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Lamaè patrí k MÈ, ktoré majú nedostatok vlastných
finanèných zdrojov. Akým smerom, a ako úspešne sa
uberá vaša aktivita, najmä ako predsedu príslušnej komi−
sie, pri získavaní finanèných prostriedkov? Lamaè má sku−
toène tú smolu, e má najmenší kataster a zároveò nemá
iadnu výrobnú prevádzku, z ktorej by sme mohli ma príj−
my. Preto sa finanèná a strategická komisia sústredila na
efektívne vynakladanie našich rozpoètových prostriedkov.
Tohtoroèný rozpoèet Lamaèa je prvým krokom k dlhodobej−
šiemu finanènému plánovaniu tak, aby sme napåòali naše
spoloèné volebné zámery. Viem, e ve¾ké infraštruktúrne
projekty nezvládneme bez externých zdrojov. Preto som v
minulom roku oslovil starostu s ponukou monosti èerpania
zdrojov z bilaterálnych dohôd s krajinami EÚ, ktoré mali ako
prioritu i kanalizáciu, èi rekonštrukciu ciest. Bohuia¾, staros−
ta primerane nezareagoval, a tak Lamaè v minulom roku pri−
šiel o monos uchádza sa o 2 milióny EUR. Je to škoda,
lebo európske peniaze sú pre nás najvýhodnejšie.
Ktorý z projektov, èo by mali napomôc rozvoju Lamaèa,
ste urèili pre tento rok ako prioritný? V tomto roku ako
moju i strategickú prioritu MZ vidím tepelné hospodárstvo,
kde sa po roku naahovania a vyjasòovania si postojov poda−
rilo dohodnú a deviatimi hlasmi na poslednom zastupite¾−
stve schváli strategického partnera pre mestskú èas v
oblasti tepelného hospodárstva. Spoloèný projekt Prvej ener−
getickej a teplárenskej spoloènosti a EVÈ Pardubice predsta−
vuje ucelenú koncepciu, ktorá je najlepšia pre mestskú èas i
obyvate¾ov. V roku 2005 sa pod¾a plánu budú rekonštruova
všetky kotolne v Lamaèi, investícia dosiahne 51 miliónov Sk
bez toho, aby mestská èas musela da do rekonštrukcie èo
len jedinú korunu. Pre obèana to bude znamena, e i
napriek investíciám do kotolní v budúcom roku a rozvodov
v ïalších rokoch cena tepla ostane zachovaná na súèasnej
úrovni 449 Sk s DPH. Meni sa bude iba do výšky inflaèného
koeficientu, prípadne daòových zmien. Celý projekt je bra−
vúrne postavený tak, e cenu tepla obyvate¾om táto investí−
cia nezdvihne ani o korunu.
Problematika financovania a stratégie rozvoja Lamaèa je
zloitá a citlivá otázka. Pod¾a akých kritérií urèujete dôle−
itos realizácie jednotlivých projektov? Máte pravdu,
preto máme spoloèný program, hlavnými prioritami sú
kanalizácia, Nový Lamaè, nájomné byty, bezpeènos, ivotné
prostredie, tepelné hospodárstvo èi šport a kultúra. Všetky
projekty smerujeme tak, aby pozitívne efekty spravodlivo
pokryli èo najviac Lamaèanov.
Viac èi menej pálèivými problémami, ktoré suujú oby−
vate¾ov našej MÈ je napríklad kanalizácia, otázka finan−
covania rekonštrukcie kotolní, projekty vypracované na
riešenie oblasti Zeèák a pod. Kde vidíte v tejto súvislosti
slabé miesta v poslaneckých aktivitách? iadne slabé
miesta v poslaneckých aktivitách nevidím, práve naopak boli
to poslanci, ktorí naštartovali mnohé veci ako tepelné hos−
podárstvo, kultúrne a športové aktivity, èi lepšiu starostlivos
o ivotné prostredie. Na poslednom zastupite¾stve sme tak−
mer dve hodiny strávili riešením otázky kanalizácie, kde bol
predloený nekvalitný materiál ako informácia(!) zo strany
miestneho úradu a nevedeli sme, èi sa Lamaè na tejto akcii
bude podie¾a korunou alebo 35 miliónmi. To je výsledok
toho, e materiály na zastupite¾stvo dostávame pravidelne
neskoro, niekedy dokonca priamo na rokovaní, neprechá−
dzajú cez odborné komisie a ... (pokraèovanie na 2. strane)

Èo robi v mimoriadnej situácii?
Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie
pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na ivot alebo
na majetok. Ako mimoriadnu udalos môeme oznaèi ivel−
nú pohromu, haváriu alebo katastrofu, ktorá ohrozuje ivot,
zdravie èi majetok. Na vyhlásenie a odvolanie mimoriadnej
situácie sa vyuívajú hromadné informaèné prostriedky.
Na varovanie obyvate¾stva sú urèené varovné signály.
Všeobecné ohrozenie signalizuje dvojminútový kolísavý
tón pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako
aj pri monosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
Ohrozenie vodou signalizuje šesminútový stály tón pri
ohrození nièivými úèinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom Koniec ohroze−
nia – dvojminútovým stálym tónom bez opakovania.
V roku 2004 sa 11.6. a 10.12 uskutoèní praktická skúška
dia¾kovoovládaných elektronických sirén.
Na riešenie mimoriadnych udalostí je pri MÚ Lamaè zriade−
ný štáb CO − stály poradný, pracovný, riadiaci a koordinaèný
orgán starostu mestskej èasti.
Štáb CO zabezpeèuje plnenie opatrení po vzniku mimoriad−
nej udalosti na území mestskej èasti a po vyhlásení mimo−

riadnej situácie, ktorá si vyaduje vytváranie podmienok na
preitie. Ide najmä o riadenie záchranných, lokalizaèných a
likvidaèných prác zameraných na odstránenie následkov
mimoriadnych udalostí, riadenie a organizovanie evakuácie
obyvate¾stva, riadenie výdaja prostriedkov individuálnej
ochrany. Štáb, ktorý po vzniku mimoriadnej udalosti zvolá−
va jeho vedúci, zabezpeèuje aj uvádzanie svojpomocne
vybudovaných úkrytov do stavu pohotovosti a riadi aj
núdzové zásobovania obyvate¾stva. Sídlo štábu CO našej
MÈ: MÚ Lamaè, Heyrovského 2, Bratislava, tel. 02/
64 789 335, 64 536 611−3.
Na záver ešte uvedieme dôleité telefónne èísla tiesòového
volania:
V prípade poiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom
ivelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí treba
vola Hasièský a záchranný zbor, tel. è. 150.
V prípade ohrozenia ivota a zdravia volajte Zdravotnú
záchrannú slubu, tel. è. 155.
V prípade ohrozenia následkom trestnej èinnosti alebo jej
oznámenia treba vola políciu, tel. è. 158, prípadne obec−
nú políciu tel. è. 159 (Pre mestskú èas Lamaè sídli
Mestská polícia v Dúbravke na Saratovskej ul. è. 28, tel. 02/
64 53 41 51).
Ivan Kovaèoviè

