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Jesenné podujatia boli venované seniorom
mladosti a spievala piesne, pri
ktorých som vyrastala“ – povedala p. Anička Dvoranová.
Ľuďom sa páčilo aj to, že to
bolo v sále ŠK Lozorno, tzv.
starom kulturáku, lebo sa vo
svojich spomienkach vrátili do čias, keď tam zažívali
nejednu obecnú zábavu či
oslavu.

Seniori z OZ Petržalčanka

Mesiac úcty k starším sme tento rok
oslávili v sále ŠK Lozorno. Na vynovenom pódiu sa o pekný program postarali naše šikovné mažoretky SOFFI
Lozorno, ktoré predviedli dve choreografie. Ďalej deti z MŠ a ZŠ Lozorno
nás potešili svojim pásmom básničiek
a pesničiek. Všetkým deťom a ich pani
učiteľkám, ktoré to s nimi nacvičili srdečne ďakujeme!
Veľmi pekný, poučný i zábavný program s názvom PETRŽALSKÉ DOŽINKY nám predviedli seniori z OZ Petržal-

čanka. Predstavenie divákom priblížilo
voľakedajší ťažký život ľudí z vidieka,
zaoberajúcich sa pestovaním a najmä
zberom obilia, keď sa všetky práce ešte
robili ručne. Zaslúžene potom dni plné
driny vystriedala spoločná radosť z úrody a nevyhnutne aj jej oslava: tancovalo
a spievalo sa až do rána. Dej približoval
naše tradície, pričom čerpal zo zlatého
fondu slovenskej ľudovej piesne. A pri
tých známych piesňach si veru s nimi
spievala celá sála.
„Bolo to pre mňa veľmi emotívne ,až sa mi
slzy tisli do očí...vrátila som sa do svojej

O týždeň na to sme si mohli opäť v tejto sále vychutnať hudobno – dramatické
pásmo folklórneho súboru
Obstrléze z Pezinka, s názvom NAŠI HUNCOKÁRI.
Kto nevedel, dozvedel sa,
že to boli prisťahovalci z
Nemecka, ktorí prišli na
Slovensko okolo roku 1740
na pozvanie grófa Jána Pálffyho, keď
Pálffy kúpil panstvo Červený kameň a
pozemky v Pezinku a okolí. Usadili sa
a žili izolovane najmä v horách Malých
Karpát. Boli to zruční drevorubači, mali
vypracovanú technológiu ťažby dreva,
ale zároveň vysádzali nové porasty, zakladali rybníky, pálili drevené uhlie či
dorábali vápno. Boli nesmierne pracovití a svedomití. Priniesli na Slovensko
svoje zvyky, tradície, kultúru, náboženské obrady. Ich potomkovia dosiaľ žijú
na Slovensku, stretávajú sa a pripomínajú si zvyky svojich predkov. Pezinský
ochotnícky folklórny súbor Obstrléze
nám svojim predstavením tieto ich tradície pripomenul piesňami, tancami a
scénkami zo života huncokárov.
Text a foto: Barbora Hurajová

Dôležité čísla
Starosta

+421 905 530 623

Obecný úrad

+421 (2) 6920 4311

Obecná polícia

+421 918 411 583

Hlásenie požiaru +421 (2) 659 68 804

Folklórny súbor Obstrléze z Pezinka

Komunálne voľby 2018
Predstavujeme vám kandidátov na starostu a poslancov
od str. 8 – 14

Ohlasovňa požia- +421 948 610 167
rov je na Požiar- +421 915 507 684
nej zbrojnici a v
dňoch pracovného
voľna a v noci sa
požiar hlási spustením sirény.
Lozorno, s. r. o.
poruchy vody,
kanalizácie a iné

+421 948 522 506
+421 (2) 6920 4320
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Česť jeho pamiatke!
V roku 1980 nastúpil do našej obce MUDr. Ladislav CIKORA ako obvodný lekár, a ordinoval tu do posledných
chvíľ celkom 38 rokov.
Okrem ordinačných hodín mnohokrát navštevoval chorých v domácnostiach, poskytoval prvú pomoc viacerým
generáciám.
Bol zžitý s mnohými rodinami, vďaku v mysliach vzdávali
pacienti a spomínali pri rozlúčke Lozorňania.
Odpočívajte v pokoji!
Foto: rodinný archív

OZNAMY:
Všeobecný lekár MUDr. Patočka začína ordinovať v Lozorne
MUDr. Michal Patočka začína
ordinovať od 5.11.2018 v priestoroch novej ambulancie v Lozorne. Po telefonickom dohovore
budú pacienti ošetrení aj v ambulancii Jablonové. Počiatočné ordinačné hodiny budú nasledovné:
deň

miesto

návšteva

ambulancia

Po

Lozorno

Ut

Jablonové

6:30 - 7:30

16:00 - 19:00

St

Lozorno

6:30 - 8:30

12:30-16:30

Štv

Jablonové

6:30-12:00

Pia

Lozorno

7:30-16:00

7:30 - 13:30

Pre
poskytnutie
zdravotnej
starostlivosti je nutné, aby boli
pacienti kapitovaní (zazmluvnení)
v ambulancii. Od 16.10.2018 je
možné na obecnom úrade Lozorno obdržať Dohodu o poskytovaní
ZS, vyplnené tlačivo odovzdajte
na obecnom úrade. Následne bude
vyžiadaná zdravotná dokumentácia z Bratislavského samosprávneho kraja. Po obdržaní dokumentácie je možné predpisovať lieky
a poskytovať zdravotnú starostlivosť zakapitovaným pacientom.
Súčasne informujeme o možnosti predpisovania liekov pomocou
služby erecepty až na dobu 1 roka.
Prvé predpísanie receptov bude
realizované v ambulancii osobne,
recept bude odoslaný do lekární
po celom Slovensku elektronicky a následne bude predpisovaný
automaticky bez nutnosti navštívenia ambulancie až na dobu
1 roka. Objednávanie receptov
následne bude možné aj pomo-
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cou e-mailu alebo vhodením objednávky do poštovej schránky ambulancie. Viac informácii emailom na
patockam@gmail.com.

Plavecké kurzy v Lozorne pre
deti už od 4 rokov!
• Vieme, koľko energie, času a prostriedkov stojí to, že k nám privediete
vaše dieťa. Pracujeme preto zodpovedne, nemrháme vašim časom.
• Ponúkame kvalitný a osvedčený
výukový program pre vaše deti.
•Garantujeme
vám vrátenie penávšteva+objedňazí v prípade, že
naní pacienti
nebudete s našou
prácou spokojní.
13:30-15:00
•U každého dieťaťa zohľadňujeme jeho fyzickú a
psychickú pripra12:00-15:00
venosť.
•Pracujeme individuálne. Na chyby
v plaveckej technike hneď upozorňujeme. Nenechávame deti plávať
nesprávne.
• 24 rokov skúseností hovorí za nás!

Vyhodnotenie „Prázdninovej
knižnice 2018“
Do súťaže sa zapojilo 11 čitateľov,
z toho 4 dospelí. Spolu si vypožičali
54 kníh.
V kategórii:
Deti od 6 – 14 rokov zvíťazila Magda Jurovatá, vypožičala si 8 ks kníh
Mládež od 15 – 18 rokov zvíťazila
slečna Dominika Hojzáková, vypožičala si 5 ks kníh
Dospelí nad 18 rokov zvíťazila pani
Renata Pakanová, vypožičala si
16 ks kníh.
Výhercom blahoželáme!

Hasiči majú mový hydrant
Pracovníci zo spoločnosti Lozorno
spol. s r.o. z dôvodu nefunkčnosti,
lepšej manipulácii a prístupnosti
hasičov pri čerpaní vody do cisterny vymenili podzemný hydrant za
nadzemný.

www.PlavanieJednoducho.sk,
+421 903 851 099

Máš v sebe herecký talent?
Ochotnícke divadlo
VaDiDlo
Lozorno hľadá do svojej
novej hry dvoch
mládencov, alebo mužov do 45 rokov. Info na divadlo@vadidlo.sk , alebo
tel.č.: 0903 951 441.

