Lamaèan 5
Mesačník o živote v Lamači, 8. ročník

Lamač hnevajú hrobové poplatky
Miestne zastupiteľstvo MČ BA-Lamač
A. konštatuje, že:
1. mestská príspevková organizácia Marianum
neodôvodnene zvýšila poplatky za hrobové miesta
na miestnom cintoríne o 100% od 01.09.2005;
2. je neprípustné, aby celomestské funkcie, ktoré
táto organizácia vykonáva, boli hradené krížovými
dotáciami na úkor držiteľov hrobových miest, tieto
funkcie je potrebné hradiť z peňazí všetkých občanov Bratislavy, t.j. z mestského rozpočtu;
3. príjmy, ktoré sa takto neoprávnene získavajú
niekoľkonásobne prevyšujú hospodárne vynaložené
náklady na údržbu a správu lamačského cintorína;
4. upozorňuje riaditeľa tejto organizácie, aby v
zmysle platnej legislatívy predložil prevádzkový
poriadok Miestnemu zastupiteľstvu MČ BA-Lamač,
ktoré je v zmysle zákona oprávnené tento poriadok
schvaľovať;
5. MČ Bratislava Lamač je schopná spravovať cintorín za cenu pôvodných poplatkov, pri dodržiavaní
náležitej kvality služieb a spokojnosti občanov;

terajších vrátil tým občanom, ktorí boli nútení tieto
nehorázne poplatky zaplatiť;
2. starostu Lamača aby neodkladne vstúpil do
rokovania s ostatnými mestskými časťami, ktoré
majú podobný problém ako my a spolu s nimi
vyvinul dôrazný politický tlak smerom na primátora
hlavného mesta SR Bratislava a poslancov mestského zastupiteľstva, aby v rámci svojich kompetencií
pomohli napraviť súčasný stav k spokojnosti držiteľov pohrebných miest, resp. aby nám svojim rozhodnutím umožnili spravovať cintorín v Lamači.

Súčasný lamačský cintorín vznikol v roku 1856.
Z kapacitných dôvodov sa na ňom pochováva
len do starých hrobov.

C. ukladá:
prednostovi, aby v prípade, že požiadavka sformulovaná v bode B.1 tohto uznesenia nebude z akýchkoľvek dôvodov splnená do 30.06.2006, zabezpečil
podanie na Protimonopolný úrad SR voči pôsobeniu
tejto organizácie, z dôvodu viazanosti služieb správy
cintorína a výkonu pohrebnej služby, čo je v rozpore
s pravidlami voľnej súťaže pri poskytovaní služieb;

B. žiada:
1. riaditeľa tejto organizácie, aby okamžite zrušil
nový cenový výmer a rozdiel v cenách pôvodných a

Hlasovanie poslancov:
Za: 9 - RNDr. Akantis, Ing. Valentovič CSc., JUDr.
Ondrišová, p. Daniš, Ing. Lučenič, p. Pikulíková,
Mgr. Janyšková, Ing.Mgr. Olekšák, Ing Ondrejíčková;
Zdržal sa : 1 - Ing. Mrva; Proti: 0

Vyberáme z obsahu

Psíčkarom hrozí tisíckorunová pokuta

 Na kúpalisko si ešte počkáme (str.2)
 Peter a Rusalka v Afrike (str.5)
 Uznesenia z MZ Lamač (str.7)

Za neodpratané psie výkaly už miestny okrskár
vyberá pokuty. Majitelia psov sa sťažujú na nízky
počet košov, tí čo psa nemajú zase nemôžu zniesť
výkaly na trávnikoch, či priamo na frekventovaných
chodníkoch. Špinu si navyše neraz prinesú domov,
priamo na podrážke svojej topánky.
Trávnik či plocha bez psích exkrementov začína byť
v Lamači vzácnosťou. Vďaka niektorým jednotlivcom
žije naša mestská časť doslova vo výkaloch. Na
nespratných majiteľov psov si preto posvietil
miestny okrskár. A výsledok? V januári vyhrešil troch
psíčkarov dohovorom, ďalším sa už ušla pokuta.
Tá bola však doteraz symbolická. Veď posúďte
sami. Naposledy pokutoval okrskár znečisťovanie
jednou stokorunáčkou.
Mierne metódy však na
niektorých stále nezabrali,
sankcie sa preto sprísnia.
Nízky, pokutám odzvonilo
a ponovom majú byť
oveľa mastnejšie. Psíčkari
siahnu za neporiadnosť
oveľa hlbšie do peňaženky.
Okrskár im podľa VZN
č. 1/2003 môže uložiť
pokutu až do tisíc korún.
Psíčkari vs. tí ostatní •
Exkrementami zašpinené
okolie robí vrásky mnohým
obyvateľom sídliska, no
ťažké srdce majú na nich
aj starí Lamačania, ktorí
si pred psíčkarmi museli
poskrývať za plot svoje
odpadové koše. Psíčkari
za to vinia svojich neporiadnych kolegov, no sčasti
vraj za to môže aj nízky počet zberných nádob a
chýbajúce vrecká na výkaly. O chýbajúcich vreckách
sme sa presvedčili na vlastné oči, v stredu 19 apríla,
okolo 16 hod. Bez vreciek bol kôš na Studenohorskej
2 a na Bakošovej ulici z koša viselo posledné vrecko.
Situácia sa opakovala aj v pondelok 24. apríla o

Poslanci, na slovíčko...
JUDr. Júlia Ondrišová

Nezávislá poslankyňa MZ na
kandidátke SDKÚ, predsedníčka Komisie pre veci sociálne,
zdrav. a bytové, členka Komisie
pre rozvoj vzdelávania, kultúry
a voľného času, predsedníčka
RR mesačníka Lamačan.
Právnička, vydatá, 2 deti.
Tel.: 02/ 645 312 44,
e-mail: ondrisova@danubia.sk

Mgr. Oľga Keltošová

Nezávislá poslankyňa
Miestneho zastupiteľstva,
poslankyňa Mestského
zastupiteľstva hlavného
mesta SR v Bratislave, členka Komisie pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové.
2 deti, 2 vnúčatá.
tel. 02 /64 78 15 81
Lamačan: Nastala významnejšia zmena v
postoji Lamačanov ku kultúre a športu?
Ondrišová: Myslím si že za ostatné roky sa
na poli športu a kultúry urobilo viacero opatrení
aby mali Lamačania a to najmä tí, ktorí bývajú v
obytných domoch v sídliskovej časti, kde tráviť svoj
voľný čas. To či Lamačania športujú môžeme vidieť z
naplno prenajatej telocvične ZŠ, z obsadenej športovej haly Na barinách, ktorá síce nie je multifunkčná,
ale karatisti, ktorí ju prevažne využívajú dosahujú
výborné výsledky, taktiež z veľkého počtu a dobrých
výsledkov našich futbalistov, z nových ihrísk pre deti
a náš dorast.
(pokračovanie na 2. strane)

2006

(pokračovanie na 3. strane)

pol piatej popoludní. Vrecká chýbali v koši pri
Studenohorskej 32 a nižšie na Studenohorskej 53.
V ostatných nádobách vrecká nechýbali. Majiteľom
psov sa nepáči ani to, že nádoby sú od seba veľmi
vzdialené a obsah vrecka im pred zahodením celý
vytečie.
Riešenie • Miestny úrad chce situáciu čo najskôr
zlepšiť. Koše majú pribudnúť na Studenohorskej ulici
a v starom Lamači. Práve tam dnes nestojí žiadny zo
zberných košov. Mnohí psíčkari sú však presvedčení,
že to situáciu výrazne nezlepší. A dôvod? Stále je
medzi nimi dosť takých, čo sa po špinu po svojom
psovi nezohnú a čistota im je ,,ukradnutá“. A práve
na nich si má posvietiť miestny okrskár.
Luxus? Lamačskí psíčkari sa v
porovnaní s obyvateľmi ostatných
mestských časti nemôžu veľmi
sťažovať. Lamač je k nim totiž
oveľa štedrejší. Susedná Dúbravka
je vybavená skromnejšie, hoci má
štvornásobne viac obyvateľov ako
Lamač. Kým u nás stojí pre psov 14
zberných košov v Dúbravke ich majú
raz toľko, teda 30. Výmena vreciek,
denné vysávanie trávnikov stoja
túto mestskú časť ročne pol milióna
korún. Kontajnery v Dúbravke
patria firme VK service, ktorá ich
prevádzkuje.
Výkaly za tisíce • Psíčkari
by si svojich susedov mali určite
vážiť. Minimálne tak, že po sebe
nezanechajú psie výkaly. Starostlivosť
o čistotu stojí totiž obecnú kasu
nemalé peniaze. Len koše vyšli
mestskú časť tisíce. Za jeden musela zaplatiť takmer
päť tisíc korún. Za vrecká na výkaly zaplatíme ročne
11, 424 korún. A to ešte stále nie je všetko. Odpad
musí totiž niekto odvážať, spoločnosť ekoDea and
Dr. Stefan, ktorá koše prevádzkuje si za túto službu
každý mesiac účtuje 2.340 korún.
-mca(tabuľku rozmiestnenia zberných košov nájdete na 3. strane)

