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V �iadnom prípade to neberte ako kompliment, ale pova−
�ujem vás za poslanca „par excellence“. Mo�no preto sa
pokúsim rovno udrie� klinec po hlavièke. Od vás oèaká−
vam priame, jasné, konkrétne odpovede bez zbytoèných
táranín, na aké sme si èasom, �ia¾, museli „zvyknú�“. Za
sebou máte pä�roènicu lamaèského  poslancovania – inak
povedané: pre�ili ste Plaia, teraz rok fungujete so Šram−
kom. V súvislosti s vašou prácou v ZMOS−e sa stretávate s
mnohými starostami, teda máte mo�nos� porovna�. Aké
to je s naším starostom?
Máte pravdu, pri svojej práci èasto komunikujem so starosta−
mi, primátormi, poslancami a v poslednom èase stále väèšmi
i s obèanmi obcí, ktorí majú záujem zlepši� fungovanie samo−
správy obcí.  Mám mo�nos� porovnáva� problémy obcí a prí−
stupy viacerých starostov obcí k ich riešeniu. Myslím si, �e náš
starosta je jedným z tých, ktorí chápu, �e poslanie a postave−
nie starostu obce je odvodené od slova „stara� sa“. Pod¾a
mojich skúseností  sa lamaèský starosta svoje poslanie usiluje
vo svojej  ka�dodennej  práci  napåòa�.  
Dnes nie je v kurze podpori� nášho starostu. Nebojíte sa
tak trochu poveda� aj nieèo iné? 
Nie, nebojím sa, nemám na to nijakú príèinu. Prácu starostu
poznám dlhšie, boli a sme blízkymi spolupracovníkmi. Som
presvedèený o jeho snahe a záujme zasta� dobre funkciu sta−
rostu. Ale mandát poslanca si priamo �iada verejne  vyslovo−
va� a obhajova� svoje názory, samozrejme, na základe vec−
ných argumentov, aj keby došlo k situácii, �e sa s prístupmi
starostu nezhoduje. To však, opakujem, nie je prípad nášho
vzájomného vz�ahu so starostom Lamaèa. 
V poslednom volebnom období ste boli predsedom
Komisie financií. Teraz ste „iba“ podpredsedom. Preèo?
Naša mestská èas� má jedenás� poslancov. Zodpovednos� za
plnenie úloh sme si medzi sebou prerozdelili a vychádzali sme
pritom z posúdenia potrieb našej mestskej èasti a našich
osobných mo�ností a schopností prispie� k ich riešeniu.
Mestská èas� Lamaè patrí k tým,  ktoré majú nedostatok vlast−
ných finanèných zdrojov. Pracovné postavenie Radoslava
Olekšáka, a s ním spojené mo�nosti získa� finanèné zdroje na
rozvojové projekty v našej mestskej èasti, jeho odborné
schopnosti, ako aj  jeho záujem o prácu vo funkcii predsedu
finanènej komisie ma viedli k prenechaniu tejto funkcie práve
jemu. Stoto�nili sa s tým aj ostatní poslanci. Nemyslím si, �e
by si niektorá èas� práce zaslú�ila hodnotenie „iba“. Je to
tímová práca rovnocenných poslancov.
Nemáte pocit, �e je váš post z pozície „a�“ druhého kres−
la oslabený?
Nie, tento pocit nemám. Okrem Komisie financií a hospodár−
skej stratégie mô�em obhajova� svoje návrhy a pripomienky
aj na rokovaniach miestnej rady, ktorej som èlenom a, samo−
zrejme, na rokovaniach MZ. Problematika financovania a stra−
tégie rozvoja našej mestskej  èasti je zlo�itá a pre obyvate¾ov
aj ve¾mi citlivá, zvláš� v dnešnej dobe. Rozhodovanie poslan−
cov preto nebýva jednoduché. Nielen podpredseda, ale aj
predseda musí svoje názory najprv obháji� pred èlenmi komi−
sie. Som rád, �e obdobne ako v minulom volebnom období,
aj teraz  má dostatok odborne zdatných obyvate¾ov Lamaèa
záujem o prácu v tejto komisii, èo je zárukou navrhovania naj−
vhodnejších riešení v prospech mestskej èasti. 
Vidíte do kuchyne MZ. Dobre viete, èo sa tu peèie, èo sa
spláchne, o èo tu ka�dému ide, poznáte presadzovanie
politických zámerov jednotlivých poslancov a tak.
Nemáte pocit, �e obèan, ktorý by mal by� na vrchu tohto
re�azca, je v koneènom dôsledku a� niekde na konci?
Osobne by ma mrzelo takéto hodnotenie práce starostu a
miestneho zastupite¾stva. Naša mestská èas� je rozlohou
vhodná na to, aby boli poslanci dostatoène verejne známi a
dennodenne konfrontovaní s názormi obèanov a dopadom
svojich rozhodnutí. Netvrdím, �e rozhodovanie poslancov
alebo ich vz�ah k starostovi je v�dy apolitický. Postoje a
odborné názory viacerých poznám u� z predchádzajúceho
zastupite¾stva. Iných som poznal u� pred ich zvolením za pos−
lancov. Som presvedèený, �e väèšina z nich chce aj naïalej �i�
v Lamaèi, a preto ich rozhodovanie ovplyvòuje predovšetkým
záujem o jeho rozvoj, a a� následne politika.  
Èo hodnotíte pozitívne na èinnosti MZ, èo negatívne?
Pozitívne − ochotu poèúva� argumenty kolegov a obèanov a
pokia¾ je to pre mestskú èas� prospešné, operatívne prijíma�
rozhodnutia aj na mimoriadnych rokovaniach. Mo�no nie ako
nedostatok, ale ako rezervu vnímam skutoènos�, �e obdobne
ako vo viacerých iných  obecných zastupite¾stvách, nevenuje−
me dostatok pozornosti príprave návrhov našich rozhodnutí
u� pri prerokovávaní v jednotlivých komisiách.  
Èo by ste v rámci vášho „poslancovania“ chceli zmeni�?
Nekladiem si za cie¾ nieèo zmeni� − chcem prispie� k splneniu
úloh, ktoré MZ schválilo na volebné obdobie 2002–2006.
Napojenie ïalších ulíc na kanalizáciu, rekonštrukcia ïalších
kotolní, príprava projektov na riešenie Zeèáku, oprava škol−
ských ihrísk a športovísk, aby som vybral iba niektoré. To reál−
ne zmení podmienky a kvalitu �ivota obèanov.
Pri hlasovaní za zavedenie lokálnej lamaèskej televízie ste
sa zdr�ali. Preèo?
Podporujem, a v praxi presadzujem opatrenia na zvýšenie
transparentnosti a informovanosti obèanov o èinnosti obec−
nej samosprávy. V rámci finanèných mo�ností u� aj toto
miestne zastupite¾stvo prijalo v tomto smere opatrenia.
Vyu�itie káblovej televízie by urèite rozšírilo mo�nosti infor−
movania obèanov o èinnosti miestnej samosprávy a spolo−
èenskom �ivote v Lamaèi. Návrh na zavedenie lokálnej lamaè−
skej televízie ani diskusia k návrhu ma však nepresvedèili, �e
... sú u� dostatoène vyriešené všetky riziká tohto projektu a
garantovaná hospodárnos� a úèelnos� vynalo�ených finanè−
ných prostriedkov z rozpoètu mestskej èasti.

(pokraèovanie na druhej strane)

Všetkých vás, ale najmä naše de�úrence, srdeène
pozývame na Mikulášsky veèer v piatok 5. decembra.
Do nášho lamaèského kina prídu o 17-tej Mikuláš s
anjelom. Vraj aj nieèo donesú a potom sa vraj bude
premieta�. Tešíme sa!

