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Poslanci na koberci
Ján Daniš
Predseda Komisie podnikate¾−
ských aktivít, cestovného
ruchu a dopravy;
Èlen Komisie výstavby, územ−
ného rozvoja a regionálnej
politiky; Vek: 28;
Zamestnanie: predaj Orange;
Kontakt: 0905 859 888, mail:
jan.danis@orangemail.sk
Ste predsedom Komisie podnikate¾ských aktivít, cestov−
ného ruchu a dopravy. Máte predstavu ako vyjs v ústre−
ty novým podnikate¾om, nako¾ko v Lamaèi sú obmedze−
né monosti? Ak niekto chce v Lamaèi podnika, úrad a pos−
lanci mu pomôu v maximálnej miere, lebo na pomoci bez
zbytoèných prekáok sme sa dohodli na zaèiatku tohto
volebného obdobia. Nemôeme rozdáva zadarmo, ale
nájomné a ostatné poplatky máme nízke a tieto urèite
nezdraejú. iados nového podnikate¾a k nám však príde
raz za 6 mesiacov, a aj tej sa nie vdy dá vyhovie. Naposledy
to bola firma, ktorá chcela znova prevádzkova zberné suro−
viny na pôvodnom mieste, alebo kdeko¾vek v Lamaèi. Take
jediná cesta pomoci, nako¾ko dane zatia¾ mestská èas neur−
èuje, spoèíva v neodkladnom vybavení iadostí a povolení
podnikate¾ov bez zbytoèných prieahov.
V priestoroch nákupného centra Podháj sa nájomníci
èasto menia, a s nimi, samozrejme, aj sortiment jednot−
livých obchodov. Viaceré z týchto priestorov dlhší èas
zívajú prázdnotou. Èo môe komisia v tomto smere
podniknú? OC Podháj v najbliších dòoch oèakáva ve¾ká
zmena. Na vo¾né plochy sa u obchody nevrátia. Zmení sa na
bytový dom s malopodlanými bytmi na dvoch poschodiach.
Osobne túto myšlienku podporujem z dvoch dôvodov.
Nako¾ko je Podháj súkromným majetkom, úrad nemá dosah
na to, kto tam má prenajaté obchody a môem prezradi, e
skoro kadý, kto tam podnikal, bol v strate a po otvorení
Tesca dali výpoveï všetci nájomníci. Na prízemí ostanú
potraviny (a pevne verím, e èoskoro nová a lacnejšia znaè−
ka) a ostatné obchody. Malé byty sú na druhej strane to, èo
Lamaèania potrebujú, lebo 80− a viacmetrové, v cenách od 3
mil. Sk, sú pre bených ¾udí nedostupné. Ale koncepcia nad−
stavieb (škola, zdravotné stredisko, škôlka) a bytových
domov (tenisová plocha) na pravej strane Podhája je u
známa a má všeobecnú podporu.
Zhruba pred rokom ste v Lamaèanovi hovorili o svojom
záujme presadi v Lamaèi platené parkovanie. Pohlo sa
niekam riešenie tejto otázky? Áno. Komisia pripravila
tento materiál na pripomienkovanie ostatným komisiám a
do zastupite¾stva by sa mohol dosta ešte túto jeseò. Pri
tejto problematike som pochopil feudálov, ktorí museli vyru−
bova dane a poplatky, aby mali v kase peniaze. Oni ich pot−
rebovali na zbrojenie, my ich potrebujeme na opravu ciest,
chodníkov, námestia a najmä parkovísk. VZN o platenom
parkovaní hovorí, e peniaze vyzbierané v jednotlivých uli−
ciach sa v nich musia aj poui na opravy a skrášlenie, a ja
dúfam, e v takejto podobe VZN aj prejde. Prial by som si,
aby sa Lamaèania nebáli, lebo parkovacích miest na uliciach
neubudne, len tí èo môu, nám ostatným prispejú za výho−
du rezervovaného miesta (aj to len od 17.00 do 8.00), a za
tieto peniaze opravíme ulice a vytvoríme aj ïalšie parkovacie
miesta!
V minulom èísle èasopisu sme spomínali problém dopra−
vy k novému Tescu. Starosta Lamaèa vo svojom príspev−
ku písal, e sa rokuje o obnovení zastávky autobusov na
hlavnej ceste pri Tescu, ktorá by problém mohla vyrieši.
V akom štádiu sú rokovania a kedy sa Lamaèania dozve−
dia príslušný verdikt? Tento problém u má riešenie. Bude
obnovená pôvodná zastávka v smere do Lamaèa (tá, èo bola
na znamenie). MHD však predbene nesúhlasilo so zachá−
dzaním autobusu k Tescu priamo, ale naopak, Tesco sa
nebráni umiestni k tejto zastávke na druhej strane parkovi−
ska kryté stojisko na nákupné vozíky, obèania teda nebudú
vláèi nákupy cez celé parkovisko, ale si ich pohodlne odve−
zú a k autobusu, èo bude onedlho zrealizované.
Jednou z otázok, ktoré vám prináleí rieši, je aj výstav−
ba nových nájomných bytov. (pokraèovanie na 2. strane)

Váení spoluobèania,
Máme za sebou máj, mesiac lásky, oslávili sme Deò
matiek, zabavili sme sa na Majálese a u jeden mesiac
sme Euroobèania. Všetky sviatky sme spoloène oslávili,
avšak problémov na riešenie ostáva stále dos.
Za posledný mesiac sme museli pristúpi k závanému
rozhodnutiu o obmedzení prejazdu nákladných motoro−
vých vozidiel v oblasti starého Lamaèa – Pod Zeèákom a
na ulici Segnáre. Aj keï mnohým obyvate¾om sa zdal by
postup mono zdåhavý a telefonátov a listov bolo
mnoho, musím podotknú, e i tento problém sme
museli rieši v zmysle platných predpisov a zákonov, èo,
bohuia¾, trvá trochu dlhšie. Verím, e riešenie bude
trvalé a akceptované zo strany uívate¾a stavby, aby sme
nemuseli pristupova k sankciám. Výnimky na prejazd
bude ude¾ova miestny úrad len na základe dôkladného
zváenia dôvodov.
Najviac úsilia venujem príprave výstavby kanalizácie. V
týchto dòoch obdria všetci obyvatelia nehnute¾ností,
ktoré budú napojené na novobudovanú kanalizáciu na
uliciach Vranèovièova, Rajtákova, Vysokohorská, Rácova
výzvu na zaplatenie zálohy na vybudovanie kanalizaènej
prípojky ku jednotlivým rodinným domom. Nako¾ko v
Bratislave vznikla nová Vodárenská spoloènos, spôsob
zdruenia prostriedkov mestskej èasti, Magistrátu hl.
mesta a BVS, je rozpracovaný novým spôsobom, a práve
naša zmluva bude prvá v Bratislave, v ktorej bude apli−
kovaný nový spôsob zdruovania prostriedkov pre kana−
lizácie v Bratislave. Len pre informáciu − celkový objem
diela bude 65 miliónov Sk. Nechcem popisova jednotli−
vé detaily o zabezpeèovaní spolufinancovania, ale roz−
behnú takýto ve¾ký projekt v našej MÈ vôbec nie je
malièkos. Bude ve¾mi zálea na prístupe jednotlivých
obèanov, ako budú spolupracova pri podpisovaní zmlúv
a zloení zálohy na kanalizaèné prípojky. Na jeseò sa
zaène s realizáciou na Rajtákovej ulici. Výber dodávate¾a
uskutoèní BVS, o podrobnostiach sa zmienim v budúcom