Otvorenie kúpaliska sa predĺži o ďalší rok. A to
aj napriek tomu, že rekonštrukcia areálu a bazénov patrí medzi priority hl. mesta Bratislava
už tri roky. Od zatvorenia v roku 2003 kúpalisko chátra. Podľa starostu Petra Šramka by jeho
otvorenie na budúcu sezónu konečne malo byť
realitou.,, Stavebné povolenie máme. Verím, že
v priebehu jari sa začne kopať.“
V súčasnosti prebieha výberové konanie na dodávateľa. Prestavba areálu a bazénov by mala
stáť Správu telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) 30 miliónov korún. Tento rok z
nich organizácia preinvestuje 16 miliónov.
Namiesto dvoch bazénov by mal vzniknúť jeden s tromi sektormi – detským, plaveckým a
relaxačným s vodnými atrakciami. Postavia sa
nové hygienické zariadenia, pokladnice, šatne
i miestnosti pre prvú pomoc. Navyše sa počíta
s reštauráciou a rýchlym občerstvením. Podľa
starostu Šramka by mal pribudnúť aj nový športový areál s volejbalovým ihriskom.
- mca-

Bude Lamač odhlučnený
od diaľnice ?
V októbri 2004 som v Lamačanovi pod týmto nadpisom písala o kvalite bývania v Lamači ovplyvnenej smogom a hlukom z diaľničnej
dopravy a o zrealizovaní petície za vybudovanie
protihlukovej steny. Sľúbila som, že Vás budem
o ďalšom postupe v tejto veci informovať. V januári a februári som interpelovala p. starostu
o poskytnutie informácií v akom štádiu sa vec
nachádza a dostala som nasledovnú odpoveď:
V marci 2006 sa uskutočnilo rokovanie na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií,
ktorého výsledkom je, že Národná diaľničná
spoločnosť vypracuje projektovú dokumentáciu
na zabezpečenie protihlukovej steny na celom
úseku diaľnice, ktorá je zároveň aj mestskou
komunikáciou. Predmetné ministerstvo dalo
požiadavku na spolufinancovanie výstavby
steny Hlavným mestom Bratislava. Ďalšie rokovanie sa má uskutočniť v 3-4 štvrťroku 2006,
kedy budú známe predpokladané finančné
prostriedky potrebné na výstavbu protihlukovej
steny a účastníkmi rovania budú Ministerstvo
dopravy, Národná diaľničná spoločnosť, Magistrát hl. m. Bratislavy a MÚ BA-Lamač. Stanoví sa
harmonogram výstavby a finančné prostriedky
jednotlivých zúčastnených strán. Verím, že protihluková stena bude, otázka je kedy a za akých
podmienok pre MČ BA-Lamač.
Júlia Ondrišová, poslankyňa MZ

K i n o L A M AČ
sobota 20. 5. 2006, predstavenia: 18 a 20 h.,

AKO SA KROTIA KROKODÍLY

rodinná komédia, ČR, vstupné: 59,- Sk

(„Poslanci na slovíčko...“ pokračovanie) V kultúrnej oblasti
príslušná komisia MÚ usporadúva množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré ponúka
našim obyvateľom. Podľa môjho názoru Lamačania
toto využívajú tak na 60%, ale tí ktorí majú radi
napr. koncerty sa ich pravidelne zúčastňujú, a aj do
Redakčnej rady časopisu Lamačan nám občas príde
nejaký ten list. Táto oblasť sa dá stále zveľaďovať a
rozširovať možnosti, ktoré sú samozrejme finančne
náročné, mne leží na srdci väčšie sprístupnenie lesov
na relaxačno športové využitie.
Lamačan: Ako to u nás vyzerá s ľuďmi so zlých
sociálnych pomerov, ako im MČ pomáha?
Ondrišová: Každý občan s trvalým pobytom
v MČ Lamač, pokiaľ sa obráti o pomoc na MÚ so
svojou ťaživou sociálnou alebo rodinnou situáciu, je
jeho žiadosť pozorne preskúmaná podľa príslušných
zákonov a jeho situácia sa rieši, či už poskytnutím
jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, alebo poskytnutím rady ako má v danej situácii postupovať.
Najčastejšie sa na komisii hodnotia žiadosti o jednorázovú pomoc v hmotnej núdzi dôchodcov, rodín s
malými deťmi a prípady prepustenia z výkonu trestu
odňatia slobody, ktorí potrebujú pomoc pri vybavovaní si osobných dokladov, či ubytovania. Bývajú
u nás aj osamelí staručkí dôchodcovia, ktorým
sociálne oddelenie MU pomôže aj pri riešení napríklad zdravotných problémov. Sú aj prípady kedy
jednorázovú dávku komisia neodporučí, pretože
žiadateľ nemá na takúto dávku nárok. Na seniorov
sa nezabúda ani pri ich životných jubileách, kedy sú
potešení symbolickým prezentom.
Lamačan: Nedávno sa uvoľnil jednoizbový
obecný byt. Žiadosť učiteliek z našej ZŠ o jeho
nájom poslanci neschválili. Prečo?
Ondrišová: Jednoizbový byt sa uvoľnil po nebohej starej pani v novembri 2005. Komisia sociálna
bytová a zdravotníctva dostala na program zasadnutia v marci 2006 žiadosť štyroch pani učiteliek z
našej ZŠ o prenájom dvojizbového bytu, teda už tu
došlo k zmätku, kedy boli zrejme nesprávne informované o veľkosti tohto bytu. Komisia nebola informovaná o uvoľnení bytu a ani o technickom stave v
akom sa byt nachádza. Podľa následných informácií
je MČ povinná ho zrekonštruovať a to nemalou
čiastkou, vzhľadom na stav v akom je, avšak tento
nebol odborne zhodnotený, takže presnú čiastku
nepoznáme. V MČ Lamač platí na prideľovanie
bytov platný poradovník. Vzhľadom na skutočnosti.
ktoré naša komisia o byte mala, na zastupiteľstvách
konaných 28. a 30. 3. 2006 sme dali nasledovné
stanovisko a/ prenajať byt v zmysle platného poradovníka MČ Bratislava Lamač alebo b/ možnosť
odpredaja bytu vzhľadom na finančné prostriedky,
ktoré MČ je povinná do bytu investovať. Starosta po
diskusii k tomuto bodu stiahol návrh z rokovania MZ
na ďalší postup.
Lamačan: Obce a mestá sa môžu zapojiť do
súťaže o najlepšiu kroniku. Zapojili sa do nej aj
Lamačania?
Ondrišová: V minulom roku sme prejednávali na
Redakčnej rade časopisu Lamačan možnosť prihlásiť
našu MČ do súťaže o najlepší časopis obcí a miest.
V tomto roku ale súťaž neprebieha, zato sa koná

