
mesaèník o �ivote v Lamaèi, 6. roèník, èíslo 4/2004

Poslanci na koberci
Mgr. Marta Janyšková 
Predsedníèka Komisie pre
šport, kultúru a vo¾ný èas,
èlenka Komisie pre veci
sociálne, zdravotnícke a
bytové, èlenka redakènej
rady Lamaèana
zamestnanie: pedagóg
kontakt: Kultúrne oddelenie
MÚ Lamaè

Vo funkcii predsedníèky Komisie pre šport, kultúru
a vo¾ný èas ste u� druhý rok. Aká je Vaša spolupráca
s príslušným odborom MÚ? Ve¾mi �a�ko sa mi na túto
otázku odpovedá. Keï som zaèínala ako predsedníèka
komisie, mojou tajomníèkou bola p. Mehešová. Naša
spolupráca bola ve¾mi dobrá. Funkcia tajomníka v tejto
komisii je ve¾mi nároèná a širokospektrálna. Vy�aduje si,
aby èlovek pracoval aj mimo svojej pracovnej doby,
v sobotu, v nede¾u. Èasto bez nároku na finanènú odme−
nu. K tejto práci musíte ma� vz�ah. Podstatný je výsledný
efekt, aby sa všetko skonèilo dobre. A tak sa stalo, �e
mnohé akcie, zvláš� v poslednej dobe, som musela pri−
pravi� aj zrealizova� sama, hoci nie som výkonný orgán.
Musím poïakova� najmä niektorým poslancom – kole−
gom v mojej blízkosti, ktorí mi pomohli suplova� prácu,
ktorá nám neprislúcha. Ka�dá práca a spolupráca s ¾uïmi
je �a�ká, potrebná je komunikácia a diskusia o probléme,
preto�e nemému die�a�u ani vlastná matka nerozumie.
Je pod¾a Vás objem financií investovaných do kultúry
a športu v Lamaèi dostatoèný? Sú financie rozdelené
proporène v oblasti kultúry a športu? Peòazí nie je nikdy
dos�. Zatia¾ sa nám však podarilo finanène zabezpeèi�
všetky po�iadavky z oblasti športu i kultúry. Ak by aj nieèo
chýbalo, budeme bojova� a h¾ada� mo�nosti ako peniaze
navàši�. Èo sa týka kultúry a športu je to asi tak napolovi−
cu. Podarilo sa nám otvori� v budove ZŠ na 1. poschodí
“Izbu pána uèite¾a“, ktorú vyu�ívame na rôzne komorné
kultúrne podujatia. Na prízemí ZŠ sme otvorili stálu výsta−
vu „Chy�a starej mamy“, spojenú so „Školou starých rodi−
èov“. Zaèína sa inovova� kni�nica. Pre poboèku „Spolok
vyslú�ilých vojakov v Lamaèi“ h¾adáme vhodné priestory,
kde by mali stálu expozíciu. Finanène tie� prispievame na
inováciu ich Pamätného práporu M. R. Štefánika, èo je pre
Lamaè ve¾mi vzácny exponát. K Rozálskym hodom chystá−
me vyda� poh¾adnicu Lamaèa, príp. aj bulletin o Lamaèi,
ktorý nás zvidite¾ní aj vo svete. Pomohli sme aj otvoreniu
MC Obláèik, ktorého sprevádzkovanie stálo nemalú
finanènú èiastku. Zaèali sme sériu koncertov „Sami sebe“,
kde úèinkujú najmä naši lamaèskí umelci, ïalej Štátne
bábkové divadlo poèas tohto roku 5x navštívi Lamaè a v
kine predvedie program pre najmenších. Populárne sú aj
zájazdy pre seniorov. Tradíciu majú hodnotné Mikulášske
veèery pre deti, Deò matiek, Deò detí. V spolupráci ZŠ
a MŠ organizujeme Dni športu Challenge day, atï.
Vytvorili sme subkomisiu na prípravu koncepcie športu
a obnovy ihrísk. Na obnovu je vyèlenený 1 mil. Sk
a v komisii pracujú odborníci nielen zo športu, ako Ing.
Klementisová, ale aj z oblasti �ivotného prostredia − posla−
nec Ing. Valentoviè, tie� Ing. Mrva.
Sú pod¾a Vás v Lamaèi vytvorené podmienky športovania
pre všetky vekové kategórie? A èo detské ihriská?
Malých detí pribúda. Blysne sa na lepšie èasy? Športové
podmienky v Lamaèi sa pomaly zlepšujú. Deti a �iaci majú
mo�nos� pracova� v rôznych športových kluboch, ktoré
vedú erudovaní a známi športovci. Športuje sa nielen v telo−
cvièniach ale aj v Športovej hale, na futbalovom ihrisku Na
barine. Na školskom dvore to o�ije ešte viac po skonèení 1.
etapy úprav. Dr. Šajben inovuje detské ihrisko pred jeho
tenisovými kurtmi. 1. júna by sme mali otvori� „Detské ihri−
sko a parèík oddychu“ za bývalou MŠ na Malokarpatskom
námestí. Mala by to by� oddychová zóna nielen pre mamiè−
ky s de�mi. Myslím, �e sa teda nielen blýska... 
Zatia¾ sa ani v jednom volebnom období neriešil problém
neexistujúceho kultúrneho stánku v našej MÈ, ...

