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Mária Pikulíková a Ján Daniš sú poslancami MZ v Lamaèi od
decembra minulého roku, teda necelých 9 mesiacov. Obdobie
− nie dlhé na spísanie memoárov, zato mono zaujímavé na
èiastkové bilancovanie, aj keï kompletný úèet budú naši pos−
lanci sklada pred ïalšími komunálnymi vo¾bami o viac ako tri
roky.
Bez iadnych okolkov! Èo ste, ako poslanci, ¾udom zvole−
ní, pre Lamaèanov za 9 mesiacov urobili?
M. Pikulíková: Aj keï to ¾udia dnes neradi poèujú, väèšina
vecí, ktoré dokáem ovplyvòova súvisí s financiami. Od nich
sa chtiac−nechtiac musíme aj v rámci pracovných komisií
odrazi. Ako poslankyòa sama o sebe nemám iadne právo−
moci a monosti rozhodova o èomko¾vek. Èo môem, je
podpori, alebo nepodpori kolektívne rozhodnutie v rámci
toho−ktorého problému v komisiách. Keï mám však na stole
korektnú iados o sociálnu výpomoc pre jednotlivca a evi−
dentne viem, e dotyèný je v núdzi, podporujem takúto ia−
dos. Nesúhlasím so zavádzajúcimi informáciami. Èo sa týka
kultúrnej komisie, to radšej posúïte Vy (poznámka redakcie:
poslankyòa má na mysli mòa, pretoe v tejto komisii pôso−
bím. Musím teda poveda, e milión drobností, aj „nedrob−
ností“, súvisiacich s kultúrou a spoluprácou s ústretovou pani
Pikulíkovou je naším takmer kadodenným chlebíkom... a
musím doda, e príjemným. Ak by som v budúcnosti zmenil
názor, buïte si istí, e to napíšem!).
J. Daniš: Lamaè, ako malá mestská èas, má aj málo problé−
mov a aj málo príleitostí. Teda aj príleitostí vytvára èoko¾−
vek nové a prevratné je málo. Od môjho nástupu do funkcie
však pravidelne riešim bené iadosti a podnety. Hlavné ciele,
ako Nový Lamaè, teplárne a výstavba nových bytov, sú u v
priebehu. Samozrejme, k týmto výsledkom neprispel jednotli−
vec, ale skoro všetci poslanci. Vymenova významné splnené
body sa však bude da asi a za rok – za dva.
Ktoré sú najpálèivejšie problémy, ktoré máte na stole vo
vašich komisiách?
M. Pikulíková: Predovšetkým je to bytová otázka mladých
rodín, ktoré potrebujú býva. Lamaè, ia¾, nemá financie na
výstavbu nájomných bytov. Cítim sa dos bezradne, lebo v
tejto veci ja osobne pomôc nedokáem. Tu má páky iba štát.
Som však optimistka, ale je to aké. V rámci kultúry je to
momentálne organizácia a taký priebeh blíiacich sa
Rozálskych hodov, ktoré potešia Lamaèanov.
J. Daniš: Monosti v Lamaèi sú naozaj obmedzené.
Najbolestivejšie sú odpovede podnikate¾om, e bohuia¾ v
Lamaèi nemáme miesto, ak tu chcú podnika. Zmenu prinesú
nové podnikate¾ské priestory v nových bytovkách. Dúfam, e
noví, ani starí obyvatelia podnikaniu v týchto priestoroch
nebudú klás zbytoèné prekáky.
Èlovek mieni, ale ivot sa toèí v rámci svojich vlastných
ozubených koliesok. Èo sa Vám nepodarilo?
M. Pikulíková: Bývala som a takou optimistkou, e len
nedávno som si myslela, e ¾udia sa stretnú, e sa dohodne−
me a e Lamaè bude o chví¾u vyzera ako v rozprávke. Toto,
ia¾, nie je tak. A teraz definitívne viem, e na všetko sú pot−
rebné peniaze a e iba dohoda nestaèí. Èo sa mi teda nepo−
darilo − úplne sa zo svojich ilúzií vylieèi.
J. Daniš: Zatia¾ sa mi nepodarilo presadi platené parkovanie
na lamaèských uliciach, ale pevne verím , e je to len otázka
èasu (a samozrejme aj podnetov od obyvate¾ov) a pomôc
vytvori zhodu a pokoj medzi poslancami pri riešení budúc−
nosti teplární a novej výstavby.
Preèo?
M. Pikulíková: Asi to mám v povahe, alebo moné je aj to, e
sa z toho vylieèi ani nechcem. Zdá sa mi, e môj „nezdravý“
optimizmus je mojím hnacím motorom.
J. Daniš: Na platenom parkovaní treba ešte dokonèi prie−
skum medzi obyvate¾mi, stanovi roènú cenu a pravidlá.
Zhoda pri názore na budúcnos teplární sa zatia¾ nedosiahla,
niektorí nedôverujú súèasnému prevádzkovate¾ovi, ktorý však
moju dôveru má. A výstavba bytov??? Máme malú, ale reál−
nu šancu postavi nieko¾ko sociálnych bytov, získa však štát−
ne dotácie nie je ¾ahké. A súkromnú výstavbu bytov na tých
nieko¾kých zvyšných pozemkoch brzdí otázka ceny za poze−
mok, prípadne názory, èi je dané miesto vhodné.
Kde vidíte rezervy? Mám na mysli poh¾ad na seba samého?
M. Pikulíková: Matka zem! Tak to teda neviem! Urèite rezer−
vy mám, presne tak, ako kadý èlovek. Tuším, kde sa tie moje
ukrývajú, ale v tejto chvíli ich prezradi nemienim.
J. Daniš: Na zaèiatku nášho „poslancovania“ sme si spolu so
starostom povedali, e nebudeme nikomu klás zbytoèné pre−
káky a všetko, èo bude v našich silách a výhodné pre Lamaè,
schválime.
(pokraèovanie na druhej strane)
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sú tu. ...u tradiène, no veríme, e tento rok nie celkom tra−
diène, pretoe sme sa skutoène snaili, aby boli netradièné.
Èi sa nám to podarí, zistíme a po ich skonèení. V tejto
chvíli sa všetci organizátori (ia¾, nie je ich zas to¾ko, ko¾ko
by sa dalo èaka) nádejáme, e Vám, milí ¾udkovia Lamaèa,
prinesú kúsok rozptýlenia, radosti, zábavy a aspoò troškou
pripomenú pomaly odchádzajúcu letnú pohodu... kie by
sme aj poèasie (poèas hodov) mali, ako bolo toto leto.
Nebudem hovori o novinkách na Rozálskych hodoch. Bude
fajn, ak si ich všimnete sami (napokon MÚ sa práááskol po
vrecku) a potom nám dáte vedie. Veï hody sú najmä pre
Vás a spätná väzba poteší, nech je akáko¾vek, pretoe vtedy
vieme, e Vám na prostredí, kde ijete, záleí.