súťaž o najlepšiu kroniku. Ako členka kultúrnej
komisie som spolu s jej predsedníčkou iniciovala aby
sme dostali aspoň jeded krát za volebné obdobie
v komisii informáciu o našej kronike. Problematika
bola prerokovaná na kultúrnej komisii a MZ. Nie je
pripravená na prihlásenie sa do súťaže, stále na nej
naša historička pracuje, takže možno o rok.
Lamačan: Čomu pripisujete prírastok maličkých ,,rodených“ Lamačanov?
Keltošová: Predovšetkým chcem uviesť, že
Lamač mal v uplynulom roku najvyšší prírastok
detí zo všetkých 17 mestských častí, čo ma veľmi,
veľmi teší! Pripisujem to nielen priaznivému ekonomickému vývoju našej mestskej časti, ale najmä
relatívne pokojnému, zdravému, ekologicky čistému
prostrediu a tiež tradíciám „starolamačských“ rodín.
Viacgeneračné rodiny nie sú, našťastie v Lamači žiadna vzácnosť, na rozdiel od iných miest Slovenska.
Lamačan: Môžete vplývať na vytváranie lákavého života a jeho podmienok v MČ?
Keltošová: Samozrejme a robím to rada. Ako asi
čitatelia vedia, som členka sociálnych komisií tu v
Lamači, ale aj v Mestskom zastupiteľstve. Aj z môjho
podnetu, za podpory ostatných poslancov, sa nám
napr. podarilo na jeseň minulého roku odovzdať 7
obecných bytov mladým rodinám Lamačanov. Tým
starším a chorým pravidelne poskytujeme peniaze
v sociálnej núdzi z nášho obecného rozpočtu. Ako
,,mestská“ poslankyňa mám na starosti aj Domovpenzión Na barine, v ktorom žije okolo 300 starších
ľudí, obyvateľov Lamača. Toto zariadenie patrí medzi
najlepšie v meste, najmä vďaka obetavému vedeniu
DPD a celého personálu. A to už nehovorím o skvelej
Základnej škole a Materskej škôlke, ktorá je naplnená deťmi Lamačanov do prasknutia… Samozrejme,
mohli by sme pre pokojný život Lamačanov urobiť
ešte viac, ale aj to je otázka peňazí…
Lamačan: O Lamači sa ešte dlho bude hovoriť
ako o prestarnutom, seniorov bude pribúdať.
Budú potrebovať špeciálnu starostlivosť a chcú
zostať doma. Čo ich čaká?
Keltošová: Máte pravdu, seniorov bude pribúdať.
Je to však celosvetový trend. Už tretí rok funguje
na území Lamača opatrovateľská služba PRIVILEG
financovaná zo zdrojov VÚC. Zatiaľ sme počuli na
opatrovateľky len samé chvály. Okrem toho, všetci
asi poznáte aktivity Červeného kríža a Katolíckej
charity. Vďaka im za nezištnú pomoc Lamačanom
v núdzi.
Lamačan: Zostal Vám pred voľbami nevyrovnaný účet?
Keltošová: Žiaľ, áno. Lamačské kúpalisko, napriek
osobnému prísľubu pána primátora a Magistrátu,
zrejme ešte toto leto neotvoríme. Aj keď sa kúpalisko
dostalo medzi priority mesta už v r. 2003, vraj nie
sú peniaze…
Lamačan: Máte poslanecký sen?
Keltošová: Isteže. Je veľa peknej práce za nami,
ale chcela by som sa ešte viac venovať mládeži, športovým aktivitám, vzdelávaniu mladých i dospelých,
kultúrnym tradíciám – a to všetko v peknom, čistom,
na prírodu bohatom Lamači.

Sporiť na penziu sa už dať nebude
stránkové hodiny na MÚ
www.lamac.sk starosta@lamac.sk

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

10.00–12.00 h 13.00 –17.00 h
nestránkový deò
07.30–12.00 h 13.00 –16.30 h
08.00–11.00 h
nestránkový deò

sponzorský úèet VÚB BA, è.ú.: 353024-032/0200
tel.: 02/ 6453 6611, 6453 6612, 6453 6613, 6478 0065

Lamaèan

Ak patríte k zvedavcom, ktorí váhajú nad sporením na dôchodok v II. pilieri penzijného systému,
na rozhodovanie už nemáte veľa času. Vstúpiť môžete
len do 30. júna tohto roku. Po tomto termíne sa môžu
do sporenia zapojiť len študenti a nezamestnaní, ak
predtým neplatili odvody na dôchodkové poistenie. Na
výber medzi dvoma dôchod - kovými systémami budú
mať 30 dní po prijatí do prvého zamestnania. Dnešní
prváci, či druháci na strednej škole si už budú na penziu
šetriť automaticky. Do šetrenia na penziu na súkromných účtoch sa nemôžu zapojiť pracovníci silových
rezortov a poberatelia invalidných dôchodkov.

mesaèník samosprávy mestskej èasti Bratislava-Lamaè

Kým v I. pilieri odvádzate poistné na dôchodok
výlučne Sociálnej poisťovni, v II. pilieri si polovicu (9
percent) sporíte na osobnom účte. Na rozdiel od I.
piliera sú peniaze na osobnom účte vašim majetkom, v
prípade úmrtia sa teda dedia. Vďaka investovaniu úspor
môže byť penzia vyššia ako v I. pilieri. Jej výška závisí od
investovania peňazí dôchodkovými spoločnosťami. Podľa
výpočtov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
by penzia v II. pilieri mala byť vyššia u ľudí, ktorí majú
najmenej 18 až 20 rokov pred odchodom do dôchodku.
Podmienkou poberania penzie z II. piliera je
minimálne desať rokov sporenia.
-mca-
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Na kúpalisko si ešte
počkáme

Biznis nielen s lamačskými hrobmi
Lamačskí poslanci stále nedokážu prehltnúť
zvýšené poplatky za hrobové miesta na našom
cintoríne. Pozostalí, čo u nás majú hroby musia
siahnuť hlbšie a hlavne riadne do peňaženky. Zaberú na mestskú organizáciu Marianum, ktorá v
Bratislave prevádzkuje cintoríny argumenty a tlak
Lamačanov za nižšie ceny?
MČ Lamač a príspevková organizácia mesta Marianum sa dostali do ostrého sporu. Pohrebná spoločnosť nemieni ustúpiť požiadavke Lamačanov, aby
znížila poplatok za hrobové miesto na sumu, ktorá
platila pred zdražením.Naši poslanci súčasne žiadajú
od Marianum vrátenie peňazí, o ktoré bol poplatok
navýšený.
Riaditeľ tejto organizácie Miloslav Hrádek o podobných návrhoch nechce ani počuť. Naša MČ sa
preto v apríli obrátila s požiadavkami v otvorenom
liste na Bratislavský magistrát. Proti Marianum nestojíme sami, kritické hlasy na jeho adresu sa ozývajú
aj zo susednej Dúbravky.
o 150 % viac
Ročný poplatok za hrobové a urnové miesto zdražel
vlani v septembri o viac ako sto percent. Marianum
zvýšilo ceny za hrobové miesto z 240 Sk na 613
Sk a za urnové miesto zo 135 Sk na 613 Sk. Poslanci v tejto súvislosti hovoria doslova o zdieraní pozostalých. Poplatky totiž neodrážajú reálne náklady
na správu hrobov. A dôvod? Marianum do nich premieta náklady za neplatičov a historické cintoríny.
A práve preto sú aj vyššie. Našim zástupcom sa to
však nepozdáva, fungovanie historických cintorínov
na úkor peňaženky pozostalých považujú za nemorálne a nespravodlivé. Financovanie by malo podľa
nich zabezpečiť mesto, pretože sa jedná o celospoločenskú funkciu. Namiesto poplatkov za hrobové
miesta by sa na ne mali skladať daňami všetci obyvatelia Bratislavy.
Cintoríny mestá dotujú
Dotácie na historické hroby poskytujú, na rozdiel od
Bratislavy, vo viacerých slovenských mestách, naprí-

klad v Žiline, či Nitre. Miloslav Hrádek z Marianum u, tvrdí, že o dotáciách by museli rozhodnúť mestskí
poslanci. Zmenu financovania by mohol sám navrhnúť. Do predloženia podobného návrhu sa však pri
našom rozhovore príliš nehrnul.
Pod správou Lamača
Neprimerané náklady premietnuté v poplatkoch chcú
naši zástupcovia spoločnosti Marianum zatrhnúť.
Otázne zostáva či sa im to aj podarí. Šéf pohrebnej
organizácie si totiž zníženie poplatkov vie predstaviť
len za cenu dotovania hrobových miest z kasy MČ,
alebo z peňazí sponzora. To si však naša MČ nemôže
dovoliť.
Poslanci sú preto pripravení v prípade, že riaditeľ Marianum nezruší nový cenový výmer obrátiť sa
na Protimonopolný úrad. Ten by mal rozhodnúť či
viazanie správy cintorína a pohrebnej služby nie je v
rozpore s pravidlami voľnej súťaže na trhu.
Potiahnuť to chcú však ešte ďalej. Cintorín by
chceli dostať pod správu Lamača. Podľa finančnej
analýzy lamačského poslanca Ľudovíta Lučeniča by
sme ho dokázali ,,utiahnuť“ pri starých cenách a rovnakej kvalite.
Rozhodnutie o presune správy cintorína by nám
však museli schváliť mestskí poslanci. Hoci sme sa so
žiadosťou o stanovisko obrátili aj na Magistrát hl.m.,
jeho hovorkyňa nám ani po troch týždňoch nebola
schopná poslať odpoveď.
Truc podnik
Na to, aby Lamač dokázal spol. Marianum skrížiť
plány sa naši poslanci snažia ponechať ,,otvorené
dvierka“. Žiadajú, aby im riaditeľ Hrádek predložil na
MZ prevádzkový poriadok cintorínov a hrozia jeho
neschválením ak nedosiahnu zníženie hrobových poplatkov. Jeho súčasťou je aj cenník za hrobové miesta. Miloslav Hrádek plánuje miestne zastupiteľstvá
obísť. Dokument chce predložiť do mestského zastupiteľstva. Tento postup mu umožňuje nejasný zákon
o pohrebníctve. Stať by sa tak malo už v máji. O výške
poplatkov nám teda rozhodnú mestskí poslanci.

