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V èísle sa doèítate
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Poslanci na koberci
Mária Pikulíková
Nezávislá poslankyòa na
kandidátke KDH;
Èlenka Komisie pre veci
sociálne, zdravotnícke a
bytové a èlenka Komisie pre
školstvo, kultúru a vo¾ný èas;
Uèite¾ka v materskej škole;
Vydatá, 2 deti, 2 vnúèatá;
Kontakt: 02/ 6478 0573
Posledné zastupite¾stvo riešilo nadstavbu nájomných bytov
nad miestnym úradom. Ako to dopadlo? „Zámer na zastupi−
te¾stve prešiel, aj keï sa navýšili finanèné prostriedky na výstav−
bu zo 7,5 miliónov na devä miliónov korún. Bude tu sedem
bytov, ktoré postaví firma Domov Slovakia. Táto firma stavia
z ¾ahkých materiálov.“
Kedy firma zaène s výstavbou a kedy by ju mala ukonèi?
„Pod¾a záverov zo zastupite¾stva, malo by sa zaèa s výstavbou
v krátkom èase. Od termínu zaèatia sa predpokladá ukonèenie
výstavby do 4 mesiacov.“
Pod¾a èoho sa budú vybera nájomníci? „Sociálna komisia evi−
duje poiadavky obèanov, hlavne mladých rodin. Pod¾a urèených
kritérií vyberie nájomníkov. O podmienkach výberu sme všetkých
informovali. Jedným z kritérií je to, e iadate¾ musí by Lamaèan.
V našej mestskej èasti by mal ma trvalé bydlisko najmenej desa
rokov. Komisia bude tie posudzova, èi je iadate¾ schopný pla−
ti nájom. Uprednostòované budú rodiny s demi. O nájomcoch
nových bytov rozhodne na svojom zasadnutí miestne zastupite¾−
stvo.“
Prevyšuje poèet iadate¾ov poèet bytov? „Urèite.“
Aké ve¾ké sú byty a ko¾ko budú nájomníci plati? „Sú tam troj,
dvoj a jednoizbové byty. Výška nájomného sa upresní neskôr.“
Vašou doménou je kultúra. Okrem hodov, aké akcie mestská
èas zatrešuje? „Dvakrát do roka sa hrá bábkové divadlo pre
deti, slávime Deò detí, Mikuláša, vianoce. Myslím si, e pre deti
je akcií dos. Pre starších organizujeme program k Mesiacu úcty
k starším a ku Dòu matiek. No stále je to málo. Preto okrem
hodovej zábavy plánujeme urobi Jozefskú a Katarínsku zábavu.
Zábavy a veselice vyhovujú strednej generácii, na to sme prišli z
našich skúseností.“
A èo kino? Je to tie kultúrny priestor. „Návštevnos filmových
predstavení je nízka. Kino je plné na Deò matiek, na Mesiac úcty
k starším a na vianoce. Program vtedy pripravuje základná škola
spolu s materskou školou. Naposledy, keï bola vianoèná besied−
ka, budova praskala vo švíkoch, ¾udia stáli a vo vestibule. Potom
sa tu ešte konajú verejné zhromadenia. Tam, kde majú da ¾udia
peniaze – napríklad na kanalizáciu, tak na zhromadenie ich
príde ve¾a.“
Preèo pod¾a vás majú filmové predstavenia nízku návštev−
nos? „Jednak sú videopoièovne. Kazetu si pozrie celá rodina.
Na americkú produkciu príde do kina mladšia generácia. Mladí
však väèšinou uprednostòujú kiná a diskotéky v meste.
Predstavenia s filmami pre strednú generáciu sa vyznaèujú väè−
šou návštevnosou.“
Èo treba k tomu aby „Lamaè zaèal i“? „Impulz, aby sa tu
akcie usporadúvali èastejšie, nejaké prednášky alebo zábavné
programy.“
Impulz znamená aj viac peòazí na kultúru? „Neviem, èi je to
len otázka peòazí. Aj z mála sa dá urobi zaujímavý program.
V prvom rade by mali obèania poveda, èo vlastne chcú. Takto
len skúšame o aké druhy akcií je záujem. Môu nám písa, zate−
lefonova, veï èíslo na úrad všetci vedia. Okrem toho, všetci sa
tu poznáme, môu nás oslovi aj na ulici. V lete plánujeme na
(pokraèovanie na 2. strane)

Váení spoluobèania,
dovo¾te mi na zaèiatok trochu netradiène zaèa výzvou pre
rodièov. Nemôem to toti poveda inak, lebo neustále opa−
kujúce sa vyèíòania mládeníkov, ktorí svojou nespútanou
agresivitou nièia obecný majetok rozhadzovaním pohárov,
fliaš, papierových obalov, pravidelne špinia športoviská,
mestskú zeleò a takto znepríjemòujú ivot väèšine slušných
¾udí. Toto všetko sa dá ve¾mi jednoducho a úèinne vyrieši v
rodine. Preto ozaj ve¾mi dôrazne apelujem na rodièov, aby sa
aspoò trochu zaujímali o to, kde sa po veèeroch nachádzajú
a èo robia ich deti, aby sa to potom dodatoène nemuseli doz−
vedie od policajtov, ktorí dostali príkazy na ostrejšie sledo−
vanie týchto skupín mládeníkov. Nabudúce u nebudeme
takí všeobecní, ale pokia¾ to umoòuje zákon mená výtrní−
kov budeme zverejòova.
Prepáète mi tento úvod. Teraz by som chcel ozaj srdeène
poïakova všetkým spolupracovníkom pri organizovaní, ako
aj pri samotnom priebehu lamaèských hodov, osobitne
Ing. ¼ubomíre Klementisovej a p. poslankyni Pikulíkovej,
ktoré mi ve¾mi pomohli. Poïakovanie patrí aj sponzorom
Danubia Invest, a.s., FK Lamaè, p. Máriovi Orthovi, f. STEIN,
p. Petrovi Šimonovi zo “Samošky” Lamaè Rema, Spolku vyslú−
ilých vojakov, p. Petrovi Marcinovi, Andymu Krausovi, taneè−
nej skupine Fredy´s Dance group, všetkým, ktorí nám pomoh−
li pri príprave slávnostnej svätej omše a pri pohostení po nej,
ako aj pri slávnostnom krojovanom sprievode, f. Satkostav, f.
ZIPP, f. Ikores, f. Penta Group, f. Topcar Machánek.
Poïakovanie patrí tie všetkým úèinkujúcim, ale aj vám
Lamaèanom za úasný priebeh Rozálskych hodov. Verím, e
o rok bude dobre zas.
Struène by som chcel informova o priebehu výstavby kanali−
zácie na Vranèovièovej, Rajtákovej, Vysokohorskej a Rácovej.
Verejnej súae na dodávku stavby sa zúèastnilo šes uchá−
dzaèov. Víazom tejto súae sa stala firma Strabag, a.s. ktorá
ponúkla v najdôleitejšom kritériu − cena predmetu obstara−
nia, cenu nišiu o 3,25 mil. Sk. Ponúknutá cena zhotovenia
diela je 40 196 861,− Sk. Lehotu na uskutoènenie diela
ponúkla víazná firma 6,5 mesiaca, èo je o 1,5 mesiaca menej
ako ponúkli ostatní úèastníci výberového konania. V èase keï
vychádza tento Lamaèan sa práce u rozbehli na Rácovej ulici.
Harmonogram postupov prác je zverejnený na vývesných

