Kronika obce Lozorno – rok 2010


Samospráva obce

16. januára 2010 sa konali voľby starostu našej obce, v ktorých odovzdalo svoj hlas 796
voličov, čo je 33 % z celkového počtu zapísaných voličov. Za starostu obce bola zvolená
počtom platných hlasov 392 pani Alena Nemcová, druhý kandidát na starostu obce, pán
Miroslav Hurbanič získal 389 platných hlasov.
Na treťom zasadnutí Obecného zastupiteľstva 25. februára 2010 poslanci odsúhlasili
postupnosť kapitálových výdavkov nasledovne:
-

Výstavba multifunkčného ihriska v areáli ZŠ.
Vybavenie miestnej ZŠ.
Výstavba chodníka od predajne potravín „Huťan“ po „Vojenské bytovky“.
Rekonštrukcia ČOV.

Ku dňu 23. marca 2010 mala obec Lozorno 2.920 obyvateľov.
1. júna 2010 vystriedal pán Rastislav Rybár vo funkcii náčelníka obecnej polície v Lozorne
pána Jozefa Gajarského. Z postu prednostu obecného úradu bol odvolaný pán Juraj Foltýn,
touto funkciou bola poverená pani Ľubica Havranová.
27. novembra 2010 sa v našej obci konali voľby do orgánov obecnej samosprávy, volebná
miestnosť bola vo Veľkej sále Centra kultúry, oprávnení voliči volili v dvoch volebných
okrskoch starostu obce a deväť poslancov obecného zastupiteľstva.
Na dvanástom zasadnutí obecného zastupiteľstva 21. decembra 2010 bol schválený predbežný
rozpočet našej obce na roky 2011 a 2012.


Štátna správa

Voľby do NR SR sa konali v našej obci v sobotu 12. júna 2010 v čase od 7,00 do 22,00 hod.
vo Veľkej sále Centra kultúry.


Významné návštevy

Obec Lozorno navštívili 26. júna 2010 Róbert Kaliňák minister vnútra SR, JUDr. Jozef
Minárik prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Ing. Imrich Nagy viceprezident DPO
SR, Ing. Pavel Mikulášek krajský riaditeľ HaZZ, Mgr. Juraj Slovinský okresný riaditeľ
HaZZ – pri príležitosti osláv 120. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v našej
obci.
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Rozvoj obce (výstavba)

29. mája 2010 bolo odovzdané verejnosti do užívania viacúčelové ihrisko. Konal sa tu turnaj
deviatich družstiev vo futbale na umelej tráve pod záštitou Prednostu našej obce. Prvé miesto
obsadilo družstvo futbalistov „LOS LOZOROS“ z Lozorna pred borcami z Jakubova.


Školstvo

Základná škola
Do prvého ročníka ZŠ v školskom roku 2010/2011 zapísali 4. februára 2010, dvadsaťdeväť
detí, pätnásť dievčat a štrnásť chlapcov.
V tomto školskom roku navštevuje našu ZŠ 235 žiakov, na prvom stupni 106 a na druhom
129. Vyučovanie zabezpečuje 19 učiteľov. Ráno a popoludní deti môžu navštevovať školský
klub v ktorom je 45 detí. Starajú sa o ne dve vychovávateľky. Žiaci našej školy majú možnosť
sa po vyučovaní zapojiť do aktivít v krúžkoch aerobic, športový, pohybové hry, počítače,
nemecký jazyk pre začiatočníkov, šikovné ruky, mažoretky, stolný tenis, varenie a ľudové
tradície. Do krúžkov chodí 194 žiakov, z toho niektorí navštevujú aj viacero mimoškolských
aktivít. O čistotu a hygienu v škole sa starajú tri upratovačky, o areál školy sa stará údržbár,
ktorý je k dispozícii aj pre materskú školu a obecný úrad. Hospodárenie ZŠ má v kompetencii
ekonómka. Stravu pripravuje v školskej kuchyni päť pracovníčok aj pre materskú školu a klub
dôchodcov.
ZŠ má vlastný webový portál na adrese www.zslozorno.edupage.org.
Materská škola
V tomto školskom roku navštevovalo našu materskú školu v triede 3 – 4 ročných detí 20
žiakov, v triede 4 – 5 ročných 22 žiakov a v triede 5 – 6 ročných bolo 26 žiakov. Novou pani
riaditeľkou našej materskej školy sa stala pani Jana Uhliarová, ktorá vystriedala pani Annu
Ledníkovú, odchádzajúcu do dôchodku.
Predškoláci sa učia angličtinu, hravou formou sa zoznamujú s výpočtovou technikou,
materská škola je zapojená do Európskeho programu podpory spotreby ovocia a zeleniny a do
celosvetového ekologického projektu „Ekologická stopa“.
Vo februári, počas prevádzky bola v Materskej škole vymenená dlažba v kuchyni, skladoch
a kotolni, zriadili počítačovú miestnosť, v ktorej tiež vymenili podlahu a vymaľovali.
Naďalej pretrvával problém nedostačujúcej kapacity pre všetkých záujemcov o materskú
školu – neboli prijaté deti matiek na rodičovskej dovolenke.
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Kultúra

