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Slovo k èitate¾om
K mladej generácii, ktorá po vo¾bách v roku 2002 získa−
la poslanecký mandát v miestnom zastupite¾stve MÈ BA−
Lamaè patria Mgr. Ing. Radoslav Olekšák a JUDr. Júlia
Ondrišová. Symbolizujú vô¾u obèanov Lamaèa zapoji do
ivota miestnej samosprávy ¾udí s otvoreným myslením
a odborným vzdelaním, ktoré môu vyui na jej ïalší roz−
voj, riešenie problémov alebo ako monos zaèleni nové
postupy do jej štruktúr. Redakciu Lamaèana zaujímalo, ako
vidia svoje pôsobenie v komunálnej politike a aké ciele chcú
realizova poèas tohto volebného obdobia.
Aké sú vaše prvé dojmy z poslaneckej práce?
J. Ondrišová: V komunálnych vo¾bách som kandidovala po
prvýkrát, no i napriek tomu som si nerobila iadne ilúzie o
tom, e by táto mravèia práca bola jednoduchá a nevznikali
pri nej problémy najrôznejšieho druhu. U poèas štúdia som
sa zaujímala o problémy ¾udí okolo mòa a o veci verejné
a keïe si myslím, e mám aj dostatok energie, zaujala ma
monos aktívne pomáha našej mestskej èasti. Myslím si, e
novozvolené zastupite¾stvo je dobrým tímom odborníkov
z rôznych oblastí ivota a naša práca v súèinnosti so staros−
tom a pracovníkmi úradu sa mi javí ako produktívna a kon−
štruktívna. Z toho vyplýva, e moje prvé dojmy môem hod−
noti pozitívne. R. Olekšák: Moje prvé dojmy sú ve¾mi dobré,
i keï pre mòa je rozhodujúce, aby dobrý pocit z práce mali
predovšetkým Lamaèania. Hoci som najmladším poslancom,
nepociujem iadnu formu „vekovej diskriminácie“, práve
naopak, spolu s mojimi kolegami vytvárame na zastupite¾−
stve i v príslušných komisiách konštruktívnu atmosféru pre
rozhodovanie. To mi dáva nádej, e zodpovedným prístu−
pom budeme spoloène napåòa náš program.
Aké sú vaše doterajšie skúsenosti v komunálnej poli−
tike? J. Ondrišová: Ako som u uviedla, v komunálnej poli−
tike som nováèikom. R. Olekšák: Konkrétne skúsenosti zatia¾
len získavam, ale pod¾a môjho názoru tvorí aisko práce
poslanca obhajovanie záujmov obèanov. Nové miestne
zastupite¾stvo je zloené väèšinou z nových tvárí, take neja−
ké politizovanie a obliekanie „straníckych trièiek“ zatia¾
neprichádza do úvahy. Rozhodujem v záujme Lamaèa bez
oh¾adu na to, kto za akú koalíciu kandidoval a ako poslanec
teraz zastupujem všetkých obyvate¾ov Lamaèa. Pre mòa to
znamená obrovský záväzok voèi obèanom, preto sa chcem
opiera o podporu èo najväèšieho poètu Lamaèanov.
Presadzujem pragmatický prístup k riešeniu problémov v
našej mestskej èasti, ktorých je a ešte len bude v èase decen−
tralizácie a prechodu kompetencií urèite nemálo.
Najkrajším dôvodom na to, aby èlovek kandidoval
do funkcie poslanca MZ je snaha pomôc svojmu rodisku
alebo miestu, kde sa rozhodol i. Bol to aj váš dôleitý
dôvod a v ktorej oblasti chcete by našej mestskej èasti
prospešní? J. Ondrišová: Snaha pomôc miestu, kde som sa
rozhodla i, bola aj mojím dôleitým dôvodom kandidova
na funkciu poslankyne MZ. Preto by som chcela by pro−
spešná v oblasti, ktorú som vyštudovala a následne sa jej
venovala v zamestnaní, a to problematike rodinného práva
a obèianskeho práva. Ako matka dvoch detí mám blízko aj
k otázkam školy a keïe mám ve¾mi rada prírodu, zaujíma
ma aj naše ivotné prostredie. R. Olekšák: Samozrejme, e
mojím hlavným motívom bolo, je a bude pomôc Lamaèu,
ktorý, bohuia¾, za posledné roky z rôznych objektívnych
i subjektívnych príèin nezaznamenal elate¾ný rozvoj. Mojou
snahou je pohnú veci dopredu.
Èo je pod¾a vás dôleité zmeni v Lamaèi poèas
tohto volebného obdobia? J. Ondrišová: Pod¾a môjho
názoru je ve¾mi dôleité pokraèova v dobrých myšlienkach
a projektoch, ktoré sa v minulosti osvedèili a konštruktívne
rieši všetky novonastolené problémy. Myslím si, e je tie
podstatné viacej vplýva na obèanov a podporova ich k väè−
šiemu lokálpatriotizmu k našej obci. R. Olekšák: V prvom
rade je potrebné zmeni prístup zodpovedných k riešeniu
rôznych, i problémových situácií, s ktorými sa pri mojej pos−
laneckej práci stretávam. Ak chceme Lamaè potiahnu
dopredu, mali by sme všetci poslanci i starosta spoloène h¾a−
da cestu, ako sa problémy dajú rieši a nie sa vyhovára, ako
to nejde. Tento princíp, ktorý sa snaím uplatòova v mojej
poslaneckej práci ako prvoradý, je základným predpokladom
pre úspešné vyriešenie nahromadených problémov Lamaèa.
Ste zástancami ïalšej novej výstavby v Lamaèi?
J. Ondrišová: Áno, podporujem ïalšiu výstavbu v Lamaèi,
ale na miestach, ktoré sú na to vhodné. Neuváené projekty
pripravia Lamaè o verejnú zeleò, ktorú potrebujeme na rela−
xáciu a monosti na športovanie. R. Olekšák: Na úvod
musím poveda, e Lamaè je rozlohou najmenšou mestskou
èasou Bratislavy. To znamená, e jediný priestor pre mohut−
ný rozvoj výstavby môu poskytnú dva projekty − Nový
Lamaè a Lamaèská brána, kde sa pripravuje urbanistická štú−
dia. Prvá z uvedených lokalít by mala slúi prevane na
bytovú výstavbu a do priestoru Lamaèskej brány chceme pri−
tiahnu podnikate¾ské subjekty. Mimochodom, hypermarket
TESCO, plánovaný na Kaušinej lúke, bude stá u na území
Karlovej Vsi, kam budú plynú i všetky daòové príjmy. Aj ve¾−
kos katastra je ve¾mi limitujúcim faktorom pre ïalší staveb−
ný rozvoj našej mestskej èasti, napríklad susedná Záhorská
Bystrica má oproti Lamaèu pänásobne väèšiu rozlohu.
Samozrejme, pre rozumnú stavebnú èinnos vidím urèitý
priestor i v rámci intravilánu Lamaèa.
Aké sú vaše hypotézy na zlepšenie finanènej situácie
MÈ BA – Lamaè a aké kroky ste v tejto oblasti podnikli?
J. Ondrišová: Finanènú situáciu Lamaèa mono ovplyvni
v dvoch oblastiach. Na jednej strane je potrebné aktuálne
pôsobi na rozvoj miestnych podnikate¾ských aktivít a vyu−
i rôzne formy podporných finanèných programov, ako
z domácich tak i zahranièných zdrojov (podpora rozvoja
bytovej výstavby, podpora budovania priemyselných parkov,
PHARE, predvstupové fondy EU atï.). Na druhej strane treba
zlepši finanènú situáciu zníením nákladov v oblastiach, kde
to je moné, úspornými opatreniami. R. Olekšák: Ako pred−
sedovi finanènej komisie mi nie je ¾ahko, keï vidím ako
ostatné mestské èasti bez problémov investujú do infra−
štruktúry alebo nájomných bytov.
<pokraèovanie na ïalšej strane>

