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U druhé volebné obdobie ste poslankyòou a povaujú
vás za lídra tzv. „modrej koalície“. Tá bola vo vo¾bách pro−
tiváhou „ltej koalície“. Ako vnímate túto spoluprácu?
Obèania v komunálnych vo¾bách vyberali z troch koalícií kan−
didátov na poslancov, ktorým prejavili dôveru a tak MZ
pozostáva z troch koalièných subjektov. V MZ Lamaèa je 11
poslancov a obèania dali dôveru nasledovne: Starosta za
KDH a štyria poslanci za koalíciu KDH, piati poslanci za koalí−
ciu SDKÚ a dvaja poslanci za HZDS. To znamená, e ani jedna
koalícia nemá v zastupite¾stve väèšinu, èo znamená, e nemá
šes poslancov, avšak riešenie konsenzom zastupite¾stvo
zatia¾ vdy našlo.
Neiskrí to medzi koalíciami pri urèovaní priorít pre plne−
nie volebného programu?
Nie. Poslanci u na prvom zastupite¾stve hlasovali za obsade−
nie pozícií, a z našej strany to neiskrilo. Následne sme sa
dohodli na spoloènom volebnom programe. Je potrebné, aby
obèania tieto skutoènosti vedeli, e z koalície KDH je starosta,
má zástupcu starostu za KDH, ako aj predsedu strategickej a
finanènej komisie za KDH. Koalícia HZDS má predsedu
Komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky za
HZDS a poslankyòu v Mestskom zastupite¾stve hl. m. SR
Bratislavy. Toto sú významné, resp. nosné pozície. Tvoria
základ plnenia volebného programu. Koalícia SDKÚ má pred−
sedov v Komisii rozvoja vzdelávania, kultúry a športu za
SMER, v Komisii pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové za
SDKÚ, v Komisii podnikate¾ských aktivít, cestovného ruchu a
dopravy za ANO a v Komisii ochrany verejného poriadku,
ivotného prostredia a bezpeènosti za ANO. Predseda
Redakènej rady Lamaèana je za SDKÚ, zástupcami tepelného
hospodárstva boli poverení štatutárom za MEVU L. za KDH a
DUSPAMU za ANO. Toto sú komisie a spoloènosti, ktoré majú
blízko k obèanom a musia bezprostredne rieši ich poiadav−
ky. Nako¾ko práca poslancov je tak o povinnostiach, ako aj
právach, k dohode spoloèného volebného programu došlo.
Aké sú vaše konkrétne úlohy v pozícii lídra? Nedostávate
sa príliš èasto do kontroverznej polohy?
V pozíciách jednotlivých predsedov komisií, èo je nesmierna
zodpovednos, sú noví poslanci a plnenie volebného progra−
mu, ako aj riešenie aktuálnych problémov je prioritou.
Môem skonštatova, e svojich povinností sa ujali priam s
vervou. Ja som èlenkou Miestnej rady, ktorá je zostavená
pod¾a rozloenia politických pomerov v zastupite¾stve a na
základe rešpektovania vzájomnej dohody. Miestna rada je
poradným orgánom starostu, a to, èo sa javí ako kontroverz−
né, vieme rokovaním vyrieši. Je ve¾mi dôleité rešpektova
stanoviská a závery predsedov komisií, nako¾ko v komisiách
sa odborne prerokuje dokument vypracovaný pracovníkmi
miestneho úradu, ktorí sú neoddelite¾nou súèasou tímu, t.j.
danej komisie na èele s poslancom − predsedom komisie a
èlenmi komisie. Komisie sú zostavené z obèanov Lamaèa.
Take naša práca je trvalo kontrolovaná a systém rokovania je
transparentný a k prijatému uzneseniu – dokumentu, a to je
záväzné. Obèania majú právo podáva podnety, iadosti o
riešenia problémov, zúèastòova sa rokovaní Miestnych
zastupite¾stiev a posúdi správnos prijatých záverov, resp.
uznesení. Danú skutoènos zdôrazòujem. Je to o Lamaèi ako
mestskej èasti a ivote obèanov.
Prezradili ste, e obèania sa na vás obracajú s probléma−
mi neraz priamo na ulici. Èo najèastejšie od vás poadujú
a ako ich oèakávania napåòate?
U obyvate¾ov Lamaèa jednoznaène jestvuje silný lokálpatriotiz−
mus, vzah k prírode a ivotnému prostrediu, èistote Lamaèa
a verejnému poriadku. Je tu vysoká nespokojnos so slubami.
Na tieto problémy treba h¾ada riešenia. Poiadavky obèanov
riešime v spolupráci s predsedami komisií a MÚ aktuálne na
Miestnej rade. Obèania, ak dali svoj hlas vo vo¾bách poslan−
com, musia vedie komu ho dali a aké sú ich práva. Stretávam
sa dos èasto s otázkami, kedy obèania nevedia, ako majú
postupova. Preto som poiadala, aby v Lamaèanovi bola uve−
rejnená aj organizaèná štruktúra, preh¾ad systému riadenia a
výkonu MÚ Lamaèa, preh¾adnejšie vysvetlenie k pozíciám pos−
lancov. (iadosti sme v tomto èísle vyhoveli.)
Na konkrétne riešenie problémov sú tu konkrétne komisie s
konkrétnym zameraním na urèitú špecifickú oblas. Tým, e
konkrétne riešenia presúvate na tieto komisie, nepresúvate
tým èiastoène aj urèitú mieru vlastnej zodpovednosti?
Nie. Myslím si, e na danú otázku som u odpovedala v bode
3. Nakoniec som èlenkou Komisie financií a hospodárskej
stratégie a Komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej
politiky, take mám monos rokova o stanoviskách komisií
v Miestnej rade a presadi zámery v MZ.
V úlohe poslanca ste u dlhší èas, máte bohaté skúsenosti.
Skúste porovna nielen svoju prácu, ale aj prácu poslancov
poèas dvoch volebných období. Máte pocit, e nastal kva−
litatívny posun v prístupe a riešení problémov a úloh?
Áno. Teší ma, e mám kolegov, ktorí majú vysoko pozitívny
vzah k svojmu poslaneckému mandátu a k plneniu volebné−
ho programu a prevláda medzi nimi pragmatizmus a spolu−
práca. Vedia, e ja som tu pre nich. Avšak moji kolegovia
vykonávajú èinnosti nad rámec svojich povinností s ve¾kým
záujmom, láskou a obetavosou. Pracujú pod¾a najlepšieho
vedomia a svedomia, a tak aj v zastupite¾stve hlasujú v súla−
de so zodpovednosou poslanca a predsedu komisie, kde ich
závery komisií viau. Ak napríklad stanovisko jednej komisie
k riešeniu problému nie je zhodné so stanoviskami iných
komisií, je potrebné rokova o zhode a vzájomnom konsenze.
Take vdy je to len o spolupráci a tolerancii alebo netoleran−
cii, to si ale kadý musí vedie vybra, èo je správne, lebo v
koneènom dôsledku sa nezodpovedáme obèanom kolektívne,
ale kadý sám za seba, tak ako nás poznajú a ako nám preja−
vili dôveru obèania Lamaèa.
rozprávala sa Miriam Vojteková

