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Kúpalisko by mali otvoriť do 15. augusta

Lamačan 7-8

pokračovanie na str. 2

Hoci dnes vyzerá lamačské kúpalisko 
stále ako stavenisko, do 15. augusta by 

ho vraj mali spustiť do prevádzky. Ak sa ho 
podarí otvoriť, stále bude nedokončené a 
lamačania sa budú 
kúpať uprostred roz-
kopaného stavenis-
ka. Rekonštrukciu 
kúpaliska si pritom 
poslanci hlavného 
mesta určili za svoju 
prioritu. 

,,
Je to prísľub od do-

dávateľa,” povedal nám o 
dátume 15. august  Juraj 
Hargaš zo Správy telový-
chovných a rekreačných 
zariadení (STaRZ), ktorá 
je investorom. Rovnakú 
informáciu o termíne otvorenia kúpaliska dostali od 
tejto organizácie aj lamačskí poslanci, ktorí tam boli 
na prieskume. Naraziť by to vraj mohlo už len na pa-
pierovačky. Podľa Hargaša zo STaRZ - u musia totiž 
dostať ešte pozítívne rozhodnutie od hygienika, sta-
vebného úradu a obvodného úradu životného prostre-
dia. Optimizmus STaRZ - u zostáva aj napriek tomu, 
že kúpalisko ani zďaleka nevyzerá ako pred dokon-
čením. Priamo v areáli kúpaliska sme sa dozvedeli, že 
rekonštrukciu sú stavebníci (Combin Banská Štiavni-
ca s.r.o. ) schopní urobiť rýchlo, či sa im to podarí ešte 
túto sezónu však nepotvrdili. Plynulý priebeh prác im 
však komplikujú dovolenky a tým dlhšie trvajúce sub-
dodávky. 
Stále chýbajú peniaze

Už teraz je ale jasné, že peniaze, ktoré mesto na kú-
palisko koncom júna vyčlenilo na celú rekonštrukciu 
stačiť nebudú. Podľa Juraja Hargaša by po otvorení 
kúpaliska v augustovom termíne mal fungovať bazén, 
prístup k bazénu, prevádzková budova so sociálnymi 

zariadeniami a parkovisko. Hotové nebudú terénne 
a sadové úpravy. Okolo kúpaliska by tak zostalo sta-
venisko. Chýbalo by aj plánované ihrisko pre deti a 
volejbalové ihrisko. Práce stavebníkov by sa však do 

ukončenia tejto 
sezóny zastavili. 

Vstupné ako na 
Rosničke?

Zo zdroja blíz-
keho STaRZ - u 
sme sa dozvedeli, 
že hoci o vstup-
nom sa ešte v tej-
to organizácii ne-
rokovalo, mohlo 
by byť podobné 
ako na dúbravskej 
Rosničke, alebo 
o niečo nižšie. Na 

dúbravskom kúpalisku platia túto sezónu dospelí 60 
a deti 40 korún. Môže sa stať ale aj to, že vstupné sa 
tento rok nebude vyberať vôbec. 

V prípade otvorenia kúpaliska v polovici augus-
ta, si ho návštevníci užijú asi len dva týždne. Juraj 
Hargaš zo STaRZ - u nám povedal, že sezónu na 
kúpaliskách väčšinou končia posledný augus-
tový deň. Pripustil však že lamačanom ju možno 
o jeden víkend predĺžia. 

Pripomeňme, že kúpalisko patrí medzi priortity 
hlavného mesta. Nefunkčné je už štvrtú sezónu, od 
roku 2003. Na obnovu sa nedarilo zohnať peniaze, 
nakoniec mesto vyčlenilo 30 miliónov korún. Brati-
slavský magistrát ho sľuboval otvoriť zrekonštruované 
už v roku 2005. Kompletne hotové malo byť napokon 
v apríli tohto roka. Na rekonštrukciu však chýbali pe-
niaze a tak stavebníci práce zastavili. Koncom júna 
2007 mestské zastupiteľstvo schválilo ďalšie penia-
ze. Ani to však na dokončenie stačiť nebude. Podľa 
Hargaša so STaRZ - u chývajú ešte štyri milióny.  
                      - mca -

Vítanie malých Lamačanov

Na výzvu v Lamačanovi sa ozvalo zopár 
nesmelých rodičov so svojimi ratolesťami 

a kultúrnej komisii  sa 19. júna 2007 podarilo 
uskutočniť dlho plánovanú akciu. Svoju náruč 
otvoril i Lamač a prijal do nej malých Lamačanov. 

Pani starostka Oľga Keltošová a pani predsed-
níčka kultúrnej komisie Martou Janyšková všetkých 
milo privítali.  Pre každého malého Lamačana bola 
pripravená listina, ktorou im mestská časť Lamač 
udelila do-
movské prá-
vo a malý 
d a r č e k .  
Nebolo ich 
veľa. Trieda 
pána uči-
teľa na ZŠ 
sa ozývala 
m i l u č k ý m i 
hláskami:

M i š k y 
O r v i s k e j , 
Lucky Ko-
zárovej, Mi-
riam Petény-
iovej, Lucky 
a Natálky 
L a b u d o -
vých, Lucie 
Kucekove j 
a najmen-

šieho Adamka Trgiňu. 
Mali prísť i Simonko Renčko a Ondrejko Zíka. 

Neprišli, ale darčeky na nich na miestnom úrade 
čakajú!

Pri občerstvení si všetci navzájom porozprávali 
zážitky a skúsenosti s výchovou svojej ratolesti. 
Keď porozprávajú ostatným mladým mamičkám 
a oteckom, ako im u nás bolo, veríme, že na naj-
bližšej akcii bude malých Lamačanov viac.        BV

Z poslaneckej kuchyne

S Mgr. Richardom
 Čanakym /KDH,

DSS,OKS,SZS/, pod-
predseda Komisie 
pre veci sociálne, 
zdravotnícke a byto-
vé a člen Komisie pre 
kultúru, voľný čas a 
revitalizáciu ihrísk

Patríte k poslancom, ktorí sú v komunálnej 
politike prvé volebné obdobie. Ste spokojný 
s prácou lamačského zastupiteľstva. Splni-
lo to vaše očakávania? 

Pravdou je, že je to pre mňa úplne nová oblasť, aj 
keď slúžiť druhým nie je pre mňa cudzí pojem. Sna-
žím sa  začleniť a nájsť svoje miesto. V podstate tu 
ani nejde o akúsi veľkú politiku. Očakávania som ne-
mal. Nemám to ani s čím porovnávať. Napriek tomu, 
že členovia zastupiteľstva  sú akoby z rôznych poli-
tických táborov, tu to nezohráva príliš veľkú rolu. As-
poň by nemalo. Ide nám o Lamač a ľudí nezaujíma či 
som zo „smeru“ alebo „KDH“, chcú mať peknú štvrť 
a spokojný život. A to je naším cieľom. Presadzovať 
záujmy v prospech Lamača a jeho obyvateľov.

Podarilo sa vám už presadiť nejaký návrh 
na zlepšenie života Lamačanov? 

Osobne som zatiaľ so žiadnou novinkou nepri-
šiel. Podnety prichádzajú aj od občanov, alebo skú-
senejších poslancov a ja sa snažím podporiť každý 
rozumný návrh. A nápadov je skutočne dostatok. 
Či už sa jedná o detské ihriská, kultúrne podujatia, 
životnú oblasť /problém s ožarovaním vysielačmi 
mobilných operátorov/ a pod. V sociálnej komisii 
prideľujeme  jednorazové dávky soc. slabším obča-
nom a pod. Nie je vždy dôležité vymyslieť čo sa bude 
robiť, ale pomôcť to zrealizovať a podporiť.  Osobne 
sa nepotrebujem hrdinsky vystatovať čo všetko som 
urobil, ale dôležité je si uvedomiť, že vždy ide o tí-
movú prácu. Jednotlivec sám nič nezmôže, ak to 
niekto tvrdí, tak je to len úbohé zavádzanie občanov 
a osobná reklama. 

Profesijne sa venujete aj tvorbe pesničiek 
pre deti, ktoré sú veľmi obľúbené. Plánujete 
v blízkej budúcnosti vystúpenie v Lamači?  

Pre deti koncertujem s Máriou Podhradskou už 
takmer štyri roky a náš detský program si nachádza 
svojich fanúšikov po celom Slovensku. Ako sa píše 
v Biblii  „doma nie je nik prorokom“, a zrejme sa to 
týka aj nás. Na tohtoročné hody nás nikto nevolal, 
aby sme urobili detský koncert, ale berieme to tak, 
že skôr je záujem o „cezpoľných“, čo chápeme  
a ani sa tým viac netrápime. V Lamači sme už mali 
viacero detských koncertov. Šlo vždy o benefičné 
akcie. Túto myšlienku si chceme pre Lamač aj na-
ďalej udržať a s istotou aj za Máriu môžem sľúbiť, že 
Lamačské detičky si nás ešte užijú až až.