Ospravedlnenie
Pošta Lozorno sa ospravedlňuje v
mene poštových doručovateľov za
nepríjemnosti vzniknuté pri doručovaní Oznámení o konaní volieb.
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„Zem, vinič a slnko daruje nám vínko, keby tu však chýbali ruky vinára, civeli by sme do prázdneho pohára.“
ktorá program moderovala a Miroslav
Perinaj nám na tohoročnom 8. Popoludní predniesli niekoľko pijanských
básničiek z knihy Hakáčové víno od Jozefa Moravčíka Jakubovca.
My, speváčky LOZA sme zaspievali
piesne o rodnej dedine, nové piesne o
víne a pití, aj vinárske a pijanské, ktoré si obľúbili naši pravidelní diváci a
poslucháči. Popísali sme prvé veľké
oberačkové slávnosti, ktoré sa konali
v kráľovskom meste Prešporku v roku
1720.

Speváčky z LOZY spievali pre vás

V poslednú septembrovú nedeľu
spevácka skupina LOZA v spolupráci s Kultúrnou komisiou obce
Lozorno usporiadala už 8. Popoludnie pri vinárskych a vinohradníckych piesňach.
Kdeže, nie sú to len piesne! Vyhodnotili sme predošlých 7
„úrodných“ ročníkov, kde okrem
hudby a spevu v žiadnom programe nechýbala osveta, zaujímavé vedomosti a informácie:
história pestovania lozy (viniča)
pochádzajúceho z Arménska, minulosť vinohradníctva v Lozorne
a povinnosti voči panovníkovi,
téma Víno v liturgii, Víno v gas- Petra Langová a Miroslav Perinaj
tronómii, Druhy vín a ich podávanie v skle, poučili sme sa o rozmanitosti chutí a odrôd hrozna,
zostavili a ponúkli sme Receptár
z hrozna a vína, atď...

Veľmi nás potešilo, že naše pozvanie
prijala aj v zahraničí úspešná slovenská
ľudová speváčka s bohatou folklórnou
činnosťou, od detstva spievajúca Mária
Straková. Ona naspievala aj piesne Zo
slovenských vinohradov a piesne k seriálu Vínne cesty Slovenska. Milo nás prekvapila
aj dvojspevom s nadaným Samkom Szabóom.
Popoludnia sa tradične
zúčastnili naši verní
fanúšikovia.
Výzvou
zostáva, čo ešte urobiť
v súčinnosti s vedením
obce a príslušnými zložkami v rámci kultúry a
voľného času, aby sme
pritiahli viac občanov na
takéto zábavno - poučné
podujatie, či kultúrne
podujatia vôbec?
Valéria Foltýnová, LOZA
Foto: BH

K tomu básne, scénky, divadlo,
kuplety, vždy nové piesne a vinohradnícke, vinárske aj pijanské
vtipy.
Tiež účinkujúcich, ktorí prijali
naše pozvanie, je solídny odpočet: Martin Babjak, Ferko Kovár,
Janko Slezák, Záhorácke divadlo,
Cimbalovka OliNa z Hodonína,
Bobule z Valtíc, Chrámový spevokol z Grazu, dychovka Malačané, spevácke skupiny a sólisti
od Rohožníka po Záhorskú Bystricu. Dbáme aj na miestnu spoluprácu so skupinou Enem tak a
ochotníckym divadlom VaDiDlo.
Členovia divadla Petra Langová, Folklórna speváčka Mária a jej hostia, vpravo Samko Szabó
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Poštový vozeň sme obdivovali aj v Lozorne

V dňoch 21.- 23.septembra 2018 sme
mali možnosť si na železničnej stanici v Lozorne pozrieť vystavený historický poštový vozeň, exponát Železničného múzea SR. Požiadali sme
Mateja Benčíka, predsedu Klubu
železničných modelárov v Bratislave,
aby nám o ňom niečo viac povedal.
„Klub železničných modelárov Bratislava v spolupráci so Železničným múzeom
Slovenskej republiky a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia pripravil pre
návštevníkov prezentáciu unikátneho
historického poštového vozňa z roku
1937. Vozeň minulý rok oslávil okrúhle
80. narodeniny a je jediný z pôvodne
piatich vyrobených kusov, ktorý sa do
dnešných dní zachoval.
Vo vozni sa nachádza expozícia modelovej železnice, kde si návštevníci môžu
prezrieť koľajisko KŽM Bratislava s
názvom „Bratislavský uzol“. Modelové
koľajisko je vybudované v mierke 1:120
TT, má rozmer 10 m x 1,5 m a zobrazuje zjednodušený model bratislavského
železničného uzla. Nachádzajú sa na
ňom modely staníc Bratislava - Hlavná stanica, Bratislava - Devínska Nová
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Ves a Bratislava Vajnory a zastávok
Bratislava - Železná
studienka a Bratislava - Vinohrady.
Dominantou koľajiska je model televíznej veže Kamzík
a rušňové depo Bratislava - Hlavné s
kruhovou remízou a
točňou.
V druhej časti vozňa sa nachádza
expozícia vlakovej
pošty, ktorá vznikla
za výraznej podpory Poštového múzea
Slovenskej pošty a participuje na nej aj
Muzeum vlakové pošty Brno. Expozícia
sa nachádza v poštovej úradovni vozňa, kde sa zachoval pôvodný nábytok.
Návštevníci tu nájdu niekoľko pôvodných nedoručených zásielok, historické
poštové vrecia, či ďalšie doplnky, ktoré
kedysi tvorili pôvodnú poštovú úradovňu.
Mobilná expozícia vlakovej pošty a mo-

delovej železnice je momentálne jediná
na Slovensku.“
No a my sme radi, že táto expozícia
zavítala aj k nám do Lozorna, celkovo vozeň navštívilo viac ako 500 ľudí,
ktorí si z tejto návštevy odniesli pekný a zaujímavý zážitok.
Barbora Hurajová
foto: archív KŽM Bratislava a bh
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Zo života Základnej školy
Vitamínový deň

Dopravná výchova u druhákov
September je mesiac, kedy sa zapĺňajú nielen školy, ale aj
naše cesty. Pribúda viac áut a chodcov. Premávka sa zhusťuje
najmä v okolí škôl a škôlok. Aby nedochádzalo k nehodám
a zbytočným problémom, každý účastník cestnej premávky
musí dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Potrebné pravidlá spoznávajú žiaci aj v škole v rámci vyučovania prvouky. So
žiakmi v druhom ročníku sme si vytvorili na školskom dvore
malé dopravné ihrisko, kde sme trénovali naučené pravidlá
z dopravnej výchovy. Učenie sme si spestrili aj jazdou na kolobežkách, čo sa deťom páčilo najviac. Dúfame, že si všetky
pravidlá dobre precvičili a budú na ne pamätať aj v cestnej
premávke, keď pôjdu domov zo školy.

Aj vy ste si všimli, že naši mladší školáci prišli v jeden deň zo
školy sviežejší a s lepšou farbou na tvári? Bodaj by aj nie, veď
celé dopoludnie strávili v spoločnosti malých zdravých vitamínov, ktoré sa nachádzajú v ovocí a v zelenine. Vyučovanie
bolo zamerané nielen na určovanie správneho druhu ovocia
a zeleniny, ale spolu s deťmi sme jednotlivé druhy aj porovnávali, merali, vážili a hľadali víťazov v rôznych kategóriách.
Našli sme najdlhšiu mrkvu (32cm), najväčší zemiak (800g),
najsladšiu hrušku, najkrajšie jablko, najbohatší strapec hrozna (114 bobuliek), najsmiešnejší tvar, najzaujímavejšieho
exota (čierna paradajka, mini melónik,...). Okrem rekordovej
aktivity sa žiaci snažili rozpoznávať ovocie a zeleninu podľa
vône, hmatu, chuti, riešili ovocno-zeleninové tajničky, kvízy,
čítali pekné príbehy a niektorí o ovocí a zelenine aj spievali.
Na záver celého vyučovania vytvorila každá trieda obrovský
plagát na danú tému. Aktivít bolo veru neúrekom a podľa
toho, čo deti hovorili, bolo to lepšie ako vyučovanie. Sme radi,
že sa nám toto vyučovanie - nevyučovanie tak dobre vydarilo.

Zberová súťaž SMS – starý mobil SEM!

