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Poslanci, na slovíèko...
Mária Pikulíková
Nezávislá poslankyòa na
kandidátke KDH; Èlenka
Komisie pre veci sociálne,
zdravotnícke a bytové a
èlenka Komisie pre školstvo,
kultúru a vo¾ný èas;
Uèite¾ka v materskej škole;
Vydatá, 2 deti, 2 vnúèatá;
Kontakt: 02/ 6478 0573

Zaèiatkom mája MZ odsúhlasilo pridelenie
úèelových finanèných dotácií pre rok 2005.
Zasadzovali sa èlenovia Sociálnej komisie
o niektoré z nich? − Ide v�dy o kolektívne
rozhodnutie a posudzovanie individuálnych
po�iadaviek. Naša komisia si nikdy nepresadzovala
vlastné záujmy.
V akom štádiu je obnova zariadenia lamaèského
zdravotného strediska? − Je rozpracovaný návrh
na obnovu inventára a výmenu okien. Poslanci MZ
súhlasili s návrhom a vyèlenili  finanènú èiastku,
ktorá je potrebná na èiastkovú obnovu zdravotného
strediska.
Hovorilo sa aj o poskytovaní opatrovate¾skej
slu�by. Ako táto slu�ba fungovala v 1. kvartáli
roku 2005? − Dostali sme správu, ktorú nám objas−
nila pani Mádlová. Všetky po�iadavky od opatrova−
ných obyvate¾ov sú splnené a nevyskytli sa �iadne
nedostatky. Preto komisia vyjadrila spokojnos�.
Ve¾a ruchu je teraz urèite v Komisii kultúry
v súvislosti s nárastom poètu detí v predškol−
skom veku, s realizáciou koncepcie rozvoja telo−
výchovy a športu, prípravou Rozálskych hodov...
Ako zvládate tento nápor úloh? − �ivot prináša
ka�dý deò nieèo iné. S nárastom poètu malých detí
v Lamaèi vznikla potreba riešenia ich prijatia do MŠ.
Kapacita doterajšej MŠ nepostaèuje na prijatie všet−
kých prihlásených detí. Preto sa h¾adalo riešenie. Na
základe dobrej spolupráce zainteresovaných strán
(t. j. starostu, MÚ, riadite¾ky ZŠ, zástupkyne MŠ, ria−
dite¾ky ZUŠ a poslancov MÚ) sa riešenie našlo.
Po rôznych jednaniach sa dospelo k zhode všetkých
zainteresovaných strán. ZUŠ−ke (výtvarný odbor)
pripadli priestory v ZŠ a zatia¾ mô�e by� od septem−
bra 2005 otvorená jedna trieda MŠ na Zlatohorskej
ulici. Bez finanèných  prostriedkov to však nie je
také jednoduché. MZ schválilo a vyèlenilo finanènú
èiastku na úpravu a zariadenie priestorov. 
K Rozálskym hodom by som rada uviedla, �e sa
budú kona� prvý septembrový tý�deò. Pripravuje sa
pestrý program a verím, �e si v òom  ka�dý nájde
nieèo zo svojho ob¾úbeného štýlu.
Lamaèanov iste zaujíma, ako sa momentálne
pracuje poslancom a zamestnancom MÚ pod
„rozbitou“ strechou úradu. (Kedy by mala by�
nadstavba dokonèená?) − Myslím si, �e naj�a�šie
u� máme za sebou. Na prácu zamestnancov MÚ
pod „rozbitou strechou“ by sa bolo treba opýta� ich
− nie som zamestnankyòou MÚ, preto sa neviem
k tejto problematike vyjadri�. Pokia¾ sa nevyskytnú
nepredvídané okolnosti, nadstavba by mala by�
dokonèená v mesiacoch  september – október
2005. Som rada, �e takýto projekt naša MÈ podpo−
rila a ïakujem všetkým zamestnancom MÚ, �e
trpezlivo zvládali svoje pracovné povinnosti v tomto
rušnom prostredí v prospech dobrej veci.

−kza−

Vá�ení spoluobèania,
jún býva, predovšetkým v školských zariadeniach,
mesiacom hodnotení. Dovo¾te mi, aby som sa pri
tejto príle�itosti poïakoval niektorým osobám, ktoré
si takúto verejnú pochvalu urèite zaslú�ia.
V našej škôlke skonèili svoju prípravu deti, z ktorých
väèšina zaène v septembri svoju školskú pú� na našej
ZŠ. Rozlúèka škôlkárov bola ve¾mi pekná a úprimná.

Chcem poïakova� celému pedagogickému i nepeda−
gogickému kolektívu MŠ pod vedením p. Korèekovej
za prípravu našich malých ratolestí na �ivot v školských
laviciach. Detièkám prajem, aby sa v septembri s rados−
�ou pustili do školských povinností. 30. júna sa lúèili
v škole i absolventi ZŠ. Tradiène si dru�stvo zlo�ené zo
zamestnancov MÚ a uèiteliek ZŠ zmeralo sily s devia−

takmi ZŠ vo volejbale, basketbale a vo futbale. Športo−
vé zápolenie prebehlo s maximálnym športovým nasa−
dením. Aj keï seniori obhájili minuloroèné ví�azstvá,
deviataci im boli ve¾mi zdatnými súpermi. V mene svo−
jom i celého zastupite¾stva prajem všetkým absolventom
našej ZŠ ve¾a úspechov v ïalšom štúdiu a aby si zároveò
zachovali pekné spomienky na školské lavice. Pri príle�i−
tosti odovzdávania vysvedèení obdr�ali najlepší �iaci
zo ZŠ z rúk starostu diplom a malé upomienkové
pozornosti. Na 1. stupni: 1. A − Katarína Takácsová , 1.
B − Vierka Illíková, 2. A − Patrik Bagar − za výborný pro−
spech a vzorné správanie; 3. A − Marek Bezák – za výbor−
ný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy; 4.
A − Peter Weinštuk − za reprezentáciu školy; na 2. stup−
ni: 6. B − Andrea Klementisová – za výborný prospech
a reprezentáciu školy a obce v športových sú�a�iach; 8.
A − Juraj Vachálek – reprezentácia školy a obce v športo−
vých sú�a�iach; 9. A − Jozef Belko – reprezentácia školy
v matematických sú�a�iach; 9. B − Zuzana Kokešová –
reprezentácia školy v prírodovedných a humanitných
sú�a�iach.
Srdeèné poïakovanie pri príle�itosti ukonèenia školské−
ho roka patrí taktie� celému pedagogickému i nepeda−
gogickému kolektívu našej ZŠ. Ïakujem im za vynalo�e−
nú námahu pri vzdelávaní a výchove lamaèských detí. 
Mimoriadne úspešným športom za uplynulú sezónu
bol futbal. Mu�i sa stali, okrem ví�azstva v 3. bratislav−
skej Stein lige, aj ví�azmi Pohára Bratislavského futbalo−
vého zväzu. Za tieto výsledky boli mimoriadne ocenení
starostom i MZ. Aj touto formou sa opätovne pripájam
ku gratuláciám a celému športovému kolektívu, tréne−
rom a vedeniu FK prajem do budúcich zápasov ve¾a
športového elánu a š�astia, aby tieto dosiahnuté výsled−
ky obhájili i v budúcom roèníku. Ku gratulantom sa pri−
dal i nový sponzor našich futbalistov − spoloènos� BES,
s.r.o., ktorá odovzdala FK symbolický šek v hodnote 100
tis. Sk. Ocenenie z rúk starostu za dosiahnuté výkony
v uplynulej sezóne prevzali aj naši úspešní �iaci, ktorí zví−

�azili vo svojej kategórii „Mladší �iaci“ 1A skupiny. 

Ve¾mi èastou otázkou smerovanou na MÚ Lamaè je,
preèo ešte nie je kúpalisko v tomto roku sprevádzkova−
né. Prevádzkovate¾ STaRZ Bratislava pokraèuje v zabez−
peèovaní štyroch stavebných povolení, ktoré sú v nasle−
dovnom štádiu riešenia: (1.) vodoprávne konanie je
uzavreté, vydané právoplatné povolenie; (2.) mimoareá−
lové komunikácie – povolenie je vydané, právoplatnos�
bude potvrdená 6. 7. 2005; (3.) vnútroareálové komuni−
kácie − povolenie podpísané, právoplatné bude od
5. 8. 2005; (4.) kompletné stavebné povolenie je poda−
né, predpokladaný termín nadobudnutia právoplatnosti
− august 2005.
So stavebným povolením súvisia ešte zmluvy o vecnom
bremene, týkajúce sa èasti rozkopávky pre rozvody elek−
tro−prípojky cez susediaci pozemok a zopár ïalších nevy−
hnutných prípravných prác, ktoré sa však budú zabez−
peèova� a� vtedy, keï bude právoplatné st. povolenie. Je
za tým u� dos� práce, ale viem, �e spokojnos� bude, a�
keï bude kúpalisko hotové. I ja by som bol najradšej,
keby sa na našom kúpalisku dalo kúpa� u� tento rok.
Najdôle�itejšie sú však financie v objeme cca 12 mil. Sk,
ktoré majú by� hradené z prostriedkov Magistrátu hl.
mesta. Vynalo�ím maximálne úsilie na to, aby sa tieto
prostriedky pri schva¾ovaní rozpoètu pre budúci rok
v MZ koncom roka vyèlenili na tento projekt. 

Koncom júna sa uskutoènilo verejné zhroma�denie
obèanov v našom kine. Po mnohých rokoch nebola
hlavná téma ani Zeèák, ani kanalizácia, ale predovšet−
kým témy miestna pošta a zatep¾ovanie objektov.
Samozrejme, �e od takmer 60 prítomných obèanov prišli
aj ïalšie podnetné návrhy, ktorými sa budeme zaobera�.
Na niektoré otázky tu len krátko odpoviem. Ako bude
fungova� pošta – hoci je v pláne opätovne zavies�
sobotnú prevádzku, najbo¾avejším bodom bol navrhova−
ný spôsob preberania dôchodkov, ktoré po neprevzatí
na adrese by si musel nezastihnutý adresát následne
vyzdvihnú� na pošte v Dúbravke. Toto riešenie je v roz−
pore s našimi predstavami a budeme ïalej h¾ada� lepšie
riešenie. Chodníky na Vranèovièovej – budú kompletne
opravené v priebehu júla, hoci v projekte sa plánovalo
len s opravami nad prípojkami. Nekvalitný, nedokonèe−
ný chodník pred MÚ – bude opravený po ukonèení �a�−
kých stavebných prác nad MÚ asi v septembri. Preèo
nefunguje mäsiarstvo na námestí – bohu�ia¾, majitelia
objektu po skonèení prenájmu nenašli ïalšieho nájomcu
objektu a momentálne prebieha jednanie o predaji
tohto objektu. Ostatné otázky budeme ïalej rieši�.
Všetkým zúèastneným aj touto cestou ïakujem.

