
Podobne ako v lete, keï sme hodnotili kvety na
sídliskových balkónoch, aj teraz v zime sme stáli
pred ne¾ahkou úlohou rozhodnú�, ktoré vianoène
vysvietené rodinné domy budú umiestnené na
prvých troch miestach, keï�e vianoène ozdobe−
ných domov a záhrad bolo viacej. 

Komisia zlo�ená s èlenov Redakènej rady pridelia
prvé miesto rodine Filipekovej na Segnároch, kto−
rej dom je u� po viaceré roky krásne osvetlený,
druhé miesto rodine Vanèovej z Borinskej ulice,
ktorej dom bol osvetlený krásne na modro a tre−
tie miesto rodine Vavrikovej na Segnároch, ktorá

si svoj dom osvetlila farebne. 
Tie� sme si všimli, �e aj tento rok
bol krásne vianoène osvetlený
viac ako 100−roèný svätý krí� na
Segnároch, ktorý nesie pamätný
nápis: „Ku cti a chvále Bo�ej sv.
krí� tento postavila poctivá obec
Lamaè v r. Páne 1901. 4. septem−
bra.“ Vzorne sa oò stará hlavne p.
Machovièová a upravuje toto
miesto aj v lete. 
Redakèná rada gratuluje výher−
com a teší sa na ïalšie hodnote−
nie sú�a�í v našej Mestskej èasti.
Ceny budú výhercom odovzdané
na zasadnutí Redakènej rady.

Júlia Ondrišová,
predsedníèka RR

Lamaèan2Lamaèan2
Vyberáme z obsahu
� Dôle�ité oznamy MÚ (str. 2 − 3)
� Fašiangy (str. 4 − 5)
� Reakcie, podnety, informácie (str. 6 − 7)

Poslanci, na slovíèko...
Mgr. Marta Janyšková
Predsedníèka Komisie pre
šport, kultúru a vo¾ný èas, èlen−
ka Komisie pre veci  soc.,
zdrav. a  bytové, èlenka RR
Lamaèana;
Zamestnanie: pedagóg
Kontakt: Kultúrne oddelenie
MÚ Lamaè.

Jedným z cie¾ov pre rok 2006 je aj ïalšie
skvalitòovanie kultúrnych podujatí v Lamaèi.
Budú na ne navýšené financie alebo sa ich
výška pribli�ne zachová? Financie v roku 2006, i
napriek úsporným opatreniam v rozpoète našej
MÈ, zostávajú pribli�ne na úrovni minulého roka.
Lamaèania však neprídu o svoje akcie, ktoré som
zaviedla a ktoré sa tešia ve¾kej ob¾ube. Z mnohých
si dovolím pripomenú� ob¾úbené koncerty,
divadelné prestavenia a príle�itostné akcie pre deti
èi zájazdy pre seniorov. Kultúrna komisia pod
mojím vedením pripravila v minulom roku mnoho
krásnych akcií, z ktorých sú ka�doroèným
vrcholom „Rozálske hody“. Tento  trend udr�íme i
v tomto roku. Na môj podnet vznikol koneène
propagaèný materiál o našej MÈ a v najbli�šom
èase vyjde jeho nemecká verzia.
Na škole sa vymenili okná za nové plastové.
Urèite sa tým vyrieši viacero problémov. Aké
ïalšie investície do budovy školy sa plánujú?
Škola bola po mojom nástupe do poslaneckej
funkcie, keï�e v nej uèím, samozrejme prioritou.
Podarilo sa mi spolu s kolegami poslancami
odstráni� havarijné stavy, na ktoré sme dali za tri
roky 1.500.000,− Sk. Tým, �e  som aktívne
podporovala riešenie tepelného hospodárstva,
ostali MÈ naakumulované peniaze a z nich 11 mil.
išlo na plastové okná na ZŠ a MŠ. Tie� netreba
zabúda�, �e v rámci prijatej koncepcie rozvoja
športu sme nemalé peniaze dali a dáme aj tento
rok do školského areálu a telocviène. Samozrejme,
peòazí nikdy nie je dos� a v škole je èo vylepšova�,
ale v rámci mo�ností venujem škole maximálnu
pozornos� tak, aby sme ju v Lamaèi udr�ali.
V rámci Koncepcie rozvoja telovýchovy a športu
sa u� zrealizovalo viacero vylepšení (èi u� ide
o detské ihrisko v areáli školy alebo obnovenie
detského ihriska na Malokarp−atskom nám.).
Mô�eme sa teši� na ïalšie? V pláne máme ve¾a
èo zrealizova� a vylepši�: detské ihrisko OÁZA,
obnova ihriska na školskom dvore, obnova
antukovej dráhy, detský kútik na Malokarpatskom
námestí... V skateboardovej èasti chceme doplni�
nový prvok, ktorý mal  by� zrealizovaný u� minulý
rok. Peniaze na toto poslanci urèili, ale, bohu�ia¾,
realizácia nie je v našej kompetencii a mnohokrát
sa veci neurobia tak, ako ich poslanci schvália. 
Vo februári sa koná zápis detí do 1. roèníka ZŠ.
Aký poèet prváèikov v Lamaèi oèakávate? Všetci
sa ve¾mi tešíme na zápis prváèikov. Je to ve¾ký deò
pre deti nie len tie, (po kraèovanie na 2. strane)

2006

Vá�ení Lamaèania,
V týchto dòoch bola ukonèená hlavná

etapa ve¾kého projektu výmeny okien na
obecnej škole, škôlke a na budove Miestneho
úradu. Hoci sme pôvodne plánovali meni�
okná na jeseò, termín realizácie sa kvôli zdå−
havému procesu výberového konania posu−
nul. Vïaka profesionálnemu prístupu vybra−
nej firmy, obetavým pracovníkom školy, škôl−
ky a obce, trpezlivým a ochotným rodièom sa
tento zámer podarilo v pomerne krátkom
èase uskutoèni�. Som presvedèený, �e v èase
neustáleho zvyšovania cien plynu a energií
sme urobili dobre, keï sme sa rozhodli pre
investíciu do skvalitnenia prostredia našich
detí, od ktorej oèakávame úsporu finanèných
prostriedkov, ktorá umo�ní v nasledujúcich
obdobiach pou�i� usporené prostriedky na
ïalšie potrebné úèely.

Krátko sa ešte dotknem témy rekonštruk−
cie lamaèského kúpaliska. Naplánovaný roz−
sah stavebných prác je v objeme viac ako 30
mil. Sk. O mo�nosti spustenia prevádzky
kúpaliska som ešte v tomto roku rokoval s
riadite¾om STaRZ−u. Je urèitá šanca, �e sa to
do tohto leta stihne, avšak nedá sa to pris¾ú−
bi�, nako¾ko ide o organizaène i technicky
nároèný proces. Jednoznaène však chcem
všetkým pochybovaèom aj na tomto mieste
potvrdi�, �e kúpalisko zostane kúpaliskom.
Po všetkých problémoch a odvolávaniach je
vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu
kúpaliska a nie na výstavbu rodinných èi
bytových domov, ako sa medzi ¾uïmi povrá−
valo.

Poci�ujem ve¾kú rados� z toho, ako inten−
zívne sa vyu�íva ¾adová plocha v areáli
základnej školy. Vá�im si tolerantnos� obyva−
te¾ov susedných domov, pod ktorými sa
hokejisti a korèuliari hrajú niekedy celé dni a�
do neskorých noèných hodín. Poèasie tomu−
to športu v našej MÈ túto zimu ve¾mi praje,
hoci kopy zmrznutého snehu na niektorých
èastiach chodníkov sú ve¾mi nepríjemné. I v
tomto roku sme mnoho chodníkov èistili nad

rámec povinností MÈ, avšak vyhovie� všet−
kým po�iadavkám je mimoriadne finanène
nároèné. Rozsah prác zabezpeèovaných v
mesiacoch december a január vyèerpal tak−
mer všetky finanèné prostriedky urèené na
zimnú údr�bu.

Zámer mobilného operátora umiestni� na
bytovom dome Studenohorská 38−40 základ−
òovú stanicu pre šírenie signálu GSM sa tie�
stal problémom, ktorým sa miestna samo−
správa zaoberá. Negatívne hlasy sú také
intenzívne, �e si neviem predstavi�, aby sme
s takýmito elektromagnetickými zariadenia−
mi za�a�ovali �ivotné prostredie v takej malej
MÈ. Odporúèania komisií umiestni� zariade−
nie vo vzdialenosti najmenej 500 m od obyt−
ných budov sa mi javí ako ve¾mi rozumné.
Zdravie našich spoluobèanov by malo by� na
prvom mieste. 

