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Poslanci, na slovíèko...
RNDr. Dušan Akantis
zástupca starostu, èlen Miestnej
rady, èlen Komisie výstavby, územ−
ného rozvoja a regionálnej politiky,
èlen Komisie ochrany verej. poriad−
ku, ivot. prostredia a bezpeènosti,
nezávislý poslanec na kandidátke
KDH, informatik Nár. bezpeè. úradu,
enatý, 2 deti, tel. 0 8 772 105.

Ján Daniš
enatý, syn Adam,
èlen politickej strany ANO, predse−
dom Podnikate¾skej komisie MÚ,
podpredseda Stavebnej komisie MÚ.
Mobil: 0905/859 888.

p. RNDr. Dušan Akantis:
22. decembra sa uskutoènilo posledné zasadnutie
Miestneho zastupite¾stva v roku 2005. Na programe bolo
schva¾ovanie rozpoètu na rok 2006. Môete nám
v skratke priblíi jeho najvýznamnejšie poloky?
− Za najvýznamnejšie povaujem dokonèenie investiènej
akcie „výmena okien na základnej škole, materskej škole
a miestnom úrade“, èo podstatne zníi náklady na
vykurovanie týchto objektov a pracovné prostredie. Ïalej sú
to projekty: oprava pešej lávky ponad eleznicu,
rekonštrukcia ulice Zhorínska a kanalizácia ulíc Kunerádska
a Povoznícka.
V oblasti ochrany majetku a verejného poriadku by sme
sa v roku 2006 mali posunú o krok vpred, a to vïaka
opätovnému zavedeniu „pochôdzkárov“. Odkedy
budeme ochrancov zákona vidie v našich uliciach? Aké
by mali by ich právomoci?
− V Lamaèi sa má vytvori funkcia pochôdzkára, èo
povaujem za prvé moné zlepšenie v súèasnom systéme. Èo
sa týka vidite¾nosti ochrancov zákona, je to aj otázka financií,
ktoré sa môu uvo¾ni na ich funkciu, èo je zároveò aj otázka
moného nasadenia kamerového systému na monitorovanie
vybraných priestorov.
Výstavba v Lamaèi je rozbehnutá na 100 − ba i viac −
percent. Máme nové poschodové domy na Heyrovského
ulici, polyfunkèné dvojièky nad bývalým obchodným
domom, nadstavbu nad obchodným strediskom na
Malokarpatskom nám. ... Tým však výstavba v našej MÈ
zïaleka nekonèí. Aké sú ïalšie plány?
− Z h¾adiska súèasne zastavaného Lamaèa sa v budúcnosti dá
uvaova o výstavbe v priestoroch bývalých kotolní MÈ
Lamaè, ktoré prestanú plni svoju funkciu. Moná je výrazná
prestavba školských areálov, ktoré by však mali slúi svojmu
pôvodnému úèelu a ïalšiu výstavbu oèakávam v oblasti
Starých záhrad a Nového Lamaèa (Zeèák). Tieto akcie
prichádzajú do úvahy v dlhšom èasovom horizonte. Tak isto
aj úprava cintorína.
Bude sa tvár Lamaèa v nastávajúcom období meni aj v
inom oh¾ade?
− Vytvára sa nový vstup do Lamaèa z mesta aj od Záhoria.
Dúfam, e sa podarí vypracova budúcu monú podobu
Malokarpatského námestia (UŠ Vranèovièova ul.,
Malokarpatské nám.). Budú sa dotvára zóny oddychu
a športu (ZŠ, FK Lamaè, areál bývalej škôlky, MÚ Lamaè,
škola Borinská, Lesopark).
Èo si budete klás ako (pokraèovanie na 2. strane)

Je tu nový rok, zaèíname tam, kde sme skonèili
a vlastne odznova. Uvedomil som si, e pri kadom
elaní do nového roka pouijem slovné spojenie VE¼A
ZDRAVIA! Mono to znie pateticky, ale fakt je, e èím
je èlovek starší, tým viac mu dochádza, e zdraví
dokáeme urobi ove¾a viac. Nastal èas novoroèných
predsavzatí. Predsavzatí, ktoré treba splni, pretoe
kontrolova nás budú mnohí!
Èaká nás ve¾a práce. V tomto duchu bol schvále−
ný aj rozpoèet našej MÈ na rok 2006, kde sme ve¾a
poiadaviek a predsavzatí sformovali do konkrétnych
programov v duchu našich finanèných moností. Som
rád, e poslanci prijali rozpoèet, ktorý zaruèí pokraèo−
va jednak vo ve¾kých projektoch − rekonštrukcia
Zhorínskej, komunikácie Borinská v èasti od Ledín po
Rozálku, projekty odkanalizovania komunikácií
Lamaèská, Furmanská, Skerlièova. Projekty výstavby
kanalizácie je moné realizova len vtedy, keï sa nám
podarí zabezpeèi spolufinancovanie s BVS, s ktorou
sme spolufinancovali aj projekty v roku 2005.
Koncom roka sme skonèili rekonštrukciu vodovodu na
Ledinách, kde sa zrealizovala aj rekonštrukcia komu−
nikácie v celej šírke pod Rozálkou. V Novom Lamaèi
sa zrealizovali rekonštrukcie osvetlenia na
Studenohorskej a Bakošovej, ako aj prekládka osvet−
lenia na Studenohorskej ulici, èím sme reagovali na
dlhodobé poiadavky obèanov, aby sa zlepšilo osvet−
lenie predovšetkým na chodníkoch. Zároveò bol kvôli
lepšiemu úèinku nového osvetlenia vykonaný orez
èastí stromov.
Nezabúdame, samozrejme, ani na drobné poia−
davky obèanov, súvisiace s kadodenným ivotom.
Nechceme obmedzi tie zauívané zvyky oh¾adom
sociálnych a kultúrnych zmien, ktoré sme nastolili za
predchádzajúce obdobie. Radi by sme v nich pokra−
èovali a zároveò máme snahu ešte zlepši niektoré
kultúrne podujatia.
Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, máme záu−
jem èo najlepšie vykona zimnú údrbu. Extrémne
spady snehu však boli tak nároèné na techniku, e sa
nám pri týchto extrémnych záaiach poškodila.
Všetka snaha zabezpeèi náhradnú techniku bola
márna, pretoe v tom èase boli poiadavky vo všet−
kých MÈ na odstránenie ve¾kého mnostva snehu.
Situácia v Lamaèi býva o to nároènejšia, e pokia¾ v
meste prší a èas snehu sa roztopí, v našej MÈ to býva
trvalé sneenie a nie je jednoduché zabezpeèi odstrá−
nenie takých ve¾kých vrstiev snehu. Snaha je ve¾ká a
mnohokrát nám na úrad volajú obèania z rôznych
èastí Lamaèa, e keï prejde zásahové vozidlo, o pol−
hodinu je cesta opä nezjazdná. Chcem ubezpeèi

všetkých, e kadý, kto na úrade vykonáva zimnú
údrbu, a tak isto aj naši dodávatelia, robia veci
s mimoriadnym fyzickým nasadením a so snahou
vykona ich èo najlepšie.
V ostatnom èísle Lamaèana som musel na zákla−
de poiadavky Redakènej rady vo svojom príspevku
reagova na èlánok pána poslanca Olekšáka. Dostali
sa mi do uší pripomienky, e vykonávame cenzúru
Lamaèana. Ak by bola vykonávaná cenzúra, tak by
tento príspevok v plnom znení nebol uverejnený!
K èlánku pána Luèenièa som dostal zopár písomných
pripomienok, ktoré vyvracajú tvrdenia o vlastníctve
pozemkov. Ak však ¾udia èakajú na ukonèenie stavby
a zároveò sa majú dotiahnu všetky odvolania, vráta−
ne ich poiadavky na odstránenie stavby, musím
poveda, e takýto postup je ve¾mi zloitý − najmä, ak
mám zároveò postupova v zhode so závermi
Stavebnej komisie, ktorej predsedom je brat pána
Pavla Luèenièa. Ak si však pán Luèeniè myslí, e som
sa ho nejakým výrokom dotkol, tak sa mu na tomto
mieste, ako aj celej rodine, ospravedlòujem. Èakám
však, e toto ospravedlnenie k ostatným Lamaèanom,
ktorým svojimi neustálymi pripomienkami k danej
výstavbe komplikuje ivot, tie vykoná.
Koncom roka sa v našom kine uskutoènili pekné
kultúrne akcie. Kino praskalo vo švíkoch pri akcii Hurá
Mikuláš, ale i poèas Mikulášskej besiedky, ktorú pri−
pravili uèitelia a iaci našej ZŠ. Boli to, tak ako vdy,
ve¾mi pekné ukáky toho, èo dokáu naše deti. Ve¾mi
ma tešia odozvy na akciu Predvianoèné posedenie pre
osamelých obèanov. Venovali sme sa im osobitne.
Ïakujem všetkým, ktorý pomáhali pri príprave tohto
posedenia, na ktorom sme, okrem monosti stretnú
sa, chceli našim starším spoluobèanom vzda úctu a
pripomenú, e i keï majú niekedy pocit, e sú sami,
nie je to tak. Myslíme na nich a poèítame s nimi.
Taktie ïakujem všetkým spolupracovníkom
Miestneho úradu za vynaloenú námahu a úsilie pri
realizácii všetkých investièných, kultúrnych i sociál−
nych akcií v roku 2005. Ïakujem verejne preto, lebo
mnohokrát vidno nové veci na sídlisku, niekedy na
javisku, inokedy v Starom Lamaèi, avšak týchto ¾udí,
ktorí ticho pracujú, nikto nevidí. Skutoène im ïaku−
jem za všetko, kde svojou prácou pomohli zlepši
všetko, èo slúi nám Lamaèanom.
Milí Lamaèania, rád by som vám všetkým poprial
v tomto nastávajúcom roku 2006, èi u v rodinnom
ivote, v práci, v podnikaní ve¾a úspechov, šastia,
spokojnosti, radosti a tak, ako som spomenul
v úvode, ve¾a zdravia!
Váš starosta

