1.
júnom
2010 bol z postu prednostu obecného úradu
v Lozorne odvolaný Juraj
Foltýn a touto funkciou
bola poverená Ľubica Havranová (56).
Pochádza zo Zohora
a od roku 1989 bola
tajomníčkou MNV, neskôr
zástupkyňou
starostu
Ľubica Havranová,
Zohora
až
do
roku
1994.
V
prednostka OÚ v Lozorne
rokoch 1994 – 2006 bola
starostkou obce Zohor. V rokoch 2008 – 2009 vykonávala
na žiadosť primátora funkciu prednostky Mestského úradu
v Stupave. Je nestraníčka. Na základe jej skúseností ju podľa
jej slov oslovila aj starostka Lozorna.
Funkciu prednostky prijala podľa svojich slov preto, lebo
má rada nové výzvy. Lozorno pozná, nakoľko tu žije jej
dcéra s rodinou. Lozorno a Zohor dlhé roky spolupracu-

jú a verí, že i naďalej budú. Navyše jej vyhovoval fakt,
že je to práca len do komunálnych volieb. Problémy,
ktoré sa tu riešia sú podobné tým, ktoré zažila v predošlých
samosprávach. Na otázku, či by ostala aj po voľbách,
ak by dostala takúto ponuku, odpovedala Ľubica Havranová
slovami, že je to ešte ďaleko a navyše chce byť slobodná
a nezávislá. „Som typ človeka, ktorý musí vedieť, o čom
hovorí, lebo sľuby, ktoré dám, chcem aj splniť a o tom musí
byť aj pracovná pozícia,“ objasňuje.
Lozorno je podľa nej veľmi perspektívne z hľadiska
svojho rozvoja najmä v oblasti turizmu. „ Vidím tu obrovské
rezervy, ktoré sa dajú využiť, napríklad detské ihriská,
viac kamier dohliadajúcich na bezpečnosť, rast kultúry,
keďže je tu to super Centrum kultúry a podobne.“ Hoci
si uvedomuje, že momentálne nie sú peniaze, ktoré
však snáď zasa budú, Lozorno je už na tom podľa nej tak
dobre, že „..stačí už len vyčleniť presné peniaze na pravidelné aktivity,“ a môže sa naplno rozvíjať.
Foto – autorka
(dr)
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
Štvrté zasadnutie – 25. marca 2010
P. Foltýn informoval o hospodárení a financovaní LOZORNO s r.o.
za rok 2009, o pláne výstavby multifunkčného ihriska a o severnom
obchvate Bratislavy.
OZ odsúhlasilo zvolanie verejného zhromaždenia v apríli, na ktorom
bude požadovať podporu formou petície proti výstavbe severného
obchvatu varianta Senec-Pezinok-Lozorno.
OZ žiada starostku o vyvolanie rokovania s predstaviteľmi obcí na
trase Rohožník-Lozorno so zámerom upraviť dopravný režim nákladných
vozidiel z Rohožníka priamo do Malaciek, s tým že sa obrátia na VÚC
Bratislava na vykonanie opatrení na správu cesty II.triedy LozornoRohožník.
OZ schvaľuje žiadosť Jozefa a Beáty Gašparovičových ul. Lesná 410
o odpredaj časti pozemku o výmere 2 m2 a 12 m2, ďalej súhlasí
s odpredajom časti pozemku manželom Hrabovským o výmere
10 m2, súhlasí s odpredajom pozemku pod bytovkami všetkým vlastníkom bytov a súhlasí s dlhodobým prenájmom časti pozemku pred
bytovkou. Žiadatelia si dajú vypracovať geometrický plán (GP) za účelom
vypracovania kúpnych zmlúv a nájomnej zmluvy s tým, že náklady
na uvedené znášajú žiadatelia. Ceny budú stanovené po predložení GP
za obvyklé ceny.
OZ berie na vedomie oznámenie p. Jozefa Foltýna o problematike trafostanice bez kolaudačného rozhodnutia v lokalite koniec Karpatskej
ulice smerom na priehradu.
OZ navrhuje vo veci predmetnej zmluvy „O poskytovaní právnych
služieb“ JUDr. P. Gromom spracovať a zaslať výpoveď predmetnej
zmluvy (lehota 3 mesiace) neodkladne do 31.3.2010 a do budúceho
zastupiteľstva požiadať finančnú komisiu o stanovisko ohľadne výdavkov
spojených s touto zmluvou. Zodpovedný za spracovanie prednosta úradu
a výpoveď bude potvrdená starostkou obce.
OZ ukladá obci zabezpečiť výberové konanie na riaditeľku MŠ v zmysle
zákona s termínom nástupu 1.7.2010.
OZ súhlasí na základe ústnej žiadosti riaditeľa ZŠ s umiestnením
5 kamier v areáli ZŠ.
OZ ukladá OÚ vyžiadať od kompetentnej organizácie statický posudok
prípadného riešenia dopravných stavieb v obci konkrétne mosty ponad
Suchý potok na Staničnej a Potočnej ulici, ktoré sú v havarijnom stave.
OZ ukladá hlavnému kontrolórovi, finančnej komisii, priestupkovej
komisii a obecnej polícii vypracovať riešenie postihov za neplnenie si
povinností vyplývajúcich z VZN zo zákonov a iných nariadení a predložiť
obecnému zastupiteľstvu k schváleniu.
OZ súhlasí s vybudovaním viacúčelového ihriska v obci Lozorno
s rozmermi 20x40 m spolufinancovaného obcou Lozorno v zmysle
schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2010 vo výške
28 000 € schváleného Uznesením č. 87/2009 zo dňa 26.11.2009.
Piate zasadnutie – 29. apríla 2010
Uznesenie č. 14/2010 zo dňa 25.03.2010, ktoré zamietnutím podpisu
bolo starostkou obce „pozastavené“, OZ schvaľuje (všetci – za) a tak
predmetné uznesenie potvrdzuje v plnom znení. Výkon potvrdeného uznesenia starostka nemôže pozastaviť. (V zmysle relevantných ustanovení
zák.č. 369/1990 Zb. a zák.č. 102/2010 Z.z.,§ 12 ods. 6a).
OZ súhlasí so zadaním pre Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu
obce Lozorno.
MVDr. Bečár V. informoval o hospodárení a finančnej situácii v obci
za I. Q 2010.
OZ schvaľuje vytvorenie zúčtovateľnej rezervy vo výške 20 000 € pre
účely a potreby LOZORNO s.r.o. s tým, že každé finančné čerpanie bude
riadne zúčtované a jeho návratnosť zmluvne ošetrená.
OZ schvaľuje VZN č. 2/2010 – Zásady vylepovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane, doplnené
o prenájom veľkej sály v CKV pre politické strany v sume 10 €/hod.
OZ schvaľuje obecný príspevok 950 € na realizáciu oslavy MDD
a zároveň súhlasí s požadovanými ponukami sponzorov na poskytovanie
sponzorských darov recipročne s možnosťami využívania multifunkčného
športového areálu.
OZ schvaľuje finančný príspevok na stravovanie dôchodcov dňom
1.5.2010 nasledovne :
1. Osamelí dôchodcovia s dôchodkom :
250 – 350 € - 0,73 €
351 – 500 € - 0,50 €
501 – 750 € - 0,33 €
nad 751 € - 0 €
2. Manželský pár nemobilný : 0,50 €
3. Jeden z manželov nemobilný 0,50 € a druhý podľa výšky dôchodku.
4. Manželský pár mobilný – bez príspevku.

