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Daò z nehnute¾ností v
roku 2005
29. novembra 2004 sa konalo zasadanie mestského zastupi−
te¾stva hl. mesta Bratislavy, na ktorom sa viedla mimoriadne
búrlivá diskusia o návrhu VZN (všeobecne záväzného naria−
denia) o dani z nehnute¾ností na rok 2005. Proti neúmerné−
mu zvýšeniu týchto daní sa razantne postavila aj lamaèská
poslankyòa O¾ga Keltošová. Ne¾ahké rokovanie mestského
zastupite¾stva, ktorému predchádzali tý�dne jednaní, napo−
kon prinieslo kompromis v podobe ni�ších sadzieb pre mest−
skú èas� Lamaè. Na túto tému sme sa porozprávali s najpo−
volanejšími – poslankyòou MZ Lamaè O¾gou Keltošovou a sta−
rostom Lamaèa Petrom Šramkom.
Nové VZN prinesie v roku 2005 zvýšenie dane z nehnute¾−
ností na území celej Bratislavy. Èo sa vám podarilo presa−
di� v prospech Lamaèa? O. Keltošová: „V prvom rade treba
zdôzarni�, �e zvyšovanie daní bolo nevyhnutné, nako¾ko
došlo k fiškálnej decentralizácii. Išlo teda len o dohodnutie
únosných medzí. Prvým krokom bolo presadi�, aby bol Lamaè
zaradený medzi malé mestské èasti – teda do 3. skupiny, do
ktorej jednoznaène patríme svojou rozlohou, poètom obyva−
te¾ov èi infraštruktúrou. Pôvodne sme boli v 2. skupine, kam
patria MÈ s rozvinutým priemyslom ako Petr�alka èi Ru�inov.
Po 6 hodinách rokovania pán primátor Ïurkovský a všetci
poslanci mestského zastupite¾stva na základe opodstatne−
ných argumentov uznali, �e Lamaè do 3. skupiny patrí.
Preradením do nej sa Lamaèu sadzby daní zní�ili. Okrem
iného sme sa hlásili k zmenám v prospech malých a stredných
podnikate¾ov. Pôvodne plánované zvýšenie daní by bolo pre
nich neúnosné a Lamaè by tak mohol prís� malé o prevádzky,
ktoré sú preò dôle�ité.“ 
Aké výrazné sú zmeny v porovnaní s pôvodným návrhom
sadzieb? P. Šramko: „Ako príklad uvádzam: daò zo záhrad,
ktorá bola 0,45 Sk/m2/rok, návrh znel na 1,80 Sk a po doho−
de bude predstavova� 1,62 Sk; v prípade bytov to bolo 4,5
Sk/m2/rok, návrh 10,− Sk a  po dohode 9,−Sk; pri dani zpodni−
kate¾ských stavieb, ktorá predstavovala v tomto roku 112,−
Sk/m2/rok, návrh na rok 2005 bol 230,− Sk a na základe doho−
dy sa daò ustálila na 112 Sk.“ O. Keltošová: „Pán Jozef Balá�i
taktie� vystúpil v prospech obyvate¾ov Lamaèa a podarilo sa
nám spoloènými silami vybojova� zní�enie sadzby dane z
pozemkov z navrhovaných 0,5 % na 0,3 % základu dane. Ja
som dala návrh k otázke oslobodenia od dane a jej zní�enia.

(pokraèovanie na 2. strane)
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Vá�ení Lamaèania,
dovo¾te mi, aby som vás v krátkosti informoval o niektorých
dôle�itých udalostiach, ktoré v súèasnosti riešime v našej
MÈ.
Jednotkou nášho záujmu je urèite kanalizácia. Nepresné
dokumentácie spôsobili spomalenie prác a na niektorých
miestach i poškodenie vedení, èo komplikuje postup. Denne
sa riešia nové problémy, avšak práce napredujú a verím, �e
sa trpezlivo dopracujeme k úspešnému koncu.
MZ riešilo vá�ny dopravný problém – osadenie zábrany pred
Èerveným mostom na betónovej ceste. Mám pripravené jed−
nania, avšak výsledok neviem predpoveda�. Závora sa
nachádza v inej MÈ a cesta je v správe Mestských lesov.
Máme záujem tento stav zmeni�. O nových skutoènostiach
Vás budeme následne informova�.
Dòa 29. 11. 2004 Mestské zastupite¾stvo schválilo návrh
VZN o daniach na rok 2005. Bli�šie informácie nájdete
v tomto èísle Lamaèana.  Ve¾mi dôle�ité je upozornenie pre
všetkých daòovníkov, ktorí sú povinní do 28. 2. 2005 poda�
nové daòové priznanie (aj tí, u ktorých nenastali �iadne
zmeny). Tlaèivá na daòové priznania budú k dispozícii na
Miestnom úrade. O presnom termíne, kedy budú tlaèivá
k dispozícii, budú obèania informovaní prostredníctvom

informaèných tabú¾ Miestneho úradu, internetu a mobilné−
ho rozhlasu. 
Na poslednom zastupite¾stve sme boli nútení uvo¾ni� ïalšie
finanèné prostriedky pre  Základnú i Materskú školu, v záuj−
me zlepšenia ich technického stavu. Okrem toho sa nám
podarilo vybavi� chýbajúce finanèné prostriedky na mzdové
zabezpeèenie z rezervy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy.
Na školskom dvore bolo namontované nové osvetlenie,
ktoré zlepší mo�nos� vyu�itia športovísk. Verím, �e i tento
rok nájdem dos� odhodlaných obèanov, ktorí pomô�u pri
príprave a udr�iavaní ¾adovej plochy. Spolieham sa i na
p. I¾ka, �e nám vybaví dostatoène tuhý mráz, aby nám ¾ad
vydr�al. Pre budúci rok máme v pláne rozšíri� mo�nosti pri−
pojenia internetu pre verejnos� v Miestnej kni�nici. Mám
informácie, �e i podnikatelia majú snahu zriadi� internetovú
kaviareò a v tomto smere budeme ich úsilie samozrejme
podporova�. 
Záverom by som chcel popria� ku koncu roka všetkým obèa−
nom z celého srdca pokojné pre�itie vianoèných sviatkov
v kruhu rodiny a svojich blízkych a do nového roka ve¾a
zdravia a š�astia.

Váš starosta, Peter Šramko

Príjemné pre�itie vianoèných sviatkov, 
ve¾a zdravia, š�astia a spokojnosti v novom roku 2005
prajú obèanom Lamaèa

poslanci Miestneho zastupite¾stva MÈ Lamaè
a všetci zamestnanci Miestneho úradu.

