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Prešlo takmer 8 mesiacov od posledného rozhovoru s vami
v Lamaèanovi. Boli to vo vašej práci poslanca MÚ mesiace
pokojné alebo sa udiali nejaké dramatické finanèné zmeny
v našej MÈ? Zmeny boli aj neboli dramatické. Celkový objem
rozpoètu sa dramaticky nezmenil, ale financovanie všetkých
miest a obcí v SR prešlo od januára t. r. zásadnými systémovými
zmenami. Boli prijaté nové zákony, mestá a obce ich museli v
krátkom èase uvies� do �ivota, v platnosti sú nové pravidlá na
pou�ívanie finanèných prostriedkov. Zmenili sa zásadne aj
okolnosti financovania kompetencií na úseku školstva,
predovšetkým v tzv. originálnej pôsobnosti. V našich
podmienkach je to materská škola, školská jedáleò a školský
klub detí. Okrem celoslovenských zmien sa nás špecificky dotkla
zmena v oblasti dane z neh., kde právo urèova� sadzby tejto
dane  prešlo na Magistrát. Fiškálna decentralizácia, o ktorej je
reè, je naozaj zásadnou, systémovou zmenou vo financovaní
miest a obcí a niet sídla, ktorého by sa nedotkla.
Ste èlenom Komisie financií, otázky sa teda budú týka�
financií MÈ a hospodárenia s nimi. Preèo sa a� po mnohých
rokoch rieši situácia obsadenia školníckych bytov osobami,
ktoré nie sú so školami v pracovnom pomere, ale hlavne
neboli energeticky samostatné? Ko¾ko tak uniklo obci
financií? MÚ mal predsa v�dy kontrolóra, nezanedbal si
prácu? Kompetencie na úseku základného školstva prešli na
mestá a obce v polovici roku 2003. Bol to mimoriadne zlo�itý
proces a prvoradou úlohou miest a obcí bolo zabezpeèi�
financovanie školstva tak, aby nebola ohrozená prevádzka škôl.
O zlo�itosti procesu svedèí iste aj to, �e celkový delimitaèný
proces stále nie je doriešený. Aj naša MÈ sa preto prirodzene
venovala záva�nejším problémom, hoci školnícke byty, ktoré
spomínate, prešli na mestá a obce − len�e aj s tzv. vecným
bremenom, t.j. s konkrétnymi nájomníkmi. Postupne sme však
urobili aspoò to, aby si spotrebované energie uhrádzali
obyvatelia bytov a nie MÈ. Preto nemo�no hovori� o znášaní
nákladov tohto typu mestskou èas�ou. Aj v súèasnosti platí
zákonné ustanovenie, �e MÈ by obyvate¾om bytov musela
poskytnú� náhradné ubytovanie, èo tie� nie je jednoduché.
Zákonná povinnos� sa skonèí a� na budúci rok, tak�e potom
mo�no bude jednoduchšie uzavrie� aj túto otázku. 
O finanèných prostriedkoch z úètu tepelného hospodárenia
a ich pou�ití sa ve¾a diskutovalo a pôvodné uznesenie MZ,
�e by sa èas� prostriedkov vrátila do zatep¾ovania
panelových domov, bolo zrušené a nahradené novým, ktoré
o tomto u� neuva�uje. Preèo sa tieto prostriedky nevracajú
spä� do tepelného hospodárstva, ale sa pou�ijú na opravy a
modernizáciu iných objektov? Je ¾ahšie siaha� do plného
mešca. Preèo sa neh¾adajú aj iné zdroje na zatep¾ovanie MÚ,
ZŠ, MŠ? Posledné uznesenie MZ je naplnením princípov,
ktorými sa riadili poslanecké zbory v predchádzajúcich dvoch
funkèných obdobiach, a to, �e finanèné prostriedky sa majú v
plnom rozsahu vráti� do systému tep. hosp.. Návrh publikovaný
v Lamaèanovi a pôvodne presadený v MZ, aby sa jedna tretina
získaných prostriedkov vyu�ila na zatep¾ovanie panelových
domov, jedna na ostatné stavby napojené na tepelné
hospodárstvo a jedna tretina na iné priority MÈ, práve tento
prístup a spomínanú dlhodobú koncepciu nerešpektoval. Návrh
na „tretinkové“ pou�itie finanèných prostriedkov z tep. hosp.
predlo�ený na rokovanie MZ som oznaèil za nezodpovedný voèi
obèanom sídliska. Okrem nerešpektovania princípov dlhodobej
stratégie financovania v našej MÈ ma k tomu viedlo to, �e
predkladatelia okrem prepoètu podielu na jednotlivé bytové
domy nepredlo�ili �iadne iné odôvodnenia a argumenty.
Nezodpovedané tak zostali napr. (pokraèovanie na 2. str.)...

Vá�ení spoluobèania,
leto nám ubehlo všetkým trochu inak, ako boli asi priania
našich detí, lebo to¾ko da�ïa a studených dní nikto neèakal.
Vzh¾adom na ve¾ký záujem o umiestnenie detí do
predškolského zariadenia sme vykonali rekonštrukciu èasti
budovy MŠ a ZUŠ na Zlatohorskej ulici. Získali sme
priestory pre umiestnenie triedy na vyuèovanie teórie na
ZUŠ a zároveò sme premiestnili výuku výtvarnej  výchovy na
ZŠ na Malokarpatskom nám., èím sme získali priestor –
jednu triedu, spálòu a sociálne zariadenie pre našich
najmenších. Rekonštrukcia stála takmer 350 tis. Sk. Poèas
leta sa vykonala aj kompletná generálna oprava plochej
strechy MŠ na Zlatohorskej ulici v celkovom objeme 1,159
mil. Sk V èase, keï dochádza k neustálemu zdra�ovaniu
energií, som ve¾mi rád, �e sme vyèlenili finanèné prostriedky
a zároveò aj zrealizovali termostatizáciu objektov ZŠ, MŠ
a miestneho kina. Oèakávame, �e vynalo�ené finanèné
prostriedky v objeme cca 700 tis. Sk sa vrátia skôr, ako sme
predpokladali. Taktie� sme rozpracovali verejnú sú�a� na
výmenu okien na ZŠ, MŠ a èasti fasádnych okien MÚ.
Oèakávaný finanèný objem je cca 8 mil. Sk, avšak výsledok
bude známy a� po ukonèení výberového konania. Ve¾ké veci
sme rozpracovali v záujme úspor energií, je spracovaný
projekt a rozbehnuté výberové konanie. 
Riešime i problém s technickým stavom lávky ponad
�eleznicu.  Nákladné technické opravy mô�u vykonáva� len
odborne spôsobilé firmy. Sna�íme sa o uvedenie do
prevádzkyschopného stavu v èo najkratšom termíne, avšak
sme odkázaní na na seba nadväzujúce vyjadrenia
organizácií. Na niektoré otázky oh¾adom fasády MÚ
odpovedám nasledovne: Vzh¾adom na to, �e prebieha
výberové konanie na výmenu okien, prípadné zateplenie a
obnova fasády budú realizovate¾né a� v budúcom roku.
Mojou snahou bude vyrieši� tento problém èo najskôr.
Širokou agendou, na ktorej spolupracuje úrad, je oblas�
navrátenia pozemkov pôvodným vlastníkom. Je to ve¾mi
citlivá oblas� a sna�ím sa pomôc� všetkým tak, aby boli
spokojní. Na základe oprávnených po�iadaviek sme
rozpracovali ïalšie oblasti odkanalizovania ulíc
Povoznícka, Furmanská, Lamaèská, osvetlenie na
Vysokohorskej a Kune−rádskej ulici, oporný múr na
Zhorínskej, detské ihrisko na školskom dvore spolu s
projektom Zelené mesto a doplnením o ïalšiu zeleò v

