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Apríl je poznačený slávením Veľkej noci. 
Sviatky, ktoré minulá doba chcela premeniť na 
Sviatky jari. Tak, či onak je to oslava víťazstva života 
nad smrťou. Sviatky sa pripravovali počas celého 
obdobia pôstu a vyvrcholili veľkým týždňom, ktorý 
mal svoje presné pravidlá. Dni boli pomenované 
podľa príslušných rituálov a boli aj prísne zachováva-
né. Svoj rituál mali aj rôzne zvyky pred veľkým týž-
dňom. Na smrtnú nedeľu sa vynášala Morena, táto 
nedeľa bola pred kvetnou nedeľou v cirkevnej hierar-
chii označená ako piata pôstna nedeľa. V tomto roku 
pripadá na druhého apríla. Morena znázorňovala 
smrť, ako symbol odchodu zimy a jej spálenie malo 
priniesť nádej na nový život. V roku 1366 bola táto 
obyčaj zakázaná, ale platnosť tohoto zákazu bola 
zrejme nulová, lebo s týmto zvykom sa stretávame 
počas celých stáročí až po dnešok. Po smrtnej nedeli 
nasledovala kvetná 
nedeľa. Mala dvoja-
kú symboliku, čisto 
kresťanskú, ktorá je 
označená za nedeľu 
utrpenia Pána,  jeho 
príprava na obetu 
za hriechy ľudstva a 
vzkriesenie. Druhou 
symbolikou bolo 
vítanie nádeje spo-
jené s kresťanskou 
myšlienkou vzkrie-
senia a nádeje na 
večný život. V túto 
nedeľu sa ešte v dvadsiatom storočí v Lamači 
nosilo ,,letečko“. Dievčence v krojoch niesli stuž-
kami a vyfúknutými vajíčkami ozdobený konárik 
a spievali pieseň, ktorú nám zachovala pani Zita 
Škovierová, etnografka. Táto ju získala od pani 
Kataríny Královičovej z Lamača.

Pieseň sa nazývala „Bucte vy babičky veselé„, 
uvádzam ju v originálnom znení, ako bola uverejne-
ná v „ Záhorskej Bratislave „. 

,,Bucte vy babičky veselé, uš vám to letečko 
neseme. Pjekné zelené rozmajrínové. Sedzí pani v 
koši a pán sa jí prosí, dajte nám vajíčko lebo dvje 
už vám to maličko ubude.“ Druhá pieseň mala 
náboženský charakter. ,, Už sa hori zeleňajú, mod-

rím kvítem prekvitajú, šla Márija šlapajíci, svého 
sina hledajíci, ešte sme ho nevidzeli, jak ve štvrtek 
pri večeri, on nám dával a rozdával, svú svatú krev 
pit nám dával, nate pite, nate jecte a múj príklad 
zachovajte.“  Pravidelne sa konali krížové cesty a 
chodilo sa aj na púť do Marianky. Na kvetnú nedeľu 
sa zvykli nosiť do kostola vŕbové vetvičky v Lamači 
nazývané kočátka, ktoré sa potom doniesli domov a 
dávali sa za sväté obrázky, aby bol dom ochránený 
pred búrkou a urieknutím. Cez veľký týždeň sa jedli 
aj tradičné jedlá. V pondelok zemiaková biela poliev-
ka. V utorok rezance s makom, alebo orechami, v 
stredu fazuľová polievka, vo štvrtok špenát, alebo 
šťavel, v piatok bol prísny pôst, zvyčajne sa jedol 
iba chlieb a káva samozrejme nie zrnková ale melta, 
alebo len planá fazuľovica, bez zápražky. Na Veľký 
piatok sa nepracovalo, verilo sa, že taká práca by 

nebola požehnaná a vyšla 
by navnivoč.

Na bielu sobotu sa 
upratal cintorín a spálili sa 
všetky staré vence a smeti. 
Poobede sa zasa začínala 
príprava na vzkriesenie. V 
modernej dobe sa jedla 
šunka a vajíčka po prícho-
de z kostola, ale v minu-
losti sa tieto jedlá šunka, 
vajíčka, chren,  soľ a koláč, 
nosili posvätiť do kostola 
v nedeľu a potom sa aj 
jedli. Vo Veľký piatok sa 

po ukrižovaní Krista o tretej zaviazali zvony a tieto 
sa prvý raz ozvali až na bielu sobotu, keď sa odbavil 
obrad vzkriesenia, dovtedy chlapci po dedine nosili 
rapkáče a rapkali nimi. Zvláštny bol už zabudnutý 
zvyk posledného vajíčka z neseného pred vzkriese-
ním, dodržiavaný ešte v 19. storočí, gazdiná si ho 
schovala a dala ho do jedla tak, aby z neho jedli 
všetci, aby sa všetci držali spolu a doma. 

Nech už akokoľvek pripomíname sviatky 
Veľkej noci, ktoré majú svoju stáročnú tradíciu, 
treba si uvedomiť ich historickú hodnotu nádeje 
vzkriesenia, obnovovania života, jeho nepretržitý tok 
a morálne posolstvo.

Gabriela Škorvanková, historička 

K veľkonočnému menu
K údenému, ktoré asi v žiadnej rodine na Veľkú noc 
nechýba je veľmi dobrou prílohou veľkonočná hrud-
ka. Na východnom Slovensku je bežná, tu na západe 
neviem či až tak obvyklá, ale je veľmi chutná a dobrá. 
Tu je recept. Do 1 litra mlieka rozbijeme 10 celých vajec, 
pridáme soľ, mleté čierne a nové korenie (môžeme 
pridať aj bylinky) a dobre rozmiešame. Za stáleho mie-
šania privedieme do varu. Vaječnú zrazeninu odcedíme 
cez utierku a batôžtek necháme odkvapkať. Pevnú 
hrudku schladíme, krájame na tenké rezy a podávame 
spolu so šľahačkovým chrenom k varenej šunke.

Vyberáme z obsahu
 Investičné zámery v roku 2006 (str. 3) 
 Odvoz veľkoobjemového odpadu (str. 3)
 Od mníšky po zaľúbenú kráľovnú (str. 5)

Poslanci, na slovíčko...
Ing. Ľudovít Lučenič
Poslanec Miestneho zastu-
piteľstva, člen Miestnej 
rady, predseda Komisie 
výstavby, územného roz-
voja a regionálnej politiky, 
člen Komisie financií a hos-
podárskej stratégie.

Ing. Jaroslav Mrva
poslanec za SDĽ, člen 
Miestnej rady, člen Komisie 
financií a hosp. stratégie, 
riaditeľ ekonomickej sek-
cie ZMOS, ženatý, dvaja 
synovia
kontakt: mrva@zmos.sk,
alebo 0903 125 560

Lamačan: Býva sa tu po uplynulom volebnom obdo-
bí lepšie? Lučenič: Či sa býva lepšie je veľmi relatívny 
pojem, niekomu možno áno, niekomu možno nie. V kaž-
dom prípade nás tu býva viacej, čo bolo jedným z kritérií pri 
rozhodovaní o stavebných bytových investíciách. V každom 
prípade toto je jediná cesta ako zabezpečiť aby Lamač 
nezostarol, aby tu bolo viacej mladých a hlavne detí, ktoré 
môžu napĺňať naše predškolské a školské zariadenia. Bez 
týchto podmienok by sme len veľmi ťažko mohli utiahnuť 
financovanie týchto zariadení, lebo jednoducho platí – čím 
viacej žiakov, tým viacej peňazí z prerozdeľovania od štátu. 

Lamačan: Ako sa počas volebného obdobia zmenila 
tvár Lamača z pohľadu územného plánovanie, výstavby 
a regionálneho rozvoja? Lučenič: V prvom rade je potreb-
né povedať, že hlavný zámer, ktorý som mal, keď som 
kandidoval na poslanca, bolo vypracovanie územnej štúdie 
Nový Lamač (Zečák a okolie). Tento zámer bol dotiahnutý 
do konca záverom minulého roku tým, že bol schválený 
mestským zastupiteľstvom Bratislavy. Nebolo to jednodu-
ché, ale zvládli sme to. Keď si niekto myslí, že môžeme byť 
spokojní s tým čo sme dosiahli, tak je na veľkom omyle. 
Pred nami stojí oveľa náročnejšia a dôležitejšia etapa a to 
samotná realizácia tohto zámeru. Je potrebné spracovať 
ďalšiu postupnosť krokov. V prvom rade je potrebné vypra-
covať projekty na komunikáciu C1, čo je hlavná magistrála, 
ktorá povedie týmto územím spolu s inžinierskymi sieťami. 
Toto je krok, bez ktorého sa nedá pokračovať. Ako vidíte, 
pred nami alebo aspoň pred tými, ktorí prídu po nás, 
stojí ešte veľa, veľa práce aby ten náš kopec bol konečne 
zmysluplne využitý.