Ako sme u� zverejnili, v Lamaèi pôsobí
okrskár Mestskej polície pridelený osobitne
do našej MÈ. Touto cestou prosím spoluob−
èanov o podnety k zlepšeniu bezpeènosti a
poriadku v Lamaèi. Okrem mobilného telefo−
nického spojenia s policajným okrskárom (p.
Gúta − 0902 921 190) je mo�né kontaktova�
ho i osobne na Miestnom úrade v pondelok
od 15.00 do 17.00 a v stredu od 8.00 do
10.00. 

Okolo výstavby osempodla�ného bytové−
ho domu na bývalom asfaltovom ihrisku
medzi ubytovòou a kotolòou na
Malokarpatskom nám. sa po verejnom zhro−
ma�dení rozprúdili ve¾mi ostré polemiky
a obèania z dotknutej okolitej zástavby proti
tejto výstavbe spísali petíciu, ktorou sa bude
zaobera� aj Miestne zastupite¾stvo. Je to jedi−
ná stavba v tomto volebnom období, ktorú
toto zastupite¾stvo nezdedilo. Posúdenie roz−
sahu a oprávnenosti petície je na tomto
zastupite¾stve a nako¾ko h¾adám cestu
rozumných riešení, oèakávam, �e sa príjmu
také, ktoré budú obèanom vyhovova� a pre
investorov budú realizovate¾né. Som zástan−
com (pokraèovanie na 2. strane)

Vyhodnotenie sú�a�e o najkrajšiu vianoènú
výzdobu rodinného domu a predzáhradky
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Oznamujeme spoluobèanom, �e Miestny
úrad mestskej èasti Bratislava − Lamaè, v
spolupráci s Daòovým úradom Bratislava
IV organizujú

Konzultaèný deò.
Cie¾om konzultaèného dòa je:
• pomôc� obèanom pri vyplnení priznania

k dani z príjmov fyzických osôb,

• poskytnú� potrebné tlaèivá typu A a B

k dani z príjmov fyzických osôb,

• preberanie daòových priznaní za zdaòova−

cie obdobie roku 2005.

Konzultaèný deò sa uskutoèní vo štvrtok dòa

9. 3. 2006 od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do
16.00 hod. na Miestnom úrade MÈ

Bratislava−Lamaè, Heyrovského ul. 2.

Peter Šramko, starosta

(dokonèenie z 1. strany) ktoré prídu, ale aj tie,
ktoré sú u� školákmi. Chystajú im malé
prekvapenia. Oèakávame, �e sa zapíše asi 38 detí,
èi�e by sa vytvorili 2 triedy.
Aké najväèšie kultúrne resp. športové akcie sa
v Lamaèi uskutoènia v roku 2006? Pribudne aj
nieèo nové? Tak ako po predchádzajúce roky,
budeme pokraèova� u� v tradièných kultúrnych a
športových akciách. Samozrejme, najväèšie akcie
budú cez  septembrové hody.  Ak sa podarí  −
chystáme aj ve¾ké prekvapenie − preto�e tento rok
si pripomíname okrúhle 140. výroèie Prusko−
Rakúskej vojny, ktorej ohnivko bolo práve tu, na
území Lamaèa.
Ïakujem za rozhovor.

K. Závodná
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Miestna kni�nica
Miestna kni�nica Lamaè (sídli v budove
Základnej školy), Malokarpatské nám. 1.,
tel.: 02 /64 789 737,
e−mail: kniznica_lamac@stonline.sk. 
Zodpovedné pracovníèky: Milada Jan�ová,
Iveta Gregušová.

Otváracia doba, platná od 23. 1. 2006:
Pondelok: 13:00 − 19:30

Utorok: 09:00 − 19:30
Streda: 13:00 − 19:30

Štvrtok: 09:00 − 19:30
Piatok: 13:00 − 19:30

Miestny úrad mestskej èasti Bratislava LAMAÈ
ponúka prácu:

Redaktor miestneho mesaèníka „Lamaèan“
Rámcová náplò práce: zabezpeèenie vydávania mesaèníka miestnej samosprávy, redaktorské
a súvisiace organizaèné práce.
Odmena: cca. 6 − 8.000 Sk mesaène, v závislosti od typu zmluvného rámca a dojednaného èasového
rozsahu.
Termín nástupu: marec − apríl 2006.
Iné výhody: mo�nos� komunikova� a vybavova� veci e−mailom, osobná prítomnos� nie je ka�dodenne
potrebná.
Druh pracovného pomeru: práca na dohodu, ved¾ajší pracovný pomer, �ivnostenský list. 
Informácie pre uchádzaèa: predpokladaný termín ukonèenia výberového konania: 28. 2. 2006.
E−mailom zašlite �iados� so �ivotopisom a kontaktom na adresu masar@lamac.sk.

PO�IADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Po�adované vzdelanie: zameranie, odbor: �urnalistika, filozofia, verejná správa...
Dosiahnuté vzdelanie: vyššie vzdelanie,  vysokoškolské vzdelanie, študent vysokej školy. 
Znalosti:
Ekonomické znalosti: Poèítaèové znalosti − pou�ívate¾:
Strojopis − pokroèilý Microsoft Powerpoint − pokroèilý

Microsoft Word − pokroèilý
Internet (e−mail, www) − pokroèilý
Pou�ívate¾ MS Windows − pokroèilý

KONTAKTNÉ ÚDAJE:
Miestny úrad mestskej èasti Bratislava – Lamaè, Heyrovského 2, 84103 Bratislava. Kontaktná osoba:
Mgr. Branislav Masár, Mgr. Jaroslav Suleò, Tel.: 02/6478 0065, Fax: 02/6478 0689, e−mail:
masar@lamac.sk, internet: www.lamac.sk.

Daò z nehnute¾nosti

Dovo¾ujeme si vám oznámi�, �e pod¾a prísluš.
ustanovení Zákona è. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a stavebné odpady, bude
daò z nehnute¾nosti od 1. januára 2006
spravova� hl. mesto SR Bratislava.

MZ Bratislavy na svojom zasadnutí dòa
24.11.2005 v tejto súvislosti prijalo uznese−
nie, ktorým schválilo zmenu dodatku è. 33
Štatútu hl. mesta SR Bratislavy.
Všetky veci súvisiace s uvedenou agendou
budú vybavované na špecializovanom praco−
visku Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
ktoré bude slú�i� oddeleniu pre správu daní
a poplatkov na Bazovej ulici 6−8.
V prípade potreby vám odporúèame obráti�
sa oh¾adom dane z nehnute¾nosti na
Magistrát (tel. 02/ 59 356 954).

Peter Šramko, starosta

Upozoròujeme obèanov, �e
stavebný úrad pre MÈ Bratislava − Lamaè

od 23. 1. 2006 pôsobí
v nových priestoroch na ul. Pri krí�i 14

(bývalé jasle, neskôr banka).
Spojenie MHD autobusom è. 83.

Beáta Rodáková,
ved. odd. územ. konania a stav. poriadku

kino LAMAÈ − február 2006
sobota 11. 2.
dobrodru�no fantastický film USA
KING KONG
predstavenia: 18 a 20 h.,
vstupné: 60,− Sk

sobota 25. 2.
akèný thriller USA

KURIÉR 2
predstavenia: 18 a 20 h.,

vstupné: 60,− Sk

(dokonè.  z 1. strany − „Starostove starosti“)
vypracovania územnoplánovacej dokumen−
tácie na úrovni zóny, ktorá objektívne zhod−
notí a vyrieši dané územie. Platí to, èo som
napísal v predchádzajúcom èlánku − �e o
osude tejto stavby sa naïalej rokuje. 