èísle Lamaèana. Málokto uveril výrokom, e tomuto
nevenujem patriènú pozornos.
Na júnovom zastupite¾stve budú poslanci rozhodova o
monosti výstavby nájomných bytov nad miestnym úra−
dom. Ide síce len o sedem bytov, ale aj takýto poèet
môe váne pomôc najmä tým najurgentnejším záu−
jemcom v našej MÈ. Verím, e nájdeme spoloènú reè, a
hoci v kontexte ve¾kej investiènej akcie „kanalizácia“ je
potrebné dôkladne zvaova ïalšie vynakladanie finanè−
ných prostriedkov, sociálna poiadavka na budovanie
nájomných bytov je tie mimoriadne závaná. Z h¾adiska
finanèného zaaenia našej MÈ je realizovate¾ná bez vá−
neho zásahu do finanèných rozpoètov našej mestskej
èasti v budúcich rokoch.
Financovanie školstva je taký závaný problém, e sa
kadý týdeò vynárajú váne akosti. Zaèiatkom tohto
mesiaca sa situácia vyhrotila, keï finanèné prostriedky
na mzdy uèite¾ov prišli ozaj v poslednej chvíli. Rozporové
konania o financovaní školy nedávajú vôbec dobrý
výh¾ad do budúcnosti. Miestne zastupite¾stvo rozhodlo o
pridelení dotácie našej ZŠ, ale problém s financovaním je
potrebné vyrieši na ministerstvách financií a školstva,
lebo naše prostriedky na záchranu školstva nie sú dosta−
toèné.
Chcel by som poïakova všetkým, ktorí sa v tomto roku
zúèastòovali na vo¾bách a vyzdvihnú to, e úèas volièov
v našej MÈ bola vdy na poprednom mieste v úèasti
obèanov na vo¾bách v Bratislave. Týmto by som chcel
povzbudi všetkých volièov, aby sa zúèastnili volieb do
Európskeho parlamentu, aby sme boli dobrým príkla−
dom pre ostatných nielen na Slovensku, ale aj v EÚ.
Záverom by som chcel poïakova za všetky pekné listy,
ktoré sú povzbudením v mojom úsilí vám pomôc a
teším sa na príjemné stretnutia pri kultúre, èi inom
druhu oddychu oddychu.
Peter Šramko, váš starosta

Zve¾aïovanie ivotného prostredia
Milí obèania, samospráva mestskej èasti tohto roku v
skráš¾ovaní nášho spoloèného okolia nazahá¾a. Ve¾kým
projektom, na ktorého realizáciu bola v rozpoète vyèle−
nená èiastka 1 mil. Sk, je Koncepcia rozvoja telovýchovy
a športu (KRTVaŠ). MZ vytvorilo komisiu pre realizáciu
vyššie spomenutého projektu, ktorá koordinuje postup
pri uskutoèòovaní jednotlivých zámerov KRTVaŠ.
Prvou akciou, na ktorej sa v poslednom období ve¾mi
intenzívne pracuje, je Revitalizácia areálu bývalej MŠ na
Malokarpatskom nám. è.6 na areál oddychu pre všetky
vekové kategórie lamaèských obyvate¾ov. Otvorenie bolo
naplánované na deò detí 1.júna 2004. Starší obèania si
budú môc posedie na lavièkách v príjemnom tieni stro−
mov, pre mladé mamièky a ich ratolesti vybudujeme
nové detské ihrisko s rôznymi zaujímavými prvkami. V
areáli bude osadená fontánka s pitnou vodou. Súbene
sa pracuje na Revitalizácii školského dvora ZŠ
Malokarpatské nám. è.1, kde bude od cesty Podháj
vybudované nové oplotenie, trávnatá plocha bude ma
podobu futbalového ihriska, zrekonštruovaná bude aj
atletická beecká dráha a doskoèisko na skok do dia¾ky.
V tomto areáli bude vybudovaná studòa, aby sme mohli
v zime kvalitnejšie pripravova ¾adovú plochu a v lete
pravidelne polieva trávnik. Taktie bude „pod oknami“
kninice vybudované krásne nové ihrisko urèené pre deti
vo veku 6–10 rokov. Nezabúda sa ani na obèanov, kto−
rým sa za relaxáciou iada ís do lesoparku nad
Lamaèom. Horná lúka nad lokalitou Háj èo nevidie opä
oije novou trávou, lavièkami, stolmi, altánkom, chýba
nebudú odpadkové koše. Na túto obnovu bola vyèlene−

ná èiastka 100.000,− Sk. Dôchodcov a ¾udí ijúcich v
oblasti Na barine iste bude zaujíma projekt Úpravy
Lamaèského potoka. Taktie je v tomto „balíku“ zaèle−
nená Úprava Jazierka Na barine na príjemnú oddychovú
zónu s upraveným vyèisteným jazierkom, lavièkami,
novými odpadkovými košmi. Na tento projekt sa poèíta
s èiastkou vyše 100 000,− Sk, a dúfame, e aj zo strany
MÈ Záhorská Bystrica bude ochota spolupracova a spo−
lufinancova projekt, keïe potok tvorí hranicu medzi
našimi katastrálnymi územiami.
Ïalším paralelne prebiehajúcim tohtoroèným projektom
v oblasti ivotného prostredia je „Inventarizácia drevín“.
Ide o prvý krok v úsilí o vypracovanie Generelu zelene
mestskej èasti Lamaè, a to podrobným zmapovaním dre−
vín, kríkov a trávnatých plôch verejnej zelene a jej zdra−
votného stavu s odporuèením špecialistov na ich ošetro−
vanie. Tie budú vyšpecifikované plochy monej náhrad−
nej výsadby pre prípady výrubu drevín, keï obèania
nemajú monos realizova náhradnú výsadbu na svo−
jom pozemku, teda v lokalite výrubu (povinnos poia−
da o súhlas k výrubu vyplýva zo zákona è. 543/2002 Z.z.
o ochrane prírody a krajiny, a platí pre všetkých, ktorí
majú v úmysle vyrúba drevinu – i na vlastnom pozem−
ku).
Vyššie uvedené aktivity sú len èasou agendy, na ktorej
sa na oddelení územného rozvoja a dopravy, ktorého je
referát ivotného prostredia súèasou, pracuje. Verím, e
v našej snahe o krajší Lamaè máme vašu podporu.
Jana Benická, referentka ivotného prostredia

Èo sa deje a chystá na fare
S akými prebiehajúcimi aktivitami na farnosti sa môete
pochváli pri práci s demi, mládeou a seniormi?
Mám šastie, e skutoène v mnohom pozitívnom môem
nadviaza na pastoraèné pôsobenie môjho predchodcu –
vdp. Rudolfa Daòa. Mladí majú u tradiène na našej fare

otvorené dvere. Kadý pondelok popoludní sa tu schádzajú
malé deti s mamièkami, prièom animátori im pripravujú
zaujímavý program. Po veèernej sv. omši majú „stretká“ ïal−
šie skupiny mladých, vrátane mladých manelských párov,
prichádzajúcich aj s ich...
(pokraèovanie na 2. strane)

