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Poslanci, na slovíèko...
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rady mesaèníka Lamaèan.
Zamestnanie: pedagogièka.
Kontakt: MÚ Lamaè,
02 /6478 0065.

Za posledný rok sa v oblastiach, ktorým sa vaša
komisia venuje, iste udialo mnoho. Ktoré z týchto
udalostí pova�ujete za najvýznamnejšie?
− V komisii kultúry a športu pulzuje �ivot a pohyb
ka�dý deò, preto�e ka�dý deò sa nieèo deje. Na ka�dú
akciu sa treba pripravi�, èi je to koncert, výstava,
zájazd, prezentácia, otvorenie alebo obnova
športového areálu èi kultúrnej udalosti. Ak sa nieèo
chystá, je to prvoradé a v tom èase najvýznamnejšie.
Preto sa mi �a�ko odpovedá. Všetky udalosti boli pre
mòa dôle�ité. Ak by som mala vybra� èo
najpôsobivejšiu akciu s najlepším ohlasom, bol by to
napríklad koncert „Sami sebe“, kde vystúpili japonskí
umelci, ktorí spievali našu ¾udovú pieseò „Horela
lipka, horela...“ v japonèine.
Ako sa v tomto roku javí situácia v oblasti
financovania vzdelávania, kultúry a vo¾ného èasu
v Lamaèi? Je, pod¾a vášho názoru, objem
vyhradených prostriedkov postaèujúci a vyu�íva sa
efektívne?
− V oblasti kultúry sa za tohto zastupite¾stva objem
finanèných prostriedkov zdvojnásobil, za èo chcem
všetkým kolegom – poslancom poïakova�. Vïaka
tomu máme zájazdy, koncerty, filmové a bábkové
predstavenia pre deti aj dospelých. Mô�eme
usporadúva� i oslavy MDD, DD, MUS, Vianoèné
posedenia, výstavy, ocenenia významných Lamaèanov
a v neposlednom rade dôstojné oslavy Rozálskych
hodov.
Pozitívny vz�ah k de�om, ktorým sa venujete i
prostredníctvom vašej uèite¾skej profesie, je pre
vašu prácu urèite prínosom...
− Deti mám ve¾mi rada a profesionálne sa im venujem
35 rokov. Je pravda, �e ma inšpirujú svojimi hrami,
nápadmi a reakciami na urèité problémy. Som
ochotná necha� sa nahovori� na rôzne akcie a aj ich
uskutoèni�, ak tým vyhoviem záujmu a �elaniam detí.
Minulý rok sme napríklad na Malokarpatskom
námestí spolu s nieko¾kými rodièmi zorganizovali
prehliadku �ivých detských miláèikov v maskách. U�
teraz sa deti tešia na jej pokraèovanie. Otvorenie
areálu OÁZA bolo ve¾kým zá�itkom detí našich detí,
ktoré tam pred 20−timi rokmi chodili do škôlky. Tohto
roku má k OÁZE pribudnú� ešte nieko¾ko ïalších
prvkov.
Chystáte v tomto roku nejaké nové kultúrne
aktivity alebo rozvojové projekty? 
− Áno. Keï�e nám narastá poèet malých detí, o èom
svedèí rastúci poèet škôlkárov, prioritou je vybudova�
detské ihrisko v areále školy a obnovi� detské ihrisko
na Malokarpatskom námestí i s fontánkou na pitie
tak, ako to máme schválené v Koncepcii rozvoja
telovýchovy a športu. Pevne verím, �e vïaka aktivite
MÚ, ktorý je výkonným orgánom a má plni� úlohy v
zmysle Miestnym zastupite¾stvom prijatej koncepcie,
tieto dve ihriská budeme môc� naším najmenším
odovzda� v plnej kráse pri príle�itosti ich sviatku. 
Najväèšou akciou a prioritou je, samozrejme,
rekonštrukcia kúpaliska, kde dodnes, pre mòa

(pokraèovanie na 2. strane)

Vá�ení Lamaèania,
dovo¾te mi, aby som v úvode poïakoval tej drvivej

väèšine obèanov, ktorí pochopili našu snahu a po zimnej
údr�be sa sna�ili spolupracova� pri doèis�ovaní
komunikácií a akceptovali naše po�iadavky na
preparkovanie svojich vozidiel. Neviem však pochopi�
postoj niektorých spoluobèanov, ktorí h¾adajú argumenty,
ako by sa to dalo organizova� inak, ako je mo�né lepšie

informova�, prièom vraj nemajú dôvod èíta� oznamy na
bránach a nechápu, �e organizova� preparkovanie stoviek
automobilov je naozaj nároèné a dá sa to len za aktívnej
spoluúèasti a pochopenia. Tento postoj ma mrzí najmä z
toho dôvodu, �e úrad sa sna�í robi� poriadok nie pre seba,
ale pre ka�dého z nás. Takúto ve¾kú akciu máme
naplánovanú opätovne na jeseò a verím, �e nás podporia
naozaj všetci.

Ve¾kú prosbu mám na všetkých, ktorí privá�ajú k
naplneným ve¾kokapacitným kontajnerom ïalší odpad,
namiesto toho, aby ho previezli do iného − menej plného –
kontajnera. Pracovníci, ktorých platí mestská èas�, musia
následne doupratováva� kontajnerové stojiská, namiesto
toho, aby si plnili iné, taktie� dôle�ité povinnosti. Myslím,
�e na pochopenie týchto nadväzností staèí len trocha citu.

V súvislosti s kontajnermi chcem opätovne
pripomenú�, �e mno�stvo skríò, chladnièiek, praèiek a
iného ve¾koobjemového odpadu bolo a stále je mo�né
vyvies� na vopred urèené stanovištia ka�dú
stredu veèer a vo štvrtok sú odvá�ané firmou
OLO. V máji plánujeme spolu s firmou OLO
zvýši� aktivity na odstránenie ïalších èiernych
skládok. Chcem, aby sa dlhodobé èierne
skládky zlikvidovali èo najskôr, aby sme v
spojitosti s aktívnym vývozom ve¾koobjemových
odpadov a drobného stavebného odpadu
skutoène cítili, �e Lamaè je èistejší a krajší. K
tomuto zámeru však nestaèí len snaha úradu –
potrebná je i aktívna spolupráca všetkých, ktorí
tu bývajú. 

Jarné upratovanie bolo tento rok spojené
aj s radikálnym orezom stromov a výrubom,
ktorý sa riadil pod¾a odbornej dokumentácie,
spracovanej pre MÈ. Vyvolaná polemika, tak,
ako to u� býva zvykom, bola negatívna i
pozitívna. Chcel by som zdôrazni�, �e výruby sa
vykonávajú v zmysle schválených postupov. Aj
keï sa i mne �a�ko lúèi so �ivým stromom,
musíme rešpektova� rozhodnutia odborníkov,
ktorí odporúèajú vyrúba� choré stromy,
prípadne tie, ktoré ohrozujú majetok, zdravie èi
�ivoty obèanov alebo svojím vzrastom
obmedzujú okolité stromy, ktoré, bohu�ia¾,
mnohokrát boli príliš husto nasadené. I ore−
závanie bolo vo ve¾kom rozsahu vykonané s
cie¾om zlepši� a skrášli� naše �ivotné prostredie.
Po�iadavky boli ešte rozsiahlejšie, avšak z
èasového h¾adiska je mo�né tieto orezy vykona�
a� na jeseò. Konkrétne po�iadavky, najmä na
orezávanie konárov, ktoré zasahujú do èasti
budov, prípadne enormne zatieòujú byty, je
potrebné v písomnej podobe, prípadne e−
mailom, zasiela� na Miestny úrad. Ka�dá
po�iadavka bude osobitne posúdená a pokia¾ je

to nevyhnutné, orez sa na jeseò vykoná. 
Výstavba kanalizácie sa, vzh¾adom na mnohé

skutoènosti, ktoré sa pri výkopových prácach objavujú v
súvislosti s nezakreslenými in�inierskymi sie�ami,
predl�uje do 30. 6. 2005. Viackrát som prosil všetkých,
ktorí si vykonávajú prípojky svojpomocne, aby pri tejto
líniovej stavbe dodr�iavali harmonogram termínov
napojenia sa na hlavnú stoku, nako¾ko nedodr�iavaním
termínov sa hlavnému dodávate¾ovi ve¾mi komplikuje ïalší
postup prác. Chcem, aby sme spoloène pochopili, �e ka�dý
èasový sklz má za následok ïalšie mo�né predå�enie
ukonèenia celej stavby. I touto cestou opätovne prosím o
akceptáciu spomínaných termínov. 

Výstavba najväèšieho cestného uzla v našej republike,
ktorý sa buduje v súvislosti s napojením cestného tunela
Sitina, sa spája s našou MÈ dôle�itým premostením
ponad �eleznicu a cestu Zidiny smerom k novému
rozvojovému územiu, ktorý je riešený „UŠ Nový Lamaè“. V
èasti napojenia na cestu Pod Zeèákom je potrebné dorieši�
vlastnícke vz�ahy pre nový násyp, prièom komplikácie
ïalšieho postupu ohrozujú samotnú výstavbu premostenia
od Harmincovej ulice. Bez tohto dopravného premostenia
je však ïalšia realizácia v oblasti Rázsoch a Zeèáku
nemyslite¾ná. I v tomto smere sa sna�ím by� nápomocný a
verím, �e sa nájdu také riešenia, ktoré umo�nia postup k
samotnej realizácii tohto zámeru.

Ve¾mi s¾ubne sa vyvíja situácia za Obchodným domom
Lamaè, kde okrem u� spomenutých stavieb Lidl, Škoda,
Audi, Ford Kia i Mercedes, sa aj na druhej strane
Hodonínskej cesty spracúva atraktívna štúdia, ktorá by
vytvorila ve¾mi pekný vstup do našej MÈ zo strany od
Záhoria. Dr�ím palce všetkým tvorcom a verím, �e sa skoro
doèkáme verejnej prezentácie tohto zámeru. Touto cestou
chcem poïakova� aktívnym èlenom stavebnej komisie,
ktorá odbornými pripomienkami napomáha k dobrému
výsledku.