5. Dovoz domov – obed – 0,27 € a mesačný pobyt v Klube dôchodcov
– 2,19 €.
OZ žiada starostku obce Lozorno riešiť pracovnoprávny vzťah zamestnanca obce – náčelníka obecnej polície, a to formou zmeny vo funkcii v zmysle svojich kompetencii podľa § 13 ods. 5 zák.č. 369/1990 Zb.
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podnetom na uvedenú žiadosť sú opakované sťažnosti občanov na absenciu zásadných zmien v oblasti poriadku a bezpečnosti v obci od termínu zriadenia obecnej polície. Zároveň nie je riešená nehospodárnosť
prevádzky služobného vozidla.
OZ vzhľadom na to, že požiadavka obecného zastupiteľstva vyjadrená
v uznesení č. 14/2010 z 25.03.2010 o okamžitom ukončení platnosti
zmluvy o advokátskych službách nebola starostkou obce akceptovaná
a uznesenie bolo pozastavené, obecné zastupiteľstvo po potvrdení predmetného uznesenia novým uznesením č. 20/2010 z 29.4.2010 požaduje
a ukladá :
1. Vykonať neodkladne ukončenie platnosti predmetnej zmluvy.
2. Spracovať zoznam a obsah agendy, na ktorej dodávateľ služieb (advokát) na požiadanie odberateľa (starostka obce) pracoval a ako ukončené
a použiteľné odovzdal obci.
3. Neodkladne ukončiť realizáciu paušálnych a iných úhrad zo strany
obce druhej strane – dodávateľovi právnych služieb.
OZ schvaľuje p. Rušinovú D. ako projektovú manažérku projektu
„Tvorba novej webovskej stránky obce Lozorno“, poveruje ju na začatie
výberového konania na dodávateľa novej webovskej stránky obce Lozorno. Výberové konanie vyhodnotí na to určená komisia, zložená
z odborníkov a zástupcov OÚ a OZ (zloženie navrhne p. Rušinová D.),
OZ odporučí každého zástupcu subjektu z Lozorna, ktorého aktivita
bude prezentovaná na novej webstránke obce, aby v maximálnej možnej
miere participoval na projekte, ak bude k tomu vyzvaný.
Šieste zasadnutie – 27. mája 2010
OZ ukladá prednostovi OÚ zaradiť do programu OZ každý mesiac
nasledovné body:
1. finančná a hospodárska správa obce Lozorno
2. správa o hospodárení LOZORNO s.r.o.
P. Foltýn Juraj informoval o ukončení stavby viacúčelového ihriska,
o daňovej kontrole LOZORNO s.r.o. a o princípoch vymáhania
pohľadávok LOZORNO s.r.o. voči neplatiteľom.
Starostka obce informovala, že bola podaná žiadosť o pridelenie
finančných prostriedkov adresovaná na Krajský školský úrad Bratislava z
dôvodu riešenia havarijnej situácie na ZŠ.
OZ súhlasí s majetkovo-právnym usporiadaním, odkúpením časti
pozemku parc.č. 9319 o výmere 67 m2 (diel č. 2 podľa GP č. 1/2007)
v cene 10 €/m2 od spoluvlastníčok p. Rácovej Štefánie v podiele 1/3,
Andrlíkovej Aleny v podiele 1/3 a Bojkovskej Márie v podiele 1/3 s tým,
že poplatky za návrh na vklad znáša v plnom rozsahu kupujúci.
MVDr. V. Bečár doporučil v priebehu júna 2010 zvolať verejnú schôdzu
občanov, na ktorej by boli okrem iného prejednané zmeny a doplnky
ÚPN Lozorno č. 3/2010 a informoval prítomných o súčasnom finančnom
stave obce Lozorno. Navrhol pravidelne sa zaoberať daným stavom
a nemíňať finančné prostriedky mimo rozpočtu.
OZ ukladá prednostovi J. Foltýnovi a p. starostke prísne sledovanie
a dodržiavanie rozpočtových pravidiel a zamedzenie plytvania
finančných zdrojov z rozpočtu obce Lozorno.
OZ ukladá prednostovi J. Foltýnovi pripraviť cenník a systém
spoplatňovania zberného dvora v obci Lozorno do termínu budúceho
zasadnutia OZ.
Predseda komisie výstavby Hurbanič M. doporučuje riešiť problém
s prechodom a prejazdom na ul. Orechová a odporúča vedeniu obce
zvolať stretnutie vlastníkov pozemkov pod cestou na ul. Orechová
v smere od MŠ po Hlavnú (pozemok p. Šablicu a p. Hajzochovej).
Predseda Komisie sociálnej p. Švajdlenková doporučuje, aby OZ uložilo
prednostovi obce zabezpečiť vypracovanie článku do novín ohľadom
možnosti výberu lekára pre dospelých v obci Lozorno.
Starostka obce informovala prítomných o ďakovnom liste od splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport p. D. Galisa v súvislosti s výstavbou
multifunkčného ihriska v obci a o organizačnom zabezpečení volieb.
Mimoriadne zasadnutie – 9. júna 2010
Bol prerokovaný jeden bod, ku ktorému poslanci nemali pripomienky.
MVDr. Bečár V. konštatoval, že rokovanie k tomuto bodu je bezpredmetné vzhľadom na skutočnosť, že po poslednej novele Zákona o obecnom zriadení, účinnej od 1.4.2010 je v kompetencii starostu menovanie
a odvolávanie prednostu, ako aj vydávanie organizačného poriadku.
Poslancami nebol prednesený žiaden návrh na vydanie uznesenia.
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OBEC OZNAMUJE

Obecná polícia informuje
Vážení občania,
vybranými prípadmi by som Vám
chcel aspoň trochu priblížiť prácu obecnej polície v ďalšom štvrťroku tohto roku.
Zimné obdobie už prešlo, ľudia chodia
viac do ulíc a tiež vo väčšej miere dochádza k páchaniu k rôznej činnosti,
ktorá je často v rozpore so zákonom alebo
dobrými mravmi spoločnosti.
MAREC
Počas služby bolo oznámené, že p. R.,
robí pred OÚ výtržnosti. Bolo zistené,
že vážne nadávala okolo idúcim občanom,
slovne ich napádala, ako napádala slovne
aj hliadku OP. Po dohováraní p. R.
aj príslušníkmi z OOPZ Stupava a tiež
lekárkou z IRS bol vykonaný pohovor
aj s p. starostkou o riešení situácie p. R.
Vo večerných hodinách oznámila telefonicky na OP p. Š., že jej niekto na stodole
v rodinnom dome, kde býva, odstránil
visací zámok a zo stodoly odcudzil cca
50 m káblu. Menovaná tiež uviedla,
že sa nenachádza doma. Bola poučená
o tom, že sa jedná pravdepodobne
o trestný čin a vec, keď príde domov, nech
oznámi štátnej polícii na linku 158, s čím
súhlasila.

Na základe telefonického oznamu bolo
vykonané šetrenie vo veci pohybu motoriek v lesnom poraste. Na mieste - pri
motokárovej dráhe boli títo upozornení
na to, aby sa na motorkách nepohybovali na poľných a lesných cestách
pri obydliach občanov, čo uznali, že budú
rešpektovať.
Na základe telefonického oznamu
bolo preverené na Športovom námestí,
že stánkový predajca necháva neporiadok po sprataní stánkov. Bolo zistené,
že občan vietnamského pôvodu p. L,
bytom Radlinského, Malacky upratuje
po predaji, pričom neporiadok nahádzal do kontajnera, na kusy igelitu a krabíc pohodených vedľa neho zareagoval,
že ich odprace, čo aj urobil, nakoľko bol
vyzvaný hliadkou, aby uvedené veci
odviezol vo vozidle.

Telefonicky bolo prijaté oznámenie
od občana obce, ktorý neuviedol svoje meno o skládke odpadu v priestore
ul. Borovicová. Hliadkou na mieste bolo
zistené, že sa jedná o drevené piliny,
ktoré na miesto dočasne odložil p. J. F.,
ktorý bol hliadkou požiadaný o odpratanie pilín. Menovaný prisľúbil vykonať
nápravu.
Počas služby bola vykonávaná obchádzková služba v obci, kde bolo zaznamenané narušenie verejného poriadku. Počas
služby bolo na mieste vyriešené – krádež
dreva, ako priestupok proti majetku podľa
§ 50 ods.1 Pr. zák., u T. Z., ktorý uviedol,
že drevo odcudzil a súhlasil aj s blokovou
pokutou vo výške 10 €, ktorú na mieste
zaplatil.

Obecná polícia tiež rozbehla program
prevencie formou náučných prednášok
najmenším deťom v škôlke, i tým starším
na základnej škole.
Budem rád, ak sa občania budú
aj naďalej obracať na naše oddelenie
so žiadosťami o pomoc. Nakoľko sa blížia
prázdniny a čas dovoleniek prajem Vám
príjemné prežitie letných mesiacov.
Vladislav Hájek, zástupca náčelníka
obecnej polície Lozorno

APRÍL
Hliadkou bola vykonaná súčinnosť
s IRS Malacky pri poskytnutí prvej pomoci
občianke obce počas bohoslužby v miestnom kostole a vyrozumenie rodinných
príslušníkov pacientky.
Preverované bolo hlásenie, že neznáma osoba má vypúšťať za areál školy
do lesa fekálie. Opätovným preverením
na OÚ bolo zistené, že vraj by mal
tuto vec páchať p. R. R. zo Staničnej ul.
alebo niekto z ich dvora. Celá vec bola
telefonicky preverená, no p. R. povedal
že je pripojený na kanalizáciu a žumpu
ani nemá. Po fyzickom preverení hliadkou
nebolo ani za školou zistené, že by niekto
fekálie vypúšťal.

občanov obce Lozorno aby venovali zvýšenú pozornosť zabezpečeniu
svojho majetku, nakoľko v poslednom
čase sa dosť rozmohli krádeže.
Ďalej by som chcel upozorniť, že obec
Lozorno má zberný dvor a preto občania
nemajú dôvod voziť svoj odpad do lesa
alebo zapaľovať ho. Určite nikto nechce
žiť v obci, ktorá je obsypaná odpadom.
Chcel by som tiež požiadať občanov, aby
si lepšie zabezpečovali svojich domácich
miláčikov a zamedzili tak voľnému pohybu psíkov. Predídete tomu, aby bol psík
zrazený vozidlom, ale aj aby niekoho napadol a pohrýzol.

Nový náčelník

MÁJ
Počas pešej hliadkovej služby bol
zistený vysypaný odpad pri múre cintorína v Lozorne a v odpade boli nájdené
dokumenty na meno K. H. a bol na túto
vec založený priestupkový spis. Vec bude
objasňovať OP Lozorno, ako podozrenie
zo spáchania priestupku na úseku ochrany životného prostredia podľa § 45 ods.
1 zákona č. 372/1991 Zb. O priestupkoch.
Hliadka
vykonala
preverovanie
kamerového systému k udalosti krádeže
11.5. v COOP Jednote a v hoteli Karpatský dvor. Nakoľko podľa videozáznamu
sa jedná o osoby kontrolované hliadkou
OP dňa 11.5.2010 v čase 22:30, poznatky
boli odovzdané PZ SR.
Hliadka OP bola PZ SR Stupava
požiadaná o preverenie oznámenia
p. B, Jelšová Lozorno, kde bola oznámená
rodinná hádka s podozrením na vzájomné fyzické napadnutie medzi manželmi.
Na mieste bolo hliadkou zistené, že došlo
k rodinnej hádke medzi manželmi B. Celá
situácia bola hliadkou OP upokojená
a zúčastnené osoby boli poučené .
Upozornenia
Touto cestou by som upozorniť všetkých

Počnúc 1. júnom 2010 vystriedal
Rastislav Rybár (37) dovtedajšieho
náčelníka Obecnej polície v Lozorne.
Pochádza z Lozorna. Po skončení
Vojenského gymnázia SNP v Banskej
Bystrici v roku 1991, kde sa zameriaval
na vojenskú techniku a prírodné vedy,
absolvoval dvojročné štúdium v odbore ženijné vojsko na Fakulte druhov
vojsk Vojenskej vysokej školy Pozemného
vojska vo Vyškove na Morave. V roku
1996 začal študovať všeobecnú ekonómiu
na Fakulte ekonómie Vojenskej akadémie
v Liptovskom Mikuláši. Štúdium prerušil
v roku 1997. Počas svojej kariéry absolvoval viaceré kariérne kurzy v pôsobnosti
Ministerstva obrany (MO) SR.
V rokoch 1993 – 2009 bol príslušníkom
Ozbrojených síl SR, spočiatku ako veliteľ
čaty. Od roku 2004 pôsobil ako starší
technik systému zabezpečenia lietania DLK Kuchyňa a v roku 2006 sa stal
vedúcim starším inšpektorom skupiny
policajného výkonu Vojenskej polície
MO SR. Služobný pomer v armáde
ukončil v máji 2009 a v septembri sa stal
príslušníkom Obecnej polície v Lozorne.
Dorozumie sa po anglicky a rusky. Jeho
záujmom je predovšetkým rodina, internet a informácie všetkého druhu, knihy
a história.
(dr)
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Prvé sväté prijímanie
V nedeľu 30. mája 2010 bola v našej farnosti
veľká slávnosť 17 našich tretiakov po prvýkrát prijalo Pána Ježiša vo Sviatosti oltárnej. Vďaka Pánu
Bohu za krásne počasie, za dôstojný a pokojný
priebeh. Poďakovanie patrí aj nášmu d.p. farárovi
Jánovi Záhradníkovi, najmä za jeho trpezlivosť pri
príprave našich detí. Deťom želáme a od Pána Boha
vyprosujeme požehnanie v živote a radosť z prijatej
sviatosti.
(zf)
Foto – archív

