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Poslanci, na slovíèko...
Mgr. O¾ga Keltošová
nezávislá poslankyòa
Miestneho zastupite¾stva,
poslankyòa Mestského
zastupite¾stva hl. mesta SR
v Bratislave, èlenka Komisie
pre veci sociálne,
zdravotnícke a bytové.
2 deti, 2 vnúèatá.
tel. 02 /64 78 15 81

Od posledného rozhovoru s vami uplynulo
ve¾a mesiacov, poèas ktorých šiel �ivot
Lamaèa i Bratislavy ïalej. Aké
najvýznamnejšie kroky si ako poslankyòa
našej MÈ a hlavného mesta pripisujete? Èo
vás najviac teší a èo mrzí?
Medzi kroky, na ktoré rada spomínam, patrí aj
to, �e pri prijímaní VZN o daniach
z nehnute¾ností sa  mi podarilo na pôde
Mestského zastupite¾stva hl. m. Bratislavy
vybojova� to, aby bol Lamaè preradený
z 2. skupiny ve¾kých MÈ s rozvinutým
priemyslom – ako je Ru�inov èi Petr�alka – do
3. skupiny, teda do najmiernejšieho daòového
pásma. Stálo ma to ve¾a úsilia, no napokon sa
mi podarilo poslancov presvedèi�, �e Lamaè
skutoène nepatrí medzi MÈ s takou
ekonomickou infraštruktúrou, aby si mohol
dovoli� plati� dane ako napr. Nové mesto.
Debata na túto otázku bola dos� ostrá a znaène
medializovaná, no myslím si, �e bola na mieste
a splnila svoj úèel. Druhá vec, na ktorú rada
spomínam je, �e aj môj návrh z poèiatku
volebného obdobia na výstavbu nájomných
bytov nad MÚ pre mladé rodiny sa ujal a je u� v
štádiu finalizácie. V�dy som zastávala názor, �e
v Lamaèi sa ve¾mi dobre býva, èoho som �ivým
dôkazom, keï�e som sa sem pres�ahovala z
centra mesta. Teší ma, �e pokia¾ ide o výstavbu
bytov, vidím aj súkromnú iniciatívu. Tretí krok,
ktorý som podporila (a ktorý ve¾mi súvisí s tými
predchádzajúcimi) je ten, �e v tomto školskom
roku sme museli otvori� ïalšiu triedu pre našich
škôlkárov. Deti v Lamaèi „pribúdajú“ ove¾a
väèším tempom ako v ostatných MÈ, èo tie�
ukazuje, �e je tu príjemné �ivotné prostredie,
dostupnos� do mesta, výstavbou Tesca sa
zlepšila aj obchodná sie� – a zlepšova� sa bude
ïalej. Toto zastupite¾stvo sa stará nielen o mladé
rodiny, ale aj o seniorov a sociálne odkázaných
¾udí, o èom hovorí aj poèet jednorázových dávok
sociálnej pomoci. Nedostatky momentálne
vidím v tom, ako napreduje prestavba kúpaliska,
ktoré je majetkom hlavného mesta. Napriek
tomu, �e primátor Ïurkovský sa zúèastnil pred
nieko¾kými tý�dòami nášho zastupite¾stva a
pris¾úbil, �e kúpalisko bude budúci rok
dokonèené, zdá sa mi, �e tempo prípravy
projektovej dokumentácie tomu nezodpovedá.
Samozrejme, spoloène so starostom sa budeme
sna�i� o to, aby budúci rok u� deti nemuseli
chodi� na Rosnièku.
Budúci rok tu máme komunálne vo¾by.
Osobne verím, �e budete v Lamaèi opä�
kandidova�... (Ak by ste však neskôr s
politikou skonèili, kam by smerovali vaše
kroky?)
Práca pre ¾udí ma v�dy (pokraèovanie na 2. str.)
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Urèite nám dáte za pravdu, keï povieme, �e toto leto
na sídlisku bolo pestrejšie o mnoho balkónov, ktoré
hrali farbami vašich kvetov. Najmä Studenohorská ulica
sa mala èím popýši�. Jej obyvatelia zobrali sú�a� vá�ne
a skutoène − akoby sa predbiehali, koho balkón je

krajší. Práve tu sme teda strávili najviac èasu
pozeraním, vyberaním, hodnotením a fotografovaním.
Je milé, �e toto leto sme videli aj viacero okien, z
ktorých viseli muškáty, keï�e všetci nemáte balkóny.

Všimli sme si, �e ste pestovali nielen tradièné �ahavé a
nízke muškáty, ale aj begónie, fuksie, stále zelené
rastliny, fikusy, petúnie a rôzne letnièky. V niektorých

domoch mali všetky balkóny kvety zdola a� nahor.
Ú�asné! Tak�e všetkým obyvate¾om Studenohorskej
ulice, ktorí sa starali a zároveò iste aj zabávali s kvetmi,
patrí prvé miesto spomedzi sídliskových ulíc. 

Ve¾mi nás potešil list, ktorý do redakènej rady  poslala
pani, ktorá býva v rodinnom dome na Podlesnej ulici.
Píše, �e muškáty, ktoré pestuje, sú z najlacnejších
sadeníc a ka�dý deò sa o kvety stará. Jej balkón sme si
všimli u� aj minulé leto. Milá pani, Vaša kvetinová
výzdoba je skutoène nádherná, elegantná a veríme, �e

poteší oko ka�dého, kto prejde okolo. Je nám ¾úto, �e
tento balkón nemô�e sú�a�i�,  preto�e hodnotíme
balkóny v sídliskových domoch. V zime vypisujeme
sú�a� o najkrajší vianoène vyzdobený rodinný dom a
záhradu. Patrí Vám vïaka, �e skráš¾ujete �ivotné
prostredie nás všetkých. 
Vybra� tri najkrajšie balkóny bolo zlo�ité a nakoniec
sme sú�a�  vyhodnotili nasledovne: prvé miesto a
odmena tritisíc korún poputuje do rodiny Marèíkovej
na Studenohorskej è.59, druhé miesto a odmena
dvetisíc korún patrí rodine Kollárovej na
Studenohorskej è. 44 a tretie miesto a tisíckorún má
rodina Frtúsová na Studenohorskej è. 26. Výhercom
gratulujeme a ïakujeme všetkým, ktorí nieèo na tom
svojom balkóniku pestovali, predovšetkým pre svoje
potešenie, ale aj pre okoloidúcich. Budeme radi, keï
nám do Redakènej rady èasopisu budete aj ïalej písa�
vaše postrehy a nápady.

Júlia Ondrišová, predsedníèka RR

(fotky: Júlia Ondrišová)

Vá�ení spoluobèania,
magickým fenoménom ¾udského �ivota sú stretnutia.
Práve stretnutia nám dávajú šancu spozna� nových ¾udí,
strávi� príjemné chvíle ale aj nieèo sa nauèi�, vysvetli�.
Poèas ostatného obdobia som absolvoval nieko¾ko
takýchto stretnutí a rád by som vás o nich poinformoval.
Ve¾ký rozruch medzi obèanmi vyvolala správa, �e sa
mení naša pošta. Výsledok všetkého je, �e sa zmenil
vnútorný re�im a pracovníèky musia zabezpeèova�
slu�by iným spôsobom, avšak zákazníci navonok
nebudú vidie� �iadne zmeny. Inými slovami – „krumpe¾
sa volá zemiak a chutí stále rovnako“. Informácie, boli
prejednané na verejnom zhroma�dení i s obyvate¾mi
penziónu pracovníkmi Slovenskej pošty. Nie je vylúèené,
�e k niektorým zmenám v budúcnosti ešte mô�e prís�.
Poèasie, ktoré ako keby zabudlo, �e v našom pásme sa
striedajú štyri roèné obdobia, zapríèinilo, �e nám je v
bytoch chladno. V ostatných dòoch neprestávali zvoni�
telefóny s vašimi prosbami i hrozbami na riešenie tejto
situácie. Musíme by� trpezliví. Niektoré stavy, ktoré
nastali pri zabezpeèovaní dodávky tepla, sú

dôsledkom rekonštrukcie tepelných zdrojov. Poškodenia
potrubí objavené vïaka rekonštrukcii len dokázali
správnos� a nevyhnutnos� jej uskutoènenia a predišlo sa
problémom, ktoré by boli v budúcnosti nepomerne
väèšie. Verím, �e rekonštrukcia prebehne v plánovanom
termíne, aby sa zimná vykurovacia sezóna zabezpeèila s
dodávkou tepla bez ïalších výpadkov. 
Zaujímavé stretnutie sa uskutoènilo dòa 20. 9. 2005,
kedy sa na našom zastupite¾stve zúèastnil primátor
hlavného mesta Slovenska Bratislavy Ing. Andrej
Ïurkovský. I napriek nepriazni poèasia prešiel všetky
dôle�ité lokality našej MÈ. Poèas plodnej diskusie sa
oboznámil s rozpracovanými projektmi, ktoré rieši MZ.
Hovorilo sa aj o k¾úèovej otázke ïalšieho postupu pri
výbere dane z nehnute¾ností v hl. meste. Táto bude
predmetom ïalších rokovaní a výsledné riešenie závisí
od rozhodnutia MZ. 
Teším sa, �e bo¾aèka Vranèovièovej ulice − chodníky −
sa pomaly zaène hoji�. Na odporúèanie niektorých
obèanov a po schválení miestnymi poslancami sa bude
robi� dolná èas� ulice − od (pokraèovanie na 2. str.)