tabuliach, ako aj na internete. Rozsah prác, ktoré sa dotknú
ivota v našej MÈ je ve¾ký, preto vás prosím o trpezlivos
a toleranciu. Práce nie je moné uskutoèni inak ako obme−
dzením dopravy, vjazdu i výjazdu motorových vozidiel na spo−
mínaných uliciach. Ako som na verejnom zhromadení infor−
moval, stavite¾ − zhotovite¾ diela firma Strabag dala prís¾ub, e
denne bude vykonáva práce tak, aby umonila vo veèerných
hodinách vjazd do väèšiny objektov, ved¾a ktorých budú
výkopové práce prebieha.
Ïalšou oblasou, ktorá sa vo ve¾kej miere dotýka našej MÈ, je
Urbanistická štúdia zóny Nový Lamaè. Jej verejné prerokova−
nie sa uskutoènilo 29. septembra v kine za prítomnosti obèa−
nov a niektorých investorov, ktorí majú záujem v tejto lokali−
te stava. Odhliadnuc od niektorých prosieb, aby sa komuni−
kácia nedotýkala konkrétnej parcely, som presvedèený, e
výsledok štúdie bol prijatý pozitívne. Myslím si, e náš zámer
zapracova výsledky tejto štúdie do zmeny platného územné−
ho plánu bude úspešný. V súèasnosti treba urýchlene prero−
kova výsledky štúdie s organizáciami, ktoré sa musia pozitív−
ne k zmene vyjadri. Spolu s týmito stanoviskami musíme
prácu obháji pred mestským zastupite¾stvom. Len mestskí
poslanci môu schváli zmenu funkèného vyuitia územia.
Dnešný územný plán mesta urèuje pre túto lokalitu ako funk−
èné vyuitie po¾nohospodársku pôdu. Funkèné vyuitie treba
zmeni na bytovú zástavbu, respektívne obèiansku vybave−
nos.
V priebehu jesene plánujeme opätovne uskutoèni ïalší orez
drevín, avšak nie v takom rozsahu ako v minulom roku, pre−
toe do konca roku nemáme u to¾ko finanèných prostried−
kov. Denne prijímame pripomienky obèanov na tie najkritic−
kejšie miesta a budeme sa snai aby sme v rámci našich mo−
ností vyhoveli takmer všetkým.
Malièká prosba na záver. O mesiac budeme slávi Pamiatku
zosnulých a vdy sa pekne postaráme aj o okolie našich hro−
bov. Bol by som rád, keby tým neutrpelo okolie cintorína,
lebo i to o nás hovorí. Snate sa odpady odklada do kontaj−
nerov, ktoré sú na to pred cintorínom pristavené.
Teším sa na stretnutia s vami, prajem vám ve¾a zdravia.
Peter Šramko, váš starosta

Súa o najkrajší balkón vyhrala rodina Prídalových
Poèas augusta a septembra vyhodnotila komisia súa o
najkrajší balkón. „Vybra ten najkrajší balkón bol aké.

Prvú cenu a odmenu tritisíc korún získal balkón v byte
Jána Prídalu na Studenohorskej 40 (4. poschodie), na
druhom mieste sa umiestnil balkón rodiny Distlerových
na Studenohorskej 67, odmena za druhé miesto je dve−
tisíc korún. Tretie miesto spolu s tisíckorunovou odme−
nou patrí ¼udmile Marèíkovej na Studenohorskej 59. MÚ
dá víazom na vedomie kedy si môu prís vyzdvihnú
peòané odmeny. Starostlivos o muškáty nie je jedno−

1. miesto
Obyvatelia sídliska sa naozaj snaia skrášli si svoje ivot−
né prostredie,“ povedala šéfka komisie Júlia Ondrišová,
poslankyòa miestneho zastupite¾stva. Okrem bohatosti
muškátov komisia hodnotila aj zladenie farieb a celkový
dojem.
2. miesto

3. miesto

duchá. Okrem zalievania a hnojenia treba s trpezlivosou
obera uschnuté èasti kvetov. Andrea Distlerová rovnako
ako ¼udmila Marèíková muškáty v paneláku neprezimo−
vávajú.“Skúšala som to na schodišti, ale tam vydrali len
èínske rue,“ dodala pani Marèíková. Kadý rok na jar
kupujú nové, farby sa snaia strieda. U Distlerových mali
minulý rok èervené muškáty, tento rok si vybrali ruové.
Pani Marèíková hovorí, e pestovanie muškátov je pre òu
relax, muškáty si vysadila aj v práci. Doma na balkóne
má ešte oleander, a pribudli aj bylinky – medovka, ore−
gano a mäta.
(r)