(pokraèovanie na 2. strane)

Vá�ení spoluobèania,
na úvod mi dovo¾te poïakova� všetkým, ktorí za
posledné obdobie mimoriadnym spôsobom prispeli k
skrášleniu našej MÈ pred ve¾konoènými sviatkami.
Chcem vysoko oceni� najmä prácu spoluobèanov, ktorí
sa zapojili do jarného upratovania a svojím svedomi−
tým prístupom pomohli vyèisti� našu MÈ po zime a
zimnej údr�be. Nebolo to len èistenie komunikácií, ale
aj orezávanie kríkov a drevín, následné drvenie koná−
rov a odvoz tejto biohmoty, ktorej bolo vyše 25 ton. V
takomto rozsahu sa jarné èistenie obce dávno nereali−
zovalo. Som nesmierne rád, �e mnohí z vás si to všim−
li a vyjadrujú vïaku. Verím, �e poriadok si budeme
vá�i�, i keï sa obèas nájdu výnimky.
Ïalej by som osobitne chcel poïakova� všetkým èlenom
volebných a referendových komisií, spolupracovníkom
MÚ, ako aj zamestnancom našej ZŠ, ktorí sa podie¾ali na
príprave, organizácii, zabezpeèení a priebehu volieb a
referenda. Za hladkým a bezproblémovým priebehom sa
skrýva nenápadná, tichá, avšak poctivá a obetavá práca,
ktorú mnohí nevidia a èasto ani netušia, ko¾ko námahy
stojí, aby všetko prebehlo bez problémov. 
V minulom èísle Lamaèana sa v pravidelnom rozhovore s
poslancom pán Mgr. Ing. Radoslav Olekšák na viacerých
miestach svojimi vyjadreniami sna�il navodi� atmosféru
neschopnosti starostu a nevýkonnosti miestneho úradu.
Nechcem týmto výpadom proti mojej osobe venova� prí−
liš ve¾a priestoru, lebo Lamaèana na to nepova�ujem za
vhodné miesto. Moja reakcia je jednoznaèná: nie je
pravda, èo pán poslanec vo svojom èlánku prezentoval a
sú za tým iné ciele a ambície. Tí, ktorí ma poznajú, vedia
�e mojou prioritou je vybavi� veci èo najúspornejšie a
najlepšie z poh¾adu obce. Chcem naïalej pracova� v pro−
spech Lamaèa, nespolieham sa pritom len na svoje
schopnosti, ale v�dy som za spoluprácu, lebo ve¾ké diela
sa nedajú zrealizova� individuálne. Na svojom poste som
odkázaný na aktívnu spoluprácu s poslancami. 
Pri otvorení nového Tesco–Lamaè sa rozprúdila prudká

debata o tom, �e je potrebné presmerova� cez TESCO
autobus è. 30 a nie è. 63. Po zlo�itých rokovaniach a
zdôvodneniach vám musím oznámi�, �e prijaté riešenie
bolo výsledkom viacerých kompromisov a nie je jedno−
duché ho zmeni�. Na autobus è. 63 prispieva jednak
Tesco na Zlatých pieskoch, ako aj nové Tesco−Lamaè.
Pokia¾ by sme zasiahli a usilovali o zmenu, stalo by sa to,
èo by si prialo ve¾mi málo Lamaèanov − autobus è. 63 by
prestal by� celodenným a tie� víkendovým spojom, èím
by sme cez deò a víkend stratili spoj pod Hlavnú stanicu.
To si urèite nikto ne�elá. Nevýhodou ostane, �e oby−
vatelia starého Lamaèa (zastávka Segnáre) budú
musie� prestupova� na zastávke pri �elezniènej stanici
Lamaè zo 63−ky na 30−ku. Je to nepríjemné, ale nie
katastrofálne. Zároveò sa rokuje o obnovení zastávky
autobusov na hlavnej ceste pri Tescu, ktorá by tento
problém v podstate vyriešila. Riešenie bude pod¾a prí−
s¾ubu zrejmé asi do mesiaca. Všetkým, ktorí si to pred−
stavovali jednoduchšie a rýchlejšie sa ospravedlòujem,
ale nie je všetko v mojich rukách.
Problém oh¾adne nákladných aut jazdiacich z betonár−
ky z rozostavanej nemocnice by mal by� za�ehnaný do
4.5.2004. Verím, �e nebude potrebné pristúpi� k radi−
kálnym riešeniam, lebo mnohí obyvatelia sú z tohto
stavu ve¾mi znepokojení.
V máji sa uskutoèní májová veselica v našej ZŠ s prio−
ritným zámerom finanène podpori� našu školu. Na
tomto mieste si pripomenieme i naše zaèlenenie do
EÚ. Verím, �e tak ako na jeseò, aj teraz sa nám táto
akcia podarí a u� dnes sa teším na vašu hojnú úèas�.
Na stretnutia s vami sa teší 

Peter Šramko, váš starosta 

P.S. V minulomesaènom príspevku „zaúradoval“ malý
škriatok. Celkový poèet daòových výmerov je 3083 a
nie  9083, ako bolo omylom napísané. Za chybu sa
ospravedlòujem.

Prístup k finanèným prostriedkom zo štrukturálnych
fondov EÚ na prípravu a realizáciu projektov je pre MÈ
Bratislava−Lamaè do roku 2006 uzavretý. Rozhodlo tak
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré je
riadiacim orgánom zodpovedným za štrukturálnu poli−
tiku v Slovenskej republike. 
Na rozdiel od bratislavských mestských èastí Èuòovo,
Jarovce, Rusovce, Záhorská Bystrica a Vajnory bola
naša MÈ na základe špecifických kritérií a vybraných
ekonomických a štatistických ukazovate¾ov zadelená
medzi oblasti, pre ktoré je urèená iba podpora ¾ud−
ských zdrojov s dôrazom na adaptáciu a modernizáciu
systému zamestnanosti, vzdelávania, odborného výcvi−
ku a vzdelávacích programov. 
Istou mo�nos�ou je program cezhraniènej spolupráce
nazývaný INTERREG III. 
Aj napriek negatívnym výsledkom svojho úsilia má MÈ
Lamaè naïalej snahu získa� granty na dobudovanie
infraštruktúry a rekonštrukciu Vranèovièovej ulice ako
ústredného priestoru pamiatkovej zóny. 
Na jeseò 2003 jednala naša MÈ vo veci získania dotá−
cie v rámci programu Grantová schéma miest. a regio−
nálneho rozvoja (ïalej len GSMRR). Podnetom bola
informácia od zástupcu riadiaceho orgánu GSMRR, �e
sme oprávnení sa o takýto grant uchádza�. 
Minimálna výška grantu 50 000 EUR (cca. 2 050 000
SK) tvorila 75 % oprávnených nákladov s tým, �e MÈ