V doh¾adnej dobe sa bude dopåòa� ïalšie športové
vybavenie na školskom dvore pre našu mláde�. Prosím
však o strpenie, aby sa nový trávnik nepou�íval a� do
doby, kedy bude zverejnené jeho oficiálne sprístupnenie,
nako¾ko je potrebné vykona� ešte ïalšie odborné postupy
na jeho dobré vyu�itie. Teším sa na stretnutie s vami.

K nadchádzajúcemu DÒU MATIEK prajem všetkým
mamièkám i babièkám ve¾a zdravia, lásky a rodinného
š�astia. 

Váš starosta
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Vše tko  na j l epš i e  kuVše tko  na j l epš i e  ku
DÒU MATIEK!DÒU MATIEK!
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(„Poslanci, na slovíèko...“ dokonèenie z 1. strany)
z nepochopite¾ných príèin, STARZ ako vlastník a iní
zodpovední nekonajú v zmysle záverov, ktoré si sami
urèili. Myslím tým najmä termín opätovného
sprevádzkovania kúpaliska, keï�e nás Magistrát,
resp. STARZ, v roku 2003 ubezpeèoval, �e v lete 2005
sa budeme opä� na našom kúpalisku môc� kúpa�!
Inšpirujete sa v tejto oblasti aj prácou iných
mestských èastí resp. podnetmi od Lamaèanov?
− Samozrejme, �e po inšpiráciu chodím spolu
s mojimi kolegami, najmä s Ing. Olekšákom,
JUDr. Ondrišovou a Ing. Ondrejièkovou, na rôzne
akcie, ktoré usporadúvajú naši kolegovia v susedných
mestských èastiach. Hlavnou inšpiráciou
a povzbudením sú však pre mòa moji Lamaèania,
s ktorými sa stretávam kdeko¾vek na ulici a tí ma
svojimi reakciami usmeròujú v mojich aktivitách.
Takto napríklad vznikli zájazdy pre seniorov, koncerty
„Lamaèania sami sebe“, ktoré u� tretí rok s ve¾kým
úspechom organizujem.
Èo by ste radi do budúcnosti zlepšili? (Èi u� zo
strany komisie, MÚ alebo prístupu Lamaèanov ku
kultúre, vzdelávaniu a spôsobu trávenia vo¾ného
èasu.)
− Nápadov mám ve¾mi ve¾a, ale nezále�í to len odo
mòa. A tak sa nechajte prekvapi�!

−kza−

Primátor Bratislavy ocenil
vynikajúcich uèite¾ov
Pri príle�itosti Dòa uèite¾ov prijal primátor hlavného mesta
SR Bratislavy Andrej Ïurkovský v reprezentaèných
priestoroch Primaciálneho paláca 20 vynikajúcich
bratislavských pedagógov pracujúcich v materských,
základných, základných umeleckých školách alebo

v centrách vo¾ného èasu.
Medzi ocenenými mal svojho zástupcu i Lamaè. Z rúk
primátora Bratislavy prevzala zaslú�ený diplom Mgr. Marta

Janyšková, dlhoroèná uèite¾ka, poslankyòa MZ Lamaè
a zanietená predsedníèka Komisie kultúry MÚ.
Srdeène pani Janyškovej blaho�eláme a prajeme jej, aby sa
ka�dá jej snaha pretavila do ïalších úspechov – ako
vlastných, tak i „jej“ detí.

−kza−

Poslanecké dni a najbli�šie
zasadanie MZ
Vá�ení spoluobèania,   
Poslanecké dni sa uskutoèòujú ka�dý posledný
pondelok v mesiaci v zasadaèke Miestneho úradu na
Heyrovského ul. è. 2. Najbli�ší termín je:
� V pondelok, dòa 30. mája 2005 od 16:00 do

17:00 hod., poslanci: Mária Pikulíková − èlenka
Komisie pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové,
Ing. Daniel Valentoviè − predseda Komisie
verejejného poriadku, �ivotného prostredia
a bezpeènosti.

Najbli�šie zasadanie Miestneho zastupite¾stva sa
uskutoèní 28. júna 2005 o 14:00 hod.
v priestoroch MÚ Lamaè.

Zelené mesto chce da� Bratislave nový letný strih
Bratislava, 13. apríla 2005: Environmentálny projekt
Zelené mesto vstupuje u� do svojho siedmeho roèníka.
Bude pokraèova� v minuloroènej úspešnej novinke, ktorá
ponúkla mo�nos� zapoji� sa do projektu všetkým
mestským èastiam Bratislavy. O tom, v ktorých z nich sa
v lete Zelené mesto uskutoèní, znova rozhodnú svojimi
hlasmi samotní obyvatelia. 
Hlavnými partnermi projektu,
ktorého cie¾om je zlepšenie
kvality �ivotného prostredia,
sú Hlavné mesto SR Bratislava
a spoloènos� Philip Morris
Slovakia s.r.o.. Práce v rámci
projektu Zelené mesto, ktorý
u� mnohí Bratislavèania
vnímajú ako neodmyslite¾nú
súèas� leta, sa zaènú v júli t. r.
Po druhýkrát sa do projektu
bude môc� zapoji� všetkých
sedemnás� mestských èastí
nášho hlavného mesta.
Obyvatelia sa do projektu
Zelené mesto mô�u zapoji� tromi spôsobmi.
V prípade, �e majú návrh na revitalizáciu konkrétnej
lokality v ktorejko¾vek mestskej èasti, mô�u ho posla� na
adresu Magistrátu. Druhým spôsobom je oznaèenie
akéhoko¾vek poètu mestských èastí, v ktorých si obèania
�elajú úpravu okolia na hlasovacom kupóne, ktorý bude
trikrát uverejnený v Bratislavských novinách a na
www.bratislava.sk. Novinkou je mo�nos� získa�
hlasovací kupón aj na letákoch, ktoré budú
distribuované poèas mája na vybraných predajných
miestach v mestskej èasti Staré Mesto. Tretím spôsobom

je mo�nos� osobne sa zapoji� do prác vo vybraných
lokalitách poèas troch po sebe nasledujúcich víkendov.
Ka�dý obyvate¾ mô�e zasiela� ¾ubovo¾ný poèet návrhov
na úpravu ktorejko¾vek mestskej èasti. Odborná porota,
zlo�ená zo zástupcov Magistrátu, mestských èastí
a odbornej verejnosti, rozhodne o úprave jednotlivých

lokalít a o podrobnom rozsahu
prác v troch ví�azných mestských
èastiach. Stanú sa nimi tie, ktoré
dostanú najväèší poèet platných
hlasov.
Návrhy na revitalizáciu a
hlasovacie kupóny je potrebné
zasiela� na adresu Magistrát
hlavného mesta SR Bratislavy,
Oddelenie �ivotného prostredia,
Primaciálne námestie 1, 814 99
Bratislava 1, a to najneskôr do
20. júna 2005. Okrem
identifikaèných údajov (meno,
adresa) je pri ka�dom námete
potrebné uvies� aj názov

mestskej èasti, ktorej sa daný návrh týka a obálku
oznaèi� názvom projektu ZELENÉ MESTO. Podrobné
informácie je mo�né získa� aj na www.bratislava.sk,
ozp@bratislava.sk alebo na tel. è. 02/5935 6182.
„Projekt Zelené mesto od svojho vzniku v roku 1999
prešiel urèitým vývojom. Práve súèasnú podobu
projektu, keï sa na úprave a skvalitòovaní �ivotného
prostredia v bezprostrednom okolí svojich obydlí
podie¾ajú samotní obyvatelia, pova�ujem za jeho
prirodzené vyvrcholenie,“ dodáva Andrej Ïurkovský,
primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

Lamaèania si budú môc� rozšíri� svoje poèítaèové znalosti
Ponuka zvýšenia poèítaèovej gramotnosti pre obyvate¾ov
Lamaèa je urèená predovšetkým nezamestnaným
obèanom a mamièkám na materskej dovolenke.
Stretnutia by sa realizovali ka�dý tý�deò v piatok od
10:40 do 12:10 hod. v multimediálnej uèebni na SOA
Liberta na Borinskej ulici. Ponuka je urèená zaèínajúcim
u�ívate¾om, prièom program je nasledovný: 
• základy práce s operaèným systémom Microsoft

Windows XP
• úvod do pou�ívania internetu
• pou�ívanie sady Microsoft Office XP (Word, Excel)
Predpokladaná då�ka kurzu, ktorý je naplánovaný na
zaèiatok mája 2005, je 10 tý�dòov.

Kontaktná osoba:
Mgr. Marek Donoval, mobil: 0905 792 841.

Júlia Ondrišová

Akcia „Leto na Rosnièke“ opä� aj tento rok
MÚ MÈ Bratislava−Lamaè oznamuje obèanom, �e
vzh¾adom na prebiehajúce stavebné konanie a prípravu
stavebných prác, týkajúcich sa rekonštrukcie lamaèského
kúpaliska, nebude Kúpalisko Lamaè v tomto roku ešte
v prevádzke. 
V prípade záujmu majú obèania mo�nos� nahliadnu� do
príslušnej projektovej dokumentácie na MÚ v èase
stránkových hodín alebo v dohodnutom termíne.
Našim lamaèským de�om sme ako náhradu opä�

pripravili akciu "Leto na Rosnièke", v rámci ktorej majú
poèas prázdnin k dispozícii 10 vo¾ných vstupov na
kúpalisko Rosnièka v Dúbravke. Poukazy s vo¾nými
lístkami budú distribuované v škole a škôlke v priebehu
mesiaca jún 2005. Tí, ktorí poukazy nedostanú, si ich
mô�u vyzdvihnú� na úrade alebo v miestnej kni�nici. 
Viac informácií o tejto akcii vám poskytneme
v nasledujúcom èísle Lamaèana.