Starostove starosti
Váení spoluobèania,
v úvode mi dovo¾te poïakova všetkým, ktorí si
vyzdvihli platobné výmery pre rok 2004 za nehnute¾−
nosti a psov. Keïe mnohých zaujímali výsledky tejto
akcie, chcem vás o nich informova. Celkový poèet
výmerov je 3886 ks, 803 majite¾ov je oslobodených
od daní, poèet expedovaných daòových výmerov je
9083 ks. Z toho bolo 923 výmerov zaslaných mimo
MÈ Lamaè, 2160 platobných výmerov ostalo na
expedovanie v Lamaèi. 1399 ks, t.j. 64,7% z poètu
expedovaných v Lamaèi, sme odovzdali v kine.
Ostatné − 494 ks doruèovali brigádnici a zvyšok, 267
ks sme na záver odoslali poštou. Celková úspora, zní−
ená o výdavky, spojené s miestnym doruèovaním, je
cca 50 tis. Sk. Pre niekoho je to ve¾a, pre niekoho
málo, ale táto suma pokryje napríklad financovanie
100 m nových chodníkov v zeleni.
Hoci minule som spomínal, e zima sa s nami rozlúèi−
la, poèas jarných prázdnin ešte riadne zaúradovala.
Poèas tejto zimy sme jednak s vlastnými pracovníkmi,
ale aj cez firmu zabezpeèili orezanie stromov a kríkov,
a u dnes sa teším, aké to bude pekné, keï vyrašia
nové listy. Jarné upratovanie sme naplánovali na prvý

jarný víkend. Som presvedèený, e ho všetci budete
bra ako cestu k skrášleniu nášho ivotného prostre−
dia. Rozsah upresníme prostredníctvom správcov
bytových domov a verím, e na tejto akcii sa zúèastní
dostatoèný poèet ¾udí. Vopred všetkým úprimne
ïakujem.
Na poslednom zastupite¾stve bol schválený zámer
zvýši bezpeènos v našej MÈ. Po mnohých rokova−
niach, komplikovaných skutoènosou, e niektoré
komunikácie sú v správe našej MÈ a niektoré v sprá−
ve hlavného mesta, bol schválený zámer vytvori
zónu „40 km/h“. Aj okolo tejto „novinky“ sa rozpúta−
jú urèité polemiky, napríklad, èi je potrebné takto
obmedzova rýchlos. Nezabúdajme však, e predo−
všetkým na ul. Podháj, kde šírka komunikácie priam
zvádza k ve¾kej rýchlosti, èasto cez òu prechádzajú
deti cestou zo školy a sú ve¾mi ohrozené.
K nadchádzajúcim ve¾konoèným sviatkom prajem
všetkým ve¾a spokojnosti v rodinách a teším sa na
mnohé osobné stretnutia.
Peter Šramko
váš starosta

Osobnosti Lamaèa
Jednou z významných osobností Lamaèa je bezpo−
chyby akademická maliarka Veronika Gabèová. V
roku 1987 ukonèila štúdium na VŠVU v Bratislave a
ako pedagóg pôsobí 15 rokov na Katedre reštaurova−
nia. Okrem reštaurátorstva sa venuje vo¾nej výtvarnej
tvorbe, zahàòajúcej širokú škálu výtvarných techník a
ánrov. Vytvorila u mnostvo rozmanitých diel – od
komorných a po monumentálne, umiestnených na
verejných priestranstvách. Pochádza z jedného z naj−
starších lamaèských rodov − ako sa v Lamaèi zvykne
hovori − z Luèenièových. Sama vyznáva: „Cítim sa by
Lamaèankou do špiku kosti, milujem ho, lebo som tu
vyrástla a mám tu dávne korene mnohých generácií
mojich predkov. Všetko mi tu prirástlo k srdcu a som
rada a šastná, e tu môem i a tvori.“
Veronika Gabèová vyštudovala reštaurátorstvo, ku
ktorému patrí precízna disciplína rešpektovania pred−
stáv pôvodného autora. Zreštaurovala mnostvo diel,
napríklad nástenných malieb a olejomalieb Pavla
Trogera v kostole sv. Albety v Bratislave. Venuje sa aj
vo¾nej tvorbe, vyjadrujúcej cítenie priamo a bez hra−
níc. V roku 1989 pôsobila v New Yorku v širokospek−
trálnom prostredí rôznych maliarskych štýlov a tech−

ník. Po roku 1990 zaèala realizova samostatné
výstavy, ako aj vlastné projekty pre firmy a verejnú
správu. V spolupráci s architektmi realizovala diela
vytvorené priamo pre daný interiér èi exteriér. Odtia¾
bol u len krôèik k dizajnu a dizajnérskym artefaktom,
kde sa organicky spája funkènos a estetièno. Vytvára
exteriérové aj interiérové kompozície v obytných
domoch a záhradách, ktoré v harmonickom celku
odráajú nielen osobnosti obyvate¾ov, ale výtvarne
pretvára, dopåòa a umelecky stváròuje pomocou vyu−
itia rozlièných materiálov a techník ich predstavy
tak, aby prostredie ich domova bolo aj miestom
úèinnej relaxácie.
Jej dielo ije priamo medzi ¾uïmi na mnohých mies−
tach Bratislavy, celého Slovenska i v zahranièí.
Spomeòme len niektoré, napríklad zo sochárskych
realizácií fontánu v hoteli Wimberger vo Viedni,
výtvarne riešenú stenu s obkladom z keramiky v
Púchove, kamenný výtvarný objekt v budove SPP v
Bratislave alebo sklenenú vitrá a sklenené objekty v
budove Slovak Telecom−u v Bratislave.
Ïalej môeme spomenú viacero fontán pre interiéry
rôznych bankových...
(pokraèovanie na 2. strane)

(Poslanci na koberci, pokraèovanie) ...sú navyše aj ve¾mi
slabo pripravené. Najväèší problém má však úrad s plnením
uznesení MZ. Napríklad uznesenie z decembra minulého
roku o vyvodení sankcií voèi stavite¾ovi veiakov pred býva−
lým obchodným domom pod¾a mojich informácií starosta
nesplnil, preto ho v tejto veci interpelujem. Èie ak chceme
hovori o slabých miestach v aktivite, je potrebné sa spýta
starostu, respektíve prednostu miestneho úradu.
Jedným z predsavzatí poslancov v tomto volebnom
období je výrazne prispie k rozvoju oblasti Nový Lamaè.
Skúste by èo najkonkrétnejší − kam sa vám podarilo
tento projekt „posunú“? Túto problematiku nám predlo−
il starosta vo februári 2003, kde bola predloená zmluva o
spolupráci s istou firmou, ktorá sa aj prezentovala. Tento
spôsob bol pre Lamaè absolútne nevýhodný, a preto ho pos−
lanci zamietli. Na poslednom zastupite¾stve sme dostali
ve¾mi struènú informáciu o tom, e bola podpísaná zmluva
o dielo s firmou, ktorá vyhrala verejné obstarávanie na doda−
nie urbanistickej štúdie. O menovaní komisie rozhodol sta−
rosta, neznáme sú pre mòa kritériá èi samotná zmluva, take
niè konkrétnejšie neviem v tejto chvíli poveda. Mrzí ma, e
pri tak dôleitom projekte boli úplne obídení odborníci z
finanènej a strategickej komisie, aj niektorí poslanci MZ. Ale
na projekte sa pracuje a dúfam, e budeme dostáva kom−
plexnejšie informácie o priebehu a postupe prác.
Lamaè má aj špecifické problémy – niet tu príliš miesta
na rozvíjanie podnikate¾ských aktivít, urèitým riešením
budú azda priestory v nových bytovkách. Aké kroky ste
podnikli, aby ste prilákali podnikate¾ov do našej MÈ a
rozšírili tak nielen monosti obèanov, ale podporili aj
zdravú konkurenciu? Pod¾a mòa je to otázka vo¾ných
pozemkov, ktoré Lamaè môe ponúknu. Lamaè má danosti
by rekreaèným miestom, príjemným pre bývanie, a nie zrov−
na podnikate¾skou oblasou, ktorá by nám prinášala príjmy.
Škoda, e starosta nie je aktívny v otázke bývalej Fakultnej
nemocnice na Rázsochách, ktorá sa ide predáva a predchá−
dzajúci starosta mal snahy premeni tento areál na vedecko−
technologický park. To by boli príjmy, pracovné príleitosti i
zvýšenie podnikate¾ských moností pre Lamaè.
rozprávala sa Miriam Vojteková