Sviatoèný vinš

Sú ešte tými na aké si spomíname z detstva, romantické,
plné vzrušujúcich okam�ikov, radosti a krásna? Štedré,
veselé a š�astné, jednoducho najkrajšie sviatky roka?
Pozorujeme ako sa vïaka hypermarketom a ve¾kým
obchodným domom stávajú u� pomaly zále�itos�ou nie
len decembrovou . Je rozhodne krásne, keï sneh vr�dí a
veèer plný  hviezd padajúcich na zem v podobe vianoè−
ných osvetlení domov, ulíc a našich interiérov, dotvára
pravú vianoènú  atmosféru. Avšak nie všetky hviezdy
musia bezpodmieneène padnú� na zem. Èastokrát to
vyzerá pred niektorými príbytkami ako v kasínach Las
Vegas. Kde sa skrývajú tie krásne Vianoce, keï si darèek
pod stromèekom h¾adáme so zvedavos�ou, èo skrýva
ozdobená krabica, èi vianoèný papier? Tým malým pre−
kvapením chceme predsa poveda� svojim najbli�ším ako
ich ¾úbime, ako na nich myslíme, ako dobre ich pozná−
me. 
Vytvori� atmosféru príjemne zladeného, vianoèným peèi−
vom navoòaného domova, kde v teple obdivujeme
obèas i bielu nádielku cez okno, nie je také �a�ké. Keï po
štyri nedele zapálime v�dy ïalšiu svieèku na adventnom
venci a tešíme sa na Štedrý veèer.  Vianoce patria rodine,
vychutnajme si ich. Èím krajšie boli tie na ktoré spomí−
name z detstva, tým krajšie zo srdieèka by mali by� tie,

ktoré pre�ívame teraz so svojimi rodinami. 
A nemali by sme zabúda� na tú trochu tradície. U nás
doma sa èelo mazalo medom,  pod tanier sa ulo�ila
minca a šupinka z kapra, prekrajovalo sa jabåèko, jedol
orech, oblátky s medom. Vianoèná kapustová polievka
nám robila chute takmer celý deò. Vyprá�aný kapor
a domáci zemiakový šalát bol koniec postenia sa poèas
dòa. Na stole svietila okrem adventných sviec i jedna,
ktorá nám pripomínala tých, ktorí nám pri stole chýbali.
Nu� a po veèeri −,,darèeky,,.
Aké sú zvyky u vás a aké budú vaše vianoce tento raz?
Ak by ste predsa  len chceli èosi zmeni�, zaènite s výzdo−
bou svojich príbytkov. Mô�ete zaexperimentova� s ozdo−
bami na  stromèek. Zrušte gýèové ozdoby a atribúty
pseudo Vianoc, nechajte sa vies� svojím vnútrom.
Vychutnajte si prípravu na najkrajšie sviatky roka.
Zapojte deti, celú  rodinu  a vymýš¾ajte, zabávajte sa.
Vianoce zaèínajú vtedy, keï ich zaènete pripravova�. Sú
len vaše. Krásne chvíle, keï nemyslíme na ka�dodenný
stres, naháòanie, prácu. Za�elajme si teda, aby nám ka�−
doroène prinášali nové krásne zá�itky.

Š�ASTNÉ A VESELÉ VIANOCE  VÁM �ELÁM!
Akad.mal. Veronika Gabèová

Vianoce v duchu tradície 

Èriepky z histórie Lamaèa
Zvyky minulosti pod tlakom súèasného sveta pomaly miznú,
ale podvedome si ich zachovávame. Nu� poïme trochu
porovnáva�. V deò Všechsvätých si po príchode z cintorína
gazdiná vzala ošatku orechov, jabåèok, koláèov a rozdala
de�om, aby na tých , èo u� nie sú medzi nami, nezabudli. Na
hody dostali deti v�dy korunku od starých rodièov na „hag−
nuštek“, aby si kúpili prívesok na jarmoku, a ten si opatro−
vali a práve v deò pamiatky zosnulých si ho zvláš� pripome−
nuli. V súèasnosti, keï k nám prídu na návštevu v období
pamiatky zosnulých naši príbuzní alebo známi, tak isto ich
pohostíme a zaspomíname. Zaujímavé je aj výroèie zalo�e−
nia prvého výèapného domu, ktorý mesto povolilo otvori�
práve pred 440 rokmi v Lamaèi, kde mohli Lamaèania pre−
dáva� len vlastné, dorobené víno. Asi nebolo najhoršie, keï
z neho dodali aj na korunovaèné slávnosti krá¾ovnej Márie,
man�elky krá¾a Maximiliána, ktorej korunovácia sa konala v
roku 1564 v Bratislave. Rok predtým bol v Bratislave koru−
novaný aj sám Maximilián. V súèasnosti sa spomienky na

korunovácie stali ve¾kou bratislavskou atrakciou. Lamaè
vtedy zbohatol a richtár Štefan Gregoriè so svojimi prísa�−
nými, spolu s neskorším richtárom  Jurajom Replinom, sa
zaèali radi� o výstavbe murovaného kostola na rok 1565.
V budúcom roku teda oslávime 440 výroèie zaèatia výstavby
murovaného kostola v Lamaèi. Tieto zlaté èasy Lamaèa netr−
vali dlho, ale o tom a� niekedy nabudúce.       
K novembrovým zvykom patrila aj zvláštna obyèaj, via�uca
sa k sviatku sv. Martina, ktorý bol aj patrónom Bratislavy.
Pastieri, ktorí odovzdávali dobytok (11. 11.) na sviatok sv.
Martina, dávali gazdovi aj brezové prúty so �elaním zdravé−
ho a silného statku. Viseli v maštali na èestnom mieste a
gazda ich obèas pou�il aj na menej " vznešené " úèely, vy�al
nimi po zadku svojich neposlušných potomkov. Mnohokrát
však staèilo iba " marcinom " pohrozi�. Èo poviete, nezišiel
by sa obèas na podaktorých taký " marcin "?

Gabriela Škorvanková, historièka

VIANOÈNÉ
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Èriepky z histórie Lamaèa
Vianoce! Èas bilancovania i nádejí. Èas prís¾ubov a oèakáva−
nia, èo prinesie ïalší rok. Bol to v�dy èas zamyslenia a prí−
prav. V starých porekadlách sa hovorilo, �e Katarína muziku
zakazuje a Ondrej ju zaväzuje. Dnes sa u� èlovek neobme−
dzuje a pôst sa pre mnohých stal iba spomienkou na èosi
zastaralé, radšej siahajú po moderných diétach, ktorých úèi−
nok nie je v�dy adekvátny správnemu pôstu, ktorý mal aj
duchovný rozmer. Sviatok sv. Kataríny, keï sa v 
minulosti odbavovali posledné zábavy  pred Vianocami, sa
oslavoval aj hlukom, aby sa ním oèistili zlé sily. Po tomto
sviatku nastal èas adventu. Prísny pôst mal èloveku pripo−
menú�, �e nie iba  plnenie vlastných �elaní je zmyslom �ivo−
ta, ale má myslie� aj na ostatných. Oèistenie tela i duše malo
prinies� oslavu zmierenia a nádeje. Zdobenie stromèeka pri−
šlo najskôr pred 250 rokmi. Dovtedy boli zvyky, ktoré sa via−
zali na najdôle�itejšie domáce a po¾né práce. Pre dobrú
úrodu sa dávali pod štedroveèerný stôl otiepky sena. Hádzali
sa do kútov orechy, aby zo �iadneho smeru neprišla choro−
ba a aby bol všetkého dostatok. Prekrojilo sa prieène jabåè−
ko, ak v òom bola hviezdièka bolo dobre, ak krí�ik bolo zle.
Dobytku sa odniesol posúch , neskoršie oplátka, v ktorej bol
zapeèený kúsok petr�lenovej vòate, aby bol celý rok svie�i
a zdravý. Svätilo sa aj svätenou vodou, ktorú uchovávali od