(Poslanci na koberci, pokraèovanie) Hovorilo sa aj o nad−
stavbe nad MÚ na Heyrovského, èo však vraj z technic−
kých príèin nebude moné. Aká je skutoèná situácia?
Nájomné byty nad úradom mono budú. Zákon však hovo−
rí, e štát vie prispie na takéto byty, len keï sú postavené
na inom bytovom dome, alebo v úplné novom bytovom
dome. Pri nadstavovaní nad úrad si musíme pomôc bez
štátnej dotácie, preto sa tento projekt spomalil, lebo sa roz−
hodujeme, èi si poièa z banky alebo z našetrených peòazí,
alebo èi nieèo predáme atï... Tieto byty stoja 7 mil. a je pot−
rebné dobre vyráta, èi ich budúci nájomníci dokáu spláca
a pritom nájomné nebude vysoké. Osobne však vidím mo−
nos získa obecné byty v novostavbách ako napríklad nad−
stavba Podhája, rekonštrukciou Satelitu, novostavbou na
tenisových kurtoch a to zámenou za pozemok pod jednotli−
vou stavbou.
Ešte by ma zaujímalo, aké problémy z oblasti cestovné−
ho ruchu sa dotýkajú našej mestskej èasti a ako ich rieši
Komisia, ktorej ste predsedom... Cestovný ruch v Lamaèi
znamená len cestu lesom na Kaèín a tých nieko¾ko športo−
vísk, ktoré máme. Z celkového poh¾adu je v Lamaèi otázka
cestovného ruchu nepodstatná, a preto z nej nevznikajú ani
iadne problémy. Neplánujeme preto propagova našu polo−
hu, lebo na príval návštevníkov nemáme kapacity a uchráni−
me si aspoò ten malý pocit súkromia, ktorý nám dáva polo−
ha pod kopcom.
Na záver by ste mohli èitate¾om prezradi, aké sú vaše
dojmy a skúsenosti s „poslancovaním“ a spomenú
úspechy i neúspechy vášho pôsobenia v MZ. Myslím si, e
v tomto volebnom období sa stretla ve¾mi dobrá skupina
poslancov. Samozrejme, ve¾a z problematiky komunálnej
politiky som pochopil a mám preto aj ve¾a výhrad a zlých
skúseností. Môem však poveda, e doh¾ad nad vecami
verejnými je v dobrých rukách a 11 poslancov sa tieto 4 roky
dobre postará o kontrolu nášho majetku a hospodárenia s
ním. Som tak isto rád, e máme starostu, akého máme. Len
èlovek, ktorý sa s jeho prácou zoznámi z poh¾adu poslanca,
dokáe pochopi, ko¾ko èasu, energie a schopností je na
tomto poste potrebných. Za neúspech povaujem nehospo−
dárne vyuívanie lamaèských pozemkov (ale ak toto zmení−
me, doplatia na to záhradkári) a e nevieme dostatoène
pôsobi na bytové spoloèenstva, aby si zateplili paneláky a
vyregulovali radiátory.
Zhovárala sa Miriam Vojteková

Z poslaneckej kuchyne
Naši poslanci sedeli pri okrúhlom stole 4. 5. 2004.
Tu sú uznesenia: Miestne zastupite¾stvo MÈ Bratislava–Lamaè
 Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení a správu o kon−
trolnej èinnosti, s pripomienkami.
 Schva¾uje: (1) pridelenie úèelovej finanènej dotácie ŠK Goju
Kai Karate Bratislava vo výške 15.000,−Sk; (2) pridelenie úèelo−
vej finanènej dotácie Materskému centru Obláèik vo výške
8.000,− Sk; (3) pridelenie úèelovej finanènej dotácie Miestnej
poboèke Zväzu vyslúilých vojakov Gen. M.R.Štefánika v Lamaèi
vo výške 15.000,−Sk; (4) pridelenie úèelovej finanènej dotácie
pre Farnos Bratislava–Lamaè vo výške 50.000,−Sk; (5) pridelenie
úèelovej finanènej dotácie pre Charitatívne zdruenie pri RKFÚ
Lamaè vo výške 10.000,−Sk; (6) pridelenie úèelovej finanènej
dotácie pre Domov – penzión pre dôchodcov vo výške 15.000,−
Sk; (7) pridelenie úèelovej finanènej dotácie pre SÈK – miestny
spolok BA IV vo výške 10.000,−Sk; (8) pridelenie úèelovej finanè−
nej dotácie pre SÈK – územný spolok vo výške 5.000,−Sk; (9) pri−
delenie úèelovej finanènej dotácie pre TJ Spoje – bedmintonový
oddiel vo výške 8.000,−Sk; (10) pridelenie úèelovej finanènej
dotácie pre Jednotu dôchodcov Slovenska MO Lamaè (JDS) a
Klub dôchodcov (KD) vo výške 10.000,−Sk; (11) pridelenie úèe−
lovej finanènej dotácie pre ZŠ s MŠ na projekt Infovek vo výške
50.000,−Sk, èerpaním zo schválenej rozpoètovanej èiastky pre
ZŠ s MŠ na rok 2004;
 Schva¾uje zmenu VZN è. 8/1994 MÈ BA–Lamaè o poskytova−
ní dotácií a návratných finanèných výpomocí nasledovne. Èlá−
nok 3 znie: a) iadosti fyzických a právnických osôb o dotácie a
návratné finanèné výpomoci sa predkladajú na MÚ MÈ spravid−
la 2x do roka: za I. polrok do 28. februára a za II. polrok do 31.
augusta príslušného roka. iadosti sa prejednávajú v prísluš−
ných orgánoch MÈ spravidla 2x do roka: za I. polrok do 31.
mája a za 2. polrok do 31. októbra príslušného roka. b)
Podkladom pre prejednanie je písomná iados záujemcu o
dotáciu alebo návratnú finanènú výpomoc, ktorej neoddelite¾−
nou súèasou je formulár vyplnený pod¾a bodu c tohto èlánku.
c) S cie¾om pride¾ova dotácie a návratné finanèné výpomoci
pod¾a projektového princípu a na základe porovnate¾ných pod−
kladov, mestská èas ukladá iadate¾om povinnos deklarova
na predpísanom tlaèive nasledovné náleitosti: (c1) organizácie,
sídlo, právna forma, IÈO, bankové spojenie, telefonický kontakt;
(c2) názov projektu, jasne sformulovaný cie¾ projektu, oèakáva−
ný výsledok a prínosy pre MÈ; (c3) preh¾ad doterajších èinností
a aktivít, dosiahnuté výsledky; (c4) ak organizácia vyberá od èle−
nov príspevky, alebo èlenské, uvies výšku; (c5) výška iadanej
dotácie alebo návratnej výpomoci, zdôvodnenie plánovaného
pouitia financií resp. úèelu, pre ktorý sa dotácia alebo návrat−
ná finanèná výpomoc iada s doloením dokumentaèného
materiálu a konkrétneho zdôvodnenia na èo sa prostriedky pou−
(pokraèovanie na 3. strane)
ijú, spôsob a termín...