mala financova� zvyšných 25 %, èo èinilo 16 670 EUR
(cca. 680 000 SK). Pre prípad úspechu bola operatívne
v rozpoète vyèlenená daná finanèná èiastka, nako¾ko v
tých mesiacoch sa tvoril rozpoèet pre rok 2004. 
V nasledujúcom období sa na miestnom úrade roz−
behli prípravné práce pre vyplnenie �iadosti o grant s
termínom odovzdania 27.11.2003. Uskutoènilo sa
stretnutie „pracovnej skupiny“, pozostávajúcej z èle−
nov Komisie výstavby a regionálneho rozvoja, s cie¾om
konkretizova� zámery, zostavi� špecifikáciu prác a
predbe�nú kalkuláciu nákladov na jednotlivé predpro−
jektové a projektové práce. 
Na podnet zástupcu firmy, ktorú sme oslovili za úèe−
lom pomoci pri vypracúvaní �iadosti, navštívil starosta
osobne Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
so zámerom overi� informácie o mo�nosti èerpania
grantu. �ia¾, ukázalo sa, �e naša mestská èas� skutoè−
ne nie je oprávnená èerpa� grant. 
Záverom mo�no vyslovi� �elanie, �e riadiaci orgán,
zodpovedný za realizáciu štrukturálnej politiky v
Slovenskej republike, prehodnotí ekonomické a štatis−
tické ukazovatele a zaradí Lamaè ako najmenšiu mest−
skú èas� Bratislavy s nízkym HDP do inej kategórie. Do
roku 2006 nám však budú mnohé z programov sprís−
tupòujúcich fondy EÚ uzavreté. 

Katarína Ponièanová
Oddelenie územného rozvoja a dopravy

V druhej polovici 15. storoèia Bratislava a aj územie
dnešného Lamaèa, ktorý bol v tom èase u� jej neoddeli−
te¾nou súèas�ou, zaznamenali ve¾ké zmeny. Krá¾ Ján
Huòady−Turkobijca po ve¾kom ví�azstve nad Turkami pri
Belehrade roku 1456 do tý�dòa po bitke zomrel a jeho

nástupcu, 14. roèného Ladislava V. nik nerešpektoval.
Hoci na papieri vládol od roku 1453, skutoènú vládu
prevzal a� po smrti Jána Huòadyho v roku 1456 a vládol
iba rok, do roku 1457. Po òom prišiel pre Bratislavu sláv−
ny panovník Matej Korvín, ... (pokraèovanie na 2. strane)

Eurofondy a MÈ Bratislava−Lamaè

Èriepky z histórie Lamaèa



(Èriepky z histórie Lamaèa, pokraèovanie) ... ktorý tu dal
zriadi� prvú univerzitu na východe Strednej Európy −
Academiu Istropolitanu. Spory so š¾achtou, boj o moc
mu strpèovali �ivot. Do jeho panovania zasahovali
mnohí, ale on si svoje pozície uhájil. V tom èase sa meni−
lo aj okolie Bratislavy. Zanikli mnohé dediny ako celky a
postupne sa stali iba po¾nohospodárskou, vinohradníc−
kou a sadovou pôdou, s minimálnym poètom obyvate¾−
stva. V tom èase sa strácajú aj presnejšie správy o dedi−

ne Blumenau, ktorej chotár bol aj na území dnešného
Lamaèa.                                                                       
Z májových zvykov v minulosti sa v Lamaèi zachovávalo
stavanie mája pred richtárov dom, pred faru a neskôr
pred kultúrne centrum. Ak postavili máj pred dom diev−
ky, povinnos�ou gazdu bolo da� mládencom demi�ón
vína.

Gabriela Škorvanková, historièka

Poslanecké dni
Pravidelné stretnutia, konzultácie a rozhovory s poslan−
cami bývajú v�dy v posledný pondelok príslušného
mesiaca. Stretnutia sa konajú v zasadaèke Miestneho
úradu na Heyrovského 2. K dispozícii sú v�dy dvaja pos−
lanci Miestneho zastupite¾stva. V pondelok 31. mája
2004 od 16.00 do 17.00 hod. sa na vás tešia:
RNDr. Dušan Akantis
èlen Komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej
politiky; èlen Komisie verejného poriadku, �ivotného
prostredia a bezpeènosti 
Ján Daniš
predseda Komisie podnikate¾ských aktivít, cestovného
ruchu a dopravy; èlen Komisie výstavby, územného roz−
voja a regionálnej politiky

Ve¾konoèné tvorivé dielne
Aj deti v materskej a základnej škole si pripomenuli ve¾−
konoèné tradície. Vyuèujúci zorganizovali tvorivé dielne
pre deti a ich rodièov. Uèili sa zdobi� ve¾konoèné vajíèka
rôznymi technikami a vytvára� rôzne ozdoby. Chlapci,
ale aj niektoré dievèatá sa nauèili plies� korbáèe z vàbo−
vého prútia. Tí maškrtnejší si mohli upiec�, vyzdobi� a
nakoniec aj zjes� koláèiky. V základnej škole sa organizo−
vala akcia na podporu sú�a�e Komunitnej nadácie.

Vyzbieralo sa 2.150 Sk, za ktoré ïakujeme. Atmosféra
bola výborná, niektorým sa ani o ôsmej hodine veèer
nechcelo odís� domov. U� teraz sa tešíme na budúci rok.
13. mája o 17.00 hod. vás pozývame na vystúpenie detí
ku Dòu matiek, ktoré sa za priaznivého poèasia bude
kona� na Malokarpatskom námestí. V prípade zlého
poèasia sa program uskutoèní v kine Lamaè. Všetkých
srdeène pozývame.

Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

(Poslanci na koberci, pokraèovanie)... všetky ostatné
MÈ ho majú. Hodláte v tomto smere vyvinú� iniciatívu?
Èo trebárs s málo vyu�itým kinom? Postavi� nový kultúrny
stánok v Lamaèi by stálo nemalý peniaz, ktorý MÈ nemá.
Zatia¾ sú tu iné, roky nedoriešené problémy, ktoré sú dôle�i−
tejšie, napr. kanalizácia v starom Lamaèi. Jestvujúce kino by
bolo potrebné zrekonštruova� a v maximálnej miere udr�ia−
va�. Keï som nastúpila do funkcie, zaèali sme usporadúva�
ve¾mi hodnotné koncerty svetskej hudby v kostole sv.
Margity. Kostol má dostatoèné priestory pre divákov
a poslucháèov, má vynikajúcu akustiku. Veï všade vo svete
sa v menších mesteèkách priestory kostola vyu�ívajú aj na
svetské koncerty. Nemô�em poveda�, �e by kino bolo málo
vyu�ité. Uskutoèòujú sa v òom tie� koncerty, stretnutia
dôchodcov, prezentaèné akcie firiem, sú tam vyèlenené prie−
story na celoroèné jazykové kurzy, autoškola a mno�stvo
iných akcií. Ka�dú druhú sobotu sa v kine premieta, aj keï je
táto zále�itos� èasto stratová, z dôvodu nízkej návštevnosti. 
Aký je Váš názor na zapájanie sa širokej lamaèskej verej−
nosti do športových a kultúrnych akcií? Èím mo�no ¾udí
motivova�, pritiahnu�? Tak, ako chválim lamaèské detské
talenty a ich výtvarný a písomný prejav, športovcov, musím
poveda�, �e kým som nedostala poslanecký mandát, ani som
nevedela, ko¾ko je tu šikovných a múdrych Lamaèanov.
Niektorí sú známi viac vo svete ako u nás. A ja sa sna�ím zvi−
dite¾ni� ich aj tu. Èlovek si musí nájs� èas na šport, kultúru
ale aj zábavu. A my sa vieme bavi�. Po úspešnej minuloroè−
nej hodovej zábave chystáme teraz 29. mája v spolupráci so
ZŠ a MŠ majáles v priestoroch školy pod názvom „Pomô�me
škole“, na ktorý vás všetkých srdeène pozývam. 
Mô�eme èaka� v tomto roku v Lamaèi nejaký zvláš�
pekný a prí�a�livý kultúrny èi športový poèin? Ka�dý kul−
túrny a športový poèin je zvláštny, nieèím zaujímavý a neo−
pakovate¾ný. Len si treba vybra� to, èo nás zaujíma a vedie�
to precíti� a oceni�. Najlepšie pre umelca alebo športovca je
plná sála, èi plné ihrisko a potlesk.

rozprávala sa Cecília Danišová

Milí Lamaèania, hlási sa vám najmladšia generácia – deti
z MŠ Heyrovského 4. Chceme sa vám predstavi�. V MŠ sú
štyri triedy, pomenované pod¾a kvietkov od najmenších
detí po predškolákov: Fialky, Púpavky, Zvonèeky a
Margarétky. Sme v krásnom prostredí, ktoré nám vytvá−
rajú uèite¾ky a tety, ktoré tu pracujú a zopár rodièov,
ktorí prispievajú ako sponzori. Okrem programu, ktorý
by sme mali zvládnu�, máme aj rôzne akcie ako naprí−
klad fašiangový karneval, karneval k MDD, bábkové
divadlo a pod. Zvládnu� taký plavecký výcvik znamená
nabra� odvahu. Je to pre nás ve¾mi dôle�ité. Uèíme sa aj
narába� s poèítaèom, ktorý sme dostali od sponzora, aby
sme sa vo svete nestratili. V našej MŠ (je to náš druhý
domov) sa nám páèi a tešíme sa, keï sa ka�dý deò spolu
stretneme. Bo�ena Pikulíková, uèite¾ka v MŠ

História a súèasnos� bedmintonu v Lamaèi
História bedmintonu v Lamaèi sa zaèína v roku 1977,
súèasne s otvorením novej školy. Odvtedy nepretr�ite
prebieha príprava detí v krú�koch pod vedením trénerov
TJ Spoje Bratislava v telocvièniach obidvoch škôl
v Lamaèi. Záujem detí je ve¾ký. Najvhodnejší vek kedy
zaèa� prácu s de�mi je 9–10 rokov. Dušou bedmintono−
vého športu v Lamaèi je od zaèiatku pán Filip Guldan,

dlhoroèný hráè, tréner, rozhodca a funkcionár. S pomo−
cou ïalších trénerov sa venuje našim de�om a vyh¾adáva
talenty. Za uplynulých 27 rokov vychovali mno�stvo
úspešných športovcov. Tí najlepší majú mo�nos� pokra−
èova� v TJ Spoje Bratislava, ktorá je úèastníkom I. celo−
štátnej ligy. 

V doterajšej histórii u� 11 Lamaèanov dosiahlo tituly
majstrov SR v rôznych vekových kategóriách. Najlepšími
boli Šulko, Kousalová, Kitt, Jánoš, Stuška.
Najúspešnejší z nich Marian Šulko získal 16 majstrov−
ských titulov a reprezentuje Slovensko aj v zahranièí.
V súèasnosti tvorí mláde�nícku základòu bedmintonu
v Lamaèi 40 detí. Najlepšími z nich v tomto školskom
roku sú �iaci Poláková, Martišová, Kleèková
a Vachálek. Všetci štyria boli súèas�ou zmiešaného dru�−
stva starších �iakov, ktoré z 26 úèastníkov z celého
Slovenska obsadilo nedávno vo finálovom turnaji
v Bratislave 4. miesto. 
Športovú èinnos� bedmintonistov podporuje vedenie ZŠ
na Malokarpatskom námestí a OA Liberta za pomoci
Miestneho úradu Lamaè. Nevýhodou je, �e sú�a�e sa
nemô�u kona� v Lamaèi, preto�e ani jedna z telocvièní
nespåòa kritériá regulárnosti. Nepodarilo sa zariadi� ani
tréningy v Športovej hale na Barine. Takto naše deti
musia chodi� na sú�a�e a� do športovej haly TJ Spoje
v Podunajských Biskupiciach. Vïaka obetavosti tréne−
rov, vedenia škôl, miestneho úradu, ale najmä
samotných detí, bedminton bol a je v Lamaèi ve¾mi
úspešným športom s vynikajúcimi výsledkami.
Výsledky a informácie o lamaèskom bedmintone nájdete
priebe�ne v športovej èasti lamaèskej internetovej strán−
ky. Ïalší záujemcovia o bedminton v Lamaèi sa mô�u
prihlási� priamo v telocvièni ZŠ u p. Guldana, v�dy pon−
delok a stredu o 15. hod. 