Troch krá¾ov a ktorou gazda vysvätil celý dom. Na platòu
sporáka gazdiná dala poèas svätenia kúsok suchého tymia−
nu. Potom gazda za�elal sviatky, gazdiná rozdelila oplátku
a spravila krí�ik medom na èelo všetkým èlenom rodiny.
V Lamaèi mali jedlá v minulosti presnú postupnos�. Po
oplátke to boli orechy a jabåèka, potom fazu¾ová polievka
a "buchtièki", neskôr nazývané pupáky s makom alebo tva−
rohom, poliate medom. Po polnoènej omši sa podávala
kapustnica, niekde huspenina. V súèasnosti sa obyèaje u�
prispôsobili novým zvykom a staré sa u� na zaèiatku 20. sto−
roèia vytratili. Blízkos� Bratislavy urèila Lamaèu prídomok
popánštený, lebo tento preberal zvyky mesta. Stál v�dy na
rozhraní mesta a dediny, èo mu dávalo neopakovate¾nú
atmosféru. Pod¾a zlo�enia obyvate¾ov v�dy slú�il ako génius
loci zmierenia, alebo rozbrojov. V súèasnosti by sa mohol
sta� tým prvým, ak nájde svoje pevné miesto, ktoré si iba
h¾adá. Zamyslenie sa nad týmto nám mo�no trochu u¾ahèí
odpoveï. Prajem vám krásne sviatky plné porozumenia
a lásky, nech vás èaká otvorená náruè ¾udskosti, ktorá pre−
klenie všetko nepriaznivé, èo by vás stretlo a dychom spolu−
patriènosti presvetlí nádej − posolstvo Vianoc.

Gabriela Škorvanková, historièka

Ako si naše deti predstavujú Vianoce
Vianoce sú vïaèným
obdobím. Nielen pre
atmosféru, ktorou sú
nasýtené, ale aj pre
svoju schopnos� pre−
búdza� v nás sny a
najskrytejšie tú�by.
Samozrejme, najtvori−
vejšie sú deti. Pani uèi−
te¾ka Janyšková nám
zaslala nieko¾ko ich
výtvorov s vianoènou
tématikou. Všetky boli
krásne, milé a aj vtip−
né...

Veï posúïte sami. Na otázku, èo by chceli na Vianoce
zmeni�, odpovedali deti aj takto:
• Niè, všetko sa mi páèi tak, ako je.
• Chcem, aby mi na Vianoce zmizol brat. 
• Chcem, aby sme boli celá rodina spolu − ale asi sa
to nestane. A potom chcem, aby zmizla škola – uèi−
te¾ky a Kubo a Tomáš! A chcem domov do Lamaèa
plno mro�ov – prírodnú rezerváciu!
Dostali sme aj ve¾a krásnych básnièiek a obrázkov, za
ktoré de�om ve¾mi
pekne ïakujeme
a veríme, �e nám
ich budú posiela�
ka�dý rok.

(pokraèovanie z 1. strany...) Pôvodne mohol správca dane
poskytnú� 50 % ú¾avu pre vlastníkov bytov s �a�kým zdravot−
ným postihnutím alebo nad 70 rokov, ale s tým obmedzením,
�e všetci obyvatelia domu musia spåòa� tieto podmienky, èo
pova�ujem za diskriminujúce. Podarilo sa nám presadi�, aby
táto mo�nos� platila bez spomínaného obmedzenia. Mo�no
len doda�, �e politika je umenie kompromisu.“ 
K zdaneniu dojde aj v prípade nehnute¾ností, ktoré dopo−
sia¾ zdaòované neboli... P. Šramko: „Je škoda, �e k tomu
nedošlo postupne, avšak nemali sme na výber. Zdanené budú
aj nehnute¾nosti patriace štátnej správe, školám, cirkvi èi
�elezniciam. Pre Lamaè to bude predstavova� sumu cca. 2,7
mil. Sk. Sme radi, �e sa nám podarilo nájs� ´zlatú strednú
cestu´ a prosíme obèanov, aby tento stav rešpektovali.“
Kedy vstúpi nové VZN do platnosti? O. Keltošová: „Do 15
dní od svojho zverejnenia. Lamaèania o tom budú informo−
vaní. Budúci rok v decembri uvidíme, èo nám toto VZN pri−
nieslo.“
Èo nás èaká v budúcom roku? „V polovici decembra sa
bude rokova� o rozpoète Bratislavy, kam spadajú o. i. cesty,
doprava, osvetlenie... Mô�em prezradi�, �e v rámci celomest−
ských priorít sa poèíta aj s dostavbou kúpaliska v Lamaèi.“
A teraz „z iného súdka“ − stihnete si vychutna� atmosféru
lamaèských vianoèných trhov? O. Keltošová: „Atmosféru
vianoèného Lamaèa by som si vychutnala rada, tak�e asi áno.
Musím sa však prizna�, �e ma èakajú nákupy na poslednú
chví¾u a tie nemám v ob¾ube...“
Èo by ste popriali našim Lamaèanom do nového roka?
O. Keltošová: „Ako v�dy – všetkým �elám zdravie, pohodu
a dobré vz�ahy v rodine aj na pracovisku.“

Ïakujem za rozhovor.
Katarína Závodná

Krv – dar najcennejší
Pri dopravných nehodách, neèakaných ochoreniach
a plejáde ïalších záva�ných medicínskych stavov visí
èasto ¾udský �ivot na vlásku. Konštatovanie, �e aj radoví
¾udia vôkol nás sú schopní venova� krv, drahocenný
mok, anonymnému pacientovi, prináša duši ú¾avu. O to
väèšiu, �e ide o bezpríspevkových darcov, ktorých odz−
nak „slzièky darcu“ ani nezbadáte na golieroch ich oble−
èenia. V našej mestskej èasti je to a� 13 statoèných obèa−
nov. Z nich ôsmi (Š. Kresan, P. Náther, Z. Po�gayová, L.
Baòacký, R. Hašèík, JUDr. R. Marschal, Z. Slováková a I.
Kubranová) obdr�ia bronzovú plaketu darcu krvi prof.
MUDr. Janského a štyria (A. Trtalová, Ing. A. Balá�ová,
M. Halaè, J. Zonyga) prevezmú plaketu striebornú a naj−
cennejší diamantový kov dostane JUDr. V. Grauzel.
Táto milá udalos� sa uskutoèní v decembri 2004 pod
záštitou SÈK a za finanènej podpory MÚ MÈ Lamaè.
Oceòme našich spoluobèanov a prehlboko si uvedomu−
jeme, �e nikdy nevieme, komu z nás prinavrátia zdravie
a zachránia �ivoty rubínové kvapky darovanej krvi.