MDD objavovalo povolania
Radosť detí bola preveľká. V nedeľu 30.mája 2010
sme sa pri príležitosti MDD stretli na školskom dvore.
Na deti už tam čakal obrovský „skákací hrad“, preveľké
bludisko a veľké kladivo pre silákov. Oslavy MDD otvorili
mažoretky pod vedením pani Danky Hurbaničovej. Svoje
zručnosti si deti vyskúšali aj na tvorivých dielňach. Za pomoci šikovných mamičiek na stanovištiach si malí muzikanti vyrábali hudobné nástroje, architekti stavali zo škatúľ
modernú výstavbu a sochári autentické odtlačky svojich
dlaní. Väčší žiaci vdýchli svojmu dielu aj dušu. Tvorili aj bez
projektov. Na každom stanovišti dostali žiaci po vytvorení
diela odmeny. Nebolo ich málo. Ani dážď nepokazil nikomu
náladu. Usmiate pomaľované tváre sa presunuli do školskej
jedálne. Tam ich upútalo divadielko O lenivom lišiakovi.
Tohto roku boli oslavy MDD veľmi bohaté. Atrakcie zaplatil obecný úrad. Na ostatné prispeli miestni podnikatelia

a okolité firmy. Tak ako každý rok aj tento, tí istí mládežníci
pomohli pri prezentácii, odovzdávaní darčekov a ozvučení.
Z mamičiek treba spomenúť pani Zuzanu Ondrušovú,
Evu Polákovú a Marcelu Hurbaničovú. Im ďakujeme
za tvorivé nápady. Za finančné príspevky zase ďakujeme
spoločnostiam Elektro Haramia, Karovič, Plastic Omnium,
Brosse, Hasit a p. Vladimírovi Bečárovi, Štefanovi Eliášovi,
Ľubomírovi Čukanovi, Michalovi Oravcovi, Jozefovi Vicenovi, Radoslavovi Došekovi, Pavlovi Svitničovi, Igorovi
Šimekovi, Kataríne Štefánikovej. Vďaka ústretovosti týchto
všetkých sa nám nadmieru akcia vydarila. ,,Ná co by sme
nespravili pro naše dzeci ?”
Kultúrna komisia OZ
Foto - Lucia Hájniková

Na priehrade súťažili vo varení gulášu
V Lozorne na priehrade to bolo 5. júna 2010 ako v úli. Vyše
500 ľudí sa zúčastnilo 1. ročníka Country gulášu. Štrnásť
družstiev chcelo v kotlíkoch dokázať, že vedia narábať
s vareškou podľa vlastného receptu a tiež ukázať, že Záhoráci vedia nielen pracovať, ale i spievať a zabávať ostatných
svojimi rázovitými vtipmi. Autor tejto myšlienky p. Rudolf
Masár bol s priebehom akcie spokojný. „Som rád, že sme
niečo začali, a keď sa z toho vyvinie tradícia, bude to fajn
pre ľudí tohto regiónu, ale aj pre ostatných návštevníkov.
Myslím, že je tu čo obdivovať, nielen kulinárske umenie
zručných domácich kuchtíkov, ale aj elán súťažiacich,
ich fanúšikov, rodinných príslušníkov aj ostatných hostí.“
Nezabudol zdôrazniť, že túto príjemnú akciu sa podarilo
zrealizovať aj vďaka Obecnému úradu v Lozorne a ďalším
sponzorom, ako Elektro Haramia, Lozorno a p. Štefanovi

Eliašovi. Dobrá myšlienka sa podarila a Záhoráci sa ukázali
z akého súdka sú. „Žádné kyseué zelé“, ale pracovití, vtipní
a šikovní. Chute gulášov a spokojnosť účastníkov podporila
aj country kapela, ktorá vytvorila parádnu pohodu.
Tímy kuchárov boli hodnotení porotou, ktorá ocenila tieto
družstvá:
I. miesto : Beáta Gašparovičová
Irena Mikletičová
II. miesto : Michal Mifkovič
		
Hubert Mifkovič
		
Jozef Haramia st.
III. miesto : Pavol Húbek
		
Tibor Kubenko ml.
Lýdia Masárová, usporiadateľka
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Najväčší Sviatok hudby bol v Lozorne

Počas Sviatku hudby v Lozorne predviedlo svoj atraktívny program tridsať veselých Parížanov zo súboru Les
Agites du Vocal. Keď práve nevystupovali intenzívne
sa podieľali na atmosfére podujatia a povzbudzovali
či už mladú flautistku Lenku Molčányiovú alebo rockovú
kapelu Atellier 11. Hudba znela celým Lozornom tri dni,
od 19. do 21. júna 2010. Spievalo sa na pódiu pred novým
Centrom kultúry a vzdelávania (CKV), v kaviarňach
a reštauráciách vystupovali živé kapely, v kostole znela

do vyše 110 krajín. Lozorno sa do podujatia zapojilo už tretí rok, no teraz už aj s umelcami z okolitých
obcí a so zahraničnými hosťami z Francúzska, Rakúska
či Čiech. Koordinátorom podujatia na celom svete
je Ministerstvo kultúry Francúzska. Unikátny Sviatok hudby sa riadi medzinárodnou chartou, podľa ktorej účinkujú
v tento deň všetci umelci zdarma a nikto neplatí vstupné.
Lozorno sa so svojím programom opäť stalo najväčším
podujatím Sviatku hudby v Bratislavskom kraji i na celom

klasika. Sobota patrila deťom, ktoré si počas tvorivých
dielní na ranči Abeland vyrobili hudobné nástroje
a popoludní naplnili veľkú sálu „kulturáku“, aby si pozreli
skvelý detský muzikál Princ Bajaja v podaní divadelného
spoločenstva Le Mon z Nitry, ktorý žánrovo vhodne
zaradilo CKV v rámci pravidelného „Rozprávkového
víkendu“. V nedeľu hralo a spievalo aj folkové duo bratov Orechovských, miestny mužský a ženský spevácky
zbor, Otto Kolmann, zbor Everysing z Wolfsthalu a ďalší.
V pondelok znela hudba i v Kostole svätej Kataríny,
kde vystúpila známa súčasná popstar Mária Čírová,
folklórno duchovná skupina LOZA, alebo huslistka Marína Mrázková z Prahy. Na pódiách sa vystriedali všetky vekové kategórie, od detí až po seniorov, klasiku vystriedal
pop, rock, folk či folklór, znela slovenčina, záhoráčtina,
rómčina, čeština, francúzština, nemčina i angličtina.
Sviatok hudby sa od roku 1982 rozšíril z Paríža

Slovensku. O tohtoročnom podujatí vznikne aj filmový
dokument.
Za organizátorky by som chcela poďakovať všetkým,
ktorý nám pri príprave a organizácii Sviatku hudby pomohli, najmä pánovi Viliamovi Véghovi a jeho firme
Business Promotion za pódium a ozvučenie, obecnému úradu, spoločnostiam P.F.A., Karovič, ALAS, Asep,
Zorno, Procare, Karpatskému dvoru, Francúzskemu inštitútu, p. Vladimírovi Bečárovi, Miroslavovi
Hurbaničovi, Vladimírovi Hubíkovi, Michalovi Oravcovi, Rudolfovi Bordákovi, rodine Drobnej za finančnú
podporu a mnohým ďalším za obrovskú nezištnú pomoc. Rovnako by sme sa chceli poďakovať všetkým
účinkujúcim, ktorí vystúpili bez nároku na honorár.
Katarína Medveďová-Ovečková
Foto – Viliam Végh a Daniel Rušin
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Poďakovali sme mamkám

Dôchodcovia oslávili 20 rokov

Za lásku obetavú.....sme poďakovali našim mamkám
druhú májovú nedeľu, pri príležitosti obecných osláv
Dňa matiek. Krásnym oslavám dali punc naši najmenší.
Pod vedením pani učiteľky Dagmar Holíčovej vystúpili
detičky zo škôlky. Veru nejednej mamke slza vypadla.
Potom nasledovalo vystúpenie našich mažoretiek pod
vedením p. Danky Hurbaničovej. Obdivovali sme jej nápad a odvahu, lebo to dalo určite veľa námahy pripraviť
takéto vystúpenie. Dievčatká mali pekné úbory, predviedli
to, čo ešte v Lozorne nebolo. Pani učiteľka Cimbálová
va Ondrušová pripravili zasa svojich žiakov, ktorí peknými básničkami a krásnymi slovíčkami pozdravili svoje
mamy. Po príhovore vdp. farára a prednostu OÚ vystúpili
ženy. Zaspievala miestna folklórno-duchovná skupina
Loza i spevácky súbor žien s harmonikárom Mgr. Pavlom
Zajáčkom. Program ukončil mužský spevokol, teda speváci zo skupiny ,,Enem tak” , veď bez nich by už oslavy
neboli oslavami.
Teší nás, že to bol program z „vlastných zdrojov“ a preto
ďakujeme účinkujúcim i nacvičujúcim. Ďakujeme i Vám,
ktorí ste sa zúčastnili, aby sme spoločne s rešpektom
a úctou vzdali hold našim matkám a poďakovali im
za všetko dobré, čo pre svoje deti a pre svoje rodiny robia.
Kultúrna komisia OZ
Foto – Lucia Hájniková

