
Mesačník o živote v Lamači, 8. ročník

Lamač má starostku
 1. Oľga Keltošová, Mgr. – 1332 hlasov
 2. Peter Šramko, Ing. – 1147 hlasov
 3. Juraj Pravda – 189 hlasov

Zvolení poslanci MZ Lamač
Starý Lamač
 1. Dušan Akantis, RNDr. – 284 hlasov
 2. Ľudovít Lučenič, Ing. – 216 hlasov
 3. Júlia Ondrišová, JUDr. – 209 hlasov
Nový Lamač
 1. Marta Janyšková – 820 hlasov
 2. Pavol Čech, MVDr. – 764 hlasov
 3. Radoslav Olekšák, Mgr., Ing. – 722 hlasov
 4. Daniel Valentovič, Ing., CSc. – 647 hlasov
 5. Marek Bartovič, JUDr. – 625 hlasov
 6. Peter Grom, JUDr. – 620 hlasov
 7. Mária Imrichová – 602 hlasov
 8. Mária Čačíková, Mgr. – 592 hlasov
 9. Mária Pikulíková – 566 hlasov
 10. Richard Čanaky, Mgr. – 562 hlasov

Poslanec mestekého zastupiteľstva za 
MČ Lamač
1. Peter Šramko
Primátor hlavného mesta Bratislava
1. Andrej Ďurkovský

Lamaèan 12
2006

Rozhovor s novozvolenou starostkou Lamača 
Oľgou Keltošovou

O volebnom boji, víťazstve, prvých krokoch v 
úrade sme sa pár hodín po komunálnych voľbách 
porozprávali s exministerkou práce, exposlankyňou 
NR SR a novozvolenou starostkou mestskej časti La-
mač Oľgou Keltošovou (63). 

Rátali ste s víťazstvom vo voľbách? Viac menej 
áno. Musím byť úprimná. Vzhľadom na to, že ma 
podporovali tri najsilnejšie politické strany, pokiaľ 
ide o veľké parlamentné voľby, ktoré v Lamači vy-
soko zvíťazili, na prvom mieste SDKÚ, na druhom 
Smer a na treťom SNS.

Čím ste oslovili voličov? Možno práve tým, 
že štyri roky som už robila v komunálnej politike 
v Lamači, ale aj mestskom zastupiteľstve. Ľudia asi 
ocenili výsledky, ktoré som dosiahla. No a znova sa 
vrátim ku trojkoalícii. Nechcem nikomu lichotiť, ale 
aj Lamačania sú na veľmi vysokej mentálnej úrovni. 
Teda, že sa nestalo to čo napríklad v susednej Dúb-
ravke a iných mestských častiach, že sa jednotlivé 
politické strany nevedeli dohodnúť na jednom, ale-
bo dvoch kandidátoch. Roztrieštili sa tam volič-
ské hlasy medzi 5, 6, 7 kandidátov, čo je škoda. 
Asi aj to zohralo silný motivačný a mobilizačný 
moment v mojej kampani.

Z koalície SDKÚ – Smer – SNS, ktorá vás pod-
porovala údajne vypadol Smer. Je to pravda? 
Podľa mojich informácií to tak nie je, pre-
tože koaličná zmluva v Lamači medzi 
týmito stranami obsahuje klauzulu o 
možnom vystúpení z koalície. A to 
sa mohlo stať buď dohodou, alebo 
písomným podaním. Pokiaľ viem, 
tak do poslednej minúty v sobotu 
(deň komunálnych volieb) ani jeden 
z koaličných predsedov SDKÚ, alebo 
SNS nič podobného nedostal. Takže to 
čo sa dialo na vyššej úrovni sa našťastie 
neprenieslo do volebných výsledkov ani 
do rozpadu koalície.

Je niekoľko hodín po voľ-
bách. Unavená? Áno, unavená. 
Tá kampaň bola dosť náročná. 
Napokon aj paralelné sčítavania 
hlasov trvalo do neskorých, skoro 
ranných hodín.

Stihli ste to už osláviť? Ešte 
nie. Na oslavu som dnes večer 
(nedeľa, deň po voľbách) pozvala 
všetkých trinástich kandidátov, kto-
rí kandidovali spolu so mnou do 
miestneho zastupiteľstva. 

Kde to bude? Nebudem robiť 
reklamu, bude to v meste.

Koľko vás stála kampaň? Ko-
nečné čísla zatiaľ nepoznám, pri-
znám sa chcem ich zverejniť. Kam-
paň sponzorovali strany jednotli-
vých kandidátov. Nechcem teraz 
strieľať od boku, ale určite to 
číslo nebude tajné a zverejníme 
ho. Musíme ešte zosumarizovať 
konečné náklady, pozrieť fak-
túry, ktoré sú neuhradené. 

A rádovo? Myslím, že 
desaťtisíce. Prispel aj každý 
kandidát zo svojich úspor 
na tlačoviny, bilbordy, re-
klamu, ale aj v naturáliách, 
na guláš, pagáčiky či 
štrúdle.

Bola kampaň korektná? Útoky boli údajne na 
oboch stranách... Volebná kampaň našej trojkoa-
lície bola korektná a vecná, čo sa celkom nedá po-
vedať o protistrane. Príkladom sú volebné bilbordy, 
na ktorých boli podopisované rôzne hanlivé výroky. 
Na tom mojom som mala pri volebnom slogane 
„Lamač si zaslúži viac“, dopísané… mňa a moju 
mafiánsku skupinu. Nereagovali sme na to.

Kto vás oslovil s ponukou kandidovať na sta-
rostku? Tie rozhovory prebiehali medzi rôznymi 
politickými stranami a mnou, stupňovalo sa to po 
parlamementných voľbách. Mala som podmienku, 
že nechcem voličov rozdeľovať. Trvala som na tom, 
že ak mám kandidovať musia sa dať dohromady mi-
nimálne tieto tri strany (SDKÚ – Smer – SNS). A tie 
sa nakoniec dohodli. Pre ilustráciu, nejde len o to, 
či sú si traja predsedovia strán sympatickí, ale aj o 
zvolenie kľúča na zostavenie kandidátky na poslan-
cov. Tie rokovania prebiehali mimo mňa..

V histórii Lamača ste prvou starostkou. Mys-
líte, že sa to prejaví aj na štýle riadenia? Bude sa 

v niečom odlišovať od toho mužské-
ho? Myslím, že je to iné. Podľa mňa 
ženy sa viac hodia na komunálnu 
politiku, pretože sú vnímavejšie, 
trpezlivejšie, dokážu prijímať kom-
promisy bez osobnej urážlivosti a 
ješitnosti. Ženy, ktoré poznám, sú 

dlhoročné úspešné starostky 
napríklad starostka Lacková. 
Celkový štýl je poznačený vyš-
šou mierou empatie, schop-
nosti načúvať a až potom 
zaujímať stanoviská. Ženy 
reagujú v politike oveľa 
menej impulzívne.

Pýtam sa to najmä 
preto, že v týchto ve-
ciach stále prevláda 
konzervatívny pohľad. 
Asi viete, že zloženie La-
mačanov je veľmi zvlášt-
ne. Nepoznám také po- 

mery v inej mestskej časti. 
Lamač je naozaj špecifický. 
Prevláda tu tradičný kresťan-
sko- konzervatívny prístup 
a to už niekoľko storočí do-
zadu. O to viac ma teší, že 

sa Lamačania rozhodli inak. 
Slušne som obstála aj v Sta-
rom Lamači. Tam hlasovali 
ľudia v môj prospech vždy tes-
ne. Ale aj to je veľký pokrok, 
nemám tam rodinu, nerobila 

som tam za svoju osobu špeciálnu 
kampaň a aj preto ma to teší. 

Myslíte, že tam nastal určitý 
zlom? Určite áno. Aj keď som v za-
čiatku mala výhrady, z naakumulo-
vaných, ušetrených peňazí, v niekto-
rých častiach Lamača sme rozhodli 
o kanalizácii, o zlepšení životného 
prostredia, o oprave ciest a chodní-
kov, čo pociťujú najmä starší ľudia.

Kedy nastupujete na úrad? Od-
chádzajúci starosta musí zvolať zastu-

piteľstvo. Odovzdávajú sa tam insígnie 
a funkcie. Termín zastupiteľstva zatiaľ nie 
je známy, tak čakám. 