Cezpoľný beh – okresné kolo
V piatok 28.9.2018 sa konalo v Malackách okresné kolo v
cezpoľnom behu. Naši chlapci v silnej konkurencii podali
vynikajúce výkony. Družstvo mladších žiakov zvíťazilo, keď
Jožko Haramia po skvelom sóle obsadil prvú priečku a za ním
dobehol na 3. mieste Adam Hoffmann. Mladší žiaci bežali v
zložení: Haramia Jožko, Hoffmann Adam, Zeman Tomáš.
Starší žiaci v zložení Lízala Pavol a Molnár Jakub obsadili
konečné 6. miesto. Žiakom za predvedené výkony a vzornú
reprezentáciu školy ďakujeme.

Milí žiaci, rodičia a priatelia školy,
v tomto školskom roku nebude v školách prebiehať zber plastových vrchnáčikov. Ako sme však už avizovali v júni, dňom
4. septembra 2018 začína nová zaujímavá celoslovenská
súťaž v zbere starých a použitých mobilov, do ktorej sa zapoja aj naši žiaci. Prečo sa takto rozhodli? Okrem dobrého
zodpovedného pocitu, že svojou aktívnou účasťou prispejú k
recyklácii veľkého množstva opotrebovaných mobilov, ktoré
by skončili na skládkach odpadu a znečisťovali by životné
prostredie, organizátori projektu Recyklohry, do ktorej patrí
aj táto súťaž, pripravili pre najlepších z najlepších lákavé odmeny. Aké? Kompletné pravidlá zberovej súťaže nájdete na
informačnom plagáte, ktorý sa nachádza v každej triede.

Pokračujeme v ochrane životného prostredia
V školskom roku 2018/2019 pokračujeme na našej škole v
ochrane životného prostredia. Naďalej zbierame staré batérie, tonery a drobný elektro odpad. Nádoby na zber sú
umiestnené na dolnej chodbe v hlavnej budove. Zber papiera
sa uskutoční v máji 2019.
ZŠ Lozorno, foto: archív školy
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Jesenný Lozorňáček
Po letných turistikách a opekačkách
sme sa plnou parou pustili do rôznych
krúžkov a kurzov.
Prázdniny sa skončili, no aj jeseň má
svoje čaro. Farebné lístie, pofukujúci
vetrík a svieži vzduch nás lákajú aj v jesenné dni do prírody. Príroda siaha do
ďalšieho oddelenia svojho šatníka a oblieka sa do farebného oblečenia.
Mamičky a slečny mali možnosť vyskúšať si kurz šperkov, na ktorom sa naučili zalievať náušnice krištáľovou živicou.
A tak môžu seba či svojich blízkych obdariť originálnymi šperkami.

Mamičky si vyrobili pekné originálne šperky

Pre gazdinky bol zasa určený kurz, na
ktorom sa naučili piecť chrumkavý
chlieb z kvásku. Pečenie z kvásku sa
stáva čoraz populárnejším.
Jesenná príroda ponúka tiež výborné
prostredie na fotenie vonku a tak túto
možnosť využili mnohé rodinky. Počas
fotenia bolo vonku prekrásne babie
leto.
V októbri sa budú môcť deti poriadne
vyblázniť pri púšťaní šarkanov.
A keďže prichádza obdobie prechladnutí, pripravili sme prednášku o využití
byliniek na liečbu i v kuchyni.

Pripravujeme pre Vás:
November – 18.11.2018 si budú môcť
detičky vyzdobiť predpripravené lampášiky po divadielku a zažijeme čaro
lampiónového sprievodu.
December – 1.12.2018 si budú môcť
detičky vyzdobiť medovníčky či vytvoriť originálne vianočné pohľadnice na
vianočnom jarmoku „Lozorské všelico“.
Pre aktuálne informácie môžete sledovať Lozorňáček na facebooku.
Text a foto: Gabriela Ulehlová
RC Lozorňáček

Kurz kváskovania je veľmi obľúbený

Skupina Polaris po rokoch oprášila nástroje
svadbách. Kto si ich pamätáte, tak viete, že boli
neodmysliteľnou súčasťou hodových zábav.
Vystriedalo sa v nej veľa dobrých muzikantov,
dnes už skoro nikto nebýva v Lozorne. No a našiel sa dôvod stretnúť sa, zaspomínať a kto išiel
okolo, zistil, že im to ešte stále dobre hrá. Snáď
sa dočkáme hviezdneho návratu.
Text: ph
foto: ph a archív Polarisu

Skupina Polaris v zložení: hore
Milan Huraj, zľava Vilo Lukas,
Rudo Pír, Štefan Malík, Laco Jánoš a Lojzo Valent

V reštaurácii U Celáka sa koncom septembra konala výnimočná udalosť. Po 25. rokoch
sa stretli kamaráti, kolegovia
legendárnej skupiny POLARIS. Kapela hrala veľa
rokov v Lozorne i ďalekom
okolí na zábavách, plesoch i
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Medžugorie – silné emócie, krásne zážitky...
Ďalší deň sme navštívili Majčino Selo,
ktoré spolu so školskými sestrami sv.
Františka s ušľachtilým cieľom záchrany sirôt, starcov, vojnou zničených rodín a vzťahov, založil kňaz Slavko Barbarič.

V jeden septembrový podvečer sme z
Lozorna odchádzali na púť. Cieľom bola
dedinka Medžugorie. Je to Františkánska farnosť sv. Jakuba, v štáte Bosna a
Hercegovina, ktorá sa stala doma i vo
svete známou prostredníctvom šiestich mladých ľudí, ktorí tvrdili, že videli
Pannu Máriu. A tak sa Medžugorie stalo destináciou pre státisíce pútnikov z
celého sveta.
Aj my, lozornianski pútnici, sme vystúpili strmou krížovou cestou na
kopec „Križevac“, kde stojí veľký kríž
postavený miestnymi farníkmi v roku
1933 na počesť a pamiatku 1900 rokov
od smrti nášho Pána, aj na Podbrdo –

miesto zjavenia. Ba absolvovali sme aj
medzinárodnú sv. omšu v šiestich jazykoch a neboli sme zo Slovenska sami.
Vidiac slovenskú zástavu, ktorú hrdo
niesli naši krajania, pútnici z Prešova,
hneď sme sa spolu zvítali...
Náš program bol od prvého dňa putovania veľmi bohatý. Začal nočným
prejazdom zo Slovenska do Chorvátska
a hneď ráno bola sv. omša v lurdskej
jaskynke pútnického miesta Vepric,
zasväteného Lurdskej Panne Márii. Celebroval ju vdp. farár Vladimír Mikulec.
On bol naša duchovná opora celým pútnickým zájazdom.

Veľmi nás zaujala aj návšteva Comunité Cenacolo, zariadenia, kde sa prácou a
vierou v Boha dlhodobo liečia drogovo
a alkoholovo závislí. Spôsob liečenia,
silu vôle, a utrpenie najbližších, nám
úprimnou spoveďou priblížili dvaja
úžasní chlapci z tohto zariadenia, chlapec Juraj z Košíc a Martin z Moravy,
ktorí tam prišli zo zvedavosti a nespokojnosti sami so sebou. Oni „Milujú,
slúžia, pomáhajú...a srdcia majú slobodné.“ Veru, dojatie k slzám sa nám nepodarilo skryť.
Nechýbal ani výlet za poznaním, turistický a svetský rozmer našej cesty.
Navštívili sme najslnečnejšie mesto na
svete - Mostar, slávne mesto Orientu
s 30 minaretmi, aj Dubrovník - poklad
Jadranu a užili sme si aj morský kúpeľ
na Makarskej.
Teší nás, že sme za týždeň v Medžugorí utvorili jedno veľké úžasné rodinné
spoločenstvo, ktoré sa stretávalo každý večer na terase pri agapé. Vďaka za
všetko.
V.F., foto: Alojz Dvoran

Športový klub Lozorno informuje

Vážení spoluobčania:
V minulom roku som Vás prostredníctvom
tohto Spravodaja obce, informoval o situácii a celkovom stave objektu ŠK Lozorno – tzv. kulturák. Od tej doby už ubehol
nejaký ten čas a preto si dovolím znovu
Vás informovať o dianí a zrealizovaných
obnovách v tomto, nielen pre šport určenom objekte.

