
Ktorá predzáhradka alebo balkón
rodinného domu budú na Vianoce

najkrajšie?

Redakèná rada èasopisu Lamaèan nadväzuje na letnú
sú�a� v skráš¾ovaní našho okolia a vypisuje sú�a� aj na zimu a
krásny vianoèný èas, tentoraz pre rodinné domy. Prví traja
výhercovia budú odmenení. Za prvé miesto sumou 3 000,− Sk,
za druhé miesto sumou 2 000,− Sk a za tretie miesto sumou
1 000,− Sk. U� teraz sa tešíme na vianoène vyzdobené záhrad−
ky a balkóny a prajeme príjemné zdobenie.

redakèná rada
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Vyberáme z obsahu
� Z výstavy Tekvicové strašidielka (str. 4) 
� Lamaèský Mesiac úcty k starším (str. 6)

Poslanci, na slovíèko...
Mgr. Ing. 
Radoslav Olekšák
27 rokov, slobodný,
poslanec MZ Lamaè,
predseda Komisie financí
a hospodárskej stratégie,
tel.: 0905 /609 583

V Lamaèi sa momentálne rieši nieko¾ko
k¾úèových otázok (lávka nad �eleznicou, rozvoj
výpoètovej techniky na MÚ atï.), ktoré boli aj
predmetom mimoriadnych zasadnutí MZ
(pozn. red.: viï. str. 2). Mô�ete nám ich v
skratke priblí�i�?
Máte pravdu, v poslednom èase sa s
mimoriadnymi zastupite¾stvami akoby vrece
roztrhlo. Lávka nad �eleznicou je u� vyriešená a
bude sa na etapy rekonštruova� tak, aby bezpeène
slú�ila svojmu úèelu, taktie� aj problematika
úverových zmlúv oh¾adom tepelného
hospodárstva je vyriešená a problém výpoètovej
techniky nepova�ujem pre obèanov za k¾úèový.
Hnevá ma však, akým spôsobom dopadli chodníky
na Vranèovièovej ulici. Hoci starosta Šramko v
júlovom Lamaèanovi napísal „chodníky na
Vranèovièovej budú kompletne opravené v
priebehu júla, hoci v projekte sa plánovalo len s
opravami nad prípojkami“, realita je iná. 8.
septembra sme mali mimoriadne zastupite¾stvo,
kde sa na návrh starostu Šramka prijalo to, �e
horná polovica bude „zaflekovaná“ a dolná zo
zámkovej dla�by, na ktorú sme prispeli mestu,
keï�e sú to mestské chodníky 0,5 mil. Sk. 6
tý�dòov sa niè nedialo a a� 20. októbra zaèali
práce, prièom na hornej èasti ulice sa naïalej ešte
i na Všetkých svätých ¾udia pasujú s dierami na
rozbitých chodníkoch.
S dopravou v Lamaèi sme sa o kúsok posunuli.
Ktoré zmeny za uplynulý rok pova�ujete za naj−
pozitívnejšie?
Áno, o kúsok sme sa posunuli, keï po polroku
vyjednávaní a uznesení MZ od júla zaèal koneène
zachádza� autobus è. 63 do areálu Tesca, za èo
sme ale DPB priplatili 100 tis. Sk a dúfam, �e sa
podarí aj priame spojenie Tesca so Segnármi pros−
tredníctvom linky è. 38. 
Renovuje sa obchodné stredisko na námestí,
pripravuje sa výstavba multifunkèného kom−
plexu v oblasti Starých záhrad... Ako vidíte roz−
voj podnikate¾ských aktivít v našej MÈ?
Rozvoj podnikate¾ských aktivít a slu�ieb vidím
biedne, v tomto smere sa neurobilo niè. Na
námestí máme namiesto obchodov byty. Keï sa o
tom rokovalo na MZ, namietal som, návrh na
rokovanie s majite¾om obchodného strediska
nebol prijatý a momentálne tu vlastne nemáme
ani základné slu�by a obchody. Staré záhrady − k
tomu musím poveda�, �e MZ, naš�astie, na môj
návrh zamietlo štúdiu s 30−poschodovými mrako−
drapmi a èakáme na prepracovaný návrh. V �iad−
nom prípade nebudem podporova� 30, 20, ani 13−
poschodové ve�iaky, ako som sa doèítal z
Bratislavských novín, �e to bude ten návrh.
Obèanom dolného konca Lamaèa (Bakošova ulica
a Na barine) sa nesmie  (pokraèovanie na 2. str.)
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V nasledujúcom èísle vám prinesieme
• rozhovor so starostom MÈ Lamaè − Petrom Šramkom −

o riešení otázky znehodnotených pozemkov na
Zeèáku,

• príspevok zástupcu firmy BES, s.r.o., o modernizácii
tepelného hospodárstva v Lamaèi a s òou súvisiacich
problémoch pri dodávke tepla.

Pamätný deò Lamaèa
• 27. október
Komisia kultúry nedávno vyhlásila sú�a�ný kvíz pre
�iakov ZŠ, ktorého vyhodnotenie sa uskutoènilo
3. novembra 2005. 
�iaci mali za úlohu zasla� odpovede na
nasledujúce otázky (vedeli by ste na ne správ−
ne odpoveda�?):
1. Napíš deò, mesiac a rok prvej písomnej zmien−
ky o Lamaèi.
2. V ktorom roku bol polo�ený základný kameò
stavby kaplnky sv. Rozálie?
3. Vymenuj a uveï poèet všetkých ulíc Lamaèa.
(Odporuèená literatúra: èasopis Lamaèan;
Húšèava – Dejiny Lamaèa; Kovalèík, Škorvanková –
Lamaè pre III. tisícroèie.)
Výhercovia: 1. miesto: 7. B − Andrejka Luknáro−
vá, Veronika Klaèanská, 2. miesto: 7. A − Petra
Èi�nárová. Všetci zúèastnení boli ocenení sladkou
odmenou.

Marta Janyšková

Úvodom mi dovo¾te, aby som pozdravil
našich starších spoluobèanov k mesiacu venova−
nému úcte k starším, poprial im ve¾a zdravia, š�as−
tia, vzájomného porozumenia a aby vo svojej sta−
robe mali ve¾a príjemných pocitov zo skutoènej
úcty, ktorá im za ich �ivotné úsilie prinále�í. 

S touto skutoènos�ou ve¾mi súvisí aj stav
�ivotného prostredia, v ktorom starší obèania pre−
�ívajú svoju jeseò �ivota. Sú niektoré okolnosti,
ktoré mô�eme vlastnou iniciatívou ovplyvni�, a
tým by som sa rád venoval. 

Nemô�e mi by� ¾ahostajné, keï neustále
vidím, ako niektorí ¾udia bez ostychu rozhadzujú
odpadky (plastové f¾aše, papiere a obaly) a staèilo
by len tak málo, aby si ka�dí uvedomil, �e aj
odpad má svoje miesto a stáva sa ve¾kým problé−
mom našej doby. Berme si príklad z vyspelej
Európy, kde je koncepcia separovania zberu a
nakladanie s komunálnym odpadom výrazne
postavené na citlivom prístupe jednotlivca, ktorý
vníma, �e ak špiní �ivotné prostredie, tak sa mu to
vráti vo zvýšených nákladoch na zabezpeèenie
poriadku. Je smutný poh¾ad do kontajnerov na
komunálny odpad, kde sa nachádza ve¾ké mno�−
stvo papiera, plastových a sklených fliaš, ktoré
patria do susedného kontajnera. Bude potrebné
opätovne zvyšova� poplatky, aby sme uskutoènili
zmenu nášho postoja? Urèité pokroky sa uskutoè−
nili, ale vyzývam vás na ïalšie kroky k zlepšeniu
�ivotného prostredia pre nás všetkých.

Keï v blízkej budúcnosti budeme musie� pri−
stúpi� v zmysle predpisov EÚ aj k separovaniu a
zberu bioodpadu, základy separovania by sme mali
ma� u� zau�ité. Len pre zaujímavos�, v niektorých
rakúskych mestách triedia a� 16 typov odpadu.