Vyberáme z obsahu  
� Vianoce u Evy Černej . . . . . . . (str.4)  
� Vianočné pečenie  . . . . . . . . . (str.5)
� Ako usporiť za plyn . . . . . . . . (str.6)

          
         „Lamačanom želám viac 

            služieb, teda to čo nám tu 
           najviac chýba, viac malých 
     obchodníkov, lepšiu dopravu, 
v lete nové kúpalisko a dovtedy 

zdravie a pokoj v rodinách.“

Zablokovaný rozpočet
Mestská časť Lamač pôjde do nového roku 

zrejme s rozpočtovým provizóriom. Posledné 
zastupiteľstvo pred voľbami totiž nebolo uzná-
šaniaschopné. Z jedenástich poslancov sa ho zú-
častnilo päť. Na programe pritom bolo aj schva-
ľovanie rozpočtu Lamača na rok 2007. Táto úloha 
teda pripadne až novému zastupiteľstvu. „Situá-
cia nie je neriešiteľná, zákon pamätá aj na také-
to prípady,“ povedal pre denník Sme prednosta 
miestneho úradu v Lamači Branislav Masár. Ak 
rozpočet nebude schválený ani do konca roka, 
Lamač bude v dočasnom rozpočtovom provizó-
riu. Bude teda hospodáriť podľa tohtoročného 
rozpočtu, každý mesiac bude môcť čerpať jednu 
dvanástinu celkovej sumy.                             (red)

Bludní Holanďania
Hoci je počas zimy oveľa menej možností ako 

tráviť voľný čas máme pre vás jeden tip. Je ním 
zbierka nizozemského, flámskeho a holandského 
maliarstva, ktoré začnú vystavovať v polovici de-
cembra v Slovenskej národnej galérii v Esterházy-
ho paláci na námestí Ľudovíta Štúra. Výstava má 
názov „Bludní Holanďania“. Ide o najväčšiu zbier-
ku tohto druhu na Slovensku. Obsahuje takmer 
200 druhov obrazov od 15. po 19. storočie. Vysta-
vené budú aj menej známe obrazy odzrkadľujúce 
štýlové obsahové súvislosti, rodinné vzťahy, vypo-
žičané diela z domácich , zahraničných, verejných 
a súkromných zbierok. Z umelcov zlatého veku 
17. storočia je najznámejšia Rembrandtova tvor-
ba a jeho okruhu. Z diel je zastúpený aj rozkvet 
flámskej maľby v témach krajiny, histórie, por-
trétu, žánrovej tvorby a zátišia. Patria medzi nich 
J. Brueghel, A. van Dyck, D.Teniers, J. jordanens. 
Výstava potrvá do 18. marca 2007.

Peter Šoula pokračovanie na str. 3
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Jubilanti v mesiaci december
91 rokov - Polášková Mária
85 rokov -  Kresánek Jaroslav, 
Horváth Štefan, Bašková Ida, 
Slosiariková Matilda
80 rokov - Rusnáková Xénia, 
Kubovčíková Božena, 
75 rokov - Lipovská Mária, 
Veselá Anna, Daranská 
Kristína, Fabiánková Valéria, 
Hupková Terézia

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

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

Kino LAMAČ

Lýdia Eckhardt – módna 
návrhárka

Nuž, želám všetkým, 
ktorí bývajú v našom milom 
Lamači veľa, veľa zdravíčka, 
lebo toho potrebujeme naj-
viac, veľa lásky, lebo tej nie 
je nikdy dosť, veľa pohody a 
tolerancie a milých úsmevov. 
A možno keby Vianoce boli 
častejšie, lebo práve v tomto 

čase sme milší, citlivejší a vnímavejší.

Jozef Iľko – meteorológ 
a publicista

Všetkým lamačanom že-
lám pokojné, príjemné a ra-
dostné sviatky v rodinnej 
pohode. Skutočnú vianoč-
nú idylu – sneh na ovisnu-
tých ihličnanoch a vŕzgajúci 
pod nohami. Na silvestra 
veselú náladu s pocitom 

uspokojenia z celoročného diela a čo najmenej 
streľby po polnoci. V novom roku prajem všetkým 
šťastie, zdravie, úspechy v práci a také počasie aké 
si budú želať – najmä veľa slnka, nielen na oblohe 
ale aj v duši.

Eva Černá – riaditeľka 
neziskovej organizácie 
HQ Hope

Milí susedia, blízky i 
vzdialenejší obyvatelia ča-
rovného Lamača, dovoľte mi 
z celého srdca zaželať Vám 
nádherné vianočné sviatky, 
plné šťastia, pokoja, rados-
ti a lásky. V Novom roku 

všetkých, ktorých stretlo šťastie a láska, nech isto ani 
v tom ďalšom neopustí. Kto na tie krásne dary a po-
city stále netrpezlivo čaká, nech mu je dovolené byť 
obdarovaný v roku 2007, rovnakým šťastím i láskou. 
P.S. Nezabudnite snívať i keď sme už veľkí. Snívať je 
dovolené v každom veku. 

Cecília Danišová – členka 
redakčnej rady Lamačana

Vianoce! Narodilo sa die-
ťa. Príchod každého dieťaťa 
na svet znamená radosť. Ale 
Vianoce sú oslavou narode-
nia mimoriadneho Dieťaťa, 
ktoré prinieslo lásku kaž-
dému jednému človeku na 
tejto zemi. Tešme sa z toho! 

Predovšetkým láska nech rezonuje týmito a každými 
Vianocami, ale prejavuje sa aj v našom každoden-

nom živote. Lebo len láska dokáže spájať rozdelené 
a len ona premôže každé zlo. Radostné a hlavne du-
chovne pekné Vianoce vám želám, milí lamačania.

Peter Marcin – humorista
Čitateľom Lamačana a 

našim divákom ďakujem za 
priazeň ktorú nám dlhodo-
bo prejavujú a v novom roku 
im prajem, aby mali takých 
zábavných susedov ako sú tí 
naši televízny.

Michal Zdravecký – sochár 
V tomto Vianočnom čase 

viac ako inokedy naše pred-
savzatia do Nového roku 
zdobia výrazy ako odvaha, 
tolerancia, úcta k druhým, 
korekcia chúťok a zlozvykov 
a náprava zanedbaných dob-
rých úmyslov. Pribúdajú nové 
túžby na hranici zázračna… 
Aby sa nám mnohé z toho 

splnilo, je potrebné náš život naplniť krásou, čisto-
tou a pravdou v priamosti. Nech naše „navigačné 
prístroje“ neomylne vymädzujú cestu a my sa aj v 
nasledujúcom roku držme svojich koordinantov a ani 
náhodou si nepomýľme cestu, aby sme rok 2007 pre-
žili statočne, tvorivo, užitočne a v zdraví!

Sergej Kozlík – europosla-
nec za ĽS-HZDS

V prvom rade, aby v mar-
ci na lamačských poliach a 
záhradach neležal sneh. To 
znamená, skorú jar, krásne 
leto, nie príliš horúce, žiadne 
záplavy na jeseň, krásne Via-
noce a Nový rok plné snehu. 
Zároveň veľa zdravia, šťastia 

a spokojnosti a aby sa rok 2007/2008 v Lamači lámal 
k spokojnosti všetkých občanov.

Michaela Majerníková 
– televízna moderátorka

Všetkým lamačanom pra-
jem veľmi pokojné sviatky, aby 
ich obchádzali všetky choroby 
a nielen počas sviatkov samo-
zrejme, aby skúsili cez sviatky 
myslieť na to, že nie sú o rých-
lom nutnom kupovaní darče-
kov, ale o urobení radosti naj-

bližším a hlavne, aby mysleli na to, že každý okamih 
treba vychutnávať, lebo nikto z nás nevie, čo bude 
zajtra… Krásne, lenivé a pokojne sviatky želá z celého 
srdca lamačanka Michaela Majerníková.

Známe tváre z Lamača 

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2007 Vám želajúVeselé Vianoce a šťastný Nový rok 2007 Vám želajú

Kopírovanie v Knižnici
Bezplatný internet a už aj kopírovanie 
a tlač za výhodné ceny. Tieto služby 

môžete využívať v knižnici na 
Malokarpatskom námestí 1. 

