
Od srdca
Milé Lamaèanky, milí Lamaèania, prvé snehové

vloèky sa nám u� dávno roztopili na nose. Zima sa ohlásila
prívetivou atmosférou sviatkov, ktorá hreje pri srdci.

Je to skutoène u� rok, èo som nastúpila do
Lamaèana. A tak, popri láskyplných vianoèných a novo−
roèných prianiach, ktorými je celé toto èíslo nasýtené, mi
pripadla èes� prihovori� sa vám, za�ela�, aby všetky
úprimné vinše nadobudli skutoènú podobu.

Teší nás, �e je pre vás Lamaèan, hádam stále
viac, miestom, kde mô�ete predostrie� svoje pos−
trehy, názory, zá�itky èi slová vïaky. Za uplynulý rok
nám prišlo mnoho príspevkov – za ne srdeène ïaku−
jeme – a osobne verím, �e rok 2006 vám dodá ešte
viac odvahy poodhali� to, èo vám le�í na srdci a èo by
ste radi zverili všetkým Lamaèanom.

Do Redakènej rady èasopisu nám zaèiatkom
roka pribudla nová èlenka, skúsená novinárka, ktorá
doò priniesla opä� nieèo nové. Samotný Lamaèan
prešiel menšími zmenami (redizajn loga, obmieòanie
farebnosti, zväèšenie rozsahu, písma, rozšírenie
inzercie a pod.), smerujúcimi k vylepšeniu èasopisu a
vašej ešte väèšej spokojnosti.

Èo nás èaká v budúcom roku? Koniec roka 2006
bude v znamení ïalších volieb – tentokrát budeme voli�
poslancov MZ a starostu Lamaèa. Rozhovory s poslanca−

mi budú preto prebieha� po dvojiciach, aby obdobie
predvolebných mesiacov bolo „uvo¾nené“ a nezaplnilo
èasopis  predvolebnou kampaòou. Rovnako v druhom
polroku bude vynechaný i príhovor starostu. Všetky pot−
rebné, úplné informácie zo strany Miestneho úradu vám,
samozrejme, budeme zodpovedne sprostredkováva�. 

Na záver by som rada ešte jedno osobné vyzna−
nie. Pri práci v Redakènej rade Lamaèana som spo−
znala ve¾a zanietených ¾udí, ktorí robia svoju prácu
nezištne a „píšu srdcom“. Ïakujem predsedníèke RR
pani Júlii Ondrišovej za jej neúnavnú prácu a všetkým
ostatným èlenom RR za skvelú spoluprácu v roku
2005. S chu�ou do ïalšej práce!

Katarína Závodná
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Poslanci, na slovíèko...
Ing. Daniel Valentoviè
nezávislý poslanec za ANO,
predseda Komisie ver. poriad−
ku, �iv. prost. a bezpeènosti,
èlen Komisie výstavby, územ−
ného rozvoja a regionálnej
politiky, èlen RR Lamaèana,
èlen externého speváckeho
zboru SND, �enatý, štyria
synovia kontakt: 6478 0452,
daniel.valentovic@st.sk

MÈ Lamaè je zasadená v krásnom exteriéri.
Zodpovedá tomu, pod¾a vás, aj jej interiér?
Myslím, �e mi ka�dý dá za pravdu, keï poviem, �e
príroda je mocnejšia a tvorivejšia ako my a �e citlivý
èlovek bude v�dy vníma� prírodu ako krásny exteriér.
Lamaè pomaly, postupne opeknieva − Starý aj Nový.
Verejné zelené plochy sú upravenejšie ako pred pár
rokmi. Po zateplení panelového domu vidno, �e aj
paneláky mô�u by� krajšie, ako sme navyknutí. Je to
proces. Poslanci Miestneho zastupite¾stva  a Miestny
úrad sa sna�ia, v rámci mo�ností, vplýva� pri
povo¾ovaní a budovaní nových objektov  na to, aby
bola  harmónia exteriérov porušená èo najmenej a
aby boli riešenia èo najkomplexnejšie. Pomohlo by aj
to, keby nebolo treba draho a pracne odstraòova�
dôsledky rôznych druhov malého èi organizovaného
vandalizmu. Èoskoro po dokonèení rekonštrukcie
tepelného hospodárstva bude tie�  menej
rozkopaných plôch. Lamaè potrebuje viac zdrojov a
tie� viac tvorivých ¾udí, ktorým by zále�alo na kráse
�ivotného prostredia, aby bolo mo�né udr�ova� obec
peknou a príjemnou pre �ivot.
Teraz konkrétnejšie. Vstup do MÈ „krášli“ ve¾mi
nepekná plocha, plná kopcov a buriny, medzi
cestou a �eleznicou na Lamaèskej ceste . Mo�no
zariadi� u majite¾a, aby  bolo toto priestranstvo
upravené? Pokia¾ viem, vedenie MÚ Lamaè
pravidelne rokuje v tejto veci s majite¾om pozemkov
(�eleznice) a všetci poslanci sú v tejto veci zajedno.
Napríklad, pani poslankyòa Ondrišová ve¾mi aktívne
poukazuje na tento problém. Nie je to ¾ahké
a pravidelne sa stáva, �e pracovníci MÈ upravujú
porasty v niektorých zo spomenutých lokalít na
základe �iadostí obèanov, hoci im neprinále�í
starostlivos� o údr�bu cudzích pozemkov. Verím, �e
situácia sa aspoò èiastoène zlepší po dobudovaní
autostrádneho dopravného  uzla.
Poïme do vnútra MÈ. Preèo sa nevymenili ani
tento rok všetky lavièky?  Ešte stále sú aj plastové.
(Kto ich dovolil osadi�? Pôsobia ako trampolína,
najmä v lete.) A kedy zmiznú z detských ihrísk tie
hrozné betónové skru�e (nech sú akoko¾vek
nafarbené) a nahradia sa nieèím iným? Bolo by
ve¾mi drahé vymeni� všetky lavièky naraz, na to obec
nemá dos� peòazí. Umelohmotné lavièky sme
presadili z našej komisie v nádeji, �e vydr�ia dlhšie
nepoškodené. Riešenie detských ihrísk a skru�e treba
rieši� komplexne, je to najmä o disponibilných
finanèných zdrojoch, o poznaní potrieb hrajúcich sa
detí a cítení celkovej estetiky riešení.  
Doèkáme sa niekedy úpravy Malokarpat−ského
námestia a trhoviska? V tejto veci sa ve¾a urobilo,
videli sme architektonické (pokraèovanie na 2. strane)
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Mám pocit a urèite nie som sám, �e s pribúdajúci−
mi rokmi všetko ide  rýchlejšie. Ïalší rok preletel ako
vtáèa èi ako tryskové lietadlo. Oslávime najkrajšie sviat−
ky roka Vianoce a na zaèiatku roka budeme hodnoti�
uplynulý èas, splnené  i nesplnené s¾uby.

Ako sa tak v plnom tempe obzerám za seba, uve−
domujem si, �e za nami zostal kopec práce. Priebe�ne
som sa vás sna�il aspoò o tom najdôle�itejšom infor−
mova�. Niektoré práce sme dokonèili, niektoré len na
ukonèenie èakajú. Som ve¾mi rád, �e sa napriek všet−
kým polienkam, ktoré nám „dobrí ¾udia“ kotú¾ali pod
nohy, podarilo predposledný deò novembra odovzda�
našim obyvate¾om  sedem nájomných bytov v nadstav−
be Miestneho úradu. Okrem pracovníkov na úrade má
strechu nad hlavou aj sedem rodín. Pri poh¾ade do tvárí
týmto ¾udom, keï sme im s pánom primátorom Ing.
Ïurkovským odovzdávali vyzdobené symbolické k¾úèe,
som mal �a�ko opísate¾ný pocit. Asi taký, ako keï si
pod vianoèným stromèekom nájdete to, èo ste tak
ve¾mi chceli.

Nako¾ko situácia okolo rozostavaných bytoviek na
Heyrovského ulici sa pertraktovala vo viacerých denní−
koch, musím poveda�, �e z pôvodne technických prob−
lémov sa zmenil problém na problém výluène právny. V
tomto predvianoènom èase mi je obzvláš� ¾úto mladých
rodín, ktoré nemô�u zaèa� svoje byty riadne u�íva�,
nako¾ko bolo opätovne podané odvolanie voèi vydané−

mu u�ívaciemu povoleniu. Verím, �e odvolací orgán
potvrdí rozhodnutie stavebného úradu a problém
nevysporiadaného pozemku za kotolòou sa bude rieši�
inou vhodnejšou cestou.

Nesmierne ma teší skutoènos�, �e ïalšou dokonèe−
nou prácou bude vodovod na Ledinách.
Neovplyvnite¾né poèasie nám trochu skrí�ilo plány, ale
i tak všetko nasvedèuje tomu, �e vodovod i cesty budú
v èase tlaèe tohto èísla ukonèené.

Finišuje sa aj s opravou chodníkov na
Vranèovièovej ulici. Verím,  �e bude krásna a teším sa,
�e koneène budeme môc� poveda� „hotovo“ za najroz−
siahlejšou investiènou akciou, ktorá sa zrealizovala za
posledné obdobie.

Máme tu advent a ve¾mi by som si �elal, aby sa
svetielka, ktoré sa pomaly rozsvecujú na venèekoch èi v
oknách našich obydlí, nejakým zázrakom preniesli do
našich sàdc, do našich myslí. Svetielka podnecujúce
dobro a lásku. Aby sme takto vnútorne roz�iarení pri−
vítali u� v úvode mnou spomínané najkrajšie sviatky
roka – Vianoce. �elám všetkým obyvate¾om Lamaèa,
aby pre�ili tieto sviatky v duševnej pohode, v plnom
zdraví a v kruhu tých, ktorých majú najradšej a ktorí
majú radi ich. Nech toto všetko zotrvá i do nastávajú−
ceho nového roka 2006.

Váš starosta

Starí lamaèania si pri príchode Vianoc a Nového roka
nezabudli zavinšova�.

Vianoèný vinš, ktorý sa v Lamaèi traduje
dodnes, znie takto:

Vinšujem vám títo slavné svátky,
aby vám kvitlo, rodzilo,

vínna hora vínkem,
�itné pole �itkem,
dvúr dobytkem,

hyzba dobrým zdravím
a po smrci Královstvo nebeské.

Novoroèný vinš rovnako pekne praje:
Vinšujem Vám tento nastávajúci Nový rok,

èo máte, èo nemáte,
od Pána Boha po�ádáte,

zdraví, šèascí, bo�ské po�ehnání
a po smrci Královstvo
nebeské.

V mene všet−
kých poslancov
Miestneho
zastupite¾stva MÈ
Lamaè, zamestnan−
cov Miestneho úradu
a Redakènej rady
vám, milí Lamaèania, 
vinšujeme do roka 2006 pevné
zdravie a všetko najlepšie!

Ktorá predzáhradka alebo balkón
rodinného domu budú na Vianoce

najkrajšie?

Redakèná rada èasopisu Lamaèan nadväzuje na letnú
sú�a� v skráš¾ovaní našho okolia a vypisuje sú�a� aj na zimu a
krásny vianoèný èas, tentoraz pre rodinné domy. Prví traja
výhercovia budú odmenení. Za prvé miesto sumou 3 000,−
Sk, za druhé miesto sumou 2 000,− Sk a za tretie miesto
sumou 1 000,− Sk. U� teraz sa tešíme na vianoène vyzdobené
záhradky a balkóny a prajeme príjemné zdobenie.