Zdarma

REFERENDUM O VSTUPE SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE
„Európska regionálna politika je predovšetkým politikou solida−
rity. Je spôsobom, ktorým EU poskytuje pomoc zaostávajúcim regió−
nom, pomáha pri konverzii problémových priemyselných oblastí, pri
modifikácii vidieckych oblastí s upadajúcim po¾nohospodárstvom
a pri regenerácii spustnutých èastí miest. Regionálna politika je tie
politikou pre ¾udí. Pomáha ¾uïom nájs si prácu a zlepši ivot vo
svojich krajinách, v regiónoch, mestách a dedinách. Úspech európ−
skej regionálnej politiky je zaloený na pevnom partnerstve a spolu−
práci s národnými a miestnymi orgánmi a samozrejme, na jej schop−
nosti prijíma inovácie.“ (Michel Barnier – Èlen Európskej komisie
zodpovedný za regionálnu politiku).
K téme nadchádzajúceho referenda, ktoré v dòoch 16.−
17.5.2003 rozhodne o vstupe SR do EU vyjadrili svoj názor aj pos−
lanci MZ a starosta našej MÈ. Odpovedali na otázky: 1. Zúèastníte
sa na referende o vstupe Slovenskej republiky do EU? 2. Èo si
s¾ubujete od vstupu do EU?
•••
1. Na referende týkajúcom sa vstupu SR do EU sa zúèastním a
budem hlasova za vstup Slovenskej republiky do Európskej únie.
2. Takto budem hlasova, lebo som presvedèený, e vstup
Slovenska do EU pomôe našej ekonomike, èo sekundárne zabez−
peèí rast HDP a miezd. Vstup takisto zabezpeèí rozšírenie pracov−
ných moností, zjednoduší cestovanie a sprístupní podnikanie
v rámci celej Európy. Dôleitý je fakt, e zjednotená Európska únia
bude v budúcnosti základným ekonomicko−politickým zoskupením
sveta, protipól Amerike, prípadne Ázii. Je preto dôleité by jej
súèasou a sta sa súèasou vyspelého spoloèenstva. Ján Daniš
•••
1. Na referende o vstupe SR do EÚ sa zúèastním a vyslovím sa za
vstup do EÚ, pretoe sme a chceme by súèasou modernej a civili−
zovanej Európy. 2. Od vstupu do EÚ oèakávam monos SR rozho−
dova o všetkých dôleitých otázkach, ktorými sa európske inštitú−
cie zaoberajú, príliv zahranièného kapitálu do našej republiky, vo¾ný
pohyb pracovných síl, postupné zlepšenie ekonomickej a sociálnej
situácie obèanov SR a prosperitu krajiny. JUDr. Júlia Ondrišová
•••
1. Vstupom SR do EÚ orgány SR strácajú suverenitu, preto je refe−
rendum nevyhnutné a aj úèas obèanov, ktorí sú pod¾a Ústavy zdro−
jom moci v štáte, je potrebná. Èi u budú za alebo proti vstupu, za
obèanov nemôe rozhodnú nikto iný. 2. Slovensko potrebuje

• • •

investície do infraštruktúry, o tom aj my v Lamaèi vieme svoje. Ak je
nieèo pozitívne na èlenstve v EÚ, tak je to predovšetkým monos
èerpa finanèné zdroje z fondov EÚ. Mgr. Ing. Radoslav Olekšák
•••
1. Na referende týkajúcom sa vstupu SR do EU sa zúèastním a
budem hlasova za vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. 2.
Takto budem hlasova, lebo som presvedèený, e riadne èlenstvo
Slovenskej republiky v Európskej únii bude zárukou spo¾ahlivého a
kvalitného rozvoja našej krajiny, ktorá sa svojou vyspelosou a rozvi−
nutosou ako èlen Európskej únie priblíi k ostatným vyspelým
európskym krajinám v dlhodobejšej perspektíve. Samozrejme nie
ihneï a nie bez nášho aktívneho prièinenia. Som presvedèený, e keï
sa niektoré krajiny Západnej Európy dokázali pozviecha z úplných
ruín po vojnovom bombardovaní za púhych 20−30 rokov, e sa doi−
jem aj ja osobne vyspelého Slovenska patriaceho do rodiny hrdých a
svojbytných európskych národov pestujúcich nielen svoju ekonomiku,
ale aj svoje neopakovate¾né kultúrne hodnoty bez oh¾adu na to, ako
malý alebo ve¾ký je daný národ. Ing. Daniel Valentoviè, CSc
•••
Osobne si myslím, e vstup do EÚ mne osobne neprinesie nejaké
výrazné pozitívne zmeny v ivote. Som ale pevne presvedèený, e
ve¾mi pozitívne ovplyvní ivot mojich detí a celej mladej generácie.
Preto sa chcem zúèastni referenda a hlasova za vstup do EÚ.
RNDr. Dušan Akantis
•••
1. Na referende sa zúèastním a budem hlasova za náš vstup do
Európskej únie. Svojim jasným hlasom “ÁNO“ podporím medziná−
rodnú prestí Slovenska ako èlena klubu vyspelých demokratických
štátov Európy, uznávajúceho a presadzujúceho základné ¾udské
hodnoty a dodriavanie ¾udských práv. Verím v pozitívny výsledok
referenda. 2. Som rada, e môem spolurozhodova o budúcnosti
Slovenska podobne ako Lamaèania a dosta tak šancu pracova v
rámci Európskej regionálnej politiky , ktorá je predovšetkým politi−
kou solidarity a jej úspech je zaloený na pevnom partnerstve a
spolupráci s èlenskými štátmi, regiónmi, miestnymi orgánmi
a Európskou komisiou. Ing. Kvetoslava Ondrejíèková
•••
1. Na referende o vstupe SR do Európskej únie sa urèite zúèastním,
a preto aj touto cestou prosím všetkých mojich volièov, ktorí mi dali
svoje hlasy v komunálnych vo¾bách v decembri minulého roku, aby

sa na referende taktie zúèastnili. 2. Èlenstvo SR v Európskej únii
prinesie postupnú ekonomickú aj sociálnu stabilitu našej krajine,
našim deom a vnúèatám. Treba otvorene poveda, e sa tak nesta−
ne hneï na druhý deò po vstupe, ale skúsenosti z èlenských krajín
EÚ (napríklad Rakúska) dokazujú, e tento proces je nezvratný a pre
krajinu a jej obyvate¾ov výhodný. Avšak ten prvý krok musíme uro−
bi my sami práve v nadchádzajúcom referende. Pretoe sa práve
teraz rozhoduje o našej budúcnosti. Mgr. O¾ga Keltošová
•••
1. Áno, pretoe izolácia nie je vhodná cesta pre nás, ani pre naše
deti. 2. Jednoznaène väèšiu ekonomickú prosperitu a monos bli−
šieho spoznávania našich kultúr v rámci európskeho priestoru.
¼udovít Luèeniè
•••
1. Áno, na referende o vstupe SR do EÚ sa zúèastním.
2. Oèakávam, e sa zosilní tlak na posilnenie postavenia obcí, ich
ekonomickej stability, v súlade s Európskou chartou miestnej
samosprávy. Ing. Jaroslav Mrva
•••
1. Na referende o vstupe SR do EÚ sa zúèastním a budem hlasova
za vstup. 2. Èo si s¾ubujem? Dúfam, e v tomto spoloèenstve sa
aspoò trošku priblíime ostatným krajinám, ktoré sú ekonomicky
vyspelejšie. Mária Pikulíková
•••
1. Zúèastním sa na referende a som za vstup do EÚ. 2. Chcem, aby
podmienky v našej krajine boli porovnate¾né s vyspelou Európou
a aby Európa bola aj na Slovensku. Mgr. Marta Janyšková
•••
1. Na referende za vstup SR do EU sa zúèastním. Povaujem to za
svoju povinnos a po svojich ivotných skúsenostiach budem jed−
noznaène hlasova za vstup Slovenskej republiky do Európskej
únie. 2. O dôvodoch pre môj kladný postoj ku vstupu Slovenskej
republiky do Európskej únie by som chcel jednoducho poveda, e
som vyrastal v mnohoèlennej rodine a vdy som cítil viac výhod
ako nevýhod a bolo to dobré. Som presvedèený, e po vstupe do
EÚ nás rovnako èaká viac výhod ako nevýhod, a preto o detailoch
a podrobnostiach nechám hovori iných a stotoòujem sa s mno−
hými názormi, ktoré v tomto smere odzneli. Verím, e podobné
poznanie nosí v sebe ve¾a spoluobèanov, a preto sa o výsledok
referenda neobávam. Ing. Peter Šramko, starosta
(jo,dm,ko)