Začiatkom roka sa začalo s rekonštrukciou javiska, ktoré bolo dlhodobo prenajímané firme Objekta. Po odchode Objekty
do iných priestorov v Bratislave, zostalo
javisko prázdne a prakticky sa nedalo využívať, keďže bolo v zlom stave. Po rôznych stretnutiach, debatách s občanmi,
ktorí sa jednoznačne vyslovili za opätovné
obnovenie tohto priestoru, aby sa dalo a
mohlo využívať ako javisko, sme oslovili
pána starostu a poslancov. Finančné prostriedky sa našli a javisko sa pekne zrekonštruovalo, čo už mnohí z vás postrehli
a videli na vlastné oči. Vystúpilo na ňom
už aj naše ochotnícke divadlo, konala sa
tu prehliadka folklórnych súborov, posedenie dôchodcov, posedenie invalidov
a javisko opäť slúži svojmu pôvodnému
účelu. Okrem toho sa v areáli ŠK konali aj
iné podujatia, tradičná Obecná zabíjačka,
Papučák, jarmok Lozorské všelico, Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov,
Poľovnícky juniáles, Sviatok hudby, Gala
večer mažoretiek, Venček žiakov ZŠ, počas
prázdnin Letné kino a do konca roka sú v
pláne ešte ďalšie akcie a podujatia. Takže
sami vidíte, že priestor ŠK opäť ožíva a začína sa využívať.

Ale aby som sa vrátil ešte k veciam, ktoré
sa na objekte podarilo skrášliť, obnoviť.
FO získal dotáciu od SFZ na rekonštrukciu futbalovej tribúny, kde bolo ale podmienkou spolufinancovanie daného projektu. Tu taktiež musím vyzdvihnúť Obecný
úrad Lozorno, ktorý sa na spolufinancovaní podieľal. Aj keď bola plánovaná väčšia
rekonštrukcia tribúny a rátalo sa s vyššou
dotáciou od SFZ, ktorá nakoniec ale prišla
v najnižšej výške, vďaka aj za to. Ďalej nechcem opomenúť ani fakt a chcem sa poďakovať spoločnosti Lozorno s.r.o. za spoluprácu a hlavne za poskytnutie brigádnikov
počas letných prázdnin.
V nasledujúcom období by sme chceli pokračovať v opravách na ŠK, či už vonkajšej
fasády, lebo ako ste si isto mnohí všimli, na
niektorých miestach odpadáva omietka, v
sále je potrebné nové osvetlenie, strop, rekonštrukcia kúrenia, elektriny, kuchyne,
nové úspornejšie osvetlenie tréningovej
futbalovej plochy. Nemalé položky, ale
sami vidíte, že postupne sa darí niektoré
veci naprávať k lepšiemu.
Ľuboš Peschl, predseda ŠK Lozorno
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Komunálne voľby 2018
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
označenú 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 zastu-

piteľstva 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.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zape-

čatenej schránky na odloženie nepoužitých
alebo nesprávne upravených hlasovacích
Iístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý
mu bude uložená pokuta 33 eur.
Voľby do orgánov samosprávy obce sa
budú konať

10.novembra 2018 v čase
od 7:00 – 22:00 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 – vyššie
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 tri rovnaké otázky.

1. Čím je pre vás Lozorno zaujímavé a čo sa vám na živote v ňom páči?
2. Čo by ste v Lozorne chceli zmeniť alebo zlepšiť?
3. Aké vaše doterajšie pracovné skúsenosti vám môžu pomôcť v práci starostu?
Prinášame vám ich odpovede v pôvodnom znení.
Marek
Bublinec
(33 r.)‚ súkromný
podnikateľ, technik,
nezávislý kandidát,
č.1
Priatelia,
Lozorňania. Som hrdým
rodákom
našej,
navonok
peknej
a modernej obce.
Moje korene tu siahajú cez mnohé generácie. Život tejto
dedinky má však nenaplnený potenciál. Ustrážime si náš
vidiecky charakter? Nepustili sme si ten priemysel až príliš k
telu? Mám síce len Kristove roky, ale vďaka svojej dlhoročnej
občianskej angažovanosti som získal obraz o reálnom stave
našej spoločnosti. Uvedomujúc si rozsah a závažnosť celospoločenských, ale aj našich regionálnych problémov, mám
jasnú predstavu o riešení aspoň časti z nich na našej lokálnej úrovni. Kto som? V organizácii „Únia autodopravcov Slovenska (UNAS)“ sa venujem problematike dopravy, v ktorej
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aj podnikám. Ako hobby i obživu mám farmu s ekologickým
chovom mäsového dobytka a som aj jedným z organizátorov
protestov farmárov na Slovensku. Kto ma nepozná, internet
prezradí, že som pre viacerých v krajine, ale aj v našom Lozorne, prinajmenšom kontroverzná osoba. Priam nevhodná
na akúkoľvek verejnú funkciu. A majú sčasti pravdu. Funkcia, ktorá by mi zväzovala ruky, nie je vraj pre mňa. Rozhodol som sa však inak. Trápi ma skutočnosť, že naša obec, aj
keď je jednou z najbohatších v regióne, čo do príjmov, stále
smeruje a zostáva aj po 8 rokoch v stagnácii, predražených
zákazkách, klientelizme, zastieraní.... Lozorno bytostne
potrebuje nový vietor. Avšak rivalita a predháňanie sa v smelých programoch nás kandidátov, v sľuboch, čo kto urobí a
za čie peniaze... To nie je môj štýl. Spomedzi nás kandidujúcich, sa však nájde človek, ktorý má reálnu víziu, výborný
program, aj ľudí okolo seba, s ktorými do toho ide naplno a
mohli by to zvládnuť. Ak splnia, čo i len polovicu z toho, čo si
spoločne stanovili, obec to pozdvihne a posunie ďalej. Dáme
im šancu? Skúsime to s Ľubošom Tvrdoňom? Vravievam rád:
„To, čo nás spája, je silnejšie ako to, čo nás delí.“ Ochotne a rád sa
preto vzdávam svojej kandidatúry v prospech tohoto človeka,
nakoľko sa s jeho víziou v takmer plnej miere stotožňujem.
Mne 8 rokov stačilo. A vám?...

ročník XVI : číslo 5 : september/október 2018
Bc. Marek Hubek
(36 r.)‚ projektový
manažér, Slovenská
technická Univerzita,
vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, nezávislý kandidát, č.2
1. Lozorno je pre
mňa viac ako len
miesto kde som sa
narodil a vyrastal.
„Na picigli na kejdu,
chytat kapre na priehradze, v nedzelu nekery kosteu, nekery poza kosteu, poobjedze
na fodbal.“ Páči sa mi dedinský charakter a príroda Lozorna,
fungovanie miestnych spolkov. Teším sa, že stále počuť záhoráčtinu. Najväčší dar má však Lozorno v jeho obyvateľoch.
Potenciál, ktorý vzájomnou spoluprácou dokáže vytvoriť domov.
2. Najprv chcem sľúbiť, čo nebudem. Nebudem v hrsti žiadneho developera. Lozorno nebude ďalší satelit Bratislavy.
Lozorno si zaslúži starostu, ktorý dokáže viesť dialóg. Motivuje, spolupracuje. Je jeden z nich. V uliciach Lozorna musí
Ľubomír
Húbek
(59 r.), starosta obce,
SPŠ strojnícka, nezávislý kandidát, č.3
1. V Lozorne som
sa narodil, prežil
značnú časť života,
žije tu moja rodina.
Jednoducho
Lozorno milujem a
aj sme, ako rodina,
preň niečo za tie
roky urobili. Páči
sa mi jeho poloha,
príroda a Lozorňania. Žijem tu rád a nechystám sa žiť nikde
inde.
Mgr. Ľuboš Tvrdoň
(45 r.), riaditeľ‘ organizácie, VŠ – odbor
pedagogika, nezávislý kandidát, č.4
1. Keď sme sa rozhodovali, kde chceme žiť, voľba padla
na Lozorno. Je tu
nádherne. Žili tu
ešte aj prastarí rodičia mojej ženy.
Chceli sme, aby
naše deti vyrastali
so starými rodičmi
a v blízkosti borovicových lesov. Západ slnka na priehrade, nádherný výhľad, košíky plné húb, túry na Červený domček, či „Lozorský okruh“
- Lozorno mám rád. Ľudia, ktorí tu žijú, majú zdravý sedliacky rozum, sú pracovití, záleží im na Lozorne a to je pre mňa
veľmi dôležité.
2. Odpoveď rozdelím na dve časti. Doterajšie veľké investície
obce smerujúce do čističky odpadových vôd, rozšírenia školy,
rozšírenia vodojemu súviseli s rozširovaním obce. Nastal čas