Za kópiu vo formáte A4 zaplatíte 
od 1,- Sk a za A3 od 2, Sk.
Radi Vás obslúžime počas 

knižničných hodín:

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.

tel:  02/64 78 97 37

Na záver sezóny sa vybrali lamačskí seniori kúpať do 
Veľkého Mederu. Autobus zaplatila Kultúrna komisia 
Miestneho úradu, ktorá ,,dokázala vybaviť“ aj teplé, 
slnečné počasie. V horúcej, termálnej vode sa všetci 
účastníci usilovali vyhriať si kosti pred nadchádzajú-
cou zimou. V prestávkach sa vyhrievali na lavičkách 
a chytali posledný bronz. Mnohí tu neboli po prvý 
raz a tak vedeli, že jeden stánok predáva vynikajúci 
chlebík, inde už overenú držkovú polievku, lángoše, 
podlesníky, pečené, vyprážané či grilované ryby, 
vynikajúce štrúdle a mnohí neodolali veľmi dobrej 
zmrzline. Domov si nabrali z prameňa do fliaš chut-
nú vodu. Na ceste z podriemkávania spôsobeného 
horúcou vodou, cestujúcich prebralo blahoželanie 
88-ročnej Ružene Kirchmayerovej : Ako vernostné za 
pravidelnú účasť na podujatiach lamačského úradu 
si vyslúžil aj tri biele klinčeky.
Cestujúcich znepokojilo, keď autobus v Bratislave 
odbočil z cesty do Lamača. Čakalo na nás ale pre-
kvapenie. Chutná večera.                                      (as)

Skoro sme sa rozmočili

16.12.2006 
o 16,00 hod. 
a 18,00 hod.
Mravčia polepšovňa, 
animovaný, 
dobrodružný film, 
USA, vstupné 60,-Sk 
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ZÁRUKA SEDEM  ROKOV !

Kia Bratislava, s. r. o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava - Zlaté piesky, tel. 02/ 49 29 43 00   Motor-Car Bratislava, s. r. o., Hodonínska cesta 7, 841 03 Bratislava - Lamač, tel. 02/ 49 29 43 99

Pozývame vás do našich predajno – servisných centier na 
Zlatých pieskoch a v Lamači: Ponúkame:  úplný sortiment 
vozidiel KIA • predvádzacie jazdy • kompletný servis • predaj 
originálnych náhradných dielcov • otvorené 6 dní v týždni
 

Vyrobené

na Slovensku! Najdlhšia záruka na automobil predávaný 
v Európe: 7 rokov alebo 150 000 km!

NOVINKA: slovenská KIA cee‘d už od 429 700,- Sk s DPH

*7 rokov/150 000 km na pohonnú jednotku a 5 rokov/150 000km na celý automobil. Platí pre KIA cee‘d vo všetkých krajinách EÚ (+ Nórsko, Švajčiarsko,Island a Gibraltár)

Sedem šťastných rokov s novou KIA cee‘d 
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Ozval sa vám pán Šramko po vyhlásení vý-
sledkov? Áno. Pogratuloval mi. Odpísala som mu, 
že ďakujem a aj otázku kedy sa stretneme. Odpo-
veď mi zatiaľ neprišla.

Aké budú vaše prvé kroky? Väčšina úradníkov 
na úrade si myslí, že začnem čistiť. Je to ľudské. Ja 
som sa za tých 16 rokov v praxi naučila, že človek 
môže vždy pracovať len s tými, ktorých má. Tak 
ako pri volebných výsledkoch nemôžete vymeniť 
celý národ, tak nemôžete vymeniť celý úrad. Určité 
veci, ktoré som za štyri roky videla sa dajú, myslím 
si, riešiť okamžite. Je to napríklad kontakt s občan-
mi, zlepšenie pružnosti byrokratických pochodov, 
zlepšiť spoluprácu medzi odbormi. Tam vidím 
rezervy. Koordinácia tu viazne a tým dochádza k 
časovým sklzom. Chcem to napraviť aj systémom 
pravidelných porád. Pravá ruka nevie, čo robí ľavá 
a potom prichádzajú na stôl často protichodné sta-
noviská. Niektoré materiály vyzerali, akoby boli šité 
horúcou ihlou. 

Chcem začať s pravidelnou komunikáciou s po-
slaneckými klubmi pred zasadnutím zastupiteľstva. 
Teda presne s tým čo nám chýba a čo sa deje aj 
na úrovni mesta. Aj preto niektoré naše miestne 
zastupiteľstvá trvali osem hodín. No a samozrejme 
aj včasnejšie doručovanie materiálov, ktoré musia 
byť kvalitne pripravené. Tak ako som to videla aj v 
mestskom zastupiteľstve, kde prerokovali podstat-
ne viac materiálov a za oveľa kratší čas. Ďalšia vec, 
kde vidím rezervy, myslím že to tiež pomôže pri prí-
prave materiálov, ale aj pri schvaľovacom procese, 
je osobná účasť starostu na všetkých komisiách. 
Každý sprostredkovaný názor je totiž neúplný. Ch-
cem byť informovanejšia.

Starosta si vyberá prednostu úradu, máte 
už vytipovaného človeka? Zatiaľ nie. Mal by to 
byť právnik, alebo ekonóm. Je to súčasť koaličnej 
dohody. Predbežne mi budú vicestarostu navrho-
vať koaliční partneri, viaže sa to na postavenie a 
počet hlasov.

Aké sú rozdiely medzi vami a vašim pred-
chodcom Petrom Šramkom? Nadviazať sa dá 
na dosť veľa rozrobených projektov, pre ktoré 
bude potrebné získať mimorozpočtové zdroje, čo 
sa odchádzajúcemu starostovi nie moc darilo. To 
sú rôzne fondy nielen európske. Asi viete, že sme 
dostali dve ponuky cez nórske fondy, ktorých sme 
sa nechytili. Takže projekty, na ktoré sme nemali 
zdroje z verejného rozpočtu. Treba ich dotiahnuť 
do finálnej fázy. No aj väčšiu transparentnosť pri 
výberových konaniach. Ak si dobre pamätáte, bola 
som veľkým kritikom predaja budovy Satelitu. Fir-
ma tam mala poskytovať sociálne služby, podľa 
zmluvných podmienok ich mali prevádzkovať do 
jedného roka a choďte sa pozrieť ako to vyzerá. Ví-
ťazná firma pritom prišla s ponukou po uzávierke, 
po otvorení obálok a vyhrala bez toho, aby mala 
nejakú odbornú minulosť a kvalifikovaných ľudí 
s odbornou certifikáciou. To je len jedna ukážka, 

keď hovorím o väčšej transparentnosti a kompe-
tentnosti v rozhodovaní.

Plánujete písať nejaké čierne, alebo biele 
knihy odhaľujúce praktiky predchádzajúceho 
vedenia? Na to nemáme čas a ani ľudí. Každý kto 
nastupuje, by však mal mať prehľad o inventári, 
zmluvách a dobách splatnosti.

Na vašom predvolebnom mítingu sa objavil 
aj váš bývalý stranícky kolega, exposlanec NR 
SR Vojtech Tkáč, či bývalý lamačský starosta 
Ľubomír Plai. Budete s nimi na spolupracovať? 
Nepredpokladám, že by mal pán exposlanec Tkáč 
mal čas na takúto prácu. Vrátil sa k pedagogickej 
činnosti, teraz skúša v Košiciach, odchádza do Pra-
hy, kde bude tiež skúšať. Keď tak možno v pracov-
noprávnom poradenstve, nových typoch externých 
zmlúv, tam by som sa na neho vedela obrátiť. No a 
pána Plaia si veľmi vážim. Myslím, že sa snažil pre 
Lamač veľa urobiť, ale opačná skladba poslancov 
mu nepomohla. Pokiaľ ide o praktické zručnosti 
tam si s ním spoluprácu viem predstaviť. Uvidíme, 
koľko bude mať aj on času.

Zostane vám po ňom služobné auto. Opel As-
tra kupoval úrad práve za pána Plaia. Na tom sa 
voziť asi nebudem. Ja mám rada svoj život aj svoje 
zdravie, takže sa budem voziť radšej na svojom.

Očakávate v zastupiteľstve, v ktorom má 
vaša koalícia menšinu konštruktívny dialóg, ale-
bo to bude aj škrípať? Ja neočakávam, ja budem 
vyžadovať konštruktívny dialóg. Samozrejme každý 
poslanec má právo na svoj názor a ja dám každému 
priestor, ale vyžadujem, aby diskusia vyústila do ná-
vrhu na uznesenie. A tomu hovorím konštruktívny 
dialóg. Napokon o všetkom rozhodne hlasovanie. 
Myslím, že môj predchodca nechal poslancov, aby 
sa vybíjali, čo často neviedlo ku koncovke, ale sa 
tým medzi nimi naštrbovali vzťahy. A tomu sa mys-
lím dá naučiť. To nie je žiadny diktát.

