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Mali ste tento rok balkón s kvetinovou výzdo-
bou? Že nie? Tak to je škoda. Naša mestská časť 
totiž vyberala v bytových domoch najkrajšie bal-
kóny. Víťazi sa môžu tešiť z finančných odmien. 
Chcete vedieť kto vyhral a či ste medzi nimi?  A 
je tu opäť jeseň, rok sa minul s rokom a máme milú 

povinnosť vyhodnotiť už tretí ročník 
súťaže o najkrajší balkón. Pre obyva-
teľov Studenohorskej je už úplne bež-
né, že si svoje malé záhradky, balkóny 
osádzajú kvietkami a vytvárajú tak 
veľmi estetické prostredie. Je skutoč-
ne milé prejsť sa v lete a v skorú jeseň 
po tejto ulici a všímať si to množstvo  
kvetov. Novinkou tejto súťažnej sezó-
ny boli okná s hrantíkmi a spustený-
mi ťahavými muškátmi, ktorých bolo 

v porovnaní s minulým rokom neporovnateľne viacej. 
Prvé lastovičky bolo vidieť aj na vežiakoch na Hey-
rovského ulici, kde z diaľky svietil balkón s ružovými 
muškátmi i keď bol vysoko. Taktiež na Bakošovej a Na 
barine sme videli, že obyvatelia majú radi kvetinky. 
Prvenstvo ale drží Studenohorská, kde každý druhý 

balkón má kvety, niekde aj celá brána zvisle za 
sebou. Všimli sme si, že toto leto boli niektoré 
vstupy do domov akoby malé záhrady, ľudia sa 
asi väčšmi starajú o svoje okolie pri domoch a 
aj tieto priestory pôsobili veľmi esteticky.

Obyvateľov musí iste v skoré letné ráno pri 
odchode z domu pohľad na kvety potešiť a  
nabiť energiou. Teší nás, že táto súťaž si našla 
svoje trvalé miesto a sídlisko v Lamači má v lete 
bohatú kvetinovú výzdobu. Tých krásne okve-
tovaných balkónov    (Pokračovanie na str. č. 4)
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Starý Lamač a sídlisko si budú voliť poslancov zvlášť

Stane sa humorista Marcin 
poslancom? 

Diváci ho poznajú najmä ako malého Mirka z 
relácie Uragán, Hurikán a najnovšie ako Františka 
z komediálneho seriálu Susedia.  Tvorí nerozluč-
nú dvojicu s Andy Krausom.  So zábavou spoloč-

ne začali v rozhlase, z 
ktorého sa dostali na 
obrazovky STV a ne-
skôr do TV Markíza. Z 
tej si nedávno odnie-
sol ocenenie Televíznej 
osobnosti. Reč je o na-
šom dlhoročnom su-
sedovi - Lamačanovi, 
no najmä zabávačovi 
Petrovi Marcinovi.

Kedy sa Lamač 
stal Vašim domo-
vom?

Do Lamača sme sa prisťahovali v roku 1990. 
Hneď po vysokej škole. Predtým sme ako manže-
lia – študenti bývali na vysokoškolskom manžel-
skom internáte aj s naším malým bábätkom.

Pred Uragánom ste neboli veľmi známy, 
pamätám si vás najmä z dabingov. Ako vás 
zmenil úspech, ktorý prežívate?

Úspech ma veľmi nezmenil, pretože neprišiel 
zo dňa  na deň. Počas tých pomaly desiatich ro-
kov, čo s kolegom Krausom robíme humor naša 
popularita stúpala pozvoľna a tak nás to veľmi 
nezasiahlo. Jedinou veľkou zmenou je absolútna 
strata súkromia.

A čo ľudia, sú odrazu priateľskejší?
Ku mne sú ľudia väčšinou milí, lebo im je sym-

patické, čo robím, že im prinášam dobrú náladu, 
čo v dnešnej vystresovanej dobe asi každý po-
trebuje.

Aké je v Lamači vaše obľúbené miesto? 
Kam rád zájdete?

Musím sa priznať, že som pracovne tak vyťa-
žený, že som šťastný, keď môžem doma ležať na 
gauči. Ale rád si vyjdem na Kačín alebo len tak so 
psom do lesa, Lamač má predsa krásnu prírodu.

Čo by ste u nás zmenili, keby ste sa stali 
starostom?

Jednoznačne odhlučnenie Lamača. Nechá-
pem, prečo lamačská strana diaľnice nemá vô-
bec protihlukovú stenu. Dúbravka ju má, tak 
nám navyše vzniká  „ping-pongový“ efekt hluku. 
A keď otvoria diaľničný tunel, tak kamióny budú 
nonstop frčať stovkou cez Lamač a to bude ešte 
väčší rachot, nehovoriac o tom, že tu máme aj 
železnicu.

Nemáte politické ambície? Nájdeme vás na 
kandidátke za poslanca, alebo starostu?

Nie. Jedine, že by bola funkcia poslanec za 
humor.                                 

V Lamači býva aj Eva Černá, ktorá predtým 
pracovala tam kde vy v Televízii Markíza. Stre-
távate ju? Alebo sa dokonca navštevujete?

To, že tu pani Černá býva, som sa dozvedel 
teraz od Vás.                         (Pokračovanie na str. 3)

V decembrových komunálnych voľbách, v ktorých 
si vyberáme starostu a poslancov na nasledujúce šty-
ri roky budeme voliť podľa nových pravidiel. Lamač 
bol doteraz jedným volebným obvodom. Volili sme v 
ňom 11 poslancov miestneho zastupiteľstva. Po no-
vom však budú u nás dva volebné obvody - Starý a 
Nový Lamač a počet poslancov sa zvýši na trinásť.  V 
každom obvode si budú voliči svojich zástupcov voliť 
zvlášť. Starý Lamač si bude vyberať  troch a Nový La-
mač - sídlisko 10 poslancov. Dôvodom tejto zmeny je 
obava Starého Lamača so straty zástupcov v zastupi-
teľstve. Na rozdiel od tejto časti obce sa totiž sídlisko 

stále viac rozširuje a pribúdajú mu tak aj voliči.  Starí 
a noví Lamačania

Volebný obvod č. 1 (Starý Lamač) -  Borinská, 
Cesta na Klanec, Furmanská, Hodonínska, Kunerád-
ska, Lamačská, Lediny, Pod násypom, Pod Zečákom, 
Povoznícka, Pridánky,  Rácova, Rajtákova, Rozálska, 
Segnáre, Skerličova, Vrančovičova, Vysokohorská,  Zá-
hrady, Zelenohorská, Zhorínska, Zidiny, Zlatohorská  
Volebný obvod č. 2 (Nový Lamač) - Bakošova, Ha-
velkova, Heyrovského, Malokarpatské nám., Na  bari-
ne, Podháj, Podlesná, Stanekova, Studenohorská.                                                                  

- mca -

Tri tisícky za najkrajší balkón

Vyberáme z obsahu  
� Stavajú domček pre plavčíkov(str.3)  
� Oslavy 715. výročia(str.5)
� Ľudia sa sťažujú na prechod...(str.5)
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stránkové hodiny na MÚ
www.lamac.sk starosta@lamac.sk
pondelok 10.00–12.00 h 13.00–17.00 h
utorok nestránkový deò
streda 07.30–12.00 h 13.00–16.30 h
štvrtok 08.00–11.00 h
piatok nestránkový deò

sponzorský úèet VÚB BA, è.ú.: 353024-032/0200

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

Miestna Knižnica
sídli v budove Základnej školy,
Malokarpatské námestie č. 1,

tel.: 02/ 64 789 737
e-mail: kniznica _lamac@stonline.sk

Internet zadarmo

Otváracia doba

Pondelok 13,00 hod. 19,30 hod.