V ŠPORTOVEJ HALE ZOSTALI PÔVODNÉ IBA STENY

Po rozsiahlej rekonštrukcii zaèína opä v Lamaèi fungova
Športová hala Na barine, ktorej výstavbu podporovali mnohí dob−
rovo¾níci z radov obyvate¾ov Lamaèa. V minulosti v nej mali svoje
miesto hráèi stolného tenisu, ale lamaèská verejnos zostávala po
nieko¾ko rokov na chvoste záujmu bez moností na športovanie.
Novým nájomcom haly, ktorá u siahala na dno svojich technic−
kých rezerv, sa stala spoloènos SOFTVIS s.r.o. O budúcnosti dneš−
ného Budo Centra sme sa porozprávali s majite¾om spoloènosti
PaedDr. Michalom Hrbáèkom.
Akú máte profesiu a skúsenosti s prevádzkovaním športo−
vých objektov? Som vyštudovaný pedagóg so zameraním na
matematiku a telesnú výchovu, take ku športu mám blízko aj
z poh¾adu môjho vzdelania. S prevádzkovaním športových
objektov zatia¾ nemáme dlhodobé skúsenosti, avšak dlhodobo sa
venujeme vedeniu nieko¾kých športových oddielov karate a duda.
Take máme predstavu, èo všetko tieto športy vyadujú a aké treba
vytvori podmienky, aby deti a mláde mohli podáva výkony.
V akom stave ste Športovú halu Na barine prevzali a do
èoho ste museli investova? Ako je Lamaèanom známe, športovú
halu sme prevzali vo ve¾mi zlom stave a takmer všetko sme muse−
li opravi, prípadne postavi nanovo. V podstate zostali v pôvod−
nom stave len boèné steny a strecha. Všetko ostatné je nové.
Sociálne priestory, vstupná hala, šatne, elektrina, voda, kúrenie,
obklady, ako aj podlaha v samotnej hale. Jednoducho navonok
zostala len škrupina. Myslím, e kadý, kto si dnes príde do haly
zašportova, je príjemne prekvapený.
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Komu bude športová hala slúi? Športová hala bude slúi
predovšetkým deom a mládei. Vzh¾adom na jej momentálne
vybavenie najmä športovcom, ktorí sa venujú karate, dudu, aero−
biku èi rytmickej gymnastike. Samozrejme hala nie je urèená len
Lamaèanom, avšak vzh¾adom na vzdialenos od centra mesta sa dá
predpoklada, e bude slúi predovšetkým verejnosti z okolia − z

Telegraficky • Telegraficky
Lamaèa, Dúbravky a Devínskej Novej Vsi.
Môe športová hala slúi aj na iné úèely ne športové?
Napríklad na organizovanie kultúrnych akcií, seminárov
a podobne − je moné na to priestory adaptova? A ako je to s
monosou obèerstvenia? Športová hala je urèená predovšetkým
na športové vyuitie. Semináre menšieho rozsahu bude moné
organizova a po doplnení urèitého vybavenia. Èo sa týka obèer−
stvenia − nealkoholického − to bude moné podáva po doplnení

FILMOVÝ KLUB DÚHA

Pri lamaèskom kine zaèína od 15. 5. 2003 premieta Filmový
klub DÚHA, ktorý vznikol pri MÈ BA−Lamaè v marci tohto roku
z iniciatívy Komisie pre školstvo, kultúru a vo¾ný èas. Rovnako ako
ostatné zariadenia tohto typu bude ponúka umelecké a nízkoroz−
poètové snímky európskej, juhoamerickej a ázijskej kinematogra−
fie. Filmovému klubu DÚHA budú patri všetky štvrtky o 20.00 h
v kine Lamaè na Malokarpatskom nám.. K jeho výrazným výhodám
mono okrem širokej škály národných filmových snímok rôznych
ánrov – od kvalitných dokumentárnych filmov, cez hudobné
snímky po dramatické spracovania literárnych predlôh, pripoèíta
aj nízke vstupné, pohybujúce sa v rozmedzí od 40 Sk do cca 60
Sk. V ánrovej mozaike mono nájs trezorové snímky známych
slovenských reisérov, filmy ocenené na filmových festivaloch, ale
aj zástupcov modernej kinematografie 21. storoèia.
Lamaèská verejnos a noví èlenovia klubu budú ma monos
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spoluvytvára programovú štruktúru FK DÚHA, ktorý bude pre−
mieta filmové snímky zapoièané Asociáciou slovenských filmo−
vých klubov (ASFK). Na internetovej adrese je moné vyh¾ada si
v archíve ASFK rôzne filmové tituly pod¾a záujmu klubových èle−
nov, ktoré budú zaradené do programovej štruktúry FK DÚHA.
Svoje tipy môete zasiela vdy do konca mesiaca na e−mailovú
adresu: mehesova@lamac.sk.
Predaj vstupeniek a èlenských preukazov bude vdy
30 minút pred predstavením.
15.5.2003 ROK DIABLA (Èeský lev 2002)
MP, 88 minút, ÈR 2002, r. P. Zelenka
22.5.2003 IVOT BRIANA (Monthy Python´s Life of Brian)
MP, 93 minút, VB 1979, r. T. Jones
29.5.2003 DIVOKÉ VÈELY (Èeský lev 2001, Hlavná cena MFF
Rotterdam 2002), MP, 92 minút, ÈR 2001, r. B. Sláma
(dm)

NA ZŠ OPÄ FUNGUJE RODIÈOVSKÉ ZDRUENIE
V septembri minulého roku sa po prvýkrát po viacerých
rokoch zišli rodièia, zástupcovia jednotlivých tried, aby spoloène s
vedením školy riešili problémy a poiadavky našich detí v škole.
Deom chýbajú moderné uèebné pomôcky, poèítaèe, internet. V
škole chýba základné technické
vybavenie, ktoré je dnes na iných
bratislavských školách bené. Ako
príklad spomeniem zastaraný sys−
tém zvonenia, ktorý bol takmer
nefunkèný, alebo skutoènos, e
škola nemala iadnu bezpeènostnú
ochranu. S tým súvisí takmer pravi− RZ podporuje mladé talenty
delné poškodzovanie budovy a
nièenie sklených okenných tabú¾, ktoré odèerpáva nemalé finanè−
né prostriedky, a tie by škola mohla vyui prospešnejšie.
Ïalší balík problémov je spojený s aktivitami našich detí v rámci
školy. Radi sa zúèastòujú na kultúrnych, športových a vedomostných
súaiach, kde za našej lepšej podpory budú viac stimulované za
výborne podané výsledky. A práve na pomoc našim deom, aby sa
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potrebných povolení.
Aké sú poplatky za vyuívanie športovej haly a športové−
ho náradia? Zatia¾ ponúkame hodiny pre organizovanú verejnos.
Tu sa cena za hodinu pohybuje okolo cca 300 Sk. Vzh¾adom na
vybavenos je to cena vyslovene symbolická.
Odlišujú sa poplatky pre deti a mláde od poplatkov pre dos−
pelých? Zatia¾ nie. Väèšinu návštevníkov haly zatia¾ tvoria deti a mláde.
Ako je športová hala prístupná? Zatia¾ predovšetkým cez
týdeò od pondelka do piatku. Predpokladáme, e cez soboty
a nedele sa budú poriada detské a mládenícke súae.
Aké máte ïalšie plány na rozvoj športovej haly do budúc−
nosti? Chceme sa pokúsi necha naprojektova a vyrobi sklada−
ciu tribúnu, èo by monosti vyuitia športovej haly ešte zvýšilo.
Ing. Cecília Danišová