Iba pre zaujímavos – naše hody bude toèi Dúbravská tele−
vízia, ktorá po zostrihu odvysiela 15 minútový dokument.
Na záver mi nedá, aby som nespomenul kronikárku
Gabrielu Škorvankovú, starostu, poslankyne Janyškovú a
Pikulíkovú, poslanca Olekšáka, prednostu MÚ Masára a
vedúcu právneho oddelenia Karin Jarábkovú, ktorí boli, a
verím, e aj ostanú, oporou pri organizácii a zabezpeèení
tohtoroèných Rozálskych hodov. Snáï sa nikto neurazí, ale
títo ¾udia naozaj pochopili, e èo si neurobíme sami, to
nemáme.
Za redakciu Lamaèana a organizaèný team Vám elám
vysmiaty & pohodový víkend na hodoch. Všetci sa tešíme
na stretnutie s Vami.
Ferdinand Èuperka

ROZÁLSKE HODY, 5.−7. september 2003

Vïaènos obyvate¾ov Lamaèa a celej Bratislavy je vyjadrená v stav−
be kostola sv. Rozálie, ktorý u 323 rokov dominuje nad našou
obcou.
Bolo to u dávno èo sa skonèil mor. Do rodín priniesol zármutok a
boles. Rozálka nás volá, aby sme si uctili najdôleitejšie hodnoty
ivota. Sv. Rozália bolo mladé odváne dievèa, ktoré darovalo svoj
ivot tým, e v akých pomeroch svojimi múdrymi slovami vklada−
la istotu a nadèasové hodnoty do sàdc svojich spoluobèanov v rod−
nom meste Viterbo. Rozálka je pamätník vïaky aj za òu. Zároveò
predstavuje istotu a zakotvenie èloveka v dnešnom rozbúrenom
ivote.
Milí Lamaèania, srdeène Vás pozývam do našej Rozálky na boho−
sluby v nede¾u 7.septembra dopoludnia. Po nich v našom sprie−
vode vïaky prejdeme k dvom pamätníkom v obci, kde si uctíme
¾udí, ktorí v bojoch poloili ivoty za svoje rodiny i za celý Lamaè.
Pri tejto príleitosti Vám elám a vyprosujem ve¾a Boej pomoci,
zdravia a pokoja do Vášho osobného ivota.

piatok
13.30 èriepky z histórie Lamaèa
Dr. Gabriela Škorvanková, historièka & kronikárka Lamaèa
penzión Na Barine
17.00 pristátie parašutistov & slávnostné otvorenie
príhovor starostu
futbalové ihrisko FK Lamaè
17.05 exhibièný futbalový zápas
„Old Boys Lamaè“ versus „VIP Lamaè“
18.30 Heaven´s Shore
koncert skupiny írskej hudby, pódium na Malokarp. nám.
19.45 škola starých rodièov & chya starej mamy
poh¾ad do minulosti našich predkov
slávnostné otvorenie expozície na ZŠ Malokarp. nám.
20.00 Rozálska veselica pre dospelákov
za 150 Sk ivá hudba, veèera, polnoèná kapustnica,
tombola, no najmä zábava na ZŠ Malokarp. nám.
kolotoèe
sobota
15.00 Veselá muzika zo Stupavy
koncert dychovky na pódiu Malokarpatského námestia
16.00 Èeèinka
vystúpenie detského folklórneho súboru na pódiu
16.00 súae v jedení bryndzových halušiek
Malokarpatské námestie
17.00 Bandérium
vystúpenie skupiny historického šermu na pódiu
17.30 Erich „Boboš“ Procházka & Frozen Dozen
electric blues & big beat na poèúvanie aj do tanca
koncert skvelých bluesmanov na pódiu
19.00 Rozálska disco pre mláde
DJ Marek Letko, ZŠ Malokarpatské nám.
púové stánky & kolotoèe
nede¾a
10.30 slávnostná omša
kostol sv. Rozálie
11.30 Rozálske obèerstvenie
pred kostolom sv. Rozálie
12.00 historický krojovaný sprievod
kostol sv. Rozálie – Borinská − kostol sv. Margity – krí M. R.
Štefánika (poloenie kytice) − Vranèovièova (poloenie kytíc
pri pomníku padlých v Rakúsko–pruskej vojne a pri soche sv.
Floriána) – Studenohorská – Malokarpatské nám.
13.00 bodka pri èaši
Vináreò u Jara na Malokarpatskom námesti
kolotoèe

Vstupenky na Rozálsku veselicu
si budete môc kúpi na Miestnom úrade, v Miestnej kninici (je
presahovaná do ZŠ na Malokarpatskom nám.), v reštaurácii Na
vàšku, alebo priamo na Rozálskej veselici, ak sa v predpredaji nevy−
predajú.

dôleité upozornenie
Poèas Rozálskych hodov bude rozhodnutím Magistrátu zo dòa 19.
augusta 2003 uzavreté parkovisko na Malokarpatskom námestí
(pred poštou). Budú tu kolotoèe. Prosíme preto majite¾ov áut, aby
si v dòoch 4. a 8. septembra zaparkovali svojich tátošov inde.
Toto opatrenie bude monitorované políciou a autá môu by
odtiahnuté odahovou slubou. Náhradné parkovanie bude moné
v bývalom areáli Zberných surovín na Studenohorskej.
Za porozumenie ïakujeme.

penzión pre dôchodcov
Od otvorenia penziónu – domova dôchodcov v Lamaèi, prešlo u
13 rokov. Penzión je plne obsadený. Kapacita zariadenia je 210
obyvate¾ov. Na jeho èele po celý èas stojí PaedDr. Nadeda Malá.
Aké podmienky musí splni uchádzaè, ktorý sa chce sta oby−
vate¾om penziónu?
Musí dosiahnu dôchodkový vek, by samostatný, ma trvalé byd−
lisko v BA a jeho zdravie musí by primerané bývaniu v penzióne.
Môete sa spo¾ahnú na pomoc sponzorov?
To urèite nie. Spoliehame sa iba na dotácie zriaïovate¾a, ktorým je
v našom prípade Magistrát hl. mesta Slovenska.
Aké sú vaše plány do budúcnosti?
V súèasnosti mono hovori o penzióne a domove. V prvom prípa−
de ide o samostatné bývanie v bytovej jednotke a v druhom prípa−
de ide o domov dôchodcov, v ktorom je zabezpeèená starostlivos
o obyvate¾ov po všetkých stránkach. Pochváli sa môeme tým, e
dnes od nás neodchádzajú ani tí, ktorí sú chorí, lebo máme èas
urèenú leiacim – chorým, ktorí v minulosti odchádzali svoj ivot
„doi“ do Dúbravky na Hanulovu ulicu.
Ján Pauchly

vydáva Miestny úrad
Bratislava − Lamaè
v spolupráci
s firmou FUXO
náklad 3 500 ks
sponzor tohto èísla
Parmal spol. s r.o.