Redakèná rada



Uznesenia zo zasadnutia
Miestneho zastupite¾stva MÈ Bratislava − Lamaè

dòa 22. novembra 2005
Miestne zastupite¾stvo mestskej èasti Bratislava Lamaè:
� berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia
135/IV/2005, 
�� súhlasí s vyradením zo sledovania uznesenia MZ
è. 115/IV/2005, 
�� ukladá prednostovi MÚ zabezpeèi� plnenie opatrení
navrhnutých miestnym kontrolórom, 
� berie na vedomie predlo�enú situaènú správu miestnej
polície za mesiac október 2005 s pripomienkami, 
�� schva¾uje predaj budovy „Satelit“ na Borinskej è.12, súp.
èíslo 3102, postavenej na pozemku parc. è. 7/3 v k.ú. BA−
Lamaè, zapísanej na LV è.1 kupujúcemu spol. Lucos, s.r.o.
za nasledovných podmienok: kúpna cena: 500.000,− Sk;
splatnos� kúpnej ceny: do 30 dní po uzavretí kúpnej zmluvy;
realizaèný, podnikate¾ský zámer kupujúceho, úèel kúpy:
rekonštrukcia objektu s cie¾om jeho prebudovania na
zariadenie na poskytovanie sociálnych slu�ieb obèanom v
zmysle zákona è. 195/1998 v platnom znení; uzavretie
predlo�eného návrhu kúpnej zmluvy; prenájom pozemku
parc. è. 7/3 o výmere 617 m2 zapísaného na LV è. 1638 v
bratislavskom k. ú. Lamaè na Borinskej è. 12 nájomcovi
spol. Lucos, s.r.o. za nasledovných podmienok: výška
nájomného: 2,8 mil Sk, doba nájmu: 5 rokov, splatnos�
nájomného: do 30 dní po uzavretí nájomnej zmluvy;
uzavretie predlo�eného návrhu nájomnej zmluvy; predaj
pozemku parc. è. 7/3 o výmere 617m2 zapísaného na LV è.
1638 v bratislavskom k.ú. Lamaè na Borinskej ulici è. 12
kupujúcemu spol. Lucos, s.r.o., pri splnení nasledovných
podmienok: spol. Lucos, s.r.o. zabezpeèí rekonštrukciu
objektu Satelit na Borinskej ulici, ktorý prebuduje na
zariadenia na poskytovanie sociálnych slu�ieb obèanom v
zmysle zákona è. 195/1998 v platnom znení, spol. Lucos,
s.r.o. sa MÈ preuká�e platnou registráciou v príslušnom
registri poskytovate¾ov soc. slu�ieb, spol. Lucos, s.r.o. bude
takéto zariadenie v objekte Satelit na Borinskej ulici
prevádzkova� po dobu najmenej 6 mes., kúpna cena vo
výške 1,2 mil. Sk bude uhradená do 30 dní po uzavretí
kúpnej zmluvy, najneskôr do 30. 6. 2008; uzatvorenie
predlo�eného návrhu zmluvy o budúcej kúpno − predajnej
zmluve k pozemku parc. è. 7/3 o výmere 617 m2 v
bratislavskom k.ú. Lamaè na Borinskej ulici s budúcim
kupujúcim spol. Lucos, s.r.o.; uzavretie predlo�eného
návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorou sa spol.
Lucos, s.r.o. zavia�e k zápisu vecného bremena do katastra
nehnute¾ností vo vz�ahu k budove Satelit na Borinskej ulici,
ktorú sa zavia�e po dobu najmenej 10 rokov u�íva� ako
zariadenie na poskytovanie sociálnych slu�ieb obèanom v
zmysle zákona è. 195/1998 v platnom znení, 
�� schva¾uje uzavretie predlo�eného návrhu nájomnej
zmluvy s FK Lamaè na prenájom pozemku p.è.599/11 v k.ú.
Lamaè o výmere 22.353 m2 za podmienok: výška
nájomného: 1,− Sk roène, doba nájmu: 60 rokov,
s pripomienkami, 
�� schva¾uje odpustenie èasti dlhu z nájomného za
prenájom nebytových priestorov kvetinárstva v Dome
slu�ieb vo výške 85.525,− Sk p. Takácsovej; uzatvorenie
predlo�eného návrhu splátkového kalendára k zostávajúcej
dl�nej èiastke, 
�� schva¾uje osobitnú sadzbu za prenájom pozemkov na
ulici Podháj 39 resp. 39/A nájomcom p. Godálovi a p.
Matejovièovej za úèelom prístupu k vlastným
nehnute¾nostiam cez prenajaté pozemky a pravidelnej
údr�by týchto pozemkov nájomcami, a to v èasti
predstavujúcej nevyhnutný prístup k vlastným
nehnute¾nostiam vo výške 25 % sadzby nájomného,
ustanoveného v §3 ods. 2 pís. b) VZN è. 4/2004 zo dòa 26.
10. 2004 a v ostatnej èasti vo výške 1,− Sk/m2/rok, 
�� schva¾uje 1. novelizáciu VZN MÈ BA–Lamaè è. 5/2004 zo
dòa 10.12.2004 so zapracovaním nasledovných úprav:

predå�enie èasu vyhradeného parkovania z doby od 15 h –
8 h na dobu 24 hod. denne zmenou ustanovenia odseku 1
v § 2 uvedeného VZN; doplnenie nového odseku 2 za odsek
1 v § 2, ktorý ustanovuje rámcové práva nájomcu;
ustanovenie prednostného práva nájomcu na predå�enie
nájomnej zmluvy doplnením nového ustanovenia ako
písmeno a) odseku 2 v § 2 uvedeného VZN; ustanovenie
práva nájomcu vypoveda� nájomnú zmluvu z dôvodu
odcudzenia alebo straty vozidla a s tým spojené právo na
vrátenie pomernej èasti nájomného doplnením nového
ustanovenia ako písmeno b) odseku 2 v § 2 uvedeného VZN;
ustanovenie práva nájomcu na vrátenie pomernej èasti
nájomného pri ukonèení nájmu výpoveïou prenajímate¾a
doplnením nového ustanovenia ako písmeno c) odseku 2 v
§ 2 uvedeného VZN; zmena ustanovenia písmena b) odseku
1 v § 2 uvedeného VZN doplnením textu „okrem výnimiek
schválených príslušnou komisiou MZ“ za slová „platené
parkovacie miesto“; 2. uzavretie zmluvných dodatkov na
prenájom parkovacích miest so zapracovaním uvedených
úprav, 
� berie na vedomie predlo�ený návrh na úpravu Štatútu
hl.m. SR BA k rozpoètovému urèeniu príjmov mesta a MÈ, 
� berie na vedomie predlo�enú správu o mo�nostiach
úpravy hraníc katastra mestskej èasti, 
� berie na vedomie predlo�enú správu o zabezpeèovaní
opatrovate¾skej slu�by za III. Q. 2005, 
� odporúèa zverejni� upravený návrh rozpoètu MÈ BA−
Lamaè na rok 2006 na úradnú tabu¾u po dobu 15 dní k
pripomienkovaniu obèanov, 
� podporuje iniciatívu hl. mesta SR Bratislavy vysporiada�
majetkové vz�ahy k pozemkom v MÈ Lamaè, 
� nesúhlasí s predlo�eným návrhom zámeny pozemkov
parc. è. 1859 v k. ú. Lamaè zapísaných na LV è. 2789
registra E a parc. è. 610/ 31 zapísanej na LV è. 2789 registra
C za èas� pozemku parc. è. 2555/150 k. ú. Lamaè v zmysle
�iadosti  primátora zo dòa 26. 9. 2005, doplnenej dòa
4.11.2005, z dôvodu nedostatku právne relevantných
podkladov na uskutoènenie navrhovaného riešenia, 
� �iada predlo�i� na riešenie všetky právne dolo�ené
podnety obèanov na vysporiadanie majetkových nárokov v
k. ú. mestskej èasti BA–Lamaè, 
� berie na vedomie predlo�enú správu o výške nákladov
na bývanie v bytoch v nadstavbe MÚ, 
�� schva¾uje zmenu ustanovenia odseku 2 v èlánku III.
nájomnej zmluvy na prenájom bytov v nadstavbe
miestneho úradu v prvej vete nasledovne: „Nájomca má
prednostné právo na predl�ovanie doby nájmu v�dy o
ïalšie 3 r. za predpokladu súèasného splnenia
nasledujúcich podmienok:“; zní�enie nákladov na bývanie v
bytoch v nadstavbe MÚ, a to zní�ením polo�ky „tvorba
fondu prevádzky, údr�by a opráv“ z 10,− na 5,− Sk/m2,
zní�ením polo�ky „podiel na mesaènej splátke bezúroènej
pô�ièky 2 mil. Sk od mesta BA“ o 50 %, nako¾ko sumu 1 mil.
Sk uhradí MÈ priamo z vlastných zdrojov ako príspevok na
vyriešenie problému zatekajúcej strechy budovy MÚ pri
realizácii projektu výstavby bytov v nadstavbe MÚ; zmenu
uznesenia MZ è. 105/2005 nasledovne: zmenou v èasti
B.1.2 uznesenia nasledovne: „Byty sa prenajímajú na dobu
urèitú 3 r. s mo�nos�ou predl�ovania doby nájmu v�dy o
ïalšie 3 r., ak bude nájomca riadne a vèas plni� všetky
zmluvné povinnosti; zmenou v èasti B.1.3 uznesenia
nasledovne: „Nájomné bude stanovené v takej výške, aby
pokrylo náklady na výstavbu bytov, okrem sumy 1 mil. Sk,
ktorú MÈ uhradí z vlastných zdrojov, poplatky za správu
bytov a tvorbu fondu údr�by a opráv; zmenou v èasti
uznesenia B.2.2 nasledovne: „predlo�eného návrhu zmluvy
o nájme bytu „B“ v nadstavbe miestneho úradu
s p. J. Valovièom, resp. s ïalším náhradníkom pod¾a
stanoveného poradia, 
�� schva¾uje poskytnutie mimoriadnej dotácie v sume
10.000,− Sk pre Penzión Na barine v Lamaèi pri príle�itosti
15. výroèia jeho zalo�enia. 
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(dokonèenie z 1. strany) štúdie, dokonca aj konkrétne
projekty riešenia trhoviska. V Stavebnej komisii
pracuje ve¾a renomovaných architektov a odborníkov,
ktorí vykonali ve¾a u�itoènej práce. Naša komisia plne
v tejto veci podporuje rozumnú snahu celého
Miestneho zastupite¾stva, rieši� èasti Lamaèa
komplexne. Komplexné riešenie potrebuje však èas a
predovšetkým zdroje.
Preèo sa osadili pri Pantlovi na zastávkach MHD v
oboch smeroch menšie prístrešky? Jednu u�
rozšírili − a èo druhá? Som rád, �e zastávky vyzerajú
kultúrne a èisto. Kapacita dvoch prístreškov smerom
do mesta je porovnate¾ná ako kapacita starého
oran�ového prístrešku, nový prístrešok ove¾a viac
chráni pred boèným da�ïom, lebo má boèné steny.
Kapacita prístrešku smerom na Záhorie  je menšia,
lebo sa zistilo, �e  tým smerom èakáva menej ¾udí.
Väèšina vystupujúcich sa tam nezdr�í. Je však pravda,
�e tam prestupujú obèania na medzimestské spoje na
Záhorie.
Kedy sa vyrieši problém kontajnerových stojísk
medzi domami na sídlisku, ktoré slú�ia ako
smetiská? Nedali by sa zbúra�? Máte pravdu,
uspokojivo sa problém rieši� nedarí. Èasto sa vôbec
nedá zisti�, kto tam odpad vyhodil. Zbúranie by bolo
nákladné a muselo by dôjs� k dohode všetkých
správcov domov a MÚ.
Vozovky pri zastávkach MHD na ulici Podháj sú v
�ivotu nebezpeènom, dezolátnom stave. Nedá sa
nástoji� na ich oprave? Pod¾a mojich informácií pán
starosta Šramko a pracovníci MÚ v tejto veci u�
jednali so správcom komunikácie. MÚ vplýva na to,
aby oprava bola urobená èím skôr. 
Teší nás, �e sa u� v Lamaèi v oblasti �ivotného
prostredia urobilo mnoho, ale v otázkach
spomínané problémy nás trápia a radi by sme ich
nemali. Ïakujem vám za vaše otázky a povzbudivý
názor. Zlepšenie �ivotného prostredia je zásluha
mnohých ¾udí. Patria tam tí, èo sa starajú o zeleò a
�ivotné prostredie Lamaèa denno−denne a robia to
systematicky, v rámci svojich pracovných povinností,
avšak aj tí, èo to robia len z lásky k prírode a z
vnútornej potreby zlepši� jej stav. Tie� je ve¾mi
dôle�ité neporiadok nerobi� a poriadok udr�ova�,
lebo sa to týka väèšiny obyvate¾ov. Úprimná vïaka a
úcta patrí všetkým obèanom, ktorí prilo�ili ruku k
dielu a skrášlili okolie svojich domov napríklad
budovaním skaliek, kvetinovej výzdoby, úpravou
kríkov, balkónov, záhradiek pri domoch a podobne,
bez oh¾adu na to, èi sa to týka skrášlenia súkromného
prostredia rodinných domov alebo skrášlenia
obecného prostredia na sídlisku. 
Ïakujem za rozhovor. 