Myslíte, že máte medzi poslancami rešpekt? 
Asi áno. Za tie štyri roky v zastupiteľstve som si po-
tykala s dvomi dámami. 

Ste neprístupná? Možno. Ľahšie sa kritizuje 
kolegov, pokiaľ si s nimi vykáte, veľmi ťažko sa kri-
tizujú ľudia, s ktorými si tykáte. To je moja životná 
skúsenosť a preto si udržiavam určitý odstup a to 
najmä v práci.

S kým a kde budete tráviť Vianoce? Budem 
ich tráviť v Lamači, podľa všetkého s rodinou. Mala 
som vo zvyku, že po vianočných sviatkoch som cho-
dila s priateľkami plávať, alebo sme išli do Piešťan, 
pretože už nelyžujem. Ale pretože neviem aká bude 
zima, či ma nebudú potrebovať v zimnom štábe, 
ktorého som členkou a ešte ho budem dokonca aj 
viesť, tak Piešťany a lyžovanie asi nebude.

Dá sa u Vás hovoriť o bežných Vianociach? 
Ale áno. Kapustnica, kapor, zemiakový šalát bez 
majonézy. Všelijaké zlepované koláče, kolieska, ma-
kovníky a orechovníky. Časť upečiem sama, sama si 
robím aj kapustnicu a kapra.

 -mca-

Kedy začínajú Vianoce?
Bolo to ešte v mojej bývalej farnosti, keď ma 

istí známi pozvali do reštaurácie, ktorá sa volala 
„Christmas in July“ („Vianoce v júli“). Interiér rešta-
urácie bol (po celý) rok vyzdobený vianočným štý-
lom – stromčeky s typickými vianočnými ozdobami 
a v reproduktoroch zneli vianočné koledy. Nebolo 
by na tom nič zvláštne, keby to bolo cez Vianoce. 
Ale počúvať Tichú noc a pritom vidieť ako po von-
ku chodia ľudia oblečení v letných šatoch, keď bol 
horúci augustový deň a v reštaurácii bola pustená 
klimatizácia… Zvláštna, ale asi ťažko vianočná atmo-
sféra na akú sme zvyknutí. Tento nezvyčajný pocit, aj 
keď snáď v menšej miere, prežívame tu na Slovensku, 
keď posledné roky sotva skončia Dušičky. Advent je 
ešte ďaleko a Vianoce ešte ďalej a možno ani nie tak 
nedočkavosť, ako duch komercie sa nám natíska 
príliš skoro a príliš silno s vonkajšou vianočnou ná-
ladou. Zámerne som použil slovo „vonkajšia,“ lebo 
ňou nám nikto nedokáže vytvoriť ozajstného ducha 
Vianoc bez ohľadu na to, či je december, alebo júl, 
alebo iný mesiac v roku.

Čo je to vlastne duch Vianoc? Ako jednu z jeho 
charakteristík by sme mohli použiť slová, ktorými an-
jeli pozdravili betlehemských pastierov, keď im ozná-
mili Ježišove narodenie: Sláva Bohu na výsostiach a 
na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Ľudia, či hlboko 
veriaci, alebo veľmi plachí vo svojej viere cítia, že v 
tej tichej, svätej noci sa nebo výnimočným spôsobom 
spojilo so zemou. Boh splnil svoj veľký prísľub a Spa-
siteľ prišiel medzi nás. Koho by napadlo, že to malé 
bezbranné dieťa je mocný Boh, ktorý chce zachrániť 
celý svet a ponúka ľudstvu tápajúcemu v temnotách 
hriechu a v tôni smrti veľké svetlo a nový život? Snáď 
nikdy tak intenzívne ako cez Vianoce neprežívame 
na rovine duchovnej, citovej a intelektuálnej tú prav-
du, o ktorej nám hovorí Zjavenie slovami Písma, že 
Boh je Emanuel - „Boh s nami“. Táto pravda, ak sme 
schopný a ochotní sa jej otvoriť, napĺňa vnútro člove-
ka pokojom, vnútornou stabilitou, bez ohľadu nato, 
čo všetko v našom živote ide podľa našich predstáv 
alebo sa našej životnej púti nečakane ocitáme zoči 
– voči nepochopiteľnej ľudskej zlobe a neprávosti. Ten 
pokoj tichej betlehemskej noci nemá nič spoločné s 
umelo naaranžovanou náladou vianočnej „pohody“. 
Vonkajšia vianočná, alebo predvianočná atmosféra 
sa dá naaranžovať, ale pokoj srdca nie! Tá vonkajšia 
vianočná výzdoba často nemá silu v sebe vzbudiť ani 
len akú-takú povrchnú vianočnú náladu – dokonca 
ani cez Vianoce, ale pokoj čistého srdca – pokoj bet-
lehemskej noci nás dokáže viesť nielen cez Vianoce, 
ale každý deň v roku. A tak pozdrav, ktorý odznel nad 
Betlehemom, je adresovaný nám: „Sláva Bohu na vý-
sostiach a pokoj všetkým Lamačanom dobrej vôle!“

Milí Lamačania všetkým Vám prajem krásne, požeh-
nané Vianoce, nech vianočný duch – duch pokoja pra-
meniaceho z čistých sŕdc, nás sprevádza po celý rok!

Mgr. Branislav Čaniga, správca lamačskej farnosti

pokračovanie zo str. 1
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Október sa v civilizovanom svete prezentuje 
ako Mesiac úcty k starším ľuďom. Veľmi príjemne 
a dôstojne ho usporiadali v Domove pre dôchod-
cov (DPD). Výzdobou sa zmenila jedáleň na spo-
ločenskú sálu. Kto vládal, prišiel a kto nemohol, 
tomu odniesli z ponúkaných dobrôt. Zaznelo slo-
vo básnika, spevácky krúžok urobil koncert a bolo 
počuť, že sadli do nôty mnohým ľuďom, ktorí sa 
k nim pridávali tu tichším, tu hlasnejším spevom. 
Bolo to veľmi príjemné počúvať a vedieť, že spev 
spôsobuje radosť a potešenie. Riaditeľka domova 
Nadežda Malá, vymyslela dôstojný spôsob, ako 
si spomedzi seniorov uctiť najstarších. Desiati 
obyvatelia DPD už majú nad deväťdesiat rokov. 
Tí dostali kvietok a blahoželanie za súhlasného 
potlesku prítomných. Treba poznamenať, že v do-
move sa vždy štvrťročne uctia, tí jeho obyvatelia 
ktorí v tom kvartáli majú okrúhle výročia.

Nasledoval príhovor starostu a po ňom sa 
mnohým miesili slzičky s úsmevmi, keď prišli škôl-
kári zo Starého mesta. Počiatočná tréma rýchlo 
zmizla a potom sa deti tešili z pesničiek rovnako 
ako ich poslucháči. Ich vystúpenie rozradostnilo 
ovzdušie ešte viac. Pri poslednej pesničke deti roz-
dali jabĺčka a maľované stromčeky. Po ich odcho-
de zostala dobrá nálada. Podfarbovala ju hudba i 
živé piesne. Na vek sa veru zabúdalo ľahko. (as)

Mesiac by mal byť celý rok

 Eva Černá (43) sa stala známou 
vďaka novinárčine v Televízii Markí-
za. Odtiaľ si to v roku 2002 vo far-
bách Aliancie nového občana na-
mierila do politiky, kde pôsobila do 
roku 2006. Do povedomia verenosti 
sa dostala aj vďaka pomoci ľuďom v 
tažkých sociálnych situáciách. Dnes 
sa venuje neziskovej organizácii HQ 
hope, kde je riaditeľkou. V Lamači 
býva takmer rok. Lamačanu prezra-
dila, ako u nich doma tieto najkrajšie 
sviatky v roku prebiehajú. 

Budú to vaše prvé Vianoce v 
Lamači?

Prvé sme zažili v Lamači už vlani. 
Tri týždne pred Vianocami som mojej 
rodine povedala, že sa sťahujeme. Všetci skoro om-
dleli, nikto nechápal prečo mám také nezmyselné 
požiadavky. Nakoniec som ich presvedčila, že sa to 
dá. Pomáhali nám bývalí susedia, známi, kamaráti a 
tak sme sa dva dni pred Vianocami nasťahovali do 
nového domu. Mali sme po dvadsiatich rokoch živý 
stromček, muž narýchlo kúpil drevené dosky na ku-
chyňu, aby sme si mohli uvariť kapustnicu, kúpili 
sme stôl a krb.

Ako budete tráviť tieto Vianoce. Celá rodina 
pokope?