starostove starosti
Váení spoluobèania.
Prázdniny majú za sebou najmä deti, èo ich síce moc nepo−
teší, ale èas beí rýchlo a opä by som Vám chcel tlmoèil pár
informácií, ktoré povaujem pre Vás za osoné.
Najprv by som chcel poïakova nieko¾kým osobám.
Poradie nech, prosím, nevnímajú ako ve¾kos vïaky.
Ïakujem za finanèné príspevky na opravy v ZŠ pánovi
Hirnerovi a firme ZIPP a.s., na opravu kostolnej vee páno−
vi Sivákovi a pánovi Petrovskému z firmy Ikores Slovakia,
na sociálnu podporu pánovi Burgerovi a PSS a.s..
Firme ORANGE Slovakia ïakujem za dar výpoètovej tech−
niky pre poèítaèovú triedu ZŠ.
Mimoriadne by som chcel zvýrazni slová vïaky za vykona−
nú prácu poèas prázdnin pani riadite¾ke ZŠ Alene
Petákovej, ale aj celému školskému personálu – uèite¾kám,
upratovaèkám i pánovi školníkovi, za obrovské nasadenie v
našej škole poèas prázdnin. Dúfam, e rozhodnutie o
umiestnení mestskej kninice do budovy školy, blišie k
mládei, ako aj pripravované slávnostné otvorenie „školy
starých rodièov“ a „chye starej mamy“ na blíiacich sa
Rozálskych hodoch bude nieèo pekné a pre budúcnos
našej mládee prospešné.
Taktie mi dovo¾te poïakova všetkým mladým brigádni−
kom, bývalým i súèasným iakom našej ZŠ, ktorí poèas let−
ných prázdnin pomohli pri sahovaní kninice do ZŠ, èistili
komunikácie a chodníky, opravovali a sahovali triedy,
opravovali výbavu v ZŠ. Verím, e predovšetkým mladí bri−
gádnici budú šíri medzi demi snahu zachova dielo, ktoré
sa im podarilo poèas prázdnin opravi. Skutoène im všet−
kým ïakujem. Tu sú mená najaktívnejších:
Fabšiè Peter, Drotár Tomáš, Pama Peter, Rychtárik
Vladimír, Brenner Erik, Fabiánek Anton, Baránek Martin,
Kovaèoviè ¼udovít.

Rudolf Daòo
Poznámka redakcie: tento príhovor písal vdp. Daòo v èase, keï mu
iste nenapadlo, e ešte pred Rozálskymi hodmi bude „prevelený“
do Šurian. eláme Vám ve¾a šastia, dôstojný pán a dríme palce.

nový správca farnosti
Milí Lamaèania,
dovo¾te, aby som sa Vám predstavil. Volám sa Branislav Èaniga,
som rímsko−katolícky kòaz a 15. augusta 2003 som zaèal svoje
pôsobenie v Lamaèi ako správca tunajšej farnosti. Tým som sa stal
nielen duchovným otcom farnosti, ale aj jedným z obyvate¾ov
Vašej sympatickej mestskej èasti. Som tu len ve¾mi krátko, ale zdá
sa mi, e Lamaè ije bohatým spoloèenským ivotom. Pod¾a svojich
moností a schopností by som rád aj ja prispel svojou úèasou na
ivote Vašej obce. Veï ako kòaz sa cítim povolaný nielen spravo−
va farnos, ale by otvorený a ochotný komunikova s kadým – aj
s ¾uïmi iného presvedèenia, vierovyznania alebo svetonázoru.
Verím, e vzájomnou spoluprácou dokáeme ešte viac obohati a
spríjemni ivot v Lamaèi rozvíjaním tých hodnôt, ktoré sú spoloè−
né všetkým ¾uïom dobrej vôle. Teším sa na spoluprácu a stretnu−
tia s Vami a ve¾mi srdeène Vás zdravím.
ThMgr. Branislav Èaniga

èriepky z histórie Lamaèa
Najstaršie pamiatky Lamaèa pochádzajú z dôb neolitu a sú staré
okolo 40 tisíc rokov. U vtedy tu il náš predok. Ktovie aký bol?
Vieme však, e u pestoval obilniny, hrach, šošovicu, choval kozy a
hovädzí dobytok. Vyrábal hlinené nádoby a vedel si stava aj obyd−
lia. Mono, e keby nechával po sebe to¾ko odpadkov ako my dnes,
vedeli by sme o òom i trochu viac. Obdobia hodov sú v Lamaèi
vdy slávne, èi u sú to hody na svätú Margitu, ktorej je zasvätený
aj kostol, alebo tradièné Rozálske hody, ktoré sa slávia na poèes
sv. Rozálie. Tejto je zasvätená kaplnka v starom Lamaèi. Zaujíma−
vosou je, e obe patrónky majú podobný osud „muèedníèiek“,
ktoré si zvolili dobrovo¾ne chudobu a pomoc trpiacim. Svätá
Margita Antiochíjska (nar. v r. 307) sa mala ako 15 roèná vyda za
vladára Olibria, ktorý keï sa dozvedel, e je kresankou, dal ju
muèi. V alári, kde ju uvrhli sa jej zjavilo svetlo, ktoré ju uzdravilo.
Modlila sa, aby mohla porazi diabla. Tento sa jej zjavil v podobe
draka. Keï proti nemu zdvihla krí, premohla ho. Rozhnevaný
Olibrius ju dal preto upáli, ale oheò sa jej nedotkol. Keï sa ani
potom nechcela zrieknu viery, dal ju meèom sa. V stredoveku jej
patrocínium zabezpeèovalo ochranu pred neúrodou vandalstvom
a ochraòovala i remeselníkov. eny sa k nej utiekali ako k pomoc−
níèke tehotných ien a pomocníèke pri lieèení rán. Jej nasledovníè−
ka, sv. Margita, ila v Bratislave, kde sa zdroval aj jej otec−krá¾,
ktorý túto èas krajiny povaoval za bezpeènejšiu v èase tatárskeho
vpádu v 13. storoèí. Margita bola ve¾mi mladá, krásna a nadaná.
Odmietla výhodný sobáš a radšej vstúpila do kláštora so s¾ubom
chudoby, aby obetovala svoj ivot slube blínym. Po priblíení
Tatárov sa presahovala na dunajský ostrov, kde v kláštore ošetro−
vala chorých. Po smrti ju pochovali na tomto ostrove, ktorý sa
nazýval zajaèím. Keïe Tatári ohrozovali i tento ostrov − dnešný
Margitin ostrov v Budapešti − previezli jej ostatky do kláštora
Klarisiek v Bratislave. Tu je pochovaná dodnes, hoci jej hrob sa
nepodarilo lokalizova. Mono sa to podarí teraz, pri rozsiahlej
rekonštrukcii tohoto objektu. Osud svätej Rozálie bol podobný
najmä v tom, e tie slúila chudobným, hoci sama krá¾ovná
vdova, ktorá bola za túto slubu chorým a biednym prenasledova−
ná. Obe mali vzah k Bratislave a Lamaè k nej od 13. storoèia sús−
tavne patril (a na malièkú prestávku v 1. pol. 20. storoèia). Tento
vzah bol mono vyjadrením vo¾by patróniek Lamaèa, ktoré si aj
Bratislava váila a ctila.
Na záver ešte jeden historický: „Kto vie najrýchlejšie zahàòa zem?
Stavbár, ktorý vo výkope objaví archeologický nález.“
Dr. Gabriela Škorvanková, historièka

