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Medzi poslancami ste nováèikom. Do vašej kompetencie
spadá najmä problematika ochrany �ivotného prostredia
Lamaèa. Skúste èitate¾ov struène oboznámi� s vašimi prá−
vomocami a povinnos�ami.
Ako èlen Miestnej rady, ktorá je poradným orgánom starostu
sa podie¾am na hodnotení a vyberaní materiálov, ktoré sú
predkladané poslancom do Miestneho zastupite¾stva. Ako
predseda vami uvedenej komisie sa podie¾am spolu s jej èlen−
mi a zástupkyòou MÚ na monitorovaní situácie a predklada−
ní návrhov v oblasti verejného poriadku, �ivotného prostredia
a bezpeènosti. Okrem toho som èlenom Komisie výstavby,
územného rozvoja a regionálnej politiky a èlenom Redakènej
rady Lamaèana. 
Jedným z prioritných problémov, ktoré sa chystáte rieši�
je, vraj, aj revitalizácia zelene v školskom areáli...
Áno, myslíme si, �e je to vo verejnom záujme, preto�e školský
dvor poèas celej histórie školy slú�i na hry a športovanie detí
a aj športovanie a oddych ostatných obyvate¾ov Lamaèa.
Školský areál by sa tak stal jednou z krajších èastí Lamaèa a
lepšie slú�il všetkým. 
Výstavbe obchodného komplexu TESCO padli za obe� via−
ceré dospelé stromy. Ich likvidácia mnohých Lamaèanov
pobúrila. Akým spôsobom mô�e vaša komisia zasahova�
do takých radikálnych riešení? Èaká Lamaè nejaká kom−
penzácia?
Poslanci miestneho zastupite¾stva schválili 11.9.2003 návrh
našej komisie na náhradnú výsadbu stromov a zelene, ktorú
uhradí Tesco.
Medzi vaše povinnosti patrí aj otázka verejného poriadku.
Lamaèskú Miestnu políciu zrušili a premiestnili do
Dúbravky. Odrazilo sa to negatívne na situácii v Lamaèi?
Aké problémy musíte najèastejšie rieši�?
Sídlo lokálnej polície v Lamaèi bolo zrušené v minulosti z
dôvodov reorganizácie policajného zboru. Velite¾ polície sa
nám sna�í vychádza� v ústrety a nahradi� zrušenie miestnej
slu�obne. Spolu so starostom a velite¾om polície riešime ope−
ratívne všetky problémy, ktoré spadajú do našej právomoci.
Polícia pravidelne informuje poslancov Miestneho zastupite¾−
stva a problémy rieši operatívne. 
Jednou z vašich úloh, ktoré chcete vyrieši�, je „vybudova−
nie“ klziska pre lamaèské deti. V prvom rade ide najskôr
o finanèný problém a jeho riešením je odèerpanie financií
z rozpoètu školy, ktorá je na tom naozaj biedne. Nemali
by sa „školské“ peniaze pou�i� na zaplátanie dôle�itejšej
trhliny?
Áno. Z rozpoètu MÚ je potrebné kúpi� pár drobností, hadicu
a prepláca� škole všetky náklady, napríklad za minutú vodu.
Veríme, �e sa nájdu nadšenci, ktorí tie� prilo�ia ruku k dielu.
Mantinely tam u� sú.
Aké sú vaše plány v najbli�šej budúcnosti?
Okrem dohliadnutia na plnenie u� schválených prác, ako je
napríklad spevnenie vyšliapaných chodníkov v trávnikoch,
náhradná výsadba stromov za zeleò poškodenú stavbou
Tesca, dokonèenie prác vedúcich k regulácii Lamaèského
potoka v blízkosti jazierka Na barine nás èakajú rutinné práce
súvisiace s jesennou údr�bou zelene a zimnou údr�bou
komunikácií. Dúfajme, �e sa nám v budúcom roku podarí pre−
sadi� revitalizáciu trávnikov a zelene celého školského dvora
na sídlisku. Tie� by sme radi podporili problematiku rozšíre−
nia lamaèského cintorína, kanalizáciu v starom Lamaèi a,
samozrejme, problematiku budúcej výstavby Zeèáka a tie�
obnovu tepelného hospodárstva na sídlisku. Okrem toho
mno�stvo úloh, ktoré prináša priamo �ivot.  
Ako funguje spolupráca vo vašom poslaneckom tíme pri
všetkej názorovej a straníckej rôznorodosti?
Ceníme si, �e vidíme snahu všetkých poslancov, starostu, ako
aj ostatných pracovníkov MÚ Lamaè rieši� problémy Lamaèa
vecne, a v èo mo�no najlepšie podlo�enej diskusii. Lamaè je
malièká mestská èas�, má malé zdroje, ale mno�stvo (spek−
trum) problémov má rovnaké ako bohaté a ve¾ké mestské
èasti. Niekedy je teda aj diskusia v záujme veci komplikovaná
a nároèná na výdr� poslancov a pracovníkov MÚ a trochu to
azda niekedy aj zaiskrí argumentami, nakoniec riešenie všetci
spolu nachádzame, a to je ve¾mi cenné a dôle�ité. Sme pre−
svedèení, �e všetkým ide predovšetkým o Lamaè, a to nás
zbli�uje. Je dobre pracova� v prostredí, v ktorom rôzna stra−
nícka príslušnos� poslancov nebráni rieši� problémy, ale skôr
pomáha. Áno pomáha, preto�e prináša širšie spektrum
poh¾adov, širšie spektrum hodnôt a najmä väèšie mo�nosti
podpory a aj kontroly odborníkov z viacerých strán. Sna�íme
sa túto našu pomerne vysokú kultúru vzájomnej komunikácie
rozvíja� a vo chví¾ach keï sme unavení a pre�a�ení probléma−
mi aspoò si ju podr�a�. Dostali sme všetci mandát od volièov,
ktorí sú navzájom rôzni a ktorým, ka�dý z nás osobne, zod−
povedám za dôveru. 

rozprávala sa Miriam Vojteková
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„...Nespochybòujem zásluhy pána Valentína Matrku na rozvoji
kvality �ivota v tunajšej mestskej èasti a jeho prínos v rôznych
oblastiach �ivota.
V zmysle ust. § 2 zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení obec urèuje a mení názvy ulíc a iných verejných

priestranstiev. V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných
priestranstiev, má ka�dá ulica alebo iné verejné priestran−

stvo svoj názov. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev
sa urèujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné

ne�ijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú
názvy po �ijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné,
jazykovo nesprávne a názvy nepriliehajúce vzh¾adom
na históriu obce.
Upozoròujem na skutoènos�, �e v zmysle ust. Èl. 14
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodat−
kov 1 a� 26 Mestské zastupite¾stvo hlavného mesta SR

Bratislavy rozhoduje v súèinnosti s príslušnou mestskou
èas�ou a pomenovaní ulíc, námestí a iných verejných prie−

stranstiev. 
Vo Vašej �iadosti uvádzate, �e predmetnú vec ste konzultovali s

ïalšími obyvate¾mi tunajšej mestskej èasti, ako aj s poslancom
tunajšieho Miestneho zastupite¾stva p. RNDr. Dušanom
Akantisom, prièom títo sa mali podpísa� pod návrh na pomenova−
nie nepomenovanej ulice, ktorú špecifikujete vo svojej �iadosti,
pod¾a pána Valentína Matrku.