mohli zdokona¾ova, slúi fond rodièovského zdruenia.
Do fondu RZ sme doteraz vyzbierali cca 86 000 Sk a na mar−
covom zasadnutí bol schválený rozpoèet a èerpanie prostriedkov
rodièovského zdruenia. Ako priorita bolo stanovené vyèlenenie
finanèných prostriedkov na bezpeènostné zariadenie školy
vo výške 45 000 Sk a na zakúpenie reflektorov so senzormi
vo výške 5 000 Sk. Sumu 2 000 Sk vyèlenilo RZ na opravu
školského zvonèeka a 3 000 Sk na zakúpenie zvonèeka do
školského klubu. Kadoroène sa uskutoèòuje aj vítanie prvá−
kov a rozlúèka so iakmi deviatych roèníkov, ktorým chce
rodièovské zdruenie prispie èiastkou 4 000 Sk. Ïalšie
finanèné prostriedky budú èerpané na pomôcky pre deti –
vo výške 5 400 Sk a na školské súae okresného charakteru
vo výške 5 000 Sk. Aby sa naše deti v školskom klube po vyuèova−
ní mali kde hra, schválilo rodièovské zdruenie sumu 6 000 Sk na
zakúpenie nových kobercov.
Vïaka patrí všetkým, ktorí majú snahu o dobré a kvalitné
vzdelanie našich detí, ako aj o to, aby polovicu z kadého dòa trá−
vili v slušnom a bezpeènom prostredí.
JUDr. Júlia Ondrišová

v Daòový úrad BA IV na ikovej 26 oznamuje zmenu úrad−
ných hodín poèas stránkových dní: PO: 8−12,13−16 h, ST: 8−12, 13−
17 h. Informácie pre verejnos a podate¾òa: PO:8−16 h, UT: 8−15 h,
ST: 8−17 h, ŠT: 8−15 h, PI: 8−14 h. Prestávka denne od 12−13 h.
v V ŠH Na barine zaèína pracova klub Aikido. Tréningy: PO,
ST:19−20 h. Kontakt: 0905 612 928.
v Poslanecké dni v zasadaèke MÚ BA−Lamaè − vdy v posledný
pondelok v mesiaci od 16−17 h. Harmonogram: 26.5. Mgr. O.
Keltošová, Ing. ¼. Luèeniè, 30. 6. Mgr. M. Janyšková, Ing. J. Mrva.
v GEORGE BUCIC z USA h¾adá ijúcich èlenov svojej rodiny v
Lamaèi! Je vnukom Georga Bucic / Juraja Buèièa, ktorý odišiel do
Ameriky v roku 1904 a Anny Krá¾ovièovej. Blišie informácie na MÚ
u Mgr. D. Mehešovej.
v ZO nedoslýchavých è. 2 so sídlom v Dúbravke, zdruujúca aj
obèanov z Lamaèa pozýva nových èlenov do KC Fontána na
Ovoldíkovej ul. 12. Termíny èlenských schôdzí: 11.6.,10.9.,8. 10.,
10.12. o 17 h.
v MÈ BA−Lamaè usporiadala 8. 4. v spolupráci so ZUŠ J.
Kresánka Koncert talentov v kine Lamaè. Medzi umelcami pod
vedením pedagógov L. Habánovej, Mgr. ¼. Saturyho, M.
Saturyovej, I. Chrappovej, E. Polákovej a Mgr. Art. S. Muchu sa
predstavili talentovaní lamaèskí a dúbravskí iaci, ako R.
Tomášková, R. Danel, M. Ondrišová, S. Kurucová, V. Franek a iní.
Hosom podujatia bol aj spevácky zbor Margarétka so sólistkami
N. Hutòanovou a L. Wengovou.
v Víazom 5. roèníka literárno−výtvarnej súae Lamaèská
poves 2003 sa stal J. Jeík, iak 8. roèníka na ZŠ s MŠ na Malokarp.
nám. 1. Vo výtvarnej èasti súae zvíazili A. Joklová a A. Èanecký.
v V kostole sv. Margity v Lamaèi sa v sobotu 26. 4. uskutoènil
Koncert talentovaných iakov a umelcov z Lamaèa. Podujatie pri−
pravil Farský úrad RKC v Lamaèi v spolupráci s MÈ BA−Lamaè.
v Ve¾ké jarné upratovanie MÈ BA−Lamaè sa uskutoènilo v súèin−
nosti so spoloèenstvami vlastníkov bytov poèas víkendových dní 4.−
7. 4. Ïakujeme všetkým, ktorí pomohli skrášli naše iv. prostredie.
v Turisticko−náuèné vychádzky do okolia Lamaèa a BA: 10. 5.
Vychádzka na Spariská, 7. 6. Vychádzka na Pajštún, 21. 6.
Vychádzka na Devín. Zraz vdy o 9 h pri pódiu na Malokarp. nám.
v Termíny futbalových zápasov FK Lamaè – MUI „A“ – 3. liga
7. 5. Slov. Grob − Lamaè 16.30 h, 10. 5. Lamaè − VTJ Ruinov 16.30
h, 18. 5. Inter B − Lamaè 17.00, 24. 5. Lamaè − Vrakuòa 17.00,
1. 6. Kalinkovo − Lamaè 17.00, 7. 6. Lamaè − Pezinok 17.00, 15. 6.
Raèa − Lamaè 10.30 h.
v Výstavy v Mestskom múzeu v Starej radnici: od 8. 4. do 25.
5. Svet japonských bábik KOKESHI, od 10. 4. do 22. 6. BUVIK
malièkým. Otvorené PO−PI: 10−17 h, SO−NE:11−18 h.
(dm, pš)