Vyberáme z obsahu
✔ Pozvánka na hody...(str.3)

✔  30. výročie základnej školy...(str.4 - 5)

✔  Rozprávková noc v MŠ...(str.7)

Môže byť niečo krajšie na svete, 

ako držať v náručí malé dieťa?
✿

✿✿

✿



● Uznesenie č. 103/2007/V k správe o plnení uznesení miestne-
ho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač platných k 15. júnu 2007, 
A.1 berie na vedomie splnené uznesenia: 165/V/2004, 53/IV/
2006, 6/2007/V, 76/2007/V, 78/2007/V , 83/2007/V, 86/2007/
V, 91/2007/V, 93/2007/V, A.2 priebežne plnené uznesenia čísla: 
10/2007/V, 36/2007/V, 48/2007/V, 85/2007/V
● Uznesenie č. 104/2007/V k situačnej správe mestskej polície 
za mesiac máj 2007, berie na vedomie predloženú situačnú správu 
mestskej polície za mesiac máj 2007, s pripomienkami
● Uznesenie č. 105/2007/V k správe o kontrole finančných dokla-
dov za vybrané mesiace II. polroka 2006 a I. polroka 2007, berie na 
vedomie A.1 správu o kontrole finančných dokladov za vybrané mesia-
ce II. polroku 2006 a I. polroku 2007, bez pripomienok, B. ukladá B.1 
prednostovi zabezpečiť odstránenie nedostatkov uvedených v správe 
a vykonať opatrenia na zamedzenie podobných nedostatkov v budúc-
nosti, B.2 doplniť § 5 článok 3) bod 3.1 Smernice č. 1/EO/2006 aktu-
alizované znenie z 2.2.2007 textom: „spolu s vyhotovenou kópiou“
● Uznesenie č. 106/2007/V k návrhu na nakladanie s nehnuteľným 
majetkom – prenájom pozemku spoločnosti Família ME, s.r.o. parc. 
č. 500/3 v k.ú. Ba - Lamač, schvaľuje prenájom časti pozemku 
v priestoroch terajšieho trhoviska o výmere cca 36 m2 v.k.ú Lamač, 
spol. Familia ME s.r.o. za účelom osadenia prenosného obchodného 
priestoru na predaj mäsa a údenín za nasledovných podmienok: a) výš-
ka nájomného v cene 100,- Sk/m2, b) doba nájmu 1 rok s možnosťou 
ďalšieho predĺženia, c) nájomca je povinný bezodkladne po skončení 
nájmu odstrániť prenosný obchodný priestor, v opačnom prípade je 
MČ – Lamač oprávnená tento odstrániť na náklady nájomcu, ukladá 
prednostovi zabezpečiť vodu a kanalizáciu do priestorov trhoviska
● Uznesenie č. 107/2007/V k návrhu na nakladanie s nehnuteľným 
majetkom – prenájom pozemku p. Kováčovej parc. č. 493 v k.ú. Ba 
– Lamač A. schvaľuje: prenájom pozemku v priestoroch trhoviska 
o výmere 18 m2 v.k.ú. BA-Lamač p. Kováčovej za účelom prevádzko-
vania sanitárneho stánku s predajom tovaru – pečené koláče, zmrzli-
ny a nealkoholických nápojov za nasledovných podmienok: a) výška 
nájomného 100,- Sk/m2 ročne, b) doba nájmu 1 rok s možnosťou 
ďalšieho predĺženia, c) nájomca je povinný bezodkladne po skončení 
nájmu odstrániť prenosný obchodný priestor, v opačnom prípade je 
MČ – Lamač oprávnená tento odstrániť na náklady nájomcu
● Uznesenie č. 108/2007/V k návrhu na predĺženie zmluvy o nájme 
nehnuteľnosti a zriadenie novej triedy (ZUŠ Kresánka, Zlatohorská uli-
ca), schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme nehnuteľnosti na obdobie 
do 30.6.2010, berie na vedomie B.1 výšku 442 000 Sk finančných 
prostriedkov pre zriadenie novej triedy MŠ zvýšiť o náklady spojenej 
s rekonštrukciou a zariadením nových priestorov, B.2 informáciu o výš-
ke výdavkov na opravu okien budovy na Zlatohorskej ul., zabezpečiť 
výmenu okien za otvárateľné v zmysle hygienických podmienok, žiada 
riaditeľku ZŠ a MŠ predložiť informáciu, akým podielom sa na zvýše-
ných výdavkoch zriadenia novej triedy MŠ budú podieľať vlastné príjmy 
ZŠ s MŠ (príspevky rodičov, sponzorov), ukladá prednostovi osloviť 
predstaviteľov orgánov hl. mesta, aby zabezpečilo zvýšenie objemu 
príjmov v originálnej kompetencii na zriadenie novej triedy MŠ v roku 
2007 mimoriadnou dotáciou a v roku 2008 v rámci daňových príjmov, 
D1. zabezpečiť zriadenie novej triedy MŠ v zmysle hospodárnosti
● Uznesenie č. 109/2007/V k návrhu na prerokovanie pripomienok 
k návrhu Zmluvy na predaj pozemku parc. č. 7/3 o výmere 617 m2 v k.
ú. Ba – Lamač, schvaľuje predaj pozemku v k.ú Lamač, parc. č. 7/3 
o výmere 617m2, zapísaného na LV č. 1638, spoločnosti LIPTES s.r.o. 
so sídlom na ul. Čsl.Brigády 1615/12, 031 01 Liptovský Mikuláš za 
cenu 5 300 000.-Sk za účelom vybudovania denného medicínskeho 
zariadenia orientovaného na poskytovanie služieb „Wellnes a SPA“ 
s možnosťou perspektívneho vybudovania krátkodobej nízko kapa-
citnej lôžkovej časti na prízemí a prvom poschodí novopostavenej bu-
dovy, s garážovými priestormi v suteréne a bytmi na treťom a štvrtom 
poschodí s podmienkami:
1. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania 

kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami;
2. Návrh na urýchlený vklad vlastníckeho práva k predmetu kúpy podá 

kupujúci , avšak najskôr po úhrade kúpnej ceny kupujúcim na účet 
predávajúceho v zmysle predchádzajúceho bodu;

3. V prípade predaja rozostavanej stavby počas výstavby ju kupujúci 
prednostne ponúkne na predaj mestskej časti;

4. Návrh na urýchlený vklad predkupného práva k rozostavanej stav-
be počas výstavby podá kupujúci súčasne s podaním urýchleného 
vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy;

5. V prípade neuhradenia kúpnej ceny kupujúcim v termíne podľa 
bodu 1 tohto uznesenia vzniká predávajúcemu oprávnenie uložiť 
kupujúcemu zmluvnú pokutu, a/ alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy; 
Týmto nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody; 

6. Správne poplatky za urýchlené povolenie vkladu vlastníckeho 
a predkupného práva do katastra nehnuteľností znáša kupujúci;

7. Kúpna zmluva bude podpísaná do 60 dní od schválenia uznesenia 
v miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava – Lamač. V prípade, že 
kúpna zmluva nebude v uvedenom termíne podpísaná, toto uzne-
senie stratí platnosť.; 

zrušuje uznesenie č. 68/2007/V zo dňa 19.4.2007, v časti A.2 
● Uznesenie č. 110/2007/V k návrhu na kúpu budovy VÚB – Ma-
lokarpatské nám.č.9, schvaľuje A.1 Kúpu budovy VÚB na Malokar-
patskom nám. č.9 na zriadenie Klientskeho centra pre obyvateľov 