C. Danišová
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DDeecceemmbbrroovvíí  jjuubbiillaannttii
9922  rrookkoovv:: Dýnay Vojtech, Cisárová Mária,
9911  rrookkoovv:: Hubinová Magdaléna, 9900  rrookkoovv::
Polášková Mária, 8855  rrookkoovv:: Švihrová Ella,

Krivdová Štefánia,
Bohunická Mária,
8800 rrookkoovv:: Kucharová
Mária, Pápolová
¼udmila, 7755  rrookkoovv::
Matajová Jarmila,

Nádaská Mária, Kohutiková Matra, Paulen
Ján, Pernicová Mária.
SSrrddeeèènnee  bbllaahhoo��eelláámmee!!
Údaje pochádzajú zo záznamov polície. Za prípadné uverejnenie neaktuálnych údajov sa vopred ospravedlòujeme.

Problémy so psími exkrementami
Pálèivým problémom je i nerešpektovanie VZN MÈ BA −
Lamaè è. 1/2003 o podmienkach evidovania a dr�ania
psov, pod¾a ktorého sú dr�itelia psov povinní odstraòo−
va� psie exkrementy. MÈ vyšla „psíèkarom“ i ostatným
obyvate¾om v ústrety a v roku 2004 zabezpeèila špeciali−
zované zberné nádoby na psie exkrementy. Vrecúška pre
tieto nádoby sa pravidelne dopåòajú. Nie v�dy sú však
vyu�ívané pre svoj skutoèný úèel a èasto záhadne miznú
u� hodinu po dodaní. 
Apelujem zároveò i na charakter a svedomie všetkých
„ignorantov“ nádob na psie exkrementy, aby boli oh¾a−

duplnejší voèi svojmu okoliu. Ani im nie je urèite príjem−
né, ak po príchode domov zistia, �e na trávniku alebo
chodníku si našli „š�astie“.
Upozoròujeme obèanov na mo�nos� osobného vyzdvih−
nutia si vrecúšok na psie exkrementy priamo na miest−
nom úrade poèas úradných hodín. Týmto spôsobom by
sme chceli podpori� tých obèanov, ktorí majú záujem
likvidova� exkrementy svojich miláèikov, ale, bohu�ia¾,
pre nedisciplinovanos� iných tak nemô�u uèini�. 

Barbora Fabiánová, referát �P, MÚ MÈ Lamaè

KKoolleekkttíívv  uuččiitteelliieekk  aa  vvššeettkkyy  ddeettii  zz  mmaatteerrsskkeejj  šškkoollyy
cchhccúú  ttoouuttoo  cceessttoouu  vvyysslloovviiťť  vveeľľkkúú  vvďďaakkuu  ppáánnoovvii  ppooss--

llaannccoovvii  ĽĽuuddoovvííttoovvii  LLuuččeenniiččoovvii,,  kkttoorrýý  ssppoonnzzoorrsskkyy
ddaarroovvaall  nnaaššeejj  MMŠŠ  kk  VViiaannoocciiaamm  kkrráássnnee  hhrraaččkkyy..

ĎĎ AA KK UU JJ EE MM EE !!
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V Lamaèi, tak ako i v ostatných MÈ, bola zriadená
spoloènos�ou O.L.O. s.r.o. slu�ba − odvoz a likvidá−
cia ve¾korozmerného odpadu (VRO) pre obyvate¾ov,
ktorí nemajú mo�nos�  takýto odpad dovies� na
zberný dvor. Zároveò je to odpad, ktorý nemô�e z
rôznych dôvodov odviez� ani smetiarske auto. 

Obsahom odpa−
du pod¾a poky−
nov spol. O.L.O.
mô�e by�: 
èalúnený a dre−
vený nábytok,
c h l a d n i è k a ,
práèka, televí−
zor, okná, dvere,
p n e u m a t i k y ,

autobatérie, drobný stavebný materiál vo vreciach
do 20 kg.
Obsahom odpadu nemô�e by�: lístie, tráva, burina,
konáre zo stromov, uhynuté zvieratá a iný biologic−
ký a organický odpad. 
Zber VRO v MÈ BA−Lamaè je vykonávaný ka�dý štvr−
tok, preto je potrebné, aby tento odpad obèania
vykladali v stredu veèer na urèené zberné miesta
(zoznam zberných miest mô�ete nájs� na úradných
tabuliach a na internetovej stránke www.lamac.sk). 
Dòa 24.10.2005 (pondelok) bolo pracovníkmi MÚ
zaznamena−
né, �e niektorí
naši obyvate−
l i a uvedené
pokyny oh¾a−
dom termínu
v y k l a d a n i a
VRO nedodr−
� i a v a j ú a
týmto spôso−
bom zneèis�ujú verejné priestranstvo.
Rovnako, ako niektorí obèania nerešpektujú termí−
ny a stojiská urèené pre VRO, iní si zamieòajú býva−
lé kontajnerové stojiská pri bytových domoch
s odpadovými košmi a potajme sem umiestòujú pre
nich u� nepotrebné veci − okná, skrine, PC monito−
ry, šatstvo, stavebný odpad – z ktorých niektoré
mo�no zaradi� k VRO. Svojím konaním tak zneèis�u−
jú plochy, ktoré nie sú urèené pre tieto úèely.
Prosíme preto týchto obèanov, aby sa dôslednejšie
starali o svoje �ivotné prostredie a  nekazili dobré
meno poriadkumilovným Lamaèanom, o ktorých je
známe, �e im na èistom, zdravom a peknom pros−
tredí skutoène zále�í.

Za porozumenie vám všetkým ve¾mi
pekne ïakujem.

Barbora Fabiánová, referát �P, MÚ MÈ Lamaè

Zabezpeèenie údr�by ciest, chodníkov
a ostatných verejných priestranstiev

v zimnom období 2005/2006

V silách èloveka sú veci, ktorými doká�e meni� a for−
mova� svoje okolie. Existuje však i ve¾a takých, ktoré
nie je mo�né vplyvom èloveka ovláda�. Medzi ne
patrí napríklad i striedanie roèných období. V tomto
roku nás prekvapila dlhá a teplá jeseò. Ani to nás
však nemô�e upokoji�, preto�e náhly nástup zimy
by nás nemal zastihnú� nepripravených. Zima,
okrem potešenia pre tých najmenších, prechádzok v
prírode a zimných športov, prináša obyvate¾om
Bratislavy a jej návštevníkom aj nemalé problémy,
spojené so zjazdnos�ou ciest a schodnos�ou chodní−
kov èi verejných priestranstiev.
V tomto období je vhodné pripomenú�, kto je
povinný stara� sa o zjazdnos� ciest, chodníkov a
verejných priestranstiev v našej mestskej èasti:
• Magistrát hl. m. SR BA nepretr�ite o zjazdnos�

ciest I. a II. kategórie a štátnych �ahov,
• Dopravný podnik m. BA nepretr�ite o schodnos�

zastávok mestskej hromadnej dopravy,
• MÈ BA − Lamaè nepretr�ite o zjazdnos� vybraných

ciest III. a IV. kategórie, o schodnos� chodníkov a
ostatných verejných priestranstiev v správe MÈ
prostredníctvom vybraného dodávate¾a,

• vlastníci   a správcovia bytových domov aj viac−
krát za deò po celej šírke chodníka najneskôr do
6 hod. a a� do 21. hod. o chodníky pri¾ahlé k ich
nehnute¾nosti, slú�iace prístupu k miestam na
ulo�enie odpadových nádob,

• vlastníci rodinných domov aj viackrát za deò, po
celej šírke chodníka najneskôr do 6 hod. a a� do
21. hod. o chodníky pri¾ahlé k ich nehnute¾nosti,
slú�iace prístupu k ich nehnute¾nosti a prístupu k
miestam na ulo�enie odpadových nádob.

Za nesplnenie týchto povinností mô�e starosta
MÈ Lamaè ulo�i� právnickej osobe pokutu a� do
výšky 200.000,− Sk a fyzickej osobe za priestupok
v blokovom konaní pokutu do výšky 500,− Sk.
V Lamaèi bude zjazdnos� vybraných ciest III. a IV.
kategórie, schodnos� chodníkov a verejných prie−
stranstiev poèas tohtoroènej zimy zabezpeèova�
firma KONTA PLUS.
V tejto súvislosti vyzývame najmä vodièov moto−
rových vozidiel, aby nepodceòovali situáciu,
pou�ívali zimné pneumatiky a dbali o zvýšenú
opatrnos� a maximálnu sústredenos� pri jazde v
zimných podmienkach!
Po viacroèných skúsenostiach upozoròujeme tie�
vodièov motorových vozidiel, aby nerozvá�nym
parkovaním neznemo�òovali prejazdnos� zimnej
techniky. MÚ Lamaè

Zimná údr�ba

Varovanie a vyrozumenie obyvate¾stva
Jedným z najdôle�itejších opatrení, ktoré mô�e

výrazne zní�i� straty na  ¾udských �ivotoch a majetku
pri mimoriadnej udalosti, je vèasné a spo¾ahlivé varo−
vanie obyvate¾stva a vyrozumenie osôb. Tieto opat−
renia v civilnej ochrane SR  zabezpeèuje informaèný
systém CO.

Varovanie obyvate¾stva sa vykonáva varovnými
signálmi: "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" − 2–minútovým
kolísavým  tónom  sirén pri   ohrození  alebo vzniku
mimoriadnej udalosti, ako aj pri mo�nosti  rozšírenia
následkov mimoriadnej udalosti,  "OHROZENIE
VODOU" − 6−minútovým stálym tónom sirén pri
ohrození  nièivými úèinkami vody.

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia násled−
kov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom
"KONIEC OHROZENIA" – 2−minútovým stálym
tónom sirén bez opakovania.

Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa
následne dopåòajú hovorenou informáciou prostred−
níctvom   hromadných   informaèných prostriedkov.
Slovná informácia obsahuje: deò a hodinu vzniku
alebo skonèenia  ohrozenia, údaje o zdroji ohrozenia,
údaje o druhu ohrozenia,  údaje o  ve¾kosti  ohrozené−
ho  územia, základné  pokyny pre konanie obyvate¾−
stva.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov
varovania obyvate¾stva sa  vykonáva 2−minútovým
stálym tónom sirén po predchádzajúcom informo−
vaní obyvate¾stva o èase  skúšky  prostredníctvom hro−

madných informaèných prostriedkov spravidla ka�dý
2. piatok v mesiaci.

Kolísavým  tónom  sirén v trvaní 2 minút sa poèas
krízovej situácie vyhlasuje aj ohrozenie v prípade
mo�ného vzdušného napadnutia územia  štátu.
Slovná  informácia pri takomto ohrození obsahuje
vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené
a výraz "vzdušný poplach".

S  rozvojom  priemyslu, bez oh¾adu na stále doko−
nalejšie technológie, sa neustále zvyšuje potenciálne
ohrozenie v dôsledku výroby, skladovania alebo pre−
pravy nebezpeèných látok. Zvyšovanie ohrozenia a
kvalitatívne nový  prístup k  ochrane �ivota a zdravia
obèanov je hlavným dôvodom súèasnej modernizácie
technického vybavenia systému,  ktorý hlásna slu�ba
pou�íva.

Systém s dominantnou linkovou prenosovou tech−
nikou a rotaènými elektrickými poplachovými siréna−
mi, sa postupne mení na integrovaný bezdrôtovo ovlá−
daný varovný systém, riadený výkonnou výpoètovou
technikou. Na celom území SR je varovanie a  vyrozu−
menie zabezpeèené teritoriálnym  systémom, a to pri−
oritne   na  územiach s ve¾kou koncentráciou obyva−
te¾stva a na územiach potenciálne ohrozených z vodo−
hospodárskych diel. Tam, kde je mo�nos� ohrozenia
obyvate¾stva nebezpeènými látkami, základný systém
postupne dopåòajú autonómne systémy, priamo ovlá−
dané z pracovísk ohrozujúcich prevádzok. 

I. Kovaèoviè, B.Veselá, MÚ Lamaè

Osvojme si zásady civilnej obrany − èas� IV

29. november 2005 bol pre viacerých Lamaèanov
i pre MÚ významným dòom. Za prítomnosti pri−
mátora Bratislavy Andreja Ïurkovského, starostu

L a m a è a P e t r a
Šramka a poslan−
cov MZ boli sláv−
nostne odovzdané
symbolické zlaté
k¾úèe od nových
nájomných bytov v
strešnej nadstavbe
MÚ v Lamaèi.
Na fotografii v¾avo
starosta P. Šramko
a primátor A. Ïur−
kovský pred pre−
strihnutím èerve−
nej pásky.

(Autor fotografie: Ladislav Majerèík)             −kza−

Slávnostné odovzdanie
nových nájomných bytov

26. novembra 2005 sa konali vo¾by poslancov a �upanov VÚC − prinášame vám ich oficiálne výsledky.
�upanom Bratislavského samosprávneho kraja sa na základe výsledkov 2. kola volieb �upana, ktoré sa
konali 10. decembra 2005, stal Vladimír Bajan.

Vo volebnom obvode Bratislava IV boli zvolení nasledujúci poslanci:
Bratislava IV Poèet platných hlasov Bydlisko
Peter Dubèek, Ing. HZD,SF,SMER 3 810 Karlova Ves
Marta Èarnogurská, Ing. KDH 2 709 Dúbravka
Bystrík Hollý, Ing. KDH 2 637 Karlova Ves
Iveta Hanulíková, Ing. HZD,SF,SMER 2 471 Karlova Ves
Branislav Záhradník, PhDr. ANO,DS,SDKÚ,SMK−MKP,SZS 2 283 Karlova Ves
Miroslav Encinger ANO,DS,SDKÚ,SMK−MKP,SZS 2 177 Devínska Nová Ves
Jozef Hrabina, RNDr. ANO,DS,SDKÚ,SMK−MKP,SZS 2 147 Dúbravka
Peter Šramko, Ing. KDH 2 000 Lamaè
Za Bratislavu IV kandidovalo na post poslanca VÚC celkom 61 kandidátov.
Zdroj: www.statistics.sk
Kompletné výsledky volieb nájdete na internetovej adrese Štatistického úradu SR: www.statistics.sk. 

K. Závodná

Výsledky volieb do vyšších územných celkov (VÚC)

Upozornenie pre
obèanov mestskej èasti
Bratislava − Lamaè
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Jednou z radostí vianoèných sviatkov je aj zdobenie
bytov èi peèenie a vychutnávanie si všakovakých
dobrôt. Pre tradièný (nielen) vianoèný recept sme
zašli do starého Lamaèa za jednou z našich šikov−
ných lamaèských gazdiniek – pani Luèenièovou.
Porozprávali sme sa o dobrom jedle, ale aj o starých
miestnych vianoèných zvykoch, aby sme nabrali tro−
chu „voòavej vianoènej“ inšpirácie...
Aký je teda váš recept na makový, orechový a tvaro−
hový koláè, ktorý by si mohli gazdinky pripravi� aj na
vianoèný stôl? Tento recept mám z domu, rokmi som
ho však vylepšila. Na peèenie nikdy nepou�ívam marga−
ríny, len èisté maslo, bravèovú mas� a hrubú múku. Na
cesto potrebujeme pol kila hrubej múky, jedno malé
masielko (125 g), ktoré dáme roztopi� s deviatimi ly�ica−
mi bravèovej masti, ïalej jeden vanilkový cukor, jeden
�åtok, jedno celé vajíèko, tri ly�ice práškového cukru a
teplý kvások z polovice kvasníc. Cesto zamiesime a
necháme vykysnú�.
Vykysnuté cesto rozdelí−
me na tri menšie nô�ky,
ešte ho dobre vymiesi−
me, aby bolo hladké,
vyva¾káme a naplníme
plnkou. 
Na makovú plnku na
jednu nô�ku potrebuje−
me asi 150 g zomletého
maku, ktorý podusíme
pribli�ne tri minúty v
„sirupe“, pripravenom z
trochy kryštálového cukru, roztopeného v malom mno�−
stve vody. Vody si dáme radšej menej − potom jej mô�e−
me po kvapkách prida�. Nakoniec pridáme malú štipku
soli. Vïaka masti a hrubej múke tento koláè vydr�í aj
dva tý�dne. Tak isto sa robí aj orechová plnka, do nej
však ešte pridáme trochu rumu. Tvarohová plnka je èisto

jeden tvaroh a hrozienka – nedávame doò �iadne ïalšie
prísady, aby koláè vydr�al èo najdlhšie. Ka�dú plnku
pred zavinutím ešte pocukrujeme kryštálovým cukrom
(nepou�ívame práškový cukor, aby sa plnka neroztiekla). 
Koláèe peèieme pribli�ne pri teplote 200 °C 30 a� 40
minút – vtedy u� zaènú voòa�.
Èo sa varilo u vás na Štedrý veèer? Na Štedrý veèer
sme robievali bielu mlieènu polievku so zemiakmi –
vtedy ešte bol pôst – a zemiakové placky alebo rybu. V
niektorých rodinách robievali aj mlieènu èi smotanovú
rybaciu polievku alebo kapustnicu, do ktorej však bolo
dobré da� aj klobásku, ktorú my sme nemali. Pekávali sa
aj koláèiky z lineckého cesta, vanilkové ro�teky èi „calta“
– vianoèka.  Tradièné makové, orechové a tvarohové
koláèe sa pekávali vo všetkých rodinách.
Ako sa kedysi v Lamaèi v zime ¾udia zabávali?
Driapalo sa napríklad perie. V Lamaèi bolo aj ochotnícke
divadlo, spomínam si na pani Františku Ondrišovú, ktorá

divadlo èasto hrávala. Predsta−
venia boli takmer ka�dý veèer, cho−
dil na ne „celý“ Lamaè a pravidelne
ka�dú sobotu alebo nede¾u bol
program detí zo školy... No a na
Vianoce, na veèeru, keï sme si sadli
za stôl, sme sa najprv pomodlili,
potom sa jedli oplátky a išli sme
k stromèeku, ktorý bol ozdobený
jabåèkami, orechmi, pomaranèmi,
figami, posedávalo sa a spievalo.
Spieva� sa chodilo aj po domoch.
Omša v kostole bola o polnoci. Po

celej dedine chodil pastier, ktorý hral na trúbke rôzne
piesne a ¾udia mu dávali za odmenu ovocie èi koláèiky.
Ïakujeme za príjemné posedenie a chutný recept. A ak
sa ho rozhodnete vyskúša�, prajeme vám „voòavé a
chrumkavé“ vianoèné peèenie a dobrú chu�!

K. Závodná, J. Ondrišová

Tradièný makovník, orechovník a tvarohovník

Vianoce sú sviatky rodiny.  Ako ve¾mi na nich zále�í star−
ším ¾uïom si pripomenieme v rozhovore s psychologiè−
kou P−DD v Lamaèi PhDr. Martou Kalinovou.
Pred Vianocami a cez ne sme citlivejší na podnety okolo
seba. Tým, �e je zima, dni sú tmavšie, veèery dlhšie,
najmä starší ¾udia majú viac èasu nielen na bilancovanie
celého roka, ale aj svojho �ivota  a reagujú citlivejšie,
niektorí a� precitlivelo. Ka�dý z nás mladších i starších
by si mal uvedomi�, �e Vianoce sú sviatky rodiny a veno−
va� dostatok pozornosti jej starším èlenom, svojim prí−
buzným, svojmu okoliu. Všetci by sme mali viac preja−
vova� city zodpovedajúce hodnotám, ktoré vyznávajú
starší ¾udia. Èlovek sa v priebehu �ivota mení, mení sa
jeho hodnotový rebríèek. Mladším ¾uïom zále�í na iných
veciach, ktoré sú mnohokrát aj ekonomicky podfarbené.
Starší èlovek u� hodnoty prispôsobuje skúsenostiam,
uvedomuje si, �e najcennejšie veci sú v podstate zadar−
mo. Mo�no ich jednoducho a ¾ahko venova� druhému
èloveku. Najviac  tú�ia po cite lásky, bezpeèia, uznania,
porozumenia. Predovšetkým to oèakávajú od svojich
najbli�ších. Bude v poriadku, ak sa všetci nad sebou
zamyslíme a budeme v styku s inými ¾uïmi na to pamä−
ta�. Bolo by to krásne poèas celého roka, ale cez Vianoce
by sme to mali ka�dému da� najavo viac.
Ve¾a sa hovorí o význame dotykov v citovom �ivote.
− Pohladenie, objatie súvisí s prejavením citov, mô�em s
tým len súhlasi�. Nedostatok týchto prejavov v našom
uponáh¾anom �ivote by sme si mali uvedomi�. Vrelo ich

odporúèam najmä cez vianoèné sviatky, keï je predsa
len viac èasu pre najbli�ších.
Ako mô�ete charakterizova� Vianoce v domove
dôchodcov? Oèakávania ¾udí cez sviatky sú všade rov−
naké. Tu ¾udia potrebujú ešte viac prejavy lásky, preto�e
trpia chorobami, nemô�u sa kontaktova� s príbuznými
zo svojej slobodnej vôle. Väèšinou musia len èaka�, aby
ich niekto prišiel navštívi� a umo�nil im pre�i� pocit š�as−
tia s príbuznými.
Ako bude domov organizova� Vianoce? Pripravuje−
me viacero akcií. Tak ako ka�dý rok usilujeme sa vytvori�
slávnostné ovzdušie, pocity spolupatriènosti obyvate¾ov.
Súvisí to aj s výzdobou, organizovaním kultúrnych akcií,
na ktorých sa podie¾ajú známi umelci. Sú spojené s
pohostením, ktorým sa tie� usilujeme dotvára� sviatoè−
nú pohodu, prezentova� typické znaky Vianoc.
Mô�e viac pozornosti od rodiny vyvola� u starších
¾udí pocit nedôvery? − Ak by sme sa na to pozreli ve¾mi
do håbky, aj áno. �ia¾, mám pocit, �e ekonomické fakto−
ry zohrávajú dos� negatívnú úlohu. Mô�u vyvola� pocit,
�e niekto oèakáva od starších ¾udí peòa�né dary. S trp−
kos�ou si uvedomia, �e práve Vianoce sú príle�itos�, keï
rodina o nich prejaví záujem, ktorý hodnotia ako povin−
nos� a nie skutoèný cit. Dúfam, �e sú to len ojedinelé prí−
pady. Verím, �e väèšina ¾udí cíti k svojim starším príbuz−
ným vïaènos�, lásku a záujem vychádzajúci zo srdca.

