mesaèník o ivote v Lamaèi, 6. roèník, èíslo 6/2004

Milí èitatelia,
redakcia vás upozoròuje na zmenu vo vydávaní Lamaèana
poèas letných prázdnin. V júli Lamaèan nevyjde, zato v
auguste pripravíme rozšírené dvojèíslo. Máme pre vás ešte
jeden dôleitý oznam. Najväèšia udalos Lamaèa − Rozálske
hody sa uskutoènia 3. a 5. septembra. Podrobný program
trojdòových hodov, ktoré sa budú nies v duchu minulého
roka, vám prinesieme v augustovom èísle.
Touto cestou vám chceme popria príjemné preitie letných
dovoleniek.
Redakcia mesaèníka Lamaèan

Poslanci na koberci
Mgr. Ing. Radoslav
Olekšák
Predseda Komisie financií
a hospodárskej stratégie;
èlen Komisie podnikate¾ských
aktivít, cestovného ruchu
a dopravy
vek: 26 rokov
zamestnanie: Min. financií
kontakt: 0905 609 583,
roleksak@mfsr.sk

Nájomné ceny záhrad budú vyššie
O pripravovaných zmenách v cenách nájmov za záhrady
a iných pozemkov, ktoré mestská èas prenajíma na nepod−
nikate¾ské úèely, sme sa porozprávali s predsedom finanènej
komisie R. Olekšákom.
Ceny nájmov pozemkov, ktoré mestská èas prenajíma
na nepodnikate¾ské úèely sa budú meni. Všeobecno−
záväzné nariadenie, ktoré malo nové ceny stanovi bolo
z rokovania júnového zastupite¾stva stiahnuté. Preèo?
„Stiahnu materiál z rokovania zastupite¾stva navrhla finanè−
ná komisia. Odporuèila vypracova cenovú mapu, pod¾a kto−
rej sa bude urèova cena nájmu. Tá nebude rovnaká pre všet−
ky lokality Lamaèa. Iný nájom bude pre záhrady, iný pre
zastavané plochy.“
O aké pozemky ide a ko¾kých terajších nájomcov sa
zmeny dotknú? „Týka sa to záhrad, parkovísk, vlastných
nehnute¾ností na obecnom pozemku, prístup k objektom a
pozemkov urèených na rekreáciu. Ko¾kých nájomcov sa
zmeny dotknú a o akú výmeru pôjde to práve zisujeme.
Máme asi 40 nájomných zmlúv.“
Ceny sa budú zvyšova? „Áno, ceny budú nieko¾konásobne
vyššie. Zatia¾ je napríklad pre záhrady navrhovaná suma 10
a 15 korún za meter štvorcový, pri parkovaní 150 a 200,
nehnute¾nostiach na obecnom pozemku 60 a 120 korún za
meter štvorcový.“
Preèo treba meni ceny? „Doteraz ceny urèovala vyhláška z
roku 1991. Tá regulovala maximálnu cenu za prenájom − pä
korún za meter štvorcový na rok. Ceny u regulované nie sú
a vyhláška u bola zrušená. Aj iné mestské èasti pristupujú k
úprave týchto vzahov.“
Kto vypracuje cenovú mapu, pod¾a akých kritérií?
„Finanèná komisia spolu s podnikate¾skou. Podklady by nám
mal poskytnú miestny úrad, nakoniec však rozhodne zastu−
pite¾stvo. Pri vzniku cenovej mapy bude rozhodujúci
moment vyuitia pozemkov. Napríklad pri úrodných záhra−
dách na Barinách bude vyšší nájom ako pre záhrady na
Zeèáku, kde sa niè nepestuje. Rozdiely ve¾ké nebudú.“
Môete meni podmienky u existujúcich zmlúv? „Pri
zmluvách, kde sa cena mení dohodou musíme èaka, kým
uplynie doba nájmu. Vyššie ceny budú plati pre nových
nájomcov alebo u tých, ktorým konèia zmluvy. Ešte aj v prí−
pade, ak v zmluve je zakotvená monos zmeny ceny.“
Kedy sa bude o nariadení opä rokova? „Malo by to by
predmetom rokovania niektorého zastupite¾stva na jeseò.“
Teraz v júni ste schva¾ovali aj závereèný úèet za minulý
rok. Ako hospodáril Lamaè? „Máme prebytok asi 11,2
miliónov korún. Tento rok sme vyèlenili peniaze aj na akcie,
napríklad milión korún na obnovu detských ihrísk a športo−
vísk, vynoví sa tie školský dvor, 3 mil. sme vyhradili na
výstavbu kanalizácie, ïalej zafinancujeme projekty nadstav−
by nájomných bytov nad miestnym úradom a bytov v
objekte Satelit, obnovu lesoparku.“ (pokraèovanie na 2. str.)