Vyhodnotenie sú�a�e
o najkrajší kvetinový balkón v bytových domoch

Lamaèské balkóny hodnotila komisia v zlo�ení:Lamaèské balkóny hodnotila komisia v zlo�ení:
JUDr. Ondrišová, Ing. Danišová, Ing. Fabiánová.JUDr. Ondrišová, Ing. Danišová, Ing. Fabiánová.
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(„starostove starosti“ dokonèenie z 1. strany...)
Hodonínskej ulice po Borinská ulicu a na oboch
stranách. Chodníky mali by� pôvodne opravené a
ponechané v pôvodných obrubníkoch. K jasnému
záveru sa prišlo na stretnutí so zhotovite¾om diela, a to
nasledovne: vykoná sa obnova kompletného chodníka,
vrátane podlo�ia. Zhotovené budú zo zámkovej dla�by,
èo bude pre prostredie starej Vranèovièovej prvý krok
pre vytvorenie atmosféry, ktorá tomuto prostrediu
prinále�í. Ve¾mi ma mrzí, �e sa mi nepodarilo vybavi�
peniaze na celú cestu. Verím však a robím preto
maximum, aby v doh¾adnej dobe aj vo vrchnej èasti bolo
všetko, ako má by�.
Za dobrú správu pova�ujem to, �e do zaèiatku zimy sa
bude vykonáva� rekonštrukcia vodovodného potrubia

aj na Ledinách. Chcel by som touto cestou poïakova�
pani Jarmile Homérovej z Rajtákovej 13 za to, �e
umo�nila cez svoj súkromný majetok zokruhova�
vodovod. Nech slú�i ako príklad spoluna�ívania. Aj takto
sa dá stava� k veciam verejným a spoloèným!
Ïakujem zo srdca všetkým, ktorí podporili akciu „Na
kolesách proti rakovine“. Na samostatnej lamaèskej
akcii sa zúèastnilo 312 �iakov ZŠ a škôlky na bicykloch,

kolieskových korèuliach, kolobe�kách a vozíkoch. Na
mestskej závereènej akcie sa zúèastnili u� len bicyklisti z
vybraných tried našej ZŠ. Tak ako v minulom roku,
obliekli sme si lamaèské dresy. Boli sme ucelená
skupina, ktorá sa v mno�stve ¾udí jasne identifikovala.
Nielen vyzbieraným príspevkom z lamaèskej akcie, ale aj
týmto spôsobom sme deklarovali svoj postoj k tomuto
celoslovenskému podujatiu. Ma� tak mo�nos� oslovi�
mocných tohto sveta, pripomenul by som im, �e je ve¾mi
dôle�ité podporova� akcie tohto druhu, lebo nikto
nevie, a verte, �e to ne�elám nikomu, èi nebudeme túto
pomoc potrebova�. 
Ako som vravel, stretnutí bolo − èo do rozmanitosti i do
poètu − dos�. Nakoniec som si nechal stretnutie so
speváckymi zbormi. V našom kostole sa stretli tri

spevácke zbory: Dúbravsko−
Lamaèský, Záhorsko−Bystrický
a zbor z Vysokej pri Morave.
Kto z vás sa zúèastnil svätej
omše v nede¾u 2. októbra o
10:30 hod., vie, o èom
hovorím. Za vystúpenie som
poïakoval umelcom priamo
na posedení vo farskom
centre a toto miesto som si
rezervoval na poïakovanie
vám – Lamaèania,
gazdinkám, ktoré sa blysli
koláèikmi od výmyslu sveta a
v neposlednom rade pánu
Dermekovi, ktorý tak, ako na
Rozálske hody i teraz štedro
všetkých pohostil svojím
vínkom.
Èítajúc tento svoj príspevok

som si uvedomil, �e som rád, �e som nemusel s
trpkos�ou napomína� vandalov, ktorí nieèo znièili, ale
ïakova�. Rád by som u� uveril, �e nastal zlom v myslení
týchto ¾udí. Všetci chceme Lamaè krajší a zároveò
chceme prispie� k zlepšeniu �ivota starších i súèasnej
mladej generácie.

Váš starosta
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(„poslanci na slovíèko“ dokonèenie z 1. strany...)
bavila a baví ma aj  naïalej, preto, ak mi ¾udia
budú dôverova�, rada by som pokraèovala
v komunálnej politike, v ktorej pracujem u� od
roku 2002. Zároveò mám však ve¾a povinností v
Národnej rade SR, ku ktorej patria aj odborné
analýzy, rešerše, úèas� na mnohých odborných
seminároch, konferenciách a pod., èo tvorí
podstatnú èas� mojej práce. Politici i verejnos�
potrebujú, najmä po vstupe do EÚ, pravidelný
prísun odborných informácií, týkajúcich sa
sociálnej politiky a zamestnanosti, v ktorej som
roky pracovala. Samozrejme, som  aj babièka
dvoch 3 a pol roèných vnúèat, tak�e pod¾a
potreby “zaskakujem” aj pri nich.                       
Èo si dáte ako prioritu pre nasledujúce roky?
Máte u� nejaké “inšpirácie”?
Budúce roky prinesú, myslím, tlak na
skultúrnenie prostredia v Lamaèi, ktorý si
zakladá na rekreaènom charaktere. Tlak u�
vidíme aj na poète nových bytov a rodinných
domov. Súvisí to opä� aj s dostupnos�ou slu�ieb
priamo v Lamaèi − napr. aj pre starších ¾udí, ktorí
nemajú mo�nos� chodi� na ve¾ké nákupy do
Tesca. Bolo by potrebné: dobudova� obchodnú
sie� – nemáme tu napr. jedinú optiku, hoci ve¾ké
mno�stvo Lamaèanov nosí okuliare, zlepši�
zdravotnú starostlivos� zabezpeèi� jednoduché
slu�by, ako oprava obuvi a pod. Lamaè by však
mal zosta� oddychovou zónou bez
“mrakodrapov”, aj napriek dopytu po bytoch.
MZ 20. 9. schválilo podmienky nájmu bytov
v nadstavbe MÚ a u� sú známi aj nájomcovia.
Na základe akých kritérií zastupite¾stvo
rozhodovalo o ich výbere? Aká je výška
nájomného?
Naša komisia v r. 2002 zis�ovala záujem o
nájomné byty – nielen �iadate¾ov, ale aj
neplatièov. Tento poradovník bolo potrebné
aktualizova�. Oslovili sme všetkých �iadate¾ov a
urèili skutkový stav. Mali sme len 2 po�idavky:
aby mal uchádzaè trvalý pobyt v Lamaèi a vedel
preukáza� trvalý príjem 12 mesiacov dozadu
(aby bol schopný plati� nájomné), èo poradovník
radikálne zú�ilo. Mnohí sa domnievali, �e pôjde
o sociálne byty s nízkym nájomným, avšak nie je
to tak, keï�e doò musela by� zahrnutá aj
návratnos� investícií. V jednoizbovom byte bude
prenájom zhruba 6 – 6,5 tis. Sk. Byty sú
pride¾ované na 3−roèné obdobie, nájomníci si
teda po jeho uplynutí musia zabezpeèi� iné
bývanie. Ide o to, aby tu bola cirkulácia
obèanov, ktorí chcú zosta� býva� v Lamaèi, no
momentálna situácia im nedovo¾uje kúpi� si byt.
Po mimo èinnosti vašej komisie – predáva sa
budova “problematického” Satelitu. Mô�ete
nám prezradi� nieèo bli�šie?
Predaj je vo finále, keï�e v naju�šom výbere u�
zostali len dvaja záujemcovia. Projekty oboch
záujemcov sú prijate¾né a o výbere sa rozhodne,
predpokladám, na budúcom zasadaní MZ.
Aké nedostatky vidíte v Lamaèi ako jeho
obyvate¾ka?
Myslím, �e z “nadregionálneho” poh¾adu by sa
mala zlepši� bezpeènos� obyvate¾ov. V
Mestskom zastupite¾stve som podporila návrh
na vytvorenie tzv. metropolitnej polície, èo by
bolo zlúèenie štátnej a mestskej polície. Zatia¾ je
to však v štádiu rokovaní, lebo nie všetky MÈ s
návrhom súhlasili. Najmä malým MÈ by toto
spojenie prospelo, zále�í nám na bezpeènosti
obèanov i ochrane majetku. Do vyriešenia
situácie však máme prís¾ub, �e sa mestská
polícia vráti ku systému pochôdzkárov tak, ako
to bývalo, teda konkrétni ¾udia by mali na
starosti konkrétnu MÈ − hliadky by sa nestriedali
a nebolo by pri ka�dom probléme potrebné
vola� políciu z Dúbravky. Lamaè bol po
konzultácii s náèelníèkou polície – Dr. Zajacovou
– vybraný ako jedna z prvých piatich MÈ, ktoré
dostanú svojich okrskárov. Samozrejme, systém
ešte nie je dokonalý, bude potrebné posunú� ho
ïalej a o to sa ja na úrovni Mestského
zastupite¾stva sna�ím.

Za rozhovor ïakuje,
Katarína Závodná
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Obsahom odpadu mô�e by�: èalúnený a drevený
nábytok, chladnièky, práèky, televízory, okná, dvere,
pneumatiky, autobatérie, drobný stavebný materiál vo
vreciach do 20 kg. Obsahom odpadu nesmie by�:
komunálny odpad, lístie, burina, konáre zo stromov,
uhynuté zvieratá a iný biologický a organický odpad.