areáli  ZŠ. V rámci schváleného uznesenia sa zaèalo s
výstavbou nového zavla�ovacieho systému v areáli FK
Lamaè. Najnovšou úpravou, ktorú sme zrealizovali zo
schválenej Koncepcie rozvoja telovýchovy a športu v MÈ
Lamaè bola obnova basketbalových ihrísk na Bakošovej a
Studenohorskej a rozšírenie mo�ností na školskom dvore o
nové basketbalové koše. Na školskom dvore skonèím s
tým, �e ma prekvapili niektorí dospelí futbalisti, ktorí
nevedeli akceptova� po�iadavku, �e na novom trávniku,
kým nespevnie tráva a nebudú ukonèené všetky predpísané
procesy kosenia, polievania, hnojenia a valcovania, nie je
mo�né ešte hra�. Ich argument, �e nebudú èaka� ïalší rok,
je ú�asný ale nepochopite¾ný. Som presvedèený, �e
realizované úpravy športovísk a zelene sa vykonávajú so
zámerom, aby veci slú�ili dlhodobo, a preto pri samotnej
realizácii oèakávam urèitú toleranciu a pochopenie, veï sú
pre všetkých.
Lamaèské hody sme pripravili pod¾a najlepších predstáv.
Touto cestou zo srdca ïakujem predovšetkým pani Veselej.
Všetko, èo robila, sa sna�ila zabezpeèi� pedantne a s plnou
zodpovednos�ou. Moje poïakovanie patrí i sponzorom
pánovi Michalovi Ranincovi, spoloènosti ZIPP Bratislava,
Akzent Media, spoloènosti Penta Group, spoloènosti IMMO
Bank s.r.o. spolu s Motorcar Bratislava, tlaèiarni Cromwell,
hypermarketu Tesco a spoloènosti Mone, ktorí nám
umo�nili, aby hody boli krajšie a veselšie. Zároveò úprimne
ïakujem i všetkým úèinkujúcim. Bolo cíti� úprimnú rados�
na celom námestí. Záverom ïakujem všetkým, ktorí sa
akýmko¾vek úsilím podie¾ali na zabezpeèení týchto osláv a
všetkým návštevníkom, obèanom i hos�om ïakujem za
oh¾aduplnos� a toleranciu poèas celých hodov.
Súèasne s hodmi prebiehal v Lamaèi i Medzinárodný projekt
„Dom vychádzajúceho slnka“, ktorého organizátorom
bolo zdru�enie Plusko. Nad Lamaèom pri vodárni dávalo
bývalému zariadeniu staveniska − „artoterapeutickej dielni“
novú tvár celý tý�deò 44 mladých ¾udí − mnoho z nich s
telesným postihnutím.  Ve¾a Lamaèanov sa prišlo pozrie� na
túto akciu a boli nadšení z toho, èo videli, a zároveò
vyjadrovali ochotu pomôc� týmto ¾udom. Aj týmto
organizátorom chcem srdeène poïakova� za zorganizovanie
projektu.

Váš starosta 
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V MÈ Lamaè pribudli významné
výtvarné diela, a to sochy Sv. Cyrila
a Metoda v nad�ivotnej ve¾kosti,
ktoré sú umiestené na prieèelí
farského kostola sv. Margity.
Autorom sôch je akad. sochár
Michal Zdravecký, �ijúci v Lamaèi.
Pri posviacke sôch autor diela
predniesol krátky príhovor, ktorý
prinášame v plnom rozsahu, preto�e
ve¾mi jasne charakterizuje genézu
vzniku diela a charakteristiku postáv
oboch svätcov.
„Dovo¾te mi, prosím, ako autorovi
poveda� nieko¾ko faktov o vzniku a
výslednej podobe sôch  svätých
Cyrila a Metoda, ktoré sme vèera

nainštalovali na prieèelie nášho chrámu.
Architekt Harminc, autor nášho chrámu,  zakomponoval do
svojho projektu zámer
umiestnenia sôch na
prieèelí, èoho dôkazom
s ú a j t r a v e r t í n o v é
konzoly. V roku 1996 za
pôsobenia otca Rudolfa
Daòa  z predlo�ených
n á v r h o v v i a c e r ý c h
autorov tunajšia farská
r a d a v y b r a l a m o j u
koncepciu výtvarného
r i e šen ia . Po tomto
rozhodnutí nasledoval
k l a s i c k ý s o c h á r s k y
postup, a to vytvorenie
postáv v sadre v mierke 1:1 a výber kameòa. Kameò je
králický pieskovec z lomu Králiky pri Banskej Bystrici.
Rozhodla jeho farba a dostupnos� na našom území. Postava

sv. Metoda je v biskupskom rúchu s
gestom �ehnajúcej pravej ruky. Jej
prsty vytvárajú štyri hlásky gréckej
abecedy, a to tak, �e ukazovák
znázoròuje hlásku „I“, prostredník
„S“, palec sa dotýka prsteníka a tak
tvoria „CH“ a malíèek hlásku „S“.
Menom ISUS CHRISTOS – JE�IŠ
KRISTUS  sv. Metod po�ehnáva
veriaci ¾ud. Tento spôsob �ehnania
pou�ívajú kòazi Východného obradu
dodnes. Na pravom boku je
súèas�ou biskupovho obleèenia pod
lak�om �ehnajúcej ruky symbol štítu,
ktorý oznaèuje
biskupovu pozíciu obrancu cirkvi. V
¾avej ruke má krí� ako dominantný
symbol viery. Sv. Cyril má obleèené mníšske rúcho s
kapucòou na hlave. Pravou rukou pridr�iava na hrudi Sv.

písmo, a to tak, �e medzi dlaòou a
knihou má prelo�ený epitrachil – štólu
na znak úcty k Svätému písmu. ¼avou
rukou odkrýva Sväté písmo, ktoré nám
svätí bratia  prelo�ili do staroslovienèiny.
Detaily – písmo, krí� a krí�ik na mitre
biskupa − sú zlátené pravým plátkovým
zlatom klasickou technikou na mixtion.
Postavy svätcov sú vysoké 230 cm, ka�dý
z nich vá�i asi tisícsto kilogramov.
Ïakujem Bohu za pomoc pri realizácii
tohto diela a všetkým, ktorí mi pri
inštalovaní sôch vèera pomáhali a bez
ktorých pomoci by som sa nezaobišiel.“
Sme vïaèní za krásne dielo p. Michalovi

Zdraveckému a �eláme mu, aby jeho ruky vytvorili ešte ve¾a
krásnych diel.