V januári sme pristúpili k rozšíreniu výpo−
�ièných hodín v našej kni�nici. Pracovníèky
kni�nice sú èitate¾om k dispozícii ka�dý pra−
covný deò do 19.30 h. V ankete, ktorej sa
mô�ete zúèastni� na našej webovej stránke
www.lamac.sk, sa mô�ete vyjadri�, èi by ste
privítali ïalšie rozšírenie otváracích hodín aj v
sobotu. Novinkou je tie� mo�nos� bezplatné−
ho vyu�itia internetu pre obèanov všetkých
vekových kategórií na dvoch poèítaèoch
poèas otváracích hodín kni�nice. Podmienky
vyu�ívania internetu budú vecou postupné−
ho spresnenia pod¾a záujmu obèanov o túto
slu�bu. Verím, �e sa to vykryštalizuje ku spo−
kojnosti všetkých záujemcov o prístup na
internet. 

Dovo¾te mi zopakova� prosbu našej pani
riadite¾ky o poskytnutie 2 % z dane z príjmu
na konto zdru�enia „Pomoc školstvu v
Lamaèi“.  Pova�ujem túto iniciatívu za ve¾mi
prospešnú, škola potrebuje ka�dú korunu a
získané prostriedky isto rozumne vyu�ije pre
naše deti. Ak mô�ete, pomô�te takouto ces−
tou aj vy, je to nielen naša povinnos�, ale aj
obecná a osobná hrdos�. Nedá mi v tejto
súvislosti neprejavi� rados� z úspechov školy.
Výsledky našej základnej školy sú pod¾a hod−
notenia školskej inšpekcie najlepšie za tri
roky inšpekcií vykonávaných v celom
Bratislavskom kraji. 

Záverom by som chcel poïakova� za pod−
poru pri vo¾bách poslancov Bratislavského
samosprávneho kraja. V januári sa konalo
ustanovujúce zasadnutie tohto regionálneho
parlamentu, v ktorom sa budem usilova�, aby
sa na malý − ale náš − Lamaè nezabúdalo.

Váš  starosta

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  16.11.2005, uuzzáávviieerrkkaa  èè..  33//0066  bbuuddee  2233..  22..  22000066, 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

stránkové hodiny na MÚ
www.lamac.sk starosta@lamac.sk

pondelok 10.00–12.00 h 13.00–17.00 h
utorok nestránkový deò
streda 07.30–12.00 h 13.00–16.30 h
štvrtok 08.00–11.00 h
piatok nestránkový deò
sponzorský úèet VÚB BA, è.ú.: 353024−032/0200

tel.: 02/ 6453 6611, 6453 6612, 6453 6613, 6478 0065

Inzerujte v Lamačanovi
podporíte rozvoj nášho mesačníka

info: lamacan@fuxo.sk, 02/64531371, 0905 553699
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18. januára bola v Galérii mesta Bratislavy v
Pálffyho paláci na Panskej 19 sprístupnená
výstava Klenoty èeského a slovenského maliar−
stva v rokoch 1905 – 1949.
Predstavuje najvýznamnejšie diela èeského
moderného maliarstva, predstavite¾ov expresio−
nizmu, kubizmu a medzivojnovej avantgardy.
Z tvorby slovenských maliarov budú niektoré

diela vystavené vôbec po prvýkrát. 
Diela pochádzajú z Galérie výtvarného umenia v
Zlíne a Èeského múzea výtvarného umenia v
Prahe. Výstava potrvá do 9. apríla 2006.

Peter Šoula 
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Mestská èas� Bratislava – Lamaè ponúka do dlhodobého prenájmu
pozemok p. è. 1826/8 o výmere 3.671 m2 v bratislavskom  k. ú. Lamaè.

•Nehnute¾nos� je situovaná medzi ulicou Lamaèská cesta a �eleznicou, je k nej výborný prístup
autom, blízko je zastávka MHD.

•V prípade potreby ïalších informácií kontak−
tujte Ing. arch. Šilingera z Miestneho úradu
mestskej èasti Bratislava − Lamaè;
silinger@lamac.sk; t. è.: 6478 0065, 6478
1581.

•V prípade záujmu o prenájom pošlite svoj
návrh rámcových zmluvných podmienok −
výška nájomného, doba nájmu a podnikate¾−
ský zámer vyu�itia nehnute¾ností − na adresu
Miestneho úradu mestskej èasti Bratislava
Lamaè, Heyrovského 2, Bratislava do 31. 3.
2006, kedy je uzávierka podávania návrhov.
Obálku oznaète heslom POZEMOK
LAMAÈSKÁ – neotvára�.

Mestská èas� Bratislava – Lamaè ponúka do dlhodobého prenájmu
budovu bývalej kotolne K−24 pri Studenohorskej ulici è. 1,

so zastavanou plochou o výmere 360 m2 na pozemku p. è. 437
o výmere 379 m2 v bratislavskom  k. ú. Lamaè.

•Nehnute¾nos� je situovaná medzi ulicami Podháj a Cesta na Klanec, je k nej výborný prístup
autom, blízko je zastávka MHD, mo�nos� napojenia všetkých in�inierskych sietí.

•V prípade potreby ïalších informácií kontaktujte Ing. arch. Šilingera z Miestneho úradu MÈ
Bratislava − Lamaè; silinger@lamac.sk; t. è.:
6478 0065, 6478 1581.

•V prípade záujmu o prenájom pošlite svoj návrh rámcových zmluvných podmienok − výška
nájomného, doba nájmu a podnikate¾ský zámer vyu�itia nehnute¾ností − na adresu
Miestneho úradu MÈ BA−Lamaè, Heyrovského 2, Bratislava do 31. 3. 2006, kedy je uzá−
vierka podávania návrhov. Obálku oznaète heslom KOTOLÒA – neotvára�.

Vá�ení spoluobèania − Lamaèania,
aj touto cestou si Vám dovo¾ujeme ozná−
mi�, �e od januára 2006 v našej mestskej
èasti pôsobí príslušník mestskej polície p.
Gúta ako okrskár pre Lamaè, ktorý bude
ma� na starosti len našu mestskú èas�, kde
bude vykonáva� svoju slu�bu. Veríme, �e
toto opatrenie mestskej polície, o ktoré
�iadala aj lamaèská samospráva, pomô�e
k zvýšeniu bezpeènosti a verejného
poriadku v našej mestskej èasti. Svoje

podnety na zlepšenie situácie v oblasti
dodr�iavania nariadení, bezpeènosti a
verejného poriadku mô�ete adresova� pria−
mo lamaèskému okrskárovi p. Gútovi
poèas úradných hodín v pondelok od
15.00 hod. do 17.00 hod. a v stredu od
8.00 hod. do 10.00 hod. na lamaèskom
miestnom úrade. V prípade potreby ho
mô�ete operatívne kontaktova� na tel.è.
0902 921 190.

Ing. Peter Šramko, starosta

Miestny úrad Mestskej èasti Bratislava − Lamaè oznamuje
Okrskár mestskej polície v Lamaèi

Zdvorilo prosíme všetkých rodièov, starých
rodièov a iných priaznivcov lamaèskej základ−
nej a materskej školy  o poskytnutie 2% zo
zaplatených daní na úèet obèianskeho
zdru�enia

„Pomoc školstvu v Lamaèi“, 
IÈO 308 55 560,

úèet èíslo: 1847314253/0200 vo VÚB.
Obèianske zdru�enie bolo zaregistrované v

Notárskom  centrálnom
registri urèených právnic−
kých osôb dòa 06. 12.
2005 pod spisovou znaè−
kou NCRpo 3153/2005. 
Za podporu vám ïakuje−
me.

Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

Prosba školy a škôlky

2−izbový byt na Heyrovského ulici, v pôvod−
nom stave, 62 m2, posch. 4/12. Záujemcovia
kontaktujte p. Janíkovú, Miestny úrad, tel.
6478 0065.

Byt na prenájom

Mestská èas� ponúka do prenájmu gará� na
ul. Pod Násypom v Lamaèi. Záujemcovia,
kontaktujte Mgr. Suleòa z Miestneho úradu,
tel. 6478 0065.

Gará� do prenájmu

JJuubbiillaannttii  nnaa  mmeessiiaacc  ffeebbrruuáárr  22000066
9988  rrookkoovv − Sitárová Irena, 9966  rrookkoovv − Mikletièová

Mária, 9933  rrookkoovv − Kršáková
Anna, 9911  rrookkoovv − Janeèek Ján,
8855  rrookkoovv − Bystrický Drahotín,
Slaninka František, 8800  rrookkoovv −

Dulay Štefan, Donoval Tibor, Bakoš Oliver, Hudecová
Emília, Gronský Karol, Po�gay Rudolf, 7755 rrookkoovv −
Federovová Štefánia.