(dokonèenie z 1. strany) námestí urobi sériu koncertov.
Uvidíme, èi sa to ujme, ale zase to bude len akési skúšanie.
Lepšia by bola spätná väzba.“
Podie¾ali ste na príprave Rozálskych hodov. Ste spokojná
s ich priebehom? „Hody boli vynikajúce, lepšie ako boli
minulý rok. Bolo tu viacej stánkov. ¼udia boli spokojnejší,
viac ako minule. Uragán prilákal ¾udí z iných mestských èastí.
Vyskytli sa urèité veci, ktoré na hodoch chýbali. Ïalší rok
bude zase o nieèo lepší, pretoe sa im vyvarujeme. K väèšej
úèasti prispel aj pútaè nad cestou, bola to novinka v rekla−
me. O èistotu poèas hodov sa starali dvaja chlapci Fero a
Lukáš. Ve¾mi nám pomohli. K dobrému pocitu na hodoch
prispelo aj to, e sa na zemi nepova¾ovali poháre. Zábava,
ktorá mala skonèi o jednej, nakoniec trvala do pol štvrtej.
Hrala dobrá kapela, bolo dobré jedlo a èo je dôleité a ma
teší − výaok zo zábavy išiel na podporu škole.“
(r)

Z pozemkov na Zeèáku
treba vyèleni aj na cesty
V priebehu jarných a letných mesiacov spracovávala spoloè−
nos APLAN, s.r.o. pre našu mestskú èas „Urbanistickú štú−
diu zóny Nový Lamaè“. Ide o nezastavaný kopec nazývaný
„Zeèák“, spolu s územím záhradiek pod lesom nad
Zelenohorským potokom, areálom rozostavanej fakultnej
nemocnice a územím nad eleznicou nazývané „Zelená
hora“.Na „Zeèáku“ sa mala za bývalého politického reimu
realizova komplexná bytová výstavba podobná obytnému
súboru Dlhé Diely. K výstavbe neprišlo a vykúpené pozemky
boli v devädesiatych rokoch vrátené pôvodným vlastníkom.
V súèasnosti je na území okolo 2000 pozemkov a asi 5000
súkromných vlastníkov. Urbanistická štúdia navrhuje najmä
funkèné vyuitie územia, sie hlavných dopravných komuni−
kácií, ininierskych sietí a rozde¾uje územie na menšie sekto−
ry, pre ktoré stanovuje základné regulatívy navrhovanej
zástavby. Zaèiatok výstavby je podmienený kladným prero−
kovaním „Urbanistickej štúdie zóny Nový Lamaè“ a odsúhla−
sením zmien v územnom pláne mesta (plánovaný termín I.Q
2005). V ïalších krokoch sa budú musie vlastníci dotknu−
tých pozemkov v rámci jednotlivých sektorov dohodnú na
vypracovaní prehlbujúcich územno−plánovacích podkladov s
podrobnosou a na parcelu. Podklady by mali navrhnú
vhodnú reparceláciu, prièom z kadého pozemku je potreb−
né poskytnú adekvátnu výmeru na cesty a iné verejnopros−
pešné stavby. Tieto budú financova vlastníci, pretoe mest−
ská èas nemá na ich vybudovanie finanèné prostriedky.
Miestny úrad bude pomáha pri získavaní dotácií.
Katarína Ponièanová, odd. ÚRaD

Z poslaneckej kuchyne
Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupite¾stva zo dòa
21. septembra. Miestne zastupite¾stvo:
 vzalo na vedomie správu miestneho kontrolóra
 vzalo na vedomie situaèná správa u Miestnej polície za
mesiace jún − august 2004, odporuèilo starostovi obráti sa
na zástupcov policajného zboru s poiadavkou zvýšenia
monitoringu oblasti „starého Lamaèa“.
 schválilo návrh financovania projektu „Výstavba nájom−
ných bytov v nadstavbe miestneho úradu“, a prijatie pôiè−
ky od hl. mesta na spolufinancovanie výstavby vo výške
2 miliónov korún)
 schválilo zmenu kapitálového rozpoètu doplnením plánu
investièných akcií MÈ Lamaè na rok 2004 pod¾a návrhu pred−
loeného poslancom Ing. ¼. Luèenièom, a to na realizáciu
projektu plynoinštalácie klubových priestorov FK Lamaè
v sume 114.151 Sk.
 schválilo rámcové podmienky návrhu VZN o podmienkach
prenájmu pozemkov na nepodnikate¾ské úèely, odporuèilo
starostovi predloi materiál upravený v zmysle schválených
rámcových podmienok na októbrové zasadnutie MZ.
 schválilo zmenu nájomných zmlúv uzavretých s nájomca−
mi pozemkov v lokalite Staré záhrady dohodou zmluvných
strán s oh¾adom na schválené rámcové podmienky pripravo−
vaného VZN; skonèenie nájomných vzahov výpoveïou,
v prípadoch odôvodnených neplnením zmluv. podmienok.
 schválilo realizáciu rekonštrukcie celého objektu v správe
MÈ na Zlatohorskej ul., v rozsahu odporúèaní predloeného
znaleckého posudku, z vlastných zdrojov MÈ Bratislava
Lamaè.
 schválilo predaj pozemkov p.è. 481/8,9,10,11 a èasti
pozemku p.è. 481/1 ohranièeného zo strany Studenohorskej
ulice hranou chodníka a parcelou è. 481/6, pod¾a predloe−
ného návrhu GP, za kúpnu cenu 2.700,− Sk/m2, s podmien−
kou predloenia nového GP na presné zameranie predávanej
výmery.
 schválilo prenájom èasti pozemku v k.ú. Lamaè parc. è.
553/1 ostatná plocha, a to v èasti o výmere 342 m2 (pod¾a
priloeného geometrického zamerania) nájomcovi − spol.
Ikores Slovakia s.r.o. za úèelom usporiadania staveniska za
cenu 400,− Sk/m2/rok od 12.9.2003 do odovzdania premetu
nájmu po ukonèení výstavby. Nájomca uhradí nájomné za
prvý rok uívania najneskôr do 30 dní od podpisu zmluvy.
 vzalo na vedomie správu o celkovej (pokraè. na 3. strane)

