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V èísle sa doèítate

Váení spoluobèania,

 Kompletný program Rozálskych hodov na 3. strane
 Informácie o výuèbe náboenstva na základnej
škole na 5. strane
 Ak vyplníte anketu na 7. strane, budete zaradení
do rebovania o ceny a zároveò nám pomôete
vylepši Lamaèana
Redakcia mesaèníka Lamaèan

poèas letných prázdnin sa v Lamaèi pokraèovalo v projek−
toch zlepšenia ivotného prostredia. Ukonèili sa práce na
oplotení zrekonštruovanej asfaltovej plochy za materskou
školou na Heyrovského ulici. Zrekonštruovalo sa oplote−
nie okolo tenisového ihriska v areáli základnej školy. Práve
dokonèená rekonštrukcia areálu "Hornej lúky − Na pleši"
tie prispeje k zlepšeniu ivotného prostredia. Mestská
èas investovala do nového prístrešku, drevených stolov a
lavíc. Lúka aj so zariadením by mala slúi všetkým, ktorí
si chcú v príjemnom prostredí našich lesov oddýchnu.
Všetkých zdvorilo prosím aby si váili prácu a materiálové
náklady s spojené s oplotením a s rekonštrukciou areálu
lúky a nenièili zariadenia.
V rámci príprav na hody, ktoré sa uskutoènia zaèiatkom
septembra sa zrekonštruovala parkovacia plocha pred
poštou. Išlo o zásadnú opravu, pretoe opravy jednotli−
vých výtlkov v predchádzajúcich rokoch boli nedostatoè−
né a rozsah poškodení sa stále viac zväèšoval. Ako som u
poèul od viacerých spoluobèanov, Technické sluby vyko−
nali túto opravu vysoko odborne, precízne a taktie i rela−
tívne v krátkom èase. Celkové náklady na opravu èinili
381.161,30 korún.
Poèas leta sa síce na našom kúpalisku nekúpalo, ale pro−
jekt rekonštrukcie pokraèuje ïalej. Na rekonštrukciu
kúpaliska je vydané aj platné územné rozhodnutie o
umiestnení stavby. V ïalšom období je potrebné spraco−
va dokumentáciu pre stavebné povolenie. V tomto smere
budú prebieha ïalšie konania na magistráte a u pre−
vádzkovate¾a kúpaliska − STaRZ Bratislava.
Najväèším projektom ktorý v súèasnosti koordinuje miest−
ny úrad je pripravovaná výstavba kanalizácie na
Vranèovièovej, Rajtákovej, Vysokohorskej a Rácovej.
Uskutoènilo sa nieko¾ko stretnutí s budúcimi uívate¾mi
novovybudovanej kanalizácie. Je prirodzené, e najpálèi−
vejšou otázkou je cena jednotlivých prípojok. Chcem zdô−
razni, pretoe ide o verejné financie, nie je moný iný
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Ste druhý rok poslancom a predsedom komi−
sie výsledky práce ktorej sú na oèiach verej−
nosti viac, ne ktoréko¾vek iné. Páèi sa vám
táto práca? Práca poslanca je zaujímavá. V miest−
nom zastupite¾stve sa mi páèi hlavne to, e všetkým
poslancom aj starostovi a jeho tímu ide o spoloèný
cie¾ a všetci majú jasnú snahu pozdvihnú celý Lamaè
od jeho pôvodnej kultúry a jej dennodenného rozvíja−
nia, sociálnej starostlivosti, architektonických štúdií
riešenia centra Lamaèa a okolia Zeèáka do budúcnos−
ti, cez nároènú rekonštrukciu kotolní, kanalizáciu, oi−
venie podnikate¾ských aktivít , podporu športu a školy
v MÈ. K tomu prispieva aj èinnos súvisiaca so ivot−
ným prostredím, ako je napríklad údrba zelene a
zimná údrba komunikácií. To všetko v nároèných
podmienkach napätého rozpoètu. Sami vidíte pod¾a
tohto neúplného príkladu èinností, e je èo rieši. A aj
keï to obèas v zápale snahy rýchleho zdolania prob−
lému zaiskrí, vdy sa zatia¾ podarilo nájs optimálne,
kompromisné riešenie. To si cením predovšetkým.
Vraj je Lamaè „vzorné sídlisko“. Myslíte si, e
sa Lamaè za posledné dva roky priblíil k
tomuto honosnému sloganu? K tomu by som
uviedol len to¾ko, e starostlivos o zeleò sa zlepšila
zvýšeným úsilím MÚ, menovite pána starostu Petra
Šramka, ktorý mal šastnú ruku poverením pána Jána
Greguša koordináciou a starostlivosou o údrbu
zelene. Na skrášlenie Lamaèa vyuíva okrem zmluv−
ných firiem všetky dostupné prostriedky a pomoc bri−
gádnikov, bezdomovcov a nezamestnaných, ktorí
urobili v Lamaèi kus uitoènej práce. Váime si obèa−
nov, ktorí nás upozoròujú na nedostatky, ktoré sa
snaíme èo najskôr odstráni. Teší nás, e keï sa
napríklad pokazí technika a nieèo sa nestihne dokon−
èi, okamite nás na to obèania upozornia. Je to
preto, lebo im v poslednej dobe „bije neporiadok do
oèí“ , zdá sa im nespravodlivé, e inde v okolí je vyš−
šia miera poriadku ako u nich.
Èo sa konkrétne urobilo v poslednej dobe pre
ivotné prostredie a deti? Bola urobená úprava
stromov verejných priestorov tak, aby bolo vidie, èo
je pod nimi, ale hlavne tak, aby bolo moné pod nimi
upratova a kosi. Bolo pripravených viacero projek−
tov, z ktorých sa niektoré u zrealizovali. Ide sa o revi−
talizáciu dvora škôlky na Studenohorskej ulici posky−
tujúceho chránené, pokojné prostredie pre mamièky s
malými demi. Tento areál harmonicky doplòuje aj
detský areál pána Šajbena.V pieskoviskách bol minulý
rok vymenený piesok a vykonané odburinenie okolia.
Školské ihrisko má èas nového vybavenia, cez zimu
sme mali klzisko. Pribudli koše na psie exkrementy,
vyznaèené venèiská, MÚ nahradil a doplnil poškodené
koše na odpadky. (pokraèovanie na 2. strane)

postup ako bol zvolený − t.j. verejné obstaranie zhotovite−
¾a, ktorý vo svojom návrhu ponúkne cenu za jednotlivé
prípojky. Iný spôsob zniovania ceny z mojej strany nie je
moný. Akceptujeme spolu s investorom BVS, a.s., e ak
zhotovite¾ ponúkne vyššiu cenu ako sú monosti jednotli−
vých budúcich vlastníkov prípojok, je moné prípojku
vybudova i svojpomocne, prípadne s iným dodávate¾om.
Povolenia na tieto prípojky nebudú súèasou kompletné−
ho povolenia, preto si bude musie kadý vybavi schvále−
nie individuálne. Som ve¾mi rád, e v spoloèných dvoroch
u prebehli dohody jednotlivých spoluvlastníkov, èo je
tie spôsob ako zníi náklady na prípojku kanalizácie. Èo
sa týka pouitia niektorých plastových revíznych šácht ich
pevnos nedosahuje pevnos betónových šácht a preto
treba individuálne zvái ich monos pouitia. Odborníci
tvrdia, e tieto šachty je moné pouíva len v miestach,
kde cez poklopy neprechádzajú iadne motorové vozidlá,
èie v záhradách a pod. Poèas týchto mesiacov bolo ukon−
èené výberové konanie na zhotovite¾a stavby kanalizácie.
Keïe výberové konanie ešte nie je právoplatne ukonèe−
né, nemôeme informova o jednotlivých ponukách.
Jednoznaène, cena diela od všetkých zúèastnených bola
nišia, ako predpokladané ceny. Petièný výbor, ktorý
poadoval, aby cena prípojok bola lacnejšia, ako bolo pre−
zentované na základe projektovej dokumentácie, bude
ma monos posúdi, èi je to v súlade s poiadavkami a
finanènými monosami obèanov, ktorí budú pripojení na
novú kanalizáciu.
Mestská èas sa pripravuje na hody v podobnom rozsahu
ako v minulom roku. Verím, e nám bude pria i poèasie
a e atmosféra bude poèas celého víkendu príjemná.
Prajem deom, ale i dospelým, ve¾a pekných kultúrnych i
spoloèenských záitkov. Zároveò vás všetkých srdeène
pozývam na jednotlivé akcie nášho pripravovaného prog−
ramu. Teším na stretnutie s vami.
Peter Šramko
váš starosta

Miestny úrad po prvý raz vydal poh¾adnicu
Lamaèanom sa dostáva do rúk poh¾adnica našej mest−
skej èasti, ktorú po prvýkrát vydáva miestny úrad
Lamaè. Myšlienka vyda poh¾adnicu vzišla z kultúrnej
komisie. Ako jej èlenka som sa zaviazala, e si to zobe−
riem na staros. Fotografovanie sme vopred napláno−
vali na máj, keï je príroda zelená a pôsobí svieejšie.
No do cesty sa posta−
vilo premenlivé poèa−
sie, daï nám takmer
nedovolil fotografo−
va. Mnohokrát sme
si s fotografom doha−
dovali stretnutia, pre
zlé poèasie sme ich
potom rušili. Termíny
na odovzdanie pod−
kladov nás zaèali tla−
èi. Preto len èo vy−
kuklo slnieèko, pano−
rámu Lamaèa foto−
grafoval aj pán sta−
rosta, len aby sme fo−
tografie dali dokopy.
Fotografovanie mla−
dých ¾udí v krojoch
sprevádzali milé situ−
ácie. Dvoch mláde−
níkov, ktorí sú na
poh¾adnici v lamaè−
ských krojoch, som
h¾adala poèas ve¾kej
prestávky na našej
základnej škole. Èuduj sa svete, náš dorast sa do kro−
jov obliec nechcel. Dievèatá uprednostòovali hokejis−
tické dresy, kroje za iadnu cenu nie. Po dlhšom pre−
hováraní sa predsa len našli dvaja dobrovo¾níci. Táto
fotografia vznikala asi tri hodiny. Kroje boli pripravené,
u sa iba obliec, ale znova háèik. Dievèenský bol o èosi
väèší, a malá sleèna musela ma na sebe viacero spod−

níc, namiesto jednej vestièky dve. Fotografovalo sa v
jednej z lamaèských záhrad v horúcom popoludní.
Neustále sme sa našej modelky pýtali, èi nám od tepla
neodpadne. S poh¾adnicou sme sa síce potrápili, no o
to krajší je výsledok.
Poïakovanie patrí pani Brutenièovej, ktorá zapoièala

dievèenský kroj a obliekala do neho dievèinku, tie
pani Ferienèíkovej, ktorá je majite¾kou chlapèenského
kroja a pani poslankyni Pikulíkovej, ktorá priloila
pomocnú ruku.
Poh¾adnicu je moné zakúpi v miestnej kninici.
Júlia Ondrišová
poslankyòa miestneho zastupite¾stva