Marcela Kukumbergová
Èlenka komisie pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu

Uctili si starších Lamaèanov
Pohoda, rados� a vïaèné úsmevy sa zraèili na tvárach starších
obyvate¾ov Lamaèa, �ien i mu�ov, pri poèúvaní známych
melódií v podaní hudobnej skupiny E−music súrodencov
Lederleitnerovcov z Pezinka. K októbru – Mesiacu úcty k star−
ším – im podujatie pripravil Miestny úrad Bratislava – Lamaè
dòa 27. októbra v miestnom kine Úsvit. Nechýbal na òom sta−
rosta Peter Šramko, organizátorky tejto milej slávnosti –
poslankyne MÚ Marta Janyšková a Mária Pikulíková, ako aj
najmladší èlen poslaneckého zboru Radoslav Olekšák.
Medzi oèarujúcimi piesòami kapely, ktoré nás, dôchodcov,
veru lákali aj do tanca, sa úèastníkom prihovoril starosta
Peter Šramko o. i. so �elaním, aby jeseò �ivota lamaèských
seniorov bola aspoò taká príjemná, ako tohtoroèná októbro−
vá, oteplená láskou najbli�ších a naplnená aktivitou, dávajú−
cou chu� do �ivota. Svoj príhovor obohatil veršami básne,
ktorá potešila srdce i myse¾. Poslankyòa Marta Janyšková
nám zarecitovala krásnu báseò, ktorú na sklonku svojho �ivo−
ta napísal herec Vladimír Durdík.
Po kultúrnej èasti podujatia si lamaèskí seniori pobesedovali
s poslancami MÚ. Pri malom obèerstvení sladkos�ami, kávou
èi èajom a inými dobrotami, sa zaujímali najmä o aktivity MÚ,
zamerané na celkové skvalitnenie obyvate¾ov Lamaèa.
Predstavitelia Miestneho úradu nezabudli ani na obyvate¾ov
lamaèského penziónu, ktorých skupina E−music tie� potešila
svojimi melódiami. Tí si však, ako nás informovali organizá−
tori, vo svojej spoloèenskej miestnosti aj zatancovali. Zaiste
boli rovnako vïaèní, �e sa na nich nezabudlo, ako aj my
v kine Úsvit.
Škoda len, �e mo�nos� zabudnú� na chví¾ku na ka�dodenné
starosti a strasti seniorského veku nevyu�ilo viac starších ¾udí.

− ob −

ILCO klub Bratislava je tu aj pre Lamaèanov
ILCO klub Bratislava je dobrovo¾né, záujmové a nepoli−
tické obèianske zdru�enie. Èlenmi sú zdravotne postih−
nutí obèania – stomici. Zdru�ujú sa v òom obèania
Bratislavy a jeho širokého okolia, vrátane Lamaèa. Okrem
chorých sú èlenmi aj ich najbli�ší rodinní príslušníci. V
súèasnosti je tu organizovaných cca 160 èlenov. Èlenské
príspevky sú skôr symbolické. Èinnos� tohto klubu je
odborná a záujmová. V odbornej èasti sú to najmä : akti−
vity na zlepšenie �ivota postihnutých, spolupráca s
výrobcami nevyhnutných stomických zdravotníckych
pomôcok, zabezpeèovanie sociálnej starostlivosti o èle−
nov prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva a prí−
slušných pois�ovní, semináre a prednášky kvalifikova−
ných odborníkov – lekárov, vykonávanie poradenskej
slu�by pre novooperovaných pacientov, vydávanie vlast−
ného odborného èasopisu pre stomikov. V záujmovej
èasti �ijú èlenovia ILCO klubu ako jedna rodina.
Schádzajú sa raz tý�denne vo svojej klubovni v Ru�inove.
Tu si vymieòajú medzi sebou vlastné skúsenosti a pri−
chádzajú pomôc� radami aj stomi – sestry.  Pre èlenov sa
organizujú rekondièné pobyty a primerané výlety. Štyrik−
rát do roka sa poriadajú èlenské schôdze s obèerstvením.

Dojímavé sú predvianoèné posedenia. Èlenovia klubu sa
zbli�ujú, navzájom informujú a bavia o be�ných denných
veciach  – o radostiach a starostiach vo  svojich rodinách,
o relaxe na záhradkách, o svojich koníèkoch. Je reálny
predpoklad, �e aj v Lamaèi je viac takto zdravotne pos−
tihnutých našich obèanov. Nie všetci sú informovaní o
existencii a humanitárnej èinnosti ILCO klubu. V prípade
záujmu nás mô�u navštívi� ka�dý pondelok od 9,30 –
12,30 hod. v klubovni na prízemí Nemocnice s poliklini−
kou v Ru�inove, alebo ka�dý štvrtok v tom istom èase v
sídle tohto obèianskeho zdru�enia na Latorickej 7 v
Bratislave (na sídlisku v Podunajských Biskupiciach).
Naše tel. èíslo je 02 – 45246821. Je potešite¾né, �e aj na
MÚ v MÈ Lamaè si takýchto vlastných obèanov všímajú.
Za ¾udský prístup a podporu vyslovuje poïakovanie ILCO
klub Bratislava, a najmä jeho èlenovia z Lamaèa, pánovi
starostovi, prednostovi, èlenom miestneho zastupite¾−
stva i jednotlivých komisií Miestneho úradu v Lamaèi.
Ka�dý nový èlen z Lamaèa bude v našom klube úprimne
a srdeène vítaný.