Vianoce v penzióne Na barine
Keï „udrie“ prvý december, nad vchodom do D−PD
sa rozsvietia strapèeky svetielok. Všetci vedia, ko¾ká
bije. Aj tu nastane zháòanie darèekov. Obyvatelia
chcú nakúpi darèeky pre
rodinu.
Pre
riadite¾ku
PaedDr. Nadedu Malú je to
zvláš ,,horúci èas“, pretoe
treba nájs sponzorov, ktorí
dajú darèeky, èi na ne prispe−
jú, pomôu obohati sviatoè−
ný stôl. Aj kultúrny program
nie je väèšinou zadarmo,
treba zaò aspoò symbolicky
da nejaký groš.
A potom to jedno popolud−
nie vypukne! Jedáleò je slávnostne vyzdobená, via−
noèný stromèek iari, zhromadia sa vyobliekaní
obyvatelia D−PD, usadia sa aj sviatoèní hostia – tento
rok opä prišiel starosta Lamaèa Ing. P. Šramko a pos−
lanci Miestneho zastupite¾stva. Aj pracovníci D−PD sú

vo sviatoènom. elania pekných sviatkov netrvajú
dlho a potom sa spustí muzika. Tieto Vianoce prišli
zahra a zaspieva Súrodenci Jendruchovci. Predviedli
slovenský i zahranièný vianoèný
repertoár. Spievali nené, clivé
melódie i gospely, nieèo v angliè−
tine, ba i v dezovom rytme.
Hudbu domáci sprevádzali
pospevovaním i podupkávaním
do rytmu. Deti rozihrali ilky ka−
dému.
Potom bolo skutoène vhodné
ovzdušie pre neslýchane dobrú
kapustnicu, domáce koláèe a,
pravdae − aké by to boli Vianoce
− i darèeky. Ligotavé balíèky s mašlièkou skrývali vše−
lièo, pre všetkých však spravodlivo podelené.
Popolud−òajšia veèera skonèila so elaním zdravia,
dobra a pokoja, aby vydrali najmenej do roka.
(as)

p. Ján Daniš:
Asi u tušíte, e sa vás budem pýta na rozvoj
podnikate¾ských aktivít v Lamaèi za uplynulý rok. Nieèo
ubudlo, nieèo sa chystá alebo aspoò èrtá... Ako teda
bude u nás vyzera „podnikate¾ská infraštruktúra“ v roku
2006?
− Struène. V kvetinárstve sa vymenil nájomca a zabehnutá
firma prinesie kvalitu, dúfam, za rozumnú cenu. Drobné
remeslá ako obuvník a pod. sa, bohuia¾, nepodarilo
zabezpeèi, ale dúfam, e ich èiastoène nahradilo Tesco a
èoskoro ich zabezpeèí aj nový supermarket pri dia¾nici.
Lamaè zaèal podnika s prenájmom parkovacích miest a v
tomto roku u bude ziskový. Zhrniem to: niè zvláš zaujímavé
sa nestane. Dúfam len, e si v supermarkete, na pumpe a v
predajni automobilov nájde prácu èo najviac Lamaèanov.
Snáï si tieto firmy uvedomia, e èím viac Lamaèanov
zamestnajú, tým viac im budeme na zastupite¾stve
naklonení. (Také malé vydieranie, pravda?)
Budú do rozvoja tejto oblasti prúdi investície z rozpoètu
pre rok 2006?
− Viï predošlá odpoveï. Podnikatelia v Lamaèi nemôu
(nemali by) dosta finanènú podporu na podnikanie hlavne
preto, lebo peòazí je málo na dôleitejšie veci ako škôlka,
škola, cesty. V roku 2006 sa dokonèí iba projekt parkovacích
státí.
Z poh¾adu mladého èloveka máte iste nápady resp.
návrhy, èo by sa dalo v blízkej budúcnosti v našej MÈ
zmeni k lepšiemu...
− Zaujímavá otázka. Z poh¾adu mladého miliardára by som
mal neuverite¾ne ve¾a nápadov, ale k lepšiemu ivotu v
Lamaèi je treba viac záujmu o okolie nás všetkých, o èistotu
a spolunaívanie, o priate¾stvo medzi nami. A také menšie
ciele? Dosta kontajnery medzi paneláky. Dve jednoduché
ale kompletné športoviská v hornom Lamaèi a na Bakošovej.
Ešte jeden ve¾ký cie¾: aby si tu ¾udia nezávideli a nezmyselne
sa neohovárali, lebo na úrade je teraz ve¾mi efektívna
zostava.
V poslednom rozhovore ste spomínali, e ¾udia vás
neoslovujú so svojimi problémami a poiadavkami tak,
ako by ste si predstavovali. Pritom je zrejmé, e
problémov majú naši obyvatelia dostatok... Mono
pomôe, ak im túto monos opätovne pripomenieme,
veï poslanci sú tu pre nich.
− To som sa vtedy trochu mýlil. Je síce pravda, e sme tu pre
¾udí a ak zavolajú, tak treba pomôc. Naša úloha je však
hlavne v riešení chodu Lamaèa – napr. sociálna, stavebná,
kultúrna oblas, kde je na 99 % treba snahu a rozum. V tom
teda spoèíva hlavná úloha poslanca. Preto raz mesaène
zasadáme a rozhodujeme o iadostiach, sanostiach,
peniazoch, dotáciach. Pri tomto rozhodovaní sa preukáe
naša odbornos alebo zlyhanie.
Na záver rovnaká otázka (ako pre p. Akantisa) − èo si
budete klás ako prioritu vašich poslaneckých aktivít v
roku 2006?
− Ukáza èo najväèšiemu poètu ¾udí, e o vo¾bu starostu a
poslancov by sa mali zaujíma trochu viac ako doteraz. Mali
by priklada ve¾ký dôraz na odbornos a skúsenosti, nie na
popularitu. Ale to je, bohuia¾, aké. Som toti presvedèený,
e tí ¾udia, ktorí dnes na úrade pracujú, sú pre Lamaè
zárukou. Take prioritou pre môj posledný poslanecký rok
bude snaha, aby sme riadenie odovzdali do rúk èo
najprofesionálnejšiemu kolektívu budúcich poslancov.
Obom pánom poslancom ïakujeme za odpovede.
K. Závodná

Ocenené Lamaèanky
Na zasadnutí Miestneho zastupite¾stva dòa 19. 12. 2005
boli ocenené dlhodobé zásluhy dvoch Lamaèaniek, ktoré
sa starajú o zachovanie miestnych kultúrnych tradícií.
Pani Hlubíkovej, ktorá oivuje tradície lamaèských krojov
a pani Ferenèíkovej, ktorá sa stará o zachovanie tradície
sv. Floriána, odovzdal za prítomnosti poslancov MZ sym−
bolický dar a kvetinku starosta Lamaèa P. Šramko.
−kza−
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H¾adanie nového v starých tradíciách
V decembri sa stalo èosi nevídané. V mestskej èasti Lamaè sa
objavila novinka, ktorá znamenala pre všetkých zúèastne−
ných prelom v tradíciách. Po prvý raz sa tu objavil ivý
Betlehem. V nemom úase stáli prítomní
pri hre svetiel a výstupov, keï za zvukov
hudby oili postavy tohto úasného divad−
la. Hra stará dvetisíc rokov našla svojich
hercov v súèasnosti a bolo to o to úasnej−
šie, e nimi boli 14 a 15 roèní deviataci,
ktorí sa jej zhostili. Venovali ju svojim star−
kým, ktorí sa tu schádzali na štedroveèer−
nú veèeru osamelých dôchodcov. Hra o
narodení a nádeji pre ¾udstvo ïalších tisíc−
roèí oila a našla odozvu u všetkých prítomných.
Od èias svätého Františka z Asissi, keï sa po prvý raz objavil
Betlehem ako sprítomnenie narodenia Jeiška, sa Betlehemy
stavajú v kostoloch a kláštoroch. Poväèšine boli dielom ia−
kov a študentov, ale aj ¾udových rezbárov. Na poèes meša−
nov sa hrávali betlehemské pastierske hry. Škola sa stala

miestom, do ktorého sa vracali všetci tí, ktorí chceli vidie
túto scénu Vianoc. Voòala ihlièím, ¾udskou spolupatriènos−
ou a silnými emóciami. Bachov chorál znel do ticha prichá−
dzajúcich sviatkov ako prís¾ub toho,
e ïalší rok mono bude lepší alebo
aspoò v òom nájdeme svoje miesto
pre uskutoènenie svojich cie¾ov
a nádejí.
Takúto krásnu atmosféru pripravili
aj mladí ¾udia zo školy pod vedením
pani uèite¾ky Janyškovej, ktorá celú
túto scenériu so svojimi iakmi
venovala svojim spoluobèanom.
Priali sme si šastie, zdravie, spokojnos a vzájomné porozu−
menie. Èo z toho dodríme, v èom sa nájdeme? Verím, e sa
budeme o to snai.
Na záver chcem poïakova všetkým tým, ktorí sa podie¾ali
na tomto diele.
Skog

Prezentácia publikácie
1. decembra bola v dvorane Ministerstva kultúry SR na
Nám. SNP 33 v Bratislave prezentácia publikácie Juraja
Mojiša Vladimír Kompánek.
Publikácia vyšla vo vydavate¾stve Q−
EX, a. s., v edícii Zlatý fond sloven−
ského výtvarného umenia.
Výtvarník, sochár a grafik Vladimír
Kompánek sa narodil 28. októbra
1927 v Rajci. Predstavenie publiká−
cie sa uskutoènilo za úèasti ministra kultúry

Františka Tótha. Kultúrny program spestril detský kultúr−
ny súbor Rados z Trenèína.
9. decembra vydavate¾stvo Q−EX predstavilo
ïalšiu publikáciu o ivote a tvorbe Martina
Benku (1888 – 1971) v galérii Miloša
Alexandra Bazovského v Trenèíne, spojenú s
otvorením výstavy za úèasti pána Rudolfa
Chmela, Kataríny Bajeurovej a autorky kon−
cepcie výstavy Anny Olákovej.
Peter Šoula