(Poslanci na koberci − dokonèenie z 1. strany)
Pracujeme na revitalizácii Hornej lúky s novým altán−
kom. V spolupráci s miestnym urbariátom sa snaíme
znovu vybudova náuèný chodník s prístreškami a
lavièkami. Tento bude zaèína Na barine, pôjde ved¾a
Cigánskeho jarku a konèí na Kaèíne. Zvláš si váime
iniciatívy obèanov, ktorí citlivo skráš¾ujú okolie do−
mov kvetmi, „skalkami“ a ivými plotmi, èi muškátmi
v oknách a na balkónoch. Rozbehli sme plán úpravy
Lamaèského potoka proti storoènej vode a úpravu
jazierka Na barine. Prebieha revitalizácia trávnika ihri−
ska na školskom dvore , plánujeme vybudova studne
na polievanie trávnikov, v rámci mestských aktivít
zmapova zeleò Lamaèa.
Zaèala sa revitalizácia okolia školy, vraj ide
pomaly. Bude aspoò školské ihrisko hotové do
zaèiatku školského roka? Revitalizácia celého oko−
lia školy je ve¾mi nároèný proces, preto sme zaèali s
revitalizáciou trávnika na ihrisku, inštaláciou vån pre
skateboardistov a úpravou plota okolo malých ihrísk.
Príroda vyaduje dodranie agrotechnických termí−
nov. Prácu sme zverili renomovaným odborníkom na
špeciálne trávniky. Kým trávnik nenarastie do plnej
odolnosti, bude ho treba chráni pred vandalizmom,
ako aj neúmyselným poškodením. Prosíme všetkých
obèanov, aby nám v tom pomohli.
K bezpeènosti. Znaèenie na cestách v MÈ je
nevidite¾né. Kto je za to zodpovedný? Kedy
bude vyznaèený prechod pre chodcov pri ZŠ k
zastávke MHD? Konkrétna ulica Podháj je v správe
Hlavného mesta Bratislava a nie MÈ Lamaè. Pokúsim
sa o dosiahnutie nápravy.
Hliadkuje v Lamaèi polícia a ak, tak ako èasto?
Preèo tu nie je stanica − veï sme súèasou hlav−
ného mesta? Polícia hliadkuje v Lamaèi pod¾a
podrobného rozpisu sluieb. Neodkladne zasahuje na
základe oznamu obèanov. Rozpis sluieb a ich frek−
venciu je uitoèné nezverejni z pochopite¾ných príèin.
Ak nájdeme zdroje financovania, navrhujeme inštalo−
va v Lamaèi kamerový bezpeènostný systém.
Policajná stanica nie je zatia¾ v Lamaèi napriek sna−
hám predstavite¾ov MÚ Lamaè, poslancov Lamaèa a
h¾adaniu reálnych moností polície. Napriek tomu sa
uvauje zaèa s vyberaním pokút za vandalizmus,
výtrníctvo, zneèisovanie ivotného prostredia a
poškodzovanie cudzej veci.
Máte predstavu, ako robi osvetu k dodriava−
niu èistoty a poriadku? Ide o osvetu akú, ale
úèinnú. Tí najporiadkumilovnejší z obèanov Lamaèa
idú príkladom tak, aby všetci ostatní videli, e sa prí−
jemnejšie èlovek cíti v peknom prostredí. To však
treba aj riadne udriava. Kvalita ivotného prostredia
je výsledkom kultúry obyvate¾ov a úèinných nástrojov,
ako túto kultúru presadi proti narušite¾om. Veríme,
e èasou osvety budú neskôr aj tvrdé pokuty vysta−
vené neporiadnikom a nièite¾om. Vo vyspelých kraji−
nách EÚ je to bené a príde to èasom aj k nám. Sme
vïaèní obèanom, ktorí chránia Lamaè, ijú s ním a
upozoròujú na narušite¾ov.
Èo by ste povedali na záver? ivotné prostredie
slúi všetkým. Kadý môe prispie k jeho skrášleniu.
Ja ako poslanec môem len podporova uitoèné veci
a presadzova ich v rámci moností a dostupných
zdrojov. ivotné prostredie je len jednou z mnohých
potrebných a urgentných aktivít pre Lamaè a treba
citlivo zvaova priority. Preto nezakrývame, e je
mnohé ešte treba dorieši a zlepši.
Cecília Danišová

Firma starostu sa stala
terèom vandalov
V piatok trinásteho augusta neznámy páchate¾ vhodil
dve zápalné f¾aše do firmy Garant na Lamaèskej ulici.
Firma patrí starostovi Petrovi Šramkovi. "Zhodou okol−
ností v noci bola aj búrka a bolo mokro. Zápalné f¾aše
nespôsobili takú vánu škodu, aký bol asi úmysel,"
povedal starosta. Zhorela èas dreveného plota a
jedna z fliaš poškodila starostovo auto. Peter Šramko
hovorí, e len vïaka bezpeènostnému systému a
pohotovému nahláseniu sa podarilo poiar uhasi v
èase, keï ešte nebol rozšírený.
Polícia celý prípad vyšetruje. Motív tohto èinu je pre
starostu neznámy. "Jednoznaène prehlasujem, e nie
sú mi známe iadne problémy v rámci drobného pod−
nikania a poverená osoba, ktorá vedie túto firmu
poèas mojej funkcie starostu, nevie o iadnom kon−
flikte, ktorý by mohol vies niekoho k takémuto èinu.
Skôr predpokladám, e ide o pomstu spojenú s výko−
nom mojej funkcie starostu." Pretoe vec je v šetrení,
starosta si myslí, e nie je vhodné podrobnejšie sa k
tomu vyjadrova.
(red)

Urbanistická štúdia zóny Nový Lamaè je hotová,
nasleduje jej pripomienkovanie
Po prvom augustovanom týdni dostal miestny úrad
v Lamaèi oèakávanú urbanistickú štúdiu zóny Nový
Lamaè. Štúdiu vypracovala firma Aplan s.r.o. − víaz
výberového konania. Zástupcovia firmy predstavili
túto dokumentáciu èlenom Komisie výstavby, územ−
ného rozvoja a regionálnej politiky, ktorá v tom èase
mala riadne zasadnutie. Keï sa komisia oboznámila
základnými charakteristikami štúdie, odsúhlasila ïalší
postup prác. V ïalšom období bude štúdia preroko−
vaná s dotknutými orgánmi štátnej správy a samo−
správy, fyzickými a právnickými osobami pod¾a sta−
vebného zákona. S fyzickými osobami a vlastníkmi
dotknutých parciel bude prerokovaná formou verej−

nej vyhlášky, zároveò budú organizované stretnutia s
vlastníkmi na miestnom úrade. Tento proces vyvrcho−
lí spoloèným stretnutím v kine. Písomná èas štúdie je
k dispozícii na miestnom úrade a dokladová èas
bude zverejnená v kine. Pripomienky a podnety v
záujme lepšej evidencie a zapracovania do štúdie
bude potrebné podáva výhradne písomnou formou
na miestnom úrade. Po pripomienkovom konaní sa
štúdia zapracuje ako aktualizácia teraz platného
územného plánu mesta Bratislavy
Ing. ¼udovít Luèeniè
Poslanec za MZ Lamaè a predseda komisie VURaRP

Na opravu parkoviska sa v rozpoète našli peniaze
Poslanci miestneho zastupite¾stva v júni menili tohto−
roèný rozpoèet mestskej èasti. S upraveným rozpo−
ètom sa mohla verejnos oboznámi na úradnej tabu−
li alebo na internetovej stránke Lamaèa.
Najdôleitejšia zmena sa týka novej kompetencie
mestskej èasti a to opatrovate¾skej sluby. Táto slu−
ba je pre obèanov, ktorí sú zo zdravotných dôvodov
odkázaní na pomoc profesionálnych opatrovateliek.
Na opatrovate¾skú slubu má mestská èas dosta zo
štátneho rozpoètu asi 730 tisíc korún. Èo sa týka príj−
mov zo štátneho rozpoètu na školské kompetencie,
ani po dohodovacích konaniach na ministerstve
financií a školstva sa pridelenú èiastku na základnú
školu s materskou školou nepodarilo zvýši tak, ako
by sme potrebovali. Mestská èas spolu s vedením
základnej školy preto h¾adá aj iné zdroje pokrytia
výdavkov v tomto i nasledujúcom roku. Okrem u
spomínaných prenesených kompetencií sa v tomto
roku predpokladajú vyššie príjmy z administratívnych
poplatkov. Ide o poplatky za výrub stromov, za sta−
vebné konania a za overovanie listín a podpisov.
Celkovo by mali by príjmy vyššie v porovnaní s
pôvodným rozpoètom o asi 350 tisíc korún. Poslanci
menili tie výdavky v oblasti odmeòovania brigádni−
kov. Pre mestskú èas je toti výhodnejšie vykonáva
rôzne nekvalifikované upratovacie, nenároèné údr−
bárske a záhradnícke práce prostredníctvom brigád−
nikov. Firmám èi ivnostníkom by za tie isté práce
zaplatila neporovnate¾ne viac. Okrem prác v oblasti
ivotného prostredia vykonávajú brigádnici verejno−

prospešné práce ako aj napr. doruèovanie zásielok
(okrem operatívnosti je to aj úspornejšie ako pros−
tredníctvom doruèovacích spoloèností), pomoc pri
verejných kultúrnych akciách (miestne kino, rôzne
športové a detské akcie) a iných podujatí (napr.
zabezpeèovanie volieb). Rozpoèet vo výdavkoch na
odmeny pre brigádnikov bol poddimenzovaný.
Poslanci ho preto zvýšili. Ïalšou dôleitou oblasou je
predpokladané zvýšenie výdavkov v oblasti údrby
obecného majetku, ide o údrbu ciest a stavieb èi u
v dôsledku opotrebenia alebo následkom havárií. Na
tieto výdavky sme zatia¾ našli vnútorné rezervy, kon−
krétne ide napríklad o opravu povrchu parkoviska na
Malokarpatskom námestí, kde bol povrch poškodený,
a nebezpeèný. Peniaze na potrebnú rekonštrukciu
povrchu boli poskytnuté z rezervy v kapitálovom roz−
poète. Tieto peniaze boli pôvodne urèené na rekon−
štrukciu strechy nad kinom, výberovým konaním sa
však podarilo èiastku zníi. Pokia¾ ide o riešenie
havarijného stavu komunikácie na Zhorínskej ul. a
budovy Materskej školy na Zlatohorskej ul., zdrojom
financovania budú opä buï rezervy z kapitálového
rozpoètu, ak sa odsunú menej naliehavé poloky,
alebo fondové zdroje naakumulované v minulých
rokoch. Cenový odhad rekonštrukèných prác cesty na
Zhorínskej ul. bude moné vypracova a po odbornej
obhliadke vèítane odkrytia povrchu na mieste, kde sa
prepadáva komunikácia, resp. po predloení ceno−
vých ponúk práce.
Ekonomické oddelenie miestneho úradu

Ako je to s kriminalitou v Lamaèi
Všeobecne sa dá poveda, e v našej republike krimi−
nalita rastie. Taký istý trend je aj v Lamaèi. Pritom ešte
stále mono v porovnaní s niektorými inými mestský−
mi èasami hovori o tom, e Lamaè je pomerne bez−
peèným miestom Bratislavy. Pod¾a štatistiky ktorú
máme k dispozícii od polície bola za prvý polrok 2004
trestná èinnos nasledovná :
Druh trestnej èinnosti

