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Lamačan 11
Miestny úrad bratislavskej mestskej čas-

ti Lamač sa presťahuje na Malokarpat-
ské námestie do budovy bývalej expozitúry 
Všeobecnej úverovej banky. 

Interiér budovy na prízemí je vhodne architek-
tonicky riešený pre priamy kontakt občanov pri 
získavaní rôznych informácií, vyplňovaní tlačív, či 
vybavovaní žiadostí. Cena za odkúpenie budovy 

sa vyšplhá na 6 750 000 korún, zaplatená bude 
v dvoch splátkach. Prvá polovica pôjde z rozpočtu 
mestskej časti, druhú úveruje VÚB. Presťahovanie 
úradu z Heyrovského ulice na Malokarpatské ná-
mestie bude možné hneď, ako VÚB dorieši vzťahy 
s posledným nájomníkom, ktorý v budove býva. Sú-
časné priestory miestneho úradu na Heyrovského 
ulici by sa mali využiť  na dostavbu malometrážnych 
bytov.        (red)

Hodinky ukazovali šestnásť ho-
dín a pätnásť minút. Pred DPD 

v Lamači práve zaparkoval mikrobus 
s pražskou poznávacou značkou. Je 
slnečná nedeľa, posledný septem-
brový deň. Z auta vystupovala 
usmiata česká herečka Naďa Konva-
linková, nemenej veselá charizma-
tická Květa Fialová, herec Lubomír 
Lipský, David Vejražka a Blanka 
Lormanová. Prišli do Bratislavy hrať 
divadlo. Komédiu o hľadaní ženícha, 
divadelnú hru ,,Ženich pro Opalu.“

Jedáleň nášho zariadenia bola plná. 
Kto by nechcel vidieť na vlastné oči stá-
lice českého filmového neba.

Na otázku, či nemal záujem doma chovať 
medveďa, keď v nesmrteľnom filme 60 – tych rokov 
,,Šesť medveďov s Cibuľkom“, sa staral ako klaun 
a chovateľ Cibuľka až o šesť medveďov, vysvetlil, 
že práca s medveďmi bola nebezpečná záležitosť. 
A preto kvôli bezpečnosti hercov, rozhodol sa re-
žisér dvoch medveďov vymeniť za profesionálnych 
tanečníkov prezlečených do medvedej kože. Pani 
Květa Fialová odpovedala na otázky, ktoré sa týkali 
starnutia a zdravého spôsobu života.

Pani Blanka Lormanová tiež prezradila, že spo-
lu s manželom, režisérom, založila Penzión pre 

dôchodcov v Prahe a odišla zo stáleho angažmá, 
aby sa mu mohla naplno venovať. V besede poroz-
právala aj o možnostiach, ktoré penzión poskytuje 
svojim obyvateľom v Prahe.

Na záver vyše hodinovej besedy pán David Vej-
ražka ukončil podujatie monológom z divadelnej 
hry.

Bola to krásna bodka za ešte krajším vydareným 
nedeľným podujatím. Dovidenia páni herci, šťastnú 
cestu do Prahy a navštívte nás znova.

  Jana Chudíková

Z poslaneckej kuchyne

S poslancom JUDr. Pet-
rom Gromom (SDKÚ 

- DS, SMER - SD, SNS), čle-
nom Komisie výstavby,
územného rozvoja a regi-
onálnej politiky a členom 
Komisie financií, podnika-
teľských aktivít a dopravy.

Do poslaneckej lavice ste zasadli po pr-
výkrát. Vaša kolegyňa sa nedávno sťažova-
la, že nemá dostatok priestoru na realizá-
ciu a nemôže presadiť svoje návrhy. Aké sú 
vaše skúsenosti? 

Ja sa na vec pozerám optimistickejšie. Tak ja, ako 
aj iní poslanci sme viackrát hlasovali zhodne za návr-
hy, ktoré boli v prospech Lamača a jeho obyvateľov. 
Nebolo pritom podstatné, kto návrh podal, ale vec 
samotná - dobrá vec prešla a každý, kto ju podpo-
ril, môže sa k nej s uspokojením prihlásiť. Občas sa 
prirodzene stane, že poslanec nenájde dostatočnú 
podporu pre svoj návrh. Keďže sa v miestnom za-
stupiteľstve rozhoduje väčšinou hlasov, neostáva 
poslancovi iné, ako si získať väčšinu na podporu 
svojej myšlienky. To je demokracia. Moja skúsenosť 
je, že rozumný a presvedčivo prednesený návrh sa 
presadiť dá.

Viem o vás, že ste vyznávačom zvykov a tra-
dícií. Na Veľkú Noc som vás vždy vídal ako 
ste v kroji polievali a šibali dievčatá. Náš 
pán farár nedávno, pred Hrubými hoda-
mi, vyzval na internete lamačanov, aby už 
do kostola v kroji nechodili. Dochádza tak 
podľa neho k zamieňaniu folklóru s cirkev-
ným životom a tento sviatok má oveľa väčší 
význam, ako návrat k tradíciám. Súhlasíte 
s ním?

Ten minulý čas je žiaľ presný. Posledné roky som 
si všimol, že môj kroj je akosi primalý. Hádam s tým 
niečo spravím. Pokiaľ ide o Veľkonočné sviatky, dá 
sa súhlasiť s tým, že ľudia by si mali uvedomovať 
ich veľký duchovný význam. Som presvedčený, že 
cirkev je schopná tento význam ľuďom vysvetliť aj 
pripomenúť. Súčasne verím tomu, že ľudia vedia 
duchovný význam Veľkej noci správne pochopiť a 
bez problémov odlíšiť cirkevný sviatok od ľudových 
tradícií. Na kultúrny obsah a bohatosť našich tradícií 
a zvykov však môžeme byť právom hrdí. Aj na kroje, 
ktoré považujem predovšetkým za sviatočný odev, 
a preto si myslím, že človek v kroji skôr zvýrazňuje 

Vážení čitatelia,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 
8. 11. 2007 bola na zasadnutí miestneho zastupi-
teľstva schválená zmena organizácie vydávania 
časopisu Lamačan ako informátora obyvateľov 
MČ Bratislava – Lamač a bola zrušená redakčná 
rada časopisu Lamačan. Zároveň bolo schvále-
né zostavenie koordinačného tímu zloženého 
z poslancov miestneho zastupiteľstva a uložené 
prednostovi MÚ zabezpečiť organizáciu vydáva-
nia časopisu Lamačan a vypracovanie jeho ob-
sahovej štruktúry na rok 2008.