Váení spoluobèania,
Dovo¾te mi netradiène ešte pred vyslovením tradièného poïa−
kovania vyslovi gratuláciu futbalistom ako aj celému reali−
zaènému tímu, tak dospelým muom, ako aj mládeníkom.
Oba tímy vyhrali dòa 16.6.2004 v Dunajskej Lunej. Mui
vyhrali pohár BFZ a postúpili do prvého kola Slovenského
pohára. Do finále postupovali cez mustvá, Tatran Stupava
5:0, FM Senec 1:1 − 4:1 na jedenástky − FK Raèa 7:0, semifi−
nále FK Lamaè − ŠK Láb 2:0 a finále FK Lamaè − ŠK Svätý Jur
3:2. Je to mimoriadne hodnotný výkon, ktorý si zaslúi mimo−
riadnu pozornos. Ïakujem za všetkých Lamaèanov a mimo−
riadne si váim prístup k detským a mládeníckym oddielom.
Za uplynulý mesiac sa v Lamaèi udialo zopár podujatí, ktoré si
zaslúili patriènú pozornos. K ve¾mi hodnotným patril
Majáles s mottom „Podporme našu školu“. Osobitne chcem
poïakova sponzorom. Kadý z nich je dôleitý a preto ich
vymenujem v abecednom poradí. Boli to A.S.A Slovensko,
Corvus Slovakia s.r.o., Development Cresco, a.s., Garant,
Ikores Slovakia, s.r.o., Julius Meinl, Kors,a.s., Ovádek,
PET´S, s.r.o., p.Raninec, Rema 1000, STEIN, a.s. Tesco
Stores, ZIPP Bratislava, a.s.,. V mene pani riadite¾ky ZŠ A.
Petákovej, poslancov MÚ ako i vo svojom mene im vyslovu−
jem srdeèné ïakujem. Na majálese som mal tú èes odovzda
najlepším športovcom Lamaèa za rok 2003 osobitné uznania.
Za najlepších športovcov boli vyhlásení: ¼ubomíra
Klementisová (dvojnásobná majsterka v karate), Ján Dado
(dvojnásobný majster sveta v karate), Ing. Marián Šulko (maj−
ster sveta v bedmintone), FK Lamaè mustvo prípravky ako
najlepší športový kolektív v Lamaèi. Všetkým oceneným aj
touto cestou srdeène gratulujem.

Dôleité stretnutie s obèanmi, ktorí budú koneène pripojení
na kanalizáciu sa uskutoènilo v miestnom kine dòa 18. júna.
Verte mi, e nie je ¾ahké zdôvodòova èiastky na zaplatenie
prípojky ku kanalizácii v rozsahu od 35 000,− Sk. Som ozaj
spokojný s tým, e väèšina z prítomných pochopila nutnos
pre vyjadrenie spolupráce a spolufinancovanie na tomto pro−
jekte. Zvolený zástupca z radov nových koncových uívate¾ov
kanalizácie je schopný odborník a verím, e bude so mnou
zárukou, e pri výbere dodávate¾a dopadne všetko v pro−
spech Lamaèanov, ktorí dlho èakajú na kanalizáciu. Verím, e
výberom dodávate¾a bude dosiahnuté ïalšie zníenie finanè−
ného príspevku jednotlivých uívate¾ov. S demi sme mali
pekný sviatok MDD. Po mimoriadnom úsilí zamestnancov MÚ
(menovite pána J.Greguša, Mgr. Benickej a brigádnikov
i z radov bezdomovcov) a niektorých poslancov (menovite
Mgr. Janyškovej, pani Pikulíkovej) sme otvorili areál oddychu
OÁZA pri bývalej hornej škôlke nad budovou VÚB. Pre sprí−
jemnenie prostredia a zlepšenie športového vyitia predo−
všetkým našej mládee pokraèujeme v rekonštrukcii v areáli
školského dvora, opravujeme ihrisko za MŠ na Heyrovského
ul. a budujeme oddychovú zónu na hornej lúke v spolupráci
s Lesným spoloèenstvom v Lamaèi. Snáï sa na hornej lúke
bude da na budúci rok obnovi tradícia dobrých zábav.
Záverom ešte poïakujem pani riadite¾ke ZŠ za pekné športo−
vé akcie na MDD a Športovú olympiádu. Ïakujem tie voleb−
nej komisii, ktorá odviedla kvalitnú prácu poèas eurovolieb.
Prajem Vám pekné preitie prázdnin a dovoleniek a teším sa
na úprimné stretnutia so všetkými, ktorým záleí, aby sme si
urobili náš ivot krajší a príjemnejší.
Peter Šramko, váš starosta

Nederatizovali ste? Hrozí vám pokuta
Obyvate¾ov Kunerádskej ulice vyzval miestny úrad, aby do
konca júna zdokladovali, e svoje nehnute¾nosti na jar dera−
tizovali. Ako doklad by mali úradu predloi ústriky o zakú−
pení deratizaèných prostriedkov alebo potrvrdenie od firmy,
ktorá deratizáciu vykonala. Ak tak obèania neurobia, hrozí
im pokuta. Kontrolu deratizácie u súkromných osôb robí
úrad prvýkrát. Odštartovala ju sanos jednej z obyvateliek
tejto ulice. Tá upozornila na to, e v okolí tejto ulice sa
vyskytujú potkany. Hygienci z regionáleho úradu verejného
zdravotníctva boli na Kunerádskej na kontrole. Od miestne−
ho úradu teraz iadajú zdokladova ako jarná deratizácia
prebehla. Ude¾ovanie moných pokút bude rieši magistrát,
ktorý má deratizáciu v kompetencii. Právnická osoba môe
by pokutovaná do výšky 200.000 Sk.
Deratizácia − nièenie hlodavcov sa robí vdy na jar a na
jeseò. Mestská èas sa stará o verejné priestory, na vlastné

náklady ju však musí urobi aj kadý vlastník. Tejto povinos−
ti podliehajú nielen prevádzky, obchody a podnikate¾ské
zariadenia, ale aj všetky bytové domy a nehnute¾nosti v súk−
romnom vlastníctve. Termíny ( obvykle apríl a október)
dokedy tak musia urobi, uverejòuje miestny úrad na výves−
ných tabuliach.
Ïalšou vánou oblasou odpadového hospodárstva je
nakladanie s tekutými domovými odpadmi, teda s odpadmi
zo úmp a septikov. Keïe, bohuia¾, nie je ešte celý Lamaè
odkanalizovaný, je povinnosou kadého vlastníka nehnu−
te¾nosti ma umpu. Odvádza odpadové vody do miest−
nych tokov a na verejné priestranstvá je prísne zakázané
(trativody). Za porušovanie ustanovení týchto predpisov
budú vyrubované pokuty.
Mgr. Jana Benická,
referentka ivotného prostredia odd. ÚRaD, (red)