starostove starosti

lamaèské stavenisko

Milí Lamaèania,
dovo¾te mi, aby som sa vyjadril k niektorým otázkam, ktoré
sa èastejšie objavujú v listoch, prípadne v e−mailových sprá−
vach na Miestnom úrade. K rozostavaným bytovým
domom, ktoré sú pre bývajúcich obyvate¾ov v okolí stave−
nísk doèasným problémom, chcem poveda, e súèasné
zastupite¾stvo nemenilo rozhodnutia predchádzajúcich
poslancov. Dlhodobo plánované výstavby, kde v projekto−
vých dokumentáciách a v prípravnej fáze boli u zhmotne−
né miliónové èiastky, nie je moné jednoduchým rozhod−
nutím zastavi. Samozrejme, úlohou príslušných komisií,
poslaneckého zboru, ako aj mojím záujmom, je udra
poèas výstavby zhoršenie ivotného prostredia v prípustnej
miere. Osobne sa angaujem v kontrole dodriavania vyda−
ných povolení.
Po dohode s pohrebníctvom Marianum, ale aj vlastnými
silami, sme ku Dòu zosnulých zabezpeèili úpravy tak na cin−
toríne, ako aj v jeho okolí a rád by som touto cestou poia−
dal našich obèanov, aby v okolí cintorína udriavali poria−
dok a odpadky, ktoré vzniknú pri údrbe hrobových miest
vyhadzovali do kontajnerov, ktoré sú pravidelne odváané
spred cintorína. Verím, e všetci majú v úcte svojich zosnu−
lých a udra poriadok na cintoríne a v jeho okolí je snahou
nás všetkých. Na zabezpeèenie skrášlenia Malokarpatského
nám. sme zapojili do spolupráce ïalších pracovníkov z
Národného úradu práce (¾udí bez strechy nad hlavou) a
chcel by som touto cestou vyjadri poïakovanie za ich
prácu, ktorú si všimlo ve¾a našich spoluobèanov, a sú s ich
výkonom ve¾mi spokojní.
Teším sa na stretnutie s vami
na Verejnom zhromadení.

Napriek tomu, e rozlohou patrí Lamaè medzi najmenšie mest−
ské èasti v Bratislave, môeme na rôznych miestach pozorova
zaujímavé stavebné aktivity. Niektoré z nich by som vám rád
predstavil.
Pred dokonèením je akcia „10 rodinných domov s garáami“ na
ulici Pod násypom, ved¾a lamaèského kúpaliska, ktorej investorom
je firma Intercont, s.r.o. Na Studenohorskej 2a je práve vo výstav−
be „Bytový dom (32 bytových jednotiek)“ – investor Cresco
Development a.s. Ved¾a bývalého obchodného domu Lamaè pri
vyústení ulice Podháj do Hodonínskej sa realizuje „Polyfunkèný
objekt (94 bytových jednotiek)“ – investor Sadkostav s.r.o. Popri
Hodonínskej ulici oproti cintorínu práve zaèali budova „Bytové
domy na Heyrovského“, ktorých investorom je firma Ikores
Slovakia, s.r.o.
Pri vstupe do Lamaèa z Bratislavy sme si všetci všimli ve¾ké staveb−
né aktivity v súvislosti s budovaním dia¾nièného tunela „Lamaèská
cesta − Staré grunty“. V rámci toho sa rieši komplexný dopravný
uzol v oblasti vyústenia dia¾nice D2 do Lamaèskej cesty s mimoú−
rovòovou kriovatkou „Harmincová“ vrátane prepojenia ponad
elezniènú tra na Rázsochy. V súvislosti s vybudovaním
Hypermarketu Tesco na Kaušinej lúke (katastrálne územie Karlova
Ves) je v rekonštrukcii kriovatka Lamaèská – Alexyho a kvôli pešie−
mu prístupu sa buduje chodník na Lamaèskej ceste, prièom sa táto
cesta plynofikuje.
Ïalej by som vám rád predstavil investièné akcie, ktoré sú v prí−
pravnom štádiu. Po zloitej a zdåhavej transformácii spoloènosti
Vodárne a Kanalizácie, a.s. do mestského majetku, sa ako reálny
termín budovania kanalizácie v starom Lamaèi poènúc
Vranèovièovou, Rajtákovou, Rácovou atï. javí zaèiatok budúceho
roka.
Po doriešení otázky pozemku pod budovou obchodného centra na
Malokarpatskom námestí sa plánuje nadstavba budov centra spo−
loènosou Corvus Slovakia, s.r.o.
Ako ïalšie pripravované akcie je potrebné spomenú nadstavbu
budovy MÚ Lamaè, ktorého strecha je v dezolátnom stave, výstav−
bu športovej haly s hromadnými garáami medzi expozitúrou VÚB
a bývalou škôlkou, rekonštrukciu Malokarpatského nám., výstavbu
trhoviska pri VÚB, rekonštrukciu a modernizáciu lamaèského kúpa−
liska, oplotenie cintorína s výstavbou urnovej steny a ïalším rozši−
rovaním severným smerom, výstavbu predajne a opravovne áut –
Machánek top car.
V neposlednom rade je potrebné spomenú práce na obstarávaní
územnej štúdie zóny Nový Lamaè − Zeèák. V súèasnosti je vyhoto−
vená aktualizácia zadania pre verejnú súa s termínom vyhodno−
tenia ponúk do konca roka. Spracovanie štúdie predpokladáme do
konca marca 2004 s následným zapracovaním do aktualizácie
Územného plánu Bratislavy. Cie¾om tejto aktivity je zmena vyuitia
pozemkov v prevanom rozsahu na individuálnu bytovú výstavbu.
Pri takomto objeme informácií, s ktorými som sa s vami podelil,
môeme teraz spoloène sledova a najmä kontrolova, ako sa nám
darí tieto investièné akcie realizova.
Ing. ¼udovít Luèeniè, poslanec