V priebehu júna sme na základe výzvy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy zorganizovali agitáciu na podporu
programu „Zelené mesto“. Musím poteši� všetkých

spoluobèanov a poïakova� tým,
ktorí sa aktívne zapojili do hla−
sovania, lebo sme zo 17 mest−
ských èastí aobsadili 3. miesto.
Naša MÈ získa od sponzorov na
skrášlenie a zlepšenie �ivotného
prostredia urastenú zeleò v hod−
note 250 tis. Sk. Jej výsadba sa

uskutoèní v termíne 22.7. − 23.7.2005. Na spoluprácu
budete vèas vyzvaní. Všetkým vám patrí srdeèná vïaka.
(Ïalšie informácie nájdete na 2. strane.)

Niektorí z Vás iste zaregistrovali, �e na MÚ prišlo na pra−
covnej pozícii referenta pre miestne dane k personálnej
zmene. Preto�e po Lamaèi sa v tejto súvislosti šíria rôzne
dezinformácie, musím sa k veci vyjadri�. K tomuto opat−
reniu sme museli pristúpi� po zvá�ení všetkých okolnos−
tí, nako¾ko predchádzajúca referentka sa dopustila
záva�ného porušenia pracovnej disciplíny a svojim kona−
ním spôsobila mestskej èasti finanènú škodu. Tento krok
bol nevyhnutný nielen v záujme všetkých daòových
poplatníkov.
Záverom prajem všetkým školákom a študentom
pekné pre�itie letných prázdnin, starším peknú dovo−
lenku v kruhu svojich rodín a priate¾ov. 

Váš starosta

2005



Najbli�šie zasadanie MZ
Najbli�šie zasadanie Miestneho zastupite¾stva sa
uskutoèní 20. septembra 2005 v priestoroch MÚ Lamaè.

Poslanecké dni 
Vá�ení obèania, v rámci projektu „Poslanecké dni“ vám budú
v daných termínoch k dispozícii v�dy dvaja poslanci MZ.
Poslanecké dni sa uskutoèòujú ka�dý posledný pondelok v
mesiaci v zasadaèke Miestneho úradu na Heyrovského ul. è.
2. Najbli�šie termíny sú:
• v pondelok, 26.9.2005 od 16.00 do 17.00 hod.,
poslanci: Mgr. Marta Janyšková − predsedkyòa Komisie pre
školstvo, kultúru a vo¾ný èas;
Mgr. O¾ga Keltošová − èlenka Komisie pre veci sociálne,
zdravotnícke a bytové;
• v pondelok 31.10.2005 od 16.00 do 17.00 hod.,
poslanci: Ing. ¼udovít Luèeniè – predseda Komisie výstavby,
územ. rozvoja a regionálnej politiky;
Ing. Jaroslav Mrva −  èlen Miestnej rady a Komisie financií a
hosp. stratégie;
• v pondelok, 28.11.2005 od 16.00 do 17.00 hod.,
poslanci: Ing. Mgr. Radoslav Olekšák − predseda Komisie
financií a hosp. stratégie;
Ing. Kvetoslava Ondrejíèková − èlenka Miest. rady a Kom.
financií a hosp. stratégie;
• v pondelky 25.7.2005., 29.8.2005. a 26.12.2005
sa Poslanecké dni nekonajú.
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Z poslaneckej kuchyne...
Uznesenia zo zasadnutia Miestneho zastupite¾stva
mestskej èasti Bratislava – Lamaè dòa 3. 5. 2005.

Miestne zastupite¾stvo MÈ BA−Lamaè: berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení, správu o èinnosti MK za I. polrok
2005, správu o kontrole auto prevádzky, správu o kontrole
zimnej údr�by, správu kontrole prenájmu majetku, správu o
následnej kontrole v ZŠ, správu o kontrole hotovosti v
pokladni MÚ, návrh plánu kontrolnej èinnosti MK za II. polrok
2005, stanovisko MK k inventúre za rok 2004 s pripomienkami;
ukladá prednostovi MÚ zabezpeèi� splnenie opatrení
navrhnutých miestnym kontrolórom v jednotlivých kontrolných
správach a predlo�i� na septembrové zasadnutie MZ správu o
plnení opatrení; miestnemu kontrolórovi zabezpeèi� plnenie
plánu kontrolnej èinnosti na II. polrok 2005 doplneného o výkon
kontroly systému vedenia pokladniènej hotovosti v ZŠ s MŠ, T:
do konca roka 2005; berie na vedomie predlo�ené situaèné
správy miestnej polície za mesiace apríl 2005 a máj 2005 a
správu obvodného oddelenia PZ Dúbravka za prvý polrok 2005,
s pripomienkami; schva¾uje zvýšenie rozpoètu MÈ BA−Lamaè na
originálne kompetencie v školstve na rok 2005 o 2 380 000 Sk
s finanèným krytím v zmysle predlo�eného návrhu; súhlasí s
celoroèným hospodárením MÈ BA−Lamaè bez výhrad; zrušuje
cestný fond v zostatkovej výške 182.478,16 Sk s presunom
týchto finanèných prostriedkov do fondu krytia kapitálových
výdavkov; schva¾uje pridelenie dotácie na rok 2005 pre TJ Spoje
BA vo výške 15 000 Sk s úèelovým viazaním na úhradu
nájomného za u�ívanie telocviène v základnej škole na
Malokarpatskom námestí; pridelenie dotácie na rok 2005 pre
Rímskokatolícku cirkev, farský úrad Lamaè na letné tábory pre
deti a mláde� do 15 rokov s trvalým pobytom v Lamaèi, vo
výške 400 Sk na die�a, spolu najviac 16 000 Sk; schva¾uje
vypovedanie nájomnej zmluvy s p. Daxnerom na prenájom tzv.
školníckeho bytu v objekte školy na Borinskej z dôvodu, �e
nájomca prestal vykonáva� prácu, na ktorú je nájom slu�obného
bytu viazaný a nájomné neplatí riadne a vèas; zabezpeèenie
vypratania predmetného bytu; ukladá prednostovi zabezpeèi�
osamostatnenie merania odberu energií v bytoch u�ívaných p.
Algayerovou, p. Lihanom a p. Hodošim v termíne do konca
roka 2005; schva¾uje úpravu zmluvného vz�ahu s nájomcami v
zdravotnom stredisku, s úèinnos�ou od 1.7.2005 za
nasledovných podmienok: 1. zvýšenie nájomného na 800
Sk/m2/rok so zapracovaním ka�doroènej úpravy nájomného o
inflaèný koeficient; 4. záväzok prenajímate¾a realizova� výmenu
okien v ambulanciách na zdravotnom stredisku pod¾a
finanèných mo�ností MÈ.; 7. úprava doby nájmu z neurèitej na
urèitú do 31.12.2010, s mo�nos�ou predå�enia; 10. mo�nos�
alternatívnych mesaèných alebo štvr�roèných zálohových
platieb; 13. právo nájomcu na odstúpenie nájmu k priestoru
urèenej osobe, lekárovi s rovnakou aprobáciou; schva¾uje
uzavretie dodatku è.1 k mandátnej zmluve o správcovstve
Domu slu�ieb uzavretej dòa 17.1.1997 so spoloènos�ou
Duspama s.r.o.; uzavretie dodatku è. 4 k mandátnej zmluve o
správcovstve obecných bytov uzavretej dòa 12.2.1992 so
spoloènos�ou Duspama s.r.o.; schva¾uje uzavretie predlo�eného
návrhu zmluvy o prenájme nebytových priestorov v základnej
škole na Malokarpatskom námestí è.1 v trakte pri miestnej
kni�nici o výmere 85 m2 súkromnej základnej škole ITV Schola
Optima na dobu neurèitú za nájomné vo výške 300 Sk/m2/rok;
uzavretie predlo�eného návrhu dodatku nájomnej zmluvy s p.
Èernou na prenájom nebytových priestorov v ZŠ pri miestnej
kni�nici o výmere 19 m2 na dobu urèitú od 1.8. 2005 do
31.12.2006, s mo�nos�ou predå�enia. poveruje starostu
rokova� o kúpe nehnute¾nosti – stavby, súpisné èíslo 6518,
umiestnenej na parc. è. 500/4 o výmere 287 m2, za kúpnu cenu
do 2,5 mil. Sk; berie na vedomie správu o celkovej
inventarizácii majetku a záväzkov MÈ BA−Lamaè k 31.12.2004;
schva¾uje vyradenie majetku pod¾a zoznamu predlo�eného v
návrhu na vyradenie majetku, ...       (pokraèovanie na 3. strane)

Zelené mesto
Milí obèania, v rámci VII. roèní−
ka environmentálneho projektu
Zelené mesto, ktorého cie¾om
je zvyšovanie záujmu obèanov
Bratislavy o vzh¾ad svojho naj−
bli�šieho okolia a posilòovanie
vz�ahu obyvate¾ov k �ivotnému
prostrediu, sa  MÈ Lamaè  stala
jednou z ví�azných mestských
èastí Bratislavy, v ktorých sa
uskutoèní revitalizácia a úprava
zelene vo vybraných lokalitách.
Na základe vašich hlasovacích
kupónov a podnetných návrhov

budú upravené nasledujúce lokality:
1. detské ihrisko na školskom dvore
ZŠ na Malokarpatskom námestí;  
2. jazierko pri penzióne Na barine;
6. Vranèovièova ulica – úpravou okolia
pamätníka, nachádzajúceho sa v jej hor−
nej èasti.
Srdeène si vás týmto dovo¾ujeme pozva�
na realizaèné práce, ktoré sa uskutoènia
v dòoch 22. – 23. júla 2005. O podro−
bnostiach vás budeme informova�. 
Príïte a zlepšite si svoje �ivotné pros−
tredie!