S pozdravom za redakčnú radu

JUDr. Marek Bartovič

Miestny úrad sa presťahuje do budovy VÚB

Nedeľná hviezdna návšteva z Prahy, alebo Květa Fialová, Naďa 
Konvalinková a Lubomír Lipský na návšteve v Lamači 



●  Uznesenie č. 170/ 2007/V k Správe o čin-
nosti ZŠ s MŠ za školský rok 2006/2007, 
A. schvaľuje správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 
2006/2007 s pripomienkami, B. berie na vedo-
mie vyhlásenie výberového konania 29.10.2007 
na miesto riaditeľa Základnej školy s materskou 
školou, Malokarpatské námestie č. 1, 841 03 
Bratislava s pripomienkami, C. berie na vedomie 
informatívnu správu o podujatí „30. výročie školy“, 
s pripomienkami, D. berie na vedomie zaslanie 
výkazov týkajúcich sa zberu údajov potrebných 
pre rozpis finančných prostriedkov školám a škol-
ským zariadeniam z rozpočtovej kapitoly MŠ SR, 
bez pripomienok
●  Uznesenie č. 171/2007/V k správe o čerpa-
ní rozpočtu za I. polrok 2007 a návrh na úpravu 
rozpočtu MČ Bratislava – Lamač na rok 2007, 
A. berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu za 
I. polrok 2007, B. konštatuje celkové príjmy roz-
počtu za I. polrok 2007 tvorili objem 20 310 000 Sk

a celkové výdavky sa čerpali vo výške 20 378 000 Sk.
Výdavky mierne prevyšujú príjmy o 68 000 Sk, čo 
predstavuje schodok rozpočtového hospodárenia 
za sledované obdobie, C. schvaľuje úpravu roz-
počtu mestskej časti Bratislava – Lamač na rok 
2007 takto:
- zvýšenie bežných príjmov rozpočtu o 17 773 000 Sk
- zvýšenie bežných výdavkov o 5 502 000 Sk
- zníženie kapitálových príjmov o 12 225 000 Sk
- zvýšenie kapitálových výdavkov o 6 602 000 Sk,
D. zásadne nesúhlasí s navrhovaným prerozdele-
ním daní medzi mesto a mestské časti na rok 2008, 
E. žiada stanoviť jasné kritériá na prerozdelenie 
daní na rok 2008 pre mestské časti, F. odporúča
starostom mestských častí jednoznačne riešiť 
transparentné financovanie kompetencií mesta 
a mestských častí v novom zákone o hl. meste Bra-
tislava, G. žiada vysvetlenie z akých  finančných 
zdrojov bude financovaná nová budova na centrál-
ny výber daní z nehnuteľností v Petržalke.

U z n e s e n i e  č. 171/ 2007/V zo zasadnutia MZ – MČ Bratislava – 
Lamač zo dňa 18. 10. 2007

výnimočnosť a sviatočnosť Veľkej noci. Podľa môj-
ho názoru sa ľudové zvyklosti, spojené s obdobím 
Veľkej noci a samotná Veľká noc, ako cirkevný svia-
tok, navzájom nevylučujú a nemusia súperiť. Treba 
zo všetkého čerpať to dobré a krásne.

V susednej Dúbravke poslanci zvýšili poplat-
ky za parkovanie. Čaká to aj lamačanov?

Je to nepopulárny krok, nech ho robí ktorákoľvek 
samospráva. Niektorých Lamačanov nepoteším, 
ale na základe odporúčania komisie financií, pod-
nikania a dopravy schválilo 8.11.2007 aj lamačské 
miestne zastupiteľstvo zvýšenie poplatku na sumu 
6 000 Sk ročne. Zmena sa však nedotkne starých, 
už uzavretých zmlúv, ktoré až do konca dohodnutej 
doby nájmu ustanovujú pôvodnú výšku nájomného. 
Asi si budeme musieť zvyknúť na to, že samosprávy 
budú aj v budúcnosti parkovanie využívať na získa-
nie príjmov do obecného rozpočtu, z ktorého sú 
uspokojované ďalšie dôležité potreby obce a jej 
obyvateľov.

Blíži sa koniec roka, mestská časť musela 
šetriť. Viete už ako to bude s lamačskou ka-
sou vyzerať na budúci rok, ako budú nasta-
vené priority?

Presné čísla pre rok 2008 ešte nie sú známe, 
pretože sú závislé od schválenia rozpočtu v miest-
nom zastupiteľstve, ktoré o tom ešte nerozhodlo. 
Zatiaľ ani nemohlo, pretože čaká na určenie výšky 
významnej časti príjmov, ktoré Lamaču vydelí, pod-
ľa svojho uváženia, bratislavské mestské zastupiteľ-
stvo, ako podiel na daniach z príjmov a z nehnuteľ-
ností. V minulých rokoch bol v tom prístup mesta tak-
povediac macošský, tento rok všetci naši miestni 
poslanci bojujú o podiel pre Lamač na úrovni 54 % 
a do budúcnosti sa budeme snažiť aj o zmenu kon-
cepcie prerozdeľovania peňazí a správy majetku. 
Z priorít, ktoré by si mohli Lamačania všimnúť, v roku 
2008 bude pravdepodobne realizované vybudova-
nie klientskeho centra v budove bývalej pobočky 
VÚB, ktoré by malo svojím umiestnením aj organizá-
ciou uľahčiť občanom vybavovanie úradných vecí, 
mohol by to byť rozvoj trhoviska na Malokarpatskom 
námestí, vybudovanie zberného dvora, skvalitnenie 
opatrovateľských služieb pre našich seniorov. Je 
toho viac, čo by sme chceli urobiť, financie sú však 
limitujúce. Okrem šetrenia a vybojovania náležitého 
podielu na daniach od mesta, sa Lamač snaží tiež 
získať pre svoje projekty prostriedky z eurofondov.

Vieme, že pri Lamači o niekoľko rokov vy-
rastie The Port, alebo Lamačská brána. 
Aké sú ďalšie významné stavebné projekty, 
ktoré sa u nás budú realizovať a v akom sú 
štádiu?

Rozsahom výstavby plánovanej investorom je 
zaujímavá lokalita Staré záhrady v priestore pri 
obchodnom dome Lamač, v smere na Záhorskú 
Bystricu. Mal by tam vyrásť komplex polyfunkčných 
objektov, určených na bývanie, služby, obchody, 
údajne aj s kongresovým centrom a hotelom, pri-
čom by mala byť zachovaná aj zelená zóna pozdĺž 
Lamačského potoka. Vizualizácie vyzerali skutoč-
ne zaujímavo a lokalita by mohla zlepšiť ponuku 
služieb pre našich občanov. Ale existujú aj ďalšie, 
menšie projekty, ktoré by mohli Lamačanov zaujať. 
Napríklad, miestnym zastupiteľstvom odsúhlasený 
predaj budovy smutne známeho a chátrajúceho 
Satelitu súkromnej firme, ktorá plánuje jeho demo-
lovanie. V polyfunkčnom objekte, ktorý by mal vy-
rásť na mieste Satelitu, by mali byť prevádzkované 
ordinácie, sauny, wellness zariadenia. Čaká sa už 
len na súhlas bratislavského magistrátu - snáď sa 
ho dočkáme.
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Mapovanie zaujímavostí Slovenska

Kultúrna komisia Miestneho úradu v La-
mači, popri množstve iných aktivít, vie si 

zariadiť čas i financie tak, aby niekoľkokrát 
do roka usporiadala autobusové zájazdy pre 
miestnych seniorov. 