Anica Seewaldová

Dáva� rados� nestojí peniaze

Zo slovenèiny sa nám v posledných desa�roèiach vytrati−
lo pekné slovko − Kraèún. V minulých storoèiach ozna−
èovalo Vianoce, hoci pôvodne v staroslovienèine, a vlast−
ne u� v predslovanských èasoch, sa viazalo k oslave
zaèiatku predl�ujúcich sa dní po slávnostiach zimného
slnovratu. Tento rok sa Slnko zaène prikláòa� k našej
severnej zemskej pologuli 21. decembra ráno o 9:35
hod. stredoeurópskeho èasu. Budeme ,,kráèa�“ k dlhším
dòom. To, �e bude dlhšie svetlo, bol dôvod k oslave i u
našich predkov.  Ako to vedeli tak presne vypoèíta�,
dodnes nevieme. Dôkaz nám zostal v slove Kraèún.
V slovanských jazykoch kres�anských èias sa objavili
slová s rovnakým významom – Vánoce, Bó�iè,
Ro�destvo. Slovenské Vianoce majú blízko k èeskému
výrazu Vánoce, kde význam slova pochádza od vánice –
fujavice, metelice, ktoré sa v tomto zimnom èase obja−
vovali. Metelica v staroslovienèine i staroslovanských
jazykoch bolo meno �eny, ktorá pre svoje zlé skutky
musí nav�dy v závanoch studeného snehu lieta� okolo
¾udských obydlí a narieka�. 
Ruština, srbština a chorvátèina spoloèné slovo pre
Vianoce nemajú. Pou�ívajú slová Bó�iè èi Ro�destvo,
ktoré oznaèujú aj po¾skú Wigiliju a náš Štedrý veèer. V
bulharèine, po slovenèine najstaršom slovanskom jazyku
(!), sa však pre obdobie Vianoc pou�íva, nám dobre
známe, slovo Koleda. O kolede a koledníkoch si povieme
a� v súvislosti s Novým rokom.
Bo�ie narodenie oslavujú Francúzi ako Buon Natale (dobré
narodenie) a Španieli Feliz Navidad (š�astné narodenie).
Tak èi tak, pomenované Vianoce sú pre nás dòami š�as−
tia, radosti, úsilia o dobro v srdci, ktoré chceme rozdá−
va� okolo seba. To, �e sa skôr rozvidnieva, je darèek
navyše. I keï na ¾udové múdrosti z oblasti povier neve−
ríme, k tradícii patrí, �e na Štedrý deò zvyšky zo sviatoè−
ného jedla patria zvieratám, odrobinky ohòu, aby i on
bol úèastný sviatoènej veèere a nepoškodil dom.
Predtým, ako si sadnete k štedroveèernému stolu, overte
si, �e nemáte v dome �iadnu mokrú handru – prináša cho−
roby. Dievèatám na vydaj nezabudnite urobi� medový krí−
�ik na èelo a potrie� k¾uèky, aby sa na ne prilepil �eních.

Anica Seewaldová

Kraèún a Vianoce

Štedrá lamaèská nádielka podujatí
Tradícia výstavy Betlehemov sa preniesla i do tohto
roka. Od 13. do 20. decembra mali Lamaèania
mo�nos� v Izbe pána uèite¾a v ZŠ na Malokarpatskom
nám. obdivova� ve¾mi pekné a rôznorodé práce
�iakov. Všetky deti, ktoré na výstavu prispeli svojimi
prácami, dostali sladkú odmenu a ví�azi pekné ceny.
Mikuláš zavítal do kina Lamaè 6. decembra a pripravil
pre deti tradiène milý program.
10. decembra sa v priestoroch kina Lamaè konal
Vianoèný šachový turnaj  o pohár starostu.
15. decembra sa naši dôchodcovia tešili z bohatej
vianoènej veèere, ktorú im s láskou pripravuje
ka�doroène kolektív pracovníkov MÚ Lamaè.
Vianoèná besiedka s pestrým programom obohatila
predvianoèný èas 19. decembra.                        −kza−

Vá�ený pán starosta Šramko, vá�ené zastu−
pite¾stvo MÈ BA−Lamaè, vá�ení pracovníci MÚ Lamaè,
vá�ení obèania Lamaèa, dovo¾ujem si vás oslovi� ešte raz
v mene svojom i celej rodiny za to, �e 5. november bol
pre nás dòom, kedy sme pre�ili pocit úcty a krásnej spo−
mienky na nášho milovaného otca.

Ïakujem pánu farárovi za bohoslu�bu a
mo�nos� pou�i� farské centrum na spomienkové pose−
denie. Spev, ktorý odznel s organovým sprievodom, je
nezabudnute¾ný, a preto vïaka tým, ktorí obohatili

týmto vstupom slávnostný akt.
Vïaka všetkým, ktorí prišli a spolu s nami

pre�ili tento slávnostný deò. Vám, pán akad. sochár
Zdravecký, ïakujem za dielo, ktoré ma denne láskavým
pocitom oslovuje a verím, �e nie len mòa. Keï je mi
�a�ko, prejdem okolo nabra� síl, to sa opísa� nedá.

�elám vám krásne Vianoce. Krásne Vianoce
�elám i všetkým èlenom urbariátu, lesného spoloèenstva,
ich rodinám a všetkým obèanom Lamaèa.

Vaša Matilda Mullerová – Matrková

Poïakovanie

O speváèke MUDr. Marcele
Leiferovej sa neve¾mi vie ako
o lekárke. Pracuje v nemocni−
ci pri lô�kach, vedie svoju lie−
èite¾skú kliniku alternatívnej
medicíny, píše knihy a stále
spieva. Všetka jej èinnos�
vyviera z pocitu lásky k
¾uïom konkrétnym èi nezná−
mym. V penzióne – domove

dôchodcov v Lamaèi usporiadala popo¾udòajší koncert.
Spievala o láske, hovorila o láske ako takej i svojich lás−
kach. Vyu�ila vo vystúpení �ivotné skúsenosti z práce s
¾uïmi a poslucháèom vliala do sàdc nádej pre dni budú−
ce. Stretnutie s Marcelou Leiferovou malo domácke
ovzdušie i preto, �e riadite¾ka P−DD PaedDr. Nade�da
Malá sa postarala o dostatok chutného obèerstvenia.
Niet divu, �e koncert stále zaznieva v srdciach obyvate−
¾ov domova pocitom rodinnej pohody.                    (as)

Koncert láske a o láske



Teším sa na Vianoce, mama so sestrou peèú koláèe a robia šalá−
ty a všelijaké iné dobroty. Ja a otec ozdobujeme byt a pripravu−
jeme stromèek. Mám to ve¾mi rada. Najprv ho postavíme,
potom naò dáme �iarovky, nakoniec ozdoby. Štedrý deò je

ve¾mi vzrušujúci.
My baby si vyberá−
me šaty. Zatia¾
otec ide pre
babku. Na Vianoce
je v�dy s nami. Asi
tak o 20−tej hodi−
ne si sadneme a
spolu sa pomodlí−
me. Potom otec
rozre�e jablko
a ka�dý si dáme aj
oblátku. Otec hodí
do ka�dého rohu
orech. A potom to

príde − najprv kapustnica, neskôr ryba. K tomu si dáme ka�dý
svoj šalát, ktorý mama vyrába. Najlepší èas je èas otvárania dar−
èekov.
Najprv babka, potom otec, mama, sestra a nakoniec ja. Ja roz−
balím darèek andulkám a dlho sa s nimi ešte hrám. Aj oni sa s
nami tešia. Andrea Zákutná

Mesaèník o �ivote v Lamaèi, 7. roèník 5

Vianoce
Blí�ia sa k nám vianoce,
u� sa všetci radujú,
biely sneh sa ligoce
a deti sa sánkujú.

¼udia stromèek ozdobujú,
ozdoby sa blyštia,
darèeky sa nakupujú,
deti š�astím pištia.

Na Štedrý deò podveèer
hudba všade ozýva sa,
hraje  svetom orchester,
ka�dý blahom usmieva sa.

Michaela Mašková, �aneta Jamrichová,  9. A

Sneh na krajinu padá,
vrana na strom sadá.
Deti majú dobrú náladu
a vonku snehuliakov stavajú.
Rodièom stále mávajú,
v snehu sa vá¾ajú. 
Tuhá zima siahla na nás,
horúci èaj zohreje nás.
Na vleku sa všetci �ahajú.
Rodièia sa pri kávièke rozprávajú
a všetkých vás pozdravujú.
Takto to bude tento rok.
Aj my deviataci spravili sme ve¾ký krok.

Juraj Vachálek, Ilir Kanièka, Michal Brankoviè, 9. A

Vianoèná zábava
Vianoèná vyzdobená záhrada
je ako rap poézia balada,
tak�e dobrá nálada.
Najkrajšie miesto Lamaèa je Malokarpatské nám. 1,
osvieti ho pekná vianoèná jed¾a,
¾udia sú z toho ved¾a!
To všetko patrí k tomu
vianoènému stromu.
Lamaè je pekná biela krajina,
u� sem letí novina.
�e u� sú tu svieèky horiace,
naše ob¾úbené Vianoce.

Boris Janata, Tomáš Štefek 9. A

Prišla náhla zima,
ka�dý ju inak vníma.
Deti sa vonku hrajú,
snehuliakov stavajú.
Vianoce v nás vyvolávajú lásku, pokoj, nehu,
k Vianociam patrí aj ve¾a snehu.
Vianoèné sviatky
nám dávajú �ivot sladký.

Petra Èi�nárová, 7. A

Mrazivé ticho, všade biely sneh,
èarovný pokoj, nebo plné hviezd.
Je tu èas sviatoèný,
keï sa stromèek ligoce.
Prajem vám zo srdca
prekrásne biele Vianoce.

Simona Krajèovièová,  7. A

Vianoce má ka�dý rád,
Chlapec, dievèa i ten snehuliak.
Na Vianoce rados� je,
kapor pláva� nebude!
Mamièka u� vypeká,
stromèek zdobia deti.
A otecko zdobí domèek trblietkami.
Veèer sa všetci zídeme na polnoènej omši!