...po šichte prácou & teplom zmorení
Poèas prázdnin sme po dlhých rokoch zrekonštruovali v
škole èas nefunkènej kanalizácie a verím, e poslúi dlhé
roky ku spokojnosti našich iaèikov, iakov i uèite¾ov.
15. augusta došlo k výmene správcu farnosti. Rozlúèili sme
sa s vdp. Rudolfom Daòom, ktorému z úprimného srdca za
všetkých ïakujem. Za všetko, èo vykonal pre túto obec, ako
aj pre jej obyvate¾ov bez rozdielu vierovyznania. Privítali
sme nového správcu vdp. Branislava Èanigu, ktorého aj
touto cestou vítam v našom Lamaèi. Nech sa ozaj èo naj−
skôr zoznámi s našimi spoluobèanmi, aby mohol v dobrom
kruhu vykonáva svoje pastoraèné povinnosti. K tomu mu
prajem všetko najlepšie, ve¾a fyzickej i vnútornej sily.
Poèas prázdnin sa ve¾a našich detí a aj dospelých muselo
chodi kúpa do iných èastí Bratislavy, prípadne i mimo
nej. Zdôrazòujem, e naše kúpalisko sa bude rekonštruova
a ja sa snaím, aby to bolo èo najskôr a aby nikto niè nepre−
dal. Neplánuje sa tu výstavba rodinných domov a pod.
Investorom bude Hlavné mesto a my sa budeme snai,
aby sa èo najskôr vo veci zaèalo kona. Mojim neprajníkom,
ktorí tu šíria bludy o predaji pozemkov kúpaliska prajem
ve¾a zdravia.... take ve¾a zdravia.
Výstavba nového obchodného domu TESCO pokraèuje
rýchlo. Ako však bolo zverejnené, vianoènými darèekmi sa
to nezaène, najskôr tak šibákmi k Ve¾kej noci. Spolu súvi−
siace stavby, ktoré nás isto potešia rastú tie ako z vody.
Svetelná kriovatka Lamaèská, Alexyho bude dokonèená
ešte tento rok. Tie nový chodník na Lamaèskej a rekon−
štrukcia kriovatky pri McDonalde sa u zaèína budova.
Drme im palce, aby sme èo najskôr nakupovali aj v novom
obchode.

Peter Šramko, starosta

š¾achetný èin
Dovo¾ujem si touto cestou poïakova š¾achetnému èlovekovi, pod−
nikate¾ovi R. M. z Lamaèa, ktorý si neelá by menovaný, za
promptnú pomoc èloveku v núdzi. Dotyèný pán poskytol trojèlen−
nej rodine, ktorá poiarom stratila strechu nad hlavou z veèera do
rána a nemala sa kam uchýli, svoj vo¾ný, zariadený trojizbový byt
na štvr roka úplne grátis, a to dokonca aj s energiou, atï. Pritom
táto rodina mu bola úplne cudzia a ani nebola z Lamaèa. e o tom
viem − ja som ho toti o to prosila, tak si dovolím vyslovi mu aj
touto cestou úprimné poïakovanie.
Nech sa nešíria len zlé správy, zverejòujme aj tie dobré a nech nás
teší, e dobrí a nezištní ¾udia stále ijú medzi nami.
Cecília Danišová

echo

igelitky na psie h....

júl − august 2003

Stavebné oddelenie pri Miestnom úrade prichádza s ïalšou sna−
hou o skultúrnenie nášho malého kúska Zemegule. Papierové vrec−
ká urèené na psie exkrementy toti skonèili všade inde, len nie tam,
kde mali a vïaka nevychovaným kleptomanom s dlhými prstami
nesplnili svoj úèel. ako poveda, naèo sú niekomu papierové
vrecká pre psov, ale mono má niekto originálne zabalenú desiatu
a ... ušetril. Psím výkalom je to však jedno a zdá sa, e ani
Lamaèanom ich výskyt, na miestami pekných zákutiach, to ily
netrhá. Zvyk je predsa elezná koše¾a! Ak by sa ale našli „poctiví“
psíèkari, ktorí si riadne platia dane za svojich štvornohých priate¾ov
a ktorým naozaj záleí aj na èistote prostredia (v ktorom sa napo−
kon pohybujú aj oni), môu prís na MÚ, kde zadarmo dostanú
ekologické vrecká, špeciálne urèené pre zber psích exkrementov na
jedno pouitie. Potom u bude ako obviòova tradiène nezná−
mych páchate¾ov, e z doposia¾ neznámych príèin, sa vrecká z
verejných stojanov vyparili a e ...však to poznáme. Mimochodom
− na kadom vrecku je zrete¾ne popísaný aj zobrazený manuál na
pouitie, ako aj trefný nápis „Zbieraním exkrementov prispejete k
èistote nášho mesta a zdraviu našich detí. Ïakujeme“.