Komisia kultúry, MÚ Lamaè

Bratislava – Pressburg – Pozsony – Prešporok
Obraz mesta v grafike 18. −
20. storoèia zo zbierky
Galérie mesta Bratislavy
22.  apríla otvorili v Pálffyho
paláci na Panskej ulici 19
výstavu Obraz mesta v grafike
18. − 20. storoèia. Pribli�uje
vzh¾ad mesta, ktoré v tomto
období prešlo významným
vývojom. Kresby, ma¾by a
grafiky sú dokladom mnohých
zmien, ktoré mesto
zaznamenalo. Veduty
zachytávajú panorámu v celej

šírke jeho horizontu.
Neskôr pribúdajú poh¾ady
do mestského interiéru,
nový vzh¾ad námestí.
Po nástupe fotografie sa
charakter topografiky
presného poh¾adu
grafických listov uvo¾òuje
do výtvarnej polohy
stváròovania prí�a�livých
mestských zákutí.
Výstava potrvá do 29.
mája 2005.

Peter ŠoulaJanko Alexy, Klariský kostol, okolo r. 1926

Ïalší seniorský zájazd
Navštívte s nami skalický „Trdlofest“ a zámok Holíè
Milí lamaèskí seniori, dôchodcovia,
je tu ïalší mesiac a s ním i ponuka nového zájazdu,
ktorý pre vás chystá MÚ Lamaè. Zájazd sa uskutoèní
21. mája 2005 a jeho úèastníci navštívia skalický
Trdlofest, rôzne pamätihodnosti a popoludní i
kultúrne podujatia a  „sklípky“ s vynikajúcim
skalickým rubínom, kde si budú môc� toto víno
zakúpi�. Nebude chýba� návšteva pôvabného

zámku v blízkom Holíèi (vstupné pre dôchodcov
20,− Sk).
Oh¾adne bli�ších informácií a prihlášok kontaktujte
Oddelenie kultúry, Ing. Klementisovú, tel. 02 /64 78
00 65 alebo sa mô�ete na MÚ dostavi� osobne v
èase úradných hodín.
Tešíme sa na vašu úèas�!

Komisia kultúry, MÚ Lamaè

P R I E S K U M

Vá�ení Lamaèania, mali by ste záujem o prístup na
internet v popoludòajších hodinách? V prípade
vášho dostatoèného záujmu  bude u� zaèiatkom mája
2005 internet sprístupnený v popoludòajších hodinách
ka�dý štvrtok od 15:30 do 17:30 hod. za symbolický
poplatok max. 20,− Sk /hod.. Kontakt – uvedený vyššie.
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Sprejeri sa pris�ahovali do Lamaèa?
Tento dojem
nadobudnete pri
poh¾ade na
posprejované domy
na Bakošovej a
Studenohorskej ulici.
Ich poèínanie je
nato¾ko sebaisté, �e
sa pod
s v o j e
v ý t v o r y
podpisujú
vlastnými
t a j n ý m i

kódmi. Je najvyšší èas ich zastavi�, kým sa
neprihodí neš�astie. Veï ka�dý tvor si
svoje vlastníctvo chráni.
Sprejeri by si mali uvedomi�, �e väèšina
domov na  Bakošovej a Studenohorskej
ulici je v súkromnom vlastníctve. Právne
nie je �iadny rozdiel medzi vlastníkom
domu napríklad na Podháji a vlastníkom
domu na Studenohorskej ulici. Rozdiel je
len v poète vlastníkov – dom Na barine
má jedného vlastníka a dom na
Studenohorskej ich má 32.
Sprejeri však rozmýš¾ajú „racionálne“. Sú
si vedomí toho, �e pri prichytení pri èine
by vlastník domu na Podháji spor neriešil
súdnou cestou, ale prinajmenšom by skonèili
v nemocnici.
Podobne by mali rozmýš¾a� aj pri vandalskom
striekaní domov na Bakošovej a Studenohorskej ulici.

Vlastníci týchto domov musia vynaklada� nemalé
prostriedky na opravy a údr�bu, preto si i oni budú
svoj majetok chráni� po svojom. Je len otázkou èasu,
kedy budú sprejeri pristihnutí. �a�ko sa ubránia
piatim – šiestim rozzúreným chlapom. Po
nemocniènom ošetrení sa im bude �a�ko dokazova�,
kto a preèo ich vymastil.
Som si vedomý, �e podobné úvahy o riešení sporu de

jure nie sú správne, no som presvedèený, �e de facto
by toto riešenie na sprejerov pôsobilo úèinne.

Pavol Grieè, zástupca vlastníkov

�ije v Lamaèi viac ako „7 statoèných“?
Mnohí z nás si ešte pamätajú film s uvedeným
názvom. Bol by som naozaj ve¾mi rád, keby èíslo 7
Lamaèania prekonali aspoò trikrát. O èo sa vlastne
jedná?
MÚ Lamaè ešte v roku 2003 (29. 5.) vydal všeobecne
záväzné nariadenie (VZN) o podmienkach evidovania
a dr�ania psov a z tohto vyplývajúcich povinnostiach
majite¾ov štvornohých miláèikov. V paragrafe 7 sa
hovorí o zabezpeèení èistoty verejných priestranstiev
majite¾mi psov – majite¾ psa je povinný bezodkladne
odstráni� a ulo�i� tuhé výkaly svojho psa, tam, kde nie
je vo¾ný pohyb psa zakázaný, do zberných nádob.
Je pravdou, �e zberných nádob nie je ve¾a, to však
neznamená, �e musíme by� denne svedkami toho,
ako mnohí majitelia psov toto nariadenie
nerešpektujú. Priznajme si, �e sme trochu pohodlní a
tak trochu aj nekultúrni. Radi hovoríme o všelièom,
ale ove¾a menej konáme. Máme radi svojich
miláèikov, pokia¾ za nich nemusíme plati�, resp.

odprata� po nich tuhé výkaly. Èasto sme svedkami
toho, ako majite¾ psa pokojne èaká, kým si jeho pes
„neod¾ahèí“ aj na chodníku, a potom bez najmenších
výèitiek spolu so psom odchádza. Vôbec ho
nenapadne, �e je jeho „psou povinnos�ou“ odstráni�
tzv. exkrementy, ktoré tam jeho pes zanechal.
Zdá sa, �e nariadenie MÚ v Lamaèi nie je záväzné pre
všetkých. Naozaj zriedkavé, ale o to príjemnejšie je
zistenie, �e sa nájdu aj obyvatelia, pre ktorých je
nariadenie záväzné, ba dokonca samozrejmé. Medzi
takých rozhodne patrí pani Eva Váòová z Havelkovej
ulice, ktorá mô�e slú�i� ostatným obèanom
príkladom.
Bolo by naozaj príjemné, keby sme po našich
chodníkoch nemuseli chodi� s obavami ako po
mínovom poli, stále h¾adie� bezprostredne pod nohy,
aby sme domov nepriniesli na topánkach pozostatky
výkalov po tých, ktorých máme radi. 

Jozef Pauchly

Fyzikou osvietený svet
Pri príle�itosti stého výroèia zverejnenia významných
prác Alberta Einsteina vyhlásila OSN rok 2005 za
Svetový rok fyziky.
Dòa 18. apríla 2005 – v deò 50. výroèia úmrtia
Alberta Einsteina odštartovala v Princetown štafetu
svetla a tmy. Svetový signál išiel naprieè USA, potom
transpacifickým optickým káblom do východnej Ázie
a Oceánie. V Ázii sa signál rozdelil na dve cesty –
severnú a ju�nú, ktoré sa opä� spojili v Európe. Odtia¾
bol signál zas odoslaný spä� do USA. V Princetown sa
objavil po 24 hodinách cesty. Slovensko malo tú èes�
by� na hlavnej trase svetelného signálu.

A tak sa 19. apríla 2005 presne o 21:55 na
školskom dvore v Lamaèi zišli deti, mláde�, rodièia,
uèitelia, poslanci i pracovníci Miestneho úradu a
spoloène boli svedkami vypustenia svetlíc. Bolo to
milé stretnutie všetkých generácií, ktoré týmto vzdali
hold významnému fyzikovi Albertovi Einsteinovi.
Škoda len, �e akcia pre nás bola naplánovaná na
neskorú hodinu. Urèite by bolo zaujímavé sledova�
fantáziu a nápady �iakov a detí pri pou�ití
akéhoko¾vek zdroja svetla…

Marta Janyšková

Èriepky z histórie Lamaèa
Historická doba − termín, ktorý sa èasto vyskytuje
v uèebniciach dejepisu, sa vyznaèuje nieèím výnimoèným
v behu dní a rokov. Dni uplynulého tý�dòa s ich podtextom
smútku tak mo�no nazva� hneï z nieko¾kých príèin.
Odchod Svätého Otca Jána Pavla II. Táto udalos� je
stratou nielen pre všetkých kres�anov katolíkov. Pre nich bol
pápe�om, najväèšou autoritou cirkvi na zemi, nesmierne
láskavou, plnou rešpektu voèi �ivotu a zmierovate¾om pod¾a
najvlastnejších princípov odkazu kres�anstva "miluj svojho
blí�neho ako seba samého". Pre celý svet bol však najvyššou
morálnou autoritou. Èlovekom, ktorý vedel nájs� slová pre
hlavy štátov a v mnohom zastavi� trendy skazy ¾udstva.
Videl to, èo si neuvedomujeme − �e svet starne, stráca
morálne hodnoty, nastáva doba konzumného sebectva
a bezoh¾adnosti. Všetci to cítime, ale iba málokto z nás
s tým chce nieèo urobi�. Druhou tragédiou, nemenej
záva�nou, je neustále informovanie o stupòovaní ¾udskej
agresie a prírodných katastrofách. Svet sa mení, i Lamaè je
poznaèený týmto trendom. Výstavba, ktorá tu teraz
prebieha, s dostavbou tunela pre riešenie dopravy
a vyriešenie ïalších problémov, zmení jeho tvár na
najmenej pol storoèia. 
Naši predkovia si to v�dy pripomenuli pri stavaní mája. Náš
máj v�dy postaví �eriav, akoby sme chceli poveda�,"vyrieši
to za nás technika".  V minulých storoèiach si dievky v tento
èas nachytali da�ïovej vody a umývali si v nej vlasy, lebo
vraj lepšie potom rástli. Májový èas je poznaèený mnohými
zvykmi a duchovnými  odkazmi. Máj je mariánsky mesiac,
v strede mesiaca je sviatok Ducha svätého, tý�deò po
tomto sviatku konali Lamaèania púte do blízkej Marianky.
Zo zvykov via�ucich sa k prírodným úkazom to boli sviatky
zmrznutých Pankráca, Serváca, Bonifáca a �ofie, ktoré mali
definitívne ukonèi� mrazíky a sviatok sv. Urbana, ktorý bol
patrónom vinohradníkov. Pranostika "studený máj,
v stodole raj" vystihovala potrebu da�divého poèasia, aby
bola dobrá úroda. Po¾nohospodárske práce sa u� naplno
rozbehli, dnes ich vidíme len v usilovnej èinnosti
v záhradkách Lamaèa a v zeleni okolitých lesov.  
Ak si dnes myslíme, �e �ijeme v dobe neustálych zmien,
ktoré nám prinášajú iba samé problémy, vrá�me sa do
histórie Lamaèa koncom 17. storoèia. Konèí sa výstavba
kaplnky sv. Rozálie na pamä� ve¾kého moru, ktorý
zdecimoval aj poèet obyvate¾ov Lamaèa. Èoskoro sa však
ich poèet, napriek nepriaznivým podmienkam, rozrástol. Po
bitke pri Viedni (1683), kde boli porazení Turci, ktorých
viedol Kara Mustafa a vojská Leopolda I. zví�azili, sa
Lamaèania naverbovaní do vojska vrátili domov. Na
Slovensku vrcholí reformácia a nepokoje sa stupòujú, ale
Lamaè má svoje starosti. Vinohradníctvo a, samozrejme,
po¾nohospodárstvo sú ich hlavným zamestnaním. �eny
spracúvajú ¾an a konope na plátna, z ktorých sa šijú výbavy
pre nevesty a ú�itkový textil pre domácnosti. Mesto nás
zaviazalo dová�aním drevených a �elezných obruèí, ale
tejto povinnosti sa Lamaèania, za pomoci richtárov Michala
Benku a Juraja Keblecza, vyhli − radšej si ju odrobili alebo
zaplatili.   