...ako v zime, bezdomovci?
Bezdomovci – termín, ktorý u mnohých z nás vzbudzuje obavy
a strach z mo�ného páchania trestnej èinnosti. Áno, sú medzi
nimi aj takí, no nie je kóšer hádza� všetkých do jedného vreca.
Sú medzi nimi aj takí, ktorí pod �archou udalostí a �ivotných
osudov spadli a� na samé dno... a odtia¾ býva návrat zlo�itý.
Bezdomovci �ijú v ka�dej mestskej èasti a èím ïalej, tým viac ich
pribúda, èo je dôsledkom toho, �e sú Mestskou políciu vytláèaní zo
Starého mesta. �ijú teda aj u nás v Lamaèi. Niektorých u� pozná−
me aj z videnia. Je tu skupinka, ktorá sa pravidelne zaujíma o bri−
gádnickú prácu a pomáha Miestnemu úradu v oblasti �ivotného
prostredia. U� na septembrovom zasadnutí MZ bol predlo�ený
problém bezdomovcov, ich zvýšenej koncentrácie, ako aj problé−
mu, èo bude s nimi v mrazivých zimných nociach. Práve v zime sa
zvyšuje ich záujem o vylamovanie záhradných chatiek, pivníc − teda
páchanie majetkovej trestnej èinnosti. Mestská polícia, �ia¾, pre
nedostatok peòazí zrušila u nás svoju stanicu a pre celý 4. obvod
má iba jedno pracovisko v Dúbravke.
Na novembrovom zasadnutí MZ po�iadal predseda Bratislav−
ského samosprávneho kraja ¼ubo Roman o pomoc poslancov
pri riešení problému zriadenia noc¾ahárne pre bezdomovcov v
Lamaèi na Furmanskej ulici, ktorá nie je v blízkosti obytných
domov. Zriadenie noc¾ahárne naši poslanci schválili. ¼uba Romana
sme následne navštívili osobne.
Pokia¾ vieme, ide o pilotný projekt z celoslovenského poh¾a−
du... Ide o nové riešenie ubytovania – poskytnutie noc¾ahu a nie
o stále bývanie. Chceme ho pou�i� aj mimo Bratislavského kraja.
Rezonujú aj názory, �e starostovia a poslanci v iných mest−
ských èastiach sa „pre istotu“ a z „objektívnych dôvodov“  rea−
lizácie noc¾ahárne radšej zbavili a zmietli ju zo stola... Máte
pravdu, ale problému „bezdomovci“ sa v mestských èastiach
takýmto spôsobom nevyhnú.
Má realizácia tohto projektu nejakú súvislos� s Európskou
úniou? Je to pilotný projekt, chceme ho za pomoci Európskej únie
aplikova� na celé Slovensko.
Ko¾ko bude celá „paráda“ stá�?  Dva a pol milióna korún.
Z èieho vrecka peniaze pôjdu? Peniaze poskytla Stavebná sporite¾−
òa pod heslom „Zabezpeèíme strechu nad hlavou aj bezdomovcom“.
Aké kritériá budú kladené na bezdomovcov, resp. za akých
okolností budú môc� zariadenie vyu�íva�? Nesmú by� agresívni,
opití a nadrogovaní.
Ako je to s hygienou a ostatným vybavením v unimo−bunkách?
Zariadenie má teplú a studenú vodu, splachovacie WC, kúrenie,
èistú bielizeò. Má samostatné oddelenie pre mu�ov a samostatné
oddelenie pre �eny.
Pre ko¾kých ¾udí sa zariadenie pripravuje? Pre 42, z toho
24 mu�ov a 18 �ien.
Kedy tu prespí prvý èlovek? Ak nám to spolu s mestskou èas�ou
Lamaè vyjde, tak 6. decembra. Mikuláš nosí dary všetkým ¾uïom –
teda aj bezdomovcom.
Èo v prípade, �e po rozchýrení tejto zvesti medzi ¾uïmi bez
strechy nad hlavou, nebudú kapacity staèi�? Je to pilotný pro−
jekt, ak bude dobrý, budeme ho realizova� aj inde.
Máte v talóne alternatívne vyu�itie unimo−buniek? Tento pro−
jekt sa bude da� mo�no pou�i� aj na riešenie tzv. rómskej otázky.
Chcete poveda� ešte nieèo, na èo sme sa neopýtali? Chcem
poïakova� všetkým Lamaèanom.

Júlia Ondrišová & Ferdinand Èuperka

budúcnos� tkvie v minulosti
Èoskoro sa opä� stretne rok s rokom a podá si ruku ako dedo
s otcom i vnukom, aby naplnili kolobeh veènosti. V tento èas
si viac ako inokedy spomíname na tie minulé èasy a sna�íme sa
ich hodnoti�. Viete èo bola "Hajliga"?
Starý lamaèský zvyk, ktorý sa odohrával po ulo�ení kvetov na hroby
cez sviatok dušièiek. Deti vtedy dostávali po návrate z cintorína
jabåèka, orechy a beleše − kysnuté koláèe. Kapustové so sladkou i
slanou plnkou, aby si pamätali na tých, èo u� nie sú a venovali im
spomienku. Dovo¾te mi z histórie zaspomína� na ve¾ké neš�astie,
ktoré postihlo Lamaè v roku 1899, keï sa od kúrenia chytil dom na
dolnom konci a zhorel celý dolný koniec dediny. Horelo a� po
dnešnú Patrónku. Boli to neveselé Vianoce roku 1899 a neby� soli−
darity Lamaèanov, pre mnohé rodiny aj tragické. Dobre sa tu
osvedèil aj hasièský zbor z Lamaèa, ktorý zalo�ili v roku 1882 a cvi−
èil s bratislavským zborom v dnešnej Petr�alke. Dávajme teda aj my
pozor na oheò, aby sme znovu nemuseli pre�íva� hrôzu, z ktorej sa
Lamaè a� do prvej svetovej vojny nespamätal. Blí�ia sa Vianoce. U�
je Advent a my znovu pripravujeme svojho ducha i telo na tento
sviatok nádeje a aj znovuzrodenia. Pre Lamaè boli v�dy èímsi výni−
moèným, lebo mnoho tragédií ho po mnoho stároèí radilo k chu−
dobným. Tradièné jedlá boli "oplátky", fazu¾ová polievka s rezanca−
mi, makové pupáky, tvarohové dolky, koláèe tvarohové, makové,

gáte, ale pokia¾ nám bude druhý deò poriadne omàza� nos
a predpoveï bude aspoò na tý�denné mrznutie, tak sa
stretneme veèer na ihrisku.
Ozaj sa zmenila doba a som rád, �e sa veci hýbu rýchlejším
spôsobom, lebo mantinely, ktoré sú umiestnené na škol−
skom dvore boli dlhú dobu nezmyselne ulo�ené a pritom
zmizla ich  pomocná konštrukcia. Vïaka výzve Ing.
Janotkovej a jej priate¾ov, ktorým le�í osud detí na srdci,
ako aj ochote pani riadite¾ky Petákovej, sme v spolupráci s
Miestnym úradom zabezpeèili ich umiestnenie na školskom
dvore. Reakcie sú kladné i záporné, ale jednoznaène pre−
vládajú tie pozitívne. Po roku prevádzky sa chcem otvore−
ne poïakova� za iniciatívu man�elom Janotkovým a záro−
veò ïakujem za toleranciu všetkým, ktorí sa s úsmevom a s
rados�ou nechajú „trápi�“ štebotom hrajúcich sa detí.
Novo−zrekonštruovaná asfaltová plocha za škôlkou na
Heyrovského ulici bude opä� slú�i� na hry pre deti a mlá−
de�. Chcem však ubezpeèi� všetkých, ktorí bývajú v blíz−
kosti tejto plochy, �e neplánujeme premiestòova� mantine−
ly zo školského dvora na túto plochu. Nemusia sa teda obá−
va� prílišného hluku, lebo zámer je umo�ni� najmä mamiè−
kám s malými de�mi, aby mali priestor na bicyklovanie, kor−
èu¾ovanie a drobnú zábavu. Pôvodné lavièky budú nahra−
dené lepšími s operadlami, aby sme urobili mamièkám i
oteckom trošku pohodlia pri dozore nad ich ratoles�ami.
Lampiónový sprievod pri príle�itosti spomienky na Ne�nú
revolúciu nebol masovým podujatím, ale detské tvárièky
�iarili rados�ou, keï kráèali s lampiónmi okolo školy a
vïaka dobrému poèasiu mali po skonèení mo�nos� trošku
sa povlni� v rytmoch veselej hudby na námestí. Ohòostroj
nebol gigantický, skôr ohòostrojík, ale našim drobcom sa
to páèilo, a v oèiach mali hviezdy.
Vá�ení spoluobèania,
k blí�iacim sa vianoèným sviatkom vám všetkým prajem
ve¾a zdravia, š�astia, lásky, bo�ieho po�ehnania