Ocenenie š¾achetných Lamaèanov
Dòa 5. decembra 2005 o 17,00 hod. sa uskutoènil v priesto−
roch sobášnej siene na ul. Schneidera Trnavského v Bratislave
− Dúbravke slávnostný akt oceòovania bezpríspevkových dar−
cov krvi plaketami prof. MUDr. Janského, ktorý organizoval
Slovenský Èervený krí, územný spolok Bratislava IV pre celý
IV. bratislavský okres. Spolu bolo odovzdaných 103 plakiet
prof. MUDr. Jana Janského, z toho 48 bronzových, 34 strie−
borných, 19 zlatých a 2 diamantové plakety. Na akcii boli prí−
tomní, okrem iných hostí, aj starosta Mestskej èasti
Bratislava − Lamaè Ing. Peter Šramko a poslankyne MZ Lamaè
Mgr. Janyšková, JUDr. Ondrišová, za Územný spolok SÈK
Bratislava IV jeho riadite¾ PhDr.¼ubomír Malík a predsedníè−
ka Mgr. Magdaléna Chomová.
Za Mestskú èas Bratislava − Lamaè boli ocenení bronzovou
plaketou dvaja, striebornou štyria darcovia a zlatou jeden
bezpríspevkový darca krvi. Kadý ocenený darca krvi obdral
okrem plakety prof. MUDr. Janského s preukákou aj vecný
dar, kvetinku a po skonèení oficiálneho programu bolo pri−
pravené bohaté obèerstvenie. V kultúrnom programe vystú−
pil hudobný skladate¾ Igor Bázlik so speváèkou Helenou

Veselskou.
Bronzové plakety prof. MUDr. Janského sú ude¾ované za 10
bezpríspevkových odberov krvi, strieborné za 20, zlaté u ien
za 30 a u muov za 40 odberov a diamantové u ien za 60
a u muov za 80 bezpríspevkových odberov krvi.
¼ubomír Malík,
riadite¾ SÚS SÈK Bratislava IV

1.
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Ocenení Janského plaketou
za Mestskú èas Bratislava − Lamaè:
Bronzová plaketa:
¼udmila Grauzelová, Heyrovského 13, BA
Peter Pogay, Borinská 4, BA
Strieborná plaketa:
¼udovít Èerný, Studenohorská 50, BA
Dušan Minaroviech, Studenohorská 7, BA
Ján Šutara, Heyrovského 12, BA
Martin Pipa, Na barine 15, BA
Zlatá plaketa:
Ing. Albeta Baláová, Heyrovského 13, BA

Èo nového v škole
Posledné dva mesiace minulého roka boli v škole bohaté na
udalosti. Jednou z najdôleitejších pre budúcnos školy bola
komplexná inšpekèná kontrola, ktorú vykonala Štátna škol−
ská inšpekcia. Konala sa v týdni od 21. 11. do 28. 11. Škol−
skú èinnos kontrolovalo 7 inšpektorov a vykonali 57 hospi−
tácií. Sledovali stav a úroveò pedagogického riadenia, proce−
su, výsledkov a podmienok výchovy a vzdelávania v ZŠ a ŠKD.
Naša škola dopadla výborne, pôsobenie pedagógov bolo
hodnotené ako na vysokej úrovni. Aj touto cestou chcem
všetkým mojim kolegyniam poïakova za výborné výsledky a
všetkým chcem odkáza: „Lamaèania, môete by spokoj−
ní so svojou školou“.
Po akých pracovných dòoch nastalo aj pre nás obdobie
Vianoc. Mnohí ste sa zúèastnili našich aktivít. Deti vám zavin−
šovali šastné Vianoce na Vianoènej besiedke, urobili pozdra−
vy, svietniky, ozdoby a upiekli vianoèné peèivo na tvorivých
dielòach. Aj tento rok sme organizovali výstavku vianoèných
Betlehemov a novinkou bol ivý Betlehem deviatakov. Poèas
Štedrej veèere pre starších obèanov Lamaèa sme ním urèite
potešili ich srdieèka. Na týchto podujatiach sme získali sumu
3.049,− Sk, ktorú sme poslali na Komunitnú nadáciu. V tejto
súai sa nám zatia¾ darí celkom dobre. Získali sme po dva
mesiace tretie miesto a výhru 16.000,− Sk. Chcela by som sa
poïakova všetkým, ktorí prispeli a všetkých vás poprosi o
pomoc pri získavaní finanèných darov. Ak nám chcete
pomôc, môete prinies finanèný dar priamo do školy a my

ho za vás pošleme alebo ho môete posla na úèet
1100920503/8130 s variabilným symbolom 36071013.
Akáko¾vek suma nám pomôe získa vyššie ocenenie.
A èo nás èaká v januári? Bude dokonèená výmena okien na
škole aj na MŠ na Heyrovského ulici. U teraz sa tešíme na
ich dokonèenie. Škola a škôlka rozbieha súa v zbere papie−
ra, ktorú organizujú Zberné suroviny pre školy Slovenska.
Prosíme vás, ak máte doma odpadový papier, prineste ho do
školy alebo škôlky, aj tým nám pomôete. V januári iaci II.
stupòa absolvujú lyiarsky kurz v Lazoch pod Makytou. Èaka−
jú nás polroèné písomné previerky a polroèná klasifikácia.
Tento rok naše obèianske zdruenie „Pomoc školstvu
v Lamaèi“ môe prijíma 2 % dane z príjmu. Sme zare−
gistrovaní pod spisovou znaèkou NCRpo 3153/2005.
V minulom roku sa ve¾a ¾udí informovalo na monos prí−
spevku z daní, preto dúfam, e tento rok na nás budete mys−
lie a prispejete tak na èinnos vašich detí. Tento rok sme z
obèianskeho zdruenia hradili krúkovú a projektovú èinnos
iakov a prispeli k vybudovaniu multimediálnej uèebne. U
vopred vám ïakujem v mene vašich detí a pedagógov školy
za príspevok.
Do nového roku nám všetkým elám ve¾a zdravia, šastia,
vzájomného porozumenia, tolerancie a lásky.
Alena Petáková, riadite¾ka školy
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(dokonèenie z 1. strany) prioritu vašich poslaneckých
aktivít v roku 2006?
− Aby sa v èo najväèšej miere podarili investièné akcie
plánované na rok 2006, aby fungoval Lamaè bez väèších
problémov z poh¾adu letnej i zimnej údrby. elám si, aby sa
podarila rekonštrukcia kúpaliska v Lamaèi, èo však nezávisí
od MÈ Lamaè.

Uznesenia zo zasadnutia MZ
MÈ Bratislava − Lamaè dòa 22. 12. 2005

dòa 22. novembra 2005
Miestne zastupite¾stvo mestskej èasti Bratislava Lamaè:
schva¾uje zmenu uznesenia MZ è. 155/IV/2005 s novým znením
nasledovne:
1) predloenú iados FK Lamaè o spolufinancovanie stavby
šatní a sociálnych zariadení v areáli futbalového štadióna Na
barine v Lamaèi formou poskytnutia úèelovej finanènej dotácie
viazanej na tento úèel z prostriedkov fondov vo výške 590 000
Sk,
2) uzavretie predloeného návrhu zmluvy o poskytnutí úèelovej
finanènej dotácie vo výške 590 000,−Sk pre obèianske zdruenie
FK Lamaè, Na barine,
3) uzavretie predloeného návrhu zmluvy o budúcej darovacej
zmluve, ktorou sa FK Lamaè zaviae darova mestskej èasti
budovu šatní a sociálnych zariadení v areáli futbalového
štadióna Na barine v Lamaèi do 3 mesiacov po právoplatnosti
kolaudaèného rozhodnutia a mestská èas sa zaviae do 3
mesiacov po nadobudnutí vlastníctva k budove uzavrie s FK
Lamaè dodatok zmluvy o nájme pozemku zo dòa 1. 12. 2005,
ktorým sa predmet nájmu rozšíri na darovanú budovu šatní a
sociálnych zariadení“;
schva¾uje predloený návrh rozpoètu mestskej èasti Bratislava
Lamaè na rok 2006 v èlenení: bené príjmy: 43.663 tis. Sk,
bené výdavky: 37.543 tis. Sk, kapitálové príjmy: 275 tis. Sk,
kapitálové výdavky: 22.480 tis. Sk, s pokrytím schodku rozpoètu
z mimorozpoètových fondov mestskej èasti;
schva¾uje

1) uzatvorenie dohody o ukonèení nájomnej zmluvy s p.
Bócovou na nebytové priestory prevádzky “cukráreò AME„
v dome sluieb, ku dòu 31. 12. 2005,
2) uzatvorenie nového nájomného vzahu na nebytové priestory
prevádzky “cukráreò AME„ v dome sluieb s p. Klúcsikovou
s úèinnosou od 1. 1. 2006 na dobu neurèitú,
3) prevzatie dlhu p. Bócovej voèi mestskej èasti vo výške pod¾a
príslušnej úètovnej evidencie z prenájmu nebytových priestorov
prevádzky “cukráreò AME„ v dome sluieb, novým nájomcom
p. Klúcsikovou, ktorá sa splátkovým kalendárom zaviae splati
dlh do 4 mesiacov po uzavretí dohody,
4) uzatvoren ie dodatku è.2 k zmluve è. 2/2001 zo dòa
16.5.2001 o nájme nebytových priestorov prevádzky
„kaderníctvo, holièstvo“ v dome sluieb s p. Bócovou, na
základe ktorého sa novým nájomcom s úèinnosou od 1.1.2006
na dobu neurèitú stane p. Rajèáková;
ukladá prednostovi predloi na nasledujúce riadne zasadnutie
miestneho zastupite¾stva plán investièných akcií na rok 2006,
vrátane plánu opravy chodníkov a komunikácií;
schva¾uje vyplatenie mimoriadnej odmeny za rok 2005 vo výške
5.000,− Sk poslancom Miestneho zastupite¾stva mestskej èasti
Bratislava − Lamaè

Oznamujeme obèanom, e stavebný úrad pre MÈ
Bratislava − Lamaè bude od 23. 1. 2006 pôsobi v nových
priestoroch na ul. Pri kríi 141 (bývalé jasle, neskôr
banka). Spojenie MHD autobusom è. 83. Z dôvodu saho−
vania sa dòa 18. 1. 2006 nebude úradova
Beáta Rodáková,
ved. odd. územ. konania a stav. poriadku

Miestny úrad mestskej èasti Bratislava − Lamaè oznamuje
Okrskár mestskej polície v Lamaèi
Váení spoluobèania − Lamaèania,
aj touto cestou si Vám dovo¾ujeme
oznámi, e od januára 2006 bude
v našej mestskej èasti pôsobi prí−
slušník mestskej polície p. Gúta ako
okrskár pre Lamaè, ktorý bude ma na
starosti len našu mestskú èas,
kde bude vykonáva svoju slu−
bu. Veríme, e toto opatrenie
mestskej polície, o ktoré iada−

la aj lamaèská samospráva, pomôe k zvýšeniu bezpeènos−
ti a verejného poriadku v našej mestskej èasti.
Svoje podnety na zlepšenie situácie v oblasti dodriavania
nariadení, bezpeènosti a verejného poriadku môete adre−
sova priamo lamaèskému okrskárovi p. Gútovi poèas úrad−
ných hodín v pondelok od 15.00 hod. do 17.00 hod. a v
stredu od 8.00 hod. do 10.00 hod. na lamaèskom miest−
nom úrade. V prípade potreby ho môete operatívne kon−
taktova na tel.è. 0902 921 190.
Ing. Peter ŠRAMKO, starosta

Poïakovanie za pomoc pri zimnej údrbe
Tento rok zrejme presiahla snehová nádielka predstavy
kohoko¾vek z nás. Deti sa tešili, ostatných však trápili
kopy snehu, ¾adu èi snehovej „kaše“ na cestách a chod−
níkoch. Miestny úrad robil, èo bolo v jeho silách, tech−
niky však v èase kalamity nebol dostatok.