Miestne zastupite¾stvo dòa 3.7.2003 po prerokovaní materiálu
súhlasí s celoroèným hospodárením v roku 2002 bez výhrad.
 schva¾uje vytvorenie „Fondu krytia kapitálových výdavkov“
 schva¾uje rozdelenie prebytku rozpoètového hospodárenia za
rok 2002 v celkovej výške 2.879 817,98 Sk nasledovne:
1. doplnenie rezervného fondu MÈ Bratislava – Lamaè v èasti 10%
prebytku rozpoètu za rok 2002 v celkovej výške 287 981,80 Sk.
2. doplnenie sociálneho fondu MÈ Bratislava – Lamaè v èasti 3%
prebytku rozpoètu za rok 2002 v celkovej výške 86 394,54 Sk.
3. doplnenie fondu krytia kapitálových výdavkov v èasti 87% pre−
bytku rozpoètu za rok 2002 v celkovej výške 2 505 441,64.
 berie na vedomie informáciu starostu o priebehu, predmete
rokovania a záveroch zasadnutia Klubu starostov dòa 20.06.2003
v MÈ BA – Èunovo na tému problematika financovania školstva.
 schva¾uje spoloèný postup bratislavských mestských èastí a
hlavného mesta SR Bratislavy pri riešení financovania prevádzky
základných škôl a školských zariadení, a to v krajnom prípade aj
neotvorením základných škôl a školských zariadení k 1.9.2003.
 schva¾uje doplnenie Org. štruktúry MÚ rozšírením ekonomic−
kého odd. o jedného pracovníka na plný úväzok od 1.9.2003.
 schva¾uje prenájom nebytových priestorov na druhom poscho−
dí ZŠ na Malokarpatskom nám. (èas bloku A a èas bloku C – 6
uèební, 2x sociálne zariadenia, chodby) spolu o výmere 576,2 m2
(uèebne – 345,80 m2 a ostatné priestory 230,4 m2) súkromnej ZŠ
1.−4. roèník Zlatohorská 10 s podmienkami: (1) doba nájmu 5
rokov; (2) nájomné za priestory uèební vo výške 200,− Sk/m2/ rok
a za ostatné priestory vo výške 150,− Sk/m2/rok; (3) nájomca
zabezpeèí na vlastné náklady benú údrbu prenajatých priesto−
rov; (4) nájomca sa zaväzuje uhrádza pomernú èas prevádzko−
vých nákladov školy;
 schva¾uje prenájom nebytového priestoru v Dome sluieb,
doterajšia prevádzka OBUV, o výmere cca 80 m2 pani Miriam
Plhákovej za úèelom prevádzkovania zariadenia reštaurácie, piz−
zerie a rýchleho obèerstvenia, za nájomných podmienok platných
pre nájomcov podnikajúcich v objekte Domu sluieb: (1) uzavre−
tie dodatku k nájomnej zmluve s pánom Jozefom Brunovským,
ktorým sa o cca 80 m2 zníi výmera jemu prenajatých priestorov
v Dome sluieb a s tým spojená výška nájomného, s podmienkou
splatenia všetkých splatných poh¾adávok voèi Mestskej èasti BA
Lamaè; (2) ukonèenie nájomných vzahov s dlnými nájomcami
nebytových priestorov v prevádzkach Domu sluieb na Malokarp.
námestí výpoveïou, ak do 31.7.2003 nesplatia najmenej poloviè−
nú èas splatných záväzkov z nájomnej zmluvy a zároveò sa neza−
viau splati zvyšnú èas najneskôr do dvoch mesiacov.
 schva¾uje poskytnutie úèelovej finanènej dotácie spoloènosti
Softwis, s.r.o. vo výške 40,− Sk na lamaèské diea a deò, spolu
však najviac do výšky 10.000,− Sk ako príspevok na stravovanie
detí v rámci projektu letný tábor „Smelé mravèeky“, s podmien−
kou, e dotácia sa poskytne po skonèení projektu na základe
predloených dokladov o nákladoch na stravu a úèasti detí z MÈ
Bratislava – Lamaè.
 schva¾uje uzavretie dodatku zmluvy o nájme nebytových prie−
storov v budove bývalej ZŠ na Borinskej ul. 23 s nájomcom SOA
Liberta, ktorým sa zmluva zmení a doplní nasledovne: (1) nájom−
ca sa zaviae vykonáva na vlastné náklady a v plnom rozsahu
údrbu, opravy a rekonštrukcie predmetu nájmu a zariadení súvi−
siacich s uívaním predmetu nájmu; (2) nájomca sa zaviae inves−
tova poèas doby nájmu do údrby, opráv a rekonštrukcie pred−
metu nájmu a zariadení súvisiacich s uívaním predmetu nájmu
kadých pä rokov najmenej 2 mil. Sk, s oh¾adom na inflaèný
vývoj; (3) doba nájmu sa predåi do roku 2018; (4) výška nájom−
ného sa zníi na 50.000,− Sk roène, s oh¾adom na inflaèný vývoj.
 schva¾uje realizáciu úprav chodníkov v zeleni na schválených
miestach v celkovej dåke 85 m.
 schva¾uje nové rozmiestnenie informaèných tabúl v MÈ
Bratislava – Lamaè pod¾a predloeného návrhu.
 deklaruje podporu zriadeniu veterinárnej ambulancie v MÈ BA−
Lamaè a prednostovi ukladá poskytnú záujemcom o zriadenie
veterinárnej ambulancie v MÈ BA−Lamaè súèinnos pri h¾adaní
vhodných priestorov.
 berie na vedomie správu o plnení priorít Miestneho zastupite¾−
stva za obdobie prvý polrok 2003 s pripomienkami
 berie na vedomie situaènú správu o èinnosti Okresnej stanice
MsP Bratislava IV za mesiac máj 2003 a správu Obvodného odd.
PZ v Dúbravke za obdobie január – máj 2003, bez pripomienok.
Keby niekto náhodou zabudol, iba pripomíname, e zasadnu−
tia Miestneho zastupite¾stva sú verejné a poslanci sa najbli−
šie stretnú vo štvrtok 11. septembra o 14.00 v zasadaèke na
Miestnom úrade.

poslanecké dni
Poslanci MZ MÈ BA−Lamaè sa uzniesli, e našim obyvate¾om
umonia pravidelné stretnutia, konzultácie a rozhovory s poslan−
cami na pôde MÚ, a to vdy v posledný pondelok príslušného
mesiaca. Tieto stretnutia sa budú kona v zasadaèke Miestneho
úradu na Heyrovského 2. K dispozícii budú vdy dvaja poslanci.
Po prázdninovej prestávke teda pokraèujú „POSLANECKÉ DNI“.
pondelok, 25.august 2003 od 16.00 do 17.00 hod.
Ing. Kvetoslava Ondrejíèková, èlenka Miestnej rady
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák, predseda Komisie financií
pondelok, 29.september 2003 od 16.00 do 17.00 hod.
JUDr. Júlia Ondrišová, predsedkyòa Sociálnej komisie
Mária Pikulíková, èlenka Sociálnej komisie a Komisie pre rozvoj
kultúry, školstva, športu a vo¾ného èasu
pondelok, 27.októbra 2003 od 16.00 do 17.00 hod.
Ing. Daniel Valentoviè, predseda Komisie ivotného prostredia
RNDr. Dušan Akantis, èlen Miestnej rady a zástupca starostu

výzva
Váení spoluobèania, podnikatelia,
v súlade s úlohou zabezpeèi aktuálny zoznam podnikate¾ov pod−
nikajúcich v MÈ BA−Lamaè, vás touto cestou vyzývame, aby ste sa
bezodkladne prihlásili písomne, osobne alebo telefonicky na
Oddelení podnikate¾ských èinností Miestneho úradu, Hey rovské−
ho 2, 841 02 Bratislava, tel.: 02/ 6478 0065.
Údaje sú výluène pre potreby miestneho úradu.
Za spoluprácu ïakujeme.

zájazd pre seniorov
Predsedníèka Komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu
Marta Janyšková pripravila pre seniorov Lamaèa ïalší zájazd.
Bude 26. septembra. Trasa: Komárno (prehliadka nádvoria
Európy, turecké pamiatky, rímske múzeum), Ia (rímsky tábor) a
Dunajská Streda s monosou kúpania sa v termálnom kúpalisku.
Odchod: 7.00, predpokladaný návrat: 18.00. Poplatok: 50,− Sk.
Všetky ostatné náklady (doprava autobusom, poistenie, vstupen−
ky, malé obèerstvenie) hradí MÚ. Prihlási sa môete do 22. 9. v
miestnej kninici u pani Milady Janovej, ktorá Vám tie rada pos−
kytne blišie informácie. Nezabudnite však, e kninica sa cez
leto presahovala do ZŠ na Malokarpatskom námestí.