Barbora Fabianová, referent �P

Ktorý lamaèský balkón získa prvenstvo tento rok?
Milí Lamaèania, u� ste zapojili svoje sily do sú�a�e
o najkrajšie upravený balkón leta 2005? 
Ak ste náhodou túto sú�a� nezaregistrovali, nevá−
hajte a zúèastnite sa jej i vy! Balkóny budú vyhod−
notené komisiou zlo�enou z èlenov Redakènej
rady a zástupcu odd. �ivotného prostredia MÚ.
Traja výhercovia získajú finanènú odmenu − za
prvé miesto 3.000 Sk, za druhé 2.000 Sk a za tre−
tie miesto 1.000 Sk. Výsledky sú�a�e budú uverej−
nené v októbrovom Lamaèanovi a výhercom budú
ceny odovzdané na zasadaní Redakènej rady èaso−
pisu Lamaèan.
Prajeme vám ve¾a úspechov a radosti pri skrášlo−
vaní našich balkónov! RR

O estetickom cítení
V niektorom èísle miestneho mesaèníka Lamaèan
som si všimol krátky èlánok o druhom roèníku sú�a�e
s názvom „Ktorý balkón bude najkrajší?“.
Iniciatíva èlenov Redakènej rady a MÚ vzbudi� este−
tické cítenie Lamaèanov pre spríjemòovanie okolia je
ve¾mi pozitívna a sympatická. Máme krásne logie,
ktoré nám závidia všetci Dúbravèania, bývajúci v
panelákoch. Staèí sa však prejs� po Bakošovej a
Studenohorskej ulici a pri poh¾ade na niektoré balkó−
ny máte dojem, �e sa nachádzate na košickom sídli−
sku Luník IX, alebo sa pozeráte na balkóny robotníc−
kych noc¾ahární. 
Na balkónoch sa na šnúrach na bielizeò sušia kabáty,
košele, py�amá, poste¾ná bielizeò... Nedávno sme s
mojím priate¾om na jednom z balkónov napoèítali 14
dámskych nohavièiek. Viseli v rade ako zástavky na

vlajkovej lodi. Majite¾ka sa však za ne rozhodne
nemusela hanbi� − boli pekné, biele, pravdepodobne
v Save vyprané.
Takýto poh¾ad vo vás nevdojak vyvoláva úsmev, ale
tak trochu aj smútok. Pri poh¾ade na takúto „krásu“
by sa sám scholastický estét Tomáš Akvinský asi obrá−
til v hrobe.
Navrhujem ctenej porote, aby iniciovala 1. roèník
sú�a�e s názvom „Ktorý balkón je najnevkusnejší“.
V tejto súvislosti sa �iada poukáza� aj na vkus a
nevkus pri úpravách priestorov pred domami a
vyhodnoti� najkrajšie upravené priestory. U mòa by
vyhrala predzáhradka pred domom è. 30 − 32 na
Bakošovej ulici. Na celej èiare by však prehral rozko−
paný trávnik na Studenohorskej ulici, ovenèený lata−
mi. Pavol Grieè, zástupca vlastníkov

MÚ MÈ BA−LAMAÈ h¾adá pracovníkov do pozícií
REFERENTA ÚZEMNÉHO PLÁNU NA ODD.

ÚZEMNÉHO ROZVOJA
Rámcová náplò práce − Zabezpeèuje agendu územné−
ho plánu, najmä: 
• zabezpeèuje koncepènú prácu v oblasti územného roz−
voja mestskej èasti (MÈ) a výkon samosprávy na úseku
územného plánovania; • zabezpeèuje alebo vykonáva
(po získaní odbornej spôsobilosti) obstarávanie územno−
plánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumen−
tácie; • zabezpeèuje obstarávanie a spracovanie archi−
tektonických a urbanistických zásad pre územný rozvoj a
zástavbu MÈ, zásady pre tvorbu regulatívov MÈ a regu−
latívov rozvoja jednotlivých lokalít pri rešpektovaní celo−
mestských regulatívov územného rozvoja a v súlade s
platným územným plánom hlavného mesta alebo v súla−
de so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.
Ponúkaný plat − cca. 13.000 – 18.000 Sk v závislosti
od rozsahu praxe, znalostí a schopností.
Termín nástupu − júl / august 2005.
Druh pracovného pomeru − hlavný pracovný pomer.
Informácie pre uchádzaèa − Predpokladaný termín
ukonèenia výberového konania: júl 2005. V prípade
záujmu prosíme zasla� �iados� a �ivotopis vrátane
kontaktných údajov.
Po�adované vzdelanie – vysokoškolské, zameranie,
odbor − architekt, urbanista výhodou, znalosti: 
Microsoft Excel – pokroèilý, Microsoft Outlook –
pokroèilý, Microsoft Word – pokroèilý, AutoCAD –
pokroèilý, 3D Max – pokroèilý, vodièský preukaz sk. B
výhodou. 
Kontakt: Mgr. Branislav Masár, Ing. Mária Brennerová,
Tel.: 02/6478 0065, Fax: 02/6478 0689,
E−mail: masar@lamac.sk

REFERENTA PRE PERSONÁLNE VECI A MIESTNE
DANE NA ODD. EKONOMICKÝCH ÈINNOSTÍ

Rámcová náplò práce: zabezpeèuje agendu v rámci
referátu, v rámci personalistiky najmä: 
• vybavuje kompletnú agendu personálnych vecí, vedie
osobné spisy zamestnancov a súvisiace dokumenty,
vybavuje súvisiace zále�itosti; • vedie evidenciu uchá−
dzaèov o zamestnanie, vybavuje agendu súvisiacu
s výberovými konaniami, zabezpeèuje príslušnú koreš−
pondenciu; v rámci agendy miestnych daní vykonáva
správu dane za psa, predajné automaty a nevýherné hra−
cie prístroje, najmä: • vykonáva preberanie prihlášok
(daòových priznaní), vedie evidenciu, pripravuje platob−
né výmery a zabezpeèuje ich doruèenie, vybavuje koreš−
pondenciu (odvolania, �iadosti, výzvy a pod.), vedie evi−
denciu platieb, posiela upomienky za neuhradené plat−
by; • vykonáva miestne zis�ovanie za úèelom overenia
skutoèností, rozhodujúcich pre urèenie daòovej povin−
nosti;
Ponúkaný plat cca 12.000 – 16.000 Sk v závislosti od
rozsahu praxe, znalostí a schopností.
Termín nástupu − júl − august 2005.
Druh pracovného pomeru − hlavný pracovný pomer.
Informácie pre uchádzaèa: predpokladaný termín
ukonèenia výberového konania: 31. 7. 2005. V prípade
záujmu prosíme zasla� �iados� a �ivotopis vrátane kon−
taktných údajov
Po�adované vzdelanie − min. úplné stredoškolské
vzdelanie, ekonomické zameranie výhodou; znalosti:
MS Excel, Outlook a Word – pokroèilý, strojopis, úètov−
níctvo, personalistika.
Kontakt: Mgr. Branislav Masár, Ing. Katarína
Daøíèková, Tel.: 02/6478 0065, Fax: 02/6478 0689,
E−mail: masar@lamac.sk
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(„Z poslaneckej kuchyne...“ pokraèovanie z 2. strany) a to v èasti
MÚ v polo�kách byty − 0022, pozemky − 0031 a operatívna
evidenciu majetku, v úètovnom období roka 2004; berie na
vedomie predlo�enú správu o postupe spracovania právnej
analýzy k mo�nostiam revízie katastrálnych hraníc MÈ BA−
Lamaè; schva¾uje zriadenie osobitnej komisie pre konzultáciu
problematiky mo�ností revízie katastrálnych hraníc v zlo�ení
JUD. P. Stano, p. ¼. Vidošoviè, Ing. ¼. Sedíleková, Mgr. P. Macko;
schva¾uje pou�itie èasti finanèných prostriedkov z úètu
tepelného hospodárstva na zní�enie energetickej nároènosti
výmenou súèasných okien a vstupných dverí za plastové na
budove základnej školy na Malokarpatskom námestí (bez
telocviène) a budove materskej školy na Heyrovského ulici a
výmenou fasádových okien za plastové na budove MÚ;
odporúèa starostovi delegova� do komisie pre výberové
konanie na zabezpeèenie obstarania výmeny okien v zmysle
tohto uznesenia aj poslancov MZ J. Daniša, M.Pikulíkovú a Ing.
J. Mrvu; schva¾uje úpravu rozpoètu MÈ zvýšením kapitálových
výdavkov na realizáciu opravy a modernizácie objektu MŠ na
Zlatohorskej ul. z 0,7 na 1,2 mil Sk s finanèným krytím z úètu
tepelného hospodárstva; uzavretie predlo�eného návrhu
zmluvy na zhotovenie realizácie opravy a modernizácie objektu
MŠ na Zlatohorskej ul; schva¾uje personálne obsadenie
kontrolného orgánu mestskej èasti BA−Lamaè ako prenajímate¾a
v zmluvnom vz�ahu so spoloènos�ou BES, s.r.o., v zmysle èl. V.
ods. 5.3. bodu 5.3.1. zmluvy o dlhodobom prenájme,
prevádzkovaní a modernizácii tepelného hospodárstva MÈ BA−
Lamaè uzatvorenej dòa 16.2.2005, poslancami MZ a obèanmi
MÈ BA−Lamaè: Ing. Mrva J., Ing. Luèeniè ¼., Ing. Olekšák R.,
JUDr. Ondrišová J., Ing. Ondrejièková K., p. Guráò J., p.
Vidošoviè ¼., Ing. Urban F., ktorých poveruje zastupovaním MÈ
BA−Lamaè v orgáne pre plnenie kontrolných úloh v zmysle
uvedenej zmluvy; zrušuje èas� uznesenia MÈ BA−Lamaè
è.1/IV/2002 zo dòa 18.12.2002, a to bod 1 v písmene H, ktorým
bol Ing. Mgr. R. Olekšák schválený za zástupcu MÈ v spol.
MEVA−L, s.r.o.; odporúèa mestskému zastupite¾stvu hl. m. SR
BA neschváli� predlo�ený návrh dodatku na zmenu štatútu hl.
m. SR BA vo veciach týkajúcich sa ochrany pred po�iarmi a
návrh VZN hl. m. SR BA o po�iarnom poriadku, z dôvodu
navrhovaného presunu kompetencií na MÈ bez nále�itého
finanèného pokrytia; schva¾uje uzavretie nájomnej zmluvy na
èas� pozemku parc. è. 1826/11 o výmere 163 m2 v k.ú. BA−
Lamaè s f. Cromwell, s.r.o. za nasledovných podmienok: doba
nájmu 2 r. s mo�nos�ou predå�enia o ïalších 7 r., ak bude
nájomca riadne a vèas plni� všetky zmluvné povinnosti;
nájomné vo výške 100 Sk/m2/rok s uplatnením inflaèného
koeficientu; povinnos� zabezpeèova� údr�bu okolitej zelene;
povinnos� nájomcu poskytnú� v prospech MÈ BA−Lamaè alebo
lamaèskej ZŠ nepeòa�né plnenie v podobe polygrafických prác
alebo inej podobnej èinnosti zabezpeèovanej spoloènos�ou vo
výške min. 7.000 Sk roène; zrušuje uznesenie è. 10/IV/2005 zo
dòa 1.2.2005; Schva¾uje úhradu prípadných nedoplatkov z
vyúètovania výstavby kanalizaèných prípojok objednaných
obèanmi zhotovite¾ovi výstavby kanal. prípojok z prostriedkov
MÈ, za podmienky nezaplatenia nedoplatku dotknutým
objednávate¾om napriek opakovanej písomnej výzve k úhrade;
vymáhanie prípadných nedoplatkov z vyúètovania výstavby
kanal. prípojok objednaných obèanmi v prospech súdnou
cestou, za podmienky nezaplatenia nedoplatku dotknutým
objednávate¾om napriek opakovanej písomnej, preukázate¾ne
doruèenej výzve k úhrade a po osobnom pohovore so
starostom; uzatvori� predlo�ený návrh splátkového kalendára
na prefinancovanie výstavby kanalizaèných prípojok s p. MUDr.
Støechovou vo výške 1.000 Sk/mesiac a s p. Beriaczovou vo
výške 3.000 Sk/mesiac; berie na vedomie predlo�ené
informácie o priebehu výstavby kanalizácie a o aktuálnom stave
uzatvorených zmlúv na výstavbu kanalizaèných prípojok;
súhlasí s predlo�enou „Územnou energetickou koncepciou MÈ
BA−Lamaè“, vypracovanou f. EVÈ, s.r.o. v júni 2005 ;poveruje
vedúcu ÚRaD zabezpeèi� predlo�enie „Územnej energetickej
koncepcie MÈ BA−Lamaè“ spolu so �iados�ou o jej
zapracovanie do celomestskej dokumentácie na Magistrát hl.
mesta SR BA, bezodkladne; súhlasí so zámerom „Prestavba
areálu FK Lamaè“, predlo�eným M. Orthom, predsedom FK
Lamaè v júni 2005, prezentovaným zastavovacou štúdiou s
vyu�itím èasti pozemku parc. è. 599/11 pre výstavbu objektu
stravovacieho zariadenia s kanceláriami (zastavaná pl. cca 350
m2) a objektu telocviène s ubytovacou èas�ou (zastavaná pl.
cca 750 m2); s dostavbou hlavnej budovy FK Lamaè na èasti
pozemku parc. è. 599/11 za úèelom zriadenia šatní a
hygienického zariadenia a s rozšírením škvarového ihriska a
predprípravou pre mo�né polo�enie umelej trávy pod¾a
horeuvedenej zastavovacej štúdie; schva¾uje predlo�enú
�iados� pána Dušana Èutku, za podmienok stanovených
uznesením MZ è. 31/IV/2005 zo dòa 15.03.2005; odporúèa
postupova� v rovnakých prípadoch, ktoré sa týkajú rozvoja
oblasti Pod Zeèákom – Segnáre – Rácova, v zmysle uvedeného
uznesenia è. 31/IV/2005 zo dòa 15.03.2005; schva¾uje
predlo�ený návrh zmeny organizaènej štruktúry MÚ MÈ BA−
Lamaè rozšírením ekonomického oddelenia o jedno pracovné
miesto s finanèným krytím z be�ných výdavkov na rok 2005 vo
výške 100 000 Sk; schva¾uje uzavretie predlo�eného návrhu
dodatku zmluvy o nájme nebytových priestorov v SOA Liberta
na Borinskej 23, ktorým sa doba nájmu predl�uje na neurèito a
výška nájomného za predmet nájmu sa mení na 700 Sk/m2/rok,
s pripomienkou zapracovania inflaèného koeficientu do
zmluvného dodatku; schva¾uje vo¾bu Mgr. Š. Šepitku za èlena
komisie pre školstvo, kultúru a vo¾ný èas; schva¾uje udelenie
odmeny starostovi za prvý polrok 2005 vo výške 30 % súètu
platov za uvedené obdobie; udelenie odmeny miestnemu
kontrolórovi za prvý polrok 2005 vo výške 28,1 % súètu platov
za uvedené obdobie. mú

