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Býva medzi nami, pod lesom v Lamači. Dáma, 
ktorej meno je ženskej časti Bratislavy a nielen 
tohto mesta dobre známe. Učarila jej móda a 
módne návrhárstvo. JUDr. Lýdia Eckhardt.

Prečo ste si vybrali na bývanie Lamač a ako sa 
Vám tu býva? Lamač si vybral mňa! Je to neuveri-
teľné, ale ja som vôbec netúžila stavať dom a ešte 
menej som túžila bývať v Lamači. 
Ako študentka vysokej školy som 
sa náhodou ocitla v tejto lokalite a 
zdalo sa mi to na konci sveta. Nuž 
a k rodinnému domu som mala 
jednoznačné stanovisko – NIKDY! 
Vlastníctvo domu a bývanie v 
ňom pre mňa predstavovalo ne-
konečnú a nikdy nekončiacu prá-
cu. Ako dieťa som totiž vyrastala v 
takom jednom „úžasnom“ dome, 
kde keď sme skončili umývanie 
okien na dolnom poschodí, začali 
sme na hornom … Nuž a ako to 
v živote býva – NIKDY NEHOVOR 
NIKDY – keď sme dostali ponuku 
stavať v Lamači dom, s pokrče-
ným nosom som sa išla pozrieť a 
už som neodišla a ani neodídem. 
Je tu úžasné prostredie, nič kraj-
šie si neviem predstaviť! Len nech 
konečne postavia ten tunel, lebo 
ranné cestné zápchy sú jediné, čo ma ruší.

Ste majiteľkou jedného z najprestížnejších 
módnych salónov v Bratislave, ktorý oslavuje 
tento rok 15. výročie existencie. Teší Vás tento 
úspech? Ste spokojná s Vašou prácou? Určite ma 
teší, ale aj zaväzuje. Okolie, ktoré ma vníma cez me-
diálnu bublinu – ktorá je veľmi priaznivá, vníma len 
bezchybné úspechy bez starostí a stresov. Veľa krát 
som povedala, umývať riad sa prinútiť dá, ale tvoriť 
nie. Keď človek nemá vnútornú pohodu a „slnko“ v 
duši, je to veľmi ťažké. A preto možno vychádzajúc z 
tejto reality, som veľmi hrdá, že sa mi podarilo vytvo-
riť úžasný kolektív, ktorý takmer bez zmien funguje 
takmer 15 rokov a zákazníčky oceňujú hlavne príjem-

nú atmosféru v salóne.
Vyštudovali ste právo ale zakotvili ste v ob-

lasti módy. Pomáha Vám Vaše vzdelanie pri tom 
čo robíte? Každé vzdelanie, ktoré človek dosiahne, 
rozširuje jeho obzor. Právo je škola, ktorá dáva široký 
záber, či už v komunikácii, ale aj v orientácii v bež-
ných životných otázkach. V mojom prípade zvíťazila 

záľuba v „handričkách“. Ne-
viem, či mi mohla konkrétne 
pomôcť táto škola, ale určite 
viem, že realita konkrétne-
ho podnikania – budenia sa 
v noci, či mám na výplaty, či 
budeme mať prácu... – ma 
posunula za ďalšiu vysokú 
školu. Problém bol v tom, že 
ja som vyrastala v socializme, 
kde nás nemal kto naučiť, ako 
podnikať a čo to podnikanie 
vôbec je! Veď to by ste boli 
Triedny nepriateľ!

Koľko máte zamestnan-
cov? Od začiatku som sa sna-
žila vybudovať profesionálny 
salón – zvlášť strihačka, zvlášť 
krajčírky na ťažkú (saká, kabá-
ty) a ľahkú konfekciu (blúzky, 
sukne, šaty). A možno práve 
preto sa počet zamestnancov 

od začiatku fungovania salónu výrazne nezmenil. 
Spolu s výrobou malých sérií – línia LÝDIA ECKHARDT 
– Dione (ktorá sa realizuje v Považskej Bystrici), je nás 
spolu 15 pracovníkov. 

Máte stálu klientelu, alebo možno Vaše mo-
dely aj bežne kúpiť? Nepochybne za tých 15 rokov 
fungovania salónu sa vytvorila silná skupina stálych 
zákazníčok. Čo je naozaj veľmi príjemné, navzájom 
spolu komunikujú a stretávajú sa. To však nezna-
mená, že sme uzavretý salón, sme otvorený salón 
všetkým, ktorých oslovujú naše modely. Len systém 
predaja funguje trošku inak ako v bežnom obchode. 
Zákazníčky sa objednávajú na konkrétny termín a 
vždy sa im niekto...         (pokračovanie na strane 2.)