Peter  Malík

V predminulom Lamaèanovi sme vypísali sú�a� o najkraj−
ší balkón. Naozaj, lamaèské balkóny sú v lete preva�ne
plné kvetín a tak sú sivé paneláky hneï krajšie. Nedá sa
to poveda� o všetkých sídliskách v Bratislave. Len�e – nie−
len balkóny sú tu, aby krášlili �ivotné prostredie. Sú tu aj
predzáhradky, priestory za domami, lúky medzi doma−
mi, okolie verejných budov a komunikácií. A tu je to s
èistotou všelijaké. Keï sme boli prednedávnom v
Kanade, boli sme v dobrom šokovaní – èistotou. Naozaj
všade. V mesteèku, kde sme bývali a ktoré je súèas�ou
ve¾kého mesta (ako je Lamaè èas�ou Bratislavy) boli len
rodinné domy a okolo všade tráva a kvety. Ak by v tráve
rástla burina, sused by vás upozornil, �e si trávnik máte
vyèisti�. Aj všetky ostatné priestory v mesteèku, ako aj
medzi ním a ve¾kým mestom, boli udr�iavané a vysade−
né kvetmi. Podobne opisovali situáciu naši známi z
Ameriky. Ak si vèas nepokosíte trávnik pri dome, pokosí
vám ho mesto a pošle vám úèet. Èudujeme sa, �e si
cudzinci všímajú a aj nám hovoria, �e máme pri obyd−
liach špinu a burinu?
Udr�iava� èistotu okolo domu je predovšetkým vecou
jeho obyvate¾ov. O ostatné priestranstvá sa má stara�
obec (resp. jej èasti). Ka�dý kúsok má ma� niekto na sta−
rosti a pravidelne ho èisti�. Jednorazové brigády nesta−
èia. A samozrejme, kontrolova� a v prípade neporiadku
aj sankcionova�. Na to máme samosprávu. Asi tak to
funguje v mestách a krajinách, kde je evidentne èistejšie
ako u nás. Na èistenie sú síce stroje, ale je plno miest,

kde to musí urobi� ¾udská ruka (rôzne zákutia, schody,
zastávky MHD, okolie budov, chodníky atï.). Kde sú
èasy, keï po meste chodili smetiari s vozíkom a metlou
a mali denne na starosti èistenie istého úseku chodníkov. 
Keï bol primátorom mesta p. Moravèík, zaèalo sa èisti�
okolie výpadoviek z Bratislavy. Odvtedy sa to robí pravi−
delne, èo je aj vidie�. Bolo by nemo�né nájs� ¾udí na
podobnú èinnos� aj v našej MÈ? Èo na to odbor �P MÚ?
Nech má ka�dý kúsok zeme niekto na starosti a strá�i
jeho èistotu. Len pokosi� lúky v strede sídliska nestaèí.
Nieèo sa u� aj zaèalo robi�, napr. vyèistenie ulíc od stá−
roèného nánosu, ale je ešte ve¾a miest, ktoré pôsobia
ako smetiská (školský dvor, priestor za Remou, okolie
verejných budov a pod.).
Mali by sme si všíma�, èo sa okolo nás deje. Ka�dého
nemô�e sledova� polícia, ani pracovníci MÚ, ale ka�dý
mô�e upozorni� spoluobèana, ak robí neporiadok, resp.
nástoji� na MÚ, aby poriadok zabezpeèil. Inak asi nedo−
siahneme, aby naša MÈ vyzerala inak ako teraz. Nielen
nedostatok informaèných technológií nás odde¾uje od
ostatného sveta. Nezabudnem na pocity pri návrate z
Kanady – na ka�dom kroku neporiadok a špina... A to
bolo len po pár tý�dòoch. Ako to potom vníma ten, kto
stále �ije v inom, èistom prostredí?
Ak sa však ka�dý bude sna�i� nielen o èistotu za dverami
svojho bytu, ale i domu, jeho okolia a verejných prie−
stranstiev, verím, �e náprava musí prís�.

Cecília Danišová

Balkóny to nezachránia

Naši najmenší obyvatelia



MMaammaa
Mama moja milovaná,

môjmu srdcu najbližšia,
bola si mi odpradávna

priateľka najlepšia.
Už som dávno

vyrástol
a od srdca som ti

odrástol,
no miesto mi v ňom

nechaj
a istotu mi ponechaj.

Rád sa tam vždy vrátim
a všetko ti odplatím.

(Martin Rusňák, 8. A)

Ktorý balkón bude najkrajší?
Redakèná rada èasopisu Lamaèan spolu s miestnym úradom
vyhlasuje sú�a� o najkrajší balkón tohto leta. Po vyhodnotení
odbornou komisiou traja výhercovia získajú finanènú odmenu −
prvé miesto 3000 Sk,
druhé 2000 Sk a maji−
te¾ balkóna, ktorý sa
umiestni na tre�om
mieste, získa 1000 Sk.
Sú�a� vyhodnotíme v
októbrovom èísle La−
maèana spolu s uverej−
nením fotografií naj−
krajších balkónov.

Júlia Ondrišová
predsedníèka redakènej rady Lamaèana

Ochrana lesov pred po�iarmi
Právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba na úèely pred−
chádzania vzniku po�iarov je v zmysle § 4 písm. b) zákona è.
314/2001 Z. z. o ochrane pred po�iarmi povinná zabezpeèi�
plnenie opatrení na ochranu pred po�iarmi na miestach so zvý−
šeným nebezpeèenstvom vzniku po�iaru, pri èinnostiach spoje−
ných so zvýšeným nebezpeèenstvom vzniku po�iaru alebo v
èase zvýšeného nebezpeèenstva vzniku po�iaru, ako aj opatre−
nia na zabezpeèenie ochrany pred po�iarmi pri podujatiach, na
ktorých sa zúèastòuje väèší poèet osôb. Príslušné opatrenia sú
rozpracované vo vyhláške Ministerstva vnútra SR è. 121/2002 Z.
z. o po�iarnej prevencii.
Na príprave a realizácii všetkých prijatých a ulo�ených protipo−
�iarnych opatrení, zameraných na ochranu lesov pred po�iarmi
tak, aby bola zabezpeèená ich èo najvyššia efektívnos� a úèin−
nos�, sa musia podie¾a� všetky zainteresované zlo�ky, t.j. vlast−
níci, správcovia a u�ívatelia lesov v úzkej spolupráci a súèinnos−
ti s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, Dobrovo¾nou
po�iarnou ochranou SR, ako aj s ïalšími spoloèenskými a záuj−
movými zdru�eniami, ktoré vyvíjajú svoje aktivity a èinnosti v
lese a smerom k prírode. 
Na dôsledné zabezpeèenie ochrany lesov pred po�iarmi je pot−
rebná realizácia opatrení, s ktorými sa mô�ete podrobne
zoznámi� na výveske MÚ v Lamaèi.