Cecília Danišová

Nové výtvarné diela v Lamaèi



Dva mesiace prázdnin ve¾mi rýchlo ubehli a september opä�
zaklopal na dvere. Aký bol ten minulý školský rok pre nás?
Podarilo sa nám zapoji� do medzinárodných projektov ako
Comenius a e−Twinnig Label, ktoré sú zamerané na výmenu
informácií medzi �iakmi z jednotlivých krajín pomocou
komunikaèných technológií   a osobných stretnutí. V
projekte e−Twinnig sme jednou z prvých škôl v SR, ktoré
získali zahranièných partnerov a na poèítaèovom krú�ku a
hodinách informatiky s pomocou pedagógov �iaci
vypracovali prezentáciu o našom meste a krajine. Projekt
Comenius je schválený na tri roky. Má názov Neuverite¾ná
cesta. Komunikaèným jazykom detí je angliètina. Deti
jednotlivých krajín budú písa�, filmova�, fotografova� a
zbiera� informácie o svojej krajine, ktoré si budú vymieòa� s
ostatnými partnerskými krajinami. Pár najaktívnejších detí
bude ma� mo�nos� zúèastni� sa spoloèného stretnutia
partnerských krajín. 
Úspešne sme skonèili v medzinárodnom projekte Školský
pä�boj pre šport, toleranciu a fair play, ktorý na Slovensku
organizoval výbor Pierra de Coubertin. Zúèastnili sme sa na
trojdòovom stretnutí vybraných škôl a zahranièných
úèastníkov.
Minulý rok sme získali certifikát Školy podporujúcej
zdravie. Náš projekt bol zameraný predovšetkým na duševné
zdravie a zlepšenie atmosféry v škole, aby �iaci nemali obavu
a strach chodi� do školy. Mnohými podpornými podujatiami
ako Deò športu, burzy, tvorivé dielne, diskotéky,
karneval, Deò jablka, výlety a spoloèné vystúpenia detí
na verejnosti sa nám podarilo prelomi� ¾ady medzi
pedagógmi a �iakmi a urèite zlepši� vzájomnú komunikáciu.
K zlepšeniu atmosféry v škole pomohla krú�ková èinnos�.
Pracoval taneèný, floorballový, bedmintonový, chemický,
poèítaèový krú�ok, krú�ok anglického jazyka, tvorivé dielne,
príprava na prijímacie pohovory zo slovenského jazyka
a matematiky. Ve¾mi úspešne pokraèuje projekt Strom
�ivota, v rámci ktorého sa nám u� druhý rok podarilo získa�
cenu. Druhý rok sme sa zapojili do Mlieènej ligy, ktorú
organizuje MŠ v spolupráci so spoloènos�ou Danone a za
odmenu sme získali športové potreby. Zorganizovali sme
školu v prírode, ly�iarsky kurz a študijný pobyt �iakov v
Anglicku.
Zúèastòujeme sa aktivít organizovaných UNICEF, za èo sme
získali názov Škola spriatelená s de�mi UNICEF, ÈK a
Slobodou zvierat, Ligou proti rakovine, Paraolympijským
výborom a inými spoloèenskými organizáciami. 
Úspešne sme skonèili v projekte Komunitnej nadácie Poïme,
spolu podporíme našu školu. Za mno�stvo získaných
sponzorských darov sme dostali finanènú odmenu vo výške
47.000 Sk a za aktivitu sme dostali odmenu 10.000 Sk.
Všetkým, ktorí nám pomohli, touto cestou ïakujem.

V MŠ sa tento rok svojpomocne podarilo zrekonštruova�
nábytok, vymeni� koberce v herniach a nama¾ova�
rozprávkové výjavy na steny. Pomáhali všetci panie uèite¾ky,
rodièia i študenti VŠ výtvarných umení, za èo všetkým
ïakujem. Organizovali sme tvorivé dielne, besiedky
a spoloèné výlety. Deti úspešne zvládli korèuliarsky
a plavecký kurz. 
Teraz nieèo zo štatistiky: MŠ mala 4 triedy a 97 �iakov, ZŠ
mala 13 tried 298 �iakov, ŠKD malo 4 oddelenia a 102
�iakov.
Zní�ená známka zo správania: II. stupeò – 9 – uspokojivé, 3
– menej uspokojivé. Výchovné opatrenia – pochvala
riadite¾ky školy – I.st. – 9, II. st. – 8, pochvala triednej uèite¾ky
– I.st. – 32, II. st. – 26, pokarhanie RŠ – I.st. – 3, II. st. – 6,
pokarhanie TU – I.st. – 4, II. st. – 5. Rozmiestnenie �iakov
konèiacich školu: II. stupeò: gymnázium – bilingválne 2 �iaci,
informatika 2 �iaci, gymnázium 8 �iakov (2 súkromné), SOŠ
14 �iakov, SOU /ZSŠ 15 �iakov, I. stupeò: 8−roèné gymnázium
5 �iakov.
Èo nás èaká tento školský rok? Budeme bohatší o jednu
triedu MŠ. Otvárame ju 5. septembra na Zlatohorskej ulici.
Bolo potrebné priestory zrekonštruova�, urobi� pár
stavebných úprav, vyma¾ova� a zriadi� jednotlivé priestory.
Ïakujem všetkým, pomocou ktorých sa podarilo tento zámer
zrealizova�. Dúfam, �e sa detièkám bude ich škôlka páèi�.
V MŠ na Heyrovského ulici sme cez prázdniny vybudovali
školskú jedáleò ako samostatný priestor a v jednotlivých
triedach sme vymenili detské stolièky. V ZŠ sme pripravili
triedy prváèikom. Tento školský rok plánujeme otvori� novú
multifunkènú uèebòu, kde bude môc� prebieha� vyuèovanie
novými uèebnými metódami za pomoci poèítaèov.
Pracujeme na tom, aby sme sa stali školiacim strediskom
informaèných technológií.
Tento rok nás èaká výmena okien na budove školy aj škôlky
na Heyrovského ulici. Prosím rodièov, aby boli trpezliví
a zhovievaví v období, keï bude výmena prebieha�. Urèite to
bude vy�adova� úpravu rozvrhu, výmenu tried, spájanie
tried, hlavne v MŠ a mnoho iných zásahov. Sme ve¾mi radi,
�e mô�e táto akcia prebehnú�. Podarí sa nám tým zní�i�
prevádzkové náklady na teplo, ktoré sú, najmä na škole,
neúnosné. V oblasti vzdelávania budeme pokraèova�
v zaèatých projektoch. Škola orientuje svoje zameranie na
anglický jazyk a informatiku. Tento školský rok nastúpi
nieko¾ko nových pedagógov – dve panie uèite¾ky na MŠ,
uèitelia na slovenský a anglický jazyk, telesnú výchovu a I.
stupeò.
Ešte raz chcem všetkým poïakova� za pomoc v minulom
školskom roku a teším na vzájomnú spoluprácu v tomto
školskom roku.

Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ 
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Škola volá(„poslanci na slovíèko“ dokonèenie z 1. strany...) otázky: ako
budú reagova� na porušenie doterajších princípov ostatní
èlenovia zastupite¾stva a obèania, èo sa myslí pod pojmom
zatep¾ovanie (je to aj výmena okien, kovových konštrukcií a
pod.), aké budú podmienky poskytnutia a zúètovania týchto
dotácií, ako sa pod¾a nových zákonov  poskytnú navrhované
dotácie jednotlivým bytovým domom, kto bude príjemcom
týchto dotácií, ako bude aspoò na obdobie 2−3 rokov
garantované, aby mali mo�nos� túto úèelovú dotáciu vyu�i� a
zúètova� všetky bytové domy atï. Pre mòa bola pri rozhodovaní
významná aj skutoènos�, �e predkladate¾ov vôbec nezaujímal
stav a po�iadavky na zatep¾ovanie a zni�ovanie energetických
nákladov na obecnom majetku napriek tomu, �e to je
základným poslaním MZ. Pritom vieme, �e na kompletné
zateplenie len školských budov, budovy MÚ, zdravotného
strediska a kina by nám nestaèil ani celý rozpoèet MÈ. Pozna−
menávam, �e súèasné uznesenie ešte stále umo�òuje pou�i�
finanèné prostriedky v prospech všetkých stavieb, napojených
na tepelné hospodárstvo. Nevyhnutné je však pripravi� a
predlo�i� taký odborne pripravený návrh, kde budú, okrem
iného, aj odpovede na uvedené otázky. 
Zdá sa vám správne, �e za objednávate¾ov kanalizaèných
prípojek, ktorí ani na opakovanú výzvu neuhradili
nedoplatok za prípojku, poplatky uhradí MÈ a bude ich od
nich vymáha� súdnou cestou? Preèo MÚ berie túto
povinnos� dotyèných na seba? Kanalizácia ulíc v starom
Lamaèi je nato¾ko nároèná investièná akcia, �e výdavky na òu sa
rovnajú takmer celoroènému rozpoètu. V rozhodujúcej miere
ich hradí Bratislavská vodárenská spoloènos�, a.s.. Kanalizácia
sa robí na základe po�iadaviek obèanov a v záujme obèanov
predovšetkým starého Lamaèa, ale pozitívne dopady bude ma�
na �ivotné podmienky v celej MÈ. Preto pova�ujem za priro−
dzené, �e èas� zodpovednosti za jej úspešné zavàšenie musela
na seba prevzia� aj MÈ a je opodstatnené, �e v osobitne odô−
vodnených prípadoch sa rozhodla poskytnú� obèanom pô�ièku.
Preèo sa finanèné odmeny pracovníkov MÚ pretriasajú v
novinách a neriešia si to poslanci „doma“? Je to nedôstojné
a nesvedèí to o dobrých vz�ahoch poslancov a MÚ. Neviem
o tom, �e by sa viedli nejaké špeciálne diskusie a spory oh¾adne
odmeòovania pracovníkov MÚ. Diskusia na túto tému je
prirodzená pri tvorbe rozpoètu, kedy je v právomoci MZ sta−
novi� celoroèný objem finanèných prostriedkov aj na odmeny
pracovníkov MÚ. Rozhodovanie o ich výške je v kompetencii
starostu. Navyše, odmeòovanie pracovníkov úradu podlieha
ochrane osobných údajov. Ak vaša otázka smeruje ku
zverejòovaniu platov volených predstavite¾ov samosprávy, teda
starostov, primátorov a poslancov, osobne som za transpa−
rentnos� a za zverejòovanie ich príjmov. Mediálne je to momen−
tálne „top−téma“, ale, obdobne ako v mnohých prípadoch, ani
v podmienkach Lamaèa vôbec nevychádza z reálnych
problémov v prostredí samosprávy.
Èo by ste ešte chceli poveda� ku svojej práci poslanca MZ
ako èlena Komisie financií? Teší ma, �e som pripomienkami a
iniciatívou prispel k vyriešeniu stále odsúvaného problému
financovania našej ZŠ s MŠ. Be�né výdavky na školstvo
predstavujú viac ako tretinu  celkových be�ných výdavkov v
našej MÈ a schválenie jej rozpoètu umo�nilo stabilizova�
rozpoètové hospodárenia celej MÈ v roku 2005.
Verím, �e prínosom pre budúcoroèný proces prvýkrát povinne
zostavovaného trojroèného rozpoètu Lamaèa bude koncepcia
výchovy a vzdelávania v našej mestskej èasti, ktorej spracovanie
som inicioval a �e sa nájdu finanèné prostriedky aj na
pokraèovanie doteraz úspešnej realizácie   Koncepcie rozvoja
telovýchovy a športu v Lamaèi.

Cecília Danišová

Poslanecké dni 
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, dòa 26.9.2005 od 16 h. do 17 h.,
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, dòa 31.10.2005 od 16 h. do 17 h.,
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, dòa 28.11.2005 od 16 h. do 17 h.,
poslanci: Ing. Mgr. Radoslav Olekšák − predseda Komisie
financií a hosp. stratégie,
Ing. Kvetoslava Ondrejíèková − èlenka Miest. rady a Kom.
financií a hosp. stratégie,
• v pondelok dòa 26.12.2005
sa Poslanecké dni nekonajú.

MÚ Lamaè

Aj na stránkach Lamaèana, respektíve i na verejnom
zhroma�dení, uskutoènenom 23.6.2005, boli
prezentované rôzne stanoviská k zámeru poskytnú� ¾uïom
dotáciu na zateplenie panelových domov. Preto mi
dovo¾te, aby som uviedol pár skutoèností k tomuto
problému. V prvom rade treba poveda�, �e
naakumulované peniaze v objeme 16,5 mil. Sk
nazhroma�dili ¾udia v panelových domoch a obecné
objekty (škola, škôlka, kino a pod.), ktorí teplo v
posledných 4 rokoch odoberali a ktorí túto sumu 16,5 mil.
Sk zaplatili v cene tepla. V druhom rade treba poveda�, �e
týchto 16,5 mil. Sk pre Lamaè zachránilo spolu so mnou,
ako èlovekom zodpovedným za tepelné hospodárstvo,
mojich ïalších 5 kolegýò, poslankýò v MZ, ktoré
podporovali  stratégiu, �e zmluvu treba zmeni�. Tá toti�
bola nevýhodná pre Lamaè v tom, �e celú rekonštrukciu
kotolní a rozvodov by hradila MÈ, èo nám predošlé MZ
nechalo aj v uznesení MZ 18/2001, �e celá rekonštrukcia sa
má hradi� z týchto naakumulovaných prostriedkov a
úveru, ktorý by si MÈ musela zobra�. Tak�e boli sme to my,
šiesti poslanci, ktorí sme celý rok 2003 bojovali za to aby,
sem prišiel strategický investor a 16,5 milióna ostalo MÈ.
Ïalej treba zdôrazni�, �e môj návrh vyèleni� sumu 6 mil. Sk
ako úèelovú dotáciu na zní�enie energetickej nároènosti
bytových domov v rámci tzv. tretinového modelu (bytovky
: obecné budovy : priority MÈ) potom schválila Finanèná
komisia a následne 3.5.2005 i MZ. Nemala to by� �iadna
tisícka na hlavu, ale suma, ktorá bola vypoèítaná na
základe výmeru jednotlivých bytoviek. Napríklad, bytovky
by na jednotlivých uliciach dostali tieto sumy:
Studenohorská + Bakošova: dotácia 86.738 a� 98.890
Sk, Heyrovského:  dotácia 162.192 Sk, Na Barine 7 − 13:
dotácia 221.836 Sk, Na Barine 15 − 19: dotácia 146.258
Sk. Pri rozhovoroch s obèanmi väèšina prehlásila, �e i táto
suma by im pomohla. Napríklad, kompletné zateplenie
domu na Studenohorskej ulici stojí zhruba 2 mil. Sk, táto

dotácia by pri rovnakom úvere postaèila na splátku úrokov
na obdobie dvoch rokov. 
�ia¾, starosta Ing. Šramko toto uznesenie pozastavil z
dôvodu výhrady niektorých poslancov k prijatému návrhu
uznesenia a navrhol iné riešenie, s ktorým sa potom pod
tlakom väèšina siedmych poslancov na mimoriadnom MZ
16.5.2005 stoto�nila. Malo ís� o vypracovanie typovej
projektovej dokumentácie na zateplenie jednotlivých
typov panelových domov. Aké to prekvapenie potom na
MZ 21.6.2005, keï sme dostali materiál o tom, �e
vypracovanie takýchto projektov by zlhtlo taktie� 6 mil. Sk!
Kým my sme touto sumou chceli pomôc� predovšetkým
vám, milí spoluobèania, aby ste menej platili za teplo,
niekto iný chcel obstarávaním projektov pomôc� firmám.
Pre úplnos� treba doda�, �e ani táto „projektová
alternatíva“ nebola potom, naš�astie, schválená. To, �e
¾udia takéto projektové dokumentácie nepotrebujú,
dosvedèuje fakt, �e sa niektoré bytové domy, najmä na
Bakošovej ulici, u� zatep¾ujú i bez zbytoèných projektov.
Ve¾mi zaujímavá je i myšlienka zástupcov vlastníkov
obyvate¾ov na Heyrovského ulici, �e pokia¾ neexistuje
politická vô¾a pomôc� ¾uïom priamo cez dotáciu, potom
by sa malo urobi� zateplenie vchodov do panelákov, ktoré
najviac odèerpávajú teplo, zhotovením nových vchodových
dverí. Je to zaujímavá myšlienka, ktorú urèite zaradím na
rokovanie najbli�šej Finanènej komisie. 
Dovo¾te na záver malé vyznanie.  Komunálna demokracia
funguje na princípe väèšiny, rešpektujem ju, a preto nikdy
nebudem hra� divadlo o vzdaní sa funkcií kvôli vyššie
uvedenému návrhu dotácie na zatep¾ovanie pre obèanov v
bytových domoch,  tak, ako sme boli toho svedkami na
májovom zastupite¾stve pred schva¾ovaním tohto návrhu.
Zostáva u� len na vás, obèanoch, aby ste si urobili svoj
vlastný názor a úsudok, kto a ako obhajuje tu v Lamaèi
vaše záujmy.