Èriepky z histórie  Lamaèa
Hody, hody, hody.
Sú tu opä�. Tie naše „LAMAÈSKÉ“ dokonca jedny za
druhými. 13. júla na sviatok sv. Margity a 7. septem−
bra na sviatok sv. Rozálie. Oboje prenikli do súèas−
nosti z ve¾mi dávnych dôb. Slávenie hodov siaha do
dávnej minulosti. V dobách husitstva boli dokonca
zakázané, preto�e „frejovství všelijaká a marností
hojné provádeti se budou“. V muránskych artikuliach
z roku 1585 sa zas, naopak, odporúèa hody zachová−
va� a obyèaje dodr�iava�. Na hody sa konali hostiny a
kupovali nové šaty. Tento zvyk sa nepozdával cisáro−
vi Jozefovi II., ktorý roku 1786 prikázal hody slávi�
všade v jeden deò, a to prvú nede¾u po dni Havla,
lebo tradièné hody sa slávia od júna do októbra a
sedliaci sa miesto roboty „vrázia“ po návštevách celé
leto a míòajú peniaze. ¼ud si múdro nazval tieto hody
cisárske a vlastné hody slávil pod¾a svojho. Od toho−
to èasu sa vlastne na mnohých miestach slávia dvoje
hody. Jedny v deò vysviacky kostola, druhé v deò pat−
róna kostola a obce. Hody nesú odkaz minulosti ako
vïaka za celoroènú ochranu a zároveò sú spoloèen−
skou udalos�ou, kde sa stretajú príbuzní a priatelia s
rodinami. V stredoveku sa
zachovával zvláštny zvyk, keï
sa na hodovej zábave zapálila
ve¾ká hrubá svieca a kým doho−
rela, mali by� všetky spory a
hnevy zabudnuté a vyriešené. V
Èechách sa zachoval tento zvyk
v názve hodov „posvícení“.
Pred výstavbou sídliska sa
hody sústreïovali okolo
kaplnky sv. Rozálie. Za òou
„na plácku“ boli kolotoèe, na
ktoré sa tešili deti i dospelí. Od
kolotoèov po Havera sa tiahli
stánky „šátre“ s rôznym tova−
rom. Nesmela chýba� cukrová
vata, turecký med, pelendreky,
„koèka v mìchu“, stánok so
svätými obrázkami, pátrièkami
a hlavne agnuskami (príveska−
mi s obrázkom svätca), nazývanými hagnuštekmi, na
ktoré dostávali deti korunky od starých rodièov. Z
koruniek na hagnuštek v�dy ostalo aj pár halierov na
„cukrové“. Väèšia èas� osláv sa sústreïovala na sobo−
tu veèer a najmä na nede¾u, keï sa konala slávnostná
bohoslu�ba, ktorá bola slú�ená aj na pamiatku v
minulom roku zosnulých spoluobèanov. Svätili sa na
nej aj dary z úrody, ovocie a zelenina. Popoludní a
veèer sa konala hodová zábava. V pondelok sa osla−
vovali „hodky“, deti mali v škole vo¾no a po domác−
nostiach sa dojedali dobroty z hodov. Bol to sviatok
rodiny, ktorá sa zišla u� bez hostí, spomínala na
minulé èasy a plánovala budúcnos�. Ešte v 19. storo−
èí nesmel chýba� na stole kohút, varený, peèený èi
upravený ako paprikáš. Prienikom remeselníckeho

charakteru, keï sa prestávala chova� hydina, toto
jedlo väèšinou nahradili „šnicle“ z bravèového mäsa.
Podával sa k nim „šenkérsky“ šalát, dnešný zemiako−
vý, z kúskami jabåk a strúhaným zelerom (mo�no bol
dôvodom, preèo sa stav obyvate¾stva v Lamaèi uteše−
ne rozrastal). Nálev bol tajomstvom ka�dej gazdinky.
Piekli sa tvarohové, orechové a makové pajgle a
pagáèiky, SLÁVNY LAMAÈSKÝ KOLÁÈ.
Tu je recept: 25 dg hladkej múky, 9 dg cukru, 14 dg
masla (Hery), vajce, kávovú ly�ièku prášku do peèiva
zmieša�, vyva¾ka� a da� na vymastený a múkou vysy−
paný plech. Potrie� (neupeèené) lekvárom. Urobi� zo
4 vajec piškótové cesto (4 bielka vyš¾aha�, zaš¾aha� 4
ly�ice cukru , 4 �åtka a 4 ly�ice múky), vylia� na spod−
né cesto potreté lekvárom a da� piec�. Pred dopeèe−
ním ešte vyš¾aha� 3 bielka s 3 ly�icami práškového
cukru a malou ly�ièkou kakaa, prida� 2 ve¾ké ly�ice
nadrvených orechov, natrie� na poloupeèený koláè a
necha� dopiec�. No a potom sa u� len maškrtilo a
besedovalo.
Dnešné hody by mali spája� starý a nový Lamaè, aj
toto je ich zmysel. Duchovný i spoloèenský rozmer je

odkaz pre zachovávanie tradícií a ich odovzdávanie
ïalej. Minulá doba sa ich sna�ila nahradi� novými,
uvedomujúc si ich nebezpeènos� pre ideológiu danej
spoloènosti. 
A trochu humoru nakoniec. Hodové zábavy sa sem−
tam skonèili aj bitkou, keï cezpo¾ní po¾ovali na miest−
ne krásavice (samozrejme, tie najsúcejšie). Miestne
osadenstvo to nerado videlo, a tak po ví�aznom
výprasku cezpo¾ných (ako�e inak, veï domáci boli
v�dy v presile) sa ozývalo volanie za utekajúcimi
„rovno cez pole a v utorok do¾ava“. Bolo to odporú−
èanie tým, ktorí nevedeli èo je „móres“. Nu�, drahí
spoluobèania, èo poviete, komu by dnes zaznelo to:
„rovno cez pole a v utorok do¾ava“?

Gabriela Škorvanková, historièka

Lamaè sa pripravuje
Johann Sebastian Bach – Slovensko 2005

255 miest a obcí Slovenska
a ïalšie krajiny sa zapájajú do
modelovej organizácie kon−
certu k 320. výroèiu narodenia
a k 255. výroèiu smrti J. S.
Bacha. Spoluorganizáto−

rom tejto mohutnej kultúrnej
a duchovnej udalosti je Únia
miest Slovenska.
Festival má nieko¾ko vrcholov,
ktoré súvisia s uvedenými výro−
èiami – J. S. Bach sa narodil 21.
3. 1685 a zomrel 28. 7. 1750.
K výroèiu narodenia majstra
Bacha sa uskutoènil výnimoèný
koncert vo Ve¾kom evanjelic−
kom kostole na Panenskej ulici
v Bratislave. Zaznelo na òom
jedineèné Bachovo oratoriálne
dielo Matúšove pašie v podaní
špièkových umelcov zo siedmich európskych kra−
jín. Vyvrcholenie tejto udalosti sa chystá na
28. júl 2005 v èase od 18:00 do 22:00 h.
Organizátori si dali ne¾ahký cie¾ – rozozvuèa� 255

organov v slovenských kostoloch a koncertných
sieòach.
Aj Kultúrna komisia pri MÚ Lamaè, v spolupráci
s Farským centrom a so všetkými lamaèskými
organistami, sa prihlásila do tohto projektu.
Koncert za Lamaè a pre Lamaèanov sa uskutoè−

ní v kostole sv. Margity
o 19:00 h. Názov koncertu
Kto len na Boha sa spo−
lieha (Wer nur den lieben
Gott lässt walten) je odvo−
dený od rovnomennej
chorálovej predlohy umel−
ca. Vstup na koncert bude
vo¾ný a bude ho sprevá−
dza� zbierka na ciele
Nadácie pre výskum rako−
viny, z ktorej bude zakúpe−
ný prístroj nazývaný pulz−
ná elektroforéza.