Áno, vždy ich trávime pokope. Pozvali sme moju 
mamu z Košíc. Na Vianoce k nám chodí stále. V 
postate sme tu celá rodina, pretože na tomto po-
zemku je aj manželov najstarší brat s rodinou, je tu 
Rastíkova (manžel Evy Černej) mama, ešte tu nie je 
nasťahovaný stredný brat, ale všetci sme pohroma-
de na jednom pozemku. Je to zem na ktorej roky 
žila manželova babka i prababka, ktorá sa volala 
Rajtákova, ako dnes naša ulica.

Stretávate sa vo Vianočný deň?
Každý si to rieši sám. Každý chce byť pri svojom 

stromčeku a pri svojej kapustnici, ktorú si celý deň 
varil a so svojimi papučami. A potom na druhý deň 
sa všetci vidíme. Aj preto máme doma veľký stôl. 
Veľmi som o takom snívala. Keď sme bývali v byte 
tam sme si ho dať nemohli.

Ako u vás vyzerá Štedrý deň?
Je to úplná klasika ako v každej rodine. Každý 

člen rodiny úplne vypne, nechá sa unášať vôňou 
ihličia, kapustnice a sviečok a tou vôňou, ktorá sa 
vznáša celou krajinou. Som romantik, milujem všet-
ky sviatky a Vianoce špeciálne. Som človek, ktorý 
zbožňuje vymýšľať, prekvapovať a robiť radosť. Po 
druhýkrát budeme mať živý stromček, predtým 
som mala vždy umelý. No aj tie Vianoce boli krás-
ne. Ale zrazu je to také úžasné. Máme malé dieťa, 
ktoré sa teší všetkému čo je okolo, teší sa z ozdobo-
vania. Nám všetkým to neuveriteľne dobíja „bater-
ky“, sme z toho nadšení. Milujem sviečky, takže ich 
mám všade horiace. Vďaka tomu sme sa na jedny 

Vianoce, keď sme ešte bývali v dúbravskom byte 
podpálili. Odvtedy kupujem sviečky už len vo fľa-
šiach. Ozdobíme stromček, všetko vonia, vianočná 
ruža na stole, kupujem ju každý rok aj svokre. Veľmi 
sa teším, keď môžem obdarovať svojich blízkych a 
nemusia to byť nejaké drahé, alebo veľké veci. Pod 
stromčekom mám rada veľa darčekov, takže aj po-
nožky by som najradšej zabalila každú zvlášť. Na 
to si vždy potrpím. Chcem aby sa na to všetci po-
zerali, dávam si to zabaliť do predajne, pretože ja 
jednoducho tak pekne baliť neviem. Vždy si urobím 
fotografiu ako som to nachystala.

Čo sa u vás podáva na štedrovečerný stôl?
Preferujeme kapustnicu. Robí ju špeciálne iba 

manžel. Musí byť zo stupavskej kapusty. Keďže 
moje deti nemajú radi kapra ani ja, tak jedávame 
lososa, no a zemiakový majonézový šalát. Nemáme 
vo zvyku žiadne obžerstvá.

Dodržiavate pôst, alebo máte kapustnicu s 
klobásou?

Máme klobásu. Manžel robí, ale aj inú kapustni-
cu, čistú s hríbmi. Večera sa však u nás začína mod-
litbou, oblátkou, na ktorú dáme med a manžel so 
svojej rodiny je zvyknutý aj na cesnak. My sme na 
východe cesnak nemali, ale rešpektujeme to. Po ka-
pustnici už spravidla nikto nevládze na druhé jedlo. 
A Linda (mladšia dcéra), tá samozrejme už vôbec 
nevydrží, má už veľké oči a pozerá pod stromček, 
ledva dá do seba pár lyžičiek kapustnice. Stále 
pozerá, čo jej Ježiško priniesol. No a samozrejme 
na tom všetkom, keď máte deti, sú najúžasnejšie 
tie čary, tie krásne klamstvá, keď pustíte vianoč-
nú muziku, zazvoníte na zvonček, urobíte nejaké 
šuch-šuch a to dieťa vám ešte verí, že práve tu bol 
Ježiško. Potom ideme všetci s veľkým prekvapením 
k stromčeku. A keď prídeme… To ujúkanie, tie vzdy-
chy, Linde idú oči vypadnúť od úžasu, od nedočka-
vosti. Vianoce sú najmä o stretnutí rodiny, no keď v 
nej máte aj dieťa, je to neskutočné čaro. 

Máte nejaký špeciálny vianočný rituál?
Vždy idem na Miletičovu ulicu na trh. Moja 

stará mama, ku ktorej som chodila na prázdniny, 
neďaleko bývala. S ňou som na trh často chodila a 
odvtedy mi to aj ostalo. Tam si vždy nakúpim oblát-
ky, rúrkové aj rovné. Dva balíčky zjem pri ceste do 
Lamača a ešte kúpim, aby nám zostalo na doma. 
Sama veľa nepečiem, nikdy som nebola gazdiná, 
ktorá by piekla nejaké špeciálne koláče, ale máme 
babku Balážovú a tá nám napečie veľa dobrôt.

Kto rozdáva darčeky?
Kedysi sme vždy trávili Vianoce so starými ro-

dičmi v Bratislave. Môj brat sa zas venoval mojim 
rodičom v Košiciach. Staršia dcéra Dominika vtedy 
vybrala darček, študovala pre koho to asi je. Je to 
dosť dlhý ceremoniál. A potom to dala tomu čle-
novi rodiny, ktorému bol určený. Keďže Dominička 
nám už vyrástla, má 21 rokov, tak tento úkon nám 
robí Linduška. Má šesť rokov a samozrejme ešte čí-
tať nevie, ale maminka vždy uhádne, pre koho by 
ten darček asi mohol byť. Najprv sa pozeráme, čo 
doniesol Linde a potom tí starší ujúkajú napríklad aj 
nad papučami, aby Linda videla ako sa vieme tešiť. 

Čo televízia?
Príliš sa jej nevenujeme. No ani jeden rok si ne-

necháme ujsť Popolušku. Bez nej by nemohli byť 
Vianoce. Je to klenot Vianoc. Zaľúbili si ju aj moje 
dve dcéry.

Vianoce u Evy ČernejPrvorodičky by mali 
dostávať za pôrod 15-tisíc

Rodičia prvorodených detí, ktoré prídu na svet v 
budúcom roku dostanú od štátu jednorazovavý prí-
spevok pri narodení dieťaťa vo výške 15 460 korún. 
Oproti ostatným novorodencom si prilešia o 11 tisíc 
korún. Výška príspevku pri narodení dieťaťa je dnes 
4460 korún. Tento návrh sa Národná rada chystá 
odklepnúť na svojej najbližšej schôdzi, podporu má 
v celej koalícii. V budúcom roku pôjde zo štátne-
ho rozpočtu na vyplácanie príspevku pri narodení 
prvého dieťaťa vyše 280 miliónov korún. Opozič-
né strany však návrh považujú za problematický. 
Ministerstvo práce chce v budúcom roku zvýšiť aj 
rodičovský príspevok a umožniť, aby ho mohli po-
berať aj rodičia, ktorí dajú svoje dieťa do škôlky. Ak 
chce dnes rodič poberať dávku od štátu a zároveň 
pracovať, dieťa musí zveriť do opatery neštátnemu 
zariadeniu alebo opatrovateľke. Pokiaľ ho dá do 
škôlky, o rodičovský príspevok príde. To sa má od 
júla zmeniť. Zvýšenie rodičovského príspevku zo 4 
440 na 4 800 korún sa však má v septembri týkať 
len tých rodičov, ktorí ostanú s dieťaťom doma. Ak 
parlament zmeny v príspevku pri narodení prvého 
dieťaťa odobrí, v budúcom roku sa zrejme nebu-
de valorizovať prídavok na dieťa, ktorý je dnes 540 
korún. Peniaze určené na prídavky totiž minister-
stvo práce chce použiť na zvyšovanie príspevku pri
narodení dieťaťa.                                             -mca-

Výživné bez poplatkov
Vymáhanie výživného prostredníctvom exe-

kúcií je od 1. decembra dostupnejšie. Trovy za 
neúspešné konanie už nemusia platiť rodičia z 
vlastného vrecka, ale štát. Vyplýva to z novely 
zákona o súdnych exekútoroch a exekučnom 
poriadku. Zákon pritom vlani zrušil možnosť vy-
máhať výživné prostredníctvom súdu, rodičia sa 
mohli obrátiť iba na exekútora. Problémy však 
nastali, ak exekútor nedokázal z dlžníka vytiah-
nuť žiadne peniaze. Za svoju prácu zároveň mo-
hol požadovať až 15-tisíc korún, čo mnohých ľudí 
od vymáhania výživného odradilo.               (red)