Utorok 9,00 hod. 19,30 hod.

Streda 13,00 hod. 19,30 hod.

Štvrtok 9,00 hod. 19,30 hod.

Piatok 13,00 hod. 19,30 hod.

Jubilanti v mesiaci október
93 rokov - Šipošová Anna
91 rokov - Kleskeňová Irena
80 rokov - Černá Alžbeta, 
Brunclík Jozef, Bezáková 
Mária, Vodrážka Milan
75 rokov - Čahojová Anna, 
Martvoňová Agneša, 
Felgerová Pavla

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

Uznesenia MZ Bratislava – Lamač zo dňa 
5. a 25. septembra a 17. októbra 2006

• berie na vedomie predloženú situačnú správu mestskej 
polície, s pripomienkami • žiada veliteľa OS MsP Bratislava 
Dúbravka predložiť na nasledujúce zasadnutie MZ koncep-
ciu riešenia problému bezdomovcov • schvaľuje uzavretie 
predloženého návrhu zmluvy o prenájme nehnuteľnosti 
– pozemku v k.ú. BA-Lamač zapísaného na LV č. 1 ako parc. 
č. 1826/8 ostatná plocha o výmere 3 671 m2 spoločnosti 
TERRAZZO s.r.o., IČO 35 809 345, s pripomienkou.• schva-
ľuje uzavretie predloženého návrhu dodatku č. 3 k zmlu-
ve o nájme pozemku s f. Ad-Net s.r.o., s pripomienkami • 
schvaľuje zatrávnenie všetkých pieskovísk v mestskej časti, 
ktoré nie sú ohradené a nespĺňajú podmienky podľa zákona 
č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov • žiada predložiť koncepciu roz-
voja a údržby detských ihrísk v Lamači • schvaľuje realizáciu 
projektu regulácie koryta lamačského potoka v časti horné-
ho premostenia a žiada prednostu predložiť na nasledujúce 
zasadnutie návrh rozpočtu na  realizáciu kompletného pro-
jektu a rozpočtu výstavby horného premostenia s riešením 
finančného krytia • poveruje starostu rokovaním s f. BVS 
a.s., f. SPP a.s., VÚC, ZIPP a investorom výstavby optickej 
siete o uzavretí zmluvy o združení prostriedkov a spoluprá-
ci na realizácii projektu obnovy komunikácie na Zhorínskej 
ul. v roku  2007 • poveruje starostu rokovaním s Minister-
stvom životného prostredia o možnosti spolufinancovania 
revitalizácie a ochrany životného prostredia pri lamačskom 
potoku pred povodňami • poveruje starostu rokovaním so 
starostom Záhorskej Bystrice o spolufinancovaní prístupo-
vej cesty v súvislosti s premostením lamačského potoka • 
konštatuje nesplnenie termínov plnenia jednotlivých úloh v 
zmysle pripomienok investičných akcií na rok 2006 • schva-
ľuje návrh na úpravy rozpočtu na rok 2006 : 1. zvýšením 
bežných príjmov o 500 000 Sk z titulu dotácie z Krajského 
úradu na opravu okien v ZŠ  2. zvýšením bežných výdavkov 
o 1 000 000 Sk, z toho 500 000 Sk pre ZŠ na opravu strechy 
na budove ZŠ a 500 000 Sk na opravu okien v ZŠ  3. zníže-
ním kapitálových výdavkov o 698 000 Sk z titulu zníženia 
nákladov realizovaných investičných akcií • poveruje staros-
tu rokovať s f. Kalypso o riešení modernizácie časti okien 
budovy MÚ v rohových kanceláriách na prízemí sponzor-
skou formou • schvaľuje zriadenie komisie na prešetrenie 
sťažnosti p. Bumbála • schvaľuje poskytnutie dotácie pre 
Stolnotenisový oddiel Lamač vo výške 16 000 Sk, s účelo-
vým viazaním dotácie na úhradu prevádzkových nákladov 
spojených s prenájmom telocvične v ZŠ na Malokarpatskom 
námestí do 31.12.2006 • ukladá prednostovi pripraviť sprá-
vu o priebehu letnej údržby na novembrové zasadnutie • 
ukladá prednostovi predložiť návrh novely VZN č. 6/2004 
o miestnych daniach tak, aby neboli spoplatňované plo-
chy zabraté pri zatepľovaní bytových  domov • schvaľuje 
udelenie odmeny miestnemu kontrolórovi za obdobie 1. 
polroka 2006 vo výške 24,1 % zo súčtu platov za uvedené 
obdobie • žiada starostu o podanie žiadosti primátorovi hl. 
mesta SR Bratislavy o predloženie komplexnej informácie o 
rekonštrukcii lamačského kúpaliska • schvaľuje určenie 13 
poslancov do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Brati-
slava - Lamač pre volebné obdobie 2006 – 2010 volených v 

2 volebných okrskoch podľa predloženého termínu
• nesúhlasí s výrokmi niektorých poslancov mestskéhoza-
stupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy, ktorí v rozprave pri pre-
rokovaní bodu č. 10 „Návrh na zmenu rozpočtu hlavného 
mesta SR Bratislavy na rok 2006 (Marianum - Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy)“ na zasadnutí dňa 28.9.2006 porovnáva-
li ceny hrobových miest s vývojom cien benzínu na trhu, 
takéto výroky považuje za neetické a urážajúce držiteľov 
hrobových miest, ktorí v čase od 1.9.2005 do 1.8.2006 mu-
seli za užívanie hrobových miest zaplatiť v porovnaní s dnes 
platnou cenou dvojnásobný poplatok, a to až na obdobie 10 
rokov dopredu; • nesúhlasí s tým, aby títo držitelia hrobo-
vých miest mali byť takto poškodení, keď práve na základe 
ich protestov, podnetov a angažovania sa boli ceny vrátené 
na pôvodnú úroveň s tým, že ostatných držiteľov hrobových 
miest, ktorí práve v tom čase nemuseli platiť tieto poplat-
ky, sa tento problém ani nedotkol a považujeme tento 
stav za krivdu spáchanú na týchto občanoch, bez ohľadu 
na závery právnych analýz, nakoľko ide o problém najmä 
etiky a morálky. • žiada na základe uvedených skutočností 
predstaviteľov hl. mesta SR Bratislavy, pána primátora Ďur-
kovského, pána viceprimátora Hochela a ctené poslankyne 
a poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa na nadchá-
dzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva pričinili o ná-
pravu uvedenej krivdy voči tejto skupine občanov. • ukladá 
prednostovi miestneho úradu spracovať v tejto veci návrh 
uznesenia na rokovanie mestského zastupiteľstva hl. mesta 
SR Bratislavy • berie na vedomie predloženú situačnú sprá-
vu mestskej polície za mesiac september 2006, s pripomien-
kami • nesúhlasí s ďalšou prevádzkou nočného stacionára 
– útulku pre bezdomovcov na Furmanskej č. 4 v Lamači, pri 
Domove sociálnych služieb z dôvodu neochoty VÚC spolufi-
nancovať kamerový systém v MČ Lamač v záujme zvýšenia 
bezpečnosti občanov, napriek ústnemu prísľubu bývalého 
predsedu VÚC danom na miestnom zastupiteľstve 
• žiada: 1. predsedu VÚC, aby stavbu odstránil a premiestnil 
mimo územia MČ BA Lamač 2. starostu informovať pred-
sedu VÚC o tomto uznesení • schvaľuje predložený návrh 
VZN č. 2/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2004 o 
miestnych daniach na území MČ Bratislava – Lamač, s pri-
pomienkami • odporúča predložiť návrh postupu prípravy 
programu hosp. a sociálneho rozvoja MČ na prvé riadne 
zasadnutie novozvoleného zastupiteľstva
• schvaľuje: 1. predložený návrh programu osláv 715. vý-
ročia založenia obce; 2. udelenie verejného uznania za 
zásluhy o rozvoj Lamača. 2.1 pánovi Rudolfovi Bruteničovi 
za zásluhy o rozvoj kultúrneho dedičstva v Lamači, najmä 
za prínos k skvalitňovaniu životných podmienok v obci 2.2 
pánovi Ing. Jozefovi Hanusovi za zásluhy o zachovávanie 
kultúrneho života v Lamači, najmä za dlhoročné pôsobenie 
v lamačsko-dúbravskom chrámovom zbore; 2.3 pánovi Le-
ovi Trsťanovi za zásluhy o rozvoj športu v Lamači, najmä za 
prínos k budovaniu futbalového areálu FK Lamač a rozvoju 
športového života v obci • ukladá prednostovi miestneho 
úradu zabezpečiť vypracovanie novelizácie organizačného 
poriadku samosprávy mestskej časti BA Lamač a to v časti 
IX., čl .41                                       (pokračovanie na str. 6)