I keï som spomínal, �e na jeseò príde k
rekonštrukcii tepelného hospodárstva, prekvapi−
lo ma, �e rekonštrukcia niektorých èastí tepelných
rozvodov a kotolní bola vykonávaná v èase, keï z
h¾adiska vonkajšej teploty boli tieto rekonštrukcie
èasovo nevhodné. Hoci sme firmu, ktorá zabezpe−
èuje dodávku tepla a zároveò v súèasnosti i rekon−
štrukciu tepelných zdrojov, upozoròovali na niekto−
ré nevyhnutné zabezpeèenia náhradných zdrojov
tepla, veci sa riešili inak. Kritický stav s dodávkou
tepla a teplej vody bol následne predmetom krízo−
vých stavov, za ktoré sa chcem obèanom ospravedl−
ni�, hoci nebolo v mojej moci tento proces priamo
riadi� a ovplyvòova�. Preto som po�iadal zástupcov
spoloènosti BES, s.r.o., aby sa v osobitnom èlánku
obèanom Lamaèa ospravedlnili za vzniknuté problé−

my s dodávkou tepla a veci objasnili. 
Nako¾ko som obdr�al nieko¾ko otázok oh¾a−

dom zatvoreného kvetinárstva na Malokarpat−
skom nám., opätovne by som chcel vysvetli�, �e
prevádzky podnikate¾ov v našej MÈ dlhodobo
trpia problémami s udr�aním si zákazníkov a
schopnos�ou pre�i� v konkurencii s ve¾kými dodá−
vate¾mi. Sú to spojené nádoby, keï na jednej stra−
ne obyvatelia chodia nakupova� do ve¾kých hyper−
marketov a obchodných domov a potom sa tí istí
¾udia èudujú, preèo sa prevádzky v Lamaèi zatvá−
rajú. Namiesto kvetinárstva sa však podarilo pri−
tiahnu� ïalšiu prevádzku, ktorá bude zabezpeèo−
va� ten istý sortiment. Mäsiarstvo ostáva naïalej
zatvorené, hoci sme mali niektoré jednania o mo�−
nosti sprostredkova� náhradníka do predajne
Agro Bio Hubice. Táto náhrada sa nám nepodarila
zatia¾ uskutoèni�. Prevádzka nie je naším majet−
kom − Agro Bio Hubice je samostatný podnikate¾−
ský subjekt, preto nie je našou povinnos�ou h¾ada�
náhradníka pre tento priestor − avšak pre potreby
obyvate¾ov mám ve¾ký záujem, aby takáto pre−
vádzka v MÈ fungovala. Najväèším problémom sú
ve¾ké finanèné prevádzkové náklady, ktoré v spo−
jení s nájmom nie je jednoduché pri existujúcom
objeme predaja zabezpeèi�.

Na záver by som rád reagoval na bulvárne
èlánky oh¾adom tzv. èiernej stavby na
Heyrovského ulici. Hoci som do Nového èasu
napísal, �e z dôvodu predchádzajúcich negatív−
nych skúseností, najmä so skres¾ovaním a prispô−
sobovaním vecných argumentov tohto denníka, si
dovo¾ujem pre denník sa nevyjadri�, výsledkom
bulvárneho vyjadrenia bola veta: „Niè Vám nepo−
viem“. Veci prislúchajúce Stavebnému úradu nie
je mo�né rieši� politickými rozhodnutiami, a preto
ani v tomto èlánku nejdem popisova� osoby a ich
pohnútky. Takýto spôsob nevedie k �iadnemu rie−
šeniu a môj záujem je, aby ka�dý, kto je poškode−
ný, bol odškodnený, avšak nie tým spôsobom, �e
ublí�im inému alebo zneu�ijem svoju právomoc. 

Je èas spomienok na všetkých zosnulých.
Som rád, �e dòa 5. 11. 2005 pri príle�itosti spo−
mienky 25. výroèia úmrtia Valentína Matrku sme
slávnostne odhalili pamätnú tabu¾u na rodinnom
dome na Vranèovièovej 32. Tejto slávnostnej uda−
losti predchádzalo Mimoriadne zasadnutie MZ,
kde bolo tejto významnej lamaèskej osobnosti in
memoriam udelené èestné uznanie za zásluhy o
rozvoj Lamaèa.

Váš starosta
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(„poslanci na slovíèko“ pokraèovanie z 1. str.) zne−
hodnoti� ich bývanie, preto treba rešpektova�
územný plán a som rád, �e i magistrát potvrdil, �e
tento megalomanský projekt je v rozpore so zada−
ním štúdie i pripravovaným územným plánom.
Zúèastnil som sa na verejnom prerokovaní tejto
„mrakodrapovej“ štúdie v kine 29. 9., kde prišlo len
asi 20 ¾udí, keï�e oznam bol len na internete a na
jedinej úradnej tabuli. Nebol tam ani starosta Šram−
ko, ktorý zhroma�denie zvolal, èo pova�ujem za
zaujímavé, keï�e sa rád pri ka�dej príle�itosti stre−
táva s obèanmi. Mo�no preto, �e na moju priamu
otázku v interpelácii, èi súhlasí s umiestnením šty−
roch obytných ve�ových budov s podla�nos�ou 16 –
30 nadzemných podla�í, mi vôbec neodpovedal.
Nu�, poznáte to príslovie: „Kto mlèí, ten svedèí“.
Blí�i sa záver roka – èo to znamená pre èinnos�
Komisie financií?
Príprava rozpoètu a plánu investièných aktivít, ktorý
je najdôle�itejším dokumentom, ktorý táto komisia
pripraví. Dúfam, �e sa úlohy budú jednotlivými
výkonnými zlo�kami MÚ plni� naèas a kvalitne.
A èo rozpoèet MÈ Lamaè na rok 2006?
Tam uvidíme, ko¾ko dostaneme z daní z nehnute¾−
ností, ko¾ko miliónov bude príjem za sankcie, ktoré
vyvodí starosta Šramko za pokraèovanie staveb−
ných prác bez platného stavebného povolenia, res−
pektíve za to, �e sa býva v neskolaudovaných
domoch v bytovkách pri cintoríne. Dúfam, �e to
nedopadne tak, ako so stavbou „dvojièiek“ pred
OD Lamaè, kde MZ v roku 2003 doporuèilo vyvo−
di� sankcie za porušenie stavebného povolenia.
Starosta ich nevyvodil, èo zdôvodnil tým, �e nám
stavebník dá 1 mil. Sk. U� dva roky ho preto inter−
pelujem, kedy ho MÈ dostane, lebo by som ho rád
zahrnul do rozpoètu.
Èo vás v Lamaèi v poslednej dobe najviac pote−
šilo?
Ak dovolíte, zaènem opaène. Neteší ma situácia
okolo Satelitu. Èas� MZ spolu so starostom Šram−
kom chce túto zrúcaninu preda� firme, ktorá tam
plánuje poskytova� sociálne slu�by, prièom nikdy
toto nerobila, nemá �iadne referencie a nespåòa
ani zákonom stanovené podmienky na poskytova−
nie sociálnych slu�ieb, keï�e nemá registráciu
pod¾a § 74 Zák. 195/98 Z. z. o sociálnej pomoci a
navyše prišla a� dodatoène po ukonèení verejnej
sú�a�e. Namiesto toho, aby sme Satelit odpredali
firme, ktorá vyhrala sú�a� a chce tam postavi� asi
24 bytov, keï�e je tam ubytovòa telekomunikácií a
rodinné domy so školou, lepší zámer ako funkciu
bývania nepoznám. Potešilo ma to, �e ako posla−
nec mô�em vyjadri� svoj názor i napríklad pros−
tredníctvom Lamaèana, i keï to nie je v súlade s
oficiálnou líniou niektorých osôb. Mo�no predsed−
níèke redakènej rady po tomto rozhovore príde
opä� dvojstranový list od starostu Šramka, v kto−
rom bude �iada� vyvá�enos� èlánkov a nevytvára−
nie polarizaèného prostredia. Nu�, niektorí naši
èinitelia si nevedia akosi zvyknú� na to, �e máme
demokraciu a pluralitu názorov a cenzúra do našej
spoloènosti nepatrí.
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Reakcia k èlánku „Poslanci na slovíèko...“
Vá�ení Lamaèania,
dovo¾te, aby som sa vám netradiène prihovoril v
Lamaèanovi aj z tohto miesta. Dôvodom je rozho−
vor s poslancom p. Mgr. Ing. Olekšákom, ktorý
nemô�em necha� bez reakcie, lebo obsahuje
mnoho dezinformácií. Ako sa vraví, aj ve¾ký d�bán
raz preteèie a pretiekol i pohár mojej trpezlivosti.
Nako¾ko pán poslanec nereagoval na výzvu
Redakènej rady, aby zmenil nevhodný tón svojho
príhovoru, uvediem niektoré skutoènosti na pravú
mieru. 
Forma i obsah nikoho nenechá na pochybách, �e
pán poslanec ide iným „smerom“ a nesna�í sa o
spoloèné dielo, s ktorým by sme mali predstupo−
va� pred obèanov. U� pred troma rokmi, keï som
ho poprosil, aby to, èo chce poveda�, malo slušnú
a neurá�ajúcu formu, sa ma spýtal, èi má ma� štyri
kravaty. Moja odpoveï aj po tomto èlánku je
„Poznám ve¾a slušných ¾udí a nenosia všetci krava−
ty“. Nie prvý raz pán poslanec na stránkach
Lamaèana, èi na iných miestach, kritizuje a
zosmiešòuje prácu miestnej samosprávy,
Miestneho úradu a, pochopite¾ne, najmä moju.
Sna�il som sa to rieši�, komunikoval som s ním
rôznymi spôsobmi, ale niè nepomohlo. Neskôr
som pochopil, �e ide o zámer a cielenú snahu dis−
kreditova� moju osobu. Za poskytnutie priestoru
na reakciu ïakujem Redakènej rade a k jednotli−
vým výrokom p. Olekšáka z vyššie uvedeného roz−
hovoru heslovite uvádzam svoj poh¾ad na vec.
Opravu lávky, o ktorej tak samozrejme vraví, �e je
vyriešená, som sa sna�il zabezpeèi� pre Lamaè o
700 tisíc Sk lacnejšie. Nebolo to ¾ahké, ale po
mnohých rokovaniach sa to podarilo dosiahnu�. 
Vyrokova� priaznivú pozíciu pre Lamaè vo vz�a−
hoch s bankou a správcom tepelného hospodár−
stva tie� nebolo jednoduché, no vïaka šikovným
spolupracovníkom, ktorým aj touto cestou ïaku−
jem, a dobrým právnikom, ktorých sme anga�ova−
li, sa nám podarilo aj túto úlohu splni�.
Otázka modernizácie výpoètovej techniky bola
poslaneckým podnetom, na základe uznesenia
bola spracovaná koncepcia, zrealizovaním ktorej
sa práca na úrade priblí�i podmienkam tohto sto−
roèia − vïaka poslancom, ktorí predlo�ený návrh
schválili.
Áno, chodníky na Vranèovièovej mali by� oprave−
né v lete, no v júli sa mi podarilo na magistráte
zohna� 2,5 mil. Sk na zámkovú dla�bu, èo pova−
�ujem za lepšie riešenie ako neustále lepenie
chodníkov asfaltom. Bolo však potrebné, aby
Lamaè akciu spolufinancoval vo výške 0,5 mil. Sk.
Bolo by nezmyselným plytvaním peòazí, keby sme
zaplátali chodníky a o tri mesiace by sme ich
potom búrali. Zvolal som mimoriadne zasadnutie
MZ, ktoré schválilo realizáciu zámkovej dla�by, s
tým, �e v tomto roku sa spraví dlhšia èas� ulice a v
budúcom období budeme h¾ada� zdroje na
dokonèenie zámkovej dla�by na zvyšnej èasti,
ktorá bude zatia¾ zaasfaltovaná. Pán poslanec
dostal uvedené vysvetlenie u� na zastupite¾stve,
napriek tomu dezinformuje ostatných obèanov.
Tie� je zaujímavé, �e on za návrh na vybudovanie
zámkovej dla�by nehlasoval a teraz ju tak netrpez−
livo oèakáva. Od vybavenia finanèných zdrojov do
zaèiatku realizácie treba vybavi� mnoho vecí, uzav−
rie� zmluvy, pripravi� akciu, dokonèi� iné, u� zaèa−
té veci, a pod. 
Vzh¾adom na septembrové uznesenie MZ k návrhu
urbanistickej štúdie Starých záhrad, ktoré, v rámci
bodu „rôzne“, bez prerokovania príslušného
materiálu a bez stanoviska Stavebnej komisie, štú−