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) každoročne
usporiada v rámci malackého okresu turisticko-športové
podujatie, vždy v inej obci. V tomto roku sa uskutočnilo
26. mája 2010 v Kultúrnom dome v Zohore. Jeho súčasťou
bola i slávnosť pri príležitosti 20. výročia založenia (JDS).
Zakladajúcim členom boli odovzdané diplomy a medaily.
Za Lozorno ich získali p. Mária Velikovová a p. Anna Hájková. Program dňa bol bohatý a pestrý. Deti z materskej školy
mali zaujímavý program, pomerne dlhý a bol odmenený
úprimným potleskom. Po nich nasledovalo vystúpenie krojovaných mládežníkov s tradičnými fašiangovými zvykmi
na Záhorí.
Na školskom ihrisku sa pretekalo v rôznych disciplínach
a zostavách a víťazi boli odmenení vecnými darmi, ktoré
samozrejme venujú organizácie pre tieto účely. Vtipom bolo,
že naše víťazstvo bolo ohodnotené práve vecným darom
poskytnutým z nášho zdroja. Zúčastnené tímy pretekali
v tričkách s emblémom svojej obce a tak sa zviditeľňovali
aj v minulom roku v Jablonovom na ihrisku. Na záver bola
voľná zábava pri dychovej hudbe a občerstvení, ktoré
vo forme zákuskov, pagáčikov a chlebom s cibuľou pripravili
členovia zo zohorskej organizácie. Všetci účastníci dostali
na pamiatku malú pozornosť. Po príjemne strávenom dni
sme odchádzali so želaním, aby sme sa v budúcom roku opäť
stretli na inom mieste a v zdraví. Dovidenia !
Anna Hájková, vedúca Klubu dôchodcov
Foto – archív JDS
Dôchodcovia z malackého okresu sa stretli na športovom dni
v Zohore.

Dodatky k histórii ochotníckeho divadla v Lozorne
Kronika divadelno-ochotníckeho krúžku
Na podnet témy o histórii ochotníckeho divadla
v Lozorne v Spravodaji 3/2009 k nám prišla p. Alojzia
Neštepná, dcéra p. Alojza Hauptvogla, bývalého predsedu
Osvetovej besedy v Lozorne. V rukách
mala doslova historický poklad – Kroniku divadelno-ochotníckeho krúžku
Osvetovej besedy za roky 1921 - 1956.
Obsahuje síce iba niekoľko strán o minulosti krúžku, avšak bohatú fotografickú
zbierku z rôznych divadelných predstavení. Pokladom najvzácnejším však
boli originálne scenáre divadelných
hier - Ave Mária, Otče náš a Mirandolína. Pani Neštepná nám toto všetko
dočasne zapožičala. Ak má niekto
záujem pozrieť si niečo z lozornianskej divadelnej histórie, k nahliadnutiu

to získa v knižnici v Centre kultúry a vzdelávania počas jej
otváracích hodín – v stredu 15:00 – 20:00 a v piatok 15:00
– 19:00. Pani Neštepnej veľmi pekne ďakujeme za tieto
materiály.
Lozorňan v rozhlase
Pani Vilma Šťastná nás informovala, že Vladimír Minarovič,
syn Štefana Minaroviča, režiséra
mnohých
hier
lozornianskeho
ochotníckeho
divadla,
začínal
s herectvom ako mladý chlapec
v Lozorne. Vyštudoval herectvo
a dodnes pôsobí ako herec
v Slovenskom rozhlase.
Foto – Dana Rušinová
(dr)
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Leto v Centre kultúry
Denné tábory a angličtina. Kultúrne leto nebude. Klub
mladých nebude fungovať a knižnica len jeden deň do
týždňa – v stredu 15:00 – 20:00.
Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu obce sme sa
po dohode s p. starostkou rozhodli, že plánované Kultúrne
leto nezorganizujeme a peniaze ušetríme na jesenné
a najmä predvianočné obdobie. Centrum kultúry však
pripravilo bohatú ponuku denných prázdninových táborov
pre deti a mládež (viac informácii viď. nižšie), jazyková škola
ponúka navyše možnosť individuálnych hodín angličtiny a
Zumba pokračuje celé leto.
Od septembra
Pravidelné aktivity - ZUŠ, jazyková škola, Anglická herňa
pre najmenších, cvičenie pre seniorky, Zumba, nácvik spevokolu Loza, knižnica a klub mladých ostávajú, presné
časy spresníme neskôr. Novinkou bude zatiaľ Pilates, v

pondelok a stredu 19:00 – 20:00 a požičovňa DVD. Chceme rozbehnúť vzdelávanie pre seniorov, viac besied a
diskusii na užitočné témy. O ostatných novinkách vás budeme informovať. Pokračovať bude určite „Rozprávkový
víkend“, posledný víkend v mesiaci s divadielkom pre deti
a „Spievajte s nami“, jeden piatkový večer v mesiaci verejnosť
spieva s mužským spevokolom z Lozorna.
Z kultúrnych podujatí, pokiaľ to rozpočet umožní, chceme
priniesť aspoň jedno záhorácke divadlo, na jeseň dychovku
a pripraviť opäť nezabudnuteľný predvianočný týždeň.
Ďakujem Vám za Vašu doterajšiu priazeň, prajem Vám
príjemné leto plné oddychu a tešíme sa na Vás opäť v septembri.
Dana Rušinová, riaditeľka CKV
Foto – archív CKV
Od
marca
sme
okrem
iného v CKV privítali aj miestne
detské „Divadielko za bránou“
s
premiérou
hry
Slncová
panna,
divadelný
krúžok
pri Matici slovenskej v Komárne
s predstavením Sen noci svätojánskej, divadelné spoločenstvo
Le Mon z Nitry s rozprávkou
Princ Bajaja, jazzové zoskupenie
Pacora s barokovou flautistkou
Janou Semerádovou predviedli
skvelý koncert Preznievanie,
SZUŠ pripravila záverečný koncert pre rodičov, Klub mladých
zorganizoval
biliardový
turnaj a deviataci diskutovali
o povolaniach v oblasti marketingu s Dušanom Švalekom,
marketingovým riaditeľom T-Mobile Slovensko.

16. - 20. augusta

JAZYKOVÁ HERŇA pre deti od 3 rokov

(denne 60 min.), o 10:00h, min. počet detí, cena 20 €

JAZYKOVÁ ŠKOLA - Anglický jazyk

INDIVIDUÁLNE HODINY (denne 60min.), od 11:00 h,
cena 18 €/h. Kontakt: 0911 403 304

6. -16. júla / 19. - 30. júla / 2. - 13. augusta

DENNÝ PRÁZDNINOVÝ TÁBOR V KLUBE
MLADÝCH pre deti 1. stupňa ZŠ

Čas: 7:00 - 15:00 h. Strava: možné doobjednať v cene 2,50
€. Aktivity: prechádzky po okolí, spoločenské hry, loptové
hry, spievanie a tancovanie na ľudové a moderné piesne,
modelovanie z vizovického cesta, výroba pohľadníc,
darčekov..., čítanie z kníh, počúvanie CD rozprávok, kino
(film podľa želania), hry na PC. Počet detí v turnuse: 10 - 15
(pri menšom počte detí, turnus neotvoríme). Cena: 30 € /
turnus (10 dní).
Prihláška: 0905 533 364 u Vlasty Palukovej, vedúcej
Klubu mladých

12. - 23. júla / 26. júla - 6. augusta / 9. - 20. augusta

DENNÝ PRÁZDNINOVÝ TÁBOR MODELÁRSKY pre deti vo veku 6 - 15 rokov

Čas: 9:00 - 15:00 h, každý utorok, štvrtok
a piatok. Strava: možné doobjednať v cene 2,50 €.
Aktivity: stavba modelov bojovej techniky alebo
lietadiel, lepenie, farbenie, finálne dokončovanie.
Počet detí v turnuse: 10 - 15 (pri menšom počte
detí, turnus neotvoríme). Cena: 45 € (vrátane
modelov, farieb a náradia) / turnus (6 dní).
Prihláška: 0905 620 256 u Richarda Horčíka
(denne 9:00 - 16:00 h)
(Modely stavia už 25 rokov, víťaz viacerých
modelárskych súťaží, s deťmi pracoval 4 roky,
viedol talentované deti na celoslovenskom sústredení modelárov, učí AJ v jazykovej škole v CKV.)
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Míľa pre mamu láka čoraz viac
Až 198 účastníkov z celkového počtu 17210 v celej SR prešlo
8. mája 2010 „Míľu pre mamu“ od lozornianskej priehrady
na Ranč Abeland, kde na nich čakalo malé občerstvenie
v podobe koláčikov napečených šikovnými maminkami
a čaj z materinej dúšky, ktorý nám uvarila pani Ábelová.
Mamičky dostali k svojmu sviatku malý darček od MC
Muška a na deti okrem darčeka čakalo vozenie na koníkoch
alebo na koči, pri čom im asistovala rozprávková víla. Potešili
sa pri vystúpení kúzelníka a zabavili pri pripravených hrách.
Všetci sme si užili príjemné prostredie dedinky Abeland,
kde nám k dobrej nálade vyhrávali veselé detské pesničky.
Našu vďaku za finančnú či vecnú pomoc si zaslúžia Obecný úrad Lozorno, Elektro Haramia, Potraviny Zlatice
Murániovej, drogéria Teta Lozorno, Lekáreň Verbena,
Drevo-interiér Lozorno a firma Karovič. Chceli by sme
sa touto cestou poďakovať aj mamičkám, ktoré pripravili občerstvenie, miestnej mládeži, ktorá pomáhala kde
bolo treba, účastníkom a vlastne všetkým, ktorý prispeli

k tomuto peknému dňu a hlavne rodine Ábelovej. Verím,
že sa uvidíme opäť na Míli pre mamu 2011.
Adriána Pavlovičová, MC Muška
Foto – archív MC Muška

Na ranči Abeland nás čakal bohatý program.