Váš starosta Peter Šramko

starostove starosti
Vá�ení Lamaèania,
na verejnom zhroma�dení, ktoré prebiehalo v pracovnej
atmosfére, bolo nastolených zopár dôle�itých otázok, ktoré
sme obratom zaradili medzi prioritné a je to úèinnejšie,
ako vypisovanie anonymov do Lamaèana.
Najväèšou, a ve¾mi zlo�ito riešite¾nou otázkou ostávajú
naïalej naši psíèkari. Ve¾kou boles�ou sú rozostavané stav−
by v MÈ a ich vplyv na �ivotné prostredie. Nedostatok slu−
�ieb v našej obchodnej sieti poci�ujú predovšetkým naši
starší a nemotorizovaní spoluobèania, hoci MHD u� z
Lamaèa premáva k Tescu, ale to nie je pre rýchle potreby.
K väèšej spokojnosti  obèanov v oblasti zásobovania by
malo prispie� opätovné otvorenie veèierky na Heyrovského
ulici. Anonymné podnety spoluobèanov, ktorým preká�ajú
konkrétne nedostatky èi neduhy, sa lepšie dajú rieši�, keby
neboli anonymné. Práve úèas� ¾udí na verejnom zhroma�−
dení podporuje riešenie pálèivých problémov a neviem o
tom, �e by niekto trpel za to, �e sa zdvihol a upozornil na
konkrétny problém v našej MÈ. Dos� ma trápi problemati−
ka okolo detských ihrísk a športovísk, ktoré obèania, kým
majú malé deti, chcú ma� v blízkosti svojho domu, aby so
svojimi de�mi nemuseli ïaleko chodi�, aby ich mali stále
pod dozorom. Keï tieto deti odrastú odídu z domu a týmto
spoluobèanom zrazu preká�a výskot a d�avot na ihrisku.
Rád by som poprosil všetkých starších o väèšiu toleran−
tnos�, lebo ak deti a mláde� obmedzíme v hraní a športo−
vaní, o pár rokov sa nebudeme staèi� èudova�, aké to bude
ma� nedozierne dôsledky, nie len a samotný zdravotný stav
detí ale aj ... Konkrétne týmto príspevkom reagujem na
zmeny, ktoré sa uskutoènili na školskom dvore, kde sa zme−
nilo prostredie a pod¾a finanèných mo�ností budeme naïa−
lej vylepšova� a skvalitòova� športové vyu�itie celého škol−
ského areálu. Verím, �e poslanecká iniciatíva bude ma�
podporu širšieho okolia a napríklad pri polievaní ¾adovej
plochy sa okrem poslancov Valentovièa, Akantisa a obyva−
te¾ov p. Kollára a p. Janotku pristavia aj ïalší, ktorí budú
chcie� pomôc�. Výzva k tejto akcii nebude na �iadnom pla−

Èo potrebujete na zlepšenie podmienok vašej trénerskej práce
v Lamaèi? Na zlepšení podmienok pre moju prácu s „A“ mu�−
stvom, ale aj s mláde�níckymi mu�stvami, sa musia podie¾a� všetci
− funkcionári, rodièia, tréneri. Jednoducho tí, èo majú futbal radi.
Koordinujem tréningový proces od prípravky a� po starších doras−
tencov. Úzko spolupracujem s doterajšími trénermi mu�stiev
Lamaèa – Masárom, Lukáèom, Šogorom, Haraslínom, Pavlákom.
Pribudli k nim asistenti – študenti FTVŠ a súèasne hráèi „A“ mu�−
stva ako Lipiak a Ondruš. Tým chceme skvalitni� tréningový proces
mláde�níckych dru�stiev. A èo potrebujeme? Máme jedno trávna−
té a jedno škvarové ihrisko. Na základe iniciatívy rodièov �iakov je
aj pod¾a mòa najvyšší èas urobi� ihrisko s umelou trávou. U nás
v FK Lamaè sme všetci za! Doká�eme to však len za pomoci pána
starostu a poslancov MÈ Lamaè, sponzorských firiem a všetkých
¾udí, ktorí sú ochotní pomôc�, aj keï len vlastnými rukami a svojím
umom. Lamaèania by si mali uvedomi�, �e to všetko bude pre naše
deti a vnúèatá. Ony nám raz budú vïaèné a to bude najkrajšie
ví�azstvo Lamaèa za posledné desa�roèie.
Zaspomínajme si spolu na staršie, ale slávne futbalové èasy v
Slovane Bratislava... V Slovane som ako hráè pre�il krásne a neza−
budnute¾né roky s trénerom Š�astným, ktorý bol pre mòa vzorom
ako èlovek i tréner. Hrával som tu a� s tromi generáciami hráèov.
Zaèínal som napríklad s Pa�ickým, Vièanom, Tegelhofom. Neskôr
to spomedzi slávnych mien boli Schroif, Popluhár, Vengloš alebo
Urban. A nakoniec bratia Zlochovci, Èapkovièovci, Vencel, Jokl èi
Hrdlièka. Teda, všetko nezabudnute¾ní hráèi a kamaráti, ktorí ako
Slováci preslávili èeskoslovenský futbal doma aj vonku. 
Venujte Lamaèanom nejaký kuriózny zá�itok, ktorý vám utkvel
v pamäti? Zo zá�itkov svojej aktívnej èinnosti by som mohol napí−
sa� román. Ale pre Lamaèanov aspoò jeden. Hrali sme ligový zápas
so Spartou Praha. Tréner Š�astný mi v kabíne pred zápasom zo
�artu povedal, �e keï dám tri góly, mô�em odís� z ihriska. Èo èert
nechcel, naozaj som tie tri góly dal a po tre�om odchádzal.

Prekvapený tréner sa opýtal, kam idem. „No predsa dolu, tak ako
sme sa dohodli.“ Usmievajúc sa ma po�iadal, aby som zostal a dal
štvrtý. Dohral som a na štvrtý gól som prihral. Vyhrali sme 4 : 1.
Pred nasledujúcim zápasom v kabíne sa jeden z hráèov spýtal tré−
nera, èi dnes nebude �iadna stávka. „Ale bude,“ povedal pán Š�ast−
ný, „ale nie tam s tým !“ A ukázal na mòa. 
Ako si udr�ujete vitalitu? Bude to zrejme preto, �e som stále pra−
coval a pracujem s mladými ¾uïmi a medzi nimi sa nedá zostarnú�.