Petra  Pšenèiková, 7. A

VVVViiiiaaaannnnoooocccceeee



Predpokladám, �e mnohých obyvate¾ov Lamaèa
asi prekvapili a mo�no aj pobúrili informácie, ktoré
do Bratislavských novín è. 24/2005 poskytol pán sta−
rosta Šramko.

Vo svojom príspevku obvinil „Starolamaèanov“ −
rodinu Luèenièových − z necitlivého a� vypoèítavého prí−
stupu voèi tým, ktorí sa majú Lamaèanmi nas�ahovaním
do bytov na Heyrovského ulici sta�.

Sme skutoène starou lamaèskou rodinou a na mien−
ke našich spoluobèanov nám úprimne zále�í. Chceli sme
reagova� na ohovárania a urá�ky priamo na stránkach
Bratislavských novín. Bratislavské noviny nám neboli
ochotné priestor poskytnú�, aj keï sme príslušnému
redaktorovi dali k nahliadnutiu dôkazy, vyvracajúce sku−
toènosti opísané v èlánku.

Touto cestou ïakujeme poslancom Miestneho zastu−
pite¾stva a Redakènej rade Lamaèana za ochotu poskyt−
nú� priestor na vyjadrenie sa aj poškodenej strane.

Náš príspevok, ktorý sme chceli uverejni� pôvodne
v Bratislavských novinách, uvádzame v plnom znení.

* * *
„Veci prislúchajúce stavebnému úradu nie je mo�né

rieši� politickými rozhodnutiami a cez bulvárne denní−
ky, a preto ani nejdem popisova� osoby a ich pohnút−
ky, lebo to nie je môj štýl. Takýto spôsob nevedie k
�iadnemu riešeniu a môj záujem je, aby ka�dý, kto je
poškodený, bol odškodnený, ale nie za cenu ubli�ova−
nia  iným alebo zneu�ívania právomoci“. Týmito slova−
mi konèí pán starosta Peter Šramko  svoje vyhlásenie
pre Bratislavské noviny.

S uvedenou citáciou by sa dalo, samozrejme, plne
súhlasi�, keby nebola v príkrom rozpore tak s jeho kon−
krétnymi postojmi a rozhodnutiami v predmetnej kauze,
ako aj kvalitou, výberom a pravdivos�ou informácií,
ktoré predlo�il èitate¾om Bratislavských novín.

O èo v skutoènosti pánovi starostovi išlo, doku−
mentuje odstavec tesne nad citovaným záverom. Tu
sám protireèivo robí kauzu ekonomickou a politickou
a sna�í sa postavi� proti sebe tých, ktorým svojím
konaním porušil právoplatné vlastnícke práva, proti
tým, z ktorých zamlèiavaním skutoèného stavu  práve
on urobil svojich rukojemníkov.

„Starolamaèanov“ sa pán Šramko, namiesto
toho, aby ako starosta Lamaèa obhajoval ich legitím−
ne vlastnícke práva zaruèené ústavou, sna�í vykresli�
ako nenásytných, ba dalo by sa poveda� a� skoro
nebezpeèných špekulantov.

Ale keï�e pán starosta v prezentácii tých najlep−
ších úmyslov a snáh akosi pozabudol uvies� podstat−
né fakty a skutoènosti, dovo¾ujem si ich v záujme
poodhalenia pravdy doplni�.

Pán Šramko uvádza, �e: „Výstavba bytových domov
na Heyrovského ul. sa zaèala v júli v roku 2003 na zákla−
de právoplatného stavebného povolenia. A� v septembri
roku 2003 po vybudovaní základov a takmer dvoch pos−
chodí ma kontaktovali èlenovia dotknutej rodiny so �ia−
dos�ou o zastavenie prác, z dôvodu, �e nemali mo�nos�
sa k veci ako úèastník konania vyjadri�.“ Akosi pozabu−
dol na skutoènos�, �e sa spor o vysporiadanie nášho
pozemku �ahá (nie našou vinou) u� od roku 1996. V èase
prípravy stavby bolo v platnosti rozhodnutie súdu o
predbe�nom opatrení, ktoré zakazovalo hlavnému
mestu, ako aj MÈ Lamaè, s nehnute¾nos�ou s parcelným
èíslom 553/1 k. ú. Lamaè naklada�. Napriek uvedeným
skutoènostiam pán starosta uzavrel so stavebníkom
zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na uvedený pozemok,
na základe èoho mu bolo vydané (bez nášho vedomia a
nerešpektovaním rozhodnutia súdu) v roku 2002 územ−
né rozhodnutie. V apríli roku 2003 bolo súdom právo−
platne urèené, �e sme vlastníkmi, mimo iných, i èasti

nehnute¾nosti p. è. 553/1. Podotýkam, �e pri vyhlasova−
ní rozsudkov bol prítomný splnomocnený zástupca
Mestskej èasti Lamaè a tieto jej boli riadne doruèené.

Napriek uvedenému v júli 2003 MÈ Lamaè na tejto
majetkovo nevysporiadanej parcele povolila predmetnú
stavbu, a to opä� bez mojej vedomosti. Naše podnety o
obnovu konania z októbra 2003 a nasledujúce MÈ
Lamaè ignorovala. A� na základe uznesenia Krajského
súdu v Bratislave nám boli územné a stavebné povolenia
a� v apríli 2005 doruèené a na základe našich odvolaní,
s poukázaním na vyššie uvedené skutoènosti, zrušené.

Teda nie „Starolamaèania“, ale MÈ Lamaè porušuje
zákon a práva zúèastnených strán a vytrvale ignoruje v
celej kauze právoplatné súdne rozhodnutia i rozhodnu−
tia nadriadeného orgánu. 

Ponúka sa otázka, preèo pán Šramko, ktorý v uvede−
nom èlánku sám seba prezentoval ako apolitického a
nièím neovplyvnite¾ného zástancu pravdy a obhajcu
práv, objektívne a vèas neinformoval o skutoènom stave
vecí tých, z ktorých vlastným konaním urobil (ako ich
sám nazval) rukojemníkov. Ale na túto otázku pozná
odpoveï asi len sám pán starosta. 

A ešte jedna faktická poznámka na záver. Na rozdiel
od pána starostu viem všetky vyššie uvedené skutoènos−
ti preukáza� príslušnými dokladmi. 

Uverejnením èlánku „Výstavba bytov sa stala súdnou
kauzou“  bola hrubo narušená poves� celej našej rodiny
a jej vá�nos� u ostatných spoluobèanov. Preto vyzývam
pána starostu na verejné ospravedlnenie.

Za rodinu Luèenièových Pavel Luèeniè
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Výstavba bytov sa stala súdnou kauzou

Aký bude ïalší osud bývalých záhrad na Zeèáku?
Dòa 15. júla 2005 zástupcovia majite¾ov viac ako 300
pozemkov v lokalite Lamaè – Zeèák adresovali  prezi−
dentovi Slovenskej republiky Ivanovi Gašparovièovi
s�a�nos� na vyrúbenie daní za zdevastované pozem−
ky, vykúpené v r. 1988 proti vôli vlastníkov na tzv.
bytovú výstavbu a neochotu orgánov na vyòatie
resp. zní�enie daòovej povinnosti. Po roku 1989 boli
pozemky navrátené v znehodnotenom stave (odstrá−
nená ornica, pokroèilé stavebné úpravy), napriek
tomu však musia ich majitelia plati� dane za svoje
pozemky, ktoré boli Magistrátom Hl. m. SR Bratislavy
oznaèené ako „ostatná plocha“, a takto boli v
Katastri nehnute¾ností zapísané aj po ich navrátení.
Dane za nehnute¾nosti boli zvýšené poslancami Hl.
m. Bratislavy o 260 a� 300 %, èo predstavuje 1,65 Sk
za m2 ostatnej plochy roène.
Zástupcovia vlastníkov vyjadrili sklamanie z neaktivi−
ty primátora Bratislavy Andreja Ïurkovského a sta−
rostu Lamaèa Petra Šramka v tejto zále�itosti a záro−
veò upozornili na Zákon è. 582/2004, § 8, ktorý hovo−
ril o mo�nosti zní�enia dane pod¾a miestnych pod−
mienok. 
Na naše otázky, týkajúce sa spomínanej s�a�nosti,
po�iadaviek týchto majite¾ov a mo�ností ich riešenia
odpovedá starosta Lamaèa Peter Šramko.
Je pravda, �e sa pozemky v lokalite Lamaè – Zeèák
vrátili pôvodným majite¾om zdevastované ?
− Pozemky v území tzv. Nového Lamaèa (Zeèák,
Rázsochy, Zelená hora,...) boli vykúpené v 80−tych
rokoch za úèelom realizácie ve¾kej bytovej výstavby,
následne boli pripravené pre realizáciu tohto projektu,
vybudovala sa èas� infraštruktúry (kanalizácia, cesty),
avšak po revolúcii majitelia po�adovali navrátenie
pozemkov s tým, �e vrátia finanèné prostriedky, ktoré im
boli vyplatené. Situácia oh¾adom prinavrátenia pozem−
kov, trvajúca takmer osem rokov, sa riešila medzi súèas−
nými vlastníkmi a Magistrátom za výdatnej pomoci
mestskej èasti. Bol daný záväzok miestnych poslancov,
�e a� do ukonèenia procesu navrátenia všetkých pozem−
kov sa nebude rieši� ïalší rozvoj tohto územia. Pravdou
je, �e pozemky boli pôvodným majite¾om vrátené bez
najkvalitnejšej èasti pôdy, ornice. Hoci sú pozemky evi−

dované najmä ako záhrady a vinice, pre po¾nohospodár−
ske vyu�itie sa vykonanými zásahmi, súvisiacimi s prípra−
vou realizácie projektu bytovej výstavby, stali v zásade
nepou�ite¾né. 
�iados� obèanov o pomoc v tejto zále�itosti je teda
oprávnená...
− �iados� obèanov smerovala k tomu, aby sme im zní�ili
vyrúbené dane. Do roku 2005, kedy správu dane z
nehnute¾ností a schva¾ovanie príslušných všeobecne
záväzných nariadení vykonávala mestská èas�, boli maji−
telia týchto pozemkov zvyknutí na daòové ú¾avy, ktoré
boli oprávnené, nako¾ko, ako som vyššie uviedol, pozem−
ky sú znaène znehodnotené a pre po¾nohospodárske
vyu�itie takmer nepou�ite¾né. Nako¾ko však prišlo k
zmene Zákona o správe miestnych daní, od roku 2005
vydáva príslušné všeobecne záväzné nariadenie, ktoré
ustanovuje výšku daòových sadzieb, Hl. mesto SR
Bratislava. Zo strany Miestneho úradu, miestnych pos−
lancov, ani starostu, nie je mo�né vykona� akúko¾vek
úpravu èi zmenu tohto daòového predpisu, ktorý stano−
vuje výšku daní v jednotlivých kategóriách nehnute¾nos−
tí. Èo sa týka ú¾av, boli sme informovaní, �e v zmysle
zákona výnimka na sadzbu a výšku dane nie je mo�ná. Je
mi ve¾mi ¾úto, �e mnoho starších obèanov, kde sú mi
dobre známe ich majetkové pomery, nemô�em poteši�
zní�ením sadzby dane, tak, ako sme to schválili v pred−
chádzajúcich rokoch na Miestnom zastupite¾stve. Na
tomto mieste treba tie� poveda�, �e nielen vydávanie
daòových nariadení, ale od 1. 1. 2006 aj celá agenda
dane z nehnute¾ností prechádza na Magistrát a bude
spravovaná centrálne. Nie je však pravda, �e pre obèa−
nov −  majite¾ov pozemkov na Zeèáku − niè nerobím. Keï
som nastúpil do funkcie starostu, zaviazal som sa, �e
budem pracova� na tom, aby sa zo súèasných nepou�i−
te¾ných viníc, záhrad a ostatných plôch stali stavebné
pozemky, èo je aj prioritou celej lamaèskej samosprávy.
Na tejto strastiplnej ceste sa mi podarilo na zasadnutí
Mestského zastupite¾stva 24. 11. 2005 v rámci návrhov
zmien a doplnkov k územnému plánu presadi� zmenu
funkcie územia v oblasti „Zeèák“. Osobne mám z toho
ve¾kú rados�, lebo práve tí, ktorí doteraz trpeli za nespra−
vodlivosti predchádzajúcich období sa doèkali zaslú�enej