Lamača za kúpnu cenu vo výške 6.750.000,-Sk za podmienky, že 
kúpou nepreberie MČ Lamač žiadne záväzky voči tretím osobám a za 
podmienky, že kúpna zmluva bude predávajúcim podpísaná do 90 dní 
od chválenia uznesenia v MZ, inak toto uznesenie stratí platnosť, A.2 
Prenájom priestoru VÚB banke pre umiestnenie bankomatu na jeho 
pôvodnom mieste za cenu 1000 Sk za rok, ukladá prednostovi pripra-
viť podmienky predaja a predložiť ich na nasledujúcom MZ
● Uznesenie č. 111/2007/V k návrhu na schválenie VZN č. 4/2007, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 v znení dodatku č. 2/2005 
o podmienkach prenájmu parkovacích miest v MČ Ba – Lamač, schva-
ľuje predložený návrh VZN č. 4/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 5/2004 v znení dodatku č. 2/2005 o podmienkach prenájmu 
parkovacích miest v MČ Ba – Lamač, bez pripomienok
● Uznesenie č. 112/2007/V k návrhu na schválenie VZN č. 5/2007, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2004 o miestnych daniach na území 
MČ Ba – Lamač, schvaľuje predložený návrh VZN č. 5/2007, ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ 
Ba – Lamač, bez pripomienok
● Uznesenie č. 113/2007/V k návrhu na schválenie záverečného 
účtu za rok 2006
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač, schvaľuje 
predložený záverečný účet MČ Bratislava Lamač za rok 2006: 
celkové príjmy 42 930 660,88 Sk
celkové výdavky MČ  56 329 808,61 Sk 
z toho:
bežné príjmy MČ 42 901 461,88 Sk
bežné výdavky MČ 41 622 520,11 Sk
bilancia bežného rozpočtu MČ / prebytok  1 278 941,77 Sk
súhlasí bez výhrad s celoročným hospodárením mestskej časti
● Uznesenie č. 114/2007/V k návrhu na schválenie koncepcie ob-
novy, rozvoja a údržby detských ihrísk, schvaľuje predložený návrh 
na schválenie koncepcie obnovy, rozvoja a údržby detských ihrísk 
s pripomienkami MC Obláčik
● Uznesenie č. 115/2007/V k žiadosti o vydanie záväzného stano-
viska pre stavbu RD A,B,C a D parc. č. 1567, 1573, 1574/2, berie na 
vedomie petíciu občanov a vyjadruje nesúhlas s výstavbou predlože-
nou investorom na parc. č. 1567, 1573 a 1574/2 k.ú Lamač, nesúhla-
sí s výstavbou bytových domov na Povozníckej ul.
● Uznesenie č. 116/2007/V Anténne systémy (základňové stanice 
mobilnej komunikačnej siete) poslanci Lamač Miestneho zastupiteľ-
stva mestskej časti Bratislava žiadajú A.1 vedenie miestneho úradu 
MÚ – Bratislava – Lamač rokovať s investormi, aby anténne systémy 
(základňové stanice mobilnej komunikačnej siete) neboli umiestňované 
v intraviláne obce na strechách domov, ale aby boli umiestnené v ex-
traviláne najmenej 500 metrov od obytnej zóny, A.2 uložiť prednostovi 
zabezpečiť právnu analýzu právneho stavu s cieľom nájsť akékoľvek 
právne prostriedky, ktoré by umožnili MČ Bratislava – Lamač zabrániť 
výstavbe antén telefónnych operátorov, A.3 MČ Bratislava – Lamač 
vyjadruje zásadný nesúhlas s umiestňovaním antén telefónnych operá-
torov, na strechách bytových domov
● Uznesenie č. 117/2007/V požiadavka na prijatie nápravných 
opatrení na zabezpečenie nočného kľudu v okolí bytového domu na 
Malokarpatskom nám. č. 3, poveruje prednostu rokovať k problému 
petície v zmysle platnej legislatívy
● Uznesenie č. 118/2007/V k informácii o stave riešenia proti hluko-
vej steny, berie na vedomie predloženú informáciu s pripomienkami
● Uznesenie č. 119/2007/V k informatívnej správe o prevode vlast-
níctva bytu, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spo-
ločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
p. Horínkovej na Studenohorskej ul. č. 67, ukladá zabezpečiť právnu 
analýzu právoplatnosti konania mestskej časti pri uzatvorení nájomnej 
zmluvy na dobu neurčitú v súvislosti s prevodom vlastníctva bytu spo-
luvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariade-
niach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku p. Horínkovej na 
Studenohorskej ul. č. 67
● Uznesenie č. 120/2007/V k informatívnej správe o pridelení obec-
ného bytu na Studenohorskej č. 11, schvaľuje uzavretie nájomnej 
zmluvy s Michaelou Krajčovičovou na dobu určitú 3 roky s možnosťou 
ďalšieho predĺženia za podmienky nutnej rekonštrukcie bytu vo výške 
najmenej 100 000 Sk, zaplatenie nájomného 3 mesiace vopred
● Uznesenie č. 121/2007/V k informatívnej správe o prenájme za-
stavaného pozemku pod budovou REMA, berie na vedomie informa-
tívnu správu o prenájme zastavaného pozemku pod budovou REMA, 
s pripomienkami
● Uznesenie č. 122/2007/V k návrhu na udelenie odmeny miestne-
mu kontrolórovi MČ Bratislava – Lamač za I. polrok 2007, schvaľuje 
udelenie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava Lamač za 
obdobie 1. polroka 2007 vo výške 30 % zo súčtu platov za uvedené 
obdobie
● Uznesenie č. 123/2007/V k návrhu na udelenie odmeny starostke 
MČ Bratislava – Lamač za I. polrok 2007, schvaľuje udelenie odmeny 
starostke MČ Bratislava Lamač za obdobie 1. polroka 2007 vo výške 
42 % zo súčtu platov za uvedené obdobie
● Uznesenie č. 124/2007/V súhlas na zmenu štatútu Liberta a za-
radenie strednej podnikateľskej školy, súhlasí so zaradením Strednej 
podnikateľskej školy – Liberta so sídlom na Borinskej ulici č.23, Bra-
tislava do siete Stredných škôl v koedukácii so Strednou obchodnou 
akadémiou – Liberta 

U z n e s e n i a  zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva 
MČ Bratislava – Lamač zo dňa 28.6.2007
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Z poslaneckej kuchyne
 pokračovanie zo str. 1

Jubilanti júl 2007
90 rokov Haraslínová Juliana  
 Šmáriková Edita
85 rokov  Víazková Pavlína
 Adzima Michal
80 rokov  Trieb Miloslav
 Mašanová Albína
 Korbell Vojtech 
 Jánošíková Valéria
 Berník Oskár
 Mladá Anna
 Masnovičová Anna
 Bačková Mária   
Jubilanti august 2007
101 rokov Trinks Štefan
96 rokov Gáliková Irena
 Budinská Paulína
95 rokov  Jamrichová Mária
90 rokov Masnovičová Helena
85 rokov Kralovičová Agneša
  Lesáková Emília
 Trenčík Peter
 Lučeničová Virgínia
80 rokov Masárová Matilda
 Šimko Ervín
 Královič Milan
75 rokov  Balla Ladislav
 Lindtner Otto
 Reháková Drahoslava
 Sedláček Bohumír

Srdečne blahoželáme!

Na júnovom zastupiteľstve poslanci schvá-
lili návrh koncepcie obnovy, rozvoja a údrž-
by detských ihrísk. Na čo sa môžu tešiť 
naše deti?

Áno, tento návrh bol schválený a ja sa teším, že 
snaha urobiť  Lamač zaujímavý aj pre naše malé ra-
tolesti nachádza na zastupiteľstve dobrú pôdu. Pôj-
de o revitalizáciu, čiže o postupnú obnovu všetkých 
ihrísk. Budú doplnené mnohé zaujímavé preliezky, 
hojdačky, tarzanova dráha /ako je na partizánskej 
lúke/ pieskoviská a pod. Bude sa brať do úvahy kva-
lita a samozrejme bezpečnosť. V ďalšej budúcnosti 
sa plánuje horolezecká stena a ak sa podarí, možno 
ja bicrosova  dráha. Ale je to všetko v štádiu skúma-
nia a príprav. 

Vieme, že rozpočet Lamača na tom nie je 
tento rok práve najlepšie. Z akých peňazí sa 
budú úpravy na ihriskách financovať? Hľa-
dali poslanci aj iné možnosti než peniaze 
z miestnej kasy?    

V rozpočte sa na tento účel prihliadalo, ale vždy 
sa hľadajú aj mimorozpočtové zdroje. Ekonómia nie 
je moja silná stránka, takže sa kompetentne vyjadriť 
neviem, ale je všeobecný záujem, aby sa tento krok 
zrealizoval a preto verím, že sa  k tomu financie ur-
čite nájdu. 

Chcete dať najväčší 
dar života?

Darujte svoju krv!
Práve tá Vaša môže zachrániť 

ľudské  životy! 
Je tým najvzácnejším darom, 

aký môžeme tomu druhému dať!

Kedy? 9. októbra 2007 
Podrobné informácie uverejníme včas 

na letákoch!

Akciu organizuje:
Miestne zastupiteľstvo při MČ Ba - Lamač  
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v Lamačiv Lamači  
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Miestna knižnica
tel: 02/64 789 737

Zmena výpožičných 
hodín s platnosťou 
od 1. júna 2007
pondelok - piatok 13.00 - 19.00
sobota                 8.00 - 12.00

FK Lamač ponúka FK Lamač ponúka 
k prenájmu:k prenájmu:

●● beachvolleybalové ihrisko beachvolleybalové ihrisko
●● dva tenisové kurty dva tenisové kurty

objednávky na tel. čísle:objednávky na tel. čísle:
0911 888 8980911 888 898

                                                            
Miestny úrad MČ Bratislava – Lamač

Pozýva všetkých 
Lamačanov na akciu:

LAMAČ NA KOLESÁCH   LAMAČ NA KOLESÁCH   
PROTI RAKOVINE PROTI RAKOVINE 

2007

Kedy? 
7. september 2007 o 9,00 hod.

Kde? 
Malokarpatské námestie 

– Lamač

Prídite všetci, 
podporíme dobrú vec!

Zaznie pieseň kampane: 
„Nájdi svoju nádej“ (CD)

Slávnostný príhovor

Štartovacie povinnosti prevezme 
Mgr. Petáková – riaditeľka ZŠ 

a MŠ Lamač    

Trasa: 
bicykle – z námestia na Kačín 

a späť

kolieskové korčule, 
skateboardy – jazdy na čiernej 

ploche

mamičky s kočíkmi, deti 
na kolobežkách, trojkolkách 
– okruh z námestia ku Oáze a späť 

(bicyklisti, ktorí si netrúfajú 
na trasu Kačín sa pripoja k deťom 

na kolobežkách)

Pod záštitou starostky MČ Bratislava Lamač Oľgy Keltošovej

VITAJTE V LAMAČI!VITAJTE V LAMAČI!
16.00 Slávnostné otvorenie hodov  

  Príhovor starostky MČ
16.30 Detský folklórny súbor Gerulata
17.00 Majster N
18.00 Paľo Drapák  
19.00 Robo Kazík a jeho hostia
21.00  DJ  JOLLY,DJ 007 - FUN RADIO

PODME SA SPOLEM BAVIT!PODME SA SPOLEM BAVIT!
10.00 Futbalový zápas Starí páni vs VIP 
  Starostkin slávnostný výkop 
16.00 Ľudová muzika Bratia Wimmerovci
17.00 Veselá muzika zo Stupavy
18.30 En Avant 
19.45 Akusticko tanečná show – ATAŠE
20.15 Tombola
21.00 SENZUS
  Do polnoci tančíme na námestí!

NÁVRAT K TRADÍCIÁMNÁVRAT K TRADÍCIÁM
10.30 Slávnostná svätá omša 
  v kostole Sv. Rozálie
11.45 Hodové pohostenie pri kostole
12.30 Krojovaný sprievod s dychovkou
15.00 Detský folklórny súbor Čečinka
16.00  Folklórny súbor Kýčer
17.00 Folklórna skupina Kopaničiar
18.00 Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu 

POČAS VŠETKÝCH TROCH DNÍ POČAS VŠETKÝCH TROCH DNÍ 
NA VÁS ČAKAJÚ KOLOTOČE A STÁNKYNA VÁS ČAKAJÚ KOLOTOČE A STÁNKY

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

PIATOK
31.8.07

SOBOTA
1.9.07

NEDEĽA
2.9.07
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Okrúhle jubileum si 
Základná škola na 

Malokarpatskom námestí 
pripomenie spomienko-
vou akciou, ktorá sa uskutoč-
ní 20. septembra. Mnohým z vás sa naskytne 
jedinečná príležitosť, ktorá sa už nemusí 
opakovať  Budete sa na nej môcť stretnúť 
so svojimi bývalými pedagógmi. No nielen to. 
O pripravovanom podujatí a škole po tridsia-
tich rokoch sme sa pozhovárali s pani riaditeľ-
kou Mgr. Alenou Petákovou. 