Na tomto mieste by sme preto chceli vyjadri vïaku
pánovi Jurajovi Jurekovi zo spoloènosti Caterpillar,
ktorý vlastnou technikou, bezplatne pomáhal odhàòa
sneh na ulici Na barine.
MÚ

StaRZ o rekonštrukcii kúpaliska v Lamaèi
Váení obyvatelia Lamaèa, váená redakcia,
reagujeme na èlánok, kde v rubrike Poslanci, na
slovíèko... odpovedá na otázky pani Mgr. O¾ga
Keltošová. Chceli by sme ozrejmi alebo vysvetli stav
pripravenosti rekonštrukcie letného kúpaliska
v Lamaèi.
Správa telovýchovných a rekreaèných zariadení hl.
mesta Bratislavy je správcom mestského majetku
v oblasti telovýchovných zariadení a pripravuje
rekonštrukciu uvedeného kúpaliska. K dnešnému dòu
(29.11. 2005) má naša organizácia zabezpeèené prá−
voplatné územné rozhodnutie na umiestnenie stavby
Letné kúpalisko Lamaè, vypracovanú stavebnú pro−
jektovú dokumentáciu a podanú iados na vydanie
stavebného povolenia. Zahájenie prác je závislé od
zabezpeèenia potrebných finanèných prostriedkov

hlavným mestom SR. Tieto sme si nárokovali v návr−
hu plánu na rok 2006 s tým, e v roku 2006 po
zabezpeèení dodávate¾a formou verejnej súae bude
moné, vzh¾adom na nevyhnutné lehoty, zaháji
práce v máji 2006. Verejnú súa na dodávate¾a stav−
by je moné vypísa a po pridelení finanèných pros−
triedkov. S ukonèením celej rekonštrukcie sa poèíta
v máji 2007.
Ak všetko pôjde pod¾a plánu, èo je prioritou našej
organizácie, kúpa sa budú môc Lamaèania v lete
2007.
Váená redakcia, dovo¾ujeme si poiada o uverej−
nenie našej reakcie v Lamaèských novinách pre vše−
obecnú, objektívnu a pravdivú informovanos.
S pozdravom
¼ubomír Kadnár, riadite¾ STaRZ

Harmonogram zasadnutí MZ

Mestská èas Bratislava − Lamaè

MÈ Bratislava − Lamaè na rok 2006
1) 7. februára
2006 (utorok) 14.00 hod.
2) 28. marca
2006 (utorok) 14.00 hod.
3) 16. mája
2006 (utorok) 14.00 hod.
4) 27. júna
2006 (utorok) 14.00 hod.
5) 5. septembra 2006 (utorok) 14.00 hod.
6) 17. októbra
2006 (utorok) 14.00 hod.
7) 28. novembra 2006 (utorok) 14.00 hod.
Miestne zastupite¾stvo zasadá v rokovacej miest−
nosti na 1. poschodí Miestneho úradu na
Heyrovského ul. è. 2.

vyhlasuje
zápis detí do prvého roèníka základnej školy, ktorý sa
uskutoèní
v piatok 10. februára 2006 od 15 hod. do 18 hod.
v sobotu 11. februára 2006 od 8 hod. do 14 hod.
na základnej škole na Malokarpatskom námestí v Lamaèi.
Pri zápise zákonný zástupca dieaa povinne predloí:
obèiansky preukaz, rodný list, resp. výpis z knihy
narodených zapisujúceho dieaa, pod¾a potreby
preukázate¾ný doklad o zdravotnom postihnutí dieaa.
Peter ŠRAMKO, starosta Lamaèa

Mesaèník o ivote v Lamaèi, 8. roèník

Oznamy MÚ
Poslanecké dni
Váení spoluobèania − Lamaèania,
Miestne zastupite¾stvo MÈ Bratislava − Lamaè sa uznieslo, e
spoluobèanom − obyvate¾om mestskej èasti Bratislava Lamaè
sa umonia pravidelné stretnutia, konzultácie a rozhovory s
poslancami na pôde Miestneho úradu, a to vdy v posledný
pondelok príslušného mesiaca, kedy budú v zasadaèke
Miestneho úradu na Heyrovského ul. è. 2 obèanom k dispo−
zícii dvaja poslanci Miestneho zastupite¾stva v rámci projek−
tu "POSLANECKÉ DNI".
• v pondelok, dòa 30.1.2006 od 16 do 17 h.
poslanci: Dr. Júlia Ondrišová − predsedníèka Komisie pre veci
sociálne, zdravotnícke a bytové,
Mária Pikulíková − èlenka Komisie pre veci sociálne, zdravot.
a bytové a Komisie kultúry.
• v pondelok, dòa 27.2.2006 od 16 do 17 h.
poslanci: Ing. Daniel Valentoviè – predseda Komisie verej.
poriadku, ivot. prostr. a bezpeènosti,
RNDr. Dušan Akantis – zástupca starostu, èlen Miestnej rady.
• v pondelok, dòa 27.3.2006 od 16 do 17 h.
poslanci: Ján Daniš − predseda Komisie podnikate¾ských akti−
vít, cestovného ruchu a dopravy,
Mgr. Marta Janyšková − predsedníèka Komisie pre školstvo,
kultúru a vo¾ný èas.
• v pondelok, dòa 24.4.2006 od 16 do 17 h.
Poslanci: Mgr. O¾ga Keltošová − èlenka Komisie pre veci
sociálne, zdravotnícke a bytové,
Ing. ¼udovít Luèeniè − predseda Komisie výstavby, územ. roz−
voja a regionálnej politiky.
• v pondelok, dòa 29.5.2006 od 16 do 17 h.
Poslanci: Ing. Jaroslav Mrva − èlen Miestnej rady a Komisie
financií a hosp. stratégie,
JUDr. Júlia Ondrišová − predsedníèka Komisie pre veci sociál−
ne, zdravotnícke a bytové.
• v pondelok, dòa 26.6.2006 od 16 do 17 h.
Poslanci: Ing. Kvetoslava Ondrejièková − èlenka Miest. rady
a Kom. financií a hosp. stratégie,
Ing. Mgr. Radoslav Olekšák − predseda Komisie financií
a hosp. stratégie.
• v pondelok, dòa 31.7.2006 sa poslanecké dni nekona−
jú.
• v pondelok, dòa 28.8.2006 sa poslanecké dni nekona−
jú.
• v pondelok, dòa 25.9.2006 od 16 do 17 h.
Poslanci: Mária Pikulíková − èlenka Komisie pre veci sociálne,
zdravot. a bytové a Kom. kultúry,
Ing. Daniel Valentoviè − predseda Komisie verej. poriadku,
ivot. prostr. a bezpeènosti.
• v pondelok, dòa 30.10.2006 od 16 do 17 h.
Poslanci: RNDr. Dušan Akantis – zástupca starostu, èlen
Miestnej rady,
Ján Daniš − predseda Komisie podnikate¾ských aktivít, ces−
tovného ruchu a dopravy.
• v pondelok, dòa 27.11.2006 od 16 do 17 h.
Poslanci: Mgr. Marta Janyšková − predsedníèka Komisie pre
školstvo, kultúru a vo¾ný èas,
Ing. Jaroslav Mrva − èlen Miestnej rady a Komisie financií a
hosp. stratégie.
• v pondelok, dòa 25.12.2006 sa poslanecké dni nekona−
jú.
Ing. Peter ŠRAMKO, starosta

Daò z nehnute¾nosti
Dovo¾ujeme si vám oznámi, e pod¾a prísluš. ustanovení
Zákona è. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a stavebné odpady, bude
daò z nehnute¾nosti od 1. januára 2006 spravova hl. mesto
SR Bratislava.
Mestské zastupite¾stvo Bratislavy na svojom zasadnutí dòa
24.11.2005 v tejto súvislosti prijalo uznesenie, ktorým
schválilo zmenu dodatku è. 33 Štatútu hl. mesta SR
Bratislavy.
Všetky veci súvisiace s uvedenou agendou budú vybavova−
né na špecializovanom pracovisku Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy, ktoré bude slúi oddeleniu pre správu daní a
poplatkov na Bazovej ulici 6−8.
V prípade potreby vám odporúèame obráti sa oh¾adom
dane z nehnute¾nosti na Magistrát (tel. 02 /59 356 111)
zaèiatkom januára 2006.
Peter ŠRAMKO, starosta
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Z 2. roèníka výstavy detských Betlehemov
Druhý roèník výstavy Betlehemov sa konal v budove
základnej školy na 1. poschodí v Izbe pána uèite¾a. Výstava
bola otvorená 14. decembra a trvala a do 21. decembra
2005. Návštevníci si mohli pozrie nielen Betlehemy, ale aj
výtvarné práce iakov, ktoré súviseli s vianoènou temati−

kou.
Betlehemy boli vzácne, okrem iného, aj tým, e boli zväè−
ša vyrobené detskými rukami z rôznych materiálov. Detská
predstavivos a fantázia je obdivuhodná.
Výstava sa konala v spolupráci ZŠ a MŠ s Komisiou kultú−
ry pri MÚ a vystavených bolo 29
Betlehemov. Na rozdiel od 1. roè−
níka výstavy, na ktorom sa udelilo
10 cien a všetky ostatné zúèastne−
né deti boli odmenené sladkosa−
mi, tento rok sme sa rozhodli da
„1. cenu“ všetkým zúèastneným.
Chvályhodné je, e vekové rozme−
dzie detí, ktoré Betlehemy robili,
bolo 5 a 15 rokov.
Ve¾ká odmena pre iakov je aj
rados z pocitu, e ich vlastný
výtvor prispel ku krásnej výzdobe
nielen školy, ale aj domáceho via−
noèného prostredia. Naše lamaè−
ské deti dokázali, e najkrajšie veci

nie sú tie, ktoré si môeme kúpi, ale tie, ktoré si sami
vieme vyrobi.
A preto vám všetkým, ktorí ste na výstavu prispeli, ïaku−
jem.
Marta Janyšková