Kino LAMAČ

4.11.2006 o 16,00 hod. a 18,00 hod. 
Garfield 2 - Jeho kráľovská výsosť je späť
film USA , vstupné 65,- SK

18.11.2006 o 16,00 hod. a 18,00 hod.
Kúzelná opatrovateľka - Daj si na ňu pozor !
film USA / UK / France, komédia
vstupné 65,- Sk

Miestny úrad v Lamači cez svoj odbor kultú-
ry sa pozorne stará o záujmy občanov, starých 
či mladých. Usporiadali špecializované predsta-
venie kontroverzného filmu podľa knihy Dan 
Browna Kód da Vinciho. Knihu však netreba 
brať a vnímať viac ako veľmi dobre napísanú 
detektívku a okolo filmu bolo tiež veľa neza-
slúženého kriku. Dobre však, že sme ho mohli 
vidieť a urobiť si vlastný úsudok. Dôchodcom 
umožnili lacnejšie vstupné. Výhodné a spájajú-
ce príjemné s užitočným sú aj zájazdy, najviac 
pre seniorov. Na záver sezóny usporiadali výlet 
do Podhájskej, Trnavy a ešte cestu na kúpalisko 
do Veľkého Medera. 

(as)

Koncerty a zájazdy

Mestská časť zabezpečila v priestoroch miestnej 
knižnice novú službu pre verejnosť, 

popri bezplatnom internete funguje v knižnici na 
Malokarpatskom nám. č.1 od 27.októbra 

aj kopírovanie a tlač za výhodné ceny, formát A4 už 
od 1,-Sk a formát A3 už od 2,-Sk 

radi Vás obslúžime počas knižničných hodín 
( pon. 13.00-19.30, ut. 09.00-19.30, str. 13.00-19.30, 
štv. 09.00-19.30, pia. 13.00-19.30) t.č. 02 6478-9737
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Mesaèník o živote v Lamaèi, 8. roèník 3

(„Marcin v Lamači” pokračovanie zo str. 1)
Cítite sa v mieste svojho bydliska bez-

pečne? 
Také maličké oddelenie Polície aspoň s jednou 

pravidelnou hliadkou, by určite Lamačanom  po-
mohlo získať väčší 
pocit istoty. Ale na-
priek tomu si mys-
lím,  že Lamač je zo 
všetkých mestských  
častí Bratislavy asi 
najpokojnejší. Dú-
fam, že to tak bude 
aj naďalej.

Bývate v Lama-
či, chodí k nám do 
školy aj váš syn ?

Syn chodil v La-
mači na základnú 
školu prvé štyri roky 

a bol tu veľmi spokojný, potom  išiel na osemroč-
né gymnázium do Dúbravky.

Zasmejete sa s kolegom Krausom na hu-
more, ktorý robíte pre ľudí?

Samozrejme. Inak by sme to predsa nemohli 
robiť. Nikdy sme s ničím nekalkulovali a od za-
čiatku to robíme s 
chuťou a naozaj sa na 
tom zabávame. Mys-
lím, že je to aj vidieť.

Ste kamaráti aj v 
súkromí ?

Niekedy sme sa 
navštevovali veľmi 
často , ale teraz má 
Andy dve malé deti, 
takže už toho voľné-
ho času na návštevy 
toľko ako kedysi nie 
je, navyše bývajú v 
Pezinku.

Máte v českom a slovenskom humore svoj 
vzor?

Na humore Pánov humoristov  Lasicu a Sa-
tinského som vyrastal, poznal som ich dialógy 
naspamäť a spieval ich pesničky , z českých sú to 
Cimrmannovci,  Bolek  Polívka.

Martin Čambalik

Práce na kúpalisku sú už v plnom prú-
de. Robotníci tam robia aj cez víkendy. Na 
mieste kde bol bazén sa po jeho zbúraní, 

začína rysovať nový. Na dne jamy je 
už zapustená základná doska nového 
bazéna. Ten bude siahať aj do miest, 
kde boli predtým sprchy. Vedľa veľ-
kého bazéna postavia dva menšie. V 
areáli kúpaliska sa už nachádzajú aj 
prvé stavby. Pri starej vstupnej bráne     

stojí rozostavaný domček pre plavčíkov a 
ľudí so zdravotným postihnutím. Hneď vedľa 
majú byť prezliekárne a sprchy. No ešte sa s 
nimi nezačalo. Nový vstup a predajňa lístkov  
sa má nachádzať v miestach, kde sa kedysi, 
keď kúpalisko ešte fungovalo, vchádzalo do 
ženských prezliekarní. 

Zdá sa teda, že po rokoch sa konečne  
máme na čo tešiť. Na novom kúpalisku by 
sme si mali zaplávať budúce leto.

                                                         -mca-

Stavajú domček pre plavčíkov, sprchy a bazén Zhorínska musí počkať  

Termín rekonštrukcie Zhorínskej ulice sa 
presúva z tohto na budúci rok. V rozpočte 
sú na tento zámer vyčlenené peniaze, s opra-
vou ulice sa však musí počkať, pretože tam 
Bratislavská vodárenská spoločnosť a Slo-
venský plynárenský priemysel (SPP) plánujú 
stavebné práce: rekonštrukciu vodovodu a v 
hornej časti ulice plynovodu. Ten mal SPP v 
pláne opravovať pritom až v roku 2008. Pod-
ľa informácií z miestneho úradu  máme však 
vyrokované urýchlenie termínu o skôr teda v 
roku 2007.                                              -mca-

Výstava scénografa  
Aleš Votava patril v 90. rokoch 20 storočia 

k dominantnným osobnostiam slovenskej di-
vadelnej scénografie. Jeho realizácie  zname-

nali obrat. Scénografiu priblížil k svetovým 
trendom. Bol autorom šperkov a patril k pr-
vým, ktorí reformovali chápanie umeleckého 
šperku. Koncom novembra otvoria v Sloven-
skej národnej galérii v Esterházyho paláci 
na námestí Ľudovíta Štúra 4 výstavu o diele 
tohto predčasne zosnulého umelca. Môžete 
si na nej pozrieť divadelnú fotografiu, film, 
grafický dizajn a Votavovu umeleckú kritickú 
činnosť. Výstava potrvá do 4. februára 2007. 
                                                     Peter Šoula