Peter Šramko, starosta

dôleitý oznam
Verejné zhromadenie o kadodenných strastiach
i radostiach Lamaèanov sa uskutoèní v kine Lamaè
v stredu 12.11.2003 o 18.00 hod. Na verejnom fóre
vystúpia vami zvolení poslanci a starosta.

november v histórii Lamaèa
Vdy, keï prichádza november, si spomenieme na svojich blíz−
kych. Mono viac ako inokedy práve preto, e mnohí u nie sú
medzi nami. Svetlá náhrobkov na cintorínoch svietia oèistným
plameòom sviec. Ako to bolo s tými našimi lamaèskými?
Starí Rimania pochovávali svojich màtvych popri cestách. Od èias
kresanstva sa pochovávalo do vysvätenej zeme okolo kostolov. V
Lamaèi okolo kaplnky sv. Rozálie. V neskoršom období, po zave−
dení toleranèného patentu Jozefom II, sa zaèali cintoríny zriaïova
na konci dedín a miest. Rozvoj zmenil aj tento zvyk a niektoré cin−
toríny sa zrazu ocitli uprostred miest. V tomto období zriadili aj
nový cintorín v Lamaèi. Bol potrebný najmä po ve¾kej týfusovej epi−
démii. Zakrátko aj tento cintorín postihol ne¾ahký osud. S rozvo−
jom elezniènej dopravy sa ocitol v ceste elezniènej trati a musel
by upravený, èím vznikla dnešná priehlbina pre tra. Na nahrnutej
zemine vznikol nový cintorín − ten dnešný. Ve¾ký nápor zail v
rokoch 1866−1868 po bitke pri Lamaèi, ktorou sa skonèila Rakúsko
− Pruská vojna. V 60. a zaèiatkom 70. rokov XX. storoèia cintorín
takmer padol za obe „projektu Záhorie“, ktorý bol verejnosti
neprístupný. Ak na „Všechsvätých“ pôjdeme zapáli svieèku,
zamyslime sa nad podenkovým ivotom všetkých vecí a uvedom−
me si poradie hodnôt. „Nie honosnos ozdôb, ale sila ¾udskej túby
zanecha po sebe kúsok veènosti má zmysel.“ To je vyjadrené aj na
kameni stojacom na rohu cintorína z vonkajšej strany.
Dr. Gabriela Škorvanková, historièka

nikdy nie je dos
Tentoraz mám na mysli apel na obyvate¾ov Lamaèa, aby trie−
dili domový odpad. Aj keby sa zdalo, e sa tento problém
skloòuje donekoneèna, výsledok je viac ne neuspokojivý.
Kadý, kto má deti, vie, ako ako sa uèia poriadku, a ako sa im
do toho nechce. Ale rodièia, ak chcú dosiahnu, aby diea pou−
ívalo na odpadky kôš a nie vrecká, tašky, kúty v izbe a aby veci
dávalo tam, kam patria, musia mu to neustále zdôrazòova. Inak
sa nájde nezjedená desiata v zásuvke, ohryzky z jabåk na para−
pete, špinavé ponoky medzi èistými, papiere pod stolom, kôrky
z chleba za poste¾ou.
Ale v nieèom sa my, dospelí, od detí ve¾mi neodlišujeme, a to v

stretli sme sa po rokoch
Leí predo mnou. Pozerám na òu, fotografiu poznaèenú èasom, s
mnohými osudmi detí, ktorým som bola v Lamaèi štyri roky tried−
nou uèite¾kou. Moji iaci, ktorí pred 32 rokmi opustili školské lavi−
ce ZŠ, sú dnes dospelí ¾udia so svojimi osudmi, rodinami, perspek−
tívou do ivota.
Nesmierne ma potešilo, keï som po 35 rokoch pôsobenia v dedin−
ke Lamaè dostala pozvánku na toto neobvyklé stretnutie so iakmi
základnej školy. Ako pestrofarebný film sa predo mnou odvíjajú
osudy detí, ktoré som mala nesmierne rada, pretoe svoj ivot som
zasvätila nároènému, avšak pre mòa najkrajšiemu povolaniu, ktoré
som si vyvolila na celý ivot.
Keï vám tri štyridsašesroèné eny povedia, e sú babièkami, uve−
domíte si, aký je èas neúprosný a odpoèítava roky kadému z nás.
Len štyria zo šestnás−
tich, ktorí prišli na
stretnutie, ostali oby−
vate¾mi Lamaèa, ostat−
ní bývajú prevane v
Petralke. Dvaja z tých
štyroch – ¼udko a
Dušan, sú poslancami
Miestneho zastupite¾−
stva a svoje úsilie venu−
jú ochrane záujmov
Lamaèanov a zve¾aïo−
vaniu celého sídliska.
Spoveï „mojich“ detí
vyniesla na svetlo
úspechy i pády, ale viac svetlé dni v ich ivotoch. Mnohé z mami−
èiek hovorili o vlastných deoch i o tom, ako sa svoje neuskutoè−
nené ambície snaia naplni aspoò prostredníctvom svojich detí.
Stretnutie zorganizovala Alenka − jedna z mojich iaèok, za èo jej
patrí vïaka. Má jediného syna, ktorého vychovala sama, a hoci to
nemala ¾ahké, s úsmevom na tvári hovorí o svojom vnúèatku a teší
sa spolu so synovou rodinou. Niektorí z mojich bývalých iakov sa
venujú podnikaniu – napríklad Janko a Pa¾ko, a darí sa im. Pa¾ko