Škola oslavuje tridsiatku. V akej je kon-
dícii?

Školu postupne po technickej stránke mo-
dernizujeme, vymenili sme okná , strechu, teraz 
potrebujeme ešte vymeniť toalety a kanalizáciu. 
Maľujeme triedy, pomaly vymieňame lavice. 

V rámci projektov sme získali dve učebne  
informatiky, jednu multifunkčnú učebňu a infor-
mačno – komunikačné centrum. Históriu školy si 
môžu záujemci pripomenúť v Izbe pána učiteľa. 
Nachádza sa v nej zbierka starých lavíc, učeb-
níc a nábytku. Po mojom nástupe v roku 2002 
sa výrazne vymenil pedagogický zbor. Všetci 
učitelia sú kvalifikovaní, veľa z nich sa vzdeláva, 
deťom sa nevenujú len počas vyučovania, ale aj 
po jeho skončení. Asi sme jedinou školou, v kto-

rej všetci učitelia prešli školením výpočtovej techniky 
a okrem výuky svojich predmetov pracujú na rôznych 
projektoch. 

Na prvom stupni máme vynikajúcich žiakov, čo je 
nám na škodu, pretože odchádzajú na osemročné 
gymnáziá. Žiakov sa snažíme zapojiťdo rôznych súťa-
ží, hlavne tých talentovaných a nadaných. Škola kaž-
dý rok získa minimálne jedno miesto na Slovensku, 
v kraji a v okrese ich je viac.
Sú ešte na škole učitelia, ktorí sú na nej 
od začiatku?

Myslím, že z pedagogického zboru asi nikto. Od 
spustenia školy sú tu pani vychovávateľky, pani Šaj-
benová, Ormandyová, Lábiková a Poláková. Neviem 
však,  ktorá z nich prišla skôr. Od začiatku je tu vedú-
ca jedálne pani Latková  a pani kuchárka Fratričová.
Počet detí klesol.  Ako je to dnes s vyťaže-
nosťou školských priestorov. Sú v nej voľné 
triedy?

Áno. Škola bola projektovaná na 600 až 700 detí. 

V najväčšom boome ich 
dokázala prijať cez tisíc. 
Potom, čo sa zmenilo nor-
matívne financovanie škôl, teda podľa počtu žiakov 
sme zistili, že  škola celú budovu neodfinancuje. Tým, 
že  sme zapojení na tepláreň a nemôžeme si úplne 
uregulovať spotrebu je teplo nenormálne drahé.  Mu-
seli sme preto prenajať priestory a uskromniť sa. Celý 
jeden trakt sme prenajali súkromnej základnej škole 
Montessori, v ďalšom má priestory miestna knižnica, 
Materské centrum Obláčik a trénuje sa tam karate. 
Teraz ideme prenajať ďalší trakt základnej umeleckej 

škole. Je to tu celé poprepájané a funguje to. 
Zapojili sme sa do projektu MŠ SR – Otvorená 
škola a myslím, že môžeme byť v tomto smere 
vzorom pre celé Slovensko.
Koľko máte žiakov?

Na základnej škole 313, v materskej škole 
140. Rastie počet deti na materskej škole a už 
tretí rok otvárame novú tiredu.  
Pripravujete pri príležitosti 30. výročia 
školy spomienkovú akciu?

Chystáme spoločenské podujatie, ktoré sa 
uskutoční 20. septembra. Doobeda bude deň 
otvorených dverí pre všetkých, ktorí sa chcú 
vrátiť do lavíc a pozrieť si svoju triedu. Poobede 
plánujeme vystúpenie žiakov, malé občerstvenie, 
prehliadku projektov a filmov o škole.

Prisľúbili účasť aj učitelia, ktorí tu pôso-
bili?

Predprípravou nám bol deň učiteľov v marci 
tohto roku, kde sme pozvali kolegov, ktorí sú na 
dôchodku, no dozvedeli sa to aj tí, čo ešte nie 
sú v penzii. 20 septembra budú pozvaní všetci, 
ku ktorým sa dostaneme. Veľmi radi ich privítame 
na vystúpení, ktoré bude v kine, no samozrej-
me aj bývalých žiakov, rodičov, starých rodičov, 
kohokoľvek kto má dobré, či zlé spomienky 
na školu, aby si ich prišiel obnoviť.
Veľa lamačanov, ktorých táto škola vy-
chovala, zostali bývať v Lamači a teraz 
k vám chodia ich deti. Zaujíma ich osud 
školy, alebo sú pasívni. 

Je to presne ten istý problém čo aj v minulosti. 
Rodičia žiakov, ktorí nemajú problém so školou 

sa zaujímajú a chodia, či sú to bývalí žiaci, ale aj noví 
rodičia. No a žiaci u ktorých sú problémy, tých rodi-
čia nechodia a vždy všetko zhadzujú na školu. Máme 
veľa rodičov, ktorí pomáhajú, ale je veľa aj takých, 
čo im je zaťažko zaplatiť raz do roka rodičovský 
príspevok.
Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Je tu ešte strašne veľa práce. Veľmi rada by som 
končila s modernou školou - v každej triede s novými 
lavicami, počítačom, aby mohol učiteľ riadiť výuku 
cez e - Beam systém, prípadne klasicky, aby mal  
možnosť výberu, aby tu boli super žiaci, aby sme 
mali čoraz menej štvorkárov a prepadlíkov, aby si 
učitelia rozumeli so žiakmi, aby rodičia s nami spo-
lupracovali, aby verejnosť mala pochopenie s prácov 
pedagógov. Proste super školu pre žiakov a rodičov 
a príjemné miesto pre pedagógov, kde sa všetci vždy 
ráno radi vrátia.

Martin Čambalik

Prídite si zaspomínať na svoju základnú školu!Rozlúčková báseň
Rozlúčková báseň ťažko sa skladá,

keď jedno slovíčko s druhým sa háda.
Spomeňte si na to, keď sme boli malí,

keď pri každom čine rodičia pri nás stáli.

Lenže teraz máme 15,16 rokov
a je veľká zodpovednosť všetkých našich krokov.

Vybrať správnu školu strednú
kde sa naše cesty stretnú???

Možno v práci, možno v meste, 
na tej našej dlhej ceste.
Ceste plnej prekvapení, 

každý z nás sa časom zmení.

Čas na tejto škole nám ušiel ako voda,
že nemôžeme sa vrátiť späť, je veľká škoda!

Čaká nás budúcnosť plná očakávaní a zmien,
že to bude veľmi ťažké, to si nemyslím, to viem.

Začiatky sú vždy ťažké, to sa nemení,
no čas všetko zle na dobré premení.

Pamätáte sa na naše prvé kroky na tejto škole?
Nevedeli sme, čo máme robiť, či ísť hore a či dole.

Plní očakávania sme si do lavíc sadali
a čakali čo bude s nami.
Boli sme tam zrazu sami,

kopa neznámych tvárí, žiadni otcovia ani mamy.

Ako kolektív držali sme spolu deväť rokov,
máme za sebou veľa spoločných krokov.

Našli sme si nových kamarátov, kamarátky,
začali sme vystrájať rôzne šibalstvá a hrádky.

Ale je tu koniec na základnej škole,
chýbajú knihy na stole, 

prázdne stoličky a trieda,
a pri tabuli žiadna krieda.

Nahradí nás trieda iná,
bude to pre nich ťažká drina.

Želáme im veľa šťastia pri ich dlhej ceste,
časy, naše milé, kde ste???

Masariková, Obuchová, 9.A.

Moji spolužiaci
Moji najlepší spolužiaci na svete,

je mi ľúto, že už odídete.
Už sa skončila jedna kapitola nášho života,

človek sa až po vlastných chybách spamätá.
Nikdy na Vás nezabudnem 

a vždy vás budem v srdci nosiť.
O toto isté Vás budem tajne prosiť.

Ste jedno z najlepších, čo ma v živote stretlo,
v mojom živote sa opäť zaplo svetlo.

Dúfam, že toto svetlo nikdy nezhasne,
pretože mať u seba takých ľudí, je úžasné.

Toto majte vždy v pamäti,
aj vtedy, keď už budete mať vlastné deti.

Michaela Luknárová, 9.B

30. výročie 
30. výročie základnej 
základnej školyškolyPrídu aj vaši Prídu aj vaši 

bývalí učitelia bývalí učitelia 
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Keď si dnes spomeniem na obdobie, keď 
som chodil na základnú školu na Malo-

karpatskom námestí, prvé čo mi prebehne 
hlavou je množstvo energie, o ktorú som ob-
ral učiteľky, ktoré  sa mi roky venovali. 