Ste už členom kardioklubu?   
Ste pacientom so srdcovo - cievnym ocho-

rením? Ak áno, zrejme ste už členom orga-
nizácie, ktoré pre takto chorých fungujú. Ak 
nie prichádzate o veľa. Môžete sa v nich do-
zvedieť mnoho informácií, ktoré vám uľahčia 

život. Okrem nových trendov v liečbe, pre-
vencii a rehabilitácii si môžete nájsť mno-
hých priateľov a povymieňať si s nimi svoje 
skúsenosti. Navyše sa dozviete užitočné in-
formácie o správnej životospráve, výžive a 
poznaní vplyvu rizikových faktorov na vznik 
srdcovo - cievnych ochorení. Kardiokluby or-
ganizujú prednášky, na ktorých pacientom 
radia odborníci z celého Slovenska.  Koncom 
septembra sa navyše tieto združenia  spojili 
a vytvorili Asociáciu Kardioklubov Slovenska. 
Pacientom by to malo priniesť vydávanie 
celoslovenského časopisu, či organizovanie 
preventívnych akcií.                               - mca-

S príchodom studených a daždivých dní 
zíde iste nejednej mamičke na materskej do-
volenke na um otázka, ako zabaviť svojho 
malého drobca, keď sa nedá už len tak jed-
noducho ísť von na ihrisko alebo do piesku. 
Práve z tohto dôvodu opäť zahajuje svoju 
činnosť materské centrum Obláčik, ktoré síd-
li v budove lamačskej základnej školy (zadný 
vchod vedľa knižnice).

Na všetkých rodičov a ich deti čaká útul-
ná herňa plná hračiek, každý týždeň diva-
dielko s Kikou Letkovou a krúžok šikovných 
ručičiek. Veľkej obľube sa teší kurz „Prvých 
hudobných krôčkov“ pod vedením Márie 
Podhradskej.  Obzvlášť v sychravom počasí 
každý ocení možnosť zašantiť si s dieťatkom 
v školskej telocvični, ktorá je pre rodičov s 
deťmi k dispozícii každý štvrtok od 17,00 do 
18,00. (Prineste si prezuvky.)

Veľkou novinkou pre mamičky je možnosť 
internetovať v MC zdarma vďaka spoločnosti 

Slovak Telecom. Každá mamička má tak prí-
ležitosť aktívne a zmysluplne stráviť čas, po-
kým sa jej ratolesť hrá v jej blízkosti.

Okrem týchto pravidelných aktivít orga-
nizuje MC Obláčik rôzne zábavné akcie pre 
deti a pre mamičky prednášky a diskusie na 
rôzne témy.

19. a 26. októbra o 10,00 sa napríklad 
uskutočnili prednášky s právničkou na témy: 
Systém starostlivosti a podpory štátu mla-
dým rodinám s deťmi v SR a Zákonník práce 
a rodič.

25. októbra sa uskutočníla neformálna 
diskusia všetkych tehotných mamičiek, ktoré  
sa radi porozprávali o podmienkach v brati-
slavských pôrodniciach.

Akékoľvek podrobnejšie informácie sa 
dozviete priamo v materskom centre alebo 
na mcoblacik@gmail.com

Tešíme sa na Vás!

V Obláčiku čaká maminy s deťmi  zábava
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(„Balkóny” pokračovanie zo str. č. 1) a okien bolo 
v tomto roku toľko, že sme sa rozhodli udeliť ďalšie 

dve mimoriadne ceny. 
1. miesto  -  3 tisíc ko-
rún  -  balkón na Stude-
nohorskej  č. 63, 1. po-
schodie 2. miesto  -  2 
tisíc korún -   balkón na 
Studenohorskej  č. 59, 
7. poschodie 3. miesto  
-     tisíc  korún -  bal-
kón na Studenohorskej  
č. 67, 7. poschodie. 

mimoriadna odmena – 500 korún dostávajú - 

balkón na Studenohorskej č.73, 6. posch. - okno na 
Studenohorskej č. 30, 1. posch.

 Výhercom gratulujeme a poďakovanie patrí 
všetkým obyvateľom Lamača, ktorí pre skrášľova-
nie nášho životného prostredia niečo urobili. Ceny 
budú výhercom odovzdané na zasadnutí Redakčnej 
rady. V redakčnej rade čakáme na vaše postrehy a 
nápady.   Lamačské balkóny vyhodnotila komisia v 
zložení: Cecília Danišová, členka RR, Júlia Ondrišová, 
predsedníčka RR, Michaelu Kollárovú referát 
ivotné-

ho prostredia MÚ,  Foto: Júlia Ondrišová 
Júlia Ondrišová, predsedníčka RR

Potom, čo minulý školský rok žiaci pred-
stavili v rámci projektu Comenius našu školu 
neznámym ľuďom z piatich krajín Európskej 
únie - Fínska, Nórska, Švédska, Anglicka a Ne-
mecka, začiatkom októbra prišiel čas, aby sa 
zoznámili so zástupcami týchto krajín. Bolo 
fantastické ako sa naše deti prihovárali hos-
ťom v anglickom jazyku. Na celej škole bolo 
počuť samé „hello“. Pre účastníkov sme pri-
pravili zaujímavý program. V dopoludňajších 
hodinách pozorovali náš systém základnej 
školy, navštevovali jednotlivé hodiny a roč-
níky a boli sa pozrieť v materských školách. 
Čudovali sa veľkosti školy a množstvu žiakov 
v triedach ZŠ ale aj MŠ. Vzácnych hostí  pri-
vítal starosta  Peter Šramko, popoludnie sme 
prežili s primátorom Andrejom Ďurkovským 
a na výstave gobelínov v Primaciálnom pa-
láci. Naši hostia sledovali  profesionálnu pre-
hliadku centra Bratislavy s veľkým záujom. 
Nezabudnuteľným zážitkom bola pre nich 
aj  návšteva Národného divadla. Balet „Sen 
noci svätojánskej“ videli z prezidentskej lóže 
a úvodné slovo počuli v anglickom jazyku, čo 

ich maximálne prekvapilo. Páčilo sa im uby-
tovanie, strava v školskej jedálni (jedli presne 
to, čo naše deti), ľudia, kultúra, ba dokonca 
im chutili aj naše tradičné jedlá - bryndzové 
halušky a pirohy. V hoteli mali možnosť vidieť 
slovenskú svadbu.  Návšteva bola úspešná. 
Reprezentovali sme školu, Bratislavu i Slo-
vensko najlepšie ako sme vedeli. Dojem sme 
zanechali fantastický. Chcela by som sa po-
ďakovať žiakom, kolegyniam a kolegom a 
všetkým, ktorí nám pomohli pri organizácii 
tejto návštevy. Ďakujem a teším sa na orga-
nizovanie stretnutia v Anglicku, ktoré by mali 
navštíviť naše deti. 

       Mgr. Alena Petáková - riaditeľka školy.

A takto to vidia naše deti: 
Alexandra Smolinská 3.B. Práve sme odchádzali 

na informatiku, keď sa k nám pridali dve pani učitežky 
z Nemecka a Anglicka. Boli prekvapené, ako nám idú 
počítače. My sme sa zas tešili, že si vybrali našu triedu 
a navštívili nás.  

Michaela Kopanicová 3.A. Boli u nás milí ľudia. 
Nemci nám doniesli loptu a Nóri chutnú čokoládu. 
Loptu využijeme na futbal a čokoládu na pochut-
nanie. Boli u nás aj z iných krajín z Fínska, Anglicka 
a Švédska. Bolo nám s nimi veľmi dobře. Zaspievali 
sme si, zatancovali sme im aj zahrali krátky príbeh. A 
viete za čo sme dostali futbalovú loptu a čokoládu? 
Lebo sme sa zapojili do projektu Comenius.  