V danej veci bude nevyhnutné, aby ste sa dostavili na Miestny
úrad Mestskej èasti Bratislava – Lamaè za úèelom doplnenia Vašej
�iadosti.“...

Peter Šramko, starosta

Lamaèanka misskou
Najkrajšou Slovenkou sa v sú�a�i Miss 2003, ktorú ôsmy rok orga−
nizuje Produkèný dom Forza s agentúrou Oklamèák production,
tentoraz stala devätnás�roèná Lamaèanka Adriana Pospíšilová, s
ktorou sme sa porozprávali trochu netradiène nie o jej úspechoch
a plánoch, ale...
Pokia¾ viem, nebývate v Lamaèi odjak�iva...
Pris�ahovali sme sa do tejto lokality, keï som navštevovala štvrtý
roèník základnej školy, predtým sme bývali v centre mesta. Ale
bývam tu u� dos� dlho na to, aby som sa ako Lamaèanka cítila. 
Aký máte vz�ah k tejto èasti Bratislavy?
Býva sa tu ve¾mi dobre, urèite lepšie ako v centre, hoci tam bolo
všetko po ruke. V Lamaèi je však ove¾a èistejšie, lepší vzduch, les a
k¾ud – jednoducho na nezaplatenie. Ak by som mala deti, urèite by
som chcela aby vyrastali tu a nie trebárs niekde v Petr�alke.
Ak sa raz osamostatníte, bude Lamaè miestom, kde sa
usadíte?
Zatia¾ bývam s rodièmi, takto ïaleko ešte neuva�ujem. V centre sú
pekné miesta pod Hradom alebo pod Slavínom a urèite by sa mi
páèil Lamaè alebo Záhorská Bystrica... 
Poznáte nieèo z histórie Lamaèa, nejakú legendu, alebo
poves�?
Nie, zatia¾ som sa o to nezaujímala, mô�ete mi nejakú poveda�...
(smiech)
Ako trávievate vo¾ný èas?
V lete sa rada korèu¾ujem, chodievam na hrádzu, bicyklujem, obèas
si idem zabeha�, rada plávam – to si neodopriem ani v zime, teraz
v lete chodím na skútre, uèím sa ly�ova� na vode a pod.
Chceli by ste vraj študova� medicínu, tento rok vás neprijali,
skúsite to nabudúce?
Ve¾mi chcem ís� na túto školu a svoje rozhodnutie urèite nezme−
ním. To, �e ma teraz neprijali ma a� tak nerozladilo, i tak by som
štúdium musela kvôli aktivitám Miss o rok odlo�i�. 
Máte predstavu o svojej špecializácii?
Ortopedièka – máme to v rodine, otec je vynikajúci ortopéd, má
súkromnú ambulan−
ciu, tak�e by som to
mala po viacerých
stránkach ¾ahšie nie−
len poèas, ale aj po
skonèení školy.
S t r e d n ú š k o l u –
g y m n á z i u m , s t e
n a v š t e v o v a l i v
Dúbravke. Skúste
porovna� Lamaè s
Dúbravkou...
V Dúbravke mám
najlepšiu kamarátku,
tak som tam trávie−
vala ve¾a èasu, ale
keby som si mohla
vybra�, uprednostni−
la by som Lamaè. Je
tu väèší pokoj,
Dúbravka je u� pred−
sa len väèšie sídlisko.
Èo sa vám na Lamaèi nepáèi, èo by ste tu radi zmenili?
V mojej moci to urèite nie je, ale asi by som dala do poriadku det−
ské ihriská a mo�no by som navrhla úpravy niektorých budov, ale
inak sa mi v Lamaèi ve¾mi páèi, je tu ve¾a zelene a kúsok do lesa.
Urèite by som uvítala, keby lepšie fungovalo kino a rozrástol sa
poèet rôznych menších obchodíkov.

Miriam Vojteková

dôle�ité upozornenie
Dòom 30. septembra 2003 sa ruší Lekárska slu�ba prvej pomo−
ci pre dospelých so sídlom v Poliklinike Karlova Ves. LSPP pre dos−
pelých pre obèanov okresu Bratislava IV bude zabezpeèova� stani−
ca lekárskej slu�by prvej pomoci na Bezruèovej 5 v Bratislave. LSPP
pre dospelých v Karlovke bola zrušená z dôvodu reorganizácie
LSPP v rámci hl.m. SR Bratislava.  Detská pohotovos� zrušená
nebola, tá bude prelo�ená a� od 1.1.2004.

...a stal sa zázrak
Hody skonèili, aby sa v budúcnosti znovu rozvili v plnú krásu. Áno,
krásu!!! U� 27 rokov tu �ijeme, my „lamaèskí pris�ahovalci“, ale
ešte nikdy predtým sme neza�ili také pekné Rozálske hody.
Pamätníci niekdajších lamaèských
hodov len spomínali na ich neo−
pakovate¾nú atmosféru. Teraz
bol ich scenár urobený tak,
�e keï èlovek sledoval jed−
notlivé akcie nachádzal
zaka�dým len lepší nasle−
dujúci program  – futbalo−
vé stretnutie, výlety baló−
nom nad strechy najvyšších
domov, írsku muziku, veselicu,
na ktorej sa ka�dý dobre cítil.
Veselica bola v škole, ktorá sa zme−
nila na nepoznanie. Škola zaèala uka−
zova� poklady starých mám. Škola, ktorá
cez prázdniny zaèala �iari� skromnou, ale
výraznou èistotou, zábavu, na ktorej bolo skve−
lé jedlo v skvelej cene vstupenky, káva, pivo
a kofola zadarmo. Zábava plná pohody a
vkusu. Sú�a� v rýchlo−jedení  bryndzových
halušiek.  Výnimoène skvelý blues−rocko−
vý koncert skupiny Frozen Dozen, koloto−
èe, a iné atrakcie, diskotéka pre mla−
dých. V nede¾u všetko vyvrcholilo oslavou
Všemohúceho v kostole sv. Rozálky, nád−
herným duchovne dôstojným programom
plným radosti z tvorivej duchovnej práce,
krojovaným sprievodom a mo�nos�ou okoš−
tova� koláèiky typické pre Lamaè. Skrátka − o tohtoroèných
Rozálskych hodoch v Lamaèi by sme mohli napísa� knihu.
Rád by som aspoò touto cestou všetkým organizátorom hodov
vyjadril vïaku. Najmä však pánovi starostovi Šramkovi, pánovi
Èuperkovi, poslankyniam Janyškovej, Pikulíkovej, pani riadite¾ke ZŠ
s MŠ Petákovej, dôstojnému pánovi Èanigovi, ale aj  mnohým
iným, ktorých, �ia¾ pre nedostatok miesta nemô�em menova�.
Podstatné však je, �e program sa páèil všetkým, s ktorými sa mi
podarilo stretnú�. Stal sa malý zázrak! Be�ne cez sobotu a nede¾u
vy¾udnený Lamaè o�il prítomnos�ou hem�iacich sa veselých a prí−
jemných ¾udí. Nepoznávali sme náš Lamaè a hodový ruch sa nám
páèil. Ka�dý si mohol prís� na svoje pod¾a svojej chuti. Všetci dúfa−
me, �e aj v budúcnosti pre�ijeme podobné pekné chvíle. Ešte raz,
spolu s man�elkou, srdeène ïakujeme všetkým, èo prispeli svojou
úèas�ou k tak vydareným a skvelým hodových dòom aj napriek
tomu, �e v tom istom èase bol v Starom meste vysoko atraktívny
program. spojený s tradíciami korunovácií krá¾ov. 