V eurovo¾bách vyhrala v Lamaèi SDKÚ
V nede¾u 13. júna sa skonèil volebný maratón. Ako noví
èlenovia EÚ sme volili historicky prvých 14 − tich poslan−
cov do europarlamentu. Z 5728 oprávnených volièov
Lamaèa sa volieb zúèastnilo 1531, èo predstavuje 26,73
% úèas, ktorá je takmer o 10% vyššia ako oficiálne celo−
národné výsledky volieb. Najúspešnejšou stranou sa
stala v Lamaèi SDKÚ s 22,08 % získala 338 hlasov, ïalší−
mi v poradí KDH 18,48% s 283 hlasmi, ¼S−HZDS 16,72%
s 256 hlasmi, SMER 13,52 % s 207 hlasmi, SF 8,16 % s
125 hlasmi (kandidáti tejto strany sa však v celonárod−
ných výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu

nedostali) a SMK 4,57 % získala v Lamaèi 70 hlasov.
Vo¾by v Lamaèi prebehli bez porušenia zákona alebo vá−
nych problémov, za èo patrí srdeèná vïaka všetkým èle−
nom okrskových volebných a referendových komisií, ako
aj všetkým, ktorí sa podielali na zabezpeèení prác spoje−
ných s prípravou a konaním volieb. Výzdobu priestorov
základnej školy, kde sa u tradiène vo¾by konajú a ich èis−
totu ocenili aj obèania, ktorí sa volieb zúèastnili.
Najblišie vo¾by budú v roku 2005. Budeme v nich voli
zástupcov do Bratislavského samosprávneho kraja.
Karin Repová

(Poslanci na koberci − dokonèenie z 1. strany)
Poslanci národnej rady rokujú o fiškálnej decentralizácii.
Èo táto prinesie Lamaèanom? „Fiškálna decentralizácia
prenáša na obce najmä zdroje, ale aj zodpovednos. Obce
budú ma jasne stanovené kritériá pre tvorby a urèovanie
svojich rozpoètov. Najdôleitejší pre nás ako mestskú èas je
zákon o miestnych daniach. Pod¾a neho by napríklad daò z
nehnute¾nosti malo vybera mesto, nie mestské èasti.
Uvidíme èi v druhom èítaní prejdú pozmeòovacie návrhy aby
daò prešla na mestskú èas. V Lamaèi sa na tejto dani vybe−
rie 3,3 milióna korún, pri bených príjmoch vo výške 22,3
miliónov je to výrazná poloka.“
Ak miestne dane zostanú v kompetencii mesta? „Situáciu
bude treba rieši potom v štatúte, nemôeme prís o výraz−
ný zdroj príjmov bez náhrady. Príjemca dane môe daò
odpusti, zvýši alebo zníi. Nevieme, ako sa zachová
mesto. Od štátu však nedostane dotáciu na MHD a deficit
bude urèite rieši zvýšením daní. Netýka sa to len dane z
nehnute¾nosti ale aj napríklad za psa.“
(red)

POZOR!
V posledných dòoch sa na sídlisku vyskytli hromadné krá−
dee hliníkových súèastí vchodových dverí na obytných
domoch (aj z vnútornej strany) i na verejných budovách
(plechy, lišty). ia¾, polícia nám v tomto nepris¾úbila iad−
nu pomoc. Prosíme obyvate¾ov, aby si chránili svoj maje−
tok sami prezieravým otváraním dverí a všímaním si
podozrivých osôb.
C. Danišová

Rekonštrukcia kúpaliska sa zdrala
Starosta Peter Šramko verí, e lamaèné kúpalisko bude stavebné povolenie. Dôvodom na pozastavenie ïalšie−
v roku 2005 hotové, hoci projekt jeho rekonštrukcie sa ho postupu boli pripomienky k rozsahu reštauraènej
zdral. Kúpalisko patrí mestu, areál spravuje mestská èasti, ktorá bude súèasou zrekonštruovaného
organizácia Správa telovýchovných a rekreaèných zaria− objektu," dodal starosta.
dení.
Mestská èas Lamaè koordinuje v spolupráci s magis−
"Investièné zámery a záväzky mesta voèi rekonštrukcii trátom postup jednotlivých krokov. Zabezpeèuje jedna−
lamaèského kúpaliska boli zakotvené v programe prio− nia s kompetentnými stranami. Nako¾ko ide o areál
rít hlavného mesta. Chcem stále veri, e spoloène so v správe STaRZ−u, projekt ako aj rekonštrukcia sú plá−
STaRZ−om dokáeme vyrieši
nované z rozpoètu hlav−
technické problémy a magistrá− Mestská èas rovnako ako minulé leto ponúka ného mesta. Starosta
tu sa podarí zabezpeèi financie deom do 15 rokov kúpanie na Rosnièke zadarmo. Šramko nevyluèuje, e
na rekonštrukciu. Potom je rok Kadé diea má monos vyzdvihnú si preu− "pri realizácií mesto
2005 reálny, èi sa podarí kúpa kazy na pä vo¾ných vstupov na miestnom poiada o spoluúèas
od zaèiatku letnej sezóny roku úrade, v miestnej kninici. Preukazy sa budú na financovaní i mest−
2005 alebo a ku koncu to rozdáva v škole aj v materskej škôlke.
skú èas. V tomto smere
záväzne poveda neviem, ale
pri jednaniach zatia¾
snaím sa pri kadom rokovaní dôrazne dodriava nedošlo k jednoznaènému záveru." Poslanci sa tie
všetky termíny," povedal starosta Šramko. zaoberali myšlienkou prevzia areál kúpaliskov pod
Rekonštrukcia sa zdrala v procese územného rozhod− mestskú èas. "Odpoveï na to nie je jednoznaèná. Na
nutia. "Pripomienky majite¾ov susedných parciel spôso− jednej strane je eminentný záujem všetkých poslancov,
bili váne zdranie a boli ohrozené termíny na vyhláse− aby kúpalisko fungovalo, avšak prevádzkové náklady sú
nie súae na dodávate¾a projektovej dokumentácie pre nad súèasné monosti Lamaèa," zakonèil starosta.