 Vždy keď sa vraciam do tých časov, je mi tro-
chu ľúto, že už nie som dieťaťom. Môžu za to nielen 
spolužiaci, ktorí mi boli predovšetkým kamaráti, 
ale aj učiteľky.   Prešlo odvtedy 18 rokov a o ľu-
ďoch, s ktorými som prežil niekoľko rokov života, 
dnes takmer nič neviem. Zafixované mám však 
spomienky a často, keď okolo školy prechádzam 
si ich vybavujem. Pár je nepríjemných, no väčšina 
pozitívnych. Nejde v nich však o to, aký som bol 
bystrý, pozorný a koľko som mal jednotiek v žiac-
kej knižke, ale o spomienky, ktoré zostanú navždy 
spojené s mojim detstvom, kamarátmi, láskami, ro-
dičmi a učiteľmi. Sú to predovšetkým naše detské 
šibalstvá, či skôr lotroviny.  Hoci si už nepamätám 
na mnohé podrobnosti, vždy si spomeniem na pani 
učiteľku Holečkovú, pani vychovávateľku Orman-
dyovú. Sprevádzali ma mojimi prvými  školáckymi 
rokmi a aj vďaka ich práci a peknému správaniu 
som do školy chodil naozaj s potešením. Nezme-
nilo sa to ani v štvrtej triede a ďakovať za to môžem 
pani učiteľke Zite Korbašovej, ktorá k nám krpcom 
pristupovala s veľkou láskou. 

Potom, však nastalo obdobie rozumového za-
temnenia, prišla totiž  puberta. V škole sa už tak 
nedarilo, aj keď to nebolo najhoršie, pozornosť 
začali roztylovať dlhé vlasy, oblé tvary a ladné 
úsmevy. Dokázalo tomu však predsa len niečo kon-
kurovať. Boli to hodiny dejepisu s mojou triednou 
učiteľkou Magdou Rakytjakovou. S podobne pú-
tavým výkladom, ktorý mala vždy pripravený som 

sa na strednej ani vysokej škole  nikdy nestretol. 
Práve pred ňu som kedysi predstúpil s Deklaráciou 
destských práv, vystrihnutou s časopisu Kamarát 
a domáhal sa svojich práv. Ako posilu som si vtedy 
zobral svojich štyroch kamarátov. Popodčiarkoval 
som si dôležité ustanovenia a naozaj slušne som 
jej ich predniesol. Potom si však vypočuli pani uči-
teľku moji rodičia. Môj otec ma však za tento čin 
nepochválil...

Spomínam si však aj na matematiku s pani učiteľ-
kou Osvaldovou. Asi na žiadnej inej hodine som sa 
tak nebál, ako práve pri nej a velebil som deň keď 
ju niekto suploval. Nieže by som ju nemal rád, to 
určite nie, no môj vzťah k matematike určite nezod-
povedal našim vzájomným predstavám. Veľmi rád 
som mal aj pani učiteľku slovenčiny Jaderkovú. Aj 
na jej hodinách sa každý pre jej prísnosť triasol ako 
osika, vedela byť však zároveň zábavná, no aj spra-
vodlivá. Nikdy nezabudnem na to, keď ju rozčuľo-
val niečí peračník. Nikdy tejto veci nepovedala inak 
než perečník a to sa nám zdalo veľmi zábavné. 

Rýchlostným rekordom z chemických vzorcov 
nás zase podorobovala pani učiteľka Šimková. 
Vďaka jej prísnemu prístupu boli chemické značky 
Mendelejevovej tabuľky pre každého hračkou. Táto 
pani učiteľka používala najúčinnejšiu zbraň, keď sa 
niekto nevedel vpratať do kože. Jej povestné šti-
covanie bolo hádam najpresvedčivejšou metódou 
pre nás malých výrastkov, ktorí sme chceli veľa krát 
prerásť našim učiteľom cez hlavu. Mnohých z nich 
som v tomto krátkom článku nespomenul. Všetkým 
však chcem za to pekné obdobie, ktoré som na zá-
kladnej škole prežil zložiť poklonu a povedať jedno 
veľké Ďakujem.

Martin Čambalik, ročník 1979
 

Šticovanie, perečník a dejepis

Stará ľudová škola sa nachádza na Vrančovi-
čovej ulici číslo 75, oproti budove starej fary.

Ľudová škola bola postavená v roku 1892 ako dvoj-
triedna, s dvomi bytmi pre učiteľov.

V roku 1911 bola ku škole pristavená jedna trieda. 
V roku 1933 bol jeden byt pre učiteľa prestavaný na 
triedu . Od toho roku až do konca mala škola štyri trie-
dy a byt, v ktorom  býval riaditeľ školy. Budova školy 
bola prízemná, zo strany ulice so sedlovou strechou 
a do dvora mala strechu pultovú. V škole sa kúrilo 
kachlami na drevo. Podlahy v triedach boli drevené 
– naolejované, preto sa v škole neprezúvalo.

Inventár triedy: dvadsať drevených lavíc pre dvoch 
žiakov, s dvomi kalamármi na tintu (atrament). Dve čier-
ne posúvacie tabule. Drevená skriňa na zošity a po-
môcky pre vyučovanie, kovový stojan na lavór a džbán 
(krčah) s vodou na umývanie rúk. Na stene boli pripev-
nené vešiaky na kabáty. V rohu triedy boli umiestnené 
kamna na drevo s bednou na drevo. V čele triedy na 
stene bol zavesený kríž, štátny znak a obraz preziden-
ta. Pred tabuľou bola katedra, na ktorej bola položená 
liesková palička – ako ukazovátko a v prípade potreby 
aj trstenica na vyplácanie nespratníkov.

Počas mojej dochádzky do školy v rokoch 1943 až 
1948 školu navštevovali žiaci prvej až ôsmej triedy. 
Šiestaci, siedmaci a ôsmaci chodili spolu do jednej 
triedy. Neskôr táto trieda bola zrušená a do školy cho-
dili len žiaci prvej až piatej triedy. V každej triede bolo 
v priemere štyridsať žiakov. Do triedy chodili spolu 
chlapci aj dievčatá. Vyznamenaní žiaci po skončení 
štvrtej triedy mohli odísť na gymnázium do Bratislavy, 
ostatní žiaci po ukončení piatej triedy odchádzali na 
ďalšie štúdium do meštianky v Bratislavy. V tom čase 
sme mali týchto pánov učiteľov:

Od roku:

1925 Karol Thrón
1935 Vít Košík, - riaditeľ školy, tiež organista
1935 Agneša Bašovská
1935 Július Pružinský
1939 Anna Fratričová
1941  Margita Parajková
1942 Anna Košíková
1946 Estera Luptovská
1947 Anna Mišičáková

Od roku 1937 vyučoval nábožen-
stvo lamačský pán farár Julian Bene-
dikovič.

Keďže v tom čase neboli materské 
škôlky, bol zápis do školy a prvého 
septembra nástup do prvej triedy pr-
vákov volali tiež blešky. Prvákov oby-
čajne učila pani učiteľka Bašovská. 
To bola ako druhá mama. V triedach 
sa učilo do obeda aj o obede. Vyučo-
vanie začínalo ráno o 8,00 hodine. 
Pred vyučovaním služba (týždenníci) 
skontrolovali či žiak má čisté ruky, 
krk, uši. Či má nakrémované streví-
ce (topánky) a či sú vyleštené. Šaty 
mohli byť zaflekované (zaplátané) ale 
čisté, nie roztrhané a bez gombíkov.

Pred začiatkom aj po skončení vyučovania sa žiaci 
spoločne modlili. Základné vybavenia žiaka boli kniž-
ky (učebnice), ktoré sa kupovali obstárne od starších 
žiakov. Písanky (zošity), drevený penór (peračník), 
v ktorom boli pierka, násadka na pero, tuška (ceruz-
ka) a guma na gumovanie. Na kreslenie pastelky, vo 
vyšších triedach vodové farby a štetce. Vzhľadom 
k tomu, že bolo pred druhou svetovou vojnou boli aj 
chudobnejší žiaci, ktorí nemali kabele a museli škol-
ské potreby nosiť pod pažou.

Najsmutnejšie roky boli 1944 a 1945, keď bola 
vojna. Front sa stále približoval. Určitý čas v škole 
spali slovenský vojaci, ktorí obsluhovali svetlomety 
a jedného večera v roku 1944 odišli do Slovenského 
národného povstania. V jednej triede spali aj nemeckí 
vojaci. Určitý čas bol v škole aj sklad podkov, klincov, 
štulní a potrieb na podkovanie vojenských koní.

Vyučovanie bolo prerušované leteckými náletmi. 
Vtedy každý žiak utekal domov. Počas fronty vyučova-
nie bolo prerušené. Po skončení vojny sa všetko mu-
selo vypratať, vyčistiť, vymaľovať aby sa znova v škole 
mohlo vyučovať. Po vojne sme v škole na desiatu do-
stávali kakao a pečivo (Kakao dodala UNRA) mlieko 
bolo domáce. Každý žiak mal v triede svoj hrnček 
a naše mamy na striedačku varili mlieko, robili kakao 
a nalievali do hrnčekov. Po vojne boli v móde žuvač-
ky, rozžuvané sa lepili do vlasov. Vtedy chlap i chodili 
prevažne vystrihaní dohola. Za neplnenie si povinností 
a huncútstva boli žiaci trestaní vyťahaním za vlasy, vy-

ťahaním za uši, packy (úder trstenicou po dlaniach). 
Niekedy aj prehnutím cez lavicu a dostal lieskovicou 
po zadku.

Pri vyrušovaní na hodine musel kľačať pri tabuli. 
V škole nebola telocvičňa. Cvičilo sa vonku na škol-
skom dvore a to v lete i v zime.

Začiatok a koniec každej vyučovacej hodiny sa 
oznamovalo ručným  zvoncom. Žiak na príkaz pána 
učiteľa zvinil vonku pod oknami tried.

Boli aj príjemné chvíle. Pred Vianocami – vonku 
snežilo a žiaci sedeli okolo vyhriatych kamien a spie-
vali koledy. V lete sa chodilo na výlety – na Kačín, ale-
bo na Železnú studienku.

