Kronika obce Lozorno – rok 2011


Samospráva obce

Na základe výsledkov komunálnych volieb v roku 2010, 15.12 minulého roku zložil zákonom
predpísaný Slávnostný sľub nový starosta našej obce pán Ľubomír Húbek a poslanci
obecného zastupiteľstva pani PhDr. Oľga Božecová, pán Alojz Dvoran, pán Ing. Ľubomír
Gombita, pani Adriana Jánošová, pán Bc. Andrej Kavický, pani Ing. Mária Oravcová,
pani Mgr. Dana Rušinová, pán Štefan Valent a pán Mgr. Juraj Vlček.
Pani PhDr. Oľga Božecová bola vymenovaná za zástupkyňu starostu obce, neskôr bola zo
zdravotných dôvodov z funkcie odvolaná a na jej miesto nastúpila pani Adriana Janošová.
Obecné zastupiteľstvo zvolilo na svojom zasadnutí dňa 25.2 na základe výberového konania
za hlavného kontrolóra obce pána Milana Micháleka, s termínom nástupu do funkcie
1.3.2011. Po tom ako sa funkcie vzdal bolo vyhlásené nové výberové konanie. Novým
hlavným kontrolórom obce bola na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 25.8. zvolená pani
Ing. Dana Ševčíková.
Konateľkou firmy Lozorno s. r. o. bola na základe výberového konania zvolená pani Lucia
Hájniková. Obecné zastupiteľstvo zvolilo aj členov dozornej rady Lozorno s. r. o. pánov Ing.
Ľubomíra Gombitu, Ing. Róberta Valenta a Mgr. Milana Stanislava.
20.4.2011 sa vzdala mandátu poslankyne obecného zastupiteľstva a predsedníctva v Kultúrnej
komisii pani Mgr. Dana Rušinová, novým poslancom Obecného zastupiteľstva sa stal po
zložení predpísaného sľubu pán Mgr. Milan Stanislav. Novou predsedkyňou kultúrnej
komisie Obecného zastupiteľstva sa stala pani Adriana Janošová.
Obecné zastupiteľstvo schválilo nový Štatút obce, ktorý nahradil dokument, ktorý bol
v platnosti od roku 1994.


Štátna správa

V období od 13. mája do 6. júna 2011 vykonal Štatistický úrad Slovenskej republiky sčítanie
obyvateľov, domov a bytov. Okrem klasických papierových formulárov bolo po prvý krát
možné využiť aj elektronickú formu zberu údajov.


Rozvoj obce (výstavba)

Bolo vyhlásené výberové konanie na vybudovanie chodníka v dĺžke cca. 330 bm na Hlavnej
ulici v úseku od potravín Huťan po vojenské bytovky.
Od októbra 2011 došlo k zmene sídla Obecnej polície. Nové priestory získali obecní policajti
na Športovom námestí v areáli ŠK Lozorno.
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Školstvo

Základná škola
Dňa 4.2.2011 sa uskutočnil zápis detí do prvého ročníka v školskom roku 2011 - 2012 na
základnej škole v Lozorne, zápisu sa zúčastnilo 26 budúcich prváčikov.
Materská škola
Pani riaditeľkou bol predložený návrh na vybudovanie nového pavilónu v areáli materskej
školy. V máji sme vybudovali parkovisko v spolupráci s OÚ.
Počas prázdnin v júly a auguste sme zrekonštruovali všetky tri umyvárky a sociálne
zariadenia v materskej škole v spolupráci s OÚ a za pomoci sponzorských darov.
V školskom roku 2011/2012 nastúpilo do materskej školy 68 detí, o ktoré sa naďalej stará 6
učiteliek. Problém nedostatku voľných miest naďalej pretrváva a okrem detí, ktorých rodičia
sú na rodičovskej dovolenke, sme nemohli prijať 8 detí, ktoré majú záujem o umiestnenie od
januára 2012.