Oáza vznikla za 66 dní
Na Deò detí bol do uívania odovzdaný areál Oáza na
Malokarpatskom námestí è.6. Zo zanedbaného dvora
bývalej materskej školy, kde je v súèasnosti ubytovòa

Útulok v lete zatvoria
Od júla a do zimných mesiacov bude zatvorený lamaèský
útulok pre bezdomovcov. Rozhodli o tom poslanci.
Bratislavského samosprávneho kraja. Dôvodom je klesajú−
ci poèet ¾udí, ktorí sluby útulku vyuívajú. V teplejších
mesiacoch tu denne prespáva najviac 15 bezdomovcov,
prièom kapacita útulku je 36 lôok. V júli kraj v zariadení
dobuduje kanalizáciu a oplotenie, sociálny šatník.
Poslanci kraja schválili aj nové pravidlá pri poskytovaní
sluieb. Kadý bedzomovec sa bude musie preukáza
potvrdením o tom, ako sa do krízovej siutácie dostal. Ak
je nezamestnaný, bude musie vydokladova, e sa snaí
prácu si nájs. Sluby útulku bude môc vyuíva najviac
tri mesiace, okrem zdravotne postihnutých. S týmito pod−
mienkami nesúhlasia mimovládne organizácie. Tvrdia, e
potvrdenia, ktoré iada kraj bezdomovci nemôu zohna,
mnohí z nich nemajú osobné doklady.
(or)

Vyuite ve¾kokapacitné
kontajnery
V júli miestny úrad zabezpeèí dovoz ve¾kokapacitných
kontajnerov na objemný odpad a na drobný stavebný
odpad. Novinkou v tomto roku je pristavovanie kontaj−
nera v tzv. „hluchom období na stále miesto na Borinskej
ulici (na betónovej ploche medzi novou farou a budovou
„satelitu“). Termíny a miesta (pozri 4. stranu − rozmies−
tnenie kontajnerov) pristavenia sú na vývesných tabu−
liach miestneho úradu, letáèiky o tomto zbere prichá−
dzajú obèanom. V rámci monosti rozpoètu sa snaíme
o èo najkvalitnejšiu pomoc obèanom pri zabezpeèení lik−
vidácie špecifického (objemného ako aj stavebného
odpadu). Preto apelujeme na obèanov o spoluprácu
v èasovej koordinácií prerábania bytov, èi výmeny byto−
vého zariadenia v termínoch pristavenia kontajnerov,
alebo o dôslednejšie plnenie povinnosti pôvodcu odpa−
du: zaplati si odvoz a likvidáciu odpadov a nie vytvára
nové a nové nepovolené skládky a plnenie kontajnero−
vých stojísk. Likvidácia nepovolených skládok finanène
zaauje nás všetkých a predovšetkým znehodnocuje
naše ivotné prostredie.
Mgr. Jana Benická,
referentka ivotného prostredia odd. ÚRaD

Èo èaká našu základnú
školu budúci rok?
Bude ve¾mi aký vzh¾adom na reformu financovania
školstva. V rámci projektu Otvorená škola chceme školu
sprístupni širokej verejnosti, hlavne v popoludòajších
hodinách. Do 14.00 hod. bude prebieha èinnos škol−
ského klubu detí v štyroch oddeleniach. Po 14.00 hod.
sa vytvoria dve zmiešané oddelenia s klasickým obsahom
èinnosti klubu. Ostatným deom ponúkneme krúkovú
èinnos, ktorú môu navštevova aj deti, ktoré nechodia
do našej školy. Vzdelávacie poukazy, ktoré iaci dostanú
v septembri na krúkovú èinnos, treba odovzda I. stu−
peò do školského klubu detí a II. stupeò na krúky, ktoré
budú vaše deti navštevova. Samozrejme za kadý krú−
ok sa bude plati urèitý... (pokraèovanie na 3. strane)

pedagogických pracovníkov, sme vytvorili, ako ste si iste
všimli, príjemný stánok oddychu.
Sú tu zariadenia pre zábavu a potešenie detí (kolotoè,
vláèik, preliezaèky, pieskovisko, pohyblivá kladina), ale aj
lavièky v tieni pre seniorov, ak si chcú oddýchnu a pose−
die, hoci cestou z obchodu a osviei sa z fontánky,
ktorá je napojená na pitnú vodu.
Prvotným impulzom realizácie tohto projektu bol fakt,
e susedné priestranstvo, ktoré vyuívali hlavne deti v
zime na sánkovanie a psíèkári na venèenie, bolo zastava−
né novým bytovým domom. Ako náhradu za stratu vo¾−
ného priestoru s¾úbil starosta obyvate¾om Studenohor−
skej iný areál vhodný k oddychu.
V minulom roku bola vypracovaná a schválená
Koncepcia rozvoja telovýchovy a športu, následne bola
na koordináciu jej realizácie zriadená subkomisia miest−
neho zastupite¾stva. Tá zastrešila aj revitalizáciu areálu
Oáza.
Pracovalo sa pod ve¾kým èasovým stresom, pretoe ter−
mín od zadania úlohy architektovi Ondrušovi vypracova

projekt, po slávnostné odovzdávanie, bol 66 pracovných
dní. elaný zámer sa dúfam podarilo dosiahnu a areál
Oáza bude slúi k radosti a úitku všetkým Lamaèanom.
Navštívi ho môete kadý
deò od 8.00 do 20.00 hod.
Prajem ve¾a príjemne prei−
tých chví¾ nielen na tomto
peknom mieste.
Mgr. Jana Benická,
referent iv. prostredia
Pribudlo ïalšie ihrisko
Pekným darèekom k
Medzinárodnému dòu detí
prispela spoloènos
Sabena Šport. Zaèiatkom
júna uviedla do prevádzky
vynovené detské ihrisko s
novým parkom. Na ihrisku
sú nové hojdaèky, drevená
preliezka a pieskovisko. Na
otváracej slávnosti pásku
prestrihli
poslankyne
miestneho zastupite¾stva
Janyšková a Pikulíková. „Finanèná èiastka viac ako sto
tisíc korún je len slabým vyjadrením celkovej hodnoty
a prínosu tohto daru pre obèanov Lamaèa. Tento dar je
èiastoèným riešením celkového zámeru dobudovania
areáli Sabena,“ povedal majite¾ spoloènosti Zoltán Šaj−
ben.