ma zarmútil správou o smrti svojej mamièky, veï kontakty s òou,
výbornou kuchárkou v starej ZŠ, boli ve¾mi dobré a všetci sme si ju
váili. Potešilo ma, keï mi sestra Trudiky povedala, ako si cení foto−
grafiu s Jarnými kvietkami od Hviezdoslava, ktoré som pre deti
zdramatizovala. Svojej dcérke ich nechala otlaèi na trièko, aby jej
to pripomínalo roky preité v našom kolektíve. Skromné dievèatko
Alenka je dnes úspešnou podnikate¾kou – majite¾kou vlastného
kozmetického salónu. Katka, ktorá bola vynikajúcou kresliarkou
triedy sa svoje, nie celkom naplnené ambície, pokúša uskutoèni
prostredníctvom svojej dcéry, ktorá študuje dizajn.
Takto by bolo moné spomína rôzne osudy, ale ia¾, nie je moné
ich všetky vymenova. Záver nášho stretnutia patril osobitne vese−
lým spomienkam na spoloèné koncoroèné výlety do Èachtíc a
Višòového, èi na
lyovaèku v
Králikoch. Naj−
silnejšie spomienky
ostali na prvý výlet v
zahranièí, keï sme
boli stanova
okolo celého
Balatonu. Spomínali
sme aj na to, ako sa
nám smiali, keï sme
polievali kvety v
dedine, ba mali vyve−
senú tabu¾u s nápi−
som „O tento park
sa stará trieda pani uèite¾ky Slyškovej“. Keï sme však za starostli−
vos dostali na konci školského roku peniaze, víazstvo bolo naše a
posmievaèom ostala len závis. A tak stále bolo o èom vravie a na
èo spomína. O obojstrannej spokojnosti svedèí i to, e sa nám
nechcelo odís a tak sme si pris¾úbili, e sa znovu stretneme.
Ïakujem svojim iakom za nesmierne pekný veèer, ktorý som pre−
ila v ich kruhu a poèas ktorého som sa opä presvedèila, e som
mala preèo uèi a i.
Kveta Slyšková

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

triedení domového odpadu. Mnostvo odpadu na jedného oby−
vate¾a predstavuje nieko¾ko sto kg roène a toto èíslo neustále ras−
tie. Odpadové hospodárstvo má dva aspekty. Jeden rieši otázku
– èo s odpadom? Haldy odpadkov na skládkach rastú, resp. sú
potrebné stále výkonnejšie spa¾ovne. Druhým aspektom, azda
ešte dôleitejším, je ekológia, teda ochrana prírody a surovino−
vých zdrojov. Povedzme, e drevo dorastie, ak, samozrejme,
budeme stromy nielen rúba, ale aj vysádza, ale zásoby v zemi,
tvoriace sa poèas miliónov rokov nie sú neobmedzené. A my tú
zem doslova drancujeme. Èo keï raz vyèerpáme zásoby ropy,
uhlia, alebo kovových èi nekovových surovín? Myslíme na to? Zdá
sa mi, e ijeme na úkor budúcnosti našich detí, o vnúèatách èi
pravnúèatách ani nehovoriac. V tomto smere sa uèíme tak poma−
ly, e musia prís isté represívne opatrenia zo strany štátu èi prí−
rody, ktoré nás prinútia rýchlejšie chápa.
V našej MÈ máme monos triedenia domového odpadu na 4
skupiny: papier, sklo, plasty (teda zatia¾ len PET f¾aše) a ostatný
bený domový odpad. Nádoby na triedený odpad máme, ako sa
hovorí, priamo pod nosom, netreba ís stovky metrov od svojich
príbytkov. Sklo ešte mono triedi na farebné a biele. Aká je však
prax? Staèí hodi pár farebných fliaš do bieleho skla a celá várka
ide do farebného skla. Kontajnery na papier zívajú prázdnotou,
zato ve¾ké papierové kartóny trèia z kontajnerov na bený odpad,

prípadne, ak sú príliš ve¾ké, sú naskladané za nimi. Staèilo by ich
pokrkva, roztrha ... (Naèo? Kôrky z chleba šup za poste¾.) Z
domu vybehne pani, v ruke zopár plastových fliaš. Kontajner na
plasty stojí takmer ved¾a beného, ale ona napriek tomu hodí
f¾aše do beného odpadu. (Špinavé ponoky šup do skrine medzi
èisté.) Vrece plné beného odpadu? Zaplníme ním naraz malý
odpadový košík ved¾a chodníka. (Odpadky šup pod stôl do rohu.)
Ešte som nevidela, aby zo smetných nádob pri rodinných
domoch trèali ve¾ké papierové škatule, resp staré sane. Ale
naopak, videla som, ako vo Vajnoroch, èi Záhorskej Bystrici, kde
sú kontejnery na triedený odpad ïaleko od domov, zastalo osob−
né auto a vyloilo kopu triedeného odpadu. A to ešte nevytrie−
ïujeme biologický a kovový odpad. Ten posledný sa v Lamaèi –
sídlisku nezbiera, aj keï vo výveske oznamov MÚ sa deklaruje
zber v starom Lamaèi. A dalo by sa to zorganizova. Veï ko¾ko
farebných kovov, napr. takmer èistého hliníka, je z rôznych oba−
lov, túb èi krytov. V našej rodine sa po vytriedení plastov, skla,
papiera a biologického odpadu zmenšil objem beného odpadu
na polovicu. Keïe aj napriek monosti vytrieïova PET f¾aše z
beného odpadu to nerobíme, musí nás štát k tomu donúti pla−
tením zálohy (asi 4–5 Sk/ks), èo nie je málo. Ekonomika nás musí
donúti k ekológii. Zásoby ropy, ktorá je základom priemyslu
plastov nie sú toti nevyèerpate¾né.
Deti našej ZŠ boli v minulom školskom roku ve¾mi úspešné v
zbere papiera. Mohli by by nielen vzorom pre dospelých, ale
dokonca si myslím, e bude treba zaangaova deti, aby iniciovali
túto triediacu èinnos aj vo svojich rodinách.
Za odvoz odpadu sa platí, za odvoz druhotných surovín nie. Pri
dôslednom triedení odpadu by teda staèilo odváa bený odpad
dvakrát, miesto terajších trikrát týdenne. Znamenalo by to
finanènú úsporu. Ove¾a dôleitejšie je však ekologické h¾adisko,
ktoré sa v koneènom dôsledku nedá vyèísli v korunách.
Cecília Danišová