Kontajnery na drobný stavebný odpad
Termín: 10.10. – 14. 10. 2005.
Zoznam stojísk, kde budú umiestnené kontajanery:
1. Cesta na Klanec 67 
2. Segnáre – otoèka MHD
3. Pod Zeèákom − uprostred
4. Zidiny
5. Rozálska – kri�. Lediny – Rajtáková

Termín: 14.10. – 17. 10. 2005.
Zoznam stojísk, kde budú umiestnené kontajnery:
1. kri�ovatka Kunerádska – Skerlièova
2. Vranèovièova – bet. poklop v strede
3. Vranèovièova – pohostinstvo Beseda
4. Podháj 51
5. Vranèovièova – Zhorínska

Termín: 17. 10. – 21. 10. 2005.
Zoznam stojísk, kde budú umiestnené kontajnery
1. Pod Zeèákom – na konci ulice pri Rácovej
2. Borinská – Lediny
3. Lamaèská cesta – parkovisko Cromwell

Kontajnery na ve¾korozmerný odpad
Termín: 14.10. – 16.10.2005.
Zoznam stojísk, kde budú umiestnené kontajnery:
1. Studenohorská 2
2. Studenohorská 3
3. Studenohorská – kotolòa v strede
4. Studenohorská 89
5. Bakošova 2
6. Bakošova 20
7. Bakošova 38
8. Heyrovského 8 – parkovisko
9. Heyrovského 13
10.Bariny – stred
11.Bariny pri penzióne dôchodcov
12.areál ZŠ na Malokarpatskom námestí
13.Stanekova 13
14.Cesta na Klanec

V �iadnom prípade sa necítim by� „hovorcom“
všetkých Lamaèanov, ale i napriek tomu si trúfam
vyjadri� sa aj za nich. Som si takmer istý, �e budú
súhlasi� s mojím názorom.
Je nám všetkým dobre známe, �e od 1. 7. 2005
autobus linky è. 63 zachádza u� v oboch smeroch
pred OD Tesco Lamaè. Rád by som našim
obèonom pripomenul, �e o túto príjemnú
skutoènos� sa zaslú�ilo vedenie našej MÈ spolu so
svojimi poslancami. Myslím si, �e za toto milé
konštatovanie si zaslú�ia úprimnú vïaku a
uznanie. Tešíme sa všetci – mladí i starí, lebo
nemusíme s nákupmi chodi�, èasto i v
nepriaznivom poèasí ïaleko na zastávku. Zvláš�

vïaèní sú seniori, ktorí pomerne èasto cestujú do
TESCA kvôli niektorým lacnejším produktom.
Myslím si, �e mô�eme právom poveda�, �e máme
správnych ¾udí na správnom mieste, ktorí sa
doká�u postara� o svojich obèanov. �ia¾, smerom
„nahor“ tejto starostlivosti ubúda, a preto naši
poslanci a vedenie MÚ mô�u by� hrdí, �e slú�ia
príkladom aj tým „hore“.
Všetci Lamaèania ïakujú vám – poslancom i
vedeniu MÚ – za vašu prácu pre blaho nás – nie
obyèajných, ako sa zvykne hovori�, ale spokojných
– obèanov. 

Jozef Pauchly

Jesenné upratovanie
Zber odpadu a odvoz ve¾kokapacitnými kontajnermi

v MÈ Lamaè

Lamaèania ïakujú
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3Mesaèník o �ivote v Lamaèi, 7. roèník

Miestne zastupite¾stvo:
� berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

(Informácia miestneho kontrolóra) s pripomienkami,
� súhlasí s vyradením zo sledovania uznesení è.:

25/IV/2005, 37/IV/2005, 47/IV/2005, 58/IV/2005, 
� ukladá prednostovi MÚ zabezpeèi� splnenie

opatrení navrhnutých v jednotlivých kontrolných
správach pod¾a obsahu materiálu MK,
� berie na vedomie predlo�ené situaèné správy

miestnej polície za mesiace jún, júl, august 2005, s
pripomienkami, 
� po prerokovaní predlo�eného materiálu (Návrh

na prenájom èasti pozemku p.è. 1836/1,2,3,4 v k.ú.
Lamaè f. Valušek, s.r.o.)
� schva¾uje uzavretie predlo�eného návrhu

nájomnej zmluvy s f. AUTO VALUŠEK ITALY, s.r.o. o
prenájme èasti pozemkov parc. è. 1836/1,2,3,4 v k.ú.
Lamaè o výmere cca 3000 m2 za nájomné vo výške 4,5
mil. Sk na obdobie 25 rokov za úèelom vybudovania
a sprevádzkovania predajno−servisného autocentra,
bez pripomienok, 
� schva¾uje uzatvorenie novej náj. zmluvy s p.

Algayerovou na prenájom tzv. školníckeho bytu v
objekte ZŠ na Malokarp. nám., na dobu urèitú do
konca r. 2006, za nájomné platné pre u�ívate¾ov
obecných bytov s úèinnos�ou od 1.10.2005;
uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s p. Fabom na
prenájom tzv. školníckeho bytu v objekte školy na
Borinskej, na dobu urèitú do konca r. 2006, za
nájomné platné pre u�ívate¾ov obecných bytov s
úèinnos�ou od 1.10.2005; uzatvorenie novej
nájomnej zmluvy s p. Lihanom na prenájom tzv.
školníckeho bytu v objekte ubytovne pre uèite¾ov na
Malokarp. nám., na dobu urèitú do konca r. 2006, s
podmienkou zabezpeèovania starostlivosti o areál
ubytovne, za nájomné platné pre u�ívate¾ov
obecných bytov s úèinnos�ou od 1.10. 2005;
uzatvorenie novej náj. zmluvy s p. Hodošim na
prenájom tzv. školníckeho bytu v objekte MŠ na
Heyrovského 4, na dobu urèitú do konca r. 2006, s
podmienkou zabez−peèovania starostlivosti o areál
MŠ, za nájomné platné pre u�ívate¾ov obecných
bytov s úèinnos�ou od 1.10.2005;
� zrušuje VZN è. 2/2004 zo dòa 16.3.2004 o

podmienkach nájmu v nájomných bytoch
vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou
dotáciou ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR a úveru od Štátneho fondu rozvoja
bývania, 
� schva¾uje základné zásady prenájmu bytov v

nadstavbe Miestneho úradu: Nájomné zmluvy a
pridelenie bytov u�ívate¾om, nájomcom schva¾uje MZ
uznesením; Byty sa prenajímajú na dobu urèitú 3 roky
s mo�nos�ou predå�enia, ak bude nájomca riadne a
vèas plni� všetky zmluvné povinnosti a zároveò dodr�í
status nájomcu v zmysle zmluvných ustanovení;
Nájomné bude stanovené v takej výške, aby pokrylo
náklady na výstavbu bytov, poplatky za správu bytov
a tvorbu fondu údr�by a opráv; Nájomca pri uzavretí
nájomnej zmluvy zlo�í na úèet prenajímate¾a kauciu
vo výške trojnásobku predpokladaných mesaèných
nákladov na bývanie, ktorá bude v celom rozsahu
nájomcovi po ukonèení nájomného vz�ahu vrátená,
ak nájomca nebude ma� voèi prenajímate¾ovi �iadne
záväzky;
� schva¾uje uzavretie predlo�eného návrhu zmluvy

o nájme bytu „A“ v nadstavbe Miestneho úradu s p.
D. Berešovou; predlo�eného návrhu zmluvy o nájme
bytu „B“ v nadstavbe Miestneho úradu s p. M.
Kurèíkom; predlo�eného návrhu zmluvy o nájme bytu
„C“ v nadstavbe Miestneho úradu s p. M.
Jakubovièom; predlo�eného návrhu zmluvy o nájme
bytu „D“ v nadstavbe Miestneho úradu s p. A.
Lamprechtovou; predlo�eného návrhu zmluvy o
nájme bytu „E“ v nadstavbe Miestneho úradu s p. I.

Gajdošovou; predlo�eného návrhu zmluvy o nájme
bytu „F“ v nadstavbe Miestneho úradu s p. G.
Šteruskou; predlo�eného návrhu zmluvy o nájme
bytu „G“ v nadstavbe Miestneho úradu s p. M.
Petrášom.
� schva¾uje zoznam náhradníkov, s ktorými bude

uzavretá príslušná náj. zmluva o nájme bytu v
nadstavbe Miestneho úradu, v prípade neobsadenia
alebo uvo¾nenia bytu osobami uvedenými v bode 2
uznesenia, v poradí 1) Valoviè Jozef, 2) Tacsíková
Mária, 3) Draškovièová Alena.
� schva¾uje pridelenie obecného bytu è. 1 na

Studenohorskej ul. è. 16 p. Oskarovi Mašekovi od
1.11.2005 a uzavretie predlo�eného návrhu zmluvy o
nájme bytu è. 1 na Studenohorskej è. 16
vyššieuvedenému nájomcovi.
� berie na vedomie predlo�enú informáciu o

plnení rozpoètu MÈ za I. polrok 2005, 
� schva¾uje predlo�ený návrh úprav rozpoètu na

rok 2005 v èlenení: celkové príjmy vo výške 38 018
000 Sk, celkové výdavky vo výške 54 297 000 Sk,
finanèné operácie vo výške 9 mil. Sk, súvisiacu úpravu
plánu investièných akcií na rok 2005,
� berie na vedomie informáciu p. JUDr. J.

Ondrišovej a Ing. Mgr. R. Olekšáka o vzdaní sa
funkcie èlena Komisie podnikate¾ských aktivít,
cestovného ruchu a dopravy,
� schva¾uje �iados� firmy BES, s.r.o., aby na

základe náj. zmluvy zo dòa 16.2.2005 uzatvorila
úverovú zmluvu za úèelom prefinancovania
investiènej akcie „Modernizácia TH Lamaè“ v zmysle
vyššie uvedenej nájomnej zmluvy s jednou z
nasledujúcich bankových inštitúcií: * Komerèní banka
Bratislava, a.s., Medená 6, 811 02 Bratislava * NO
HYPO−BratislavaNK AG, Kremser Gasse 20, St. Polten
3100, Rakúsko * ÈSOB a.s., Krí�na 46, 815 63
Bratislava* TATRA BANKA a.s., Hod�ovo nám. 3, 850
05 Bratislava * VÚB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90
Bratislava * OTP Banka a.s., Štúrova 5, 813 54
Bratislava * DEXIA banka a.s., Hod�ova 11, 010 11
�ilina
� schva¾uje uzavretie zmluvy s p. Teodorom

Hammelom o u�ívaní priestorov telocviène v ZŠ na
Malokarp. nám. v školskom roku 2005/2006 za cenu
prevádzkových nákladov za úèelom trénovania
stolného tenisu a reprezentovania MÈ v tomto
športe, a to v rozsahu 2x tý�denne po 2 hodiny v èase
po dohode s riadite¾kou ZŠ pod¾a mo�ností rozvrhu
u�ívania telocvièní,
� �iada p. Teodora Hammela ako predstavite¾a

miestneho oddielu stolného tenisu predlo�i�
koncepciu rozvoja stolného tenisu v Lamaèi s
dôrazom na prípravu lamaèskej mláde�e,
� odporúèa p. Teodorovi Hammelovi vykona�

potrebné opatrenia za úèelom získania právnej
subjektivity miestneho oddielu stolného tenisu a jeho
registrácie na príslušných inštitúciách, 
� schva¾uje nákup krovinorezu v cene do 25.000,−

Sk, súvisiace úpravy rozpoètu MÈ na rok 2005, 
� konštatuje �e predlo�ená urbanistická štúdia

oblasti Staré záhrady nie je v súlade so schváleným
zadaním, 
� �iada obstarávate¾a predlo�i� MÈ urbanistickú

štúdiu oblasti Staré záhrady vypracovanú v zmysle
zadania schváleného uznesením MZ è. 167/IV/2004 z
22.12.2004,
� berie na vedomie (predlo�ené informácie , a/

Informácie starostu; c/ Správa o plnení uznesení MZ;
d/ Pôsobenie spoloènej stavebnej úradovne od r.
2006 e/ Správa o priebehu plnenia plánu investièných
akcií na rok 2005; f/ Návrh na odkúpenie objektu
Agro−bio−hubice; g/ Kanalizácia, Správa o ukonèení
výstavby diela; h/ Správa o plnení opatrení MK; i/
Správa o èinnosti opatrovate¾skej slu�by za II. Q.
2005) bez pripomienok.