Èriepky z histórie Lamaèa
16. storoèie bolo pre Lamaè ve¾mi pestré, poznaèili ho najmä
neustále spory o územie. Z jednej strany to boli spory o hrani−
cu Pajštúnsko − stupavského panstva a z druhej strany hranicu
medzi Lamaèom a pozemkami mesta. V polovici 16. storoèia
platil Lamaè daò do mestskej pokladnice vo výške 12 zlatých.
Bolo tu 56 domov t.j. 14 port a daò bola tri groše od domu,
t.j. 168 grošov spolu. 1 toliar bol 30 grošov. Profesor Húšèava
v Dejinách Lamaèa tie spomína zápisy v komorových knihách,
kde sa spomína richtár Hans Vischer v roku 1548 a v r. 1549
Ján Repáè, e tieto dane odviedli. Zaujímavosou je, e richtár
a pastier mali po jednom dome, ktorý sa poèítal ako celá porta.
Význam Bratislavy a aj Lamaèa stúpol, keï Ferdinand
Habsburský, ktorý v tom èase vládol (mimochodom bol verným
manelom a s manelkou mal 15 detí − 11 dcér a 4 synov) po
dohode s Turkami 1547 preniesol hlavné mesto ríše do
Bratislavy a ustanovil ju za korunovaèné mesto. Ríša bola roz−
delená na tri èasti, Pešbudínsky pašalik, Sedmohradské knie−
atsvo a Habsburské panstvo.

Za jeho vlády bolo obnovené právo sahovania podda−
ných, èo sa prejavilo aj v Lamaèi. Chorvatskí kolonisti sa
sahovali z domu do domu pod¾a zmlúv, ktoré uzatvárali
s mestom a boli im pride¾ované aj pozemky pod¾a toho,
ktorý dom obývali.
Treba si uvedomi, e èíslovanie domov zaviedla a Mária
Terézia a názvy ulíc sa zaèali pouíva a za jej syna Jozefa II.
Dovtedy sa porty menovali pod¾a majite¾ov. Pozostatky tohoto
javu trvajú dodnes, keï niektoré èasti chotára nesú mená býva−
lých tradièných majite¾ov. Pod¾a zápisov v komorovej knihe
a kanonickej vizitácie z Ostrihomského archívu sa dozvedáme,
e v máji 1561 zhorela drevená kaplnka svätej Margity " pri ve¾−
kom poiari " a mesto odmenilo " svojich verných poddaných
právom aby dreva z okolitých lesov zadarmo a oslobodenie
na rok od daní ". Máme aj malé výroèie. Mesto " na znak zvlášt−
nej lásky " venovalo 1564 Lamaèu výèapný dom, v ktorom
mohli èapova vlastné víno.
Gabriela Škorvanková, historièka

Deti trénovali s majstrami z Okinawy
Nedostatok èasu, stres a pracovné vypätie sú sprievod−
nými znakmi súèasnej uponáh¾anej doby. Èastokrát
nemáme èas sa
zastavi, porozmýš¾a
a h¾ada nové inšpi−
rácie. Nové poh¾ady
na veci okolo nás sú
však potrebné.
Získame ich aj vtedy,
keï sme konfronto−
vaní s inou kultúrou
alebo umením.
Konfrontáciu s inou
kultúrou ponúkol v
máji štvordòový
medzinárodný semi−
nár okinawských
majstrov karate. Na
jeden deò majstri
zavítali aj do Lamaèa.
FOTO: MILAN ILLIK
V lamaèskom Budo
Centrum mali monos malí karatisti trénova s okinaw−

skými majstrami. Táto akcia sa uskutoènila pod patroná−
tom našej MÈ. Predstavili sa tu majstri Slovenska v kate−
góriách detí a dorasten−
cov, medailisti z medzi−
národných podujatí: z
domovského Goju Kai
karate klubu: Martin
Jablonka − M−SR, druhý
zo Svetového pohára
2004, drustvo dievèat v
zloení: Rodáková,
Beznákova, Klementisová
Andrea a samostane aj
Andrea Klementisová −
majsterka sveta v kate−
górii detí z roku 2002.
Ïalej reprezentanti klu−
bov: Budo Bratislava,
Duslo Ša¾a, Bunkai
Bratislava.
Seminára sa zúèastnilo
celkom 450 trénujúcich. Viedli ich majstri Hanshi Eiki

Škola a škôlka bilancujú
Deti škôlky mali rok bohatý rok na premenu prostredia škôl−
ky. Uèite¾ky v spolupráci s rodièmi premenili triedy na roz−
právkové krajinky.
Vstupné priestory vyma¾ovali vysokoškoláci pod doh¾adom
akademickej maliarky pani Gabèovej. Poïakova by som chce−
la hlavne pánovi Vaniherovi, Šteruskému, Gajdošovi, pani
Ondrejèákovej a Gabèovej z triedy Fialiek, pánovi Kováèikovi a
pani Brunnerovej z triedy Zvonèekov, Tomèíkovcom, pánovi
Kusému, Paleshovi, pani Struhárovej, Mihálikovej a Anettovej
z triedy Púpaviek, pani Wallnerovej, Klaèmanovej, Hanzelovej,
Laurenèíkovej, Ranincovej a pánovi Zemanovi z triedy
Margarétiek. Ïakujeme aj ostatným, ktorých som nemenova−
la a pomohli.
Z mnohých vydarených aktivít škôlky v tomto roku musím
spomenú plavecký kurz, karneval, besiedky, spoloèné výlety s
rodièmi, tvorivé dielne, spoloèné programy so základnou ško−
lou, vystúpenia detí v Penzióne a Domove dôchodcov.
Tento školský rok bol bohatý na rôzne podujatia a súae pre
iakov základnej školy. Nadaných a talentovaných iakov sme
zapojili hlavne do súaí, v ktorých reprezentovali seba aj
školu. Získali sme nieko¾ko ocenení, z ktorých najvýznamnej−
šie sú:
− 1.miesto na Slovensku v súai Strom ivota − Masaryková
− umiestnenia v recitaènej súai Hviezdoslavov Kubín
− 2. miesto Kouchovej a dve tretie miesta Joklovej
a Gregušovej
− 3. miesto Sukopovej v olympiáde v anglickom jazyku
− 3. miesto Koèišovej v rétorike Štúrov Zvolen