Radoslav Olekšák, poslanec MZ Lamaè

Prostriedky z tepelného hospodárstva patria tým,
ktorí ich vytvorili • názor poslanca MZ
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Rozálske hody 2005
V dňoch 2. - 4. septembra 2005 sa v Lamači uskutočnil ďalší ročník obľúbených
Rozálskych hodov. „Pohľadnicu“ z nich vám prinášame v tejto zvláštnej prílohe.

Futbal • Stretli sa Old boys a VIP, teda Starí
chlapci a Ve¾mi dôle�ité osobnosti (Very Important
Persons). Bol to boj na všetko odhodlaných
futbalistov. Pôvodne skonèil nerozhodne a jasno
do otázky, kto z koho, vniesli a� jedenástky. Bod
získali Old boys. Ešte�e tak − a ví�azstvo zostalo
doma, v Lamaèi.

Piatok popoludní • Popoludnie bolo pestré pre uši i oèi. Na pódiu sa striedali hudobné a taneèné súbory. So šarmom
všetko uvádzala Lamaèanka, operná speváèka Juliana Jamrišková (a robila tak s chu�ou a energiou celé tri dni
hodovania), ktorá nám svoje spevácke kvality, overené i v zahranièí, predviedla
na nieko¾kých svetoznámych muzikálových áriách. Pekný spev ponúkli i dve
mladuèké lamaèské
školáèky. No a ve¾ký ohlas
mal vzdušný balón, ktorý,
keï si zohrieval vzduch,
huèal ako drak. Inak sa
tichuèko vznášal nad
Lamaèom a v noci ho
�iarivo osvet¾oval.

Na tohtoročné hody nám posvietilo slniečko.
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Piatok veèer • Ako keby ani komárov nebolo.
Alebo mo�no to bola práve ochrana pred nimi –
uhýba� sa v svi�nom tanci. Tancovalo sa na námestí
pred tribúnou i v jedálni ZŠ. V škole sa na hladkej
dlá�ke tancovalo ove¾a lepšie ako na betónových
dla�diciach vonku a ve¾mi reálne ,,hrozilo“, �e
vyhráte v tombole. Istí man�elia sa po výhru vrátili
dokonca u� z domu. Tak im treba, neveriacim
Tomášom! Navyše,
vonku sa tanec musel
pod¾a predpisov
skonèi� u� o 22. hodine
a v škole pokraèoval −
prezradíme – takmer
do svitu.

Sobota • Teda to bol ale deò! Kam skôr? Deti to po predošlom dni �ahalo opä� medzi rôzne kolotoèe. Ani na chví¾u
nebol opustený skákací hrad so sie�ami namiesto hradieb, tak�e nik nevypadol a neudrel sa. Hralo sa, spievalo sa a
tancovalo. Treba poveda�, �e v sobotu sa stálo v dlhoèiznom
rade na koníky. Kobylky Paloma a Orlanda, slovenské
teplokrvníky z Lieskovca pri Podunajských Biskupiciach,
trpezlivo povozili
na svojich
chrbátoch vari
všetky menšie i
väèšie deti. Boli,
m y s l í m ,
n a j ú s p e š n e j š i a
èas� programu
hodov.

Sú�a� v jedení bryndzových halušiek • Ako inak, konala sa i sú�a� v rýchlom jedení bryndzových halušiek.  Sú�a�ilo
sa v kategóriách deti, mu�i, �eny. Zjes� bolo treba 600 g horúcich bryndzových halušiek s
údenou slaninkou. Pohostinne vystúpil so zjedením 900 g porcie nieko¾konásobný ví�az
Martin Šimoniè. V rekordnom èase 43 sekúnd vyhral starosta Lamaèa f¾ašu slivovice –
avšak, èítajte pozorne, èo sa s òou stalo
ïalej...



Mesaèník o �ivote v Lamaèi, 7. roèník 5

Starosta Peter Šramko pri svojom ví�azstve, u� poèas potlesku,
hneï vyhlásil, �e èo má starosta, patrí všetkým Lamaèanom a
slivovicu, ako sa aj stalo pri haluškárni, rozlial do pohárikov
obèanom. Samozrejme, galantne blaho�elal prvým trom
ví�azkám v �enskej
kategórii. Celé hody
bol medzi ¾uïmi a
zhováral sa s nimi. O
èom, nepovedal.

Takáto trma−vrma bola poèas celých Rozálskych hodov. Cez ne sa predierali sestrièky Èerveného krí�a, ktoré sme
pristihli pri popíjaní. Overili sme si, �e v pohárikoch bola kofola! Tohtoroèné hody sa obišli bez zdravotníckych
problémov − a� na tri malé zranenia. Dokonca neboli �iadne rozbité kolená, èo je pri tom, ako sa deti jašili, priam zázrak.

Nede¾a • Posledný deò hodov zaèal slávnostnou omšou v kostole sv. Rozálie. Dp. Branislav Èaniga bol so svojimi
Lamaèanmi po celé hody. Pred kostolom sa ponúkalo Rozálske obèerstvenie, po ktorom sa doslova zaprášilo. Potom sa
pohol Lamaèom historický krojovaný
sprievod, ktorý viedla poslankyòa Mgr.
Marta Janyšková. Hody skonèili podveèer
spevom a tancom na Malokarpatskom
námestí.
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Kroje o�ivujú tradície
Krojované sprievody sú v Lamaèi, ako sa stalo dobrým zvykom,
súèas�ou rôznorodých osláv. Rovnako o�ili ¾udové tradície aj
poèas tohtoroèných Rozálskych hodov. Po slávnostnej omši si
prítomní mohli dosýta vychutna� sladkosti, ktoré na túto
príle�itos� prichystali lamaèské �eny. Najkrajší bol závereèný
sprievod mladých krojovaných párov, ktorý symbolicky, v úlohe
matky s de�mi v krojoch, viedla pani Janyšková.
Hovorí sa, �e v jednoduchosti je krása, a to mo�no poveda� i o
tradièných lamaèských krojoch, ktoré pozornos� nepútajú
pestrými farbami (dominuje modrá a biela), ale dômyselnými
detailmi – výšivkami, èipkami, jemnými stuhami. Lamaèské

�eny teda museli by�
odjak�iva ve¾mi šikovné a
trpezlivé. S rovnakou
trpezlivos�ou sa dnes o
tradièné ¾udové kroje,
mnohé ušité nieko¾ko
desiatok rokov dozadu,
stará Lamaèanka − pani
Hrubíková.

−kza−

Lamaèan 9 / 2005

Èo nebolo na obrázkoch
Mo�no nebude pán starosta súhlasi�, ale Rozálske hody patrili najmä
de�om. Tie sa vyšantili asi viac ako za celé prázdniny. Boli to
najodvá�nejší taneèníci, hoci len poskakovali z nohy na nohu.
Drankali pri stánkoch umeleckých remesiel drevené hraèky,
medovníkovým zajacom s chu�ou okusovali ušiská, poplakali si za

uletenými balónikmi.
Aj najväèší ,,nejedáci“
neoddolali vôòam
klobások, cigánskych
peèienok, sladkostí. A
povieme i to, �e sme
sa chystali prezradi�
na starostu, aký je
maškrtný – pod chví¾ou postával pri nejakom stánku s dobrôtkami.
Nezaklebetíme si – on len robil
sponzora synovi. A je po hodoch.
Treba si len �ela�, aby o rok opä�
svietilo slnko a bolo nám
všetkým dobre.