Z iných rokov už majú dobré skú-
senosti, a tak sa treba po každom 
vyvesení letáčika, ponáhľať na úrad 
a prihlásiť sa. Dôchodcovia si uvedo-
mujú, že poplatok 50 korún je oproti 
skutočným nákladom len symbolic-
ký. So zájazdom kultúrnej komisie, 
pod vedením jej predsedníčky Mgr. 
Marty Janyškovej, sa takto dostanú 
na miesta, kde možno nikdy neboli, 
alebo veľmi, veľmi dávno. Zájazdy boli 
zostavené tak, že jednoducho nemož-
no porovnávať zážitky z hvezdárne 
v Hlohovci a hradu Červený kameň, 
či Trdlofestu v Skalici so zámkom vo 
Sv. Antone a prehliadkou krásnej Ban-
skej Štiavnice. A s ničím neporovna-

teľné sú cesty za zdravím do liečivých kúpeľov vo 
Veľkom Mederi a maďarskom Mosonmagyarovári. 
Na týchto cestách je najúžasnejšie to, že ich cieľ si 
vyberajú seniori a úrad im vychádza v ústrety.

   (red)



Školáci vystavovali tekvice, najväčšia mala až 70 kilogramov

Vážení priatelia,
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Začiatkom novembra sa 
v bytoch skôr zapaľujú 

svetlá. Stmieva sa už v pod-
večer a v prítmí sa v mysliach 
ľudí prebúdzajú fantastické 
myšlienky. A nielen príjem-
né. 

Vo väčšine z nás tma vzbudzuje 
strach. Asi z tohoto dôvodu kedysi 
dávno začali naši predkovia vyrá-
bať z tekvíc  „svetlonosov“. U nás 
si začiatkom novembra spomína-
me na všetkých, ktorí už nie sú 
medzi nami.  V Amerike začína 

sviatok strašidiel na-
zývaný i Halloween. 
V našej škole sme si 
obdobie svetlonosov 
pripomenuli súťažou 
o najzaujímavejšiu 
tekvicu. Na samotnú 
súťaž sa žiaci školy 
pripravovali tým, že 
si v jesennom duchu 
vyrábali vyrezávané 
tekvice. Pred sú-
ťažným dňom bola 
v Triede pána učiteľa 
pripravená výstavka 
z umeleckých dielok, 
ktoré vyrobili rúčky 

žiakov všetkých 
vekových kate-
górií – od ma-
lých škôlkárov 
až po ôsmakov. 
V každej  tekvič-
ke svietilo počas 
celých štyroch 
dní výstavky sve-
tielko, ako sym-
bol malej dušič-
ky. Návštevníci, 
ale aj “domáci,”  
mali možnosť sa 
pokochať nád-
hernými výtvor-
mi lamačských 
detí.  Fotografia 

najväčšej tekvice, vážiacej 
cez 70 kg, ktorú priniesol 
Patrik Bučič, sa ocitla aj 
v jednom denníku. Táto akcia 
sa už tretí rok stretla s mimo-
riadnym úspechom a každý, 
kto priniesol svoje dielo, bol 
ocenený.  

 Blanka Veselá
Ako vidieť smetiská možno nájsť všade, náš La-

mač nevynímajúc. Výhliadka na západnú časť Bra-
tislavy je tak doplnená ,,výhliadkou“ na kopy špiny 
a haraburdia. Musí to byť a naozaj tomu nie je mož-
né zabrániť?

Igor Masár

Miestna knižnica
Miestna knižnica Lamač 
(sídli v budove Základnej školy)
Malokarpatské námestie 1
tel: 02/64 789 737
Zodpovedné pracovníčky:  
Milada Janžová, Iveta Gregušová

Výpožičné hodiny
Pondelok  10:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Utorok   08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Štvrtok   08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok   10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Jubilanti v mesiaci 
október 2007

Jubilanti v mesiaci 
november 2007

Srdečne blahoželáme!

92 rokov Kleskeňová Irena
90 rokov Víteková Margita
85 rokov Bražinová Margita  
 Bitušíková Anna   
 Kralovičová Amália  
 Mitošinka Vojtech  
 Tašká Albína
 Lipovská Judita
  Blažej Ján
80 rokov Kralovič Ignác
 Koprdová Mária   
 Kralovičová Alžbeta
  Jordánová Mária
  Májik František   
 Kovačičová Otília
75 rokov Havlík Oskar

94 rokov  Ševčík Martin
 Hlubík Ľudovít
93 rokov  Matejka Jozef
92 rokov Bíla Ružena
91 rokov Ďurček Štefan
90 rokov Bartko Ondrej
85 rokov Sudovský Imrich
 Ranincová Anna
 Paučula Martin
 Janečková Alžbeta
 Lavrincsiková Antónia
80 rokov Škripeňová Edita
 Dzúriková Katarína
75 rokov Latko Milan
 Kováč František 
 Vráblová Erika
 Blažejová Mária
 Theimerová Margita  
 Struhár Štefan
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O autách, novom autosalóne v Lamači, 
sme sa pozhovárali so spolumajiteľkou 

spoločnosti Valušek Auto Italy s.r.o. Klau-
diou Valuškovou. 

Stálo vás veľa námahy postaviť nový stá-
nok v Lamači?

Ako v každej firme si to vyžaduje veľa driny. Toto 
je naša tretia firma. Najväčšou zodpovednosťou je 
všetko splatiť a ukázať klientom ochotu, aby oni 
uznali nás a my ich. Záleží na tom, aké ceny a služ-
by ponúkneme.

Otvorili ste 11.10. 2007. Má tento dátum 
pre vás nejaký význam?

Je to náhoda. O jednej hodine popoludní sme 
dostali platné kolaudačné rozhodnutie a na základe 
neho sme mohli otvoriť.

Koľko trvalo postaviť tento salón?
Desať mesiacov sme stavali a môžem povedať, 

že príprava bola dlhšia ako realizácia.

Prečo ste si vybrali pozemok práve v La-
mači?