MÚ Lamaè

Z poslaneckej kuchyne...
Uznesenia zo zasadnutia MZ MÈ Bratislava–Lamaè zo dòa 20. 09. 2005.
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Osvojme si zásady
civilnej obrany − èas� II.
Pôvodne okrajová úloha civilnej obrany (CO) −
podie¾a� sa   na záchranných  prácach  pri  �ivelných
pohromách, haváriách a katastrofách  v mieri − sa
stala postupne úlohou  hlavnou.
Zmenou spoloèensko−politického systému po
novembri 1989 a, predovšetkým, podpísaním
Dodatkových protokolov I. a II. k �enevským
dohovorom prezidentom bývalej ÈSFR dòa 19. 01.
1990, sa vytvorili nové podmienky pre postavenie,
úlohu a èinnos� CO. Významným medzníkom vo
vývoji CO bol rok 1991, keï boli na podmienky
Slovenskej republiky rozpracované úlohy Koncepcie
CO bývalej ÈSFR. Toto rozpracovanie bolo  schválené
uznesením 6. schôdze Rady obrany SR dòa 29. 11.
1991 so strategickým zámerom vybudova� CO SR, pri
plnom rešpektovaní ustanovení Dodatkových
protokolov �enevských  konvencií, ako i èlánku 31
Ústavného  zákona è. 23/1991  Zb. (Listina
základných práv a slobôd).
Pre zabezpeèenie  základných funkcií pôsobenia  CO
v SR  v nových podmienkach formovania a rozvoja
našej  spoloènosti boli podpredsedom vlády SR −
náèelníkom  CO SR vydané „Smernice pre èinnos�  v
nevojenskej  èasti CO SR na  prechodné obdobie“,
roky 1991 − 1992. Zmyslom týchto  smerníc bolo
ujednoti� prístupy  k zabezpeèeniu úloh a opatrení
CO SR v nevojenskej èasti CO, najmä z h¾adiska
ochrany proti mo�ným vznikom mimoriadnych
situácií.
Po parlamentných vo¾bách v roku 1992 pri realizácii
programového vyhlásenia  vlády SR  boli riešené
otázky prechodu CO z federálnej kompetencie do
pôsobnosti SR a zároveò zaèlenenia do  rezortu
Ministerstva vnútra.  Vykonalo sa tak na základe
zákona NR SR è. 2 zo dòa 16. 12. 1992 a MV SR v
súlade s týmto zákonom sa stalo ústredným
orgánom štátnej  správy aj pre CO. Týmto
dokumentom sa názov obrana zmenil na názov
ochrana.
Mo�no konštatova�,  �e rok 1993 bol rokom
prechodu CO  do nových podmienok. Tie sú
vymedzené najmä ustanoveniami Ústavy SR  o práve
obèana  na  ochranu  �ivota a zdravia.  
Základným  právnym  dokumentom,  upravujúcim
veci CO, je  Zákon NR SR è. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvate¾stva v znení neskorších
predpisov.
CO je riešená aj v iných štátoch Európy.
Na základe týchto  skutoèností mo�no prija� záver, �e
i CO našej republiky je systém úloh a opatrení,
zameraných na ochranu �ivota, zdravia a majetku,
spoèívajúcich najmä v analýze mo�ného ohrozenia a
v prijímaní opatrení na zni�ovanie rizík ohrozenia,
ako aj urèenie postupov a èinnosti pri odstraòovaní
následkov mimoriadnych udalostí. Obdobné úlohy
plní CO aj poèas vyhlásenia krízových situácií.

Ivan Kovaèoviè, Blanka Veselá, MÚ Lamaè

Miestny úrad Mestskej èasti
Bratislava – Lamaè

Referát �ivotného prostredia
týmto oznamuje, �e v mesiaci október 2005 bude

vykonaná celoplošná preventívna a ochranná 

DERATIZÁCIA
verejných priestranstiev a budov v jej správe

v zmysle VZN è. 10/2002 o celoplošnej deratizácii.

Týmto �iadame aj vlastníkov rodinných domov

o zabezpeèenie deratizácie na nehnute¾nostiach

v ich vlastníctve.
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V MÈ Lamaè existuje od roku 1999 iba jedna
materská škola. Vplyvom pozitívneho
demografického vývoja, aj zmenami územného
plánu Lamaèa, však muselo v posledných rokoch
stále viac rodièov prihlasova� svoje deti do
materských škôl v iných mestských èastiach
Bratislavy. Táto nepriaznivá situácia inšpirovala
nieko¾kých rodièov zalo�i� obèianske zdru�enie,
ktoré by pomohlo rieši� tento problém. 
Na jeseò roku 2004 vzniklo obèianske zdru�enie s
názvom Iniciatíva rodièov Lamaèa (IRL). Toto OZ
sa svojimi stanovami zaviazalo spolupracova� s
orgánmi štátnej a verejnej správy, samosprávy,
pedagogickými pracovníkmi, predstavite¾mi cirkvi a
mimovládnymi organizáciami a pomáha� pri
zriadení novej, resp. rozšírení existujúcej materskej
školy o ïalšie triedy, a tým umo�ni� všetkým
de�om v Lamaèi navštevova� miestnu materskú
školu. Okrem toho si ako špeciálny cie¾ vytýèilo
zriadi� tieto triedy ako triedy s kres�anským
zameraním. 
V októbri 2004 IRL zrealizovala formou dotazníka
štatistický prieskum, ktorým chcela zisti� reálny
poèet detí v Lamaèi, ktoré by mali by� prijaté do
predškolského zariadenia na jeseò 2005 a zároveò
zisti� záujem rodièov o triedy s kres�anským
zameraním.
Na základe výsledku tohto prieskumu zaèala IRL
postupne rokova� s predstavite¾mi cirkvi (na
miestnej úrovni i na arcibiskupskom úrade), s
riadite¾kou Cirkevnej materskej školy v Dúbravke, so
zástupcami Ministerstva školstva SR, s
predstavite¾mi miestnej samosprávy i s vedením
Základnej školy s materskou školou v Lamaèi, aby
spoloène h¾adali riešenie tejto situácie. Na návrh
riadite¾ky ZŠ s MŠ pani Mgr. Aleny Petákovej sa
všetky zainteresované strany dohodli na tom, �e v
rámci fungujúcej MŠ mô�e vzniknú� ïalšia trieda
(resp. pod¾a potreby viac tried) s kres�anským
zameraním. Po tejto dohode pomohli predstavitelia
IRL inzerciou v dvoch periodikách h¾ada� vhodné
uèite¾ky. Riadite¾ka školy pani Mgr. Petáková
umo�nila na výberovom konaní participova� aj

zástupcom rodièov – Mgr. Márii Èaèíkovej, PaedDr.
Renáte Ocilkovej a MUDr. Márii Vidošovièovej.
Na Zasadnutí MZ dòa 3. mája 2005 boli schválené
priestory pre MŠ v areáli na Zlatohorskej ulici i
finanèná pomoc vo výške 597.000 Sk. Tieto
priestory si vy�adovali opravu strechy,
rekonštrukciu miestností a úpravu školského dvora.
MÚ zabezpeèil opravu strechy a rekonštrukciu
priestorov. Rodièia v priebehu letných mesiacov
priestory vyèistili, steny oškrabali od starej farby a
nanovo vyma¾ovali aj s obrázkami, vyèistili
pieskovisko na školskom dvore a farebne natreli
preliezaèky a lavièku. 
Dòa 5. septembra 2005 bola teda úspešne otvorená
ïalšia trieda MŠ. Vïaka finanèným prostriedkom
schváleným MZ, sú k dispozícii financie na
prevádzkové a mzdové náklady do konca
kalendárneho roka 2005 a èiastoène na vybavenie
škôlky. Rodièom z obèianskeho zdru�enia IRL sa
doteraz podarilo sponzorsky získa� farby na
ma¾ovanie stien, na natretie preliezaèiek, lavièiek a
pieskoviska, koberce, závesy, nieko¾ko kníh, hraèiek,
stolíky na hranie, lopty, piesok do pieskoviska,
finanèné prostriedky na nové postie¾ky, èiastoène
zabezpeèili paplóny a oblieèky. IRL triedam na
Zlatohorskej dlhodobo zapo�ièala
videodataprojektor, poèítaè, gitaru.
Touto cestou sa chceme poïakova� riadite¾ke školy
pani Mgr. Alene Petákovej a zástupkyni MŠ pani
Lýdii Korèekovej za to, �e túto iniciatívu rodièov
uvítali, a tým na seba zobrali �archu všetkých
povinností s tým súvisiacich, pánovi starostovi a
pánovi prednostovi za ich neúnavnú ochotu,
trpezlivos� a kreativitu, poslancom MZ za kladný
postoj k riešeniu tohto problému, pánovi farárovi
za pochopenie a podporu myšlienky od jej zrodu,
pánovi Pšenkovi za pomoc pri ma¾ovaní, ako aj
sponzorom: firme Koratex, IKEA, pánovi Petrovi
Bernikovi, Nadácii HELP, firme Enermont, pani Márii
Šimonèièovej, pani Patrícii Chovanovej, ale najmä
všetkým ochotným a pracovitým mamièkám a
oteckom za pomoc poèas letných mesiacov.