V piatok popoludní tie� zaujali aj mladí ¾udia z medzinárodného projektu
Zem vychádzajúceho slnka, ktorý zorganizovala lamaèská nadácia Terra
Therapeutica pod vedením p. Jaroslavi Fabrici−Šickovej.

Anica Seewaldová

Mladí krojovaní Lamaèania s predsedníèkou Komisie
kultúry pani Janyškovou sa na záver sprievodu
Rozálskych hodov odfotili pred kostolom sv. Margity.
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V rámci u� medializovaného siedmeho roèníka
projektu Zelené mesto sa v Lamaèi v dòoch 22.
– 23. júla 2005 konali revitalizaèné práce –
úprava a výsadba zelene. Za aktívnej pomoci
nieko¾kých obyvate¾ov Lamaèa i predstavite¾ov
MÚ a MZ sa tak realizovala revitalizácia parèíka
na Malokarpatskom nám., oddychovej plochy
pri jazierku Na barine a plochy pri pamätníku na
Vranèovièovej ulici.

−kza−

Mali by sme si rozum zafarbi� na zeleno?

Zeleò Lamaèa je opä� bohatšia

Všetkým sa nám máli zelene v Lamaèi. V porovnaní
s inými mestskými èas�ami sme na tom dobre, ale
chceme ešte viac. Ako vidí problém poslanec,
predseda Komisie pre �ivotné prostredie MÈ
Lamaè, Ing. Daniel Valentoviè, PhD.?
Ví�azstvom v sú�a�i Zelené mesto Lamaè prejavil dostatok
,,zeleného“ zmýš¾ania o �ivotnom prostredí. Èomu to
pripisujete? Mám z toho ve¾kú rados�. Je len škoda, �e niektorí
jedinci nám neprestajne nièia trávniky a verejno−prospešné
zariadenia, dokonca aj pre celkom malé deti, poškodzujú ich a
sprejujú, prípadne zámerne robia iný neporiadok. Dúfajme, �e
si aspoò niektorí stihli uvedomi�, �e platí nová právna úprava,
pod¾a ktorej ich bude mo�né za ich „hrdinstvá“ aj tvrdo tresta�.
Odporúèajme ich rodièom alebo ich právnym zástupcom, aby si
to všimli tie�, lebo budú musie� bolestne hradi� škody, ktoré ich
„adrenalínuchtiví miláèikovia“ spôsobili. Je to len otázka èasu. 
Dostatok zeleného zmýš¾ania pripisujem komplexnému
prístupu k riešeniu problémov �ivotného prostredia (�P) MÚ
Lamaè a jeho pracovníkom, poslaneckému zboru MZ Lamaè,
ale najmä obèanom, aktívne skráš¾ujúcim obec pestovaním
upravenej zelene a kvetinovej výzdoby. 
Ako príklady sa mi �iada uvies�, �e o �ivotné prostredie sa
denno−denne stará nielen starosta s prednostom a referentkou
pre �P, ale v rámci reálnych mo�ností pomáhajú aj ich ostatné
kolegyne a kolegovia, ktorí sa sna�ia zoh¾adòova� pri prácach
obecného prospechu aj potreby �P. Hlavne by som však chcel
vyzdvihnú� skutoènos�, �e úrad má okrem zmluvných partnerov
údr�by �P k dispozícii svoj špeciálny tím, vedený pánom
Gregušom, ktorý okam�ite rieši „najhorúcejšie prípady“ priamo
v obci a jej bezprostrednom okolí. Je to ve¾ké mno�stvo denno−
dennej a doslova „mravèej“ práce, ktorá vy�aduje dokonalú
znalos� prostredia a èo najlepšie vyu�ívanie ve¾mi skromných
zdrojov. 
Pekným prípadom komplexného riešenia je výstavba
kanalizácie v starom Lamaèi, ktorá priniesla aj výrazné
skrášlenie obce a vylepšenie obecných ciest v kvalite a rozsahu,
ktorý by Lamaè nevládal financova�, aj keby minul takmer celý
svoj rozpoèet, ak by sa to nespravilo v rámci budovania
a financovania kanalizácie. Obec tým ve¾mi získala. 
Všetci poslanci Lamaèa majú snahu prvky �P zakomponova� do
svojich sna�ení a riešení. Pomáha nám aj vykonané zmapovanie
zelene. Napríklad, vytvorenie spoloènej koncepcie rozvoja
športu a kultúry, kde sme mohli zlúèi� prostriedky na
komplexné dobudovanie školských ihrísk a ihrísk pre malé deti.
Tieto majú slú�i� verejnosti. 
Prispeli aj sponzori, napríklad na skrášlenie a zlepšenie ihriska
pre menšie deti, na udr�iavanie športovísk. Rekonštrukcia školy
a MÚ taktie�, okrem ušetrenia nákladov na teplo, skrášli aj
�ivotné prostredie. 
Symbolicky sme odmenili nieko¾ko obèanov, ktorí vytvorili
zvláš� pekné okolie, èi kvetinovú výzdobu svojich domovov.
Touto cestou ïakujem aj všetkým ostatným obèanom, ktorí
aktívne skráš¾ujú Lamaè a zlepšujú jeho �ivotné prostredie −
vytvárajú krásne zátišia skaliek a úpravy kvetín a kríkov,
kvetinovú výzdobu balkónov, záhrad a pod.
Ko¾ko Lamaèanov sa na akcii zúèastnilo? �ia¾, málo. Tým, èo
sa zúèastnili, o to viac ïakujeme.

Ostatní èakajú, �e o zelený Lamaè sa postará niekto iný?
Všeobecne panuje názor, �e keï si platia obèania dane, tak sa
má stara� len miestny úrad alebo štát. Ve¾mi by pomohlo, ak by
ka�dý prispel, keï u� nie prácou , tak aspoò tým, �e nebude
robi� neporiadok, lebo odstránenie neporiadku sa dá zaplati�
len z daní. Budeme vïaèní za ka�dú fotografiu èi video,
zachytávajúce nièite¾ov a neporiadnikov „v akcii“. Staèí ich da�
do schránky MÚ alebo zasla� ¾ubovo¾nému poslancovi. 
Èo mô�e urobi� komisia pre zlepšenie ,,zeleného“
zmýš¾ania obyvate¾ov? Myslíte zobra� lieviky a za korunu
nalia� „zelené zmýš¾anie“ z najrenomovanejšieho zdroja?
Predpokladám, �e ove¾a lepšie zafunguje pozitívny príklad
všetkých tých obèanov, ktorí aktívne vytvárajú pekné okolie
svojich domov. Najlepšie by bolo, aby všetci obèania Lamaèa
boli èlenmi vami spomenutej „Komisie zeleného zmýš¾ania“, aj
keby nikde inde neexistoval papierový zoznam jeho èlenov.
Nieèo podobné je napríklad v slovinských, švajèiarskych,
tyrolských èi iných obciach. 
Nevyvolávajú ¾ahostajnos� niektoré nepokosené,
zanedbané plochy? Vyvolávajú, avšak, napriek všetkej snahe,
sa za málo peòazí nedá stihnú� všetko. Je pozitívne, �e
vyvolávajú spravodlivý hnev. Ešte si pamätám doby, keï
neporiadok ¾udia nevideli, nebol im nápadný. Je dobre, �e ¾udia
u� zaèali neporiadok vníma� – je to prvý krok k zlepšeniu. Verím
tomu, chce to však èas. Celá naša krajina postupne opeknieva
– je stále viac pekných domov, parkov, upravených fasád,
balkónov s kvetmi... Ak neveríte, pozrite si staršie fotografie
našich miest spred viac ako 10 rokov. Aj „paneláky“ budú raz
zateplené, krajšie. 
Venujete sa výchove detí a mláde�e s tým, �e sa z nej stanú
tvorcovia a ochrancovia zeleného Lamaèa? Máme v tom
ve¾ké rezervy. Je však ve¾mi dobré, �e väèšina mladých ¾udí má
potrebu vníma� krásu a �e je ve¾a mladých ¾udí, ktorí chcú, aby
ich domov bol porovnate¾ný s peknými mestami. Všimli ste si,
�e mladí ¾udia sa èasto usmievajú? Sú vtedy pekní a chcú zosta�
pekní . 
Èasom pochopíme, �e krásu a spokojnos� nás, ¾udí, ako aj
všetkých ostatných tvorov, úèinne umocòuje pekné, príjemné a
zdravé prostredie, ktoré mô�eme vytvori� len sami.
Ako si predstavujete podporu pre vytvorenie ,,zeleného
cítenia“ ako kolektívneho vedomia Lamaèanov? Sú len dve
cesty. Buï budeme èaka�, kým nám to zaplatí niekto iný, alebo
kým na lamaèských stromoch narastú peniaze, keï to
nechceme zaplati� z daní, alebo to urobíme sami aspoò tým, �e
nebudeme robi� neporiadok , aby na údr�bu zelene a verejného
poriadku staèili aj tie ve¾mi skromné peniaze a mo�nosti, ktoré
Lamaè má. 