ECHOOOOOO
MZ MÈ BA – Lamaè v mesiacoch
február − marec − apríl 2003

 schválilo prenájom èasti nebyt. priestoru − Kvetinárstvo v Dome sluieb
H. Škurlovej za úèelom zriadenia novej samostatnej prevádzky – predaj
ovocia, zeleniny, nápojov, sušeného ovocia a rozlièného tovaru za náj.
podmienok platných pre nájomcov podnikajúcich v tomto objekte, záro−
veò uzavrie dodatok k nájomnej zmluve s Margitou Takácsovou, v ktorom
sa po presnom zameraní novovzniknutého stavu zakotví zmena výmery
uívaných priestorov a s tým spojená zmena výšky nájomného,
 schválilo ukonèenie nájomného vzahu k èasti pozemku parc. è. 494 k. ú.
o výmere 8,42 m pod predajným stánkom na Malokarp. nám. s doterajším
nájomcom M. Kurucom dohodou, zároveò uzavrie zmluvy o nájme pozem−
ku s J. Galbavým na dobu urèitú do 31.12.2005 za rovnakých podmienok,
 schválilo zriadenie Filmového klubu Dúha pri MÈ Bratislava – Lamaè so
zaèiatkom èinnosti od mája 2003,
 schválilo výstavbu nájomných bytov technológiou termo−oce¾ového
nosného systému formou nadstavby nad ubytovòou pre pedagogických
pracovníkov na Malokarp. nám. 6, zároveò zobralo na vedomie spôsob
financovania pri výstavbe nájomných bytov pod¾a programu MV a RR SR
spracovaný firmou Domov Slovakia,
 súhlasilo so vzdaním sa dcembrových odmien poslancov MZ MÈ BA−
Lamaè na úèet Komunitnej nadácie Bratislava è. úètu 1100920503/8130,
variabilný symbol 36071013 na podporu ZŠ s MŠ na Malokarp. nám. 1,
 zvolilo Ing. Jána Kubièku do funkcie Miestneho kontrolóra MÈ BA−
Lamaè s úèinnosou od 1.4.03 na polovièný pracovný úväzok,
 schválilo poskytnutie úèelovej dotácie z rozpoètu MÈ pre ZŠ s MŠ na
Malokarp. nám. 1 vo výške 500.000 Sk na odstránenie mimoriadne záva−
ného havarijného stavu v zmysle zoznamu poiadaviek na opravy na rok
2003 predloených riadite¾kou ZŠ s MŠ Mgr. Alenou Petákovou,
 schválilo termíny poslaneckých dní, ktoré sa budú kona pravidelne
kadý posledný pondelok v mesiaci, v zasadaèke MÚ od 16 do 17 h,
 schválilo návrh pridelenia úèelových dotácií MÈ miestnym organizá−
ciám na rok 2003 v celkovej sume 243.000 Sk: ZŠ s MŠ 100.000 Sk, ZŠ –
koordinátor prevencie drogových závislostí 5.000 Sk, Klub dôchodcov
Lamaè 20.000 Sk, Charit. zdruenie pri RKFÚ v Lamaèi 10.000 Sk, D−PD Na
barine 10.000 Sk, Slov. Èervený krí MS è. 1 Lamaè 15.000 Sk, OZ Terra
Therapeutica 5.000 Sk, Stolnotenisový oddiel Lamaè 10.000 Sk, Futbalový
klub Lamaè 100.000 Sk, TJ Spoje − bedmintonový oddiel 8.000 Sk, 12.
oddiel skautiek v Lamaèi 5.000 Sk, Športový klub Goju Kai karate v Lamaèi
15.000 Sk, ZO nepoèujúcich SZSP 5.000 Sk, RKC − Farský úrad sv. Margity
v Lamaèi 35.000 Sk, zároveò uloilo predloi návrh riešenia právneho
vzahu MÈ BA−Lamaè a Futbalového klubu Lamaè k športovému areálu a
návrhu opatrení na ïalšie zabezpeèenie prevádzky šport. areálu,
 schválilo zriadenie spoloènej úradovne pre veci stavebného poriadku a
územného plánu (kompetencie stavebného úradu) pre bratislavské MÈ
okresu BA IV − Lamaè, Dúbravka, Karlova Ves − so sídlom na Hanulovej ul.
v BA s úèinnosou od 1.5.2003 a odporuèilo, aby bola za èinnos spoloè−
nej úradovne zodpovedná MÈ BA−Dúbravka a jej štatutárny zástupca,
 schválilo doplnenie Organizaènej štruktúry MÚ na odd. Územného roz−
voja a dopravy o Referát územného hospodárstva a dopravy, Referát rea−
litných èinností a Referát organizaèný na dobu urèitú do 30. 9. 2003,
 schválilo prenájom osobitne zverených školských zariadení (Ubytovne
pre pedagogických pracovníkov na Malokarpatskom nám. 6 a priestorov
ZUŠ prevádzkovaných v èasti objektu Materskej školy na Zlatohorskej 10)
v prospech mestskej èasti BA−Karlova Ves s povinnosou nájomcu dodra
úèel nájmu a nájomné 1 Sk roène poèas doby najmenej 5 rokov, s povin−
nosou nájomcu hradi náklady spojené s údrbou a opravami predmetu
nájmu a s právom prenajímate¾a vypoveda zmluvu pri porušení zmluv−
ných ustanovení nájomcu,
 schválilo návrh na prevod pozemkov za úèelom výstavby bytových
domov na Heyrovského ul. f. IKORES Slovakia s. r. o.,
 schválilo zriadenie veterinárnej ambulancie v objekte kotolne K−20 na
Heyrovského ul. a vyòatie èasti priestorov pre tento úèel z nájmu spol.
MEVA−L s. r. o., zároveò schválilo prenájom tejto èasti priestorov o výme−
re 26 m, MVDr. Pavlovi Èechovi za nájomné vo výške 1.000 Sk/m, s dobou
nájmu 10 rokov,
 schválilo prenájom nebytového priestoru v Dome sluieb, doteraz
PALMA CENTRUM o výmere 70,65 m, Soni Mišovièovej za úèelom pre−
vádzkovania predajne hydiny, rýb, diviny, vajec, nárezových salám, mäso−
vých polotovarov a doplnkového tovaru za nájomných podmienok plat−
ných pre nájomcov podnikajúcich v tomto objekte,
 schválilo umiestnenie jednej uzamykate¾nej a jednej pevnej zábrany na
chodníku od ul. Podháj pri ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám. 1 a umies−
tnenie pevnej zábrany od parkoviska pri prevádzke Agro − bio Hubice na
chodníku pri vstupe k ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám. 1,
 schválilo postupnos krokov na riešenie problematiky rozvoja územia
Nový Lamaè v postupnosti 1) iada o zverenie pozemkov vo vlastníctve
Hl. mesta SR Bratislavy a o vyuitie finanèných prostriedkov z nevysporia−
daných vzahov medzi MÈ BA−Lamaè a Magistrátom hl. mesta SR
Bratislavy na riešenie územia Nový Lamaè, 2) zisti vlastnícku štruktúru a
zakresli ju do máp, 3) realizova podrobnú zisovaciu èinnos vo vzahu
k vlastníkom nielen formou ankety, ale aj osobných konzultácií, 4) zabez−
peèi vypracovanie podkladov pre verejné obstaranie územnoplánovacej
dokumentácie.
(dm)
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O zdravie domácich miláèikov sa u nieko¾ko desaroèí v Lamaèi
stará MVDr. Pavel Èech. Doteraz ordinoval v provizórnych podmien−
kach svojho súkromného bytu. Dokázal sa povznies nad problémy
s prevádzkovými priestormi a prísahu pomáha slabým a chorým zvie−
ratám uplatòoval v rámci svojich moností aj napriek prekákam.
Miestne zastupite¾stvo našej mestskej èasti však koneène našlo vhod−
né riešenie a v priestoroch kotolne K−20 zaène pracova prvá veteri−
nárna ambulancia v Lamaèi. Kedy plánujete oficiálne otvorenie
veterinárnej ambulancie a aké bude jej vybavenie? Otvorenie vete−
rinárnej ambulancie v Lamaèi je takmer po 10−roènom snaení ukon−
èením mojej túby a snahy da obyvate¾om Lamaèa a ich miláèikom
„dom zdravia“. Èasový harmonogram rekonštrukcie a opráv v kotolni
è. 20 na Heyrovského ul. je navrhovaný tak, aby sa jej prevádzka, ak
všetko pôjde pod¾a predstáv, spustila na jeseò 2003. Tieto priestory
s rozmerom cca 25 m, budú rozdelené na ambulanciu a èakáreò so
sociálnym zariadením. V èakárni chcem nainštalova malý pult na
výdaj veterinárnych liekov, lieèiv a veterinárnych diét. Vybavenie ordi−
nácie bude štandardné, aby zodpovedalo potrebám kadodennej
praxe, ktorá bude rozdelená na internú a chirurgickú. Aké lekárske
zákroky budete vykonáva? Veterinárne úkony budú rozdelené na
preventívnu èinnos, geriatrickú poradòu – pre starých pacientov, chi−
rurgicko−ortopedickú èinnos, internú a homeopatickú ambulanciu.
Aké sú najvánejšie ochorenia domácich zvierat a akú prevenciu
proti nim pripravujete? Samozrejme, e sem patrí skupina vysoko
infekèných vírusových ochorení, ktoré sú ve¾mi nebezpeèné najmä pre
mladé psy, ktoré proti nim ešte neboli zaoèkované. Preto platí zása−
da, e mláïatá psov a maèiek majú by aspoò do veku 3 mesiacov len
v domácom prostredí a von môu ís a po treom preoèkovaní. Dnes
existuje celý rad výborných vakcín od svetových výrobcov proti všet−
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kým pôvodcom vírusových ako aj bakteriálnych ochorení. Musíme
preto len dodriava vakcínové schémy a zvieratá pravidelne pred ka−
dým oèkovaním – najmenej 3 dni – odèervi, teda zbavi parazitov.
Potom sú zvieratá proti tomuto spektru chorôb dostatoène chránené.
V tomto jarnom období by som chcel našich chovate¾ov upozorni,
aby nezabudli necha zaoèkova svojich psov proti Lymskej borelióze.
Je to ve¾mi nebezpeèné ochorenie, ktoré prenášajú kliešte, preto je
potrebné oèkovanie v jarných mesiacoch. Ktorý najkurióznejší prí−
pad ste riešili v rámci vašej veterinárnej praxe? Išlo o psychický prí−
pad psa, ktorý neznášal samotu. Po dobu nieko¾kých mesiacov, keï
jeho majite¾ odišiel do práce, prenášal vodu v ústnej dutine pred vcho−
dové dvere. Budete v rámci vašej praxe uskutoèòova aj veterinár−
ne výjazdy ku zvieratám na hospodárskych dvoroch v Lamaèi?
Samozrejme. Musíme v našej mestskej èasti podporova aj drobno−
chovate¾ov hospodárskych zvierat. V Lamaèi navštevujem drobnocho−
vate¾ov domácich zvierat a pravidelne oèkujem napríklad ošípané
proti èervienke a svrabu alebo králiky proti vírusovým chorobám. Aké
sú problémy s odloenými zvieratami v Lamaèi? Po otvorení praxe
by som rád postupom èasu vytvoril a postavil záchytné karanténne
boxy, ktoré by slúili na umiestnenie odchytených psov na území
Lamaèa. Tak si ich budú môc naši obèania prevzia ešte na sídlisku –
pred odchytením, ktoré vykonáva Sloboda zvierat. Je to monos, ako
zabráni stresovým situáciám psov aj ich chovate¾ov a zníi sa tak aj
riziko infekèného nakazenia v útulku. Aké budú ordinaèné hodiny
ambulancie? Veterinárna ambulancia bude otvorená od pondelka do
piatku od 15.00 do 18.00 h. V sobotu od 10.00 do 11.00 h bude
pohotovos. Veterinárna ambulancia v Lamaèi bude jedinou
v Bratislave, ktorá bude ma vymedzené ordinaèné hodiny na home−
opatickú ambulanciu.
(dv,dm)