prosba & iados & výzva
Do redakcie nám riadite¾ka ZŠ s MŠ Alena Petáková doruèila
krátky, zato zjavne výstiný a pragmatický text s prosbou o jeho
uverejnenie. Tu je:
Váení obèania Lamaèa,
v mene všetkých detí základnej školy vás prosím, aby ste
nevenèili svojich psov v areáli školy, ani na školskom ihrisku.
Chránime si takto predovšetkým zdravie našich detí.
Za porozumenie ïakujeme.
Alena Petáková, riadite¾ka

h¾adáte zamestnanie???
Na základe dohody o zabezpeèení realizácie Programu udriava−
nia pracovných návykov evidovaných nezamestnaných obèanov
formou vykonávania menších obecných sluieb organizovaných
obcou è. 6/2003 zo dòa 14. marca 2003 upresòujeme termíny
stretnutí nezamestnaných obèanov, ktorí si h¾adajú zamestnanie
v tejto mestskej èasti. Stretnutia sa budú kona kadú druhú
stredu v mesiaci v èase od 9.00 do 10.00 na prízemí priesto−
rov Kina Lamaè na Malokarpatskom námestí.
november: 5. 11. 2003, 19. 11. 2003
december: 3. 12. 2003, 17. 12. 2003

ak niekto oplakal bicykel,
nu vôbec nemusí by smutný, pretoe bicykel, ktorý pova−
oval za stratený, sa hneï po Rozálskych hodoch našiel na
školskom ihrisku. Ak teda náhodou niekomu naozaj strate−
ný bicykel chýba, staèí ak ho podrobne identifikuje (veï
chytrákov je vdy dos) na ZŠ s MŠ Malokarpatské nám.,
kde je zatia¾ dobre uschovaný. Ak sa to dotyènému poda−
rí, bicykel mu s radosou vydajú.
Dríme palce.

echo • október 2003

gavalier s ruou

strapatý ranè

Tento mesiac si poslanci nedali nohy pod jeden rokovací stôl, a
tak zo zastupite¾stva nevzišlo ani jedno uznesenie. Pripomíname
však, e zasadnutia Miestneho zastupite¾stva sú verejné a pos−
lanci sa najblišie stretnú v utorok 4.11. (z organizaèných dôvo−
dov presunuté z 30.10.) a 27.11. Zasadnutia zaèínajú o 14.00
hod. v zasadaèke na miestnom úrade.
Mono, e sa vám tie bude hodi, keï si zopakujeme, kto roz−
hoduje o tom, èo v našom Lamaèi áno, èo nie a ... skoro vlastne
všetko.

Slovenský operetný spevák s
osobitým šarmom, herec i rei−
sér, vdy elegantný dentlmen,
František Krištof Veselý, vïaka
nadèasovosti svojho interpretaè−
ného umenia, ale aj zanietenosti
a úsiliu jeho obdivovate¾ov zotr−
váva v povedomí milovníkov
hudby napriek všetkým útokom
tvrdej komerènej scény.

Ešte minulý školský rok nadviazala naša škola spoluprácu s
obèianskym zdruením „Strapatý ranè“ v súlade s projektami
Škola podporujúca zdravie, Národný program rozvoja športu a
Environmentálna výchova.
Zdruenie vzniklo so zámerom sprístupni deom so záujmom o
prírodu a šport vo vo¾nom èase dos nákladnú èinnos – jazdenie
na koni, spoznávanie ich spôsobu ivota a kontakt s ïalšími zvie−
ratami. Podmienkou obèianskeho zdruenia bol náhodný výber
chlapcov (nako¾ko v tomto období boli podmienky pripravené iba
pre chlapcov) so záujmom stretáva sa pravidelne v Škole jazdenia
na Lieskovci.
Zriaïovate¾ky a štatutárne zástupkyne Hana Sýkorová a Stanislava
Tílešová sú so spoluprácou detí ve¾mi spokojné. V kontakte s rôz−
nymi zvieratami v blízkosti prírodnej rezervácie mali deti monos
sledova prirodzenú medzidruhovú komunikáciu a ukázali, e
vedia by ve¾mi vytrvalé, cie¾avedomé a súèasne oh¾aduplné nielen
ku zvieratám, ale aj k sebe. Vedeli medzi sebou ukákovo spolu−
pracova, aktívne iadali informácie týkajúce sa ochrany prírody.
Máme rados z úspešnej akcie a zodpovedného prístupu detí. O