Myslím, �e keï cca. 6.000 obyvate¾ov urobí aspoò málo−
málièko na skrášlenie Lamaèa a keï sa všetky tieto malé
príspevky poskladajú, uvidia výsledok všetci a všetci budú ma�
lepší pocit. Staòme sa š�astnejšími obyvate¾mi Lamaèa. Tú�me
všetci po tom, aby v neïalekej budúcnosti o ka�dom
Lamaèanovi alebo Lamaèanke ¾udia hovorili “To je ten alebo tá
z toho pekného, èistého a príjemného Lamaèa“. Taká by mala
by� vízia nás všetkých, ku ktorej, aj pod¾a svojich mo�ností,
prispejme ka�dý svojou troškou...

Anica Seewaldová

Oznamy MÚ Lamaè
Oznam pre daòovníkov
�iadame daòovníkov Lamaèa, ktorí si doposia¾ nevyzdvihli
doporuèené zásielky s platobnými výmermi, aby si tieto èo
najskôr vyzdvihli v úradných hodinách na daòovom odd.
MÚ  Lamaè, Heyrovského è. 2.       odd. daní
Nález
Poèas Rozálskych hodov sa našli dámske hodinky, ktoré sú
ulo�ené na sekretariáte starostu na MÚ Lamaè. Prosíme
majite¾a, aby si ich èo najskôr vyzdvihol.             sekretariát

Èriepky z histórie Lamaèa
Máme za sebou leto, keï sme si pripomenuli "Bitku pri
Lamaèi" (22. júla 1866), ktorej 140. výroèie oslávime na
budúci rok. Popri tomto som si uvedomila, �e história sa
opakuje. 
Lamaè bol znova "osídlený" − v marci a� apríli roku 2006
to bude 30 rokov. Postupne sme sa prepracovali
k zazeleneniu nového Lamaèa. Raz v 80. rokoch horlivý
vodiè akcie "Z" vysypal na Studenohorskej, vtedy ešte
Szántóovej, dve vleèky kríkov a stromov. Stáli sme nad
nimi v nemom ú�ase − pán Janota, pán Hybký, pani
Dobrovodská a ja. Verte èi neverte, za dva dni sme
rozdali a posadili celé to mno�stvo. Dnes je to u�
história, ktorá sa prelína do súèasnosti zeleným
Lamaèom. Preèo to spomínam? Preto�e mám pocit, �e
mnohí sa s Lamaèom nez�ili, �e sú doma niekde inde.
Dovolili by vo svojom dome naozaj nièi� "materiálne a
duchovné hodnoty" slú�iace všetkým? Rada by som
polo�ila otázku.   
Poznáme vôbec symboly Lamaèa? V mnohých krajinách
si ich hrdo vystavujú pred domy na námestiach a na
èestných miestach. Dovo¾te mi preto predstavi� vám ich
vo svojej úplnosti. Historickú štúdiu k podkladom na
vytvorenie symbolov spracovala Dr. Škorvanková.
Obecnými symbolmi sú: erb, peèa�, peèatidlo, vlajka,
zástavka, krátka zástava, znaková zástava, štandarda
starostu a koruhva. 
Novodobé symboly sú darom pre Lamaè od PhDr.
Ladislava Vrte¾a a akademickej maliarky Dragice
Vrte¾ovej.
Erb je historicky dolo�ený pod¾a peèate z roku 1646, štít
erbu je polkruh s modrým pozadím a zlatým obráteným
drakom. Striebroodetá zlatovlasá svätá Margita v
èervenom plášti so zlatou korunou na hlave dr�í
ïatelinkový krí� so zlatou poloviènou palmovou
ratoles�ou.
Peèa� je okrúhla, so zobrazeným erbom a nápisom
Lamaè je štandardná, peèatidlo je vyhotovené z bronzu

a je uchovávané ako symbolická hodnota pri obnovovaní
peèate, ktorá èastým pou�ívaním stráca presnú formu.
lajka vychádza z farebnej kombinácie erbu a pomer
pásov a ich rozmer musí zodpoveda� presným rozmerom
plochy farieb na erbe. Vlajka predstavuje vo¾ný kus
textilu upevnený na lanku, ktorým sa vy�ahuje na sto�iar
alebo sa vo¾ne spúš�a z upevnenej plochy.
Zástava na rozdiel od vlajky je pevne spojená so �rïou.
Tvorená je pod¾a rovnakých pravidiel ako vlajka, pou�íva
sa ako symbol obce pri všetkých slávnostných
príle�itostiach a nesie sa v èele sprievodov. Mala by ma�
miesto aj v úrade starostu, po ¾avej strane štátnej zástavy
. V èase štátneho alebo obecného smútku je spustená na
pol �rde.  
Znaková zástava èi zástavka je obojstranná, z jednej
strany je erb a z druhej zástavka. Slú�i na reprezentaèné
úèely. Dáva sa vzácnym návštevám, pri odmeòovaní za
zásluhy pre obec a pod.
Štandarda starostu pozostáva z erbu, po okrajoch má
pásy vo farbách erbu − modrej, bielej, �ltej a èervenej. Má
by� vyvesená v úrade starostu a pri slávnostných
príle�itostiach nesená pred ním na znak jeho úradu.
Koruhva je spojenie erbu a vlajky do jedného útvaru
v poradí erb a vlajka, pripojená kratším ráhnom.
Zvyèajne sa vztyèuje na sto�iar pri slávnostiach.
Obecné symboly nesmú by� zneu�ité, preto�e ide
o pohanu pre celú obec a pri ich zneu�ití mô�u by� aj
odobraté, preto si ich ka�dá obec opatruje a chráni. 
Vá�ení Lamaèania, chráòme si i my svoje symboly
a pokúsme sa by� v Lamaèi doma.