Peter  Malík

Nová mo�nos� pre chronicky chorých
Na hranici dvoch mestských èastí – Dúbravky a Lamaèa
otvorili nedávno Poradòu zdravia, urèenú najmä pre
pacientov, ktorí dlhodobo trpia chronickými �a�kos�ami.
V priestoroch bývalej materskej školy na ulici Kpt. Rašu
2 našli novú nádej najmä tie deti a dospelí, ktorým ich
zdravotné problémy znepríjemòujú �ivot u� dlhšiu dobu. 
Hoci poradòa by mala slú�i� najmä obyvate¾om uvede−
ných dvoch lokalít, paradoxne ju navštevujú skôr
Bratislavèania z Raèe, Petr�alky, Stupavy, Ru�inova èi
mimobratislavskí klienti. Ojedinelá diagnostická metóda,
ktorú v poradni pou�ívajú, toti� dovo¾uje v pomerne
krátkom èase zisti� príèinu �a�kostí, a tým umo�ni� ich
odstránenie. A to je dostatoèný dôvod na to, aby cestu
do poradne merali všetci, ktorí sa svojich zdravotných
problémov chcú zbavi� natrvalo. 
Bezbolestné vyšetrenie, tzv. elektroakupunktúra pod¾a
Volla, ktorú tu pou�ívajú, je špeciálna metóda, ktorá nie−
len spo¾ahlivo odhalí aktuálny zdravotný stav, ale upo−
zorní aj na skryté ochorenia ešte skôr, ako prepuknú. Je
tie� schopná potvrdi� alebo vylúèi� alergény
v �ivotnom prostredí, èi zisti� stupeò toxického za�a�enia
organizmu (prítomnos� plesní, baktérií, �a�kých kovov
a pod.).
Meranie má význam nielen pre samotnú lieèbu, ale

uplatní sa aj v prevencii. Je urèené pre ka�dého, kto sa
chce dozvedie� viac o svojom zdravotnom stave, a tým
sa vyhnú� zbytoèným problémom v budúcnosti. Táto
diagnostická a terapeutická metóda je ideálna najmä pre
pacientov so zní�enou imunitou, èastými ochoreniami
dýchacích ciest, astmou, ko�nými problémami, artrití−
dou, únavovým syndrómom, depresiami, problémami
vyvolanými stresom a pretrvávajúcimi chronickými �a�−
kos�ami. V chrípkovom období nájde uplatnenie hlavne
preto, lebo umo�òuje výrazne posilni� imunitný systém
detí i dospelých a zabezpeèi�, �e ochorenie buï nepre−
pukne, alebo má ¾ahší priebeh. Tým významne chráni
najmä srdcovo−cievny systém.
Poradòa má vo¾nú pracovnú dobu. Svoje slu�by posky−
tuje 7 dní v tý�dni, a to aj vo veèerných hodinách. Popri
diagnostike a terapii somatických ochorení sa tu mo�no
objedna� aj na vysoko kvalifikované masá�e alebo kon−
zultáciu s psychológom, prípadne skupinovú psychote−
rapiu. Všetky oddelenia pracujú na objednávku, tak�e je
samozrejmos�ou, �e �iadny klient na vyšetrenie neèaká.

Objednávky na tel.: 0905 533 077

Mgr. ¼uba Albertová



Úspešná bodka za najúspešnejšou sezónou lamaèských futbalistov
„Sedíme na vrcholci a je nám dobre“ alebo „rados� z hry na trávniku a v h¾adisku“

Uplynulý rok patrí urèite medzi najúspešnejšie v celej
histórii futbalu v Lamaèi. Našu vitrínu zdobí pokál
Bratislavského futbalového zväzu za ví�azstvo v
Zimnom turnaji, aj pokál BFZ za ví�azstvo v pohárovej
sú�a�i. A èo je najdôle�itejšie, ani v poslednom – pät−
nástom – kole tretej futbalovej Stein ligy nenašiel líder
z Lamaèa premo�ite¾a. Je na èele sú�a�e, kde pravde−
podobne zotrvá ešte dlho, keï�e v koneènej tabu¾ke
má a� 6−bodový náskok. Vtipne to komentoval vicepre−
zident FK Lamaè Mário Orth: „Sedíme na vrcholci a je
nám dobre!“. 
O futbalových reprezentantoch z najmenšej mestskej
èasti Bratislavy sa písalo a hovorilo po celom Slovensku.
Nielen odborníci krútia hlavami, neveriac, �e v Lamaèi
sú hráèi èistí amatéri a futbal sa tu hrá iba pre vlastné
potešenie. FK Lamaè poskytuje svojim hráèom naj−
skromnejšie sociálne podmienky, sna�í sa však o udr−
�iavanie kvalitného trávnika a špièkového odborného
vedenia (minulú sezónu trénoval naše ligové mu�stvo
Jozef Obert, legenda slovenského futbalu, majster ÈSSR
a túto sezónu Ján Masaroviè, profesor telesnej výchovy
na Stavebnej fakulte). O všetko ostatné sa musí posta−

ra� hráè sám. FK dostáva financie od troch – štyroch
sponzorov, Miestneho úradu a zo vstupného. Treba pri−
pomenú�, �e len údr�ba trávnika stojí roène asi dvesto−
tisíc Sk. Svoje o tom vie aj poslanec a èlen výboru FK
¼udovít Luèeniè a starosta Peter Šramko, ktorý futbalo−
vé ihrisko èasto navštevuje. Obaja sa zaujínajú o celé
dianie. Veï na ihrisku trénujú denne takmer dve stovky
športovcov, od prípravky, cez dorast a „béèko“ a� po
majstrovské mu�stvo.
Niektoré u� známe fakty z dennej tlaèe chceme zopa−
kova� aj èitate¾om Lamaèana. 
FK Lamaè vyhral jesennú èas� tretej bratislavskej Stein
ligy. Neprehral ani v jednom kole. Zdolal aj také slávne
mu�stvá, i keï išlo iba o rezervy, ako sú Slovan a Inter.
Z 15 zápasov má skóre 34:4 a 37 bodov. Druhý v tabu¾−
ke – VTJ Ru�inov – má o 6 bodov menej. Najmä štyri
inkasované góly sú priam unikátne. Aj keï na krásnych
výsledkoch má zásluhu celé dru�stvo, v bránke spo¾ah−
livo chytal Michal Morávek a druhý brankár Vladimír
Ondrušek. O Pohár pravdy bojujú úspešne naši kano−
nieri Gabriel Bartošek (9 gólov) a Viliam Pšenko
(8 gólov). Na ïalších góloch sa podie¾ali Vladimír Lipiak

a Martin Demko (3), Milan Ondruš, Ondrej Pavlák a Ján
Markusek (2) a po jednom góle dali Juraj Gálik, ¼udovít
Šípka, František Kaprálik a Martin Ferenèík. Kapitánom
je u� vyše troch rokov Martin Denko, ktorý hrá za
Lamaè u� sedem rokov, a stále patrí medzi najlepších.
Vedúcim mu�stva a tajomníkom je starostlivý Marcel
Priner.
Teraz majú chlapci krátku prestávku, po ktorej u� pri−
pravil tréner Ján Masaroviè nároènú zimnú prípravu v
telocvièni, plavárni, v lese a pokia¾ mo�no, aj na ihrisku.
Potom prídu nároèné prípravné zápasy a v prvom jar−
nom kole budeme hra� na ihrisku v Jablonci.
Èasto sa mno�ia otázky, èo bude, ak Lamaè vyhrá aj na
jeseò. Je známe, �e úèas� v druhej futbalovej lige stojí
iba na cestovnom a ubytovaní pre hráèov okolo 10
miliónov Sk.
Náš prezident FK a hlavný sponzor Michal Raninec v�dy
iba s úsmevom odpovie: „Hra� pre potešenie na ihrisku
a v h¾adisku – to je naše lamaèské krédo,“ a niekedy
ešte dodáva „Bolo by dobre, keby na zápasy chodieva−
lo viac Lamaèanov. Veï sa tu hrá neraz lepší futbal ako
v prvej lige“.