Poèet

krádee MV
krádee vlámaním do MV
krádee vlámaním do bytov/RD
krádee vlámaním do chát
krádee vlámaním do objektov
krádee vlámaním do pivníc
týranie osoby
drogy
násilie proti skupine obyv.
poškodzovanie cudzej veci
ublíenie na zdraví
pytliactvo
lúpe
nedovolené ozbrojovanie
iné
celkovo

9
10
8
3
3
1
2
2
2
2
1
1
1
1
2
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Najproblematickejšie èasti

poèet tr. èinov

Studenohorská
Bakošova
Heyrovského
Podháj
Cesta na Klanec
Vranèovièova a Na Barine
Malokarp. Námestie
Segnáre, Havelkova, Rajtákova,
Hodonínska,Plánky

9
7
7
6
6
3
2
1

Do štatistiky nie sú zarátané drobné priestupky a
drobné trestné èiny. Nie sú iadne indíce, eby exis−
tencia útulku pre bezdomovcov priamo spôsobila
nárast kriminality. Miestny úrad a lamaèskí poslanci
pravidelne spolupracujú s mestskou a štátnou polí−
ciou v Dúbravke a snaia sa zlepši stav. Túto spolu−
prácu mono hodnoti ako dobrú a zo strany oboch
polícií ústretovú a operatívnu. Poslanci a obèania by
uvítali, aby bol v Lamaèi aspoò jeden stály policajt
(tzv. „okrskár“), ako je to napríklad v niektorých kra−
jinách EU a ako to bolo v minulosti bené aj u nás.
Toto riešenie je ia¾ zatia¾ nereálne aj napriek u vyna−
loenému úsiliu starostu , poslancov a preskúmaniu
reálnych moností polície.
Daniel Valentoviè, poslanec MZ

citajte://www.lamac.sk

srdeène Vás pozývame na

ROZÁLSKE HODY 2004
v Lamaèi, 3. − 5. septembra
17.00 – 18.30
18.30 – 19.30
19.30 – 21.30
20.00 – 02.00

14.45 – 16.00
15.00 – 17.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.30
19.00 – 23.00

10.30 – 11.45
11.45 – 12.15
12.15 – 13.00
17.30 a 20.00

p i a t o k 3. 9. 2004
exhibièný futbalový zápas
„Old Boys Lamaè“ versus „VIP Lamaè“
Tiramisu
koncert lamaèskej gospelovej kapela, pódium na Malokarp. nám.
En Avant
populárna hudba 80−tych rokov na poèúvanie aj do tanca na pódiu
Rozálska Veselica pre dospelákov
za 150 Sk ivá hudba, veèera, tombola, no najmä zábava,
ZŠ Malokarpatské námestie
s o b o t a 4. 9. 2004
Veselá muzika zo Stupavy
koncert dychovky, pódium na Malokarpatskom námestí
vozenie detí na koòoch
pred ZŠ na Malokarpatskom námestí
Èeèinka
vystúpenie detského folklórneho súboru na pódiu
súa v jedení bryndzových halušiek
Malokarpatské námestie
URAGÁN a Fredy´s Dance Group
vystúpenie populárnych humoristov a taneèníkov na pódiu
Hajšo Band
blues & jazz & art music na poèúvanie aj do tanca na pódiu
Rozálska disco pre mláde
ZŠ Malokarpatské námestie
n e d e ¾ a 5. 9. 2004
slávnostná omša
kostol sv. Rozálie
Rozálske obèerstvenie
pred kostolom sv. Rozálie
historický krojovaný sprievod s hudbou
kostol sv. Rozálie − kostol sv. Margity – Vranèovièova –
Studenohorská – Malokarpatské námestie
Umuèenie Krista
filmový trhák o posledných 12−tich hodinách ivota Jeiša Krista,
ktorý odporúèa Vatikán, kino Lamaè

3 dni kolotoèe & púové stánky
Miestny úrad MÈ Bratislava – Lamaè, www.lamac.sk
Zmeny v parkovaní

Kde zohna vstupenky

Poèas hodov bude uzatvorené parkovisko na Malokarpatskom námestí. Budú tu kolotoèe. Preto prosí−
me majite¾ov, aby si v dòoch 3. a 5. septembra zaparkovali svoje autá inde. Náhradné parkovanie bude
moné v bývalom areáli Zberných surovín na Studenohorskej. Za porozumenie ïakujeme

Vstupenky na Rozálsku Veselicu si môete zakúpi
na miestnom úrade, v miestnej kninici alebo
priamo na veselici.

Miestne zastupite¾stvo ¼udia sa najviac zaujímali o cenu tepla
Naši poslanci sedeli pri okrúhlom stole 22. júna 2004.
Tu sú uznesenia: Miestne zastupite¾stvo MÈ BA−Lamaè

 vzalo na vedomie správu miestneho kontrolóra
 schválilo financovanie projektu „Výstavba nájom−
ných bytov nadstavbou miestneho úradu“ z vlast−
ných prostriedkov mestskej èasti, a to z fondu
rozvoja bývania a fondu krytia kapitálových
výdavkov v sume asi 7,5 mil. Sk. Schválilo tie
uzavretie predloeného návrhu zmluvy o dielo na
výstavbu nájomných bytov v nadstavbe miestne−
ho úradu so spol. Domov Slovakia, a.s. Poslanci
iadajú starostu, aby pokraèoval v rokovaniach za
úèelom získania cudzích zdrojov financovania
realizácie projektu z magistrátu
 schválilo závereèný úèet za rok 2003, uloilo
prednostovi zabezpeèi vykonanie opatrení na
zníenie stavu poh¾adávok dôsledným vymáha−
ním daní a poplatkov
 schválilo zmeny v rozpoète na rok 2004
 oddialilo schválenie VZN o podmienkach prená−
jmu pozemkov na nepodnikate¾ské úèely, uloilo
úradu predloi zmapovanie stavu prenajímaných
pozemkov
 schválilo zámer výstavby v zmysle prezentácie
spoloènosti SABENA sport v areáli na pozemku
prenajatom zmluvou − polyfunkèný dom, tenisové
kurty, spoloèenské centrum mládee
 vzalo na vedomie správu o zabezpeèovaní opat−
rovate¾ských sluieb
 schválilo realizáciu projektu „Leto na Rosnièke
2004“
 schválilo návrh sadzobníka na prenájom priesto−
rov ZŠ (telocviène a triedy)
 schválilo návrh súaných podkladov na výber
zhotovite¾a zimnej údrby 2004−2007
 schválilo koncepciu inventarizácie drevín v mest−
skej èasti na roky 2004−2006
 schválilo vybudovanie chodníkov v zeleni na urèe−
ných miestach v dåke asi 150 metrov
 k petícii za zavedenie dvojsmennej prevádzky na
stavbe Podháj neprijalo platné uznesenie.
 vzalo na vedomie situaènú správu mestskej polí−
cie za mesiace apríl, máj 2004
 schválilo poskytnutie mimoriadneho finanèného
transferu vo výške 6 tisíc Sk Okrskovej stanici MsP
Bratislava − Dúbravka za úèelom financovania
nákupu pohonných hmôt v druhom polroku
2004, na plnenie nevyhnutných úloh pre MÈ
Lamaè.
 vzalo na vedomie situaènú správu štátnej polície
za prvý polrok 2004
 schválilo odmenu starostovi za druhý štvrrok
2004
 schválilo odmenu miestnemu kontrolórovi za
prvý polrok 2004
 vzalo na vedomie informácie o kanalizácii, o
tepelnom hospodárstve
 schválilo prenájom bývalej poiarnej zbrojnice a
pošty pol. strane SMER
 odporuèilo starostovi pozva potenciálnych inves−
torov na stretnutie s poslancami o zámeroch vyu−
itia objektu „Satelit“ v termíne zaèiatkom sep−
tembra 2004.
 vzalo na vedomie projekt „Otvorená škola"predlo−
ený riadite¾om školy Liberta − Súkromná obchod−
ná akadémia. Schválilo poskytnutie úèelovej
dotácie vo výške 10 000 Sk na uvedený projekt.
iada starostu o zabezpeèenie písomného záväz−
ku „Liberty“ na poskytovanie vzdelávacích sluieb
pre obèanov Lamaèa v zmysle predloeného pro−
jektu.
 schválilo povolenie taneèných zábav f. Baresto do
24.00 hod. v zmysle iadosti, s podmienkou stí−
šenia intenzity hlasitosti hudobnej produkcie po
22.00 hod.
 vzalo na vedomie predloený návrh dodatku Šta−
tútu hl. mesta Slovenskej republiky, bez pripo−
mienok.
 schválilo úpravu výšky nájomného za priestory v
ZŠ na Malokarpatskom nám. prenajaté súkrom−
nej základnej škole „Montessori“ v zmysle predlo−
eného návrhu.
 k ponuke Dúbravskej televízie spracova filmový
dokument Rozálske hody 2004 neprijalo platné
uznesenie.

Koncom júla MÈ v spolupráci s Mevou−L obèanom v
miestnom kine predstavila strategického investora, ktorý
vstúpil do spoloènosti Meva−L. Táto spoloènos má v pre−
nájme naše kotolne a rozvody tepla a teplej vody.
Vysoká úèas obèanov i napriek dovolenkovému obdo−
biu potvrdila ich záujem o túto problematiku, keïe
platby za teplo a teplú vodu tvoria podstatnú èas výdav−
kov spojených s bývaním. Vo ve¾mi konštruktívnej atmo−
sfére sa tak obèania mohli detailne zoznámi so všetký−
mi podstatnými vecami, ktoré sa budú investiène v naj−
blišom období realizova.
Celú prezentáciu zámeru viedol Jiøí Drmíšek, riadite¾ firmy
EVÈ Pardubice, ktorá je jedným z dvoch strategických
investorov pre Lamaè, ïalším strategickým partnerom je
Prvá energetická a teplárenská spoloènos. Základný zámer
modernizácie kotolní spoèíva v zefektívnení celého chodu
tepelného hospodárstva zníením poètu kotolní zabezpe−
èujúcich dodávku tepla a teplej vody. Namiesto piatich
kotolní by teplo mali dodáva len tri.
V roku 2005 tak EVÈ Pardubice investuje do najmoder−
nejších technológií 51 miliónov korún, prièom zmoder−
nizuje všetky kotolne. Odstráni sa tak napríklad problém
s hlukom, na ktorý sa roky saujú obèania blízkeho oko−
lia kotolne na Bakošovej ulici. Toto stretnutie mono
chápa ako úvodné.
Obèanov predovšetkým zaujímali ich platby za teplo,
preto investor okrem toho, e zmodernizuje kotolne a
postupne všetky rozvody, má záujem rieši i vysokú ener−
getickú nároènos niektorých domov. Tu bude však k¾ú−
èová spolupráca s vlastníkmi bytov prostredníctvom ich
správcov alebo spoloèenstiev. Podstatná je zmena prí−
stupu v dodávaní tepla, ktorá sa orientuje na spokojnos