Zatep¾ovanie panelákov. Kto si vezme úver?
Panelovú sústavu domov tvorí elezobetónová konštrukcia.
Charakteristickým znakom týchto stavieb je, e sú chladné.
Na ich temperovanie sa spotrebuje viac energie – tepla, ako
na stavby z iných stavebných materiálov. Preto, pri neustá−
lom zvyšovaní cien tepla sa vykurovanie stáva neúnosné.
Tento problém sa mnohí snaia rieši jednak reguláciou prí−
vodu tepla hydraulickým
vyváením vykurovacej sústa−
vy, alebo zatep¾ovaním skele−
tu objemom. Najideálnejšie
by bolo vyui obidva spôso−
by šetrenia s teplom.
Odborné štúdie tvrdia, e
dnes existujú také izolaèné
materiály, ktoré zabránia
úniku tepla s 10 a 15 per−
centou úèinnosou. Okrem
toho pri vhodných náteroch
zabránia zatekaniu do bytov
a dávajú domu estetický
vzh¾ad. Ak sa vyuije na šetre− zatep¾ovanie rodinného domu
nie aj hydraulické vyváenie
vykurovacej sústavy, tak doba návratnosti nákladov do
oboch projektov je asi 10 a 12 rokov. Kde však vzia penia−
ze na také drahé projekty. Na hydraulické vyváenie si domy
na Studenohorskej a Bakošovej dokáu našetri, ale na

zateplenie skeletu potrebných asi 1 a 1,3 milióna korún
našetri nedokáu. Médiá propagujú monosti získania
pôièiek napríklad cez stavebné sporenie alebo zo štátneho
fondu rozvoja bývania. Problém je však v tom, e u oboch
ide o financovanie cez hypotekárne úvery, ktoré vyadujú
záloné právo na nehnute¾nosti vo výške poskytnutého
úveru. ako sa nájde jednot−
ný kolektív vlastníkov bytov,
ktorí by zaloili svoje byty na
hypotekárne úvery so splátka−
mi na nieko¾ko rokov.
Predsudky a nedôvera voèi
tomuto spôsobu je najmä u
staršej generácie vlastníkov
bytov, preto je táto forma
pôièiek málo vyuívaná. Asi
spokojnejšie sú tie domy, kde
si hypotekárny úver berie ich
správca so záloným právom
na jeho majetok. Domy po
písomnej dohode so správcom
môu realizova zatep¾ovanie
skeletu. Splácanie dlhu správcovi sa vykonáva v dohodnu−
tých mesaèných splátkach vlastníkov bytov. Tento spôsob sa
zatia¾ javí ako najvhodnejší pre obe strany.
Pavol Grieè, zástupca vlastníkov

O šetrení
Mono pri èítaní tohoto èlánku niekoho napadne − tak toto
sme chceli? Miesto toho, aby nám bolo stále lepšie? Lene
èo si budeme nahovára. Hospodárske vyrovnanie Slovenska
s vyspelými európskymi štátmi nie je ešte ve¾mi blízko. ije−
me tu a teraz, s platmi a dôchodkami takými aké sú. A nik
sa nás nepýta, ako sa vyrovnáme so stúpajúcimi nákladmi
na ivot – bývanie, stravovanie, cestovanie, sluby, atï. Ale
èo s tým? Natíska sa mi paralela s ve¾mi rozumným a sym−
patickým výrokom rozhlasovej redaktorky Lýdie Mrázovej,
e „nie je hanbou padnú na kolená, hanbou je nepokúsi sa
vsta“. Ani nie je hanbou robi akúko¾vek prácu , pomáha si
ako sa len dá. Opakom je niè nerobi, neh¾ada akéko¾vek
východisko a lamentova. Nie je hanbou zhospodárni ako
sa len dá svoje ivotné náklady, skrátka priloi ruky k dielu.
Hanbou je tie ruky zaloi a èaka, èo mi kto do nich dá.
Hlavne od starších ¾udí poèúvam, ako je takmer nemoné
vyi z dôchodku. Je pravdou, e ceny všetkého stúpajú viac
ne rastú dôchodky. Sama som u v tejto kategórii obèanov,
viem o èom to je. Prácu na dôchodku tie nie je jednoduché
nájs. Ale tej na privyrobenie, povedzme na doma, alebo na
pár hodín denne sa predsa ponúka dos. A keï u ani to nie
je moné, aj tak treba cielene nieèo robi, ako si u¾ahèi
ivot, napr. len hospodárnejším nakladaním s tými pros−
triedkami, ktoré máme. Dve hlavné poloky v nákladoch
domácnosti sú bývanie a strava. Aj jedno aj druhé mono
rieši rozšafne aj úsporne. Ak sám ijúci dôchodca na sídli−
sku nemôe vyjs z dôchodku kvôli vysokému nájomnému,
ale „nevie šetri vodu a teplo“, potom...? V ko¾kých domoch
na sídlisku odmietajú bývajúci termostatizáciu a meraèe
tepla, a teda majú vyššie náklady na kúrenie a vyššie nájom−
né. Ale z tých istých domov idú iadosti o sociálnu výpomoc
na MÚ. Ko¾ko osamelých ¾udí býva vo viacizbových rodin−
ných domoch. Je potrebné v zime vykurova celý dom? Keï
chodím odèítava spotrebu tepla a vody vidím tie rozdiely
medzi domácnosami. Ale veï vodou a teplom sa šetrí aj v
Nemecku, Rakúsku, Švajèiarsku, Anglicku – kto tam bol vie
ako. Veru viac ako u nás. Ale my sme stále zdá sa ve¾mi roz−