Spravodaj obce Lozorno
byť čisto a poriadok. Koryto potoka, priehrada, parkovanie,
cesty, chodníky a osvetlenie. Ak to funguje v Rakúsku, môže
aj v Lozorne. Je podľa vás normálne, že rastie počet ľudí,
bývajúcich v Lozorne, no s trvalým pobytom inde? Viem,
ako na to. Všetci hovoria o nových športoviskách/ihriskách
pre mladých a deti, ale stále chýbajú. Predbehli nás Zohor aj
Jabloňové. Dokážem v Lozorne vybudovať nové multifunkčné ihrisko s ľadovou plochou pre mladých, dostaneme hokejky a korčule do Lozorna, keď nám zima nepraje. Cestovanie
pre našich obyvateľov do nemocnice a na vyšetrenia musí
byť samozrejmosťou. Aj ďalšia starostlivosť. Postavíme nájomné byty, aby sme kvalitných učiteľov dostali do Lozorna.
Hovorím nie za výstavbu okolo priehrady. Lozorno môže byť
moderné aj s dedinským rázom!
3. Po VŠ som viac ako 10 rokov pracoval na úrovni riadiacich
pozícií v USA, Kanade, Nemecku, Nórsku, Švédsku, Anglicku,
Juhoafrickej republike a Rakúsku. Naučil som sa byť flexibilný, pracovať v tíme, ale aj samostatne robiť rozhodnutia.
Spolupracoval som s ľuďmi s rôznymi povahovými vlastnosťami, rôznych národností, kultúr. Viem, že pokojný domov
si môžem vytvoriť kdekoľvek. Ja ho chcem späť v Lozorne a
keď zveľadím miesto pre život iným, šťastný domov pre moju
rodinu vznikne automaticky.
2. Je toho stále veľa na zmenu a zlepšovanie, ale želám si
hlavne, aby ľudia si nielen uvedomovali svoju identitu a spolupatričnosť, ale ju aj preukazovali. Boli viac hrdí na Lozorno
a na svoj kraj a na to, čo dokázali. Intenzívnejšie sa podieľali
na riadení obce a zaujímali sa viac o veci verejné. Som otvorený komunikácii a moje kontakty sú verejne prístupné. Som k
dispozícii k diskusii pre každého, kto chce prispieť k rozvoju
našej krásnej obce, či len nápadom, či konkrétnym činom.
3. Som starostom obce druhé volebné obdobie a myslím si,
že tejto práci rozumiem. Viem sa správne rozhodnúť a pohnúť sa správnym smerom. Pred povolaním starostu som
celý pracovný život robil v automobilovom priemysle, čo bola
taktiež práca s ľuďmi. Chcem byť dobrým starostom a nerobiť si nepriateľov, ale všetkým sa vyhovieť nedá, ide mi vždy
v prvom rade o vyššie záujmy našej obce. Aj naďalej chcem
byť súčasťou správnych rozhodnutí pre nás a naše Lozorno.
aby sme investovali do kvality života v obci, ktorú pocítia samotní občania. Mali by sme začať budovať cesty s chodníkmi,
rozšírenie vysokorýchlostného internetu, zvyšovať počet
asistentov v základnej škole, začať prípravu budovania cyklotrás, domova seniorov, štartovacích bytov pre učiteľov. Rád
by som dal priestor ľuďom, ktorí majú vzťah k umeniu. Areál
ŠK spoločne postupne zmeňme na multifunkčnejší priestor, kde budú tráviť voľný čas mladí ľudia, rodiny s deťmi či
seniori. A to všetko s ohľadom na životné prostredie.
Druhá časť súvisí so samotnou správou obce a jej kultúrou.
Nesmie sa stať, že starosta kričí po občanoch alebo zastupiteľstve. Práve preto sme s kandidátmi zo Spoločne pre naše
Lozorno pripravili program 9 krokov pre Lozorno (www.prelozorno.sk). Naša ponuka a náš program sú odlišným prístupom k spravovaniu obce a vecí verejných, ako tomu bolo
doteraz. Nechceme a nebudeme sa zbytočne vyčerpávať vo
vzájomných sporoch, obviňovať sa, politikárčiť a rozdeľovať.
3. Samospráve rozumiem. V predchádzajúcich 4 rokoch som
bol poslanec obecného zastupiteľstva v Lozorne. Mám vysokoškolské vzdelanie. Vediem projekt zvýšenia efektivity
fungovania samospráv na Slovensku, v ktorom vybraným obciam a mestám na Slovensku pomáham zmeniť procesy tak,
aby viac zapájali občanov do rozhodovania.
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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. Čím je pre vás Lozorno zaujímavé a čo sa vám na živote v ňom páči?
2. Čo by ste v Lozorne chceli zmeniť alebo zlepšiť?
Prinášame vám ich odpovede v pôvodnom znení.
Slavomír Beleš MBA (41 r.), obchodný riaditeľ, VŠ, nie som členom politickej strany,
kandidujem ako nominant strany Spolu - občianska demokracia, č.1
1. Lozorno, je miesto, ktoré mám rád, narodil som sa tu, prežil detstvo, dospel a
žijem tu so svojou rodinou. Mám tu rodičov, rodinu, priateľov, poznám jej obyvateľov. Vďaka detským brigádam vo vinohrade, rybačke s otcom na priehrade, výletom s rodičmi a kamarátmi do okolitých lesov, sa budoval aj môj vzťah k tomuto
prostrediu. Páčia sa mi lesy, lúky okolo Lozorna, možnosť cyklo - výletov do prírody, stretávanie sa s ľuďmi s rovnakými záujmami.
2. V rámci spolupráce s priateľmi z platformy Spoločne pre naše Lozorno, ale aj ďalšími občanmi z dediny, ktorí majú Lozorno radi sme pripravili program „9 krokov
pre Lozorno“. Je to program, ktorého realizácia skvalitní a zlepší život bežným obyvateľom obce. Nie všetko sa podarí hneď, ale ak podporíte nás (Spoločne pre naše
Lozorno), dokážeme, že to pôjde. Hádky a konflikty, ktoré boli realitou za posledné
roky nás nikam neposúvajú.
Radoslav Došek (37 r.), živnostník, SŠ – strojárstvo, nezávislý kandidát, č.2
1. Pre mňa Lozorno je obec, v ktorej som sa narodil, vyrastal, chodil do školy, býva
tu veľká časť mojej rodiny, známych, kamarátov, spolužiakov, je to obec, v ktorej
žijem a pracujem. Zaujímavá je pre mňa rodinným dedinským životom akým sa
tu žije, že sa ľudia na ulici pozdravia, porozprávajú. Lozorno sa zatiaľ vyhlo veľkým developerským zásahom a rozširuje sa prirodzeným spôsobom. Tak si stále
zachováva svoju dedinskú tvár a atmosféru, čo je veľká výhoda. Máme tu peknú
rôznorodú prírodu a veľa možností na športovanie a oddych.
2. Želám si, aby obec pracovala pre všetkých občanov s rovnakým nasadením a bola
vždy oporou pre občana. Prajem si, aby sa zmenil pasívny prístup občanov k veciam
verejným a od volených zástupcov vyžadovali to, kvôli čomu ich volili, prípadne čo
im chýba, trápi ich. Zlepšil by som zapájanie občanov do vecí verejných.