zákazníka. Preto bude dôleitá otázka zatep¾ovania
domov aj vyregulovania bytov. V týchto veciach chce
pomôc firma EVÈ , ktorá má s týmto bohaté skúsenos−
ti, ale aj mestská èas, ktorá by vyèlenila na tento projekt
urèitú sumu z doteraz naakumulovaných finanèných
prostriedkov na tepelné hospodárstvo.
Obèanov zaujímala okrem bezproblémovej dodávky pre−
dovšetkým cena tepla. Celá táto investícia nezvýši cenu
tepla ani o korunu, tá bude na úrovni 449 Sk s DPH.
Cena tepla sa odteraz bude zvyšova iba maximálne do
výšky inflaèného koeficientu za príslušný rok, respektíve
pokia¾ by došlo k daòovým zmenám. Èie tí vlastníci
bytov, ktorí uzavrú dlhodobé zmluvy o dodávke tepla a
teplej vody, budú ma priamo v zmluve garantovanú
cenu tepla v zmysle kalkulaèného vzorca. Kadý si tak
ve¾mi jednoducho bude môc vyráta cenu za jeden GJ.
Preto by u nemalo dochádza k iadnym drastickým
skokom v cenách tak ako sme boli tomu svedkami v
uplynulých rokoch. Take èo prinesie táto investícia nám
všetkým? Pre mestskú èas bude znamena zhodnotenie
majetku, pravidelný roèný príjem z prenájmu a obèania
získajú monos ma teplo za garantovanú cenu v zmys−
le zmluvy z moderných kotolní spåòajúcich všetky ekolo−
gické a bezpeènostné parametre.
Ako poslanec, ktorý má oblas tepelného hospodárstva
na starosti, som presvedèený, e sa nám spoloène spolu
s vami podarí zámer modernizácie úspešne zrealizova.
O ïalšom postupe v tejto tak dôleitej otázke vás
budeme samozrejme informova i prostredníctvom
Lamaèana.
Radoslav Olekšák
poslanec miestneho zastupite¾stva

Pri rekonštrukcii opatrne so stenami
Naše domy boli projektované a stavané pred takmer 40
rokmi. V období, kedy ¾udia po 2. svetovej vojne potre−
bovali strechu nad hlavou. V týchto èasoch sa ia¾ ve¾mi
neh¾adelo na kvalitu a estetiku, ale hlavne na kvantitu.
Takto vznikli aj povestné „králikárne“.
Špecifikom pre paneláky sú jadrá v bytoch. V nich sú
zabudované všetky odpadové a rozvodové potrubia.
Prístup k potrubiam je domyslený, lebo stena je rozobe−
rate¾ná. V prípade potreby je akáko¾vek porucha rýchlo
odstránite¾ná. Po prevode bytov do osobného vlastníc−
tva si majitelia bytov robia pod¾a finanèných moností
rôzne rekonštrukcie. Obyèajne sa pri nich vymieòa aj
rozoberate¾ná stena v jadre. Nahrádza sa pevnou muro−
vanou. V murovanej stene sa zvyèajne nechá otvor pre
ovládanie ventilov na teplú vodu, SV a na odèítanie z
meraèov vody a plynu. Pevnou vykachlièkovanou stenou
sa síce dosiahne príjemný estetický vzh¾ad miestnosti,
ale súèasne si majitelia bytov narobia pre budúcnos

nedozierne problémy, a to pri výskyte poruchy na odpa−
dových alebo vodovodných rozvodoch.
Jeden príklad z praxe. Pri vytápaní susedov pre prasknu−
té hlavné odpadové potrubie v spoji panela medzi pia−
tym a šiestym poschodím sa musela vybúra celá pevná
vykachlièkovaná stena. Keïe búracie práce sa nehradia
zo spoloèného fondu údrby a opráv, musel si ich uhra−
di vlastník sám. Okrem toho, e mu tým vznikla znaèná
škoda, nastali aj ve¾ké problémy pre správcu objektu pri
zabezpeèovaní operatívneho odstraòovania závanej
havárie. Odporúèam preto pri rekonštrukcii bytu neod−
straòova rozoberate¾né steny v jadre a nahradzova ich
za pevné murované. Aj rozoberate¾né steny sa dajú este−
ticky upravi a vykachlièkova. Ak si ich majitelia pone−
chajú, vyhnú sa tým v budúcnosti znaèným nepríjem−
nostiam.
Pavol Grieè
zástupca vlastníkov

O susedských vzahoch
Dostala som nieko¾ko podnetov na to, aby som napísala
do Lamaèana nieèo na tému susedských vzahov.
Samozrejme o tých na sídlisku, v panelákoch. Medzi
susedmi v rodinných domoch je to iné. Je tam dvor,
záhrada, plot, resp. aspoò lepšie izolujúce múry. Tam sa
vzah so susedmi ¾ahšie vytvorí. Ak nechceš s nimi niè ma,
nemusíš. Ale v paneláku chceš − nechceš, máš susedov
hneï za stenou, a to nie jedného, ale hneï dvoch alebo.
a štyroch, pod¾a polohy bytu. A to, èo byty odde¾uje, nie
je dvor, ale „riedky“ panel. A èo cezeò poèu − kto nezail,
neuverí. A keby len cez jedno poschodie ...
Udra dobré susedské vzahy v èiniaku nie je jednodu−
ché, ale zase ani nie nemoné. Sú domy, èi vchody, kde
ivot plynie pokojne a ¾udia v tomto smere ani moc o
sebe nevedia. Ale sú aj také, kde nevedia, èi budú v noci
spa a èo sa bude zase dia. Vraj suseda si nevyberieš.
Ale pozor! Pri kúpe bytu si treba dobre preveri, koho
budete ma za suseda, aby nebolo neskoro. Lebo to je u
potom nadlho.
Bezoh¾adné správanie sa ¾udí bývajúcich v jednom dome
môe ma mnoho podôb. úry do neskorej noci, hlasná
hudba, opilé vyrevovanie pri oslavách s otvorenými
oknami do ulice, hluèné rodinné noèné hádky, pri kto−
rých tuhne krv v ilách. Toto všetko rezonuje v paneláku,
a hlavne v noci, úplne inak ako v rodinných domoch.
Ohradi sa voèi takýmto susedským prejavom je normál−
ne a ak nepomôe dobré slovo neváhajme poiada o
pomoc aj ruku zákona. To nie je obmedzovanie slobody,
to je len poiadavka rovnakých podmienok ivota pre
kadého.
V posledných rokoch pribudol ešte ïalší fenomén, ktorý
môe „rozhasi“ dobré susedské vzahy, a to sú rekon−
štrukcie bytov. Mnoho bytov u vyaduje isté potrebné

opravy. Rozvinul sa tie nebývalo trh s bytmi a nový
majite¾ si upravuje byt na „svoj obraz“. Je však rozdiel, èi
sa stavebné úpravy robia v novostavbe, alebo v zabýva−
nom èiniaku. Èi si to robí niekto v byte „za pochodu“ a
snaí sa to maximálne urýchli, alebo majite¾a èas netla−
èí a prerábka trvá niekedy celé mesiace. V byte sú èasto
len majstri, ktorým nezáleí na tom, èo po nich zostáva
na schodoch, vo výahu, pred susedovými dverami, e sa
špina roznáša po celom dome. Kto to zail, vie o èom to
je. Nie je výnimoèné, e drastickým vàtaním do panelu sa
poškodí omietka v susednom byte, a pod. Hlavne starší
¾udia sú èasto bezradní a nik nepoèúva ich sanosti. Je
vecou celkom obyèajnej slušnosti, e kto robí hluèné, èi
ve¾mi špinavé práce v zabývanom dome, má o tom upo−
vedomi obyvate¾ov domu písomným oznamom, ako aj
priblinou dobou trvania prác. A je len samozrejmé, e
majite¾ prerábaného bytu je povinný zabezpeèi priebe−
né udriavanie èistoty v dome a zachovávanie pokoja v
noèných hodinách. Právo na noèný pokoj a dni odpoèin−
ku si treba smelo uplatòova a netrpie vàtanie a búcha−
nie v nede¾u. Ak by nepomohlo susedské napomenutie,
je vecou zástupcu vlastníkov, resp. správcu domu, aby
zjednal nápravu.
Hovorí sa, e dobrý sused je lepší ako najlepšia rodina.
Tá je obyèajne ïaleko, sused blízko. A nie je príjemnejšie,
ak vychádzame v dome spolu dobre, ak sa pozdravíme,
prehodíme milé slovko, ne sa obchádza a gáni na
seba? Ale o to sa treba denne prièiòova, nepríde to
samo od seba. Nemusíme si zrovna pada do náruèia, ale
pri vzájomnej oh¾aduplnosti a úcte je moné slušne a
¾udsky vychádza so všetkými susedmi v dome. Aj to je
vizitkou jeho obyvate¾ov.
Cecília Danišová

Od septembra bude náboenstvo na škole povinné
Nový predmet v škole
Od septembra 2004 budú sa prváci uèi o jeden povinne
volite¾ný predmet navyše. Týdenná dotácia hodín pre prvá−
kov sa teda zvýši buï o jednu hodinu náboenskej alebo
etickej výchovy pod¾a vo¾by rodièov. Táto zmena platí len
pre prvákov. Druháci, tretiaci a štvrtáci budú ma náboen−
skú výchovu ako nepovinný predmet.
Èo to prinesie v praxi? Prváci po štvrtej vyuèovacej hodine
majú ma tzv. psychohygienickú prestávku (majú ís na
obed a oddýchnu si). Po nej majú pokraèova piatou vyu−
èovacou hodinou. Všetci dobre vieme, ako sa cítime po dob−
rom obede, a to sme dospelí. Urèite po obedòajšej prestáv−
ke hodina nemá taký efekt, ako by mala pred prestávkou,
nech je to akáko¾vek vyuèovacia hodina. Takúto tortúru by
mali zvládnu 3 krát v týdni. A aké sú s tým organizaèné
problémy, si nezainteresovaný ani nevie predstavi. Naskytá

sa otázka aké náboenstvo budú rodièia iada vyuèova.
Kadá z 15 cirkví, s ktorou ministerstvo školstva podpísalo
zmluvu, môe iada o vyuèovanie svojho náboenstva na
škole.
Ako škola sme robili pri zápise prieskum na vyuèovanie
náboenskej výchovy ako nepovinný predmet.
Predpokladáme, e tí, èo sa neprihlásili na náboenstvo
budú chodi na etickú výchovu. Pedagógovia nie sú vyškole−
ní na vyuèovanie etickej výchovy i keï uèebné osnovy sú
schválené a nie sú nároèné. Metodicko−pedagogické cen−
trum zaèína pripravova pedagógov na vyuèovanie etickej
výchovy. Naša škola nemá odborníka na tento predmet na I.
stupni. Zatia¾ prvákov budú etickú výchovu uèi pani uèite¾−
ky triedne. Èi bola táto zmena uitoèná prinesie budúcnos.
Alena Petáková, riadite¾ka školy