diu odmietlo a odporuèilo ju prepracova�, sa
následne v kine konalo stretnutie architektov a
investorov s obèanmi. Tí si, za úèelom spozna�
názor obèanov na aktuálnu etapu spracovania
štúdie, dávnejšie pred septembrovým zastupite¾−
stvom prenajali kinosálu. Nešlo o oficiálne verejné
prerokovanie prepracovanej štúdie, na ktorom sa,
samozrejme, i s èlenmi Stavebnej komisie zúèast−
ním. I na zastupite¾stve som povedal, �e k umies−
tneniu výškových stavieb sa zatia¾ oficiálne nevy−
jadrujem, lebo táto štúdia zatia¾ nie je kompletne
dopracovaná. Pán poslanec nemusí pre ¾udí pre−
krúca�, �e kto mlèí, ten svedèí. Pova�ujem to za
populistické pri�ivovanie sa.
U� tri roky èakám od pána poslanca na podanie
pomocnej ruky. Doèkal som sa však len podozrie−
vania a kontroly ka�dého môjho kroku. Verím, �e
¾udia vidia zmeny. Èaká nás ešte ve¾a práce, preto
by sme nemali stráca� èas prekáraním sa cez obec−
nú tlaè.
Sankcie voèi stavebníkom je mo�né vyvodi�, avšak
v rámci stavebnej èinnosti sa k nim mô�e pristúpi�
a� na základe predchádzajúceho štátneho staveb−
ného doh¾adu, ak tento skonštatuje porušenie
predpisov. Tento rok je príjem z pokút takmer 250
tis. Sk, èo je viac ako v minulosti, ale takto sa nedá
programovo napåòa� rozpoèet. Priestupkové kona−
nie je beh na dlhé trate, ide o mesiace a� roky rôz−
nych konaní, ktoré prebiehajú, ak je na ne dôvod
a zaène konanie. Pokuty udelené v našej MÈ sú
ove¾a vyššie ako príjmy z nich, lebo voèi ka�dej
vyššej pokute sa ¾udia odvolajú. Následne sa tento
krok posudzuje na nadriadenom orgáne a niekedy
i na súde. Preto nemô�eme poèíta� ihneï s ve¾ký−
mi miliónmi. Pokuty sú krajné riešenie na dosiah−
nutie práva a nemali by by� prioritou príjmov v
MÈ. Na interpeláciu o Bytovom dru�stve Podháj
som pánovi poslancovi odpovedal u� pred dvoma
rokmi, �e sa nejedná o finanèné plnenie. �e sa
neustále hrá na nevedomého ma dnes, po preèí−
taní jeho príspevku, u� vôbec neprekvapuje.
Ïalej jeho príspevok kumuluje nepravdy a nezná−
šanlivos�. Ak pán poslanec chráni obèanov na
Bakošovej ul. a Na barine pred výškovými budova−
mi, preèo sú mu ¾ahostajní obyvatelia susediaci so
Satelitom, kde presadzuje zámer, ktorý je o pä�−
poschodovom bytovom dome s neriešenými
nárokmi na parkovanie? Preèo zároveò ako pred−
seda Fin. komisie presadzuje projekt, ktorý
Lamaèu prinesie o 500 tis. Sk menej? Pri predajoch
a dlhodobých prenájmoch má MZ pri svojom roz−
hodovaní dostatok ochranných inštitútov (vinkulá−
cia fin. prostriedkov, �archa v katastri a pod.) a
tieto aj vyu�íva. Aj na zastupite¾stve som na pria−
mu otázku p. poslancovi povedal, �e podporujem
taký návrh, ktorý nám èo najskôr, za rozumnú
cenu a bez vytvárania napätia medzi ¾uïmi v tejto
èasti Lamaèa, vyrieši problém zvaný Satelit. 
Záver rozhovoru nechám bez komentára, lebo
som rád, �e jediné, èo pána poslanca teší aj po
predchádzajúcom èlánku, je rados�, �e mô�e slo−
bodne vyjadri� svoj názor a ten nech ka�dý posúdi
sám.
Ešte raz sa všetkým ospravedlòujem, �e som musel
v Lamaèanovi takto reagova�, ale nemô�em sa
neustále prizera� na to, ako niekto opakovane šlia−
pe po poctivej práci. Na záver ešte odkaz pánovi
poslancovi: Vo¾by starostu sú a� na budúci rok,
priskoro zaèínate predvolebné „kortešaèky“.
Pozor, aby Vám nedošiel dych.

S pozdravom, Váš starosta

kino LAMAÈ − november 2005
Sobota 19. 11. 2005
ÈAROVNÝ KOLOTOÈ

animovaný film, (V.B./Fr.)
predstavenia: 18 a 20 hod.
Vstupné 65,− Sk

Miestny úrad oznamuje obyvate¾om Lamaèa, �e
v mesiaci november 2005 sa zaène oprava lávky
cez �eleznicu pri �elezniènej stanici Lamaè.
Zhotovenie opravy objednala MÈ u spoloènosti
Slovenské tunely. Ukonèenie opravy je plánované

na apríl 2006.
Z tohto dôvodu vás prosíme o zvýšenú opatrnos�
pri pou�ívaní lávky poèas opráv. Zároveò prosí−
me o zhovievavos�, nako¾ko prevádzka lávky
mô�e by� doèasne krátkodobo obmedzovaná.