Lamačan: Vypracovaním projektov revitalizácie 
Malokarpatského nám. poverilo MZ vysokoškolákov. 
V súčasnosti sa na nákupnom stredisku finišuje s 
bytovou výstavbou. Viete povedať, kedy sa rozbehnú 
rekonštrukčné práce námestia a čo by sa na ňom malo 
zmeniť? Lučenič: Najskôr je potrebné zorganizovať verejnú 
súťaž obstarania architektonickej štúdie na toto územie, 
ktoré podľa prísľubov miestneho úradu by malo byť ukon-
čené do 30. júna tohto roku. A čo by sa malo zmeniť? To 
nechajme na vyhodnotenie tejto súťaže. Sám som zvedavý 
na návrhy od jednotlivých súťažiacich a hlavne na nové a 
nezaťažené pohľady na toto námestie. Rekonštrukčné práce 
môžu začať po vyhodnotení verejnej diskusie a nájdení 
vhodného spoluinvestora.      (pokračovanie na 2. strane) 
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Netreba ho špeciálne 
predstavovať. Znamená 
presne to, čo napríklad 
Karol Polák v umení 
komentovania športových 
podujatí. Vo svojej branži 
je jednoducho špička. 
Denno - denne sa nám 
prihovára z televíznej 
obrazovky. Dokáže na nás 
zapôsobiť až tak, že sme 

kvôli nemu dokonca ochotní si pred odchodom do 
práce, či školy prezliecť šaty. 

Reč je o uznávanom meteorológovi - Lamačanovi 
Jozefovi Iľkovi, ktorý medzi nami býva už tridsať rokov. 

Ako ste sa dostali do Lamača? V čase, keď som sa 
sťahoval zo Zvolena do Bratislavy bežala výstavba bytov práve 
v Lamači a tu som získal družstevný byt na Bakošovej ulici.

Vaši susedia zrejme nemusia pozerať predpovede 
počasia, keď majú v dome meteorológa. Obliekajú sa 
podľa Vás? Na otázky týkajúce sa počasia rád odpoviem 
nielen pri stretnutí so susedmi ale aj s mne neznámymi 
ľuďmi. Nemyslím si, že nepozerajú predpovede počasia v 

médiach a už vôbec nie, že sa podľa toho aj obliekajú.
V Lamači bývate už dlho. Je Vám tu teplo? Je tu 

oveľa teplejšie ako vo Zvolene aj napriek častejšiemu 
nepríjemnému vetru.

Lamač sa vyznačuje v porovnaní s centrom Bratislavy 
odlišnou klímou. Keď je v meste slnečno, stáva sa že u 
nás prší, viac fúka a aj teplota je neraz o pár stupňov 
nižšia. Môžete vysvetliť prečo? Bratislavu orograficky 
s časti rozdeľuje hrebeň Malých Karpát a s tým súvisia 
aj  občasné rozdiely v počasí. Nedá sa však povedať, že 
záhorská časť mesta, ku ktorej patrí aj Lamač má častejšie 
horšie počasie ako na východ od Malých Karpát.

Miestna klíma Vám asi vyhovuje, keď ste sa 
nerozhodli pre zmenu a zostali Lamačanom, alebo ste 
na to mali iné dôvody? Kvôli miestnej Lamačskej klíme 
určite nemám dôvod na zmeny. V dlhodobom priemere 
sa táto klíma nijako podstatne nelíši od tej v ostatných 
častiach mesta.

Čo máte na Lamači rád? Sídlisko v Lamači na mňa 
vždy pôsobilo útulným dojmom – je tu určitá oddelenosť 
od ostatných častí Bratislavy. Oceňujem tiež blízkosť lesa a 
ďaleký výhľad do Záhorskej nížiny.

(pokračovanie na 2. strane)

Meteorológ z Bakošovej ulice
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(„Poslanci na slovíčko“ pokračovanie) Lamačan: Ako 
ďaleko sa dostala MČ v žiadosti o zmenu katastrálnych 
hraníc Lamača? Údajne by to mohlo priniesť peniaze 
do obecnej kasy… Lučenič: Nechali sme spracovať právnu 
analýzu, ktorá potvrdila, že cesta k zmene katastrálnych 
hraníc je veľmi zložitá a komplikovaná. Je možná cesta 
dohodou, ale s nami sa nechce nikto dohodnúť. Potom 
je druhá cesta – súdna, ale tá je dosť drahá a s neistým 
koncom. Naše kompetencie sú oklieštené tým, že Lamač 
nie je samostatná obec ale len MČ, čo nás pred zákonom 
dosť znevýhodňuje.

Lamačan: Lamačské kúpalisko zaujíma asi všetkých. 
Otvorí konečne tohto roku svoje brány? Lučenič: Túto 
otázku je potrebné nasmerovať na Magistrát hl. m., lebo 
jemu patrí toto naše kúpalisko. Z našej strany sme poskytli 
všetku súčinnosť, aby sme naň opäť mohli chodiť, tak ako 
sme na to boli zvyknutí od detstva.

Lamačan: Čo z volebného programu a iných rea-
lizovaných úloh nedopadlo podľa vás v prospech 
Lamačanov, alebo to nezodpovedá vašim predstavám? 
Lučenič: Viete, toto je problematika na samostatný rozho-
vor. Nedá sa jednou vetou odpovedať na problémy, ktoré 
nás trápia, ako je napr. nehorázne zvyšovanie poplatkov 
na našom cintoríne, rozvoj investičných aktivít v našom 
katastri za diaľnicou a s tým spojené ponúkanie smiešnych 
zmlúv na odpredaj pozemkov, samotná investičná výstavba 
je zdrojom večných konfliktov o ktorých je potrebné disku-
tovať, ochrana majetku a zdravia našich občanov, centralis-
tické snahy Magistrátu na úkor rozhodovacích právomocí 
mestských častí a to hlavne v oblasti určovania miestnych 
daní atď. O týchto a ďalších problémoch, ktoré nás trápia 
by sa dalo ešte veľa hovoriť.

Lamačan: Volebný rok má byť vizitkou dosluhujúcich 
poslancov. Podarilo sa Vám v rozpočte na tento rok 
niečo usporiť? Mrva: Áno podarilo sa usporiť finančné 
prostriedky, čo umožní uskutočniť viaceré investičné a roz-
vojové zámery v Lamači aj v roku 2006. Na tento účel roz-
hodlo MZ uvoľniť všetky naakumulované zdroje z minulých 
rokov vrátane zostatku naakumulovaných peňazí na účte 
tepelného hospodárstva, s čím som osobne nesúhlasil. Na 
rok 2006 je v rozpočte Lamača plánovaných na investičné 
aktivity viac ako 22 mil. Sk

Lamačan: Aké nás čakajú investičné zámery? Mrva: 
V roku 2006 by sa malo realizovať 9 investičných aktivít zo 
zdrojov mestskej časti. Finančne najnáročnejšie sú ukonče-
nie zateplenia školských budov, rekonštrukcia komunikácie 
na Zhorínskej a časti Borinskej ulice, dokončenie chodníkov 

na Vrančovičovej, kanalizácia na Kunerádskej a Povozníckej, 
rekonštrukcia pešej lávky ponad železnicu, revitalizácia 
Lamačského potoka a realizovanie stavieb v rámci kon-
cepcie rozvoja telovýchovy a športu ako je napr. výstavba 
šatní na futbalovom ihrisku. Okrem realizácie stavieb sú 
v rozpočte vyčlenené aj finančné prostriedky na prípravu 
štyroch projektových dokumentácií v objeme viac ako l mil. 
Sk. Verím, že magistrát hl. m. BA zabezpečí v roku 2006 aj 
začatie prác na rekonštrukcii lamačského kúpaliska. 

Lamačan: Môžete stručne zhrnúť hospodárenie 
obce? Mrva: Z pohľadu roku 2006 považujem vývoj hos-
podárenia MČ za priaznivý. Výdavky by mali v roku 2006 
prekročiť objem 60 mil. Sk. Je to najväčší objem výdavkov 
realizovaný z rozpočtu za uplynulé roky. Viac ako 37% 
týchto výdavkov je plánovaných na investičné zámery, čo v 
súčasných podmienkach hospodárenia obcí už nie je bež-
ným javom. Už toto zastupiteľstvo by však pri príprave troj-
ročného rozpočtu na roky 2007–2009, čo je nová povinnosť 
obcí, malo venovať zvýšenú pozornosť tvorbe kapitálových 
príjmov určených na investičné aktivity. 

Lamačan: Čo považujete z uplynulých rokov za 
najlepší projekt v našej MČ? Mrva: Z projektov, ktoré 
majú strategický charakter za také považujem projekt 
„Nový Lamač“ a Koncepciu rozvoja telovýchovy a športu. 
Pozornosť si však zasluhujú aj realizované projekty v oblasti 
údržby zelene v Lamači.

Lamačan: Pracovne sa často stretávate so 
zástupcami z iných miest a obcí. Ako by pocho-
dil by Lamač v porovnaní s obcami podobnej 
veľkosti? Mohli poslanci a starosta urobiť viac? 
Mrva: Vždy sa dá dokázať viac. Najväčšia šanca je vtedy, 
ak sa v meste alebo obci podarí dosiahnuť spoločný postup 
starostu, poslancov a zamestnancov úradu v záujme rozvo-
ja obce. Ideálne je, ak je tento postup podporený aktivitou 
občanov. V mnohých obciach a mestách takých súlad 
vôbec nie je. Rád konštatujem, že v Lamači sa práve vďaka 
spoločnému záujmu, ktorý citlivo koordinoval starosta, 
podarili viaceré veci. 

Lamačan: Zostanú po vás nesplnené sľuby? 
Mrva: Verím, že také nebudú. 

