Kronika obce Lozorno – rok 2014
 Samospráva obce
Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom zasadnutí 23.4.2014 schválilo záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad.
V roku 2014 sa v našej obci narodilo dvadsaťjeden detí, päť dievčat a šestnásť chlapcov.
Umrelo dvadsaťdva občanov, jedenásť mužov a jedenásť žien.
15.11.2014 sa konali voľby do orgánov samosprávy obce. Zvolený bol za starostu obce
Lozorno Ľubomír Húbek. Za poslancov: Ing. Jaroslava Bojkovská, Radoslav Došek, Adriana
Jánošová, Mgr. Dana Rušinová, Mgr. Branislav Šedivý, Ing. Peter Šimonič, Mgr. Ľuboš
Tvrdoň, Ing., Mgr. Juraj Vlček a Anton Zeman.
 Významné návštevy
2.8.2014 na pozvanie Kultúrnej komisie Obecného zastupiteľstva navštívili našu obec legendy
okinawského Goju Ryu karate, sensei Akira Gushimu a sensei Eiki Kurashito z Japonska.
 Rozvoj obce (výstavba)
Hotel „Karpatský dvor“ v Lozorne bol uznaný ako hotel zameraný na zákazníka roku 2013
a splnil tak všetky kritériá, aby mohol používať značku HRS Top Quality Hotel.
Čiastočne sa rekonštruovalo Materské centrum Muška, ktoré už 10 rokov pôsobí v priestoroch
Materskej školy Lozorno. Cieľom rekonštrukcie bolo poskytnúť mamičkám a detičkám
o niečo vyšší komfort a príjemnejšie prostredie pre rozvoj súčasných i vznik nových aktivít.
Rekonštrukciu hradil Obecný úrad Lozorno.
Občanom našej obce začalo slúžiť Trhové miesto na Športovom námestí. Spevnená plocha
slúži počas trhových dní na rozloženie predajcov a uzavretá časť komunikácie má zvýšiť
bezpečnosť návštevníkov trhu, mimo predajných dní sa využíva na parkovanie vozidiel pre
pacientov a návštevníkov zdravotného strediska, osadené lavičky je možné využiť na oddych.
Trhové miesto je osvetlené moderným nízko energetickým osvetlením. Celé Športové
námestie je prehľadne osadené zvislým aj vodorovným dopravným značením.
Došlo k úprave okolia Centra kultúry, v prednej časti budovy boli odstránené betónové
tvárnice, ktoré neplnili účel nádob na zeminový substrát pod okrasné rastliny, nahradili ich
veľkokapacitné hranty. V zadnej časti budovy bol vytvorený park. Stavbu realizovali miestne
firmy, stavebniny Krajn p. M. Móric, p. I. Lehman, záhradníctvo Prima a Inštalácie TZB a.s.
Obec Lozorno aj vďaka dotácii z Bratislavského samosprávneho kraja upravila vonkajší areál
Materskej školy Lozorno, pieskovisko a prispela na nákup herných prvkov.
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 Školstvo
Základná škola
V septembri 2014 nastúpilo do prvého ročníka Základnej školy v Lozorne tridsaťtri prvákov.
Na konci školského roka ZŠ v Lozorne opustilo dvadsaťpäť detí, z toho siedmi pokračujú
v štúdiu na gymnáziu, desiati na strednej odbornej škole, sedem žiakov navštevuje SOU
a jeden OU.
Materská škola
Do materskej školy pre školský rok 2013/2014 bolo prijatých 79 detí, ktoré ju pravidelne
navštevovali. Pre nedostatok kapacitných možností nebolo prijatých 13 detí, ktorých rodičia
mali záujem o umiestnenie. Materskú školu ukončilo 30 detí, 2 deti mali odloženú školskú
dochádzku na základe odporúčania psychológa a žiadosti rodičov. 25 detí absolvovalo
plavecký výcvik v plavárni Malina v Malackách. Krúžok AJ navštevovalo 28 detí dvakrát
týždenne, výtvarný a tanečný krúžok bol realizovaný v spolupráci so SZUŠ jedenkrát
týždenne v CK Lozorno.
 Kultúra
Začiatkom januára zorganizovala spevácka skupina Loza „Novoročný koncert“ v kostole sv.