kino
sobota
6.9.
JOHNY ENGLISH (GB)
sobota
20.9.
X – MEN 2 (USA)
vdy o 18−tej a 20−tej hodine

stránkové hodiny na MÚ
www.lamac.sk
pondelok
streda
štvrtok
utorok, piatok

starosta@lamac.sk

10.00 –12.00 h 13.00 –17.00 h
07.30 –12.00 h 13.00 –16.30 h
08.00 –11.00 h
nestránkové dni

sponzorský úèet VÚB BA, è.ú.: 35−3024−032/0200

redakcia

... naše „milé“ psy
V predchádzajúcom èísle Lamaèana som si preèítala VZN o draní
psov od A do Z, ale nenašla som tam zmienku o draní psov v
rodinných domoch. Keï som sa na to informovala na MÚ, dostala
som odpoveï, e to je otázkou iného zákona a VZN to nerieši. A
tak aspoò týmito pár riadkami by som sa rada prihovorila majite−
¾om psov v rodinných domoch v Lamaèi. Píšem to preto, lebo z
vlastnej skúsenosti viem, e hafani v rodinných domoch môu nie−
len chráni... Zúèastnila som sa na sèítaní ¾udu ako komisár a robi−
la som tie hospodársky cenzus. Keïe starý Lamaè dobre poznám,
dobrovo¾ne som si ho vybrala. S výnimkou pár ulíc som ho celý pre−
šla, a to nie raz, ale 5 − 6 krát. Pokia¾ išlo len o privolanie majite¾a
domu zazvonením to sa ešte dalo, to sa dá urobi rýchlo. Keï som
ale niesla materiál do poštovej schránky, tak to u bola èasto kal−
vária. Umiestnenie schránok a èasto ich stav − to by bola kapitola
sama o sebe. Ale vhodi nieèo do schránok umiestnených nie
zvonku, ale vnútri za bránkou na plote, resp. z vnútornej strany
bránky − a na dvore zúrivý pes, tak to u do smiechu nebolo. Raz
pri schránke psia papu¾a, raz moja ruka, kto z koho. Niekde som
bola nútená hodi len lístok do dvora, aby si premiestnili schránku.
Alebo schránka bola pripevnená na plote tak chatrnom, e som len
èakala, èi ho statný vlèiak skôr preskoèí alebo zhodí. Tak mi napad−
lo opýta sa našej pani doruèovate¾ky, ako to oni riešia pri rozná−
šaní pošty (èasto sa v rajónoch zastupujú). Jej reakcia??? Jój,
tí psy!!! Aj ju u pohrýzol pes pri práci!!!
Preto Vás prosím, majitelia štvornohých ochrancov v rodinných
domoch, skúste sa raz postavi pred bránu svojho domu a pozrie
èi sa mono dosta bezpeène do Vašej poštovej schránky. Ak nie,
premiestnite si ju.
Cecília Danišová

ryby do lamaèana
Ani netušíte, drahí susedia, ako nás v redakcii potešili reakcie na
predchádzajúce èíslo Vášho Lamaèana. V tejto chvíli nie je von−
koncom dôleité, èi boli odozvy pozitívne, alebo negatívne.
Dôleité je, e boli! Pre nás to znamená, e ste si všimli isté zmeny
a e Vám na okolí, v ktorom ijete, záleí. A to je perfiš, lebo sme
si pod archou starostí o preitie akosi zvykli skláòa hlavu, zatvá−
ra oèi a všeobecne by rezistentní voèi chorobám dnešnej ubole−
nej spoloènosti.
Za všetky vaše reakcie asi hovoria meily od pani ¼ubice Juraèkovej,
z ktorých som vybral niektoré postrehy:
V predchádzajúcom èísle pán starosta v príhovore tvrdí, e „bola
vykonaná oprava ciest a chodníkov po tvrdej zime vo ve¾kom roz−
sahu“. Skúste si však pozrie stav cesty pri autobusových zastáv−
kach Studenohorská, Podháj, Bakošova. Tam autobusy len tak
vhupnú do hlbokých jám. Na chodníkoch chýbajú (eby vypada−
né?) obrubníky. Pán starosta síce verí, e "nebudeme musie ihneï
po vyèistení naháòa po zemi nové odpadky", no ja ich "naháòam"
skoro denne, pretoe u nás, bohuia¾, bývajú aj nezodpovední,
neoh¾aduplní a doslova bezcitní obyvatelia. Nie je zriedkavosou,
e vyhadzujú odpadky priamo z okien.
Medzi Studenohorskou 11 (štátny dom) a 13 (drustevný) je sme−
tisko, kde nájdete roztrhané matrace, televízor, koberce, porozbí−
jané sklo, drevá, odpílené konáre zo stromov. Priestor, ktorý má
slúi kontajnerom je plný odpadu. Ani po viacnásobných urgen−
ciách na MÚ v Lamaèi a vyzvaní správcu domu è. 11 k náprave
dosia¾ nedošlo. Najhoršie však na tom je, e u sa tam zaèínajú
pohybova potkany. Správca domu oznámil, e má vyèerpaný fond
na odvoz. Toto neskutoèné smetisko je tam pravidelne stále!
Tém, o ktorých by sa mohlo hovori aj prostredníctvom Lamaèana
by bolo viac. Preèo stromy orezávali (lepšie povedané hyzdili)
neodborníci? Preèo v noci pobehujú po sídlisku bezprízorné psy?
Èo s výkalmi psov po chodníkoch, ktoré majitelia neupracú a ako
ich z toho usvedèíte? Akému % obyvate¾ov slúi predajòa „Kobuk“
na koneènej zastávke (starí, alebo ako chodiaci ¾udia nemajú ani
monos priamo prejs k potravinám na sídlisku)?
Je stále èo napráva v našom tak vzácnom a skoro najzdravšom
prostredí z celej Bratislavy. ijem tu 28 rokov. Moje deti nikdy netr−
peli prieduškovými chorobami ako deti v meste, syn vyštudoval
vïaka nášmu prekrásnemu prostrediu Lesnícku školu. Snaíme sa
prírode pomáha ako môeme, len nás ve¾mi zarmucuje, ako ju
niekto dokáe znièi (rozrúbané a potom spálené dve besiedky na
kopci, ktoré tu u asi nikdy nebudú, spálené v ohnisku drevené
krásne koše na odpadky, odpílené posedy − zelení − pretoe tomu
asi nerozumeli, smetiská pod lesom a toxický odpad nad vodár−
òou... je toho príliš mnoho), ale tomu sa dá zabráni asi len prevý−
chovou a vhodnou osvetou našich potomkov, aby si skutoène prí−
rodu ctili. Alebo na to skutoène prídu a keï padne posledný
strom??? Tie postrehy som len tak narýchlo "vysypala z rukáva"
bezprostredne po preèítaní Lamaèana. Staèí chodi s oèami otvo−
renými a neby ku stavu Lamaèa ¾ahostajným.
Ale aby som len nekritizovala, môem ponúknu napr. odbornú
pomoc môjho syna pri výsadbe drevín, ich zloení, druhoch, ktoré
sa do našej oblasti hodia, èie všetko okolo stromèekov, kríkov,
rastlín, zriaïovania skaliek ... rôzne nápady a typy na skrášlenie
verejného priestranstva. Navštívi Vás môem hocikedy, nie je
problém. (¼ubica Juraèková)
Ïakujeme, ïakujeme. Po takýchto riadkoch asi pookreje kadá, èo
i len trochu, cítiaca ¼udská bytos. My v redakcii urèite tie, lebo
máme pocit, e tu nie sme iba na to, aby sme „daèo“ uverejnili, ale
e veci sa hýbu vonku v teréne kadodenného ivota a e nepíše−
me o ta¾afatkách odtrhnutých od Zemegule. (Na to sú tu iní.)
Je zjavné, e jedným z najpálèivejších problémov Lamaèanov je
otázka ivotného prostredia a všetko, èo s ním súvisí. Mono aj