Z poslaneckej kuchyne
Naši poslanci sedeli pri okrúhlom stole 16. 3. 2004.
Tu sú uznesenia: Miestne zastupite¾stvo MÈ Bratislava−Lamaè
 Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a informáciu o
kontrolnej èinnosti, s pripomienkami,
 Súhlasí s vyradením zo sledovania uznesení è. 88/2002; è.
152−1/2003; 152−3/2003; 2/2004;
 Ukladá prednostovi MÚ a miestnemu kontrolórovi:
• odstráni nedostatky v dokumentácii o prevádzke sluobných
motorových vozidiel zistené kontrolou; T: 31.03.2004 • zabez−
peèi dôsledné sledovanie a kontrolu vedenia prevádzkových
kníh osobných motorových vozidiel úradu v súlade s prijatými
„Zásadami...“ • vyvodi sankcie voèi p. Martinovi Pipovi za
porušenie nájomnej zmluvy • predloi zmluvu o prenájme
pozemku spolu s návrhom na jej vypovedanie z dôvodu nepl−
nenia zmluvných podmienok zo strany nájomcu.
 iada starostu rokova so starostom MÈ BA–Dúbravka o
vyvodení zodpovednosti kompetentnej pracovníèky spoloèného
stavebného úradu,
 Konštatuje, e MÚ opakovane nesplnil uznesenie 159−3,4/2003,
 Schva¾uje prenájom dvojgaráe Pod násypom p. Anne
Strussovej za úèelom vyuitia na skúšanie hudobnej produkcie
mládeníckej skupiny za podmienok: skúšobná doba 1 mesiac,
prevádzka hudobnej produkcie denne len do 21 h, v ostatnom
za podmienok pod¾a prijatého uznesenia è. 122/IV/2003,
 Mení uznesenie è. 122/IV/2003 zo dòa 4.11.2003, ktorým
boli prijaté „Zásady prenájmu garáí Pod násypom tak, e bod
4 príslušného uznesenia v plnom rozsahu ruší a body è. 5, 6 a 7
sa menia na è.4, 5 a 6,
 Schva¾uje predåenie zmluvy s Privilegium, n.o. o zabezpeèo−
vaní poskytovania opatrovate¾skej sluby na dobu urèitú, do
31.12.2004 • uzavretie zmluvy o finanènom zabezp. sociálnych
sluieb v MÈ BA–Lamaè upravujúcej financovanie zabezpeèova−
nia opatrovate¾skej sluby z finanèných prostriedkov delimito−
vaných od štátu a získaných príslušnými úhradami od obèanov,
 Berie na vedomie informáciu o zabezpeèovaní poskytovania
opatrovate¾ských sluieb v MÈ BA–Lamaè,
 Schva¾uje pokraèovanie v splácaní dlnej èiastky p. Ivanom
Hergottom pod¾a Exekuèného príkazu è. 9EX−147/97 zo dòa
25.11.2003,
 Ukladá poiada konate¾a spol. SABENA, s.r.o. a zakladate¾a
nadácie Luczin Dr. Šajbena o predloenie komplexného projek−
tu èinnosti športového areálu a zámeru èinnosti nadácie Luczin
v nadväznosti na existujúce nájomné zmluvy so spol. SABENA,
s.r.o. Z: prednosta, T: 4.5.2004,
 Schva¾uje spoloèný podnikate¾ský zámer firiem EVÈ, s.r.o. a
PETS, s.r.o. na zabezpeèenie prevádzky, údrby a modernizácie
zdrojov a rozvodov tepla v MÈ Lamaè ako strategického inves−
tora pre MÈ BA−Lamaè v oblasti tepelného hosp. v Lamaèi,
 Ukladá uskutoèni rokovania so spoloèníkmi spol. Meva−L,
s.r.o. o podmienkach prevodu podielov tejto spoloènosti strate−
(pokraèovanie na 3. strane)
gickému investorovi MÈ ...

(Osobnosti Lamaèa, pokraèovanie) ...inštitúcií èi obra−
zy v technikách olejoma¾by, akvarelu, akrylu a rôz−
nych kombinovaných techník v interiéroch viacerých
inštitúcií a firiem, ako aj v súkromných zbierkach nie−
len na Slovensku, ale aj v zahranièí.

Verím, e za všetkých obyvate¾ov Lamaèa môem
zaela pani Veronike Gabèovej a celej jej rodine
úspech, šastie a rados. Na takých Lamaèanov môe−
me by právom hrdí.
Daniel Valentoviè

Skutoène šetríme teplom v byte?
Hoci zimu máme za sebou, nie je celkom neaktuálne
hovori na tému šetrenia tepla v byte. Pri odèítavaní
údajov na meraèoch spotreby tepla, pri sanostiach
známych na vysoké platby za teplo, pri návštevách v
bytoch, skrátka vdy a všade si všímam, ako sa s tep−
lom v bytoch hospodári. Kadému zvyknem radi,
nech sa najprv pozrie na príèinu vysokej spotreby
tepla, a a potom na výšku platby. Priznávam, e nie−
ktoré veci ma priam šokujú. Sanos známeho zo
sídliska, e ve¾mi ve¾a platí za teplo, ale musí vetra,
lebo majú byt prekúrený a pritom nemajú zrealizova−
nú termoreguláciu – to azda ani netreba komentova.
Ak je niekomu jedno, e vykuruje aj ulicu a platí za
to... Ïalej som si všimla, e málokto má v byte umies−
tnené teplomery, èo znamená, e nesleduje, èi stu−
peò, nastavený na termoregulátore, zodpovedá sku−
toènej teplote v miestnosti. Teplomer treba umiestni
na stenu najvzdialenejšiu od radiátora, asi do polovi−
ce jej výšky. ¼udia si èasto saujú, e radiátor je stu−
dený, aj keï je nastavený na vyšší stupeò. Je to v
poriadku, pretoe regulátor reaguje na teplotu miest−
nosti, ktorá zodpovedá nastaveniu. Ak sa teplota
zníi, regulátor zareaguje a radiátor zapne − vykuruje.
Ak sú domáci v byte obleèení na¾ahko, pravdepodob−
ne to znamená, e kúrenie je zapnuté na maximum a
vnútri musí by teplo ako vonku v lete – teda 24−25°C.
A èo u poveda na to, keï pri radiátore, zapnutom
na stupeò è. 5 je v spálni sústavne otvorený vetrák!