Miestny úrad LAMAÈ zorganizoval pod patronátom starostu Ing. Petra Šramka

Vianoèný šachový turnaj o pohár starostu
dòa 10. decembra 2005.
VÝSLEDKY turnaja:
1. miesto [absolútny víaz]
Jánoš Jozef
2. miesto
Kuèera Michal
3. miesto
Juza Štefan
− víaz kategórie nad 60 rokov
Galan Anton
− víaz kategórie „najlepšia ena“
Masárová Bronislava
− víaz kategórie „mláde 13 – 18 rokov“
Juza Miroslav
− víaz kategórie „mláde do 13 rokov“
Šramko Filip
− víaz kategórie „najlepší Lamaèan“
Argaláš Radoslav

SRDEÈNE
BLAHOELÁME.
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Otvárame detský klub spoloèenských tancov

Na Lamaèskom nebi

Taneèný klub pre dospelých − Hobby klub
Taneèné
centrum
Na zaèiatok by som chcel v mene všetkých èle−
Eleganza otvára tento
nov Taneèného centra Eleganza zapria èitate−
rok nový klub spolo−
¾om èasopisu Lamaèan zdravie, šastie, lásku a
èenských tancov. Deti
úspechy v novom roku 2006.
sa v òom budú uèi
Taneèné Centrum Eleganza sa zameriava
tance
ako
èaèa,
najmä na výkonnostný taneèný šport v oblasti
samba, tango èi valèík.
štandardných a latinsko−amerických tancov,
K spoloèenským tan−
predovšetkým v detských a mládeníckých, ale
com (v súèasnosti
aj seniorských kategóriách. So zaèínajúcou
nazývaným aj taneèný
plesovou sezónou sme sa rozhodli otvori
šport) patrí aj spolo−
novú sekciu Taneèného centra Eleganza −
èenské správanie. Deti
Hobby klub, v ktorom sa zameriame na zákla−
budú získava jeho
dy spoloèenských tancov ako sú valèík, tango,
základy
postupne
èaèa, polka alebo èardáš. Pozývame sem všet−
poèas tréningov. Ïal−
kých, ktorý si chcú zopakova, èo sa nauèili na
šou výhodou, ktorú
spoloèenské tance pri−
Filip Németh − O¾ga Gabrielová, taneènom kurze, ale aj úplných zaèiatoèníkov.
finalisti Majstrovstiev SR Pozývame všetkých bez rozdielu veku a verí−
nášajú, je získanie
me, e sa spoloène zabaví−
sebaistoty, odvahy postavi sa pred obecen−
me a popritom aj nieèo
stvo, schopnos komunikova v páre i v kolek−
nauèíte. Tešíme sa na všet−
tíve. TC Eleganza pôsobí pod vedením Ing.
kých, èi na páry alebo jed−
Milan Baèiaka − mnohonásobného majstra
notlivcov. Prvé stretnutie
Slovenska a semifinalistu majstrovstiev sveta
bude dòa 22. januára 2006
a Európy u šes rokov. Páry nášho klubu sú
o
19.00
hodine
pravidelnými finalistami mnohých súaí. K
v Istracentre, Istrijská 2,
najlepším umiestneniam patrí finále na maj−
Bratislava − Devínska Nová
strovstvách SR v krá¾ovskej disciplíne 10 tan−
Ves. Blišie informácie zís−
cov (obdoba desaboja).
kate na telefónnom èísle
Pozývame deti s rodièmi na nábor do nového
0905 /628 581, alebo na
detského klubu spoloèenských tancov, ktorý
www.eleganza.sk.
sa uskutoèní dòa 19. januára 2006 o 18.00
S prianím úspešného štar−
hodine v priestoroch ZŠ s MŠ na
tu do nového roka
Malokarpatskom námestí 1.
Ïalšie
informácie
získate
na
Martin Lazík − Stanislava Vyskupová
Ing. Milan Baèiak
www.eleganza.sk alebo na tel.è.: 0905 /628
pár medzinárodnej triedy
vedúci TC Eleganza.
581.

Ako rýchlo letí èas, vidíme najlepšie
na deoch. Rodièia na tých vlast−
ných, uèitelia na iakoch a my, èlen−
ky MATERSKÉHO CENTRA OBLÁÈIK,
na našich „Obláèatkách“, keï s úasom pozorujeme, ako
sa z nich stávajú ve¾kí škôlkári, ktorí našu obláèikovskú
heròu zamieòajú za naozajstnú triedu v materskej škole.
Do OBLÁÈIKA však prichádzajú nové deti, novopeèení
rodièia a obèas aj babièky èi deduškovia. Všetkých priaz−
nivcov, ale aj tých, ktorí o MC OBLÁÈIK ešte dosia¾ nepo−
èuli, chcem struène oboznámi s našou èinnosou:
V materskom centre je denne (okrem víkendov) v èase od
10,00 do 11,30 prístupná heròa pre všetky deti a rodièov,
ktorí chcú strávi èas v príjemnom prostredí plnom krás−
nych hraèiek.
Kadý pondelok o piatej zaèí−
na Krúok šikovných ruèièiek
s ¼udkou. Deti pod jej vedením
ma¾ujú na kamienky, modelujú
z plastelíny, èi vystrihujú z
papiera.
Streda (od januára utorok)
patrí Prvým hudobným krôè−
kom s Máriou Podhradskou.
Upozoròujem všetkých záu−
jemcov na organizaèné zmeny,
ktoré tu nastanú po Novom
roku. Vzh¾adom na ve¾ký záu−
jem prichádza toti Mária s
myšlienkou kurzov. (Blišie informácie získate v MC alebo
priamo u nej.)
Vo štvrtok o 17,00 je zas k dispozícii školská telocvièòa,
kde sa deti môu do vôle
vyšanti na inenkach, s lop−
tami a rozlièným náradím.
(Je potrebné prinies si pre−
zuvky.)
Okrem týchto pravidelných
aktivít organizujeme aj
rôzne iné akcie.
Od septembra sa u usku−
toènilo divadielko pre deti
na tému ochrany zdravia,
prednášky o výive, imuni−
te, prezentácia znaèkovej
kozmetiky, no a, samozrej−
me, Mikulášsky veèierok. Okrem naozajstného Mikuláša na
òom nechýbali ani anjelici s èertom, ktorí deom zahrali
divadielko o sile priate¾stva a pozvanie prijali aj speváci
Mária Podhradská a Riško Èanaky, ktorí dostali deti pred
príchodom Mikuláša do tej správnej nálady.
A èo sa chystá na ïalší rok?
Predovšetkým zahajujeme spoluprácu s Úradom verej−
ného zdravotníctva v podobe prednášok na rôzne témy,
napríklad: Prevencia onkologických ochorení, Kliešová
encefalitída, èi Poruchy správania u detí a pod. U teraz sa
tešíme na maškarný ples, burzu detského obleèenia, èi
na Deò detí. Vraj k nám zavítajú aj známi Gombík a
Gombièka z detskej televíznej relácie.
Kým teda − ako v rozprávke − zazvoní tomuto èlánku zvo−
nec, patrí sa poïakova.
Komu? Všetkým, ktorým záleí na tom, aby sa v Lamaèi
prostredníctvom MC OBLÁÈIK skvalitnil ivot najmenších
detí a mamièiek na materskej dovolenke.
Predovšetkým Miestnemu zastupite¾stvu a p. starostovi za
všestrannú podporu a poskytnutie štedrej dotácie na
nákup nových hraèiek.
Kolektívu pedagógov a pracovníkov ZŠ Lamaè, najmä však
p. riadite¾ke, za ústretovos a ochotu pomáha pri väèších
akciách.
Všetkým, ktorí dvoma percentami dane podporili a pod−
poria dobrú vec. (Obèianske zdruenie Materské centrum
– Obláèik, Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava, IÈO:
30 846 579.)
A tie èlenkám MC OBLÁÈIK − ochotným mamièkám, ktoré
dávajú k dispozícii svoj èas a svoje schopnosti pre najmen−
ších obyvate¾ov Lamaèa a ich rodièov.
Staèí len prís...

Ako vzniklo logo školy
Tento školský rok zaèala škola pouíva nové logo.
Ako vzniklo? Minulý školský rok panie uèite¾ky vysvet−
lili iakom pojem logo a na výtvarnej výchove sa iaci
pustili do práce. Vypracovali mnoho návrhov.
Najèastejšie sa opakovali motívy knihy, stromu a
sovy. Pani uèite¾ka Mgr. Mária Pavlovièová zosúladila
tieto opakujúce sa motívy do jedného celku a vzniklo
naše krásne logo. Symbolizuje múdros− sova a kniha,
lásku k prírode a k ¾uïom – strom s korunou v tvare
srdca. A ako ho vnímajú naši iaci? Tu je zopár prí−
kladov:
„Túto sovu, ktorú vidíme zababušenú v kríku vyras−
tajúcom z knihy, sa cíti v našej škole ve¾mi dobre.
Starajú sa o òu dobré panie uèite¾ky. Urèite by sa
chcela uèi v takej 1. A u pani uèite¾ky Pavlovièovej
abecedu alebo v 4. A u pani uèite¾ky Priekalovej
zámená a radové èíslovky. Mono má rada cudzie
reèi, a tak by chodila na angliètinu k pani riadite¾ke.
Naša sova je stále múdrejšia a má sa v Lamaèi
dobre!“
Kristína Baèková, 4. A

knihy vyrástol. Ale a potom sa zaèali dia èudné veci.
Ani jeden iak z celej školy nebol chorý, a ani jeden
iak nedostal horšiu známku ako dvojku. Ten strom
bol ve¾mi šastný, jeho koruna sa vyformovala do
tvaru srdca. Stále túil by ešte múdrejší, a tak vlete−
la doòho sova Mudrlantka. Take si zaslúil ís do
školy do Lamaèa. Dala mu ten najaší IQ test z celé−
ho sveta a spravil ho bez chyby. Tak si dali v škole
zázraèný strom odfoti a panie uèite¾ky ho pouíva−
jú ako školskú peèa.“
Milan Foltín, 4. A

Základná škola s materskou školou
Malokarpatské námestie 1
Bratislava

„Bola raz jedna ve¾mi múdra kniha, do ktorej sa dáva−
li lisova listy. Na jednom liste bolo semiaèko múdre−
ho duba. Ten dub bol taký zdravý a dobrý, e z tej

kino LAMAÈ − január 2006
sobota 14. 1.
animovaný rozprávku
HRDINOVIA Z RÍŠE GAJA
predstavenia: 16 a 18 h.,
vstupné: 60,− Sk

sobota 28. 1.
pokraèovanie nesmrte¾ného príbehu
LEGENDA O ZORROVI
predstavenia: 18 a 20 h.,
vstupné: 60,− Sk

Alena Petáková, riadite¾ka ZŠ s MŠ

Jubilanti 1. mesiaca v roku 2006
93 rokov: Miklánková Emília, ernovièová Rozália,
90 rokov: Matušiková Margita,
Kovaèièová Agneša, 85 rokov:
Pišoftová Helena, 80 rokov:
Gazdíková Štefánia, Hunyadi
Ladislav, Paloviè Adam, 75 rokov:
Vaòová Helena, Griecs Pavol, Kašubjaková ¼udmila.