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

Klenoty èeského
a slovenského maliarstva
v rokoch 1905 – 1949

¼udovít Fulla: Jánošík na bielom
koni, olej, 1948, SNG

Mesaèník o �ivote v Lamaèi, 8. roèník 3
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V Domove – Penzióne dôchodcov privítala
jeho riadite¾ka PaedDr. Nade�da Malá na
Posedení pri èaji s obyvate¾mi D−PD Mgr.
O¾gu Keltošovú, poslankyòu Mestského
a Miestneho zastupite¾stva a p. Jarmilu
Kurtinovú z Privilégia, kde pôsobí ako koordi−
nátorka opatrovate¾ských slu�ieb pre Lamaè,
Devínsku Novú ves a Záhorskú Bystricu.
V tomto roku to bolo prvé stretnutie, preto�e
pani poslankyòa je, mo�no popravde pove−
da�, v D−PD pravidelný hos�. I tentoraz bola
pripravená odpoveda� na všetko, na èo sa jej
v besede spýtajú. 
�ivá debata sa rozkrútila okolo starostlivosti o
bezdomovcov v Lamaèi, kde postavila otázku,
èi je cennejšie šetri� peniaze alebo ¾udské
�ivoty a zdôvodnila starostlivos� Miestneho
úradu o týchto ¾udí. Vysvetlila spôsob vyu�í−
vania daní Lamaèanov, prièom nieko¾kokrát
zdôraznila, �e i obyvatelia D−PD sú plnopráv−
ni obèania Lamaèa a pod¾a toho sa aj majú
správa�.  Neraz sa u� vyskytli aj problémy
obyvate¾ov, ktorí sú mimo D−PD a pani
poslankyòa ich opä� iniciatívne s¾úbila
pomôc� rieši�.
Beseda sa nezaobišla bez informácií o nákla−
doch Magistrátu hl. m. Bratislavy na jeho
zariadenie (D−PD) – nájomné, stravné, ale i na
meniace sa ceny liekov a zdravotných pomô−
cok. 
Ovzdušie tepla, dôvery a spolupatriènosti
v mrazivých dòoch padlo ¾uïom obzvláš�
dobre.

(seew)

Na èaji s poslankyòou
O¾gou Keltošovou

Zaèiatok roka prináša so sebou mnoho
nových predsavzatí a podnetov. Január je za
nami. Kultúru reprezentujú plesy a radován−
ky všetkého druhu. Svoju vládu nastúpil
fašiang. Èas masiek. Akých? Tých �ivotných
alebo tých maškarných? 
V dávnej minulosti symbolizovali jednotlivé
fázy �ivota, prírody a okolitého sveta. Nesmel
chýba� Turoò − maska symbolizujúca silu a
zdravie, cigán (odpus�te, ale sem naozaj
nepatrí výraz Róm) symbolizujúci šikovnos� a
prefíkanos�, smr�, pripomínajúca memento
moru − naše „pamätaj na koniec“, pár − zvy−
èajne maska do polovice odetá ako mu� a do
polovice ako �ena,  klebetnice a frajeri. �ivo−
todarnú silu prírody v sprievode reprezento−
vali masky zvierat − zvyèajne koòa, kravy,
ovce a i. Objavovala sa aj maska boha Jánusa
− z jednej strany usmievavá, z druhej strany
zúrivá, ktorá má svoju históriu ešte v starom
Ríme, kde predstavovala svetskú moc. Svet
rozkoše a radosti pred pôstom, ktorý nasle−
doval a mal ukonèi� toto bujaré veselie. Svet
zamyslení a svedomia. Èo myslíte, nebudú ho
chcie� podaktorí dnes vynecha,  aby to bolo
pohodlnejšie?
V minulosti sa na zaèiatku roka pri fašiango−
vých oslavách skladal s¾ub richtára a prísa�−
ných. Dnešná paralela vyšších územných cel−
kov, skladania s¾ubov �upanov a nových pos−
lancov. Iba mi chýba to, èo bolo v minulosti
pravidlom neopomenute¾ným. Odpoèet s
presnými ciframi i skutkami za uplynulé
obdobie, ktorý museli títo naši predkovia

urobi� a za ktorý boli braní na zodpovednos�. 
Z  prvých poèinov, ktoré sa v 17. a 18. storo−
èí v plnej miere uplatòovali, boli prvé na pre−
trase dane. Bratislava sa stala v tomto obdo−
bí hlavným mestom horného Uhorska a
Lamaè k nej neodmyslite¾ne patril. Dobré
víno, ktoré sa tu pestovalo, zabezpeèovalo aj
dobré postavenie voèi magistrátu. U� samot−
ný fakt o postavení hostinca v Lamaèi v roku
1718 a o rok na to − v roku 1719 −  pivárne,
bol dôkazom významu tejto predmestskej
èasti Bratislavy, preto�e toto právo bolo
ve¾mi zriedka ude¾ované. O kvalite tekutých
produktov svedèí získanie vinohradníckeho
práva a práva predaja vlastného vína i mimo
územia Lamaèa, v roku 1734,  èo bolo v tom
èase ve¾kým vyznamenaním.
V minulom roku sme si pripomenuli aj pod−
písanie Bratislavského mieru v roku 1805,
ktorý priniesol Lamaèu ú¾avu od cisárskeho
vojska. Táto udalos� je pre nás významná
práve preto, �e v roku  2006 je výroèie ukon−
èenia Rakúsko−Pruskej vojny v bitke pri
Lamaèi v roku 1866, ktoré nám dáva priestor
na uskutoènenie medzinárodnej spolupráce,
ktorá sa èasto dobre a ¾ahko nadväzuje práve
pri týchto príle�itostiach. Okrúhle 140. výro−
èie nám dáva mo�nos�  osláv mieru a rozvoja
našej mestskej èasti. Dva pomníky tejto uda−
losti sú pripomenutím toho, �e nemáme
zabúda� na slová ako tolerancia, spravodli−
vos�, rozvaha a budúcnos�.

Gabriela Škorvanková

Èriepky z histórie Lamaèa
�a�ko sa h¾adajú slová útechy, snáï a ani nie
sú také slová, ktoré by zmiernili strašný �ia¾
matiek, otcov, �ien, detí. Ich nekoneènú
boles�, ktorú cítia pri rozlúèke  so svojimi naj−
bli�šími.

Vyslovme im hlbokú spoluúèas�!

SSSS mmmm úúúú tttt oooo èèèè nnnn áááá

Pod bielymi Tatier štítmi
trúchli ve¾ká rodina,

neznejú dnes tanca rytmy
pred tvárou Hospodina.

Do oèí sa slzy tisnú
tento fašiang nie je náš,
na pol �rde tu odvisnú
zástavy, èo dr�ia strá�.

Do ¾udí sàdc ubolených
vkráda sa tam smútok, �ia¾,

zakryli pod èierne pleny
Našich, spod tatranských skál.

Buïme iní v túto chví¾u,
bratskí, spolu zomknutí,

naberme do �itia silu
i keï smr�ou dotknutí!

Nech nás viera neopustí,
vzdajme hold tým, èo nie sú,
ich �itia  rieka je tam v ústí.

Rozká�  dejín kolesu!

Buïme ticho, všetci spolu
pokloòme sa, spomeòme.
Keï dneška do�i� sa vô¾u

nedané im, le� tebe, mne...