(Èo sa deje a chystá na fare, pokraèovanie)... ratolesami
v koèíkoch. V pondelok v budove starej fary, kde má sídlo
farské Charitatívne centrum, sú popoludní prítomné eny –
dobrovo¾níèky. Sem môete prinies alebo vybra si staršie,
ale èisté šatstvo. V pondelok sa v pastoraènom centre stre−
távajú aj staršie eny z našej farnosti (staršie znamená − eny
pribline vo veku mojej matky), ktoré tam mávajú pohybové
cvièenia podobné streèingu. (Chcem poznamena, aby sme
sa vyhli zlomyse¾ným fámam, e tieto cvièenia nemajú niè
spoloèné s jogou, sú v plnom súlade aj s poiadavkami kres−
anskej mravnosti a zaèali sa uskutoèòova na fare u za
môjho predchodcu, prièom ani bývalý p. farár, ani ja sa
týchto cvièení nezúèastòujeme.) V stredu prichádzajú na
našu faru eny–matky z našej farnosti, aby sa zúèastnili na
Modlitbách matiek. Vo štvrtok majú nácvik deti z detského
spevokolu a ve¾mi rušný deò na našej fare je aj piatok veèer,
keï sa tu koná simultánne nieko¾ko mládeníckych stretnu−
tí. Raz mesaène mávajú na fare stretnutia èlenovia
Mariánskej kongregácie dospelých. V kostole mávajú svoje
pravidelné stretnutia a nácviky aj mládenícke hudobné sku−
piny. Všetky tieto stretnutia sa konajú v réii ich vedúcich, ja
osobne sa nesnaím do nich zasahova, pokia¾ to nie je pot−
rebné. Okrem týchto pravidelných akcií mávame aj prílei−
tostné – èi u to bol Príchod sv. Mikuláša, Silvestrovský ples
pre mladé rodiny s demi, Maškarný ples pre deti alebo
ve¾mi vydarené Fašiangové posedenie, otvorené pre všet−
kých (aj mimo farnosti), ktorého veková škála siahala od
šesmesaèného dieaa po vyše devädesiatroènú babièku.
Toto posedenie sa takouto formou uskutoènilo po prvýkrát
a dúfam, e z toho vznikne pekná tradícia. Z ïalších duchov−
no−kultúrnych akcií nechcem pozabudnú na Predvianoèný
koncert a Pôstne meditatívno−hudobné pásmo, zaloené na
myšlienkach nemeckého teológa Karla Rahnera. Pred
Kvetnou nede¾ou sme mali s demi výlet na Kaèín a teraz,
keï u je pekné poèasie stabilnejšie, plánujem aj ïalšie
nede¾né výlety do okolia. V sociálnej oblasti okrem pravidel−
ne fungujúceho Charitatívneho centra chcem spomenú aj
skvelú odozvu poèas Vianoc, keï farníci priniesli ve¾a dob−
rôt, ktoré sme potom odovzdali bezdomovcom v lamaè−
skom útulku. Okrem toho ja osobne pravidelne navštevujem
starších veriacich v tunajšom Penzióne, kde pre nich slúim

sv. omše a posluhujem sviatosami pred prvým piatkom v
mesiaci. Aj týmto chcem napomáha, aby sa vyhli pocitu
osamelosti. Je moné, e som ešte na niektoré iné akcie
pozabudol, ale aj tak jasne vidno, e ivot v našej farnosti
skutoène pulzuje. Chcel by som pri tejto príleitosti poïako−
va všetkým, ktorí sú mi nápomocní v konaní dobrého diela
– mnohým našim nezištným a obetavým farníkom, nášmu p.
starostovi, mnohým èlenom lamaèského poslaneckého
zboru a zvláš chcem poïakova tým Lamaèanom, ktorí sú
nám ve¾mi nápomocní v práci pre spoloèné dobro, aj keï sú
iného náboenského presvedèenia alebo sa nehlásia k iad−
nemu vierovyznaniu.
Aký program na leto 2004 pripravuje farnos pre deti a
mláde? Leto urèite poskytuje deom a mládei príleitos
pookria na tele i na duši. Aj tento rok plánujeme tábory pre
deti a mladých. Sú tu oproti minulému roku urèité zmeny.
Prvý tábor bude na fare v Šuranoch – v mieste nového pôso−
biska nášho bývalého p. farára v èase od 24. do 30. júla. Je
urèený pre deti od 3. do 5.roèníka. Odtia¾ okrem miestneho
programu plánujeme výlety do Nitry, Nových Zámkov, na
kúpalisko v Podhájskej a do iných zaujímavých lokalít. Cena
je zatia¾ orientaène urèená na 1.300 Sk/diea. V nej sú zahr−
nuté výdavky na cestovné, vstupenky, ubytovanie a stravu
(5x denne). Druhý tábor je urèený pre mláde vo veku 12 a
18 rokov. Pôjde sa na Oravu – do Babína a bude sa kona v
èase od 31. júla do 6. augusta. Cena je tie pribline
1.300Sk/os. Tento tábor bude ma trošku dobrodrunejší
charakter, budeme sa musie o seba postara sami a týka sa
to aj varenia. Tretí tábor sa bude kona na našej fare v
Lamaèi od 8. do 13. augusta a je urèený pre deti od 1. do 4.
roèníka ZŠ. Navštívime mnohé zaujímavé miesta v Bratislave
a blízkom okolí. Poplatok je 500 Sk/diea a zahàòa ubytova−
nie, miestnu dopravu, vstupenky, 5x denne stravu, materiá−
ly na hry a tvorivú èinnos a odmeny pre deti. Všetky 3 tábo−
ry sú limitované ubytovacími kapacitami 20 úèastníkov na
kadý tábor. Chceme, aby sa deti skutoène cítili poèas poby−
tu príjemne a boli obklopené zdravou duchovnou atmosfé−
rou. Presné informácie budú k dispozícii zaèiatkom júna a
budú zverejnené aj na informaènej tabuli pred kostolom.
Na otázky Petra Malíka odpovedal vdp. Branislav Èaniga

Náuèné chodníky v oblasti Lamaèa
V okolí Lamaèa sa rozprestiera krásny lesopark, ktorý je
súèasou Bratislavského lesného parku. Jeho súèasou sú
dva náuèné chodníky /NCH/, slúiace na poznanie tunajších
prírodných pomerov a prehåbenie vlastivedných vedomostí.
Najviac ich vyuívajú turisti, školská mláde, skauti a trampi.
Prvá trasa „Malokarpatský
náuèný chodník Lamaè–Kaèín“
bola oficiálne sprístupnená v
marci 1990. Jej dåka je cca 3
km, má 11 zastávok a pohodl−
nou chôdzou ju prejdete za 2
hodiny. Zaèína sa na sídlisku
Podháj v Lamaèi na Havelkovej
ulici a konèí na Kaèíne pri
horárni. Jej najkrajšou èasou
je hlboká dolina Lamaèského
potoka, zvaného Cigánsky
jarok v tvare „V“, s meandrami
a vodopádom. Tento NCH
vybudoval Lesný závod Bratislava v spolupráci s pracovníkmi
bývalého strediska rozvoja ochrany prírody ÚŠOP Bratislava.
Praktickú starostlivos obetavo zabezpeèujú naši obèania,
najmä RNDr. J. Varga, Mgr. A. Šmigura, v úzkej spolupráci s
pracovníkmi lesov a Miestneho úradu v Lamaèi. Na jednotli−
vých paneloch návštevníci nájdu presnejšie informácie o his−
tórii Lamaèa, geografickej situácii, unikátnej geologickej
stavbe, vzácnom a chránenom rastlinstve a ivoèíšstve, pes−
trom zloení lesných porastov a zaujímavej po¾ovnej zveri.
Objekty NCH sa kadoroène konzervujú, natierajú a opravu−
jú. Jazierko Na barine budovala a financovala Asociácia prie−