Kataríny v Lozorne. Speváčky z Lozy nás potešili svojimi piesňami a program spestrili aj ich
hostia: Jakub Huraj (12 rokov), ktorý v sprievode svojho otca zahral na saxofón, mužský
spevácky zbor Chorus Augustini z Marianky a p. Karol Malý, ktorý predviedol svoju vlastnú
tvorbu.
Koncom januára sa uskutočnil v sále Centra kultúry v poradí už piaty obecný ples.
1.3.2014 sa konala tradičná „Obecná zabíjačka“, pod záštitou starostu obce a Klubu turistov
Lozorno.
9.3.2014 v CK Lozorno hosťovalo ochotnícke divadlo z Ivanky pri Dunaji s hrou Revízor
od N.V. Gogoľa.
V marci bol v Centre kultúry koncert jednej z prvých českých folkových skupín, pôsobiacej
nepretržite na hudobnej scéne vyše 50 rokov – Spiritual kvintet.
3.4.2014 bol v sále CK Lozorno Koncert Súkromnej základnej umeleckej školy
k 10.výročiu jej založenia.
30.4.2014 sa pred Obecným úradom konalo „Stavanie Máje“.
V nedeľu 4.5.2014 zorganizovala mužská spevácka skupina „Enem tak“ v našej obci
prehliadku folklórnych súborov pod názvom „Tak vítajte u nás“. Predstavili sa okrem našich
spevákov aj hostia: Mužský spevácky zbor „Urban“ zo Skalice, „Slovácky krúžek Skaličané“
z Bratislavy, Mužský zbor „Echo“ z Holíča a Zmiešaný zbor „Kuklovjané“ z Kuklova.
11.5.2014 na celoobecnej oslave ku Dňu matiek vystúpili deti z MŠ Lozorno, miestne
spevácke zbory a premiéru malo naše ochotnícke divadlo. Po vyše tridsiatich rokoch sa tak
podarilo obnoviť tradíciu ochotníckeho divadla v Lozorne. Terajší názov divadla je VaDiDlo,
ich prvá hra má názov: „Ako sme slávili deň matiek“. O réžiu a dramaturgiu sa stará
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vyštudovaný režisér Dušan Poliščák, scenár písala Katarína Straková. Zloženie hercov je:
p. Marta Jánošová, Irena Mikletičová, Helena Straková, Katarína Straková, Ľuboš
Tvrdoň a Nikoleta Ribánszka.
1.6.2014 bolo kultúrnou komisiou pripravené celoobecné MDD v areáli ZŠ Lozorno.
6.6.2014 bola repríza predstavenia „Ako sme slávili sviatok matiek“ nášho ochotníckeho
divadla VaDiDlo.
V sobotu 14.6.2014 sa na priehrade Lozorno zišlo osem družstiev na „Piatom ročníku súťaže
vo varení guláša“. Súťaž už tradične organizuje p. Rudo Masár. Výkony súťažiacich
hodnotila päťčlenná porota v zložení p. Z. Czoborová, P. Drapák, B. Cabadaj a F. Ebner.
Prvé miesto obsadilo družstvo MPM Auto p. Šimkoviča, druhé miesto získala p.
Gašparovičová a p. Mikletičová, tretie miesto patrilo p. Húbekovi a p. Minarovičovi.
Sviatok hudby sa v našej obci konal po šiesty raz v nedeľu 22.6.2014 v sále Centra kultúry.
Bohatý program začal o 15:00 hod. a pokračoval do neskorého večera. Prvú polovicu
programu tvorili miestne zbory: „Ženský spevácky zbor z Lozorna“, mužský spevácky zbor
„Enem tak“ a ženský spevácky zbor „LOZA“. Krásnym zážitkom bolo aj vystúpenie detí zo
Súkromnej základnej umeleckej školy. Medzi hosťami boli: pani Soňa Horňáková,
slovensko – bretónska skupina Roc´hann, pani Adriena Bartošová spolu so špičkovými
slovenskými muzikantami Jurajom Griglákom a Jurajom Burianom. Ďalej Thierry
a Fred, saxofónové kvarteto a bodku za tohtoročným podujatím dala skupina Polemic.
V reštaurácii U Celáka vystupovala v rámci Sviatku hudby country kapela Country Trop.
V júli vystúpila v Centre kultúry Lozorno speváčka Katarína Koščová a kapela NEŘEŽ.