Gabriela Škorvanková, historièka

Pietna spomienka na Jána
Pavla II.
Základná a materská škola na Malokarpatskom námestí
v Lamaèi, kam chodia i deti zo Stupavy, Devínskej Novej Vsi,
Dúbravky, Záhorskej Bystrice i
Marianky, z iniciatívy uèite¾ky
Mgr. Marty Janyškovej
pripravila ve¾mi dôstojnú
spomienku na Sv. otca Jána
Pavla II. Na nástennej tabuli  a
stolíku s èiernym plátnom vo
vestibule školy bola hlavná
téma pôsobenia hlavy
Vatikánskeho štátu – mier a
porozumenie medzi národmi.
Pietne miesto zdobili
vatikánske vlajky, fotografie
stretnutia Jána Pavla II. s
de�mi, politikmi. Svieèoèky
deti iniciatívne samé upravovali do krí�ov a srdieèok. 
V deò pohrebu Sv. otca sa v škole nevyuèovalo, ale všetky
deti prišli pozera� televízny prenos z pohrebu. Mali vo¾ný
pohyb a nik z nich nerobil hluk, pohybovali sa tíško,
vedomé si významu chvíle. Ako pripomenula
Mgr. M. Janyšková, bola to i príle�itos� výchovne pôsobi� na
deti, nielen vysvetlením toho, s akou svetovo významnou
osobnos�ou sme sa rozlúèili, ale i tým, �e chví¾u si treba
ucti� sòatím èiapky, rukami mimo vrecák.
Na pietnu spomienku v lamaèskej ZŠ, v ktorej sa v ten deò
v Bratislave, ako jedinej, nevyuèovalo, sa prišla pozrie�
i televízia. (as)

Foto: FUXO
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Mesaèník o �ivote v Lamaèi, 7. roèník



Lamaè je krásne miesto pre narodenie…
Èo èaká budúcich Lamaèanov?
Oplatí sa v súèasnosti mladým ¾uïom privies� na svet
nové pokolenie? Aké podmienky majú pre svoje budúce
deti? Budú ma� kde býva�? Budú ma� zdravé a pekné
�ivotné prostredie? Budú sa ma� kde vzdeláva�? Kde sa
budú hra�, športova�? Oplatí sa tu vôbec býva�?
Zo štúdie Lamaè na prahu tretieho tisícroèia sme sa
dozvedeli, �e vekový priemer v obci sa dostal na neradostné
prvenstvo – sme v priemere najstarší obèania Bratislavy. Je
menej dospelákov a poèet obyvate¾ov v predproduktívnom

veku kolísavo klesá. V súèasnosti máme 6.600 obyvate¾ov,
z toho v skupine od dvoch do osemnás� rokov 820 detí.
Pravda je, �e nevieme o de�och, ktoré sú v rodinách
bývajúcich v podnájmoch. 
Oslovili sme na prechádzke Hanku J. (23) s dcérkou Jankou
(2). Mama sa vyslovila zrozumite¾ne: „Zlepšili sa mo�nosti
pô�ièky na byt a radi by sme si v niektorej z novostavieb
nieèo kúpili. S man�elom sme tu bývali v podnájme u� ako
vysokoškoláci a ve¾mi sa nám tu páèi. Zatia¾ najviac
oceòujeme mo�nos� chodi� na prechádzky do lesa, lamaèský
èistý vzduch a chutnú vodu. Chceli by sme tu býva� a
nebudeme sa bráni� ïalšiemu die�a�u.“
Urbanistická štúdia Nový Lamaè sa zaoberá vo významnej
miere tvorbou a ochranou �ivotného prostredia.
Predpoklady pre to sú v bodoch napríklad: akceptova�
navrhnutý systém ekologickej stability (nadregionálny
biokoridor SZ svahy Malých Karpát), neplánova� stavebné
zámery vo významných krajinných prvkoch a nezni�ova� ich
ekostabilizaènú funkciu, pri vysádzaní drevín pou�íva� len
pôvodné druhy s druhovým zlo�ením, zodpovedajúcim
prirodzenej vegetácii pre daný typ stanoviš�a, zabráni�
zneèisteniu podzemných vôd výstavbou verejnej kanalizácie. 
Teda �i� je a bude kde. Potvrdil nám to poslanec MZ Lamaè
Ing. ¼udovít Luèeniè, predseda Komisie výstavby,  územného
plánovania a regionálnej politiky.
„Chceli by sme dosiahnu� mentálne prepojenie starého
a nového Lamaèa, èo je dôle�itý moment pre vývoj pocitu
istoty, domova a kontinuity generácií. Len vtedy sa tu budú
¾udia cíti� dobre,  budú ma� deti v prostredí, kde sa cítia
bezpeène. Bytov sa u nás stavia v súèasnosti to¾ko, �e by
mali pokry� záujem mladých ¾udí o bývanie aj perspektívne.
V škole máme dos� miesta pre budúcich Lamaèanov, a to
nehovorím o dvoch škôlkach, v ktorých je teraz nieèo iné. Sú
však v majetku obce − keï budeme ma� viac detí, ¾ahko
vrátime priestory pôvodnému úèelu. A ak by sme mysleli na
èas, keï budú z nich dospelí, o prácu v regióne Bratislavy
núdza nebude. Samozrejme, podporujeme podnikate¾ov,
aby vytvárali pracovné miesta i v Lamaèi.“
O pracovných mo�nostiach v neïalekej budúcnosti hovorí
Bohumil Kovalèík v publikácii Lamaè na prahu tretieho
tisícroèia: „Treba podporova� tvorbu pracovných príle�itostí
pre vlastné obyvate¾stvo vytvorením priestorových

podmienok pre podnikate¾ské a pracovné príle�itosti, aby sa
tak podarilo zní�i� migráciu obyvate¾stva do iných
mestských èastí. Treba h¾ada� mo�nosti pre domáci  a
zahranièný kapitál za výhodných ekonomických podmienok
v navrhovaných lokalitách“.
Ako to je so vzdelávaním, vo¾ným èasom detí a mladých
¾udí? ,,Škola je inštitúciou, ktorú nenavštevujú len �iaci
školy, ale širšie vrstvy Lamaèanov.“, povedala Mgr. Alena
Petáková, riadite¾ka Základnej školy. 

,,Telocvièòu sme vo veèerných hodinách
sprístupnili všetkým záujemcom o šport,
krú�kovú èinnos� detí sme otvorili aj pre
�iakov, ktorí nenavštevujú našu školu. Máme
stravníkov, ktorí nie sú �iakmi školy.
Usporadúvame alebo sme
spoluorganizátormi  spoloèenských a
kultúrnych podujatí v škole. Zrekonštruovali
sme trakt pri telocvièni, vybudovali nové
sociálne zariadenia, opravili podlahy,
vyma¾ovali šatne, pripravujeme malú
posilòovòu. Zriadili sme uèebòu, v ktorej v
jednej èasti je muzeálna zbierka Izby pána
uèite¾a a starej školy a v druhej sa mô�u kona�
prednášky, besedy, vyuèova� jazyk a pod. 
Škola sa usiluje zachyti� omladzujúce trendy v
školstve, vyu�íva� nové metódy práce. V
materskej škole sme zorganizovali pre deti