Oprava lávky cez �eleznicu

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

PRÍÏ
TE, SM

E TU
 PRE V

Á
S !BE

ZP
LA

TN
É 

PO
RA

D
EN

ST
VO

2005-11 Lamaèan.qxd  10.11.2005  20:30  Page 2



Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia
Miestneho zastupite¾stva MÈ Bratislava − Lamaè

zo dòa 4. októbra 2005
Miestne zastupite¾stvo: 
�poveruje starostu vyvola� trojstranné rokovanie
s f. BES a Komerèní bankou o pripomienkach
mestskej èasti k predlo�enému návrhu  úverovej
zmluvy, 
�poveruje starostu rokovaním so �SR o
odovzdaní �elezniènej lávky pre peších do
majetku �SR,
�ukladá prednostovi zabezpeèi� vypracovanie
koncepcie rozvoja výpoètovej techniky MÚ v
priebehu 3 rokov, Z: prednosta, T: 25. 10. 2005.

zo dòa 10. októbra 2005
Miestne zastupite¾stvo: 
� schva¾uje na základe príslušných ustanovení
zmluvy o prenájme, prevádzkovaní a modernizácii
TH Lamaè zo dòa 16. 2. 2005 uzavretie predlo�e−
ného návrhu úverovej zmluvy medzi verite¾om
„Komerèní banka Bratislava, a.s.“ a dl�níkom
„spoloènos� BES, s.r.o.“;
� schva¾uje na základe príslušných ustanovení
zmluvy o prenájme, prevádzkovaní a modernizácii
TH Lamaè zo dòa 16.2.2005 uzavretie
predlo�eného návrhu zmluvy o zriadení
zálo�ného práva k hnute¾nej veci medzi zálo�ným
verite¾om „Komerèní Banka Bratislava a.s.“
a zálo�com „spoloènos� BES, s.r.o.“,
� schva¾uje uzavretie predlo�eného návrhu
dodatku è. 1 zmluvy o prenájme, prevádzkovaní
a modernizácii TH Lamaè zo dòa 16.2.2005 medzi
prenajímate¾om „MÈ Bratislava−Lamaè“
a nájomcom „spoloènos� BES, s.r.o.“,
�berie na vedomie informácie spoloènosti BES,
s.r.o. o príprave financovania modernizácie TH
Lamaè, predkladané v rámci plnenia záväzkov
v zmysle príslušných ustanovení zmluvy
o prenájme, prevádzkovaní a modernizácii TH
Lamaè zo dòa 16. 2. 2005 s pripomienkami,
�poveruje starostu rokovaniami o mo�nosti
a podmienkach získania plánovaných štátnych
zdrojov v roku 2006 na zateplenie všetkých
bytových panelových domov v Lamaèi.

3Mesaèník o �ivote v Lamaèi, 7. roèník
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V týchto zaèínajúcich dlhých zimných veèeroch je to
zrejme obraz typický pre mnohé domácnosti: èlo−
vek, ak má èas, sa po veèeri pohodlne usadí do kres−
la, vezme do ruky dia¾kový ovládaè a h¾adá, èo
dobré be�í v telke. U� pred nieko¾kými tý�dòami èi
mesiacmi sa nám však akosi „zú�ili“ mo�nosti sle−
dova� v telke nieèo dobré. Zdá sa, akoby sme boli z
iného sveta (bez oh¾adu na náš svetonázor), ak nám
tvorcovia niektorých programov známych ako „rea−
lity show“ chcú vmasírova� do hlavy, �e normálnou
súèas�ou reality ¾udského �ivota je aj to, èo nám oni
ponúkajú – �ivotný štýl, názory èi postoje, ktoré síce
mô�u by� súèas�ou reality, no nie nasledovaniahod−
nej, ale dos� zvrátenej. A tak nás ani neprekvapuje,
keï nielen slušný, ale zdá sa, �e u� aj podpriemerne
slušný èlovek pri poh¾ade na takúto „realitu“ zne−
chutene prepne na iný kanál a povie si, �e ak by
toto mal veèer èo veèer sledova�, tak nakoniec skon−
èí tak, �e to bude ma� v hlave celkom „vymetené“.
Existuje však aj iná, ïaleko reálnejšia a univerzálnej−
šia realita. Na jej ilustráciuby som chcel uvies�
nedávnu (ale vôbec nie prvú) skúsenos�. Keï mala
koncom októbra vystúpenie 100 − èlenná cigánska
kapela z Budapešti, pred Športovou halou na
Pasienkoch sa tlaèilo ve¾ké mno�stvo ¾udí, ktorí sa
sna�ili èím skôr dosta� do vnútra. Napriek tomu
však organizátori otvorili iba dvojo dverí, a tak sa
vytváral „lievikový efekt“. Stretol som tam dve
známe, ktoré šomrali, „èi sú tie ostatné dvere zva−
rené a nedajú sa otvori�“. A ja som polo�artom
poznamenal, �e „snáï nie, lebo v prípade po�iaru
by to bola poriadna nepríjemnos� − nie dosta� sa
dnu, ale von“. A jedna z nich zareagovala: „Prosím
vás, na to radšej ani nemyslite!“. A vtedy som skôr
polová�ne dodal: „Ale èlovek musí so všetkým
ráta�.“ A ona: „Prosím vás, radšej o tom nehovor−
te!“. A v jej hlase bolo cíti� priam akúsi úpenlivos�,
takmer paniku, hoci šlo o normálneho, nie psychic−
ky labilného èloveka.
Nie je realita ako realita! Tá prvá „realita“ z televí−
zie, o ktorej nás jej producenti presviedèajú, �e ju
nesmieme zaznáva�, lebo je súèas�ou �ivota spoloè−
nosti (a najmä u mladého èloveka tak mô�u vytvo−
ri� dojem, �e nieèo je legitímne a normálne len
preto, �e sa to vyskytuje), je v skutoènosti realitou,
ktorá tu snáï je, ale vôbec by nemusela by�. Staèilo
by, aby jej tvorcovia a propagátori mali hádam troš−
ku viac zmyslu pre slušnos� a úctu k èloveku.
Tá druhá realita – a nazvime ju priamo − smr�, je rea−
lita, ktorej sa nik z nás nevyhne. A to aj vtedy, ak by
sme ju celý �ivot starostlivo obchádzali a ignorova−
li. Ako zvláštne musia na nás pôsobi� slová stredo−
vekého duchovného autora Tomáša Kempenského
z knihy „Nasledovanie Krista“, kde píše: „Ak si u�
niekedy videl umiera� èloveka, pomysli si, �e �e aj ty
pôjdeš tou istou cestou. Ráno si pomysli, �e nedo−
�iješ veèera a veèer sa neopová� s¾ubova� si ráno.“
Aj napriek viac ako 600 rokom od napísania týchto
slov, nestrácajú na svojej aktualite. Aj v lete, keï lie−
tadlá „padali ako muchy“, si mo�no èlovek povedal,
�e do takého stroja je lepšie nikdy si nesadnú�. Kde
je napísané, �e sa ti niè nestane, keï pôjdeš na
nákup a autobus MHD neèakane naberie ståp pou−
lièného osvetlenia? A tak spomínaný autor hovorí:
„Aký š�astný a aký múdry je, kto sa teraz usiluje
by� takým, akým by chcel by� v hodinu smrti!“
Keï sme zaèiatkom novembra navštevovali na
cintorínoch hroby našich drahých zosnulých,
mo�no nám pred oèami defilovali rôzne spomienky
na nich. Napadlo nám, �e o nieko¾ko rokov èi desa�−
roèí raz niekto bude stá� aj nad našim hrobom, pri−
nesie tam kvety a zapáli sviecu a mo�no strávi chví¾−
ku v tichej modlitbe èi v spomienkach? Aké to budú
spomienky? Ako zostaneme zapísaní v pamäti ¾udí?
Asi aj pod¾a toho, ako svoj �ivot tu pre�ijeme. 
Na ilustráciu dva kontrasty: 1. novembra som sa
zastavil na cintoríne v Slávièom údolí. A priam tam
bolo cíti� pietnu atmosféru. (Aj keï je pravdou, �e
len donedávna tá atmosféra bývala ešte pietnejšia a