satisfakcie. Majú mo�nos� zhodnoti� svoje pozemky, èi
u� realizáciou výstavby na svojich parcelách alebo pre−
dajom stavebných pozemkov. Nechcem, aby sa tento
výrok bral ako mo�nos� na podávanie �iadostí na sta−
vebné povolenia, lebo pred nami stojí ešte ve¾a práce,
aby sa tak kona� dalo. To najdôle�itejšie sa však u� udia−
lo.
Existuje nejaká mo�nos� zní�enia dane z týchto
pozemkov pod¾a miestnych podmienok?
− Tak ako som u� uviedol, správu dane z nehnute¾ností
u� nevykonáva mestská èas�, a preto nie je mo�né pod¾a
miestnych podmienok vykonáva� zni�ovanie daní z
nehnute¾ností v našej mestskej èasti cez lamaèskú samo−
správu, táto kompetencia prešla na mesto.
Z akého dôvodu ste nezaujali stanovisko k s�a�nosti
majite¾ov týchto pozemkov, ktorú adresovali aj na
prezidentskú kanceláriu?
− Stanovisko k s�a�nosti som zaujal, listom a niektorým i
osobne som vec vysvet¾oval. Myslím, �e som sa vyjadril
dos� jasne, �e správcom tejto dane u� nie je naša MÈ, ale
Hlavné mesto SR Bratislava. Bolo by zlým výsledkom
mojej práce, keby som dosiahol akýmko¾vek nátlakom
zmenu vo výške daní a nepodarilo by sa mi dosiahnu�
zmenu v územnom pláne pre tieto pozemky, èo sú svo−
jím významom neporovnate¾né veci. Viem, �e pre nie−
ktorých to niè neznamená, lebo výsledky tejto zmeny sa
dostavia mo�no a� o pár rokov. Neèakám pochvalu, ale
aspoò porozumenie, pokia¾ sa sna�ím o zmeny, ktoré sa
tu dlhé roky nepodarili. Taký je u� údel starostov, �e u
všetkých nemô�u ma� porozumenie a s týmto pocitom
�ijem aj ja.
Ako mo�no v danej situácii dotknutým obèanom
pomôc� a aké kroky sa chystáte podniknú� ako prvé?
− Tak ako aj v minulom roku, spolu s mestskou poslan−
kyòou za Lamaè Mgr. Keltošovou sa budeme sna�i�, aby
bola MÈ Lamaè opätovne zaradená do kategórie MÈ s
ni�šími sadzbami dane. V tomto smere vynalo�íme maxi−
málne úsilie, avšak výsledok podlieha schváleniu 79
mestskými poslancami, èo je voèi dvom Lamaèanom v
pléne silná prevaha. Èi sa nám podarí vyhra� i tento rok,
neviem zaruèi�, ale budeme sa o to maximálne usilova�.

K. Závodná

Avizovaný príspevok spoloènosti B.E.S.
na tému tepelného hospodárstva nebol
k termínu uzávierky dodaný.



Vinárska tradícia v Lamaèi

Mesaèník o �ivote v Lamaèi, 7. roèník 7

Dohviezdny veèer nie je ïaleko. Èoskoro zaznejú kole−
dy, ktoré u� od novembra lákajú všetkých na vyšperko−
vanie osláv najkrajších dní roka. Svetlá symbolizujúce
príchod ve¾kej nádeje, �e svet nie je iba neprajný a zlý,
rozsvietia obloky domov. Vkus èi nevkus, tradície alebo
ich popieranie majú v tomto období miesto v našom
ka�dodennom �ivote. Vianoce −sviatky spomienok a
súdr�nosti − dostávajú nový charakter. Aký? Je to v nás,
aký prijmeme, èi ten vonkajší alebo ten duchovný.
Nevdojak sa vraciame do minulosti ku svojim koreòom
a blízkym. Nie je to nostalgia, ale potreba kamsi patri�,
kdesi by� doma. Neby� cudzincom vo vlastnom dome,
nájs� svoje pevné korene v radosti i hneve na všetko, èo
ich trhá. H¾adanie vlastnej minulosti sa stretá v�dy s
obojstrannými, kontroverznými citmi. Netolerancia nie
je niè iné ako nepochopenie vlastných dejín a èím je
hlbšie, tým strašnejšie prejavy má navonok.   
Nedá mi nepripomenú�, �e tento èlánok je akoby jubi−
lejný, taká malá zlatá svadba − 25 krát som sa prihovo−
rila populárnou históriou nášho regiónu vám všetkým,
ktorých stretávam a denno−denne vídam. Ïakujem
vám za pozornos� a za to, �e, pod¾a odozvy, túto rub−
riku i èítate. Kvíz k Pamätnému dòu Lamaèa ukázal, �e
ju sledujú aj deti. 
V súèasnom svete dehonestácie tradícií a morálnych
noriem sa znova  zastavujeme s otázkou, èi to bolo
v�dy tak. Minulos� nám pripomínajú pamiatky, archi−
tektúra, zvyky, odevy  a aj rodinné pamiatky. Vianoce
a Nový rok nám zas pripomínajú všetkých tých, ktorí
s nami pre�ili a pre�ívajú naše dni. Nedajme si zobra�
bezduchým pozlátkom to krásne a duchovné, èo v nich
symbolizuje nádej, �e tu nie sme zbytoène, ale máme
aj èosi po sebe zanecha�. 
Tvrdá skutoènos� dneška je porovnate¾ná s minulos�ou.
V roku 1400, po ve¾kej morovej rane, sa znovu museli
vytyèova� hranice, lebo v Bratislavskom panstve zosta−
lo iba 7.000 ¾udí. Lamaè takmer vyhynul, ale znovu sa
pozbieral a o�il. V decembri sa uzatvárali aj zmluvy
o slu�be, nu� a teraz po vo¾bách by mali nastúpi� noví
�upani. Vtedy sluha musel gazdovi s¾úbi� vernos�, loja−
litu a poslušnos�. Koho budú poslúcha� tí "naši", uvidí−
me. Nastupovali v�dy po Novom roku. V 16. storoèí
chodili naši richtári práve túto vrchnos� navštevova�
a prosili, aby im nechali aspoò na �ivobytie najnutnej−
šie potraviny, lebo cisárske vojsko všetko pobralo
a nièilo. Nu�, dúfajme, �e �iadne cisárske vojsko nás
neoberie, iba ak to obchodné. 
Dejiny Lamaèa sú plné zvratov, väèšinou tragických.
Tragická udalos� sa via�e k týmto sviatkom aj v posled−
nom roku 19. storoèia, keï na Silvestra 1899 vyhorela
celá dolná polovica obce, akoby chcela varova� pred
20. storoèím vojen a násilia. Bol to neveselý Nový rok,
ale Lamaè sa znova pozbieral. 
Nedávno sme odhalili pamätnú tabu¾u èestnému obèa−
novi Lamaèa Valentínovi Matrkovi, ktorého, okrem
iného, v roku 1947 zvolili za èestného predsedu diva−
delného spolku "Palárik".  Na Vianoce 1947 sa predsta−
vili  divadelnou hrou. 
Kultúra v Lamaèi mala v�dy svoje miesto a ctila tradí−
cie. Vianoce boli  symbolizované aj tradiènými jed−
lami a zvykmi. Bola to fazu¾ová polievka , pupáèky
s medom, obtáèanie stola re�azou, aby sa rodina
nerozišla a dr�ala pohromade, krájanie jabåèka na to¾ko
èastí, ko¾ko bolo ¾udí pri stole, hádzanie orechov do
kútov, aby boli plné celý rok. Gazda všetkým zavinšo−
val: "Vinšujem vám títo slávne svátky, Krista pána
narodzení, aby vám kvitlo, rodzilo vinna hori vín−
kem, �itné poli �itkem, dvúr dobytkem, hyzba dob−
rým zdravím a po smrci království nebeské" (pod¾a
B. Kovalèíka a starších Lamaèanov). 
Milí moji spoluobèania, èo si za�ela� teraz! Azda to tra−
dièné zdravie, š�astie, schopnos� nestrati� humor,
nepod¾ahnú� skepse a radova� sa aj z malièkostí. Neda�
sa otrávi� nikým a nièím. Nájs� odvahu rieši� to, èo sa
rieši� dá a h¾ada� zmysel v tom, èo treba urobi�. Prajem
vám Vianoce, ktoré vám prinesú svetlo do príbytkov,
rados� do sàdc, nádej do ïalších dní, silu prekona� zlo
a prija� dobro.

Gabriela Škorvanková, historièka

Èriepky z histórie Lamaèa
Prešiel èas prvého stáèania mladého vína a jeho vôòa
mi pripomenula mladé èasy a rozprávanie mojich
predkov o lamaèskom vinohradníctve a vinárstve. 
Naši starí otcovia a otcovia robievali vo vinohradoch
v Bratislave a tie patrili Nemcom.  Tam sa zoznámili
s touto krásnou, i keï ne¾ahkou, a ako ukázal i tento,
pre vinohradníkov a vinárov ve¾mi nepriaznivý rok,
rizikovou prácou. Videli, akým spôsobom sa pestuje
viniè a dorába víno. Od bratislavských vinohradníkov
získali prvé sadenice −  štepy a zaèali na našich juho−
východných svahoch v oblasti Zeèáka s ich pokusnou
výsadbou. Prvé èinnosti vinohradníckeho a vinárske−
ho smeru sa via�u k roku 1900. Pôda sa musela naj−
skôr „regalova�“. Za touto
prácou boli potoky  potu a
nespoèetné mno�stvo
mozo¾ov. Štepov nebol
dostatok, tak  si ich vino−
hradníci rozmno�ovali
dolovaním. Na vinièi sa
dlhší výhonok zohol k
zemi, zahrnul sa pôdou
(zadoloval sa), a� kým
zapustil korene. Keï boli
zapustené nové korene,
zadolovaný koreò sa urezal
od pôvodného a vznikla
samostatná sadenica. Prvé
vinohrady sa sadili  v spone
70 x 70 cm. 
Ku štepom sa dávali agáto−
vé koly – „šteky“ (èítaj
tvrdo).  Štepy sa strihali
„na hlavu“,  tzn. dolu pri
zemi. Révy z ostrihaného
vinièa sa viazali do snopov
a ukladali pod vinohra−
dom. Na jar sa mladé
výhonky vínnej révy privä−
zovali. Bola to väèšinou �enská práca. Hovorilo sa, �e
sa ide „do vinohrada vázat“. „Povazovalo“ sa „pán−
tom“, ktorý bol z dlhých suchých tráv, nakosených
na lúkach. Pred pou�itím sa namoèil, aby zmäkol a
lepšie sa s ním pracovalo.  Na jar, keï sa išlo striha�
– „rezat“, „pánt“ sa len prerezal no�om a zostal na
pôde. Dnes by nás ekológovia za to chválili. Z ïalších
prác spomeniem pletie, striekanie vápnom a „led−
kom“ (skalica modrá). Táto práca tie� mala v Lamaèi
svoje meno – chodilo sa „špricovat“. 
Pôda sa vo vinohrade opracovávala „kramplami“. Bol
to dvojzubý zahnutý nástroj. Vyrastená burina sa nie−
ko¾kokrát za rok èistila škrabákmi. 
Keï prišla oberaèka, oberalo sa do vedier a z nich sa
zosýpalo hrozno do putní. Putne v�dy jeden chlap
znášal  pod vinohrad  k vozu s „gréfami“. Tie sa
vystlali starými révami, na ne sa postavila a do nej sa
vysýpalo hrozno. Aby sa viac zmestilo, pomohol
„mušlovník“, ktorým sa hrozno potlaèilo. Takto sa
dová�alo domov do pivníc a komôr do „kadeèiek“.
Lisovalo sa v prešoch a nalievalo do suda. Sudy sa
„anšlógovali“ (sírnymi plátkami). Tým, �e bol nedos−