Srdeène vás všetkých pozývame a dúfame, �e
poèet umelcov a poslucháèov sa zapíše na
popredné miesto tohto projektu.

Marta Janyšková



ÈLOVEK A PRÍRODA
Jan Werich sa ve¾mi pekne zamyslel nad slobodou
èloveka. Pod¾a neho: „Absolútnu slobodu èlovek
nemá ani len vo dvojici na pustom ostrove,
nemô�e robi� to, èo ten druhý nechce. Ba ani len
èlovek sám na pustom ostrove nie je úplne
slobodný, lebo aj matka príroda chce svoje“.
Len�e èlovek sa sna�í aj prírodu arogantne zmeni�
na svoj obraz – èasto proti sebe samému. Príroda
sa však len tak ¾ahko nedá a „odvïaèí“ sa èloveku
takou mierou, ako sa proti nej stavia.
Takéto myšlienky mi napadajú, keï si všímam, ako
sú po celej Bratislave zdevastované stromy (aby
som nekrivdila, aj mimo BA). Krásne, statné,
vysoké, zdravé stromy sú surovo obsekané,
vlastne sú z nich len akési èudné ståpy. Ani náš
Lamaè nie je výnimkou. Len na ulici Segnáre som
narátala 13 takýchto pahý¾ov. Iste, niektoré
orezali kvôli elektrickému vedeniu, potom by však
bolo lepšie tieto stromy vy�a� a zasadi� namiesto
nich nízke stromy. Ale väèšina...? Neviem preèo.

Mnohé stromy na sídlisku sú tie� takto surovo
obsekané, úplne bezdôvodne, ako aj stromy na
cintoríne, vlastne kdeko¾vek. ¼uïom vadí u� aj
padajúce lístie. Zabúdajú, �e to lístie v zelenom,
�ivom stave nám, ¾uïom, vyrába kyslík, �e sú to
naše p¾úca. Ako dlho trvá, kým taký strom
vyrastie! Ko¾ko funkcií strom plní – chráni pred
vetrom, slnkom, pohlcuje prach, je útoèiskom
vtákov a, najmä, po¾udš�uje ¾udské obydlia.
Detské ihrisko Oáza na sídlisku je pekné. Ale
buïte tam s malými de�mi, keï páli slnko. V
strede nie je niè, �iadny chládok. Zeleò je len tesne
okolo plotov. Niet sa kam skry�. Ako tu chýba
zopár stromov, ktoré by robili tieò. Naše zelené
ulice nám mnohí z iných mestských èastí závidia.
Ko¾ko stromov obyvatelia sami vysadili, kúpili,
doniesli z lesa a podobne. Pokia¾ však pilèíci budú
ma� dos� vysoké rebríky, neviem, z ko¾kých
stromov zostanú len „máje“. Vz�ah k stromu je u
mnohých ¾udí vskutku macošský. Mladú briezku
spílili nejakí kopáèi len preto, lebo za domami
naproti potrebovali zakry� doèasne jamu na
chodníku. Nemohla som uveri�, keï som to videla.
Pahý¾ briezky je tam dodnes. 
Kedy sa nauèíme vá�i� si stromy, ako je tomu v
krajinách, ktoré, napriek tomu, �e lesmi oplývajú
(Kanada, Švédsko, Fínsko), zbytoène nevytnú
strom, ale ka�dý chránia? Pahýle stromov �alujú a
sú výkrièníkom ¾udskej necitlivosti k prírode. Opä�
citujem múdreho Jana Wericha: „Keï
nepochopíte pravidlá, ktoré má príroda,
nemô�ete ma� úspech“.

Cecília Danišová

MÁME RADI DETI ?
Mo�no sa zdá, �e je to hlúpa otázka. No kto�e by
u� len nemal rád deti? Staèí však len ma� dobre
otvorené oèi a uši, trochu si všíma�, èo sa okolo
nás deje. Potom je táto otázka, veru, èasto na
mieste.
Sú krajiny, kde je trestné aj be�né capnutie
malého die�a�a po zadku. Ktoko¾vek by vás za to
napomenul. Keï si pomyslím, ko¾kokrát som
videla na verejnosti neprimerané trestanie malých
detí v predškolskom veku − fyzické èi psychické...
Nie je snáï psychické týranie die�a�a, ktoré s
plaèom prosí, aby ho matka chytila za ruku po
ceste do škôlky, a ona to odmieta? Keï je malé
die�a svedkom hrozných scén v rodine, keï otec
bije matku pred jeho oèami?

(„Máme radi deti?“ pokraèovanie na 5. strane)
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PP  iiPP  ii aaaa tt  oo  kk    22..  99..tt  oo  kk    22..  99..
16:00 Slávnostné otvorenie

na pódiu na Malokarpatskom námestí
16:15 – 17:30 Lamaèania Lamaèanom
17:30  − 19:00 Fortuna

hudobná produkcia
19:15 – 20:30 HEX

vystúpenie známej slovenskej
populárnej hudobnej skupiny

20:30 – 21:30 En Avant
populárna hudba 80−tych rokov
na poèúvanie aj do tanca

20:00 – 02:00 Rozálska veselica pre dospelých
v ZŠ na Malokarpatskom námestí

SSSS oooo bb  oobb  oo tt  aa    33..  99..tt  aa    33..  99..
10:00 – 12:00 Exhibièný futbalový zápas

„Old Boys Lamaè“ versus „VIP Lamaè“
10:00 Stánky Cechu umeleckých remesiel

na Malokarpatskom námestí
15:00 – 16:30 Veselá muzika zo Stupavy

pódium, Malokarpatské námestie
16:30 – 17:30 Èeèinka

detský folklórny súbor
17:30 – 19:00 Sú�a� v jedení bryndzových halušiek
19:30 – 21:00 SENZUS

vystúpenie populárnej skupiny
s hos�om K. Polákom

NN  ee  dd  ee  ¾¾  aaNN  ee  dd  ee  ¾¾  aa 44..  99..44..  99..
10:30 – 11:45 Slávnostná omša

kostol sv. Rozálie
11:45 – 12:15 Rozálske obèerstvenie

pred kostolom sv. Rozálie
12:15 – 13:00 Historický krojovaný sprievod s hudbou
15:00 – 18:00 Vozenie detí na koòoch

pred ZŠ na Malokarpatskom námestí
15:00 – 18:00 Hudobné popoludnie

pódium na Malokarpatskom námestí
Zmena programu vyhradená.

Poèas 3 hodových dní kolotoèe a pú�ové stánky

LAMAÈ



(„Máme radi deti?“ pokraèovanie zo 4. strany)
Obyvatelia istého domu namietali proti ihrisku
pod oknami, lebo tam deti robia krik. Kde sa u�
majú deti vykrièa�, keï nie vonku? Niekomu vadia
deti vonku, ale iným zas vnútri. Samozrejme,
myslím tým panelákové bývanie. Keï boli naše
deti malé, v našom vchode bolo takmer 20 detí,
samých drobcov. No nikomu nikdy nevadil hluk,
ktorý deti robili. Ani plaè, ani trochu buchotu pri
hre. Veï deti sú �ivé, chcú sa hra�, beha�. Nemô�u
by� stále vonku, veï ich mamy si musia doma
všetko porobi�. Ani poèasie nie je v�dy pekné. Ako
mô�e niekomu vadi�, keï kojenec le�í na zemi a
búcha si nô�kami, keï die�a prebehne bosé po
podlahe alebo si presunie po zemi hraèku? Komu
u� takéto detské prejavy vadia, ten zabudol, �e
(citujem Exupéryho) „všetci raz boli de�mi, len
nikto z dospelých si u� na to nepamätá“. Deti sa
rodia malé, nie dospelé. Nezabúdajú na to
dospelí? Ako mô�e niekto poveda�, �e má rád
deti, keï mu vadia detské prejavy? Hovorí sa, �e
kto nemá rád kvety, nie je dobrý èlovek. A kto
nemá rád deti...? Všetky deti si zaslú�ia, aby sa
stretali s láskou a pochopením − rodièov èi cudzích
− všade − doma èi vonku. V detskej dušièke sa
ukladá všetko, s èím sa tieto malé ¾udské bytosti
stretajú. Dobré i zlé. A deti si to pamätajú dlho.
Nebojme sa preto v�dy a všade vystupova� na
obranu nevinných malých detí. Ak sa jedná o
násilie v rodine, èi u� páchané priamo na de�och
alebo ktorého svedkami deti sú, nezabúdajme, �e
zo zákona má ka�dý obèan nielen právo, ale aj
povinnos�, hlási� to na polícii.
Viem o prípade, keï starkí z jedného domova
dôchodcov nadviazali kontakt s detským
domovom a chodili sa s de�mi pohra�,
porozpráva�, boli im ako starí rodièia. Bolo to v
prospech oboch strán. Deti im túto lásku iste
oplatili a oni mali z toho dobrý pocit. Nevra�ivos�
k de�om sa však tie� vráti ako bumerang.

Cecília Danišová

Stolnotenisový turnaj
seniorov – JDS Lamaè
Seniori Lamaèa organizovaní v Jednote dô−
chodcov Slovenska (JDS) majú mo�nos�
pravidelne hráva� „ping−pong“ v športovej hale
Na barine, a to 4 hodiny v tý�dni, v�dy v stredu
od 18:00 do 20:00 h a v sobotu od 12:00 do
14:00 h, na 2 stoloch. 
U� jeden kvartál vyu�íva túto mo�nos� skupina
pohyblivejších seniorov a senioriek z JDS, najmä
na prípravu na Športové hry seniorov SR, ktoré
budú v júli v Komárne. Doterajšia rekreaèná i
sú�a�ná aktivita vyvrcholila Open − turnajom
neregistrovaných hráèov za úèasti starostu
Ing. P. Šramka 15. júna 2005. 

Turnaj riadil „medzinárodný rozhodca“ Béïo
Štyndl a ví�azom sa stal ešte len kandidát senior −
dobre trénovaný starosta Šramko, bez podozrenia
z dopingu. Priniesol však na útechu ostatným
„bublinkové“. 
Ïalšie poradie seniorov: Igor Macháèek (2), Eva
Kri�anová (3), Peter Moravický – predseda JDS (4).
Na zábere z odovzdávania cien, (rakety prvým 3
úèastníkom) z¾ava: Štyndl − rozhodca, Macháèek,
Kri�anová, Moravický − predseda JDS, Krupová,
Kri�anová, starosta Šramko. 
Ïalšie zábery si mô�u záujemcovia pozrie� na
nástenke JDS v kine Lamaè. 
Mo�nos� hra� zostáva i naïalej. Prídite medzi nás!