Sieťovanie, ktoré robím na Slovensku, je založe-
né na princípe čo najbližšie ku klientovi.  Dúbravka 
a Lamač je veľmi blízko a veľa služieb musí na seba 
naväzovať, takže možno sa raz aj spojíme.

Koľký salón je to v poradí?
Štvrtý. Jeden máme v Holíči, druhý v Ružomber-

ku a ďalšie dva v Dúbravke a Lamači.

Čo ponúkate v novom salóne?
Našim zákazníkom ponúkame autá značky Alfa 

Romeo, Fiat, ojazdené autá, ale aj kompletný servis 
pre ťažký servis pre značky Škoda a Volkswagen, to 
znamená lakovňu a karosárske dielne.

Predávate viacero značiek, ktorá je najlepšia?
Najbližšia nie je žiadna, všetky sú mi srdcu blíz-

ke, záleží s akým autom automobilka vyjde. Ak 
vyjde s dobrým modelom, tak má boom, potom ho 
však prežije iná značka. A na tom som postavila 

celú filozofiu, lebo si myslím, že ľudia sa rozhodujú 
medzi viacerými faktormi. Cena, domáca značka, 
možnosť využitia pre živnosť, rodinu, možnosť pre-
zentácie, to znamená , že toto všetko by malo tých 
mojich päť značiek zastupovať. Každá je stanovená 
pre určitú skupinu ľudí.

Na akom aute jazdíte?
Jazdím na značke, ktorá vydala nový model 

a prezentujem ho. Nemám k žiadnemu autu srdco-
vý vzťah, ani k výbave, potrebujem sa dostať odtiaľ 
- tam a bezpečne. Som absolútne zlý technický typ, 
som len manažér.

Aký model by ste teraz najviac doporučova-
li svojim zákazníkom?

Farbu a výbavu. (smiech)

Firmu ste rozbiehali spoločne s manželom. 
Potom, ako ste ho stratili, museli ste sa 

prebíjať sama. Manžel by z vás mal určite 
veľkú radosť...

Ale však bez neho to nedokážem. On ma dozoru-
je. Bol to jeho sen a ja ho plním.

Stále nie je príliš frekventované, že na čele 
úspešného podniku stojí žena. Poradíte 
tým ostatným, čo je kľúčom k úspechu?

Aby vám verili zamestnanci. A to je veľmi nároč-
né. Ak máte nejaký cieľ a chcete ho dosiahnuť, 
musia vám vaši zamestnanci veriť, nemôžete ich 
k tomu donútiť, musia ísť dobrovoľne, bez nich to 
nedokážete. Ja sama môžem mať idey akékoľvek, 
ale bez nich to nedokážem. To znamená, že vám 
musia veriť a oni mi veria.

Ako sa vám vychádza s miestnym úradom 
v Lamači?

Starostkou je konečne žena, takže vďaka, som 
spokojná. 

Úspech dosiahnete, ak vám veria zamestnaci

Nový autosalón pri lamačskom viadukte

Začiatkom októbra predajca automobilov 
- Auto Valušek Italy, s.r.o. otvoril u nás 

jeden zo svojich ďalších salónov na území 
Slovenska. Spolumajiteľka a konateľka spo-
ločnosti Klaudia Valušková pripravila pre 
hostí pestrý program.

Nové centrum, ktoré sa nachádza neďaleko že-
lezničnej stanice v Lamači, otvorila firma 11. ok-
tóbra. Pozvaní boli vzácni hostia, nechýbala naša 
pani starostka Oľga Keltošová. V podvečerných 

hodinách si v novom stánku pozreli pekný kultúr-
ny program, ktorým sprevádzal známy moderátor 
TV Markíza Štefan Dvorský. Zahájili ho mažoretky 
a o zábavu sa ďalej staral súbor Alkana, ktorý si 
publikum získal vystúpeniami so známeho muzikálu 
Pomáda. Potom už nasledovali príhovory, ako prvá 
zapriala veľa úspechov naša pani starostka. Po nej 
nasledovali šéfovia Alfa Romeo, Fiatu a samozrej-
me pani Valušková, ktorá si zaspomínala na svojho 
nebohého manžela, ktorý firmu rozbiehal, no neča-
kane ju opustil a ona musela pokračovať v biznise 

bez neho. Pred prítomnými sa však vyznala, že 
napriek manželovej neprítomnosti vie, že jej zhora 
pomáha a radí. Autosalón potom vysvätil dôstojný 
pán Anton Solčiansky z fary zo Záhorskej Bystrice. 
Na návštevníkov už čakalo pohostenie. Tí čo mali 
záujem si zas mohli prezrieť všetky priestory vráta-
ne dielní.

Spoločnosť Valušek Auto Italy chce zákazníkov 
osloviť talianskymi autami značiek Alfa Romeo 
a Fiat, no ponúka aj ojazdené vozidlá rôznych zna-
čiek vo svojom bazáre.            (mc)
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Mikulášske tradície, ich pôvod a zvyky v Lamači v minulosti a dnes

Poradenstvo o zamestnávaní  zdravotne postihnutých ľudí

Človek odnepamäti túžil po prekvape-
niach, hlavne tých príjemných a tých, kto-

ré mali v sebe aj kúsok pekného s prísľubom 
tajomného. Začiatok zimy prinášal mnoho 
obyčajov a mal aj svoju postupnosť, ktorá 
vyvrcholila Vianocami.

Na začiatku decembra, hneď po sviatku sv. Barbory 
(4. 12.), na ktorý dievčence lámali konáriky čerešne a 
polievali vodou, ktorú nabrali do úst, aby sa dozvedeli, 
či sa do roka vydajú, ak na Vianoce rozkvitne, prichá-
dzal deň svätého Mikuláša. Tradícia tohoto sviatku je 
známa od stredoveku, keď sa väčšinou konala v mes-
tách. Až pred 250 rokmi sa preniesla i na vidiek. Svätý 
Mikuláš sa narodil v Patare okolo roku 270, ako uvá-
dzajú pramene. Stal sa biskupom, a pre svoje časté 
dobré skutky, aj obľúbeným patrónom mnohých, ktorí 
hľadali u neho pomoc. Legenda hovorí, že v noci tajne 
v preoblečení chodil po meste Myra, kde sídlilo jeho 
biskupstvo a počúval, čo ľud hovorí. Raz na svojej vy-
chádzke počul ako sa sťažujú tri sestry, že nemajú na 
veno a aký bude ich život smutný. Tajne im vložil do ob-
loka peniaze na veno a odišiel. Po smrti bol vyhlásený 
za svätého za mnohé dobré skutky. Na pamiatku tohoto 
činu sa v stredoveku vžil zvyk dávať do okna ponožky 
alebo topánky, do ktorých mal svätý Mikuláš vkladať 
darčeky. Takýto zvyk sa ustálil aj v Lamači. V minulosti 
darčeky roznášala trojica, ktorá zároveň fungovala ako 
výchovný prostriedok. Tvorili ju svätý Mikuláš, na jed-
nej strane s čertom a na druhej s anjelom. Túto trojicu 
väčšinou tvorili mladí ľudia, nie dospelí, ako sa to vžilo 
v neskorších dobách. Vstúpili do príbytku, kde boli deti 