13. februára 2010 usporiadali v Centre kultúry 1. obecný ples, ktorým sa obnovila tradícia
dedinských plesov.
Od marca 2010 pracuje v Centre kultúry Hudobná škola Yamaha, ktorá v tanečnej miestnosti
ponúka prvé krôčiky s hudbou pre deti od 18 mesiacov. Vedie ju pani Zuzana Ondrušová,
učiteľka I. stupňa ZŠ.
Klub mladých pracoval v Centre kultúry od 17. marca 2010, slúžil mládeži od 7 do 18 rokov,
mal k dispozícii biliardový hrací stôl a dva počítače bez pripojenia na internet. Animátorkami
klubu mladých boli Oľga Šimeková a Vlasta Paluková.
26. marca 2010 obnovila svoju činnosť v našej obci Obecná knižnica umiestnená v budove
Centra kultúry. Knižnica ponúkala základné knižnično – informačné služby a nemala
pripojenie na internet, výpožičné hodiny pre verejnosť boli v stredu od 15,00 do 17,00 hod,
vedúcou knižnice bola pani Anna Hájková. V máji toho roku sa stal manažérom Obecnej
knižnice v Lozorne Mgr. Roman Kvanka.
26. júna 2010 oslávil Dobrovoľný hasičský zbor v Lozorne 120. rokov od svojho založenia.
Osláv sa zúčastnilo množstvo pozvaných hostí: Alena Nemcová, starostka obce Lozorno,
Róbert Kaliňák minister vnútra SR, JUDr. Jozef Minárik prezident Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR, Ing. Imrich Nagy víceprezident DPO SR, Ing. Pavel Mikulášek, krajský
riaditeľ HaZZ, Mgr. Juraj Slovinský okresný riaditeľ HaZZ, predsedovia a velitelia
z okolitých obcí Kuchyňa, Jabloňové, Zohor, Láb a sponzori.
Lozorňanskí dobrovoľní hasiči prevzali od Róberta Kaliňáka ministra vnútra SR dňa 29.
apríla 2010 nové hasičské auto.
5. júna 2010 sa vyše 500 ľudí z našej obce a širokého okolia zúčastnilo na 1. ročníku súťaže
vo varení gulášu z názvom Country guláš. Tradíciu tejto súťaže založil pán Rudolf Masár
z Lozorna.
Od 19. do 21. júna sa Lozorno po tretí krát zapojilo do celosvetovej akcie Sviatok hudby,
ktorá má korene v Paríži. Navštívili nás hostia nielen z okolitých obcí, ale aj zo zahraničia
z Francúzka, Rakúska a Čiech.
Od novembra 2010 sme v obci aktualizovali oficiálnu webstránku na adrese www.lozorno.sk,
prevádzkovateľom portálu bola firma Krea z Nitry a správcom pán Mgr. Roman Kvanka.


Politické strany

V našej obci pôsobia základné organizácie týchto politických strán:
Hnutie za demokraciu (HZD)
- Miestna organizácia založená 20. augusta 2005
- Počet členov 10
- Predseda Juraj Foltýn

3

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
- Klub Lozorno založený 1990
- Počet členov 12
- Predseda Miroslav Hurbanič
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (SDKU-DS)
- Miestny zväz v Lozorne založený 3. septembra 2010
- Počet členov 6
- Predseda Mgr. Milan Stanislav


Cirkevný život

V nedeľu 30. mája 2010 prijalo 17 detí z obce po prvý krát Pána Ježiša vo Sviatosti oltárnej.
Poďakovanie patrí nášmu d. p. farárovi Jánovi Záhradníkovi za jeho trpezlivosť pri príprave
našich detí na túto udalosť.


Šport

Futbalový oddiel mal tento rok v súťaži 3 mužstvá: mužstvo prípravky, žiakov a seniorov.
Všetky mužstvá sa umiestnili v hornej polovici tabuľky v svojich súťažiach.
Predseda FO sa stal p. Mgr. Milan Stanislav. Pod jeho vedením sa začala budovať širšia
koncepcia práce s mládežou. Vo výbore pracovali ako tajomník Rybár Vladimír,
podpredseda Peschl Ľuboš, Kramár Boris, Turner Radko. Cieľom futbalového výboru
bolo obnoviť prácu s mládežou a začať s postupnou úpravou areálu futbalovej tribúny
a trávnatej plochy. Seniori sa v tomto roku umiestnili na 6. priečke 3. futbalovej ligy. Žiakom
unikol postup do 2. ligy o jedno miesto, keď skončili za víťazným Žolíkom Malacky.
Prípravka sa umiestnila na 3. mieste svojej súťaže.


Počasie

Rok 2010, možno charakterizovať rovnako ako roky predošlé ako teplý a suchý. Snehu bolo
málo a podľa záznamov pána Pavla Kvasnicu, ktorý zaznamenával počasie na svojej včelnici
sa výraznejšia snehová pokrývka objavila až na Tri krále, keď dosiahla 13 cm. Zima bola
teplotne slabá s priemerom teploty okolo bodu mrazu, hoci 26.januára klesla teplota v noci na
mínus 15 stupňov celzia.
V tomto roku sme zaznamenali skorý nástup jari, keď už od 23. februára dosahovali teploty
na poludnie 10 stupňov.
Dažďové zrážky boli slabé a dosahovali na jar od 2 do 4 milimetrov. V polovici marca začali
kvitnúť liesky, jelše a rakyty.
Leto bolo horúce a suché, postupne prešlo do jesene, ktorá sa rovnako vyznačovala teplým
s suchým počasím.
Pravá zima prišla až v závere roka a mesiac december sa vyznačoval bohatou snehovou
pokrývkou, ktorá dosahovala až 20 cm. Teplota sa pohybovala okolo bodu mrazu,
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najchladnejšia noc bola zaznamenaná 19. decembra, keď ortuť teplomera klesla na mínus
desať stupňov.
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