Daniel Valentoviè, poslanec MÈ Lamaè

ulica Valentína Matrku
áno, alebo nie?
Na miestny úrad v Lamaèi sa písomne obrátil jeden z obyvate−
¾ov tejto mestskej èasti s po�iadavkou pomenova� ulicu, ktorá
sa nachádza v katastri Lamaèa pod¾a Valentína Matrku –
Lamaèana, ktorý sa pod¾a autora listu – pána Jozefa Balá�iho
zaslú�il o rozvoj tejto obce. Ponúkame vám úryvok z listu pána
Balá�iho a mo�nos� zareagova� na jeho návrh. O tom, �e listy
na Miestnom úrade v koši nekonèia, svedèí aj odpoveï Ing.
Petra Šramku, starostu Lamaèa, ktorú vám takisto ponúkame.

Vec: Názov nepomenovanej ulice v mestskej èasti Bratislava –
Lamaè, na názov „Ulica Valentína Matrku“.
Uvedená ulica je sèasti zastavaná rodinnými domami, nachádza sa
v ju�nej èasti Lamaèa a je súbe�ná s Rácovou ulicou, odboèuje z
ulice Pod Zeèákom a vyús�uje na ulicu Segnáre. 
Pomenovanie ulice v tejto urbanistickej èasti a celej bývalej obci sú
pomenované po zakladate¾och Lamaèa a obèanov zaslú�ilých sa o
obec Lamaè (viï Dejiny Lamaèa, Univ. Prof. A. Húšèava), poznám−
ka: mimo Kunerádskej ul.
Jednou zo súèasných osobností je Valentín Matrka, Lamaèan sve−
tového formátu, viï Lamaèské noviny (príloha), ktorý spolu s A.
Húšèavom ako deti v skromných podmienkach pod starostlivos�ou
svojich osamelých matiek, ktoré si pri výchove ve¾mi pomáhali,
vyrastali a nadobúdali vedomosti a lásku k obci Lamaè a jeho oby−
vate¾om. V dospelosti mimoriadne   s ve¾kou pozornos�ou sledovali
�ivot Lamaèa a robili všetko pre to, aby Lamaè a jeho obyvatelia sa
stali obcou so vzdelaným obyvate¾stvom, aby sa im �ilo ¾ahšie.
Valentín Matrka bol zakladate¾om spoloèenstiev obèanov, ktoré
poskytovali hmotné zabezpeèenie ich èinnosti (napr. Lesná spoloè−
nos�, Urbariát, Ovocinárska spoloènos�, �ivnostenské aktivity obèa−
nov). Toto všetko podporoval, viedol aj ako „najmladší richtár“, ale
aj ako poslanec Ústavodarného Národného zhroma�denia, zakla−
date¾ Demokratickej strany, ktorá ho nominovala do vysokých
funkcií, èím si ocenila jeho vynikajúce výsledky smerom k obèa−
nom, lásku k vlasti, neskonalú lásku k pôde a milovanému Záhoriu.
V rokoch 1949 – 1950 bol viackrát vo vyšetrovacej väzbe, za jeho
aktivity v politike, kde nebolo niè dokázané ani za pou�itie násilia
týraním, ktoré hranièilo a� s jeho zabitím. Bol odsúdený na trest
konfiškácie majetku, peòa�ný trest a pripravený rozsudok za „vele−
zradu“. Svoj trest okrem Leopoldova, Ilavy, Novák, bolo
Jáchymovské peklo, ako to teraz nazývajú všetci politickí väzni,
ktorí týmto peklom prešli. Devä� rokov prenasledovania a väznenia
nezanechali v òom tú�bu pomsti� sa a ani nikdy nikomu ani slovom
nepripomenul, �e ublí�ili jemu i jeho rodine. Bol v plnom rozsahu
rehabilitovaný, no v Lamaèi �ia¾ k zhodnoteniu tejto osobnosti
nedošlo a myslím, �e by sa Magistrát m. è. Lamaè mal touto osob−
nos�ou zaobera�.“...

Jozef Balá�i

Z odpovede starostu Mestskej èasti Bratislava – Lamaè, Ing.
Petra Šramku vyberáme...

starostove starosti
Ka�dodenné starosti nás ve¾akrát pripravujú o mo�nosti
podeli� sa o radosti, ktoré nás stáli nemálo úsilia. Preto si s
Vami, milí Lamaèania, rád spomeniem na pekné hody...
nielen poèasie nám vyšlo. Podarila sa celá akcia. Školáci u�
zarezávajú a uèia sa ako je potrebné. Škola však ešte neza−
budla na peknú hodovú zábavu a diskotéku, poèas
Rozálskych hodov. Apropo, hody sa mnohým páèili, ale aby
boli v takom rozsahu, chcem osobitne poïakova� štedrým
sponzorom za dary v prospech dobrej akcie. Boli to firmy
ZIPP a.s., Development CRESCO a.s., IPEK spol. s r.o.,
MIRAN spol. s r.o. a pánom Sutorovi a Jurášovi. Taktie�
chcem vyzdvihnú� prácu nového kultúrneho referenta
Ferdinanda Èuperku, ako aj celej Komisie pre rozvoj vzde−
lávania, kultúry a vo¾ného èasu.
Prajem Vám,  aby ste si vychutnali
pekné dni poèas babieho leta a naèer−
pali energiu z jesenného slnka.