SVETOVÉHO

ije medzi nami viac ne dve desa−
roèia. Skromne vraví, preèo o nej písa,
veï ona nie je nièím výnimoèná,
a takých ¾udí ako ona vraj ije mnoho.
Plný klas sa kloní k zemi... Hneï v úvode
nášho rozhovoru sa vyznáva zo svojej
lásky k Lamaèu, kde preila najkrajšie
obdobie svojho ivota, ale i k celému
Záhoriu PhDr. Gabriela Škorvanková.
Záber pracovnej èinnosti tejto skromnej,
vzdelanej a pod¾a výsledkov jej práce iste
nesmierne pracovitej Lamaèanky je ve¾mi široký. Vyplýva to z jej
dvojitého vzdelania. Vyštudovala historiografiu, ïalej klinickú psy−
choterapiu a lieèebnú pedagogiku a absolvovala aj Freudov inštitút
vo Viedni. Práca v oboch oblastiach vyadovala jazykové znalosti.
PhDr. Gabriela Škorvanková okrem všetkých slovanských jazykov
ovláda aj latinèinu, angliètinu, nemèinu a maïarèinu. Práci klinickej
psychoterapeutièky, predovšetkým pre handicapované deti, sa
venovala 27 rokov. Pripravila mnoho projektov – kniných výstav,
tvorivých dielní, projektov pomôcok, scenárov podujatí a seminá−
rov, aby u¾ahèila ivot deom s rôznymi druhmi postihnutia. Ale aj
preto, aby vtiahla zdravých do sveta postihnutých, aby lepšie
pochopili ich svet a ich potreby. Spolupracovala najmä s Bibianou,
ktorá realizovala mnoho jej projektov. Jej vedecká práca sa stala
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nato¾ko známou aj v zahranièí – vo Švédsku, Nemecku, Švajèiarsku
a Po¾sku, e u desa rokov pôsobí ako komisárka za Slovenskú
republiku v organizácii UNESCO v komisii pre postihnutých. Je tie
vedúcou sekcie Book Handicap pri Medzinárodnej únii kníh postih−
nutých detí a mládee IBBY v Oslo. PhDr. G. Škorvanková je autor−
kou 18 medzinárodne uznaných projektov pre postihnuté deti,
z toho štyri sú súèasou stálej výstavy v Múzeu moderného umenia
v Berlíne. Za svoju prácu bola ocenená viacerými medzinárodnými
oceneniami. V posledných rokoch sa viac venuje histórii, najmä
bratislavského predmostia, teda oblasti Záhoria. Spracovala osídle−
nie tejto oblasti od poèiatku osídlenia a v rámci neho proces chor−
vatizácie. Dejiny osídlenia Lamaèa od prvej zmienky o òom kom−
pletne historicky spracovala a plne zdokumentovala – táto jej
vedecká práca èaká u len na vydanie. Ako prvá dokladovala, e
prvá písomná zmienka o Lamaèi pochádza u z 13. storoèia a nie
zo 16. storoèia, ako sa nesprávne uvádza v historických roèenkách.
Spolupracovala tie s heraldickou komisiou na obnovení heraldic−
kých symbolov Lamaèa a na tvorbe knihy Lamaè na prahu tretieho
tisícroèia. Publikovala mnoho èlánkov a historických štúdií o pôso−
bení Chorvátov na Slovensku. Je kronikárkou Lamaèa i Záhorskej
Bystrice a spracovala historickú monografiu Èunovo. O svojej práci
rozpráva nesmierne zaujímavo a s nadšením. PhDr. Gabriele Škor−
vankovej patrí naša úcta i obdiv a Lamaè môe by na òu právom
hrdý.
Ing. Cecília Danišová