a začali vyratúvať všetky hriechy, ktoré deti za posled-
ný rok porobili. Táto návšteva mala predovšetkým po-
strašiť neposlušné deti. Neraz ich aj poriadne vydesila 
a metlou im čert, strašidelne rachotiaci reťazami, aj 
dajakú na zadok pridal. Odmena po prísľuboch detí, 
že už budú dobré, bola sladká. Pre dnešné deti ne-
veľmi atraktívna. Boli to jabĺčka, orechy, ba aj dajaká 
sladkosť. Nebývalo toho veľa, ale bola to vítaná dobro-
ta. Či sa u Mikuláša dobre osvedčili, sa deti dozvedeli 
aj z toho, že do topánok, ktoré dali do obloka alebo 
pred dvere, dostali dobroty alebo zemiak, cibuľu či 
uhlie. Pri takomto náleze bolo ráno v rodine, kde mali 
malého nespratníka, plaču! V súčasnosti sa Mikuláš-
ska tradícia stala súčasťou predvianočných osláv. 
V Lamači sú to zvyčajne akcie poriadané kultúrnou ko-
misiou s pekným programom. Na mnohých miestach 
programy s atraktívnymi darčekmi zatlačili do pozadia 
pravý zmysel Mikuláša. Vytratil sa obsah. Nezištná po-
moc blížnemu, a tak trochu aj spytovanie svedomia, čo 
sme za rok už stihli urobiť. Zaujímavý bol aj odev trojice 
Mikulášskeho večera. Nesmela chýbať biela brada a 
vysoká čiapka. Čert mal oblečený starý vypelichaný 
kožuch a bol celý začiernený a strapatý. Anjel mal 
zvyčajne dlhú bielu košeľu a krásne krídla. Neraz sa 
v Lamači stalo, že takéto bytosti na seba narazili v jeho 
uličkách a neobišlo sa to vždy iba stretnutím, veru pri-
šli anjeli i o krídla a čert zašíval kožuch až do Vianoc. 
Napriek tomuto všetkému bol sviatok svätého Mikulá-
ša očakávaným a radostným stretnutím, ktoré prináša-
lo do rodín spolupatričnosť a radosť. 

Dr. Gabriela Škorvanková  

Zväz telesne postihnutej mládeže je ob-
čianskym združením, ktoré sa od roku 

1991 venuje práci so zdravotne postihnu-
tými mladými ľuďmi. Okrem organizovaní 
rôznych podujatí sa zaoberáme aj poraden-
stvom.                                             

Nakoľko sme v priamom kontakte so zdravotne po-
stihnutou mládežou, denne sa stretávame s probléma-
mi tejto skupiny ľudí.  Zdravotne postihnutí sú vo výbe-
re svojho zamestnania obmedzovaní svojím postihom 
a rovnako aj postojom zamestnávateľov, ktorí majú 
stále obavy zamestnávať zdravotne postihnutých. Po-
kiaľ potrebujú poradiť ohľadom svojho zamestnania, 
nemajú sa kam obrátiť pre spoľahlivé informácie.

Preto sme sa rozhodli uskutočniť projekt pod ná-
zvom „Poradensko-motivačná činnosť so zameraním 
na možnosti zamestnania pre osoby so zdravotným 
postihnutím“, ktorý je podporený v rámci JPD cieľ 3 
spolufinancovaného z ESF. 

Cieĺom tohto projektu je dosiahnuť zvýšenie zamest-
nanosti zdravotne postihnutých ľudí v Bratislavskom 
samosprávnom kraji pomocou  poradenstva. Chceme 
podporiť snahu zdravotne postihnutých zamestnať sa 
a informovať ich o možnostiach využitia príspevkov 
z Úradu práce. 

Bezplatné poradenstvo poskytujeme všetkým zá-
ujemcom v rámci Bratislavy a okolia (Bratislavský sa-
mosprávny kraj). Je určené najmä nezamestnaným 

zdravotne postihnutým (evidovaným aj neevidovaným 
na Úradoch práce). Zameriava sa predovšetkým na 
tých, ktorí majú záujem nájsť si vhodné pracovné 
miesto, dozvedieť sa, ako sa zamestnať, ako samo-
statne zárobkovo činná osoba (SZČO), prípadne ako 
vytvoriť pracovné miesto u  zamestnávateľa, chránené 
pracovisko alebo chránenú dielňu. Rovnako môžu po-
žiadať o poradenstvo záujemcovia o zriadenie chráne-
ného pracoviska alebo chránenej dielne. 

Naši vyškolení poradcovia vysvetlia záujemcom ako 
sa uchádzať o zamestnanie, aké kroky podniknúť na 
to, aby bolo ľahšie získať zamestnanie. 

V priebehu tohto poradenstva by sme radi analyzo-
vali potreby zdravotne postihnutých ľudí a následne  
poukázali Ministerstvu práce a sociálnych vecí na ne-
dostatky slovenskej legislatívy zameranej na zamest-
návanie zdravotne postihnutých. 

Projekt prebieha od augusta 2007 do októbra 2008.
Pokiaľ vás zaujímajú informácie o tom, ako sa uchá-

dzať o zamestnanie, ako sa zamestnať ako samostatne 
zárobkovo činná osoba, ako zriadiť chránenú dielnu 
alebo chránené pracovisko, prípadne iné informácie, 
ozvite sa nám a my Vám radi bezplatne poradíme.

Ďalšie informácie Vám poskytneme na adrese:
Republikové centrum - Zväz telesne postihnutej 
mládeže, Račianska 66, 831 02 Bratislava
tel./fax: 02/5244471
e-mail: ima-ztpm@changenet.sk, www.ztpm.sk

Jednota dôchodcov Slovenska organizuje 
pre svojich členov každoročne Celoslo-

venský turistický zraz a športové hry pre se-
niorov. 

V tomto roku sa X. športové hry pre seniorov 
konali v dňoch 23. – 25. augusta vo Vinárskom 
učilišti v Modre. Súťaže prebiehali v týchto špor-
tových disciplínach: stolný tenis, streľba zo vzdu-
chovky, hod kriketovou loptičkou, hod valčekom 
na cesto, chôdza na 1 km, turistická trasa na 3 km 
a 5 km. Za Miestnu organizáciu Jednoty dôchod-
cov Lamač sa Celoslovenského zrazu a športo-
vých hier zúčastnila naša členka pani Benčičová, 
ktorá získala medailu a diplom za 1. miesto v stol-
nom tenise a 3. miesto v chôdzi na 1 km.