Ing. arch. Miroslav Drahoš (42 r.), projektový manažér v stavebníctve, VŠ - Fakulta
architektúry, nezávislý kandidát, č.3
1. Všetci moji predkovia pochádzajú z Lozorna. Priateľské vzťahy z mladosti a
krásne prírodné prostredie tu pre mňa vytvárajú čaro jedinečnosti. Pobyty v zahraničí na rôznych malebných miestach mi iba potvrdili, že Lozorno môže byť miesto
pre dobrý život a zostane domovom pre moju rodinu. Mojou prácou je posudzovať
a zlepšovať životné prostredie. Svoje skúsenosti a vedomosti chcem ešte intenzívnejšie uplatniť aj doma.
2. Trápi ma stav ciest, chodníkov a zanedbaných verejných priestorov. Ich doterajší
rozvoj považujem za nekoncepčný, neefektívny a nedostatočný. Tiež nesúhlasím
s postojom terajšieho vedenia obce k neprimeraným požiadavkám niektorých investorov. Zlé rozhodnutia takéhoto rozsahu sú nezvratné a negatívne ovplyvnia
celé budúce generácie. Očakávam, že ako poslanec budem mať možnosť pozitívne
ovplyvniť dianie v obci. Som súčasťou iniciatívy Spoločne pre naše Lozorno.
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Štefan Eliaš (63 r.), podnikateľ, SOŠ, Doma dobre, č.4
1. Je toho veľa, čo sa mi na našej dedine páči: v prvom rade, v Lozorne som sa narodil, a preto mi je tak blízke a aj napriek tomu, že som žil dlhé roky v zahraničí, som
sa sem vrátil a Lozorno považujem za môj domov. Lozorno je zaujímavé svojou polohou, či už z historického, prírodného a predovšetkým zo strategického hľadiska,
takže sa obci naskytuje veľa možností na jej ďalší rozvoj.
2. V našej obci Lozorno bolo, je a vždy bude čo meniť a zlepšovať, to znamená, že
život prináša rôzne situácie a príležitosti, a preto je potrebné promptne a správne reagovať, a to vždy v prospech obce, čiže obyvateľov Lozorna. A toto je hlavná
a prvoradá úloha pre vedenie obce a zástupcov zvolených našimi obyvateľmi do
obecného zastupiteľstva.

Juraj Foltýn ( 48 r.), podnikateľ, stredoškolské vzdelanie s maturitou - mechanik elektronik, kandidujem s podporou strany Sloboda a Solidarita, č.5
1. V Lozorne bývam 25 rokov, na začiatku v dome starého a prastarého otca, teraz
s manželkou a synmi sme „zaštrekári“ z Borovicovej. Lozorno nie je dotknuté priemyselnými exhalátmi, má vybudovanú komplexnú infraštruktúru a nadštandardné napojenie na tri metropoly. Poskytuje veľké možnosti kultúrneho a športového
vyžitia, kde je naša rodina aktívna. Úžasné sú možnosti turistiky.
2. A: Hluk. Vytvoriť podmienky, aby sme počas nedele nepočúvali zvuky kosačiek a
iných mechanizmov. Vybudovať protihlukovú stenu na diaľnici - najväčšom zdroji
hluku.
B: Voda. Vybudovaním stavidiel na potoku zlepšiť stav podzemných vôd. Upraviť
koryto potoka na udržanie vody v obci.
C: Voľný čas. Vytvoriť podmienky na aktívne využitie voľného času, podnietiť hlavne deti k aktívnemu využitiu našich športovísk. Zapojiť do tohto procesu školu a
nájsť nových partnerov.
D: Investičné prostriedky využívať hlavne na zlepšenie podmienok života v Lozorne.
Lucia Hájniková (40 r.), konateľka Lozorno spol. s r. o., SPŠ stavebná - odbor technické
a informatické služby, nezávislá kandidátka, č.6
1. Lozorno je moja rodná obec, žijem tu so svojou rodinou a mám tu veľa dobrých
priateľov. Páči sa mi okolitá príroda, dostupnosť do väčších miest a cítim sa tu dobre.
2. Môžem sa rozpisovať a sľubovať „Čo by keby…”, ale môj názor je, že pokiaľ medzi
poslancami a starostom nebude fungovať komunikácia a nebudú spoločne plniť
ciele ktoré si stanovia, jeden poslanec nespraví nič.
Držím sa kréda: Jediný spôsob ako robiť dobre svoju prácu, je milovať to, čo robíš.

Ing. Michal Hesek ( 33 r.), senior manažér pre technický rozvoj, Slovenská technická
univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta ukončená inžinierskym titulom, nezávislý kandidát, č.7
1. Lozorno je dedina kde žijem celý život, vyrastal som tu, mám tu svojich kamarátov a známych. Taktiež keď sme sa rozhodovali so ženou kde si založíme rodinu
rozhodli sme sa pre jasnú voľbu Lozorno a postavili si tu rodinný dom. Lozorno je
výnimočné nielen svojou polohou, ale aj prostredím, kde si zachovalo až do dnešnej doby ráz dediny na rozdiel od priľahlých miest a dedín k Bratislave.
2. Lozorno je dedina v ktorej ľudia chcú žiť a bývať, s týmto však súvisí infraštruktúra dediny. Pozrime sa len na niektoré ulice ako je napr. Zvončínska, Hlboká, časť
Karpatskej, tieto ulice sú v dezolátnom stave bez chodníkov, so starým a zničením
asfaltom a to sú len viditeľné veci. V minulosti sa riešilo rozšírenie materskej škôlky, ČOV a keď si pozriete schvaľovanie daných projektov na zastupiteľstvách obce,
je to bez komentára. Preto prioritne sa chcem zamerať na rozvoj obce a infraštruktúry.
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Adriana Jánošová ( 45 r.), zdravotná sestra, SŠ zdravotnícka, nezávislá kandidátka,
č.8
1. V Lozorne žijem od narodenia a som hrdá, že práve v takejto dedine, ktorú nám
mnohí závidia či už kvôli lokalite, prírode alebo dostupnosti služieb.
2. Na post poslankyne kandidujem 3. volebné obdobie a myslím si a chcem byť
súčasťou ďalšieho rozvoja obce. Pre občanov by som rada podporila svojimi návrhmi sociálno zdravotnícke služby, školstvo, kultúru, šport, hlavne vytvoriť podmienky pre deti a mládež. Samozrejme dobudovanie cestných komunikácií, návrh
cyklotrasy a taktiež riešenie dostupnosti či už kapacitne, výukou a samozrejme
ústretovosti rodičom detí umiestnených v obecnej MŠ.