Peter Moravický, JDS Lamaè
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Ví�az III. ligy aj Pohára BFZ sa volá FK Lamaè
Ešte pred piatimi rokmi bojovali futbalisti Lamaèa
o záchranu. U� vtedy snívali o tom, �e raz vyhrajú celý
roèník sú�a�e. Ich sen sa naplnil v roèníku 2004
/2005, keï sa stali ví�azom III. Bratislavskej Stein ligy. 
Cesta k vytú�enému ví�azstvu
U� po jesennej èasti bol Lamaè bezkonkurenène na
èele s 11–bodovým náskokom. Z jeho radov odišli 4
k¾úèoví hráèi do zahranièia a do II. ligy: Bartošek,

Ferenèík, Susko a Markusek. Hráèi �ahali neuverite¾nú
sériu 25 neprehratých zápasov za sebou. „Po jeseni
niektorí hráèi odišli, káder mu�stva sa zú�il, úsilie zos−
távajúcich hráèov bolo enormné, ale stálo nás ve¾a
síl“, zdôveril sa tréner Ján Masaroviè. Práve preto
bola jarná èas� sú�a�e pre nich obtia�na. Mu�stvo,
doplnené o vlastných dorastencov a hráèov B–mu�−
stva, odolávalo vonkajšiemu i vnútornému tlaku.
Náskok pred súpermi sa síce prechodne zní�il, ale
nakoniec futbalisti Lamaèa vyhrali III. ligu skupiny
Bratislava suverénne s náskokom 10 bodov pred svo−
jimi najväèšími súpermi: Slovanom B, VTJ Ru�inov,
MŠK Petr�alka a FK Raèa. Oslavova� celkové ví�azstvo
mohli u� 3 kolá pred posledným zápasom v sú�a�i.
Tréner s úsmevom dodal: „Sme všetci ve¾mi radi, �e
s¾ubný náskok z jesene sa nám podarilo udr�a�.
Pozitívom mu�stva Lamaèa bola sila kolektívu, obrov−
ská súdr�nos�. Z poh¾adu celoroèného pôsobenia pri
mu�stve boli Lamaèania najlepší, preto zaslú�ene
skonèili na 1. mieste.“ 
Štatistika ví�aza III. ligy hovorí za všetko
Po poslednom hvizde rozhodcov majú Lamaèania na
svojom konte 70 bodov, skóre 58:14, 21 vyhraných
zápasov, 7 remíz a iba 2 stretnutia prehrali. Aj v celo−
slovenskom meradle III. ligy sú poèty bodov, vyhra−
ných i prehraných zápasov, ako aj obdr�aných gólov
rekordné. Pod¾a strelených gólov (58) skonèili piati
v poradí, pri priemere 1,93 gólov na zápas. Najlepším
strelcom sezóny sa stal Viliam Pšenko s 10 gólmi.
Gabovi Bartoškovi staèilo na strelenie tohto poètu
gólov len pol sezóny. Ví�az sú�a�e kanonierov
o Pohár Pravdy – Miro Nagy z FK Raèa ich nasúkal a�
25. Efektivita stre¾by bola snáï jedinou slabšou
stránkou mu�stva z Lamaèa. Obdivuhodný je najni�ší
poèet obdr�aných gólov (14), èo je iba 0,46 góla na
zápas. Zaujímavé pritom je, �e väèšinu zápasov odo−
hral ví�azný Lamaè moderný, útoèný
a behavý futbal. „Dosta� v lige len
14 gólov, to u� nieèo znamená.
Tento úspech patrí nielen Mišovi
Morávkovi, ale všetkým chalanom.
Súèasné mu�stvo sa tvorilo nieko¾ko
rokov, súhra hráèov bola vynikajúca.
Ka�dý vedel, èo má hra� a dokázal
zaskoèi� za druhého.“, vysvetlil
nestarnúci, š�astný kapitán Martin
Denko. Spokojný brankár Michal
Morávek ho doplnil: „Za takou obra−
nou sa naozaj vynikajúco chytá.
Urobila málo chýb a aj tie, èo boli,
dokázali okam�ite napravi�“. Mladší
�iaci vyhrali svoju sú�a� a B−mu�stvo
Lamaèa skonèilo v V. lige na lichoti−
vej bronzovej prieèke. 
Kde sú korene zaslú�eného úspechu
Celé 3 roky kráèali za svojím spoloèným úspechom
cie¾avedomou, nároènou a zodpovednou prácou: tré−
neri − vynikajúci bývalí futbalisti Štefan Horný,
Vojtech Varadín, Jozef Obert a Ján Masaroviè, ale aj
vedenie FK a, samozrejme, predovšetkým samotní

hráèi. Úspechy sa nedostavili náhodne. Mu�stvo bolo
síce bez výrazných hviezd, ale ako celok pôsobilo
suverénne. Práve preto vo väèšine zápasov boli o gól
lepší ako ich súperi. V�dy hrali fair play, aj preto sú�a�
slušnosti vyhrali 3 krát za sebou. Krédom všetkých
z Lamaèa bolo: „Hra� pre rados� na ihrisku i v h¾adi−
sku!“ Jednotlivé mu�stvá FK sú cie¾avedome a odbor−
ne zabezpeèované u� od prípravky, cez �iacke mu�−

stvá, dorasty a� po B–mu�stvo.   
Pohár BFZ tie� v rukách Lamaèanov
Do tohtoroènej sú�a�e o Pohár BFZ išli
Lamaèania s tú�bou obháji� vlaòajšie
prvenstvo. Nebolo to ¾ahké. Aj v tomto
turnaji sa chcel na nich ka�dý vytiah−
nu�. Za svojím cie¾om kráèali od výhry
k výhre takto: v Jablonci 5:0, doma
nad Zohorom 9:1, v Dúbravke 1:0
a nakoniec vo finále s Raèou 2:1. Góly
ví�azov strelili Lipiak a Ondruš, za Raèu
Miro Nagy. Štyri ví�azstvá a skóre 17:2
hovoria za všetko. Mu�stvo FK Raèa
bolo vo finálovom zápase v Lamaèi
viac ako dôstojným súperom. Obe
mu�stvá predviedli moderný a dôrazný
futbal, ktorý znesie aj druholigové kri−

tériá. Zápas videlo a� 600 spokojných divákov, èo
bola rekordná návšteva sezóny v Lamaèi. 
Vysnívané „double“ koris�ou Lamaèa
Snom hráèov ka�dého mu�stva je aspoò raz získa�
„double“. V jednej sú�a�nej sezóne vyhra�  ligovú aj
pohárovú sú�a�. Futbalistom FK Lamaè sa toto obrov−
ské prianie splnilo. Fanúšikovia v priebehu 3 dní nad−
šene tlieskali, keï kapitán mu�stva Martin Denko
zdvíhal nad hlavu oba vzácne poháre. Najmenšia
mestská èas� Bratislava – Lamaè sa opä� dostala do
povedomia futbalových fanúšikov celého Slovenska.
Pod¾a trénera Masarovièa najlepšie výkony sezóny
podávali brankár Morávek, kapitán Denko, obranca
Kaprálik a hráèi Gálik s Pavlákom. V Lamaèi je však
malé podnikate¾ské zázemie, územie bez fabrík
a �iadni výrazní sponzori. Finanèné nároky na zabez−
peèenie komplexného chodu futbalového klubu sú
vysoké. Škoda, lebo hráèi i verní fanúšikovia Lamaèa
si druholigovú úèas� urèite zaslú�ia.
Kto sa zaslú�il o vynikajúci úspech Lamaèanov
Výbor FK Lamaè: Mário Orth, Michal Raninec,
Marcel Priner, Martin Scheling + minirealizaèný tím.
Hráèi FK Lamaè: Michal Morávek, Vladimír Ondruš,
¼uboš Berešík, Marián Veselý, Michal Hudec, Martin
Denko – kapitán, František Kaprálik, Ondrej Pavlák,
Vladimír Lipiak, Milan Ondruš, Miroslav Mancal,
¼udovít Šípka, Juraj Somorovský, Juraj Gálik, Peter
Šogor, Lukáš Benedikt, Viliam Pšenko, Andrej Šuniar,
Richard Szitas, Jozef Karma�ín + bývalí hráèi G.
Bartošek, M. Ferenèík, M. Susko a J. Markusek.
Tréner: Ján Masaroviè.

Ví�az III. ligy z Lamaèa nebude hra� II. ligu
Širokú športovú verejnos� zaujíma, èi FK Lamaè ako
ví�az III. ligy, skupiny Bratislava bude hra� II. ligu.
Túto otázku mi zodpovedal prezident FK Lamaè

Mário Orth: „Naše mu�−
stvo dosiahlo v sezóne
2004 /2005 maximum.
Obhájili sme prvenstvo
v Pohári BFZ, vyhrali III.
ligu. Tieto úspechy navá−
dzajú na myšlienku postu−
pu do druhej ligy. Po
poèiatoènej eufórii prišlo
triezve zamyslenie. Pre FK
Lamaè za danej ekonomic−
kej situácie nie je mo�né
hra� II. ligu. Spoèítali sme
všetky pre a proti.
Výsledkom bolo, �e nemá
zmysel zaèína� ligu s polo−
vièným rozpoètom a dúfa�,
�e druhú polovicu financií

v priebehu sezóny zo�enieme. II. liga je nároènejšia
na cestovanie, hráèi by si �a�ko prispôsobili èas
v práci, škole, èi v rodine. Po zhrnutí týchto problé−
mov je pre nás reálnejšie hra� III. ligu.“ S týmto sta−
noviskom sa stoto�òuje celé vedenie FK Lamaè.

Peter  Malík
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NNeeuuvveerriitteeľľnnýý  zzáážžiittookk
Školáci sa tešili zo skvelého cirkusu
Jedného dňa sme prišli do školy a dozvedeli sme
sa, že do telocvične našej školy zavítal cirkus
Jacko. Prišiel k nám z Ruska a ohromil nás
svojimi nezvyčajnými číslami. 
Nebol to len taký obyčajný cirkus. Aj
keď v ňom chýbali exotické zvieratá,
nahradili ich skvelí artisti, ktorí
nás očarili svojím
neuveriteľným talentom.
Jeden z artistov
napríklad dokázal
hltať oheň,
zapáliť si
ruku a
dlaň,
ktorá horela ako
fakľa, stáť na črepinách skla či na
nabrúsených nožoch. Vynikajúce bolo aj
vystúpenie „hadej ženy“, ktorá bola taká
ohybná, ako keby nemala kosti. Zaujala
každého.
Zaujímaví boli aj vycvičení psi, ktorí vedeli
počítať. Ej, ale by sa nám zišli na niektorej
hodine matematiky! Samozrejme, nechýbali ani
šašovia, ktorí
sa páčili najmä
menším deťom.
Aj tu platilo
pravidlo, že to
najlepšie príde
na záver,
pretože artisti
sa nám
predviedli v
skupinovej
akrobacii.
Pre všetkých,
ktorí sa
zúčastnili
cirkusového vystúpenia, to bol určite neuveriteľný
zážitok. Artisti na nás spravili veľmi dobrý dojem,
ukázali sa nielen ako šikovní, ale aj ako inteligentní a
vzdelaní ľudia. Sú vzorom aj pre ostatných našich
spolužiakov a nečudovali by sme sa, keby sa niektorí v
9. triede ubrali týmto smerom.