               
Výbor MO JDS Lamač

Zimná súťaž

Úspešná seniorka

Miestny úrad nadväzuje na letnú súťaž 
v skrášľovaní nášho okolia a vypisuje 

súťaž aj na zimu a krásny vianočný čas, ten-
toraz pre rodinné domy. 

Prví traja výhercovia budú odmenení. Za prvé 
miesto sumou 3 000 Sk, druhé miesto 2000 Sk 
a za tretie miesto sumou 1 000 Sk. Už teraz sa 
tešíme na vianočne vyzdobené záhradky a bal-
kóny a prajeme príjemné zdobenie!
                                                                          (red)

Ú

Dňa 9. novembra 2007
by sa bol môj ocko,

Janko KONEČNÝ
dožil 75. rokov.

Ďakujem všetkým, ktorí
mu venujú tichú spomienku!

UU

UU
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30. 11.  Kráska v nesnázích
 ČR - MN 15, 110 minút, tragikomédia od režiséra Jana Hřebejka.
  18.00 hod. / Vstupné: 55,- Sk

DECEMBER 2007
1. 12. Škaredé káčatko a ja
 Dánsko, Fr., Nem., VB  MP - český dabing, 95 minút
 Rodinná animovaná komédia  
  15.30 hod. / Vstupné: 60,- Sk

1. 12. Hviezdny prach
 USA - MP 12, český dabing, 127 minút
 Romantický fantasy príbeh s hvieznym obsadení..
  18.00 hod. / Vstupné: 55,- Sk

2. 12. Simpsonovci vo filme
 USA - MP - český dabing, 85 minút
 Po seriálovom úspechu, úspešný celovečerný film
  15.30 hod. / Vstupné: 60,- Sk

2. 12. Farebný závoj
 USA, Čína - MP 12, titulky, 120 minút
 Príbeh manželského trojuholníka v exotickej krajine.
  18.00 hod. / Vstupné: 50,- Sk

7. 12.  MR. Brooks
 USA - MN 15, titulky, 120 minút
 Thriller o mužovi, ktorý má všetko a predsa sa musí 
 skrývať.
  18.00 hod. / Vstupné: 60,- Sk

8. 12. Artur a Minimojovia                    
 USA, FR. MP - slov. dabing, 90 minút
 Rodinný film o tom, že i malý chlapec môže 
 vykonať veľké činy.
  15.30 hod. / Vstupné: 50,- Sk

8. 12. Obsluhoval som anglického kráľa
 ČR - MP 12, 120 minút
 Trpká komédia podľa románu Bohumila Hrabala.
  18.00 hod. / Vstupné: 60,- Sk

9. 12. Harry Potter a Fénixov rád
 USA - MP - slovenský dabing, 135 minút.
 Voľné pokračovanie príbehov čarodejníckeho učňa.
  15.30 hod. / Vstupné: 60,- Sk

9. 12.  Edith Piaf
 FR., VB., ČR - MN 15, tit., 140 minút
 Smutný príbeh nesmrteľnej osobnosti.
  18.00 hod. / Vstupné: 60, - Sk

14. 12. Tajnosti
 ČR., SR. - MP 12, 95 minút
 Príbeh úspešnej ženy s množstvom tajomstiev.
  18.00 hod. / Vstupné: 60,- Sk

15. 12.  Ratatouille - Dobrú chuť!
 USA - MP - slov. dabing, 110 minút
 Úspešná animovaná rodinná komédia.
  15.30 hod. / Vstupné: 65,- Sk

15. 12. Môj vodca: Skutočná udalosť o Adolfovi Hitlerovi!
 Nem. - MP 12 - titulky, 96 minút
 Komédia o človekovi , ktorý chcel zničiť celý svet.
  18.00 hod. / Vstupné: 60,- Sk

16. 12. Pasca na žraloka
 Honkong - MP - český dabing, 85 minút
 Animovaná rodinná komédia.
  15.30 hod. / Vstupné: 55,- Sk

16. 12. Kráľovstvo
 USA., VB., MN - 15, titulky, 109 minút
 Príbeh o nepriateľovi , ktorý sa nebijí zomrieť.
  18.00 hod. / Vstupné: 60, - Sk

21. 12. Super Bad
 USA - MN 15 - titulky, 114 minút
 Komediálny príbech dvoch dospievajúcich chlapcov.
  18.00 hod. / Vstupné: 60,- Sk

22.  12. Divoké vlny
 USA - MP - dabing, 88 minút
 Animovaná rodinná komédia.
  15.30 hod. / Vstupné: 60,- Sk

22. 12. Nabúchaná
 USA - MN 15 - titulky, 129 minút
 Komédia, v ktorej stačí jeden úlet a je po srande.
  18.00 hod. / Vstupné: 60,- Sk

23. 12.  Divoké vlny
                      15.30 hod. / Vstupné: 60, - Sk

23. 12. Démoni
                 SR - MP 12, 105 minút
                 Nový slovenský poviedkový film.
  18.00 hod. / Vstupné: 60,- Sk
28. 12. Unesený
 USA, J. Afrika - MN 15 - titulky, 120 minút
 Napínavý thriller s politickým podtextom.
  18.00 hod. / Vstupné: 60,- Sk
29. 12. Šarlotina pavučinka
 USA - MP - český dabing, 97 minút
 Príbeh malého prasiatka menom Wilbur.
  15.30 hod. / Vstupné: 50, -Sk

29. 12. Kráľovná Alžbeta: Zlatý vek
 USA - MP 12 - titulky, 114 minút
 Historická dráma o žene, ktorá sa postavila voči najmocnejšej  
 armáde sveta.
  18.00 hod. / Vstupné: 60,- Sk

30. 12.  Škaredé káčatko a ja
  15.30 hod. / Vstupné: 60,- Sk

30. 12. Shoot ´em up
 USA - MN 15 - titulky 86 minút
 Film plný čierneho humoru. 
        18.00 hod. / Vstupné: 60,- Sk
 
  

O znovuotvorení lamačského kina, pre-
mietaní, návštevnosti a vstupnom sme 

sa pozhovoráli s jeho prevádzkovateľom Eu-
genom Garayom.

Len nedávno ste v kine obnovili premieta-
nie, aká je návštevnosť? Majú ľudia záu-
jem?

Od 13.10. kino Lamač opäť premieta, a prvé pre-
mietania mi naznačujú, že Lamačania o kino záujem 
majú. Samozrejme v prvom období tu ide hlavne o
informovanosť. Za tým účelom sa rozdalo asi 1000 
programových letáčikov, jednak do schránok a jed-
nak po školách. Okrem toho sa program objavuje 
v 3 denníkoch ako aj na internete.