dôstojnejšia. Je potrebné na mieste veèného odpo−
èinku robi� pri hroboch nadmerný hluk, mota� sa so
zapálenou cigaretou a necha� pobehova� brechajú−
cich psíèkov?) A potom som šiel do centra mesta,
kde hneï na zastávke pri Novom moste som zaèul
podozrivý „randál“. „Snáï je na Hviezdoslavovom
námestí nejaká demonštrácia alebo tam neèakane
odkia¾si opä� prikvitol Geoge Bush?“ – to boli moje
prvé myšlienky. Nakoniec šlo len o to, �e sa tam za
vzdialeného monitorovania políciou „realizovali“
škótski fanúšikovia Glassgow Rangers. Pred ka�dou
skupinkou basa piva (a nie jedna), niektorí z nich sa
tam motkali dobre „otrund�ení“ a keï som sa vra−
cal asi o dve hodiny spä�, všade sa vá¾ali rovno pred
divadlom rozbité f¾aše, skrkvané plechovky a papie−
rové obaly. Kultúra ako sa patrí! Mo�no niektorí z
nich doteraz nevedia, èo to bolo za krajinu a mesto,
kam prišli, nanajvýš si spomenú, èi sa to pivo dalo
pi� alebo ako si poriadne zahulákali. (Ale inak boli
celkom slušní.) 
�ivot sa dá všelijako pre�i�. �i� ho naplno, zamera−
ný na hodnoty, ktoré sú nesmiernym obohatením
pre celé ¾udstvo alebo ho len „nejako pre�i�“ v tom
zmysle, �e som sa narodil, raz zomriem a nejako
musím vyplni� ten èas medzi tým, aby to nebola
absolútna nuda. Jeden z mladých duchovných mys−
lite¾ov Austrálèan Matthew Kelly pri jednej prednáš−
ke v Chicagu povedal: „Jeden z najväèších problé−
mov súèasného èloveka je, �e mno�stvo ¾udí �ije
´Life of silent despair´ – �ivot tichej beznádeje“.
Niektorí si v snahe uniknú� osvojujú sartrovskú filo−
zofiu absurdity, charakterizujúcu èloveka a �ivot
ako „niè na dovolenke“. V dôsledku takéhoto cynic−
kého prístupu je vlastne úplne jedno, èi niekto ide
do nebezpeèných krajín, aby sa anga�oval v globál−
nom boji s chudobou, alebo niekto v pohodlí kan−
celárie len tak šmahom ruky šikovne „popresúva“
milióny vo svoj prospech z peòazí, ktoré však patria
iným. V dôsledku „�ivota tichej beznádeje“ som
ochotný pova�ova� za priam �ivotne dôle�ité
poznanie aj to, keï sa dozviem z bulváru, ako sa
volá najnovšia milenka nejakého bubeníka zo skupi−
ny na 40. prieèke v hitparáde, a na túto tému doká−
�em vies� „duchaplné“ diskusie bez toho, aby som
si uvedomil, ko¾kými banálnos�ami a akým balas−
tom zapåòam svoje vnútro (alebo svoje vákuum?). 
�ivot sa dá pre�i� rôznym spôsobom. Len�e nie
medzi všetky štýly �ivota sa dá vsunú� znamienko
rovnosti. Zále�í to od hodnôt, ktoré svojím �ivot−
ným štýlom uznávam. Je to tragédia, ak si èlovek a�
na konci má mo�nos� plne uvedomi�, èi svoj �ivot
ne�il zbytoène? Skôr je to výzva! Ešte pokia¾ sme tu,
pre�íva� svoj �ivot v zameraní na hodnoty, „ktoré
ani mo¾ ani hrdza neznièí“. Niekdajší generálny
tajomník OSN Dag Hammarskjold, vynikajúci kres−
�an a politik so šlachetným zmýš¾aním, len nieko¾ko
dní pred svojou nepredvídate¾nou tragickou smr�ou
pri leteckom neš�astí v africkom Kongu v r. 1961 (v
èase, keï tam zúrila obèianska vojna), napísal do
svojho duchovného denníka tieto slová: „By� pri−
pravený je všetko! Kto nedoká�e vedome zahrnú�
umieranie do svojich �ivotných plánov, ten nezvlád−
ne �ivot. Kto nedoká�e umiera�, ten nedoká�e ani
�i�!“
Milí priatelia, o èom sú tieto novembrové dni,
poznaèené „dušièkovou atmosférou“ na zaèiatku
mesiaca, keï aj príroda má tak trochu ponurý èí
trúchlivý charakter? Je to o smrti a myšlienke na
òu? Myšlienke, ktorá mô�e niektorých ve¾mi zroni�?
Nie, tieto dni sú o �ivote, nie o smrti! O �ivote,
ktorý máme mo�nos� dôstojne pre�i� bez oh¾adu
na vonkajšie okolnosti. O �ivote, ktorý nadobúda
svoju autenticitu, ak je zameraný na hodnoty, ktoré
do ka�dého ¾udského srdca vpísal Pôvodca �ivota.
Tieto dni sú o hodnotách, ktorých vznešenos�
a platnos� negarantujeme my − ¾udia vo svojich pre−
lietavých názoroch, ale Ktosi iný. Tieto dni sú
o �ivote, ktorý smr�ou nekonèí, ale òou zaèína.

Branislav Èaniga

5. októbra bola v Slovenskom národnom múzeu,
v Prírodovednom múzeu na Vajanského nábre�í 2
vernisá� výstavy Zázraèný rok vedy pri príle�itosti
Svetového roka fyziky 2005.
Slovenské národné múzeum ju pripravilo  v spolu−
práci so  Slovenskou  akadémiou  vied. Výstavu
otvorili s prí−
h o v o r m i
g e n e r á l n y
riadite¾ SNM
PhDr. Peter
Maráky, pred−
s e d a
S l o v e n s k e j
a k a d é m i e
vied Dr. Šte−
fan Luby a
Július Rosa.
Sú na nej
vystavované
fyzikálne a didaktické hry, medzi ktorými je vhod−
né spomenú� Foucaltovo kyvadlo, model
Einsteinovho vesmíru, Franck−Hertzov pokus,
fotoelektrický jav a mnohé ïalšie.
Poèas výstavy od 7. do 11. novembra sa bude
kona� Európsky tý�deò vedy. Výstava potrvá do 2.
decembra 2005. 

Peter Šoula

Zázraèný rok vedy

Èo je realita?
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Obèianske zdru�enie vzniklo v roku 2003 ako
organizácia na pomoc pri financovaní základnej a
materskej školy v Lamaèi. Škola ako rozpoètová
organizácia má zo Zákona o financovaní rozpoè−
tových organizácií zviazané ruky. Ka�doroène
bojujeme s nedostatkom finanèných prostriedkov.
Obèianske zdru�enie h¾adá finanèné prostriedky
rôznymi spôsobmi: prijíma sponzorské dary, orga−
nizuje podujatia s finaènými zbierkami, zúèastòu−
je sa rôznych projektov a pod. Nemalou finanènou
pomocou je èlenský príspevok rodièov našich �ia−
kov, a to 100,− Sk roène.
V minulých školských rokoch bol najväèšou aktivi−
tou projekt Komunitnej nadácie Bratislava
„Poïme spolu, podporíme našu školu“, ktorý
získal nemalé finanèné prostriedky pre základnú
školu a o ktorom sa v Lamaèanovi u� písalo.
Organizovanie a financovanie èasti krú�kovej èin−
nosti ZŠ a MŠ je tie� jednou z dôle�itých aktivít
OZ. Zdru�enie zamestnáva vedúcich krú�kov a
správcu poèítaèovej siete. U� druhý rok sa pod
záštitou zdru�enia organizujú letné tábory v
škole.  Jedným z nových projektov, na ktorom spo−
lupracuje so ZŠ, je projekt organizovaný Národnou

kanceláriou Socrates – Comenius I. Je to medzi−
národný projekt v spolupráci s Anglickom,
Nemeckom, Fínskom, Nórskom a Švédskom.
Úplne horúcim projektom, na ktorý sme získali
finanèné prostriedky, je projekt „Multifunkènej
uèebne“, na ktorý nám prispel Bratislavský
samosprávny kraj èiastkou 35 tisíc Sk. Projekt je
zameraný na vybudovanie modernej a naozaj mul−
tifunkènej uèebne. Uèite¾ bude môc� voli� rôzne
formy a metódy práce s vyu�itím systému e−Beam
a výpoètovej techniky. Sme v poslednej a najdôle−
�itejšej etape realizácie projektu – chýba nám
vybudova� elektrickú a poèítaèovú sie�, získa� a
zapoji� 18 poèítaèov. U� teraz sa tešíme na sláv−
nostné otvorenie novej triedy, ktorá zas posunie
vývoj uèenia detí v Lamaèi ïalej do sveta. 
Blí�i sa koniec roka 2005. Mnohí sa budete rozho−
dova� na prahu nového roka, komu pomôc� a pri−
spie� na èinnos� sponzorským darom alebo per−
centom z daní. Chcem vás poprosi� u� teraz −
nezabudnite na nás, na vaše deti, peniaze
pôjdu na dobré úèely, ktoré pomô�u skvalitni�
školstvo v našom Lamaèi.

Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ
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Tekvicové strašidielka

Obèianske zdru�enie POMOC ŠKOLSTVU V LAMAÈI

Keï mi pred mesiacom pár �ia−
kov povedalo „Spravme si

Halloween“, ve¾mi som
premýš¾ala, ako to zreali−
zova�. Preèo Halloween?
Veï tu na Slovensku

máme svoje vlastné tradí−
cie. A tak Komisia kultúry pri

MÚ vyhlásila sú�a� „Tekvicové strašidielka“.
Deti zo ZŠ a MŠ s láskou vyrábali doma i v škole

všetky mo�né aj nemo�né strašidielka a strašidlá z
tekvíc. Strašidlá preto, �e pred vybraním vnútornej
du�iny niektoré tekvice mali hmotnos� aj 20 kg a
niektoré len 10 kg. V Izbe pána uèite¾a na ZŠ, kde
bola výstava dva dni, sa to hem�ilo obdivovate¾mi.