šafní. Urobí sa napr. nákladná rekonštrukcia bytu, ale nevy−
menia sa v prvom rade deravé okná, cez ktoré uniká teplo,
nezavedie sa úsporné splachovanie na WC, nevymenia sa
kohútiky za pákové batérie a èasto sa prehliada aj kvapkajú−
ci vodovod. O šetrení teplej vody v kuchyni a kúpelni ani
nehovorím. Rozpätie môe by viac ako široké. Pritom cena
teplej vody je asi 160 Sk/m3.
Èo však s tým, èo musíme kúpi, ako tam šetri? U len
z tých pár potravinových obchodov v Lamaèi vidíme, aké sú
v nich rozdielne ceny. Z nedostatku èasu èasto sa cena musí
prehliadnu. Ale starší ¾udia, dôchodcovia, na rozdiel od
tých zamestnaných, majú viac èasu a môu h¾ada lacnejší
tovar, vyuíva rôzne akcie, zájs aj ïalej od bydliska, a to
mimo dopravnej špièky. Premysleným nakupovaním mono
ušetri min. 25 % ceny (èasto i viac). Sú potraviny, ktoré
kúpi musíme, nevyrobíme si ich doma. Ale môeme si uro−
bi to, èo sa dá urobi v kadej kuchyni, napr. len zavari si
ovocie, èi zeleninu na zimu. Keï vidím ceny konzervovanej
zeleniny a ovocia v obchode, divím sa, e to vôbec niekto
kúpi. Drahú surovinu sa kupova neoplatí (hrášok, jahody) ,
ale da 40 korún za pohár leèa, èi uhoriek? Veï to sa dá uro−
bi doma 5x lacnejšie aj keï všetko kúpime. U som aj také
poèula, e komu by sa to chcelo. Nu tomu, komu sa nele−
ní a kto uvauje hospodárne.
Ošatenie? Je vari hanbou pre toho kto nemá ve¾a prostried−
kov vyuíva second hand? A tam sa u môe obliec od
hlavy po päty aj èlovek s tým najniším príjmom. Záleí na
tom odkia¾ to je? Alebo aké to je a ako v tom èlovek vyzerá.
Príbeh dvoch iab topiacich sa v mlieku platil a aj bude pla−
ti vdy. Len tá sa zachránila, èo sa tak dlho trepala a zmú−
tila maslo a po òom sa vyškriabala von. Tá neèinná sa uto−
pila. Ekonomická situácia kadého èloveka je iná, kadý sa
však musí prispôsobi tej svojej. Len plaka však ve¾mi nepo−
môe, treba uvaova, ako si pomôc. Iste nie je príjemné
chodi stále „s kalkulaèkou v hlave“. Eštee chodi bez nej
nie je podmienkou ani zárukou šastného ivota.
Cecília Danišová

Námestie by sa mohlo vola po bývalom richtárovi
Malokarpatské námestie by sa pod¾a Konfederácie poli−
tických väzòov mohlo vola Námestie Valentína Matrku.
Návrh na premenovanie poslala konfederácia starostovi
písomne. Valentín Matrka, bývalý politický väzeò, sa
narodil v roku 1907 v Lamaèi v chudobnej maloro¾níckej
rodine. Študoval na bratislavskom reálnom gymnáziu,
nakoniec zostal ro¾níkom. Vstúpil do agrárnej strany, v
roku 1939 ako 32− roèný sa stal lamaèským richtárom.V
májových vo¾bách v roku 1946 bol zvolený za poslanca
Národného zhromadenia v Prahe, ako zástupca ro¾ní−
kov a kandidát Demokratickej strany za bratislavský
volebný kraj. Po odmietnutí ponuky pokraèova v práci
v Strane obrody, ktorá sa stala nástupkyòou
Demokratickej strany, bol vylúèený z parlamentu a
v októbri v roku 1948 bol zaradený do tábora nútených
prác v Novákoch. V máji v roku 1950 ho odsúdili na štyri
roky väzenia. Napriek ne¾udskému bitiu, fyzickému
a psychickému týraniu vyšetrovate¾mi ŠtB, sa súdu nepo−
darilo preukáza mu vinu. Vo väzení Matrka strávil devä
rokov − do roku 1957. Krajský súd ho v roku 1968 oslo−
bodil spod aloby. Po prepustení z väzenia zaèal praco−
va ako robotník na JRD Lamaè, v roku 1965 sa stal jeho
predsedom. Drustvo dosahovalo dobré výsledky a pat−

rilo medzi najlepšie v kraji. V roku 1974 prišlo k zlúèeniu
troch susedných drustiev − Devínskej Novej Vsi, Lamaèa
a Záhorskej Bystrice do jedného drustva Devín.
Hospodársky dvor drustva, ktorý sa špecializoval na
ivoèíšnu výrobu viedol vtedy 67 − roèný Matrka a do
svojej smrti. Pri práci na hospodárskom dvore utrpel
mozgovú príhodu a po štyroch týdòoch zomrel
v nemocnici v Bratislave v nedoitých 74 rokoch ivota.
(r)
Návrh konfederácie bude posudzova kultúrna komi−
sia miestneho zastupite¾stva. Miestny úrad by však
chcel pozna názor obèanov. Týmto prosí Lamaèanov,
aby vyjadrili svoj názor na premenovanie
Malokarpatského námestia po Valentínovi Matrkovi.
Obèania môu na úrad písa, telefonova aj mailova.
Staèí odpoveda na otázku:
Aký máte názor na iniciatívu premenovania
Malokarpatského námestia na Námestie Valentína
Matrku?
a) súhlasím s premenovaním
b) nesúhlasím s premenovaním
c) neviem zaujat stanovisko
d) je mi to jedno

Novinkou v škole sú vzdelávacie poukazy
V septembri škola privítala 39 prváèikov. Prvý deò v
škole sa im prihovoril pán starosta a pán farár.
Celkový poèet iakov na škole je teraz 296, z toho
101 detí je zapísaných v Školskom klube detí.
Novinkou v tomto školskom roku je povinne volite¾−
ný predmet pre iakov 1. roèníka − náboenská
výchova alebo etická výchova, vzdelávacie poukazy
na podporu záujmovej èinnosti a školský bufet.
Materskú školu navštevuje 96 zapísaných detí.
Všetkým iadostiam o prijatie dieaa do škôlky bolo
vyhovené.
Vzdelávací poukaz zriadilo ministerstvo školstva na
podporu záujmovo−vzdelávacej èinnosti v popolud−
òajších hodinách. Jeho hodnota do konca roku 2004
je 300 korún, èo je 75 korún na jeden mesiac. Kadý
iak základnej a strednej školy musí dosta vzdelá−
vací poukaz a môe ho poui na jeden krúok pod¾a
vlastného výberu alebo v Školskom klube detí.
Krúky môe navštevova aj iak, ktorý nechodí do
našej školy. Touto cestou chcem poprosi rodièov
našej školy, aby èo najviac vyuili monos pouitia
vzdelávacích poukazov a tým finanène podporili
školu. V opaènom prípade nevyuité peniaze na
vzdelávacie poukazy vyuije ministerstvo na iné
úèely.
Krúky organizované v rámci ŠKD:
pondelok 15.00 − futbalový , poèítaèový
12.45 − príprava na prijímacie poho−
vory z matematiky