Na exkurzii u keramičky

So žiakmi 4. A sme sa 9. júna 2010 zúčastnili exkurzie u pani Evy Polákovej, miestnej výtvarníčky a keramičky. Milo nás
prijala a ochotne porozprávala o histórii hrnčiarstva a drotárstva na Slovensku. Zaujalo nás najmä to, že drotárstvo vzniklo
na Slovensku a v 17.-18. storočí sa rozšírilo do celého sveta. Naši drotári pracovali aj na cárskom dvore v Rusku a prvý
nákupný vozík vynašiel v Amerike práve slovenský drotár.
Ozaj a vedeli ste, že najväčšie hlinisko na Slovensku je v Novohrade, pričom naši štvrtáci vedeli, že je to oblasť Lučenca?
Na záver si deti mohli z hliny vyrobiť kachličku so svojimi iniciálami, ktoré im pani Eva vypálila v keramickej peci a darovala
na pamiatku. Pani Eva Poláková sa už dlho venuje takýmto remeslám a jej výrobky sa predávajú aj v zahraničí. Touto cestou
jej veľmi pekne ďakujeme za ochotu a prajeme veľa úspechov.
(zf)

Máme mažoretky
Milí spoluobčania, možno ste už poniektorí postrehli, že u nás v Lozorne
začali od tohto školského roka nacvičovať
a vystupovať mažoretky.
Mažoretky fungovali ako krúžok v ZŠ
a trénovali 2 x do týždňa. Navštevovalo
ho 16 dievčat vo veku od 7 do 12 rokov,
žiačok tunajšej školu. Chcela by som
preto povzbudiť aj ostatné dievčatá, ktoré
nenavštevujú tunajšiu ZŠ a majú chuť
si pekne zatancovať, zapochodovať
a naučiť sa ladne točiť s paličkou (ovládať
tzv. twirling), aby sa od budúceho školského
roka prihlásili (na t.č. 0908767667). Tento
školský rok ste nás mohli vidieť na štyroch
vystúpeniach – na Vianočnej besiedke ZŠ,
oslave Dňa matiek, MDD a na Sviatku
hudby.
Chcela by som touto cestou pochváliť
dievčatá ako zodpovedne pristupovali k tréningom a nácvikom vystúpení
a povzbudiť ich, aby sme sa aj v budúcom školskom roku znova stretávali aspoň
v takom počte, ako tento rok. Najväčšie
ďakujem by som chcela vysloviť pani
Lýdii Dujničovej, vychovávateľke v školskej
družine, ktorá ušila dievčatám sukničky
a upravovala im čiapky-lodičky. Na záver
by som chcela dievčatám popriať krásne
prázdniny a stretneme sa opäť v septembri
na krúžku mažoretiek.
Dana Hurbaničová,
vedúca krúžku mažoretiek

V škôlke

Karneval

Mesiac knihy

Obdivujeme kúzelníka, učíme sa kúzla

Koncert o štyroch ročných obdobiach

Kúzelník s novými kúzlami

Rozprávka o farbičkách
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Zvíťazili na módnej prehliadke
Prváčky z našej školy sa 25. apríla 2010 zapojili do mimoriadne vydarenej akcie „Deň Zeme“ v Stupave. Aktivít
pre deti bolo tak veľa, že ich prváčence ledva stihli
poobchádzať. Sadili si svoju rastlinku – Mungo fazuľku,
vyrábali ekopeňaženku a nádherné šperky z plastov, pomáhali vytvárať dlhokánsku stonožku, ukázali
sa v súťažiach, nechali si pomaľovať líčka ekofarbami, hľadali
dinosaurie tajomstvá ... Niečo nové sa aj naučili a to hlavne
pri stanovišti so živým hmyzom a ukážkami pôdy.
Čo bolo však pre deti najdôležitejšie je to, že sa mohli
predviesť na predvádzacom móle. Ich šaty nemali konkurenciu. Povyrábali ich za pomoci pani učiteliek z odpadových
látok. Šaty boli ušité z plastových vriec, tetrapackových
škatúľ, vreciek, lepiacich pások, plechovky od piva, obalov od vajíčok a všeličoho iného. Na to, ako sa v takomto
oblečení dievčatá cítia, sme sa radšej nepýtali. Úsmevy
na ich tvárach a obrovský potlesk však prezrádzali, že nikto
len tak ľahko nezabudne na fantastickú Ekomódnu prehliadku. Naše prváčky Pavlínka a Simonka obsadili 1. a 2. miesto.
Po
sokoliarskom
vystúpení
Aquila,
divadelnom

predstavení Kockohrad a za znenia príjemných piesní v podaní skupiny Bobor band sme s detičkami odchádzali domov plní zážitkov, nových vedomostí a jablkovej zmrzlinky.
Veľké ĎAKUJEM patrí OZ Envirosvet a Tinke organizátorke,
že nás na toto pekné podujatie pozvali.
Zuzka Ondrušová, učiteľka 1. triedy ZŠ
Foto – archív autorky

Dievčatá predviedli na módnej prehliadke šaty vyrobené
z odpadových látok.

Súťaž v hláskovaní slov

Pán riaditeľ čapoval kofolu

Dňa 27. mája 2010 sa v našej škole uskutočnila súťaž
v hláskovaní slov v anglickom jazyku - The alphabet race.
Školskému kolu predchádzali triedne kolá a víťaz z každej
triedy postúpil do finále.
Všetci boli fantastickí a ich súťaživosť obdivuhodná. Veru
pri menších neúspechoch sa nejednému i zarosili očká.
Snažili sa všetci, ale vyhrať môže len jeden.

Oslavu Dňa detí preložilo vedenie našej školy kvôli počasiu
z 1. na 8. júna 2010. Slniečko, teplo a priestory školského dvora umožnili žiakom a triedam merať si sily celé dopoludnie.
Najlepšie výsledky dosiahli žiaci 6. B. Za najšikovnejšieho
bojovníka – jednotlivca bol vyhlásený Andrej Morávek, žiak
7. A. Spomedzi futbalistov vynikali deviataci a ich spolužiak
David Poncer nastrieľal najviac gólov. Žiakov zaujali
aj koníky, vďaka ktorým mohli na chvíľu vymeniť školské
lavice za sedlo. Usmiate tváre detí, dobrá hudba, kofola
od pána riaditeľa Jána Daňa prispela k naplneniu zmyslu
takejto milej oslavy.
(zf), Foto - archív ZŠ

Víťazi tried
5.A

Tomáš Ježo

13,3 s.

6.A

Lucia Havlová

18,36 s.

7.A

Patrik Vítek

25,95 s.

8.A

Sabrinka Mikulčíková

32,36 s.

9.A

Tomáš Ulehla

30,51 s.

Víťaz kategórie Mladší žiaci - Tomáš Ježo
Víťaz kategórie Starší žiaci - Patrik Vítek
Blahoželáme !
Veronika Chabrečková, Mária Lazarová, učiteľky ZŠ

Stražanovo divadlo Aladinova lampa

Rozlúčka s Fašiangom

Kurz plávania

ŽIVOT OKOLO NÁS
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Mám rada Lozorno
Práca je jej koníčkom. Post poslankyne „zdedila“ po rodičoch,
viacnásobných členoch obecného parlamentu. Monika Malovcová (38), poslankyňa a predsedníčka kultúrnej komisie OZ.
Odkedy žijete v Lozorne?
V Lozorne som sa narodila. Žili tu predkovia z matkinej strany.
Tu som navštevovala základnú školu.
Aké máte vzdelanie a zamestnanie?
Absolvovala som Gymnázium v Malackách a nadstavbové štúdium na Strednej odbornej škole v Bratislave.
Som podnikateľka.
Predstavte nám svoju rodinu.
Mám syna.
A čo koníčky?
Divadlo, opera, vážna hudba, turistika. Najväčším koníčkom
mi je práca. Vyžaduje neustále vzdelávanie, vychytávanie noviniek...
Akým životným krédom sa riadite?
Krédo? „Nehľadaj dôvody, hľadaj spôsoby.“
Odkedy ste poslankyňou a prečo? Budete ešte kandidovať?
Poslankyňou som prvé volebné obdobie. Mala som vzor
u svojich rodičov, ktorí boli viacej volebných období poslancami. Dobre poznám dedinu, mentalitu našich ľudí a poznám
potreby obce. A spoluobčania dobre poznajú mňa.
Čo ste ako poslanec chceli urobiť a čo sa Vám podarilo?
Poslanec je tímový hráč. Mnou predložený plán činnosti
vychádzal z požiadaviek miestnych organizácii. So všetkými
som sa do mesiaca po zvolení za poslankyňu stretla
na spoločnom sedení. Vytvorili sme spoločný plán akcii.
Najväčší problém však boli priestory. Sála kultúrneho domu
alebo telocvičňa bola prenajatá zmluvou na stolný tenis. Termíny sa ťažko dali zosúladiť. Aktivity kultúrnej komisie sme
presúvali do školskej telocvične, do školskej jedálne. Plán
našich akcií a ich vyhodnotenie zaplnil hodne stránok obecného spravodaja. A čo som chcela urobiť ? A čo sa mi podarilo ?
Nuž všetko. Vďaka členom kultúrnej komisie, vďaka obecnému
zastupiteľstvu, vďaka vedeniu ZŠ, MŠ a vďaka miestnym firmám
a pánom podnikateľom.

