Kronika obce Lozorno – rok 2012


Samospráva obce

Obecné zastupiteľstvo na svojom treťom zasadnutí dňa 21.3.2012 odvolalo z funkcie
náčelníka Obecnej polície pána Rastislava Rybára a do funkcie menovalo pána Jozefa
Dureca, s účinnosťou od 1.4.2012.
Obecné zastupiteľstvo dňa 19.9.2012 na svojom ôsmom zasadnutí zvolilo pani Martu
Švajdlenkovú za prísediacu na Okresnom súde v Malackách na funkčné obdobie rokov 2013
– 2017 v zmysle zákona.
Poslanci Obecného zastupiteľstva na svojom desiatom zasadnutí 28.11.2012 vzali na vedomie
vzdanie sa poslaneckého mandátu Mgr. Andreja Kavického vo volebnom období 2011 2014.
Novou poslankyňou Obecného zastupiteľstva sa po zložení poslaneckého sľubu stala pani
Ing. Jaroslava Bojkovská.
Obecné zastupiteľstvo na svojom desiatom zasadnutí schválilo návrh rozpočtu obce na rok
2013 aj s úpravami a zobralo na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2014 a 2015.


Rozvoj obce (výstavba)

Obecné zastupiteľstvo na svojom 3. zasadnutí, 21.3.2013 súhlasilo s poskytnutím investícií na
dobudovanie a osvetlenie kultúrno – rekreačného miesta v lokalite Vodnej nádrže Lozorno.


Školstvo

Základná škola:
27. januára sa na zápise prváčikov zúčastnilo 26 detí. Pri zápise do ZŠ sa kládol dôraz najmä
na zrelosť detskej kresby, farby, geometrické tvary, priraďovanie počtu k číslam, úchop
ceruzky, strihanie, grafomotorické zručnosti a komunikačné schopnosti detí.
Materská škola:
3.9.2012 sa začal školský rok, do troch tried MŠ nastúpilo 56 detí vo veku od 3 do 6 rokov.


Kultúra

14.1.2012 sa v Centre kultúry uskutočnil už tretí Obecný ples a koncom mesiaca koncert
skupiny SKLO.
Vo februári bol v Centre kultúry pre deti pripravený karneval a 18.2.2012 sa na priehrade s
prispením starostu obce pána Ľubomíra Húbeka uskutočnila Obecná zabíjačka, ako
vyvrcholenie obdobia fašiangov.
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28.3.2012 sa v Centre kultúry uskutočnil Koncert základnej umeleckej školy ku dňu učiteľov.
V programe vystúpil aj mladý gitarista Teodor Kerak, žiak Mgr. art. Hany Výtiskovej,
ktorý na celoslovenskej prehliadke „Mladých gitaristov“ v Bratislave získal ocenenie v zlatom
pásme a zvláštne ocenenie poroty za najmladšieho účastníka.
V apríli vystúpila v Centre kultúry slovensko – bretónska kapela Roc´chann.
V máji u nás hosťovalo ochotnícke divadlo DINO z Hornej Stredy s hrou „Drápačky“.
Zapojili sme sa do medzinárodného projektu Sviatok hudby, v nedeľu 17.6.2012.
V programe vystúpili mažoretky a naše miestne spevácke zbory: mužský spevácky zbor
Enem Tak, Ženský spevácky zbor, Loza, detský spevácky zbor Vajíčko, deti zo
Súkromnej základnej umeleckej školy a Matej Orechovský. Ako hostia vystúpili:
Ro´chann, Peter Lipa, Komajota, Thierry, Janais a The Cellmates. Súbežne
v Pohostinstve u Celáka hrala kapela Country Trop.
Mužská spevácka skupina „Enem tak“ hosťovala na podujatí Féte de la musiqe v Paríži
20.6 – 22.6.2012. Reprezentáciu našej obce finančne podporilo Obecné zastupiteľstvo
a Bratislavský samosprávny kraj.
2.7.2012 sa konal pri vodnej nádrži v Lozorne tretí ročník súťaže vo varení gulášu
(organizátor Rudo Masár). Do varenia sa zapojilo deväť družstiev. Prvé miesto obsadil „Ježek
tím“ pod vedením pani Gašparovičovej.
4.8.2012 sa v areáli priehrady uskutočnil ďalší ročník Rybárskych hodov.
Koncom septembra naša spevácka skupina LOZA zorganizovala „Popoludnie
vinohradníckych a vinárskych piesní“, kde ako hostia vystúpili: Chorus Augustini
(Marianka), Singkreis Kalvarienberg Graz (Rakúsko), Spevácke Duo (Záhorksá Bystrica),
Cimbálová muzika OLiNa (Hodonín) a spevácka skupina LOZA (Lozorno)
V októbri v Centre kultúry vystupovalo Bernolákovské ochotnícke teátro s predstavením
„Pavilón B po čeklísky“. Koncom mesiaca sa tiež konal koncert speváčky Lenky Filipovej
a jej hostí: Sean Barry ( írska harfa) a Jindřich Koníř (klávesy). V tomto mesiaci kultúrna
komisia pripravila v rámci mesiaca úcty k starším aj Posedenie pre dôchodcov, s kultúrnym
programom a občerstvením.
26.12.2012 sa uskutočnil v kostole sv. Kataríny Vianočný koncert v podaní nevidiaceho
speváka Maroša Banga a jeho manželky.
Počas celého roka prebiehali v Centre kultúry tzv. Rozprávkové nedele, kde mali deti
divadielko a na konci ich čakala sladká maškrtka a výtvarná dielnička. Taktiež sa pre deti
organizovalo kultúrnou komisiou MDD a na konci roka Mikuláš.