Ïalším faktorom, ovplyvòujúcim spotrebu tepla, je
vykurovanie celého bytu na rovnakú teplotu. V miest−
nosti, kde sa dlhší èas nezdriavame, staèí tempero−
va, tak ako aj v kuchyni, kde zasa pri varení kúri spo−
rák, pri peèení rúra a teplo produkuje aj chladnièka a
mraznièka. Na spanie staèí 18°C, niekomu i menej. Ak
máte v spálni cez deò 20°C, na noc môete kúrenie
úplne vypnú. Ak sa obliekate úmerne roènému
obdobiu nielen vonku, ale aj doma, teplota 20−21°C
je aj v obývacej miestnosti postaèujúca. Na spotrebu
tepla má ve¾ký vplyv aj nesprávne vetranie. Vhodné je
vypnú kúrenie, krátko a intenzívne vyvetra cez okno
otvorené dokorán a opä kúrenie zapnú. Vetranie
cez otvorený vetrák je v zime pomalé a nehospodár−
ne. Nie je ani vhodné prikrýva a zatarasova radiáto−
ry nábytkom. Poviete si – notoricky známe! Omyl! V
mnohých bytoch by ste našli skrinky, gauèe èi stoly
priam „nalepené“ na radiátory. Všetko, èo som uvied−
la, sú èasto dôvody, ktoré vedú k vysokej spotrebe
tepla a zvyšujú túto poloku v celkových nákladoch
na bývanie. Preto je aj moné, e rozdiely v platbách
môu by v rovnakých bytoch pomerne vysoké. Ruku
na srdce – azda všetci máme rezervy v šetrení a mali
by sme preto urobi maximum. Dôleitým krokom k
dlhodobému šetreniu je aj zateplenie domov èi bytov
v èo najvyššej monej miere.
Cecília Danišová

Významný úspech futbalistov Lamaèa
Futbalisti FC Lamaè absolvovali kvalitnú zimnú prí−
pravu. Odohrali tri prípravné víazné zápasy − s
Holíèom 2:1, Blatným 1:0 a ligovým dorastom Interu
1:0. V januári a februári sa zúèastnili 1. roèníka
Zimného futbalového turnaja. Organizátorom bol
Bratislavský futbalový zväz a sponzorom Pivovar
Stein. Hralo sa na ihriskách Slovana a Spojov.
Konkurencia bola na vysokej úrovni. Štrnás mustiev
rozdelili do dvoch skupín po siedmich hráèoch.

Lamaè vyhral 5−krát a prehral iba raz. Porazil Vajnory
4:0, Devínsku Novú Ves 4:1, VTJ Ruinov B 6:0, MŠK
Petralka 4:1 a Pezinok 4:0. Prehral so Slovanom B
0:2. Vo svojej skupine vyhral suverénne s 15 bodmi.
Vo finále turnaja sa stretol s víazom druhej skupiny

na umelej tráve Národného tréningového centra v
Senci. V òom Lamaè porazil presvedèivo Jarovce
3:1 a zaslúene získal cennú trofej − Pohár BFZ a
Pivovaru Stein. Hráèi dosiahli impozantné skóre 25:5
s najlepším útokom i obranou. Najúspešnejšími strel−
cami boli Bartošek a Lipiak, ktorí dali po 5 gólov. V
bránke Lamaèa sa vystriedali všetci traja brankári:
Morávek, Ondrušek i Ferdula. Inkasovali najmenej,
len 5 gólov. „Prehrali sme len jeden zápas, aj to na
neregulárnom teréne. Celý turnaj sme odo−
hrali úspešne. Mustvo je fyzicky dobre pri−
pravené na jarnú èas ligy. Dôkazom sú
testy, ktoré dopadli o 20 a 30 % lepšie ako
na jeseò. Vidie to na dobrom pohybe hrá−
èov, aj na ich hernom prejave,“ pochválil sa
tréner Jozef Obert. V mustve nastali iba
minimálne zmeny. Odišli dvaja hráèi a prišla
jedna posila z Popradu. „elám si, aby naši
futbalisti hrali dynamický a útoèný futbal.
Tak, ako ho predviedli najmä v 1. polèase
turnajového finále s Jarovcami a v celom
prípravnom zápase na Interi,“ zaelal si tré−
ner. Úspešné výsledky a výkony v zimnej prí−
prave potešili futbalistov, trénera, vedenie
mustva i fanúšikov. Sú dobrou predzvesou jarnej
èasti súae. V mene všetkých priaznivcov futbalistom
blahoeláme a veríme, e FC Lamaè v III. lige ešte
nepovedal posledné slovo.
Peter Malík

Èriepky z histórie Lamaèa
Hneï na zaèiatku roku 1400 po ukonèení ve¾kej
morovej epidémie, ivot v našich konèinách znovu
oil, a to hneï z dvoch príèin. Spory medzi pánmi
Jura a Pezinka a medzi mestom Bratislava boli èoraz
ostrejšie, rozhodnutia krá¾ov a borinských kastelánov
èoraz váhavejšie. Preèo? Pátranie v histórii je ako
dobrá detektívka a siaha dozadu i nieko¾ko desiatok
rokov. V roku 1203 dal krá¾ Imrich zaja a uväzni
svojho brata Ondreja v Ostrihome. Za krá¾a vymeno−
val svojho trojroèného syna a dúfal, e sa jeho poruè−
níci ujmú moci. Hoci mal iba 30 rokov, tri mesiace po
synovej korunovácii opustil tento svet a jeho triapol−
roèný syn Ladislav III. sa ocitol na tróne. Otca preil
len o pä a pol mesiaca. Na trón nastúpil Ondrej II..
Správne! Ten Ondrej, ktorého z Ostrihomu vyslobodi−
li kamaráti Alexander a Šebeš Hunt−Poznanovci, syno−
via Tomáša, prvého grófa z Jura a Pezinka. U nich sa
ukrýval a do svojej korunovácie. Neèudo, e im "za

verné sluby" daroval ve¾ké pozemky. Tie siahali od
Skalice a po Trnavu a susedili s bratislavským pan−
stvom. Preèo sme siahli po tejto starej histórii?
Pretoe v 15. storoèí to boli práve potomkovia pánov
z Jura a Pezinka, ktorí zabrali lamaèské lúky a pasien−
ky v rokoch 1428−1435 a kázali svojim poddaným z
Bystrice, aby ich obrobili a seno vzali. Skonèilo to ako
vdy bitkou a spormi a naša hranica opä putovala
hore−dolu. A krá¾? Za verné sluby bol zaviazaný
Jakubovi − bratislavskému richtárovi, vlastníkovi
Lamaèa. Za nástup k moci svojich predkov zasa gró−
fom z Jura a Pezinka. aké rozhodovanie! Vyriešili
ho a o 100 rokov, ale o tom nabudúce.
Malý dodatok. Marec je mesiac knihy, a tak sa nám
patrí spomenú èo−to o lamaèskej kninici. V minu−
losti si málo ¾udí mohlo kupova knihy. Poièiavali si
ich, doma mali kalendáre a v bohatších rodinách
Písmo sväté. Napriek tomu si mohli poièa knihy u