Vierka  Illíková  3.B. Prišli k nám cudzí ľudia z 
rôznych krajín. Chceli sa pozrieť ako sa učí v našej 
krajine. Boli sme nadšení. Bolo to niečo úplne iné. 
Mali sme zvláštny pocit, že reprezentujeme našu ško-
lu a možno aj Slovensko. Pani učiteľka z Nórska nám 
bola na hudobnej výchove. Veľmi sa jej naša hodina 
páčila, lebo nám aj zatlieskala.  

Petra Lučeničová 3.A Návšteva z cudzích krajín 
bola veľmi príjemná. Nemyslím si to len preto, že 
nám dali Nemci loptu a Nóri čokoládu. Napríklad 
nám pomohli na anglickom jazyku, keď sme niečo 
nevedeli. Dúfam, že nás prídu navštíviť aj na budúci 
rok aj zo žiakmi.

Reprezentovali sme

V celej Európe, Ka-
nade i  Amerike, do-
konca na Kanárskych 
ostrovoch sú jej diela v 
umeleckých zbierkach. 
O jej umení sa dozve-
deli ľudia z výstav nielen 
doma, ale i v zahraničí. 
Medzi inými si doniesla 
Mgr. Ľubica Suchalo-
vá-Harichová  i cenu z 
výstavy rôznych tech-
ník v z hlavného mesta 

umenia Paríža.. Zároveň je dobrá mama trojnásob-
ných medailistvov Slovenska a raz Európy v raftin-
gu.. Býva a maľuje v Lamači.

,,Ako  prváčke mi mama kreslila výkresy, pre-
tože som chcela byť klaviristka. Až vplyv otca 
a umeleckých hostí v rodnom dome, ma pri-
mäli  chytiť sa štetcov, hliny, vlnených chumá-
čov, z ktorých vznikali tapisérie. Svet umelcov 
ma svojou výnimočnosťou vnímania a videnia 
sveta priťahoval. Vtedy som ešte nevedela, že 
nestačí mať talent a baretku nakrivo. Treba den-
no denne pracovať, ináč ruky neposlúchajú. Ak 
bolí pravá, nastúpi ľavá ruka. Svet je pre mňa 
obraz na plátne, len sa akosi neviem vtesnať do 
rámu.“ 

Už vtedy, keď začala maľovať, si Ľubica Suchalo-
vá uvedomila, že sa jej prihovára celý svet farebne, 
že príroda ju unáša do vytrženia. Nič nebolo dosť 

obyčajné, chcela mať pri tvorbe slobodu priam 
motýlich krídel. S nadšením sa vrhala do hľadania 
ďalších a ďalších výtvarných techník. O tom, že 
už v mladosti  mala mimoriadne nadanie, svedčí 
vyznamenanie pri promócii na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave – študovala na 
Katedre estetiky a dejín umenia. Talent zvyčajne 
umelci nemajú jediný. I dnes by mohla písať a vy-
mýšľať roztopašné rozprávky pre deti. 

Možno vám pripadne čudné k talentu prirov-
návať, ale skutočne vynikajúco varí a pečie. I to je 
istý druh experimentovania s farbami, chuťami, 
materiálmi…

,,Pre mňa je aj práca vizážistu, jeho práca s 
farbou určitá forma úžitkového umenia. Dôvod 
vziať do ruky štetec a rozrábať farby je každý 

lístok, lienka, oblak. Vo všetkom vidím príbeh, 
ktorý sa mi žiada vyrozprávať.  Vyjadriť city, 
vzťahy, to sú témy večné a predsa ich  vidím 
vždy ináč, neopakovateľné, ešte vždy nedosta-
točne vysvetlené. Svet je moja stála výzva. Vý-
zva sú aj témy obmedzené objednávkou – na-
príklad učebnice a knihy pre deti. Veľmi ma baví 
spojiť výtvarný prejav s hudbou ako to bolo v 
Hudobnej výchove 1 a 2. Veľmi blízko k tomuto 
mala aj ilustrácia Angličtiny pre najmenších. Čí-

tanky 1,2,3 pre sluchovo postihnuté deti, bolo 
im treba obrazom  sprostredkovať zvuk a obsah, 
význam slova. Každá ilustrácia je úsilie vcítiť sa 
do videnia, myslenia , cítenia detí i dospelých, 
do ich psychológie s vedomím, že každý, veľký 
či malý človek je úplná individualita.“ 

Spolu sa už ilustrovaných kníh nazbieralo šty-
ridsať tri. O počte namaľovaných obrazov sa hovo-
riť nedá. Na ich rátanie umelkyňa nemá čas. Rátať 
by sa možno dali výstavy, ale na to je vraj dosť času. 
Stačí, že pozvania prichádzajú z celého sveta naďa-
lej. Ľubica Suchalová je úsmevný, radostný človek. 
Na všetko a na všetkých si vie nájsť čas. Najviac  má 
už dospelých synov. Starší končí informatiku, mlad-
ší ešte študuje, obaja sú výkonní športovci.

Tak ako vníma materiálny svet, vníma aj ten 
duchovný. Citlivosť sa prejavuje i vtom, že vidí do 
človeka. Pre iného by bola schopnosť vidieť nevidi-
teľné na obtiaž. Jej otvára ďalšie svety. A z obrazov 
to cítiť. Volajú vás, priťahujú, nemo kričia to nevy-
povedateľné, čo z ľudí robí ľudí. I takto možno vy-
svetliť úsmevný zážitok z výstave na bratislavskom 
Hrade Arttex. Jej obraz Neha sa ocitol v tmavom 
kúte. Napriek zlému osvetleniu bola pred ním tla-
čenica!

,,Možno na ľudí pôsobí, že spojenie vedy a 
techniky umelcov nepriťahuje, ale ich dimenzie 
ma od detstva lákajú i ľakajú, mám k nim reš-
pekt.   Fascinuje ma aj čiernobiele vyjadrovanie, 
napríklad, v perovkách, ilustráciách pre noviny, 
formou oblečenia. Je to ako prvok harmonizá-
cie, provokácie farbou. Túžim dosiahnuť a vy-
jadriť harmonický, vlnkovitý svet, hoci je plný 
ostrých hrán a nikdy nie je ako rovná čiara.“

Anica Seewaldová

Maľovať je vášeň, radosť, bolesť, krása…
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Na Lamačan sa obrátili via-
cerí obyvatelia našej mestskej 
časti s kritikou zlého umiestne-
nia prechodu pre chodcov pri 
nákupnom centre Lidl. ,,Zebra”  
sa nachádza pri vjazde  na 
parkovisko tohto obchodu, za 
autobusovou zastávkou v sme-
re do Krematória. Ako sme sa 
mohli presvedčiť mnohí chod-
ci, ktorí prichádzajú so sídliska 
na nákup  prechod nepoužívajú 
pretože je ďaleko a krátia si tra-
su ľubovolným prechádzaním 
cez cestu. Často tak ohrozujú 
nielen svoje zdravie a životy. Prechod by však mal 
celkom určite znižovať takéto riziká a slúžiť práve 
chodcom. Lamačan sa preto obrátil na Magistrát 

hlavného mesta, ktorý túto cestu spravuje a pý-
tal sa za Vás. Zaujímalo nás akým spôsobom sa 
prechod dá preložiť na vhodnejšie miesto. ,, Oby-

vatelia Lamača sa môžu písomne obrátiť na 
pracovisko Služieb občanom na bratislav-
skom Magistráte, alebo priamo na riaditeľ-
ku sekcie dopravy. Ich podnetom sa potom 
musí zaoberať dopravná komisia, ktorá vo 
veci vydá stanovisko,” vysvetľuje hovorky-
ňa magistrátu Eva Chudinová. Žiadosť bude 
mať vyššiu váhu, ak sa pod neho podpíšu 
viacerí. Starosta či poslanci nemajú v tejto 
veci väčšie právomoci. ,, Museli by postupo-
vať presne spôsobom, aký som už opísala, “ 
dodala Chudinová.   - mca-