Milí Lamaèania,
urèite ste si všimli, �e v posledných èís−
lach Lamaèana uverejòujeme básnické a
výtvarné dielka našich detí. Sami vidíte,
�e sa mô�eme chváli� obrovským mno�−
stvom talentov. Tentoraz sme sa roz−
hodli našim mladým umelcom
venova� viac priestoru, veï aj
Deò matiek, nie je hocijaký
obyèajný sviatok.
Matka je ve¾ký dar, ktorý sme
dostali do vienka u� pri naro−
dení. Jej oèi, srdce, ruky a
celé telo sú schopné roz−
dáva� nám rados�, úte−
chu i teplo. Ako sa s
touto témou popasovali
naši mladí umelci, posúï−
te sami.

Musím pochváli� všetkých �iakov a deti,
ktoré prispeli, ale bolo ich to¾ko, �e by

sme z ich prác mohli zostavi� celú knihu.
Niektoré z básní si budeme môc� vypoèu�

aj na oslave v lamaèskom kine, ktorú pri
tejto príle�itosti poriada MÚ alebo na

vystúpení �iakov ZŠ s MŠ. 
Milé deti, ïakujem vám za všetky mamy,

preto�e ony nie sú v�dy dostatoène doce−
nené a chcem vám ešte pripomenú�, aby
ste nikdy nezabudli na text starej básne:

Sú milióny hviezd na nebi / sú milióny
vtákov v povetrí / sú milióny kvetov na

zemi / ale len jedna jediná je tvoja mama.
A preto nezabudni ju v jej sviatok silnejšie

obja� a poveda� to èarovné slovo:
Ïakujem, mama!

Zostavila Marta Janyšková

MájoMájový majáles v Lamačivý majáles v Lamači
„poď„poďme sa zabame sa zabaviť a pomôcť šviť a pomôcť škkole“ole“

sobosobotta 29. máj 200a 29. máj 2004, 14, 19.009.00
ZŠ s MŠ na Malokarpatskom námestí. V cene vstupenky

199,- Sk je zahrnutá živá hudba a večera, pripravená je ponuka
nápojov za ľudové ceny a atraktívne výhry v polnočnej tombole

vstupenky si môžete kúpiť v Miestnej knižnici
na Malokarpatskom nám. u pani Janžovej

v otváracích hodinách
kkomomplepletný výťtný výť ažok osažok os táva na účttáva na účt e še š kkolyoly

srsr dečne vás pozývame a tdečne vás pozývame a tešíme sa na vás!ešíme sa na vás!
Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry a voľného času

Miestny úrad mestskej časti BA–Lamač
Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry a voľného času

vvás srás srdečne pozývdečne pozýva na:a na:
----------------------------------------------------------------------------------------

slávnosslávnostné posedenie pri príletné posedenie pri príle žitžitosostiti
D Ň A  M AD Ň A  M AT I E KT I E K

vvo šo štvrtvr ttok 6. mája 200ok 6. mája 2004 o 14 o 177.00.00

v kinosále na Malokarpatskom námestí
sa mamičkám prihovorí starosta,

v kultúrnom programe vystúpi
spevácky zbor Nevädza

a deti našej školy

----------------------------------------------------------------------------------------
ďďalší celodenný poznávalší celodenný poznávacíací

zájazd pre seniorozájazd pre seniorovv
sobosobotta 1a 15. mája 2005. mája 20044

tterermálne kúpalismálne kúpaliskko Po Podhájsodhájskkaa
sskkalné obalné obydlia Brydlia Brhlohlovvcece

ararboréborétum Ttum Tesáresársskke Mlyňane Mlyňanyy

prihlásiť sa môžete na miestnom úrade
v úradných hodinách na č. dverí 3.b

do utorka 11. mája, poplatok: 50,- Sk

VVďďaakkaa  zzaa  mmaammuu
Ďakujem, Bože, za moju mamu,

ktorá ma nenechá v staros-
tiach samú.

I keď ma
pokarhá

vie ma aj pochváliť,
často mi pomáha

s cudzím sa zoznámiť.
Preto nech ostane dlho

mi zdravá,
bo by som vrátiť jej

všetko raz rada.
(Romana Šťastná, 9. A)

MMaammaa
Maminu mám veľmi rada. Odmalička ma vychovávala

len ona, lebo som nemala otca. S mamou som vždy
bola šťastná. Moja mamina je v mojom živote veľmi
dôležitá a neviem si predstaviť život bez nej. Vždy,

keď som ju potrebovala, vždy mi pomohla a vypočula
si ma. Každé dieťa potre-
buje najviac mamu. Keď
som bola malá, vždy som

sa s maminou dobre
zabavila. Neviem ako by

to bolo, keby som nemala
mamu. Každá mama je
veľmi pracovitá a snaží

sa svojim deťom dať všet-
ko, čo môže. Najviac im

môže dať svojej lásky.
Niet nad maminu lásku.

(Kristína Jamrichová, 8. A)

MMaammaa  jjee  mmoojjee  ššťťaassttiiee..
Vždy bola so mnou.

Smeje sa so mnou i plače.
Stála pri mne v chorobe,
no raz to už tak nebude.

Raz, keď mi odíde.
Aspoň sa jej poďakuj,

vyslov jej aspoň malú vďaku,
za to, čo pre teba urobila,

za to, že ťa vychovala.
(Ivana Pšenčíková, 8. A)

MMaammaa  jjee  ssllnnkkoo
Mama je slnko na oblohe,

ktoré svieti 
a usmieva sa

na všetky deti.