Správca farnosti: Na náboenstvo môu prís aj nepokrstené deti
Od septembra sa našej škole od prvého roèníka zaène kostole, pod¾a poèasia.
vyuèova náboenstvo ako povinne volite¾ný predmet. Budú rodièia plati za uèebnice? Ko¾ko?
V súvislosti s tým sme poiadali správcu farnosti V 1. roèníku a na 2.stupni nie, pretoe tam je nábo−
Branislava Èanigu o rozhovor.
enská výchova povinne volite¾ná, ale v 2., 3., a 4. roè−
Viete ko¾ko prvákov budete uèi v septembri?
níku áno. Cena za uèebnicu sa pohybuje od 45 do 65
Pod¾a informácie, ktorú mám od pani riadite¾ky, sa do korún, plus pracovný zošit.
1. roèníka prihlásilo 40 iakov, z toho na náboenskú Ešte môu rodièia zmeni svoje rozhodnutie a pre−
výchovu 17 iakov. Zaèiatkom septembra by mali tieto hlási diea z etiky na náboenstvo, alebo naopak?
poèty presnejšie.
Rodièia mali do polovice júna nahlási, èi bude ich diea
Èo bude náplòou náboenstva?
chodi na náboenstvo alebo etiku. Ešte v prvom sep−
Predovšetkým náboenstvo – to znamená vytváranie si tembrovom týdni to môu zmeni, potom u nie. Túto
vzahu k blízkemu a zároveò tajuplnému Bohu. Deti sa zmenu musí nahlási rodiè, nie diea.
budú uèi základné pravdy o Bohu, primerane ich veku Vezmete na hodinu aj deti, ktoré neboli na prijíma−
a chápaniu. Najmä u prváèikov, keïe sa len uèia èíta ní, prípadne nie sú ani pokrstené?
a písa, znaènú èas hodiny zaberie èi u oboznamova− Keïe prvé sv. prijímanie býva zvyèajne v 3. roèníku je
nie sa s biblickými príbehmi, kreslenie (prvácka uèebni− úplne zrejmé, e môeme prija aj tieto deti. Dokonca
ca je týmto smerom motivovaná), jednoduché piesne a aj tie, ktoré nie sú pokrstené, alebo sa hlásia k inej
hry s duchovným námetom, základné modlitbièky a viere, môu navštevova náboenstvo. Musíme ma k
niektoré elementárne zásady katolíckej morálky. Najmä tomu písomný súhlas rodièov. V tomto prípade nemá−
tie, ktoré vyplývajú z príkazu lásky k Bohu a blínemu. me v úmysle prepašova ich do našej viery. Dôleité je,
Vyuèovanie bude prebieha v škole?
aby mali aspoò pozitívny vzah k tomuto predmetu,
Predovšetkým v škole, niektoré hodiny strávime aj vo aby ich pohnútkou nebolo len to, e chcú by na hodi−
farskom pastoraènom centre, na farskom dvore alebo v ne s kamarátmi.
(red)

Do hornej škôlky kedysi chodilo a 150 detí
V rámci tohtoroèných osláv Dòa detí sme sa tešili zo zno−
vuotvorenia areálu bývalej hornej škôlky. Po 13 rokoch

Heyrovského. V tom období neboli problémy s financo−
vaním. Bol dostatok uèiteliek, hraèiek pre deti, èistiacich
prostriedkov. Poplatky za pobyt v škôlke i za
stravu boli primerané. Chutné jedlá pripra−
vovala kuchárka Hela Karabová, o èistotu sa
starala školníèka Jolana Chalányiová. Interiér
škôlky bol tie na slušnej úrovni.
V areáli pred hornou škôlkou deti vyuívali
kolotoè, dvojsedadlové húpaèky, ve¾ké spr−
chovacie koleso, dve pieskoviská s preliez−
kou. Všade okolo bolo plno zelene, bohaté
kríèky, rue, zlatý dáï. S postupným ubúda−
ním poètu detí došlo a k dvojtriedke. Neskôr
pribudla skupina zaostalých detí. Táto škôlka
bola vybraná a pokusne prevádzkovaná ako
integrovaná. Èasom kompetentní rozhodli,
e na sídlisku v Lamaèi staèí jedna a tak v
roku 1991 bola horná škôlka zatvorená.
Zaostalé deti prešli do Ústavu K. Matulaya v
pred 20 rokmi Dúbravke.
Budovu škôlky zrekonštruovali a zmenili na
nevyuitého a chátrajúceho priestoru skrsla výborná ubytovòu. A areál pred škôlkou len chátral a chátral.
myšlienka. Pod gestorstvom miestneho úradu bolo toto Klobúk dolu pred všetkými tými, ktorí dokázali z tohto
územie revitalizované a vznikla sympatická OÁZA oddy− priestoru vytvori opä kultúrnu oázu oddychu.
chu. Pozerajúc sa na šantiace deti na preliez−
kach, èi kolotoèi si uvedomujeme, e to sú u a dnes...
naše vnúèatá. Ich terajšie mamièky a otec−
kov, èie naše deti sme pred viac ako 20
rokmi kadé ráno vodili do tejto škôlky a
popoludní si ich brávali zase domov.
V Lamaèi na sídlisku boli vtedy dve materské
školy. Dolná na Heyrovského ul. zaèala pre−
vádzku u v septembri 1976. Naproti nej, v
dnešnej budove miestneho úradu, boli det−
ské jasle. Silné roèníky s ve¾kým poètom detí
spôsobili, e v januári 1977 bola otvorená aj
horná škôlka na vtedajšom námestí Wilhelma
Piecka. Navštevovalo ju 130 a 150 detí,
take musela by zriadená štvortriedka a
neskôr a pätriedka. Od zaèiatku tu bola ria−
dite¾kou Helena Vernerová. Skupinu uèite−
liek, ktoré sa o deti starali, tvorili Viera Šebes−
tová, Anna Gubalová, Helena Votavová, ¼ubi−
ca Gunišová, Mária Buchlíková, Hana Šáriová, Ruena Ïakujem pani Vierke Šebestovej, ktorá mi pomohla
Szenková, Vilma Turnerová, Marta Jambrichová. zalovi v pamäti a zaspomína si.
Niektoré z nich uèili ešte donedávna v škôlke na
Peter Malík

Novinky z mesta
a iných mestských èastí
Grafity v podchode na Patrónke u nie sú!
Tí, ktorí cestujú do Lamaèa cez Patrónku si asi všimli, e
zo stien v podchode zmizli nasprejované nápisy a obráz−
ky − grafity. Ich vyèistenie zabezpeèil magistrát
Bratislavy. Podchod na Patrónke bol jeden z najzneèiste−
nejších v meste. Pod¾a tlaèového oddelenia magistrátu
práce za 350 tisíc korún si mesto objednalo u súkromnej
firmy. Tá okrem toho, e steny vyèistila, pouila špeciál−
ny náter, ktorý v budúcnosti zabezpeèí ¾ahké odstraòo−
vanie neiaducich nápisov. Špeciálny náter umoní likvi−
dova nielen nápisy, ktoré sú nanášané sprejmi, ale
napríklad aj fixkami. Firma takýmto spôsobom oèistila
budovu nášho parlamentu, Bratislavský hrad, Mohylu
M. R. Štefánika a ïalšie.
Môete pripomienkova územný plán
Bratislavy
Po štyroch rokoch prác zaèínajú architekti mesta s
poslednou fázou spracovania územného plánu
Bratislavy. Do decembra bude prebieha štvormesaèné
prerokovanie návrhu územného plánu. Poèas tohto
obdobia môu obèania aj firmy podáva písomné pripo−
mienky a stanoviská. Územný plán urèuje, v ktorých
lokalitách a ako sa bude mesto vyvíja budúcich 30
rokov. Definuje napríklad, kde bude v Bratislave priemy−
selná zóna, rodinná zástavba, kde zostane zeleò.
Samozrejme týka sa aj Lamaèa. Územný plán je pre
mestské èasti záväzný. S návrhom nového územného
plánu sa môe verejnos zoznámi v priestoroch na prí−
zemí Primaciálneho paláca. Znenie návrhu je tie k dis−
pozícii na internetovej stránke mesta www.bratislava.sk.
Tlaèové oddelenie magistrátu informovalo, e v priebe−
hu októbra a novembra zvolá magistrát verejné zhro−
madenie. Presný termín mesto oznámi. Pripomienky je
potrebné adresova písomnou formou na magistrátne
oddelenie územného rozvoja. Po vyhodnotení pripo−
mienkovania bude návrh územného plánu predloený
na schválenie mestskému zastupite¾stvu. Bratislava by
tak mala ma nový územný plán u v priebehu budúce−
ho roku.
Návrh územného plánu je vystavený v Primaciálnom
paláci, v miestnosti è. 18 a 19 na prízemí, denne poèas
pracovnej doby, t. j. v pondelok od 8 − 17 h, utorok −
štvrtok od 8 − 16 h a v piatok od 8 − 15 h. Návrh je tie
moné prezrie na internetovej stránke hlavného mesta
www.bratislava.sk
Pripomienky podávajte v termíne do 10.12.2004
písomnou formou na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie územného rozvoja mesta
Primaciálne nám. 1, P. O. BOX 192
814 99 Bratislava 1
alebo na e−mail: orm@bratislava.sk
Na stanoviská podané po uvedenom termíne
nebude prihliadané!
Informácie o stái vo Francúzsku nájdu
záujemcovia na internete
Hlavné mesto v spolupráci s Ve¾vyslanectvom
Francúzskej republiky na Slovensku zverejnilo kontakt
na 10 tisíc študijných a pracovných stáí. Cie¾om tejto
akcie je ponúknu 10 tisícom mladých Európanov vo
veku od 18 do 25 rokov monos absolvova študijný,
resp. pracovný pobyt v rozšírenej Európe a u¾ahèi prí−
stup k informáciám o študijných stáach vo Francúzsku.
Informácie nájdete vo francúzštine, angliètine, nemèine,
španielèine a holandèine na
http://www.10000stages.com
Petralka pokraèuje v boji o Matadorku
Petralka bojuje o kúpalisko a športoviská Matador. V
apríli tieto pozemky od Matadorky kúpila súkromná
firma. Tá tu chce postavi polyfunkèné budovy, èo je v
súlade s územným plánom. Predaj pozemkov pod dvomi
futbalovými ihriskami, dvomi volejbalovými, piatimi
tenisovými kurtami a kúpaliskom zaskoèil starostu
Vladimíra Bajana aj miestny športový klub Iskra
Petralka, ktorý mal areál v prenájme. Matadorka toti
najprv pozemky núkala športovému klubu, na navrhova−
né stretnutie zástupcovia firmy neprišli. Petralskí pos−
lanci urobili ïalší krok, schválili zmenu územného plánu
pre tento areál. Pod¾a nej by pozemky mali slúi na
šport a rekreáciu. Táto zmena bude plati len vtedy, ak
ju odsúhlasia mestskí poslanci. Kedy o tom budú roko−
va sa dnes ešte nevie.
(pokraèovanie na 6. strane)