Pridrahý cintorín
Lamačan sa obrátil na slovenské mestá a zistil, že
bratislavské cintoríny patria k najdrahším. Napríklad
v Nitre platia za hrobové miesto len tristo korún na
desať rokov a predĺženie nájmu na ďalšiu dekádu
vyjde pozostalých 800 korún.
Nitra na rozdiel od Bratislavy znáša za historické
cintoríny všetky prevádzkové náklady. Skladajú sa
na to daňami všetci Nitrančania. Sumou 3,8 milióna
dotujú ročne aj prevádzku hrobových miest. Hlavné
mesto na prevádzku cintorínov neprispieva vôbec.
Hoci na všetkých bratislavských cintorínoch vyberá ročne až 613 korún, zníženie poplatku nemá v
pláne.
-mca-

P O ĎA K O VA N I E
Miestny úrad Lamač ďakuje všetkým občanom,
ktorí sa zapojili do vyhláseného jarného upratova-

nia mestskej časti. Tešíme sa, že nielen obyvatelia
rodinných domov si tak ako každý rok upratovali

S riaditeľom príspevkovej organizácie Marianum
Miloslavom Hrádekom
Prečo Marianum
vlani v septembri zvýšilo poplatky za hrobové miesta? Pretože
sa dlhodobo nezvyšovali a nezohľadňovali
r e áln e pr e vádzkové
náklady. Podpísali sa
pod to aj zvýšenie cien
e ne rgií, p ohonných
hmôt a rast cien skládkovania odpadu, ktorý
z cintorínov vyvážame.
Spálenie jednej tony odpadu narástlo z 500 na
1200 korún.
Odráža poplatok za hrobové miesto reálne
náklady na jeho správu? Samozrejme.

Na MZ v Lamači ste však sám povedali, že
nájomcovia hrobových miest v poplatku hradia
aj prevádzku historických cintorínov. Áno. Sú
tam zahrnuté náklady na prevádzku štyroch historických bratislavských cintorínov, ale aj poplatky
za neplatičov.
Aké sú náklady na historické hroby? Na MZ
sa veľmi zjednodušovalo, keď bolo povedané, že
poplatníci doplácajú na historické hroby a len preto majú vyššie poplatky. Marianum premieta náklady na historické cintoríny aj do prevádzky krematória, viazarne a pohrebníctva, teda nielen do
poplatkov za hrobové miesta. Ak to niekto šíri, sú
to klamlivé informácie. V poplatkoch za hrobové
miesta sú náklady na historické cintoríny premietnuté alikvotnou čiastkou.
A aké sú teda náklady na historické cintoríny? Ročne asi štyri a pol milióna korún.
Je spravodlivé aby poplatníci platili za his-

Mesaèník o živote v Lamaèi, 8. roèník

torické cintoríny, ktoré s nájmom ich hrobov
nemajú nič spoločné? Je spravodlivé že si platíte
zdravotné poistenie a doplácate na niekoho kto si
poistenie neplatí?

svoje okolie, ale vo väčšom počte ako obvykle sa
pridali aj obyvatelia zo sídliska, ktorí pochopili,

Podľa vás by mala platiť rovnaká solidarita
aj pri poplatkoch za hrobové miesta? Otázne je
či povýšime celomestský princíp, alebo sa budeme
hrať na nejakých lokálpatriotov a povýšime princípy MČ. Mali by sme povýšiť celomestské záumy a
zabrániť, aby si z toho na MZ niekto vytĺkal politický kapitál.
Vy ste sa však hlásili k tomu, aby sa na tom
podielalo mesto. Už to neplatí? Ja to nepopieram.
Musím súhlasiť s tým, že nakoľko sa na lamačskom
cintoríne nepochováva a tri historické cintoríny patria cirkvi som toho názoru, že by na to mala prispievať cirkev, alebo mesto.
Ako je možné, že Nitra dokáže prevádzku
poskytovať na všetkých cintorínoch za 300 korún a Marianum za rok vyberie až 600 korún? To
je obrovský rozdiel… Áno sú aj takéto prípady, ale
nikto nehovorí o tom, že tieto cintoríny dostávajú
od miest dotácie. Napríklad Žilina poskytuje dotáciu 12 alebo 15 miliónov korún. Marianum nedostáva žiadne dotácie.
Lamačské MZ od Vás žiada zníženie poplatkov. Urobíte to? Na májové MZ budeme predkladať návrh prevádzkového poriadku bratislavských
cintorínov, ktorého súčasťou bude aj cenník za
hrobové miesta. Je úlohou mestských poslancov,
aby rozhodli či sa bude v celej Bratislave vyberať
poplatok v jednotnej výške, alebo bude mať každý
cintorín svoju vlastnú ekonomiku.
Príde Marianum s návrhom na zníženie?
Nepríde.
Ďakujem za rozhovor -mca-

že okolie bytoviek patrí aj im a v čistom životnom
prostredí sa žije všetkým lepšie.

Nádoby na psie výkaly
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

bývalý OD Lamač – oproti Bakošovej ul. 16
Heyrovského 11, parčík
Heyrovského ul., pri strednom parkovisku
Heyrovského 1 , vedľa novopostaveného bytového domu
chodník pozdĺž školského plota, smer Malokarp. nám., pri miestnej knižnici
Studenohorská – za č. vchodov 75-77
Studenohorská 2, nad novostavbou, pri boroviciach Podháj
Studenohorská – smer Malokarp. nám. od
prepojky s Vrančovičovou (od kostola)
Studenohorská – za č. vchodov 53-55
Studenohorská – za č. vchodov 43-45
Studenohorská – za č. vchodov 32-34
Studenohorská – za č. vchodov 12-14
Oproti zastávke Bakošova, smer do mesta
pri športovej hale Na barine za detským ihriskom Bakošova 16-18
MÚ
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Vystavujú bratislavské
umenie
Umenie spojené výsostne s Bratislavou. Tak to je
nepochybne Bratislavský umelecký spolok, ktorý v
hlavnom meste združoval umelcov, profesionálov,
amatérov, ale aj neumelcov a známe bratislavské
osobnosti. Všetko čo sa po nich uchovalo v galerijných a múzejných zbierkach si môžete prezrieť v
Mirbachovom paláci na Františkánskom námestí a
Mestskom múzeu na Primaciálnom námestí.
Bratislavský umelecký spolok vznikol v roku 1885 a
jeho ambíciou bolo zriadiť v Prešporku salón umenia. Jeho členovia tvorili diela inšpirované životom
Bratislavy. Organizovali výstavy, verejnosť oboznamovali s domácimi a zahraničnými dielami. Popri
vlastnej tvorbe zároveň nakupovali diela talianskych,
rakúskych a budapeštianskych majstrov.
Výstava potrvá do 27. augusta. Okrem pondelka sú
expozície prístupné od 11. do 18. hod.
Peter Šoula

Poslanecké dni
Pondelok 29. mája, od 16.00 do 17.00 hod.
Ing. Jaroslav Mrva, člen Miestnej rady a komisie financií a hosp. stratégie
JUDr. Júlia Ondrišová, predsedkyňa komisie pre veci
sociálne, zdrav. a bytové

Plastové okná stáli
11,5 milióna
Nebezpečenstvo úrazu a úspora tepla.To sú hlavné
dôvody, pre ktoré sa na budovách Základnej a materskej školy, ale aj na Miestnom úrade vymieňali
staré okná za nové plastové. Výmena vyšla našu
mestskú časť na 11, 5 milióna korún. Výmena okien
patrí k najväčším investíciam našej mestskej časti Podľa starostu Petra Šramka bola nevyhnutná.
Okná boli v kritickom stave a prehnité. Hrozilo, že
sklenené výplne vypadnú na okoloidúcich.
Červenú dostala tento rok výstavba kanalizácie na
Kunerádskej a Povozníckej ulici. Mestská časť Lamač
na ňu tento rok plánovala použiť million korún.
Podľa starostu Petra Šramka sa však stavať nebude,
pretože Bratislavská vodárenská spoločnosť sa na
výstavbe nebude podieľať. Samotná investícia Lamača by na kanalizáciu nestačila.
- mca-

Máme supermarket
Na území našej mestskej časti vyrástol nedávno supermarket Lidl. Hypermarket Tesco síce nesie názov

Lamač, stojí však na území Karlovej Vsi. Lamačský
Lidl sa nachádza pri budove bývalého Obchodného
domu Lamač, otvorili ho 27. apríla.
-mca-