Škola finišuje
Mesiac máj bol dôleitý zvláš pre našich deviatakov.
Èakali ich prijímacie pohovory na stredné školy. Prvé
kolo dopadlo pre našich iakov vynikajúco. Niektorí sa
umiestnili na popredných miestach na prijímacích poho−
voroch na bilingválne aj štvorroèné gymnázia, niektorí si
môu vybera z dvoch škôl, lebo uspeli na oboch. Iba
jedna iaèka èaká na druhé kolo prijímacích pohovorov.
Touto cestou im všetkým gratulujem a drím palce v ïal−
šom ivote. Zároveò chcem poïakova pedagógom,
ktorí ich dostatoène pripravili na tieto dôleité skúšky.
V máji sme zorganizovali dve školy v prírode pre iakov
I. stupòa a piatakov. Deti trávili príjemné chvíle
v Nitrianskom Rudne a pod Sitnom. Margarétky
a Zvonèeky z materskej školy po absolvovaní kurzu plá−
vania u vedia pláva. Ich výsledky boli ocenené mokrým

myslu a ochrany prírody v Bratislave. V súèasnosti starostli−
vos o tento objekt trasy prevzal MÚ Lamaè. Ako provizó−
rium boli v roku 2003 umiestnené v niektorých èastiach
trasy texty, ochránené fóliou. Spolupráca s MÚ pokraèuje v
rekonštrukcii trasy a v jej údrbe s oh¾adom na nové názvo−
slovie a celkovú estetickú strán−
ku. V tomto roku a v ïalšom
období bude vydaný propagaè−
ný materiál a skladaèka, umies−
tnené celoplošné fóliované
texty, nové mapy a plagáty
CHKO Malé Karpaty, vyèistené
dosky na paneloch i celkové
prostredie, obnovená èitate¾nos
písmen, vymenené staré striešky,
osadené a farbou vyznaèené
smerovníky k jednotlivým pane−
lom na zlepšenie orientácie.
Rozsah týchto prác priamo závi−
sí od moností rozpoètu MÚ pre konkrétny rok a od zabez−
peèenia sponzorov. Druhá trasa NCH vedie od odboèky
cesty Na Klanec a po Kamzík. Zrealizovali ju cca pred 3
rokmi pracovníci lesov. V posledných rokoch je okolitá prí−
roda sústavne zneèisovaná, hromadí sa odpad od obyvate−
¾ov chát, stavite¾ov obytných domov a poškodzujú sa aj
samotné objekty NCH. Spôsobujú to tí istí ¾udia, ktorí vyuí−
vajú prírodu pre svoj oddych a zotavenie. Chráòme si okoli−
tú prírodu, veï je miestom relaxácie, zdrojom energie a
náuèné chodníky zvyšovaním vedomostí o nej.
Peter Malík

diplomom. 13. mája sme svojím programom pozdravili
všetky mamièky s kyticou tancov, scénok, piesní a básní,
ktoré si iaci uvádzali sami. Vystúpila aj najmladšia kate−
gória – deti z materskej školy.
A èo nás ešte èaká v júni? iaci si môu vylepši pro−
spech, zúèastni sa posledných okresných súaí a získa
tak ïalšie diplomy. Dòa 1. júna vás všetkých pozývame

Koncert
Ako to krásne znie. Pod týmto slovom si predstavujem
vystúpenie umelcov, pokojnú náladu, harmóniu v duši.
Kultúrna komisia MÈ Lamaè a pedagógovia z ¼ŠU
v Lamaèi pripravili 20. mája o 17. 00 hod koncert mla−
dých umelcov v základnej škole v Izbe pána uèite¾a.
(Plagátov bolo a−a). Zúèastnila som sa. Bola to pre
mòa hodinka odpútania sa od tvrdej reality ivota.
Jedno ma však ve¾mi mrzí, e diváci, pre ktorých bol
koncert urèený, chýbali. (Boli tam len rodièia úèinkujú−
cich detí, a takto podobne vyzeral aj program ku Dòu
matiek v kine, venovaný všetkým mamièkám a babièkám
v Lamaèi.) Keï sa v Lamaèi niè nedeje (myslím v kultúre),
¾udia nadávajú. Keï sa deje, neprídu. Neviem èo si mám
o tom myslie!
Boka Pikulíková

na Deò športu, ktorý sa uskutoèní v areáli školy a bude
trva od 9.00 hod. do 17.00 hod. Príïte si s nami zašpor−
tova v tradièných i netradièných disciplínach. So škol−
ským rokom sa rozlúèime 29. júna školskou diskoté−
kou.
Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

Zájazd − jún 2004
Miestny úrad mestskej èasti Bratislava–Lamaè
Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry a vo¾ného èasu

vás srdeène pozýva
na ïalší celodenný poznávací
zájazd pre seniorov Karpatskou vínnou cestou na
Povaie, sobota 19. júna, cez Smolenice do Dolnej
Krupej a Vrbového, hrad Beckov, kúpele Piešany
prihlási sa môete na miestnom úrade
v úradných hodinách na è. dverí 3b
do pondelka 14. júna 2004
poplatok: 50,− Sk • Tešíme sa na Vás

Èriepky z histórie Lamaèa
Konèí sa 15. storoèie. V roku 1492 Krištof Kolumbus
objavil Ameriku, Slovák Mikuláš Bakalár Štetina v Plzni
otvoril prvú dielòu kníhtlaèe v Strednej Európe a v roku
1490 zomrel iba 47. roèný spravodlivý krá¾ Matej Korvín
na poráku. Š¾achta sa opä ujala moci a nanovo pre−
pukli v plnej sile staré spory medzi Bratislavským a
Stupavsko−Pajštúnskym panstvom o územia na hrani−
ciach Záhorskej Bystrice a Lamaèa. Zaèiatok 16. storoèia
zastihol Lamaè takmer úplne vy¾udnený. V komorových
knihách Bratislavy sa s prvými domami opä stretávame
a v roku 1506, keï sa spomína meno lámaèa kameòa
Jána, Lukáša Skerlièa. V tomto období zosilnel aj proti−
turecký tlak. Jagelovci − Vladislav II. a ¼udovít II. syn,
nezískali dostatoènú podporu a ich poráka v bitke pri
Moháèi v roku 1526 otvorila Turkom cestu na sever
Európy. Vy¾udnené boli celé dediny, ale po bitke ich

znovu za¾udnili Chorváti, utekajúci pred Turkami, ktorí tu
našli svoj druhý a trvalý domov. V Bratislave vrcholil boj
o moc a napokon zvíazil Ferdinand Habsburský, ktorý
zabezpeèil vládu Habsburgovcov a do roku 1918.
Okolie osídlil uteèencami a oslobodil ich na tri a šes
rokov od daní. Na území dnešného Lamaèa sa posúvalo
osídlenie na hranicu Pajštúnskeho panstva. Mnostvo
Chorvátov viedlo k tomu, e v komorových knihách
Bratislavy sa táto lokalita nazývala Krabaten Dorf. Ale v
zápisoch pajštúnskeho panstva je uvedený názov Lamas
a 7. 1. 1549 meno richtára Juraja Repáèa.
Z národopisu: 30. 5. a 31. 5. sa v minulosti volil krá¾ mlá−
dencov. Boli to sviatky Turíc, Svätého ducha. Svätodušné
sviatky mali ve¾ký význam v cirkevnej i svetskej hierarchii
a viazali sa k nim mnohé zvyky.
Gabriela Škorvanková, historièka