Bilancia:
Najlepší strelci: 1. Lukáš Herák (Vajnory, 28), 2. Marek Vagaè (Lamaè, 27),
3. Lukáš Bundzel (Vajnory, 25)
Káder: Novák, Jánošík, Fillo, Pivoòka, Raninec, Kotraba, Štefek, Nochta,
Daøíèek, Vagaè, Vanèo, Málik, Klúcsik, Luèeniè, Šebesta.
Tréner: Šogor Peter

Poz. Mu�stvo Zápas Výhra Remíza Prehra Skóre Body
1. FC Artmédia Bratislava „B“ 14 12 2 0 59:12 38
2. TJ Dru�stevník Vajnory 14 10 2 2 76:22 32
3. FC Lamaè Bratislava 14 8 2 4 51:40 26
4. FKM Karlova Ves Bratislava 14 5 4 5 50:41 19
5. Slávia Ekonóm Bratislava 14 4 3 7 32:48 15
6. Jarovce Bratislava 14 3 3 8 22:29 12
7. FK Štart 14 3 0 11 28:72 9
8. Spoje Bratislava 14 3 0 11 19:73 9

Poz. Mu�stvo Zápas Výhra Remíza Prehra Skóre Body
1. Bernolákovo 11 9 0 2 64:19 27
2. FC Artmedia 11 9 0 2 61:23 27
3. Karlova Ves 11 8 1 2 29:11 25
4. Pezinok 11 7 2 2 36:15 23
5. LAMAÈ 11 7 1 3 48:21 22
6. Rapid 11 6 1 4 31:28 19
7. Iskra Petr�alka 11 4 1 6 19:32 13
8. Raèa 11 4 0 7 32:41 12
9. Zohor 11 3 0 8 12:44 9
10. Báhoò 11 3 0 8 12:54 9
11. Spoje 11 1 3 7 15:28 6
12. BCT 11 0 1 10 7:50 1

Poz. Mu�stvo Zápas Výhra Remíza Prehra Skóre Body
1. ŠKP Dúbravka 17 16 0 1 81:13 48
2. Vrakuòa 17 13 2 2 72:14 41
3. Iskra Petr�alka 17 13 0 4 69:24 39
4. VTJ Ru�inov 17 11 3 3 55:15 36
5. LAMAÈ 17 10 2 5 45:33 32
6. Ve¾ké Leváre 17 10 2 5 39:32 31
7. Kostolište 17 10 1 6 45:26 30
8. Stupava 17 9 3 5 53:29 28
9. Domino 17 8 4 5 25:30 23
10. Devín. Nová Ves 17 6 5 6 26:25 23
11. Jarovce 17 7 2 8 40:52 19
12. FK Dúbravka 17 5 4 8 26:33 16
13. Raèa 17 4 4 9 20:57 15
14. Dunaj. Lu�ná 17 4 3 10 25:42 14
15. BCT 17 4 2 11 32:38 7
16. Vinohrady 17 2 1 14 22:62 4
17. Rusovce 17 1 1 15 16:62 0
18. Vysoká p. Morave 17 0 0 17 8:113 0

Poz. Mu�stvo Zápas Výhra Remíza Prehra Skóre Body
1. ŠKP Dúbravka 11 9 2 0 45:4 29
2. Iskra Petr�alka 11 9 1 1 50:9 28
3. FK Dúbravka 11 7 4 0 28:9 25
4. Pezinok 11 6 2 3 24:12 20
5. Vrakuòa 11 6 1 4 22:15 19
6. Raèa 11 5 0 6 13:29 15
7. Devín. Nová Ves 11 3 3 5 16:26 12
8. Domino 11 3 2 6 20:24 11
9. LAMAÈ 11 3 2 6 15:23 11
10. Ekonóm 11 3 7 7 9:38 10
11. VTJ Ru�inov 11 2 7 7 11:17 8
12. BCT 11 0 11 11 6:53 0

Poz. Mu�stvo Zápas Výhra Remíza Prehra Skóre Body
1. FC Lamaè Bratislava 15 13 1 1 83:16 40
2. PVFA Bratislava 15 12 1 2 66:11 37
3. FKM Kinkon Bratislava „B“ 15 12 0 3 57:19 36
4. Lokomotíva Dev. N. Ves „B“ 15 10 2 3 51:17 32
5. TJ Dru�stevník Vajnory 15 10 1 4 50:19 31
6. FC Artmédia Bratislava „B“ 15 6 8 1 42:11 26
7. FKM Karlova Ves Bratislava 15 8 2 6 54:30 26
8. FO TJ Slávia Ekonóm BA 15 6 5 4 46:26 23
9. SDM Domino Bratislava 15 4 0 11 36:66 12
10. TJ Spoje Bratislava 15 7 1 7 43:50 22
11. �olik Malacky 15 6 1 8 50:47 19
12. Jarovce Bratislava 15 6 0 9 37:65 18
13. OKŠK Dunajská Lu�ná 15 3 0 12 26:88 9
14. FKM Vinohrady Bratislava 15 2 1 12 17:76 7
15. Dru�. Záhorská Bystrica BA 15 2 1 12 12:71 7
16. NFK Rusovce Bratislava 15 1 0 14 13:71 3

Poz. Mu�stvo Zápas Výhra Remíza Prehra Skóre Body
1. LAMAÈ 15 11 4 0 34:4 37
2. Raèa 15 9 4 2 46:14 31
3. VTJ Ru�inov 15 9 4 2 27:11 31
4. Slovan "B" 15 9 2 4 37:18 29
5. SFM Senec 15 8 3 4 39:17 27
6. Iskra Petr�alka 15 8 3 4 24:14 27
7. Inter "B" 15 6 5 4 26:12 23
8. Dun. Lu�ná 15 6 4 5 21:15 22
9. ŠKP Dúbravka 15 5 6 4 26:20 21
10. Láb 15 5 6 4 13:15 21
11. Svätý Jur 15 6 1 8 24:30 19
12. Pezinok 15 4 2 9 20:31 14
13. Vrakuòa 15 4 1 10 25:33 13
14. Zohor 15 2 3 10 9:27 9
15. Jablonec 15 2 2 11 13:50 8
16. Ve¾ké Leváre 15 0 2 13 8:81 2

Tabu¾ky:
I. trieda – starší �iaci

Káder mu�stva: Haraslín, Buèák, Kusalík, Rajecký,
Vítek, Palkoviè, Daøíèek, Raninec, Prielo�ný.
Tréner mu�stva: Milan Kusalík
Najlepší strelec mu�stva: Lukáš Haraslín (21 gólov).