Lamač si ma vybral

Lamač má nadštandardnú 
dopravu?!
Starosta Lamača oslovil generálneho riaditeľa Do-
pravného podniku (DP) Bratislava a.s. Jána Zachara 
s požiadavkou o možnosť zlepšenia dopravy do MČ 
Lamač. Osobným listom boli generálnemu riadite-
ľovi priblížené požiadavky obyvateľov MČ Lamač, 
okrem iného to, že sa konečná liniek MHD sa na-
chádza v tesnej blízkosti domovej zástavby, kde po-
čas prestávok vodičov jednotlivých liniek dochádza 
ku kumulovaniu väčšieho počtu autobusov, a tie 
znepríjemňujú výfukovými plynmi život v okolitých 
domoch. Navrhovali sme možnosť premávky liniek 
č. 22 a 49 cez víkendy na zlepšenie spojenia oby-
vateľov s nemocničnými zariadeniami, aby sa od-
búralo prestupovanie na Patrónke. V neposlednom 
rade bolo pripomenuté, že naša MČ sa nachádza 
v blízkosti Bratislavského lesoparku, kde by bolo 
vhodnejšie, keby do tejto oblasti boli pridelené do-
pravné prostriedky na ekologický pohon.
A odpoveď? Generálny riaditeľ DP vo svojom liste 
uviedol, že naša MČ je zabezpečovaná troma lin-
kami t.j. 23, 30 a 63. Okrem toho občania môžu 
využívať aj linky č. 37, 38 a 92, pričom na linke č. 
38 boli v minulom období realizované požiadavky 
nadnesené na rokovaní MZ. Pri vyhodnotení súčas-
ného stavu dopravnej obsluhy našej MČ a využitia 
jednotlivých spojov možno konštatovať, že obsluž-
nosť Lamača je na dobrej až nadštandardnej úrov-
ni. V závere tohto listu nás pán GR ubezpečoval, že 
spolu so svojimi spolupracovníkmi chce zabezpečiť 
každej mestskej časti kvalitnú dopravu, ale nemôžu 
preferovať jednu mestskú časť na úkor druhej. Opä-
tovne poznamenal, že súčasná doprava v Lamači 
spĺňa kritériá, resp. aj čiastočne nad tými kritériami 
v porovnaní s ostatnými mestskými časťami.

prednosta MÚ, Mgr. Branislav Masár

Zvýšenie cien za prepožičanie hrobového 
miesta narazilo na odpor poslancov mestského 
zastupiteľstva. Za úhradu zvýšeného poplatku 
už naša mestská časť vybavuje pozostalým 
kompenzácie.

Mestskí poslanci „nestratili zdravý rozum“ a poh-
rebníckej službe Marianum „zmietli zo sto-
la” návrh na zvýšenie poplatkov za hrobové 
miesta. Marianum zvýšilo cenu v septembri 
minulého roka o 150 percent. Ročné prepo-
žičanie hrobu narástlo na 613 korún. Vďaka 
odporu mestských poslancov sa poplatok 
zníži na 312 korún ročne.

Od septembra uplynulo desať mesiacov, 
Marianum malo teda dostatok času a zvýše-
né poplatky od mnohých vybralo. V súčas-
nosti preto prebiehajú rokovania starostu 
Petra Šramka o kompenzácii. Suma, o ktorú 
bol poplatok navýšený by sa mohla započí-
tať do nájomného v nasledujúcom období. 