preto by mohlo ma toto èíslo v podtitule nápis „ekologické“.
Nu.... ale aby boli karty jasne odkryté, len pre korektnos dodám,
e Lamaèan tu nie je preto, aby problémy riešil. Na to fungujú jed−
notlivé komisie pri Miestnom zastupite¾stve. Lamaèan je tu pre to,
aby na problémy upozoròoval a èo najobjektívnejšie (niè však nie
je objektívne, èo prechádza ¾udskou hlavou) o nich informoval. Aj
Vaším prostredníctvom. Ak si myslíte, e dokáete krátko, jasne a
z istého nadh¾adu poukáza na lamaèské neduhy, alebo veci, ktoré
by mohli zaujíma viacerých, ozvite sa. Moností je milión.
Mono sa ešte v duchu pýtate, ako súvisí nadpis tejto state s jej
obsahom. Celkom jednoducho: do kadých novín sa dá zabali
ryba. No a my sa spolu s novou redaktorskou posilou Miriam
Vojtekovou snaíme urobi noviny, do ktorých by sa ryby balili èo
najmenej. Od ïalšieho èísla – kadý mesiac. Drme si palce!
Najlepšie − všetky lamaèské palce!
Ferdinand Èuperka

bez komentára
sú slová nášho starostu Petra Šramka, ktorými pred poslancami
Mestského zastupite¾stva 26. júna v Primaciálnom paláci obhajoval
poiadavky na zabezpeèenie financovania projektu kanalizácie. Bez
komentára sú slová, ktorými presviedèal poslancov, aby splašky a
výkaly boli tam, kde majú by!
„Váený pán primátor, milé poslankyne a poslanci!
Materiál, ktorý bol predloený na Vaše schválenie nemá iaden
iný význam, ako ten, ktorý je v zdôvodnení tohto materiálu.
Dovo¾te, hoc toto vána téma jest, inými slovami prosbu riec.
Bol by som rád, keby ste zváili,
e ako starosta najmenšej mestskej èasti, ktorej zhodou postup−
ných náhod nepatrí iadna priemyselná,
ani len oblastièka, nieto e oblas, lebo aj to málo,
èo v minulosti lamaèský chotár mal,
mu neprajný osud nenávratne vzal
...a v našom chotári iadny vrabèek so zlatým vajcom,
ia¾ − neostal.
Preto tu v polohe iba prosebníka pred Vami som,
lebo niet sily, aby jedna dáma, pani poslankyòa,
pred Vami túto prosbu sama obhájila.
Obyèajnú kanalizáciu by sme v Lamaèi dokonèi radi
− a to v ceste, kde terénne skúšky denne obyvatelia
svojimi autami skladajú, bo inej cesty tu pre seba nemajú.
Hoc zverený nám pozemok u tento bol,
odzveril ho predchodca primátor.
Ten, komu u vïaku i chválu sme smerovali,
no na konci volebného obdobia
sme tu chudobní a zabudnutí ostali.
A to jediná naša vina − a okrem nej iadna iná.
Materiál u doplni neráèim a nechcem,
len púhu vïaku za rozhodnutie Vaše, smerujem.“
Peter Šramko
Poznámka redakcie:
kadý si, samozrejme,
môe myslie aj hovori,
èo sa mu len ráèi a reakcie
obèanov na tú istú vec,
poèítame, budú fatálne
odlišné. V kadom prípade
však starostovi nemono
uprie znalos dávnej prav−
dy „úèel svätí prostriedky“,
pretoe mestskí poslanci
následne schválili nášmu
„chotáru“ zverenie pozem−
kov, o ktoré sa tak dlho
bojovalo.
Nu a mono aj to bol
dôvod, e si starosta od
radosti zaskákal.

kauza „Rázsochy“
Mono e nielen tieto, ktoré budem menova, ale tri stavby v
Bratislave si urèite zaslúia prívlastok – stavba storoèia, myslím
toho minulého, ale niektoré prešli aj do tohoto. Bol to obytný
dom na Šancovej (pod hlavnou stanicou) – ten je u obývaný,
budova nového divadla – tá ešte zatia¾ nefunguje, len hltá ïal−
šie a ïalšie milióny a nepochybne sem patrí stavba na
Rázsochách. Bola som sa tam pozrie a asla som, e okrem
iného èo tam chátra, nikoho netrápia ani len nevyuité staveb−
né mechanizmy okolo stavby, èo tam stavba samotná ! ia¾, ten
socializmus je ešte v mnohom ve¾mi hlboko zakorenený.
Keïe stavenisko a stavba leí na lamaèskom území bude iste
Lamaèanov zaujíma, èo na tomto mieste bude v budúcnosti. Èi
tam stavba zostane, ak zostane na èo bude slúi, .alebo èi tam
bude nieèo úplne iné. Tým skôr, e v Lamaèi zatia¾ nie je iadny
väèší výrobný alebo iný podnik, ktorý by do našej mestskej èasti
prispieval daòami. Ešte aj hypermarket Tesco, ktoré sa stavia na
Kaušinej lúke patrí do územnej èasti Karlova Ves, nie do
Lamaèa. Územia Karlovej Vsi, Lamaèa a Záhorskej Bystrice sú
toti tak èudne do seba vklinené a okrem toho ešte aj medzi
sebou nevysporiadané (èo vlastne ochudobòuje Lamaè o viace−
ré lukratívne podniky stojace na týchto èastiach), e by stálo za
to nejaké vzájomné územné vyrovnanie.
Pôvodne sa uvaovalo, e by na Rázsochách malo stá
Slovenské centrum pre diagnostikovanie karcinogénnych ocho−
rení. Potom sa celé roky hovorilo o tom, e stavba bude patri
Fakultnej nemocnici, ktorá by tam sústredila všetky svoje pra−
coviská , dosia¾ roztratené na viacerých miestach Bratislavy. Na
dostavbu takejto inštitúcie bolo treba nieko¾ko miliárd, ktoré
rezort zdravotníctva nemal. Ïalej sa uvaovalo s dobudovaním
na vedecko−technologické centrum. Keïe na dostavbu na kto−
rýko¾vek z uvedených úèelov bolo potrebných 7 a 8 mld.
korún, ktorými ani jeden z rezortov nedisponoval a štátna
pokladòa tie nie, nakoniec o celej kauze musela rozhodnú a
vláda. Tá rozhodla na jar tohoto roka, e dostavba za týchto
ve¾mi nároèných finanèných poiadaviek nie je moná a e stav−
ba sa predá. Záujemcov o kúpu je nieko¾ko. Zatia¾ stavba pre−
daná nie je a je zrejmé, e sa bude vybera najlukratívnejšia
ponuka. Je však viac ne pravdepodobné, e v súèasnej finanè−
nej situácii nebude vlastníkom štátna inštitúcia, ale e to bude
privátny vlastník. To by bolo pre mestskú èas Lamaè len výhod−
né. Mohol by to by prvý väèší zdroj daòových príjmov do pok−
ladnice Lamaèa. Kedy padne rozhodnutie o predaji zatia¾ ešte
nie je známe. O ïalšom osude stavby na Rázsochách budeme
obyvate¾ov informova.
Cecília Danišová