pána uèite¾a a na fare. Zaèiatkom 20. storoèia, po
prvej svetovej vojne, bola zaloená kninica aj v
Lamaèi. Po celý èas trvania I. ÈSR bola dopåòaná kni−
hami a mala aj dos verných èitate¾ov. Zhorela v roku
1945 po prechode frontu. Po ustálení pomerov
mesto Bratislava darovalo Lamaèu knihy (A. Húšèava:
Dejiny Lamaèa str. 101) v poète 306 kusov, aby mohla

by zaloená nová kninica. Tá pôsobila skoro nepre−
trite na rôznych miestach a podnes. Menila svojich
pánov i miesta, ale vdy slúila k obohacovaniu vedo−
mostí Lamaèanov, za èo patrí vïaka všetkým známym
i neznámym knihovníkom.
Gabriela Škorvanková, historièka

Lamaèskí karatisti na svetovom pohári
Za úèasti viac ako 540 pretekárov z 23 krajín sveta sa
21.–22. 2. 2004 konal v maïarskom Egeri Svetový
pohár detí a dospelých v karate. V reprezentaènej
výprave Slovenska bolo aj 6 èlenov lamaèského klubu
karate Goju Kai Bratislava, ktorí sú zároveò aj èlenmi
širšej reprezentácie Slovenska mládee a dospelých.
Po úspechu trénerky ¼uby Klementisovej, ktorá vyhra−
la kategóriu ien kata sa nedali zahanbi ani jej zve−
renci rôznych vekových kategórií. Prvá bola Katka
Klementisová (8–9 roèní), ktorá vybojovala ïalšiu
zlatú medailu. Jej sestra Andrea skonèila celkovo
druhá v kategórii 10–11 roèných. Medzi 12−13 roèný−
mi dievèatami nastúpili Ingrid Beznáková a Diana
Rodáková. Viac šastia mala Ingrid, ktorá si postupne
vybojovala v repasái 3. miesto, keï ju v druhom kole
vyradila finalistka z Maïarska. Posledným „eliezkom
v ohni“ jednotlivcov bol 14−roèný Martin Jablonka,
ktorý si vybojoval nádherné druhé miesto vo ve¾mi
akej kategórii. Nasledovala súa drustiev, kde v
absolútnej kategórii dospelých (spolu mui a eny)
nastúpila aj ¼uba Klementisová spolu s reprezentaè−
nými kolegyòami Sithovou a Buchtovou. Túto kate−
góriu vyhrali, èo bolo ve¾kým prekvapením a najmä
sklamaním pre maïarských divákov a priaznivcov. V
kategórii 12–15 roèných nastúpilo drustvo dievèat −
Andrea Klementisová, Ingrid Beznáková a Diana
Rodáková, ktoré získali tretie miesto.
Výsledky v skratke:
1. miesto:
• Klementisová ¼ubomíra, kata eny
• Klementisová ¼ubomíra, kata drustvá dospelých
• Klementisová Katarína, 8–9 roèné
2. miesto:
• Jablonka Martin, 14–15 roèní

• Klementisová Andrea, 10–11 roèné
3. miesto:
• Beznáková Ingrid, 12–13 roèné
• A. Klementisová, I. Beznáková, Diana Rodáková,
• kata drustvá 12–15 roèné

Slovenská federácia karate a bojových umení vás
pozýva na: Okinawský turnaj detí dòa 27. 3. 2004
o 11.00 hod. v Budo centre Lamaè (Bakošova ul.)
Zúèastni sa môu deti a mláde od 6 do 16 rokov,
prezentácia sa uskutoèní od 9.30 − 10.30 hod..
Seminár Shihan Takej Ogawa, 8. Dan a Sensei
Ladislav Klementis, 7. Dan, ktorý sa uskutoèní v
dòoch 2.−4. 4. 2004 v Budo centre Lamaè. Seminár sa
zaèína v piatok o 17.30 hod.
Podrobnejšie informácie: 02/64 780 040; mobil:
0903 425 262, 0903 447 460; www.karate−slova−
kia.sk; e−mail: klementis@karate−slovakia.sk

Èo sa chystá
Minulý rok ma skupina chlapcov 7. a 8. roèníka –
Zoro, Filip, Martin, Václav a Tomáš – všetko skatebo−
ardisti, prosila, aby som zabezpeèila zriadenie mini−
skateparku na školskom dvore. Spoloène sme zašli na
MÚ a dali poiadavku na uskutoènenie ich sna.
Mnohí krútili hlavami nad týmto adrenalínovým
športom, ale ukázalo sa, e záujemcov je omnoho
viac. Podarilo sa získa finanèné prostriedky z projek−
tu Otvorená škola, a tak sa zaèal boj s èasom. Peniaze
bolo treba za krátky èas investova a ako sa h¾ada−
la firma, ktorá by na záver roka realizovala naše
poiadavky. Vïaka obetavosti a operatívnosti niekto−
rých poslancov, ale najmä vïaka rýchlemu vypraco−
vaniu projektu zo strany základnej školy sa na jeseò
minulého roka objavili na školskom dvore prvé dve
lastovièky – VLNA a FUN BOX. V zime síce zapadli sne−
hom, ale neostali bez povšimnutia. Mnohé deti si na
nich vytvorili šmyk¾avky a dráhy.
Školský športový areál dostane v najblišom èase

novú tvár. Rok 2004 toti vyhlásila Európska komisia
za „Rok športovej výchovy“. Aj naša mestská èas sa
dobre pripravila na túto akciu u v decembri a kom−
petentní sa rozhodli koneène oivi naše športoviská.
Vyèlenený 1 mil. korún sa Komisia pre rozvoj vzdelá−
vania, kultúry a športu rozhodla investova najmä do
úprav školského dvora na Malokarpatskom námestí.
Pripravujeme projekt revitalizácie školského areálu, v
prvej etape by mala by opravená plocha futbalového
ihriska, atletická dráha a detské ihrisko, urèené na
telocvik.
Èas vyèlenených peòazí investujeme do záhrady za
bývalou MŠ na Malokarpatskom námestí 6 (t.è. je tu
ubytovòa pre uèite¾ov), kde by mal vzniknú oddy−
chový parèík. Dúfam, e si tu zašantia a oddýchnu
nielen deti, ale aj ich rodièia a všetci dospelí.
Oddychový park by mal by otvorený 1. júna na Deò
detí. Podarí sa?
Marta Janyšková