Voľ by pre zosnulých?
Podporiť v parlamentných voľbách svojho obľubeného politika môžu nielen voliči s bydliskom na
Slovenku a zahraničí, ale dokonca aj zosnulí občania SR. Hoci to znie absurdne, nebohí dostávajú do
schránok pozostalých oznámenia o konaní volieb,
napriek tomu, že sú už po smrti. K podobným prípadom dochádza aj v našej mestskej časti Lamač.
Pozostalí nad oznámením pre nebohých neveriacky krútia hlavami. Miestny úrad však chúlostivým
oznamom nemohol zabrániť. S menami aktuálnych
voličov mu ich posiela polícia, ktorá je za ne aj zodpovedná. Úrad však môže po oznámení pozostalých, zoznamy s menami upraviť. Podobné prípady
by sa tak už nemali opakovať.
- mca -
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Škola ku dňu matiek

Drahé matky,
prihováram sa Vám ako matka, ale i ako tá, ktorej
zverujete svoje deti na vzdelávanie a výchovu. Materstvo
je krásne, ale aj zodpovedné poslanie. My, ako učitelia
nevidíme a často ani nepoznáme okolnosti, za akých to
vo Vašej domácnosti funguje, ale Vaše deti sú výrečným
prostriedkom vykresľujúcim jej chod. Často už aj ich mlčanie, či reakcie sú veľavravné. Trávime s nimi v priemere
¼ dňa a vedeli by sme Vám o nich čo-to porozprávať a
možno aj pomôcť. Stáva sa však, že sme natoľko zaneprázdnení, že na to už času niet. Viem, je potrebné
zabezpečiť aj ekonomický chod rodiny. Je dosť pochopiteľné, že nás to v dnešnej dobe psychicky dosť vyčerpáva
a hlavne oberá o čas.
Napriek týmto nezanedbateľným argumentom sa chcem prihovoriť predovšetkým Vám, matky. Naše deti veľmi
rýchlo zabudnú na to, že mávali na desiatu maďarskú salámu, že nosili značkové oblečenie, menili mobily... Nečakajme, že nám za tieto dobrá raz preukážu svoju vďaku.
Vtláčame totiž do nich štýl života, ktorému je vlastnejšie
prijímanie, nie darovanie sa. Samy zo svojich vlastných
skúseností vieme, hoci nie vždy podľa toho aj žijeme, že
väčšiu hodnotu má to, čo sa nedá kúpiť. Čo teda naše deti
tak veľmi potrebujú? Náš čas. Chvíle, ktoré s nimi strávime
rozhovorom, spoločnou prácou, hrou. Aj oni potrebujú
prežívať svoje detstvo v istote, že sú prijaté a milované.
My často deficit vlastnej prítomnosti nahrádzame všakovakými pozornosťami. Môžu byť naozaj darované z lásky,
ale je to len mizerný odvar prejavu záujmu o naše deti. Pozornosť nášho dieťaťa zameriavame na „veci“, o ktorých sa
ono samo postupne presviedča, že sú účinnou náplasťou
na ich „boliestky“. Takto sa duchovné hodnoty vytrácajú
zo životov našich detí a my učitelia sme potom v škole
smutní z toho, že si nechcú navzájom nezištne pomáhať,
venovať jeden druhému čas, úprimne sa zdieľať. Posudzujú
sa, hodnotia podľa toho, čo má kto oblečené, akého silného „sponzora“ má za sebou.
Matky, príde čas, keď budeme zbierať plody svojej
práce. Deti nám v tom lepšom prípade zaplatia penzión,
budú posielať drahé vianočné darčeky. Budú nám vracať
materiálne dobrá, lebo tak sme ich to naučili... Bude nám
to stačiť? Nechceli by sme radšej spolu s nimi prežívať a
tráviť posledné chvíle svojho života...? Ostanú len spomienky a výčitky. Hovorí sa: „Kto čím hreší, tým býva bitý“.
Našťastie má láska prednosť pred spravodlivosťou a ešte
nie je všetko stratené. Venujme čas a pozornosť svojim deťom kým o to ešte stoja. My matky máme pre nich vyvinutý
iný cit ako muži a je veľmi potrebný. Život nás už všeličomu

Èriepky z histórie Lamaèa
Májové dni boli vždy niečím označované, veľa
sviatkov v nich pripomína minulé i súčasné tradície. 1.
máj označovaný ako sviatok práce sa prvý raz slávil v
roku 1890 na pamiatku nevinne popravených robotníkov v Chicagu, vyhlásila ho II. Internacionála v Paríži.
Pravidelne sa do roku 1989 oslavoval aj v Lamači i
keď v časoch po 2. Svetovej vojne spolu s inými v
Bratislave.
Z ľudových tradícií sa v noci z 30. apríla na 1.
máj stavali máje. Do konca 19. storočia pred richtárov
dom a pred krčmu, v ktorej sa potom oslavovalo.
Individuálne aj pred dom dievky za ktorou chodil
mládenec, ale ten si ho musel aj postrážiť, aby mu ho
šikovnejší sok nezvalil. V 20. storočí sa stavali obecné
máje na námestí pod ktorými bola veselica. V minulosti
si skúšali mládenci šikovnosť aj tým, že na máji bola
zavesená fľaška a kto ju zvesil bol všeobecne uznávaný
ako najsúcejší. Mládenci strážili máj, lebo jeho krádež,
alebo zvalenie bolo veľkou hanbou pre celú skupinu
mládencov.
V máji sme zvykli pripomínať aj výročie skončenia druhej svetovej vojny do roku 1989 - 9. mája v
súčasnosti 8. mája, pretože práve v tento deň bol podpísaný v Berlíne pakt o bezpodmienečnej kapitulácii
Nemecka. Na pomníku pred kostolom svätej Margity
máme aj mená padlých Lamačanov, česť ich pamiatke.
V druhú májovú nedeľu oslavujeme Deň matiek.
Tento sviatok je oslavou materstva a života. Už dávno
je aj oslavou všetkých žien, ktoré venovali svoju lásku
deťom a vychovávali ich spolu s otcami, či bez nich.
Vyjadrenie tejto úcty sa vždy koná v Lamači za účasti
mamičiek, ktorým deti pripravujú so svojimi pani uči-

naučil a ja verím, že i schopnosti rozlíšiť hodnotu od braku.
Nemôže nám byť ľahostajné, čím žije a kam kráča naše dieťa. Priority, ktoré uznávame sa stávajú vlastnými aj našim
deťom. Ukazujme im tú správnu cestu. Viem, že nie je síce
populárna, ale bezpečná a istá. Úprimne sa zaujímajme o
ich svet, pozorne počúvajme a chápme. Buďme im oporou,
aby ju nemuseli hľadať na ulici medzi hľadajúcimi.
Kolektív učiteľov našej školy nie je prestárly. Je omladený a živý. Rozumie deťom. Prevažujú v ňom ženy, ale
nijako nemôžu nahradiť vaše nezastupiteľné miesto. Chceme Vám pomáhať. Radi Vám venujeme svoj čas, podnety a
postrehy, ktoré sme pri práci s Vašimi deťmi získali. Spoločným úsilím sa nám skôr podarí nájsť to optimálne riešenie.
Treba len chcieť a vykročiť. Vaše problémy s nimi sú aj našimi a Vaše radosti aj našimi. Čas sa nedá vrátiť späť. Teraz je
ten príhodný čas zamyslieť sa na tým, akými sme matkami.
Sú naše očakávania v súlade s našimi vkladmi...?
Ja nám, drahé mamy, aj touto cestou prajem múdre,
láskavé, trpezlivé srdce a vyprosujem potrebné milosti pri
výchove našich detí.
Vaša Základná škola
Matke
Ďakujem Ti mama moja,
že vždy stojíš pri mne,
že aj bolesť nesieš so mnou
ticho a úprimne.
Zem zabúda rýchlo na dážď...
Ja na Teba nikdy.
Zasiala si vzácne semä:
viery, citu, pravdy.
Obťažkaný plodmi som strom.
Nie pre seba – verte.
Dostala som zdarma, z lásky,
z lásky dávam – berte.
To Ty si ma naučila
múdrosti života,
že mi väčšiu radosť spraví
služba a ochota.
Vymenia sa naše role,
keď budeš jak dieťa.
ja Ťa budem živiť, chrániť,
s úctou povediem Ťa.
Nestratí sa Tvoja krása.
Len ju srdce skryje.
Srdce, ktoré odovzdá sa,
nezastane, bije...
teľkami krásny program. Do roku 1989 sa tento sviatok
neslávil ale nahrádzal ho Medzinárodný deň žien.
Nesmieme zabudnúť ani na májové výročia
mariánskeho kultu, veď tento mesiac je zasvätený
uctievaniu Panny Márie. Láska, pochopenie, znášanie
utrpenia a pokora, ako i nesmierna obeta sú atribútmi
tohoto obdobia. V tomto období sa konali púte z
Lamača do Marianky. Sviatočne oblečení v minulosti
v prekrásnych krojoch, na čele sprievodu najváženejší
občania putovali do tohoto najstaršieho pútnického
miesta. V kostole boli starodávne zástavy Spolku hasičov, ktoré sa v tomto období nosili na púti za krížom,
po ceste sa spievali nábožné piesne. Mnoho ráz sa
mládež na týchto púťach v minulosti aj zoznamovala.
V obciach sa v tomto čase menila aj správa. Do
konca prvej svetovej vojny na Juraja 24. apríla skladal
Lamačský richtár sľub vernosti do rúk Bratislavského
richtára a ujímal sa úradu prvého mája.
Z ľudových tradícií to bol sviatok svätej Žofie,
ktorá víno vypíja a dobré ľany dáva, lebo ešte boli
studené noci a vinohrady mohli pomrznúť. Pred ňou
boli aj sviatky zmrznutých svätých Pankráca, Serváca a
Bonifáca. K týmto sviatkom sa viaže aj sviatok svätého
Urbana, ktorý taktiež súvisí s vinohradníctvom, ktoré
bolo v minulosti v Lamači rozšírené a známe v širokom
okolí.
V ľudových pranostikách nachádzame aj zvyk
odkladať prvú dažďovú májovú vodu na umývanie vlasov, lebo táto sa vraj nepokazí. Dúfajme, že i nám sa nič
nepokazí ako táto májová voda a privítame v množstve
sviatkov i to pekné, čo nám príroda prináša.
Gabriela Škorvanková, historička
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Jubilanti v mesiaci máj 2006