Peter Šramko, starosta

drahé bytosti lamaèské,
... ako premýš¾am, tak premýš¾am, pri poh¾ade na èíslo Lamaèana,
ktoré práve dr�íte v rukách mi naozaj nenapadá niè, èo by som
dodal a hlavne sa neopakoval. Zdá sa mi, �e to, èo som mal na
srdci (zatia¾) povedali za mòa ostatní... a tomu sa vskutku teším.
Kie� by to tak bolo v�dy!
Máme skutoène ve¾kú rados�, �e hody sa Vám páèili − súdiac z reak−
cií poèas akcie i bezprostredne po nej, keï sú srdcia plné a nabité
emóciami. Napokon − obrazová dvojstrana venovaná tohtoroèným
Rozálskym hodom, ktorú sme pre Vás pripravili, hovorí sama za
seba. Samozrejme však, �e „chybièka se vloudí“ a �e kto niè nerobí,
niè nepo.... kazí. Sme úprimne vïaèní ka�dému, kto nás upozornil
na nedostatky, ktoré sa, samozrejme, pokúsime o rok odstráni�.
Ešte snáï jeden detail – Lamaèan, ako dvojmesaèník skonèil v pra−
chu dejín a od tohto èísla sa stáva mesaèníkom. Za redakènú radu
vám �elám pohodové èítanie.

Ferdinand Èuperka, šéfredaktor

pár slov na zaèiatok šk. roku
Naša škola zaèala školský rok v upravených priestoroch.  16 prváèi−
kov sme privítali v „Izbe pána uèite¾a“ s kultúrnym programom.
Otvorenia sa zúèastnil pán starosta, pán farár, pani uèite¾ky s mater−
skej školy, ktoré pripravovali deti na školu a zástupcovia poslancov
Lamaèa. Privítanie spríjemnili sponzori. Firma Kraš Slovakia s.r.o.
darovala kufríky sladkostí, Rada rodièov prispela farbami, pán M.R.
dal vyma¾ova� triedu, heròu a  chodbu. Potešili ich urèite prívesky od
pána starostu. V mene rodièov aj svojom im chcem touto cestou
poïakova�. Ostatných �iakov privítali triedy s vymeneným nábyt−
kom, tabu¾ami a na chodbách boli urobené kútiky na odpoèinok. 

Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

pamätný deò Lamaèa
História obcí v modernom ponímaní sa v�dy datuje od prvej
písomnej zmienky o príslušnej lokalite. Mnohé obce sa pýšia
prvými záznamami u� v zoborskej listine z roku 1111, naša
lokalita je však trochu mladšia.
Treba si uvedomi�, �e zem darovaná krá¾om nemusí ma� presne
hranice dnešných chotárov, ale mohla by� darovaná ako celok s
inými územiami. Nielen my dnes �ijeme na dlh, hlavne tí, ktorí ris−
kujeme a chceme nieèo dokáza�, ale aj králi boli zadå�ení. Akosi to
patrilo k veci, �e krá¾ si po�ièiaval , aby sa nepovedalo , �e niè nero−
bí. Ale zasa na druhej strane za verné slu�by aj obdarovával. Tak to
bolo aj s územím dnešného Lamaèa. S názvom Plumnau sa stretá−
vame u� v roku 1279 ale toto územie je bli�šie neurèené ,èo sved−
èia aj neskoršie spory o Vidricu, isté je ,�e tu boli zahrnuté aj dneš−
né územia Lamaèa. Venoval ich �upan bratislavský a mošonský
bratislavskému richtárovi Jakubovi.Túto listinu nemô�eme oznaèi�
za prvú zmienku lebo nie je ani presne datovaná /mesiac a rok/,ani
nehovorí o possesio alebo civis t.j. o osade èi meste ale iba o terra
t.j. zemi. O význame územia svedèí ïalšia listina z roku 1280 tie�
nie je presne datovaná ale v nej Ladislav IV. potvrdzuje, �e zem
Blumenau je dedièným územím bratislavského richtára Jakuba. Ani
táto listina nie je presná a zahàòa i územie dnešného Lamaèa , ale
nemô�eme ju oznaèi� ako prvú zmienku o našej obci Lamaèi. A� lis−
tina krá¾a Ondreja III. ,ktorý nielen�e potvrdil práva na
possesio t.j. osadu Blumenau ale aj presne urèuje, �e ide  o Jakuba
syna Ulricha, bratislavského dedièného richtára a presnejšie vyme−
dzuje územie. Listina má aj presný dátum 28. október 1291. Jej ori−
ginál sa nachádza v bratislavskom archíve.
Nabudúce si povieme, preèo si králi tak pova�ovali bratislavského
richtára a preèo si mnohí myslia, �e moravské pole bolo kdesi ïaleko.
Ešte na záver: „Hrdos� dáva pocit sebavedomia na svoje korene a
odlišuje otroka od pána.“

Dr. Gabriela Škorvanková, historièka
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utorok, piatok nestránkové dni