(„poslanci na koberci“ pokraèovanie)
Aj z tohoto dôvodu u vidím rezervy len v kolektíve. Sám sa sna−
ím vdy podpori akúko¾vek, èo i len trocha zaujímavú myšlienku.
Kde vidíte rezervy v kolektívnej práci v rámci komisií, v ktorých
pôsobíte?
M. Pikulíková: V Sociálnej komisii to funguje prísne pod¾a platnej
legislatívy, take k tomu nemám èo poveda. Èo sa týka Kultúrnej
komisie, myslím si, e ¾udia, ktorí sú jej èlenmi, by nemali by iba
prísediacimi za stolom jeden krát za mesiac, ale aj akènými v teréne
so zodpovednosou za dielèie úlohy pri zabezpeèovaní našich akcií.
J. Daniš: Podnikate¾ská komisia je sama o sebe obmedzená podni−
kate¾ským priestorom, ktorý Lamaè vlastní. Jej èlenovia sú dobrým
výberom, vzorkou Lamaèanov, a preto sa o ich názor dá spo¾ahli−
vo oprie. Mono riešime málo podnetov z vlastných radov, ale
zasa tá istá príèina − málo miesta (obyvate¾ov) − málo príleitostí.
Dobrým príkladom je však Stavebná komisia, kde nieko¾ko architektov
a iných odborníkov svedomito ponúka svoje remeslo a svoj vo¾ný èas.
Máte v talóne nejaké poslanecké prekvapenie, ktoré nie je a
tak tajné, ako prekvapenia zvyknú by?
M. Pikulíková: Ak si niekto myslí, e budem hlasova za všetko, tak
prekvapenie nemám. A asi nie je prekvapenie ani fakt, e Lamaè
nezmením sama. Take ani iadne prekvapenie v talóne. Ak by aj
nejaké bolo, objavi by ho mali samotní lamaèania.
J. Daniš: U spomínané platené a rezervované parkovanie na uli−
ciach. Budem preto rád, keï dostanem od obèanov podnety, ko¾kí
by mali záujem za 5.000 korún roène.
Ako ste dovolenkovali?
M. Pikulíková: Dva týdne sme boli s rodinou na záhradke na Záhorí.
Týdeò som bola v Babíne na Orave s lamaèskými demi, ktorým som
varila. Inak som leto preila tu, u nás doma. Som ve¾mi spokojná.
J. Daniš: Tento rok som sa na dovolenku nedostal, ale táto obeta
je vykúpená omnoho krajšou udalosou. Prajem všetkým
Lamaèanom pekné dni, pokojné noci a budem rád, ak mi vaše
názory napíšete.
rozprával sa Ferdinand Èuperka

škola nespala
ani poèas prázdnin. Podarilo sa opravi kanalizáciu, ktorú
poškodzovali koreòové sústavy stromov. Stromy, bohuia¾,
museli by vyrúbané a ešte niektoré sa musia vyrúba.
Vymenili sme nefunkèný hlavný uzáver vody. Na prázdni−
novú opravu èakajú ešte hrdzavé radiátory v telocvièni.
Zohnali sme novší nábytok, ktorý nám sponzorsky darovali
VÚB a Min. financií. Do školy sa nasahovala miestna kni−
nica, muzeálna zbierka starej školy a súkromná škola.
Uvolnili sme im 8 tried, èo znamenalo ve¾kú oèistu a pre−
triedenie materiálu a nábytku. Škola sa zmenila na skladiš−
te, ale u sa opä zaèína podoba na školu.
Tešíme sa na september.
Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ
Súkromné zariadenie dennej starostlivosti o deti
RADOS „škôlka“ v Devínskej Novej Vsi
so špeciálnou pedagogickou starostlivosou
a individuálnym prístupom
prijíma deti vo veku od 3 − 6 rokov.
Nástup: september 2003.
Informácie a prihlášky:
02/ 64 538 602, 0903 212 141.

H y d i n á r − a. s. G b e l y
Vás u od 2. septembra
P O Z Ý V A
do novootvorenej predajne na nákup
èerstvých vajec, mrazenej hydiny
a hydinových výrobkov
za bezkonkurenèné ceny.
Presvedèíte sa v predajnom stánku
na Malokarpatskom námestí.
Mestská časť BA - Lamač ponúka
P R E N Á J O M
g a rá ž í Po d n á s y p o m ( p r i k ú p a l i sk u ) ,
objekt bývalej požiarnej zbrojnice
a st arej pošt y na Vrančovičovej.
Bližšie infor mácie - prednosta MÚ.
t e l . : 6 4 7 8 1 5 81

FARBY LAKY
MIEŠANIE FARIEB NA POÈKANIE

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

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

ZDRAVOTNÉ OKIENKO
Èastým problémom u ¾udí v strednom a vyššom veku je
hromadenie ušného mazu (cerumenu) vo vonkajšom
zvukovode. Èistenie zvukovodu vatovými tyèinkami je
nefyziologické, pretoe vonkajšie ucho má samoèistiacu
schopnos. Namiesto „vyèistenia“ zvukovodu si pacienti
podrádia kou a vznikne zápal vonkajšieho ucha.
Odstraòovanie cerumenu a následná kontrola sluchu
patrí len do rúk odborného ušného lekára.
MUDr. ¼ubomír Cajchan
Súkromná ambulancia pre choroby ušné,
nosové a krèné (ORL)
Rajtákova 17, Bratislava − Lamaè
telefón 0903 176 812
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