Ste predsedníčka kultúrnej komisie. Prečo práve tej a čo je
jej náplňou?
Na prvej schôdzi novozvolených poslancov mi pridelili
kultúrnu komisiu. Jej náplňou boli takéto akcie. Už vo februári
- ľadové medvede na priehrade, divadielko pre najmenších,
obecné oslavy Dňa matiek, Medzinárodný deň detí na školskom
ihrisku, vyhodnotenie najkrajšej predzahrádky, Október – mesiac úcty k starším, kultúrny program pre deti v ZŠ, Mikuláš
pre deti, Vianočný koncert, vyhodnotenie vianočnej výzdoby.
Všetky tieto akcie mali dobrý ohlas. Pochvalné slová sa mi ušli
aj od občanov, ktorí navštevovali kurz informatiky, zorganizovaný kultúrnou komisiou.
Ako hodnotíte kultúrne dianie v Lozorne v porovnaní
s okolitými obcami?
Kultúrne dianie v Lozorne hodnotím pozitívne.
Čo tu chýba, čo inde majú a mohlo by tu fungovať a čo máme
naopak my a inde to nie je?
Budú chýbať financie nám i inde. Čo máme my a inde nemajú?
Jednoznačne krásny kultúrny stánok.
V minulom roku tu vzniklo Centrum kultúry a vzdelávania.
Prečo bolo potrebné ho zriadiť a ako hodnotíte jeho činnosť
po polroku jeho fungovania?
Bola to nutnosť, keď TJ bola daná do prenájmu. Za polrok hodnotím činnosť ako dobrú.
Ako spolupracuje komisia s CKV?
V CKV sme mali štyri akcie - Mikuláša pre deti a obecné oslavy
Dňa matiek a dve divadelné predstavenia pre deti.
Ako by ste opísali víziu obce do budúcnosti a ako chcete
prispieť k jej napĺňaniu?
Čisté lesné chodníčky, čisté okraje dediny, nižšia frekvencia
áut na hlavnej ceste v obci....
Kedy a kde Vás ako poslankyňu môžu zastihnúť občania?
Občania mi môžu nechať kontakt na obecnom úrade. Ozvem sa im. Vďačne prijmem každú pripomienku, mám v úcte
každého spoluobčana a mám rada Lozorno.
(dr)

Spoločenské okienko
Povedali si „áno“
Miroslav Voltner a Monika Brinzíková
Jozef Kostolanský a Anna Krutáková
Potrebujú kočík
Sára Hurbaničová
Marco Magdolen
Tereza Agnesa Medveďová
Marek Putík

Dlhoročnou tradíciou Lozorna je
stavanie mája v posledný aprílový deň
Foto – Dana Rušinová

Opustili nás
Karolína Michalovičová
Ján Šifra		
Mária Hricová
Rudolf Vlček
Albína Slezáková

90 r.
50 r.
89 r.
83 r.
69 r.

Martin Božec a Oľga Šimeková
František Adamkovič a Adriana Hroncová

Richard Jánoš
Sára Piačeková
Patrik Vajay

Jozef Holienka
Rudolf Sirota
František Vícena
Anton Karovič
František Novoveský

Počet obyvateľov k 18.6.2010 : 2921

84 r.
62 r.
60 r.
83 r.
84 r.

Rudolf Fabian
Anna Kovaničová
Karol Križan
Štefánia Vlčková

82 r.
85 r.
55 r.
80 r.
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Všetci sme zodpovední sami za seba,
tvrdí Rudolf Bordák (59),
poslanec a predseda komisie
pre rómske otázky OZ. S miestnymi Rómami sa snaží pracovať
už dlhšie a jeho skúsenosti sú
porovnateľné s celoslovenskými.
V Lozorne žijem s prestávkou niekoľko rokov celý život.
Vyštudoval som Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú
v Bratislave a popri zamestnaní
som si za 4 roky doplnil vzdelanie na Energetickom inštitúte
odbor elektrotechnika. Som
živnostníkom vo tomto odbore.
Som ženatý, mám 3 deti. Manželka je bankovým zamestnancom,
starší syn žije v Bratislave a venuje sa výpočtovej technike. Syn
Lukáš je prvákom na vysokej škole, dcéra Klaudia bude na budúci
rok maturantkou gymnázia v Bratislave. Mojím koníčkom je šport.
Som bývalý aktívny hádzanár. Mám rád aj dobrú knihu a film, zaujímam sa o spoločenské dianie, denne si pri rannom čaji prečítam
serióznu dennú tlač. Riadim sa krédom: „Ži a nechaj žiť“ a mnohými inými.....
Mal som to šťastie, že som mohol zasadnúť na poslaneckú stoličku
hneď po nežnej revolúcii a byť osobne pri všetkých počiatočných
zmenách, ktoré sa diali v obci. Neskôr som sa venoval len svojej práci a až posledné volebné obdobie som opätovne kandidoval a bol som zvolený do obecného zastupiteľstva. V prípade
pozitívneho ohlasu som ochotný kandidovať znova. Mojím poslaneckým cieľom bolo podieľať sa na pozitívnych zmenách, ktoré
sa v obci udiali - vodovod, kanalizácia, čistička, chodníky, obnova
verejnoprospešných zariadení, škola, Záhumenice a celkový rozvoj
obce. Prispieť k rozvoju aj v rómskej komunite, čo je neľahká úloha
pri obmedzených financiách a kompetenciách. .
Ste predsedom komisie pre rómske otázky. Čo je jej náplňou?
Prispieť k zlepšeniu životných podmienok našich spoluobčanov.
Problémov je strašne veľa - s odpadom, kanalizácia rómskej osady,
nelegálne postavené domy na cudzích pozemkoch, nedostatok pracovných príležitostí, ale hlavne málo chuti do práce (najmä mladšie
ročníky nemajú pracovné návyky), neplatiči za odpad, vodu
a mnoho iných …
Predstavte nám rómsku komunitu našej obce.
Občania našej rómskej komunity sú rovnakí, ako iní občania
spoločnosti. Sú tam takí, ktorí sa snažia slušne žiť, pracovať, záleží
im na budúcnosti svojich detí. A sú príslušníci rómskej komunity,
ktorí nemajú žiadne ambície, žijú len zo dňa na deň, nezáleží im
na tom, aká je kvalita ich života, a najmä aká bude kvalita života
ich detí. A tých je, bohužiaľ, viac.
Čo sú najväčšie výzvy, ktorým obec čelí v súvislosti s rómskym
obyvateľstvom.
Životné podmienky, zníženie nezamestnanosti, i tej dobrovoľnej
to preto, že sa mnohým nechce pracovať, nedostatok práce a aj
nízke príjmy z práce. Neistota a s tým súvisiace problémy, ktoré
sa na to nabaľujú.
Existuje v obci nejaká koncepcia integrácie Rómov do
spoločnosti? Je vôbec potrebná?
Veľmi ťažká otázka, ktorá sa rieši na celospoločenskej úrovni.
Koncepcie boli rôzne, nie všetky úspešné, ako sme mohli vidieť
i v minulosti za pôvodného režimu, keď sa postavili bytovky,
nasťahovali sa noví obyvatelia a integrácia bola ukončená. Myslím,
že Rómovia v našej obci majú však veľkú výhodu v tom, že majú
oveľa lepšie podmienky ako v lokalitách stredného a východného
Slovenska. Každá koncepcia zlyháva, ak chýba iniciatíva a chuť
samotných Rómov niečo pre seba urobiť.
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Mení sa rómska komunita v Lozorne? Ako?
Samozrejme, mení sa, tak ako sa vyvíja celá naša spoločnosť,
ide to s dobou. Zmeny sa týkajú všetkých oblastí života, rodina,
práca, medziľudské vzťahy, hodnotový systém, najviac životné
hodnoty. Pre porovnanie, za čias mojej mladosti sa mi situácia
zdala lepšia, napríklad čo sa týka vzťahov priamo v rómskej komunite, nehovoriac o vzťahoch členov rómskej komunity a ostatných
občanov obce. To je môj osobný názor.
Čoraz častejšie sa hovorí v súvislosti s voľbami do orgánov
verejnej správy - štátnej i samosprávy, že kto si akoukoľvek formou získa Rómov za svojich voličov, vyhrá. Je takáto situácia
aj v našej obci? Rozhodujú aj u nás Rómovia o výsledkoch volieb?
Tieto indície sa objavujú pri každých voľbách, či už ide o voľby
do národnej rady, ako sme videli pred pár dňami, alebo či ide
o komunálne voľby. Indície sú, dôkazy žiadne.
Pracujete s Rómami? Ako?
Snažím sa spolupracovať v rámci svojich možností. Ponúkam pracovné možnosti, čo je však aj s prihliadnutím na súčasnú situáciu
na pracovnom trhu veľmi ťažké. Avšak niekedy je to veľmi ťažká
spolupráca, ak aj niektorým dohodnete prácu, nemáte istotu,
že prídu, prípadne po čase stratia záujem. A pritom práce je málo.
Hovorilo sa, že Rómovia majú rôzne úľavy z poplatkov od obce.
Je to pravda? Prečo?
Ako poslanec mám dosah na schvaľovanie rôznych výnimiek
z poplatkov a podobne, ktoré navrhne komisia pre sociálne veci.
Ale aj tak kopa vecí ide mimo tejto komisie, čiže cez starostku.
Čo by naši Rómovia najviac potrebovali?
Presne to, čo my všetci - prácu, prácu, prácu, kvalitné životné
prostredie a chuť a ambície viesť dobrý rodinný a pracovný život. Usmerniť a podporiť. Všetci sme zodpovední sami
za seba, nemôžeme klásť zodpovednosť na iných, tváriť sa bezmocne a čakať čo bude, však niekto sa o mňa postará. To nefunguje
a hlavne nie dnes. Každý musí začať u seba a až potom môže žiadať
spoločnosť o podporu.
Ako by ste opísali víziu obce do budúcnosti?
Želám si, aby obec utrpela čo najmenej prebiehajúcou krízou.
Aby naši občania mali prácu, ktorá ich uživí, aby mali okolo
seba susedov, ktorí ich vždy pozdravia, a aby žili v prostredí, kde
radi pobývajú, kam sa radi z práce vracajú, aby sa nemuseli báť,
že prírodné prostredie nie je vlastne prírodné, a aby predstavitelia
obce hájili len ich záujmy a nie vlastné.
Kedy a kde Vás
ako poslanca môžu
zastihnúť občania?
Vždy každý posledný štvrtok v mesiaci na verejnom
zasadaní OZ. V prípade, ak by sa niekto
potreboval na mňa
nakontaktovať skôr,
môže mi nechať
odkaz na obecnom
úrade, prípadne mi
zavolať, napísať mail.
Možnosti sú rôzne.
(dr)
Foto – archív R.B.