Ing. Ľubomír Jochim (42 r.), manažér, konzultant, online strategist, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, zameranie - návrh a realizácia podnikateľských
plánov a stratégií, nezávislý kandidát, č.9
1. V Lozorne žijem už takmer 20 rokov, vďaka manželke Janke (rodená Őriová),
ktorá odtiaľto pochádza. Ani jedinú chvíľu sme neuvažovali bývať inde. Od prvého
momentu sa mi páčilo najmä prostredie - lesy, priehrada, koncepčné oddelenie bývania a priemyslu. Tak ako väčšina jeho obyvateľov, chcem túto harmóniu zachovať. Ba dokonca rozvíjať podporou budovania cyklotrás a organizácie spoločných i
športových podujatí spájajúcich všetkých obyvateľov.
2. Motorom pre moje rozhodnutie kandidovať za poslanca je snaha zlepšiť výsledky ZŠ Lozorno. Škola má mnoho problémov, na ktoré bola dlhé roky sama. Inicioval som vypracovanie dlhodobých konceptov rozvoja školy, ktoré je potrebné
spracovať do konečnej podoby a začať postupne s jej napĺňaním. V rámci platformy
Spoločne pre naše Lozorno (viď naša stránka na Facebook.com) si v tomto skvele
rozumieme a berieme školu ako jednu z hlavných priorít pre najbližšie roky.
Mgr. Andrej Kavický (37 r.), manažér, VŠ - Univerzita J.A. Komenského, Praha, Pedagogická fakulta, nezávislý kandidát, č.10
1. Lozorno pre mňa nie je len obec, kde bývam. Je to miesto, kde som vyrástol,
našiel si priateľov a manželku. Je to pre mňa domov. Moja rodina tu žije niekoľko
generácií a rovnako aj ja som sa rozhodol svoje dieťa vychovávať práve tu.
2. Úlohu poslanca vnímam ako prostredníka medzi jednotlivcami a obcou ako inštitúciou, ktorej povinnosťou je vytvárať dobré podmienky pre rozvoj a realizáciu
inovatívnych myšlienok.
Dôležitým faktorom pre kvalitu života občanov je najmä kvalitná infraštruktúra
– nielen cesty a chodníky, ale i dostupnosť služieb, kvalitná a moderná škola, fungujúce odpadové hospodárstvo, jednoduchosť dopravy a v neposlednom rade možnosť kultúrneho, športového a spoločenského vyžitia.
Mojim hlavným cieľom je presadzovať záujmy každého občana tak, aby sme dokázali Lozorno posúvať vpred. Základom je zmysluplné nakladanie s verejnými financiami, odrážajúce potreby komunity a majúce dlhodobý efekt.
Ing. Milan Klčo (59 r.), manažér, absolvent SVŠT, nezávislý kandidát, č.11
1. Lozorno je pre mňa domov, obcou s prekrásnou prírodou, s obrovským potenciálom rozvoja na modernú a prosperujúcu obec, kde sa dobre žije. Lozorno má
ideálnu dostupnosť do Bratislavy, slušne vybudovanú infraštruktúru, priehradu,
športový areál, rozvíjajúci sa kultúrny život.
2. Mojou ambíciou je rozvoj a podpora športu, dobudovanie športového areálu, tréningového ihriska so zavlažovaním a ekonomickým osvetlením. Taktiež prehĺbiť
spoluprácu so ZŠ s cieľom pritiahnuť mládež opäť na ihriská. Ako stavebný inžinier by som chcel prispieť k rozvoju obce, jej infraštruktúry, zvýšeniu bezpečnosti
a ochrany majetku občanov. Trápi ma vzhľad a neporiadok pri kontajneroch na
separovaný odpad, chýbajúce chodníky a odvodnenie ciest.
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Mgr. Ladislav Krechňák ( 48 r.), advokát, Právnická fakulta UK, Freie Universität
Bremen, Spolu - občianska demokracia, č.12
1. Lozorno považujem za krásnu obec, ktorá mala v minulosti šťastie na múdrych
ľudí, čo ju uchránili pred následkami neriadenej výstavby. Okrem prírody si tu cením charakter a hodnoty prevažnej väčšiny Lozorňanov – tú správnu kombináciu
nadhľadu, vlastnej životnej múdrosti obohatenú o odovzdanú skúsenosť predkov,
tvrdohlavosti, snahe po spravodlivosti, ochote pomôcť keď je zle, ale aj bojovať za
správnu vec a to všetko so svojským zmyslom pre humor.
2. Nezačínam od nuly, už roky sa angažujem a zastupujem stovky občanov v spoločných zápasoch, či už je to v súvislosti s projektom výstavby kamiónového centra
v obci, s pripravovanou výstavbou domov na brehu priehrady, snažil som sa, aby
sa aktualizácia územného plánu stala vecou všetkých Lozorňanov a aby sa z nej
nestalo len posvätenie ďalšej bezhlavej výstavby. Vytrvať v tom a spoločne ochrániť
a posunúť Lozorno kvalitatívne vpred - to je môj cieľ a zámer.

Doc. Ing. Dušan Masár, PhD. (48 r.), vysokoškolský učiteľ ekonomických predmetov,
docent v odbore Politológia, nezávislý kandidát, č.13
1. Vraví sa, že šťastní ľudia na Zemi sú tí pekní a majetní. Lozorno je nepochybne
nádherne situovaná a bohatá obec. Šťastie Lozorňanov je však potrebné strážiť a
chrániť. V Lozorne vyrastajú naše tri detičky a to sa mi páči najviac na celom svete!
2. Za najdôležitejšie vo fungovaní miestnej samosprávy považujem toľko zdôrazňované transparentné hospodárenie a otvorenú komunikáciu s občanmi, ktorí o
to stoja. Viem, znie to ako otrepaná fráza, ktorú nezriedka vyslovuje takmer každý, kto je v politike. Ak však bude každý zámer obce pod drobnohľadom verejnej
kontroly a výsledkom čo najširšej diskusie, ja osobne budem spokojný. S jemnou
iróniou dodám moju predstavu. Všetky výdaje obce je potrebné do detailov zverejňovať a občanom načúvať, aj keď rovno nesúhlasia s mojimi názormi. Prvý viem,
že je veľmi ťažké udržať si v dnešnom komplikovanom svete plnom nástrah, pevné
nervy a slušnosť.
Peter Mihálik (33 r.), podnikateľ v IT, vzdelanie stredoškolské s maturitou, nezávislý
kandidát, č.14
1. Určite svojim dedinským charakterom, polohou, prírodou a históriou. Moja rodina tu žije už minimálne 4. generáciu. Páči sa mi, že sú tu silné lokálne komunity,
formované či už na základe spoločných záujmov alebo na základe toho, že ľudia žijú
na jednej ulici. Väčšinu života som trávil v Kozinci, kde si často so susedmi posúvame dopestovanú, prípadne ulovenú potravu, náradie, noviny, pomáhame si pri prácach všetkého druhu alebo len posedávame pred domom na lavičkách a „klepeme”.
2. Pomery v miestnom zastupiteľstve, nepáčia sa mi neustále hádky, pri ktorých
často osobné spory a záujmy prevažujú nad záujmami občanov. Aj preto sme sa s
kolegami spoločne dohodli na programe, ktorý chceme počas 4 rokov realizovať.
Osobne sa chcem venovať zvyšovaniu kvality verejných priestorov v obci a infraštruktúre. Chcem, aby cestovanie z a do Lozorna bolo príjemné a nie bolestivé.
Ing. Marek Nemeček (48 r.), člen dozorného orgánu, VŠ – Ekonomická univerzita,
Smer - sociálna demokracia, č.15
1. Som naturalizovaný Záhorák (už skoro 20 rokov). Páči sa mi vidiecky charakter
obce, tunajší spôsob života. Čas tu plynie pomalšie, ľudia sú úprimnejší a medzi
sebou sa poznajú. A krásne „vyprávjajú“.
2. Chcel by som, aby sme sa viac starali o tých, ktorí to potrebujú, hlavne o seniorov a mladé rodiny. Predovšetkým treba zlepšiť sociálne služby. Ďalej dobudovať
chodníky a riešiť bezbariérový prístup. V oblasti bezpečnosti zvýšiť počet kamier
napojených na obecnú políciu.
Najväčším problémom mladých býva vlastne bývanie, preto by obec mala v spolupráci so ŠFRB postaviť nájomné štartovacie byty.
Čo sa týka ďalšieho rozvoja, myslím si, že Lozorno je pekné, aké je a preto by sme
mali zabrániť nadmernej a nekontrolovanej výstavbe. Sústrediť sa treba aj na dopravu. Je načase, aby sa začal riešiť kruhový objazd namiesto existujúcej križovatky pri vjazde do Lozorna zo Stupavy a diaľnice.
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Ľuboš Peschl (52 r.), správca ŠK Lozorno, SŠ s maturitou, nezávislý kandidát, č.16
1. Lozorno je pre mňa zaujímavé hlavne preto, že som sa tu narodil, vyrastal a
žijem tu. To znamená, že je to moja rodná obec a ako asi všetci mám k svojmu
rodisku určitý vzťah. Obec je zaujímavá hlavne svojou polohou, prírodou, okolím,
lokalitou. Na jednej strane Karpaty, hory, kopce, na druhej strane rovinaté lesy.
2. Bez veľkých sľubov a podľa svojich možností sa budem usilovať pre našu obec
urobiť maximum. Prioritou bude komunikácia s občanmi, zdravé a pekné životné
prostredie, zachovanie vidieckeho charakteru obce, bezpečnosť občanov, podpora
činnosti kultúrneho centra i športového klubu.

Ing. Jana Trnková (57 r.), ekonómka, účtovníčka, vysokoškolské vzdelanie II.stupňa,
nezávislá kandidátka, č. 17
1. V Lozorne je viacero zaujímavostí, ktoré zaiste nielen môj život v Lozorne obohacujú a napĺňajú. Blízkosť Malých Karpát umožňuje turistické vyžitie. Vynovený
štadión a tenisové kurty sú miestom aktívneho oddychu pre všetkých čo radi
športujú. Rada navštevujem kultúrne podujatia v Centre kultúry. Páči sa mi, že
v Lozorne zostalo pár domov s pôvodnou architektúrou. Tiež blízkosť hlavného
mesta sa stalo zaujímavou príležitosťou pre mnohých, ktorí sa do Lozorna prisťahovali.
2. V prvom rade mi záleží na tom, aby si Lozorno zachovalo svoj pôvodný charakter a aby developeri nemali prednosť pred záujmami nás, občanov.