Peter a Rusalka v Afrike
Lamačský rodák Peter Valentovič sa od učenia
hry na klavíri v Základnej umeleckej škole pod vedením pani učiteľky Lívie Habánovej pôsobiacej
v Lamači dostal cez muziku až do Južnej Afriky.
Dvojročné pôsobenie v Kapskom meste vyvrcholilo dirigovaním, jazykovou úpravou a pomocou
spevákom africkej premiéry Rusalky v pôvodnom
jazyku, teda češtine. Čo bolo pred tým?
Doma pri klavíri

Začiatky Petra Valentoviča sú v jeho hudobne
založenej, na nástroje hrajúcej a v súbore spievajúcej rodine. Rodičia pracovali vo vedeckom mestečku Dubna a už tam sa tri a polročný Peter venoval hudbe pod vedením ruskej učiteľky Galiny I.

Koncert v bratislavskej Slovenskej filharmónii

nej nevesty. Nasledovala ďalšia skúsenosť, v Radio
Symphonie Orkestra vo Viedni, s ktorým v úlohe
klaviristu koncertoval na všetkých významných pódiách a festivaloch krajiny. Tam dirigoval i študentské operné predstavenia. V roku 2004 ho pozvali
dirigovať Waleský národný orchester na otvorení
Welsh millenium Center v Cardiff, kde sa zúčastnila
i kráľovská rodina.
Viedeň, Kapské mesto • V tom istom roku sa
prihlásil na konkurz korepetítora v Štátnom divadle
v Norimbergu. Po úspešnom absolvovaní ho tam
vzápätí pozvali na konkurz za zborového dirigenta. Spokojnosť s jeho prácou ho posunula ďalej.
Upozornili ho na konkurz hlavného zbormajstra v
Kapskom meste a dali mu odporúčanie. Nastúpil v
októbri 2004, pustil sa do práce a zároveň vo Viedni študoval.
V Kapskom meste sa mu zišli znalosti angličtiny, nemčiny, ruštiny, francúzštiny, taliančiny i
češtiny a skúsenosti z príprav opier v Európe. ,,Môj
prvý profesionálny dirigentský úspech bola Verdiho opera Nabucco s Kapským filharmonickým orchestrom“. hovorí Peter Valentovič. Pekné zážitky
s týmto orchestrom si odniesol aj z príprav koncertov Händlovho Mesiáša, Brittenovej opery Sen noci
svätojánskej, Mascagniho opery Sedliacka česť a
Pucinniho Gianni Schcichi. ,,Veľkú radosť som mal z
dirigovania Vianočného koncertu so Slovenskou filharmóniou a Bratislavským chlapčenským zborom
v Bratislave vlani v decembri. Tešil som sa nielen z
koncertu, ale i z toho, že som bol aspoň na chvíľu
doma,“ tvrdí rozcestovaný umelec.
Plány • O radosti v profesijnom živote hovorí
aj v blízkej budúcnosti, najmä v súvislosti so spoluprácou Kapského mesta s Norimberským štátnym divadlom. ,,Pripravujeme reprízu mimoriadne
úspešného muzikálu Show Boat a mňa čaká dirigovanie. No, a naďalej už bežiace predstavenia“.
Kontinentálne rozdiely • Podľa Petra Valentoviča, najväčší rozdiel medzi ľuďmi z Európy a Afriky spočíva v ich povahe.
,,Istotne to ovplyvňuje
v najväčšej miere veľa
slnka“ myslí si. Tvrdí, že
v Afrike je oveľa živšie,
nadšenejšie publikum.
,,Fascinovalo ma, keď
som šiel na prvé predstavenie pre školákov,
ako to naplno prežívali.
Obecenstvo sú predovšetkým bieli, čierni ľudia majú inú hudobnú
kultúru a je naša povinnosť pritiahnuť k opere
všetky typy obyvateľov,
najmä mladých ľudí .
Usporadúvame skrátené
verzie opier“.
Zbor, s ktorým pracuje má podľa jeho slov neuveriteľné, prirodzené
hlasy – zborový spev má predovšetkým medzi čiernymi obyvateľmi tradíciu. Popri dirigovaní
pracuje aj ako klavírny sprievodca študentov operného spevu
na Kapskej hudobnej univerzite,
ktorá sa usiluje nachádzať talenty, ktoré pre apartheid ( utláčanie černochov bielymi ) nemali
možnosť sa vzdelávať.
,,Žiť tu je veľmi zaujímavé
pre extrémne mnohokulturálne
prostredie zložené z belochov,
černochov, mulatov, Indov, Aziatov. Vo filharmónii je veľa našincov. Život možno porovnať s
mestami ako je New York alebo
Londýn,“ dodáva.

Chochlovej. Po Základnej umeleckej škole študoval
na bratislavskom konzervatóriu
dirigovanie u prof. Júliusa Karabu a klavír u prof. Evy Papovej.
Ako 15 – ročný napísal
skladbu pre zbor Ave Maria
a lamačsko-dúbravský zbor
ju uviedol pod vedením Petra
Fajkusa. Na Viedenskej Univerzite múzických a dramatických
umení pokračoval v štúdiu dirigovania u Leopolda Hagera
a na parížskom konzervatóriu
u Zsolta Nagya. Angažovali ho
v Paríži v Opera national de
Paris Bastille ako korepetítora
a v Théâtre du Châtelet ako
spolupracovníka
dirigenta.
Potom zmenil pôsobisko. Ako
korepetítor a asistent dirigenta
Po predstavení Rusalky
pracoval v rakúskom Klosterv Kapskom meste
neuburgu v produkcii Preda-

Mesaèník o živote v Lamaèi, 8. roèník

Hana Horká
Snímky: Alica Valentovičová

91 rokov: Mazák
Pavel; 90 rokov:
Ľudovít Tupta;
85 rokov: Gizela
Kodžemanovová;
80 rokov: Michal
Gronský; 75 rokov:
Dúbravka Prchalová,
Miloš Matej, Mária
Berníková

Srdeène blahoželáme!