Èo nového v škole?
Naši deviataci robili testy Monitoru 9. Ich priemer
bol vyšší ako priemer v rámci SR. Dríme im palce,
aby tak dobre skonèili aj na prijímacích pohovoroch
na stredné školy. Niektorí sú u prijatí na výberové
školy, ale ostatných to len èaká.
Zúèastnili sme sa nieko¾kých súaí organizovaných
MŠ SR – chemická, matematická a geologická olym−
piáda, olympiáda v anglickom a nemeckom jazyku,
turnaj vo futbale a florbale. Najlepšie umiestnenie zís−
kala iaèka Terézia Sukopová − 3. miesto v okres−
nom kole olympiády v anglickom jazyku. Rados
nám robia karatisti a lyiari, ktorí nás reprezentujú i
mimo územia SR.
Poèas celého školského roka prebieha zber papiera.
Ak nám chcete pomôc získa viac finanèných pros−
triedkov, môete prinies papier do kontajnera, pri−
staveného pred budovou školy. V prípade, e kontaj−
ner pred školou nie je, staèí vojs dnu, poloi papier
pred vrátnicu školy a my sa oò postaráme.
Urèite mnohí z vás èítali v Bratislavských novinách o

našich úspechoch v rámci súae „Poïme spolu,
podporíme našu školu“, ktorá je organizovaná
Komunitnou nadáciou. Tento mesiac sme získali 1.
miesto a odmenu 15 tisíc Sk. Súa sa konèí 30. aprí−
la, a tak posledný raz tento školský rok prosím všet−
kých, ktorí aspoò trochu fandia škole a deom v nej,
aby prispeli akýmko¾vek finanèným darom. Dary
môete prinies priamo do školy, alebo poukáza na
úèet è. 1100920503/8130, variabilný symbol
36071013. Na dary je moné vystavi darovaciu
zmluvu. Vopred chcem poïakova všetkým darcom.
Èo nás èaká v apríli? 6. apríla od 15.00 do 20.00
budú Ve¾konoèné tvorivé dielne. Deti si budú môc
vyrobi prekvapenia k Ve¾kej noci. Pozývame vás všet−
kých. iaci I. stupòa sa zúèastnia školy v prírode.
Tretiakom zaèína plavecký kurz. Prajem vám, aby ste
poèas volieb prezidenta SR a referenda strávili u nás
príjemné chvíle.0.
Alena Petáková
riadite¾ka ZŠ s MŠ na Malokarpatskom námestí

(z poslaneckej kuchyne, pokraèovanie) ... v oblasti tepelného
hospodárstva firme EVÈ−PETS, s.r.o. Z: starosta a zástupca MÈ
v Meva–L; T: ihneï,
 Ruší èas B uznesenia è. 144/IV/2004 zo dòa 27.11.2003,
 iada pripravi konkrétne posúdenie variantných moností
výstavby komerèných a obecných bytov v objekte SATELIT
v zmysle vyèlenenej èiastky. Z: prednosta, T: jún 2004,
 Poveruje starostu, poslankyòu MZ, predsedkyòu soc. komi−
sie a predsedu fin. komisie rokova s námestníèkou Magistrátu
hl. mesta SR p. Mikušovou o monosti výstavby nájomných
bytov v MÈ BA–Lamaè,
 Ukladá prednostovi zabezpeèi komplexné posúdenie static−
kého a stavebného stavu budovy ZŠ a zdravotného strediska s
oh¾adom na monos realizácie nadstavby na týchto budovách,
 Schva¾uje výpoveï Zmluvy o nájme nebyt. priestorov è. U
20/IV/2003 s p. H. Škurlovou z dôvodu neplnenia úèelu zmluvy;
prenájom èasti nebytového priestoru − Kvetinárstvo v Dome slu−
ieb p. S. Škurlovi, za úèelom zriadenia novej samostatnej pre−
vádzky − predaja ovocia, zeleniny, nápojov, rýchleho obèerstve−
nia a rozlièného obchodného tovaru, za náj. podmienok plat−
ných pre nájomcov podnikajúcich v objekte Domu sluieb,
 Schva¾uje udelenie mimoriadnej odmeny èlenom redakènej
rady: Ing. Cecílii Danišovej vo výške 1.000 Sk; Ing. Petrovi
Malíkovi vo výške 500 Sk; p. Petrovi Šoulovi vo výške 250 Sk za
aktívne pôsobenie v redakènej rade a prispievanie do èasopisu
Lamaèan v roku 2003,
 Schva¾uje zriadenie spol. obecného školského úradu s MÈ BA−Dúbravka,
 Schva¾uje predloený návrh Odmeòovacieho poriadku zástup−
cu starostu, poslancov MZ a obèanov pôsobiacich v odborných
komisiách MZ s úèinnosou od 1. 4. 2004, s pripomienkami,
 Berie na vedomie situaèné správy o èinnosti Mestskej polí−
cie za mesiace január a február 2004 s pripomienkami, ktoré
budú predloené velite¾ovi okrskovej stanice Mestskej polície,
 Schva¾uje uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zdruení
financií s Bratislavskou vodárenskou spoloènosou, a.s. za úèe−
lom vybudovania stavby BA–Lamaè, kanalizácia, komunikácie a
spevnené plochy ulíc Vranèovièova, Rajtákova a Rácova v zmys−
le pripomienok a úpravy èl. 4 zmluvy • uzavretie dohody o pre−
vode práv a povinností investora uvedenej stavby na
Bratislavskú vodárenskú spoloènos, a.s.,
 Poveruje starostu rokovaním s BA vodárenskou spol.,
 Berie na vedomie predloený návrh VZN hl. m. SR BA, kto−
rým sa mení a dopåòa VZN hl.m. SR BA è. 12/2001 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území hl. m. BA v znení neskorších predpisov bez pripomienok,
 Schva¾uje podanie iadostí o úver a dotáciu na výstavbu šies−
tich nájomných bytov nadstavbou MÚ na Heyrovského ul. 2 v
BA na Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja SR • vyèlenenie splátky úveru na výstavbu
šiestich nájomných bytov nadstavbou MÚ na Heyrovského ul. 2
v BA vrátane poistného za poistenie tohto úveru do jednotlivých
výdavkových èastí roèných rozpoètov po celú dobu trvania
zmluvného vzahu so Štátnym fondom rozvoja bývania • spô−
sob ruèenia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania poistením
úveru • predloený návrh VZN è. 2/2004 o podmienkach nájmu
nájomných bytov vybudovaných z prostriedkov získaných štát−
nou dotáciou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a
úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania.
 Schva¾uje MÈ BA−Lamaè ako „zónu 40 km/h“ pod¾a predlo−
eného projektu • parkovanie na Vranèovièovej ul. v pravom
jazdnom pruhu,
 Ukladá predloi správu o vyhodnotení nákladov a priebehu
výkonu zimnej údrby v MÈ BA−Lamaè, vrátane správy miestne−
ho kontrolóra o výkone zimnej údrby v zmysle príslušných
zmlúv o dielo • predloi zásady hosp. s majetkom mestskej
èasti, zásady hosp. s finanènými prostriedkami mestskej èasti,
zásady verejného obstarávania v mestskej èasti, organizaèný
poriadok mestskej èasti. Z: prednosta; T: 4.5.2004,
 odporúèa riadite¾ke ZŠ s MŠ na Malokarpatskom námestí
poiada o èerpanie sumy 100.000 Sk pre potreby materskej
školy v zmysle predloených iadostí zo dòa 5.3.2004 z èiastky
500.000 Sk rozpoètovanej pre ZŠ s MŠ na rok 2004,
 Schva¾uje zabezpeèenie verejného obstarania rekonštrukcie
trávnika na škol. futbalovom ihrisku a rekonštrukcie antukovej
beeckej dráhy v sume do 200.000 Sk bez DPH. Realizácia pod
podmienkou vybudovania studne v areáli objektu základnej
školy. Z: prednosta T: 15.6.2004,
 iada dopracova informaèný materiál v zmysle pripomienok
a predloi na rokovanie miestneho zastupite¾stva odmeòovací
poriadok a kolektívnu zmluvu,
 Berie na vedomie predloené informácie.