Darovali krv

Poďakovanie za ušľachtilý čin,
ktorým dňa 28. mája 2010 darovali
krv, patrí Viere Krajčiovej, Jane Sládekovej, Edite Lehmanovej, Márii Brennerovej, Lenke Gerbocovej, Zuzane
Foltýnovej, Eve Markovej, Gabike
Ulehlovej, Milanovi Hrebeňovi, Rodolfovi Sirotovi, Petrovi Halinárovi,
Markovi Krejčimu, Jurajovi Jurovýchovi, Tiborovi Kubenkovi st., Tiborovi Kubenkovi ml., Rudolfovi
Bordáčovi, Fedorovi Lehmanovi,
Miroslavovi Kocanovi, Ľubomírovi
Poncerovi, Milanovi Gašparovičovi,
Vladimírovi
Fabianovi,
Ivanovi
Hájkovi, Jozefovi Matejovičovi,
Antonovi
Rusnákovi,
Matúšovi
Ružaničovi.
(vh)
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Lozorno je dobré miesto pre hotelierstvo
Ako poslanec získal vo
voľbách najvyšší počet hlasov.
Rozhodol sa pre toto poslanie
preto, lebo chcel zužitkovať
životom nadobudnuté skúsenosti a vedomosti v prospech
obce. Štefan Eliaš (54),
poslanec a predseda poriadkovej komisie OZ.
V Lozorne som sa narodil,
prežil
som tu mladosť a vrátil
Foto – archív Š.E.
sa sem z emigrácie. Vyučil
som sa v automobilovom odvetví. Podnikám. Rodičia tiež žijú
v Lozorne. Mám dve sestry a z prvého manželstva mám syna
Eugena. Mojím koníčkom je práca a rodina, na iné mi neostáva čas.
„Dopraj iným, bude ti dopriate,“ je mojím krédom.
Za poslanca som bol zvolený v roku 2006. Najvyšší počet hlasov spomedzi všetkých kandidátov ma prekvapil a zároveň veľmi
potešil, že mi prejavili takú dôveru, za čo ďakujem. Na otázku,
či budem ešte kandidovať, neviem v súčasnosti jednoznačne
odpovedať. V prvom rade chcem povedať, že za poslanca som
kandidoval z dôvodu pomôcť tým, že som chcel takto zužitkovať
svoje životom nadobudnuté skúsenosti a vedomosti v prospech
obce. Súčasťou môjho volebného programu bolo, že v obecnom
zastupiteľstve (OZ) budem presadzovať veci výlučne v prospech
občanov a obce. Tu musím konštatovať, že často som sa stretával
v OZ s nepochopením.
Podarilo sa mi zrealizovať sčasti alebo úplne všetky body môjho
volebného programu. Jedným z nich bolo rozšírenie kanalizácie
v obci, čo sa sčasti podarilo a to, že kanalizácia bola rozšírená
z Hlavnej ulice cez Námestie svätej Kataríny až po škôlku.
Na rozšírení tejto kanalizácie som sa osobne podieľal aj finančne
a to zhruba 50 % z celkovej sumy nákladov. Zariadil som aj skvalitnenie verejného osvetlenia a to v lokalitách - obecný úrad, zastávka pri potravinách CBA, prechod cez Hlavnú ulicu medzi novým
kultúrnym strediskom a kostolom, námestie v rómskej osade. Toto
bolo financované mnou a sponzormi z našej obce, ktorých som
oslovil. Podarilo sa mi tiež za pomoci bývalého starostu zriadiť
obecnú políciu. V programe som sa tiež zaviazal, že finančnú
odmenu poslanca venujem MŠ a Klubu dôchodcov v Lozorne,
čo som aj dodržal.
Ste predsedom poriadkovej komisie. Prečo práve tej a čo je jej
náplňou?
Na prvej schôdzi OZ boli prerozdelené komisie poslancom.
O poriadkovú komisiu nemal nikto záujem, tak som to na návrh
bývalého starostu zobral ja. Náplňou komisie je udržiavanie
poriadku v obci a riešenie konfliktov medzi občanmi, ktorí sa obrátia s problémom na OÚ.
Ako spolupracuje komisia s obecnou políciou?
Poriadková komisia s obecnou políciou spolupracuje iniciatívne
a korektne.
Prečo bolo potrebné zriadiť v obci obecnú políciu a ako hodnotíte po roku jej činnosť?
Obecná polícia je potrebná pre obec, nakoľko legitímne rieši
problémy, priestupky a chráni záujmy občanov a ich bezpečnosť.
Jej činnosť v súčasnosti hodnotím pozitívne a dúfam, že sa bude
skvalitňovať k spokojnosti obyvateľov Lozorna.
Prečo sa nedávno zmenil jej náčelník?
Náčelník obecnej polície bol odvolaný starostkou po tom, čo OZ
vyjadrilo nespokojnosť s jeho prácou.
Čo sú najčastejšie poriadkové problémy v našej obci a ako ich
riešite?
Najčastejšími problémami sú čierne skládky. Obecná polícia to
rieši tak, že intenzívne pátra po pôvodcoch, vykonáva častejšie

hliadky v miestach, kde sa skládky objavujú. Ak sa podarí prichytiť
páchateľa, musí takúto skládku na vlastné náklady odpratať.
V budúcnosti budeme nútení pristúpiť k ukladaniu pokút takýmto
bezohľadným spoluobčanom.
Máte v obci hotel. Je Lozorno dobrým miestom pre podnikanie
v hotelierstve a gastronómii, alebo má ešte rezervy?
Lozorno je svojou polohou a dobrou infraštruktúrou (diaľnica)
zaujímavým miestom a lákadlom pre investorov, čo dokazuje
aj prítomnosť priemyselného parku a logistických hál. Príchod
investorov je pre našich občanov veľmi prospešný z dôvodu,
že napríklad pozemky, ktoré vlastnia a nevedia ich využiť, im môžu
predať a tak výhodne speňažiť. Takisto, čo je veľmi dôležité, títo
investori zaručujú pre obecnú kasu istý príjem peňazí formou daní.
Na Vašu otázku odpovedám áno, pokiaľ sa priemyselné parky a logistické centrá budú i naďalej rozširovať. Ak by nastal opačný trend,
že investori budú z nášho regiónu odchádzať, bude to znamenať
pre všetkých dotknutých vrátane nášho hotela stratu príjmov,
čo môže byť až likvidačné.
Už niekoľko rokov pripravujete Mikuláša pre tunajšiu rómsku
komunitu. Prečo?
V čase Vianoc každoročne obdarujem rómske deti sladkosťami
a nezabúdam ani na deti v MŠ. Nezabúdam ani na klub dôchodcov, klub invalidov, ktorým poskytujem finančný dar. A prečo
to robím? A prečo nie...
Ako by ste opísali víziu obce do budúcnosti a ako chcete prispieť
k jej napĺňaniu?
Moja vízia obce je mať dobrú starostku alebo starostu, aby zodpovedne viedol obec, a aby záujmy obce uprednostňoval pred
vlastnými, takisto aby sa to týkalo aj poslancov OZ, ktorí by mu
v tomto nezištne pomáhali. K naplneniu tejto vízie by som prispel
tým, že ak by sme mali takúto starostku alebo starostu a rozhodol
by som sa kandidovať do OZ a občania by ma opäť zvolili, pomáhal
by som mu nezištne a zadarmo.
Kedy a kde Vás ako poslanca môžu zastihnúť občania?
Som presvedčený o tom, že občania Lozorna ma poznajú a ak by
niekto potreboval moju pomoc, takisto vedia, kde ma nájdu. Môžu
mi i napísať mail na adresu: elias1@centrum.sk. Na anonym neodpovedám, ani ho neriešim.
(dr)

Názor
...ešte epilóg k muzikálu, ktorý sme mali možnosť vidieť koncom
mája. “Ak nájsť a odniesť si chceš to krásne, čo sme Ti ponúkli,
aj keď možno toho nebude veľa, budeme radi a naša práca nebola márna. Ale ak nenájdeš nič krásne v hre, ktorú sme pre Teba
s Tebou snívali, tak hneď zabudni a vedz, že to celé nebolo nič viac,
len Tvoj sen!”
Tieto slová som si požičala od škriatka Puka zo záverečného
epilógu študentského muzikálu „Sen noci svätojánskej” v podaní
dramatického krúžku Gymnázia Ľ. J. Šuleka pri miestnom odbore
Matice slovenskej v Komárne. Ak ste mali také šťastie ako ja, že ste
sa ho zúčastnili, budete isto so mnou súhlasiť, že študenti tohto
telesa môžu byť pyšní a bez zveličenia, smelo konkurovať aj profesionálnej slovenskej divadelnej scéne.
Úžasná energia, ktorá sa šírila Veľkou sálou Centra kultúry,
nádherné kostýmy, presvedčivé výkony nadaných študentov,
nepochybne aj zásluhou ich skúsených pedagógov a rodičov,
to všetko umocnené krásnym spevom, tanečnými kreáciami, vtipným žonglovaním dialógov s jemným akcentom na súčasnú slovenskú pop scénu, zanechali určite nielen vo mne obdiv. A nielen to,
ale i presvedčenie, že aj v tejto ekonomicky „podvyživenej“ dobe,
kedy ľudia často pred kultúrou zatvárajú dvere, nachádzame v podobných podujatiach „duševnú potravu”, ktorú, či si to uvedomujeme a či nie, potrebujeme všetci.
Pokračovanie na s.15
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Trojitá svadba
Zavítala ku mne jedného dňa s obrazom v ruke, ktorý
mi chcela za každú cenu ukázať. Dobre urobila. Boli
na ňom tri nevesty a traja ženísi – trojitá svadba. V roku 1934.
V Lozorne. Doposiaľ posledná a o predošlej zatiaľ nevieme.
Rarita, poviete si. O to väčšia, že na fotografii sú traja súrodenci – Hájkovci, ktorí bývali v dome susediacom s dnešnými
potravinami CBA. Mária Hájková sa vydávala za Petra
Ondriaša, Štefánia Kovaničová za Štefana Hájka a Jozefína
Hájková za Martina Mikuláška.
Pán Ondriaš by sa 18. mája tohto roku dožil 100 rokov. Celý
život prežil v Lozorne. Robil na družstve, kde pásol kravy.
S manželkou Máriou mali tri deti. Najstaršia Emília žije v Bratislave. Potomkovia ostatných dvoch párov žijú aj v Lozorne.
Takto milo si svojho starého otca pripomenula vnučka pani
Daniela Vatrtová.
(dr)
Foto – archív Daniely Vatrtovej

Na foto zľava - Mária Hájková a Peter Ondriaš, Štefánia
Kovaničová a Štefan Hájek a Jozefína Hájková a Martin
Mikulášek v lozornianskych svadobných krojoch.