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

Zvýšia dôchodky
Dôchodcovia sa musia pripraviť na ďalšie zmeny.
Tentokrát budú príjemnejšie. Štát niektorým zvýši dôchodky, aby ich dorovnal s vyššími penziami,
ktoré dostávajú ľudia vďaka reforme dôchodkového
systému. Novela zákona o sociálnom poistení obnoví aj inštitút minimálneho dôchodku. Polepšia si
ním najmä ľudia s nízkymi penziami. Štát im bude
prispievať dávkou v hmotnej núdzi. Zmeny by mali
vstúpiť do účinnosti 1. augusta tohto roku. Chýba
na to už len prezidentov podpis. Ak novelu spriechodní Sociálna poisťovňa bude mať na prehodnotenie dôchodkov 17 mesiacov. Zvýšený ho bude poberateľom vyplácať spätne od 1. augusta. Penzisti
kvôli zvýšeniu nemusia posielať žiadosti, Sociálna
poisťovňa bude postupovať automaticky. Dorovnavanie by sa malo dotknúť 80-tisíc dôchodcov, ktorí
odišli do penzie v starom dôchodkovom systéme.
Ten fungoval do 31.decembra 2003.
Mesiac pred týmito zmenami, teda 1. júla sa penzie
budú valorizovať o 5,95 %. Stále nie je isté či sa
to dotkne všetkých dôchodkov, alebo penzií, ktoré
sú nižšie ako 17 200 korún. V praxi totiž platia dve
legislatívne úpravy. Podľa právneho výkladu rezortu
práce by sa mali zvýšiť všetky penzie, pretože druhá
úprava je nevykonateľná.
Ďalšie informácie o dôchodkoch budú sprístupnené na www. employment.gov.sk, www.socpoist.sk
a na bezplatnej infolinke Sociálnej poisťovne 0800
123 123.
Koho sa zmeny dotknú?
Dorovnanie sa bude týkať dvoch skupín:
• tých, ktorým bol priznaný starobný dôchodok do
31.12.2003 a ich priemerný mesačný príjem z rozhodujúceho obdobia 5 rokov bol vyšší ako 10 tis.
Sk, alebo dosahovali nižší priemerný príjem, ale
pracovali po dovŕšení dôchodkového veku, nepoberali pritom dôchodok, pričom tieto odpracované
roky sa im plnohodnotne nezapočítali pri výmere
starobného dôchodku.
• pre tých, ktorých súčasná výška starobného dôchodku nedosahuje úroveň životného minima, t.j.
pre jednotlivca 4730 Sk, pre 2 osoby 8030 Sk

Inzerujte v Lamačanovi
vzdelávacie centrum FREEDU
v Dúbravke (Ušiaková 1) organizuje
letné JA ZYKOVÉ KUR ZY pre
dospelých vo večerných hodinách

ANGLICKÝ JAZYK
NEMECKÝ JAZYK
jún - júl
august - september

v ýučba prebieha v ma lých s kupi nkách
prihlá ste sa čo najskôr !

www.freedu.sk

02/64 28 23 34, 0918 680 294, 0903 589 598
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Okná, ktoré Vás ochránia

platená inzercia

Moderné okná pomáhajú chrániť zdravie a majetok. Ak chcete vedieť ako a ktoré
parametre sú pre to dôležité, čítajte ďalej.

Istota, pocit bezpečnosti pre seba a svojich najbližších. To sú hodnoty, ktoré patria aj pri stavbe rodinného
domu či jeho rekonštrukcii medzi najdôležitejšie. Okná môžu byť, v závislosti na ich kvalite a parametroch, verným
strážcom alebo naopak rizikovým faktorom. V tejto súvislosti sú pri výbere nových okien dôležité dve otázky:
1. Ktoré beneﬁty v oblasti bezpečnosti mi môžu moderné okná ponúknuť?
2. Ktoré parametre okien si mám pre získanie týchto beneﬁtov všímať?
Okno, ktoré po rozbití neporaní
Ak do bežného skla narazí kameň alebo lopta,
roztriešti sa a padajúce úlomky sú rizikom pre všetko
živé v okolí. Riziko je ešte väčšie pri sklenených plochách,
ktoré sa nachádzajú nad hlavou – napríklad zimné
záhrady alebo hliníkové fasády. Strach o deti hrajúce sa
v blízkosti okna však nemusíte mať vtedy, keď je sklo
odolné proti rozbitiu. Technicky je to zabezpečené tak,
že bezpečnostné sklo sa
skladá z dvoch tabuľových
skiel, ktoré sú spojené do
jedného celku za pomoci
špeciálnej
bezfarebnej
a priehľadnej fólie s veľmi
vysokou mierou odolnosti
voči pretrhnutiu. Táto
fólia udrží sklo pohromade
aj v prípade silného
poškodenia a zabraňuje
tomu,
aby
črepiny
z rozbitého skla popadali na
zem a spôsobili nepríjemné
zranenia.
Okno, ktoré pri chybnej manipulácii nevypadne
Pokiaľ okno nie je vybavené poistkou a dôjde
k jeho chybnému otvoreniu, ostane visieť len na jednom
pánte. Ten môže pod váhou okna povoliť a celé okno
spadnúť. Riziko takejto situácie je zvýšené najmä vtedy,
keď s oknom manipulujú deti alebo starší ľudia. Preto
Vám odporúčame, aby ste sa pri kúpe okien vždy uistili,
že sú poistkou proti chybnej manipulácii vybavené. Tá
zabraňuje chybnému otočeniu kľučky a tým pádom
vyskočeniu okna z pántov a súčasne zdvihne krídlo
pri jeho zatváraní bez vynaloženia veľkej námahy do
správnej polohy.

okná vybaviť uzamykateľnou kľučkou. Kľučka obsahuje
zámok, ktorý zabráni akejkoľvek manipulácii s oknom.
Ak máte malé deti, určite sa nezabudnite na detskú
poistku opýtať.
Okno, ktoré nevykopne ani majster kickboxu
Jednou z alternatív, ako sa môže zlodej dostať do
Vášho domu, je vylomenie alebo vykopnutie okna. Jeho
pokus však skončí stratou
sebavedomia v prípade, že
Vaše okná budú vybavené
celoobvodovým kovaním,
ktorého súčasťou budú aj
tzv. bezpečnostné hríbiky.
Celoobvodové
kovanie
zabezpečí
dokonalú
priliehavosť krídla okna
k jeho rámu, čo má za
následok, že cez okno
neprefukuje ani pri silných
nárazoch vetra. Na druhej
strane,
bezpečnostné
hríbiky zabránia zlodejovi
vylomiť alebo vypáčiť okno. Ide o súčasť kovania, ktorá
sa zasúva do protikusu v ráme okna a zabraňuje tým
jeho vylomeniu alebo vypáčeniu.
Okno, ktoré je otvorené aj keď je zavreté
Otvorené okná, najmä na prízemí, sú lákadlom
pre nezvaných návštevníkov. Existuje však riešenie,
ktoré umožňuje cirkuláciu vzduchu, teda vetranie,
aj pri zatvorenom okne. Týmto riešením je takzvaný
privetrávač. Ten zabezpečí, že do miestnosti sa za
hodinu dostane až 5 m3 čerstvého vzduchu. A čo
v zime? Nebudem za svoje peniaze vykurovať ulicu?
Nie, pretože privetrávačom prúdi vzduch len zvonku
dnu, nie naopak. Navyše, privádzaný vzduch sa v ráme
okna otepľuje.

Okno, ktoré chráni deti
Deti sú zvedavé, čo je skvelé a väčšinou nás to
teší. Zvedavosť však môže v prípade otvorenia okna Text:
dieťaťom skončiť tragédiou. Aj na to je pri moderných info-linka:
oknách myslené a kvalitný výrobca môže Vaše nové http://
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Tomáš Lašček, KALYPSO
02/ 16 123
www.matporiadneokno.sk
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Uznesenia zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
MČ BA–Lamač zo dňa 28. a 30. marca 2006
Miestne zastupiteľstvo:

• berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení;
• berie na vedomie priložené správy a
informácie zo Správy miestneho kontrolóra, s
pripomienkami;
• ukladá prednostovi MÚ zabezpečiť plnenie
úloh navrhnutých v opatreniach k jednotlivým
kontrolným správam;
• berie na vedomie predloženú situačnú
správu o činnosti okrskovej stanice mestskej
polície BA-Dúbravka za február 2006, s
pripomienkami;
• schvaľuje uzavretie predloženého návrhu
nájomnej zmluvy s p. PhDr. D.Lečkom na časť
pozemku parc. č. 610/27 v k.ú. Ba-Lamač
o výmere cca 24m2, resp. v nevyhnutnej
miere na ukotvenie a používanie mostného
objektu za účelom prístupu k nehnuteľnosti
v súlade s VZN MČ BA-Lamač č. 4/2004, s
pripomienkami;
• neschvaľuje návrh žiadostí f. Nubium, f. Arton
a f. Euro AWK o prenájom časti pozemkov v
k.ú. Lamač na osadenie reklamných panelov;
• berie na vedomie návrh plánu údržby
komunikácií v správe MČ BA-Lamač na rok
2006;
• žiada Magistrát hl. mesta SR BA ako správcu
komunikácii I. a II. Triedy a príslušných
chodníkov v Lamači, aby z dôvodu
zabezpečenia bezpečnosti chodcov a cestnej
premávky okamžite zabezpečil odstránenie
havarijného stavu týchto ciest a chodníkov
a zastávok MHD, najmä na ul. Podháj a
Bakošova;
• upozorňuje Magistrát hl. mesta SR BA
ako správcu príslušných komunikácii na
nevyhovujúci spôsob výkonu zimnej údržby
vo vybraných častiach MČ, kedy pri výkone
zimnej údržby komunikácii dochádza k