Ing. Mgr. Juraj Vlček (35 r.), advokát, Univerzita Komenského v Bratislave (Právnická fakulta), Ekonomická univerzita v Bratislave (Národohospodárska fakulta), nezávislý
kandidát, č.18
1. Lozorno je optimálne miesto na bývanie pre všetkých, ktorí majú radi prírodu
a vidiecku pohodu. Po rušnom pracovnom dni tu nájdu svoje domáce pohodlie a
pokoj na oddych. Kúsok od hlavného mesta s priamym napojením na diaľnicu a
obklopené lesmi zo všetkých strán je doslova vysnívanou obcou na život. Poskytuje
základnú vybavenosť, služby aj kultúrne vyžitie a má obrovský potenciál na ďalší
rozvoj.
2. Prioritou obce by malo byť transparentné a efektívne hospodárenie s verejnými zdrojmi v súlade s platnou legislatívou. Z hľadiska stratégie rozvoja obce, nám
chýbajú jasné ciele; investičné priority sú záležitosťou náhlych individuálnych
rozhodnutí a nie dlhodobého spoločného záujmu. Podpora záujmu občanov o veci
verejné a zmysluplnej diskusie s racionálnymi argumentami by mala napomôcť aj
zlepšeniu vzájomných vzťahov v obci.

foto: Julo Nagy
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Pozvánky na podujatia
Rozprávková nedeľa v CK Lozorno
- Divadielko a Lampiónový sprievod

18.11.2018 o 16:00 hod.
Divadlo Dunajka: O PRINCEZNEJ DRAKOĽUBE
Drakáčik - zemiačik potrebuje pomoc. Hľadá sa odvážny
hrdina, čo kamenné srdce odklína. Porazí aj dyňového draka,
poradí si s okopaninami, repou aj zemiakom.
Vstupné: 3 €
Po predstavení bude kreatívna dielnička. Počas nej si môžu
deti vyzdobiť lampiónik (bude sa dať kúpiť za 1 €), alebo si
priniesť vlastný a zapojiť sa do Lampiónového sprievodu,
ktorý pôjde od CK Lozorno na futbalové ihrisko.

Katarínska hodová zábava
24.11.2018 o 19:00 hod.
v sále ŠK Lozorno
Kultúrna komisia v spolupráci s ŠK Lozorno pod záštitou
OÚ vás srdečne pozýva na hodovú Katarínsku zábavu dňa
24.11.2018 o 19 hod . v sále ŠK Lozorno. Do tanca hrá skupina Bečkovi chlapci.
Vstupné: 25 eur.
V cene je večera a program.
Rezervácie u Adriany Jánošovej (0905 246 190).

RANDEVU

hudobno – zábavná show Jána Snopka
so známymi osobnosťami
25.11.2018 o 18:30 v Centre kultúry Lozorno
Srdečne vás pozývame na večer legendárneho humoru trojice
Skrúcaný - Piško - Snopko. Zábavno - hudobná show RANDEVU Jána Snopka prináša vtipné spomienky na Jara Filipa,
Miška Dočolomanského, Stana Radiča a iných... Nebude chýbať ani List premiérovi a Stredoslováci. Tešíme sa na vás!
Vstupné: 12 eur
Predpredaj vstupeniek v CK Lozorno a reštaurácii ZORNO.

Vianočné „LOZORSKÉ VŠELICO“
remeselnícky jarmok

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ

1.12.2018 od 12:00 -18:00
v sále ŠK Lozorno na Športovom nám.

· Súťaž je určená amatérskym fotografom
· Úlohou je zachytiť krásy a zaujímavosti zimného obdobia
· Fotografie budú vystavené počas podujatia „Vianočné

Predstavia sa vám miestni remeselníci, umelci a iní šikovníci.
O občerstvenie a program je postarané. Čaká vás tiež:
· Fotografická súťaž „V zimnom šate“
· Kreatívne dielne pre deti a dospelých, zdobenie medovníkov, výroba vianočných pohľadníc a iné
· „Daruj a vezmi si knihu“ – burza kníh

„V zimnom šate“
Lozorské Všelico“ 1.12.2018 v ŠK Lozorno. O víťazovi
rozhodnú návštevníci
· Fotografie je možné zasielať do 25.11.2018 na adresu
lozornacek@gmail.com
· Podmienkou je, aby fotografia bola zameraná na zimné
obdobie
· Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať max. 2 fotografie
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Turisti KTL v Adršpašsko - teplických skalách
do výšky 667 m n. m., kde je na skalách
umiestnených štrnásť tabuliek s výjavmi krížovej cesty.

Pred skalným útvarom „Starosta a starostová“

V dňoch 20.-23.9.2018 sa lozornianski
turisti vybrali obdivovať krásy národnej
prírodnej rezervácie v Čechách. Ubytovanie sme mali zabezpečené v historickom meste Broumov, okres Náchod, v
hoteli Praha. So sprievodcom, ktorý nás
už čakal, sme prešli najvýznamnejšie
pamiatky mesta. Oboznámil nás s históriou dreveného kostola Panny Márie,
jednej z najstaršej sakrálnej stavby v
strednej Európe, kde pri výstavbe nebol
použitý ani jeden klinec. Ďalšou dominantou mesta, ktorú sme navštívili, bol
Benediktínsky kláštor, kde je vystavená kópia Turínskeho plátna. Prešli sme
sa aj krásnou knižnicou.
Na druhý deň sme absolvovali výlet do
Adršpašských skál. Unikátne skalné
bloky a solitéry, ktoré vytvorila príroda, v celej kráse boli odhalené až po
veľkom požiari v roku 1824, ktorý pohltil celý lesný porast. Vtedajší majite-

Na tretí deň sme sa vybrali do Teplických skál. Dĺžka tohto okruhu je 5,9
km. Unikátne pieskovcové skalné mesto, ktoré nemá v Európe obdobu, nás
očarilo ešte viac. Doporučená doba obhliadky je cca 3 hodiny, my sme v ňom
strávili dvakrát viac času. Spomeniem
aspoň niektoré „vychytávky“, napr.
výstup na Strmeň (po 300 schodoch),
kedysi stredoveký strážny hrad, dnes
vyhliadka do širokého okolia, Skalná brána, Veľké chrámové námestie,
Sfinga, Chrámové steny, Sibír (úzke
cestičky medzi vysokými skalnými
masívmi, kde sa často sneh drží až do

lia panstva postupne začali
budovať turistické cestičky a
my, v 21. storočí, máme možnosť sa pokochať tou nádherou. Na turistickom okruhu,
ktorý nie je dlhý, len 3,5 km,
nás sprievodkyňa upozorňovala na jednotlivé skalné
útvary, ktoré dostali mená
už v minulosti podľa toho,
čo ľuďom pripomínali, napr.
„homola cukru, indián, čertov most, milenci, starosta a
starostová, slonie námestie“
(na ňom bolo chobotov až-až). Aj sme na ňom zaspievali nášmu predsedovi Lojzkovi
jeho obľúbenú pesničku „Pod „Chrámové steny“
našima okny teče vodička“.
Preplavili sme sa na pramici po jazier- leta). Okruh lemuje pätnásť náučných
ku v sprievode humorného a vtipného panelov, na jednom z nich ma upúlodivoda. Zdolali sme 800 schodov, tal výrok od neznámeho autora: „Život
pretlačili sa myšou dierou (postojačky). sa nemeria počtom nádychov a výdychov,
Poobede sme ešte vyšli na Krížový vrch ale počtom okamihov, ktoré človeku berú
dych“. Výstižné!

Na štvrtý deň v nedeľu ráno sme sa zúčastnili omše v Broumovskom kostole.
Na odporúčanie miestnych sme navštívili Babičkine údolie a zámok v Ratibořiciach. Sprievodkyňa nám priblížila
život majiteľky zámku Kataríny Zaháňskej (tej kňažnej, ktorú spisovateľka
Božena Nemcová spomína v diele Babička). Prešli sme sa údolím k pomníku
z roku 1920, kde je zobrazená babička s
deťmi na panstve v Starom bělidle. Tu
nám sprievodkyňa vyrozprávala príbeh
Barunky a babičky, zašli sme aj k Viktorkinmu splavu. A potom naspäť k nášmu
autobusu a už len smerom domov nabití zážitkami, ktoré budeme ešte dlho
spracovávať.
„Slonie námestie“

Soňa Foltýnová, foto: Kubla, Foltýnová
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