Lamačan: Dočkajú sa starolamačania niekedy 
kanalizácie? Mrva: Výstavba kanalizácie v Lamači a 
postupné odkanalizovanie všetkých ulíc je nielen v tomto 
ale aj v predchádzajúcich MZ jednou z rozhodujúcich prio-
rít. Očakávam, že tomu bude tak aj naďalej. Jej realizácia je 
však obmedzená finančnými možnosťami. 
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(„Meteorológ z Lamača“ pokračovanie) Prežili ste v Lamači 
veľa času, mohli ste sledovať jeho meniacu sa tvár. Čo 
sa tu za tie roky vo Vašich očiach zmenilo? Pred 30 rokmi 
tu napríklad nebolo toľko dospelých stromov ako teraz, 
ale roky pribudli aj mnohým obyvateľom. Je to prirodzené, 
čas nemožno zastaviť. 
Služby sú podľa mňa 
primerané súčasným 
podmienkam a TESCO 
je aj podľa názvu naše 
a zlepšilo situáciu 
výrazne.

Keby ste mali moc 
niečo u nás zmeniť, čo 
by to bolo? Sídlisko, 
ktoré som nazval 
útulným by som prestal 
zahusťovať obytnými 
domami, radšej by 
som zlepšil možnosti 
parkovania aj s údržbou počas zimných mesiacov.

Trávite tu zrejme svoj voľný čas. Máte obľúbené 
miesta, ktoré by ste odporúčili aj ostatným? Voľný čas 
netrávim len v Lamači. Ale ak, tak je to napríklad prechádzka 
cez les smerom na Kačín.

Získali ste množstvo ocenení. Ako si užíva uznávaný 
meteorológ dôchodok? Odchod do dôchodku príliš 
nezredukoval moje aktivity a nepovažujem ho za “zaslúžený 
odpočinok”. Mám rád svoju profesiu a najmä to, že v epoche 
globálneho otepľovania žijeme s počasím novej generácie. 
Som rád ak pomôžem tým, ktorí moje informácie využijú.

Od jari je už len na skok k letu. Najteplejsie ročné 
obdobie nám akosi nevychádza. Musíme si na to 
zvyknúť, alebo si ešte užijeme teplé letá tak ako kedysi? 
V posledných rokoch boli letné mesiace v Bratislave a teda 
aj v Lamači oveľa častejšie teplotne nadpriemerné ako v 
minulosti. Podľa mojich skúsenosti za teplé leto považujú 
mnohí len také s teplotami okolo 30 stupňov, ale dlhodobý 
normál napríklad pre júl je len necelých 27 stupňov.

Presnosť predpovedí vám vyniesla aj ocenenie v 
medzinárodnej  internetovej súťaži. Spomeniete si ale z 
praxe na predpoveď, ktorou ste  prestrelili, tak že ste sa 
na tom možno aj sám zabavili? Samotné slovo predpoveď 
znamená nezhodu so skutočnosťou. Predpovedí som urobil 
veľa – boli úspešné alebo menej úspešné – neevidujem, 
ktoré boli aké.

Ktoré ročné obdobie vám vyhovuje najviac a prečo? 
Oveľa radšej mám teplý polrok. Cez deň je viac tepla ale aj 
svetla a je príjemnejší pobyt na čerstvom vzduchu. Teraz sa 
teším na začiatok mojej 41. letnej tenisovej sezóny.

Aké počasie by ste priali do budúcna Lamačanom? 
Všetkým Lamačanom prajem veľa slnka nielen na oblohe 
ale aj v duši.

Ďakujem za rozhovor -mc-

Kino LAMAČ

sobota 22. 4. 2006, 
predstavenia: 18 a 20 h.,

ZLOMENÉ KVETY

komédia USA - FRA
vstupné: 59,- Sk

Inzerujte v Lamačanovi

 Jednou z najdôležitejších udalostí školy je každoročne 
zápis do prvého ročníka. Tento rok sme zapísali  45 budúcich 
prváčikov, piati majú odklad  a tak by nám malo v septembri 
nastúpiť 40 prváčikov. Ak sa počet nezmení, otvoríme dve 
prvé triedy. Kolektív pedagógov a vychovávateliek vytvoril na 
zápise príjemnú atmosféru. Panie učiteľky s budúcimi prvákmi 
urobili krátky pohovor, aby zistili ich pripravenosť na školu. 
Všetky skonštatovali, že na zápise boli šikovné deti a už teraz 
sa na ne tešíme. Budúcim prvákom ponúkame hlavne príjemnú 
atmosféru školy,  nižší počet žiakov v triede, vyučovanie 
anglického jazyka a informatiky, prácu v záujmových krúžkoch, 
možnosť zapísania do Školského klubu detí.
 Balíky zo zahraničia - Naďalej súťažíme v projekte 
organizovanom Komunitnou nadáciou “Poďme spolu,  
podporíme našu školu“. Vo februári sme obsadili prvé miesto 
a získali sme tak finančnú odmenu 15 tisíc Sk. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nám pomohli. 
 Celá škola žije projektom Comenius 1. Prichádzajú balíky 
z jednotlivých krajín. Žiaci prostredníctvom CD alebo DVD 
nahrávok sa dozvedia veľa o školách, ktoré sú zapojené do 
projektu a môžu porovnať naše podmienky s ich. Už sme 
dostali balík z Nemecka, Nórska a Fínska. V posledných dňoch 
prišiel balík z Anglicka a zo Švédska. Každá krajina pošle darček 
pre všetky ostatné krajiny a pridá hračku zvieratka, ktoré je 
typické pre krajinu. Darčeky vystavíme na nástenke. „Tento 
projekt je realizovaný s podporou Európskeho spoločenstva v 
rámci projektu SOCRATES.“
 V posledných dňoch sme v spolupráci s Miestnym úradom 
a pánom starostom listom oslovili rodičov žiakov základnej a 

materskej školy, ako aj  všetkých Lamačanov, aby darovali 2% 
zo svojich odvedených daní nášmu občianskemu združeniu 
„Pomoc školstvu v Lamači“. Chcem sa poďakovať všetkým, 
ktorí tak urobili. Určite ste pomohli dobrej veci. 
 Patríme k najlepším - So žiakmi sme za posledné 
obdobie získali hodnotné ocenenia v súťažiach: 1.miesto v 
OK geografickej olympiády získal Pavol Fillo, 4.miesto v OK 
matematickej olympiády získala Ivana Kotlárová, 2. miesto 
v OK vyvíjanej dievčat, 18 tisíc vyhrala pre školu Simona 
Kočišová v televíznej súťaži Superkvíz Junior a ďalší, ktorí boli 
úspešní riešitelia olympiád a korešpondenčného seminára 
z environmentálnej výchovy. Máme úspešných žiakov aj 
mimo školy, ktorých musím pochváliť a to Ivana Frátriča za 
3.miesto v medzinárodnej plaveckej súťaži v Maďarsku a 
Soňu Berníkovú za štvrté miesto na majstrovstvách Slovenska 
v obrovskom slalome. Všetkým gratulujem a držím palce do 
budúcnosti. 
 Zápis škôlkarov - Rada by som touto cestou 
pripomenula, že zápis do materskej školy trvá do 31. marca 
2006. Prosím, aby ste si vyzdvihli  prihlášky v Materskej škole 
na Heyrovského ulici a tam ich aj odovzdali. Zapísať môžete 
dieťa aj neskôr, ale nieje isté, či bude v budúcom školskom 
roku prijaté. Uprednostňované sú deti v predškolskom veku, 
deti zamestnaných matiek a podľa dátumu odovzdania 
prihlášky. 
 Na záver Vás všetkých pozývame na tradičné Veľkonočné 
tvorivé dielne, ktoré sa budú konať 11. apríla v základnej 
škole. Tešíme sa na Vás.

Alena Petáková, riaditeľka školy

V septembri otvoríme dve nové  triedy
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Škôlkari zamávali zime
Nekonečná tohtoročná zima prináša starosti, ale 
aj radosti. A to najmä deťom - škôlkarom. Snehu 
si  tejto zimy užili dosť a tešili sa na rozlúčku s ňou. 
Naplánovali si preto veselú zábavu so snehuliakmi. 

Pred plánovaným dňom stavania snehuliakov nám 
slniečko a dážď, ale  sneh roztopil. Šikovným škôlká-
rom to však nevadilo. Snehuliaková zábava sa totiž  
presunula priamo do budovy materskej školy. Prišli 

aj rodičia, ktorí pomohli zhotoviť snehuliačikov z pa-
piera a vaty. Ukázali pani zime, že už snehu bolo dosť 
a  chceme privítať  JAR!