Poďakovanie!
Na Miestny úrad prišla obyvateľka Lama-
ča s prosbou o poďakovanie vodičovi au-
tobusu linky číslo 30 – pánovi Františkovi 
Janákovi. Dňa 9.11.2006 okolo 16 hodiny si 
zabudla v jeho vozidle tašku aj s dokladmi 
a finančnou hotovosťou. Pán vodič Janák 
nájdenú tašku aj s jej kompletným obsahom 
odovzdal nešťastnej obyvateľke. Sme veľmi 
radi, že sú medzi nami aj takýto poctiví a 
hlavne ľudskí spoluobčania.          Ďakujeme 
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Mesaèník o živote v Lamaèi, 8. roèník 5

Avalon

MASÁŽE – KADERNÍCTVO, 
veštenie - duševná kozmetika

Oddych pri čaji a káve
Zhorínska 11, BA-Lamač, konečná BUS 23, 30, 63

Otvorené: Utorok až Sobota od 12.00 do 22.00 h. 

Objednávky: 0908 846 304, 0907 988 074

Ktorá gazdinka, čo ako zamestnaná, neurobí k 
Vianociam nejaké sladkosti? A ako to potom pek-
ne vonia v celom príbytku! V našej rodine nesmú 
chýbať nasledovné tri druhy cukroviniek (okrem 
kysnutých plnených koláčov). 
Nepečená kokosová roláda
5 bal. Marína keksov (iné nie!) pomelieme a pre-
osejeme (zvyšok rozdrvíme a opäť preosejeme), 
pridáme 15 dg práškového cukru, 1 vanilku, 2 PL 
(poliev. lyžice) kakaa a spolu dobre premiešame. 
Pridáme 1 1/2 dl studenej tuhej čiernej kávy (ak 
treba aj trošku viac) a dobre premiesime rukou, 
aby „cesto“ bolo nelámavé, ale nelepivé.
Plnka – 15 dg práškového cukru, 15 dg masla a 15 
dg strúhaného kokosu dobre rukou zhnetieme.
Tmavé „cesto“ rozdelíme na dva diely. Z každého 
urobíme valček, ktorý rozvalkáme na doske posy-
panej práškovým cukrom na obdĺžnik cca 20x30 
cm. Na ten natrieme polovicu plnky, dobre za-
rovnáme nožom, aby hrúbka bola všade rovnaká. 
Potom roládu opatrne tesne skrútime, konce stla-
číme. Dostaneme štyri 30 cm dlhé rolády. Každú 
zabalíme do alobalu a dáme do chladu. Vydrží v 
chladničke aj mesiac. Krájame stuhnutú na 1 cm 
široké kúsky. Je efektná a veľmi chutná.
Karamelky – 1/4 kg kryštálového cukru pokropí-
me vodou a upražíme na nie veľmi tmavý karamel. 

Necháme trochu schladiť, pridáme kondenzované 
sladené mlieko (300 g) a za pomalého varu kara-
mel rozpustíme. Pridáme 1 Heru a za neustáleho 
miešania varíme do zhustnutia. Pridáme 10 – 15 dg 
mletých orechov a krátko povaríme. Ešte horúcu 
masu natierame na tortové oplátky (obdĺžnikové), 
pričom celý balík rozdelíme na polovicu, aby kúsky 
neboli veľmi hrubé. Naplnené oplátky položíme na 
rovnú tvrdú podložku, zakryjeme niečím rovným a 
tuhým a zaťažíme (asi 1,5 kg) kým plnka nestuhne 
(nezaťažené by sa rozpadávali). Povrch pokvapkáme 
roztopenou várovou čokoládou a necháme stuhnúť. 
Krájame veľmi ostrým nožom na malé obdĺžniky.
Medové kocky obalované v kokose
Cesto: Na teple zmiešame 1 vajce, 5 dg Hery, 20 
dg kryštálového cukru, 2 PL medu a 1 čaj. lyžičku 
sódy bicarbóny. Cesto vylejeme na vymastený a 
hrubou múkou vysypaný plech, dobre urovnáme 
a do ružova upečieme. Vychladené pokrájame na 
úhľadné kocky asi 3x3 cm., namáčame v poleve 
a obalíme v strúhanom kokose. Dobre schladené 
môžeme skladovať aj poukladané na sebe. V chla-
de vydrží aj dva týždne. 
Poleva: 35 dg práškového cukru, 1 Hera, 6 PL mlie-
ka, 4 dg kakaa, 1 celá malá rumová esencia – všet-
ko rozpustíme na teple a udržujeme stále trochu 
teplé, aby poleva netuhla.             Cecília Danišová

Vianočné pečenie

Čas nezastavíš – uvedomujú si seniori z Jednoty dô-
chodcov Slovenska (JDS) v Lamači. Teraz, keď podľa 
Puškina „i prišla skučnaja para, stajal najabr uže u 
dvora“ už iba spomínajú na dve krásne akcie „ope-
kačky“ v septembri a októbri. V tieto prekrásne sl-
nečné dni babieho leta, nebolo problémom vybrať 
termín a miesto na odpoludňajšie posedenie pri 
ohníku so spevom, vtipmi, prekáraním a samozrej-
me s občerstvením, kde hlavným chodom musia 
byť opečené údeniny nad pahrebou. Niektorí me-
nej ostrieľaní výletníci začali s prípravou svojej por-
cie už nad šľahajúcimi plameňmi rozhorievajúcej sa 
vatry. Skúsenejší trampi a skauti ich však usmernili s 
tým, že slaninka i špekáčiky už sú údené, ale opiecť 
sa dajú iba nad sálavým teplom pahreby. 
Nechali si poradiť, veď ako to budú učiť vnúčikov? 
Lamačské okolie ponúka množstvo vhodných miest 
na takéto akcie. Sú miesta blízke, vzdialenejšie, pri 
cestičkách i odľahlé – poskytujúce „Reservé“ pria-
mo v prírode. 
Prvá akcia sa uskutočnila pri besiedke dostupnej i 
menej pohyblivým, pri cestičke z Lamača na Par-
tizánsku lúku. Miesto má organizované ohnisko i 
smetný kôš, je kde sedieť, i pripraviť občerstvenie. 
Skauti a trampi presadili svoje návyky a vysvetlili 
ostatným, pohŕdlivé indianske vyjadrenie „biele 
tvár kladie veľký oheň, láka tým dravcov i nepria-
teľov. Indián kladie malý ohník a sedí šťastný.“ 
Nakoniec dostatok vody i nealko umožnili dodržať 
protipožiarne opatrenia v lese a odísť až po uhase-

ní ohníka. Skvelé počasie a rozchod s piesňou „a 
nálada je výborná“ urobili bodku za prvou akciou. 
Druhá akcia sa uskutočnila v októbri. Prilákala 
ďaľších členov. Uskutočnila sa i obhliadka a výber 
miesta vopred! Opäť s ohľadom na menej pohybli-
vých, sa výber ustálil na lúke s besiedkou pri ceste 
na Kačín. Dobrá nálada nechýbala ani teraz. Pri 
družnej debate bol stanovený i program a termíny 
novembrového stolno - tenisového turnaja ako i 
decembrového Mikulášskeho večierka. 
Obe posedenia boli už zvečnené do Kroniky JDS 
Lamač, ktorú vedie Ida Matejovičová. Ak by takéto 
akcie zaujali ďaľšich seniorov a seniorky z Lamača, 
môžu sa k nám pridať každý prvý piatok v mesiaci, na 
našich pravidelných posedeniach v Kina Lamač na I. 
poshodí od 10.00 do 11.30 h. Príďte, budete vítaní! 

Ing. Peter Moravický, predseda JDS Lamač.

Babie leto seniorov v Lamači
Anketa
Aké sú vaše priania a želania do Nového roku?

Darina Oherová
Prajem najmä mladým La-

mačanom, aby mali prácu, 
zakladali si rodiny, mali deti, 
venovali sa svojim blízkym  a 
rozsievali okolo seba šťastie. 
Väčšiu spokojnosť s prácou 
poslancov a menej nedorozu-
menia, ktoré sme tu mali pred 
voľbami. Všetkým prajem, aby 

mali ideály, sny a našli cestu ako ich naplniť. Mys-
lím, že bez snov nie je možné dosiahnuť úspech. 
No a v osobnom živote si prajem hlavne zdravie a 
dobré vzťahy v rodine a so susedmi.