Ľudia sa sťažujú na prechod pri Lidli
V októbri sa v Lamači začínalo vinobra-

nie, ku ktorému sa viaže viacero význam-
ných spomienok. V roku  1564 rada mesta 
darovala Lamaču výčapný dom, kde smeli 
čapovať vlastné víno, v roku 1734 dostal 
Lamač vinohradnícke právo podľa ktoré-
ho mohol predávať vlastné víno aj mimo 
svojho územia. Neraz práve lamačské víno 
pomohlo vyriešiť spory s magistrátom.

 Boli to zlaté časy Lamača. Priniesli 
hospodársku prosperitu lebo v prvom prí-
pade už v roku 1565 sa rozhodli postaviť 
si murovaný kostol a v druhom prípade 
sa konečne odtrhli od cirkevnej a školskej 
závislosti na Záhorskej Bystrici. Známy je 
aj spor z rokov 1626 - 1627, keď turecké 
vojsko vyplienilo Lamač a len škody za 
víno boli vyčíslené na 71,4 zlatých. Pre 
porovnanie  celoročná daň bola 3 zlaté 
a poplatok za stráženie mesta bol jeden 
zlatý. Po skončení vinobrania sa zvyklo 
ešte aj na začiatku 20. storočia  zaniesť 
posvätiť hrozno a prvé víno na nedeľnú 
omšu.

V minulosti sa v tomto čase pripravo-
valo aj na zimu. Vozilo sa drevo na kúre-
nie a kontrolovali sa zásoby  zavaranín, 
sušeného ovocia, uskladňovalo sa krmivo 
pre dobytok na zimu. Pomaly sa začínalo 
aj väčšmi kúriť, nielen na varenie ale na 
ohriatie. Páralo sa perie nazbierané z ho-
dových husí a chystalo sa na zimu. Neraz 
sa i tajne pálilo, patrilo to akosi k folklóru, 
ako i dobre utajené nedovolené pálenice.

Neopatrnosťou pri kúrení sužovali La-
mač veľké požiare. Prvý známy bol v roku 
1541 a zničil drevenú kaplnku i časť dedi-
ny, táto sa zčasti obnovila, ale už v roku 
1584 opäť horelo. V roku 1731 požiar zni-
čil kostol a časť dediny. 

Napoleónske vojská zničili v Bratislave 
a v Lamači viac požiarmi ako vojnou. Vy-
pálili Devín, dedinu aj hrad, Bratislavský 
hrad a aj Lamač. Bola poškodená fara a 
veža kostola a domy na dnešnej Vrančovi-
čovej ulici. Hoci bol v roku 1882 založený 
hasičský spolok a ľudia na možnosť po-
žiarov upozornení, už v roku 1899 znovu 
vznikol veľký požiar, ktorý zabrzdil pro-
speritu Lamača až do konca prvej sveto-
vej vojny. Zhorel celý dolný koniec dediny. 
Prvá svetová vojna sa tiež podpísala na 
Lamači, veľký požiar v poslednom roku 
vojny  v 1918 vzal strechu nad hlavou 36 
rodinám. 

Dr. Gabriela Škorvanková  

Čriepky z histórie Lamača

 Prvá písomná zbierka o Lamači oslávila už 
715. výročie. Pri tejto príležitosti sa v druhej 
polovici  októbra uskutočnilo v miestnom kine 
Lamač   slávnostné zhromaždenie Lamačanov. 
Žiaci zo ZŠ na Malokarpatskom námestí pod 
vedením p. učiteľky Pavlovičovej a Richard 
Danel (klavír/husle) v doprovode Zity Slavíčko-

vej zo ZUŠ J. Kresánka sa postarali o kultúrny 
program. Pútavým výkladom o histórii Lamača 
zaujala prítomných historička a obecná kroni-
kárka Gabriela Škorvánková. No a programom 
sprevádzali  moderátorky - žiačky zo Základnej 
umeleckej školy Silvia Fabová a Pavlína Kožu-
chová pod vedením Adriany Geričovej. Ocene-
nia odovzdával starosta Peter Šramko:  
 Verejné uznanie mestskej časti Bratislava 
– Lamač  pri príležitosti 715. výročia prvej pí-
somnej zmienky o Lamači boli udelené: 
- Rudolfovi Bruteničovi za zásluhy o rozvoj 
kultúrneho dedičstva v Lamači, najmä za prí-
nos k skvalitňovaniu životných podmienok v 
obci
- Ing. Jozefovi Hanusovi, CSc. za zásluhy o za-
chovávanie kultúrneho života v Lamači, najmä 
za dlhoročné pôsobenie v lamačsko-dúbrav-
skom chrámovom zbore
- Leovi  Trsťanovi za zásluhy o rozvoj športu 
v Lamači, najmä za prínos k budovaniu futba-
lového areálu FK Lamač a rozvoju športového 
života v obci
 Ďakovný list starostu mestskej časti Lamač pri 
príležitosti 715. výročia prvej písomnej zmien-
ky o Lamači bol udelený:     
- Matilde Müllerovej za rozvoj Lesného spo-

ločenstva Lamač a osobitný prínos k usporia-
daniu vlastníckych vzťahov k pozemkom v obci 
- PeadDr. Nadežde Malej za dlhoročné vynika-
júce výsledky v starostlivosti o seniorov a šíre-
nie dobrého mena lamačského penziónu
- Mgr. Jozefovi Pauchlymu za dlhoročnú obe-
tavú prácu pri organizovaní kultúrnych a spo-
ločenských podujatí v obci
- Jánovi Konečnému – in memoriam za prínos 
k zachovaniu historického a kultúrneho dedič-
stva obce
- Darine a Františkovi Haraslínovcom za dlho-
ročnú spoločnú obetavú prácu pri organizova-
ní kultúrnych a spoločenských podujatí v obci
-  Márii a Tomášovi Pikulíkovcom za dlhoroč-
nú spoločnú obetavú prácu pri organizovaní 
kultúrnych a spoločenských podujatí v obci
-  Michalovi Ranincovi za prínos k skvalitňo-
vaniu podmienok pre rozvoj  športu v Lamači 
a pravidelnú podporu kultúrno-spoločenských 
podujatí v obci
-  Mgr. Alene Petákovej za úspešné riadenie 
Základnej školy v Lamači a prínos k skvalitneniu 
výchovy a vzdelávania lamačských detí
- Mgr. Márii Pavlovičovej za dlhoročnú obeta-
vú prácu s najmladšou generáciou a prínos ku 
kultúrnemu a športovému rozvoju detí

-  Michalovi Zdraveckému, akademický so-
chár za zachovávanie historického dedičstva v 
Lamači, najmä za výtvarné stvárnenie lamač-
ských osobností
- Ing. Ľubomíre Klementisovej za vynikajúce 
výsledky pri reprezentácii našej vlasti a prínos k 
rozvoju telesnej výchovy lamačskej mládeže

(pokračovanie na str. č. 6)

Oslavovali sme 715. výročie

Dôchodcovia s príjmom do 10 365 korún 
sa môžu tešiť na vianočný príspevok. Dosta-
nú ho starobní, invalidní aj poberatelia soci-
álneho dôchodku. Na príspevok majú nárok 
všetci dôchodcovia  s výškou penzie do 10 
365 korún, ktorých je zhruba milión. Prešiel 
aj  pozmeňovací návrh exministerky práce 
Ivety Radičovej, podľa ktorého si na Viano-
ce prilepší aj 24 tisíc predčasných dôchod-
cov.   Vianočný príspevok vyplatia penzistom 
spolu s decembrovým dôchodkom. Výška 
príspevku je 1500, 1750 a 2000 korún a zá-
visí od príjmov poberateľa. Na základe výšky 
príjmov sú dôchodcovia rozdelení do troch 
pásiem.