Rapídne zvýšenie cien v septembri minu-
lého roka vyvolalo lavínu kritiky u viacerých 
mestských častí. Najostrejšie vystupovali 
proti zdraženie práve poslanci lamačského zastupi-
teľstva. Návrh Marianumu odmietali medzi prvými. 
Odpor proti neopodstatnenému zdraženiu u nás ini-

cioval najmä poslanec Ľudovít Lučenič. 
Pár dní pred hlasovaním mestského zastupiteľ-

stva odoslala naša mestská časť poslancom bratislav-
ského zastupiteľstva otvorený list, aby nový cenový 
výmer Marianumu neschválili. Lamač bol dokonca 
v prípade schválenia zvýšeného poplatku podať na 

Marianum podnet Protimonopolnému úradu. Nové 
prevádzkovanie pohrebísk organizáciou Marianum je 
účinné od 1. augusta 2006.      - mca- 

Vyhrali sme: Poplatky za hroby znížia!Po bazéne zostala len diera
Na kúpalisku sa konečne rozbehli rekonštrukčné 
práce. Úpravu areálu a výstavbu nových prvkov 
realizuje firma Combin BS z Banskej Štiavnice, 
ktorá uspela vo verejnej súťaži. „ Firme už bolo 
odovzdané stavenisko,“ uviedol starosta Peter 
Šramko. Napriek spusteniu búracích prác začiat-

kom júla na mieste chýbala informačná tabuľa. Z 
bazéna zostala po zásahu staviteľa diera.
Tento rok preinvestuje Správa telovýchovy a re-
kreačných zariadení (STaRZ), ktorej kúpalisko 
patrí, 15 miliónov korún, v budúcom roku ešte 
16 miliónov. Návštevníkov by mal vynovený areál 
privítať budúcu sezónu. 
Pribudnúť majú bazény či reštaurácia. Renovácia 
kúpaliska sa naťahovala kvôli výhradám účast-
níkov stavebného konania v susedstve areálu, 
no najmä pre peniaze, ktoré poslanci hlavného 
mesta schválili len vlani, hoci tak sľúbili urobiť už 
pred tromi rokmi.      - mca-



R
iadkovú aj plošnú inzerciu do m

esačníka Lam
ačan podávajte prosím

 v našej zberni inzercie: firm
a FU

XO
, Lam

ač - R
ajtákova 58, tel: 02/ 64531371, 0905 553699, e-m

ail: lam
acan@

fuxo.sk, všetky inform
ácie nájdete na w

w
w.lam

acan.sk

Deti, ktoré končia majú na Malokarpatskom ná-
mestí (vo výklade kvetinárstva) svoje tablo a z ich 
očiek vyžaruje spokojnosť. 
A nie len deti boli spokoj-
né a šťastné celé tri roky 
v škôlke, ale aj ich rodičia. 
Deti povyrástli, vo svojej 
materskej škole sa cítili 
dobre. Pani učiteľky ne-
šetrili osobnou aktivitou a 
pripravili pre deti veľa akcií. 
Veľmi vydarené boli napr.: 
kurz korčuľovania, deti sa 
naučili od samostatného 
postavenia sa na korčule 
až po rôzne spôsoby korčuľovania, ale aj plavecký vý-
cvik, či tanečný krúžok, ktorý ich pripravil na vystú-

penia na besiedkach. Takúto besiedku, na ktorej sa 
predstavili všetky deti pripravili aj na záver školského 

roka. Bola veľmi pôsobivá 
(napr.: koncert flautis-
tov, tanečné vystúpenie, 
recitácie,...) a ukázalo to 
množstvo práce učiteliek, 
ktorá je za tým. Ku poďa-
kovaniu sa vrelo pripojili 
všetci rodičia.

Teda ešte raz - veľké 
poďakovanie učiteľkám a 
ostatným pracovníčkam 
materskej škôlky v Lamači 
za ich prácu a starostlivosť, 

za výchovu detí - Lamačanov.
Ing. Marián Jurák
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stránkové hodiny na MÚ
www.lamac.sk starosta@lamac.sk
pondelok 10.00–12.00 h 13.00–17.00 h
utorok nestránkový deò
streda 07.30–12.00 h 13.00–16.30 h
štvrtok 08.00–11.00 h
piatok nestránkový deò

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

tel.: 02/ 6453 6611, 6453 6612, 6453 6613, 6478 0065

Koniec školského roka aj v škôlke

Miestna Knižnica
sídli v budove Základnej školy,
Malokarpatské námestie č. 1,

tel.: 02/ 64 789 737
e-mail: kniznica _lamac@stonline.sk

Otváracia doba

Pondelok 13,00 hod. 19,30 hod.

Utorok 9,00 hod. 19,30 hod.

Streda 13,00 hod. 19,30 hod.

Štvrtok 9,00 hod. 19,30 hod.

Piatok 13,00 hod. 19,30 hod.