Rieka
Kráčam lesom a snažím sa počúvať jeho tichú pieseň. Zrazu som začul hlas mocný ako búrka a hlboký ako šíre nebo
nad našimi hlavami.
Ešte chvíľu som kráčal a potom som ju zazrel. Krásnu a mocnú a predsa jemnú a láskavú ako matkine náručie. Ťahala
sa šírim lesom, tá darkyňa života, ktorá dáva život svojim deťom. Jej hlas vlastne ani nebol hlasom. Znelo to, ako stovky
hlasov znejúcich v jednom rýchlom a predsa ladnom a pôvabnom rytme. Jej hudba je nadpozemská. Núti nás pustiť svoju
fantáziu, aby letela nekonečným prúdom nôt, ktoré vydáva. Žiari ako jasné jarné poludňajšie slnko a predsa je hlboká
a temná. Keď na jej povrch zažiari zlaté oko neba, uzamkýna jeho zlatisté lúče do svojich mokrých komnát. Je Matkou
a Paňou toho šíreho zeleného mora. Vládne mu jemnou rukou a dáva život svojim deťom a pritom ona sama žije. Skrýva
sa v nej druhý svet, ktorý je blízko a predsa ďaleko.
Jedným slovom, nič sa nevyrovná jej jednoduchej kráse. Len Matka príroda dokáže vytvoriť niečo také dokonalé.
Jakub Hurbanič, žiak 8. triedy cirkevnej ZŠ M.Olšovského v Malackách

Hasiči oslavovali
Veľkolepou celodennou oslavou
si 26. júna 2010
pripomenuli miestni hasiči 120. výročie založenia
Dobrovoľného hasičského zboru v Lozorne (DHZL).
Slávnostný program, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 100
pozvaných hostí začal budíčkom s dychovou hudbou a osobným pozvaním zaslúžilých členov DPO SR p. Antona Mikuláška
a p. Jána Brinzíka, pokračoval posvätením stuhy a jej
pripevnením na „hasičský prápor“, svätou omšou, odovzdaním
čestnej zástavy od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR nášmu
zboru, odovzdaním vyznamenaní a povýšením členov.
Po slávnostnom obede v Centre kultúry a vzdelávania nasledovalo námetové cvičenie s Hasičským a záchranným zborom
a posedenie pri dychovej hudbe.
(dr)
Foto – archív DHZL
Pri príležitosti 120. výročia založenia zboru prevzali hasiči 29.apríla 2010 z rúk Róberta Kaliňáka, ministra vnútra SR nové hasičské auto.
Dokončenie zo s.14
Práve v slovách škriatka Puka môžeme nájsť ľudský rozmer, posolstvo lásky a jej dávania. Treba len veriť, že náš vklad podporovať
úsilie, námahu a vynaložené prostriedky tvorcov takýchto vydarených predstavení, bude naším úprimným záujmom o ne
pre dobro nás všetkých.
Poznámka na záver. Poďakovanie patrí pani Dane Rušinovej za
jej zanietenosť a vynaložené úsilie, ktoré umožnili sprostredkovať
tento nevšedný umelecký zážitok obyvateľom a návštevníkom
našej obce. Aká však škoda, že len zopár z nich ocenilo tento
študentský muzikál. Žiada sa dodať, že sprostredkovanie in-

formácii k podobným podujatiam má ešte v našej obci rezervy.
Vyhlasovanie podobných podujatí obecným úradom by snáď
bolo vhodné načasovať v popoludňajších hodinách tak, aby sa informácie dostali aj k občanom, z ktorých väčšina v čase ranného
vyhlasovania pre pracovné povinnosti už nie je v obci. Takisto
webstránka obce, po kvalite ktorej je medzi občanmi dopyt,
a ktorá svojím rozsahom poskytovaných informácií a aktuálnejším,
kvalitným spravodajstvom bude reflektovať očakávania nielen
obyvateľov obce. Je to možno aj apel na zástupcov našej obce,
ktorí by mohli byť nápomocní v pružnom rozhodnutí zriadenia
našej kvalitnejšej webstránky.
Milada Sáková, Lozorno
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Nové ihrisko pre verejnosť
V sobotu 29. mája 2010 sa v našej obci uskutočnila predpremiéra otvorenia viacúčelového ihriska turnajom družstiev
vo futbale na umelej tráve pod záštitou Prednostu obce. Turnaja sa zúčastnilo 9 družstiev z Lozorna a okolitých obcí.
Koneční víťazi „LOS LOZOROS“ porazili vo finále družstvo
Sloboda z Jakubova. Na treťom mieste skončilo družstvo
„Bieli tigri“. Putovné poháre, ktoré budú jeden rok majetkom
prvých troch mužstiev, budú odovzdané pri vysvätení ihriska na začiatku školského roku 2010/2011.
Juraj Foltýn
Foto – archív autora
Víťazné družstvo predpremiérového turnaja „LOS LOZOROS“
na novom ihrisku v areáli ZŠ.

Nové turistické chodníky
V dňoch 11.-14. marca 2010 sme absolvovali kurz cvičiteľov
vysokohorských turistov v Nízkych Tatrách na chate Milana
Rastislava Štefánika. V chate prebiehala teoretická príprava
absolventa tohto kurzu. V teréne za veľmi nepriaznivých podmienok a ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku,
sme absolvovali praktickú časť. Bolo tam zlaňovanie v ľade,
túra v mačkách na lane, kopanie záhrabov – to jest náhrada
stanov v nepriaznivých podmienkach v zasneženom teréne.
Potom nasledovalo otvorenie
turistickej sezóny regiónu Malé
Karpaty na Košariskách, ktorého
sa
zúčastňujeme
obvykle
v najväčšom počte. V apríli sme
pomáhali prírode, tentoraz sme
upravovali studničku a jej okolie pod Skalou. V tento deň
sme tiež stihli naplniť plný kontajner odpadkov za golfovým
ihriskom v rámci obecnej akcie
zameranej na čistenie okolia. V tomto mesiaci nasledoval
autobusový jednodňový zájazd na Panskú javorinu, kde
sme mohli vystúpiť na novootvorenú rozhľadňu. Potom sme
pokračovali hrebeňovkou na vrch Inovec. Mesiac máj býva
tradične najviac obsadený. Začína to výstupom na zrúcaninu
hradu Pajštún. Potom je to Častovská „50“. Tento rok sme sa
jej zúčastnili v jej celkovej dĺžke 50 km trinásti členovia. Ostatní turisti absolvovali polovičnú trasu.
Vrcholom našej lozornianskej turistiky bol 3. ročník „Lozornského okruhu“. Tešíme sa, že táto akcia si získava viac
a viac milovníkov, ale nielen tento deň ich inšpiruje v nasledu-

júcich turistických aktivitách a tým prispievame k zdravšiemu
životu našich spoluobčanov. Celková organizácia priebehu
tohto nášho podujatia sa z roka na rok zlepšuje. Mali sme
komplexnejší bufet, kvalitnejšie sociálne zariadenia a celkový
priebeh robíme čoraz profesionálnejšie. Vďaka patrí všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na udržiavaní
a spriechodnení turistických chodníkov, cez ktoré
prechádzame. Ďakujeme obecnému
úradu a firme Haramia za sponzorstvo.
V júni sme absolvovali jednodňový
autobusový zájazd do Vrátnej v Malej
Fatre. Od chaty Vrátna sme sa vyviezli
lanovkou na Snilovské sedlo, odkiaľ sme
pokračovali na vrchol Chlebu. Naspäť
sme sa vrátili k sedlu, pokračovali sme
výstupom na Veľký fatranský Kriváň,
ďalej hrebeňovkou na Malý fatranský Kriváň až na záverečný kopec
hrebeňovky Suchý, dole na chatu Pod
suchým a zostup sme ukončili na chate
Fatranka, ktorá je tesne nad obcou Varín.
V tomto roku sme znova pokročili v značení nových turistických chodníkov v našom chotári. Prvá trasa vedie
od potravín „U Huťana“, vedľa cintorína, golfového ihriska
na biofarmu salaš a končí na Červenom domčeku.
Druhá trasa je od Skaly do lokalít Prepadlé a Košarisko.
Tieto trasy sú vyznačené modrou značkou. Týmto značením
sme dosiahli to, že na budúci rok Lozornský okruh bude mať
v ponuke nielen tradičných 10 a 20 km, ale aj 35 a viac km.
Alojz Dvoran, predseda turistického oddielu
Foto – archív autora

Mladší žiaci boli tretí
Bratislavský tenisový zväz organizoval súťaž mladších
žiakov v mesiacoch máj - jún 2010. Súťaže sa zúčastnilo
5 družstiev a hralo sa v dvoch skupinách. V skupine, v ktorej
hrali naši mladší žiaci, naši tenisti porazili družstvá Inter Bratislava, škola Kalinčiakova, družstvo Dúbravka. Prehrali len

s družstvom Agrofert STU a skončili na 2. mieste. Vo finále
potom skončili celkovo na 3. mieste.
Tento úspech patrí mladým tenistom - Tomášovi Ježovi,
Dávidovi Vlčkovi, Patrikovi Vlčkovi a Romanovi Ondrovičovi.
Karol Ondrovič, predseda tenisového oddielu

Spravodaj obce Lozorno, Ročník 7, evidenčné číslo: EV 3213/09.
Vydavateľ: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno, tel.:02/659 68 122, e-mail : obec@lozorno.sk
Redakčná rada: Vlasta Hubková (Oznamy obce, Kultúra, Život okolo nás, Téma), Zuzana Filasová (Deti a mládež, Kultúra, Život okolo
nás, Šport, Téma), Dana Rušinová (šéfredaktorka, Editoriál, Oznamy obce, Téma, Žijú medzi nami, Život okolo nás)
Grafické spracovanie a tlač: Alma-Press, Jablonové, Distribúcia: Obecný úrad Lozorno. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame.
Uzávierka tohto čísla: 26.6.2010. Vychádza: 2.7.2010. Uzávierka čísla 3/2010: 21.9.2010.