Koncom každého školského roku bola v triedach vý-
stava najlepších prác. (výkresy, ručné práce a pod.).

Koncom školského roka prišiel do školy fotograf 
a každej triede urobil spoločnú podobénku (fotografiu) 
odchod zo školy po vyučovaní bol organizovaný. Nástup 
bol na školskom dvore (dolňáci vpravo, horňáci vľavo) 
po odzdravení bol odchod. Ešte aj na ulici nás sledoval 
pán učiteľ a keď niekto zle robil (bil sa) musel sa vrátiť, 
dostal facku a mohol pokračovať v ceste domov.

V päťdesiatych rokoch postavili v Lamači  školu 
novú, modernú. Budova starej školy stojí dodnes,  no 
slúži inému účelu.

Nám žiakom, čo sme do nej chodili zostali na ňu i na 
našich pánov učiteľov pekné spomienky.

Rudolf Brutenič
(v neupravovanom článku sú

použité výrazy z lamačského nárečia)

Šesťtriedna štátna ľudová škola v Lamači

Chlapec s hlavou 
v stoličke

Na spomienkovú 
akciu k 30. výročiu 

základnej školy je 
pripravené aj premie-
tanie filmov. 

V zostrihoch žiakov uvidíte svojich učiteľov, 
ktorí spomínajú na svoje zážitky. Patrí k nim aj 
úsmevná príhoda pani učiteľky Kittnerovej: 

,,Učila som prváčikov a kontrolovala im úlohy. 
Prechádzala som uličkami a keď som sa vracala, 
jeden chlapec si strčil hlavu do stoličky, presnej-
šie medzi kovovú konštrukciu operadla, chcela 
som mu ju vytiahnuť, samozrejmá vec. Hovorím si, 
že keď to išlo dnu, musí to ísť aj von. Potom priš-
la pionierska vedúca a povedala mi:  “Ty to treba 
namydliť”! Hovorím jej: “Neblázni”!. No nešlo to, 
skrátka to nešlo. Mne to bolo ináč veľmi smiešne, 
lebo on chudák sa tak ľútostivo pozeral, až sme 
museli zavolať pána školníka. Ten musel tú želez-
nú konštrukciu rozrezať. Tak dostal chlapec hlavu 
von“.
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Nastal čas dovoleniek a pekné slnečné 
počasie láka na výlety!

  
Na našich poľnohospodárov v tomto období však 

čaká veľmi dôležitá práca a to pozbierať obilie z polí. 
Je to veľmi zodpovedná činnosť zabezpečiť, aby  ce-
loročná drina, ktorú vynaložili nevyšla nazmar. Veľmi 
dôležité je, aby zber neohrozili požiare, lebo tieto kaž-
doročne i napriek vykonaným protipožiarnym opatre-
niam, ukrajujú zo spoločného pecňa chleba. Naprí-
klad v roku 2006 v Slovenskej republike v súvislosti 
so žatevnými prácami vzniklo 150 požiarov s priamou 
škodou vyčíslenou na viac ako 10 mil. Sk a peniazmi 
nevyčísliteľnou škodou – ujmou na zdraví. Pri pozbe-
rovej úprave a skladovaní objemových krmovín vznik-
lo 25 požiarov so škodou takmer 6 mil.Sk.

Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patrilo 
fajčenie, vypaľovanie porastov a spaľovanie rastlin-
ných zbytkov v blízkosti polí, zakladanie ohňov v prí-
rodnom prostredí a technické závady na zberových 
strojov a úmyselné zapálenie.

Na neradostnej bilancii sa  podieľalo aj hlavné 
mesto SR Bratislava, kde vzniklo 5 požiarov. Najčas-
tejšie horela slama na riadkoch a stohy slamy. Požiar 
s najvyššou škodou vznikol 14.0 septembra v katastri 
MČ Bratislava – Rusovce, kde zhorel stoh slamy. Prí-
činou bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou.

Milí dovolenkári, je na nás, aby sme dodržiavali 
všetky príkazy a zákazy týkajúce sa ochrany pred 
požiarmi a svojou nepozornosťou nezapríčinili vznik 
požiaru.

Zo štatistiky OR HZZ Ba.
B. Veselá MÚ Lamač

Inštalácia antén na domoch - dilema alebo stačilo by dodržovať normy?

Fenoménom tejto doby je výstavba teleko-
munikačných vysielacích staníc. Na stre-

chách výškových budov pribúdajú nové a no-
vé vysielacie antény operátorov mobilných 
systémov a poskytovateľov internetových 
a dátových služieb. Nové služby postupne 
napĺňajú očakávania občanov, firiem i pro-
fesionálov.  Toto všetko je pozitívne.

O možnosti škodlivých vplyvov žiarenia na zdra-
vie človeka boli napísané tisíce strán laikmi aj od-
borníkmi a bolo spracované úctyhodné množstvo 
štúdií, ktoré potvrdzujú alebo vyvracajú možnosť 
poškodenia zdravia elektromagnetickým poľom pri 
intenzitách, s ktorými sa dnes stretávame pri mobil-
ných telefónoch a základňových staniciach. 

Ak vylúčime akékoľvek subjektívne špekulácie 
a budeme sa riadiť platnými európskymi normami 
(určite ich vypracovali odborníci a nie obchodníci), 
tak treba aplikovať tú normu, ktorá je z hľadiska 
životného prostredia a zdravotných rizík  najprís-
nejšia. Nechceme asi mať na dverách nášho bytu 

alebo domu nálepku ,,ZÁKAZ VSTUPU OSOBÁM 
S KARDIOSTIMULÁTOROM”, alebo v iných prípa-
doch ,,NEBEZPEČENSTVO NEIONIZUJÚCEHO 
ŽIARENIA”, ktoré tam musia byť PODĽA NARIA-
DENIA VLÁDY SR č. 387/2006 Z. z., ak vzdiale-
nosť, do ktorej sa môžu ľudia priblížiť k anténam, 
nesplňuje slovenskú normu STN a normy platné v 
štátoch Európskej únie. Kde toto označenie má byť 
umiestnené je potrebné vypočítať, pretože merania 
nezachytia hodnoty poľa v najhoršom čase, dni 
a mesiaci. Takéto výpočty sa doposiaľ nevyžado-
vali (asi vzhľadom na ich náročnosť a tým aj cenu). 
Pred započatím výstavby, respektíve rozširovaním 
základňových staníc, by operátor mal informovať 
obyvateľov v okolí  o svojich zámeroch, o výsled-
koch výpočtov, vyžiadať si ich súhlas a prípadne in-
štalovať značenia zákazu vstupu. Treba upozorniť, 
že výstavbou vysielačov sú viacej ohrození ľudia 
v susedných domoch, ako v dome, na ktorom sa 
vysielač nachádza. O jeho existencii ale rozhodujú 
majitelia príslušného domu, kde sa antény inštalujú.

Predchádzajúce kolaudačné rozhodnutia OUŽP 
a stavebné povolenie od Stavebného úradu Mest-

skej časti BA-Lamač na UMTS, ako aj vyjadrenie 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – 
Súhlas s kolaudáciou zo dňa 3.5.2006 sa s európ-
skou normou nezaoberajú. A ani meranie úrovne 
elektromagnetického poľa Štátnym zdravotným ústa-
vom dňa 2.3.2007 nezohľadnilo výsledky vo vzťahu 
k norme STN EN 60601-1-2 a ku „životnej poho-
de,“ ako ju definuje Záverečná výskumná správa 
VÚS  B. Bystrica č. 319/2004.

Reálne výpočty dokazujú, že odporúčané vzdia-
lenosti pobytu osôb od vysielacích antén, naj-
mä spoločne montovaných systémov GSM 900, 
GSM1800, UMTS, F-OFDM450, FWA WIMAX,  
WIFI prekvapivo dosahujú vzdialenosti, s ktorý-
mi ľudia vôbec neuvažujú. Jedná sa o interakciu 
elektromagnetických polí, na čo nestačia bežné 
výpočtové metódy. 

Je vidno, že úrady zatiaľ nepomôžu a operátori 
„plnia“ želania telefonujúcich, takže zostáva iba 
občianska angažovanosť a dobré projekty. 

Ing .Pavel Belluš, konzultant 
a autorizovaný stavebný inžinier

Dedičstvo Otcov, zachovaj 
nám, Pane!

V rámci letných dovoleniek alebo pri 
iných príležitostiach cesty niektorých 

našich priateľov vedú do Ríma. 

Mnohí z nich po návrate z Večného mesta s úžasom 
rozprávajú o svojich dojmoch z návštev vatikánskych 
múzeí, slávnych rímskych bazilík, a bez ohľadu na to, 
či tam prišli ako pútnici alebo ako turisti, s obdivom 
rozprávajú o kráse sakrálneho umenia, ktoré sa tam 
vytvorilo v priebehu stáročí. Vlastne ani nemožno po-
užiť slovo „vytvorilo sa“, lebo tie diela majú za sebou 
konkrétnych tvorcov – často tých najslávnejších umel-
cov. Akosi musím dať za pravdu môjmu veľkému učite-
ľovi a duchovnému otcovi – dnes už nebohému páno-
vi kanonikovi Dr. Ladislavovi Dorušákovi z Topoľčian 
(ktorého, ako postupne zisťujem, poznajú osobne aj 
niektorí Lamačania), ktorý mi pri jednom našom roz-
hovore na tému umenie povedal: „Braňo, zapamätaj 
si, že to najkrajšie, čo vzniklo v oblasti umenia – so-
chárske, maliarske, architektonické či hudobné diela, 
vytvorili ľudia, vedení náboženským duchom.“ Bez 
snahy zovšeobecňovať, pravdepodobne každý uzná 
obrovský rozdiel v tom, čo dokáže ponúknuť ľuďom 
umelec, inšpirovaný čistou a úprimnou vierou (ktorá 
mu hovorí, že Boh je Jednotou Pravdy, Dobra a Krásy) 
a „umelec“ , ktorý je „inšpirovaný“ (presnejšie: „zhu-
lený“) fajčením trávy. Je rozdiel i v duchu obyčajného 
človeka, ktorý aj v rámci oddychu túži po múdrosti 
a poznaní a  trebárs pri návšteve Bratislavy vstúpi do 
Dómu sv. Martina a vie aspoň to, kto je tá postava na 
koni a je rozdiel v duchu človeka, ktorý svojich priate-
ľov zavedie do tuctových nákupných stredísk, alebo 
si s nimi pochutnáva na vyčačkanej žemli a  za vrchol 
svojho duchovného a kultúrneho rozletu považuje 
možnosť čumieť na Čumila.