Niektorí návštevníci sa chodili pozera� na výtvory
detskej fantázie aj nieko¾kokrát. Mnohí k straši−
dielkam pridali aj zátišia z jesenných plodov a dre−
vín. Detská fantázia pracovala na plné obrátky.
Mohli sme vidie� rôzne zdobené hlavy tekvíc od
Èíòana, cez krásavicu a� po je�ibabu. Nechýbali
ani výtvarné práce èi visiace ozdoby na tému
Strašidlo. Na výstave bolo spolu 72 tekvíc. Ka�dý

jeden úèastník sú�a�e bol odmenený. Tak ako
v�dy, ani deti z MŠ sa nedali zahanbi� a skutoène
bolo z èoho vybera�. 

Prvé miesto bolo udelené trom prácam:
MAREK – D. Mrva, T. Slušný, 7. A
TRI GRÁCIE – J. Balá�ová
MISS ZÁHRADA – M. Veselý, 6. A
Všetkým srdeène gratulujeme!

Ïakujem rodièom, ktorí pomáhali de�om nosi� do
školy ve¾ké tekvice. Vïaka patrí aj všetkým uèite¾−
kám a vychovávate¾kám za ich nápady a pomoc
de�om. Tí, ktorí výstavu nevideli, mô�u ¾utova�.

Bola to pastva pre oèi, spojená s príjemnou atmo−
sférou a vôòou typicky jesenných plodov.

Marta Janyšková

V tomto roku si pripomíname 75. výroèie zalo�e−
nia lamaèskej dychovej kapely. Na fotografii sú
èlenovia, ktorí ju okolo roku 1930 zalo�ili.

Lamaèská dychovka hrávala pri rôznych slávnost−
ných príle�itostiach, tie� na procesiách, svadbách,
pohreboch. Lamaèania boli známi dobrou hud−
bou aj v susedných obciach. Na pútiach do
Marietálu v�dy mali èes� hra� na svätých omšiach
pri Lurdskej jaskyni.
Pôsobili pribli�ne 25 rokov v tomto zlo�ení:
Ján Bruteniè – bas heligón, Matúš Buran – trubka
(od r. 1938 vedúci kapely), Štefan Fauth – bas
krídlovka, Ján Haraslín – trubka, František
Hauskrecht – klarinet, Gašpar Hergott – trubka,
Jozef Hergott – klarinet, Tomáš Krajaèiè – bubon,
František Mikletiè − bas krídlovka, Tomáš Po�gay –
kapelník a hudobný skladate¾.

Pre rados�, zábavu a potešenie hrali,
Do hry celú dušu dali,
Svojím vystupovaním Lamaè reprezentovali.
Za to im patrí vïaka a uznanie,
Touto spomienkou za ich dobré hranie!
Dnes máme uèite¾ov hudby, základné umelecké
školy, rôzne záujmové krú�ky. Stojí za zvá�enie, èi
by sa mohla zalo�i�, po vzore našich u� ne�ijú−
cich hudobníkov, NOVÁ LAMAÈSKÁ DYCHOVKA.

Rudolf Bruteniè

Lamaèská dychovka pod vedením p. kapelníka Macháèka

Slávnos� osadenia misijného krí�a v roku 1943

Posviacka lamaèskej hasièskej motorovej striekaèky

Lamaèská dychovka

Jesenná burza na
základnej  škole

Ak máš veci na predaj, vopred si
stolík objednaj.

Ostatní zo zvedavosti príïte a nieèo
pekné si kúpte!

Kedy? 15. november 2005
O ko¾kej? Od 15:00 do 20:00 hod.

Informácie na tel.: 02/ 647 806 40
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Ani sme sa nenazdali a máme tu november. Leto nás mo�no
neprekvapilo mno�stvom príjemných teplých dní, všetko však vynahra−
dilo predå�ené babie leto. 

Ja mám teplo istotne radšej ako mrazík zaliezajúci pod nechty. Pri
prechádzke po Lamaèi ma však zalialo nielen teplo novembrového
slnieèka, ale i príjemný pocit z nád−
hernej farbistej prírody a tvorivej
snahy mnohých Lamaèanov, ktorí
zhmotnili jesennú náladu vo vyrezá−

vaných tekvièkách, bohatých
kvetinových záhonoch a rôz−
nych dekoráciách. 

Ak ste si doposia¾ nenašli
èas na prechádzku po našich
lesoch, neváhajte a vyrazte èo
najskôr, aby ste si stihli vychutna� všetky farby a vône padajúceho lístia.
Uštedríte si priam umelecký zá�itok!

K. Závodná

Mesaèník o �ivote v Lamaèi, 7. roèník 5
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Poïakovanie seniorov
Október býva pravidelne a u� tradiène oznaèova−
ný ako Mesiac úcty k starším ¾uïom. V tomto

duchu sa v Lamaèi uskutoènilo nieko¾ko pekných
akcií, organizovaných Komisiou kultúry (KK) MÚ
Lamaè. 
Osobitne vydarenou akciou bolo spevácke vystú−
penie lamaèskej rodáèky, sopranistky p.
Jamriškovej v kine Lamaè, tentoraz s pozoru−
hodnou úèas�ou. Umelkyòa t. è. pôsobiaca v Brne
zaujala nielen svojím hlasom a repertoárom, ale i
zjavom a v neposlednom rade vtipnou replikou,
�e sa stále cíti Lamaèankou – nakoniec, veï Brno
je iba predmestím Lamaèa. Všetci pevne veríme,
�e ju ešte budeme vidie� a poèu�.
Ïalším podujatím pre menej mobilných seniorov a
seniorky bolo hudobno−spevácke odpoludnie s
obèerstvením a so �ivou hudbou v penzióne. 
Pre zdatnejších seniorov sa uskutoènil autobusový
zájazd po trase – zámok Budatín, Rajecké Teplice,
Rajecká Lesná s chýrnym Betlehemom a rázovité
Èièmany. Tento zájazd bol súèasne jahôdkou na
š¾ahaèke po celoroènej sérii zaujímavých zájaz−

dov pre seniorov Lamaèa, organizovaných KK
MÚ na èele s p. poslankyòou Janyškovou, ktorá
nielen �e sa ich zúèastòovala, ale niektoré aj osob−
ne viedla (bez nároku na honorár, èím sa ušetrili
penia�ky a zájazdov mohlo by� viac). Séria piatich
zájazdov zaèala na zaèiatku výletnej sezóny náv−
števou Uhrovca (návšteva múzea, pamätného
domu A. Dubèeka, zámku Bojnice, kú panie v ter−
málnom kúpalisku), pokraèovala výletom na
zámok v Holíèi a festival Trdlofest v Skalici s ochut−
návkou tradièných trdelníkov, ako i chýrneho ska−
lického rubínu. Nasledovali dva plavecko−rekre−
aèné zájazdy na termálne kúpalisko Ve¾ký Meder a
následne do Dunajskej Stredy. Tieto zájazdy majú
v�dy i svoju poznávaciu èas�, kde sa dozvieme èosi
i o histórii obcí a okolia. Posledný zájazd smeroval
do  Budatína, Rajca a Èièmian.
V rámci akcie Mesiaca úcty k starším navštívili
seniori výstavku tekvicových strašidiel v izbe
pána uèite¾a v ZŠ Lamaè, ktorú taktie� zorganizo−

vala p. Janyšková, s pou�itím prác detí zo ZŠ a MŠ.
Za všetky tieto akcie si p. poslankyòa a celá KK
rozhodne zaslú�i pochvalu a vïaku, ktorú by som
touto cestou chcel za všetkých seniorov Lamaèa,
vrátane penziónu, vyjadri�.
Vopred sa tešíme na ïalšie akcie v tomto i budú−
com roku. Tradícia je dobrá – treba v nej pokraèo−
va� i v budúcom volebnom období.
Za všetkých seniorov Lamaèa

Predseda JDS – Lamaè, P. Moravický

Úcta k starším
Jeseò je obdobie, ktoré navodzuje väèšine ¾udí
pochmúrnu náladu. Poèasie je premenlivé, príroda
sa pomaly pripravuje na zimný odpoèinok a my
starší máme niekedy pocit, �e sme svojmu okoliu
na obtia�. Ka�dý, starý èi mladý, akoby bol zah¾a−
dený do seba. 
Priznám sa, i ja v tomto zamraèenom poèasí
nemávam najlepšiu náladu. Vytrhnutím z tejto

jesennej nostalgie bol pre mòa jeden októbrový
deò v lamaèskom kine. Nemala som vô¾u niekam
ís�, ale keï aj dôstojný pán v nede¾u po omši pozý−
val seniorov na   posedenie, rozhodla som sa, �e
idem. Ako som len dobre urobila! Dlho budem
spomína� na nádhernú akciu, ktorú pre nás pri−
pravil Miestny úrad v Lamaèi. Pri speve  a meló−
diách našej mladosti, ktoré pohladili dušu, akoby
sme zabudli na to, �e nás nieèo pobolieva.  Ka�dý
z nás pri pripravenom pohostení porozprával
svoje dojmy z prenádherného popoludnia. Naplno
sa stoto�òujem s dámou, ktorá, vychádzajúc z
kinosály s roz�iarenou tvárou, povedala:
„Prekrásne! Toto Lamaè ešte neza�il!“ Bolo cíti�,
�e akcia bola pripravovaná s úctou a láskou. 
Ubehlo od nej u� pár dní a ešte stále mi v hlave
znejú piesne slovenských operiet, ktoré si pri káve
uvarenej v hrnèeku, ktorý sme dostali ako darèek,
pospevujem. Ïakujem Vám za seba i za všetkých,
ktorí sa akcie zúèastnili, �e nám svojimi prívetivý−
mi slovami a všetkým, èo ste pre nás pripravili,
dávate na vedomie, �e na nás nezabúdate a slová
„úcta k starším“ nie sú pre Vás len frázou.
Srdeène ïakujem.