− zúèastnili sme sa olympiád z matematiky, chémie, bioló−
gie, fyziky, Pytagoriády a olympiády v nemeckom jazyku, v
ktorých iaci získali umiestnenie do prvej desiatky
− iaci sa zúèastnili korešpondenènej školy ekológie
− súaili sme aj na športovom poli vo vybíjanej, futbale,
basketbale, florbale a atletike
Poèas súae, ktorá prebiehala od októbra do apríla sme
zozbierali 153.084 Sk a na výhrách v jednotlivých mesiacoch
40.000 Sk.
Tento školský rok boli štátnou inšpekciou testovaní iaci pia−
teho a deviateho roèníka. V októbri absolvovali piataci test z
matematiky a slovenského jazyka a deviataci z anglického
jazyka a chémie. Výsledky testov dokázali kvalitu vzdelávania
na škole a e známka, ktorú iaci obdrali na vysvedèení zod−
povedá úrovni vedomosti. Deviataci absolvovali pilotné testy
z chémie, ktoré sú prípravou na testovanie iakov do budúc−
nosti. Deviataci, ktorí sa hlásili na prijímacie pohovory absol−
vovali Monitor 9. Prijímacie pohovory na 8 roèné gymnázia
majú úspešne za sebou aj štvrtáci.
Z ïalších aktivít musím spomenú tvorivé dielne v IUVENTE,
exkurziu vo hvezdárni v Hlohovci, výstavu meteoritov,
Ekotopfilm, country koncert, karneval, Mikuláš, diskotéky,
výstavky kníh spojené s predajom, vystúpenia v Penzióne a
Domove dôchodcov, program ku Dòu matiek, Deò športu a
MDD. Na všetky tieto aktivity boli pripravené darèeky a obèer−
stvenie z prostriedkov rady rodièov a MÚ. Za èo ïakujeme.
Naša mailová adresa je info@zsmalokarpatba.edu.sk.
Alena Petáková, riadite¾ka školy

Vyskúšajte tréningy zadarmo
iaci zápasníckeho klubu Danube
Ursus na majstrovstvách Slovenska
vo vo¾nom štýle v Košiciach získali
tri medailové umiestnenia a celko−
ve zo 16 oddielov obsadili 5. prieè−
ku. Ich tréner Roman Lisý tvrdí, e
za úspechom chlapcov sú aj výbor−
né podmienky vytvorené v špeciál−
nej úpolovej hale v Lamaèi.
Vedenie klubu od 1. augusta
pozýva na bezplatné tréningy do
haly Na barine. Pozvánka platí pre
chlapcov narodených v roku 1992,
1993, 1993 a 1995. Trénova sa
bude trikrát týdenne − v pondelok,
FOTO – DANUBE URSUS
stredu a piatok od 16.00 hod.

Na snímke je
úspešný
kolektív
z majstrov−
stiev
Slovenska.
Z¾ava: tréner
Lisý, piaty
Pastuch, strie−
borný Šèevlík,
dvaja bronzo−
ví Nagy
Sloboda,
v pok¾aku
štvrtý Lengyel.

Napísali ste nám
Váení Lamaèania,
Prostredníctvom èasopisu mestskej èasti sa vám chcem pri−
hovori v nezvyklej a pre mòa nepríjemnej veci. Èíslo 25. tý−
denníka Plus 7 dní z 21. júna uverejnilo èlánok týkajúci sa
odpredávania pozemkov v chatovej oblasti Lamaè – Plánky.
Autor èlánku v òom píše, e som pozemok v tejto lokalite
získala „za pár dní.“
Neprislúcha mi hodnoti úroveò èlánku, ani jeho autora.
Záleí mi však na mienke obyvte¾ov Lamaèa a naozaj chcem
otvorene o veci hovori. Preto sa som rozhodla pre oslove−
nie v Lamaèanovi.
Informácie, ktoré uverejnil spomínaný týdenník sú neprav−
divé a poškodili moje meno. V èase výkonu štátnej funkcie
som nepodnikla iadne kroky v súvislosti s právnym vyspo−
riadním majetkových záleitostí. Riešenie mojich majetko−
vých pomerov som orientovala a na obdobie po odchode
z funkcie ministerky vlády a ve¾vyslankyne Slovenskej repub−

liky pri Organizácii spojených národov, navyše po odchode
do opozície v roku 1999. Pri vybavovaní som pouila regu−
lárny úradný postup. Nebola som informovaná, a ani nie
som, ako sa postupovalo pri predaji pozemkov v prípade
iných iadate¾ov. Nemala som iadnu monos vyvíja na
úrady nátlak, tak ako sa to v èlánku naznaèuje. Šokujúce
a nepochopite¾né sú výroky jedného z chatárov, e som zís−
kala pozemok za ove¾a nišiu cenu, ako urèili ostatným.
Nie je jednoduché bráni svoje meno a takýto zásah do súk−
romia. Ako odozvu na spomínaný èlánok som napísala ia−
dos na ministerstvo pôdohospodárstva a ministerstvo vnút−
ra. V listoch iadam oboch ministrov, aby v prípade predaja
pozemkov v lokalite Plánky preskúmali postupy úradov, tým
pádom aj postup úradov pri predaji pozemku mojej osobe.
O¾ga Keltošová
poslankyòa miestneho zastupite¾stva v Lamaèi