    
  Výška dôchodku                    výška príspevku v Sk         
  do 3455  2000        

 3456 - 6910                          1750        
 6911 - 10 365                       1500  

- mca -

Vianočný príspevok pre 
dôchodcov
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PRAVÁ SOĽNÁ JASKYŇA
Je tu jeseň so svojou krásou, 

ale aj s alergiami a prichádza zima 
a s ňou chrípkové ochorenia. Čo 
môžeme urobiť pre svoje zdravie? 
Pomôžu nám a našim deťom soľné 
jaskyne? Pobyt v nich odporúčajú 
aj lekári. Tu sú vyjadrenia niekto-
rých z nich.

MUDr. Vladimír Volf PhD., pediater, Klinika detí 
a dorastu, 3. LF UK a FN Kráľovské Vinohrady, 
Praha. „Vzduch v jaskyni je nasýtený iónmi jódu, 
vápnika, horčíka, sodíka, brómu, selénu a ďalšími 
stopovými prvkami, čím sa vytvára mikroklíma, ktorá 
má obrovský pozitívny vplyv pre liečbu širokého 
spektra chorôb a výrazne podporuje imunitný systém, 
jednak u detí, ale aj u dospelých pacientov. Z praxe 
môžem potvrdiť, že pobyt 
v soľnej jaskyni významne 
pozitívne ovplyvňuje priebeh 
ochorení u detských pacien-
tov s chronickými chorobami 
horných a dolných dýchacích 
ciest (zápaly hrtanu, senná 
nádcha, astma), kožných 
ochorení (atopický ekzém), 
chronických ochorení tráviaceho systému (Crohnova 
choroba, žalúdočné vredy), kardiovaskulárnych ocho-
rení (vysoký krvný tlak) alebo porúch funkcie štítnej 
žľazy. Zároveň je potrebné zdôrazniť pozitívny vplyv 
mikroklímy v soľných jaskyniach na stabilitu imunit-
ného systému, čo predstavuje veľmi dôležitý preven-
tívny faktor v rámci chrípkových ochorení, ktorých 
zvýšené riziko je v súčasnej dobe veľmi aktuálne.”

Lek. Med. Dorota Wrońska, laryngológ, Kielce, 
Poľsko. „Od samého počiatku zahájenia prevádzky 
soľnej jaskyne v meste Kielce nielen ja, ale aj moji 
klienti využívame tieto procedúry. Tieto procedúry 
sú veľmi vhodné na doliečenie pri zápaloch nosných 
dutín, zápaloch krku a hrtanu. Obzvlášť odporúčam 
návštevy osobám trpiacim na zápal mandlí, dlhotrvajú-
ci zápal krku, hrtanu a nosných dutín. Vďaka tomu, že 
soľná jaskyňa sa nachádza v mojom meste, môžu moji 
pacienti využívať tieto procedúry počas celého roka a 
nemusia čakať na letné mesiace, kedy môžu vycestovať 
k moru. Zároveň pracujem ako laryngológ a neviem 
si predstaviť liečenie pacientov efektívnejšou metódou, 
predovšetkým tých, ktorí dlhodobo trpia na choroby 

dýchacích ciest, bez doliečovacej metódy využívajúcej 
účinky soli.”

Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc., prednosta 
I. pľúcnej kliniky 1. LF UK a Všeobecnej fakultnej 
nemocnice v Prahe. „U pacientov s astmou a zápaloch 
horných a dolných dýchacích ciest som si overil, že po 
5 - 10- ich návštevách v soľnej jaskyni sa ich stav zlep-
šil podobne ako po prímorskej liečbe. Priaznivý efekt 
trvá asi 3 mesiace - v porovnaní s nákladmi na štyri 
zájazdy k moru ročne, spolu s liekmi, ktoré by pacienta 
dostali do dobrej kondície, je cena za návštevu jaskyne 
zanedbateľná.”

MUDr. Slavomíra Feix, alergiológ, Nemecko. „Do 
okruhu atopických ochorení organizmu patria popri 
typických kožných ochoreniach aj choroby dýchacích 
ciest. Najdôležitejšie indikácie liečby chorôb dýcha-

cích ciest v soľnej jas-
kyni sú alergiologické 
ochorenia dýchacích 
ciest ako senná nádcha, 
alergická bronchitída, 
alergická astma, ale aj 
chronická bronchitída, 
rekonvalescencia čier-
neho kašľa alebo chro-

nické zápaly prínosných dutín.”
V odbornej tlači boli uverejnené vedecké práce 

a klinické výskumy, ktoré dokázali priaznivý vplyv 
pobytu v soľných jaskyniach. Niektoré z nich uverej-
ňujeme aj na našich internetových stránkach, kde je 
možné nájsť aj ďalšie informácie o soli, soľnej terapii, 
ako aj vyjadrenia iných lekárov. 

Pravú soľnú jaskyňu môžete navštíviť od 
utorka do nedele v čase medzi 10 a 21 hodinou v 
Lamači na Studenohorskej ulici 2/d. 

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

Srdečne Vás pozývame do soľnej jaskyne, ktorá je 
ideálnym miestom pre telesný aj duševný relax, ale aj 
na posilnenie imunitného systému, má vynikajúce lie-
čivé účinky pri rôznych alergiologických ochoreniach 
dýchacích ciest, ischemickej chorobe srdca, poruchách 
cievneho prekrvenia, zvýšenom krvnom tlaku, dege-
neratívnych aj zápalových reumatických ochoreniach, 
stresových poruchách a mnohých ďalších.

Pobyt v soľnej jaskyni je čiastočne 
hradený zdravotnými poisťovňami:

DÔVERA
ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

SIDERIA
zdravotná poisťovňa, a. s.

Vážení občania,

ponúkame Vám na predaj voľné parkovacie stojiská 
v bytových domoch na Heyrovského ulici č. 3, 5 , 7, 
9. Financovanie kúpy možno dohodnúť podľa Vašich 
možností na splátky a bez úrokov. Info na telefóne 
02/58102701, 02/58102704, 02/58102731 alebo v 
sídle spoločnosti IKORES Slovakia s.r.o., Votrubova 
28 v Bratislave.

Centrum vzdelávania – kino LAMAČ
organizuje opäťv šk. r. 2006/07 kurzy

A N G L I Č T I N Y
pre študentov aj dospelých,

v IV. úrovniach pokročilosti.

Info:  Mgr. Soňa Stušková 0903 433 604,  stuskova@zoznam.sk

Pedikúra - Manikúra

ADELKA
Otvorené podľa objednávok.

Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012

(„Uznesenia” pokračovanie zo str. 2)
Verejné uznanie za zásluhy o rozvoj Lamača“ a predložiť ju 
na zasadnutie MZ
• schvaľuje kompenzáciu výdavkov vynaložených nájomcom 
- ZŠ s MŠ Montessori na rekonštrukciu priestorov v budove 
MŠ na Zlatohorskej 18, ktoré boli s účinnosťou od 1.7.2006 
uvoľnené v prospech mestskej časti, a to formou odpus-
tenia nájomného za prenájom priestorov v budove MŠ na 
Zlatohorskej 18 za obdobie prvého polroka roku 2007 vo 
výške 24.960,- Sk, s podmienkou, že pôvodné detské prvky 
v areáli MŠ budú užívať obe škôlky spoločne. • schvaľuje 
predĺženie nájmu časti pozemku parc. č. 1826/8 v k. ú. La-
mač pre f. DAVE, spol. s.r.o. na dobu do 31.12.2007, bez 
pripomienok
• schvaľuje: 1. za účelom prešetrenia sťažnosti p. T. Ham-
mela zo dňa 14.9.2006 zriadenie komisie v zložení: RNDr. 
Dušan Akantis, Ján Daniš, Mgr. Marta Janyšková, Ing. Mgr. 
Radoslav Olekšák, Ing. Kvetoslava Ondrejičková, JUDr. Júlia 
Ondrišová, Mária Pikulíková, Ing. Daniel Valentovič CSc. 2. 
za predsedu uvedenej komisie: RNDr. Dušana Akantisa • 
schvaľuje vyradenie nevymožiteľných pohľadávok z eviden-
cie podľa predloženého zoznamu v celkovej výške 80.045,70 
Sk, a to: 1. za obdobie do r. 1999 spolu vo výške 74.969,00 
Sk, 2. za obdobie r. 2000-2004 vo výške do 100,- Sk spolu 
vo výške 2.126,70 Sk 3. za obdobie r. 2000-2004 vo výške 
nad 100,- Sk, spolu vo výške 2.950,00 Sk • berie na vedo-
mie predložený návrh 3 ročného rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava – Lamač na roky 2007 – 2009, s pripomienkami 
• súhlasí so zverejnením návrhu rozpočtu Mestskej časti 
Bratislava – Lamač na roky 2007 - 2009 na úradnú tabuľu 
po dobu 15 dní na pripomienkovanie • schvaľuje: 1. po-
danie žiadosti o poskytnutie podpory z Enviromentálneho 
fondu formou dotácie na r. 2007 2. vyčlenenie finančných 
prostriedkov vo výške minimálne 5 % celkových nákladov 
na realizáciu stavby v rozpočte MČ Bratislava – Lamač na 
rok 2007, bez pripomienok • berie na vedomie predložený 
návrh Koncepcie obnovy, rozvoja a údržby detských ihrísk 
v mestskej časti Bratislava – Lamač • ukladá prednostovi 
predložiť časový a vecný harmonogram koncepcie obnovy, 
rozvoja a údržby detských ihrísk a implementovať do návrhu 
koncepcie platnú legislatívu - nariadenia vlády č. 362/2006 
a 313/2006 • berie na vedomie predloženú správu o plnení 
plánu investičných akcií na rok 2006, s pripomienkami zo 
zasadnutia dňa 17.10.2006 • schvaľuje predĺženie nájmu 
nebytových priestorov v budove ZŠ na Malokarpatskom 
námestí pre p. Černú na dobu určitú 5 rokov, s možnosťou 
ukončenia nájmu výpoveďou prenajímateľa nájomcovi s 6 
mesačnou výpovednou lehotou, ak prenajímateľ potrebuje 
predmet nájmu na iné účely • ostro protestuje proti zverej-
neniu zápisnice v bode 36 a 37 zo dňa 27.6.06 vzhľadom k 
tomu, že uvedené skutočnosti sa nezakladajú na pravde a 
výroky boli hrubo zmanipulované a žiada o ich okamžité 
vypustenie zo zápisnice. • neschvaľuje udelenie odmeny 
starostovi za obdobie I. – III. Q. 2006 • berie na vedomie 
predložené informácie, s pripomienkami

(„Oslavy 715. výročia” pokračovanie zo str. 5)
- RNDr. Filipovi Guldanovi, CSc., za dlhoročnú 
obetavú prácu s mládežou v oblasti športu a 
úspešnú reprezentáciu obce
-  Chrámového speváckeho zboru za dlhodo-
bú kvalitnú reprezentáciu mestskej časti Lamač 
a prínos k rozvoju duchovného života v obci
- hudobnej skupiny Tiramisu za prínos k roz-
voju kultúrneho života mládeže v obci
 Vietor  všedných dní života závejmi prachu 
pokrýva stopy človeka, no nie hlboko, pretože  

keď nastanú tie správne chvíle stopy sú odkryté 
a my sa  vraciame s pokorou a úctou  k životu 
našich predkov, ktorí nám tu zanechali nezma-
zateľné stopy  svojho bytia. Takou stopou je i 
dnešné 715. výročie existencie Lamača.                                                                                       

MÚ Lamač

Každý štvrtok sa z Lamača odváža 
objemný odpad, ktorý môžu obyvatelia 

vyložiť v stredu večer na určené
zberné miesta.
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Mesaèník o živote v Lamaèi, 8. roèník 7
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R
iadkovú aj plošnú inzerciu do m

esačníka Lam
ačan podávajte prosím

 v našej zberni inzercie: firm
a FU

XO
, Lam

ač - R
ajtákova 58, tel: 02/ 64531371, 0905 553699, e-m

ail: lam
acan@

fuxo.sk, všetky inform
ácie nájdete na w

w
w.lam

acan.sk

Malokarpatské nám. 2

LETNÝ TOVAR
NOVÁ KERAMIKA

•kytice •smútočné väzby, 
vence•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

Riadková inzercia -   9/2006
MASÁŽE, tel. 0905 458 732, www.masaze-relax.eu
Profipôžička pre zamestnaných, dôchodcov, 

živnostníkov a podnikateľov. tel. 0918 680892
Poistím Váš dom, byt, domácnosť,

auto + životné poistenie. tel.0918 680892
Predám športový kočík trojkolku tmavomodrý

cena 2500 Sk  Tel.: 0902 273 303
Poistenie domácnosti na TF 0903 445 513

Prijmeme pracovníčky do žehliarne,práčovne,
zberne v BA-Dúbravke tel.:0907799871

Zaujemci o pravidelný odber zvyškov 
stravovania zo školskej jedálne materskej školy

prihláste sa na tel. čísle 0910 969 449

MAĽOVANIE a STIERKOVANIE • RÝCHLO 
a LACNO, tel.: 0903 701 344

Upratovacia firma hlada s okamzitym nastupom do 
zamestnania upratovacky a upratovacov. 
Kontakt: Ing. Bzdusekova 0903 284 505
                            Ondris 0911 661 665

Predám ešte nepoužitú 2 garáž na Heyrovského ulici 
mobil: 0902 848 949

Predám novinový stánok v Lamači, 
mobil. 0904 531 607, t.č. 02/64365448.

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

LACNEJŠIE AKO NA NOTÁRSKOM ÚRADE!
Môžete počas stránkových hodín

na MIESTNOM ÚRADE LAMAČ vybaviť
overovanie podpisov a kópií dokumentov.

Rajtákova 58, Bratislava-Lamač, tel.: 6453 1372, tel.: 0908 828 612
web: obuv.fuxo.sk, e-mail: obuv@fuxo.sk

NADMERNÁ OBUV

V predaji už aj pánska obuv
veľkosti 45 - 52

Dámske veľkosti 42 - 46
V ponuke aj podmerné od veľkosti 30
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