Zásluhou našich futbalistov sa Slovensko dozvedá, �e je tu
malý Lamaè − ale s dobrým futbalom. Sme na vás pyšní!
Do jarnej èasti sú�a�e za všetkých vašich priaznivcov:

Laaamaè, do toho!!!
pripravil a rozprával sa Peter Malík 

Futbal je jedným z mála športov, ktorým sa mô�eme v Lamaèi
pochváli�. Futbalisti „A“ mu�stva FK Lamaè hrajú III. futbalovú
ligu, skupinu Bratislava. Úroveò a dosiahnuté výsledky nám
mô�u závidie� viaceré väèšie mesteèká a mestá Slovenska, s
vyšším poètom obyvate¾ov i s lepšími finanènými mo�nos�ami.
Napriek prehre v poslednom kole jesennej èasti prezimujú naši fut−
balisti na peknom 5. mieste. „B“ mu�stvo Lamaèa je v V. lige na
slušnom 4. mieste, a to má ešte jeden dohrávaný zápas k dobru.
Podstatné však je, �e Lamaèania zaèali hra� modernejší, kvalitnejší
a poh¾adnejší futbal. Celkove ich úèinkovanie v prvej polovici sú�a−
�í mo�no hodnoti� pozitívne. Starší dorast si udr�al solídnu pozíciu
v hornej polovici tabu¾ky. Rezervy sú v práci s mladším dorastom a
prípravkou. S tými najmladšími bude treba ma� ešte ve¾a trpezli−
vosti. Do Lamaèa prišiel nový tréner. JOZEF OBERT prevzal v lete
„A“ mu�stvo a priniesol k nám èerstvý vietor. Zlepšila sa úroveò
hry, prístup k tréningom, taktika mu�stva. Jozef Obert je vo svojich
65 rokoch �ijúcou legendou našich slávnych futbalových èias. Bol
vynikajúcim futbalistom, neskôr i trénerom, ale najmä v�dy bol a
zostal skromným, pracovitým a ochotným èlovekom. S Jozefom
Obertom som sa porozprával o jeho aktívnej èinnosti a, samozrej−
me, o lamaèskom futbale.
Èo nám mô�ete prezradi� z vašej aktívnej èinnosti futbalistu i
trénera? Ako aktívny hráè som pôsobil 21 rokov. V Slovane
Bratislava som odohral od roku 1955 celých 10 ligových sezón.
Hrával som aj v iných známych mu�stvách, kde sme skonèili  na
pekných 2. miestach. Najväèšiu slávu som za�il v Rakúsku, kde som
s Wackerom Innsbruck dvakrát získal majstrovský titul krajiny a raz
sme sa stali ví�azom rakúskeho pohára. Tu som aj ukonèil svoju
aktívnu èinnos� v roku 1972. Trénerstvu sa ako profesionál venu−
jem u� dlhých 31 rokov.
Preèo ste sa rozhodli trénova� práve lamaèských futbalistov?
S Lamaèom ma spájali dlhoroèné priate¾ské vz�ahy. S Lamaèanmi
som sa èasto stretával v prípravných zápasoch za ligový dorast i za
B−mu�stvo Slovana. A práve u
Lamaèanov som vycítil doslova
rodinné zázemie, ktoré ma najviac
motivovalo u vás trénova�.
Kedy ste „A“ mu�stvo prevzali, v
akom stave, a èo ste urobili s
kádrom mu�stva? Zaèiatkom júla.
Pod¾a testov som zistil, �e stav
mu�stva po fyzickej stránke nebol
dobrý. Horšie to bolo aj s kondí−
ciou. Mu�stvo sme museli za
pochodu urýchlene doplni� .
Pribudli noví hráèi − Ondrušek,
Pšenko, Kaplan, Bartošek. Kapitán
mu�stva Denko chcel skonèi� s
aktívnou èinnos�ou. Presvedèil som
ho a zostal. Pred prvým jesenným zápasom boli znaèné problémy,
napríklad potrestaní hráèi, dlhodobo zranení, dovolenky hráèov
v zahranièí. S týmito problémami som sa musel urýchlene
vysporiada�.
Ako hodnotíte výkony futbalistov Lamaèa pod vaším vedením
a ich postavenie v tabu¾ke? Keï si spomeniem na zaèiatok sú�a−
�e a porovnám ho s terajším stavom, mô�em vyslovi� spokojnos�.
Škoda, �e si v poslednom zápase chlapci neudr�ali bronzovú prieè−
ku. K doterajším výsledkom prispeli najviac samotní hráèi.
Akceptovali moje po�iadavky, pravidlá na ihrisku, ale aj v kabíne.
V mu�stve sa postupne vytvorila dobrá atmosféra, èo u� aj vidno
na výkonoch v zápasoch.
Aké sú reálne ciele FK Lamaè v tomto roèníku? Nemajme ve¾ké
oèi, keï�e v sú�a�i je 16 mu�stiev, chceme sa pohybova� v hornej
polovici tabu¾ky.

naši  futbal ist i  a  nový tréner

Cool Dady
Naposledy pred rokom,

tie� o takom èase,
zazvonil nám pod oknom,

v celej svojej kráse.

No kôš mal celkom prázdny,
po ceste okradli ho zlodeji.

A tak bol celkom vá�ny,
veselé Vianoce

– kam ste sa podeli?

Ponúkol som ho teplým èajom,
a po�ièal mu na taxík.

Kam podelo sa
to krásne èaro?

Všade len zmätok,
všade len krik...

Matej Nemèek
9. A
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orechové, jabåèka a orechy, a� neskoršie sa objavili jedlá z rýb a
zemiakový šalát. Po polnoènej sa jedla kapustnica. Zvláštnos�ou
bol kompót zo sušeného ovocia − sliviek, jabåk, hrušiek. Na Bo�ie
narodenie 26. decembra muselo by� na stole daèo „s perím“. V
bohatých rodinách to bola hus alebo kaèica, v chudobnejších
sliepka. Na omšu chodila gazdiná "na rannú", potom varila a ostat−
ní išli „na hrubú“. V bohatých rodinách chodila na hrubú aj gazdi−
ná. Domy boli vyzdobené a rodiny sa v tento sviatok schádzali, aby
si popriali a odpustili "hnevy".
Tento zvyk by veru dobre padol aj dnes, èo poviete?

Dr. Gabriela Škorvanková, historièka

...�eby zmàtvychvstanie???
Som presvedèený, �e väèšina z nás, obyvate¾ov Lamaèa, sa
dohodneme na tom, �e dominantnou zónou našej mestskej
èasti je Vranèovièova ulica s prepojením na sídlisko. V rámci
Komisie výstavby, územného rozvoja a regionálnej politiky
bola vytvorená pracovná skupina, ktorej úlohou je vypracova�
podklady pre spracovanie štúdie tejto lokality.
Nako¾ko tieto otázky zaujímali aj obèanov na poslednom verejnom
zhroma�dení, rád by som vás informoval o práci tejto pracovnej
skupiny. V prvom rade bolo potrebné vymedzi� základné údaje, na
ktorých sa pracuje – vymedzi� územie, vypracova� objektovú sústa−
vu, obstara� mapové podklady, da� podklady na spracovanie
dopravnej štúdie, oslovi� všetkých správcov sietí a potoka, navrh−
nú� úpravu jestvujúcej zelene a výsadbu novej atï.
Pri zadávaní štúdie sa objavujú viaceré názory na riešenie tohto
územia, ako napríklad otvori� a revitalizova� potok, alebo ho pone−
cha� zakrytý, ïalej èi komunikáciu vies� v strede s oddychovou
zónou po krajoch alebo ju ponecha� v súèasnej podobe s oddy−
chovou zónou v strede, aký zvoli� povrch komunikácií a oddycho−
vej zóny, èo s objektom po�iarnej zbrojnice a pošty – návrh je napr.
na zriadenie kultúrno−informaèného centra s prepojením zóny na
lesopark (Kaèín, �elezná studnièka). Je ve¾a otázok, na ktoré by
mali dáva� odpovede nielen odborníci, ale aj ostatní Lamaèania vo
verejnej diskusii. Všetky nápady sú vítané. A konkrétne termíny?
Jasné, �e závisia od financií!