 Na začiatku mesiaca júl sme si pripomenuli sviatok 
velikánov našich slovenských, slovanských a európ-
skych dejín – sv. Cyrila a Metoda. Prišli z Byzancie 
– vtedajšej veľmoci aj na poli kultúry, do našej krajiny, 
ktorá bola v porovnaní s ich vlasťou ešte stále krajinou 
barbarov. Hoci môžeme špekulovať o tom, aké boli 
skutočné zámery kniežaťa Rastislava, ktorý ich prijal 
alebo cisára Michala III., ktorý ich sem vyslal, pravdou 
je, že títo ušľachtilí solúnski bratia nám ponúkli to, čo 
považovali za najcennejšie – kresťanskú vieru a s ňou 
spojené hodnoty, ktoré duchovne budovali našu kra-
jinu a priviedli náš národ medzi kultúrne vyspelé náro-
dy Európy. Kresťanský kult sa stal prameňom našej 
kultúry. Keby mohli, koľké veľké európske národy by 
s obrovskou hrdosťou zdôrazňovali, že ich reč spolu 
s latinčinou, hebrejčinou a gréčtinou bola v tom čase 
prijatá za liturgickú reč! Iba reč našich predkov – sta-
roslovienčina, dostala takéto výnimočné postavenie!

 O to viac človeka udiví postoj niektorých našich 
(slovenských?) médií k tomuto dôležitému sviatku 
– buď ho úplne ignorovali alebo niektoré sa trápnym 
a tendenčným spôsobom  uchýlili k tomu, že buď zdô-
razňovali  úplne okrajové detaily bez záujmu o podsta-
tu, minimalizovali význam vierozvestov zo Solúna alebo 

sa snažili priamo či nepriamo dokonca vštepiť názor, 
že celé pôsobenie sv. Cyrila a Metoda je len mýtus. 
Nielen skutočný odborník, ale aj priemerne vzdelaný 
človek bez ohľadu na svoje náboženské presvedčenie 
sa díva na takéto postoje s veľkým rozčarovaním. Aj 
naši traja najvyšší ústavní činitelia cítili povinnosť k da-
nej situácii verejne sa vyjadriť. Keď som si prečítal na 
internete v diskusnom fóre reakciu istého čitateľa na 
ich vyhlásenie (bolo evidentné, že k spomínanej trojici 
neprechovával veľké sympatie), musel som sa pous-
miať nad jeho názorom, že „aj tak väčšina Slovákov si 
na spomínanom štátnom sviatku najviac cení skutoč-
nosť, že majú deň voľna a môžu pracovať v záhradke“. 
Určite nemožno očakávať, že sa celý národ vyberie 
na Devín alebo do Nitry, ale pri tých slovách o záhrad-
ke mi prišiel na myseľ taký jeden maličký tvor, ktorý 
tiež istým spôsobom v záhradke „pracuje“ – a volá sa 
krtko. Občas sa na chvíľu mrkne  von na okolitý svet, 
ale ináč sa cíti nadmieru spokojný vo svojom krtinci, 
v jeho tmavých a ponurých chodbičkách. Čo na tom, 
že možno v jeho blízkosti sa nachádza takmer nebo-
tyčný strom, lúka posiata záplavou kvetov, nad jeho 
krtincom sa ozýva spev  vtákov a vysoko nad ním sa 
rozprestiera blankytná obloha so žiarivým slnkom, 
ktoré zalieva zem svojim jasom! Jeho také „hlúposti a 
zbytočnosti“ nezaujímajú. On sa dobre cíti tam, kde je 
-  vo svojom krtinci. 

Boží služobník, pápež Ján Pavol II. vo svojej soci-
álne orientovanej encyklike Centesimus annus, keď 
rozoberal poslanie človeka, ktoré sa nemá zredukovať 
len na materiálne hodnoty a ekonomický zisk, napí-
sal: „Ústredným bodom každej kultúry je postoj, aký 
človek zaujíma k najväčšiemu tajomstvu: tajomstvu 
Boha. Kultúry jednotlivých národov sú v zásade rôzne 
spôsoby, ako sa odpovedá na otázku o zmysle osob-
nej existencie.“ 

Sv. Cyril a Metod nám priblížili toto najväčšie tajom-
stvo – priniesli nám dar viery. Ako prostriedok na jej 
priblíženie človeku (nie cieľ svojho pôsobenia) dali 
nám písmo a prihovárali sa nám v reči ľudu. Ukáza-
li nám, prečo žijeme na tejto zemi, že tu nie sme len 
náhodou. Náš národ tak dostal jedinečnú príležitosť 
vymaniť sa zo svojho „krtinca“. Buďme im za to vďač-
ní! Tí, ktorí sme veriaci, buďme vďační za duchovné 
dedičstvo – poklad viery, z ktorého môžeme stále čer-
pať, aplikovať ho do svojho života a nanovo objavovať 
jeho vznešenosť. A aj tí, ktorí nemajú k viere vzťah, 
z rešpektu k histórii a  z úcty k pravde môžu  s prí-
jemným prekvapením zistiť, že bratia zo Solúna nám 
priniesli hodnoty, ktoré majú univerzálnu platnosť. 
A snáď určitou – aspoň čiastkovou indíciou o tom, 
ako sa vyvíjajú naše hodnotové priority, môže byť aj 
skutočnosť, že čo nás najviac zaujme alebo zaujalo 
na tohtoročných dovolenkových potulkách. Bude to 
len nejaký gýč a chladené pivo s hot-dogom?  Alebo 
aj zhmotnené geniálne výtvory ľudského ducha, ktoré 
po stáročia ticho, ale presvedčivo  hovoria o tom, aký 
neuveriteľný potenciál dokáže v sebe objaviť človek, 
ktorý sa nebráni vyjsť zo svojho „krtinca“ a má odvahu 
byť otvorený aj pre Najvyššie Tajomstvo?
 

Mgr. Branislav Čaniga
 duchovný správca lamačskej farnosti 

Avalon

Ochrana proti požiarom
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Na budove Studenohorská 5-7 sa plánuje 
inštalovať základňová stanica verejnej 

komunikačnej siete Telefonica O2. 

Schôdza vlastníkov bytov sa uskutočnila 13.6. 
2007 s hlavným bodom programu – schváliť vý-
stavbu tohto systému na streche domu. Spolo-
čenstvo vlastníkov bytov cieľavedomo a energicky 
zastupoval pán Milan Mandák, zo Studenohorskej 5 
a obyvatelia domu nakoniec výstavbu anténneho 
systému na svojej streche schválili. 

Na základe pozvania sa schôdze zúčastnil aj 
lamačský poslanec Daniel Valentovič. Bol ústne 
pozvaný od  poslanca Radovana Olekšáka, ktorý 
žiaľ kvôli neprítomnosti nemohol podporiť svojho 
kolegu poslanca. Pán Mandák dosiahol to, že sa 
poslanec Valentovič nemohol informovať obyvate-
ľov domu a nemohol sa zúčastniť rokovania, ktoré 
pokračovalo v súkromných priestoroch bytu, kde 
podľa zákona mohli vstúpiť len majiteľom bytu 
osobne pozvané osoby a nik iný. 

V Lamači boli už najmenej dve veľké petície ob-
čanov, ktoré žiadali, aby anténne systémy mobilnej 
telefónie boli umiestnené do bezpečnej vzdialenos-
ti mimo obývaného priestoru. Veď máme okolo La-
mača dosť neobývaných lesov a polí. 

Dodávatelia antén tvrdia, že údajne žiarenie an-
tén neškodí a tvrdia, že ponúkajú obyvateľom domu 
„veľké peniaze“. Ak by žiarenie neškodilo ľuďom, 
neexistovalo by nariadenie vlády SR č. 325/2006 
Z.z. predpisujúce limity expozície obyvateľov žiare-
ním antén prevádzkovateľov mobilnej telefónie. 