Poslanecké dni
Pravidelné stretnutia, konzultácie a rozhovory s poslancami
bývajú vdy v posledný pondelok príslušného mesiaca.
Stretnutia sa konajú v zasadaèke Miestneho úradu na
Heyrovského 2. K dispozícii sú vdy dvaja poslanci Miestneho
zastupite¾stva. V pondelok 26. apríla 2004 od 16.00 do 17.00
hod. sa na vás tešia:
Mária Pikulíková
èlenka Komisie pre sociálne veci, byty a zdravotníctvo a Komisie
pre rozvoj vzdelávania, kultúry a vo¾ného èasu
Ing. Daniel Valentoviè
predseda Komisie verejného poriadku, ivotného prostredia a
bezpeènosti, èlen Komisie výstavby, územného rozvoja a regio−
nálnej politiky, èlen redakènej rady Lamaèana

Ve¾ké jarné upratovanie

Tip na vo¾ný èas

Príleitos pre štvrtákov

Starosta MÈ BA−Lamaè, Komisia verejného poriadku, bezpeè−
nosti a ochrany ivotného prostredia pri MZ BA−Lamaè a MÚ
MÈ BA−Lamaè pozývajú všetkých obyvate¾ov na ve¾ké jarné
upratovanie, ktoré sa uskutoèní v dòoch 2. a 5. apríla 2004.
Obèania, èlenovia správcovských a spoloèenských organizácií,
podnikatelia a všetci, ktorým záleí na èistote a poriadku v našej
mestskej èasti, môu prispie vyèistením, uprataním a skrášle−
ním okolia svojho domu, garáe auta èi pozemku alebo ktoré−
hoko¾vek verejného priestranstva vo svojom najblišom okolí.
Rozmiestnenie ve¾kokapacitných kontajnerov na odvoz odpadu
na obvyklých miestach zabezpeèí miestny úrad. Všetkým, ktorí
prispejú svojou úèasou na skrášlení prostredia v našej mestskej
èasti vyslovujeme srdeèné poïakovanie.

Aquincum – Rimania v Budapešti
19. februára sa v Mestskom múzeu v nádvorí Starej radnice
uskutoènila vernisá výstavy Aquincum – Rimania v Buda−
pešti. Na vysvet¾ujúcich paneloch sa dozviete zaujímavosti z
èias neolitu − mladšej doby kamennej (5400−4200 p.n.l.),
ranej doby bronzovej (2800−1900 p.n.l.), neskorej doby
bronzovej (1500−800 p.n.l.), neskorej doby eleznej (1. stor.
p.n.l.) a predovšetkým z doby rímskej. Unikátnos projektu
spoèíva v obrazotvornej koncepcii výstavy, ktorá prostred−
níctvom nieko¾kých desiatok modelov pribliuje architektú−
ru a ivot starých Rimanov. Výstava potrvá do 18. apríla.

V spolupráci s vedením ZŠ Pavla Horova v Devínskej Novej
Vsi sa podarilo pripravi projekt športovej triedy s rozšíre−
ným vyuèovaním tanca, s dôrazom na taneèný šport. Táto
trieda bude fungova od budúceho školského roku
2004/2005 pre iakov a iaèky 5. roèníka ZŠ, ktorí sa chcú
venova tejto atraktívnej taneèno−športovej disciplíne.
Vedúcim projektu je profesionálny tréner taneèného športu
1.triedy, Ing. Milan Baèiak.
Súèasný taneèný šport je symbióza športového a umelecké−
ho výkonu, vyaduje systematické a odborné vedenie.
Nemenej dôleitý je i kultúrno−spoloèenský dosah taneèné−
ho športu, mnohým známy viac pod názvom spoloèenský
tanec. Deti sa nenásilnou formou uèia vystupova, získava−
jú sebaistotu a uèia sa aj základy spoloèenského správania.
Podmienky na ZŠ Pavla Horova: Je to škola s dlhodobým
pozitívnym prístupom k športu všeobecne. K dispozícii sú
dve telocviène, v areáli školy sa nachádza športový areál. Do
jeho skvalitnenia škola budúci rok investuje skoro 1 mil. Sk.
Konkurz: Prvé kolo sa uskutoèní v utorok 13. a vo štvrtok
15. apríla o 19 hod. v priestoroch ZŠ Pavla Horova. Srdeène
pozývame všetkých záujemcov, chlapcov aj dievèatá teraj−
ších štvrtých tried. Chlapci by mali ma obleèené nohavice a
koše¾u, dievèatá suknièku a trièko. Na obutie staèia cvièky,
vhodná je taneèná obuv.
Kontakt: e−mail: prihlasky@nextra.sk, tel.: 0905/ 62 85 81
p. Baèiak, 02/ 64 77 90 56 − riadite¾ ZŠ Pavla Horova
p. Marko.
Milan Baèiak

Nezabúdajte na zosnulých!
MARIANUM − pohrebníctvo mesta Bratislavy po predloení
zoznamu neplatièov vyzýva všetkých obèanov, ktorí nezaplatili
za hrobové a urnové miesta na cintoríne v Lamaèi, aby svoj
nedoplatok vyrovnali v èo najskoršom termíne na Svätoplukovej
ul. è. 3. Inak budú tieto hrobové a urnové miesta zrušené v
zmysle Všeobecného záväzného nariadenia è. 1/997 v znení
VZN 1/2001.
MARIANUM − pohrebníctvo mesta Bratislavy

Klub dobrej správy
Zaujímavé témy a nemenej zaujímavých hostí nájde−
te v kine Lamaè vdy o 18.30 v uvedených termínoch.
Vstup je vo¾ný.
23.4. Satanizmus−saháda jóga−Kristus? Príbeh
heavy−metalového hudobníka a jeho h¾adania cesty
+ video. Hos: J. Maáry
21.5. Nájdený na Aljaške. Šokujúci príbeh mua,
túiaceho po dobrodrustve. Hos: D. Peter.
kontakt: Peter Kopanica, skoba@stonline.sk,
informácie tie na: www.webpark.sk/klubds