Iniciatíva rodièov Lamaèa, o.z.
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Škola zvidite¾òuje Lamaè v Európe
Tento školský rok sa nám podarilo získa� grant
z Európskeho spoloèenstva na projekt Comenius 1.
Stali sme sa partnerskou krajinou pre Anglicko,
Nemecko, Nórsko, Fínsko a Švédsko. Prvý

septembrový tý�deò sa dvaja zástupcovia našej školy
zúèastnili prvého pracovného stretnutia v Hamburgu.
Na stretnutí sa dohodli podrobnosti projektu. 
A o èo ide? Projekt
trvá tri roky. Dve
triedy našej školy
predstavia seba a
školu vybraným
triedam v ostat−
ných krajinách.
Zbalia do balíka
svoje darèeky,
video nahrávky,
fotografie a poštou
sa balík pošle. Bude
kolova� všetkými
krajinami a my
budeme na oplátku
dostáva� balíky od
ostatných krajín.
Zvieratkom, ktoré
je nosite¾om našich
balíèkov, je vèielka. 
V ïalšom roku budú deti pozorova� meniacu sa
prírodu v okolí školy a vyberú si pä� zvieratiek, ktoré

budú reprezentova� našu krajinu. Zároveò budú
pozorova� brezu − spoloèný strom všetkých krajín. V
druhom roku navštívia dvaja a� štyria šikovní �iaci
Anglicko a budú reprezentova� našu školu. V októbri

2006 prídu úèastníci projektu na pracovnú návštevu
našej školy. 
Tento projekt pomô�e de�om spozna� partnerské

krajiny detskými
oèami, porovna� ich
prírodu s našou,
porovna� ich školu
s našou, nauèí ich
komunikova� v an−
glickom jazyku. Deti
zistia, �e sme
plnohodnotný part−
ner Európskeho
spoloèenstva a prá−
vom nám patrí
miesto v srdci
Európy.
„Tento projekt je
realizovaný s pod−
porou Európskeho
spoloèenstva v rámci
programu SOCRATES.“

Alena Petáková,
riadite¾ka školy

Iniciatíva rodièov Lamaèa

Milí èitatelia, v Lamaèanovi è. 9 sme nemali
dostatok priestoru pre všetky vaše príspevky, preto
ho pre vás radi nachádzame v tomto èísle...

Ako som sadil kríky
Prázdniny boli v plnom prúde. „Kupko“, na ktoré
som mal 10 vo¾ných vstupeniek z MÚ, som
nenavštívil, lebo júl bol väèšinu dní zamraèený. V
sobotu ráno vstávam, pozerám z okna a šomrem si
pod nos, �e to zas bude nuda. Na oblohe sivé a
èierne mraky. Mama šramotí s nákupom, ktorý práve
priniesla. Niekam sa ponáh¾a, aj èosi hovorí o akejsi
brigáde. Ale ja u� pozerám na telku. Pomaly so
sestrou  raòajkujem, keï sa medzi dverami objaví
mama v oran�ovom trièku, na ktorom je nápis Zelené
mesto. Hneï nás zaène nahovára�, �e keï aj my
chceme také, máme ís� na brigádu na školský dvor.
Priznám sa, ve¾mi sa mi nechcelo. Ale nakoniec sme
sa so sestrou rozhodli, �e ideme.
Na školskom dvore bolo rušno. Plno mladých
brigádnikov. Roznášali prepravky so sadenicami
kríkov, kopali jamy, sadili. Dospelých bolo málo. Pán
starosta, jeden ujo poslanec, asi traja pracovníci z
MÚ a ¾udia s kamerami, mikrofónmi a fotoaparátmi.
Prišla aj jedna teta, vraj dôchodkyòa, ale pracovala
ako vèela.
Zapojil som sa do práce. Najprv som vyberal sadenice
z nádob, sadil som kríky, hrabal. To boli také „babské
roboty“. Ale potom mi pán starosta ponúkol
„chlapskú“ prácu. Naberal som zem do fúrika. Páèilo
sa mi to, no najviac sa mi páèilo prináša�, otvára� a
vysýpa� vrecia plné kôrovej drte. Dievèatá ju potom
dávali k sadeniciam. To vraj nato, aby sa dlhšie
udr�ala vlaha. Aj poèasie sa umúdrilo a slnieèko sa na
nás pekne zaèalo cez tie, ráno tak hrozivo vyzerajúce
mraky, usmieva�.  Tak ma to bavilo, �e som si ani
nevšimol, �e u� je poludnie. Cestou  domov na obed
som sa obzeral na školský dvor. Bol na òom ešte
trochu neporiadok, ale èerstvo vysadené kríky a
stromy a nové lavièky mu svedèali. Bol som celý
ušpinený a trochu aj unavený, ale tešil som sa, �e
som neostal sedie� pri telke. Škoda, �e sa tejto akcie
nezúèastnilo viac ¾udí z Lamaèa. Bolo tam fajn a keï
sa ma pani redaktorka z akejsi televízie opýtala,
preèo som sa zúèastnil,  tak som jej obleèený v
oran�ovom trièku a s ve¾kou trémou do kamery
povedal, �e preto, lebo chcem, aby  bol Lamaè krajší.

Martin Veselý, �iak ZŠ Lamaè

Bezplatné slu�by
pre obèanov Lamaèa

Bezplatná právna poradòa
Poskytuje ju JUDr. Bartúnková ka�dý mesiac
v priestoroch Sekretariátu územného spolku
SÈK Bratislava IV., Ul. kpt. Rašu è. 2, 841 01
Bratislava (Dúbravka, druhá ulièka za
Domom kultúry).
Najbli�šie termíny: 12. 10. 2005, 16. 11.
2005, 14. 12. 2005, v�dy o 17:00 hod.

Bezplatné meranie krvného tlaku, cukru a
tuku v krvi. Je urèené najmä pre dôchodcov,
ale i ostatných záujemcov. Meranie sa
rea l i zu je v pr i e s to roch Sekre ta r i á tu
územného spolku SÈK Bratislava IV., Ul. kpt.
Rašu è. 2, 841 01 Bratislava, spravidla ka�dý
druhý utorok v mesiaci od 8:00 do 9:00 hod.,
v�dy na laèno.
Najbli�šie termíny:
18. 10. 2005, 8. 11. 2005, 22. 11. 2005,
6. 12. 2005 a 13. 12. 2005.
Na cestu z Lamaèa do Dúbravky je najlepšie
vyu�i� autobus è. 35.

¼ubomír Malík,
riadite¾ SÚS SÈK, Bratislava IV.
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Mesiac úcty k starším. Preèo iba k nim? Hovoríme
o zásluhách pri výchove detí, udr�iavaní tradícií,
budovaní svojej lokality. Nehovoríme o mnohých
individuálnych hrdinstvách a hrdinoch minulých dôb.
Práve tých ¾udí, ktorí ešte �ijú alebo nás pred pár
rokmi opustili. Akási nezmyselná skromnos� èi
neprajnos� nám to nedovolí. Nepíšem to preto, �e by
som chcela niekoho zbytoène heroizova�, ale preto,
�e ma nauèila práve "magistra vitae" – história −
uèite¾ka �ivota, �e ich obetu si prisvojujú iní a budujú
na nej svoje piedestále. Spomeòme a nezabudnime
teda na tých skutoèných hrdinov všedných dní a
nielen na tých, ktorí by dnes radi nimi boli, preto�e aj
im patrí spomienka pri
Mesiaci úcty k
starším.
Mesiac október má
pre Lamaè zvláštnu
príchu� z viacerých
h¾adísk staršej i
novodobej histórie.
P A M Ä T N Ý D E Ò
L A M A È A 2 8 .
OKTÓBER 1291 je
d á t u m p r v e j
dolo�enej písomnej
zmienky o dnešnej
lokal i te Lamaèa.
Táto bezpochyby u�
l o k a l i z u j e j e h o
dnešné územie, i keï
ho presne neohrani−
èuje. Zmienky o území
sú u� z rokov 1270 −
90, ale nie sú pres−
nejšie vymedzené a
patrilo do nich územie
severozápadne od Pa−
trónky. Pripomeòme si
osudy  Lamaèa, ví�azstvá a
pády. Takmer ka�dé
storoèie prinieslo morové
rany a po�iare, vy¾udòovanie a
znovuosíd¾ovanie. Spory a zmierovania
s najbli�šími susedmi − dnešnou
Záhorskou Bystricou s Dúbravkou.
Najmä zápis z roku 1554, v ktorom sa
objavuje spor medzi Záhorskou Bystricou a
Lamaèom o potok Zakompak, silne pripomína aj
dnešný spor a tie� akosi „cakompak“. V
pokraèujúcom spore boli Lamaèu r. 1558 milým
magistrátom     "upravené" poplatky z vína a spor bol
ukonèený. �e by aj vtedy bola vo víne "pravda"?
Škoda, �e listiny nehovoria, v èí prospech, ale obe
strany súhlasili s dohodou. Akou? To usilovný
archivár v 18. storoèí skartoval a ostala iba poznámka
− dohoda − znièené. Mnoho ïalších sporov neskonèilo
dohodou. Zaujímavá je skutoènos�, �e v tomto
období sa stal Lamaè „fíliou“ Záhorskej Bystrice a
takmer na 200 rokov si po�ièiaval kòaza i uèite¾a zo

Záhorskej Bystrice, ktorej èas� patrila rádu Paulínov v
Marianke. V tomto období tam sídlil aj ve¾majster
rádu Paulínov pre Európu. Prvý samostatný uèite¾ sa
spomína v Lamaèi a� v roku 1746 − Mikuláš Koronay,
ktorý sa o�enil s Marínou a býval v Lamaèi.  Z roku
1752 je aj zmienka o zriadení jednotriedky v Lamaèi,
odvtedy mal Lamaè samostatných uèite¾ov i kòazov.
Riešenie územia Lamaèa, v minulosti to¾kokrát
oklieš�ovaného, pokraèuje aj v súèasnosti. Vyrieši ho
nový územný plán? Ako sa k nám zachová hlavný
architekt hlavného mesta? Aká bude budúcnos� tých,
ktorí sa tu u� narodili?
Vá�ení spoluobèania, v minulom èísle sme uverejnili

popis symbolov
Lamaèa, ale

p r e

nedostatok
miesta sme neuverejnili ich vyobrazenie, ponúkame
vám ho teraz.