Ing. ¼udovít Luèeniè, poslanec MZ

...bolo verejné zhroma�denie
Veèer 12. novembra sa v miestnom kine stretli obèania so staros−
tom a jedenástimi poslancami. Po vyèerpávajúcom úvode, v kto−
rom sa starosta Peter Šramko sna�il oboznámi� prítomných s usku−
toènením alebo neuskutoènením celej škály zámerov Miestneho
úradu v našej mestskej èasti, mali zúèastnení mo�nos� klás� tak
jemu, ako i poslancom rôzne otázky. Najpálèivejším sa ukázal
problém s nadmerným hlukom pri stavebných prácach, ktoré
momentálne v Lamaèi prebiehajú. Obèanov tie� trápia nediscipli−
novaní psíèkari, hromadenie odpadkov, na pretrase bol aj problém
s únikom teplej vody v Základnej škole a padali i otázky týkajúce sa
novinky – azylového domu pre bezdomovcov, alebo cesty okolo
Lamaèskej �elezniènej stanice. Starosta i poslanci sa usilovali èo
najvyèerpávajúcejšie odpoveda�, vysvetli� mnohé nejasnosti, ktoré
èasto vznikajú z nedostatoènej informovanosti. Na záver sa zaspo−
mínalo na tohtoroèné Rozálske hody. Prítomní si mohli prezrie�
videonahrávku, ktorú si v prípade záujmu mô�ete za 199 Sk zakú−
pi� na našom Miestnom úrade. Korektnú atmosféru stretnutia
nenarušil �iaden nevhodný prejav, hoci emócií i akútnych problé−
mov, ktoré mnohým doslova nedajú spáva�, bolo nemálo. Naopak,
obèas „padli“ aj vtipné poznámky, ktoré od¾ahèili vá�ny podtext a
pomohli vytvori� vcelku príjemnú atmosféru stretnutia, ktoré trva−
lo dve a pol hodiny v kinosále zaplnenej zhruba do jednej tretiny.

Miriam Vojteková

telka v Lamaèi − zatia¾ nie!
Na poslednom zasadnutí Miestneho zastupite¾stva sa hovorilo
aj o alternatíve zriadi� v Lamaèi lokálnu televíziu v spolupráci
so zabehnutou  Dúbravskou televíziou. Projekt, na ktorom sa
od leta pracovalo, po rozprave v koneènom hlasovaní nepre−
šiel. Dvaja poslanci boli „za“, traja sa zdr�ali a „proti“ hlaso−
valo šes� poslancov. Tu sú niektoré z názorov:
Súhlasím s tým, �e televízia má vo všeobecnosti dôle�ité postave−
nie pri informovaní obèanov. Pokia¾ ide o zriadenie lokálnej lamaè−
skej televízie myslím, �e v tomto období nie je vhodné investova�
nemalé finanèné prostriedky na jej zriaïovanie. Lamaè je malá
mestská èas� s relatívne nízkym poètom obyvate¾ov, z ktorých
mnohí ani nemajú nainštalovanú káblovú televíziu. V neposled−
nom rade Lamaè má svoje lokálne médium, èasopis Lamaèan,
ktoré pravidelne informuje o �ivote v Lamaèi. Taktie� mestská  èas�
má zriadenú internetovú stránku. Stoja pred nami viaceré finanè−

ne nároèné úlohy, a je na zvá�enie, ktoré projekty majú prioritu,
preto�e peòazí nie je nazvyš. Mo�no by stálo za zmienku zisti�
preèo ve¾ké mestské èasti ako Petr�alka alebo Ru�inov, ktoré inves−
tovali peniaze do televízie, lokálnu televíziu po èase zrušili.

Júlia Ondrišová, poslankyòa MZ
Hlasovala som za zriadenie lamaèského kanála v rámci Dúbravskej
televízie, preto�e som presvedèená o tom, �e obèania majú právo
na informácie v èo najprístupnejšej forme. Nazdávam sa, �e televí−
zia je práve tým médiom, ktoré je obèanom najbli�šie, aj keï
máme svojho Lamaèana, prípadne webovskú stránku na sieti.
Svojím hlasovaním som chcela podpori� záujem našich Lamaèanov
o veci verejné. Cítim však, �e lamaèská televízia je aj tak iba otáz−
kou èasu. O¾ga Keltošová, poslankyòa MZ

para§raf
V èase od 15. októbra do 15. novembra hliadky Okrskovej stanice
Mestskej polície Bratislava − Dúbravka zamerali svoju pozornos� na
miestny cintorín, obliehaný obèanmi, ktorí si prišli ucti� svojich
blízkych zosnulých. Hliadky venovali pozornos� najmä kontrole cin−
torína zameranú na kráde�e vencov, kvetov a drobných ozdobných
predmetov z hrobov, na poškodzovanie hrobov, resp. náhrobných
kameòov vandalmi a nedovolenému predaju.
Pred cintorínom boli riešené v zmysle zákona priestupky dvoch
predávajúcich, ktorí svoj tovar ponúkali bez povolenia miestneho
úradu a ich predaj bol zrušený. Ïalej sa hliadky venovali parkova−
niu vozidiel, nako¾ko kapacita parkoviska pred cintorínom bola
nedostatoèná, a z tohto dôvodu sa niektorí obèania rozhodli
zaparkova� svoje motorové vozidlo na verejnej zeleni, èo malo za
následok finanèný postih. Postihy boli minimálne, s prihliadnutím
na sviatoènú atmosféru. Poèas sviatkov sme nezaznamenali �iadne
narúšanie verejného poriadku.
Naše operaèné stredisko zaznamenalo zvýšený poèet telefonických
oznamov od obyvate¾ov Lamaèa.  Za udalosti hodné pozornosti by
som spomenul prípad bezdomovca, ktorý si ustlal na 5. poschodí
obytného domu na Studenohorskej ulici è. 44. Pri príchode hliad−
ky u� bezdomovec zmenil miesto svojho výskytu. Podobný oznam
bol preverený na Bakošovej ulici è. 30, kde oznamovate¾ uvádzal,
�e na chodbe, pod¾a zistenia hliadky pred dverami vlastného bytu,
le�í podnapitý mu�. Pravdepodobne nemal síl, aby našiel správny
k¾úè a dostal sa cez dvere bytu. Pri ïalšom hlásení obèana hliadka
preverovala rozoberanie, resp. pílenie drevenej lavièky na detskom
ihrisku na Heyrovského ulici è. 10. Nešlo však o vandalizmus, z
„nièite¾ov“ sa vyk¾ul pán starosta so svojím zástupcom. Lavièku
rozoberali, aby umo�nili prístup pri betónovaní plochy ihriska. 
Ešte perlièka. Majite¾ka potravín Na Barine pri Dome dôchodcov
oznámila, �e v obchode sa nachádza podnapitý mu�, vzbudzujúci
verejné pohoršenie. Priestupok sme riešili blokovou pokutou a
mu�a nasmerovali do miesta trvalého bydliska. To ešte hliadka MsP
netušila, �e ju tento bude zamestnáva� celý deò. Ani nie za hodinu
sa oznam opakoval, rovnako aj vo veèerných hodinách. Spomínaný
mu� potreboval ešte dvakrát dôrazne dohovori�, aby pochopil, ako
sa má správa� na verejnosti.