Prípravka − skupina A2

Káder mu�stva: Laurinec, Deák, Mrva, Malièkay, Denko, Pastucha, Gazda,
Bahník, Damico, Soják, �idzik, Meleg, Labanc, Šucha.
Tréner mu�stva: Bohuš Stolár
Najlepší strelec mu�stva: Miroslav �idzik (16 gólov).

Starší dorast − 3. liga

Káder mu�stva: Peter, Zádrapa, Slavík, Tafferner, Beòo, Bartišek, Luèeniè,
Koleòák, Šimonèík, Maèai, Daniš, Kollár, Kandlbauer, Urban, Mihálik,
Pova�an.
Tréner mu�stva: Dušan Lukáè
Najlepší strelec mu�stva: Michal Daniš (5 gólov).

Mladší dorast − 3. liga

Najlepší strelec mu�stva: Tibor Lindovský (25)
Káder: Zavacký, Pravda, Vyhnálik, Holík, Wallner, Koèišèák,
Fico, Palkoviè, Lindovský, Štefek, Friedl, Buèiè.
Tréner: Jozef Haraslín

I. trieda – mladší �iaci

Káder mu�stva: Morávek, Berešík, Veselý, Ferenèík, Hudec, Denko, Bartošek,
Šípka, Pšenko, Kaprálik, Šogor, Gálik, Lipiak, Ondruš, Pavlák, Benedik, Markusek,
Ondrušek, Susko, Mikuš, Szitás, Ïurajka.
Tréner mu�stva: Ján Masaroviè
Najlepší strelec mu�stva: Gabriel Bartošek (10 gólov).

Mu�i "A" − 3. liga
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NNaaššii  nnoovveemmbbrroovvíí  jjuubbiillaannttii
Krásne �ivotné jubileum oslávia
Lamaèania: 90 rokov: Magdaléna
Hubinová; 85 rokov: Amália Fratrièová,
Katarína Kovalèíková, Alexander Štvr−
tecký, Matilda Kovaèièová, Mária
Kompaníková; 80 rokov: ¼udovít
Burdátš; 75 rokov: Mária Guttová.

ÚÚpprriimmnnee  bbllaahhoo��eelláámmee

Kurt Kaindl – Neznámi Európania
4. novembra bola v Rakúskom kultúrnom fóre na
Zelenej ul. è. 7 otvorená výstava fotografií Kurta
Kaindla „Neznámi Európania“. Zachytáva
Degešov, Spišanov, Sefardov, a „Gottscher“.
Je to dokumentácia z ciest spisovate¾a Karla
Markusa Gaussa a fotografa Kurta Kaindla.
Projekt Neznámi Európania ich zaviedol do mno−
hých krajín Európy. Kniha Neznámi Európania
vyšla vo vydavate¾stve Otto Mûller.
Bratislavská výstava pozostáva z fotografií
Spišanov, skupiny nemecky hovoriacich Spišanov,
Sefardov, španielsky hovoriacej �idovskej menšiny

v Sarajeve, fotografií „Gottscher“, malej skupiny
v Slovinsku, ktorá hovorí stredovekou nemèi−
nou. Prvýkrát sú vystavené fotografie Degešov
zo Svinej a Košíc.
K fotografiám vyšla kniha Karla Markusa Gaussa
„Pojedaèi psov zo Svinej“ (vydavate¾stvo
Zsolnay). Fotografie pochádzajú zo spoloènej
cesty za touto menšinou.
Výstava potrvá do 7. januára 2005, je otvorená
od pondelka do štvrtka od 10:00 do 18:00 hod.
a v piatok od 10:00 do 16:00 hod.

Peter Šoula

Presvedète sa, preèo práve naše slu�by vyu�í−
vajú vlastníci 7.021 bytov, NbP a gará�í.

Správcovské bratislavské dru�stvo
Drobného 27, 841 01 Bratislava

Vám ponúka správu bytov a nebytových priestorov.

Na trhu správy bytov a NbP pôsobíme od 1. marca 2001.
Spravujeme domy: mandátnou zmluvou (ak máte zalo�e−
né spoloèenstvo vlastníkov), zmluvou o výkone správy:

a) štandardnými slu�bami
− ka�dý dom v našej správe má svojho správcu a ekonóma,
− samostatný bankový úèet, vedenie úètovníctva, slu�by

spojené s u�ívaním bytov a NbP,
− mesaèné výkazy o tvorbe a èerpaní prostriedkov z úètu

domu, výkazy o neplatièoch,
− pasívny internetový prístup na bankový úèet domu,

umo�òujúci kontrolu nakladania s finanènými pros−
triedkami domu,

− prevzatie zodpovednosti za plnenie zákonov v zdaòova−
ní, za �ivotné prostredie, zimnú údr�bu, energetiku,
bezpeènos�, po�iarnu ochranu,

− schva¾ovanie tvorby a èerpania fondu údr�by a opráv,
− 24 hod. havarijná slu�ba, upratovanie vlastnými kapacitami,
− spracovanie roèných nákladov domu, roèného vyúèto−

vania nákladov na byty a NbP, riešenie neplatièov.

Mesaèný poplatok za tieto slu�by (jeden z najni�ších na
Slovensku): BYT 126,− Sk + DPH, GARÁ� 50,− Sk + DPH.

b) nadštandardnými slu�bami
− vedenie fondu gen. opráv na samostatnom úète,
− vymáhanie nedoplatkov resp. dlhov od predchádzajúce−

ho správcu,
− zabezpeèenie rekonštrukèných a upratovacích prác v

byte.

Kontakt: Tel.: 02 /69 20 17 02, Fax: 02 /64 46 31 50
E−mail: sbd@nextra.sk , Web: www.home.nextra.sk/sbd

December je posledný  a asi najèarovnejší mesiac roka. Aj
naše deti sa ho sna�ia pre�i� èo najkrajšie. Pripravili sme pre
vás mnoho akcií, na ktoré vás všetkých pozývame. Od 6.12.
do 17. 12. bude prístupná v èase od 12.30 hod. do 16.00
hod. výstava detských betlehemov. 9. decembra od 17.30
do 21.00 hod. bude v škole diskotéka pre �iakov školy. 15.
decembra všetkých rodièov, starých rodièov, príbuzných, ale
aj všetkých, ktorí fandia de�om, pozývame na vianoènú
besiedku spojenú s finanènou zbierkou na sú�a�

v Komunitnej nadácii. 16. decembra od 16.00 do 20.00 budú
v škole tvorivé dielne, na ktorých si mô�ete s nami vyskúša�
svoju zruènos�, pripravi� si darèeky pod stromèek a nadýcha�
sa vianoènej atmosféry. 22. decembra ukonèíme vyuèovanie v
tomto kalendárnom roku.
Ïakujem všetkým našim sponzorom a rodièom, ktorí nám
pomohli. Prajem príjemné pre�itie najkrajších sviatkov roka
a v novom roku ve¾a zdravia, š�astia a lásky.

Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

Decembrová pozvánka do školy

V èase Vianoc je zvykom bohato vyzdobi� chrámy a zväè−
ša v boèných lodiach rozlo�i� Betlehem. Mnohé rodiny si
postavia Betlehem aj doma pod vianoèným stromèekom.
Niektorí si ho vyrobia sami z papiera, dreva, prípadne
spoja svoje umenie s kúpenými figúrkami.
Dovo¾ujem si vás všetkých pozva� do našej ZŠ, do „Izby
pána uèite¾a“ na 1. poschodí, kde otvárame výstavu
Betlehemov – a nie hocijakú. Sú tu Betlehemy najvzác−
nejšie a najkrajšie, lebo tieto vytvorili naše lamaèské deti.

Výstavu otvárame 6. decembra 2004 o 15:30 hod. a
pozrie� si ju mô�ete ka�dý pracovný deò v èase od 12:30
do 16:00 hod. A nielen to, na výstave si budete môc� pre−
èíta� aj vianoèné priania a básne, ktoré deti napísali pri
príle�itosti prichádzajúcej zimy a Vianoc.
Všetky práce budú odmenené a o tvorcoch – ví�azoch
napíšeme v budúcom èísle Lamaèana.

Marta Janyšková
èlenka redakènej rady

Pozvánka na výstavu detských Betlehemov

U� po tretíkrát vyhlásilo Konto Orange charitatív−
ny program Darujte Vianoce, ktorého cie¾om je
spríjemnenie vianoèných sviatkov tým, ktorí ich
nemajú mo�nos� pre�i� v spoloènosti svojich blíz−
kych – èi u� de�om, ktoré strávia sviatky v
nemocniciach a diagnostických centrách alebo
opusteným a starším ¾uïom. Konto Orange roz−
delí v tomto roku v spolupráci s Nadáciou SPP tri

milióny korún. Táto èiastka bude v decembri
navýšená o príspevok z mobilnej finanènej zbier−
ky, ktorú organizuje spoloènos� Orange
Slovensko. Ak by ste radi finanène prispeli na
spríjemnenie Vianoc opusteným ¾uïom, nevá−
hajte a zašlite v sieti Orange Slovensko SMS na
skrátené telefónne èíslo 828. Prispejete tak na
program Darujte Vianoce sumou 20,− Sk.

Konto Orange – Darujte Vianoce

Miestna kni�nica Lamaè
Sídlo: budova ZŠ s MŠ, Malokarpatské nám.
Tel.: 02 /64 78 97 37
Otv. hodiny: Po – St: 13:00 – 19:00 hod.

Ut – Št: 13:00 – 16:00 hod.

Predajòa Agro Bio Hubice znovu−
otvorená
Milí Lamaèania, v predajni Agro Bio Hubice (na par−
kovisku pred poštou) mô�ete opä� nakupova�. K dis−
pozícii bude sortiment mäsových výrobkov.

Bábkové divadlo „O kozliatkach“
22. decembra 2004 sa o 10:30 hod. v kine Lamaè
uskutoèní predstavenie bábkového divadla „O koz−
liatkach“. Tešíme sa na všetky deti!

Mestská èas� Lamaè
prenajme gará� Pod násypom. Kontakt: p. Masár
(prednosta MÚ), tel.: 02 /64 78 00 65.

Prvé vianoèné trhy v Lamaèi
Miestny úrad spolu s Komisiou kultúry,
vzdelania a športu oznamuje všetkým
lamaèanom, �e po prvýkrát sa v
Lamaèi budú kona� vianoèné trhy.
Na trhoch, ktoré sa uskutoènia 18.
12. 2004 v jedálni ZŠ na

Malokarpatskom nám. mô�u Lamaèania aj nelama−
èania predáva� rôzne vhodné darèeky pod vianoè−
ný stomèek, a aj na vianoèný stôl. Cena za prená−
jom miesta bude symbolická 10 Sk za stánok s
tovarom s vianoènou tématikou a ¾udovoumelec−
kou tvorbou. Za stánok s obèerstvením to bude

500 Sk. Máme záujem aby tu mali zastúpenie ¾udové remes−
lá, ale dávame aj tipy na predaj svieèok, oblátok, medov−
níkov, medu, medoviny, orechov, sušeného ovocia a
orieškov, ale aj iných dobrôt. Nezabudneme aj na predaj
kaprov a vianoèných stromèekov. Všetci, ktorí majú èo
predáva� sa mô�u prihlási� na miestnom úrade.

Sprievodný program: vianoèný šachový turnaj o
putovný pohár starostu (zaèiatok 11:00 hod., prezen−
tácia o 10:00 hod. v škole na prízemí). Vítaní sú všetci
amatérsky hráèi šachu.

Júlia Ondrišová,
poslankyòa MZ, èlenka kultúrnej komisie

NNoovváá  vveetteerriinnáárrnnaa  aammbbuullaanncciiaa  −−LLAAMMAAÈÈ
Pri kotolni − na Heyrovského ulici.
Ordinaèné hodiny:
Pondelok − Piatok: od 15 − 18 hod. 
Štvrtok: operaèný deò 
Sobota: od  9 − 10 hod.
Mobil: 0903 /46 30 22
MMVVDDrr..  PPaavvooll  ÈÈeecchh

S A B E N A  S P O R T ,  s .  r .  o .
ponúka bezplatne vo¾né hodiny tenisu pre
deti ZŠ Lamaè v nasledujúcich termínoch:
Po: 14:00 – 15:00 hod. 1 hod.
Ut: −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
St: 14:00 – 15:00 hod. 1 hod.
Št: 13:30 – 15:00 hod. 1,5 hod.  (2 kurty)
Pi: 14:00 – 15:00 hod. 1 hod.

I n f o r m á c i e :
Dr. Šajben, tel.: 0903 42 50 91.

Kino LAMAÈ − december 2004
Sobota 11. 12. 2004
Hriešny tanec II (USA)
Nenechajte si ujs� mo�nos� vidie� 2.
diel úspešného filmu Hriešny tanec
v kine Lamaè o 18:00 a 20:00 hod..
Vstupné: 70,− Sk.

stránkové hodiny na MÚ
www.lamac.sk starosta@lamac.sk
pondelok 10.00–12.00 h  13.00–17.00 h
streda 07.30–12.00 h  13.00–16.30 h
štvrtok 08.00–11.00 h
utorok, piatok nestránkové dni

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

Horehronci
�ijúci v Bratislave a okolí, vyu�ite príle�itos�
stretnú� sa na 3. Horehronskom plese
dòa 22. januára 2005 v City Hoteli Bratislava.
Kontakt: Eva Dvorecká
Mobil: 0902 11 91 60
E−mail: eva.dvorecka@stuba.sk

Cvièenie pod¾a SIPEKY
autorky kníh „Vysoká škola chudnutia“ a „Moje bájeèné �eny“
Kde: v telocvièni ZŠ Malokarpatské nám.
Kedy: ka�dý utorok a štvrtok o 18:00 hod.
Info: 02 /64 78 97 37