Gabriela Škorvanková, historièka

Prosba
Milí spoluobèania, na Zlatohorskej ulici bola zriadená
delimitovaná trieda MŠ pre našich malých priate¾ov.
Naši drobci ju majú sporo zariadenú, hoci rodièia
ma¾ovali, ozdobovali, robili èo mohli. Viete, �e pre
deti nie je hraèiek nikdy dos�. Ak máte doma
stavebnice, kni�ky − leporelá alebo iné hraèky, ktoré
nepotrebujete, mô�ete ich odovzda� pani Veselej na
MÚ Lamaè, ktorá ich našim de�om odovzdá. Za ne
vám ïakujeme.

Mesaèník o �ivote v Lamaèi, 7. roèník 5

Èriepky z histórie Lamaèa...

Otvorené dvere

Lamaèania si pripomenuli
255. výroèie úmrtia
J. S. Bacha
„�elám Vám príjemný podveèer!“ Týmito slovami bol
v kostole svätej Margity v Lamaèi otvorený  koncert
k 255. výroèiu smrti Johanna Sebastiana Bacha,
avizovaný v Lamaèanovi 7−8. Hlavný organizátor –
Agentúra AP projekt Bratislava oslovila MÈ Lamaè,
aby sa zapojila do ve¾kej akcie, poèas ktorej by mala
pri tejto príle�itosti zaznie� v 255 mestách a dedinách
Slovenska i v ïalších krajinách, hudba svetového
hudobného velikána J. S. Bacha. Miestny úrad
v spolupráci s Kultúrnou komisiou, farnos�ou v
Lamaèi a lamaèskými umelcami privítal túto mo�nos�
a zapojil sa to tejto ve¾kolepej akcie. Koncert s
krásnym názvom „Kto len na Boha sa spolieha“ bol
spojený so zbierkou na ciele Nadácie pre výskum
rakoviny, konkrétne na zakúpenie prístroja, ktorý sa
volá pulzná elektroforéza. 
Príprava tejto  akcie prešla rôznymi úskaliami.
Dovolenkové obdobie a iné pracovné povinnosti
spôsobili, �e sa naši lamaèskí organisti nemohli
zúèastni�. Zo štyroch nám nakoniec  ve¾mi ochotne
pris¾úbila úèas� pani Dr. Vierka Lukáèová. Bola
nápomocná pri výbere diel tohto svetového
hudobného velikána, uskutoènila skúšku s opernou
speváèkou Julianou Jamriškovou a, nepozerajúc na
svoj vo¾ný èas, prepísala niektoré partitúry vlastnou
rukou.  Vysoko oceòujeme prístup oboch umelkýò,
ktoré pracovali s plným nasadením, napriek tomu, �e
honorárom im bol len dobrý pocit, �e mohli by� pri
tom. Keï u� bol spracovaný scenár a mysleli si, �e
„sme za vodou“, nastala porucha na kostolnom
organe. Vdp. Mgr. Èaniga, ktorý  kvôli koncertu
ochotne presunul zaèiatok bohoslu�by na skoršiu
hodinu, okam�ite oslovil  pána, ktorý opravuje tento
náš hudobný nástroj a pohroma bola za�ehnaná.
„A teraz nech prehovorí sám ve¾ký umelec
prostredníctvom svojich nádherných diel v podaní
našich lamaèských umelcov.“, zneli ïalšie sprievodné
slová programu. Aj zazneli. Prítomní si  vypoèuli:
chorál Kto len na Boha sa  spolieha, chorál z
Jánových pašií, zo skladby Praeludium Fuga D – mol
prvú èas� – Praeludium, zo 140−tej kantáty zaznela
èas� “Gloria sei dir gesungen“, Preludium XX.
z Wohltemperierten Klavier.
Poèúvajúc tieto diela si asi ka�dý postupne
uvedomoval, �e písmená S. D. G. (Soli Deo Gloria –
samému Bohu na slávu) a J. J. (Jesu juva – pomô�,
Je�iši!), ktorými J. S. Bach zdobil svoje partitúry,
neboli pre neho len obyèajné formulky, ale vyznanie,
ktoré preniká celou jeho tvorbou. 
Ka�dé dielo bolo uvedené primeranou informáciou.
Pred posledným hudobným vstupom zaznela citácia
z diela Alberta Schweitzera o J. S. Bachovi. O. i.
odznelo: „Bachovo umenie i osobnos� spoèívajú v
jeho zbo�nosti, umenie mu bolo nábo�enstvom a
nábo�enstvo umením“.
Záver patril chorálu − Je�iš, moja rados� a chorálovej
predohre − Je�iš, moja rados�.
Kostolom svätej Margity sa rozliehal krásny hlas
sólistky Juliany Jamriškovej,  sprevádzaný hrou na
organe Dr. Viery Lukáèovej. Chví¾ami a� zimomriavky
naskakovali z to¾kej  nádhery. 
Po poslednej skladbe prítomní, ktorých napriek
horúcemu poèasiu a dovolenkovému obdobiu bolo
nieèo vyše sto, povstali a búrlivým potleskom ukonèili
túto nádhernú akciu. Úèinkujúcim dámam poïakoval
pán starosta MÈ Lamaè  Ing. Peter Šramko kyticou
kvetov.
V závere vdp. Èaniga poïakoval prítomným za úèas�,
umelkyniam za krásny umelecký zá�itok a MÚ v
spolupráci s Komisiou kultúry, starostovi a
tajomníèke, za prípravu. 
“Dovidenia pri ïalšej spoloènej akcii.“,  boli posledné
slová pred tým, ako sa úèinkujúci, poslucháèi a
organizátori  pomaly zaèali rozchádza�. Ešte hodnú
chví¾ku postávali hlúèiky pred kostolom, zhovárali sa,
hodnotili. 
Ïakujem všetkým, ktorí sa zúèastnili a podporili túto
akciu nielen svojou prítomnos�ou, ale aj príspevkom
pre Nadáciu na výskum rakoviny. Keï èlovek vidí, �e
pekná  chví¾a, ktorú sme nepochybne za�ili, ¾udí, aj
keï len  na malý èas, zastaví a spojí, tak, ako to len
krásna hudba vie, má pocit, �e to úsilie a práca, ktoré
vynalo�il na prípravu takejto akcie, stáli za to. 

B. Veselá, ref. kultúry MÚ MÈ Lamaè

U� v staroveku vznikali kni�nice ako miesto, kde
sa nielen zhroma�ïovali, ukladali písomnosti, ale
boli zároveò miesto, kam prichádzali ¾udia za
vedomos�ami. O jednom z lamaèských centier
kultúry sa zhovárame s vedúcou Miladou
Jan�ovou.

O prázdninách, ktoré sú u� za nami, sa hovorí
ako o uhorkovej sezóne.
− Bola síce menšia návštevnos�, ale všetci ¾udia, ktorí
majú záujem o literatúru, našli otvorené dvere.
V našej práci sa to neprejavilo, robili sme také práce,
na ktoré pri silnej prevádzke niet dos� èasu,
predovšetkým ,,papierovanie“. Práve spracovávame
15 tisíc kníh do špeciálneho kni�nièného programu
pre poèítaè. Priebe�ne vyraïujeme neaktuálne diela,
ale zásadné vyraïovanie nás ešte len èaká. Musíme
to urobi�, aby bolo miesto pre nové knihy. Máme
dos� stiesnené priestory. Vyraïujeme dlhodobo
neèítané, ve¾mi poškodené knihy, multiplikáty.
Ako reagujete na po�iadavky èitate¾ov?
− Knihy vyberám do fondu ja, ale riadim sa tým, o èo
prejavia èitatelia záujem. Teším sa, ak mô�em
poveda� – u� to máme kúpené. Na 90 % je náš fond
aktuálny a na 10% máme ,,zlatý fond“. Èitate¾ský
vkus urèuje to, �e máme èitate¾ov  z celého Lamaèa,

deti a� devä�desiatroèných ¾udí – èítajú krásnu i
odbornú literatúru. Vkus sa konkrétne prejavuje
v záujme o detektívky a ,,sladšie“ romány. Oproti
minulým rokom opä� rastie záujem o klasiku,
oddychovú literatúru, o nové preklady. 
Èím prekvapíte èitate¾ov v novej sezóne?
− Usilujeme sa nakupova� tzv. perlièky. V ponuke
máme aj nové slovenské autorky. U� som ich
povinne preèítala a sú ve¾mi kvalitné. Ak má náš
èitate¾ záujem o špecializovanú literatúru, vieme ju
obstara�, ale sme v Bratislave a odborné kni�nice sú
dosiahnute¾né priamo, èím sa pre èitate¾a významne
skráti èas, kým by objednaná výpo�ièka prišla
poštou. 
Spolupracujete s inými miestnymi kni�nicami?
Áno, nerobí nám problém poradi� sa. Mestská
kni�nica organizuje pracovné stretnutia s
prednáškami na odborné témy. Spolupráca na
formálnej úrovni nie je, sme samostatné pracoviská
a tak aj pracujeme. Navzájom sa však informujme,
kto má akú akciu, v èom sa mu darí. Napríklad
dostávame zborníky  Petr�alské súzvuky, kde sú
zozbierané literárne práce èitate¾ov. Rovnako
oznamujeme kolegom v kni�niciach naše aktivity.