Lucky z 8. A triedy 

Majka W
einrebová, 6

. B

Paja Liščáková, 3. A 

Paťka Krajčovičová, 3. A

Gabika Škurlová



Pod¾a slov svätého Konštantína – Cyrila
„prestali by� slovanské národy s  príchodom
vierozvestcov slepé a hluché“. Túto pravdu
si pripomíname dodnes − 5. júla Slovensko
štátnym sviatkom a kultúrnymi podujatiami
oslávilo sviatok sv. Cyrila a Metoda, byzant−
ských uèencov, ktorí na Ve¾kú Moravu pri−
niesli starosloviensky jazyk s vlastným pís−
mom – cyrilikou − a prispeli tak k upevneniu
zvrchovanosti Ve¾kej Moravy i k rozvoju uni−
kátnej, viac ako tisícroènej kultúry.

−kza−
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OPUSTENÝ DOM NA
KONCI LAMAÈA O�IJE
Lieèba umením nielen pre postihnutých
V lete pribli�ne 50 mladých ¾udí o�iví opustenú
budovu, situovanú ved¾a vodárne na Vyso−
kohorskéj ulici v Lamaèi.
Budovu má v dlhodobom prenájme lamaèské
obèianske zdru�enie TERRA THERAPEUTICA,
ktoré zalo�ila s priate¾mi Doc. Jaroslava Šicková,
akademická sochárka, arteterapeutka a vysoko−
školská pedagogièka.
Práve ju oslovili traja študenti, dobrovo¾níci MO
PLUSKO, so zaujímavou myšlienkou zorganizova�
v zatia¾ nevyu�itých priestoroch integraèný pro−
jekt s medzinárodnou úèas�ou pod názvom
„Dom vychádzajúceho slnka“. 
V dòoch 26. 8. − 4. 9. 2005 sa spomínaná budo−
va na kopci zaplní mladými ¾uïmi s telesným
postihnutím, ale i bez postihnutia, zo štyroch
krajín: Slovenska, Bulharska, Belgicka a Lotyšska,
ktorí sa v priestoroch a okolí domu zúèastnia na
zaujímavých tvorivých workshopoch. Èaká ich
napr. práca s hlinou, výroba perkusií, vytváranie
nástennej mozaiky a iných zaujímavých objektov
priamo na steny budovy, práca s odpadovým
materiálom, taneèné workshopy...
Myšlienkou projektu „Dom vychádzajúceho
slnka“, ktorý schválila a podporila národná agen−
túra NAFYM, je upozorni� na prázdnu  budovu,
ale aj existenciu ¾udí so zdravotným postihnutím,
ktorí majú spoloènosti èo poveda�. V budúcnos−
ti by sa mala budova po generálnej rekon−
štrukcii zmeni� na arteterapeutickú dielòu OZ
Terra Therapeutica, urèenú predovšetkým
de�om, mláde�i a dospelým s postihnutím.
Na záver chcú úèastníci projektu polo�i� spolu−
vytvorený základný kameò a zároveò prezento−
va� výsledky z jednotlivých tvorivých dielní – chcú
upozorni� návštevníkov výstavy na existenciu
priestorov OZ Terra Therapeutica a prítomnos�
¾udí so zdravotným postihnutím medzi nami.
Zapoji� do projektu chceme aj miestnych oby−
vate¾ov, preto sú všetci srdeène pozvaní
3.9.2005 na závereèný happening, spojený
s výstavou. Podrobnejšie informácie budú distri−
buované za  pomoci úèastníkov projektu poèas
lamaèských hodov.

Odkazy na web: www.plusko.net
www.terratherapeutica.sk

Dáša Kráèalová
za realizaèný tím projektu

DOM VYCHÁDZAJÚCEHO SLNKA, MO Plusko

Slušnos� „na vodítku“
Vá�ená pani, neviem ako sa voláte, viem však, �e
máte ve¾kého èiernosivého psa s hnedými
škvrnami. Celú zimu som na psa h¾adievala z
okna, ako nám špiní v okolí, ale nikdy som
nevidela jeho majite¾ov. A� do jedného piatka v
máji, keï som sa vracala so svojimi malými de�mi
z vychádzky z lesa. Váš pes sa nám vyšpinil
priamo pred domom a „špina“ to nebola malá.
Dovolila som si spýta� sa Vás, èi je pes Váš a po
pozitívnej identifikácii slušne upozorni� na jeho
èin. Vaše „no a èo ja teraz?“, „ja som ho
nevidela“ ma zarazilo. Bola som ochotná ukáza�
Vám „to“, nie poèúva� arogantné poznámky
pred mojimi dvoma a kamarátkiným jedným
die�a�om. Vaše argumenty, �e ste psa nevideli,
ako „to“ robil, veï „to“ robil pred chví¾ou a tam
kdesi ste to vraj zdvihli, boli úbohé
(mimochodom, ten pes mal by� na vodítku,
nie?). Je jednoduché pusti� psa navo¾no a potom
sa obhajova� tým, �e ste ho nevideli. Milá pani,
èo mám poveda� svojmu trojroènému die�a�u,
ktoré sa ma potom spýta: „Maminka, preèo
tá teta nezahodila to havinkove hovienko?“,
keï my pozbierame aj „hovienko“, ktoré sa nám
obèas na ulici pritrafí (áno, nosím si vo vrecku
sáèok)?  
Viete, milá pani, najprv som bola ve¾mi, ve¾mi
nahnevaná. Naštvaná. Teraz mi je z toho len
smutno. �e ste taká ¾ahostajná...

Lucia Liptovská

Osvojme si zásady civilnej obrany
V zmysle väèšej informovanosti obèanov

Lamaèa vám MÚ Lamaè predkladá cyklus prednášok
o riešení mimoriadnych udalostí. 

V ¾udskom povedomí je pestovaná predstava
„nám sa niè nemô�e sta�“. Nie v�dy je to tak, preto
veríme, �e vám tento cyklus pomô�e získa� potrebné
informácie pre vašu ochranu a ochranu vašich blíz−
kych v prípade vzniku mo�ného ohrozenia. 

Príprava obèanov na sebaobranu a vzájomnú
pomoc

Príprava obèanov na sebaobranu a vzájomnú
pomoc (ïalej len POSOVP) vychádza z práva ka�dého
obèana na vèasné varovanie pred hroziacim nebez−
peèenstvom, na zabezpeèenie prostriedkami indivi−
duálnej ochrany, vrátane špeciálnych prostriedkov na
evakuáciu a ukrytie, a na informácie o spôsobe
ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození �ivo−
ta, zdravia a majetku.

Cie¾om tejto prípravy je umo�ni� èo najväèšiemu
poètu obèanov získa� nevyhnutné vedomosti, návyky
a zruènosti k sebaobrane a pomoci iným v núdzi pri
mimoriadnych udalostiach a poèas vyhlásenia mimo−
riadnej situácie.

Vznik a vývoj civilnej ochrany
V bývalej ÈSR bol 11. 04. 1935 prijatý zákon

èíslo 82/1935 Zb. o ochrane a obrane proti leteckým
útokom. Na základe tohoto zákona vyšlo vládne
nariadenie zo dòa 18. 10. 1935, ktorým sa stanovili
predpisy o obstarávaní plynových masiek a niekto−

rých povinností obcí pri ochrane a obrane proti letec−
kým útokom.

Po skonèení 2. svetovej vojny bola civilná obra−
na budovaná takmer výluène ako súèas� obrany
štátu. Na základe zásad riadenia obrany ÈSSR a za
úèelom zdokonalenia CO bola na 33. schôdzi Rady
obrany štátu dòa 09. 12. 1982 schválená „Smernica
o Civilnej obrane ÈSSR“. Celá koncepcia CO bola tak−
mer výhradne zameraná na ochranu proti zbraniam
hromadného nièenia za brannej pohotovosti štátu.
Postupne bolo nutné prejs� od globálneho poòatia
ochrany obyvate¾stva a národného hospodárstva ako
celku k riešeniu mikrosféry civilnej obrany, t.j. k èin−
nosti v jednotlivých miestach na ochranu jednotlivcov
a skupín. Toto úsilie nadobudlo širší význam v dobe
po �ivelných pohromách ako napr. zemetrasenie v
Arménsku a Iráne a po ve¾kých prevádzkových havá−
riách, akými boli napr. havárie v Sovese, Bhópále,
Èernobyle. Vtedy sa ukázalo, �e katastrofické situácie
sa svojím obsahom, rozsahom nièenia a charakterom
ve¾mi pribli�ujú situáciám, ktoré mô�u vzniknú� po
ozbrojenom konflikte, vedenom konvenènými zbra−
òami. Príprava na ochranu i opatrenia pri záchran−
ných prácach v èase vojny sú èasto identické s opat−
reniami pri katastrofách v mierovom období.

Pokraèovanie v budúcom èísle.

Ivan Kovaèoviè, Blanka Veselá, MÚ Lamaè

CHLEBÍK NAD ZLATO
Názov èlánku som si po�ièala z rozprávky, ale
myslím, �e nielen so¾ je nad zlato. A, pritom, ako s
ním èasto zaobchádzame!
Za 100 Sk mo�no zaobstara� terapeutickú vý�ivu
pre jedno afgánske die�a na 60 dní, za tú istú
sumu mo�no zachova� pri �ivote nieko¾ko detí v
A f r i k e , z a o è k o v a � è i
zabezpeèi� vodou viacero
detí v rozvojových kra−
jinách. Toto poèúvam dos�
èasto z rozhlasu. Táto suma
nie je ve¾ká, napriek tomu
òou mo�no zachráni� �ivot
a zdravie nejakého vzdia−
leného die�a�a. Toto všetko
doká�e zabezpeèova�
UNICEF – medzinárodná
organizácia pre deti z
celého sveta.
A ve¾mi èastá skutoènos� u
nás? Plytváme tým najzákladnejším pre �ivot –
potravinami. Príklad. Na múriku vyhodené,
(opršané) celé dva makové záviny, len otvorené
èeské buchtièky a ešte vrecko s ro�kami. Všetko v
cene ove¾a viac ne� v úvode spomenutých 100 Sk.
To, �e bolo jedlo vylo�ené, je ten lepší prípad
(mo�no si ho zoberú bezdomovci), mnohí ho
hodia rovno do kontajnera. Keï vidím vyhodený
chlieb, spomeniem si na to, èo nám rodièia
prízvukovali. Kto si chlieb nevá�i, nezaslú�i si ho,
no zaslú�i si, aby  niekedy pocítil, èo znamená
hlad. Preèo teda to plytvanie chlebom, peèivom,
koláèmi? Nemusíme predsa kúpi� to, èo
nespotrebujeme, a ušetrené peniaze mô�eme
poukáza� fondu pre deti UNICEF. 