rôzne krú�ky – výtvarný, taneèný, hru na flautu, vyuèovanie
anglického jazyka, plavecký a korèuliarsky kurz, rôzne
otvorené formy práce, na ktorých sa zúèastòujú aj rodièia
detí. Tento rok sa nám podarilo s pomocou rodièov a z
iniciatívy uèiteliek o�ivi� priestory škôlky novými detskými
ma¾bami, o�ivením starého nábytku a kúpením kobercov do
tried. V základnej škole sa postupne mení zameranie školy
na informatiku a anglický jazyk. Tomu sa usilujeme
prispôsobi� nielen priestory  − vybudovaním triedy
výpoètovej techniky a zriadením jazykovej triedy − ale
chceme pomôc� aj pedagógom zorientova� sa v nových
smeroch. Sme zapojení do medzinárodných projektov –
Comenius, Twinning a pod. Tento rok prvý raz pôjdeme na
študijný pobyt do Anglicka s 10 �iakmi školy. Deti zapájame
do rôznych sú�a�í, projektov v spolupráci s mimovládnymi
organizáciami, ako napr. „Škola podporujúca zdravie“,
Unicef, „Správaj sa normálne“ v spolupráci s políciou,
„Strom �ivota“ a iné environmentálne aktivity, ÈK,
olympiády v jednotlivých predmetoch.
Popoludòajšiu èinnos� zastrešuje školský klub detí, v ktorom
je, okrem základnej èinnosti s de�mi, bohatá krú�ková
èinnos� – taneèný, chemický, poèítaèový,  floorballový,
tenisový, bedmintonový krú�ok, krú�ok anglického jazyka a
tvorivé dielne.
Organizujeme dni otvorených dverí, tvorivé dielne, kultúrne
vystúpenia, burzy, diskotéky, karneval, Deò športu. Všetky
tieto aktivity sú otvorené širokej verejnosti.“ 
Nie nadarmo sa hovorí – škola, základ �ivota. 
Podmienky pre budúci �ivot v Lamaèi sú a ïalšie sa
vytvárajú. Napríklad v bytovom dome na Studenohorskej
ulici pribudne 32 bytov, v bytovom dome na Heyrovského
ulici 128 bytov, v bytovom dome na Podháji 94 bytov
a v nadstavbe obchodného centra na Malokarpatskom
námestí 69 bytov. Spolu ich bude 323.
Lamaè sa stane skutoène krásnym miestom pre narodenie,
preto�e, ako vyplýva zo slov Eleny Kintlerovej (82), uèite¾ky,
u� dnes je príjemným miestom pre �ivot: „Ve¾kú èas� �ivota
�ijem v Lamaèi, po pres�ahovaní sem sa mi zlepšilo zdravie,
som tu spokojná, ¾udia sú priate¾skí, vyhovuje mi
vybavenos�. Ak nemusím, ani nejdem do mesta. Ne�iada sa
mi ruchu ve¾komesta. Odporúèam mladým ¾uïom, aby tu
�ili, pre deti je tu raj“. Anica Seewaldová

Osobné vlastníctvo
Tentokrát mám na mysli osobné vlastníctvo (OV) bytu
v bytovom dome. 
Treba  poveda�, �e si akosi stále neuvedomujeme, �e
byt v OV je presne to, èo vlastníctvo auta, rodinného
domu, resp. akéhoko¾vek iného majetku. Len�e, pokia¾
sa jedná o byt v bytovom dome, potom u� nemô�e by�
predmetom osobného záujmu len samotný byt, ale
celý dom, ktorého súèas�ou byt je. Jednak z h¾adiska
zabezpeèenia technického stavu domu, ktorý mô�e
vplýva� aj na stav bytov, ale i celkového vzh¾adu domu,
jeho vnútra i vonkajšku a, samozrejme, i jeho
bezprostredného okolia. Tie posledné atribúty hovoria
ve¾a o kultúre obyvate¾ov domu.
Èím je bytový dom menší, tým by mohlo by� aj riešenie
bytových otázok jednoduchšie. Menej ¾udí sa ¾ahšie
dohodne. Hovorím mohlo. Len�e ešte stále si všetci
vlastníci bytov dostatoène neosvojili názor, �e u�
nielen byt, ale celý dom je ich. Teda prís� na schôdzu
obyvate¾ov domu (ktorá však má by� pravidelná, s
programom a vèas avizovaná) by malo  by� úplnou
samozrejmos�ou, vecou osobného záujmu. O iné svoje
vlastníctvo sa snáï nestaráme? Dom ako celok je akosi
stále bokom, ako èosi, k èomu nemáme taký vz�ah ako
k priestoru za dverami nášho bytu. Pritom práve stav
domu , o. i., ve¾mi úzko súvisí s výlohami na byt,
teda s nájomným. Ešte stále z dennej praxe vidím, �e
mnohým vlastníkom bytov nie je celkom jasné, �e
v mnohom si za výšku nájomného mô�u sami.
Nemo�no teda èaka�, ako sa to èasto stáva, �e zmenou
správcu domu klesne nájomné. Dobrý správca bude len
dobre a hospodárne spravova� váš majetok. Na
ka�dom dome však bude zále�a�, èi bude šetri� teplo
tým, �e si vyreguluje kúrenie, nainštaluje meraèe tepla,
zateplí fasádu, èi svojpomocne urobí niektoré opravy
alebo vyma¾uje schodisko, èi získa financie prenajatím
nevyu�itých priestorov v suteréne domu, èi bude šetri�
elektrinu, svojpomocne si upratova�, triedi� odpad a
zni�ova� tak poplatky za menej èastý odvoz be�ného
odpadu a pod. Celkom konkrétnu výšku nájomného si
však tvoria vlastníci bytov sami, a to v dvoch najväèších
polo�kách − vo vode a energii.  Výšku cien týchto dvoch
komodít spotrebite¾ neovplyvní, ale mô�e ovplyvni� ich

spotrebu. Porovnáva� napr. nájomné v 1 izb. byte s
dvomi obyvate¾mi, ktoré mô�e by� také isté alebo
dokonca aj vyššie ako nájomné v 2 izb. byte s 3
obyvate¾mi, je ve¾mi nesprávne. Treba si porovna�
spotrebu tepla a vody na osobu, lebo tá je urèujúca
(ostatné polo�ky nájomného, ako sú slu�by a spotreba
domu sú rovnaké na ka�dú bývajúcu osobu) a mô�e sa
líši� a� o 100%. Ale veï to je koneène spravodlivé!
Niekto má spotrebu teplej vody 20 a iný 50 m3 na
osobu za rok, niekomu staèí v byte 20°C, vymenil si
okná a  oblieka sa teplejšie, iný musí ma� 24°C , cez
okná mu fúka a chodí v byte v letnom obleèení.
Osobné vlastníctvo bytu – z poh¾adu nájomného –
teda znamená,  �e sa budeme zaujíma� o to,  ako
zní�i� jednak vlastné osobné náklady v byte, ale aj
o to, ako ich zni�ova� na maximálnu mo�nú mieru
v dome. Urèi� prioritu prác, ktoré sú  pre to potrebné
v dome urobi�, vytvori� si finanèný fond a potom
h¾ada� spo¾ahlivé a finanène optimálne spôsoby
riešenia. K tomu je, samozrejme, potrebný spo¾ahlivý
správca, èo je prvoradé – práve on má povinnos� toto
všetko zabezpeèi�. Ale potrebný je predovšetkým
záujem všetkých vlastníkov bytov v dome, lebo
akýko¾vek dobrý správca urobí v dome len to, s èím
jeho obyvatelia súhlasia a na èo majú peniaze. Preto ís�
na domovú schôdzu by nemalo znamena� len èosi, èo
je treba si „odbi�“, ale nech je to povinnos�ou
obyvate¾ov,  ktorí si chcú z vlastného záujmu
konštruktívne rieši� problémy svojho domu, preto�e
ide o ich majetok. Cecília Danišová

Na Úrade vlády prijali najlepších slovenských športovcov
Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj tohto roku sa 12.
ap r í l a kona lo s t r e tnut i e na j l epš í ch špor tovcov
a reprezentantov Slovenska s
predstavite¾mi vlády SR na Úrade
vlády za prítomnosti premiéra M.
Dzurindu. Medzi pozvanými a
pr í tomnými , samozre jme ,
nechýbali olympijskí ví�azi a
m e d a i l i s t i z O H a l e b o
paralympiády, ktoré boli v
minulom roku snáï najvýznam−
nejšími športovými sviatkami. 
Je dobré, �e sa nezabúda ani na
iné, neolympijské športy, ktoré
sú ve¾mi úspešné vo svete aj v
Európe a  ich reprezentanti

pravidelne zvidite¾òujú Slovensko na medzinárodnom
športovom fóre, kde sme mohli vidie� fitnesky èi

kulturistov. 
Medzi vybranými pozvanými
športovcami bola aj reprezen−
tantka v karate, Lamaèanka a
jedna z trénerov miestneho karate
klubu Goju Kai Bratislava – Ing.
¼ubomíra Klementisová. Svojimi
dvomi titulmi majsterky Európy a
jedným strieborným umiestnením
na Majstrovstvách sveta v karate
sa právom zaradila medzi desiatku
najlepších športovcov minulého
roka.

¼ubomíra Klementisová

Foto: FUXO

Foto: FUXO
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�ivot vyrezaný v dreve
Pavel Krkoška pochádza z Kysúc, z rodiny, ktorá mala

k drevu v�dy blízko. Umenie
sa však pod jeho rukami
zaèalo rodi� a� podstatne
neskôr. �ivot ho nauèil
s p o z n á v a �
drevo po
v š e t k ý c h
stránkach
– pracoval
s ním
a k o
b e � n ý
s to l á r ,

vysokoškolský uèite¾, reštaurátor... Ešte aj dnes, keï
mu v lamaèskej dielnièke rukami prechádzajú desiatky
plastík, pomô�e susede èi priate¾ovi a zadarmo vyrobí
aj násadu na sekerku. ¼udia sa mu èasto odvïaèia tým,
�e mu prinesú drevo...
S pánom Krkoškom sme sa porozprávali pri príle�itosti
vernisá�e jeho výstavy pod názvom „Rezba v dreve“,
ktorá sa uskutoènila
10. apríla vo Farskom
pastoraènom centre v
Lamaèi.
Ako na vás pôsobilo
mno�stvo ¾udí, ktoré
sa zúèastnilo
nedávnej vernisá�e
vašej výstavy v
Lamaèi a atmosféra
nabitá pozitívnymi
emóciami?
− Ak ¾udia prejavujú o
vašu prácu záujem, je
to v ka�dom prípade
inšpirujúce.
Ako ïaleko do minulosti siahajú korene vášho
„remesla“? Vedeli ste u� ako malý chlapec, �e by
ste sa chceli venova� nieèomu poetickejšiemu?
− S drevom som pracoval u� odmalièka. Otec bol
vyuèený stolár − pamätám si ešte, �e stolársky výuèný
list dostal v roku 1928. Ja som najprv robil jednoduché
veci a neskôr som zaèal aj vyrezáva�. Okolo roku 1980
som sa pris�ahoval do Lamaèa. Vlastnými rukami som

postavil dom na Podháji a gará� som si vyhradil na
vyrezávanie, ktorému sa venujem najmä v sobotu a v
nede¾u. Je to môj koníèek, ktorým si obèas èo−to
privyrobím. 