(as)
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Na kolesách proti
rakovine
Slovenský paralympijský výbor vstúpil u� do III.
roèníka podujatia „Na kolesách proti rakovine“.
Keï�e boj proti rakovine sa týka nás všetkých, do
akcie sa zapojila aj MÈ Bratislava − Lamaè. Na

podujatí, ktoré sa konalo 16. 9. 2005, sa zúèastnilo
viac ako 100 detí zo ZŠ Lamaè, uèite¾ov a rodièov
�iakov. Vytýèených bolo viacero trás: trasa pre bicykle
– z námestia na Kaèín a spä�, pre kolieskové korèule,
skateboardy – jazdy na èiernej ploche i mamièky s
koèíkmi, deti na kolobe�kách a trojkolkách  − okruh z
námestia k areálu Oáza a spä�. Akciu otvoril pán
starosta a pani riadite¾ka na Malokarpatskom
námestí, kde zaznela pieseò kampane „Nájdi svoju
nádej“ a konal sa sprievodný program. Starší �iaci,
obleèení do trièiek s nápisom "Na kolesách proti
rakovine", predávali hraèky jojo. Vý�a�ok z ich

predaja vo výške 2.188 Sk bol poukázaný na úèet
nadácii na zakúpenie prístroja Wave System (4,7 mil.
Sk), ktorý zabezpeèí kvalitný „skríning“ zmien u
dedièných foriem rakoviny. Jeho získaním bude
mo�né vèasne diagnostikova� dedièné formy
rakoviny. Veríme, �e prístroj pomô�e zachráni� ve¾a
¾udských �ivotov. 30. septembra 2005 sa uskutoènila
bratislavská etapa celoslovenskej kampane "Na
kolesách proti rakovine" ako ukonèenie dobroèinnej
akcie, ktorá odštartovala v máji 2005 na východnom
Slovensku v Košiciach a prešla cez celé Slovensko.

−kza−

V Penzióne – Domove dôchodcov − je stále �ivo.
Vývesky na tabuliach i pri vý�ahoch sústavne
upozoròujú na nejakú akciu. Mo�no si vybra�
z najrôznejších výletov do blízkeho okolia a kto si
trúfa, mô�e ís� ïalej. Obyvatelia si vyberajú aj z ponúk
rekreácie, èasto spojených s lieèením na termálnych
kúpaliskách. Záujem nie v�dy je rovnako ve¾ký. Stáva
sa, �e na plánovanom výlete sa niekto nezúèastní pre
momentálnu indispozíciu, ale ka�dému je to ¾úto,
preto�e dobrá nálada je najlepšia medicína.
A èo sa deje v dome samotnom? Tam je to ešte
pestrejšie. Obyvate¾ka penziónu doc. Motajová vedie
pravidelné zdravotné cvièenia, zamerané na danú
vekovú kategóriu, ktoré ešte ïalej špecializuje pre
rôzne diagnózy. Miesto konania je ve¾ká klubovòa,
besiedka v záhrade èi brehy jazierka. Neo¾utuje nik,
kto si tu rozhýbe kosti a teší sa na ïalšie stretnutie.
Konajú  sa aj pravidelné stretnutia pre ctite¾ov
klasickej hudby, kde obyvatelia P−DD spoloène
poèúvajú reprodukovanú hudbu, pripravovanú p.
Tóthom.  Ka�dý piatok sa konajú posedenia pri
nahrávkach zábavnej hudby a humorného slova
popredných hudobníkov, spevákov a humoristov pod

vedením p. Kme�ku.
Okrem týchto stretnutí sa konajú mesaène
posedenia pri èaji so �ivým, kultúrnym
programom. Popri tom sú výstavy výšiviek,
obrazov obyvate¾ov penziónu a domova, sú�a�í sa
o najlepší recept, èo je spojené s ochutnávkami.
Na deò uèite¾ov sa stretávajú bývalí pedagógovia,
nezabúda sa ani na Deò matiek, Medzinárodný deò
�ien a, ak u� hovoríme o programe pre obyvate¾ov

penziónu a domova dôchodcov, treba spomenú� aj
návštevy divadiel, opery a baletu, ktoré má pod
patronátom p. Kintlerová. 
“Pre �ivot starších ¾udí je ve¾mi dôle�ité, aby ne�ili
v izolácii, obklopovali sa mladými ¾uïmi, de�mi.“,
povedala nám riadite¾ka Penziónu a domova
dôchodcov PaedDr. Nade�da Malá. ,,Preto sme ve¾mi
radi, �e nachádzame pochopenie u súboru
Matièiarik, vedeného p. Weberovou, u riadite¾ky MŠ
v Lamaèi p. Bitušíkovej a vedúcej detského
folklórneho súboru Vienok p. Blahovej. Navštívili nás
súrodenci Jendruchovci, ktorí vystupujú i v zahranièí.
Naši obyvatelia v�dy radi opä� vítajú súbor detí a
mláde�e Èeèinka, ktorý vedie p. Èeèková. Usilujeme
sa v mo�nostiach rozpoètu našim obyvate¾om
spríjemòova� a skráš¾ova� �ivot.“ 
V poslednom období zaznamenal najväèší úspech
Juniáles. Bolo to posedenie pri èaji spojené
s opekaním špekáèkov a �ivou hudbou kapely
p. Kristína. ¼udia spomínajú na úsmevné príhody,
o ktoré nikdy pri takýchto udalostiach niet núdze. Ak
dovolí poèasie, mohlo by sa takéto podujatie
zopakova�. Veï radosti, zábavy, smiechu, �artovania

v našom �ivote nikdy nie je dos�.
Mimoriadne slávnostné bolo posedenie 25
jubilantov, medzi ktorými bola najstaršia 94−roèná
pani Paulína Budínska. Ako hostí privítala riadite¾ka
P–DD primátora hlavného mesta Bratislavy Andreja
Ïurkovského a starostu Lamaèa Petra Šramka.

Anica Seewaldová

Niet èasu na nudu

Skôr, ako vás oboznámim so svojím zá�itkom, nedá
mi, aby som sa nevrátil ku kritickému èlánku,
uverejnenému v jednom z predchádzajúcich èísel pod
názvom „Èlovek a príroda“. Pisate¾ka v òom kriticky
poukazuje na prehrešky voèi prírode vo forme výrubu
a obsekávania zdravých stromov.
Je sympatické, �e si na pomoc vybrala citáty múdreho
a známeho milovníka prírody – Jana Wericha: „Keï
nepochopíte pravidlá, ktoré má príroda, nemô�ete
ma� úspech“. Je to o to smutnejšie, �e sa tak deje aj
u nás v Lamaèi. 
Lamaè so svojou peknou, zdravou prírodou patrí
medzi najkrajšie lokality Bratislavy. Je škoda, �e si jej
krásu mnohí naši spoluobèania ani neuvedomujú.
Málokto však vie, �e okrem turistiky sa dá u nás na
kopci nazývanom „Háj“ na jar i v lete príjemne
opa¾ova�. 
Ja som si vybral miesto na opa¾ovanie pri sto�iari, s
výh¾adom na úpätie kopca. Raz popoludní, okolo
štvrtej, priletel èierny drozd, sadol si na vrch sto�iara
a zaèal krásne spieva�. Po chvíli sa z dia¾ky ozval
druhý drozd a ich spevokol trval asi štvr� hodiny. Na
druhý deò, zhruba v tom istom èase, priletel opä�,
spustil svoj spev, avšak druhý drozd sa neozýval. 

Na tretí deò sa to zopakovalo. Zaèal spieva�, no druhý
drozd neodpovedal. Pokúsil som sa ho svojím
chabým pískaním napodobni�. Na  moje poèudovanie
som mal úspech, lebo sme si takto veselo pískali
dobrú štvr� hodinu. Keï spieval drozd, majestátne sa
narovnal so zobáèikom vztýèeným k oblohe a keï
som pískal ja, obrátil sa ku mne. 
Aby som sa s mojou „produkciou“ aspoò priblí�il k
jeho krásnemu spevu, usilovne som trénoval doma.
Všimla si to i moja man�elka a po vysvetlení príèiny
môjho tréningu mi odvrkla, �e pre òu by som u�
takto horlivo nepískal...
Naše koncerty s drozdom trvali tri dni. Na štvrtý deò
som ho však oèakával márne. Bol som sklamaný,
„môj drozd“ sa u� viac neobjavil. Zrazu mi chýbala tá
symbióza èloveka s milým tvorom prírody, ktorá sa
vám akosi pritrafí – raz za �ivot.
Príèiny sa u� asi nedozviem, je tie� mo�né, �e vtáèik
uhynul. V lepšom prípade si našiel „tú svoju“ a teraz
vyspevuje jej. Èiernemu drozdovi prajem, aby bola
pravdivá tá druhá mo�nos� a ešte dlho spieval krásnu
pieseò „jej“ a spolu lietali ponad šírym lamaèským
chotárom.

Pavol Grieè

Skutoèný zá�itok v prírode

Agentúra osobnej
asistencie
Osobná asistencia je pomoc pre obèanov so
zdravotným postihnutím pri tých èinnostiach, ktoré z
dôvodu postihnutia nemô�u robi�, alebo pri nich
potrebujú pomoc. Ponúkame vám pomoc pri h¾adaní
a sprostredkovaní osobných asistentov.
Poskytujeme rozsiahle sociálne poradenstvo pre
obèanov s �a�kým zdravotným postihnutím. Sídlime
v bezbariérových priestoroch. Neváhajte nás
navštívi�.
Súèasne h¾adáme ¾udí, ktorí chcú za finanènú
odmenu pomáha� ¾uïom s postihnutím. Vy�adujeme
slušnos�, zodpovednos� a osobné stretnutie.