(Novinky z mesta a MÈ − pokraèovanie)
Nové Mesto chce historickú budovu
na reprezentaèné úèely
Schôdza verite¾ov schválila podmienky predaja budovy
prvej konskej eleznice na kriovatke Legionárska −
Krína. Ide o unikátnu historickú pamiatku z roku 1846,
kedy zaèala slúi ako stanica konskej eleznice. Budova
je dnes opustená. Znalecký posudok hovorí, e má hod−
notu 24 miliónov korún.
Budova patrila spoloènosti Hydrostav, ktorá je dnes v
konkurze. Jej nehnute¾ný majetok prešiel pod správcu
konkurznej podstaty. Záujemcov o kúpu je viacero, nie−
ktorí by chceli budovu vyuíva na podnikate¾ské úèely.
Pretoe ide o kultúrnu pamiatku, predkupné právo by
mohol uplatni štát cez ministerstvo kultúry. Záujem má
aj mestská èas Nové Mesto. Chcela by ju pouíva na
reprezentaèné úèely, aj ako sobášnu sieò.
Sochu Andreja Bagara previezli z centra
mesta do Dúbravky
Staromestské miestne zastupite¾stvo u dávnejšie roz−
hodlo o odstránení sochy Andreja Bagara z
Hviezdoslavovho námestia. Na základe dohody medzi
starostami Starého mesta a Dúbravky bol pamätník
pozostávajúci z dvoch
bronzových odliatkov
prevezený do Dúbravky.
Ako sme spomínali v
minulom èísle, vzh¾adom
na ve¾kos pomníka sa
napokon upustilo od
pôvodného zámeru pos−
tavi ho na zaèiatku
Bagarovej ul. pri budove
VÚB a socha bola napo−
kon osadená v v Parku
druby neïaleko spomí−
nanej ulice.
Reštaurátori A. Baník a L.
Chamuti, v podstavci
vyše tonovej postavy
FOTO A TEXT ¼UBO NAVRÁTIL
museli najprv do bronzu
vyreza sondu, aby zistili, ako bola socha ukotvená. V
Dúbravke potom vybetónovali vyše meter hlboké zákla−
dy s miestom pre stredový tàò, ktorý zaruèuje stabilitu
sochy. Prevoz sa uskutoènil pomocou nákladiaku s
mechanickou rukou. „Samozrejme, sochu sme museli
zdvihnú a previez tak, aby nedošlo k jej poškodeniu,
pretoe bronz je na niektorých miestach hrubý iba pä
milimetrov,“ hovorí A. Baník, ktorý celý prevoz zabezpe−
èoval.
Socha A. Bagara bola odliata v roku 1986 a jej autorom
je akademický sochár F. Bollo. Autorom bronzového
pamätného objektu s nápisom a celkového riešenia
súsošia je prof. arch. D. Kuzma.
„Myslím, e súsošie sa dostalo na dôstojné miesto. Ak sa
poslanecký návrh na revitalizáciu celého parku uskutoè−
ní, súsošie by mohlo by jeho novou dominantou,“
povedal starosta Dúbravky Peter Polák na margo osade−
nia sochy.

Kino v jeseni zaèína Gibsonovým Utrpením Krista
Passion of the Christ / Utrpenie Krista
Réia: Mel Gibson, Hrajú: James Caviezel, Monica Bellucci,
Rosalinda Calentano, Sergio Rubin, Maia Morgenstern
Ani o jednom filme sa pred premiérou v kinách nerozprú−
dilo to¾ko diskusií ako o Gibsonom filme Utrpenie Krista.
Scenár k filmu o posledných hodinách ivota Jeiša Krista
poièaný americkej idovskej obci vzbudil kritiku ešte pred
natáèaním. Tvrdili o òom, e je antisemitský. Najproble−

matickejším miestom vo filme bola scéna, v ktorej sa
idovský kòaz po ukriovaní Krista obracia na prítomných
so slovami: "Jeho krv bude na nás a našich deoch.“ Gibson
musel vysvet¾ova, e tu nešlo o vyslovenie akéhosi roz−
sudku ani o odpoveï na otázku −
kto zabil Jeiša. "Snímka Utrpenie
Krista má inšpirova, nie uráa,“
vytrvalo opakoval. Gibson nakoniec
urobil jeden ústupok − scénu so
spomenutou kontroverznou vetou
vystrihol.
Všetci poprední predstavitelia cir−
kvi, ktorí film v premiére videli,
skonštatovali, e film nie je antise−
mitský, ale e pravdivo zobrazuje
Kristovu kalvársku drámu. Pápe
Ján Pavol II bol ním vraj dojatý. Na
margo dôveryhodnosti vyhlásil: "Je to tak, ako to bolo.“
K filmu vydali spoloèné stanovisko aj Evanjelická cirkev v
Nemecku, Konferencia biskupov rímskokatolíckej cirkvi v
Nemecku a Ústredný zväz idovských náboenských spo−
loèností v Nemecku. Pod¾a ich vyjadrení chýba filmu teolo−
gická håbka a dopúša sa nebezpeènej redukcie biblického
The Day After Tomorrow / Deò po tom
áner: Katastrofická dráma, Hrajú: Dennis Quaid, Jake
Gyllenhaal, Ian Holm, Emmy Rossumová, Sela Wardová,
Réia: Roland Emmerich, Scenár: Roland Emmerich,
Jeffrey Nachmanoff, Kamera: Ueli Steiger, Hudba: Harold
Kloser
Paleoklimatológ Adrian Hall sa snaí varova štát pred
sériou katastrofických udalostí, spôsobených globálnym

Napísali ste nám
Revízori v autobusoch sú len pre slušných ¾udí?
Na Patrónke som nastúpil do autobusu našej dobrej
63 – ky strednými dverami. So mnou nastúpila aj
štvorèlenná partia. Boli to vyberaèi kontajnerov so
zapáchajúcimi èiernymi igelitkami. Správali sa hluène
a bezstarostne. Chlapi boli zarastení šesdòovým str−
niskom. Na prvý poh¾ad budili rešpekt, nechcel by
som sa s nimi vies v jednom výahu.
Náš autobus medzièasom prišiel na ïalšiu zastávku,
pred obchodný dom. Po odchode zo zastávky nastal
v autobuse èudný ruch a nervozita. Nastúpili toti
dvaja revízori. Jeden bol statný a vysoký, druhý, niší
sa tváril prísne a dôleito. Mòa kontroloval ten stat−
nejší. Keï prišiel k spomínanej partii zaèal sa tvári
rozpaèite. Pýtal od nich cestovné lístky. Tí si ho však
vôbec nevšímali. Jeden z nich ho spomedzi zuby
poslal do ....Revízor, ako keby nepoèul, sa pobral
ïalej kontrolova ostatných. V druhej polovici auto−
busu ten menší revízor objavil svoju obe, peknú
mladú sleènu. Nemala platnú elektrièenku. Tvrdila, e
na to úplne zabudla a snaila sa ho prehovori, vraj si
preukaz hneï obnoví. Medzitým sme dorazili k
Pantlovi. Na zastávke vystúpila sleèna s revízormi,
ktorí ju u teraz „tatrovali“ dvaja. Zatia¾ si to skupina
s èiernymi igelitkami namierila rovno k Pantlovi, aby
sa posilnila. Nám kontrolovaným cestujúcim z toho
vyplýva, e revízori sa nedria Švejkovho hesla „dis−
ciplína holt musí bejt“.
Pavol Grieè

oteplovaním. V New Yorku nastane doba ¾adová a ostatné
mestá postihujú hurikány, tornáda, zemetrasenia, krupo−

posolstva. Literárny kritik Helmut Karasek tvrdil, e film je
gýèom a pouíva obrazy, ktoré sú v modernom umení a v
teológii u dávno prekonané. Predseda Rady Evanjelickej
cirkvi v Nemecku, biskup Huber povedal, e Gibsonov film je
síce úasný a obsahuje pôsobivé scény. Ale zároveò to je
násilnícky film s neznesite¾nou dávkou brutality. Závereèné
scény ukriovania sú toti zobrazené príliš verne, divák jasne
poèuje praskanie kostí, keï ho vojaci priväzovali na krí.
Polemiky okolo filmu ešte viac vyvolali záujem divákov. V
Bratislave mal premiéru na Ve¾ký piatok a u divákov mal
úspech.
Vo filme si zahral aj Gibson. Film Utrpenie Krista sa
nakrúcal od novembra 2002 do januára 2003. Väèšinu z
25 miliónov, ktoré nakrúcanie pohltilo, hradil Mel Gibson
z vlastného vrecka. Pracovalo sa v Taliansku. V mesteèku
Matera v junom Taliansku vznikli scény ukriovania.
Takmer celý filmový štáb pochádzal z Talianska. Z
Hollywoodu Gibson dotiahol len maskérsky tím. Pri obsa−
dzovaní postáv siahol po zahranièných, väèšinou rumun−
ských hercoch. Máriu Magdalénu stvárnila známa talian−
ska sexbomba Monica Belluciová. Na okamih sa vo filme
mihol aj samotný reisér. Zahral si mua, ktorý pribíja
Jeiša na krí. Všetky postavy vo filme hovoria jazykmi,
ktoré boli v èase Kristovho ivota bené. idia aramejèi−
nou, ostatní latinèinou. Pôvodne chcel Gibson necha film
bez anglických titulkov, aby sa vraj diváci sústredili na vizu−

álnu stránku. No nakoniec uznal, e by to mohlo výrazne
ubra na návštevnosti. Za zmienku stojí, e Amerièania
zaradili film do umuèenia.
(red)
Umuèenie Krista v kine Lamaè 5.9.2004.
bitie, nárazové vlny a záplavy. Adrianov syn Sam je práve v
New Yorku a jeho otec sa vydáva proti prúdu ¾udí, ktorí z
New Yorku odchádzajú.
Deò po tom sa premietal v 102 iných krajinách, kde od
piatku do nedele zarobil dohromady 155 miliónov, èo je
najvyšší medzinárodný zárobok pre film, ktorý nie je

pokraèovaním. Pre Rolanda Emmericha je víkendový záro−
bok 70 miliónov najlepší po jeho filme Deò nezávislosti,
ktorý v roku 1996 zarobil 50,2 miliónov dolárov.
(red)
Ïeò po tom v kine Lamaè 18.9.2004.