Karol  Macák, Okrskár mestskej èasti Lamaè

materské centrum „Obláèik“
Keï vykukne slnko spoza oblakov a vy náhodou prechádzate naším
Malokarpatským námestím, nemô�e vám nepadnú� do oka mno�−
stvo mladých mamièiek s koèiarikmi a ich tmoliace sa ratolesti. Ale
keï sa zozimí a slnko sa schová, prípadne spàchne, nenájdete tu
ani nohy. Kam sa podejú všetky tieto mladé �eny a ich de�úrence?
Majú sa mo�nos� niekde v teplúèku a pohode stretnú� a necha� pri−
tom deti spolu sa zahra�? U� áno! K mojej, a dúfam aj všeobecnej
radosti vám mô�em oznámi�, �e ku skvalitneniu �ivota v našom
malom Lamaèi zaèína svoju èinnos� materské centrum Obláèik.
Stretáva� sa budeme v nových priestoroch ZŠ na Malokarpatskom
námestí (na chodbe ved¾a kni�nice s vchodom zo zadnej èasti
školy). Èo pripravujeme? Pravidelné krú�ky a herne pre deti ako i
prednáškový program pre ich mamy. Slávnostné otvorenie centra
plánujeme na. 5. december 2003 o 10:00, t.j. na Mikuláša. Srdeène
vás všetkých pozývame. Èaká vás pestrý program a mo�no príde aj
Mikuláš. Touto cestou by som sa chcela aj poïakova� za skvelú
pomoc a podporu pri h¾adaní a úprave miestnosti centra a to
najmä Miestnemu zastupite¾stvu na èele s pánom starostom Ing.
Šramkom, ako i pani riadite¾ke ZŠ s MŠ Mgr. Petákovej. Taktie� by
som chcela poïakova� za vysokú osobnú anga�ovanos� pri riešení
našich starostí lamaèským poslankyniam Keltošovej a Ondrišovej.
Dr�te nám palce a príïte medzi nás, radi privítame ka�dého. Èi sa
prídete iba zabavi�, alebo by ste chceli prida� ruku k spoloènému
dielu. Pokojne mi zavolajte na 0903 519 054.

Jana Benická

„LAMAÈAN“ mesaèník samosprávy MÈ BA − Lamaè
ŠŠééffrreeddaakkttoorr:: Mgr. Ferdinand Èuperka (tel. 02/ 6478 1581, cuper−
ka@lamac.sk). RReeddaakkttoorrkkaa:: Mgr. Miriam Vojteková (tel. 0903 388
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pondelok 10.00–12.00 h  13.00–17.00 h
streda 07.30–12.00 h  13.00–16.30 h
štvrtok 08.00–11.00 h
utorok, piatok nestránkové dni

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

echo • november 2003
Naši poslanci sedeli pri okrúhlom stole 4.11.2003. Tu sú uznese−
nia: Miestne zastupite¾stvo MÈ Bratislava – Lamaè
� Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení ústnu informáciu
miestneho kontrolóra s pripomienkami.
� Ukladá informova� Miestne zastupite¾stvo o verejných obsta−
rávaniach, ktoré sa vykonávajú na Miestnom úrade.
� Schva¾uje nasledovné zásady prenájmu gará�í Pod násypom:
1. nájomné vo výške 1.500,− Sk/mesiac za jedno parkovacie mies−
to; splatnos� nájomného 2 mesiace vopred; náklady na energie
hradí nájomca; prenájom je úèelovo viazaný iba na parkovanie;
doba nájmu 1 rok s mo�nos�ou ïalšieho predå�enia; uzatváranie
náj. zmlúv pod¾a poradia doruèených �iadostí; pri porušení
zmluvných podmienok okam�itá výpoveï. 2. prebudovanie dvoj−
gará�í rozdelením na dve samostatné gará�e v prípade potreby.
� Ukladá predlo�i� návrh zmluvy o nájme so zoznamom uchá−
dzaèov akceptujúcich schválené podmienky.
� Schva¾uje prenájom èasti pozemku v k.ú. Lamaè parc. è. 537,
ostatná plocha, a to v èasti (Zberné suroviny) o výmere 20 m2 a
priestory bývalej hasièskej stanice (súpisné èíslo è. 1242, parc.è.
385) nájomcovi – spol. A.S.A. s.r.o., za úèelom uskladnenia posy−
pového materiálu na zimnú údr�bu, za nájomné spolu 24.500 Sk,
na dobu urèitú od podpisu zmluvy do 15.3.2004, s mo�nos�ou
predå�enia doby nájmu. Nájomca uhradí nájomné v mesaèných
splátkach, v�dy najneskôr do 10 dní príslušného mesiaca  a  naj−
neskôr do 10 dní od ukonèenia nájmu vyèistí prenajatý priestor.
� Schva¾uje zámer vyu�itia areálu po Zberných surovinách na
Studenohorskej ulici na parkovanie vytvorením cca 54 parkova−
cích miest pod¾a návrhu Ing. Rudolfa Brutenièa, vykonanie nevy−
hnutných úprav areálu (vodorovné aj zvislé znaèenie, vyèistenie...)
za týmto úèelom, vypracovanie projekt. dokumentácie z rozpoètu
2003 a realizáciu z rozpoètu 2004, v termíne do 30.4. 2004.
� Schva¾uje pridelenie úèelovej finanènej dotácie Slovenskému
èervenému krí�u Bratislava IV vo výške 3.000 Sk na odmeny dar−
com krvi; pridelenie úèelovej finanènej dotácie stolnotenis. oddie−
lu TJ Lamaè vo výške 2.500 Sk na úhradu nákladov za prenájom
telocviène; pridelenie úèelovej finanènej dotácie ZŠ s MŠ
Malokarp. nám. vo výške 126.360 Sk na: a) opravu klavíra (5.000
Sk), b) zabezpeèovacie zariadenie do  školy (13.000 Sk), c) skate−
board−areál/U−rampa (88.360 Sk), d) kúpu protipo�iarnych hadíc
(20.000 Sk); navýšenie úèelovej finanènej dotácie FK Lamaè na rok
2003 vo výške 60.000 Sk za úèelom úhrady nákladov na vodu
spotrebovanú na polievanie areálu; zmenu rozpoètu 2003 navý−
šením o 12.000 Sk v polo�ke kultúra na koncert Dedinka v údolí.
� Schva¾uje vykonanie komplexnej opravy strechy kina v cene do
500.000 Sk bez DPH.
� Odporúèa starostovi menova� do komisie pre výber zhotovite−
¾a opravy Ing. arch. Kertiho a Ing. arch. Šimeka.
� Schva¾uje zabezpeèenie nákupu stroja na údr�bu mestskej
èasti v sume do 150.000 Sk s dôrazom na vybavenie adaptérmi na
zimnú údr�bu a v tejto súvislosti zmenu rozpoètu na rok 2003.
� Schva¾uje prenájom priestorov jednej miestnosti v ZŠ na
Malokarpatskom nám. o výmere 43,50 m2 v trakte pri Miestnej
kni�nici, za úèelom realizácie èinnosti obèianskeho zdru�enia
Materského centra Obláèik za podmienok: nájomné vo výške
1 Sk/rok, doba nájmu − neurèitá, úèel nájmu − realizácia èinnosti
obèianskeho zdru�enia Obláèik, výpovedná lehota 6 mesiacov,
prevádzkové náklady hradí prenajímate¾. 
� Schva¾uje predlo�ený návrh úpravy rozpoètu Mestskej èasti
Bratislava  − Lamaè na rok 2003.
� Berie na vedomie predlo�ený návrh rozpoètu MÈ Bratislava –
Lamaè na rok 2004.
� Ukladá prehodnoti� a zapracova� po�iadavky jednotlivých
komisií do rozpoètu na rok 2004 v zmysle Priorít volebného prog−
ramu  a predlo�i� ho do komisie KFaHS.
� Berie na vedomie Informáciu Ing. Olekšáka, zástupcu MÈ v
spoloènosti MEVA−L, s.r.o., o stave a spôsoboch riešenia situácie
v spoloènosti.
� Ukladá pripravi� informáciu o návrhoch riešenia problémov
tepelného hospodárstva so zoznamom platných uznesení z tejto
oblasti prijatých v rokoch 1998−2002. Uskutoèni� rokovanie so
spoloèníkmi MEVA−L, s.r.o. o podmienkach zmeny  nájomnej
zmluvy a poda� písomnú informáciu na rokovanie MZ.
� Berie na vedomie správu o stave spoloènosti Duspama, s.r.o.
k 30.10. 2003 predlo�enú zástupcom MÈ v spoloènosti Jánom
Danišom s pripomienkami.
� Ukladá predlo�i� závery z valného zhroma�d. Duspama, s.r.o.
� Berie na vedomie predlo�enú situaènú správu o èinnosti
okresnej stanice MsP Bratislava IV za mesiace august, september
2003, bez pripomienok.
� Berie na vedomie správu o pracovnom stretnutí v spoloènos−
ti Meva−L, s.r.o. predlo�enú poslancom MZ Jánom Danišom.
� Podporuje zámer Bratisl. samosprávneho kraja, predlo�ený
jeho predsedom ¼ubom Romanom, zriadi� a prevádzkova� noèný
stacionár − útulok pre bezdomovcov na Furmanskej ulici è. 4 v
Lamaèi pri Domove sociálnych slu�ieb ,,Rozsutec“ (priamo riade−
nej rozpoètovej organizácii Bratisl. samosprávneho kraja).
� �iada predlo�i� informáciu o mo�nostiach výstavby nájomných
bytov na území MÈ Lamaè doplnenú o informáciu „Plán výstavby
nájomných bytov na rok 2003−2006 na území Bratislavy predlo−
�ený nám. primátora Ing. T. Mikušovou“; predlo�i� správu o stave
mestského bytového fondu v MÈ BA Lamaè k 1.11.2003 s kon−
krétnym riešením neplatièov; predlo�i� správu o mestskom byto−
vom fonde za roky 1991 – 2003 (s obsahom: poèet nájomných
bytov v MÈ v�dy k 1.1. príslušného roka, dátum pridelenia bytov
a zoznam osôb, ktorým boli pridelené nájomné byty); predlo�i�
zmluvu o zabezpeèení zimnej údr�by 2003/2004 a zmluvy uzav−
reté so stavebníkmi rozostavaných bytových domov v Lamaèi
(Cresco, Podháj, Ikores).