3.8.2014 sa mužský spevácky zbor „Enem tak“ zúčastnil na stretnutí mužských speváckych
zborov v Skalici.
2.9.2014 sa na priehrade uskutočnili Rybárske hody.
V septembri sa naše ochotnícke divadlo VADIDLO z Lozorna zúčastnilo divadelného
festivalu „Zejdeme sa na hambálku“ v Malackách.
21.9.2014 sa konalo v CK Lozorno divadelné predstavenie – komédia chorvátskeho dramatika
M. Gavrana „Všetko o ženách“. Účinkovali Andrea Karnasová, Bibiana Ondrejková
a Andrea Profantová.
28.9.2014 zorganizovala ženská spevácka skupina LOZA v spolupráci s OÚ Lozorno „Štvrté
popoludnie vinohradníckych a vinárskych piesní“. V Centre kultúry sa predstavili okrem
Lozy aj hostia z Moravy a zo Slovenska: Malá slovácka dychová hudba Cyrilka z Podivína
a súbor Spiduch z Rohožníka.
11.10.2014 účinkovala v CK Lozorno Malacká country skupina Malackí Fešáci.
26.10. pripravila kultúrna komisia v sále ŠK Lozorno program v rámci Mesiaca úcty
k starším. Vystúpila hudobná skupina PROGRES.
9.11.2014 vystúpil v Centre kultúry Lozorno legendárny český folkový spevák Wabi Daněk.

3

7.12.2014 bol pre deti pripravený v rámci Rozprávkovej nedele v CK Lozorno „Mikuláš“.
Okrem spomínaných podujatí sa v CK Lozorno pravidelne konali Rozprávkové nedele pre
deti, koncerty SZUŠ, prednášky, tanečné kurzy, výučba cudzích jazykov, kurzy rôznych
cvičení a pod. V priestoroch CK Lozorno pôsobí aj SZUŠ, ktorú navštevuje veľa
lozornianských detí a vzdeláva sa v odboroch: hudobný, tanečný a výtvarný.
Taktiež v priestoroch CK Lozorno je aj miestna knižnica.
 Spoločenské organizácie
Materské centrum Muška v Lozorne zorganizovalo 10.5.2014 podujatie „Míľa pre
mamu“.
Miestna organizácia slovenského rybárskeho zväzu zorganizovala 10.5.2014 Rybárske
preteky na priehrade Lozorno.
Veteran Tatra & Army Club Lozorno zorganizovali 10.5.2014 Veterán burzu v areáli
Múzea historických vozidiel pri priehrade Lozorno.
27.9.2014 usporiadal náš Dobrovoľný hasičský zbor na štadióne ŠK Lozorno „Hasičskú
súťaž v požiarnom útoku s vodou“ v kategórii muži a ženy, v poradí už piaty raz sa súťažilo
o pohár starostu obce.
8.11.2014 Združenie SPLNOVRAT a dedinka remesiel a umenia Abeland zorganizovali
v čajovni Abeland Folkový recitál, kde vystúpili NANY a Janko Svetlan MAJERČÍK.
22.11.2014 zorganizovalo Poľovnícke združenie „Podhorie“ Lozorno v sále ŠK Lozorno
Katarínsku hodovú zábavu.
5.12.2014 mali členovia Jednoty dôchodcov Slovenska v Lozorne Mikulášsky večierok.
 Cirkevný život
V pôstnom období zorganizovalo Katolícke hnutie žien Slovenska spolu s farnosťou Lozorno
podujatie pod názvom „Podeľme sa!“
Prvé sväté prijímanie prijalo sedemnásť žiakov tretieho ročníka našej základnej školy
v nedeľu 15.6.2014. Prvé sväté prijímanie podal PaedDr. ThDr. Vladimír Szabo PhD.
2.8.2014 zložila Monika Foltýnová v Šamoríne prvé rehoľné sľuby v Inštitúte dcér Márie
Pomocnice – saleziánky.
5.10.2014 bolo v kostole sv. Kataríny v Lozorne podujatie: „Popoludnie piesní venovaných
sedembolestnej panne Márii“. Vystupovali súbory Chorus Augustini z Marianky, zbor
Glória zo Zohoru, súbor Nádej z Vištuka a ženské spevácke zbory z Lozorna. Organizátorom
podujatia bola spevácka skupina LOZA a farský úrad Lozorno.