Lamač sa nedávno zaradil na mapu oblastí podo-
zrivých z výskytu vírusu H5N1 známeho ako vtá-
čia chrípka. V nedeľu 19. marca sa v areáli Miest-
neho úradu na Heyrovského 2 našiel uhynutý  
drozd, ktorý patrí k ri-
zikovým druhom pri 
tejto nákaze. Nález 
mnohým Lamačanom 
vyrazil dych. Zasaho-
vať museli inšpektori 
regionálnej veteri-
nárnej a potravinovej 
správy. Na miesto boli  
privolaní telefonátom 
na bezplatnú protiná-
kazovú linku (0800 127 
127), ktorú zriadilo Mi-
nisterstvo pôdohospodárstva. K miestnemu úradu 

dorazili približne po dvoch hodinách. Drozd putoval 
na expertízu. Lamačania si však môžu vydýchnuť. 
Ku Gabčíkovu, a areálu Slovnaftu, kde sa našli na-
kazení operenci: potápač biely a sokol sťahovavý 

sa našťastie nezaradíme. ,,Do 
21.3.2006 do 13.00 nemáme 
hlásené žiadne nové podozrenie 
na výskyt vtáčej chrípky", upo-
kojil Lamačanov Martin Chudý 
vedúci kancelárie ústredného 
riaditeľa Štátnej veterinárnej a  
potravinovej správy SR s komen-
tárom, že o pozitívnom náleze 
by už verejnosť dávno vedela. 
Z celej SR bolo do 20.marca 
tohto roka vyšetrených 1214 
voľne žijúcich vtákov, z toho 160  

drozdov - ani jeden nebol pozitívny. - mca -

Príďte medzi nás!
Materská škola plná hračiek, veselých hier, spe-
vu, kreslenia, maľovania, cvičenia a dravého 
pohybu čaká na 3 - 6  ročné deti, ktoré chcú 
nájsť nových kamarátov. Naša materská škola 
prešla viacerými vylepšeniami.Rekonštrukciou 
umývariek a WC vytvára estetické a pôsobivé 
prostredie školy. Aktívne a odborne vzdelané 
panie učiteľky vedú výchovno – vzdelávacie čin-
nosti detí k zdravému rastu a rozvoju detskej 
osobnosti. Deťom poskytujeme výchovno – 
vzdelávací program predškolskej výchovy, ale aj 
nadštandardné aktivity pre deti: anglický jazyk, 
tanečný krúžok, hru na zobcovú flautu a ďalšie 
tvorivé činnosti. V priebehu roka deti absolvujú 
divadlo, korčuľovanie, plávanie, karneval, výlet, 
turistiku, šarkaniádu, vítanie jari, tvorivé dielne, 
večierky , šport, MDD, rozlúčku s MŠ, školu v 
prírode a iné činnosti rozvíjajúce detskú osob-
nosť. Naša MŠ plní ciele projektu „ Zdravá ško-
la“. Príďte medzi nás. V našej Materskej škole na 
Heyrovského 2 ste vítaní. 

DERATIZÁCIA
 Miestny úrad MČ BA–Lamač, Referát život-
ného prostredia, oznamuje, že v mesiaci APRÍL 2006 
bude vykonaná celoplošná preventívna a ochranná  
DERATIZÁCIA verejných priestranstiev a budov 
v jej správe v zmysle VZN hl. m. SR Bratislava č. 
10/2002 o celoplošnej deratizácii na území hl. m. 
SR Bratislavy.
 Týmto žiadame aj vlastníkov rodinných 
domov o zabezpečenie deratizácie na nehnu-
teľnostiach v ich vlastníctve.

Seniori, začínajú zájazdy!
 Naši milí lamačskí seniori, dôchodcovia! Tak 
ako v predchádzajúcich rokoch ani rok 2006 ne-
bude výnimkou a MÚ pre Vás naplánoval niekoľko 
pekných zájazdov. Prvý jednodňový zájazd sa pri-
pravuje smerom na Záhorie. Návštívime múzeum 
Záhoria v Skalici, kúpele Smrdáky a na spiatoč-
nej ceste by sme sa radi zastavili pri mohyle M. 
R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.

To všetko sa má uskutočniť v sobotu
dňa 6. mája 2006.

 Bližšie informácie a možnosť prihlášky nájde-
te na oddelení kultúry u pani Veselej.

A + B spolu:    22.980.000,- Sk

Plán investičných akcií MČ BA-Lamač na rok 2006

A)  716  - prípravná a
projektová dokumentácia

rozpočet 
2006

(tis. Sk)

nositeľ 
úlohy (odd. 

MÚ)

termín splnenia
verejné obsta-

rávanie
technická reali-

zovateľnosťuzavretie 
zmluvy

zhotovenie 
diela

1 Urbanistická štúdia - Revitalizácia Vran-
čovičova a Malokarpatské nám. 500 URaD jún október verejná súťaž / 

súťaž návrhov dodavateľsky

2 Nový Lamač –
nadradená komunikácia C1 500 URaD jún október prieskum trhu / 

verejná súťaž dodavateľsky

3 Dopravné preriešenie - križovatka 
Vrančovičova, Hodonínska 150 URaD jún október prieskum trhu dodavateľsky

4 Plynofikácia
(Lamačská, Furmanská - 2.časť) 180 URaD jún október prieskum trhu dodavateľsky

A) spolu 1 - 4 1.330.000,- Sk

B)  717 - realizacia stavieb a
ich technickeho zhodnotenia

rozpočet 
2006              

(tis. Sk)

nositeľ 
úlohy 
(odd. 
MÚ)

termín splnenia
verejné obsta-

rávanie
technická reali-

zovateľnosťuzavretie 
zmluvy

zhotovenie 
diela

1 Spolufinancovanie výstavby kanalizácie 
na ul. Kunerádska, Povoznícka 1.000 URaD

jún október

v závislosti od možností spolufinancovania s BVS / VUC

2
Spolufinancovanie rekonštrukcie 

komunikácií ul. Zhorínska, Cesta na 
Klanec, Borínska

3.500 URaD
jún október

v závislosti od možností spolufinancovania s BVS / VUC / Zipp

3 Spolufinancovanie realizácie projektu 
regulácie koryta Lamačského potoka 500 URaD

jún október

v závislosti od možností spolufinancovania s MČ BA Z. Bystrica

4 Spolufinancovanie výstavby šatní FK, 
II. etapa 1.600 URaD, 

OPaM

marec jún

v závislosti od možností spolufinancovania s FK

5 Rekonštrukcia chodníkov na Vrančovičovej ulici, dobudovaie 
zámkovej dlažby, II.etapa (zahrnuté v bežnom rozpočte) 500 wURaD

jún október

v závislosti od možností spolufinancovania s MAG.

6 Výmena okien v ZŠ, MŠ a MÚ 11.400 URaD, 
OPaM

uzavretá 
2005 január zrealizované 

2005 dodavateľsky

7 Realizácia KRTVŠ, III. etapa 1.000 URaD, 
OPaM

priebež-
ne počas 

roka 

prieskum trhu / 
verejná súťaž dodavateľsky

8 Oprava pešej lávky nad železnicou, II. 
etapa 1.200 OPaM uzavretá 

2005 máj zrealizované 
2005 dodavateľsky

9 Realizácia projektu statickej dopravy, 
II. etapa 150 ÚRaD uzavretá 

2005 máj zrealizované 
2005 dodavateľsky

10 Realizácia zateplenia a obnovy obvodo-
vého plášťa budovy MÚ 800 URaD, 

OPaM jún september prieskum trhu / 
verejná súťaž dodavateľsky

B) spolu 1 - 10 21.650.000,- Sk

pristavenie 28. 4. - odvoz 2. 5. 2006
pozor ZMENA !!!

P.è. Miesto umiestnenia

1. Vrančovičova – pohostinstvo Beseda
2. Bakošova 16
3. Cesta na Klanec
4. Studenohorská 44
5. Zelenohorská

6. Na Barine - stred
7. Segnáre - Zidiny - Rácová
8. Pod Zečákom uprostred
9. Studenohorská 1-3
10. Heyrovského 8 - parkovisko
11. Stanekova 13
12. Lamačská cesta-parkovisko Cromwel
13 Borinská - Lediny
14. Studenohorská 87 - parkovisko
15. Vrančovičova - Zhorínska

Termíny a rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
v rámci 2. etapy jarného upratovania 2006

Vtáčia chrípka v Lamači ?



Lamaèan 4 / 20064

Pozor na U rampe!
Desiatky detí, tlačenice a krik. Aj takýto pohľad sa 
mohol naskytnúť Lamačanom, ktorí prechádzajú pri 
školskom dvore. Na skateboardovom ihrisku totiž 
v marci pribudla U rampa, ktorá u mladých zožala 
obrovský úspech. Hoci mala deťom slúžiť už vlani, 
som veľmi rada, že sa nám ju po dlhých prieťahoch 
nakoniec predsa len podarilo nainštalovať. Rampa 

je určená pre skateboardistov, korčuliarov, dá sa ale 
využiť aj ako šmykľavka.
Verím , že na nej návštevníci nebudú zbytočne risko-
vať, zažijú len pekné zážitky a vyhnú sa nebezpeč-
ným úrazom. Jazdu na rampe podstupuje každý na 
vlastné nebezpečenstvo a tak verím, že ju naši mladí 
budú využívať bezpečne a do sýtosti.

Marta Janyšková

       Bratislavský rodák Peter 
Dunaj – Spily sa zrejme minul 
povolaním. Hoci sa dal na po-
volanie projektanta v staveb-
nej firme, vypracoval sa popri 
pôvodnej profesii na talento-
vaného maliara. Svoje umenie 
predstavil návštevníkom prvý 
marcový deň v priestoroch 
Ligy pre duševné zdravie v bra-
tislavskej Petržalke ( v Galérii 
Nezábudka na Ševčenkovej 21), 
výstavou - Snové spomienky. Jej 
otvorenie sprevádzala hrou na 
gitare Zuzana Homolová. Autor 
dokazuje majstrovstvo v maľo-
vaní napriek tomu, že sa neučil 

u akademických maliarov a nenavšte-
voval ani výtvarné krúžky. Maľovať za-
čal od roku 1988. 
K srdcu mu najviac prirástla maľba na 
skle, kresba perom a tušom. Vo svojich 
prácach zobrazuje deformované tvary 
bytostí a vecí. Jeho tvorba je rozdelená 
do dvoch skupín. Prvá je o vzťahu k prí-
rode a v ďalšej ho inšpirujú existenčné 
otázky, úvahy o pôvode človeka, vzťah 
muža a ženy, či boj dobra a zla. Vysta-
vené práce sú z obdobia rokov 2004 
– 2005. Diela boli prezentované aj na 
výstavách doma a v zahraničí. Na otvo-
renú výstavu talentovaného samouka 
môžete zavítať do 19. mája.