OBÈIANSKE PORADENSTVO V SLOVENSKOM PROSTREDÍ
V marci 2003 sa konala v Bratislave konferencia Slovenskej
asociácie obèianskych poradní, na ktorej som mala monos
zúèastni sa spoloène so starostom našej mestskej èasti Ing. Petrom
Šramkom. Problematika obèianskych poradní je nato¾ko zaujímavá,
e povaujem za ve¾mi dobré, aby sa o nej dozvedela èo najširšia
verejnos. Korene histórie obèianskych poradní siahajú do Ve¾kej
Británie, kde zaèali vznika ako dôsledok zmien ivota ¾udí po skon−
èení vojny. Dnes ich tam u existuje nieko¾ko tisíc. Od roku 2003
pôsobia obèianske poradne aj na Slovensku, je ich sedem v rôznych
mestách Slovenska a sú zdruené v Slovenskej asociácii obèian−
skych poradní. Obèianska poradòa je nezávislá a nezisková mimo−
vládna organizácia, ktorá poskytuje svoje sluby − poradenstvo
v duchu obèianskej spolupatriènosti. To v praxi znamená, e obèa−
nia poradcovia pomáhajú svojim spoluobèanom − klientom nájs
riešenie pri ich konkrétnom ivotnom probléme. Obèianske porad−
ne realizujú svoju èinnos s osobitným zrete¾om na obèanov, ktorí
majú obmedzené uplatnenie v spoloènosti v dôsledku svojej sociál−
nej, zdravotnej alebo kultúrnej situácie. Takýmito sú napríklad
obèania v hmotnej núdzi, obèania telesne alebo inak zdravotne
postihnutí, obèania patriaci do etnických a národnostných menšín
alebo obèania pri návrate z výkonu trestu odòatia slobody do nor−
málneho ivota. Obèianske poradenstvo sa v praxi realizuje
na troch úrovniach, a to na prvom stupni ako poradenstvo prvého
kontaktu, ktoré zabezpeèuje, aby obèania netrpeli neznalosou
svojich práv a povinností, neznalosou dostupných sluieb alebo

neschopnosou vyjadri úèinne svoje potreby. Na druhej úrovni ide
o odborné poradenstvo, ktoré poskytujú odborní poradcovia rie−
šiaci problémy, ktoré u nezvládol poradca prvého kontaktu.
Na tretej úrovni ide o špecializované poradenstvo, ktoré sa zaobe−
rá takými problémami klientov, ktorých riešenie vyaduje špeciálne
vedomosti, zruènosti a poradenské postupy. Poskytovanie týchto
sluieb je postavené na princípe bezplatnosti a dôvernosti. Je otvo−
rené pre všetkých obèanov, ktorí môu vystupova aj anonymne.
Poslaním obèianskej poradne je plni úlohu pomyselného nárazní−
ka medzi osobnou a verejnou sférou a jej hlavným zmyslom je pos−
kytnú obèanom pri riešení ich problémov orientáciu vo svete inšti−
túcií a legislatívy. Cie¾om poradne nie je rieši problém namiesto
klienta, ale motivova ho, aby svoj problém neprijímal pasívne, ale
aby aktívne h¾adal riešenie a pomáha mu ho rieši. Pri svojej práci
spolupracujú s inými neziskovými organizáciami a lokálnymi verej−
nými inštitúciami. Majú záujem zlepši komunikáciu medzi mimo−
vládnymi organizáciami a orgánmi štátnej správy a samosprávy
v rozlièných regiónoch Slovenska práve prostredníctvom vytvorenia
fungujúceho kvalitného servisu pre obèanov.
BOP − Bratislavská obèianska poradòa, Bulharská 60, 821
04 Bratislava, Vedúca poradne: Jana Špániková, Poradcovia:
Monika Lackovièová, Tel. 02/43415363, Mob.: 0905/ 860 324,
e−mail: opbratislava@stonline.sk, Prvý kontakt pre klientov:
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy − Servis pre obèana, Primaciálne
námestie 1., tel. 02/ 5935 6485
JUDr. Júlia Ondrišová

alebo pozemok v Lamaèi.
Tel.: 02/ 6478 9313,
0907 749 951
• ZŠ Batkova v BA−Dúbravke zameraná na rozšírené vyuèova−
nie matematiky a prírodných vied ponúka monos prihlási
nadané a šikovné deti do 5. roèníka v šk. roku 2003/2004.
Blišie informácie získate na tel. è. 02/ 643 643 51, 643 677
20. V prípade záujmu je potrebné poda prihlášky do 10.6.
2003. Stretnutie prihlásených iakov bude 12.6.2003 o 9.00 h
v ZŠ Batkova.
• ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám. 1, h¾adá upratovaèku pre
materskú školu od júla 2003. Telefón: 02 / 6478 0640.

„Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala
členským štátom Európskej únie?“
REFERENDUM O VSTUPE SR DO EURÓPSKEJ
ÚNIE SA USKUTOČNÍ V PIATOK 16. 5. 2003 OD 14.00
DO 22.00 H A V SOBOTU 17. 5. 2003 OD 7.00 DO
14.00 H V BUDOVE ZŠ S MŠ NA MALOKARP. NÁM. 1
Občania, ktorí sa v čase konania referenda budú zdržiavať mimo miesta trvalého bydliska, môžu do 15. 5. 2003
požiadať na MÚ MČ BA-Lamač o vydanie hlasovacieho preukazu. Bližšie informácie poskytne na tel. č. 02/6478 1803
p. H. Wagnerová.

KINO LAMAÈ
3.5. Harry Potter a Tajomná komnata, USA, 70 Sk, 18.00 h.
17.5. Chy ma ak to dokáeš, USA, 65 Sk, 18.00 h.
31.5. Moja tuèná grécka svatba, USA, 70 Sk, 18.00 a 20.00 h.

STRÁNKOVÉ HODINY MÚ
www.lamac.sk starosta@lamac.sk
Pondelok: 10.00 –12.00 h, 13.00 –17.00 h
Utorok:
Nestránkový deò
Streda:
07.30 –12.00 h, 13.00 –16.30 h
Štvrtok:
08.00 –11.00 h
Piatok:
Nestránkový deò
Sponzorský úèet VÚB BA, è.ú.: 35−3024−032/0200