poslanci Miestneho zastupite¾stva
MÈ Bratislava – Lamaè, 2002−2006
RNDr. Akantis Dušan, zástupca starostu; èlen Miestnej rady;
èlen Komisie výstavby, územ. rozvoja a regionálnej politiky; èlen
Komisie ochrany verej. poriadku, iv. prostredia a bezpeènosti
Daniš Ján, predseda Komisie podnikate¾ských aktivít, cestov.
ruchu a dopravy; èlen Komisie výstavby, územ. rozvoja a regio−
nálnej politiky
Mgr. Janyšková Marta, predsedníèka Komisie pre rozvoj
vzdelávania, kultúry a vo¾ného èasu; èlenka Komisie pre veci
sociálne, zdravotnícke a bytové; èlenka Redakènej rady èasopisu
Lamaèan
Mgr. Keltošová O¾ga, èlenka Komisie pre veci sociálne, zdra−
votnícke a bytové
Ing. Luèeniè ¼udovít, èlen Miestnej rady; predseda Komisie
výstavby, územ. rozvoja a regionálnej politiky; èlen Komisie finan−
cií a hosp. stratégie
Ing. Mrva Jaroslav, èlen Miestnej rady; èlen Komisie financií
a hosp. stratégie
Mgr., Ing. Olekšák Radoslav, predseda Komisie financií a
hosp. stratégie; èlen Komisie podnikate¾ských aktivít, cestov.
ruchu a dopravy
Ing. Ondrejièková Kvetoslava, èlenka Miestnej rady; èlen−
ka Komisie financií a hosp. stratégie; èlenka Komisie výstavby,
územ. rozvoja a regionálnej politiky
JUDr. Ondrišová Júlia, predsedníèka Komisie pre veci sociál−
ne, zdravotnícke a bytové; èlenka Komisie podnikate¾ských aktivít,
cestov. ruchu a dopravy; èlenka Komisie pre rozvoj vzdelávania,
kultúry a vo¾ného èasu; predsedníèka Redakènej rady èasopisu
Lamaèan
Pikulíková Mária, èlenka Komisie pre veci sociálne, zdravot−
nícke a bytové; èlenka Komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry a
vo¾ného èasu
Ing. Valentoviè Daniel, èlen Miestnej rady; predseda
Komisie ochrany verej. poriadku, iv. prostredia a bezpeènosti;
èlen Komisie výstavby, územ. rozvoja a regionálnej politiky; èlen
Redakènej rady èasopisu Lamaèan

miestny úrad v Lamaèi
organizaèná štruktúra

Ing. Šramko Peter, starosta MÈ Bratislava − Lamaè
Horská O¾ga, sekretariát
Mgr. Majerèík Ladislav, miestny kontrolór
Mgr. Masár Branislav
prednosta Miestneho úradu
Mgr. Repová Karin
vedúca Organizaèno−právneho a majetkového oddelenia
Mgr. Jaroslav Suleò, Mgr. Galbièková Katarína
pracovno−právny referát a majetkovo−právny referát
Mgr. Èuperka Ferdinand
referát pre rozvoj vzdelávania, kultúry a vo¾ného èasu
šéfredaktor èasopisu Lamaèan
Mgr. Vojteková Miriam
redaktorka èasopisu Lamaèan
Zúber ¼uboš, Kysucká Marcela
referát evidencie a správy majetku
Janíková Andrea
referát sociálnych, bytových a podnik. vecí, overovanie podpisov
Gajdošíková ¼ubomíra, Kevická Judita
informácie, podate¾òa, evidencia a správa pošty
Kupèák Jozef, Pinka Ladislav, Pikulík Tomáš
údrba a správa miestneho úradu a kina
Šigut Víezoslav
poiarny technik mestskej èasti
Janová Milada
miestna kninica
Kupèáková Terézia
upratovanie miestneho úradu
Benedeková Hilda
upratovanie zdravotného strediska
Ing. Brennerová Mária
vedúca Oddelenia pre územný rozvoj a iv. prostredie
Ing. Rychtáriková Vlasta
referát správy miestnych komunikácií
Ing. Pitoòáková Marianna
referát ivotného prostredia
Ing. arch. Ponièanová Katarína
referát územného plánovania
Kovaèoviè Ivan
referát územia „Nový Lamaè“
Greguš Ján
koordinácia verejno−prospešných zamestnancov
Ing. Daøíèková Katarína
vedúca Oddelenia pre ekonomiku, dane a poplatky
Bokesová Anna
referát správy úètovníctva
Lienerová Boena
referát správy daní a poplatkov
Kuèerová ¼ubica
referát správy pokladne a miezd
Andor Martin
asistenèné èinnosti
(stav k 31. 10. 2003)

poslanecké dni
Pravidelné stretnutia, konzultácie a rozhovory s poslancami na
pôde Miestneho úradu bývajú vdy v posledný pondelok prísluš−
ného mesiaca. Tieto stretnutia sa konajú v zasadaèke Miestneho
úradu na Heyrovského 2. K dispozícii sú vdy dvaja poslanci
Miestneho zastupite¾stva.
pondelok, 24. novembra 2003 od 16.00 do 17.00 hod.
Mgr. Marta Janyšková a Ján Daniš

kino LAMAÈ
sobota

1.11.

KAMEÒÁK (ÈR)
komédia
nede¾a
2.11.
KAMEÒÁK (ÈR)
komédia
sobota
15.11.
HULK (USA)
akèná dobrodruná dráma
sobota
29.11.
PINOCCHIO (tal.)
rozprávka pre malých i ve¾kých
predstavenia sú vdy o 18−tej a 20−tej hodine