Na výstavu naivného umenia tento rok loïou
82 umelcov z 20 krajín s viac ako
400 dielami z 26 múzeí, galérií a
súkromných zbierok – toto všetko
ponúka 7. Trienále insitného ume−
nia. Na výstave dostávajú priestor
umelci, ktorí ku
svojmu umelec−
kému prejavu pri−
stupujú bez
výtvarného vzde−
lania, nezávisle
bez komunikácie
s profesionálnym
umeleckým dia−
ním. Niektorí
umelci spodobujú záitky, spomienky
alebo zachytávajú poetické premeny prí−
rodných scenérií, iní vychádzajú zo snov a
dostávajú sa a na hranicu abstrakcie.
Výstava je rozdelená do troch galérií – do priestorov SNG
v dvorane ministerstva kultúry na Námestí SNP, do Galérie
insitného umenia v Pezinku a Galérie umenia v Inchebe na
Viedenskej ceste. Fanúšikov o insitné umenie alebo len

zvedavcov kadú nede¾u preváa zo Starého Mesta do
galérie v Inchebe loï Moskva. Zraz býva vdy o 14.45 na
nástupišti lode Moskva pri hoteli Gracia.
Táto svetová prezentácia láka aj na dve monografické
výstavy dvoch laureátov Grand Prix Insita 2000 – 2001 srb−
ského sochára,
expresívneho monu−
mentalistu Milana
Stanislavljevica a
Kiymet Benitu Bock,
tureckú umelkyòu
ijúcu v Nemecku.
Súèasou projektu
Insita 2004 je aj
súaná prehliadka
súèasných autorov z
oblasti naivného
umenia, art brut a
outsiderskej tvorby.
Jednému z 34 súaiacich prisúdi porota Grand Prix Insita
2004. Víaz sa predstaví monografickou výstavou na trie−
nále v roku 2007. Výstava konèí 3. októbra.
(red)

Futbalisti Lamaèa získali sebavedomie
Po solídnych výkonoch na jeseò a získaní pohára víaz−
stvom na Zimnom turnaji BFZ, pokraèovali futbalisti FK
Lamaè v pozitívnom trende aj v jarnej èasti III. ligy.
Dosiahli 9 víazstiev, 2 remízy a 4 prehry. Skonèili na
peknom 4. mieste s celkovým ziskom 56 bodov a skóre
52 : 28. Najlepšie štyri mustvá sa jasne odlíšili od
ostatných. Bronzová prieèka unikla Lamaèanom o
povestný krôèik. Slušný bol priemer 1,73 gólov na
zápas, aj v poète obdraných gólov boli medzi
najlepšími. Jediným slabším miestom zostal bran−
kársky post.
Gabriel Bartošek so 14 gólmi sa stal druhým naj−
úspešnejším strelcom celej súae. Pritom do
mustva sa zapojil a v 11. kole jesene po dolie−
èení zranenia. Dosiahol strelecký rekord v jed−
nom zápase. Pezinku nastrie¾al 4 góly a na ïalšie
dva ešte prihral. „Celkovú úroveò III. ligy hodno−
tím kladne po futbalovej i spoloèenskej stránke.
Niektoré zápasy spåòali kritériá II. ligy. Zemiaková
medaila je síce nepopulárna, ale chlapci bojovali
o 3. miesto a do posledného hvizdu. Najlepšie
zápasy odohrali s V. Levármi, Lábom, Jarovcami,
Pezinkom, Interom B a Slovanom B. Dobrá kondièná prí−
prava z jesene sa zuitkovala aj na jar," zhodnotil uply−
nulú sezónu tréner Jozef Obert.
Lamaèania získali v uplynulej sezóne aj Pohár slušnosti. B
mustvo Lamaèa v V. lige, starší dorast v III. lige a star−
ší iaci dosiahli pekné 6. miesta. Trpezlivos pri práci s
najmladšími prinesie ovocie o jeden, dva roky. „Oporami
A mustva po celú sezónu boli hráèi Denko, Kaprálik,

Ferenèík, Lipiak, Pavlák, Bartošek, Pšenko a Ondruš.
Najlepšími strelcami sa stali Bartošek a Pšenko. Pod¾a
moností som B mustvo vhodne dopåòal aj hráèmi z
Áèka. Èasto som absolvoval a 3 tréningy za sebou, od
iakov cez dorast a po seniorov. Samozrejme za pomo−

ci ïalších trénerov a asistentov v Lamaèi," pochválil a
komentoval tréner Obert. Po kvalitnom výkone v posled−
nom zápase so Slovanom B, verných fanúšikov Lamaèa
odmenilo vedenie FK Lamaè so svojimi sponzormi èer−
stvým gulášom a dobrým, chladeným pivom.
Ïalší, vynikajúci úspech dosiahli futbalisti Lamaèa v súa−
i o jarný Pohár BFZ. V jeho u 11 − roènej histórii, získa−
li prvýkrát do klubovej vitríny tento Pohár. Lamaè vyhral

U aj v materskej škole máme výtvarníkov
V minulom školskom roku sa deti Materskej školy na
Heyrovského zapojili do viacerých záujmových krúkov.
Jedným z najúspešnejších bol výtvarný krúok.
Navštevovalo ho 18 detí vo
veku od 4 do 6 rokov. Úcty−
hodný poèet detí, prièom
pomer dievèat a chlapcov
bol vyváený. Krúok viedla
uèite¾ka Zuzana Ilavská z
umeleckej školy. A e to s
malými škôlkármi vie, som
videl na vlastné oèi. Poèas
celého roka bola èinnos detí
zameraná na rozoznávanie
základných farieb a na pod−
poru vývoja detskej fantázie
a predstavivosti pri ma¾ova−
ní. V neposlednom rade si škôlkári zvykali na poriadok s
maliarskymi potrebami. Ako správne narába s výkresmi,
farbami, štetcami, ako ich pouíva, ale aj èisti a uklada
na správne miesto. Deti ma¾ovali farebnú dúhu, zvierat−

Pomôte vylepši Lamaèana

ká, princezné, slnieèko, domèek so záhradkou. So svo−
jimi umeleckými dielkami sa smelo pochválili. Naviac mi
pritom aj zaspievali. Niektorí z nich sa u teraz javia ako
nádejní malí umelci. „Práca
so škôlkármi je nároènejšia
ako so iakmi na základnej
škole. Treba viacej trpezlivos−
ti. Ale títo malí sú vytrvalejší,
srdeèní a najmä úprimne za
všetko vïaèní. Pracova s
nimi je ozajstným pôitkom,"
zverila sa mladá uèite¾ka.
Deti, navštevujúce výtvarný
krúok v materskej škole sú
vlastne prípravkou pre
výtvarný ateliér, fungujúci u
rok na základnej škole. Tí,
ktorí sa stanú od septembra prváèikmi, majú monos
plynule pokraèova v umeleckej èinnosti na škole.
Peter Malík

Èriepky z histórie Lamaèa
Dobrá gazdiná sa poznala
Na poèes svojich patrónov sa kadoroène slávia hody.
Lamaè hoduje vlastne dvakrát − v júli po svätej Margite
sú to malé hody a v septembri Rozálske hody. Deò
malých hodov mal presné pravidlá. Bol svätený vdy v
nede¾u po dni menín sv. Margity. Hody na sv. Margitu
mali svoju charakteristiku aj v zaèatí atvy. Zvykom bolo,
e ráno, keï sa atva zaèínala,
gazda naklepal kosu, zobral
krajec chleba a šiel do po¾a.
Pred prvým zakosením preeh−
nal kosu a zahryzol do chleba, z
ktorého postupne odjedli všetci
kosci a odpili si z f¾ašky. eny sa
pomodlili a zaèala sa atva. Prvý
snop sa venoval na veniec z kla−
sov a nechal sa v kostole posvä−
ti. Tento zvyk sa pomaly po 2.
sv. vojne s príchodom mechani−
zácie vymizol. Hody na Margitu
sa vyznaèovali triezvosou. Bol
vrchol atvy a bolo treba rýchlo
pozbiera úrodu. Èasu na
zvlášne zábavy nebolo. Obraz
sv. Margity je v erbe Lamaèa, èo
hovorí o význaènom postavení
tejto tradície. Za zmienku stojí
aj zopár ïalších zaujímavostí o patrónke Lamaèa. Bola
prvou predstavenou enskej rehole svätého srdca
Jeišovho. Ona prvá nakreslila obraz Jeiša, (na snímke)
zo srdca ktorého vyarujú lúèe lásky k ¾udstvu a snahy o
jej nastolenie medzi ¾uïmi. Ale na túto krásnu víziu je i
2000 rokov málo, ako nás o tom presviedèa ivot.
Väèšie hody sa slávili v septembri siedmeho na deò sv.

4 zápasy a v jednom po remíze postúpil na jedenástky.
Súperom nastrie¾ali a 18 gólov a dostali len 3.
Najlepšími strelcami v Pohári boli Juraj Gálik s 5 a Gabriel
Bartošek s 3 gólmi. Líder a víaz III. ligy Svätý Jur túil po
„double“. Lamaè mu však v pohárovom finále rovnakým
výsledkom 3 : 2 oplatil prehru z ligovej súae.
Finále v Dunajskej Lunej malo všetkých „5 P“.
Úrodu gólov, pekný a napínavý futbal, 2 poku−
tové kopy i dvoch
vylúèených hráèov.
„Bratislavský pohár zvládli perfektne organizá−
tori z úrovne BFZ, ale aj v Dunajskej Lunej.
Výbornú atmosféru pri kvalitnom futbale vylep−
šila hudba, maoretky i poèetní diváci. Vïaka za
predvedený výkon obom finalistom, so šastnej−
ším koncom pre Lamaè. Pre nás je odmenou
priamy postup do 1. kola Slovenského pohára.
V Lamaèi sa môu diváci teši na súpera z II.
ligy“ s potešením komentoval tréner mustva.
Stabilný pilier obrany, František Kaprálik, opti−
misticky dodal : „Mustvo je konsolidované. Po
dobrých výsledkoch v III. lige i v Pohároch
máme všetci rados z hry. Získali sme sebavedo−
mie, ktoré chceme vyui u v budúcom roèníku súae.
Ak sa podarí udra mustvo pohromade, môeme bojo−
va aj o èelo tabu¾ky“. Zastihla nás aj jedna neradostná
správa. Z Lamaèa odchádza tréner Jozef Obert , ktorý sa
spolu s hráèmi podstatnou mierou zaslúil o dobré
výsledky futbalistov v uplynulej sezóne. Takúto futbalo−
vú i trénerskú osobnos nebude ¾ahké nahradi.
Peter Malík

Milí èitatelia, aj formou ankety by sme vás chceli popro−
si o rady, ako vylepši èasopis Lamaèan. Pod týmto tex−
tom nájdete anketové otázky, vaše odpovede na ne nám
pomôu urobi si obraz o tom, èi sa vám Lamaèan páèi,
a èo by ste na òom vylepšili. Troch anketárov odmení−
me. Vylosujú ich zástupcovia mestskej èasti na najbli−
šom verejnom stretnutí. Po vyplnení anketového lístka,
staèí lístok vystrihnú z èasopisu, vloi do obálky a vho−
di do schránky pri miestnom úrade na Heyrovského
ulici. Okrem schránky pri úrade, môete vyplnenú anke−
tu necha v ktoromko¾vek stánku Poštovej a novinovej
sluby. V stánkoch budú umiestnené špeciálne krabice
na zber anketových lístkov. Moete odpoveda aj elek−
tronicky, anketu nájdete na www.lamac.sk. Výsledky
ankety zverejníme.
Redakèná rada vám ïakuje za pomoc.