Kurashita 9. Dan − prezident Medzinárodnej Goju ryu
karate a kobudo federácie, Hanshi 9. Dan Yuzuru Oshiro
9. Dan, Kiyoshi Akira Gushi 8. Dan − viceprezident,
pokraèovate¾ významnej okinawskej rodiny karatistov.
(klem)
Nieèo o Okinawe
Okinawa je najmenšia prefektúra Japonska, je to súos−
trovie viac ako 40 ostrovov viac ako 1.500 km june od
Japonska. Kedysi to bolo samostatné krá¾ovstvo pod
názvom Ryu Kyu. Od roku 1406 po obsadení klanom
Satsuma je èasou Japonského krá¾ovstva.
História karate siaha aj do obdobia klanu satsuma, ktorý
zakázal na Okinawe nielen pouívanie zbraní ako boli
katany (meèe) ale aj bených nástrojov, napr. noov.
Obyvatelia si vytvorili vlastný sebaobranný systém bez
zbraní (zaèiatky karate) a zaèali vyuíva aj po¾nohospo−
dárske nástroje na svoju obranu (cepy − dnes nunèaky,
palice, plachty, veslá, kosáky−kama, èasti z mlynov −
tonfa). Z tohto systému sa neskôr vytvorilo kobudo.
Karate sa a po druhej svetovej vojne zásluhou majstrov
Funakošiho (Shotokan) a Jamaguèiho (Goju ryu) dostalo
do Japonska.
(Èo èaká našu ZŠ... dokonèenie z 2. strany) poplatok. Ak
odovzdáte do krúku poukaz, poplatok sa zníi o cenu
poukazu. Na podporu krúkovej a inej èinnosti školy
sme zriadili Obèianske zdruenie Pomoc školstvu v
Lamaèi. Prosíme tých, ktorí sa chcete sta jeho èlenmi,
aby sa prihlásili osobne, telefonicky na èísle 64780640,
alebo na mailovej adrese.
Ïakujem za podporu aj širšej verejnosti, ktorá by si
nevedela predstavi Lamaè bez svojej školy. V úsilí prei
na obstojnej hranici nám pomáha miestne zastupite¾−
stvo a pán starosta. Aj posledná spoloèná akcia Majáles
bola zameraná na podporu školy. Škoda len, e vás bolo
na tejto vydarenej akcii tak málo. Našim iakom prajem
príjemné prázdniny a zmysluplný odpoèinok, aby nabra−
li ve¾a síl a energie na zdolávanie prekáok v ïalšom
školskom roku. Teším sa na stretnutie 2. septembra.

Projekty sa ujali,
pomohli aj rodièia
 Základná škola je zapojená do projektu Škola podporu−
júca zdravie v rámci ktorého realizuje projekt Strom ivota.
Tento rok bol pre tento projekt skúšobný a škola sa uchá−
dza o certifikát zaradenia školy do medzinárodnej siete Škôl
podporujúcich zdravie. Našou najdôleitejšou prioritou je
zlepšenie atmosféry a psychickej pohody na škole.
 Ïalším projektom je Infovek. V apríli do školy priviezli
prvých 6 poèítaèov z projektu, ïalších šes poèítaèov daro−
val pán Ondriš, za ktoré mu škola ïakuje. Posledné poèíta−
èe priviezli koncom mája na základe podpísania zmluvy
medzi MŠ a firmou Microsoft. Poèítaèe treba zapoji do
siete, zaškoli vyuèujúcich a nájs pedagóga, ktorý bude
vyuèova informatiku. Veríme, e od septembra bude uèeb−
òa fungova naplno. Mailová adresa je info@zsmalokar−
patba.edu.sk.
 iaci piateho roèníka v spolupráci s políciou realizujú
projekt Správaj sa normálne.
 Urèite Lamaèania zaregistrovali celoroèné výzvy na pro−
jekt Poïme spolu podporíme našu školu, ktorý organizuje
pre školy Komunitná nadácia. Tento rok sa darilo organizo−
va výnimoèné aktivity, na ktorých sme získavali sponzorské
dary od anonymných darcov, ako napr. Deò jablka, tvorivé
dielne, benefièný koncert, burzy, zber papiera. Niektorí
rodièia sa rozhodli nás podpori aj individuálne, za èo by
som chcela poïakova pani Berníkovej, Veselej, Prosòáko−
vej, Kudláèovej, Kováèovej, Belešovej, Jablonkovej, Fillovej,
Horváthovej, Zákutnej, Filipèíkovej, Beznákovej, Èederlovej,
Ïurišovej, Hrádekovej, Baláovej a pánovi Baláovi.
 Na škole riešia mnohé výchovné problémy. Niektoré za
pomoci odborníkov z Pedagogicko−psychologickej poradne
a Centra protidrogovej prevencie. Tak absolvovali ôsmaci
sedenia na tému šikanovanie, celý druhý stupeò divadelné
predstavenie s protidrogovou prevenciou.
Alena Petáková − riadite¾ka školy

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 30. augusta 2004 − od 16.00 do
17.00 hod − poslanci: Ing. Jaroslav Mrva − èlen miestnej rady
a komisie financií a hosp. stratégie, Ing. Mgr. Radoslav
Olekšák − predseda komisie financií a hosp. stratégie

Tip na vo¾ný èas
Johann Strauss (otec) a hudobný biznis v období
Biedermeier. 29. júna bola v Rakúskom kultúrnom cen−
tre na Zelenej ulici (ved¾a hotela Perugia) otvorená výsta−
va o Johannovi
Straussovi. Koná
sa pri príleitosti
200.
výroèia
narodenia. Cez
akvarely, litogra−
fie, originálny
notový materiál
èi osobné doku−
menty výstava
pribliuje ivot a
dielo známeho
skladate¾a, ktorý
výrazne ovplyv−
nil hudbu svojej
doby. Výstava
potrvá do 2.
októbra.
Peter Šoula

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.