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

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

Sudièky stáli pri jeho kolíske 12.
apríla 1903 v Skalici, a pri nade¾ovaní do vienka boli naozaj štedré.
Hudbychtivý mladík pokraèoval v štúdiách v Budapešti a po matu−
rite ho angaovali ako èlena operetného súboru. Popri zamestnaní
študoval herectvo a neskôr získal herecké angamány v Szegedíne,
Debrecíne a Budapešti. Na Slovensko sa vrátil zaèiatkom tridsiatych
rokov a istý èas pôsobil ako sólista operety v SND. Neskôr prijal
ponuku v Prahe a v roku 1940 sa vrátil na scénu SND.
S prestávkami teda pôsobil v tomto divadle a do roku 1946, kedy
vznikla v Bratislave Nová scéna a v rámci nej súbor Hudobná komé−
dia Novej scény. Veselý bol poverený jeho vedením a pôsobil aj ako
operný herec a reisér do roku 1965. Tu tvárnil mnostvo mlado−
komických postáv takmer vo všetkých slovenských operetách, pre−
dovšetkým v operetách Gejzu Dusíka Modrá rua, Pod cudzou vlaj−
kou, Turecký tabak, atï. Do histórie sa Veselý zapísal aj ako ume−
lec, ktorý stál pri zrode slovenskej populárnej piesne. V roku 1935
nahral na gramofónovú platòu prvý raz Dusíkovo a Braxatorisovo
tango U dávno to viem. Po tejto ve¾mi úspešnej pesnièke prišlo
postupne na rad ïalších tristo premiér. Súhra viacerých faktorov −
Veselého osobitý šarm, zmysel pre swingové cítenie, maïarská dik−
cia a príznaèné vizuálne vyjadrenie, priniesla nový vietor do pla−
chiet interpretácie slovenskej populárnej piesne. Pesnièky v jeho
podaní sa aj 3 − 4 razy nahrávali na gramofónové platne a popula−
rita niektorých pretrvala desiatky rokov. Spomeòme aspoò zopár z
obrovského mnostva najznámejších − Dedinka v údolí, Biele mar−
garéty, Neèakaj ma u nikdy, alebo Tak nekoneène krásna.
Veselý bol tie prvým slovenským veseloherným spievajúcim filmo−
vým hercom, ktorý úèinkoval aj v Prahe. Prvú ve¾kú úlohu v èeskom
filme mu ponúkol reisér Slavinský (1936) vo filme Uliènice a,
samozrejme nezostalo pri tejto jedinej. Okrem filmov úèinkoval aj
vo viacerých retrospektívnych a spomienkových programoch. S
doskami, ktoré znamenajú svet sa rozlúèil v pásme v Tatra revue
Neèakaj ma u nikdy. Oficiálnym uznaním jeho umenia bol titul
zaslúilý umelec, ktorý mu udelili v roku 1963.
F.K. Veselý vïaka svojmu interpretaènému štýlu zaloenému na
jednote slova, melódie, rytmu a vizuálnej zloky v súèinnosti s
popularitou na javisku, vo filme, na estrádnom pódiu i v rozhlase
bol svojho èasu najslávnejším interpretom populárnych piesní.
O tom, e Veselého umenie pretrváva, svedèí mnostvo jeho priaz−
nivcov rôznych vekových kategórií v súèasnosti. Dôkazom je aj
orchester Bratislava Hot Serenaders pod umeleckým vedením špiè−
kového slovenského hudobníka Juraja Bartoša, ktorý sa venuje
dôslednej a autentickej interpretácii piesní z repertoáru F.K.
Veselého. Tento orchester nahral v spolupráci s Milanom Lasicom
dve ve¾mi úspešné CD platne Ja som optimista a Celý svet sa mraèí.
(Za poskytnuté informácie ïakujeme pani Terézii Ursínyovej a
Pavlovi Zelenayovi)
Miriam Vojteková
Miestny úrad Bratislava – Lamač
Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu
vás srdečne pozýva na

slávnostný veèer

„Dedinka v údolí“
Spevom, hudbou a zaujímavým rozprávaním
si pri príležitosti 100. výročia narodenia

Františka Krištofa Veselého
pripomenieme speváka, herca a režiséra.
Účinkujú sólisti Opery SND
Eva Šeniglová, soprán; Ivan Ožvát, tenor
Anton Baláž, tenor a hovorené slovo
Zdeněk Macháček, klavír

sa do redakcie dostala horúca informácia, e v rámci programu pri−
orít rozvoja nášho hlavného mesta na roky 2004−06, schválilo
Mestské zastupite¾stvo rekonštrukciu a výstavbu rekreaèno−športo−
vého areálu a kúpaliska v Lamaèi. Na budúci rok bude vyèlenený
milión na projekty, v roku 2005 by sa mala zaèa realizácia v hod−
note 29 mil. korún... Take rôzne fámy o privatizácii lobistických
skupín a klasicky „o nabalení“ sa niekoho, sa zase raz nepotvrdili.

NEUMAHR Tlaèiareò s.r.o.
tom svedèí aj fakt, e v priebehu polroènej spolupráce sa nevysky−
tol ani jeden úraz. Uznanie patrí aj rodièom, ktorí ukákovo spolu−
pracovali.
Vyjadrenie vïaky za spoluprácu patrí celému pedagogickému
kolektívu a najmä pani riadite¾ke ZŠ s MŠ Alene Petákovej a Beate
Nagyovej, uèite¾ke prírodopisu a chémie. Strapatý ranè je aj naïa−
lej prístupný deom. Staèí sa na nás iba obráti. Napríklad aj v škole
na Malokarpatskom Námestí.
Stanislava Tílešová

V uplynulom mesiaci Okrsková stanica Mestskej polície Dúbravka
nezaznamenala v MÈ Lamaè iadnu mimoriadnu udalos.
Dochádzalo iba k beným porušeniam Zákona o priestupkoch,
ktoré sa vyskytujú aj v ostatných mestských èastiach Bratislavského
IV. okresu, napríklad parkovanie na verejnej zeleni (resp. na
nespevnenej ploche), poívanie alkoholu na verejnom priestran−
stve, zneèisovanie verejného priestranstva, nedovolený predaj na
miestnom trhovisku a porušenie povinností majite¾ov psov (venèe−
nie psov bez vôdzky a bez náhubku).
Chcel by som však apelova na obyvate¾ov Lamaèa, aby dodria−
vali zákaz vjazdu na Malokarpatské námestie pri trhovisku (pri
poboèke VÚB), kde je umiestnená aj dodatková tabu¾a „Okrem
vozidiel s povolením MÚ“, ïalej na dodriavanie povinností maji−
te¾ov psov a na dodriavanie dvojitej súvislej èiary na ulici Podháj
pri Základnej škole, kde kadé ráno nastáva totálny chaos v
dôsledku porušovania tohto ustanovenia, èo môe ma za násle−
dok vznik dopravnej kolízie. Na kontrolu porušovania týchto práv−
nych predpisov bude zameraný výkon sluby hliadok mestskej polí−
cie. Dodriavanie predpisov sa oplatí, odzrkadlí sa to na obsahu
vašej peòaenky.
A nakoniec by som chcel upozorni všetkých, ktorí by sa chceli zba−
vi svojho domového odpadu, odpadu zo záhradky alebo iného
odpadu nelegálnym spôsobom, a to zaloením alebo vyhodením
tohto odpadu na nedovolenú skládku. Nikdy neviete, kto vás môe
pri tejto èinnosti vidie a opísa si evidenèné èíslo vášho motorové−
ho vozidla, ako sa to stalo majite¾ovi Škody 120 èervenej farby s
evidenèným èíslom MA− 384AX. Majite¾ tohto vozidla vyhodil na
ulici Na barine pri potoku modré vrecia s odpadom a èaká ho
postih v zmysle zákona o priestupkoch vo forme blokovej pokuty a
neminie ho ani nepríjemná povinnos túto skládku odstráni a
uvies miesto do pôvodného stavu.
Karol Macák
Okrskár mestskej èasti Lamaè