sponzorský úèet VÚB BA, è.ú.: 35−3024−032/0200

echo
september 2003
Miestne zastupite¾stvo mestskej èasti Bratislava – Lamaè
� berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení, informáciu miest−
neho kontrolóra, obsah materiálov – interných noriem, ktoré
vypracoval miestny kontrolór
� ukladá Miestnemu kontrolórovi opakovanie kontroly o zriade−
ní hygienického a sprchovacieho priestoru v kotolni K−20 na
Heyrovského ul.; termín 30.10.2003
� schva¾uje zámer lokálneho televízneho vysielania ako prioritný
systém informovania obèanov mestskej èasti Bratislava Lamaè,
ktorý v programe priorít Miestneho zastupite¾stva pre volebné
obdobie 2003−2006 nahrádza zámer zriadi� v mestskej èasti
Miestny rozhlas.
� schva¾uje predaj pozemkov v k.ú. Lamaè parc. è. 714 a 718,
spolu o výmere 223 m2, man�elom Petrovi a Margite
Brutenièovím za kúpnu cenu 1.650,− Sk/m2.
� schva¾uje kúpu pozemku parc. è. 7/3 v k.ú. Lamaè o výmere
617 m2 pod objektom Satelit na Borinskej ulici od Slovenských
telekomunikácií a.s. za kúpnu cenu 2.000,−Sk/m2.
schva¾uje realizáciu úprav chodníkov v zeleni na schválených
miestach v celkovej då�ke do 150 m.
� schva¾uje rámcové podmienky prenájmu pozemku p.è. 599/11
v k.ú. Lamaè o výmere 22 353 m2 v prospech FK Lamaè: úèel
nájmu – prevádzkovanie športových, najmä futbalových aktivít;
doba nájmu 10 rokov; nájomné 1,− Sk roène; nájomca sa pod
hrozbou zmluvnej pokuty zavia�e: zabezpeèi� u�ívanie predmetu
nájmu výluène v súlade s úèelom nájmu; predmet nájmu riadne a
v plnom rozsahu udr�iava�; udr�iava� tie� parkovacie plochy pred
hlavným vstupom do areálu a na proti¾ahlej strane cesty, zástup−
ca mestskej èasti Ing. ¼udovít Luèeniè bude menovaný do prísluš−
ného orgánu FK Lamaè, s mo�nos�ou monitorova� vyu�ívanie a
rozvoj areálu, tok finanèných prostriedkov za prenájom teniso−
vých kurtov a volejbalových ihrísk na komerèné úèely, s tým, �e
bude pravidelne informova� Miestne zastupite¾stvo o èinnosti FK
Lamaè; bez súhlasu prenajímate¾a nemô�e da� nájomca pozemok
do prenájmu tretiemu subjektu, FK Lamaè predlo�í do zasadnutia
MsZ 30.10.2003 koncepciu rozvoja areálu.
� schva¾uje prenájom èasti pozemku p.è. 553/1 v oplotenom
areáli kotolne K− 20 Lamaè – Heyrovského ul., MVDr. Pavlovi
Èechovi za úèelom prevádzkovania veterinárnej ambulancie v
montovaných mobilných kontajneroch, v rozsahu nevyhnutnom
na ich umiestnenie a prevádzkovanie, za podmienok: nájomné 1,−
Sk/m2/rok, doba nájmu 10 rokov
� ruší uznesenie è. 47/IV/2003 zo dòa 10.04.2003, ktorým
Miestne zastupite¾stvo schválilo 1) zriadenie veterinárnej ambu−
lancie v objekte kotolne K−20 na Heyrovského ul. a za týmto úèe−
lom vyòatie èasti priestorov kotolne K−20 z nájmu spol. MEVA−L,
2) prenájom èasti priestorov kotolne K−20 na Heyrovského ul. o
výmere 26 m2, pod¾a prilo�eného projektu Ing. arch. Struhárovej,
nájomcovi MVDr. Pavlovi Èechovi.
� schva¾uje prenájom nebytových priestorov v Dome slu�ieb,
doterajšia prevádzka Autosúèiastky – Farby Laky, o výmere cca
40m2 pani Miriam Plhákovej, za úèelom prevádzkovania zariade−
nia reštauraèných slu�ieb, pizzéria, rýchle obèerstvenie, za nájom−
ných podmienok platných pre nájomcov v objekte Domu slu�ieb.
� schva¾uje doplnenie Komisie výstavby, územného rozvoja a
regionálnej politiky o èlena: Ing. Klíma Anton, doplnenie Komisie
financií a hospodárskej stratégie o èlenov: Ing. Guráò Ján a Ing.
Fašungová Anna, doplnenie Redakènej rady èasopisu Lamaèan o
èlena: Ing. Malík Peter, doplnenie Komisie pre školstvo, kultúru a
vo¾ný èas o èlena: vdp. ThMgr. Èaniga Branislav
� schva¾uje prevod vlastníctva k obecnému bytu è. 5 na
Studenohorskej ul. è. 7 nájomcovi Mgr. Menhardovi U�ovièovi.
� ruší uznesenie è. 67/2003 zo dòa 29.5.2003, ktorým MZ schvá−
lilo realizáciu ideového návrhu nadstavby Miestneho úradu pod¾a
ponuky predlo�enej firmou Energetické centrum Bratislava, s.r.o.
� schva¾uje výstavbu nájomných bytov technológiou termo−oce−
¾ového nosného systému formou nadstavby nad budovou
Miestneho úradu BA Lamaè, Heyrovského 2, Bratislava.
� Výkon uznesenia è. 109/IV/2003 v èasti A. zo dòa 11.09.2003,
ktorým Miestne zastupite¾stvo schva¾uje prenájom èasti pozemku
p.è. 553/1 v oplotenom objekte kotolne K− 20 Lamaè –
Heyrovského ul., MVDr. Pavlovi Èechovi za úèelom prevádzkova−
nia veterinárnej ambulancie v montovaných mobilných kontajne−
roch, v rozsahu nevyhnutnom na ich umiestnenie a prevádzkova−
nie, za podmienok: 1) nájomné 1,− Sk/m2/rok a 2) doba nájmu 10
rokov, sa starosta rozhodol pozastavi�.
� Mimoriadne zasadnutie MZ MZ BA − Lamaè zo dòa
17.09.2003 ruší uznesenie è. 109/2003 o prenájme èasti pozem−
ku parc. è. 553/1 dr. Èechovi na 10 rokov za nájomné 1,−Sk/m2/rok
za úèelom zriadenia veterinárnej ambulancie.
� schva¾uje prenájom èasti pozemku p.è. 553/1 v oplotenom
objekte kotolne K− 20 Lamaè – Heyrovského ul., MVDr. Pavlovi
Èechovi za úèelom prevádzkovania veterinárnej ambulancie v
montovaných mobilných kontajneroch, v rozsahu nevyhnutnom
na ich umiestnenie a prevádzkovanie, za podmienok: doba nájmu
15 rokov, nájomné vo výške 1,− Sk/m2/rok poèas prvých troch
rokov prenájmu a po ich uplynutí nájomné vo výške 200,−
Sk/m2/rok.

Keby niekto náhodou zabudol, iba pripomíname, �e zasadnu−
tia Miestneho zastupite¾stva sú verejné a poslanci sa najbli�−
šie stretnú vo štvrtok 30. októbra o 14.00 v zasadaèke na
Miestnom úrade.

pppp oooo ssss llll aaaa nnnn eeee cccc kkkk éééé     dddd nnnn iiii
Poslanci MZ MÈ BA−Lamaè sa uzniesli, �e naším obyvate¾om
umo�nia pravidelné stretnutia, konzultácie a rozhovory s pos−
lancami na pôde Miestneho úradu, a to v�dy v posledný pon−
delok príslušného mesiaca. Tieto stretnutia sa budú kona� v
zasadaèke Miestneho úradu na Heyrovského 2. K dispozícii budú
v�dy dvaja poslanci Miestneho zastupite¾stva.
pondelok, 27.októbra 2003 od 16.00 do 17.00 hod
Ing. Daniel Valentoviè, predseda Komisie �ivotného prostredia a
bezpeènosti 
RNDr. Dušan Akantis, èlen Miestnej rady a zástupca starostu

vvvv ýýýý zzzz vvvv aaaa
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR
Bratislavy zo dòa 19. septembra 2002 è. 10/2002 o celoplošnej
deratizácii na území Bratislavy, v záujme ochrany zdravia pred
vznikom a šírením prenosných ochorení sú vlastníci pozemkov a
stavieb povinní vykona� celoplošnú deratizáciu v termíne od
1. októbra 2003 do 31. októbra 2003 prostredníctvom odbor−
nej firmy oprávnenej na výkon ochrannej deratizácie. 
V zmysle vyššie uvedeného nariadenia, ako aj s oh¾adom na dote−
rajšiu prax pri organizovaní celoplošnej deratizácie v y z ý v a
mestská èas� Bratislava − Lamaè vykona� deratizáciu objektov vo
vlastníctve alebo v správe fyzických osôb a právnických osôb v
uvedenom termíne.

kkkk iiii nnnn oooo     LLLL AAAA MMMM AAAA ÈÈÈÈ
sobota 4.10. RÝCHLO A ZBESILO II.