dôchodkyòa z Lamaèa

Krásny zájazd do Èièmian
Za všetkých dôchodcov, ktorí boli na zájazde dòa
22. októbra 2005, sa chcem poïakova� p. staros−
tovi, p. poslankyniam a poslancom, kultúrnej pra−
covníèke p. Veselej, našej dobrej sprievodkyni p.
Škorvankovej za krásny výklad a šoférovi, ktorý
nás bezpeène odviezol i priviezol.
Za všetkých ïakujem a prajem, aby sa i naïalej tak
pekne starali o nás dôchodcov.

Ferenèíková

Mesiac úcty k starším

Osvojme si zásady civilnej
obrany − èas� III
Úlohy civilnej ochrany
Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanove−
nom zákonom chráni� �ivot, zdravie, majetok a
utvára� podmienky na pre�itie pri mimoriadnych
udalostiach  a poèas vyhlásenia mimoriadnej  situ−
ácie.
Príprava obèanov na sebaochranu a vzájomnú
pomoc
Nedelite¾nou súèas�ou civilnej ochrany je príprava
obèanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc.
Sebaochranou sa rozumie pomoc vlastnými sila−
mi a prostriedkami, ktorá sa  zameriava na ochra−
nu vlastnej  osoby a jej najbli�šieho  okolia a sme−
ruje k zmierneniu alebo k zamedzeniu  pôsobenia
následkov mimoriadnej udalosti.
Mimoriadnou udalos�ou sa rozumie stav zapríèi−
nený �ivelnou pohromou, haváriou alebo kata−
strofou, prièom:
a) �ivelná  pohroma je  udalos�,  pri  ktorej

dôjde  k  ne�iaducemu uvo¾neniu  kumulova−
ných energií  alebo hmôt  v dôsledku  nepriaz−
nivého pôsobenia  prírodných  síl, pri  ktorej
mô�u  pôsobi�  nebezpeèné látky, alebo pôso−
bia nièivé faktory, ktoré majú  negatívny vplyv
na �ivot, zdravie alebo na majetok,

b)havária je mimoriadna udalos�, ktorá spôsobí
odchýlku od ustáleného  prevádzkového stavu,
v dôsledku èoho dôjde k úniku nebezpeèných
látok alebo k pôsobeniu  iných nièivých fakto−
rov, ktoré  majú vplyv na �ivot, zdravie alebo na
majetok, 

c) katastrofa je mimoriadna udalos�,  pri ktorej
dôjde k  narastaniu nièivých faktorov  a k ich
následnej  kumulácii v dôsledku �ivelnej pohro−
my a havárie.

Pod ochranou obyvate¾stva sa pod¾a �enevských
dohôd z roku 1949 rozumie napr: varovanie, eva−
kuácia, organizov anie a poskytovanie úkrytov,
zabezpeèenie prostriedkami individuálnej ochra−
ny, záchranné práce, zdravotnícka prvá pomoc,
boj s po�iarom, zis�ovanie a oznaèovanie nebez−
peèných oblastí, likvidácia následkov (dezaktivá−
cia, odmorovanie, dezinfekcia), zaistenie poriadku
v postihnutých oblastiach.

I. Kovaèoviè, B. Veselá, MÚ Lamaè

Pokrájané huby (rôzne druhy) udusíme na cibuli s pridaním
bobkového listu, borievok, nového korenia a soli. Udusené
huby zapra�íme svetlou zápra�kou, zaliatou sladkou smo−
tanou (alebo mliekom), pridáme mleté biele korenie, trochu
Vegety (Dobroty!) a necháme rozpusti� 2 trojuholníky tave−
ného syra. Podávame s ry�ou.

C. Danišová

Huby ako hlavné jedlo

Poïakovanie za pomoc
Dòa 28. októbra 2005 v raòajších hodinách sa mi
prihodil úraz na námestí. Prvú pomoc mi poskytli
dve panie a jeden pán, ktorý ihneï zavolal sanit−
ku. Ochrancovia boli ve¾mi obetaví a prívetiví.
Vïaka za tento krásny ¾udský cit! Pani z Bakošovej
ul. Bola taká milá, �e mi môj nákup odovzdala
v penzióne.
Pri tejto príle�itosti musím poznamena�, �e ako
ošetrujú v sanitke, tak aj na „úrazovke“ – lekári
i asistenti boli perfektní, s láskavým prístupom.
Ešte raz srdeèná vïaka!

Laco Fuchs (85), penzión Na barine

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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Miestny úrad Lamaè
v spolupráci s Kultúrnou komisiou

Máš lampión alebo Lampášik?
Ak nie, rýchlo vo¾ajaký zháòaj a príï

medzi nás na

Veèer svetielok
stretneme sa 18. 11. 2005 o 17,00 h.

pred našou školou

urobíme si pochod po Lamaèi a veèer
ukonèíme na „diske“ pred kinom

okrem lampióna èi lampáša si prines
aj chu� zabáva� sa!

o hudbu a obèerstvenie
sa postaráme my!

Nenuï sa doma, príï si posvieti�!
Mo�no bude aj

OO hh òò oo ss tt rr oo jj

Mesaèník o �ivote v Lamaèi, 7. roèník 7

Útulok Fénix na Furmanskej ulici slú�i obèanom
starším ako 18 rokov a má charakter núdzového
ubytovania pre tých obèanov, ktorí sa náhle ocitli
bez prístrešia a sú v hmotnej núdzi alebo je na
nich páchané násilie osobou, s ktorou �ijú v spo−
loènej domácnosti.
Útulok má kapacitu 24 lô�ok, z toho osem miest
pre �eny a šestnás� miest pre mu�ov. K dispozícii
sú štvorposte¾ové miestnosti  so základným vyba−
vením,  ïalej stredisko osobnej hygieny a miest−
nos�, v ktorej sa podáva veèera. V tejto miestnosti
je aj mo�nos� prípravy teplých nápojov (káva, èaj). 
Tretia sezóna útulku sa zaèína  15. 11. 2005 a
konèí 30. 4. 2005. Prevádzka útulku je  v èase od
16:00 hod. do 8:00 hod. Podmienkou ubytovania
je potvrdenie od lekára, �e obèan nemá �iadnu
infekènú chorobu. Potvrdenie je potrebné odo−
vzda� slu�bukonajúcemu personálu najneskôr na
druhý deò od dátumu ubytovania. Za starostlivos�
v útulku sa platí symbolický poplatok 15,− Sk.

V priestoroch útulku je zákaz fajèenia, po�ívania
alkoholických nápojov a iných  omamných látok.
Útulok je zariadenie sociálnych slu�ieb zriadené
pod¾a Zákona o sociálnej pomoci, a teda v �iad−
nom prípade nenahrádza ubytovòu, záchytnú sta−
nicu pre alkoholikov, psychiatrickú lieèebòu, zdra−
votnícke zariadenie a pod.
V rámci sociálnej práce  sa obèanom poskytuje
pomoc pri vybavovaní dokladov, sociálnych dávok,
dôchodkov, invalidných dôchodkov, spolupráca pri
h¾adaní zamestnania, sociálno−poradenská èin−
nos�, pomoc pri nadväzovaní spoloèenských kon−
taktov. V  akútnom štádiu ochorenia sa sprostred−
kuje aj nevyhnutná zdravotná starostlivos�, ktorou
je privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a následné
prijatie do zdravotníckeho zariadenia.
Bli�šie informácie o poskytovaní sociálnej starost−
livosti v útulku sa dozviete na telefónnom èísle 02/
642 87 372.