Srdeène blahoeláme!

Mesaèník o ivote v Lamaèi, 8. roèník

Údaje pochádzajú zo záznamov polície. Za prípadné uverejnenie
neaktuálnych údajov sa vopred ospravedlòujeme.

Zdenka Šujanová, predsedníèka MC OBLÁÈIK
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Lamaèskí karatisti opä svetoví

Pätnás rokov
spokojného ivota

Šes titulov majstra sveta v tomto roku putovalo do Lamaèa

Zaèína nové je vdy vstup do novej, neznámej
rieky. Darmo máte u dostatok pracovných i osob−
ných skúseností, môete by sebelepšie odborne
pripravený, skutoèný ivot pripraví neèakané, zloi−
té. Také, aké treba rieši hneï teraz, neodkladne v
tejto minúte, pretoe potom by u mohlo by
neskoro.
Neviem, èi to bolo presne tak, ale ïaleko od pravdy
nebudem, e práve takéto myšlienky leteli hlavami
riadite¾ky PaedDr. Nadedy Malej, riadite¾ky
Domova − penziónu dôchodcov a hàstoèke jej spo−
lupracovníkov práve pred pätnástimi rokmi. Otvorili
vtedy v Bratislave najúspešnejší domov, kde trávia
svoje roky ¾udia ,,tretieho veku“. I pre nich bola
zmena presahova sa, èasto po bolestných udalos−
tiach v rodine, ak nebolo iné riešenie. Dnes ich tu
býva 215, jednotlivo èi vo dvojiciach v jednoizbo−
vých bytoch. Keï mnohých prikvaèia choroby,
nemusia zo známeho prostredia odís – dostanú tu
celodennú zdravotnú starostlivos a všetky ostatné
kompletné sluby.
,,Pôvodne sme nerátali s leiacimi obyvate¾mi, ale
pokladali sme za kruté sahova ich do iného zaria−
denia, odtrhnú od známych a priate¾ov“, povedala
riadite¾ka D−PD PaedDr. Nadeda Malá. ,,S pomo−
cou Magistrátu hl. m. Bratislavy sme postupne pre
nich rozširovali èas domova a urobili sme dobre.
Komu nohy slúia, ten môe naïalej chodi do
mesta alebo na prechádzky v prírodnom okolí
domova. U nás sa mono cíti slobodne a vo¾ne s
vedomím, e celý personál ochotne a rád so všet−
kým pomôe.“
Pri výroèiach sa zvyknú vies reèi. Boli i tento raz –
krátke a srdeèné. A sa v oèiach zablysla slzièka
dojatia a spomienok. Pozdravi prišli aj hostia z
Magistrátu Mgr. Šeïová, hovorkyòa námestníka
primátora, vedúca odboru sociálnych vecí RNDr. V.
Karovièová, poslankyòa Mestského i Miestneho
zastupite¾stva Mgr. O. Keltošová, starosta Lamaèa
Ing. P. Šramko, poslanci Miestneho zastupite¾stva i
ïalší hostia. Spomienkové slzièky usušili deti z
Èeèinky, ktoré spevom a tancom dôstojnú udalos
nahradili radosou. Potom bolo daèo na zahryznu−
tie, darèeky a kvietok pre obyvate¾ov D−PD. Oslava
pekného výroèia skonèila a v srdciach zostávajú
neopakovate¾né záitky.
Anica Seewaldová

Lamaè nie je hodný
ochrany?
Keï sme išli s dcérou na polnoènú, poèuli sme, ako
skupina mladých (ako ich nazva, neviem…) cestou
k Reme zrejme demolovala malé smetné koše, lebo
to za nimi riadne hrmotalo. Na Silvestra muselo by
prízemie základnej školy s novými oknami vysviete−
né celú noc, inak ktovie, ako by boli okná dopadli.
A tak mi napadá, nepodie¾ajú sa aj obèania Lamaèa
na platení polície? Preèo sa teda o bezpeènos,
pokoj a poriadok v našej mestskej èasti polícia
nestará? Preèo sa nestará o bezpeènos obèanov aj
na perifériách miest a nielen na ich hlavných
námestiach? To, e máme kdesi policajnú stanicu,
pod ktorú patríme, je nám málo platné! Keï minu−
lý rok z dverí panelákov vari na celom sídlisku pood−
tàhali hliníkový ochranný okraj, ba dokonca, kde
mohli, aj lišty okolo sklenej výplne, a hlásila som to
na našej policajnej stanici, takmer ma vysmiali. Èi
vraj neviem, e hliník sa všade kradne. Ako nemá
šarapati vandalizmus – posprejované domy, stále
demolovaný mobiliár mestskej èasti − keï tu ruka
zákona nesiaha? Áno, nesiaha! Tá bude úèinná len
vtedy, keï tu bude stála hliadkujúca dvojica policaj−
tov, vybavených právom a príslušnými prostriedka−
mi, ktoré obèania nemajú. So štátom, ktorý nedo−
káe zabezpeèi obèanom bezpeènos, pokoj,
ochranu ich majetku a ktorý sa stále vyhovára, e na
to nemá, nie je nieèo v poriadku. Na koho, resp. na
èo má, na koho nemá? Kde sú èasy, keï kadá
dedina na Slovensku mala svojho okrskára?
V tomto smere teda nenapredujeme, skôr naopak.
Cecília Danišová
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Rok 2005 bol pre trénerov domáceho karate klubu Goju Kai
− Jána Dada a ¼ubomíru Klementisovú − ve¾mi nároèný, pre−
toe popri pravidelnom vedení a uèení lamaèských nádejí sa
tvrdo pripravovali na nároèné jesenné súané obdobie. V
priebehu dvoch mesiacov absolvovali dvoje majstrovstvá
sveta a jedny majstrovstvá Európy. Na týchto troch výz−
namných podujatiach dosiahli výsledky, na ktoré by musel
by hrdý kadý vrcholový športovec. Získali spolu 6 titulov
majstra sveta, 6 strieborných medailí a tri
bronzové umiestnenia. O ich ceste sme sa
rozprávali z ¼ubomírou Klementisovou,
bývalou pracovníèkou MÚ v oblasti kultúry a
športu, momentálne 5−násobnou majster−
kou sveta a 4−násobnou majsterkou Európy.
BV: Ako by ste nám priblíili vašu prípra−
vu, ktorá vyvrcholila takýmto úspechom?
¼K: Bol to naozaj ve¾mi nároèný rok. Popri
vedení tréningov v Lamaèi dvakrát týdenne
sme absolvovali minimálne 4 tréningy kara−
te do týdòa pod vedením môjho manela,
šéftrénera SR Ing. Klementisa a 2 tréningy
všeobecnej fyzickej prípravy v posilòovni.
Okrem toho sme absolvovali dva 10−dòové
tréningové pobyty na Okinawe, kde sme cvièili pod vedením
vysokých a uznávaných majstrov karate v neklimatizovaných
telocvièniach v teplote cca 30 stupòov Celzia z desiatich dní
sedem po 4 − 5 hodín.
BV: Ako majstrovstvá nasledovali za sebou?
¼K: Prvou súaou boli Majstrovstvá Európy vo Viedni
v dòoch 1. – 2. 10., kde sme obidvaja súaili len v kategórii
drustiev kata a reprezentaèné drustvá ien aj muov obsa−
dili zhodne bronzové prieèky. O týdeò neskôr sme absolvo−
vali Majstrovstvá sveta WKC v srbskom Novom Sade, kde
sme v drustvách získali zhodne tituly majstrov sveta. Ján
Dado v kata muov nad 40 rokov získal striebro a ja v kata
ien taktie striebornú medailu. Bohuia¾ sa mi nepodarilo
obháji prvenstvo z roku 2003, ale najväèší vrchol nás ešte
len èakal, a to v Taliansku koncom novembra.
BV: Ako je moné absolvova nieko¾ko MS za jeden rok?
¼K: Väèšina športov má jednu svetovú organizáciu, teda aj
jedny majstrovstvá sveta – napr. hokej, volejbal, futbal a
pod. Karate ako také vo svojom poèiatku nebolo iadnym
športom, ale tvrdým a èasto nevyhnutným spôsobom boja o
preitie. Na Okinawe, ktorá bola od zaèiatku 17. storoèia
okupovaná japonským samurajským klanom Satsuma, sa
museli jej obyvatelia bráni proti katanám (japonský meè).
Preto zdokonalili systém sebaobrany, ktorý neskôr, v prvej
polovici 20. storoèia, nazvali karate. Karate bolo tajným
bojovým umením, dedilo sa väèšinou v rámci rodiny a štýl