S akým drevom pracujete najradšej? (A keï u�
kladiem takúto otázku, aká tématika je vášmu
srdcu najbli�šia?)
− Pracujem rád so všetkými druhmi dreva, niektoré
sošky sú dokonca z tisu. Èasto práve drevo predurèuje,
èo z neho bude.

Venujem sa
mnohým témam, èi je to vinohradníctvo, športová,
po¾ovnícka, banícka tématika (v Banskej Štiavnici som
robil chemickú priemyslovku), témy z be�ného �ivota
alebo nábo�enské témy, ktoré beriem ako symboliku
súèasti kultúry národa. Športu som sa venoval najmä v
mladšom veku. Ešte ako chlapcom nám otec spravil
ly�e, na ktorých môj brat v rokoch 1960 – 1963
vyhrával majstrovstvá republiky. Doniesol domov aj 4
medaily z rôznych disciplín. Niekedy sme spoloène
kradli jaseòové drevo, zašli sme aj 5 km od chalupy.
Ešte ako veteráni sme s kamarátmi v roku 1980 vyhrali
závody na štvorveslici.
Ste urèite èlovek, ktorý má rád svoj domov.
Objavuje sa láska k Lamaèu aj vo vašej tvorbe?
Vraciate sa v nej ešte aj ku svojim kysuckým

koreòom? 
− Lamaè sa
objavuje v
mnohých mojich
prácach –
napríklad v „�ivote
pod Rozálkou“,
mo�no na nich
vidie� kostol sv.
Rozálie aj tváre
známych ¾udí...
Kysuce zas
p r i p o m í n a j ú
„Kysucké fašiangy“
a na viacerých
reliéfoch typickí
drotári.
Snáï nebude odo

mòa indiskrétne, ak sa spýtam, èi ste u� nejakého
Lamaèana obdarovali jednou zo svojich plastík
alebo èi mo�no niektorú z nich v Lamaèi trvalo
vidie�...
− V Lamaèi je mojich drevorezieb ve¾a, napokon, ka�dý
rok vyre�em okolo 50 obrázkov. Jeden z mojich
reliéfov sa nachádza aj v lamaèskej vinárni.
Našla si vaša tvorba priaznivcov aj v zahranièí? 
− Svoju tvorbu ve¾mi nepropagujem, je to skôr koníèek
ne� práca. V zahranièí som nevystavoval, mal som však
5 èi 6 vlastných výstav v Bratislave, rodnej Èadci a
viacero kolektívnych, kde vystavovali rozlièní autori.
Ako pán Krkoška hovorí, obrazy vedia poveda�
ove¾a viac ako slová. Ko¾ko rozlièných všedných i
nevšedných (ale v ka�dom prípade krásnych)
príbehov vás napadne pri poh¾ade na ne?...

−kza−

Stretnutie lamaèských
organistov
Bola jarná nede¾a ako stvorená pre koncert. V kostole
sv. Margity sa konalo stretnutie lamaèských
organistov a zazneli skladby J. S. Bacha, J. L. Bellu,
J. Wieganda, M. Schneidera – Trnavského spolu
s veršami Jozefa Hanusa st.. Lamaèských organových
majstrov Jozefa Hanusa, Vieru Lukáèovú a Petra
Stankovièa sprevádzali husle koncertnej majsterky
Viery  Podhradskej, violonèelový súbor mláde�e
Cellissimi a spev Lamaèsko−dúbravského chrámového
zboru pod taktovkou dirigenta Petra Fajkusa.
Program uvádzala moderátorka Mgr. Marta
Janyšková.
Na koncerte pod názvom Aleluja, radujme sa! sa
hos�om prihovoril vdp. Èaniga i starosta Lamaèa

Peter Šramko. Ocenili prácu organistov ako sú
Magda Komorníková, Ing. Karol Tomašoviè, RNDr.
Angelika Nemèíková èi Jozef Hanus ml. i ïalších
úèinkujúcich umelcov.
Koncert sa niesol v ovzduší skutoène hlbokého
zá�itku z hudby, èo bolo najlepšie vidie� na tom, ako
velebné tóny pôsobili na deti, ktorým nerobilo
problém tíško poèúva�. Pre dospelých to bol o to
hlbší zá�itok, �e koncert zaznel na domácej pôde
a najmä z opraveného organu – na rekonštrukciu
prispeli Lamaèania zo svojho rozpoètu.
Na koncerte sme stretli slu�obne najstaršiu, (nie však
vekom) lamaèskú organistku RNDr. Angeliku
Nemèíkovú a po�iadali sme ju o nieko¾ko slov
k spomienkam i zá�itkom. 
,,Do Lamaèa som chodila hráva� od r. 1974 do
r. 1984. Vtedy tu pôsobil dp. Gubala, ktorý zaviedol
detské sv. omše. Usilovali sme sa do nich zapoji� deti
spevom i hrou na hudobné nástroje. Boli to nesmelé
zaèiatky – hrala som na gitare a Katka Szaboová na
husle, potom sa pridali mládenci Vagaèovci,
Tomašovièovci a Floriánovci. Neskôr sa tomuto
,,orchestru“ venovala pani Gabriela Vagaèová. Ja
som sa starala viac−menej o spev a spevníèky, aby
mali deti z èoho spieva�. Potom sme vytvorili i
spevokol, ktorý úèinkoval na Vianoce, cez
ve¾konoèné obdobia a pri iných slávnostiach. V
Lamaèi som hrávala aj za pôsobenia dp. Kalusa, dp.
Minarovièa, a dp. Sucháòa. 

Pracovala som na Farmaceutickej fakulte ako
asistentka vo výskume. Tú�ila som pracova� v lekárni
a aby som získala lekárenskú prax a atestáciu, šla
som do Prahy, preto�e v Bratislave neboli vo¾né
miesta. Vtedy som musela so svojou zá¾ubou – hrou
na organe a úèinkovaní pri sv. omši – na èas presta�.
Bolo mi to ve¾mi ¾úto, preto�e hra� na organe je moja
srdcová zále�itos�. 
Spev a hudba je pre mòa kúsok raja, ktorý nám tu
Pán Boh ponechal. Teraz pracujem v Bratislave
v Lekárni u Milosrdných bratov. Cez víkendy chodím
hra� na organe do farnosti v Borskom Sv. Jure.“

(seew)

Recepty a rady pre šikovné ruky
Milé èitate¾ky, milí èitatelia,
v Lamaèi máme ve¾a šikovných gazdiniek a gazdov, ktorí
sa radi podelia o výborné recepty a tipy na domáce
alebo ruèné práce – èi u� tradièné alebo netradièné. Ak
teda máte šikovné ruky
a radi sa necháte
inšpirova� osvedèenými
„receptmi“, sledujte
Recepty a rady pre
šikovné ruky a skúšajte
ich s nami.
Ak poznáte dobrý
recept alebo návod, o
ktorý sa chcete podeli�,
neváhajte a zašlite nám
ho na adresu:
Redakcia mesaèníka Lamaèan, MÚ Lamaè, Heyrovského
2, 841 03 Bratislava.
A teraz u� s chu�ou rovno na vec...

BAZOVÝ SIRUP –  SKVELÝ RECEPT!
Nekupujme sirupy, urobme si vlastný, absolútne
ekologický a bez chemických aditív.
Bazy je v Lamaèi ako maku. Ako na to?   

Asi 30 kvetov bazy (mô�e by� aj viac − nezaškodí),
10 dg kyseliny citrónovej a 3 l studenej vody
zmiešame v 4 l pohári a necháme 1 deò stá� s
obèasným premiešaním. Tekutinu odfiltrujeme a
na 1 l pridáme 1,5 kg cukru (najlepšie jemného
kryštálového). Cukor necháme za studena
rozpusti� (asi za 1 – 2 dni) v tme. Èasto miešame.
Plníme do fliaš (nie plastových!) a ulo�íme v tme
(a chlade, keï je to mo�né). Èasom sa sirup
úplne vyèíri a na povrchu sa mô�e vytvori�
vrstvièka, pozostávajúca najmä z pe¾u. Tú
mô�eme ¾ahko odstráni�, ale i nemusíme. 

Je to úplne prírodný výrobok a nevyrovná sa mu zatia¾
�iadny priemyselne vyrábaný bazový sirup.

Cecília Danišová
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Jarná kvetena Devínskej Kobyly
Bola ú�asná a ú�asné bolo aj poèasie

Otvárame ïalšie triedy
materskej školy
Do konca marca bolo mo�né odovzda� prihlášku do
MŠ na budúci školský rok. Urobilo tak 69 rodièov.
Chceme vyhovie� všetkým, preto sa zaèalo rokovanie
s Miestnym zastupite¾stvom a spoloènou snahou
sme našli riešenie. 
V budove bývalej MŠ na Zlatohorskej ulici sa otvoria

dve nové triedy. Vy�aduje si to rekonštrukciu bývalej
kotolne, premiestnenie výtvarnej triedy ZUŠ do
budovy ZŠ a v neposlednom rade zariadenie tried, do
ktorých budú potrebné lehátka, nábytok, šatòové
skrine, paplóny a vankúše, oblieèky, kuchynská linka,
riady, hraèky a pod. Chcela by som touto cestou
poprosi� dobrovo¾ných sponzorov, aby prispeli na
úèet èíslo 1847314253/0200, variabilný symbol
2005. Ka�dá koruna urèite pomô�e. Radi by sme tie�
poïakovali OD TESCO Lamaè za darovanie elektrickej
motorky pre deti našej MŠ.
Zároveò oznamujem rodièom, �e do konca apríla si
mô�u vyzdvihnú� na  MŠ Heyrovského rozhodnutia o
prijatí die�a�a. Po tomto termíne im budú zaslané

poštou. Dòa 23. mája o10:00 hod. bude v budove ZŠ
na Malokarpatskom námestí è. 1 konkurz na miesta
uèiteliek v novozriadených triedach. 
A èo chystá škola? Srdeène vás pozývame 4. mája o
17:00 hod. do kina na vystúpenie detí MŠ a ZŠ ku
Dòu matiek. Dòa 20. mája škola organizuje tradièný
Deò športu, spojený s otvorením novozriadenej
posilòovne. 
Aj my sme sa zapojili do verejnej finanènej zbierky na
Deò narcisov a vyzbierali sme sumu 6.265,− Sk, za èo
srdeène všetkým ïakujeme. Tento mesiac sa tretiaci
a štvrtáci zúèastnili Školy v prírode v Tatranskej
Lomnici. Na vlastné oèi videli Tatry po kalamite a to
nenahradí �iadna fotografia ani televízia. 

Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

S Ú � A � • Ktorý balkón
bude najkrajší?
Redakèná rada èasopisu Lamaèan vyhlasuje druhý
roèník sú�a�e  o najkrajšie upravený balkón leta
2005. Balkóny budú vyhodnotené komisiou,
zlo�enou z èlenov redakènej rady a zástupcu
Miestneho úradu, odd. �ivotného prostredia. Traja
výhercovia získajú finanènú odmenu – za prvé miesto
3000 Sk, za druhé miesto 2000 Sk a za tretie
miesto 1000 Sk. Výsledky sú�a�e budú uverejnené v
októbrovom Lamaèanovi a výhercom budú ceny
odovzdané na Redakènej rade èasopisu Lamaèan.
Keï�e minuloroèná sú�a� bola úspešná a bolo vidie�,
�e Lamaèania  zo sídliska majú záujem spríjemnova�
si okolie, u� teraz sa mô�eme teši� na pestrofarebné
vodopády kvietkov, vysiacich z vašich balónov.

Júlia Ondrišová, predsedníèka Redakènej rady

Materské centrum v Lamaèi
privíta všetkých návštevníkov
Obláèik – to je milý názov útulného materského
centra, ktoré v Lamaèi vzniklo pred viac ako
rokom, aby ponúklo predovšetkým mamièkám na
materskej dovolenke a de�om mo�nos� stretáva�
sa, hra� sa, cvièi�, dozveda� sa nové veci, èi chodi�
na výlety. Jeho aktivity sú naozaj pestré, preto by
sme touto cestou radi oslovili všetky mamièky,
oteckov a deti, ktoré chcú príjemne a aktívne
trávi� svoj èas, aby neváhali a prišli ho navštívi�.
Aké mo�nosti Obláèik ponúka, o tom sme sa u�
porozprávali s jeho vedúcou − Jarkou Kudláèovou.
MC Obláèik zalo�ila predsedníèka obèianskeho
zdru�enia Obláèik pani Janka Benická, po ktorej
ste �ezlo prevzali vy. Èo sa od jeho poèiatkov
zmenilo? Dnes máme urèite viac èlenov ako v
zaèiatkoch, hlavnou zmenou však je, �e sa u�
stretávame ka�dý deò v doobedòajších
hodinách – ešte prednedávnom to bolo len
trikrát za tý�deò. Svoje aktivity sme rozšírili
napríklad aj o cvièenie v telocvièni.
Ako, kde a za aké penia�ky Obláèik
funguje? Naše materské centrum sa
nachádza v budove ZŠ na Malokarpatskom
námestí. Prístup je zadným vchodom. O
zabezpeèenie be�ných aktivít sa dobrovo¾ne
starali ka�dý deò naše èlenky a od decembra
minulého roka zabezpeèujú prevádzku dve
aktivaèné pracovníèky. Príle�itostne robíme
prednášky na aktuálne témy, ktoré naše
èlenky zaujímajú. Nedávno sme sa rozprávali
o mlieènej vý�ive a momentálne chystáme
aktivity vo veèerných hodinách, urèené len
pre mamièky, aby si mohli oddýchnu� od
ka�dodenných povinností. Budeme sa venova�
rozlièným prednáškam, rozhovorom, kozmetike a
podobne. Penia�ky na prevádzku MC máme z
Miestneho úradu Lamaè, z Komunitnej nadácie
Bratislavy a dobrovo¾ných príspevkov.

Èomu všetkému sa mô�u mamièky èi oteckovia s
de�mi vo vašom materskom centre venova�? Aký
je jeho program? Ka�dý deò od 10:00 do 11:30 hod.
je otvorená doobedòajšia heròa, kde sa deti vo¾ne
hrajú. V pondelok od 17:00 do 18:00 mávame „Prvé
hudobné krôèky“, ktoré sú ve¾mi ob¾úbené – deti od
jedného roka majú mo�nos� zoznámi� sa tu s
hudobnými nástrojmi, spevom a tancom. Vedie ich
Mária Podhradská. V stredu od 17:00 do 18:00 mohli
deti zapoji� svoju fantáziu a šikovnos� na „Šikovných
rúèkach“ do práce s rôznymi materiálmi a farbami,
pri ktorej si rozvíjali jemnú motoriku. Vo štvrtky sme
sa stretávali v telocvièni ZŠ, kde je priestor na vo¾nú
hru s rôznym športovým náradím. Nástupom
pekného poèasia sme však “Šikovné rúèky“ aj cvièenie

v telocvièni zrušili, preto�e mamièky i deti preferujú
radšej pobyt na detských ihriskách. V septembri tieto
aktivity opä� obnovíme. „Prvé hudobné krôèky“ však
budú prebieha� naïalej, v prípade priaznivého
poèasia budú býva� vonku. Momentálne
pripravujeme opekaèku v lamaèskej prírode a k MDD
chystáme pre deti mno�stvo lákavých aktivít. 
Niektorí rodièia majú obavy z chorôb, èasto sa
preto rozhodnú neprivies� deti do materského
centra. Sú tieto obavy opodstatnené? Myslím, �e
nie. V obdobiach chrípkových epidémií si dávame
zvláš� zále�a� na hygiene a dezinfikujeme všetky
hraèky. Mô�e sta�, �e niektoré z detí ochorie, rovnako
je to však aj v škôlkach èi školách. V našom MC sme
zatia¾ nemali nikdy die�a, ktoré by bolo vidite¾ne
choré – myslím, �e rodièia, ktorí k nám chodia, sa v
tomto oh¾ade správajú zodpovedne. 
Na koho sa mô�u obráti� prípadní záujemcovia o
èlenstvo èi návštevu v Obláèiku? Mô�u sa obráti�
priamo na mòa na telefónnom èísle 02 /64 78 96 40
alebo na mobilnom èísle 0907 /28 89 85. Uvítame
ka�dého nového èlena, ale budeme sa teši�, ak sa na
nás rodièia obrátia aj s dobrými nápadmi, s
mo�nos�ami zaujímavých prednášok alebo prispejú
peknými hraèkami èi iným spôsobom. Pomohla by
nám najmä ochota pomôc� pri organizácii našich
aktivít.
Ïakujeme za rozhovor a �eláme MC Obláèik i jeho
vedúcej ve¾a nových èlenov a pekných akcií.

−kza−

Dòa 14. apríla, vo štvrtok, sme o 10:00 hod.
vyštartovali z Lamaèa autobusom è. 35 z
Bakošovej ulice a z Dúbravky sme pokraèovali
autobusom è. 20 do Devínskej Novej Vsi. Tam sme
zaèali náš výlet − pietne − na cintoríne pri hrobe
Rudolfa Slobodu, jedného z najväèších slovenských
spisovate¾ov. Cestou hore ulicou Slovinec sme
prechádzali okolo busty R. Slobodu (v¾avo) a popri
starobylom dome (vpravo), v ktorom �il (na
vstupných dverách je nápis o man�elke – Eve S.).
Pieskovcový vrch Sandberg bol práve „obsypaný“
mno�stvom študentov. My sme sa radšej rozhodli pre
lúku oproti Sandbergu, ktorá bola zakvitnutá
neuverite¾ným mno�stvom hlaváèikov jarných a
kosatcov nízkych. �ltá farba hlaváèikov sa striedala s
tmavomodrou farbou kosatcov. 
Pokraèovali sme chodníkom s modrou znaèkou,
popri zvyškoch niekdajšieho zariadenia, ktorým sa k
rieke Morave spúš�ali nalámané kamene alebo štrk.
Vo Weitovom lome sme sa obèerstvovali uprostred
mno�stva poniklecov èiernych. Poèas ïalšieho

putovania modrou znaèkou sme sa nadchýnali nielen
hlaváèikmi, kosatcami a poniklecmi, ale aj
fialkami, peèeòovníkom trojlaloèným, modrièkami,
chochlaèkami, prvosienkami a nádherne
rozkvitnutými trnkami. 
Modrá znaèka nás doviedla a� k cintorínu. Tam sme
odboèili na asfaltovú cestu (chodník pre cyklistov) k
Morave a popri Morave sme prišli k areálu hradu –
vzácnej pamiatke na našich dávnych predkov ešte z
ve¾komoravských èias. Ulièkami bývalého
starovekého mesteèka Devín sme (popri výbornej
cukrárni a obnovenom kaštieli) smerovali ku kostolu
so súsoším Cyrila a Metoda, aj sochou sediaceho
Rastislava.
Skonèili sme v reštaurácii „U Rastislava“, kde nám
v�dy ochotne obsluhujúci majite¾ nenútene pridal
informácie o kvetene Devínskej Kobyly z èias jeho
detstva. To bola príjemná bodka za ve¾mi vydarenou
vychádzkou seniorov Jednoty dôchodcov Lamaè.

Eva Kri�anová,
podpredsedníèka MO JDS Lamaè

Lamaèan 5 / 2005
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Ako sa deti tešia z prichádzajúcej jari

Najkrajšia hviezdièka... KU DÒU MATIEK

Ku dňu matiek vám, milé mamičky, deti venovali tie najkrajšie vyznania:
Moja mama

Mama, ty si srdce moje,
ja jediné die�a tvoje.
Ty si èlovek najmilší,
so srdcom najkrajším.
Ty si mi �ivot darovala,
celý èas si ma láskou zahàòala.

Deò matiek je len tvoj,
rozba¾ si darèek môj.
Kytica voòavých ru�í,
v tvojom náruèí dlho vydr�í.
Z tvojej tváre srší láska,
z mojich úst otázka:
Budeš pri mne stále?

Ty pri mne v najhorších chví¾ach stojíš
A všetko dobré pre mòa robíš.

Ïakujem. Mama moja jediná.

Lucia Pilková, 8. A

O mame

Keï sa ráno zobudím,
na mamu si pomyslím.
Veï je to najkrajšie, èo mám,
všetku lásku sveta jej dám.