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Agentúra osobnej asistencie

Banšelova 4, 821 04 Bratislava 2,
Tel.: 4341 1686, tel./fax: 4341 0474, 0903 /268 688

e−mail: omd@omdvsr.sk, www.omdvsr.sk
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Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Valentína
Matrku

Milí èitatelia, sme radi, �e máme v tomto vydaní
nášho mesaèníka priestor prezentova� Lamaèana −
takpovediac − aj z druhej strany. V júlovom vydaní
èasopisu Národná osveta,
ktorý vydáva Národné
osvetové centrum, bol v
textovej podobe prezen−
tovaný i náš mesaèník
o �ivote v Lamaèi. Text
tohto èlánku si mô�ete
preèíta� ni�šie.
U� siedmy rok pod
názvom Lamaèan vy−
chádza nepredajné
plnofarebné periodikum
jednej z bratislavských
mestských èastí s podti−
tulom Mesaèník o �ivote
v Lamaèi.
Na ôsmich stranách
formátu A4 vo ve¾mi
dobrej grafickej úprave
a v kvalitnom polygrafic−
kom spracovaní sa èitate¾
dozvie podstatné infor−
mácie, ktoré sa týkajú
jeho miesta bydliska.
V rubrike Poslanci na
slovíèko... sa hneï na
prvej strane a vlastne z prvej ruky dozvedáme, aké
úlohy riešia poslanci spoloène, ale najmä
v jednotlivých komisiách a oblas−tiach ¾udskej
èinnosti. Ståpèek, do ktorého tieto vecné rozhovory s
portrétikom konkrétneho
poslanca umiestòujú,
pokraèuje aj na druhej
strane. Hlavný priestor
na prvej strane zvyèajne
máva starosta, ktorý sa
vo svojom príhovore
„milým obèanom“
taktie� venuje svojej
hlavnej pracovnej
náplni – a to dos�
podrobne a širo−
kospektrálne. V
prípade potreby
uznesenia zo
zasad−nutia Miestneho
zastupite¾stva MÈ Bratislava – Lamaè
uverejòuje redakcia pod hlavièkou Z poslaneckej
kuchyne...
V ka�dom èísle Lamaèana na menšej alebo väèšej
ploche nájdeme Èriepky z histórie Lamaèa, ktoré
autorsky pripravuje historièka Gabriela Škorvanková.
Vyberá ich aj pod¾a kalendára, aká konkrétna
zaujímavos� sa odohrala èi sa zaèala odvíja�
v minulosti v tom−ktorom mesiaci, aké zvyky
a odkedy sa viazali na tento èas a podobne. Toto
obzretie sa do lokálnych dejín by sami od seba
nesiahli do historickej  literatúry. A priznajme si, �e

v dnešnom hektickom spôsobe �ivota sa málokto
zastaví a poohliadne aj k svojim koreòom.
Pochopite¾ne, �e v mesaèníku nikdy nechýbajú

struèné informácie o všet−
kých udalostiach, naria−
deniach, mo�nostiach,
ponukách z rozlièných sfér,
ktoré sa v Lamaèi vyskytli,
vyskytujú, èi len pripravujú.
Týka sa to kultúry, školstva,
spoloèenského �ivota,
rozmanitých záujmových
èinností, športu, ale aj
„obyèajných“ u�ivate¾ských
a spotrebite¾ských problé−
mov.
Redakcia necháva miesto
tie� pre názory samotných
obyvate¾ov Lamaèa, ktorí sa
vyjadrujú k témam be�ného
dòa, a najmä bezprostred−
ných starostí. Sympatické je,
�e ich tie� aktivizuje zapoji�
sa do zve¾aïovania svojho
bydliska a �ivotného
prostredia. Napríklad tým,
�e v tohtoroènom májovom
èísle Lamaèana redakèná
rada vyhlásila u� druhý

roèník sú�a�e o najkrajšie upravený balkón. Po
minuloroènej pozitívnej odozve sa všetci tešia, �e
¾uïom zále�í na tom, aby �ili v spríjemnených
podmienkach a �e to bude opä� vidie�. Mená vi�azov,
ktorí dostanú finanèné ceny, uverejnia v októbrovom
èísle mesaèníka.
Význam má aj to, �e v mesaèníku Lamaèan uvádzajú

taktie� uká�ky z vlastnej tvorivosti. Stalo sa tak
napríklad pod titulom Príbehy zo

školských lavíc, v ktorých
autori spomínajú
na svoje osobné

zá�itky. Alebo pod
názvom pesnièky

Najkrajšia hviezdiè−
ka... na celej èasopi−

seckej strane pri príle−
�itosti Deò matiek sa

prezentovali lamaèské
deti svojimi slovnými,

poetickými a výtvarnými
prejavmi, ktorými sa

úprimne prihovorili svojim
mamièkám.

Mesaèník Lamaèan vydáva v náklade 3600 kusov
Miestny úrad Lamaè. Zodpovednou redaktorou je
Mgr. Katarína Závodná, predsedníèkou redakènej
rady JUDr. Júlia Ondrišová, korektúry má na starosti
Ing. Cecília Danišová, inzerciu Ing. ¼ubomíra
Klementisová.

Pripravila Natália Oravcová

Národná osveta o Lamaèanovi Taliansko − jedineèná
krajina
Fotografie z rokov
1900 – 2000
20. októbra 2005 sa v Slovenskej národnej galérii
v Esterházyho paláci na Námestí ¼udovíta Štúra 4
uskutoèní vernisá� výstavy Taliansko – jedineèná
krajina. Výstava sa koná v spolupráci s Talianskym
kultúrnym inštitútom a pripravila ju spoloènos�

Fratelli Alinari z Florencie. Ide o inštitúciu
s dlhoroènou tradíciou, ktorá sa venuje fotografii.
Expozícia zachytáva takmer dve stovky èiernobielych
a farebných fotografií autorov zvuèných mien zo

spoloèenského vývoja v Taliansku. Obsahuje vrcholné
diela od zaèiatku 20. storoèia, a� po fotografiu
z orbitálnej stanice, zhotovenú v roku 2000 a je
rozdelená do 22 tématických celkov, pod¾a štýlu
jednotli−vých historických kapitol. Fotografie sú
majetkom múzea Alinari a iných talianskych
medzinárodných múzejných a súkromných zbierok.
Výstava potrvá do 11. decembra 2005.

Peter Šoula

Miestny úrad Lamaè
v spolupráci s

Kultúrnou komisiou
v rámci mesiaca úcty k starším pozýva
dòa 13. 10. 2005 o 16,00 hod. do kina
Lamaè všetkých seniorov
Pripravili sme pre Vás: Program a malý
darèek.

Všetci ste vítaní!

Koncert v kostole
sv. Margity
V nede¾u 2. októbra 2005 sa v kostole sv. Margity
v Lamaèi konala svätá omša spojená s koncertom, na
ktorom vystúpili spevácke zbory z Dúbravky, Lamaèa
a Záhorskej Bystrice. Na akcii sa organizaène
podie¾ala aj Komisia kultúry MÚ Lamaè. Po koncerte
sa vo Farskom centre konalo posedenie
s vystupujúcimi. Za krásny umelecký zá�itok
úèinkujúcim poïakovali predstavitelia Farského
centra a MÚ Lamaè.

B. Veselá

Oznamujeme obèanom, �e dòa 5. novembra 2005
sa uskutoèní slávnostné odhalenie pamätnej
tabule pri príle�itosti 25. výroèia úmrtia
významného Lamaèana − pána Valentína Matrku.
Slávnos� zaèína o 10:00 hod. v MÈ Bratislava –

Lamaè na Vranèovièovej ulici è. 32 a ukonèená
bude slávnostnou svätou omšou v kostole
sv. Margity v Lamaèi.

Komisia kultúry

Seniori pocestujú
v októbri do Èièmian
Milí seniori, dòa 22. októbra 2005 sa uskutoèní
zájazd do malebnej obce Èièmany, ktorý pre vás
opä� usporiada Komisia kultúry MÚ. Odchod bude
ráno o 7:00 hod. z parkoviska pred poštou. Prihlási�
sa mo�no od 10. 10. 2005 poèas úradných hodín na
MÚ u pani Veselej.
Poplatok je 50,− Sk na osobu.
Tešíme sa opä� na stretnutie s vami.

KK MÚ
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KONICA MINOLTA Di1610

A4 kopírka + tlaèiareò + farebný skener

Iba 11.690.− Sk bez DPH
(cena prístroja priamo u výrobcu je 18.690,− Sk bez DPH)

Neskutoèné prevádzkové náklady na toner
sú iba cca 0,40 Sk/A4 bez DPH!

Akcia platí do vypredania zásob alebo do 31.10.2005.
FUXO, Rajtákova 58, 841 03 BA − Lamaè
Tel.: 02/ 6453 1371, 0905 55 36 99
e−mail: fuxo@fuxo.sk, skype: fuxo.sk

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..  1111  bbuuddee  1188..  1100..  22000055, 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

RIADKOVÁ INZERCIA
Predám RD v Lamaèi ul. Segnáre è. 24. Pozemok
643 m2. Cena 5,3 mil. Sk. Tel.: 0907 962 623
Predám športový koèík Chicco zelenej farby vo
výbornom stave, polohovate¾ná opierka
s náno�níkom, väèšie kolieska, predné otoèné
skladací s plášten proti dá�ï. 0907 455 555
Predám bielych, kuèer. miláèikov do rodiny−fenky
bišonikov. Bichon a poil frisé s PP. 0905 538 639

Akcia pokraèuje! Z¾avy a� 70%

OOkkttóóbbrroovvíí  jjuubbiillaannttii
9900  rrookkoovv: Kleskeòová
Irena, 8855  rrookkoovv::
Mecková Emília,
Griešová Krescencia,
8800  rrookkoovv:: Antoš
Kamil, Jureèková
Emília, Gál
Ladislav, 7755  rrookkoovv::
Stolárik Vladimír, Sedlák František,
Juríková Al�beta, Ruczová Jitka.

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

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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kino LAMAÈ − október 2005
sobota 22. 10.
VALIANT (USA)
animovaný film,
predstavenia:
18 a 20 hod.

Vstupné 75,− Sk

Miestny úrad Mestskej èasti

Bratislava – Lamaè

ponúka obyvate¾om s trvalým

pobytom v Lamaèi prenájom

zostávajúcich vo¾ných miest na

vyhradené parkovanie na uliciach

Heyrovského, Studenohorská a Na

barine za  cenu 5.000,− Sk na rok.

Bli�šie informácie na Miestnom
úrade Lamaè, kontaktné osoby:

Mgr. Suleò, p. Kovaèoviè,
www.lamac.sk,

Tel. 64 78 00 65.
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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
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www.lamac.sk
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