14.00 − príprava na prijímacie poho−
vory zo slovenského jazyka
utorok
15.00 − vybíjaná, varenie, taneèný
12.45 − príprava na prijímacie poho−
vory z matematiky
14.00 − príprava na prijímacie poho−
vory zo slovenského jazyka
streda
15.00 − poèítaèový, basketbal
14.00 − ruský jazyk
štvrtok
15.00 − tvorivé dielne, loptové hry,
taneèný
14.00 − príprava na prijímacie poho−
vory z matematiky
14.00 − chemický krúok
piatok
15.00 − poèítaèový, klub dievèat
Podmienkou je zaplati poplatok 50 korún/ mesiac
do školského klubu a odovzda vzdelávací poukaz
Krúky organizované inými organizáciami
v rámci školy:
bedmintonový krúok − pondelok, streda, piatok −
15.00 hod.
jazyková škola ABC − pod¾a dohody
tenisový − 14.00
florbalový krúok − piatok − 15.00
Podmienkou je zaplati školné organizácii a odo−
vzda vzdelávací poukaz
Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

Naši iaci sa dostali do finále
V minulom školskom roku sme pracovali na celoeuróp−
skom projekte „Školský päboj pre šport, toleranciu a
fair play“. Ako sme dopadli? Fantasticky! Dostali sme sa
do ušieho výberu medzinárodnej finálovej èasti projek−
tu. Vyhodnotenie sa konalo v
Bratislave.V dòoch 15. − 19. sep−
tembra sa konalo odmeòovanie
projektu. Tejto udalosti sa
zúèastnili dvaja iaci našej školy a
pani riadite¾ka. Nezúèastnili sa
len školy zo Slovenska, ale aj z
iných krajín, ako napr. z Grécka,
Rumunska, Po¾ska, Èeska a
Nemecka. Program na dni vyhra−
dené tomuto odmeòovaniu bol
naozaj bohatý. Skladal sa z viace−
rých úloh, ktoré sme sa pokúšali
splni. 15. septembra sme sa pla−
vili po Dunaji na Devín.
Nasledujúci deò nás v športovej
hale Elán èakalo slávnostné otvo−
renie a stretnutie s našimi špor−
tovcami − olympionikmi −
Krnáèom, Èistiakovovou,
Lohyòom, Tkáèom, Ráczovou,
Šimunkom, Malíkovou a inými, s
ktorými sme si mohli zašportova v ich disciplínach. 17.
septembra sme navštívili Piešany a veèer sme cestovali
do Aqua parku v Senci, kde sa nám ve¾mi páèilo. A nako−

niec 18. septembra sme strávili deò na Základnej škole
na Tbiliskej ulici, kde sme vypracovávali úlohy zadané
poèas predchádzajúcich dní. Veèer sa konal koncert Jany
Kirschner spojený s diskotékou. Všetkým sa program

Základná škola cez leto prenajala nebytové priestory.
Dôvodom na ich prenájom bola snaha efektívnejšie vyuí−
va školské nebytové priestory a vyšší príjem finanèných
prostriedkov pre školu. Novými nájomcami sú p. Algayer −
bufet, p. Bilicsics − second−hand, p. Èerná − oprava odevov.
Títo, okrem pána Algayera, z dôvodu prestavby obchodné−
ho centra PODHÁJ na Malokarpatskom námestí dostali
výpoveï z uívaných priestorov. Školský bufet slúi pre
úèely školy a aj jeho otváracie hodiny korešpondujú so
samotným vyuèovaním. Vstup je zabezpeèený cez hlavný
vchod. Second hand a oprava odevov majú samostatný
vchod do objektu školy a svojím úèelom slúia širokej verej−
nosti. Pán Dermek (predajòa vína na námestí), ktorý odkú−
pil od pôvodného vlastníka dlhodobo neprevádzkovaný stá−
nok i poiadal mestskú èas o nájom pozemku pod stán−
kom. Takisto dostal výpoveï z uívaných priestorov
v obchodnom centre z dôvodu jeho prestavby . Zmluvy sa
uzatvorili na dobu urèitú − šes mesiacov. Tento postup
konzultoval starosta poèas prázdnin s poslancami. Väèšina
z nich s takýmto postupom súhlasila, s tým, e po uplynutí
urèitej skúšobnej doby prevádzky (3−4 mesiace) bude o pre−
dåení nájomných vzahov rozhodova miestne zastupite¾−
stvo. Vo vzahu k predajni „PS víno“ na námestí však u na
septembrovom zasadnutí rozhodli poslanci o nepredlova−
ní zmluvy s p. Dermekom.
Jaroslav Suleò, MÚ
(dokonè. z 2. strany) inventarizácii majetku a záväzkov
k 31.12.2003; schválilo vyradenie majetku pod¾a predloe−
ného zoznamu,
 schválilo poskytnutie dotácie na rok 2004 pre Klub sto−
mikov − ILCO vo výške 2.000,− Sk;
 schválilo udelenie mimoriadnej finanènej odmeny vo
výške 2 tisíc Sk poslankyni p. Márii Pikulíkovej za mimoriad−
nu aktivitu pri organizovaní a zabezpeèovaní priebehu
Rozálskych hodov 2004.
 schválilo úhradu poplatkov za predåenie uívacích práv
k hrobovým miestam zosnulých lamaèských osobností vrá−
tane dlných èiastok vo výške spolu 8.320,− Sk v zmysle
predloeného návrhu.
 schválilo zabezpeèenie prechodu agendy hlásenia a evi−
dencie pobytu obèanov z pôsobnosti Policajného zboru na
mestské èasti tak, aby vybavovanie predmetnej agendy za
mestskú èas Bratislava Lamaè zabezpeèovala mestská èas
Bratislava Karlova Ves cez svoj miestny úrad, ktorý je aj mat−
rièným úradom.
 schválilo vymenovanie p. Ivana Kovaèovièa a RNDr.
Dušana Akantisa za èlenov komisie na obnovu evidencie
pozemkov a právnych vzahov k nim v zmysle predloenej
iadosti.
 v rámci letnej údrby uloilo prednostovi zabezpeèi
vypracovanie zoznamu platných zmlúv, uzavretých medzi
mestskou èasou Bratislava Lamaè a inými subjektami
a predloi na nasledujúce zasadnutie MZ správu o priebe−
hu a vyhodnotení letnej údrby.