Smútoèná

Oèarenie, dojatie, ale najmä ve¾ké umelecké
uspokojenie sa zraèilo v oèiach Lamaèanov,
ktorí si prišli 8. januára 2006 vypoèu�
Trojkrá¾ový koncert našej poprednej speváèky
Marcely Laiferovej do kostola sv. Margity v
Lamaèi. Prekrásne, duši lahodiace piesne od
geniálnych svetových skladate¾ov, umocnil
hudobný doprovod známeho slovenského
skladate¾a a klaviristu Pavla Kassaya. 
Podujatie, na ktorom sa zúèastni−
lo ve¾ké mno�stvo obyvate¾ov
Lamaèa všetkých vekových kate−
górií, usporiadalo Miestne zastu−
pite¾stvo a predsedníèka Komisie
kultúry MÚ poslankyòa Marta
Janyšková, v spolupráci so správ−
com tunajšej farnosti dp.
Branislavom Èanigom.
Prítomných prišiel pozdravi� aj
starosta Peter Šramko. 
Marcela Laiferová nielen�e s
citom a na vysokej umeleckej
úrovni zaspievala Ave verum cor−
pus od W. A. Mozarta, melódiu
Larga z novosvetskej symfónie od
A. Dvoøáka, Ave Mariu od
Goumoda, ale potešila aj nieko¾−
kými známymi piesòami zo svojho
repertoáru. Okrem toho sa viac−
krát prihovorila prítomným smut−
nými, ale najmä povzbudivými
slovami o ¾udskom utrpení, ktoré
neobišlo ani ju. Zdôraznila však,
�e èlovek nesmie nikdy strati�
nádej ani optimizmus, preto�e si
to �iada �ivot. Najlepším recep−
tom na rozptýlenie smútku je
zmysluplná práca, ktorá prináša
rados� nielen nám samotným, ale
aj ostatným ¾uïom navôkol.
Trojkrá¾ový koncert Marcely
Laiferovej a Pavla Kassaya bol
nesporne hlbokým a nezabudnu−

te¾ným zá�itkom pre všetkých, ktorí naò pri−
šli. Mnohokrát ho vyjadrili nadšením a dlho−
trvajúcim potleskom. Celkom urèite ho
mo�no oznaèi� za príklad dobrej spolupráce
Komisie kultúry, jej predsedníèky a tunajšie−
ho zástupcu katolíckej cirkvi. Bol naisto zla−
tým klincom z cyklu koncertov „Lamaèania
sami sebe“.

Emília Ob�erová

Trojkrá¾ový koncert Marcely Laiferovej
Lamaèania boli nadšení
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„Fašiangy, Turíce,
Ve¾ká noc ide, kto
nemá slaniny, zima
mu bude“ a tak
ïalej. Turíce a
Ve¾ká noc sú ešte
ïaleko, ale fašian−
gy u� vypukli napl−

no. Tohtoroènú zimu si pochva¾ujú všetci,
ktorí sa pustili do zaká¾aèiek, lebo im �ièí
chlad. Nu� a my ostatní sa musíme zohria� aj
ináè, nielen robotou.
Najlepšie je pusti� sa do tanca a hier. Mláde�
smie beztrestne vymýš¾a� lapajstvá spojené
so zimou a snehom. 
Kedysi, v predkres�anských, pohanských
èasoch, bolo toto obdobie roka, napriek pre−
dl�ujúcim sa dòom, naj�a�šie v �ivote èlove−
ka i zvierat. Preto sa bolo treba pokona� s

nepriazòou prírody – jej tajomnými, ne�ièli−
vými silami – najlepšie, ako vtedy ¾udia vede−
li. Bolo si ju treba udobrova�. Len�e ako,
èím? Tajomné sily prírody si vtedajší ¾udia
predstavovali ako èarovné bytosti s obrov−
skou mocou, veï zosielali mráz, vetry, skrý−
vali slnko. Ako sa takým zapáèi�?! Nu� bolo
treba prináša� obete – teda ešte viac sa
uskromni� v jedle, ktoré u� ¾uïom chýbalo.

Ale to nestaèilo, bolo treba ich aj patriènou
slávnostnou formou predostrie�, ponúka�,
aby si milostivo vzali. Ak sa podarilo trafi� sa
do chuti prírodných bo�stiev, dalo sa oèaká−
va�, �e budú k pozemš�anom milosrdnejšie. 
Tie prastaré obrady
na poèes� tajom−
ných síl prírody boli
p r e d o v š e t k ý m
tance. K tomu sa
spievalo, vyhrávalo
na jednoduché píš−
�alky, bubnovalo a
dakde sa u� aj jed−
noduchý strunový
nástroj objavil.
Všetko bolo dobré
a vhodné pre
obmäkèenie bo�−

stiev. Niekde
sa obetovali aj
doma chova−
né, nedávno
skrotené zvie−
ratá. To bola
vtedy skutoène
obeta nená−
s y t n ý m
bohom, preto−
�e èlovek ris−
koval, �e sám
nebude ma�

èo jes�. Dúfal, �e bo�stvá jeho obe� príjmu a
zaistia mu dostatok náhrady. To by mohol
by� pôvod
našich súèas−
ných zaká¾a−
èiek. Ako ináè
si máme
vysvetli�, �e sa
s popravou

domácich sviniek
èaká a� na tento èas?
Ak sa vrátime k jedál−
nemu lístku Vianoc,
tak tam nachádzame
len ryby a klobásky
s údeným mäsom,
ktoré sa uchovali
spred roka. Èerstvé

mäso sa tam veru nevyskytuje. Nebolo. 
Nièím odlišná situácia bola v oblasti
Stredozemného mora, kde v tomto období
nastávali bujaré oslavy pod názvom ,,karne−
val“, èo v preklade z latinèiny znamená

„zbohom, mäso“ (carne vale!). Podobne
mô�u znepokojova� Èechy, kde je teraz èas
masopustu, teda je pusto (prázdno) po
mäse. A všade sa veselo nielen�e prejedá aj
mäsom, ale na všetky mo�né spôsoby maš−
krtí, nadája sa vínom a inými hlavu balamu−
tiacimi mokmi a všetko sa to utápa v buja−
rom tanci.  To všetko a� do polnoci istého
utorka pred Popolcovou stredou, kedy sa so
smútkom pochová basa a� do ïalších
Fašiangov.
Najviac tradíciám vyhoviete, ak sa vyberiete
na maškarný ples. A najlepšie bude, keï nik
nebude vedie�, za èo sa prezleèiete.
Nemusíte ís� práve za maškaru. Maškary sa

objavujú ešte i dnes na vidieku v roztopaš−
ných fašiangových sprievodoch. I to je
pozostatok pohanských èias, keï  ¾udia chce−
li v podobe maškár so strašidelnými maska−
mi vyháòa� zo svojho obydlia, dediny zlých
duchov. 
U� ste boli fašiangova�? Nenechajte si ujs�
zábavu v maske.

Anica Seewaldová

Fašiangy si treba u�i�

5
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Milí Lamaèania, 
dovo¾te, aby som pár faktami zareagoval na úvodník
starostu našej mestskej èasti Ing. Petra Šramka, ktorý
bol uverejnený v prvom tohtoroènom èísle
Lamaèana. Dovolím si teda uvies� pár faktov. Starosta
Peter Šramko, okrem iného, napísal: „Som rád, �e
poslanci prijali rozpoèet, ktorý zaruèí pokraèova� jed−
nak vo ve¾kých projektoch – rekonštrukcia Zhorínskej,
komunikácie Borinská v èasti od Ledín po Rozálku,
projekty odkanalizovania komunikácií Lamaèská,
Furmanská, Skerlièova“. Táto veta mô�e u èitate¾a
navodzova� dojem, �e poslanci snáï mali s týmito
investiènými akciami problém. Nechcem vás za�a�o−
va� podrobnos�ami okolo rozpoètového procesu.
Napriek tomu, �e  v zmysle Zásad hospodárenia s
finanènými prostriedkami mestskej èasti pod¾a § 4
odsek 2 vypracúva koneènú verziu  rozpoètu staros−
ta, Ing. Peter Šramko  predlo�il na rokovanie
Miestneho zastupite¾stva 13. decembra 2005 poslan−
com MZ rozpoèet na rok 2006, ktorý bol absolútne
nepripravený. Po nieko¾kohodinovom rokovaní sa pri−
jal môj návrh, aby sa rozpoètom opätovne zaoberala
Finanèná komisia (FK) a následne Miestne zastupite¾−
stvo. Nako¾ko FK dòa 19. 12. 2005 v poslednom
adventnom tý�dni pred Vianocami nebola uznáša−
niaschopná, pripravil som ako predseda FK pozme−
òovací návrh k rozpoètu na mimoriadne zastupite¾−
stvo dòa 22. decembra 2005, ktorý obsahoval všetky
investièné akcie, ktorými sa pán Šramko prezentoval
v predchádzajúcom Lamaèanovi.
Pán Šramko na mimoriadne zastupite¾stvo 22.
decembra predlo�il návrh, ktorý okrem kanalizácie na
Kunerádskej ulici neobsahoval �iadne iné ním pre−
zentované projekty. Bola to skutoène dobrá vô¾a pos−
lancov, �e sme sa dva dni pred Štedrým veèerom zišli
a takmer po troch hodinách vecného rokovania sme
na mimoriadnom zastupite¾stve prijali rozpoèet na
rok 2006 tak, aby sa hneï mohli rozbehnú� práce na
investièných akciách. Len na ilustráciu − v Karlovej Vsi
poslanci odmietli rozpoèet a v „pohode“ rozpoètové−
ho provizória budú o òom rokova� a� vo februári.
Opätovne sme len dokázali, �e neplatí téza „o zlých
poslancoch a dobrom starostovi“ tak, ako sa to ve¾mi
zámerne a úèelovo podsúva niektorým obèanom
Lamaèa. Pán Šramko sa ve¾mi rád prezentuje prácou
poslancov MZ pri rozpoète, pri rôznych kultúrnych
podujatiach a podobne. Bolo by dobré, keby svoj
pravidelný priestor v Lamaèanovi venoval svojim akti−
vitám, ktoré on osobne urobil pre blaho obèanov
našej mestskej èasti. Mimochodom, rekonštrukcia
osvetlenia na Bakošovej a Studenohorskej ulici boli