Peter Šoula

Výstava talentovaného samouka

Poslanecké dni
Pondelok 24. apríla, od 16.00 do 17.00 hod.
Mgr. Oľga Keltošová, členka komisie pre sociálne 
veci, zdravotnícke a bytové
Ing. Ľudovít Lučenič, predseda komisie výstavby, 
územného rozvoja a regionálnej politiky 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 
v nedeľu 30. apríla 2006  o 15,00 hod.

na Malokarpatské námestie

STAVAŤ  MÁJ!
Príďte,bude starostovský guľáš a hudobný program!

Ej háju, háju, zelený háju
Lamackým dzífkám stavjáme máju!
Máju stavjáme, mašlama zdobíme,
Lamackým dzífkám radost robíme!

 A VEČER, HURÁ NA

MÁJOVÚ ZÁBAVU
ZŠ na Malokarpatskom nám. o 20.00 hod.

Pripravená je ponuka nápojov, občerstvenie za
ľudové ceny a atraktívne výhry v tombole.

živá hudba & večera, kapustnica a fľaša vína.
bližšie informácie budú na letákoch!

Na skvelú zábavu
a spoločný večer s Vami sa teší:

Združenie vojakov vo výslužbe v Lamači  a Miestny úrad Lamač

Keď zmizne snehová pokrývka
Keď sa začiatkom marca nakrátko oteplilo a 

sneh sa roztopil, išla som na prechádzku s malým 
vnúčikom po chodníku na ulici Podháj. To čo som 
videla popri chodníku mi vyrazilo dych. Skrátka jed-
no (s prepáčením) hnojisko. Psie výkaly, priam kopy 
a úplne všade. A to prevažne po veľkých zvieratách. 
To isté je popri chodníkoch pri iných uliciach sídliska. 
Je najľahšie venčiť psa tak, že ho majiteľ pustí voľne 
behať. Kde sa vyšpiní to už majiteľ zväčša nevidí, 
resp. ani nechce vidieť. Často ani na upozornenie 
si majiteľ špinu neuprace, alebo sa ju snaží zakryť. 
Zväčša stále tí istí ľudia vodia psov na vodítku (i keď 
ani to nie je záruka, že po psovi upracú) a stále tí 
istí majú vodítko v ruke, alebo na krku. Musí to tak 
byť? Predsa hanba za takto hnusné znečistené síd-
lisko padá na nás všetkých. Nápravu neurobíme my 
občania. 

Tá je v rukách samosprávy. Vydať zákon, či VZN 
a čakať, že sa samo všetko napraví, nie je dosť. Ak 
zákonným predpisom nie je možnosť kontroly jeho 
plnenia a aj sankcionovanie za jeho neplnenie, tak 
je takáto zákonná norma bezzubá. Ako by fungoval 

zákon o bezpečnosti na cestách, na ochranu spotre-
biteľa, zákon o potravinách, atď., ak by nebolo kon-
trolované ich dodržiavanie a nedodržanie trestané 
? A čo fajčiari, ktorí fajčia na balkónoch či v okne a 
ohorky hádžu pred dom na trávnik. A nielen pred 
svoj, ale ako je to v našom prípade, aj pred sused-
ný, teda náš dom. Po tom, čo som vyzbierala všetky 
ohorky /plné kilové vrecko/ som susedov písomne 
vyzvala na nápravu. Chvíľu bol poriadok. Teraz je 
tam to isté. Viem, že za odhodenie ohorka môže byť 
pokuta. Tak prečo ju neuplatniť ?

O stojiskách na kontajnery medzi domami sa 
hovorí už notoricky, že by sa mali odstrániť, lebo sú 
len príležitosťou pre neporiadnych, aby tam hroma-
dili odpad. Čo s tým ďalej?

Toto všetko sú zdanlivo maličkosti v porovnaní 
s tým čo sa robí veľké v Lamači. Okolo týchto malič-
kostí však denne chodíme a veľmi nám znepríjem-
ňujú život. Máme odbor životného prostredia na 
MÚ, máme kontrolóra, komisie poslancov. V ktorom 
volebnom období sa dočkáme nápravy?

Cecília Danišová

Jubilanti v mesiaci apríl 2006
95 rokov: Hlubíková Mária, 94 rokov: Hympán Jaroslav, 

93 rokov: Adámeková Otília, 
Garajová Katarína, 92 
rokov: Hrtková Emília, 91 
rokov: Zuščáková Veronika, 
90 rokov: Halmeš Július, 85 
rokov: Šteflovičová Jozefína, 
Kovačovský Jozef, Fratričová 
Mária, Lučeničová, Mária, 
Zajačková Jozefína, 80 rokov: 

Zajac Vincent, Csóková Eva, Ferenčíková Helena, 
Titková Otília, Letovanec Peter, 75 rokov: Šemetka Ján, 
Kákošová Dagmar, Trsťan Marian, Tomášek Anton, 
Zelenáková, Alžbeta, Sorkovský Ján, Hlinický Jaroslav

Srdeène blahoželáme!
Údaje pochádzajú zo záznamov polície. Za prípadné uverejnenie neaktuálnych údajov sa vopred ospravedlòujeme.

Maľovanô vajce a Vesna
Radi sa odvolávame na dodržiavanie tradícií. 

Dávajú nám pocit zázemia, dôkaz našej súvislosti 
so životom predkov. Lenže až kam siahajú tieto tra-
dície, čo sa o nich môžeme dozvedieť? Veľa nám 
prezradia zvyklosti, ktoré užívame dodnes. Jar pri-
nášala nádej na prežitie v obrode prírody. A taká 
udalosť si zaslúži riadnu oslavu. Slovania, keď ešte 
boli pohania, vyznávali ako najvyššieho boha Perú-
na – Paroma, ktorého meno sa dodnes zachovalo 
ako kliatba. V jeho vláde bola 
i mračná Morena, ktorej sa ľud 
každú jar zbavil utopením či 
upálením. Uvoľnila miesto krás-
nej bohyni Vesne. S Morenou 
odišiel hlad a choroby a s Ves-
nou prišla nádej na sýtosť, na 
prežitie. Na to doplatili životom 
mláďatká. Dejiny pokračovali a 
cez židovský sviatok jari Pesach 
(spomienka na vyslobodenie Ži-
dov z egyptského zajatia) prišlo 
kresťanstvo s najdôležitejším 
sviatkom Veľkej noci – ukrižo-
vania a zmŕtvychvstania syna 
Božieho. On, baránok Boží, kto-
rý sa obetoval za naše hriechy, 
ako spomienka je na našom 
sviatočnom, jarnom stole v po-
dobe piškótového barančeka. Veľa ľudí nevie, prečo 
sú veľkonočné sviatky vždy v inom čase. Odvodzuje 
sa to od Pesachu (Židia majú historický kalendár 
rátaný podľa Mesiaca), ktorý sa konal prvú nedeľu 
po prvom, jarnom nove, keď slnko prešlo jarným 
bodom. To sa stalo tohoto roku 20. marca o 17 ho-
dine a 25 minúte. Kresťanstvo prijalo tento spôsob 
vypočítania Veľkej noci koncom VI. storočia ako tzv. 
alexandrijský. Štyridsaťdňový pôst, ktorý predchá-
dza katolíckym veľkonočným sviatkom. Názvy ne-
dieľ v pôste sú– čierna, pražná, kýchavá, družobná, 

smrtná až po kvetnú. Po nej idúci pondelok už bol 
v znamení vymetania komínov a veľkého upratova-
nia. Dodnes ho udržiavame vari viac ako pôst, aby 
sa v očistenej domácnosti začali chystať hody. Ne-
vedno prečo práve pracovný Modrý pondelok sa v 
súčasnosti používa na označenie lenivosti. Po šedi-
vom utorku, škaredej strede príde zelený štvrtok, 
ktorý má pozadie v pohanstve, keď treba zjesť 
niečo zelené. Bol to deň poslednej večere Pána, 

ktorý poslal učeníka svojho, aby 
vo večeradle objednal pre neho a 
apoštolov pečeného barančeka, 
vediac, že vlastne on je obetné 
jedlo. Veľký piatok, deň ukrižo-
vania Krista na Golgote bol veľmi 
prísny pôst. Zároveň to bol aj deň 
dávnovekých čarodejníc a ich 
čarov, otvárania pokladov, kedy 
nebolo radno ísť samotnému na 
opustené miesta. Po noci z Bielej 
soboty na Veľkonočnú nedeľu, 
keď došlo k vzkrieseniu, už  ča-
kali za predošlý pašijový týždeň 
nahotovené dobroty. Zvyk dať 
na stôl dvojaké mäso bude mať 
pohanský pôvod v jarnom do-
statku potravín. V súčasnosti 
pre mnoho ľudí je najdôležitejší 

sviatok Veľkonočný pondelok, ktorý už s katolícky-
mi tradíciami nemá nič spoločné. Zachovalo sa však 
tradičné, veľkonočné platidlo maľovanô vajce. Mu-
selo však byť plné – uvarené a zafarbené cibuľovými 
šupami. Na moravskom Slovácku sa tieto vajcia na-
zývali kraslice, čo má slovanskú spojitosť s ruským 
slovom červený – krasnyj. Kto má šikovné ruky, mal 
by si veľkonočné vajcia pomaľovať sám a vyzdobiť 
nimi domov. Nezabudnime si prihotoviť veľkonočné 
jedlá. Tradície treba dodržiavať. 