akèné krimi (USA)
sobota 18.10. MATRIX RELOADED

akèné sci−fi (USA)
sobota 1.11. KAMEÒÁK

komédia (ÈR)
predstavenia sú v�dy o 18−tej a 20−tej hodine

né. Posledný deò v tre�om turnuse ich dokonca natáèali z TV
Markíza do relácie TELERÁNO. Deti sme mohli vidie� pri cvièení,
tancovaní, kreslení na chodník a zaujímavých rozhovoroch s nimi.
Ka�dý deò dostávali na desiatu dostatok pitia i jedla. Obedy mali
zabezpeèené v Penzióne Lamaè, porcie boli dostatoèné, ešte aj so
sladkými prídavkami. O deti sa zodpovedne starali 2 sympatické
pedagogièky Vierka a Kristínka. Celková suma celotý�dòového
pobytu bola ve¾mi prijate¾ná, len 600 Sk, vrátane vstupného pri
výletoch a lístkov na MHD. Deti sa športovo vy�ili, mali dostatok
pohybu v zdravej prírode, našli si nových kamarátov a majú prí−
jemné spomienky. A zamestnaní rodièia boli radi, �e sa ich deti
neflákajú, ale majú bohatý prázdninový program. V posledný deò
ka�dého turnusu bolo závereèné vyhodnotenie a deti dostali na
rozlúèku trièká s emblémom Smelé mravèeky, klobúèiky, sporka−
hraèku, 2 perá, blok, cukríky. K tomu prispeli samozrejme aj prí−
slušní sponzori. Niektorým de�om sa tak zapáèil detský tábor, �e si
ho so súhlasom rodièov predå�ili o ïalší tý�deò. Škoda, �e boli
poèas leta len 4 turnusy, záujem by bol zrejme ešte väèší. Ïakujem
v mene rodièov a detí všetkým organizátorom, vrátane MÚ Lamaè,
za úspešný, zaujímavý a cenovo prístupný detský denný tábor
Smelé mravèeky. Bodaj by bolo takýchto pekných akcií pre deti z
Lamaèa i z blízkeho okolia aj v budúcnosti viacej.

Peter Malík, Studenohorská 52

náš tip − japonský festival 
Pri príle�itosti 10. výroèia nadviazania diplomatických stykov medzi
Slovenskom a Japonskom otvorili 8. septembra na Ve¾vyslanectve
Japonska na Hlavnom námestí Japonský festival. Jeho súèas�ou sú
rôzne kultúrne podujatia – napríklad séria koncertov, prednášok,
veèer tradiènej japonskej kultúry, tradièné aran�ovanie kvetín,
èajový obrad èi výstava bonsajov, sugestívnych kameòov – suiseki
a kaligrafie. Festival potrvá do 30. novembra a bli�šie informácie
získate na informaèných plagátoch, alebo priamo na
Ve¾vyslanectve Japonska na Hlavnom námestí v Bratislave
(tel.:5980 0100, e−mail: taishikan8@jpembassy.sk)

Peter Šoula

Advokát, Agónia, Aliancia, Ambulatórium,
Aristokracia, Azalka, Brody, Bukas, Byrokracia,
Colník, Cvièenec, Cynik, Daltonizmus, Dravec,
Drezúra, Expresionizmus, Flóra, Furmanka,
Geleta, Genetika, Gerbera, Glosa, Herbár,
Hmatník, Horor, Hviezdica, Imelo, Incident,
Inkriminácia, Jesienka, Kamera, Klada,
Ko�ušina, Ladiè, Laminát, Lasica, Latex, Lavica,
Letohrádok, Lignit, Malta, Masliak, Mazanina,
Mezanín, Nadprodukcia, Náklad, Našinec,
Nekov, Objavite¾, Opatrovníèka, Panama,
Petrolej, Podraz, Realizmus, Rebro, Rezort,
Riviéra, Samosudca, Sebec, Stojan, Šatovka,
Šidlo, Tobolka, Toná�, Triangulácia, Uhlomer,
Vánok, Verva, Vidlica, Zamestnávate¾.

8−smerovku pripravila Lamaèanka
Nina Vojteková (15 rokov)

para§raf
V èase od 15. augusta do 15. septembra nezaznamenala Mestská
polícia v Mestskej èasti Bratislava – Lamaè �iadne záva�né poruše−
nie verejného poriadku. 
Z udalostí hodných pozornosti by som spomenul „Rozálske Hody“,
ktoré sa konali v dòoch 5. – 7. septembra. Poèas ich trvania, na
základe písomnej po�iadavky pracovníkov MÚ Lamaè, hliadky
Okresnej stanice MsP zabezpeèovali dodr�iavanie verejného
poriadku na štadióne FK Lamaè, na Malokarpatskom námestí, v ZŠ
pri veselici, a tie� pri krojovanom sprievode. Poèas tejto kultúrno−
spoloèenskej akcie bolo potrebné vyprázdni� parkovisko na námes−
tí pri pošte a zabezpeèi�, aby tam neparkovali �iadne motorové
vozidlá. Z tohto dôvodu sme v tom mieste osadili prenosnú
dopravnú znaèku „Zákaz vjazdu“. S rešpektovaním tohto zákazu
mali najväèšie problémy obyvatelia pri¾ahlých obytných domov, èo
malo za následok od¾ahèenie ich peòa�eniek o nieko¾ko stoviek
korún. Týchto obèanov mô�e upokoji� fakt, �e všetky peniaze,
ktoré sme na pokutách vybrali, sa stali príjmom mestskej èasti.
Oslavy hodov v noèných hodinách prebehli bez väèších problémov.
V prvý deò Rozálskych hodov sme zaznamenali telefonický oznam
od obyvate¾ov ul. Pod Zeèákom, ktorí avizovali, �e v chatovej oblas−
ti pobehuje nahý mu� a ohrozuje ich. Pri jeho vyèíòaní došlo k zra−
neniu – výtr�ník jednu z prítomných osôb zasiahol do nohy skalou.
Výtr�níka zadr�ala hliadka MsP a keï�e išlo o podozrenie z dušev−
nej choroby, hliadka privolala RZP, ktorá zadr�aného odviezla na
vyšetrenie. 
Dúfam, �e si obyvatelia obytných domov na Heyrovského ulici
všimli, �e vrak auta Š− 105 èervenej farby, ktorý tam asi rok hyzdil
ulicu, je koneène preè. Problémom v takýchto situáciách je, �e
pokia¾ je na vozidle evidenèné èíslo, nemo�no ho pova�ova� za
vrak, aj keï vykazuje znaky vraku. V tomto prípade sme nieko¾ko−
krát vyzývali majite¾a, aby vozidlo odstránil, avšak bezvýsledne. 
Ak bude v budúcnosti takéto vozidlo odstavené na parkovisku
neprimerane dlho, bude v plnej právomoci MsP preverova�
neoprávnené zaberanie verejného priestranstva i napriek tomu, �e
vozidlo bude opatrené evidenèným èíslom. 