Petronela Šebestová

Útulok Fénix v Lamaèi zahajuje svoju tretiu sezónu

Grantový program „Školy pre budúcnos�“

Za�ali sme svieèky na hroboch našich blízkych.
Rozkvitli hroby vyzdobené kvetmi. V mysli so spo−
mienkami s pokorou v srdci sme prišli nemo vyslo−
vi� "NEZABUDLI SME", ale �ivot ide ïalej a na svo−
jich cestách nám pripomína, èo všetko sme sa ešte
chceli spýta� a akosi sme nestihli. Èo vlastne
navzájom o sebe vieme? Zamyslela som sa nad
tým a pokúsila som sa pod¾a overených údajov
Štatistického úradu priblí�i� našu mestskú èas� aj
trochu inak. 
Vrcholí jeseò v ka�doroèných pestrých farbách a
má na programe pravidelné zmeny. Nebudú jedi−
né. Vo¾by nás majú nasmerova� do ïalších rokov.
Akí sme, ko¾ko nás tu �ije? Dovo¾te mi trochu
nedávnej histórie zo sèítania ¾udu z roku 2001. V
národnostnej štruktúre obyvate¾stva sme na 6.
mieste v mestských èastiach Bratislavy. K sloven−
skej národnosti sa hlási 93,9 % obyvate¾ov, k
maïarskej 2,1 %, k èeskej 1,8 %, k rusínskej 0,2 %,
k ukrajinskej 0,1 %. K týmto èíslam ešte mô�eme
prida� málopoèetné menšiny: 4 obyvatelia bulhar−
skej národnosti, 6 ruskej, 23 inej a 55 nezistenej.
Podiel obyvate¾ov v produktívnom veku nás radí
so 60,7 % na 7. miesto medzi MÈ Bratislavy.
Podiel detí je 9,9 %, ale zlepšuje sa. V posledných
rokoch pribudlo viac detí, èo nás teší. V roku 2001
sme mali 236 neobývaných bytov, trvale obýva−
ných domov máme v Lamaèi 846, trvale obýva−
ných bytov 3.084. Priemer obyvate¾ov na jeden
byt je 2,78 a na jedného èloveka pripadá 20,5 m2.
Ústredné kúrenie má 92,5 bytov. Sme aj èistotní −

a� 98,1% bytov má kúpe¾òu alebo sprchovací kút.
Osobný automobil vlastní 39,6 % osôb. Skúste
veèer zaparkova� v Lamaèi a nemusíte ani poèíta�!
Poèítaè vlastní 23,5 % Lamaèanov, ale vyu�ívanie
mô�eme pokojne strojnásobi�. Pod¾a vierovyzna−
nia sa zo 6.544 obyvate¾ov hlási k rímskokatolíckej
cirkvi 4.017 obyvate¾ov, èo je 61,4 %, k evanjelic−
kej a. v. 390 obèanov − 6 %, ku gréckokatolíckej 59
obèanov − 0,9 %, k reformovanej cirkvi 13 obèa−
nov − 0,2 %, k pravoslávnej cirkvi sa hlási 17 obèa−
nov, t.j. 0,3 %, svedkovia Jehovovi 25 o. − 0,4 %,
evanjelická c. metodistická 8 obèanov − 0,1 %, jed−
nota baptistov 23 obèanov, t. j. 0,1 % a k �idov−
skej viere sa hlásia 2 obèania. Bez vyznania je
1.601 obèanov, t.j. 24,5 %. Okrem toho sú tu jed−
notlivo zastúpené: cirkev bratská, cirkev adventis−
tov 7. dòa, apoštolská cirkev, starokatolícka cir−
kev, kres�anské zbory a cirkev èeskoslovenská
husitská. Pestrá spoloènos�, èo poviete? Myslím si,
�e aj to je znak toho, �e vieme by� tolerantní.
Pod¾a pohlavia zo 6.544  je 2.921 mu�ov, 3.623 je
�ien, èo je 55,4 % − ale pozor, páni, v ekonomicky
aktívnych roèníkoch je mu�ov 1.655 a �ien 1.746.
Prevaha �ien je iba v roèníkoch nad 70 rokov − tak−
mer tri a pol násobok, tak�e �iadne ve¾ké vystato−
vanie. 
Prepáète mi, �e som v týchto Èriepkoch siahla do
nedávnej histórie, ale v�dy je dobré vedie�, kto tu
�ije a èo pre neho mo�no urobi�. Pravda, páni pos−
lanci. 

Gabriela Škorvanková, historièka

Èriepky z histórie Lamaèa... NNoovveemmbbrroovvíí  jjuubbiillaannttii
9944 rrookkoovv:: Kopasová Juliana, 9922 rrookkoovv::
Ševèík Martin, Hlubík ¼udovít, 9911  rrookkoovv::
Sopora Michal, Wagenhoferová Mária,

9900 rrookkoovv:: Buèièová Juliana, Bíla Ru�ena,
8800 rrookkoovv:: Mlynek Jozef, Májeková Genoveva,
Baller Juraj, Vrtelová Bo�ena, Kleová
Paula, Fulopová Al�beta, 7755  rrookkoovv:: Baòár
Emil, Slováková Marta.

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

Miestny úrad Lamaè v spolupráci
s Kultúrnou komisiou

Všetkým de�om z Lamaèa sa na vedomie
dáva, �e Mikuláš darèeky rozdáva!

Kde? Kino Lamaè
Kedy? 6. 12. 2005 o 17,00 hod.

èi si dievèa, lebo chlapèek, neváhaj,
Príï si pre darèek!

Konto Orange rozdelí aj v tomto roku prostred−
níctvom grantových programov „Školy pre budúc−
nos�“ a „Dajte škole zelenú“ spolu 5 miliónov Sk
na podporu aktívnych uèite¾ov a študentov
základných a stredných škôl na celom Slovensku. 
Cie¾om programu „Školy pre budúcnos�“ je pod−
pori� nápady uèite¾ov základných škôl, ktoré sme−
rujú k zmene spôsobu vyuèovania detí tak, aby
boli rozvíjané ich zruènosti a talent. Maximálna

výška podpory pre jeden projekt je 30 tisíc Sk.
V predchádzajúcich dvoch roèníkoch sa do prog−
ramu zapojilo 1.147 škôl, ktoré predlo�ili 2.095
projektov. Svoje návrhy mô�u uèitelia ZŠ posiela�
do  21. novembra 2005 na adresu Centra pre
filantropiu. Zoznam podporených projektov bude
zverejnený na stránke www.kontoorange.sk naj−
neskôr 20. decembra 2005.
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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

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  10.11.2005, uuzzáávviieerrkkaa  èè..  1122  bbuuddee  2211..  1111..  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
Rehabilitaèná sestra poskytne kvalitnú rehabilitá−
ciu, aj opatrovanie. Tel.è.: 0903 738 066
H¾adám grafika pre DTP a WEB najlepšie z Lamaèa. www.fuxo.sk
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Firma, otvárajúca prevádzku v Lamači,
hľadá do zamestnania šikovných ľudí:

1.) skladník so znalosťou užívania počítača
2.) sekretárku/a - obchodník, znalosť AJ/TJ 
3.) obchodník - technik s výbornou zna-

losťou počítačov, výhoda skúsenosť
v sektore signmaking, znalosť AJ

Tel.: 0905 450643, 0908 993468
e-mail: eurocomz@eurocomz.sk

MONTESSORI
Súkromná základná škola 1.− 4. roèník

s materskou školou

uskutoèní ka�dú 1.stredu v mesiaci

DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ

V prípade záujmu sa prihláste
na tel. è.: 02/ 6478 0383, 0910 969 449

www.montessori.sk

Máte záujem zatep¾ova� dom a nemáte vo
fonde opráv peniaze?

Vám ponúka:
Komplexné zateplenia fasády domu
− Spracovanie projektu
− Finanèné zabezpeèenie formou výhodného úveru a� do

výšky 100% ceny (bez nutnosti ruèenia bytmi vlastníkov)
− Realizáciu zateplenia, záruka na práce na 10 rokov

Správu bytov a nebytových priestorov
Mandátnou zmluvou (pre spoloèenstvo vlastníkov),
alebo zmluvou o výkone správy so:
a) štandardnými slu�bami
b) nadštandardnými slu�bami
Mesaèný poplatok (jeden z najni�ších na Slovensku):
BYT 126,− Sk + DPH,  GARÁ�  50,− Sk + DPH.

Plus pre všetkých záujemcov:
− Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnute¾ností
− Zimná údr�ba, upratovanie spoloèných priestorov a bytov

Kontakt: Tel.: 02/6920 1702, Fax: 02/6446 3150 
E−mail: sbd@nextra.sk, Web: home.nextra.sk/sbd

Správcovské bratislavské
dru�stvo

Drobného 27, 841 01 Bratislava

Kopírovanie, faxovanie, skenovanie,
digitalizovanie a prekreslovanie, hrebeòová
a termo väzba, peèiatky, laminovanie,
vizitky, hlavièkové papiere, kancelársky
papier, grafické kartóny, grafické práce -
DTP, digitálna a ofsetová tlaè, poèítaèe HW
a SW - predaj a servis, tlaèiarne, tonery,
poèítaèová literatúra a internet. Výkup
starých poèítaèov. Legalizácia softvéru!!!
Zberòa inzercie do Bratislavska a Lamaèana.

Toto všetko a ve¾a iného pod jednou
strechou v Lamaèi vo firme:

FUXO, Rajtákova 58, www.fuxo.sk
tel.02/ 6453 1371, 0905 55 36 99
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