Anica Seewaldová
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Od mníšky po zaľúbenú kráľovnú
Život začínala už 

ako školáčka s pred-
stavou o budúcnosti 
huslistky. Lenže v škole 
objavili, že síce vynika-
júco hrá na husliach, 
ale neporovnateľne lep-
šie spieva. Tak sa stala 
pred jedenástimi rokmi 
študentkou operného 
spevu na konzervatóriu 
v Bratislave u prof. Jar-
mily Smyčkovej. Už ako 
študentka hosťovala v 

opere Slovenského národného divadla a s Komor-
ným zborom školy koncertovala na turné v USA a 
Austrálii. Po skončení školy dostala prvú príležitosť 
v prekrásnej úlohe Adiny v Donizettiho opere Ná-
poj lásky. Dvere do profesionálneho života opernej 
speváčky sa teda otvorili doširoka. Stále bola ešte 
veľmi mladá a predsa už s dostatkom javiskových 
skúseností podložených vynikajúcou odbornou prí-
pravou. Tak sa stalo, že od prvej chvíle ako opustila 
školské lavice, bol o ňu veľký záujem v zahraničí. 
Už v prvých rokoch vystriedala javiská a koncertné 
siene Nemecka, Švajčiarska, Španielska a Rakúska. 
Speváčka s veľkými modrými očami, ktoré na scéne  
vynikajúcou pôsobia spolu so zvončekovým hla-
som, si mohla v ponukách vyberať. Po troch rokoch 
zaujímavého cestovania po celej Európe sa naskytla 
lákavá možnosť angažmánu sólistky operety Novej 
scény doma, v Bratislave. Boli to úlohy, ktoré by sa 
neodvážila odmietnuť  slávnejšia speváčka, nieto 
ešte veľmi mladá žena. Uvedomila si, že síce už má 
medzinárodné meno, ale doma o nej vie zatiaľ len 
hŕstka priaznivcov.  Slovenský spevák jednoducho 
nemôže odolať zaspievať si v slávnej operete Gej-
zu Dusíka Hrnčiarsky bál. Ďalšia zo zaujímavých 
príležitostí bol Ples v opere Savoy. Po ňom prišla 
na repertoár veľkolepá, spevácky veľmi náročná a 
priveľmi známa, pre možnosti porovnávania  s vý-
konmi iných slávnych speváčok – Grófka Marica. A 
nestačí len perfektne spievať, treba vedieť dobre 
hrať a tancovať! Pretože na tieto ,,vedľajšie“ sprie-
vodné znaky úlohy, práve v grófke Marici, treba byť 
bezchybne pripravený, tam sa nedá nič kamuflovať. 
V prudkom toku deja sa každé zakolísanie prejaví 
vo všetkej ostrosti. A potom nasledoval Kráľ Dávid. 
Muzikál, ktorý sa dlho držal na javisku Novej scény 

i vďaka jej majstrovstvu, ktoré opäť utvrdila svojou 
všestrannosťou. Posledný rok v Novej scéne bol už 
v znamení novej inscenácie. Rozbiehala sa slávna, 
úspešná séria muzikálov Mníšok. Spomínate si na 
sestru Amnéziu? Hravá, smiešna, nežná, streštená, 
bezmocná, naivná, dôverujúca, poľutovaniahod-
ná… Ani neviem vymenovať všetky pocity, ktoré 
vo mne pri predstavení, ako v diváčke vyvolávala. 
Chvíľu mi z jej hry tiekli slzy od smiechu, chvíľu od 
žiaľu nad zlým osudom. Ako nezabudnuteľná mníš-
ka Amnézia sa po celom Slovensku predstavila ne-
uveriteľných tristoráz. Potom sa štíhlučká speváčka 
zrazu stratila. Tá ,,príčina“ má dnes dva roky a volá 
sa Miško. Po mame je rodený Lamačan zo starého 
lamačského rodu. Speváčka zvýšila počet obyvate-
ľov mestskej štvrte i tým, že sem pritiahla manžela, 
hudobníka – speváka, bubeníka. Juliana Ertl Jamriš-
ková sa už vrátila na koncertné pódiá. V súčasnosti 
vystupuje v operete vo Viedni, čo jej umožňuje byť 
denne so synom, aby aspoň jeden z rodičov bol stá-
le s  chlapiatkom, keďže ocko pracuje za hranicami.
Ako vidí budúcnosť medzinárodne úspešná speváč-
ka ? ,,Od detstva bolo mojou túžbou precestovať 
celý svet. Aj keď sa mi to nesplnilo úplne, spoznala 

som veľa krajín, ľudí, ich kultúru. A teší ma, že svo-
jím spevom som im priblížila našu krásnu krajinu a 
časť jej kultúry. Na svojich cestách som si overila 
pravdivosť slov VŠADE DOBRE, DOMA NAJLEPŠIE a 
som rada, že sa mám kam vrátiť, nielen do kruhu 
svojej rodiny, ale aj priateľov, susedov, spoluobča-
nov, ktorým vždy rada ukážem kúštik svojho skrom-
ného talentu.“ 

Anica Seewaldová

Príbeh
Život nám nachystá často neuveriteľné a nebezpeč-
né situácie. Môj starší syn mal 2,5 roka a dcérka 
necelé štyri mesiace. Bolo predpoludnie, v dome 
všetko v práci, na ulici pusto. Kojenec bol v kúte 
kuchyne v ohrádke a syn sa hral. Varila som, v rúre 
sa piekol koláč a ja som medzitým chytro na logii 
vešala bielizeň. No a poznáte tie kľučky na balkóno-
vých dverách ( tiež nezmyselné riešenie) , otvára sa 
zdvihnutím hore a zatvára sa stlačením dolu. No a 
čo je ľahšie pre dieťa ako natiahnuť sa na špičky a 

stiahnuť kľučku dolu. Stalo sa. Syn kľučku stiahol a 
tešil sa ako je mama zatvorená na balkóne . Najskôr 
som spanikárila. Dieťa na zemi v ohrádke, koláč v 
rúre, na ulici nikoho, ale ani by mi nepomohol, kľúč 
z vchodových dverí vyvesený, dvere zamknuté.
Videla som, že musím voliť inú taktiku, než príkazy. 
Chvíľu sme sa so synom cez dvere hrali, no a potom 
som už musela na vec. Všetkým možným som syna 
motivovala aký je silný, aký šikovný, ako dokáže do-
niesť stoličku k dverám, vyliezť na ňu a tlačiť kľučku 

z celej sily hore. Hory, doly som sľubovala keď sa mu 
to podarí no a podarilo sa. Teda, to sa mi uľavilo. 
Už som videla ako sa za chvíľu začne dymiť z rúry,  
ako sa deti budú dusiť a podobné horory. Posled-
ným možným riešením bolo rozbiť sklo na dverách, 
za nimi však bolo dieťa. Poviem vám, nerada na to 
spomínam. Vo veku mojich detí v tomto čase sú te-
raz moje vnúčatá. Stále na to pamätám keď sú u nás 
a na balkónové dvere si dávam veru veľký pozor.

C. Danišová

Pozor na požiare!
I keď sa to nezdá, ale podľa kalendára prišla jar 

a s tým obdobie, kedy každoročne vznikajú vplyvom 
teplého, slnečného a suchého počasia priaznivé 
podmienky pre vznik a šírenie požiarov. Dokonale 
preschnuté zbytky minuloročnej vegetácie – lístia, 
tráv, to je pre živel priam ideálny cieľ.  Na požiar sta-
čí naozaj veľmi málo: cigaretový nedopalok, iskra z 
výfuku auta alebo z ohniska. Zvýšením opatrnosti 
sa môžeme vyhnúť nielen materiálnym škodám, či 
nevyčísliteľným zásahom do životného prostredia 
ale aj zraneniam, ktoré oheň dokáže spôsobiť. 

Pre ilustráciu možno uviesť niekoľko štatistic-
kých čísel, ktoré poukazujú na najčastejšie požiare v 
období ochrany lesov pred požiarmi v roku 2005 na 
území Slovenskej republiky:

Zakladanie ohňov v prírode a spaľovanie 
odpadu: 286 krát - škoda 48 396 100 Sk. Vypa-
ľovanie trávnatých porastov: 97 krát - škoda 997 
700 Sk. Manipulácia s otvoreným ohňom: 35 krát 

-  škoda 17 809 000 Sk. Nedbalosť a neopatrnosť 
dospelých: 9 krát - škoda 27 020 100 Sk.

Uvedená celoštátna štatistika je varujúca! 
Oheň by nemal nikto brať na ľahkú váhu. Nepo-
zornosť a hazard s ohňom úradovali aj v Lamači, 
keď začiatkom 90. rokov vzbĺkol známy kopec nad 
Malokarpatským nám. Neúmy-
selne ho vtedy podpálili školáci 
zo ZŠ, keď sa hrali so zápalka-
mi. Zapálenú  trávu sa vtedy 
podarilo uhasiť až hasičom. 