Stará sa o mòa ka�dý deò,
sna�ím sa jej to oplati� ako viem. 
Aj keï sa to v�dy nedarí,
všetkou láskou ma obdarí.

Pracuje v noci, vo dne,
aby som sa mala dobre.
Kúpi mi, èo potrebujem,
aj ja ju za to obdarujem.

Práve teraz rozmýš¾am,
èo jej na Deò matiek dám.
Vyberiem krásnu ru�ièku
pre moju drahú mamièku.

Michaela Mašková, 8. A

Mama

Ty, mama, èo si ma porodila
a s láskou ma vychovala.
Ty, èo si mi všetku lásku dala
a vo všetkom mi pomáhala.

Ty si môj anjel strá�ny,
èo pred svetom ma chráni.
Kyticu kvetov ti nazbieram
a všetku svoju lásku ti dám.

Petra Luèenièová, 8. A

Mama

Moja dobrá mama,
V�dy je so mnou rada.

Má rada deti milé,
V�dy je to v jej štýle.

Keï sa ráno zobudí,
Láskou nás v�dy obdarí.

Nachystá nás do školy,
Zakýva nám od dverí.

Keï u� skonèí škola,
Mama je v�dy doma.

Maminu v�dy rada mám,
Kvietok z lásky jej v�dy dám.

K. Kuštorová, �. Jamrichová,
8. A

Najmä staršia generácia si s láskou spomína na pieseò, ktorej slová
platia dodnes: 

Najkrajšia hviezdièka 
z celého nebíèka

je tvoja mamièka,
èo ti Boh dal...

Nu�, autor bol tie� raz die�a�om, pre ktoré bola mama azda
najdôle�itejším èlovekom na svete. A priznajme si aj my, „dospeláci“
– i keï sú mamy zavše svojské, nikdy nás neprestanú zahàòa� svojou
láskou, pozornos�ou a nav�dy zostanú našimi hviezdièkami.

−kza−



RIADKOVÁ INZERCIA
Chcete, aby váš syn úèinkoval po boku
renomovaných umelcov na doskách èinohry
a opery Slovenského národného divadla?
Doprajte mu spevavé detstvo v Bratislavskom
chlapèenskom zbore. Prijímanie nových
speváèikov vo veku 7 – 9 rokov sa uskutoèní
4. a 20. júna 2005 v èase od 16:00 do 18:00 h na
Gorkého 4 v centre Bratislavy. Treba si pripravi�
dve ¾ubovo¾né pesnièky. O našom telese sa
dozviete viac na: www.bchz.sk.

A U T O M A T I C K É  P R Á È K Y ,  o p r a v y .
Tel: 0905/ 278 965, 02/ 643 688 66.

Predáme šteòatá BEARDED COLLIE − odber v júni,
www.balza.sk, tel. 0908 828 612, 02/ 64531378.

H¾adáme spolupracovníkov pre poskytovanie
pô�ièiek. KEŠOVKA, Telervis plus a.s., kontakt:
0905/ 804 666. Bezplatná infolinka: 0800/ 16 00 16.

Dell 17“ trinitron 160Hz, 2490 Sk, M: 0905 553 699.

Obkladám, dlá�dim, sadrokartón, elektroinšta−
lácia, mobil: 0903 151384, tel.: 64282916.

MMáájjoovvíí  jjuubbiillaannttii
94 rokov: Gregorièová
B e r t a , 9 1 r o k o v :
Moravèíková ¼udmila,
90 rokov: Vávryová
Valéria, 85 rokov:
L o š o n s k ý A n t o n ,
Amtmannová Helena,

Jurèíková Anna, 80 rokov: Guldanová
Jarmila, Manová Mária, Potoèek Pavel,
75 rokov: Novák Arnošt, Lhotová Marta,
Siváková Marta.

SSrrddeeèènnee  bbllaahhoo��eelláámmee!!
Údaje pochádzajú zo záznamov polície. Za prípadné uverejnenie neaktuálnych údajov sa vopred ospravedlòujeme.

kino LAMAÈ − máj 2005
14. 5. ROBOTI (USA)
Z doby ¾adovej do doby plechovej, rodinný
film. Predstavenia: 16:00 a 18:00 hod.,
vstupné: 75,− Sk.

28. 5. RAD NEŠ�ASTNÝCH NÁHOD (USA)
Èierna komédia. predstavenia: 18:00

a 20:00 hod., vstupné: 75,− Sk.

Podľa Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, § 5, ods. 5/a a Vyhlášky o
základných umeleckých školách č. 477/1990, § 5

ZUŠ   E. Suchoňa  v y h l a s u j e
pp  rr  ii  jj  íí  mm  aa  cc  ii  ee        ss  kk  úú  šš  kk  yy

nnaa    2244..  mmáájj  22000055  //uuttoorrookk//
vv  ččaassee::  oodd  1155..0000  ––  1177..0000  hhoodd..

ddoo  hhuuddoobbnnééhhoo  ooddbboorruu::
• predškolská prípravná hudobná výchova;
• prípravná hudobná výchova (od 1. triedy ZŠ);
• hra na klavíri, husliach, viole, violončele,

kontrabase, harfe, zobcovej flaute, priečnej
flaute, hoboji, klarinete, saxofóne, trúbke,
lesnom rohu, bicích nástrojoch, gitare, kordeóne; 

• hlasová výchova, spev (od 2. triedy ZŠ, študenti
stredných a vysokých škôl; dospelí);

ddoo  lliitteerráárrnnoo  ––  ddrraammaattiicckkééhhoo  ooddbboorruu::
(od 2. triedy ZŠ, študenti SŠ a VŠ škôl; dospelí);

ddoo  ttaanneeččnnééhhoo  ooddbboorruu::
(od 1. triedy ZŠ, študenti SŠ a VŠ škôl; dospelí);

ddoo  vvýýttvvaarrnnééhhoo  ooddbboorruu::
(od 1. triedy ZŠ, študenti SŠ a VŠ škôl; dospelí).

Do hhuuddoobbnnééhhoo,,  lliitteerráárrnnoo--ddrraammaattiicckkééhhoo,,  ttaanneeččnnééhhoo  aa
vvýýttvvaarrnnééhhoo  ooddbboorruu budú prijímacie skúšky prebiehať na:

ZZUUŠŠ      EE..  SSuucchhooňňaa,,  BBaattkkoovvaa  uull..  22
tel., fax: 02/64 36 43 87

email: info@zusbatkovaba.edu.sk 
www.zusbatkovaba.edu.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

Lamaèským dievèatám
u� postavili máj
V piatok 29. apríla sa na Malokarpatskom nám. staval máj.
Nie je však stavanie mája ako Stavanie mája – na tom

našom, lamaèskom,
s a p o d á v a l
„ s t a r o s t o v s k ý
g u l á š “ , p o p r i
z d o b e n í h r a l a
dychovka − Veselá
muzika zo Stupavy a
pestrý hudobno−
zábavný program
„Usmejte sa na nás“
v š e t k ý m
L a m a è a n o m
ponúkla skupina
E M I N E N T s o
známym imitátorom
Stanom Repkom. Ak
máte radi aj ¾udové

zábavy, potom ste na tohtoroènom stavaní mája urèite
nechýbali! −kza−

Lamaèan mesaèník samosprávy mestskej èasti Bratislava−Lamaè
AAddrreessaa  rreeddaakkcciiee::  MÚ Lamaè, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 47, tel.: 02/ 6453 6611−3, 6478 0065, zzooddppoovveeddnnáá  rreeddaakkttoorrkkaa  Mgr. Katarína Závodná, e−mail:
katarina.zavodna@post.sk, tel.: 0905 419 402, pprreeddsseeddnnííèèkkaa  rreeddaakkèènneejj  rraaddyy JUDr. Júlia Ondrišová, kkoorreekkttúúrryy  Ing. Cecília Danišová, PPrrííjjeemm  iinnzzeerrcciiee:: Ing. ¼ubomíra
Klementisová, tel.: 02 /6478 0065, e−mail: klementisova@lamac.sk, ggrraaffiikkaa  &&  DDTTPP FUXO, Rajtákova 58, Lamaè, tel.: 02/ 6453 1371, ttllaaèè  NEUMAHR Tlaèiareò s.r.o.,
Mlynská dolina 5, 841 05 Bratislava, tel.: 02/ 54 777 850, nnáákkllaadd  3.600 ks, ddoo  ttllaaèèee  zzaaddaannéé  2.5.2005, rreeggiissttrraaèènnéé  èè.. OÚ BA IV 1/99. RReeddaakkcciiaa  ssii  vvyyhhrraaddzzuujjee  pprráávvoo
nnaa  nneeuuvveerreejjnneenniiee  ddooddaannýýcchh  pprrííssppeevvkkoovv,,  rreesspp..  iicchh  sskkrráátteenniiee,,  oopprraavvuu  jjaazzyykkoovvýýcchh,,  ggrraammaattiicckkýýcchh  aa  ššttyylliissttiicckkýýcchh  cchhýýbb  vv  pprrííssppeevvkkoocchh..  ZZáárroovveeòò  nneezzooddppoovveeddáá  zzaa  oobbssaahhoovvúú
ssttrráánnkkuu  èèlláánnkkoovv  aa  ssttaannoovviisskkoo  rreeddaakkcciiee  ssaa  nneemmuussíí  zzhhooddoovvaa��  ss  uuvveerreejjnneennýýmmii  pprrííssppeevvkkaammii..  NNeevvyy�� iiaaddaannéé  rruukkooppiissyy  aa  ffoottooggrraaffiiee  nneevvrraacciiaammee.. NNEEPPRREEDDAAJJNNÉÉ

MÚ Lamaè tento rok pripravil
pre naše mamièky
netradiènú oslavu

Dòa matiek!
Všetky mamièky s de�mi srdeène

pozývame na neplatené
predstavenie animovaného filmu

RR OO BB OO TT II
v sobotu 14. 5. o 16:00 a 18:00 hod.

Pred prvým predstavením o 16:00 hod.
mamièkám osobne zablaho�elá pán starosta a po
predstavení ich èaká malé obèerstvenie a darèek.

Foto: FUXO

w w w. l a m a c . s k