Kultúra

Dňom 1.1.2011 bola na základe výberového konania vymenovaná manažérkou Centra kultúry
pani Mgr. Barbora Hurajová, ktorá v manažérskej pozícii vystriedala pani Mgr. Danu
Rušinovú.
15.1.2011 sa uskutočnil vo veľkej sále Centra kultúry 2. Obecný ples.
Dňa 23.1.2011 oslávil ženský spevácky zbor „LOZA“ prvé výročie svojej existencie,
spevácke teleso tvorí osem žien. Spievajú pod odborným vedením pani Lenky Lutonskej
a pána Mgr. Pavla Zajačeka ľudové a duchovné piesne nielen z oblasti Záhoria.
24.2.2011 bola odovzdaná do prevádzky nová internetová stránka našej obce na adrese www.
lozorno.sk. Jej poslaním je informovať občanov a návštevníkov o histórii a súčasnosti našej
obce.
Dňa 16.4 sa v Centre kultúry konal „Veľkonočný jarmok“ na ňom prezentovali a predávali
svoje výrobky zručný obyvatelia našej obce.
Na súťaži OMC Hairworld (majstrovstvá sveta v účesovej tvorbe) v Paríži získalo družstvo
vizážistov zo Slovenska piate miesto, za reprezentáciu našej krajny na tejto súťaži ďakujeme
Lozorňanovi, pánovi Viktorovi Štefekovi.
Aj počas roka 2011 sa pravidelne každý tretí piatok v mesiaci konali priateľské posedenia
v Centre kultúry s ľudovými pesničkami a mužským speváckym zborom „Enem Tak“
V tomto roku sme si pripomenuli 60. výročie organizovanej činnosti Spolku žien, prvý
ženský spolok v našej obci bol založený v roku 1951, pracoval pri miestnom MNV a mal 24
aktívnych členiek.
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Ženský spevácky súbor v Lozorne si pripomenul 35. výročie svojho založenia 12.6.2011 na
milej slávnosti v Centre kultúry. Prvý krát verejne vystúpil pri voľbách v roku 1976, vtedy
mal 12 členiek.
Po štvrtý krát sme sa zapojili do celosvetového podujatia „Sviatok hudby“. 19.6.2011 od
popoludnia do neskorých večerných hodím žilo Centrum kultúry hudbou, spevom a tancom
rôznych žánrov.


Cirkevný život

3. februára si veriaci z Lozorna, Jabloňového a Perneka v našom kostole uctili relikviu sv.
Cyrila pri príležitosti osláv 1150 výročia príchodu vierozvestov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu v roku 863.
26. mája, 21 detí z našej obce pristúpilo k prvému svätému prijímaniu,


Šport

V marci sa začala rekonštrukcia trávnatej plochy, vybudovali sme automatickú závlahu na
polievanie, bola vykonaná aj vertikutácia trávnatej plochy. V rámci postupnej rekonštrukcie
areálu sa vybudovali nové toalety v pohostinstve a pri sále. Začalo sa s postupným
opravovaním ubytovne.
Futbalový oddiel 5 mužstiev. 4 mládežnícke, t.j. prípravka mladšia a staršia, žiaci, dorast
a seniori. Mužstvá hrali v hornej polovici tabuľky. Trénermi jednotlivých mužstiev boli.
V mladšej prípravke Stanislav Jánoš (Jablonové), staršia prípravka: Vladimír Rybár, žiaci:
Radko Turner , dorast: Boris Kramár a seniori: Štefan Valent. Futbalovému oddielu sa
podarilo získať niekoľko sponzorov, ako TIPOS, Nafta, ktorí pomohli pri jeho chode.
Na jeseň sa vymenil futbalový výbor. Na členskej schôdzi bol zvolený výbor. Následne
futbalový oddiel zvolil za predsedu Ľuboša Peschla, ďalšími členmi výboru sa stali:
Vladimír Matúšek, Vladimír Rybár, Boris Kramár, Radko Turner, Radoslav Mackovič,
Juraj Gecler.
Vedením futbalového oddielu ŠK Lozorno bol poverený pán Mgr. Milan Stanislav.
Klub turistov usporiadal štvrtý ročník turistického pochodu „Lozorský okruh“ 21.5.2011.
turisti mali na výber okruhy v dĺžke 10,20 a 35 km.
Konal sa ďalší ročník „Súťaže vo varení gulášu“. Podujatie sa uskutočnilo tradične na
priehrade 4.6.2011 so začiatkom o 13,00 hod. Do tanca a pre zábavu hrala kapela
Countryfied.
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Počasie

Rok 2011, 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 len v prvej a v tretej dekáde januára, keď dosiahla 8
až 12 cm. Zima bola teplotne slabá s priemerom teploty okolo bodu mrazu. Dňa 12.1. bola
dokonca nameraná denná teplota 12 stupňov.
Dažďové zrážky boli slabé a dosahovali na jar od 2 do 4 milimetrov. Začiatkom 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 slabou snehovou
pokrývkou, ktorá dosahovala od 2 do 8 cm. Teplota sa pohybovala okolo bodu mrazu.
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