Karol Macák, Okrskár MÈ BA−Lamaè

Po kom ste, naše ulice? 
K napísaniu tohto èlánku ma priviedlo to, �e od obyvate¾ov pôvod−
ného Lamaèa vzišiel nápad pomenova� novú ulicu, ktorá spája
ulicu Pod Zeèákom a Segnáre, po obyvate¾ovi Lamaèa, Valentínovi
Matrkovi. O tomto návrhu sa zatia¾ rokuje. Tak som sa trošku zaèí−
tala do Dejín Lamaèa (A. Húšèava, 2. vyd., Vydavate¾stvo INKA,
Bratislava, 1998), a aj v iných zdrojoch som h¾adala zmienky o
osobnostiach, èi pramene, z ktorých vzišli pomenovania ulíc v
našej mestskej èasti. Myslím, �e je súèas�ou kultúry �ivota, aby sme
to vedeli. Veï, nakoniec, v našej mestskej èasti nie je ulíc a� tak
ve¾a.
V pôvodnom Lamaèi sú ulice pomenované nielen po významných
(v starých i novodobých dejinách) lamaèských rodákoch, ale nesú

tie� pôvodné názvy èastí lamaèského chotára. Len na okraj spo−
meniem, �e názvy èastí chotára sú èasto ve¾mi bizarné (napr.
Popov húšè), ktovie ako vznikali!? Kto teda boli Vranèoviè, Rajták,
Rác, Skerliè? Rodina Vranèovièová �ila v Lamaèi u� v 16. storoèí. V
súvislosti s týmto menom sa prvýkrát v histórii spomína názov
osady Lamoè (ešte s „o“, ktoré sa èasom zmenilo na „a“). Jána a
Lukáša Skerlièa pova�ujú historicky za zakladate¾ov Lamaèa. Boli to
chorvátski pris�ahovalci, ktorí tu pracovali ako lámaèi kameòa a
zalo�ili tu osadu. Július Rajták v hodnosti poruèíka, padol v SNP v
r. 1944. Rodina Rajtáková sa v Lamaèi spomína u� v 18. storoèí. Ján
Rác bol predsedom Obvodovej rady v Bratislave XV – Lamaèi za KSS
v r. 1948. Po òom je pomenovaná Rácova ul. Pod¾a názvov èastí
chotára sú pomenované ulice Zelenohorská (od Zelenej hory),

Milí priatelia,
pripravili sme pre vás novú zábavno−sú�a�nú rubriku. Veríme, �e
si ju ob¾úbite. Odteraz budete môc� v ka�dom èísle Lamaèana
vylúšti� 8smerovku a vyhra� kni�ku, ktorou urèite potešíte nie−
koho zo svojich blízkych, alebo aj seba. Staèí správne doplni� taj−
nièku, ktorú sa dozviete po vyškrtaní slov v ôsmich smeroch.

Odpovede nám pošlite na korešpondenènom lístku, alebo vhoï−
te priamo do schránky na Miestnom úrade. Nezabudnite vidite¾−
ne napísa� heslo „Lamaèan“ a, samozrejme, svoju presnú adre−
su a telefónne èíslo. Spomedzi správnych odpovedí vy�rebuje−
me jedného výhercu, ktorého obdarujeme – tentoraz to bude
kni�ka Bla�eny Mikšíkovej „Smieško z 1.A“.

Bla�ena Mikšíková „Smieško z 1.A“ (Mladé Letá 2003)
Ako všetko pekné a príjemné, aj prázdniny urèite mnohým ubehli prirýchlo. Azda s výnimkou malých prváèikov,
preto�e tí ešte nevedia, èi škola bude pre nich hrou, alebo strašiakom, pani uèite¾ka milou druhou mamou,
alebo prísnou okuliarnatou tetou, ktorá nájde aj tú najmenšiu chybièku v zošite. Aby to prváèikovia nemali v
rozhodovaní sa, èi sa im v škole bude páèi� také �a�ké, je tu milá kni�ka básnièiek a veselých prváckych príbe−
hov od B. Mikšíkovej „Smieško z 1.A“. Kým sa váš novopeèený prváèik nauèí èíta� sám, mô�ete ho veselými prí−
behmi Smieška, ktorý je najmä v prvej triede taký prepotrebný a dôle�itý, rozveseli� vy sami. 

„Tienistou stránkou nových kníh je, �e kvôli nim... „ (dokonèenie v tajnièke)

Vysokohorská (od Vysokej hory), Zlatohorská (od Zlatej hory). Len
spomeniem, �e v chotári ešte bola Špicatá hora a Nevolná hora.
Tieto „hory“ to boli všetko vinice. Lamaè bol nimi úplne obkolese−
ný a vinohradníctvo bolo dôle�itou súèas�ou hospodárenia dediny.
Ïalšie mená ulíc sú pôvodnými názvami pozemkov – Segnáre (his−
toricky uvádzané ako Segnare), Zidiny, Lediny, Pod násypom. Od
názvov obcí sú odvodené mená ulíc Hodonínska, Borinská a
Kunerádska. Cesta Na Klanec smeruje k hore Klanec, ulica Pod
Zeèákom vedie pod kopcom Zeèák, Lamaèská cesta je prístupovou
cestou do Lamaèa, Rozálska ulica vedie ku kaplnke sv. Rozálie.
Pôvod názvu ulice Zhorínska mi nie je známy. Povoznícka a
Furmanská ulica naznaèuje, �e pôvodní obyvatelia Lamaèa sa
zaoberali furmanstvom a povozníctvom.
Na sídlisku hlavná Studenohorská ulica doplòuje „−horské“ ulice v
Lamaèi. Podháj je pod naším známym kopcom, ktorý napriek
tomu, �e ja takmer holý, sa volá Háj. Ulica Na barine le�í na mies−
te, v blízkosti ktorého bola moèarina – barina. Dnes je tam celkom
pekné jazierko so �abkami. Krátka Podlesná ulica je pod lesom.
Heyrovského ulica je pomenovaná po prvom nosite¾ovi Nobelovej
ceny v ÈSR (za chémiu), Bakošova ulica nesie meno významného
slovenského literárneho vedca a filozofa. Prof. Havelka bol výz−
namný odborník v stavebníctve a architektúre a profesor Stanek
bol lekár, embryológ a histológ. Po týchto osobnostiach pomeno−
vali Stanekovu a Havelkovu ulicu.
Poznávajme svoje najbli�šie okolie v ktorom �ijeme aj tým, �e
budeme vedie�, aké ulice sú v našej mestskej èasti a ako vznikli ich
názvy, a to nielen bezprostredne tej, na ktorej bývame, ale aj ostat−
ných ulíc Lamaèa. Nech nie sme prekvapení (ako sa mi to u� pár−
krát stalo v Petr�alke), ak sa nás niekto spýta na niektorú ulicu v
Lamaèi a nám jej názov niè nepovie ani po desiatkach rokov, èo tu
bývame.