Každé dieťa
jej úsmev opätuje

a je šťastné,
že s ňou žije.

(Nikol Redechová, 5. A)

Miška Luknárová, 6.B

Vikinka Macháčková,

6. rokov

Eva Masaryková, 6.A

Martin Pravda, 6.A

Alena Horváthová, 6. A

Andrej Čanecký, 6.A



•• cceelloorrooèènnáá  zzddrraavvoottnnáá  ssttaarroossttlliivvooss��
•• pprreevveennttíívvnnyy  pprrooggrraamm

•• mmaammooggrraaffiicckkéé  vvyyššeettrreenniiee

SSeekkcciiaa  ddoossppeellýýcchh  kklliieennttoovv::
Cesta mláde�e 1, 831 01 Bratislava

tel./fax: 02/5935 1383, mobil: 0907 737 798

SSeekkcciiaa  ddeettsskkýýcchh  kklliieennttoovv::
Limbová 1, 833 40 Bratislava

tel: 02/5477 4966, mobil: 0907 749 525

e-mail: info@topmed.sk,     www.topmed.sk

stránkové hodiny na MÚ
www.lamac.sk starosta@lamac.sk
pondelok 10.00–12.00 h  13.00–17.00 h
streda 07.30–12.00 h  13.00–16.30 h
štvrtok 08.00–11.00 h
utorok, piatok nestránkové dni

sponzorský úèet VÚB BA, è.ú.: 353024−032/0200

mesaèník samosprávy mestskej èasti Bratislava−Lamaè
ZZooddppoovveeddnnáá  rreeddaakkttoorrkkaa  Mgr. Miriam Vojteková (tel. 6478 0065, mob. 0903 388 851, miriamv@nextra.sk), rreeddaakkèènnúú  rraadduu vedie jej predsedníèka JUDr. Júlia Ondrišová,
kkoorreekkttúúrryy  Mgr. Miriam Vojteková, Ing. Cecília Danišová, aaddrreessaa  rreeddaakkcciiee  MÚ Heyrovského 2, 841 03 Bratislava, ggrraaffiikkaa  &&  DDTTPP,,  ddiissttrriibbúúcciiaa FUXO, Rajtákova 58, Lamaè,
tel.: 02/ 6453 1371, 0905 55 36 99, ttllaaèè  NEUMAHR Tlaèiareò s.r.o., Mlynská dolina 5, 841 05 Bratislava, tel.: 02/ 54 777 850, nnáákkllaadd  4.000 ks, ddoo  ttllaaèèee  zzaaddaannéé
29.3.2004, rreeggiissttrraaèènnéé  èè.. OÚ BA IV 1/99. RReeddaakkcciiaa  ssii  vvyyhhrraaddzzuujjee  pprráávvoo  nnaa  oopprraavvuu  jjaazzyykkoovvýýcchh,,  ggrraammaattiicckkýýcchh  aa  ššttyylliissttiicckkýýcchh  cchhýýbb  vv  ddooddaannýýcchh  pprrííssppeevvkkoocchh..  ZZáárroovveeòò  nneezzoodd−−
ppoovveeddáá  zzaa  oobbssaahhoovvúú  ssttrráánnkkuu  èèlláánnkkoovv  aa  ssttaannoovviisskkoo  rreeddaakkcciiee  ssaa  nneemmuussíí  zzhhooddoovvaa��  ss  uuvveerreejjnneennýýmmii  pprrííssppeevvkkaammii..  NNeevvyy�� iiaaddaannéé  rruukkooppiissyy  aa  ffoottooggrraaffiiee  nneevvrraacciiaammee..  NNEEPPRREEDDAAJJNNÉÉ

Miestna kni�nica sídli v budove ZŠ s MŠ
na Malokarpatskom nám. a otvorené má takto:

pondelok, streda 13,00 – 19,00 hod.
utorok, štvrtok 13,00 – 16,00 hod.

Doprava k novému Tescu
Na miestny úrad bol zaslaný list obyvate¾ov Lamaèa adresovaný
obchodnému domu Tesco – Hypermarket, Lamaèská cesta 1/c –
„Doprava k Tesco“. Obyvatelia sa obracajú na obchodnú spo−
loènos� so �iados�ou o zriadenie priameho autobusového spo−
jenia od zastávky Segnáre k Tescu, nako¾ko obyvatelia z ulíc v
okolí Segnárov a pod Zeèákom musia prestupova�. Na liste je
podpísaných 23 obèanov a bol zaslaný Dopravnému podniku
mesta Bratislavy, Miestnemu zastupite¾stvu mestskej èasti
Bratislava−Lamaè, niektorým poslancom a redakènej rade èaso−
pisu Lamaèan.

redakèná rada èasopisu Lamaèan

Oprava 
Milí èitatelia, v minulom Lamaèanovi zaúradoval tlaèiarenský
škriatok a v èlánku, venovanému civilnej obrane sme uviedli
nesprávne tel. èíslo na Mestskú políciu v Dúbravke na
Saratovskej ulici. Správne tel. èíslo: 02/64 53 43 51.  Ospravedl−
òujeme sa a ïakujeme za porozumenie. −red−

NNaaššii  aapprríílloovvíí  jjuubbiillaannttii
Krásne �ivotné jubileum oslávili Lamaèania:

Mihalèáková Zdeòka, Beneš Július,

Masler Ladislav, Hanko Jozef, Stejskalová

Júlia – 80 rokov; Kestnerová Helena,

Hrtková Emília – 90 rokov; Garajová

Katarína, Adámeková Otília – 91 rokov;

Hympán Jaroslav – 92 rokov; Hlubiková

Mária – 93 rokov.