Alexander Čermák
Dobré zdravie slušným ľu-

ďom. Lamačanom prajem, aby 
sa tu cítili skutočne tak ako 
počujem v autobuse alebo na 
ulici, že je pokoj, žiadne ne-
príjemnosti a že sa im tu ne-
ubližuje. Sebe prajem ešte pár 
rôčkov, aby som vedel čo bude 
s nami ďalej.

Zuzana Mozová
V prvom rade by som 

všetkým priala zdravie. To je 
skutočne najvyššia hodnota. 
Hoci si to uvedomujú najmä 
ľudia vo vyššom veku. Mladí 
ľudia ho často berú za niečo 
samozrejmé. Čo nás netrápi 
nás totiž až tak nezaujíma. Ďa-
lej lásku a porozumenie. A na 
druhej strane zlikvidovať závisť 

a ďalšie zlé ľudské vlastnosti.
Martin Daříček

Ono tu ani nie je veľmi čo 
zlepšovať. V Lamači sa žije 
celkom dobre. Možno  by to 
chcelo menej mafiánov, ale to 
asi nie je také ľahké. A asi by 
som si prial možno menej na-
dupaných motoriek v raňajších 

hodinách na 
Podháji.
Rozália Iváková 

Všetko najlepšie v Novom 
roku, veľa šťastia, zdravia a bo-
žieho požehnania. Na Segná-
roch by sa mohlo zlepšiť čiste-
nie ulíc, musíme ich udržiavať 
sami, ale aj osvetlenie je slabé.

Táto otázka v súčasnej dobe nedá spávať mnohým 
rodičom a žiakom deviatych tried základnej školy. V na-
sledujúcich riadkoch získate informácie, ktoré vám ur-
čite pomôžu pri správnej voľbe, kam nasmerovať ďalšie 
študentské kroky vašich detí s cieľom umožniť im kva-
litnú prípravu na ich prvé povolanie. Povolanie, ktoré 
by malo byť perspektívne a samozrejme aj lukratívne. 

Ak sa vaše dieťa zaujíma o autá v tom najširšom 
zmysle slova ponúkame mu možnosť prípravy na 
povolanie v našej škole. 

Sme STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE STRO-
JÁRSKE v Bratislave na ulici J. Jonáša 5. Od 
1. 9. 2003 sme jedným z deviatich PILOTNÝCH CEN-
TIER Združenia automobilového priemyslu SR a na 
území Bratislavy jedinou školou, ktorá vašim deťom 
ponúka možnosť študovať novokoncipovaný učeb-
ný odbor – autoopravár so štyrmi zameraniami:

• autoopravár – mechanik
• autoopravár – elektrikár
• autoopravár – karosár
• autoopravár – lakovník
Výučbu tohto nového učebného odboru, ktorý 

vznikol na podnet Združenia automobilového prie-

myslu SR, zabezpečujeme v spolupráci s mnohými 
značkovými autoservismi, nielen na území Bratisla-
vy ale celého bratislavského kraja. 

Počas štúdia na našej škole môžu vaše deti zís-
kať štipendium od našich partnerov vo forme prí-
spevku na pracovný odev, stravovanie, cestovné, 
ubytovanie, zváračský preukaz a vodičský preukaz 
a možnosť zúčastniť sa zahraničných študijných 
pobytov v partnerských školách v Českej republike, 
Rakúsku a Maďarsku. 

Po úspešnom skončení trojročného štúdia si môžu 
formou novopripravovaného nadstavbového štúdia: 
Prijímací technik autoservisu, Autoelektronik doplniť 
stredoškolské vzdelanie končiace maturitnou skúškou 
a tak si otvoriť cestu na vysokoškolské prípadne baka-
lárske štúdium.

Ak vás zaujali informácie uvedené v predo-
šlých riadkoch, neváhajte a navštívte nás osobne 
každú stredu od 8.00 do 17.00 hod. a v sobotu 
od 8.00 do 15.00 hod., alebo nás kontaktujte cez 
nasledovné kontakty: tel.: 02/ 6930 7210; 6930 
7212; 6930 7213; 6930 7217, fax: 02/ 6477 6875, 
e-mail: skola@soujj5.sk 

Ako sa správne rozhodnúť?
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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.

Pedikúra - Manikúra
ADELKA

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012

Kalendár sme zdedili po Rimanoch. Viete 
prečo sa nazýva kalendár? Názov vznikol z la-
tinského Calendárium – dlhopisná kniha, lebo 
vždy v prvý deň v mesiaci sa platili všetky dlhy, 
úroky a dane.
– 7. októbra 3761 pred Kristom sa začal písať 

židovský kalendár. Zvyklo sa mu hovoriť „Od 
Adama“. 

– 5. októbra 1793 zasa zaviedli nový kalendár 
Francúzi a október nazvali vandémaire, čiže 
mesiac vinobrania. 

– 24. februára 1582 pápež Gregor XIII. vydal bulu 
„Inter gravissimas“, v ktorej bol upravený ka-
lendár o desať dní dopredu, o ktoré sa omeš-
kával podľa reálu. Mimochodom krásny dátum, 
lebo Rimania každý štvrtý rok medzi 23. a 24. 
február vsunuli jeden mesiac marcedonius, v 
ktorom vyplácali odmeny (akýsi 13. plat).

Práve v tomto období sa Lamač dostával do si-
tuácie, keď voči mestu v roku 1436 ustanovoval 

nové hranice. Je tomu takmer 570 rokov, keď kráľ 
Žigmund vydal rozkaz, aby do dedín Plumow a 
Sellendorf bola ako vlastník uvedená podľa prá-
va bratislavská kapitula, čo sa stalo 14. októbra 
1436. Zároveň na zasadnutie kapituly, 29. ok-
tóbra bol ako svedok hraníc pozvaný aj richtár 
Matúš z Pistrich (Záhorskej Bystrice).

Ešte sú pochybnosti o tom, či išlo o Lamač? 
Ak áno s kým to teda susedila Záhorská Bystri-
ca? Celý proces ukončilo nariadenie kráľa Žig-
munda z 8. januára 1437, ktorý vydal príkaz o 
uskutočnení rozhraničenia bratislavského a de-
vínskeho panstva. Lamač od tohoto času stále 
patril Bratislave. Celý proces sa aj fakticky do-
končil v apríli 1437. 

Profesor Húščava vo svojich dejinách Lamača 
síce uvádza, že ďalej nemáme správy o tomto 
území, ktoré po tatarskom vpáde osídlili Nemci, 
hoci tu už bolo slovenské osídlenie. Treba dodať, 
že história má logiku a ak vieme, že o 70 rokov 

tu pred Turkami utekajúci Chorváti začali územie 
osídľovať a našli tu ľudí hovoriacich príbuzným 
jazykom, z toho jasne vyplýva, že síce sa počet 
obyvateľov mohol zmenšiť, najmä po bitke pri 
Moháči (1526), obyvatelia tu však boli a vývoj 
pokračoval. Svedčí o tom aj nariadenie o oslo-
bodení od daní novoosídlencov oproti domáce-
mu obyvateľstvu, čo vyvolávalo nejeden spor. 
Keď po troch rokoch platili dane rovnako spory 
ustali. Tieto názory a pramene je treba taktiež 
rešpektovať a otvoriť archívy, aby sa staré spory 
vyriešili a nastala možnosť nového pohľadu.

Hranice so Záhorskou Bystricou teda boli rie-
šené už v roku 1436 – 7 a myšlienka, že Lamač 
bol založený na inom mieste nie je reálna, lebo 
táto hranica s malými obmenami platí dodnes. 

Gabriela Škorvanková, historik
LAMAČ OČAMI JOZEFA BÓDIHO

Čriepky z histórie Lamača

Za plyn platíme od novembra viac o 4,26 per-
centa. Najviac si to odnesú tí, ktorí plyn používajú 
na kúrenie. Vyššie ceny vytiahnu z ich peňaženiek 
mesačne asi o 300 korún viac než platili doteraz. 
Do sto korún (cca 86 Sk) navyše budú platiť tí, 
ktorí plyn potrebujú na varenie a ohrev vody. Do-
mácnosti využívajúce plyn iba na varenie pocítia 
nárast ceny len minimálne, mesačne zaplatia asi o 
desať korún viac. V januári sa budú ceny opäť me-
niť. Mali by sa znížiť o 4,04 percentá. Od januára 
budeme teda v porovnaní so starými cenami, ktoré 
platili ešte v októbri platiť len o 0,22 percent viac. 
Pôvodne sa pritom v januári rátalo s jednopercen-
tým zvýšením. Priemerné domácnosti tak zaplatia 
za varenie oproti dnešku pár halierov navyše. Ak 
k tomu pridáte aj ohrev vody zaplatíte o cca 7 až 
12 korún mesačne viac. No najviac sa môžu tešiť 
ľudia, ktorí plynom kúria. Zo svojich peňaženiek 
vytiahnu navyše asi iba dvadsať korún. 