Gabriela Škorvanková, historièka

Peèa� Lamaèa
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Lamaèan mesaèník samosprávy mestskej èasti Bratislava−Lamaè
AAddrreessaa  rreeddaakkcciiee::  MÚ Lamaè, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 47, tel.: 02/ 6453 6611−3, 6478 0065, zzooddppoovveeddnnáá  rreeddaakkttoorrkkaa  Mgr. Katarína Závodná, e−mail:
katarina.zavodna@post.sk, tel.: 0905 419 402, pprreeddsseeddnnííèèkkaa  rreeddaakkèènneejj  rraaddyy JUDr. Júlia Ondrišová, kkoorreekkttúúrryy  Ing. Cecília Danišová, ggrraaffiikkuu,,  DDTTPP  aa  pprrííjjeemm  iinnzzeerrcciiee
zabezpeèuje: FFUUXXOO,, Rajtákova 58, Lamaè, tel.: 02/ 6453 1371, 0905 553699, fax: 02/ 6453 1373, e−mail: fuxo@fuxo.sk, ttllaaèè  NEUMAHR Tlaèiareò s.r.o., Mlynská
dolina 5, 841 05 Bratislava, tel.: 02/ 54 777 850, nnáákkllaadd  3.600 ks, ddoo  ttllaaèèee  zzaaddaannéé  21.9.2005, uuzzáávviieerrkkaa  èè..  1100  bbuuddee  2266..  99.., rreeggiissttrraaèènnéé  èè.. OÚ BA IV 1/99. RReeddaakkcciiaa
ssii  vvyyhhrraaddzzuujjee  pprráávvoo  nnaa  nneeuuvveerreejjnneenniiee  ddooddaannýýcchh  pprrííssppeevvkkoovv,,  rreesspp..  iicchh  sskkrráátteenniiee,,  oopprraavvuu  jjaazzyykkoovvýýcchh,,  ggrraammaattiicckkýýcchh  aa  ššttyylliissttiicckkýýcchh  cchhýýbb..  ZZáárroovveeòò  nneezzooddppoovveeddáá  zzaa
oobbssaahhoovvúú  ssttrráánnkkuu  èèlláánnkkoovv  aa  ssttaannoovviisskkoo  rreeddaakkcciiee  ssaa  nneemmuussíí  zzhhooddoovvaa��  ss  uuvveerreejjnneennýýmmii  pprrííssppeevvkkaammii..  NNeevvyy�� iiaaddaannéé  rruukkooppiissyy  aa  ffoottooggrraaffiiee  nneevvrraacciiaammee..                NNEEPPRREEDDAAJJNNÉÉ

Domov sociálnych slu�ieb Gaudeamus poskytuje
BEZPLATNÉ PORADENSTVO:

• sociálne • právne • psychologické • rehabilitaèné •
pre telesne postihnutých, dlhodobo chorých a ¾udí so
špeciálnymi potrebami, ako aj pre širokú verejnos�!

Informujte sa o mo�nostiach zvýhodneného
REHABILITAÈNÉHO PLÁVANIA A CVIÈENIA

v bazéne DSS Gaudeamus.
KDE? Osobne v stánku DSS Gaudeamus v TESCO

Lamaè (pri vchode oproti èistiarni) v stredu 14 − 18 h
a v piatok  9 − 18 h. Telefonicky: 02/ 591 009 11−12.

Na internete: www.mokrohajska.sk

RIADKOVÁ INZERCIA
Predám rod. dom v lukratívnej èasti Záhorská
Bystrica, spoloèný dvor. Kontakt: 0915 061 975
Zdravé chudnutie − HERBALIFE. Tel.: 0911 474 849
Predám mlynèek a lis na hrozno a 50 L demi�óny.
Tel.: 02/ 6436 0178
Predám exkluzívny SP v Stupave. IS na pozemku.
Cena: 2600,− Sk/m2. Tel.: 0911 244 438.
5 izbový rodinný dom 60 km od BA − predáme
alebo vymeníme za byt v BA. Mobil: 0905 709 061

Akcia pokraèuje! Z¾avy a� 70%

Ospravedlòujeme sa za gramatické chyby v inzercii mesaèníka
Lamaèan è. 7−8 /2005, nako¾ko inzercia neprešla kontrolou zodp.
redaktorky a jazykovej korektorky.          RR mesaèníka Lamaèan

Zahranièná spoloènos� príjme
vodièa osobného auta vyššej
triedy, s praxou min. 3 roky
na pozícii osobného vodièa.

Firemná gará� sa nachádza v
MÈ Lamaè, preto prednos�

majú uchádzaèi z tejto lokality.
Nástup a platové podmienky
na základe ústnej dohody.

�iadosti so �ivotopisom a
fotografiou posielajte písomne na
adresu: SG. Invest s.r.o., 811 01

Bratislava, Michalská 14-16.
�iadosti a foto nebudú vrátené.

Centrum vzdelávania − LAMAÈ

a A.R.S. Centrum Bratislava otvárajú

KK UU RR ZZ YY   AA NN GG LL II ÈÈ TT II NN YY
pre deti, študentov, dospelých,

ako aj firemné kolektívy

Zaèiatok kurzov 3. oktobra 2005

v budove KINA Lamaè, 1. posch.

Info: Mgr. Soòa Stušková, 00990033  443333  660044,,

e−mail: stuskova@zoznam.sk

SSeepptteemmbbrroovvíí  jjuubbiillaannttii
9999  rrookkoovv: Rákocziová
Bernardína, 9955 rrookkoovv:
Hlubíková Mária, 9911
rrookkoovv: Kernová Zuza−
na, Zacharidesová
Mária, 9900  rrookkoovv: Svo−
bodová Helena, 8855  rrookkoovv: Sandtnerová
Augustína, Hlubiková Františka,
Boskoviè František, Krajèovièová
Margita, 8800  rrookkoovv: Petrášová Al�beta,
Fratrièová Mária, Benkoviè František,
Gá�ová Rozália, Vaško Michal, Koòaková
Mária, Strie�ová Matilda, Rešovská
Františka, Hudec Marian, 7755  rrookkoovv:
Kováèová Emília, Kraloviè Jaroslav,
Madi Koloman..

SSrrddeeèènnee  bbllaahhoo��eelláámmee!!
Údaje pochádzajú zo záznamov polície. Za prípadné uverejnenie neaktuálnych údajov sa vopred ospravedlòujeme.

Slovenský mýtus
29. septembra 2005 sa v Slovenskej národnej galérii
v Esterházyho paláci na Nám. ¼udovíta Štúra è. 4 o 17−tej
hodine uskutoèní vernisá� výstavy Slovenský mýtus. 
Výstava predstavuje k¾úèovú a osudovú tému 20. storoèia,
vizuálne stvárnenie predstavy slovenskej pospolitosti.
Komplex pod strešným názvom Slovenský mýtus priblí�i

zborník so širokou škálou
vizuálnych umeleckých
diel, malieb, sochárstva,
k r e s b y , g r a f i k y ,
fotografie, nových médií,
ale aj artefaktov ¾udovej
kultúry, archívnych a
h i s t o r i c k ý c h d o k u −
mentov.
Výstava potrvá do 28.
februára 2006.

Peter Šoula
PRÍÏ
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DELL Dimension 4400, P4 1700 MHz,
RAM 512MB, HDD 80GB, VGA GF3 64MB,

DVD−ROM, CD−RW, FDD, Lan 100 Mbit,
56k modem,  5−ch sound, FireWire 1493,

ve¾mi tichá skryòa. Bez monitora a OS.
Zár. 24 m. CCCC eeee nnnn aaaa ::::     1111 2222 .... 9999 0000 0000 ,,,, −−−−     SSSS kkkk     ssss     DDDD PPPP HHHH ....

Tel.: 0905 553699, 02/64531371
e−mail: pc@fuxo.sk, web: www.fuxo.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
Miestna KNI�NICA na MÚ, Tel.: 02/ 64789737

Pondelok 13.00 −19.00 h Utorok 13.00−16.00 h
Streda 13.00 −19.00 h Štvrtok 13.00−16.00 h

e−mail: kniznica@zsmalokarpatba.edu.sk
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