vaša anketa
Pohlavie:

 mu

 ena

Vek do:  20 r.  40 r.  50 r.  viac rokov
pod¾a hodových koláèov
Rozálie. Nazývali sa aj Rozálskymi hodami. Ich oprávne−
nie bolo na základe zasvätenia kaplnky svätej Rozálie v
dávnych dobách.
Na hody sa u od stredy piekli "nohi" − makové, syrové,
lekvárové a orechové. Boli z kysnutého cesta a ¾ahuèké
ako pierko. Pod¾a nich sa poznala dobrá gazdiná. Na
hody sa patrilo pozva rodinu, priate¾ov a "cezpo−
lnú návštevu". Pýchou gazdiniek boli peèené mäsá
a smaené kurence. Podával sa aj pletenec a v lep−
ších rodinách bábovka − kugla s "naozajstnú
kávu". Nemali chýba "šnicle se šalátem".
V 20. storoèí prišli do módy malé pocheraje / sko−
molené z nemeckého jaz. Butter Taig − maslové
cesto / a torty v bohatých gazdovstvách. Chválou
gazdu boli nápoje. Podávala sa pálenka na tráve−
nie. Zväèša bola pálená doma, neraz aj zo zaká−
zaného pálenia uchráneného pred financami,
okrem nej domáce víno. Deti dostali sladké mali−
novky z domácich sirupov. Veèer sa konala zába−
va, na ktorej stárek − richtár mládencov − vyberal
vstupné. Najmenej platili staré eny, najviac mlá−
denci, menej dievky. Ak mládenec zaplatil za diev−
èinu, u ho babky aj oenili a dievka patrila pod
èepiec, "lebo za òu u aj placiv". Tu sa dohovárali
stretnutia, pri ktorých sa prebrala politika, vzahy,
obchody a tak trošku aj klebietky. Nu , èo povie−
te! Zasa to¾ko sa toho za tie storoèia okrem techniky a
nezmenilo. Siedmeho septembra budeme oslavova
"Rozálske hody ". Tie minuloroèné boli honosné. Ale to
bol len vonkajší rozmer. Ten hlavný význam bol v tom, e
sa tu nieèo dialo, èo trochu opä spojilo viacerých
Lamaèanov.
Gabriela Škorvanková, historièka

Lamaèana èítam:  pravidelne  obèas
 iba, ak mi ho odporuèí iná osoba  nikdy
Obsah Lamaèana hodnotím ako:  zaujímavý
 pouèný  priemerný  nudný  neatraktívny
Moja ob¾úbená rubrika:

Moja neob¾úbená rubrika:

Aké témy chýbajú v Lamaèanovi:

Èo by som sa súèasnom Lamaèanovi vylepšil:
(napr. grafiku, fotografie, v obsahoch textov, atï.)

Spätnú adresu vyplní iba ten, kto sa chce dosta do re−
bovania o ceny. Uvedenie adresy nie je súèasou ankety.
Meno a priezvisko:
Adresa:

Tip na vo¾ný èas
Zúriví demóni v Aréne. Do divadla Aréna na
Viedenskej ceste zavíta jedna z najúspešnejších
súèasných taneèných skupín − The Parsons Dance
Company z New Yorku. Ich predstavenia sú plné sve−
telných efektov a taneèných výkonov umelcov, ktorí
doslova lietajú na pódiu. Laici ale aj odborníci hod−
notia predstavenia ve¾mi vysoko. Umenie taneèníkov

nespoèíva iba v tom, e tancujú rýchlo a zúrivo ako
démoni, vysoko vo vzduchu, vyuívajúc priestor po
celom pódiu...V rámci celosvetového turné sa v
Aréne taneèná skupina našim divákom predstaví v
dvoch termínoch 18. a 19. septembra.
The Parsons Dance Company vznikli v roku 1987.
Odvtedy absolvovali viac ako 1500 predstavení na 6
kontinentoch. Poèet taneèných programov v ich
repertoári dosiahol u èíslo 70. Zakladate¾om a
umeleckým riadite¾om súboru, ktorý tvorí devä stá−
lych taneèníkov je David Parson, nosite¾ ceny Dance
Magazine Award 2000 a American Choreography
Award 2001.
(www.kultura.sk)

Naši septembroví jubilanti
Krásne ivotné jubileum oslávia Lamaèania:
Rákocziová Bernardína − 98 rokov, Voštinár
Jozef − 95 rokov, Hlubíková Mária − 94
rokov, Kernová Zuzana, Zacharidesová
Mária − 90 rokov, Urbanièová Mária,
Trojanová Juliana, Palkovièová Zita,
Skaèiková Mária, Galbová Aurélia − 85
rokov, Hojnoš Emil, Grega Ján, Loffner
Karel − 80 rokov, Petrášová Mária,
Mlyneková Terézia − 75 rokov.
Úprimne blahoeláme
Kino LAMAÈ − september 2004
Sobota 5. 9. 2004
Umuèenie Krista (USA)
film o posledných 12−tich hod. ivota
Jeiša Krista, 17.30 a 20.00 hod.
Sobota 18. 9. 2004
Deò potom (USA)
thriller ako zachráni svet pred
otep¾ovaním, 18.00 a 20.00 hod.

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

Cenník plošnej inzercie
v Lamaèanovi
Výška
B*
C*
koef.
1/1
0,745
4/5
205,0
0,760
2/3
172,0
0,775
1/2
260,0
128,5
0,790
2/5
205,0
101,0
0,805
1/3
172,0
84,5
0,820
1/4
128,5
62,5
0,835
1/5
101,0
49,5
0,850
1/6
84,5
40,5
0,865
1/7
71,5
34,5
0,880
1/8
62,5
30,0
0,895
1/9
54,5
26,0
0,910
1/10
49,5
23,0
0,925
1/12
40,5
19,0
0,940
1/14
34,5
0,955
1/15
15,0
0,970
1/16
30,0
0,985
1/18
26,0
12,0
1,000
1/20
23,0
10,0
1,020
1/24
19,0
1,040
1/30
15,0
1,060
1/36
12,0
1,080
1/40
10,0
1,100
* inzerát nemôe ma inú šírku ako je definovaná (B

Cena
11.545 Sk
9.286 Sk Platný od 1. 8. 2004.
7.945 Sk
6.121 Sk Z¾avy za opakovanie:
15%
4.918 Sk • 3x
20%
4.203 Sk • 6x
• 9x
25%
3.197 Sk • 12x a viac
35%
2.558 Sk
2.178 Sk Provízie pre:
15%
1.875 Sk • dealerov
• rekl. agent.
20%
1.667 Sk
1.478 Sk Príplatky za miesto:
1.364 Sk • prvá strana 100%
1.134 Sk • vnútorné str. 50%
982 Sk • presné miesto 50%
870 Sk Jednotkové ceny:
881 Sk • celá zadná strana,
775 Sk maximálne 326,3 cm
699 Sk (125,5 x 260,0 mm)
15.500 Sk bez zliav
589 Sk • jedno−ståpec, šírka B
474 Sk 298 Sk/bcm
386 Sk • dvoj−ståpec, šírka C
328 Sk 298 Sk/bcm
= 61 mm a C = 125,5 mm)
2

Ako vypoèítam cenu inzerátu, ktorého ve¾kos nie je uvedená v tabu¾ke? Príklad: môj inzerát má šírku 61
mm a výšku 65 mm. Cena môjho inzerátu bude nasledovná. Vynásobím jednotkovú cenu jedno−ståpca A s
výškou inzerátu v centimetroch a prepoèítam koeficientom ve¾kosti (v tab. uvedený v ståpci koef. "èím väèší
inzerát tým nišia cena"). V èíslach to vyzerá nasledovne: 298 sk/bcm * 6,5 cm * 0,895 koef = 1.733,60 Sk.
Ak by som inzerát opakoval 3 x potom by som si uplatnil ešte z¾avu za opakovanie 15%.

Základná škola ïakuje za pomoc v minulom školskom roku:
•
•
•
•
•
•

firme Kontura Canon za kopírku, tonery a ich opravy
pánovi Ranincovi za vyma¾ovanie priestorov školy
pánovi Ondrišovi za nábytok a poèítaèe
firme Velvana za èistiace prostriedky
firme Krass za sladké kufríky pre prvákov
pani Nahálkovej za pomoc pri rozmnoovaní a kan−
celárskych potrebách
• podniku Slovnaft za dva poèítaèe

• firme Sohoware Slovakia a Garant za pomoc pri
montovaní a údrbe poèítaèov
• pánovi Obuchovi pri údrbe a sfunkènení škol. rozhlasu
• pánovi Berníkovi za farby a trièka v ŠKVP
• pani Rehákovej za trièká a ceny do ŠKvP
• firme Akzent media za sponzorký príspevok a ceny
do súaí
• pani Buèekovej a Dajèovej za ceny na Deò športu

Daòový úrad sa
presahoval do Petralky

Škola h¾adá nájomníkov

Od 1. augusta 2004 sa Daòový úrad Bratislava IV presaho−
val na nové sídlo do budovy Daòového Riadite¾stva SR.
Nová adresa: Ševèenkova 32, 850 00 Bratislava−Petralka.

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

Nová veterinárna ambulancia − LAMAÈ
Pri kotolni − na Heyrovského ulici.
Ordinaèné hodiny: Po − Pia od 15 − 18 hod.
Štvrtok operaèný deò
M V D r . P a v o l È e c h Sobota od 9 − 10 hod.

Chcete urobiť niečo pre svoje zdravie a postavu?
Príďte medzi nás na cvičenie podľa E. Sipeky.
Začíname od septembra v telocvični
na ZŠ Malokarpatské nám.
Bližšie informácie dostanete osobne v Miestnej
knižnici, alebo na tel. čísle 6478 9737

ZŠ s MŠ na Malokarpatskom nám.1, od 1. augusta 2004
ponúka na prenájom 6 tried, sociálne zariadenia, chod−
bové priestory, pri ktorých je monos kompletného uzav−
retia. Pri výbere uchádzaèov sa bude bra do úvahy
pôvodný úèel a vyuitie budovy, najvhodnejší by bol záu−
jemca z oblasti školstva alebo príbuzného rezortu.

Sadzobník poplatkov
za uívanie telocvièní a tried v šk. roku 2004/05,
ZŠ Malokarpatské nám. 1, Bratislava−Lamaè,
schválený uznesením Miestneho zastupite¾stva
BA−Lamaè è.64/2004.
A. Telocvièòa malá:
A.1. mládenícke skupiny, 14 − 18 hod.,
A.2. ostatné skupiny,

100 Sk/h
350 Sk/h

B. Telocvièòa ve¾ká:
B.1. mládenícke skupiny, 14 − 18 hod.,
B.2. ostatné skupiny,

100 Sk/h
400 Sk/h

C. Trieda:
C.1. krúková èinnos,
C.2. iné skupiny,

50 Sk/h
80 Sk/h

mesaèník samosprávy mestskej èasti Bratislava−Lamaè
Zodpovedná redaktorka Mgr. Ingrid Drozdíková (tel. 6478 0065, drozdikova.ingrid@seznam.cz), redakènú radu vedie jej predsedníèka JUDr. Júlia Ondrišová, korektúry
Ing. Cecília Danišová, adresa redakcie MÚ Heyrovského 2, 841 03 Bratislava, grafika & DTP, distribúcia FUXO, Rajtákova 58, Lamaè, tel.: 02/ 6453 1371, 0905 55 36 99,
tlaè NEUMAHR Tlaèiareò s.r.o., Mlynská dolina 5, 841 05 Bratislava, tel.: 02/ 54 777 850, náklad 4.000 ks, do tlaèe zadané 28.6.2004, registraèné è. OÚ BA IV 1/99.
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