pppp oooo ssss llll aaaa nnnn eeee cccc kkkk éééé     dddd nnnn iiii
Pravidelné stretnutie obèanov s poslancami v decembri nebude,
preto�e sú sviatky a dovolenky.

kkkk iiii nnnn oooo     LLLL AAAA MMMM AAAA ÈÈÈÈ
piatok 5.12. MIKULÁŠSKY VEÈER

po odchode Mikuláša film pre deti
zdarma o 17.00 hod.

sobota 13.12. PUPENDO (ÈR)
najnovšia komédia pre všetky generácie
predstavenie o 18.00 a 20.00 hod.

(„poslanci na koberci“ pokraèovanie)
Máte pod palcom projekt „Koncepcie rozvoja športu v
Lamaèi“. V akom je štádiu?
Cie¾om je zhodnoti� súèasný stav organizaèných a materiál−
no−technických podmienok telovýchovy a športu v Lamaèi a
vytýèi� hlavné zámery  jeho rozvoja tak, aby sa telovýchovné
a športové aktivity mohli sta� ka�dodennou súèas�ou �ivota
všetkých 2988 domácností v našej mestskej èasti.  Materiál je
tesne pred ukonèením a jeho odovzdaním na rokovanie
komisií miestneho zastupite¾stva. Po zapracovaní pripomie−
nok sa budeme sna�i� o jeho zaradenie na decembrové roko−
vanie MZ. Veríme, �e zámery na rok 2004 sa premietnu u� v
rozpoète MÈ na rok 2004.
Máte na srdci ešte nieèo?
Pomaly sa blí�ia najkrajšie sviatky v roku. Rád by som všet−
kým za�elal, aby sa na ne tešili a aby potom rados� vydr�ala
a� do tých ïalších.

rozprával sa Ferdinand Èuperka

Seniori z Lamaèa ïakujú
Kultúrnej komisii pri Miestnom úrade za pekný kultúrny zá�itok –
zájazd, ktorý zorganizovala 18.10.2003. Poèas výletu sme navštívi−
li Trenèín, Klobušice a Trenèianske Teplice. Nároèný výstup na
Trenèiansky hrad zvládli aj tí menej zdatní. V Klobušiciach sme si
zaspomínali na mlados� pri návšteve Múzea obchodu. Prekrásna
bola aj prechádzka jesennou prírodou a slnkom zaliatymi
Trenèianskymi Teplicami. Pekný zá�itok z celého dòa, ktorý sme
nestrávili za oknami našich bytov, ale v spoloènosti príjemných
¾udí, umocnilo aj sprievodné slovo p. Rakytovej, sprievodkyne z
BIS−ky, ktorá poèas celej cesty poskytovala zaujímavé informácie.
Vïaka patrí aj našim poslancom pani Janyškovej, pani Pikulíkovej a
pánovi Olekšákovi, ktorí nám v priebehu roka pripravili tri pekné a
zaujímavé výlety.

za seniorov z Lamaèa rodina Ištokových

NNaaššii  ddeecceemmbbrroovvíí  jjuubbiillaannttii
Krásneho �ivotného jubilea sa tento mesiac do�ívajú
Lamaèania Al�beta Masaryková, Mária
Strmeòová, Agneša Jarošová  a Ondrej Veselý,
ktorí majú za sebou rovných 80 zím. O 10  rokov viac
oslavujú Mária Cisárová a Vojtech Dánay. Jozef
Liptovský sa narodil pred 92 rokmi.

ÚÚpprriimmnnee  bbllaahhoo��eelláámmee

chy�a starej mamy
a škola starých rodièov
Pre verejnos� je stála expozícia k dispozícii na ZŠ s MŠ na
Malokarpatskom námestí. Otvorená býva ka�dý pondelok a stre−
du od 17.00 – 18.30 hod. Symbolické vstupné 5,− Sk sa hradí v
kni�nici. Pre väèšie organizované skupiny je prehliadka spojená s
výkladom mo�ná na základe osobného dohovoru s garantkou
expozície Martou Galádovou (0907 120 569).

klub dobrej správy
19.12. − vianoèný veèer s hos�om na tému „�ila som v zajatí okul−
tizmu“.  �ivotný príbeh sprevádzaný bluesovým gitaristom a spe−
vákom Jozefom Fábikom (O¾ga a Jozef Fábikoví) o 18.30 hod.
v kine Lamaè. Vstup vo¾ný. Viac informácií: 02/ 64 28 77 05 alebo
na www.webpark.sk/klubds

Srdeène vás pozývame na jubilejný 5. roèník
šachového turnaja o putovný pohár starostu
v sobotu 6. decembra 2003 v kine Lamaè za úèasti šachistov

z Dúbravky, Karlovky a Dev. Novej Vsi.
8.00 h prezentácia, cca 14.00 h vyhlásenie výsledkov

štartovné 50 Sk, mláde� do 15 r. 20 Sk, dôchodcovia zadarmo
Veríme, �e putovný pohár ostane doma!