A ako pri spotrebe plynu ušetriť?
Zemný plyn sa v domácnostiach používa naj-

mä na kúrenie – na vykurovanie pripadá najväč-
šia časť spotrebovanej energie v domácnosti. To 
znamená, že energia, ktorú odberateľ ušetrí pri 
vykurovaní, mu prinesie najväčšie úspory.  

Únik tepla Rodinný dom Byt
okná a vonkajšie dvere 25-35% 30-45%
obvodové steny 20-30% 30-40%
stropy a strechy 25-30% 15-20%
podlahy 10-15% 2-5%

Každú zimu zbytočne lietajú z našich peňaže-
niek stovky korún len pre zastaranú izoláciu. Zlep-
šenie tepelných vlastností izieb dosiahneme opra-
vou konštrukcie dverí a okien a ich utesnením. 
Ďalšou možnosťou je inštalácia termostatických 
ventilov na radiátory – umožňujú automatickú re-
guláciu teploty v miestnosti, pričom zohľadňujú aj 
iné zdroje tepla, ako slnečné žiarenie, osvetlenie, 
sporák, ale aj ľudské teplo. Je dôležité správne 
vetrať – ak vetráme rýchlo, intenzívne a pomerne 
krátku dobu, aby sa vymenil vzduch v miestnosti. 
Dôležité je aj umiestnenie záclon alebo závesov 
na okne tak, aby neprekrývali radiátory a aby sia-
hali len po parapetnú dosku – nezabraňujú tak 
prestupu tepla do miestnosti. Tepelnú úsporu 
môžeme dosiahnuť aj umiestnením hliníkovej fó-
lie medzi stenu a radiátor tak, aby táto fólia od-
rážala teplo späť do miestnosti. Energiu výrazne 
šetrí termostat s časovým spínačom – umožňuje 
automatickú reguláciu zmien teploty v požadova-

nom časovom období (noc, neprítomnosť v byte 
a pod.). Ušetríme tiež, ak v jednotlivých izbách 
nastavíme optimálnu teplotu.   
Optimálne teploty miestností
obývacia izba 20-22 °C
spálňa 16-18 °C
detská izba 20 °C
kúpeľňa 23-24 °C

Ako šetriť pri varení – napr. vhodným pou-
žívaním nádoby primeranej veľkosti (ak je dno 
príliš široké, bráni prístupu vzduchu k horáku a 
znižuje tak jeho účinnosť); regulovaním intenzity 
plameňa počas varenia, používaním pokrievky; 
využívaním tlakových hrncov; používaním len ne-
vyhnutného potrebného množstva vody;

Ako šetriť pri spotrebe teplej úžitkovej 
vody – napr. uprednostňovať sprchovanie pred 
kúpaním s používaním úspornej sprchovacej hla-
vice; používať kvalitné tesnenie vodovodných ba-
térií, inštalovať pákové batérie (dokážu okamžite 
namiešať vodu so správnou teplotou); neumývať 
riad v tečúcej vode; používať max. teplotu teplej 
úžitkovej vody 60 °C (optimálna teplota z hľadiska 
úspory energie i kvality vody); kvalitnú izoláciu na 
tepelné rozvody.                         (SPP, – mca – )

Ako ušetriť pri spotrebe plynu?

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

vyložiť v stredu večer na určené
zberné miesta.

Inzerujte v LAMAČANOVI!
tel.: 02/ 6453 1371, www.lamacan.sk
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foto: Jozef Bodi
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Mesaèník o živote v Lamaèi, 8. roèník 7

Štedrý deň očami
našich detí

Brigáda s koncertom
Všetci sme si odvykli od sobotňajších brigád. 

A predsa sa jedna konala v soboru 18. novembra 
v základnej škole. Citibank (Slovakia) a.s., orga-
nizuje pre svojich zamestnancov Komunitný deň, 
kedy v rámci svojho voľného času pomôžu nie-
komu, kto ich potrebuje. Slovo dalo slovo a ko-
nala sa krásna akcia. Maľovali sme stoličky, kto-
ré sme prerobili na farebné taburetky. Maľovali 
sme dvere, ktoré žiaci počmárali nezmývateľnými 
fixami. Presadili sme všetky kvety na chodbách 
školy. Našich pomocníkov sme nakŕmili chut-

ným gulášom, ktorý pripravili naše 
pani kuchárky. Touto cestou chcem 
poďakovať Citibank (Slovakia) a.s., 
pani učiteľkám, pánovi školníkovi a 
pani kuchárkam za pomoc a vykona-
nú prácu. Strašne by som bola rada, 
keby niekedy takúto akciu navrhli ro-
dičia našich žiakov a pomohli by tak 
skultúrniť prostredie pre svoje deti a 
možno by zistili, koľko toho deti zni-
čia a za akú krátku dobu. 

Na materské školy mysleli Mária Podhrad-
ská a Richard Čanaky, ktorí zorganizovali be-
nefičný koncert pre deti Lamača. Na koncer-
te vládla príjemná atmosféra a naši malí sa 
schuti zabavili. Výťažok vo výške 4.300,- Sk 
sa rovným dielom rozdelil medzi obe mater-
ské školy a zakúpia si učebné pomôcky. 

Ďakujeme, že na nás myslíte a pomáhate 
nám.

Mgr. Alena Petáková – riaditeľka školy
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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

Riadková inzercia - 12/2006
MASÁŽE, tel. 0905 458 732, www.masaze-relax.eu

Profipôžička pre zamestnaných, dôchodcov, 
živnostníkov a podnikateľov. tel. 0918 680892
MAĽOVANIE a STIERKOVANIE • RÝCHLO 

a LACNO, tel.: 0903 701 344
Kúpim rekreačnú chalupu alebo dom v horskej 

oblasti v okolí Handlovej. Tel. 0903 555 578
Súkromné zariadenie na opatrovanie detí 
v Lamači zvažuje zahájenie svojej činnosti 

od 1.3.2007. Služby, ktoré v prípade 
záujmu môže poskytovať: opatrovanie detí 
celodenné, večerné, hodinové, víkendové. 

Bližšie informácie na t.č.: 6478 9421
Gélové nechty – modelovanie • kvalitne

0902 163 205
Oprava odevov 0903 44 55 13

Poistím Váš dom, byt, domácnosť,
auto + životné poistenie. tel.0918 680892
Dynamická obchodná firma s prevádzkou v BA-Lamači 
ponúka prácu komunikatívnym ľuďom na pozície:
1.) obchodník - technik, znalosť PC, Windows, 
Internet, Corel, Excel, AJ, technicky zdatný, VP sk. B
2.) obchodník – skladník, znalosť práce s PC, 

Internet, VP sk. B – aj brigádnícky, skúsenosti
v sektore signmaking alebo polygrafie výhodou

3) výpomoc na upratovanie
Tel.: 0905 450 643, 0908 993 468, 0908 808 508

e-mail: eurocomzbratislava@eurocomz.sk

LACNEJŠIE AKO NA NOTÁRSKOM ÚRADE!
Môžete počas stránkových hodín

na MIESTNOM ÚRADE LAMAČ vybaviť
overovanie podpisov a kópií dokumentov.

Archív doteraz výjdených čísel 
Lamačana vo formáte PDF

nájdete na www.lamacan.sk

Rajtákova 58, Lamač, tel.: 6453 1372, 0908 828612, web: obuv.fuxo.sk, e-mail: obuv@fuxo.sk

Pánska obuv 47 - 52

Dámska obuv 42 - 46  podmerné veľkosti od 32

NADMERNÁ A PODMERNÁ OBUV

GÉLOVÉ NECHTY – modelovanie • kvalitne 
0902 163 205

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

Farebné kopírovanie
• faxovanie • laminovanie

• hrebeòová väzba – plast aj drôt 
• hlavièkové papiere

vizitky • grafické práce • DTP
ofsetová a digitálna tlaè

poèítaèe: predaj, servis, výkup
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