tatok nádob a víno sa nemohlo stáèa� z väèšej do
menšej, dával sa do suda  èap (trubka) a vypúš�alo
sa, ko¾ko bolo treba. Keï�e bol sud zatvorený a
nechodilo sa do neho hadièkami, nedostal sa doò
vzduch a víno sa nepokazilo. Keï sa zo 100 l suda
polovica vína odobrala,   zavesil sa dovnútra na drô−
tiku ako dezinfekcia oèistený chren. 
V tých èasoch v Lamaèi nerozlišovalo biele a tmavé
hrozno. Všetko išlo dokopy  a dorábalo tzv. „ryška−
vé“ víno. Cukru bol nedostatok, tak�e aké sa urodilo,
také sa pilo. „Kyselé  ale veselé“. Robieval sa „dru−
hák“ – „èigír“. „Vylisovance“ („treštoriny“) za zaliali
vodou, docukrili a nechalo sa vykvasi�,  ako pri be�−

nej výrobe vína. „Druhák“
nemal takú „silu“ ako riad−
ne víno, ale v lete, keï sa v
horúèavách �a�ko robilo,
dobre vychladený slú�il
ako osvie�enie).
Po II. svetovej vojne vedeli
¾udia s vínom u� robi� lep−
šie. V tejto oblasti sa najviac
darilo frankovke. Zaèali sa
budova� vinohrady na drô−
tenku. Sadilo sa vo väèšej
spone, obrábalo sa koòmi
alebo vidlami. Rý¾ sa vo
vinohrade nepou�íval, aby
sa korene nepoškodili.
Pracovný postup sa podo−
bal na dnešný. U� delili
výsadbu na splavniciach aj
pod¾a odrody. Vyrábalo sa
víno biele aj èervené. 
Hrozno sa vozilo domov,
kde sa mlelo na vinohrad−
níckom mlynku. Pomleté sa
hodilo na sito, odstopkova−
lo sa. Èervené sa nechalo na

šupkách asi tý�deò nakváša�. Lisovalo sa a dávalo do
sudov. Zaèali sa pou�íva� muštomery. Dosládzalo sa na
21 „maligánov“.
Mušt dávali do drevených sudov, lebo víno je najlep−
šie, keï je dorobené v drevenom sude. Okolo „Všech
svatých“ sa víno zaèalo stáèa�. Bola „Hajliga“, oslava
nového vína, úrody, ukonèenie hospodárskeho roka.
Dnes u� sú rôzne chemické i technické prostriedky na
obrábanie vinohradov.  
Nevráti sa èas, keï naši otcovia na ve¾kom vinobraní
„lajtrovali“. Pyšne, i keï narobení, furmani z Lamaèa
s maš¾ami vyzdobenými koòmi chodili do Bratislavy
bohatým vinohradníkom zvá�a� hrozno, ktoré z
obrovských „lajtrí“ (400 – 500 litrový sud s otvorom)
vysýpali rovno do  pivníc do kadí. Lamaè je  spojený
s vínom. Starí Lamaèania vyrábali víno pre seba, ale
aj na predaj. Museli sa prihlási� u richtára a ten urèil,
na základe koštovky, kto mô�e predáva� a kedy
vystrèi� „viechu“. Dnes, v èasoch pizzérií a
Mc´Donaldov nevisí z domov veniec „viecha“, ale pri
dobrom vínku radi  na ne zaspomíname.   

Rudolf Bruteniè

3. novembra 2005 bola v Pálffyho palá−
ci na Panskej ulici 19 sprístupnená
výstava Rakúska fotografia na kri�ovat−
ke európskych dejín. Výber diel je zo
zbierok Rakúskej fotogalérie v
Salzburgu. Prináša poh¾ad na najmlad−
šiu históriu regiónu. 
Koniec vojny v roku 1945 a nasledujúce
roky priniesli obyvate¾om bolestnú neis−
totu, š�astný návrat domov a nový
zaèiatok. ¼udia cítili mnoho zmien. 

Rakúski fotografovia, príslušníci jednej gene−
rácie, zbehlí v tvorbe dokumentárnej foto−
grafie, rozprávajú fotografické príbehy. Ernst
Haas, Inge Morath, Erich Lessing, Franz
Hubmann, Harry Weber. 

Výstava predstaví 50 fotografií zo zbie−
rok Múzea moderny a fotografickej

zbierky Úradu spolkového kancelára.
Jej kurátorkou je Margit Zuckriegl.

Výstava potrvá do 18. decembra 2005.
Peter Šoula

Fotografické príbehy medzi domovom a emigráciou
(Rakúska fotografia na kri�ovatke európskych dejín)

Na Lamaè posvietili veèerné svetielka
Novembrového Veèera svetielok, na ktorý sme vás
pozývali v predchádzajúcom èísle, sa zúèastnilo pri−
bli�ne 60 detí. Zhroma�dili sa pred kinom, zapálili si
lampášiky a lampióny a pochodovalo sa od kina,
popri škole hore Studenohorskou ulicou. Na cestu im

vyhrávali pesnièky zo Zlatej brány a po návrate pred
kino všetkých èakal nádherný ohòostroj. Deti dostali
teplý èajík a èokoládové napolitánky. Deti neskrývali
nadšenie a mnohé sa u� nevedeli doèka� ïalšej
podobnej akcie. Kultúrna komisia
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zabezpeèuje: FFUUXXOO,, Rajtákova 58, Lamaè, tel.: 02/ 6453 1371, 0905 553699, fax: 02/ 6453 1373, e−mail: fuxo@fuxo.sk, ttllaaèè  NEUMAHR Tlaèiareò s.r.o., Mlynská
dolina 5, 841 05 Bratislava, tel.: 02/ 54 777 850, nnáákkllaadd  3.600 ks, ddoo  ttllaaèèee  zzaaddaannéé  16.11.2005, uuzzáávviieerrkkaa  èè..  11//0066  bbuuddee  2211..1122..22000055, rreeggiissttrraaèènnéé  èè.. OÚ BA IV 1/99.
RReeddaakkcciiaa  ssii  vvyyhhrraaddzzuujjee  pprráávvoo  nnaa  nneeuuvveerreejjnneenniiee  ddooddaannýýcchh  pprrííssppeevvkkoovv,,  rreesspp..  iicchh  sskkrráátteenniiee,,  oopprraavvuu  jjaazzyykkoovvýýcchh,,  ggrraammaattiicckkýýcchh  aa  ššttyylliissttiicckkýýcchh  cchhýýbb..  ZZáárroovveeòò  nneezzooddppoovveeddáá
zzaa  oobbssaahhoovvúú  ssttrráánnkkuu  èèlláánnkkoovv  aa  ssttaannoovviisskkoo  rreeddaakkcciiee  ssaa  nneemmuussíí  zzhhooddoovvaa��  ss  uuvveerreejjnneennýýmmii  pprrííssppeevvkkaammii..  NNeevvyy�� iiaaddaannéé  rruukkooppiissyy  aa  ffoottooggrraaffiiee  nneevvrraacciiaammee..        NNEEPPRREEDDAAJJNNÉÉ

RIADKOVÁ INZERCIA − 12/05
MASÁ�E, tel: 0905 458 732, www.maser.szm.sk
H¾adám grafika DTP prípadne WEB, do 30 rokov, na
HP. Prax staèí minimálna. Tel. 64531371, 905 553699.
Detské súkromné zariadenie rodinného typu
v DÚBRAVKE prijme od 2. januára 2006 deti

zdravé, ale i èiastoène pohybovo
zaostávajúce vo veku od 1,5 do 6 rokov.

Informácie: 0905 281 606; skolka@vnet.sk
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Firma, otvárajúca prevádzku v Lamači,
hľadá do zamestnania šikovných ľudí:

1.) skladník so znalosťou užívania počítača
2.) sekretárku/a - obchodník, znalosť AJ/TJ 
3.) obchodník - technik s výbornou zna-

losťou počítačov, výhoda skúsenosť
v sektore signmaking, znalosť AJ

Tel.: 0905 450643, 0908 993468
e-mail: eurocomz@eurocomz.sk

Máte záujem zatep¾ova� dom a nemáte vo
fonde opráv peniaze?

Vám ponúka:
Komplexné zateplenia fasády domu
− Spracovanie projektu
− Finanèné zabezpeèenie formou výhodného úveru a� do

výšky 100% ceny (bez nutnosti ruèenia bytmi vlastníkov)
− Realizáciu zateplenia, záruka na práce na 10 rokov

Správu bytov a nebytových priestorov
Mandátnou zmluvou (pre spoloèenstvo vlastníkov),
alebo zmluvou o výkone správy so:
a) štandardnými slu�bami
b) nadštandardnými slu�bami
Mesaèný poplatok (jeden z najni�ších na Slovensku):
BYT 126,− Sk + DPH,  GARÁ�  50,− Sk + DPH.

Plus pre všetkých záujemcov:
− Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnute¾ností
− Zimná údr�ba, upratovanie spoloèných priestorov a bytov

Kontakt: Tel.: 02/6920 1702, Fax: 02/6446 3150 
E−mail: sbd@nextra.sk, Web: home.nextra.sk/sbd

Správcovské bratislavské
dru�stvo

Drobného 27, 841 01 Bratislava

Kopírovanie, faxovanie, skenovanie,
digitalizovanie a prekreslovanie, hrebeòová
a termo väzba, peèiatky, laminovanie,
vizitky, hlavièkové papiere, kancelársky
papier, grafické kartóny, grafické práce -
DTP, digitálna a ofsetová tlaè, poèítaèe HW
a SW - predaj a servis, tlaèiarne, tonery,
poèítaèová literatúra a internet. Výkup
starých poèítaèov. Legalizácia softvéru!!!
Zberòa inzercie do Bratislavska a Lamaèana.

Toto všetko a ve¾a iného pod jednou
strechou v Lamaèi vo firme:

FUXO, Rajtákova 58, www.fuxo.sk
tel.02/ 6453 1371, 0905 55 36 99

S P O M I E N K A
Dňa 10. januára

to už bude 5 rokov,
čo nás navždy opustil

náš drahý
Ján KONEČNÝ.

Ďakujeme všetkým,
ktorí mu venujú 

tichú spomienku.

Inzerujte v Lamačanovi
podporíte rozvoj nášho mesačníka

informácie:
lamacan@fuxo.sk, 02/64531371, 0905 553699

HOREHRONCI �ijúci v Bratislave a okolí
vyu�ite príle�itos� stretnú� sa na

4. HOREHRONSKOM PLESE
dòa 21. januára 2006 v City Hoteli Bratislava.

Kontakt: 0902 119 160