Komu patria betónové bunkre z dôb socializmu?
Túto otázku som si poloil, keï som sa dozvedel, e
Magistrát hl. mesta Bratislavy, ako majite¾ pozemkov, na
ktorých stoja naše èiniaky, sa rozhodol naplni ustano−
venie Zákona è. 182/93 Z. z., § 18 a), odpreda dotknu−
té pozemky do vlastníctva vlastníkom bytov. Ja však
mám na mysli pozemok medzi dvomi èiniakmi, na kto−
rom betónové monštrá, alias kontajnerové stojiská na
odpadky stoja. Z uvedeného je zrejmé, e vlastníkom aj
tohto pozemku je Magistrát hl. mesta Bratislavy. Vynára
sa však otázka, komu patria potom betónové stojiská na
smeti? Kto ich má udriava a èisti? Kto je zodpovedný
za prípadný vznik èiernej skládky a kto ju má zlikvidova?
Prevodom drustevných bytov do osobného vlastníctva
sa zmenili aj majetkovo−právne vzahy. Týmto zanikli aj
správcovské vzahy medzi objektmi a drustvami. Kto
má potom spravova kontajnerové stojiská na smeti
medzi dvomi objektmi, v ktorých sú byty v osobnom
vlastníctve a sú majetkovo−právne vysporiadané?
Je isté, e vlastníkom pozemku medzi dvomi objektmi je
Magistrát hl. mesta Bratislavy a správcom kontajnero−
vých stojísk na odpadky Miestny úrad Lamaè.
My, starší usadlíci na Studenohorskej ulici vieme, e viac
ako desa rokov tieto kontajnery neslúia svojmu úèelu.
Nanajvýš si niektorý dobrák zájde do nich od¾ahèi.

Skrátka, sú hanbou Studenohorskej ulice.
Rozvojom motorizmu a mnostva zaparkovaných áut,
ktoré znemoòujú prísun kontajnerov zo stojísk medzi

objektmi na cestu, musia by kontajnery umiestnené na
ceste. Tieto stojiská sú potom zbytoèné a treba ich
postupne odstráni. Likvidáciu navrhujem vykona v
pôsobnosti MÚ Lamaè pracovníkmi v rámci verejnopros−
pešných prác.
Pavol Grieè, zástupca vlastníkov

Lamaèskí operenci
Naša mestská èas má jedineènú polohu v blízkosti lesa −
neopakovate¾ného fenoménu. Staèí poh¾ad na tú stranu
a panoráma hôr, i keï stále tá istá, je vdy nieèím iným
krásna, tak, ako sa menia roèné obdobia. Nie je ve¾a
miest v Bratislave, kde je pár metrov od obydlí les. No a
ten je miestom, kam sa rok èo rok vracia spevavé vtáctvo.
Okrem èvirikania vrabcov a „cinu−cin“ sýkoriek, poèu
všade spieva èiernych drozdov. Ako nastanú teplé jarné
a letné noci, rozospievajú sa slávici. Slávièie trilkovanie z
húštin okolo cintorína mi bolo èasto odmenou, keï som
ako mladá zamestnaná mama neskoro v noci vešala na
balkóne bielizeò. V celom Lamaèi sa udomácnili aj straky.
Mnohí vtáci, v minulosti plachí, sa akosi viac priblíili k
¾udským obydliam. Také sú dravé kane. Vidíme ich hojne
poletova nad strechami panelákov, kde asi hniezdia a
lovia vrabce. Èas jari je èasom návratu lastovièiek.
Neviem, èi ste si všimli, èo sa v súvislosti s nimi zmenilo.

Keï sme sem prišli býva pred 25 rokmi, prilietali „origi−
nál“ lastovièky s vidlicovitým chvostom a krásnym lasto−
vièím „štyri bili, štyri bili... a ty ešte spíš, èi sa nehanbíš“.
Po pár rokoch úplne zmizli a vystriedali ich lastovièky
juríèky s krátkym chvostom, ktoré namiesto lastovièieho
vyspevovania len akosi èvirikotali. No a posledných pár
rokov všetko ovládli divoké dáïovníky, ktorých spevom
je skôr pískanie a sú neuverite¾ne rýchli. Zvláš v starom
Lamaèi poèu v lete milé hrkútanie hrdlièiek. Keï na jeseò
doletia kàdle havranov, je to signál blíiacej sa zimy. Ak
nám nieèo, typické pre ve¾ké mestá, nechýba, sú to holu−
by. Mono to spôsobuje aj prítomnos kaní. Ak sem−tam
vidíme kàdlik, je to asi zásluha pár obyvate¾ov na
Heyrovského, ktorí im nechajú svoje loggie k dispozícii.
Všetky dary prírody si váme, a zvláš záitok, aký nám
svojím koncertovaním ponúka vtáctvo.
Cecília Danišová