Naši marcoví jubilanti
Krásne ivotné jubileum oslávili Lamaèania:
Hajduová Emma, Piatková Bohuslava,
Bruško Jozef, Sabová Mária – 80 rokov;
Brejka Michal, Furdíková Alica, Ongerová
Mária, Burešová Mária – 85 rokov;
Kompaníková Mária – 90 rokov.
Úprimne blahoeláme
kino LAMAÈ − apríl 2004
Sobota 3.4.2004
PÁN PRSTEÒOV:
NÁVRAT KRÁ¼A (USA, NZ, VB)
Dobrodruno−fantastický film
16.00 hod., 80,− Sk
Sobota 17.4.2004
DVAJA PÁTRAÈI 3D:
GAME OVER (USA)
Dobrodruný rodinný 3D film
18.00 a 20.00 hod., 80,− Sk

wideli te už ? www.lamač.sk
Miestna kninica sídli v budove ZŠ s MŠ
na Malokarpatskom nám. a otvorené má takto:
pondelok, streda
13,00 – 19,00 hod.
utorok, štvrtok
13,00 – 16,00 hod.
Nové telefónne èísla: Miestny úrad v Lamaèi
02/ 6453 6611, 6453 6612, 6453 6613
Kninica: 02/ 6478 9737

Jarné humorašenie KBK
Urèite potešíme milovníkov kresleného humoru, ak spome−
nieme, e 19. marca otvorili v Dome kultúry Dúbravka na
Saratovskej ulici výstavu Klubu bratislavských karikaturistov
(KBK), pod názvom Jarné humorašenie KBK. Nájdete tu
vystavené karikatúry renomovaných reprezentantov výtvar−
ného humoru, spomeòme trebárs Kolomana Lešša, Mariána
Bachratého, Petra Gábriša a ïalších. Výstava je prístupná
poèas kultúrnych podujatí v stredu, piatok a v sobotu, vdy
od 17. do 19. hod. V nede¾u sa na karikatúrach môete
pobavi od 10. do 13. hod. a výstava bude otvorená a do
konca apríla.
Peter Šoula

Detský kútik
Medzi našimi èitate¾mi je aj ve¾a šikovných detí. Ovládajú
pero a píšu krásne
básnièky i rozprávoèky.
Vládnu aj štetcom a
ceruzkou, a tak nakres−
lia èi nama¾ujú nádher−
né obrázky. V tomto
èísle Lamaèana vám
predstavujeme majstrov
pera i štetca a deti ten−
toraz tvorili na tému „Jar je tu“. Veronika Hrádeková, 6.B
Je tu zas
Jar, jar je tu zas,
opä teší všetkých nás.
Deti, babky, dospelí,
u nelenia v posteli.

Do jari sa všetci hrnú,
rôzne veci robi budú.
Krása jari je tu zas,
zas a znova teší nás.
M. Mašková, 7. A

Chovatelia hydiny a vtákov pozor!
iadame obèanov, ktorí chovajú hrabavú alebo vodnú hydinu,
holuby alebo vtáky drané v zajatí, aby sa prihlásili na MÚ MÈ
Lamaè na referáte ivotného prostredia u Mgr. Benickej v rámci
spolupráce pri vypracovaní zoznamu chovov hydiny, holubov a
vtákov draných v zajatí. Dôvodom je aj zabezpeèenie a výkon
opatrení, vyplývajúcich z nariadenia vlády è. 310/2003 o opat−
reniach na tlmenie klasického moru hydiny, è. 314/2003 o zave−
dení opatrení na tlmenie pseudomoru hydiny a è. 306/2003,
ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti urèitým
pôvodcom zoonóz u zvierat a v produktoch ivoèíšneho pôvo−
du s úèelom zabráni ohniskám nákaz a intoxikácií prenášaných
potravinami v zmysle §15 ods.7 zákona NR SR è. 488/2002 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti.

Celoplošná deratizácia
V zmysle VZN hl. mesta SR Bratislavy zo dòa 19.9.2002 è.
10/2002 o celoplošnej deratizácii na území hlavného mesta SR
Bratislavy starosta MÈ Bratislava−Lamaè vyzýva vlastníkov
nehnute¾ností (aj rodinných domov) v záujme ochrany zdra−
via pred vznikom a šírením prenosných ochorení k zabezpeèe−
niu deratizácie v priestoroch nehnute¾ností v ich vlastníctve v
termíne od 1. 4. 2004 do 30. 4. 2004.

BATEX, rekonštrukcia bytových jadier, dlaby,
obklady, ma¾by, tel.: 0908 782 998, 02/6531 3688.

Máte sluchovo postihnuté diea?
Ak áno, prijmite naše pozvanie. Srdeène pozývame rodièov so
sluchovo postihnutými demi na rehabilitaèný pobyt v
Materskej škole internátnej pre sluchovo postihnuté deti na
Drotárskej ceste è. 48. Od 28. 4 do 30. 4. 2004 vám radi ukáe−
me ako surdopéd, logopéd a psychológ pracuje s vašimi rato−
lesami. Blišie informácie získate na tel. èísle: 02/62 80 12 07,
fax: 02/62 80 12 09, e−mail: zsi@nextra.sk.

Štvrté kolo Komunitnej nadácie
Komunitná nadácia Bratislava otvorila svoje ïalšie grantové
kolo. Bratislavèania majú monos poiada o finanèný príspe−
vok na realizáciu svojich aktivít. Podporované budú menšie pro−
jekty z viacerých oblastí (sídliská, oivenie atmosféry starej
Bratislavy, umenie, mladí ¾udia a pod.) Úspešné minuloroèné
kolo všetkých presvedèilo, e Bratislavèania majú ve¾a dobrých
nápadov a záleí im na tom kde a ako ijú. Komunitná nadácia
Bratislava podporila 15 projektov celkovou sumou 137 170
korún. Podporené aktivity sa realizovali celý minulý rok a zišli sa
pri nich ve¾kí i malí Bratislavèania.
Finanèný príspevok môe opä získa ktoko¾vek, iados je však
potrebné konzultova. Radi vám poradíme. Uzávierka je v pia−
tok 8. apríla 2004 o druhej hodine popoludní.
Viac informácií získate aj na tel.è. 02/ 54 419 995,
www.komunitnanadacia.sk a daniela@knb.sk.

Zapojte sa do zberu
Zber druhotných surovín v rodinnej zástavbe sa v našej MÈ
uskutoèní vdy v utorok 27. apríla, 25.mája a 22. júna. Objemný
odpad (starý nábytok, koberce a pod.), drobný stavebný odpad
a elektrošrot (televízory, chladnièky, poèítaèe) máte monos
odviez do Zberných dvorov na Ivánskej ceste 22 a Bazovej 6.
Záhradný odpad (pokosená tráva, burina, zemina, konáre)
nezberáme.
Zváame výhradne papier, sklo, PET f¾aše, elezný šrot. Uvedené
suroviny treba vyloi na vidite¾né miesto najneskôr do 8.00 hod
ráno v deò zberu. Nezaruèujeme, e suroviny vyloené neskôr
budú odvezené.
OLO, a.s.
NEUMAHR Tlaèiareò s.r.o.
Mlynská dolina 5
841 05 Bratislava IV
e-mail: info@neumahr.sk
http://www.neumahr.sk

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.: 353024−032/0200

Najvýhodnejší
nákup na splátky

Fax: 02/ 54 788 465
Tel.: 02/ 54 777 850, 547 884 65, 5465 4571-3
NEVOLAJTE ! NESTÍHAME !

mesaèník samosprávy mestskej èasti Bratislava−Lamaè
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