Poïakovanie
páèil. Odchádzali sme plní záitkov, skúseností a nadše−
ní, e sme sa projektu zúèastnili.
Marika Šimová 7.a

S letom údrba verejnej zelene nekonèí
Udriavanie èistoty a poriadku v obci je kontinuálny pro−
ces a len ve¾mi ako mono oddeli „letnú údrbu“ od
ostatných èinností, ktoré s òou prebiehali súbene.
V minulom roku bola výberovým konaním urèená na
údrbu verejnej zelene v MÈ Bratislava − Lamaè firma
A.S.A. Slovensko, s r.o. S firmou bola uzatvorená zmluva
o dielo na dobu urèitú − od 01.05.2003 do 30.10.2006
na údrbu verejnej zelene − odstraòovanie neèistôt, kose−
nie, hrabanie, naloenie a odvoz pokosenej trávy. Údr−
ba sa poèas sezóny uskutoèòuje v nieko¾kých etapách.
Prvá etapa sa zaèala od 7. mája, druhá od 7.júna a tre−
tia etapa od 3.augusta. Etapy prebiehali vdy po sebe
nasledujúcich 14 pracovných dní. Údrba sa vykonáva na
pozemkoch, ktoré sú ako verejná zeleò v správe mestskej
èasti. Poradie, v akom bývajú jednotlivé plochy kosené,
je buï dané poradím plôch pod¾a zmluvy, alebo sa zoh−
¾adòuje momentálny stav − teda zarastanie tej−ktorej plo−
chy trávou. Rozhodujúcim faktorom teda nie je to, kde
sa plocha nachádza, èi v starom alebo novom Lamaèi. V
Lamaèi bola za trištvrte roka vykonaná údrba zelene v
rozsahu pribline 500 000 korún
Miestny úrad však rieši problém verejnej zelene opera−
tívne, pod¾a potreby kosí svojimi prostriedkami (kosci,
mechanizmy) vybrané plochy verejnej zelene (napríklad
zelenú plochu okolo športovej haly, pozdå Bakošovej
ulice od ul. Podháj po OD Lamaè, zelenú plochu na
Malokarpatskom námestí a iné).
V letnom období vykonávali naši verejnoprospešní pra−

Škola má nových
nájomníkov

covníci èistenie obrubníkov od buriny. Tento postup sa
však ukázal ako málo efektívny a najmä pomalý, preto sa
pristúpilo k radikálnejšiemu riešeniu − miestny úrad
vyèlenil finanèné prostriedky na odburinenie okrajov
chodníkov a komunikácií v správe mestskej èasti chemic−
kým postrekom, ktorý odborne vykonala firma Celtis v
auguste 2004.
V júli miestny úrad z vlastnej iniciatívy zorganizoval
vypratanie kontajnerových stojísk, prièom okrem ve¾ko−
kapacitných kontajnerov zabezpeèil aj ¾udí, ktorí tieto
stojiská vyèistili od nahromadeného odpadu. Tu však
musíme upozorni, e zabezpeèenie èistoty a poriadku v
okolí bytového domu cez svojho správcu je povinnosou
vlastníkov bytov. Ak sa situácia s hromadením odpadu v
stojiskách bude opakova, pristúpime k sankcionovaniu
príslušných subjektov.
Záverom leta sa udriavanie èistoty a poriadku nekonèí.
Po skonèení vegetaèného obdobia sa zaène s orezáva−
ním drevín na verejných priestranstvách a v mesiaci
október sa uskutoèní posledná, štvrtá etapa kosenia
verejných trávnatých plôch.
Problém udriavania èistoty a poriadku je spoloèným
problémom obèanov aj miestneho úradu a vzájomnou
spoluprácou sa tento problém bude stáva zo dòa na
deò menším.
Juriková Katarína
referát ivotného prostredia, odd. ÚRaD

V mene mojom a aj v mene obèanov Lamaèa chcem poïa−
kova pánovi starostovi a poslancom za sochu svätého
Floriána a opravu zvyškov poiarnej zbrojnice, ktorú svojpo−
mocne postavili naši dedovia. Nás starých Lamaèanov mrze−
lo, e vandali znièili sochu sv. Floriána. Teraz ïakujeme
pánovi farárovi za to, e sochu vysvätil, a tie miestnemu
úradu za zorganizovanie Rozálskych hodov. Pyšní sme tie
na obnovu tradícií našich lamaèských krojov. enské kroje
opatruje pani Brutenièová a Hrubíková, muské pani
Ferenèíková.
p. Ferenèíková

Oznam

Lamaèské materské centrum Obláèik po letnej prestávke
opä zahajuje svoju èinnos v týchto hodinách:
Denne doobeda od 9.30 – 11.30 − herne a v poobedòajších
hodinách v pondelok od 16.30 – 17.30 a stredu 17.00 –
18.00
Informácie: 0907 288 985

Formál 2 − maïarský a
slovenský dizajn mladých
V Dvorane ministerstva kultúry na Námestí SNP otvoria
19. októbra výstavu Formál 2 − mladý maïarský a slo−
venský dizajn. Výstava je výberom z druhého roèníka
súae mladých dizajnérov z regiónov severozápadného
Maïarska a juhozápadného Slovenska. Funkèné modely
a prototypy sú zamerané na interiérový dizajn, nábytok,
textil, sklo, elektroniku a obaly. Výstava v Slovenskej
národnej galérii má by reprízou výstav v Gyori a
Budapesti. Kurátorom výstavy je Viktor Pósa a za SNG
Ágnes Schrammová. Výstava potrvá do 28. novembra.
Peter Šoula