Spôsobením požiaru sa 
porušuje zákon o ochrane 
pred požiarmi a za priestupok 
na úseku ochrany pred požiar-
mi hrozí pokuta až do výšky 10 
tisíc korún. 

Práve v tomto období 
treba dbať  na dodržiavanie vyznačených zákazov, 

príkazov a pokynov týkajúcich sa ochrany lesov 
pred požiarmi. Najmä zákazu zakladania ohňov na 
miestach, kde by sa mohol rozšíriť.

Obraciame sa preto na Vás, vážení občania, aby 
sme Vám pripomenuli, že každý je povinný počínať 
si tak, aby nezapríčinil vznik požiaru a tiež je povin-

ný, ak je to možné uhasiť požiar 
, resp. bezodkladne ho ohlásiť 
a vykonať nevyhnutné opatre-
nia na zamedzenie jeho šíre-
nia a na záchranu ohrozených 
osôb. Veríme, že svojím zodpo-
vedným prístupom prispejete k 
tomu, že v nastávajúcom obdo-
bí zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiarov, nebudú mu-
sieť v okolí, v ktorom pôsobíte, 
zasahovať hasiči. 

 MÚ Lamač

Opäť jedna perla!
Nedeľné ráno nás prekvapilo nevľúdnym až od-

pudzujúcim pohľadom na snehom pokrytú krajinu. 
Akoby toho snehu nebolo dosť celý deň padal ako 
najatý. Celý týždeň som si plánovala, ako sa vypa-
rádim na poobedňajšiu akciu, ktorú hlásal farebný 
leták Miestneho úradu. Čo zase pre nás pripravili? 
Vŕtalo mi v hlave. Priznám sa, pôvodná myšlienka, 
spomienkový koncert na W. A. Mozarta ma moc 
neoslovovala, ale tá veta: na záver prekvapenie pre 
dámy! Čo to len bude. Prekonala som poobedňaj-
šiu chuť ostať leňošiť pri televízii a nehrabať sa do 
tej odpornej pľačkanice a aj keď som sa nemohla 
„vyparádiť“, ako som mala pôvodne naplánované, 
zababušila som sa do teplého kabáta, na vyondu-
lovanú hlavu som si narazila teplú čapicu a šla som 
do kina. 

Verte, či neverte počas tej hodiny a štvrť som 
zabudla na to, že vonku je kalamita. Už dávno som 
nezažila tak krásnu akciu. Začali vážne, spomien-
kou na Mozarta, ale potom sa to rozbehlo! Krásne 
spevácke prejavy sólistov pani Jamriškovej a pána 
Ožváta za hudobného doprovodu pána skladateľa 
Seidmana, prekladané vážnym ale i humorným slo-
vom. Zaspievali, zatančili, zažartovali a prihovorili 
sa všetkým. Bolo vidieť, že do toho vkladajú srd-
ce, nielen si „odrapkať“, ale zžiť sa s obecenstvom. 
Predstavte si, že na „staré kolená“ som sa z jednej 
ich humornej scénky dozvedela, čo v preklade zna-
mená slovo MUŽ! Bolo to vysoko umelecké, ale pri-
tom voľné a prijateľné pre všetkých. Skrátka profe-
sionáli ako sa patrí. 

Sľubované prekvapenie pre dámy, bolo sku-
točným prekvapením! Pán starosta každej prítom-
nej dáme daroval kytičku krásnych irisov s vinšom k 
blížiacemu sa a zabudnutému sviatku žien.

Škoda, že nás v sále bolo pomenej, i keď jedna 
prítomná dáma i  to hodnotila kladne. Vraj to malo 
takú rodinnú atmosféru. Všetci, ktorí sa zľakli zlého 
počasia a neprišli môžu ľutovať. Nie  ten koláčik, kto-
rý dostali nielen dámy, ale aj prítomní muži, ale ten 
nádherný koncert! Touto formou chcem poďakovať 
celému MÚ, že nám spríjemňujú život takýmito čím 
ďalej krajšími akciami. Až doma som si uvedomila, 
že je nedeľa a napriek tomu tí ľudia, čo túto akciu 
pre nás pripravovali robili to srdečne a s úsmevom. 
Tí čo ste neboli, neplačte, predstavte si, že na záver 
sme dostali prísľub, že nám, keď bude krajšie poča-
sie a vhodná príležitosť, urobia reprízu!

Lamačanka 
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Radostná Veľká noc.
Oddávna tak bývalo, že keď sa stratil sneh, začala sa ohlasovať nová jar. Zapučali stromy, 

svoje hlávky vystrkujú prvé kvietky. Ožívajú lúku a polia. Slniečko viac pohládza svojimi teplými 
lúčmi celý kraj.

Človek sa po mimoriadne dlhej zime začína citiť lepšie a radostnejšie. A tak pomaly prichá-
dza vítanie jari v prenesenom slova zmysle víťazstvo života nad smrťou. 
Veľkonočné sviatky patria k najstarším sviatkom vôbec. Najviac sa na ne 
samozrejme tešia deti. A ako prejavujú svoju radosť? Kresbami, básňami, 
vinšovačkami.Posúďte sami, aké sú šikovné tie naše.

Pekné sviatky, dobrú zhodu,
dievčatám, ženám, mamám, babkám čerstvú sviežu vodu.

Chlapcom, mužom, otcom, dedom tiež nech sladko je. Nech si prídu na svoje.

So žiakmi pripravila a k všetkým vinšovníkom sa pripojí Marta Janyšková.

Po veľmi dlhej zime, 
konečne prišla jar.
Teraz už kratšie spíme
a dávame prednosť športovým hrám.
Slniečko sa usmieva a vtáčiky štebocú.
Veselo prebúdzajú prírodu spiacu.
Po dlhom zimnom spánku
vidieť na lúke Viktorka a Anku.
Zdravej lyžovačke je už koniec
tak voňavé jahôdky spod svahu zjedz.
Prekonáš chrípku nevďačnú,
ani sa nenazdáš a prázdniny sa o chvíľu začnú.
Žiaci 8.A

Vtáčiky prichádzajú
na domoch čvirikajú.
Tešia sa už na jar, 
že dostanú vejár.
Keď teplo príde
tak zima odíde.
Sole Urbanová  6.A 

Veľká noc!
Veľká noc sa blíži,
každý z nás sa teší.
Chlapci hlavne na šibačku,
pripravujú polievačku.
Korbáče si chystajú,
veľkú srandu z toho majú.
Babky pečú koláčiky,
aj syrové korbáčiky
Silvia Kompasová 6.A

Veľká noc
Veľká noc už prichádza,
oblieva sa, šibe sa.
Gazdiná má maľované vajíčka, 
pre každého milého šuhajíčka.
Sliepočky behajú po dvore, 
je ich celé more.
Teraz je šibačka, oblievačka,
Bude veľká zabíjačka.
Darina Jurčová - Glinová 6.A

Jar
Už je tu, už k nám prišla. Kto?
No predsa jar! Kvietky začali rásť, stromčeky 
pučia. 
Keď počujeme ten dátum, 16. 4., vieme, že je tu 
Veľká noc.
To je oficiálny znak, že je tu jar.
Michaela Kováčová 5.A

Hoci sme my deti malé,
rýmovať sa pokúšame.
Hlavičky sme potrápili

prvé básne vymysleli.
Ďalej tvoriť budeme

do školy sa tešíme.
Moje nové autíčko

Dovezie mi vajíčko.
Keď sa s autom poihrám

dobre sa ja napapám. 
Tomáš Smolinský

Ty môj šašo krásnučký
voláš hrať sa detičky.

Zahrajú sa krásne
budú veľmi šťastné 

Kika Vítková a Terka Ehnová

Mačka, pračka, korytnačka
to je pekná rýmovačka.
Kto dnes niečo rýmuje,

niečo dobré dostane.
K. Špačková a S. Klačman

Macko Brumko zápasník
ty si veľký víťazník.

Keď si medu dáš,
veľkú silu máš.

M. Fabšo a S. Klačman

Deti z triedy Margarétky
rozvíjali svoju tvorivosť

pod vedením p. uč. Zuzky M.
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Máte zdravotné problémy?  PRAVÁ SOĽNÁ JASKYŇA
Jar nám otvorila svoje dvere 

dokorán. Mnohým z nás priná-
ša nové zdroje energie, ale aler-
gikom a astmatikom aj nemalé 
zdravotné problémy.

Naša Pravá soľná jas-
kyňa je ideálna pre jednu z 

uznávaných liečebných prírodných metód „spele-
oterapiu“. Tým, že je v nej trvale udržiavaná ide-
álna teplota aj vlhkosť vzduchu, vysoká ionizácia, 
na minerály bohatá mikroklíma a takmer nulová 
koncentrácia alergénov, dokáže znížiť vzplanutie 
akútneho stavu alergických ochorení. V akútnom 
období dokáže zmierniť reakcie na alergén, prípadne 
zredukovať medikáciu a v pokojnom období výrazne 
posilniť dýchacie cesty i celý imunitný systém. Soľná 
jaskyňa má vynikajúce účinky nielen pri alergiologic-
kých ochoreniach dýchacích ciest ako senná nádcha, 
alergická bronchitída alebo alergická astma, ale aj 
pri chronickej bronchitíde, chronických zápaloch 
prínosných dutín, kožných ochoreniach - psoriáza, 
atopická dermatitída, chronické a recidivujúce ekzé-
my. Vo všetkých prípadoch ide o účinnú podporu 
základnej liečby a v pokojovom období o významnú 
sekundárnu prevenciu prípadného návratu prudké-
ho štádia choroby.