(z poslaneckej kuchyne, pokraèovanie)... splatenia návratnej
finanènej výpomoci, ako aj termín zdokladovania pouitia dotá−
cie; (c6) zoznam èlenov, z toho poèet Lamaèanov; (c7) podpis,
dátum prílohy: zriaïovacia listina, resp. platné osnovy, resp. iný
doklad dokazujúci vierohodnos iadate¾a; (d) Predpísané tlaèi−
vo je prílohou tohto VZN, k dispozícii je na miestnom úrade a
na webovej stránke mestskej èasti www.lamac.sk.
 Schva¾uje pokraèovanie v zámere výstavby nájomných bytov
nadstavbou miestneho úradu so zmenami v zdrojoch financo−
vania s tým, e materiál bude prerokovaný na zasadnutiach
finanènej, sociálnej a stavebnej komisie a predloený na zasad−
nutie MZ dòa 22. 6. 2004.
 Schva¾uje predloený návrh „Zásad hospodárenia s majet−
kom MÈ Bratislava−Lamaè“, s pripomienkami.
 Ruší èas A/4 uznesenia MZ è. 8/1992 zo dòa 16.12.1992,
ktorým boli schválené zásady hospodárenia s majetkom MÈ
Lamaè a s majetkom hl.m. SR BA, zvereným do jej správy.
 Schva¾uje predloený návrh „Zásad hospodárenia s finanè−
nými prostriedkami MÈ BA−Lamaè“, bez pripomienok.
 Berie na vedomie smernicu verejného obstarávania podpra−
hovou metódou s nišou cenou, s pripomienkami.
 Odporúèa upravi smernicu v zmysle pripomienok s platnos−
ou od 1. 6. 2004.
 Schva¾uje ukonèenie nájomného vzahu k predmetu nájmu –
pozemok p.è. 613, 614/5 a èas pozemku p.è. 610/14 v k.ú.
Lamaè s nájomcom p. Pipom výpoveïou.
 Ukladá spracovanie a predloenie návrhu novej nájomnej
zmluvy na prerokovanie. T: nasledujúce MZ (22. 6.
2004), Z: prednosta
 Berie na vedomie „Návrh Koncepcie údrby a rekonštrukcie
ciest a chodníkov v správe MÈ Bratislava−Lamaè“.
 Zriaïuje subkomisiu pre urèenie priorít a dopracovanie návr−
hu koncepcie v zloení: Ing. J. Mrva, L. Baòacký, RNDr. D.
Akantis, J. Denko, J. Daniš, P. Morávek, Ing. V. Rychtáriková.
 Schva¾uje Plán obnovy a zve¾adenia rekreaèných zariadení
v lesoparku Lamaèa, bez pripomienok.
 Schva¾uje JUDr. J. Ondrišovú, Mgr. M. Janyškovú a M.
Pikulíkovú, poslankyne MZ, do funkcie èlenov Rady školy pri ZŠ
s MŠ na Malokarp. nám. v BA na nasledujúce funkèné obdobie.
 Odporúèa starostovi zisti skutkový stav v právnej veci doru−
èenia rozsudku vypratania bytu po pani Rešetkovej na OS BA IV
s podaním informácie na najblišom zasadnutí MZ–Lamaè
 Schva¾uje: (1) zmenu v uívaní (2. a 3. NP) a nadstavbu jed−
ného nadzemného podlaia stavby „Obchodné centrum
Podháj–Malokarpatské nám. BA−Lamaè“ na pozemku parc. è.
490 k.ú. Lamaè, pod¾a iadosti stavebníka z 17.3.2004;
(2) uzavretie predloeného návrhu darovacej zmluvy, ktorou
stavebník daruje mestskej èasti peòané prostriedky v sume 1,5
mil. Sk; (3) nájomcovi, f. Corvus, s.r.o., monos da predmet
nájmu (pozemok parc. è. 490 v k.ú. Lamaè, v èasti pod OC
Podháj) do podnájmu tretej osobe za úèelom realizácie nad−
stavby objektu OC Podháj.
 Schva¾uje predloený návrh rozpoètu ZŠ s MŠ Malokarpatské
nám. na rok 2004 (1) bený rozpoèet v II. alternatíve do výšky
garantovaného minima 12 624 000,− Sk; (2) kapitálový rozpo−
èet v garantovanej výške 288 000,− Sk.
 Odporúèa riadite¾ke ZŠ rozporova predloený návrh rozpo−
ètu ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám. 1 na rok 2004 v alterna−
tíve normatívnych ukazovate¾ov pod¾a poètu iakov i v alterna−
tíve rozpoètu do výšky garantovaného minima (95% skutoènos−
ti r. 2003), keïe tento rok sa nezhoduje s výškou prostriedkov
deklarovaných orgánmi pride¾ujúcich financie.
 Schva¾uje: (1) pod¾a príslušných ustanovení zákona è.
253/1994 v znení neskorších predpisov plat starostu vo výške
37.400 Sk/mes, s úèinnosou stanovenou týmto zákonom. (2)
odmenu starostovi za obdobie prvého štvrroka 2004 vo výške
24,7 % súètu platov za uvedené obdobie, t.j. vo výške 26.100Sk.
 Schva¾uje na základe predloených cenových ponúk, Ing.
Gustáva Laca bytom Na barine 5, za zhotovite¾a projektovej
dokumentácie pre akciu „Úprava lamaèského potoka a jazierka
Na barine“, pod¾a cenovej ponuky zo dòa 2. 4. 2004.
 Schva¾uje uzavretie zmluvy o dielo na vybudovanie studne v
školskom areáli s firmou Oáza pána Milana Èagáneka.
 Berie na vedomie Situaènú správu o èinnosti MsP Bratislava−
Dúbravka za mesiac marec 2004, s pripomienkami.
 Schva¾uje úpravu výšky nájomného v obecných bytoch zve−
rených do správy MÈ BA−Lamaè v zmysle „Výnosu Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR z 22.12.2003 è. V−1/2003“
zvýšením o 60% z moného navýšenia.
 Schva¾uje návrh rozmiestnenia a termínov pristavenia ve¾ko−
kapacitných kontajnerov na stabilných miestach v Lamaèi
v roku 2004.
 Schva¾uje navýšenie rozpoètu na realizáciu revitalizácie are−
álu bývalej MŠ Malokarpatské nám. è.6 v rozsahu pod¾a odpo−
rúèania komisie − cca 350.000,−Sk v rámci udrania èiastky
1.000 000,− Sk rozpoètovanej na realizáciu Koncepcie rozvoja
telovýchovy a športu.

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 28. júna 2004 od 16.00 do 17.00
hod. sa na vás tešia Mgr. Marta Janyšková − Predsedkyòa
komisie pre školstvo, kultúru a vo¾ný èas. Mgr. O¾ga Keltošová
− Èlenka komisie pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové.

Miestny úrad mestskej èasti BA−Lamaè
Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 47

OZNÁMENIE
Miestny úrad oznamuje obèanom Slovenskej republiky
s trvalým pobytom v mestskej èasti Bratislava–Lamaè,
e vo¾by do Európskeho parlamentu na území
Slovenskej republiky sa budú kona v budove
Základnej školy s materskou školou na
Malokarpatskom nám. è.1, na prvom poschodí.
Vo¾by do Európskeho parlamentu sa konajú
v nede¾u 13. júna 2004 od 7.00h do 22.00h.
Obèania, ktorí sa v èase konania volieb budú zdriava
mimo územia Lamaèa, si môu vybavi hlasovacie
preukazy na MÚ v stránkových hodinách .
V zmysle zákona è. 331/2003 Z. z o vo¾bách do
Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov,
obèan SR s trvalým pobytom na území SR, ktorý nie
je zapísaný vo volièskom zozname v deò volieb,
nemôe by zapísaný dodatoène okrskovou voleb−
nou komisiou do zoznamu oprávnených volièov,
preto úctivo iadame obèanov s trvalým pobytom v
Lamaèi, ktorým nebude informácia o zápise do
zoznamu volièov doruèená, aby to prišli oznámi na
miestny úrad.
Ing. Peter Šramko, starosta

Naši júnoví jubilanti
Krásne ivotné jubileum oslávia Lamaèania:
Klempová Paulína − 93 rokov; Kapišinská
Etela − 92 rokov; Štefunková Valéria − 90
rokov; Sporina Anton, Miklášová
Bernardína, Hanusková Helena, Masárová
Mária, Macháèková Drahuša, Vicianová
Zuzana, Štukavcová Mária − 80 rokov;
Donoval Milan, Slobodová Janka, Novák
Emil, Krištof Gejza − 75 rokov.