Lamaèan v spolupráci s Kultúrnou komisiou pripravil pre deti
sú�a�, v ktorej mali odpoveda� na dve anketové otázky, nakresli�
obrázok a napísa� báseò – všetko na tému − „O èom sníva
Mikuláš“. De�om sme s¾úbili, �e ví�azov odmeníme na
Mikulášskej veselici, ktorá sa uskutoèní 5. decembra v kine
Lamaè a ich práce uverejníme v Lamaèanovi. Všetky detské diel−
ka mô�ete a� do konca roka vidie� na výstavke vo foyeri kina. 
Na èo sme sa pýtali detí:
1. Po èom, pod¾a teba, tú�i Mikuláš?
2. Èo by si, ak by si bol Mikuláš, urèite do batoha s darèek−
mi nepribalil?
Tu máme niektoré z odpovedí:
1. Aby boli všetci ¾udia na svete dobrí a aby všetci verili, �e exis−
tuje. 2. Urèite by som tam nedala cigarety, zápalky, pyrotechni−
ku, bombu, preto�e to škodí zdraviu a mô�u z toho by� ve¾ké zra−
nenia a to by ma vôbec netešilo. Nikol Redechová 5.A
1. Mikuláš sníva o tom ako by si rád obèas zašiel na dovolenku
na Hawai alebo Kanárske ostrovy a o tom �e by raz ve¾ký batoh
vymenil za malý batoh ale nie preto, �e by na svete bolo menej
dobrých detí ale preto lebo ten obrovský batoh je �a�ký a nièí
Mikulášovi chrbticu a keï�e nemô�e zájs� ani na nejakú dovo−
lenku kde by si odpoèinul a chrbát si trochu vylieèil tak si myslí
�e menší batoh by mu prospel. 2. Nepribalila by som zbytoèné,
nebezpeèné a škaredé veci. Koèišová 6.B
1. Mikuláš tú�i po aute ktoré lieta. 2. Ja by som nepribalil maèku

a drogy lebo sú škodlivé. Filip Juraèiè
1. Aby boli deti dobré. 2. Bombu, pavianov. Max Hergott 4.A
1. Aby nemusel roznáša� darèeky. 2. Pani uèite¾ku, meè, brokov−
nicu. V. Èaniga
1. Mikuláš tú�i po svojej �ene, chce nové sane, kone, obleèenie a
dom. 2. Metlu, uhlie, drogy, ale dala by som tam pár kolieèok do
mozgu. Andrea Zákutná 5. A
1. O novom obleku z KENVELA, tú�i po tom, aby boli všetky deti
dobré a mohol ich poteši� darèekmi, tú�i aby aj on dostal od nie−
koho darèeky, o dovolenke na Malorke. 2. Uèebnicu matemati−
ky, slovenèiny a chémie, odistený granát, èiernu maèku vo vreci,
úèet za elektrinu, zlé známky, zaracha. Iveta Gregušová 9.A
1. Keï má to¾ko práce, mo�no musí obís� celý svet, a do polno−
ci všetko rozda�, tak by si asi chcel trochu oddýchnu� a mal by
ma� viac pomocníkov – trpaslíkov ktorí by mu pomohli. A to naj−
dôle�itejšie: ¾udia by mali murova� väèšie a širšie komíny aby sa
nezašpinil. 2. Niektoré deti sú zlé a hlúpe a chcú len ve¾a drahých
vecí, urèite by som tam nedala zapa¾ovaè a hraèkárske zbrane
aby si súrodenci nerobili zlé veci. Alexandra Jenèíková 6. B
1. Po modernejšom zariadení lebo keï sa vezie v zime celú jar,
leto a jeseò má chrípku a preto sú Vianoce raz do roka. Chcel by
namiesto sobov a voza super auto s vykurovaním a s prívesom
na darèeky. Po tom tú�i Mikuláš. 2. Keby som bola Mikulášom
tak by som si do batoha nepribalila auto, èln, skúter, Titanik a
vilu a všetky ve¾ké veci! Michaela Luknárová

mini sú�a� o cédeèko
CD platòu Celý svet sa mraèí s piesòami z repertoáru F. K. Veselého v interpretácii orchestra Bratislava Hot
Serenaders a Milana Lasicu mô�ete získa�, ak sa zapojíte do našej malej sú�a�e. Staèí, ak nám na koreš−
pondenènom lístku, ktorý zašlete na adresu Miestneho úradu v Lamaèi s heslom Lamaèan, napíšete názov
aspoò dvoch operiet (prípadne aj meno postavy) Gejzu Dusíka, v ktorých úèinkoval F. K. Veselý. Spomedzi
správne odpovedajúcich vy�rebujeme jedného výhercu, ktorý získa spomínané CD. Nezabudnite uvies�
svoje meno a presnú adresu s telefónnym èíslom.

ZDRAVOTNÉ OKIENKO
Vtipne sa hovorí, �e lieèená nádcha trvá tý�deò, nelieèená sedem dní.

To by nám malo pripomenú�, �e ak výtok z nosa alebo pocit upchatého
nosa trvá dlhšiu dobu a ak je sfarbený do �ltozelenej farby,

musíme myslie� na komplikácie nádchy. Tou najèastejšou býva zápal
prínosových dutín. U detí býva èastou  príèinou i prítomnos� cudzieho

telesa v nosovej dutine. Lieèba uvedených komplikácií patrí do rúk odbor−
ného lekára, preto�e �a�kosti ve¾mi èasto nadobudnú chronický ráz.

MUDr. ¼ubomír Cajchan
Súkromná ambulancia pre choroby ušné, nosové a krèné (ORL)

Rajtákova 17, Bratislava − Lamaè, telefón 0903 176 812 

o èom sníva Mikuláš

správne znenie tajnièky 8−smerovky z minulého èísla
„Starci radi dávajú dobré ponauèenia, aby sa utešovali tým, �e u� nemô�u dáva� zlé príklady.“ La Rochefoucauld.
Výhercom, ktorého odmeníme kni�kou Márie Rázusovej−Martákovej „Od jari do zimy“ sa stal Igor Tomášek.

NEUMAHR Tlaèiareò s.r.o.
Mlynská dolina 5, 841 05 Bratislava IV.
Tel.: 02/54 777 850, 54 788 465, 546 545 71-3
Fax: 02/54 788 465, e-mail: info@neumahr.sk
http://www.neumahr.sk

Miestny úrad MÈ Bratislava – Lamaè prijme
PP  RR  ÁÁ  VV  NN  II  KK  AA

VŠ (bakalárske alebo magisterské) vzdelanie právnického smeru,
skúsenosti v samospráve, štátnej správe, odborná prax výhodou

práca s PC nevyhnutnos�ou, nástup ihneï
RR  EE  FF  EE  RR  EE  NN  TT  AA    ��  II  VV  OO  TT  NN  ÉÉ  HH  OO    PP  RR  OO  SS  TT  RR  EE  DD  II  AA

VŠ vzdelanie v odbore technických, alebo prírodných vied
3. roky prax v odbore, znalos� problematiky odpadového hospo−

dárstva, údr�by zelene, výrubu stromov, �ivotného prostredia
skúsenosti v samospráve, štátnej správe výhodou, nástup ihneï

Písomné ponuky so štrukturovaným �ivotopisom do 15. 12. 2003
na repova@lamac.sk, alebo na MÚ Lamaè, Heyrovského 2, BA.

Kúpim pekný pozemok od 4 á a rodinný dom v Lamaèi,
na Kramároch, Kolibe, v Karlovej Vsi.

Pekné miesto, dobrý prístup, vaša cena.
Kamil Chmelár 0905 600 197. Zn: Nie som realitka.

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