tie� poslaneckou iniciatívou. Ve¾mi ma zarazilo aj
jeho konštatovanie, �e musel reagova� na môj rozho−
vor na základe po�iadavky Redakènej rady. Nie je to
pravda, Redakèná rada  dala  pánu Šramkovi priestor
na jeho reakciu v prípade, �e má záujem reagova�,
ale nikdy starostovi niè neprikazovala. Nu�, ako to
dopadlo, o tom ste sa mohli presvedèi� v novembro−
vom Lamaèanovi. Chcem len poveda�, �e môj príspe−
vok nebol uverejnený v plnom znení a je ve¾mi neob−
vyklé, ak hneï v tom istom novembrovom èísle pán
Šramko reagoval svojím príspevkom, ktorý bol,
mimochodom, takmer o 40 % rozsiahlejší ako moje
odpovede na otázky v rozhovore. Bolo by dobré,
keby o cenzúre nabudúce nehovoril v mno�nom èísle,
lebo bol to starosta, kto po�adoval „kontrolu
Lamaèana“.  
Dovolil som si na základe niektorých  tvrdení pána
Šramka v spomínanom Lamaèanovi è. 11 interpelo−
va�. Keï som sa ho napríklad pýtal, kedy presne v júli
zohnal na Magistráte peniaze na chodníky na
Vranèovièovej a preèo mimoriadne zastupite¾stvo
zvolal a� 8. septembra, starosta mi odpísal takúto
odpoveï, z ktorej vyberám: „za týmto úèelom som
nemal len jedno rokovanie a termín sa nedá tak urèi�,
ako keï padne z vesmíru meteorit na zem a seizmo−
grafi presne zachytia príslušnú sekundu, kedy sa to
stalo. Nemá význam popisova� vám priebeh rokovaní
a predklada� ich èasový harmonogram. Na to, aby
sme vec predlo�ili do zastupite¾stva, bolo treba pri−
pravi� aj spôsob realizácie a nechceli sme rieši� vec
len s niektorými poslancami, a preto sme zvolili ter−
mín mimo dovolenkového obdobia....“. 
Nu�, ak pán Šramko v tak vá�nej veci ako sú milióny
na chodníky na Vranèovièovej nevie termín, kedy to v
júli vybavil, tak preèo mi potom pán Šramko v odpo−
vedi zo 17. 8. 2005 píše „...na chodníky na
Vranèovièovej zháòam ïalšie peniaze, aby sa neuro−
bili len pod¾a projektu, t. j. polepi� nad prípojkami.“.
Asi som ve¾mi mladý na to, aby som rozumel niekto−
rým myšlienkovým pochodom pána Šramka. Najmä,
ak kvôli inej veci − zateplenie Miestneho úradu, ktorý
zaváòal klientelizmom, a preto ho  poslanci jedno−
znaène odmietli − sa nerozpakoval zvola� mimoriadne
zastupite¾stvo i cez dovolenky 22. júla 2005. 
Ka�dý èitate¾ nech si urobí sám úsudok o týchto
veciach, ktoré sa dejú v samospráve. Pova�ujem len
za skutoène nedôstojné, akým spôsobom reagoval v
predchádzajúcom èísle Lamaèana  pán Šramko a vyu−
�il priestor na svoju prezentáciu. 

Radoslav Olekšák

K úvodníku

Spoluobèania, podpisujme protesty a zabráòme stav−
be anténneho systému mobilnej telefónie na streche
paneláku na Studenohorskej ulici 38−40 blízko školy.
Obyvate¾ov  by zo strechy o�aroval tisíckrát silnejším
škodlivým �iarením, ako keby bol vystavaný v lese. Z
lesa by rovnako, ako aj zo strechy, dosvietil a� do
vzdialenosti 10 kilometrov. �iarivý tok antén prudko
klesá so vzdialenos�ou od
antén a ani v lese by
nesmeli antény �iari� sil−
nejšie, ako by �iarili zo
strechy  priamo do okien
obetí okolitých domov a
detí susednej školy −
nepretr�ite najmenej 20
rokov, 24 hodín denne.
Hovorí sa, �e aj slabšia,
ako  vyhláškou povolená
hladina  mikrovlnnej  vf
digitálnej prerušovanej
radiácie mobilnej telefónie,  mô�e štiepi� molekuly
DNA v mozgu a  poškodzova� bunky.  Rozpad DNA sa
spája s takými chorobami ako je Altzheimerova cho−
roba, Parkinsonova choroba a tie� rakovina. Lekári
hovoria aj o iných škodlivých úèinkoch, ako sú poru−
chy v správaní, nespavos�, zvýšená nervozita, nervo−

vé poškodenia, poškodenia plodu, šedý oèný zákal,
zmeny chémie v krvi, poškodená imunologická obra−
na, poruchy plodnosti  a mnohé iné choroby.  Mnohé
vedecké tímy lekárov dospeli k záverom, ktoré tieto
konštatovania potvrdzujú. 
Sme presvedèení, �e neodôvodnene silným vf �iare−
ním zhoršené �ivotné prostredie by spôsobilo,   �e

ka�dý z postihnutých bytov
by mohol strati�  z trhovej
hodnoty aj 20 %. Celkový
pokles trhovej ceny bytov
15 domov najviac  dotknu−
tých  Lamaèanov by bol
odhadom 150 miliónov Sk,
mo�né choroby a zisk kraj−
šej steny baráku za cenu
straty ceny jeho bytov 10
miliónov!  Veï kto by chcel
draho kúpi� byt  trvale o�a−
rovaný  silným  �iarením,  o

ktorom lekári (nie obchodníci)  hovoria, �e spôsobu−
je nevylieèite¾né choroby? 
Priatelia, antény ešte na streche nestoja, ešte sa dá
zabráni� oèividnému omylu. 