závisel od jednotlivcov. To je dôvodom, preèo je na svete viac
organizácií. Niektoré sú zoskupené pod¾a jednotlivých štýlov,
iné presadzujú viac športové poòatie karate a ïalšie naprí−
klad návrat k tradiènému tvrdému karate. Aj na Slovensku
máme dve federácie, z ktorých kadá je èlenom niektorej
svetovej alebo európskej organizácie. Naša Slovenská fede−
rácia karate je èlenom troch svetových a jednej európskej
federácie karate. Všetky tieto federácie si organizujú vlastné
majstrovstvá sveta alebo Európy. Podobná
situácia je napr. v boxe, kick boxe, taek−
wondo alebo aikido.
BV: Vráme sa k Taliansku.
¼K: V talianskom Viareggiu v dòoch 24.−
27. novembra Svetová asociácia tradièného
karate organizovala Majstrovstvá sveta
v kategóriách detí, juniorov a dospelých.
Prvé prišli na rad kategórie súborných cvièe−
ní kata jednotlivcov, drustiev a dvojíc.
Postupne sme vychádzali na stupeò víazov:
Dadovi aj mne hrala hymna pri kata jednot−
livcov, striebro som získala v dvojiciach aj
drustvách ien a Dado bronz v dvojiciach
muov. Ale najväèší úspech na nás ešte len
èakal. Táto organizácia ako jedna z mála na svete otvorila aj
špeciálne kategórie praktickej sebaobrany, kde sme v jednej
z nich − karate sebaobrana − spoloène získali historicky prvú
zlatú medailu. Táto disciplína sa vyznaèuje tým, e drustvo
zloené z 3 − 5 èlenov predvedie choreografiu praktickej
sebaobrany s pouitím techník karate. V drustve bol, okrem
nás dvoch s Dadom, aj Marek Byrtus z KK Budo v Petralke.
Naše vystúpenie zoalo neuverite¾ný potlesk a burácanie
plnej športovej haly a domáceho talianskeho publika.
Talianske publikum si pritom potrpí najmä na svojich! V
absolútnej kategórii sebaobrany – kategória z víazov karate
dvojíc, ju−jitsu, skupín 5 –10 èlenných − sme nakoniec obsa−
dili druhé miesto (po absolvovaní 4 – 6 finálových kategórií
nám na viac sily nestaèili) za vynikajúcou dvojicou z
Macedónska, keï sme ako karatisti porazili aj bojovníkov z
ju−jitsu alebo kraw−maga (sebaobranný systém izraelskej
armády).
BV: Spomínali ste, e na MS boli aj kategórie detí. Mali
sme aj tam zástupcu Lamaèa?
¼K: Áno, okrem nás dvoch sa MS zúèastnila aj moja dcéra
Andrea, ktorá v kategórii 11−12 roèných obsadila pekné tre−
tie miesto. Celkove výprava Slovenska, zloená z 35 preteká−
rov získala 19 zlatých, 12 strieborných a 6 bronzových meda−
ilí. 19 x hymna Slovenska v Taliansku, to sa len tak ¾ahko
nikomu nepodarí!
BV: U nie je viac èo doda. Ïakujem za rozhovor.

Èriepky z histórie Lamaèa
Prešiel èas novoroèných ohòostrojov. Prvý deò nového roka
priniesol opä nové ráno so všetkými jeho atribútmi. História
magistra vitae nás vedie svojimi chodníèkami a treba doda,
e sú èasto krivolaké.
Štúdium v archívoch ma mnohokrát núti zamyslie sa nad
tým, èo po nás ostane. Dnes si u neuvedomujeme, e èíslo−
vanie domov zaviedla a Mária Terézia. Tak isto písanie prie−
zvísk bolo na našom území zavedené a po tomto èase. Po
roku 1740 sa zaèali písa priezviská obecného ¾udu, a tak aj
zostali dodnes. Dovtedy sa písalo do matriky krstné meno
narodeného, krstné meno jeho otca a miesto, odkia¾ pochá−
dzal. Napríklad Vavrinec Benedikt z Nedoier, Jan Hájek z
Hájku atï. Ak bolo viacero ¾udí s rovnakými menami, dostá−
vali prídomky ako Horný, Dolný, Rovný, Krivý, Široký alebo
pod¾a profesie Mäsiar, Krajèír, Šuster, Kováè èi otcovho
mena Adamov, Jurajov, Jánov atï. Zlomyse¾nos fungovala
vo svojej "milej" podobe aj vtedy, a tak sa dozvedáme o
Zlom, Krutom, Rasovi, Drábovi a. i.
Jozef II. zasa zaviedol pomenovanie ulíc a prísny byrokratic−
ký aparát, lebo chcel ma vo všetkom "poriadok" a "systém".
Dnes u toto nariadenie vyznieva humorne, pretoe azda
najväèší zmätok vnášajú do spoloènosti práve tieto inštitú−
cie, tváriace sa, e bez nich to skutoène nejde.
Márii Terézii vïaèíme aj za zavedenie urbára a presných
zápisov pozemkových kníh, èo si váime najmä vtedy, keï
h¾adáme svoje vlastnícke práva a ich potvrdenie. Mnohé cez
prvú a druhú svetovú vojnu zhoreli a bolo zloité ich rekon−
štruova. História nás teda vedie na kadom kroku, èi si to
chceme alebo nechceme uvedomova.

Lamaè má svojím spôsobom šastie, e bol spojený s mes−
tom Bratislavou, lebo väèšina jeho dokumentov sa nachádza
na troch miestach práve v Bratislave. Je to Štátny ústredný
archív na Drotárskej ulici, Mestský archív v Starej radnici a
Archív na Krikovej ulici. Všade tam nájdeme stopy predkov
a ich konania. Nie je to jediný zdroj informácií, mnohé som
našla v archívoch Viedne, Budapešti, Záhrebu, Ostrihomu,
Prahy a v archívoch rodov Bakièovcov, Jakuba richtára, jeho
potomkov a v ïalších písomných prameòoch 19. a 20. sto−
roèia i z osobných rozhovorov s pamätníkmi starých èias.
Treba doda, e kadý údaj musí by overený dvomi nezávis−
lými zdrojmi.
Etnografické údaje spracovávala v Lamaèi PhDr. Taèovská. Z
jej výskumov sa dá ešte ve¾a pouèi a zachova. Fara má tak−
tie niektoré zápisy, ale ve¾a sa aj znièilo. Pri budovaní Izby
pána uèite¾a sa nazbieralo vïaka zainteresovaným ve¾a
materiálu, ktorý by si zaslúil spracovanie a blišie roztriede−
nie. To všetko èaká, ale − ako vdy − je ešte nieèo prednejšie.
Stojíme nad svojou minulosou ako nad èímsi nezvratným a
ak sa nám pripomenie v rodinných zväzkoch alebo v h¾ada−
ných dokumentoch, a potom si uvedomujeme jej váhu. V
Lamaèi sa v minulosti a po rok 1948 uzatvárali nové zmlu−
vy, èi u o bývaní, daniach, nájmoch, práci alebo poliach.
Dnes tak isto oèakávame, èo prinesie nový rok. Prajem nám
všetkým, aby bol plný dobrých rozhodnutí a priniesol nám
lepšie èasy. Budeme sa v òom rozhodova, komu dáme
právo na to, aby rozhodoval v našom mene a pritom poèú−
val aj náš hlas.
Gabriela Škorvanková, historièka
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Takmer bola kalamita!
V jednom z ostatných starostových príspevkov som si s pote−
šením preèítala, e koneène nemusí napomína vandalov,
ktorí všetko nièia. Takáto správa poteší, ale, ia¾, len dovte−
dy, kým èlovek nenadobudne inú skúsenos.
Sneh sa nám tohto roku poponáh¾al a napadol, i keï nie
práve na Martina, ale i tak dos zavèasu. Hneï som pos−
trehla, e po uliciach Lamaèa v skorých ranných hodinách
blikajú majáky odhàòaèov a èistia cesty i chodníky. V sobot−
né ráno ma tie zobudil blikot.
Najprv som si myslela, e to snáï
svetielkuje vo¾ajaký lampášik z
rozkošného veèera svetielok z
predchádzajúceho dòa. Keï bli−
kot neprestával, vykukla som z
okna a neverila vlastným oèiam.
Nebol to lampión, ani lampáš èi
snáï zablúdená strela z krásneho
veèerného ohòostroja. Bol to
maják na pluhu, ktorý s ve¾kými
problémami
cúval
hore
Studenohorskou
ulicou.
Nechápala som, preèo to robí, veï po oboch stranách stoja
autá a musí to by pri to¾kom snehu a ešte aj po tme ve¾mi
riskantná èinnos. Keï som uvidela na ulici hlúèik diskutujú−
cich ¾udí, nedalo mi a vyšla som sa pozrie, èo sa deje. I dialo
sa! Kríom cez ulicu stálo osobné motorové vozidlo.
Okolostojaci rozhorèene rozoberali, ako sa to mohlo sta.

Kedy u koneène…?
Kadý mal vo¾ajakú pripomienku. Jeden hovoril to, iný ono.
Zavolali políciu, ktorá pod¾a èísla vozidla zistila majite¾ku.
Dotyèná pani nechápavo h¾adela na svoje auto a na staros−
tovu otázku, ako to stojí, odpovedala: „Ale ja som veèer po
príchode z práce zaparkovala rovno pri pätníku!“. Pomaly
sme sa rozchádzali, ešte vdy ivo diskutujúc, a sa pri nás
pristavil jeden pán a povedal nám, e takto stojacich áut
bolo dnes do rána v Lamaèi viac. Okrem takýchto „dobrých
skutkov“ bol pri materskej škole
rozsypaný a rozbitý aj nový kôš
na smeti.
A u je to tu! Asi sme sa ve¾mi
tešili, e nastal zlom v myslení
„dobrodejov“. Nechcem si ani
predstavi, akú galibu by narobilo
takto „preparkované“ auto, ak by
bolo treba zavola hasièov alebo
rýchlu zdravotnú pomoc. Verte,
neelám Vám to, ale mono aj pre
niekoho z Vás, milí „siláci“, alebo
pre niekoho z Vašich blízkych.
Hoci tomu neverím, ale ak náhodou èítate tento príspevok,
mám pre Vás návrh. Skúste si dokazova svoju silu v nieèom
uitoènom! Èo tak napríklad zobra pri svojich noèných
nájazdoch lopaty a metly a prekvapi svojich spoluobyvate−
¾ov oèistenými schodmi do obchodu?
Lamaèanka