Spoločenské organizácie

Predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Lozorne pán Jaroslav Urban st. sa v tomto roku
dožil životného jubilea – 60 rokov, pri tejto príležitosti mu bol udelený titul a medaila
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„Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky“ a zápis do
Pamätnej knihy, čo je najvyšším ocenením za jeho obetavú prácu.
Poľovné združenie Podhorie Lozorno si spomedzi seba vybralo nový výbor v zložení:
predseda – Ján Haramia, poľovný hospodár – Ing. Bohuš Kuľha, tajomník – Štefan
Rusnák, finančný hospodár - Peter Osuský, kultúrny referent – Ing. Pavol Mikulášek,
strelecký referent – pán Štefan Ivák, kynologický referent – pán Vlado Fabian.


Cirkevný život

V nedeľu 20.5. 2012 sa sedemnásť detí s rodičmi a krstnými rodičmi z našej farnosti
zúčastnilo Prvého svätého prijímania.


Šport

Oslávili sme 40. výročie Rekreačnej telesnej výchovy žien (RTV). V roku 1972 bol v našej
obci vytvorený samostatný oddiel RTV pri TJ Lozorno, cvičiteľkami boli pani Elena
Milnerová, Anna Dvoranová a Emília Šprincová. Cvičilo sa dvakrát týždenne, nácvik
spartakiád, aerobik a strečing. Po niekoľkoročnej prestávke sa činnosť obnovila v roku 1994
pod vedením pani Emílie Šprincovej a Ľudmily Došekovej a pokračuje do teraz. Od roku
2005 sa cvičiteľstvu venuje aj pani Ružena Drahošová.
Športový klub Lozorno si v tomto roku pripomenul 90. rokov od svojho založenia v roku
1922. Oslavy sa uskutočnili v sobotu 21.7.2012 a v nedeľu 22.7.2012. Obecné zastupiteľstvo
podporilo oslavy 90. výročia založenia ŠK Lozorno sumou 3 500 Eur z rozpočtu obce.
Tenisová sezóna sa v našej obci skončila turnajom pod názvom „Tenisové majstrovstvá
Lozorna v mixoch 2012“ dňa 14.10.2012, turnaja sa zúčastnilo 11 dám a 11 pánov. Medzi
dámami dominovala pani Ivana Pálková, spomedzi pánov sa prvenstvo ušlo pánovi Liborovi
Havlovi.
V piatok 5.10.2012 si členovia klubu turistov pripomenuli 30. výročie organizovanej turistiky
v našej obci. Prvým predsedom turistického oddielu v Lozorne bol v roku 1982 jeho
zakladateľ pán Ján Drahoš, v roku 1996 sa stal predsedom klubu turistov pán Vladimír
Minarovič a po ňom v roku 2006 pán Alojz Dvoran, ktorý turistov vedie do teraz. Turisti
v našej obci od roku 2007 každoročne organizujú „Lozornský okruh“. V roku 2010 sa
„Turistický oddiel“ v zmysle nových stanov premenoval ma „Klub turistov“.


Počasie

Rok 2012, 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 koncom januára, keď dosiahla 8 až 12 cm.
Zima bola teplotne slabá s priemerom teploty okolo bodu mrazu.
Dažďové zrážky boli slabé a dosahovali na jar od 2 do 4 milimetrov. Začiatkom marca začali
kvitnúť liesky, jelše a rakyty.
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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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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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