A ako sa rodí chlieb, ro�ky, koláèe? Mo�no u�
teraz nie za takých �a�kých podmienok ako kedysi.
Veru, ako deti sme sme sa na leto ani ve¾mi
netešili, lebo to bola práve �atva, ktorá zaplnila
prázdniny. Nielen �atva, ale celá cesta od zasiatia
zrna a� po upeèenie chleba, ktoré bolo tie�

celodennou namáhavou
prácou. Presne tak ako v
rozprávke o sliepoèke a
zrnku. Myslíte, �e po
takomto dlhom a
úmornom procese, kým sa
chlieb dostal na stôl, sa len
tak ¾ahko vyhodil? Ako si
pamätám, chlieb sa nikdy
nevyhodil, zú�itkoval sa do
poslednej kôrky.
Ja viem, dnes je u� všetko
inak  Práca okolo chleba u�
nie je taká namáhavá,

pomáhajú stroje. Napriek tomu si chlieb zaslú�i
našu úctu. Jednu podstatnú vec si toti� treba stále
uvedomova�. Obilie, ktoré je základom chlebíka,
sa musí urodi�. Vidíte? Urodi�, nie vyrobi� v
továrni. A všetko, èo sa rodí, jedno èi èlovek,
zvieratko, èi obilie, nezávisí len od vôle èloveka.
To, èo sa rodí, dostávame ako dar a máme si to
preto ve¾mi vá�i�. Lebo nikde nie je napísané, �e to
by� musí, ani nie je v moci èloveka to ovplyvni�. Aj
dnes, ako pred stároèiami, mô�eme len èaka�,  aké
bude poèasie. Bude sucho, povodne, mrazy, urodí
sa, neurodí? Otázka dostatku chleba je teda
otvorená a odpoveï na òu nemusí by� v�dy
kladná. Vá�me si ho, neplytvajme ním.

Cecília Danišová

„Slovenskí Rusíni dodnes pou�ívajú
upravenú formu cyriliky – tzv. azbuku“

Oslávili sme sviatok solúnskych bratov



www. lamac.sk

JJúúlloovvíí  aa  aauugguussttoovvíí  jjuubbiillaannttii
9999 rrookkoovv:: Trinks Štefan, 9944 rrookkoovv::
Gáliková Irena, Budinská Paulína,
9933 rrookkoovv:: Jamrichová Mária, Hergot
Joachim, 9911 rrookkoovv:: Hedera Ján, 9900 rrookkoovv::
Zeravíková Rozália, 8855 rrookkoovv:: Šándorová

Margita, Fuchs Ladislav, Pálfiová Júlia,
Klimová Miloslava, 8800 rrookkoovv:: Kinèešová
Serafína, Bliznáková Al�beta, Branská
Anna, Nagy Imrich, Adzimová Matilda,
7755 rrookkoovv:: Mészáros Bedrich, Bielèiková
Jozefa, Salayová Rozália, Mankovecká
Antónia, Sopková Mária, Bondor Eduard,
Marešová Zdenka, Petrikovièová Anna,
Mach Ján.
SSrrddeeèènnee  bbllaahhoo��eelláámmee!!
Údaje pochádzajú zo záznamov polície. Za prípadné uverejnenie neaktuálnych údajov sa vopred ospravedlòujeme.

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
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Príprava plakety
V novembri 2005 uplynie 25 rokov od úmrtia
významného Lamaèana − pána Valentína Matrku.
Na MÚ Lamaè bola zriadená sedemèlenná komisia
pre zabezpeèenie procesu prípravy slávnostného
aktu umiestnenia pamätnej tabule ako udelenia
uznania za zásluhy zosnulému. Umiestnená bude na
rodnom dome V. Matrku na Vranèovièovej ulici.
Autorom pamätnej tabule je akad. sochár − pán
Michal Zdravecký, z ktorého návrhov bola tabu¾a
vybraná. Pani Mullerová, dcéra zosnulého V. Matrku
a èlenka uvedenej komisie, vyslovila ve¾kú vïaku za
celú pozostalú rodinu, ktorá túto poctu chápe ako
docenenie jeho práce. O slávnostnom akte budeme
Lamaèanov vèas informova�.

Komisia kultúry, MÚ Lamaè

Poïakovanie za
vydarený zájazd
V mene všetkých úèastníkova zájazdu pre seniorov
do Skalice a Holíèa, ktorý sa uskutoènil 21. mája
2005, ïakujem Miestnemu úradu. Bol to skutoène
krásny výlet a pani Janyškovej ako sprievodkyni
taktie� patrí naša vïaka. Milo ma prekvapil poslanec
Olekšák, ktorý mi uvo¾nil miesto, aby som sa mohla
zúèastni� tohto zájazdu i ja.
Srdeène ïakujem a prajem, aby sa tieto zvyky naïalej
udr�iavali.

Ferenèíková

Máte zdravotné problémy? PRAVÁ SO¼NÁ JASKYÒA
Pred viac ako tisícroèím objavili ¾udia lieèivú
silu so¾ných jaskýò. Myšlienka lieèenia v so¾−
ných jaskyniach je známa u� od pradávna. Za
týmto úèelom boli vyu�ívané na zaèiatku
so¾né bane. Vo svete takéto zariadenie vznik−
lo u� v tridsiatich rokoch 19. storoèia v naj−

známejšej so¾nej bani Vielièka pri Krakowe alebo so¾ná nemoc−
nica v Pakistane. V týchto zariadeniach sa lieèi astma, choroby
hrdla, dýchacích ciest, poruchy trávenia a alergie.
Atmosféra v mikroklimatickej so¾nej jaskyni je bohatá na
prvky, ktoré sú be�né v prírode a sú nepostrádatelné pre
normálne fungovanie organizmu.
Cie¾om je získa� a udr�a� v jaskyni zodpovedajúcu mikroklímu
bohatú na prvky, ktoré majú obrovský vplyv na zdravie èloveka.
Steny jaskyne su oblo�ené Klodavskou a Pakistánskou so¾ou. Je
to so¾ s vysokým obsahom èis−
toty a nepotrebuje obohacova�
inými prímesami. Je zdrojom
biogénnych prvkov. Z pod¾ahy,
ktorá je vylo�ená zmesou solí
Màtveho a Èierneho mora sa
uvo¾òuje jód, magnezium a iné
spomínané prvky. Táto so¾
obsahuje minerály, ako sú váp−
nik, draslík, sodík, horèík,
bróm. Vynikajúco vplýva na
vzh¾ad ko�e – vyhladzuje a zjemòuje ju. Tým sa naša ko�a stáva
hladkou a jemnou. Súèas�ou zlo�enia so¾ných blokov je aj mine−
rál karnalit. Èisté zionizované ovzdušie týchto jaskýò zlepšu−

je celkovú kondíciu organizmu a napomáha pri lieèení
nasledujúcích ochorení: (1.) zápaly hrdla, hrtanu, nosa, chro−
nickéj nádchy; (2.) zápaly p¾úc,priedušiek, astmy; (3.) alergie
rôzneho druhu; (4.) choroby srdca – poinfarktové stavy, nedos−
tatoèný krvný obeh, vysoký krvný tlak; (5.) nedostatoèná èinnos�
štítnej �¾azy; (6.) dermatologické choroby, napr. lupienka; (7.)
zvyšuje èinnos� vegetatívneho nervového systému; (8.) stavy
prepracovanosti, zvýšenie odolnosti proti stresu, neurózy; (9.)
pôsobí uk¾udòujúco na dýchacie cesty fajèiarov.
Prvé príznaky lieèenia chorôb mô�eme vydie� po troch a� piatich
pobytoch v inhalaènej so¾nej jaskyni. 
V Pravej so¾nej jaskyni nemusíte ma� obavu pred chorobami.
Èisté prostredie zabezpeèujeme dokonalím odvetrávaním a špe−
ciálnym UV �iarením po ka�dej návšteve jaskyne, ktoré spo¾ahli−
vo nièí akéko¾vek choroboplodné zárodky. 

Pravú So¾nú Jaskyòu mô�ete navštívi� u� aj v
Lamaèi, na Studenohorskej ul. 2/D. K dispozícii je
aj èajovòa a kaviareò. Otvorená je v pondelok a�
v nede¾u, v�dy od 10:00 do 22:00 hod.
Všetky ostatné informácie nájdete tie� na našej
internetovej stránke: www.pravasolnajaskyna.sk,
telefón: 0905 841 921, 0911 841 921, e−mail:
info@pravasolnajaskyna.sk.

Cena na jeden vstup je 190 Sk, pernametka na
5 vstupov je len za 760 Sk. Deti do 6 rokov majú

návštevu zdarma v doprovode rodièa. Deti od 6 do 15 rokov
poèas letných prázdnin 50% z¾ava pri zakúpení 5 vstupov.

Ka�dý z vás je srdeène pozvaný do so¾nej jaskyne.

BEZPLATNÉ PORADENSTVO
pre telesne postihnutých, dlhodobo chorých a ¾udí so
špeciálnymi potrebami, ako aj pre širokú verejnos�!

Domov sociálnych slu�ieb Gaudeamus poskytuje
bezplatné poradenstvo:

• sociálne • právne • psychologické • rehabilitaèné

Informujte sa o mo�nostiach zvýhodneného
REHABILITAÈNÉHO PLÁVANIA A CVIÈENIA

v bazéne DSS Gaudeamus.
KDE? 1. osobne priamo v stánku DSS Gaudeamus v
obchodnom dome Tesco Lamaè (pri vchode oproti
èistiarni) v stredu 14:00 – 18:00 a v piatok  9:00 –

18:00; 2. telefonicky na t.è. 02/591 009 11, 02/591 009
12; 3. na internetovej stránke: www.mokrohajska .sk.

PRÍÏTE, SME TU PRE VÁS !

RIADKOVÁ INZERCIA
H¾adáme spolupracovníkov pre poskytovanie
pô�ièiek. KEŠOVKA, Telervis plus a.s., kontakt:
0905/ 804 666. Bezplatná infolinka: 0800/ 16 00 16.

H¼ADÁM ZRUÈNÉHO TESÁRA, na vyhotovenie prí−
strešku, psieho koterca a záhradného plota, atï.
Volajte: 02/ 64531378, 0905 553699, 0911 553699.
Ïalej predám monitor DELL 17“ Trinitron 160Hz.
Zdravé chudnutie − HERBALIFE. Tel.: 0911 474 849.
Obkladám, dlá�dim, elektrina. M: 0903 151 384.

FREE

Predám pozemok v lokalite Lamaè−Zeèák, 1972 m2.
Mo�nos� rozdeli� na dva pozemky. Cena dohodou.
Kontakt: 0908/ 497 271.