Naši augustoví jubilanti
Féherová Irena, Trinks Štefan − 98 r.,
Gáliková Irena, Budínska Paulína − 93 r.,
Jamrichová Mária − 92 r., Hedera Ján − 90
r., Luptáková Mária, Smolinská Anna,
Damašková Irena, Planková rozália,
Hatašová Gabriela − 85 r., Maòková Mária,
Oláh Gustav, Špirková Boena, Šipošová
Irena, Bielovièová Helena, Chrappa
František, Koyš Viktor − 80 r.,
Valentovièová Rozália, Hrubý Ján,
Nemethová Vilma, Vavrovièová Rozália,
Rímeš Augustín − 75 r.
Úprimne blahoeláme
Základná škola s materskou školou,
Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava
h¾adá uèite¾ov(ky) anglického jazyka,
nemeckého jazyka, fyziky, informatiky na
školský rok 2004/2005. Informácie na
t.è. 02/64780640.

kino LAMAÈ − júl, august
Nepremieta sa − letné prázdniny

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.

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

Rozmiestnenie
ve¾kokapacitných
kontajnerov
Drobný stavebný odpad
1. etapa − júl 2004
4 kontajnery:

pristavenie 12.7.2004
odvoz
16.7.2004
Miesto umiestnenia:
1. Cesta na Klanec (oproti donu è.67)
2. Segnáre (otoèka MHD)
3. Bakošova (oproti vchodu è. 16)
4. Pod Zeèákom (oproti domu è.28)
6 kontajnerov:

pristavenie 16.7.2004
odvoz
19.7.2004
Miesto umiestnenia:
1. Rozálska (kriovatka Lediny – Rajtáková)
2. Studenohorská (kotolòa v strede ulice)
3. Havelkova (oproti domu è.36)
4. Vranèovièova – betón, poklop v strede
5. Vranèovièova – kriovatka so Zhorínskou ul.
6. Podháj 51
4 kontajnery:

pristavenie 19.7.2004
odvoz
23.7.2004
Miesto umiestnenia:
1. Borinská ul. (kriovatka s ul. Lediny)
2. Na Barine (parkovisko uprostred)
3. Heyrovského (parkovisko, oproti è.8)
4. Studenohorská 2

Hasièi upozoròujú na
riziko poiarov
Hasièi pred príchodom leta upozoròujú na zvýšené rizi−
ko poiarov. V lete minulého roka na Slovensku najèas−
tejšie horela slama na poli, obilie na koreni a stohy.
Hasièi preto ponúkajú nieko¾ko rád:
• pri stohovaní a skladovaní treba ma potrebnú záso−
bu vody na hasenie prípadného poiaru – najmenej
500 litrov
• fajèiari by mali ma vyhradené miesta vo vzdialenosti
aspoò 5 metrov od hor¾avých látok
• stohy by mali by umiestené od okrajových budov
obcí najmenej 30 metrov, platí aj pre vzdialenos od
elezniènej trate
• nefajèi pri kosení a atve

Denný prázdninový tábor
Základná škola s materskou školou organizuje letný
denný tábor v dvoch turnusoch v èase od 8.00 hod do
17.00 hod.
I. turnus 1. 7.− 9.7.2004 vedúca Mgr. Pavlovièová
II. turnus 12.7.− 16.7.2004 vedúca Mgr. Babošová
Poplatok za turnus je 600 korún a zahàòa desiatu, obed
a réijné náklady. Pripravený je zaujímavý prázdninový
program. Do tábora sa môu prihlási aj iaci iných škôl.
Informácie na telefónnom èísle 64780640.

2. etapa − október 2004
4 kontajnery:

pristavenie 11.10.2004
odvoz
15.10.2004
Miesto umiestnenia:
1. Cesta na Klanec (oproti donu è.67)
2. Segnáre (otoèka MHD)
3. Bakošova (oproti vchodu è. 16)
4. Pod Zeèákom (oproti domu è.28)
6 kontajnerov:

pristavenie 15.10.2004
odvoz
18.10.2004
Miesto umiestnenia:
1. Rozálska (kriovatka Lediny – Rajtáková)
2. Studenohorská (kotolòa v strede ulice)
3. Havelkova (oproti domu è.36)
4. Vranèovièova – betón, poklop v strede
5. Vranèovièova – kriovatka so Zhorínskou ul.
6. Podháj 51
4 kontajnery:

pristavenie 18.10.2004
odvoz
22.10.2004
Miesto umiestnenia:
1. Borinská ul. (kriovatka s ul. Lediny)
2. Na Barine (parkovisko uprostred)
3. Heyrovského (parkovisko, oproti è.8)
4. Studenohorská 2

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

Škola h¾adá nájomníkov
Základná škola a Materská škola na Malokarpatskom
námestí 1, Bratislava od 1. augusta 2004 ponúka na prená−
jom 6 tried, sociálne zariadenia, chodbové priestory, pri
ktorých je monos kompletného uzavretia. Pri výbere
uchádzaèov sa bude bra do úvahy pôvodný úèel a vyuitie
budovy, najvhodnejší by bol záujemca z oblasti školstva
alebo príbuzného rezortu.

Daòový úrad sa sahuje
do Petralky
Od 1. augusta 2004 sa Daòový úrad Bratislava IV sahuje na
nové sídlo do budovy Daòového Riadite¾stva SR. Úrad bude
od tohto dátumu na adrese − Ševèenkova 32, 850 00
Bratislava−Petralka.

mesaèník samosprávy mestskej èasti Bratislava−Lamaè
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