<Slovo k èitate¾om − pokraèovanie> Treba si však uvedomi, e
sme boli sedem rokov nespravodlivo zaradení medzi tzv. ve¾ké
mestské èasti. Za ten èas sme prišli o vyše 25 miliónov korún
a Lamaè je preto dlhodobo podkapitalizovaný. Pri výške nášho
rozpoètu a jeho kapitálových výdavkov by sme len kanalizáciu
stavali 30 rokov, èo je nepredstavite¾né. Osobne podnikám inten−
zívne kroky na to, aby sme tento dlh z minulosti riešili najmä
z externých zdrojov, najlepšie prostredníctvom fondov EÚ.
V tomto roku sa po dlhých 13 rokoch mohli postavi nájomné
byty formou nadstavby na bývalej škôlke. Hoci sme zámer na
zastupite¾stve schválili u vo februári, kvôli nedostatku peòazí
ministerstvo výstavby projekt zastavilo, a preto sa prvých nájom−
ných bytov Lamaèania doèkajú a v budúcom roku. Ve¾mi akút−
nou sa javí i otázka financovania obnovy tepelného hospodár−
stva, ktoré doteraz spoèívalo na pleciach Lamaèa. Jednoznaène
zaèíname prehodnocova vzahy a postupy v spoloènosti MEVA−
L s.r.o., kde zastupujem Lamaè tak, aby s nákladmi na teplo boli
spokojní nielen obèania, ale i mestská èas. Peniaze z nájmu tak
budeme môc poui na iné aktivity MÈ v prospech všetkých
Lamaèanov Finanènú situáciu Lamaèa komplikuje i prenos kom−
petencií zo strany štátu v rôznych oblastiach bez náleitých
finanèných kompenzácií. Napríklad len na odstránenie havarijnej
situácie v základnej škole poslanci uvo¾nili pol milióna korún.
V tomto roku sa tak záchrana školy stala našou hlavnou priori−
tou, prièom chceme vyrieši aj otázku financovania tepelného
hospodárstva a kanalizácie výhodne pre mestskú èas. V ïalších
rokoch sa potom môeme sústredi na rozvojové projekty, naprí−
klad v budúcom by sme u koneène mali zrealizova rekonštruk−
ciu Malokarpatského námestia. Celkovo by som rok 2003 nazval
rokom stabilizaèným, keï chceme „vyèisti stôl“ od rôznych
zmlúv a prehodnoti finanèné vzahy tak, aby sme v nasledujú−
cich rokoch zaèali Lamaè zmysluplne rozvíja.
S ekonomickými problémami kráèajú ruka v ruke aj
problémy sociálne. Aké riešenia v tejto oblasti navrhujete na
podporu sociálne slabších a nezamestnaných obèanov?
J. Ondrišová: Sociálna a ekonomická reforma sú úzko späté
a vzájomne sa podmieòujú. Sociálna pomoc vyjadruje právo
obèana prekona akú sociálnu situáciu, by aktívnym a právo
jeho spoloèenského prostredia pomôc mu v tejto jeho snahe. Zo
zákona vyplývajúca pomoc sociálne slabším je úpravou takého
reimu a systému práce, aby obèana èo najviac stimulovala
k aktívnemu riešeniu jeho zlej materiálnej situácie a štát má
garantova pomoc v prípade hmotnej alebo sociálnej núdze.
Poskytovanie pomoci sociálne slabším musí by adresné v závis−
losti od konkrétnej potreby obèana. Je dôleité klás väèší dôraz
na prirodzené väzby rodiny, rešpektova jej nezastupite¾nos
a súdrnos. Svoju úlohu na tomto poli zohrávajú aj rôzne komu−
nity, cirkev a obec alebo mestská èas. Rezervy vidím v priblíení
verejnej správy k obèanovi a v h¾adaní riešenia jeho konkrétneho
individuálneho problému. R. Olekšák: Na tomto poli nevidím zo
strany miestnej samosprávy ve¾mi ve¾ké monosti a chýbajú nám
aj kompetencie. V prípade sociálne slabších spoluobèanov pos−
kytujeme jednorazové príspevky z rozpoètu mestskej èasti. Èo sa
týka problematiky nezamestnanosti, hoci v Lamaèi nedosahuje
ve¾ké rozmery, tú je moné rieši pritiahnutím nových podnikate¾−
ských aktivít. Monosti v tomto smere má Lamaè pri transformá−
cii rozostavaného objektu plánovanej nemocnice na Rázsochách
na vedecko−technologický park, ktorý by okrem investícií a príj−
mov priniesol i pracovné príleitosti, preto na rozdiel od p. sta−
rostu do stavbu Rázsoch ako nemocnice nepodporujem. O funk−
ènom vyuití tohto priestoru rozhodne však a vláda, neèinnosou
zodpovedných Lamaè stratil ve¾a èasu.
Prezraïte našim èitate¾om aspoò jeden osobný cie¾,
ktorý ste si predsavzali uskutoèni do konca volebného
obdobia. J. Ondrišová: Ako prioritnú otázku vzh¾adom na jej
rozsah a celkový vplyv na rozvoj našej MÈ vidím problematiku
lokality Zeèák. Vzh¾adom na jestvujúci stav, ktorý nenapåòa úèel
jej vyuitia je nutné podniknú kroky, ktoré túto oblas zhodno−
tia a zmysluplne integrujú do MÈ Lamaè. Riešenie vidím v dopra−
covaní územného plánu a preklasifikovaní dotknutých pozemkov
na stavebné parcely, èím sa rozšíria monosti vyuitia tejto loka−
lity a zároveò dôjde k zhodnoteniu pozemkov súèasných vlastní−
kov. R. Olekšák: Mojim osobným elaním je, aby boli Lamaèania
na sklonku volebného obdobia v roku 2006 spokojnejší s celko−
vou úrovòou a kvalitou ivota v Lamaèi a aby bola zaruèená kon−
tinuita pokraèovania rozvojových projektov bez oh¾adu na budú−
ce zloenie miestneho zastupite¾stva. Ide predsa o Lamaè a jeho
obyvate¾ov, a tí nás budú hodnoti na základe našej snahy
dosiahnu èo najlepší výsledok v obhajobe ich oprávnených záuj−
mov.
Mgr. Dagmar Mehešová

DÔSTOJNÝ KRST BUDO CENTRA LAMAÈ
Prvá verejná akcia, ktorá sa konala v novootvorenom Budo cen−
tre Lamaè bola dôstojným krstom tejto ojedinelej špecializovanej
haly na bojové umenia. Urèite najväèšia a najkrajšia hala na
Slovensku na tento druh vyuitia vo¾ného èasu privítala uèite¾a a
otca slovenského karate Renshi Takeji Ogawu, pôsobiaceho viac
ako 35 rokov v Rakúsku. Sensei* Takeji Ogawa, drite¾ 8. Danu v
Goju ryu karate, sa tomuto bojovému umeniu venuje u takmer 50
rokov, odkedy sa ako 10 roèný po prvýkrát dostal do kontaktu s
uèite¾om karate v rodnom Tokiu. Jeho cesta na Slovensko, resp. do
Európy bola na jednej strane dielom náhody. Na strane druhej k nej
prispel svojím obrovským talentom a húevnatosou na tréningoch,
keï dosiahol, e ho ako 27 roèného mladíka vybrali z mnostva
uchádzaèov za inštruktora karate pre Európu. Vo svojom poslaní
pokraèuje dodnes, keïe kadoroène nieko¾kokrát navštevuje
Slovensko a posledných 12 rokov vedie aj medzinárodné týdenné
letné tréningové sústredenie v Kováèove pri Štúrove. To sa za
pomerne krátky èas stalo jedným z najväèších v Európe. Po prvýkrát
sa pravidelný trojdòový seminár konal v hale na tento úèel „šitej na
mieru“. Na prelome februára a marca sa tu zišlo takmer 200 kara−
tistov z celého Slovenska, Maïarska, ÈR a Ukrajiny, aby sa zdoko−
nalili v technike karate, naèerpali nové skúsenosti, ducha a stretli sa
s priate¾mi s rovnakým poh¾adom na ivot. Pretoe karate nie je
šport, ktorý konèí odchodom z „dojo“, ale musíte ním i celých 24
hodín denne a jeho filozofia vás sprevádza kadým ivotným kro−
kom. (*sensei − znamená v japonskom preklade uèite¾)
Ing. ¼ubomíra Klementisová

FARBY LAKY
ZDRAVOTNÉ OKIENKO * Pri dlhodobom používaní nosových kvapiek
za účelom uvoľnenia dýchania cez nos môže dochádzať k poškodeniu sliznice nosa a vzniká tzv. toxická rinopatia. Často vzniká návyk,
ktorý sa prejavuje čoraz vyššími dávkami lieku. Vzniká tak „začarovaný kruh“, ktorý pomôže vyriešiť len odborné vyšetrenie. Nevyhnutnou
nutnosťou je vysadenie vyvolávajúceho lieku, účinný je chirurgický
ambulantný zákrok, krátkodobá špecifická liečba.
MUDr. Ľubomír Cajchan, Súkromná ambulancia pre choroby ušné,
nosové a krčné (ORL), Rajtákova 17, BA-Lamač, Tel.: 0903 176 812

MIEŠANIE FARIEB NA POÈKANIE

ZÁHRADKÁRI POZOR !!!
DROGÉRIA LUX
v Dúbravke na Damborského 28
(prístup z Nemèíkovej) rozširuje sortiment
o postreky, hnojivá a trávne semená
Kadý piatok z¾ava 6% !!!
Otvorené: Po−Pi: 7−18 h, So 7.30−12.30 h
Telefón: 02/ 6453 4605, 0905 624 312

Pondelok − Piatok 7.00 − 18.00
Sobota
7.00 − 12.00
Kempelenova 2

KARLOVA VES
tel./fax: 02/ 6542 1727, e−mail: parmal@parmal.sk
S týmto vystrihnutým kuponóm získavate
pri jednorazovom nákupe u nás 5% z¾avu
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