Cecília Danišová

...ešte k psím výkalom 
Všetky mestské èasti v Bratislave sa zaoberajú problémom psíèká−
rov. Preto správne aj MZ MÈ BA−Lamaè vydalo VZN è. 1/2003 zo
dòa 29.5. t.r. Predpis je však jedna vec a realita úplne iná. Bolo by
zaujímavé zisti� a vedie�, ko¾ko majite¾ov svojich miláèikov vôbec
prihlásilo k evidencii, èi majú evidenèné známky, èi platia povinné
dane. Ko¾kí z nich porušujú pohyb psov len v povolených priesto−
roch. Tých je zrejme podstatná väèšina. No a samostatnou kapito−
lou je dodr�iavanie èistoty verejných priestranstiev. Je smutné, �e
vrecká urèené na psie výkaly zmizli a minuli sa úèinku. Je to vizitka
nás, obyvate¾ov Lamaèa. Vítam nápad, �e majitelia si mô�u
vyzdvihnú� ekologické vrecká na psie exkrementy priamo na MÚ.
Aspoò sa nebudú vyhovára�, �e si nemô�u plni� svoje povinnosti.
Chodím denne po sídlisku a nemal som ani raz to š�astie, aby som
videl psíèkára zbiera� po svojom miláèikovi výkaly a dáva� ich tam,
kam patria. Verte, �e to u� nemô�e by� náhoda. Môj smutný pred−
poklad je, �e mizivé percento psíèkárov dodr�uje nariadenia VZN.
V MÈ Bratislava−Staré Mesto sú zrejme š�astnejší, lebo problém
psích exkrementov zabezpeèuje od 1. augusta spoloènos� VEPOS.
My, v Lamaèi si zrejme musíme zatia¾ pomôc� menej populárnymi
opatreniami. Súèas�ou VZN sú síce aj sankcie, ale som presvedèe−
ný, �e pokia¾ sa nebudú vykonáva� riadne kontroly a vyrubova� sta−
novené pokuty, k náprave nedôjde. A súèasne by sa riešili dve veci.
Pokutami by boli potrestaní neporiadni psíèkári a aspoò trochu by
sa zvýšil rozpoèet našej MÈ. Verte, �e keï budú postihnutí poku−
tou èo i len dvaja−traja majitelia psov, takéto informácie sa šíria
rýchlos�ou zvuku. A väèšia šanca, �e budeme ma� èistejší Lamaè.
Rád by som sa aj v mene ostatných obyvate¾ov sídliska v Lamaèi
dozvedel, aké sú doterajšie poznatky z kontroly psíèkárov u nás.

Peter Malík, Studenohorská 52 

bravo, Smelé mravèeky 
Poèas letných prázdnin sa v MÈ BA − Lamaè uskutoènili 4 tý�dòové
turnusy denných táborov pre deti pod názvom „Smelé mravèeky“.
V tre�om turnuse v priebehu augusta sa ho zúèastnila aj naša 10−
roèná vnuèka Adrianka so svojou kamarátkou 7−roènou Luckou. V
ich skupinke bolo 14 detí vo veku od 5 do 10 rokov, z toho 10 diev−
èat a 4 chlapci. Úèastníkmi boli deti z Lamaèa, ale aj mimo neho.
Podobná štruktúra detí bola vo všetkých tý�dòových pobytoch.
Deti športovali denne v modernej a dobre vybavenej športovej hale
na Barine. Precvièovali si individuálne svoju pohyblivos�, rýchlos�,
zruènos�, ale aj kolektívnu sú�a�ivos� a šikovnos� v loptových
hrách. Zá�itkom pre ne boli originálne zápasy s riadnym d�udis−
tom. Program tábora bol spestrený výletmi do Zoologickej záhra−
dy, na kúpalisko Tehelné pole a na Kaèín. V iných turnusoch zase
absolvovali výlet na hrad Devín, èi plavbu loïou po Dunaji. Denný
program prispôsobovali poèasiu, ale to bolo takmer v�dy perfekt−

ZDRAVOTNÉ OKIENKO
Vzh¾adom na narastajúci poèet zhubných nádorov
sú dôle�ité tzv. preventívne prehliadky. Mali by ich

absolvova� najmä fajèiari, konzumenti tvrdého alkoholu,
pracujúci v škodlivom prostredí, osoby vo veku nad 40
rokov. Prvotné príznaky sú èasto banálne: prú�ok krvi v
slinách, škriabanie v hrdle, pocit cudzieho telesa atï.

Vèasným odhalením ochorenia je mo�né ve¾akrát
zachráni� �ivot pacienta

MUDr. ¼ubomír Cajchan
Súkromná ambulancia pre choroby ušné,

nosové a krèné (ORL)
Rajtákova 17, Bratislava − Lamaè

telefón 0903 176 812 

FARBY LAKY
MIEŠANIE FARIEB NA POÈKANIE

Pondelok − Piatok 7.00 − 18.00
Sobota     7.00 − 12.00

Kempelenova 2

KARLOVA VES
tel./fax: 02/ 6542 1727, parmal@parmal.sk

S týmto vystrihnutým kuponóm získavate
pri jednorazovom nákupe u nás 5% z¾avu

Centrum vzdelávania – Lamaè
organizuje v šk. roku 2003/04 jazykové kurzy

ANGLIÈTINY, NEMÈINY, RUŠTINY
a FRANCÚZŠTINY

pre deti, študentov, dospelých,
zaèiatoèníkov aj pokroèilých.

Kurzy zaèínajú v pondelok 6.X. v kine Lamaè.
Bli�šie informácie: Mgr. Soòa Stušková

0903 433 604.

ZŠ s MŠ na Malokarpatskom námestí
PRÍJME OKAM�ITE

uèite¾a/uèite¾ku anglického jazyka,
prípadne študentov.
tel.: 02/ 6478 0640

M e s t s k á  č a s ť  B A  -  L a m a č  p o n ú k a
P  R  E  N  Á  J  O  M

g a r á ž í  Po d  n á s y p o m  ( p r i  k ú p a l i s k u ) ,
o b j e k t  b ý v a l e j  p o ž i a r n e j  z b r o j n i c e

a  s t a r e j  p o š t y  n a  Vr a n č o v i č o v e j .
B l i ž š i e  i n f o r m á c i e  -  p r e d n o s t a  M Ú .
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E X P R E S I O N I Z M U S V A D A L K Í N T A M H
I N C I D E N T A D V O K Á T I N S I Í A Z A L K A
M A S L I A K T D A K L O B O T D O G N Á K L A D A
U T X E T A L B P E E T Á N I M A L N L V A A I Z R
I E F A I A M T R T A K I T E N E G I O I R S C A I
R L L N M K B U O O B J A V I T E Ľ T C Ô É I Á M S
Ó E Ó I E O Y H D N D P A N A M A A Á V A I C L E T
T G R Š L N R L U Á I Y A K K C Š N A I Ž V A U S O
A E A U O Á O O K Ž K Z N E N M I C J Č M I E G T K
L R B Ž D V K M C Č A A M P E M D D Y E C R R N N R
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A A S O Ú R I F E A A N M K J Í L A D I Č V E T T A
H O R O R O A C Z C I A O T N A Š I N E C V H A E R
E T R E A L I Z M U S V A K Č Í N V O R T A P O Ľ P

8smerovka, hraj −  vyhraj s Lamaèanom 