NNaaššii  mmáájjoovvíí  jjuubbiillaannttii
Krásne �ivotné jubileum oslávia Lamaèania:

Haramiová O¾ga, Petrahnová Ernestína,

Haraslínová Zdenka, Šmahelová ¼udmila,

Karabová Veronika, Vavrovièová Matilda,

Zajacová Edita, Hrubíková Irena – 75

rokov; Herchel Róbert, Gondová Berta,

Ambruš Jozef, Bahidská Katarína,

Gibalová Viera – 80 rokov; Brutenièová

Jozefína, Štyndlová O¾ga – 85 rokov;

Budaèová Agneša, Moravèíková ¼udmila –

90 rokov; Gregorovièová Berta – 93 rokov.

ÚÚpprriimmnnee  bbllaahhoo��eelláámmee

kino LAMAÈ − máj 2004
Sobota 1.5.2004
Krá¾ zlodejov
(koprodukcia SR, ÈR, Nemecko)
dráma, 18.00 a 20.00 hod., 65,− Sk

Sobota 15.5.2004
Pekné svinstvo, (VB)
triler o obchode s ¾udskými orgánmi,
18.00 a 20.00 hod., 85,− Sk

Sobota 29.5.2004
Gothika, (USA)
psychotriler,
18.00 a 20.00 hod., 70,− Sk

Tip na vo¾ný èas 
Slovenská národná galéria otvorila 29. apríla v Esterházyho
paláci výstavu Ladislava Mednyánszkého (+1852 Beckov

− †1919 Viedeò). Patril k najvý−
znamnejším autorom, ktorí sa
narodili, �ili a tvorili na
Slovensku. Význam jeho diela
presahuje geografické ohrani−
èenie krajín kde �il a pracoval.
Mo�no o òom vravie� ako o
umelcovi európskeho významu.
Výstava potrvá do 29. augusta.
Zároveò si mô�ete vo Vodných
kasáròach na 1. poschodí
pozrie� vystavený obraz
Talianska horská krajina.

Peter Šoula

Budova “Satelit” na predaj

s pozemkom o výmere 617 m2.

Súpisné èíslo 3102, na parcele è. 7/3, nachádza sa na Borinskej 12
v Lamaèi, zapísaná v LV è. 1 v katastrálnom území Lamaè.

Zastavaná plocha dvojpodla�nej budovy je 570 m2.
C e n a  d o h o d o u

Bli�šie informácie poskytne záujemcom:
MÚ MÈ BA-Lamaè, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava,
Tel.: 6478 0065, fax: 6478 0689, e-mail: sramko@lamac.sk

Citi Financial − pô�ièky pre všetkých!
Bez nutnosti ruèite¾a – rýchlo a jednoducho od

10.000 Sk do 600.000 Sk. Volajte: 0907 438 838

•• Pedikúra ADELKA ••
Heyrovského 12, Bratislava-Lamač,

otváracie hodiny: 
pondelok a utorok: 15.30-19.00,

štvrtok: 15.30-19.00, sobota: 8.00-12.00.
Otvorené aj podľa objednávok

Občianske združenie Žblnk
so sídlom v Karlovej Vsi organizuje v mesiaci
máj–jún kurzy plávania a cvičenia pre matky

s deťmi. Kontakt: 0905 / 943 132.

Program OZ – Materské centrum Obláèik
Malokarpatské nám.1 (budova ZŠ, zadný vchod pri kni�nici) 
Máj 2004
Pravidelné aktivity
Utorok: 10.30–12.00 Heròa s Ivankou

17.00–18.00 Šikovné rúèky s Jarkou a Barborkou
Streda: 16.00–17.00 Prvé hudobné krôèiky s Máriou a Lenkou
Štvrtok:10.30–12.00 Heròa s Hankou
Doplnkové aktivity
26.5.2004, 11.00–12.00 Prednáška Fytoterapia pre
deti (organizuje renomovaná farmaceutická firma)

Zmena rajonizácie LSPP pre dospelých
V súvislosti s pripravovanou zmenou systému poskytovania
lekárskej slu�by prvej pomoci dochádza aj k zmene poètu
miest, v ktorých bude poskytovaná lekárska slu�ba pre deti a
dospelých. LSPP pre deti od 1.4.2004 bude poskytova�
Poliklinika Karlova Ves pre okresy BA IV a V. Druhým mies−
tom výkonu bude Poliklinika Ru�inov, Ru�inovská 10, pre
okresy BA I, II a III, ktoré budú v èinnosti v pracovných dòoch
od 19. do 22. h a v dòoch pracovného pokoja nepretr�ite.
LSPP pre dospelých bude poskytovaná na dvoch miestach: v
Petr�alke – priestory Polikliniky na Streènianskej 13 pre
okresy BA I, IV a V, a v priestoroch Polikliniky Ru�inov,
Ru�inovská 8 pre okresy BA II a III.
Táto zmena organizácie LSPP zoh¾adòuje ekonomické mo�−
nosti tak organizátorov, ako aj slu�bukonajúcich lekárov. Jej
príprava bola aj príèinou doèasného prerušenia poskytova−
nia LSPP v Poliklinike Petr�alka.

MUDr. O¾ga Veselá, CSc., lekár BA samosprávneho kraja

Vedenie školy ponúka mo�nos� prenájmu
priestorov v budove ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám.1, od
1.8.2004 v rozsahu: 6 tried, sociálne zariadenie, chodbové prie−
story (mo�nos� kompletného uzavretia prenajatých priestorov).
Pri výbere uchádzaèov budeme bra� do úvahy pôvodný úèel a
vyu�itie budovy. Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

Uzávierka Lamaèana
Radi by sme upozornili všetkých, ktorí majú záujem prispie� do
Lamaèana, prípadne chcú uverejni� inzerát, �e uzávierka èasopi−
su je v�dy 18. deò v príslušnom mesiaci. V zmysle štatútu èaso−
pisu Lamaèan ako mesaèníka samosprávy MÈ BA−Lamaè jeho
obsahovú náplò schva¾uje redakèná rada èasopisu. Príspevky
doruèené po uzávierke budú redakènej rade predlo�ené a� v
nasledujúcom termíne. Zároveò upozoròujeme, �e za obsahovú
stránku èlánkov redakcia nezodpovedá a jej stanovisko sa
nemusí zhodova� s uverejnenými príspevkami. −red−

Zoznam nezaplatených hrobových miest k 31.3. 2004
je k dispozícii na výveske Miestneho úradu v Lamaèi.
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