Spomienky na krásnu jeseò
Plánovaná a odkladaná akcia sa uskutoènila cez krásny,
slneèný a teplý utorok − 8. novembra. Príroda bola nád−
herne sfarbená, pod nohami šušalo opadané lístie...
Zaèali sme v Lamaèi o 10−tej hodine na zastávke „U
Pantla“, odkia¾ sme sa presunuli do Záhorskej Bystrice.
Obec mala u rímske a avarské osídlenie. Prvá písomná
zmienka je z r. 1314. V 16. storoèí ju kolonizovali
Chorváti, zaèiatkom 18. a zaèiatkom 19. storoèia bola
spustošená.
Po privítaní a obèerstvení úèastníkov sme sa vybrali do
Marianky chodníkom cez neobrobené polia, ktoré zrej−
me èakajú na stavebný ruch.
Obec Marianka s prvou zmienkou z r. 1367 patrila kláš−
toru Paulínov, od èoho je odvodený názov hradu Pajštún
(Paulinstein). V 18. storoèí bol v obci pivovar, hlavne sa
tu však aila bridlica, z ktorej sa vyrábali tabu¾ky pre
školákov celého Uhorska.
Prezreli sme si pútnický areál: kláštor (1593), neskôr pre−
stavaný na kaštie¾, potom gotický kostol panny Márie
(1377) s kaplnkou sv. Anny, kríovú cestu, kaplnku so sv.
studòou a z nej vyvierajúcim prameòom vody. Tu sme
ukonèili našu duchovnú potravu, zjedli obèerstvenie a

zapili nielen sv. vodou.
Kúsok cesty po vrchole nás priviedol k slnkom zaliatej
lúke s dvoma altánkami a organizovanými ohniskami.
Okolie bolo upravené asi aj zásluhou kresanskej mláde−
e, èomu nasvedèoval týèiaci sa drevený krí. Bezveterné
poèasie nám umonilo bezproblémové opekanie špeká−
èikov, ktorým v dnešnom diétnom prevedení chýbajú
kúsky slaninky.
Zapadajúce slnko nás presunulo k vyššie poloenému
táborisku, opä s kríom. Tu sme dopili naše „neomšo−
vé“ a zaspievali si pod¾a známej „Ide pieseò dokola“. Na
odporúèanie nášho predsedu Jednoty dôchodcov sme
sa vybrali domov „skratkou“, ktorá však viedla okolo
celej lúky. Ale ani to nám nevadilo v dobrej pohode, ces−
tou nádhernou prírodou. Na konci Marianky sme vzdali
hold sv. Floriánovi – patrónovi hasièov − vrátili sme sa
po¾nou cestou do Záhorskej Bystrice a odtia¾ domov do
Lamaèa. Tam sa skupina príjemne unavených a ivoto−
dárnou energiou z lesa naplnených seniorov rozišla.
Eva Krianová,
Jednota dôchodcov Lamaèa

Osvojme si zásady civilnej ochrany – èas IV
Varovanie a vyrozumenie obyvate¾stva
Jedným z najdôleitejších opatrení, ktoré môe výrazne
zníi straty na ¾udských ivotoch a majetku pri mimo−
riadnej udalosti, je vèasné a spo¾ahlivé varovanie obyva−
te¾stva a vyrozumenie osôb. Tieto opatrenia 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 monosti rozšírenia následkov mimo−
riadnej udalosti, "OHROZENIE VODOU" − 6−minútovým
stálym tónom sirén pri ohrození nièivými úèinkami vody.
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom "KONIEC
OHROZENIA" − 2−minútovým stálym tónom sirén bez
opakovania.
Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa násled−
ne dopåòajú hovorenou informáciou prostredníctvom
hromadných informaèných prostriedkov. Slovná infor−
mácia obsahuje: deò a hodinu vzniku alebo skonèenia
ohrozenia, údaje o zdroji ohrozenia, údaje o druhu
ohrozenia, údaje o ve¾kosti ohrozeného územia, základ−
né pokyny pre konanie obyvate¾stva.
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania
obyvate¾stva sa vykonáva 2−minútovým stálym tónom
sirén po predchádzajúcom informovaní obyvate¾stva
o èase skúšky prostredníctvom hromadných informaè−

ných prostriedkov spravidla kadý 2. piatok v mesiaci.
Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa poèas krízo−
vej situácie vyhlasuje aj ohrozenie v prípade moného
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 dokonalejšie
technológie, sa neustále zvyšuje potenciálne ohrozenie v
dôsledku výroby, skladovania alebo prepravy nebezpeè−
ných látok. Zvyšovanie ohrozenia a kvalitatívne nový prí−
stup k ochrane ivota a zdravia obèanov je hlavným dôvo−
dom súèasnej modernizácie technického vybavenia systé−
mu, ktorý hlásna sluba pouíva.
Systém s dominantnou linkovou prenosovou technikou a
rotaènými elektrickými poplachovými sirénami, sa postup−
ne mení na integrovaný bezdrôtovo ovládaný varovný sys−
tém, riadený výkonnou výpoètovou technikou. Na celom
území SR je varovanie a vyrozumenie zabezpeèené teri−
toriálnym systémom, a to prioritne na územiach s ve¾−
kou koncentráciou obyvate¾stva a na územiach potenciál−
ne ohrozených z vodohospodárskych diel. Tam, kde je
monos ohrozenia obyvate¾stva nebezpeènými látkami,
základný systém postupne dopåòajú autonómne systémy,
priamo ovládané z pracovísk ohrozujúcich prevádzok.

Mesaèník o ivote v Lamaèi, 8. roèník

I. Kovaèoviè, B.Veselá,
MÚ Lamaè

Píšem týchto pár riadkov, pretoe stále sa stretávam so sku−
toènosami, ktoré sú na neuverenie. Aspoò pre èloveka,
ktorý ije v dnešku a nie pár desaroèí dozadu.
Mám teraz na mysli obyvate¾ov Lamaèa bývajúcich na sídli−
sku a správu ich vlastníctva. Teda nielen uívate¾ov, ale
vlastníkov bytov, a teda vlastníkov domov. Z náhodných
rozhovorov sa však dozvedám, e ešte existujú domy, ktoré
si nedali urobi termostatizáciu. Tak na tých si dodávatelia
tepla doslova „zgustnú“, èo im dodajú, to im zaplatia, nik
nimi dodávané teplo nereguluje. e existujú domy, kde síce
termostatizáciu majú, ale meraèe tepla si nekúpili. Veï naèo
aj! Èo „barák“ spotrebuje – i keï vyregulovane, a teda
úspornejšie – to zaplatia. Ako? No pekne všetci rovnakým
dielom ako za socializmu. Èasto sa tam jednotlivci doadu−
jú spravodlivosti, ale proti väèšine si nepomôu.
Ešte kurióznejší prípad je, keï sa socialistického rovnostár−
stva doadujú niektorí vlastníci v dome, ktorý má vyregulo−
vané teplo aj meraèe v bytoch. Ale, èuduj sa svete, ako to,
e jedni platia za teplo tak ve¾a a iní podstatne menej?
Zrušme meraèe, plame všetci rovnako, krièia tí prví. A èo
tak elektrinu, plyn, vodu, aj to všetci rovnako? No nie je to
na neuverenie?
Alebo ïalší prípad. Zástupca vlastníkov prekraèuje svoju
právomoc, schva¾uje práce na dome a podpisuje faktúry na
vysoké sumy bez vedomia tých, ktorých zastupuje. Týmto
však apelujem najmä na samotných vlastníkov bytov. Preèo
sa nezaujímate o to, èo sa v dome deje? Preèo chodí zväèša
len málo ¾udí na domové schôdze? Preèo sa ¾udia nezaují−
majú napr. o to, e im správca zoberie z fondu opráv státi−
síce korún a zástupca vlastníkov to sám schváli a vlastníkom
to len dodatoène oznámi? Preèo sa tomu vlastníci bytov
nevzoprú? Kde je naplnená litera Zákona o bytoch, ktorý
jasne hovorí, èo kto môe a èo nie?
Teraz u nikto nepredpisuje iadnemu domu, akým spôso−
bom si má rieši správu svojho majetku, koho si vyberie za
správcu, ani to, koho si vyberie za svojho zástupcu. To všet−
ko je v rukách vlastníkov bytov. Rozhodujú sa presne tak,
ako sa rozhoduje majite¾ rodinného domu − èi si ho zateplí
alebo vymení strechu, èi si na to poièia alebo tak spraví za
hotové. A iste bude pritom h¾ada èo naj racionálnejšie rie−
šenie. eby to vlastníci bytov nedokázali? Len plaka nepo−
môe tam, kde sa iada rázne riešenie problémov.
Cecília Danišová

Nový rok nebol vdy na
Nový rok
Ako dobre, e u vieme presne, kedy je Nový rok. Na zaèiatku
nášho letopoètu, ktorý dnes píšeme ako A. D. – anno Domini –
roku Pána, mohol by zaèiatok roku aj v auguste. Ako to komu
vyhovovalo. Raz si cenili ako zaèiatok roku zobúdzajúcu sa
jarnú prírodu, iní si mysleli, e správnejšie je zaèa rok zberom
úrody, ïalší pod¾a zimného slnovratu a vyratúva by sme mohli
pod¾a miest na zemeguli do nekoneèna.
Ako sa však zaèali na tej zemeguli ,,skracova“ vzdialenosti, sta−
rodávni ekonómovia potrebovali pevný dátum pre podpisova−
nie svojich zmlúv. Lene ako, keï na kadom konci sveta mali
iný kalendár? Dodnes ijú Arabi, idia, Vietnamci, Japonci
v súkromí pod¾a svojho, rátajúceho viac tisícroèí ako si píšeme
dnes na celom svete.
Vznik jednotného kalendára urèili potreby kadodenného ivo−
ta. Pred pár storoèiami sa zaèal v Európe zjednocova èas
zaèiatku nového roku. S rozširovaním kresanstva sa od uvao−
vaného zaèiatku roku daného Zmàtvychvstaním Jeiša, presúval
Nový rok na december. Pohania oslavovali ako Nový rok u spo−
mínaný slnovrat, na èo sa malo zabudnú. V tom èase – v janu−
ári – sa volili rímski konzulovia. Tak to bolo, a kým rímsky cisár
Július Cézar roku 47 p. n. l., asi aby aj tým vošiel do histórie,
zaviedol juliánsky kalendár. A pápe Gregor zaèiatkom
14. storoèia ustálil Nový rok na 1. január. V talianskych štáti−
koch a vo Francúzsku, napriek blízkosti k pápeovi, sa udrala
oslava Nového roku na jar a do šestnásteho storoèia. Na
Slovensku, ako sa objavilo v záznamoch, sa oslavoval aj po
zavedení Gregoriánskeho kalendára 13 dní pred Matúšom –
lene nik nevie, kedy bolo vtedy Matúša – nezachoval sa hod−
noverný kalendár.
Pod¾a všetkého má dodnes Nový rok poriadne túlavé topánky.
Nebuïte preto prekvapení pri ceste do vzdialenej cudziny, ak
budú práve oslavova svoj Nový rok. Pridajte sa k nim, mono
o rok omladnete.
(seew)
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