• V našej „Knihe návštev“ môžete nájsť nielen 
úprimné poďakovanie za príjemný pobyt, oddych a 
relax v soľnej jaskyni od našich návštevníkov, ale aj 
vyjadrenia o tom, ako im jaskyňa pomohla.

• Viacerým sa upravil vysoký krvný tlak.

• 84 ročnej dôchodkyni pomohli kúry pri liečení 
chronických zápalov horných dýchacích ciest.

• Ďalšia návštevníčka udáva, že jej po 10-tich 
návštevách v jaskyni prestalo vytekanie hlienov a 
prestali bolesti hlavy v oblasti čeľustných dutín.

• Po absolvovaní 10-tich návštev v jaskyni, pán 
spokojný s tým, čo mu liečebná kúra dala, nám do 
Knihy návštev napísal: „Investícia do zdravia je naj-
lepšou investíciou“. 

• Deti z MŠ Lamač navštevovali jaskyňu v sku-
pinkách päťkrát za mesiac. Už po 10-tich minútach 
pobytu v jaskyni sa im vďaka soli začali uvoľňovať 
hlieny a keďže sme z toho urobili zábavu - deti sa 
predbiehali v smrkaní - veru sme im nestačili utierať 
nosíky. 45 minútový pobyt sa im zakaždým zdal krát-
ky a radi by ešte zostali hrať sa s hračkami a so soľou 
v jaskyni. To im môžu opäť splniť ich rodičia, pretože 
u nás ste vždy všetci vítaní. 

• A ešte náš dôležitý poznatok: každý návštevník 
vychádza z jaskyne s úsmevom na tvári.

Pravú soľnú jaskyňu môžete navštíviť od 
utorka do nedele v čase medzi 10 a 22 hodinou 
(posledný vstup je o 21 hodine) v Lamači na 
Studenohorskej ulici 2/d. 

Okrem toho, v čajovni môžu nielen návštev-
níci jaskyne, ale každý hosť ochutnať niektorý z 

viac ako 20 druhov čaju, prípadne kávu 
LAVAZZA.

Ďalšie informácie nájdete aj na našej 
internetovej stránke: www.pravasol-
najaskyna.sk, telefón: 0905 841 921, 
0911 841 921.

Až do konca mesiaca Máj pokračuje 
jarná akcia: cena za jeden vstup je 150 
Sk, permanentka na 10 vstupov je za 
1360 Sk. Deti do 6 rokov v sprievode 
rodiča majú vstup zdarma. Dôchodcovia 
a ZŤP 70 Sk. 

Novinka: víkendové nočné pobyty 
pre jednotlivcov, skupiny alebo pre celé 
rodiny. 

Srdečne Vás pozývame do soľnej jas-
kyne, ktorá je ideálnym miestom pre 
telesný aj duševný relax, ale aj pre pocit 

radosti a životného šťastia!

platená inzercia

Deň otvorených dverí v Pravej
Soľnej jaskyni, 29 - 30. apríla a 1. mája

dobrovoľné vstupné ...

Riadková inzercia - 04/2006
Detské súkromné zariadenie rodinného 

typu v DÚBRAVKE prijme od 2. januára 2006 
deti zdravé, ale i èiastoène pohybovo zaos-

távajúce vo veku od 1,5 do 6 rokov.
Informácie: 0905 281 606; skolka@vnet.sk

MASÁŽE, tel. 0905 458 732, www.maser.szm.sk
40-ročná opatrovateľka doopatruje staršiu pani 
alebo pána bez rodinných príslušníkov, len 
seriózne! Tel. 0903 513 405

Kúpim záhradu v Lamači do 10 árov, tel.: 0905 
211 380

Nový cenník plošnej inzercie
v platnosti od 8. marca 2006.

Inzerujte v Lamačanovi
podporíte rozvoj nášho mesačníka

info: lamacan@fuxo.sk, 02/64531371, 0905 553699

Pozemok na prenájom
 V rámci ponukového konania zverejneného v 
predchádzajúcich číslach oznamujeme prípadným 
záujemcom o prenájom pozemku parc. č. 1826/8 
o výmere 3671 m2 v Bratislavskom  k.ú. Lamač, že 
pôvodný termín predkladania ponúk sa mení na 
31.5.2006. 
 Nehnuteľnosť je situovaná medzi ulicou La-
mačská cesta a železnicou, je k nej výborný prí-
stup autom, blízko je zastávka MHD. V prípade 
potreby ďalších informácií kontaktujte Ing. arch. 
Šilingera z miestneho úradu mestskej časti Brati-
slava Lamač; silinger@lamac.sk; t.č.: 6478 0065, 
6478 1581. V prípade záujmu o prenájom pošli-
te svoj návrh rámcových zmluvných podmienok 
- výška nájomného, doba nájmu a podnikateľský 
zámer využitia nehnuteľností - na adresu miestne-
ho úradu mestskej časti Bratislava Lamač, Heyrov-
ského 2, Bratislava do 31.5.2006, kedy je uzávier-
ka podávania návrhov. Obálku označte heslom 
POZEMOK LAMAČSKÁ – neotvárať.

B.Masár, prednosta MÚ

MUŽI – B
V. liga – jar 2006

MUŽI – A
III. liga – jar 2006

16. Ne 19. 3. SVÄTÝ JUR – LAMAČ odlož.

17. So 25. 3. LAMAČ – SFM SENEC 15.00

18. Ne 2. 4. LÁB – LAMAČ 15.30

19. Ne 9. 4. DUNAJ. LUŽNÁ – LAMAČ 15.30

20. So 15. 4. LAMAČ – SLOVAN „B” 16.00

21. So 22. 4. RUŽINOV – LAMAČ 10.30

22. So 29. 4. LAMAČ – ČUNOVO 16.00

23. Ne 7. 5. STUPAVA – LAMAČ 16.30

24. So 13. 5. LAMAČ – ŠKP DÚBRAVKA 16.30

25. St 17. 5. INTER „B” – LAMAČ 17.30

26. So 20. 5. LAMAČ – PEZINOK 17.00

27. So 27. 5. I. PETRŽALKA – LAMAČ 10.00

28. So 3. 6. LAMAČ – JABLONEC 17.00

29. So 10. 6. RAPID – LAMAČ 10.00

30. So 17. 6. LAMAČ – RAČA 17.00

* hrá sa na Drieňovej ulici

16. So 18. 3. LAMAČ – I. PETRŽALKA „B“ odlož.

17. So 25. 3. ČUŇOVO „B“ – LAMAČ 10.00

18. So 1. 4. LAMAČ – ČIERNA VODA 15.30

19. So 8. 4. LAMAČ – RUSOVCE 15.30

20. Ne 16. 4. ZÁH. BYSTRICA – LAMAČ 16.00

21. So 22. 4. LAMAČ – VINOHRADY 16.00

22. Ne 30. 4. FORTUNA – LAMAČ * 16.00 

23. So 6. 5. LAMAČ – JAROVCE „B“ 16.30

24. Ne 14. 5. NEPOČUJÚCI – LAMAČ 10.30

26. Ne 21. 5. VOLKSWAGEN – LAMAČ ** 17.00 

27. So 27. 5. LAMAČ – EKONÓM 17.00

28. Ne 4. 6. VRAKUŇA „B“ – LAMAČ 17.00

25. St 7. 6. LAMAČ – NOVÉ MESTO 17.30

29. So 10. 6. LAMAČ – KRASŇANY 17.00

30. Ne 18. 6. TRNÁVKA „B“ – LAMAČ 17.00

** hrá sa v Devínskej Novej Vsi

Š P O R T
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DREVENÉ EUROOKNÁ 
VCHODOVÉ DVERE

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

Záruka dobrej ceny a kvality                 Predaj aj na splátky

EŠTE STÁLE MIMORIADNE CENY

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

INTERIÉROVÉ 
DVERE

•možné prevedenie 
- dyha, laminát a fólia

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

X X V I I .  R O Č N Í K  M E D Z I N Á R O D N É H O  V E Ľ T R H U  K V E T Í N 

VO VÝSTAVNOM A KONGRESOVOM CENTRE INCHEBA BRATISLAVA

B R A T I S L A V A

! po prvý krát!
na Slovensku

Otvorené: str - so 9:00-19:00 hod, ne 9:00-16:00 hod

ORGANIZÁTOR

www.kulla.biz

26.- 30.4. 2006

Malokarpatské nám. 2

PONÚKAME:
•kytice •smútočné väzby, 
vence•veľkonočné ozdoby 

•aranžmány•črepníkové kvety 
•hnojivá•trvalky•letničky 

•semená•sviečky•darčeky 
•bytové doplnky•okrasné 

dreviny•zemina

K V E T I N Á R S T V O

PO-PIA: 8:00-18:00
SO: 8:00-12:00

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.

I N TERNET  U  NÁ S
pre zákazníkov zadarmo!

Rajtákova 58, BA-Lamaè
www.fuxo.sk  fuxo@fuxo.sk

02/ 6453 1371, 0905 55 36 99