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13.12.2014 usporiadal farský úrad Lozorno v kostole sv. Kataríny adventný koncert.
Účinkovalo v ňom Slovenské kvarteto (sláčikové kvarteto v zložení Július Šoška, Eduard
Pingitzer, Martin Ťažký, Jozef Horváth) a speváčka Monika Masarovičová s klavírnym
doprovodom Pavla Bodnára.
 Šport
26.4.2014 sa mažoretky z našej obce zúčastnili na súťaži mažoretiek v obci Sobotište.
Dievčatá, pod vedením svojej trénerky p. Dany Hurbaničovej si vybojovali popri peknom
umiestnení aj účasť na „Mia festivale“ v Prahe.
17.5.2014 usporiadal Klub turistov Lozorno v poradí už siedmy ročník turistického pochodu
s názvom „Lozorský okruh“. Začínalo sa kĺzavým štartom na priehrade, turisti mohli
absolvovať tri trasy v dĺžke 10, 20 a 30 km, štartovné pre dospelú osobu bolo 1 Euro. Akcie
sa toho roku zúčastnilo 175 turistov.
V dňoch 23. – 25.5.2014 sa na futbalovom štadióne v našej obci uskutočnila prestížna
medzinárodná športová akcia - 4. Majstrovstvá sveta vo výkone dobermanov IDC 2014.
Najvýkonnejším dobermanom bol Harlequin Gumby, jeho psovodom bol Čech Luděk
Šilhavý. Získal 281 bodov z 300 možných v troch kategóriách: stopa, poslušnosť a obrana.
Poradie družstiev bolo nasledovné:1. miesto Spolková republika Nemecko, 2. miesto Česká
republika, 3. miesto Taliansko a 4. miesto Taliansko.
28.6.2014 sa na ihrisku s umelou trávou v areáli ZŠ Lozorno uskutočnil piaty ročník turnaja
v mini futbale s názvom „Lozorno Cup 2014“. Turnaja sa zúčastnilo sedem mužstiev,
Kanárici (Malacky), Palculienky (Stupava), Sweet boys (Lozorno) a FC Santos (Lozorno).
Prvenstvo si odniesli Palculienky, po druhýkrát na tomto podujatí.
V sobotu 19.7.2014 sa na futbalovom štadióne v Lozorne uskutočnil v poradí už tretí ročník
futbalového turnaja juniorov o Lozorniansky pohár. Podujatia sa zúčastnilo desať mužstiev,
víťazstvo ostalo tento rok doma a zaslúžili sa oň dorastenci družstva Sweetboys.
Stolnotenisový oddiel Lozorno usporiadal koncom roka Vianočný turnaj v stolnom tenise.
 Počasie
Rok 2014 možno charakterizovať, rovnako ako roky predošlé, ako teplý a suchý. Snehu bolo
málo, výraznejšia snehová pokrývka sa objavila len v prvej polovici januára, keď dosiahla 3
až 12 cm. Zima bola teplotne slabá s priemerom teploty okolo bodu mrazu.
Dažďové zrážky boli slabé a dosahovali na jar od 4 do 11 milimetrov. Začiatkom marca začali
kvitnúť liesky, jelše a rakyty.
Leto bolo horúce a suché, s teplotami od 27 do 35 stupňov, postupne prešlo do jesene, ktorá
sa rovnako vyznačovala teplým s suchým počasím. V septembri teploty na poludnie
dosahovali 27 stupňov a objavilo sa hojne zrážok od 25 do 40 milimetrov.
Pravá zima prišla až v závere roka a mesiac december sa vyznačoval slabou snehovou
pokrývkou, ktorá dosahovala od 2 do 5 cm. Teplota sa pohybovala okolo a nad bodu mrazu,
bolo veľa dažďa od 15 do 39 milimetrov.
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Spracoval: Mgr. Roman Kvanka, kronikár obce
Oponent: Mgr. Barbora Hurajová

Dokument vzalo na vedomie Obecné zastupiteľstvo
v Lozorne dňa:
a nadobudol účinnosť dňom:
Kultúrna komisia obecného zastupiteľstva

Adriana Janošová v.r.

v Lozorne dňa:
Ľubomír Húbek v.r.

Starosta obce Lozorno
v Lozorne dňa :
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