Oznamy miestneho úradu
1) MÈ prenajme nebytové priestory o výmere cca 35 m2 v
Dome sluieb na Malokarpatskom nám. na prevádzkovanie dro−
gérie. Potrebné stavebné úpravy priestorov (ide o zadnú èas
kvetinárstva od parkoviska). Blišie informácie na Miestnom
úrade tè 64 78 0065, 64 78 15 81 Mgr. Suleò.
2) MÚ doplnil poèet informaèných tabú¾ na území mestskej
èasti, dnes je moné oboznamova sa s informáciami MÚ na
týchto miestach: nové infotabule: a) pri autobus. zastávke na
Vranèovièovej ul. smerom do mesta; b) pri autobus. zastávke na
Bakošovej ul. smerom do mesta; c) pred kostolom sv. Margity
na Vranèovièovej ul.; d) pri autobus. zastávke na Segnároch na
zaèiatku ul. Pod Zeèákom; pôvodné infotabule: a) pri novom
bytovom dome na Heyrovského ul. oproti Pantlovi; b) pri potra−
vinách REMA na Malokarpatskom nám.; c) na konci Bakošovej
pri býv. OD Lamaè; d) na Miestnom úrade pri podate¾ni;
V blízkom èase plánujeme montá ïalších "vývesiek", a to na
budove Miestneho úradu, kde chceme zverejòova rozsiahlejšie
materiály, tu nainštalujeme i osvetlenie kvôli dostupnosti infor−
mácií vo veèerných hodinách, najmä v zimnom období. Tie
zvaujeme osadenie infotabule na budove býv. poiarnej zbroj−
nice na konci Vranèovièovej ul. Nové infotabule vybavil starosta
cez firmu EURO AWK, ktorá ich mestskej èasti s oh¾adom na
dobrú spoluprácu darovala, za èo aj touto cestou ïakujeme.
3) MÚ informuje o premiestnení poštovej schránky è. 621.
Na základe podnetu od obèanov, sme na SLOVENSKEJ POŠTE
zabezpeèili jej premiestenie, a to z pôvodného miesta oproti
bývalým potravinám na ul. Cesta na Klanec, ku bývalej poiar−
nej zbrojnici na koneènú autobusovú zastávku.

Šanca pre školy
s invenènými uèite¾mi
Nezisková organizácia Konto Orange v spolupráci
s Centrom pre filantropiu vyhlasuje druhý roèník grantové−
ho programu pre základné školy − Školy pre budúcnos.
Cie¾om programu je zmena v spôsobe vyuèovania na základ−
ných školách a podpora pozitívnych trendov vo vzdeláva−
com systéme, ktoré umonia rozvíja talent a zruènosti detí,
prejavi svoju osobnos a získa pritom nové informácie
interaktívnym spôsobom. Medzi víazné projekty sa rozde−
lia tri milióny korún.
Druhý roèník programu je urèený pre základné školy
a osemroèné gymnáziá po kvartu. Zúèastni sa ho môu
štátne, súkromné aj cirkevné školy. Program podporuje ini−
ciatívnych uèite¾ov, ktorí chcú invenène pristupova k vyu−
èovaciemu procesu. Všetky zaslané projekty bude hodnoti
poradný výbor. Uzávierka projektov je 29. októbra.
Do prvého roèníka grantového programu v školskom roku
2003/2004 sa prihlásilo 733 škôl, ktoré predloili spolu
1.420 projektov. Výberová komisia z nich nakoniec vybrala
z celého Slovenska 90 najlepších a podporila ich maximál−
nou sumou 30 tisíc korún na projekt. Po realizácii projektov
iaci aj uèitelia posielali listy záitkov, v ktorých boli zachy−
tené reakcie a názory na zmenu vyuèovania.
Najzaujímavejšie z nich boli poèas celého leta vystavené
v znaèkových predajniach Orange po celom Slovensku.
(r)

Naši októbroví jubilanti
Krásne ivotné jubileum oslávia
Lamaèania: 85 rokov − Irena Jóová, Ján
Chudík, Terézia Baiková, Viktor
Hlocký, Vojtech Smutný; 80 rokov −
Mária Rešetková, Irena Èarnecká,
Justína Krianová, Helena Pavúková,
Helena Maašeje, Valéria Sudovská,
Ladislav Csóka; 75 rokov − Františka
Bolèíková, Boena Dolealová, Blaej
Boskoviè, Bohumil Kovaèiè, Peter
Hábovèík.

kino LAMAÈ − október 2004
Nede¾a 17. 10.
Shrek II. (USA)
rozprávka nielen pre deti, 16 a 18 h, 80 Sk
Harry Potter III. (USA)
Sobota 30. 10.
fantastický film, èeský dab., 17 a 20 h, 70 Sk

CENTRUM VZDELÁVANIA – LAMAÈ

• JAZYKOVÉ KURZY
• angliètina • nemèina •
pre deti i dospelých, zaèiatoèníkov aj
pokroèilých
Informácie: 0903 433 604

B á b k o v é p r e d s t a v e n i e , pre deti z Lamaèa, vítané
sú mamièky, ktoré sú doma so svojimi ratolesami.
Kedy? 21.10.2004 o 9,30 hod.
Kde? V kine Lamaè Vstupné? Zadarmo

NÁHROBNÉ POMNÍKY

ZŠ na Malokarpatskom námestí ïakuje

Domová správa

Firme Kraš Slovakia, s.r.o. a Rade rodièov školy za kufríky
sladkostí a pomôcok, ktoré darovali našim 39 prváèikom.

Mestská èas BA−Lamaè ponúka na prenájom
garáe na ulici Pod násypom.
Informácie MÚ BA Lamaè:
tel. 02/ 6478 0065, Mgr. J. Suleò

SECOND HAND
Otvorili sme pre Vás nový Second hand. Ponúkame
anglický tovar za dobré ceny. Nájdete nás v priestoroch
Základnej školy na Malokarpatskom nám. è.1. ved¾a kni−
nice. Sme tu pre Vás od pondelka do piatka od 9 do 18 h
a v sobotu od 8 − 12 h.
Tešíme sa na Vašu návštevu!

0 9 0 5 2 51 4 2 0

na Heyrovského 11, Lamaè

ponúka na prenájom
Nebytové priestory
so samostatným vchodom z ulice
IHNEÏ k dispozícii
V prípade záujmu
nás kontaktujte na tel. è.:
02/ 6478 9036 − 037
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Úprimne blahoeláme
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

mesaèník samosprávy mestskej èasti Bratislava−Lamaè
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