Naši júloví jubilanti
Krásne ivotné jubileum oslávia Lamaèania:
Hergot Joachim − 92 rokov; Horecký Ján,
Karvašová Helena, Urbaniè Jozef − 85
rokov; Odzganová Margita, Tošerová O¾ga,
Kosorínová Anna, Palcová Amália, Janík
Ladislav, Luèeniè Ignác − 80 rokov;
Molsoni Magdolna, Foltínová Štefánia,
Šimko Juraj, Buberníková Marta,
Pogayová Anna − 75 rokov.
Úprimne blahoeláme
kino LAMAÈ − jún 2004

Tip na vo¾ný èas

Aj my sme Lamaèania

V Galérii mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci otvorili
23. apríla druhú èas výstavy s názvom Podhradie známe,
neznáme. Návštevníci si
môu pozrie vystavených
viac ako 150 grafických lis−
tov, kresieb, akvarelov,
tempier a olejomalieb. K
najkrajším zobrazeniam
Podhradia, Zuckermandlu,
Palisád, Bubenkovej,
Podhradskej a Zámockej
ulice patria olejoma¾by
Milana Dobeša a Imricha
Weinera−Krá¾a. Známe sú
kresby Karola Frecha, lino−
ryty Jozefa Blanarovitsa a
Viktor Benesch: akvarel 1952,
litografie Ernesta Zmetáka.
“Podhradie so igmundovou bránou”
Väèšie plátno Bélu Marxa
zachytáva idovskú ulicu po vyhorení v roku 1913.
Súèasou výstavy sú dobové fotografie a videostrihy doku−
mentárnych listov, ktoré dokumentujú premeny Podhradia
v 20. storoèí. Výstava potrvá do 27. júna.
Peter Šoula

Známy pekný èiniak v Lamaèi Na barine è. 5 zastrešuje
vyše 200 obyvate¾ov PDP Domu penziónu pre dôchod−
cov. Obyvatelia penziónu pochádzajú z rozlièných kútov
Slovenska, no osud ich priviedol do Lamaèa. Mnohí tu
bývajú od otvorenia penziónu, teda od roku 1990.
Pekné prostredie pod lesom, dobrý vzduch, starostlivos
zo strany vedenia penziónu a zamestnancov priaznivo
pôsobí na zdravie obyvate¾ov.
Dobrá je spolupráca vedenia penziónu s MÈ Bratislava−
Lamaè. Naši jubilanti, 70−, 80−, 90− a viac roèní s láskou
vítajú gratulantov z MÈ Lamaè, v zastúpení p. starostu
Petra Šramka, ktorý sa vie milo prihovori k jubilantom.
Oslovuje nás ako obyvate¾ov Lamaèa, preto sa cítime
ako Lamaèania.
Albeta Bliznáková

Pre zdravý rozvoj detí
Pláva, pláva, pláva budeme!
Voda je náš kamarát, vo vode sa chceme hra.
Pláva, pláva, pláva budeme!
Vody sa nebojíme, rýchlo do nej skoèíme.
Pláva pláva, pláva budeme!
Do vody poskáèeme, ako delfín plávame.
Pláva, pláva, pláva budeme!
Táto pieseò znela v autobuse kadé ráno cestou do
Malaciek a spä. 32 detí z Materskej školy na
Heyrovského ul. sa pä dní tešilo z kúpania v plavárni
Malina v Malackách. S radosou absolvovali 10 hodín
plaveckého kurzu pod vedením inštruktorov. Kurz splnil
vytýèené ciele pre rozvoj osobnosti 6−roèných detí a pri−
spel k ich zdravému rastu. Zdatnejšie deti podali výkony
plavcov. Osvojili si splývanie, základy plávania v štýle
kraul, pokúšali sa ponára, splýva. Je to výzva pre rodi−
èov, aby podporovali nadobudnuté základy a ïalej roz−
víjali pohybové aktivity, potrebné pre harmonický rozvoj
dieaa.
Zuzana Mazancová, uèite¾ka v MŠ

Hanka Ondrušová, 8 rokov

sponzorský úèet VÚB BA, è.ú.: 353024−032/0200

a odvezenia ve¾kokapacitných kontajnerov
v Lamaèi. Od mája do decembra, na stabilné miesto
Borínska ulica (betónová plocha za chrbtom kostola):
(1.) 14. 6. − 18. 6. 2004; (2.) 28. 6. − 2. 7. 2004;
(3.) 2. 8. − 6. 8. 2004; (4.) 16. 8. − 20. 8. 2004;
(5.) 30. 8. − 3. 9. 2004; (6.) 13. 9. − 17. 9. 2004;
(7.) 1. 11. − 5. 11. 2004; (8.) 15.11. − 19.11. 2004;
(9.) 29. 11. − 3. 12. 2004;

Zelené mesto
pre celú Bratislavu
Šiesty roèník komunitného projektu Zelené mesto pri−
chádza so zásadnou zmenou. Tento rok sa do projektu,
ktorý je pre mnohých Bratislavèanov neodmyslite¾nou
súèasou leta, majú monos zapoji všetky mestské
èasti Bratislavy.
Obyvatelia budú môc mestskú èas, prípadne vybra−
nú lokalitu v nej zapoji do akcie tromi spôsobmi. Svoje
návrhy na revitalizáciu môu posla na urèenú adresu
magistrátu. Odborná porota potom vyberie víazné
návrhy. Druhá monos je na kupóne, ktorý bude trikrát
uverejnený v Bratislavských novinách, oznaèi ktorúko¾−
vek mestskú èas, ktorej okolie by obèania chceli upravi
a kupón posla na adresu magistrátu. Tretím spôsobom
je monos osobne sa zapoji do prác vo vybraných loka−
litách poèas troch víkendov.
Svoje návrhy posielajte najneskôr do 21. júna 2004
na adresu: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy,
Oddelenie ivotného prostredia, Primaciálne nám. 1,
814 99 Bratislava. Pri kadom námete okrem identifi−
kaèných údajov uveïte aj názov mestskej èasti, ktorej sa
daný nápad týka a obálku oznaète názvom projektu
„Zelené mesto“.

•• Pedikúra ADELKA ••

stránkové hodiny na MÚ
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

Termíny pristavenia

Citi Financial − pôièky pre všetkých!
Bez nutnosti ruèite¾a – rýchlo a jednoducho od
10.000 Sk do 600.000 Sk. Volajte: 0907 438 838

Sobota 26. 6. 2004
Zbesilos na 2 kolesách (USA)
akèný film pre milovníkov napätia a
motoriek, 18.00 a 20.00 hod.

www.lamac.sk starosta@lamac.sk

Zaujímavé témy a nemenej zaujímavých hostí nájdete
v kine Lamaè vdy o 18.30. v uvedených termínoch.
Vstup je vo¾ný.
18.6. Uzdravuje Boh dnes?
Mnohí sme o tom poèuli i èítali...
Zmenil sa za 2000 rokov?
Hos: D. Drápal (ÈR)
Kontakt: Peter Kopanica, skoba@stonline.sk
Informácie tie na: www.webpark.sk/klubds

Farebné kopírovanie iba za 10 Sk za A4 s DPH?
Á n o ! Vo firme FUXO v Lamaèi na Rajtákovej 58.
Tel.: 02/ 6453 1371, ved¾a reštaurácie “Na vàšku”.
Vyrábame farebné vizitky od 1,50 Sk alebo 50 ks.

Sobota 12. 6. 2004
Medvedie srdce (USA)
animovaný rodinný film Walta
Disneyho, 18.00 a 20.00 hod.

pondelok
streda
štvrtok
utorok, piatok

Klub dobrej správy

Vierka Illíková, 6 rokov
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.

Heyrovského 12, Bratislava-Lamač
otváracie hodiny:
pondelok, utorok a štvrtok: 15.30-19.00,
a v sobotu: 8.00-12.00.
Kontakt: 0903 782 012
Otvorené aj podľa objednávok!

mesaèník samosprávy mestskej èasti Bratislava−Lamaè
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