Daniel Valentoviè, poslanec MZ MÈ Lamaè 

Protest proti výstavbe škodlivého anténneho
systému v Lamaèi

Ve¾mi pozorne som si preèítal reakciu starostu
Lamaèa pána Petra Šramka v Lamaèanovi 1/2006
na môj príspevok uverejnený v Lamaèanovi
12/2005 a musím uzna�, �e opä� neopustil svoj
štýl, ktorý je tak  príznaèný pre celú, ako ju on sám
nazval, „kauzu“.
Mojím stanoviskom (za uverejnenie ïakujem
redakcii Lamaèana), som reagoval na ve¾mi svoj−
ské, a prakticky �iadnymi dôkazmi nepodlo�ené,
úvahy a tvrdenia starostu Lamaèa, uverejnené v
Bratislavských novinách, ktorých cie¾om bolo uro−
bi� ma zodpovedným za to, �e sa noví majitelia
nemô�u nas�ahova� do bytoviek na Heyrovského
ulici.  
Myslím, �e práve reakcia pána starostu v
Lamaèanovi 1/2006 dos� zrete¾ne vypovedá o tom,
ako a s akými faktami v rámci svojich príspevkov
narába. 
Ku konkrétnym faktom, teda k tomu, �e vedome
alebo nevedome práve on budúcim majite¾om
bytov zamlèal podstatné skutoènosti o pozemkoch
pod novými bytovkami, �e v Bratislavských novi−
nách uvádzal nièím nepodlo�ené tvrdenia, zavá−
dzajúce a nepravdivé termíny, sa pán starosta síce
nevyjadril, ale opä� sa pokúša hra� na city spolu−
obèanov. 
Je celkom mo�né, �e pán Šramko „dostal zopár
písomných pripomienok od tých, ktorí vidia vec
celkom inak ako ja“. Pokia¾ im poskytol také prav−
divé a presné informácie ako svojim spoluobèa−
nom na stránkach Bratislavských novín, verím, �e
mô�u by� nespokojní, ba a� rozhorèení. Znova
podotýkam, �e, na rozdiel od pána starostu, viem
ka�dé jedno slovo a tvrdenie, ktoré som uverejnil,
dolo�i� dokladmi príslušných úradov a súdov. 
Príspevok som nepísal preto, aby sa mi pán staros−
ta ospravedlnil, ale napísal som ho práve preto,
aby sa ospravedlnil tým, z ktorých on svojím kona−
ním urobil (ako ich sám nazval) rukojemníkov. 
A o tom vlastne celá „kauza“ je. 
Ak si pán starosta rovnako pozorne preèítal môj
príspevok ako ja jeho, musel by sa na stránkach
tak Lamaèana, ako aj Bratislavských novín, ospra−
vedlni� novým majite¾om bytov práve on a nevyzý−
va� k tomu mòa. 
P. S. Ja osobne novým majite¾om z úprimného
srdca �elám príjemné bývanie a zároveò takého
starostu, ktorý bude v�dy plne rešpektova� zákon
a kona� tak, aby zastupoval ich opodstatnené
práva.

Pavel Luèeniè

Najbli�šie zasadnutie Miestneho zastupi−
te¾stva sa uskutoèní dòa 28. marca 2006
(utorok) o 14.00 hod.v rokovacej miestnosti
na 1. poschodí Miestneho úradu na
Heyrovského ul. è. 2.

Najbli�ší termín pre Poslanecké dni:
pondelok dòa 27. februára 2006 od

16.00 do 17.00 hod.
Poslanci:
Ing. Daniel Valentoviè – predseda Komisie
verej. poriadku, �ivot. prostr. a bezpeènosti,
RNDr. Dušan Akantis – zástupca starostu,
èlen Miestnej rady.

Najbli�šie Poslanecké
dni a zasadnutie MZ

Oznamy MÚ

A o tom vlastne celá
"kauza" je...
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Osvojme si zásady civilnej obrany − èas� IV
Ukrytím sa rozumie ochrana osôb v ochranných
stavbách pred mo�nými následkami mimoriad−
nych udalostí. Za ochranné stavby sa pova�ujú
ochranné a úkrytové priestory všetkých kategórii a
typov a chránené pracoviská, ktoré slú�ia civilnej
ochrane.
Ukrytie obyvate¾stva sa zabezpeèuje v odolných
úkrytoch, plynotesných úkrytoch a jednoduchých
úkrytoch budovaných svojpomocou, diferencova−
ne pod¾a analýzy územia z h¾adiska mo�ných
mimoriadnych udalostí. Na zabezpeèenie ukrytia
obyvate¾stva sa vypracovávajú plány ukrytia oby−
vate¾stva, ktoré sú súèas�ou plánu ochrany.
Individuálna ochrana obyvate¾stva patrí z h¾adi−
ska jej úèelu medzi protiradiaèné, protichemické a
protibiologické opatrenia, ktoré sú urèené na zní−
�enie alebo vylúèenie následkov pôsobenia
nebezpeèných látok, ktoré svojimi vlastnos�ami
samostatne alebo v kombinácii mô�u spôsobi�
ohrozenie �ivota, zdravia alebo majetku.
Individuálna ochrana obyvate¾stva sa zabezpeèuje
prostriedkami individuálnej ochrany (ïalej len
„prostriedky“) a špeciálnymi prostriedkami indi−

viduálnej ochrany (ïalej len „špeciálne prostried−
ky“).  
Prostriedkami (PIO) sa rozumejú prostriedky na
ochranu dýchacích ciest a oèí proti úèinkom
nebezpeèných látok, najmä poèas vyhlásenia
brannej pohotovosti štátu. Špeciálnymi pros−
triedkami sa rozumejú prostriedky na ochranu
osôb proti konkrétnemu druhu nebezpeènej látky.
Pre úèely zabezpeèenia prostriedkov  je obyvate¾−
stvo rozdelené do štyroch vekových skupín:
• deti do 18 mesiacov,
• deti od 18 mesiacov do 6 rokov,
• školopovinné deti do 15 rokov,
• dospelí. 
K individuálnej ochrane zais�uje civilná ochrana
dostatoèný poèet prostriedkov individuálnej
ochrany  pre obyvate¾stvo. Prostriedky sú  ulo�e−
né v  skladoch a úlo�iskách, odkia¾ sú pri  mimo−
riadnych situáciách vydávané obyvate¾stvu  pod¾a
spracovaných  plánov.  PIO sú u právnických a
fyzických osôb skladované  pre ich zamestnancov
a osoby prevzaté do starostlivosti.

MÚ Lamaè

Osvojme si zásady civilnej obrany − èas� V
Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb,
zvierat, prípadne vecí  z urèitého územia.
Vykonáva sa  z dôvodu nevyhnutného èasového
obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území:
• krátkodobo s mo�ným návratom do 72 hodín,
• dlhodobo s mo�ným návratom po 72 hodi−

nách.
Obec riadi a zabezpeèuje evakuáciu prostredníc−
tvom evakuaènej komisie obce. Zriaïuje ju sta−
rosta obce, ktorý vymenúva a odvoláva jej èlenov
a schva¾uje jej štatút.
Obvodný úrad riadi a zabezpeèuje evakuáciu
prostredníctvom evakuaènej komisie obvodu.
Zriaïuje ju prednosta Obvodného úradu, ktorý
vymenúva a odvoláva predsedu, podpredsedu,
tajomníka, èlenov a schva¾uje jej štatút.
Krajský  úrad  riadi  a zabezpeèuje evakuáciu
prostredníctvom evakuaènej komisie kraja.
Zriaïuje ju prednosta Krajského úradu, ktorý
vymenúva a odvoláva predsedu, podpredsedu,
tajomníka, èlenov a schva¾uje jej štatút.
Pri mimoriadnej udalosti sa obyvate¾stvo o eva−
kuácii vyrozumieva po varovaní signálom
"VŠEOBECNÉ OHROZENIE", po vyhlásení mimo−
riadnej situácie prostredníctvom hromadných
informaèných prostriedkov.
Ka�dý evakuovaný si mô�e vzia� so sebou iba
obmedzené mno�stvo vecí na  zabezpeèenie
nevyhnutných �ivotných potrieb.
Po vyhlásení signálu " VŠEOBECNÉ OHROZENIE"
je potrebné:
• vyladi� rozhlasový prijímaè na stanicu

Slovensko 1 alebo televízny prijímaè na  stanicu

STV 1 − odvysielané budú základné  informácie a
pokyny, upozorni� susedov (starších, chorých,
invalidných) na  vzniknutú situáciu, prípadne
poskytnú� pomoc, zabali� osobné veci,

• vypnú� prístroje a spotrebièe, ktoré by bez dozo−
ru mohli by� nebezpeèné − zatvori� plynové a
vodovodné ventily, zabezpeèi� zvieratá, ktoré sa
nemô�u vzia�, dostatkom krmiva a vody,

• dvere a okná zatvori�, vypnú� klimatizaèné a ven−
tilaèné zariadenia, dostavi� sa do evakuaèného
zberného miesta (po 4 hodinách od vyhlásenia
evakuácie) a riadi� sa pokynmi evakuaèných
orgánov.