Je premietanie podmienene počtom preda-
ných lístkov, alebo film pustite aj keď sa na 
neho príde pozrieť len hŕstka záujemcov?

Som toho názoru, že keď prídu aj dvaja, hrať by 
sa malo, lebo keď ich pošlem domov, druhýkrát už 
budú hľadať také kino, kde sa premieta pravidelne.

V akých dňoch a hodinách premietate?
Hrací profil je zameraný na záver týždňa: piatok 

o 18.00 hod., sobota a nedeľa o 15.30 hod. a 
18.00 hod.

Platí pre všetkých jednotne vstupne, alebo 
poskytujete aj zľavy, dôchodcom, alebo de-
ťom?

Vzhľadom na výšku vstupného od 50.- Sk do 69.- Sk

je vstupné jednotné a bez špeciálnych zliav. Avšak 
som si istý, že takéto vstupné je akceptovateľné.

Aký film by ste Lamačanom odporúčali 
vidieť?

Ja som zástancom príjemných rodinných komé-
dií. Aj programová skladba je podriadená rodinným 
filmom, ale mojou snahou je aj určitá žánrová pes-
trosť. Preto aj touto cestou chcem pozvať Lamača-
nov do svojho kina /po prerábke snímačov zvuku, 
ešte pred prvým premietaním/ sa primerane k pod-
mienkam  zlepšil aj zvuk v kine a mojou snahou je i 
to, aby prichádzali do čistých priestorov a príjemne 
relaxovali ,či už po škole alebo po práci.

Blanka Veselá

Premietame, aj keby príšli len dvaja

Kino Lamač, Bratislava / web stránka: kina.biznisweb.sk
Program kina na mesiac november  a december 2007
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Žime zdravo!

Pod týmto názvom miestny úrad oddelenie 
školstva, kultúry a sociálnych vecí pripra-

vilo pre všetkých občanov Lamača celodennú 
akciu prebiehajúcu na viacerých miestach na-
šej mestskej časti. Zameraná bola na preven-
ciu proti drogám, predchádzaniu negatívnych 
vplyvov spoločnosti, ktoré majú dopad na deti 
a mládež, osvetu zdravého spôsobu života 
a sociálne poradenstvo.

Na základnej škole boli pre žiakov prednášky na 
uvedené témy, deti materských škôl do problema-
tiky veľmi citlivo a vysoko fundovane formou diva-
delného predstavenia uviedla  pani Zemanová.  Na-
plánované maľovanie na námestí sa pre nepriazeň 
počasia presťahovalo do vestibulu kina Lamač. 
Deťúrence maľovali ostošesť. Svoje dielka popri-
pínali na pripravené nástenky. Obsah prednášok 
Dr. G. Škorvankovej a Dr. B. Kucharovej Vám priblížia  
priložené rozhovory.  Odpovede Dr. G. Škorvanková 
Úlohy štátnej správy pri zabezpečovaní drogo-
vej prevencie smerom k občanovi.  

Najbližšie k občanovi sú vždy miestne a mestské úra-
dy. Musíme však konštatovať, že v oblasti drogovej pre-
vencie sa stretávajú viac s následkami, ako so záujmom 
občana o prevenciu. Trend drogových závislostí sa 
v posledných piatich rokoch pomaly ustálil na európskej 
úrovni, čím nemyslím ironizovanie alebo sarkazmus, ale 
realitu. Omnoho väčším problémom na Slovensku je al-
koholizmus, takmer ako národný šport. V oblasti závis-
lostí je potrebná široká spolupráca Mestského Úradu, 
Miestneho úradu a iných inštitúcií a ustanovizní, ako sú 
školy, občianske združenia, streetworkeri a i.. V nema-
lej miere ide aj o vytváranie možností na trávenie voľ-
ného času v danom regióne. Dôležitá je aj spolupráca 
s políciou, nie ako represia, ale ako prevencia. Vytvára-
nie bezpečného prostredia a zdravého životného štýlu 
vyžaduje celospoločenskú atmosféru, ktorú v súčasnej 
napätej situácii len ťažko možno vytvoriť.     
Aké máte skúsenosti so záujmom verejnos-
ti o tieto akcie a s ich organizovaním na túto 
tému?

Najúčinnejší prostriedok je skôr konkrétna po-
moc. Akcie s tematikou drogovej prevencie sa 
stretávajú s reakciami odmietania - mňa sa to ne-
týka, s ľahostajnosťou - aj tak sa nič nezmení, 
a so záujmom ako tento problém riešiť. Žiaľ, to 
posledné tvorí len asi 15 % celkového záujmu. Prvá sku-
pina je zaskočená ak sa v rodine problém objaví, druhá 

očakáva, že za ňu niekto problém vyrieši a len tá tretia 
vyhľadá adekvátnu pomoc. Skúsenosť nás poučila, že 
akcie prevencie voči drogám a závislostiam vôbec, sú 
úspešnejšie, ak sú spojené s niečím iným. Samostatné 
sú menej úspešné. 
Čo si myslíte o informovanosti občanov v tejto 
oblasti a o konkrétnej situácii v nej?

Dnes už ťažko hovoriť o neinformovanosti. Takmer 
každý z nás sa stretol s týmto problémom v médiách, 
v rodine , vo svojom okolí. Pred 26 rokmi otriasla La-
mačom správa o 14 ročnom dievčati, ktoré zomrelo 
predávkovaním. Dnes sme ochotní tolerovať tzv. mäkké 
drogy. O týchto témach vie občan dosť, ale pokiaľ sa 
ho to priamo nedotýka, vyhýba sa im. Ak potrebuje po-
moc, má tendenciu  vyhľadávať ju skôr v oblasti zdravot-
níctva, polície a sociálnej oblasti, ako v oblasti drogovej 
prevencie, na ktorú je už i tak neskoro. Lamač nie je 
v tomto smere výnimkou. Stretávame sa s konkrétnymi 
prípadmi. Tým, že sme malé sídlisko, poznáme aj “bo-
jovníkov“ na tomto poli. Niektorí svoj boj úspešne vybo-
jovali, iným sa to nepodarilo, tak ako všade inde. Mne 
osobne tu chýbajú streetworkeri, priestor pre trávenie 
voľného času mimo krčiem a rôznych zákutí.

Odpovedala Dr. B. Kucharová 
Úlohy štátnej správy pri zabezpečovaní drogo-
vej prevencie smerom k občanovi.