•

•

•

•

•
•

premiestňovaniu množstva snehu z ciest na
chodníky pred rodinnými domami;
poveruje subkomisiu zriadenú uznesením MZ
č. 41/2004 schválením nevyhnutného rozsahu
opráv miestnych komunikácií a chodníkov po
zimnej údržbe;
ukladá prednostovi MÚ predloženie plánu
generálnych opráv miestnych komunikácií a
chodníkov väčšieho rozsahu na nasledujúce
zasadnutie MZ;
berie na vedomie Správu o plnení
plánu investičných akcií na rok 2006,
s pripomienkami, 1. schválené objemy
rozpočtovaných investičných výdavkov,
účelovo viazať na príslušné investičné akcie,
2. bezodkladne začať výberové konanie na
zhotoviteľa rekonštrukcie ul. Zhorínska, 3.
predložiť faktúry za výmenu okien v ZŠ a
vyúčtovanie čerpania dotácií pre ZŠ z minulých
období;
berie na vedomie 1. predložený návrh VZN
hl. mesta SR BA o poskytovaní finančných
príspevkov na vykonávanie opatrení soc.právnej ochrany detí a sociálnej kurately s
výhradami v zmysle záverov soc. komisie
Mestského zastupiteľstva, 2. predložený
návrh VZN hl. mesta SR BA o dani za užívanie
verejného priestranstva, bez pripomienok;
neschvaľuje žiadosť učiteliek miestnej ZŠ o
pridelenie obecného bytu na Studenohorskej
ul. 11 do nájmu;
berie na vedomie Informácie; 13a) Informácie
starostu, 13b) Informácia o postupe riešenia
územia Staré záhrady, 13c) Informácia
o termínoch jarného upratovania, 13d)
Informácia o postupe prípravy nového
územného plánu pre hl. m. SR Bratislavu,
13g) Informácia o žiadosti p. Dr. A. Výboha o
odkúpenie pozemku, 13 h) Informácia o ŠÚSR

Skládky - časované chemické bomby
prenikajú do okolitého prostredia a kontaminujú
Vážení občania!
Divoké skládky sú celospoločenským problémom. Stretávame sa s nimi v mnohých obciach. Treba začať od seba a nebáť sa poukázať
na porušovateľov zákona – zatváraním očí pred
týmto neduhom poškodzujeme sami seba. Peniaze na likvidáciu čiernych skládok vlastne
platíme my všetci.
Skládky - časované chemické bomby
Skládky predstavujú dlhodobú hrozbu znečistenia podzemných a povrchových vôd.
V komunálnych odpadoch zmiešavame tisíce
rôznych látok - organické, nebezpečné… Masa chemických látok začne po
zmiešaní a zahrabaní vzájomne reagovať a vytvárať množstvo zložitých reakcií. Dochádza aj k uvoľňovaniu škodlivín.
Spúšťame tak nekontrolovateľný chemicko - fyzikálny proces. Dážď presakuje cez zakopané odpady produkujúc
tekutinu zvanú priesaková voda. Tá je
„obohatená“ o škodlivé látky obsiahnuté v odpade a zlúčeniny vznikajúce
ich vzájomnými reakciami. Priesakujúca
voda môže preniknúť a znečistiť podzemné a povrchové vody, zásobujúce
ľudí pitnou vodou. Rozkladné procesy
vnútri skládky sú ale veľmi spomalené. V
skládke je neprirodzená, nevhodná klíma pre mnohé rozkladné mikroorganizmy (žiadny kyslík, jedovaté prímesy). Preto ani škodliviny
organickej povahy dlho nepodliehajú biodegradácii a anorganické toxíny ostávajú nedotknuté.
Na skládke sa ako vedľajší produkt rozkladných
mikroorganizmov vytvárajú škodlivé plyny. Vzniká hlavne metán, tiež CO2 a v menšej miere rôzne toxické, agresívne, nebezpečné plyny, ktoré

Mesaèník o živote v Lamaèi, 8. roèník

Voľby do Národnej rady SR
17. jún 2006
Členenie volebných okrskov v Lamači podľa ulíc.
Volebný okrsok č. 1, ulice:
Bakošova 2-22
Havelkova 1-44
Heyrovského 1-11
Malokarpatské námestie 1-9
Podlesná 2-10
Volebný okrsok č. 2, ulice:
Bakošova 24-46
Cesta na Klanec 2-91
Heyrovského 12-16
Vrančovičova 1-36
Stanekova 3-27
Volebný okrsok č. 3, ulice:
Studenohorská 1-124
Vrančovičova 39-103
Podháj 3-159, 1B, 1C, 1E
Volebný okrsok č. 4, ulice:
Studenohorská 25-54
Furmanská 4-6
Povoznícka 3-20
Skerličova 1-13
Volebný okrsok č. 5, ulice:
Borínska 4-23
Hodonínska 2-34
Kunerádska 5-25

ho. Sú známe lekárske štúdie, ktoré ukazujú na
nárast niektorých druhov rakovín u ľudí žijúcich
v okolí skládok odpadov (nebezpečných a komunálnych). Metán môže v zmesi so vzduchom
vzplanúť a spôsobiť požiar.

Lamačská cesta 16-137

Devastácia krajiny

Pridánky 8

Skládka je neobyčajné škaredé miesto, ktoré
špatí krajinu. Zaberá úrodnú pôdu alebo časť
prírody (každá tona komunálneho odpadu
zaberie 1 až niekoľko m3 životného priestoru)
s znižuje bonitu pôdy v okolí.

Studenohorská 55-71

Lediny 1-44
Pod násypom 2-22
Pod Zečákom 2-87
Segnáre 2-80
Vysokohorská 1-9
Zhorínska 1-62
Volebný okrsok č. 6, ulice:
Na barine 5-19
Rácova 1-15
Rajtákova 4-60
Rozálska 1-13
Studenohorská 73-91
Záhrady 2-3
Zelenohorská 1-19
Zidiny 1-9
Zlatohorská 2-34

Upozorňujeme, že je potrebné dodržiavať stav
k 28.2.2006 do čiastky 46/2006 Z.z., 372/1990
Zb. Priestupky proti verejnému poriadku.
Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia MČ BA-Lamač č. 2/1991 o udržiavaní čistoty a poriadku na území MČ BA-Lamač, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných VZN
č. 1/1996 zo dňa 17. 9. 1996

Inzerujte v Lamačanovi
podporíte rozvoj nášho mesačníka

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

Nový cenník plošnej inzercie
v platnosti od 8. marca 2006.
7

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
MASÁŽE, tel. 0905 458 732, www.masaze-relax.eu
Výcvik psov + hotel pre psov. Mob.: 0905 759 411
Hľadám mladého grafika, pre DTP a web, aj bez praxe ale
samostatný so znalosťou progr. Adobe, Corel a Microsoft.
Tel. 0905 553699, 0911 553699, 02/64531371. Nástup ihneď!

Inzerujte v Lamačanovi

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

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

Kopírovanie èb aj farebné

Zberòa inzercie do
Bratislavska
a Lamaèana.
hrebeòová väzba • laminovanie
faxovanie • hlavièkové papiere I N T E R N E T U N Á S
vizitky • grafické práce • DTP p re z á k a z n í k o v z a d a r m o !
ofsetová a digitálna tlaè
poèítaèe: predaj, servis, výkup
poèítaèová literatúra
a ve¾a iného... všetko v Lamaèi

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

KVETINÁRSTVO
Malokarpatské nám. 2

PONÚKAME:

•kytice •smútočné väzby,
vence•veľkonočné ozdoby
•aranžmány•črepníkové kvety
•hnojivá•trvalky•letničky
•semená•sviečky•darčeky
•bytové doplnky•okrasné
dreviny•zemina

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

INTERIÉROVÉ
DVERE
•možné prevedenie
- dyha, laminát a fólia

DREVENÉ EUROOKNÁ
VCHODOVÉ DVERE
•Eurohranol: smrek, meranti, dub
•kovanie: MACO (celoobvodové)

Výroba hliníkových PARAPIET
AL plech 1 mm, biela a hnedá farba
Záruka dobrej ceny a kvality

EŠTE STÁLE MIMORIADNE CENY
Predaj aj na splátky

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

Riadkovú aj plošnú inzerciu do mesačníka Lamačan podávajte prosím v našej zberni inzercie: ﬁrma FUXO, Lamač - Rajtákova 58, tel: 02/ 64531371, 0905 553699, 0911 553699, e-mail: lamacan@fuxo.sk, všetky informácie nájdete na www.fuxo.sk

Riadková inzercia - 05/2006