V prípade samovo¾nej evakuácie (neorganizova−
né opúš�anie ohrozeného priestoru) platia rovna−
ké odporúèania.
Evakuovaným sa odporúèa, aby si po vyhlásení
evakuácie vzali so sebou: osobné doklady, dôle−
�ité dokumenty, cennosti, peniaze (obèiansky pre−
ukaz,  vodièský preukaz,  technické osvedèenie o
motorovom vozidle, vkladné kni�ky, platobné
karty a pod.), osobné lieky a nevyhnutné zdravot−
nícke potreby, základné trvanlivé potraviny a
nápoje na 2−3 dni, predmety dennej potreby a
osobnej hygieny, vreckovú lampu, svieèku, zápal−
ky, prikrývku, spací vak, náhradnú osobnú bieli−
zeò, náhradný odev, obuv, nepremokavý pláš�,
ïalšie nevyhnutné osobné veci (pod¾a vlastného
uvá�enia).
Na všetkých objektoch, ako aj na jednotlivých
mestských èastiach, musia by� spracované plány
evakuácie v textovej aj grafickej  podobe.

MÚ Lamaè

Vá�ení spoluobèania,
v novembri 2005 sa konali vo¾by poslancov
a �upanov do vyšších územných celkov
(VÚC), ktoré máme ešte �ivo v pamäti. Úèas�
v týchto vo¾bách však bola znaène nízka, èo
je spôsobené aj tým, �e volièi zatia¾ nedispo−
nujú dostatkom informácií o rozsahu kom−
petencií VÚC. Touto cestou si vám dovo¾uje−
me sprostredkova� niektoré základné infor−
mácie o Bratislavskom samosprávnom
kraji (BSK).

Za predsedu (�upana) BSK bol v druhom –
decembrovom − kole volieb zvolený Vladimír
Bajan, ktorý sa úradu ujal 9. januára 2006.

Ako bolo uvedené
na oficiálnej inter−
netovej stránke
BSK, „cie¾om
novozvoleného
�upana je zlepše−
nie spolupráce s
hlavným mestom,
primátormi miest
a starostami obcí
B ra t i s l av ského
kraja, ako aj
výraznejšie zvidi−
te¾nenie èinnosti
B ra t i s l av ského
samosprávneho

kraja medzi obèanmi tohto regiónu. Ïalšími
prioritami Vladimíra Bajana je riešenie prob−
lémov v oblasti sociálnych slu�ieb, zdravot−
níctva, regionálnej dopravy a školstva.
Súèasne chce pokraèova� v nadviazaných
medzinárodných kontaktoch.“

Okresy BSK: Bratislava I, Bratislava II,
Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V,
Malacky, Pezinok, Senec.

BSK pôsobí v rámci Bratislavského kraja
v nasledujúcich oblastiach:
• cestovný ruch a cezhranièná spolupráca
• doprava
• kultúra
• priestorové plánovanie a GIS (geografic−

ké informaèné systémy)
• regionálny rozvoj
• sociálne slu�by
• školstvo
• zdravotníctvo a humánna farmácia

VÚC a ich kompetencie upravuje Zákon
o samospráve vyšších územných celkov
(Zákon o samosprávnych krajoch)
è. 302/2001 Z. z.

Všetky potrebné informácie o BSK, presnej
pôsobnosti jednotlivých jeho oddelení a
aktuality, vrátane informácií zo zasadnutí
Zastupite¾stva BSK, nájdete na internetovej
stránke: www.bratislavskykraj.sk.

K. Závodná

Základné informácie
o Bratislavskom
samosprávnom kraji

Pripravujem obed so zemiakmi, ale zemiaky nešú−
pem. Tak mi napadlo, �e o tom nieèo napíšem do
Lamaèana. Všimli ste si, �e èasto aj v luxusnej reštau−
rácii, lietadle, èi inde  (v zahranièí je to u� celkom
be�né) podávajú zemiaky v šupke? A veru robia ve¾mi
správne!  Myslím si, �e ak je zvyk �elezná koše¾a,
v stravovaní to platí stonásobne. Tak to robila moja
mama, stará mama, prastará mama… V nieèom
súhlasím, to dobré a správne si uchovávam, aj
mnohé dnes u� celkom neznáme a neobvyklé jedlá
s ob¾ubou varím. Ale predsa, poznatky o správnej
vý�ive dnes u� ve¾mi pokroèili. Len neviem, èi ich aj
dostatoène aplikujeme v našom stravovaní.  Z detstva
si spomínam na fantastickú chu� v rúre peèených
zemiakov v šupke (jedli sa s oškvarkami alebo len
s mas�ou a kyslou kapustou). Tam sa šupka jedla. Ale
varené alebo v zemiakovej polievke – to u� so šupkou
ani náhodou. No èo sme prasiatka? 
Dnes, keï to¾ko ¾udí zomiera na rakovinu, sa ve¾a
hovorí a píše o tom, v èom je príèina tohto ochore−
nia. Medziiným sa èasto hovorí o tzv. vo¾ných radiká−

loch, ktoré mô�u iniciova� rakovinu. Proti týmto che−
mickým látkam sa mo�no úèinne bráni� antioxidan−
tmi, ktoré doká�u pohlcova� vo¾né radikály. A práve
tieto látky sa hojne nachádzajú v povrchových vrst−
vách – poko�ke − ovocia a zeleniny aj zemiakov. Èo
všetko musí obsahova� zemiaková šupka, ko¾ko
ochranných látok, ak doká�e uchováva� neporušené
zemiaky celé mesiace! A my práve túto cennú èas�
zemiakov vyhadzujeme. Je pravda, �e v zemiakovom
pyré by sa šupky asi dobre nevynímali, ale všetky
ostatné jedlá mô�eme robi� z neošúpaných zemia−
kov. Staèí ich vydrhnú� kefkou v teplej vode a doèis−
ti� od kazov. Viete ko¾ko sa tým ušetrí práce? Ale to
nie je hlavné. Hlavné je, �e tým pomô�eme nášmu
telu, lebo mu dodávame plnohodnotnejšiu potravu.
V našej rodine si u� všetci zvykli, �e sa zemiaky do
akéhoko¾vek jedla nešúpu, len umývajú. A vôbec
nikomu to nevadí.
(Autorka èlánku je in�inierka potravinárskej chémie.)

Cecília Danišová

Recepty a rady pre šikovné ruky − Zemiaky v šupke

Vladimír Bajan
predseda BSK
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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

RIADKOVÁ INZERCIA − 02/06
Detské súkromné zariadenie rodinného typu
v DÚBRAVKE prijme od 2. januára 2006 deti

zdravé, ale i èiastoène pohybovo
zaostávajúce vo veku od 1,5 do 6 rokov.

Informácie: 0905 281 606; skolka@vnet.sk
MASÁ�E, tel. 0905 458 732, www.maser.szm.sk
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DDREVENÉ EUROOKNÁ REVENÉ EUROOKNÁ 
VVCHODOVÉ DVERECHODOVÉ DVERE

•Eurohranol: smrek, meranti, dubsmrek, meranti, dub
•kovanie: MACO (celoobvodové)MACO (celoobvodové)

Záruka dobrej ceny a kvalityZáruka dobrej ceny a kvality                 Predaj aj na splátkyPredaj aj na splátky

EŠTE STÁLE MIMORIADNE CENY

P.G. EURO, Nejedlého 51, 841 02 Bratislava - Dúbravka P.G. EURO, Nejedlého 51, 841 02 Bratislava - Dúbravka (konečná električiek - Sklotel)(konečná električiek - Sklotel), 
Tel./Fax: 02/6446 2593, 0903/228 440Tel./Fax: 02/6446 2593, 0903/228 440
P.G. EURO, Nejedlého 51, 841 02 Bratislava - Dúbravka P.G. EURO, Nejedlého 51, 841 02 Bratislava - Dúbravka (konečná električiek - Sklotel)(konečná električiek - Sklotel), , 
Tel./Fax: 02/6446 2593, 0903/228 440Tel./Fax: 02/6446 2593, 0903/228 440

IINTERIÉROVÉ NTERIÉROVÉ 
DVEREDVERE

••možné prevedenie možné prevedenie 
- dyha, laminát a fólia- dyha, laminát a fólia

Výroba hliníkových PARAPIET
AL plech 1 mm, biela a hnedá farba

Kopírovanie èb aj farebné
hrebeòová väzba • laminovanie

faxovanie • hlavièkové papiere
vizitky • grafické práce • DTP

ofsetová a digitálna tlaè
poèítaèe: predaj, servis, výkup

poèítaèová literatúra
a ve¾a iného... všetko v Lamaèi

Zberòa inzercie do Bratislavska a Lamaèana.

nové -> I N T E R N E T
pre zákazn íkov zadarmo!

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

Inzerujte v Lamačanovi
podporíte rozvoj nášho mesačníka
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