§

Urèite si niektorí všimli, e klub tu u nejaký ten mesiac usporadú−
va akcie pre deti, mladých, èi starších. Napr. koncert hudobníka

Staèí správne doplni tajnièku, ktorú sa dozviete po vyškrtaní slov
v ôsmich smeroch. Správne odpovede nám pošlite na korešpon−
denènom lístku alebo vhoïte priamo do schránky s oznaèením
Lamaèan na MÚ v Lamaèi. Na korešpondenèný lístok nezabudni−
te vidite¾ne napísa heslo LAMAÈAN a, samozrejme, svoju pres−
nú adresu a telefónne èíslo. Spomedzi správnych odpovedí

vyrebujeme jedného výhercu, ktorého obdarujeme – tentoraz
to bude knika Márie Rázusovej−Martákovej Od jari do zimy.
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8smerovka, hraj − vyhraj s Lamaèanom
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Naši novembroví jubilanti
Krásneho ivotného jubilea sa tento mesiac doívajú
Lamaèania Helena Ulbrichová, Uliana
Mikulecká, Jozefína Ábelová, O¾ga Gábrišová a
Pavel Turner, ktorí majú za sebou rovných 80 zím.
90 rokov majú Martin Ševèík a ¼udovít Hlubík.
O dva roky viac oslavuje Juliana Kopasová. Pavel
Šajben sa v novembri doíva 93 rokov.
Úprimne blahoeláme

tesne po uzávierke

klub dobrej správy

streda 26. november 2003, 18.00 kino Lamač
dobrovoľné vstupné

Davida Boyda z Rakúska, premietanie filmu „Kamila a zlodej“, èi
naposledy úspešné vystúpenie skupiny Heavens´ Shore v rámci
Rozálskych hodov. Preèo klub? Chceme spolu poèúva dobrú
hudbu, vidie zaujímavé filmy, stretnú sa s ¾uïmi, ktorí rozmýš¾a−
jú nad zmyslom ivota a vecí okolo nás. Naše ïalšie podujatia:
21.11. Ako i plný ivot napriek ványm ivotným problémom
hos: Dušan Valko, ktorého poznáte aj z TV
19.12. Vianoèný veèer s hosom
vdy o 18.30 v klube – kino Lamaè, vstup vo¾ný
viac informácií: 6428 7705, alebo www.webpark.sk/klubds

Výrok francúzskeho literáta La Rochefoucaulda:
„Starci radi dávajú dobré ponauèenia, aby sa
utešovali tým, e u... (dokonèenie v tajnièke)“
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Anachronizmus, Aforizmus, Asfalt, Aktív,
Brontosaurus, Byrokracia, Brána, Cytológia,
Cement, Determinizmus, Druice, Euroskepti−
cizmus, Energia, Enzým, Folkloristika,
Genealógia, Gotika, Gitara, Grafit, Hlado−
moròa, Halda, Impertinencia, Incident, Ichtyol,
Jaternica, Jatka, Koedukácia, Krysa, Karta,
Kulisa, Letnina, Matriarchát, Mustra, Mastix,
Naahovaèka, Numizmatika, Okopanina,
Obratník, Odvetvie, Potucha, Penalta, Pohan,
Podstavec, Pokles, Rododendron, Rozkvet,
Samoobsluha, Satira, Satén, Trojkolka, Teleso,
Talón, Tenor, Utopizmus, Vierovyznanie, Vrece,
Vznik, Valec, Závistlivec, Zaaenie.
8−smerovku pripravila Lamaèanka
Nina Vojteková (15 rokov)

Správne znenie tajnièky z minulého èísla Lamaèana: „Tienistou stránkou nových kníh je, e kvôli nim nemôeme èíta
staré.“ Výhercom, ktorého odmeníme knikou Blaeny Mikšíkovej „Smieško z 1. A“ sa stala Pavlína Víazková.

Mária Rázusová − Martáková: Od jari do zimy (Mladé letá 2000)
Táto slovenská autorka sa zapísala do sàdc detí najmä ako ob¾úbená poetka. Okrem uèite¾ovania bola aj redak−
torkou populárneho èasopisu Slnieèko a autorkou zbierok Na veselej posiedke, Farebná záhradka èi Lietajúci
kvet. Deti dodnes rozvese¾ujú nielen jej milé básnièky, ale napísala aj rozprávkové kniky Prvý a Druhý venèek,
povesti o Jánošíkovi Junácka pasovaèka a spomienkovú prózu Chlapèekovo leto. Knika básnièiek Od jari do
zimy je jednou kompletnou zlokou básnickej tvorby pre deti. Ponúka básnièky zamerané na ivot prírody a
môe tak sprevádza vášho školáka po celý rok.

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
Udáva sa, e 70 % všetkých ¾udí má aspoò raz za ivot bolesti hlavy.
Príèin takýchto bolestí je ve¾a. 1. Miestne: úraz, deformácia krènej chrbti−
ce, oèné príèiny, pásový opar, migréna, boles nervového pôvodu, zápal
ciev, bolesti svalov lebky, choroby zubov, zápal a choroby uší, zápal a
choroby prínosových dutín, choroby lebky, zápal mozgových blán a
mozgu, mozgová poráka, krvácanie do mozgu, nádory. 2. Celkové: príle−
itostná boles hlavy, toxická boles hlavy, horúèka. 3. Zo zvýšeného krv−
ného tlaku 4. Psychogénne: úzkostné stavy, depresie. Boles nás varuje, e
sa nieèo choré vyvíja. Netreba preto podceòova slová A. Paré (l5l7−l590):
"Niè nepodlomí silu tak, ako boles".

MUDr. ¼ubomír Cajchan
Súkromná ambulancia pre choroby ušné, nosové a krèné (ORL)
Rajtákova 17, Bratislava − Lamaè, telefón 0903 176 812
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