Aktuálne európske koncepcie prevencie závislostí  
vnímajú ako prioritu práce v oblasti redukcie požiadav-
ky po droge predovšetkým regionálne pôsobenie na 
úrovní komunít (miestna štátna správa a samospráva). 
Dôvodom je to, že inštitúcie tohto druhu majú bližšie 
k občanom a ich potrebám. Omnoho lepšie poznajú 
reálnu drogovú situáciu vo svojom priestore. 
Aké máte skúsenosti so záujmom verejnos-
ti o tieto akcie a s ich organizovaním na túto 
tému?

Akcie zamerané na osvetu v oblasti prevencie závis-
lostí  na úrovni komunity sú zatiaľ na Slovensku málo 
časté. Mnohokrát sa stretajú s nedôverou a nezáujmom 
občanov. Sú sprevádzané i pocitom strachu, že ako 
návštevník budem označený ako človek s problémom 
závislosti, či už ja sám alebo ako rodinný príslušník. 
Čo si myslíte o informovanosti občanov v tejto 
oblasti a o konkrétnej situácii v nej?

Informácií o tejto oblasti je mnoho, žiaľ veľa z nich 
je skreslených pozitívne či negatívne. Problematika zá-
vislostí je spojená s radom mýtov, ktorých búranie je 
úlohou profesionálov - praktických expertov.

Zhovárali sa: M. Mrázová, B. Veselá

Mládež v akcii - Incluzion

Začiatkom augusta 2007 sa v Jasenskej 
doline, v prekrásnom prostredí na cha-

te „Nezábudka“, uskutočnilo pre chlapcov 
z Lamača medzinárodné podujatie „Mládež 
v akcii - Incluzion“ za účasti štyroch krajín 
z EU za podpory mládežníckej organizácie 
IUVENTA, Búdková ul, Bratislava.

Tematicky bolo stretnutie zamerané na oblasť 
sociálnej inklúzie a rôznorodostí mladých ľudí v Eu-
rópe. Cieľom bolo hlavne uvedomiť si dôležitosť 
športu a hier v živote detí a mládeže. Našich zahra-
ničných kamarátov veľmi očarila príroda, štedrosť 
a ochota chlapcov z Lamača. Všetky zahraničné 
skupiny, napriek jazykovej bariére, mali chuť zapá-
jať sa do súťaží, učiť sa nové slová a hry. Všetci 
boli tolerantní a otvorení všetkému novému. Projekt 
splnil svoj účel, zbúral určité bariéry a dal chlap-
com nové skúsenosti. Naučili sa chápať, že každý 
je iný, ale šport a komunikácia všetko spojí.

4 krajiny: TJ LAMAČ
  SK PÍSEK
  MTE MOSONMAGYAROVÁR
  FC ANGERN

organizátor Mario Orth

V utorok 9. októbra o 16. hodine bolo v na-
šej jedálni slnečno. Zapĺňala sa obyvateľ-

mi nášho Penziónu, ktorí sa tešili návšteve 
moderátora TV Markíza Patrika Hermana. 
Práve on bol hosťom tohto októbrového 
,,posedenia pri čaji“ spolu s kúzelníkom 
Talostanom.

Štyri roztancované štrnásťročné dievčatá tanečné-
ho súboru Latiniko, ktorý pracuje pod vedením Mo-
niky Valuchovej, sa prezentovalo latinskoamerickými 
tancami, počas prestávok besedy so sympatickým 
a charizmatickým 33 – ročným úspešným moderá-
torom a jeho kamarátom, profesionálnym kúzelníkom 
Jozefom Talostanom. 

O trapasoch, ktoré prežívajú, o vtipných i hu-
morných príhodách zo školopovinného i z vyso-
koškolského obdobia, si navzájom poohovárali 
svoje curiculum vitae obidvaja hostia. Veselé i váž-
ne otázky ohľadne výroby relácie ,, Lampáreň“ ne-
brali konca. Nakoniec kúzelník Talostan predvie-
dol kúzla so špagátom aj s kartami spolu so svojim 
,,asistentom Hermanom“. O veselú náladu, potlesk 
a smiech nebola núdza.

Posedenie pri čaji bolo dlhšie, ako inokedy. Ale ur-
čite nik neľutoval. Jedine za čím sa dalo smútiť, bol 
čas, ktorý pri takýchto hosťoch uteká až príliš rýchlo.

Tak, ale teraz sa tešíme už na ďalšie ,, stretnutie pri 
čaji“. Začiatkom novembra by k nám na rande mal za-
vítať moderátor relácie ,,Reflex“ Pavol Bruchala a čle-
nom ..., ale to je už prekvapenie a o tom až nabudúce. 
Už teraz sa tešíme. Na november.

Lampáreň, alebo možno príde 
i kúzelník Herman versus 
Talostan a možno i Latiniko
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maloobchod • veľkoobchod
široký sortiment • európski výrobcovia

OBKLADY • DLAŽBY  
SANITA

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

zľavy
na celý sortiment     

na vybraný sortiment až do

platí do 31.12.2007
po predložení tohoto inzerátu

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

35%   

Pedikúra - Manikúra

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012

RIADKOVÁ INZERCIA 11/2007
PREDÁM NOVOSTAVBU 3-IZBOVÝ RODINNÝ 
DOM 96 M2 ÚŽITKOVÁ PLOCHA NA ZÁHORÍ  
- BORSKÝ SVÄTÝ JUR 50 KM OD BRATISLA-
VY NA 7 Á POZEMKU, VŠETKY IS, VLASTNÁ 

STUDŇA CENA 3,1 MIL. SK, ALEBO VYMENÍM 
ZA 3-4 IZBOVÝ BYT V BRATISLAVA IV.  

TEL: 0908 729 365

Kúpim 2-izbový byt v Lamači. 
0905 739 635

Upratovacia fi rma hľadá pre objekt TESCO – 
Lamač upratovacích pracovníkov 

(ženy a mužov) na HPP alebo VPP, pracovný 
čas je 12 hodín denná alebo nočná smena.
0903 791 505  volať od 09,0 – 19,00 hod.

REZANIE A BÚRANIE PANELU 
0908 459 155 – KOSENIE

FIRMA PALANG VYKONÁVAM MALIARSKE 
A NATIERAČSKÉ PRÁCE, STIERKY A FASÁDY. 

0905 257 454

FIRMA KOS – PLASTOVÉ OKNÁ
TEL. 0905 541 782; rastislavkos@chello.sk

Darujem mačiatka. Tel : 0903 795 540

Chceš byť 
futbalistom...

FK Lamač pozýva do svojich radov 
chlapcov narodených 1992 až 1999, 

ktorí sa chcú stať futbalistami.

Máš možnosť sa príhlásiť od pondelka 
do piatka v čase od 16,00 hod.

Informácie: - tel:
p. Priner - 0905 236 808
 p. Orth - 0905 783 061