Položme si otázku: zarobia obyvatelia domu 
skutočne „veľké peniaze“, alebo skôr prerobia? Je 
známe, že trhová cena bytov v zdraviu škodlivom 
prostredí je nižšia ako v zdravom prostredí. Nech 
by trhová cena bytov domu Studenohorská 5-7 
bola sumárne 70 miliónov Sk a predpokladajme, 
že za umiestnenie antén na svojej streche dosta-
nú ich majitelia „veľké peniaze“ - 180 tisíc Sk (0,18 

milióna) ročne. Odhadnime, že v budúcnosti klesne 
cena bytov vplyvom nevypnuteľného žiarenia antén 
o 30 percent, znamená to, že trhová cena bytov ich 
domu klesne o 21 miliónov Sk. Vyplácanie 180 ti-
síc Sk ročne nahradí obyvateľom túto stratu trhovej 
hodnoty ich vlastných bytov za 117 rokov! Vedci tvr-
dia, že je už laboratórne dokázané, že elektromag-
netické žiarenie podobného charakteru narušuje 
genetický kód buniek. Vie sa, že niektorí citliví ľudia 
žijúci v blízkosti podobných antén trpia bolesťami 
hlavy a nespavosťou a  majú zvýšenú chorobnosť. 
Ak by klesla trhová cena bytov objektu na Stude-
nohorskej 5 – 7 menej, teda napríklad iba o 15 %, 
obyvatelia domu by začali „zarábať“ až po 58 ro-
koch, dovtedy by na antény v skutočnosti doplácali 
stratou ceny svojho majetku. 

 Možno pochopiť záujmy investora, ktorý chce 
ušetriť náklady výhodnejším umiestnením a pod-
statne lacnejšou stavbou antény na streche kedy 
netreba vysoký stožiar, technologický kontajner, 
prívody energie, netreba objekt strážiť a podobne. 

Bolo by dobré, aby nielen záujmy investorov, ale 
aj najdôležitejšie záujmy vlastníkov bytov najviac 
dotknutých žiarením veľkých strešných antén mo-
bilnej komunikácie boli tiež naplnené. Antény majú 
aj pomerne silné rozptylové žiarenie smerom dolu 
a ľahko prenikajú železobetónom. 

Odporúčame obyvateľom zvážiť všetky argumen-
ty, a nedať sa jednostranne ovplyvňovať ani  mani-
pulovať. Veď ide všetkým občanom, aj obyvateľom 
spomenutého domu na Studenohorskej 5-7, aj su-
sedných domov o ich vlastný majetok, o ich vlastné 
peniaze a ich vlastné zdravie, o ich vlastné zdravé 
prostredie pekného Lamača s čo najvyššou trho-
vou cenou ich vlastných bytov... Nech každý uva-
žuje sám a za seba zváži všetky argumenty, veď sa 
rozhoduje o majetku a budúcnosti seba samého 
a svojich detí. Ešte nie je snáď neskoro...

                     Ing. Daniel Valentovič CSc. 
poslanec MZ - MČ - Ba Lamač

Obyvatelia domu Studenohorská 5-7  schválili 13.6.2007 
výstavbu veľkého systému antén na streche svojho domu. 

Takto si určite povzdychne nejeden La-
mačan, keď sa snaží zaparkovať svoje 

auto na ulici pred domom, najmä na expo-
novaných úsekoch Studenohorskej ulice, či 
Na Barinách.  

Problém s parkovaním a platené parkovanie je 
témou každého sídliska. Lamač nie je výnimkou. 
Keďže už v minulom roku sme zaznamenali od 
Vás občanov viaceré sťažnosti na dodržiavanie 
VZN, celý problém sme v tomto novom volebnom 
období začali intenzívne riešiť. V prvom rade bolo 
potrebné zmeniť VZN, ktoré bolo treba dať do sú-
ladu s technickými normami tak, že sme možnosť 
dostupnosti plateného parkovania max. do 30 % 
rozšírili v dostupnosti 200 metrov od domu, kde má 
žiadateľ trvalý pobyt. Tým chceme zabezpečiť, aby 
sa záujemcovia o platené parkovanie rozptýlili rov-
nomernejšie po našich uliciach. Situácia je kritická 
v celom Lamači, najmä niektoré úseky Studeno-
horskej ulice sú veľmi preťažené, keďže tieto cesty 
nie sú dimenzované na toľko bytov a automobilov. 
Tak ako v mnohých iných prípadoch aj tu musíme 
naprávať chyby a nedbalosť z minulého obdobia. 
Mám na mysli firmu Satkostav, ktorá už dávno mala 
splniť svoje záväzky voči mestskej časti finančné 
i vecné a firmu Cresco, ktorá sa úplne „vykašľa-
la“ na vybudovanie parkovacích miest pri svojom 
dome na Studenohorskej ulici, hoci to máme aj 
schválené uznesením. Až tento rok sa konečne za-
čalo intenzívne komunikovať a miestna samosprá-
va bude efektívne vytvárať tlak na všetkých, aby si 
svoje záväzky v tejto oblasti dôsledne plnili. Ľudia 
nebudú trpieť za hlúposť a benevolenciu niekto-
rých jedincov. Samozrejme koncepcia parkovania 
predpokladá aj využitie ekologických dlaždíc na 
niektorých úsekoch, kde by týmto vznikli nové par-
kovacie miesta a v niektorých prípadoch bude po-
trebné premaľovať parkovacie čiary. Taktiež sme 
sa dohodli, že niektoré parkovacie miesta i keď to 
VZN dovoľuje, nebudeme prenajímať, tak aby sa 
nestalo to, čo v okolí Studenohorskej ulice č. 44, 
že bežní ľudia kvôli prenajatým miestam nemajú 
kde zaparkovať. Taktiež nebudeme trpieť fakt, že 
majiteľ auta, ktorý má prenajaté parkovacie miesto 
zaparkuje na voľné bezplatné miesto a na to svo-
je si dá druhé auto. Všade na tabuľkách sú ŠPZ 
áut, ktoré tam môžu parkovať, pokiaľ to nájomcovia  
parkovacích miest  budú naďalej zneužívať, bude 
to riešiť mestská polícia a prídu aj o parkovacie 
miesto. Keďže problém parkovania je veľmi citlivý 
vaše nápady, pripomienky a návrhy na zlepšenie 
posielajte prosím na miestny úrad na našu komisiu. 
Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým za pod-
poru  a pozitívne reakcie. Robíme všetko preto, aby 
bolo lepšie i napriek atakom neuhneme, nepoľaví-
me v našom úsilí. Veď všetci dobre vieme z akých 
organizovaných centier v Lamači vychádzajú tieto 
falošné tóny. Osobne urobím všetko preto, aby tie-
ňový náčelník so svojimi zaslepenými „ňúračmi“ už 
nikdy viac nevyciciavali Lamač.       

Radoslav Olekšák, poslanec MZ , predseda 
komisie financií, podnikateľských 

aktivít a dopravy

Parkovanie – problém náš 
každodenný

Rozprávková noc v MŠ

Obetavé učiteľky z MŠ na Heyrovského 
ulici zorganizovali s deťmi krásnu akciu. 

Rodičia svoje ratolesti zverili do rúk pedagó-
gov tejto škôlky ráno 21. júna a prišli si po ne 
až 22. júna 2007.

Dramatičnosť celej akcie, pre radosť detí – už 
menšiu pre učiteľky – sa zvýšila tým, že prudká 
víchrica spôsobila okrem lámania stromov pri bu-
dove škôlky i vypnutie prúdu.

To sa hľadali indície k rozprávkam pri baterke!  
To bolo jupíííííí sprchovať sa, a tiež len pri svetle 
baterky!

Na druhý deň boli učiteľky unavené ako malé 
mačiatka ale deťúrence vysmiate ako slniečka šte-
botali o tomto zážitku ako o obrovskom dobrodruž-
stve.

Najväčšou odmenou bol výrok chlapčeka, ktorý 
so slzičkami šťastia v očkách objímal  svoju učiteľku 
so slovami: „Ja som taký šťastný, že som tu mohol 
byť! Taký šťastný som ešte v živote nebol!“

Myslím, že viac k tomu netreba dodať nič!
 BV

Čujte všetci,
Mama, tata,Viete čo sa deťom ráta?Jedna krásna nôcka v škôlkeSnívať pekne o rozprávke,Lebo v našej milej škôlkePrespáva tiež rozprávka,O Ruženke, Janko Hraško, aj o siedmych kozliatkach.Radosť sme z nich mali všetciPesničky sme spievali,S pohladením o BožkyPekné sníčky snívali.



Pedikúra - Manikúra

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012

GRIL GRIL && PIZZA PIZZA
RESTAURANTRESTAURANT

 ❖ Vynikajúca talianska pizza
❖ Jedlá na grile

❖ Chutné denné menu
❖ Príjemné a útulné prostredie

❖ Letná terasa
❖ Možnosť usporiadať rodinné 

a firemné posedenia

Vrančovičova 46 – LamačVrančovičova 46 – Lamač

Hodonínska 1 (obchodný dom LAMAČ) Bratislava
tel.: 02/ 642 82 148, e-mail: obchod@dombyt-in.sk

www.dombyt-in.sk

DOMBYT - IN
s.r.o.

maloobchod • veľkoobchod
široký sortiment • európski výrobcovia

OBKLADY • DLAŽBY  
SANITA

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

zľavy
na celý sortiment     

na vybraný sortiment až do

platí do 31.08.2007
po predložení tohoto inzerátu

Po  -  Pia 10°°- 18°°  
Sobota 8°°- 13°°

35%   

RIADKOVÁ INZERCIA 7-8/2007
Prenajmem 2 a pol izbový byt – nový 

v Lamači na Heyrovského č. 5. 
Čiastočne zariadený. 0903 103 684

VYKONÁVAM MALIARSKE A NATIERAČSKÉ 
PRÁCE, STIERKY A FASÁDY

0905 257 454 

Predám ešte nepoužitú dvojgaráž 
na Heyrovského ulici 7 v Lamači. 

0902 848 949 

Seriózna obchodná firma hľadá šikovného 
brigádnika do skladu – balenie a výdaj 

tovaru, denne na 3-4 hod. 
kontakt 0905 450 643, 0907 176 152 

Kúpim kočík s veľkými kolesami 
0903 972 880

Firma KOS Plastové okná 
0905 541 782  

e-mail: rastislavkos@chello.sk