(„Lamač si ma vybral” pokračovanie)  ... 
venuje - pokiaľ sa jedná a o líniu LÝDIA 
ECKHARDT - Exklusive, tak ja osobne.

Kde beriete inšpiráciu pre nové 
modely? Inšpirácia je naozaj všade oko-
lo. V prvom rade pozitívna energia, kto-
rú donesú spokojné zákazníčky, príroda, 
bežné životné situácie, ale aj návšteva 
divadla, či historický film, ako aj nevy-
darený model, ktorý vás prinúti niečo 
naozaj originálne vymyslieť. To všetko 
však nie je odtrhnuté od reality trendov, 
ktoré prichádzajú z Talianska či Francúz-
ska. Napriek všetkému, hlavným mojím 
trendom sú potreby a túžby mojich zá-
kazničiek.

Váš krásny model korunoval malú 
prehliadku večerných šiat na súťaži MISS SR. 
Máte s inými módnymi salónmi aj nejaký kontakt, 
alebo vládne v tomto smere tvrdá konkurencia? 
Tvrdá konkurencia neznamená nekomunikáciu. Je tu 
predsa silná konkurencia spevákov, hercov, moderá-
torov, ktorí medzi sebou úžasne komunikujú. Ak tu 
je nejaký malý problém, myslím si, že vyplýva skôr z 

toho, že skupina návrhárov 
sa práve rodí, tvorí, zvidi-
teľňuje sa a možno akcie 
typu, ktorú ste spomínali, 
dávajú možnosť osobného 
kontaktu.

Máte stále dosť zá-
kaziek a všetky stíhate? 
Otázka množstva práce vždy 
závisí od spokojnosti zákaz-
níčok. Nepochybne kladnú 
rolu zohrávajú médiá, ktoré 
nasmerujú nové zákazníčky. 
Ale povedzte mi, vráti sa 
zákazník, ktorý nie je spo-
kojný? Stále som pestovala 
filozofiu, že nie je dôležité 

model predať, dôležitejšie je, aby sa zákazník vrátil. 
Vychádzajúc z toho, máme naozaj veľa práce, lebo 
okrem línie LÝDIA ECKHARDT - Exklusive pripravuje-
me líniu LE – Dione – malé série, ako ja 2 krát do roka 
veľké módne prehliadky, ktoré sa prezentujú nie len 
v slovenských mestách, ale aj v zahraničí.

Cecília Danišová

Do chátrajúceho Obchodného domu (OD) La-
mač sa možno vráti život. V tejto lokalite by viacerí 
investori chceli začať s 
výstavbou. Súčasný ma-
jiteľ objektu OD Lamač, 
eseročka BVA Invest má 
s vlastníkmi susediacich 
pozemkov v pláne vybu-
dovať na tomto území 
byty a objekty občianskej 
vybavenosti. Konkrétnej-
šiu podobu vypracovali 
investori v urbanistickej 
štúdii, ktorá je v štádiu 
návrhu. Podľa nej by Obchodný dom Lamačanom 
mohol slúžiť tak ako kedysi - na nákupy. Návrh pred-
pokladá s využitím OD Lamač v podobe kongresové-
ho a obchodného centra. Využitie budovy by ale in-
vestor mohol ešte zmeniť. A to aj po schválení štúdie 
našimi poslancami. S prestavbou na bytový panelák, 
ale návrh nepočíta. 

OD Lamač je dvojpodlažnou budovou. Pripravo-
vaný projekt ráta so zvýšením o jedno poschodie. V 
okolí tejto budovy by malo, na ploche 8,11 hektára 
vyrásť 352 bytov a objektov občianskej vybavenosti. 
Najvyššie domy v tejto lokalite majú mať 13 poscho-
dí. Realizácia návrhu však závisí od stanovísk dotknu-

tých inštitúcií a lamačského zastupiteľstva.
Stavba je dedičstvom bývalého režimu, niekoľ-

ko rokov pustne a kazí 
vzhľad našej mestskej 
časti. 

Interiér sa v nej 
takmer nezmenil. Úpravy 
sa dotkli len bývalých po-
travín a reštaurácie Ago-
ra. Z týchto priestorov sú 
dnes kancelárie. Zvyšné, 
bývalé obchodné pre-
vádzky vyzerajú ako pred 
rokmi, sú len vyprázd-

nené. O Obchodný dom Lamač v minulosti prejavili 
záujem obchodná sieť Billa, či Hornbach. Od kúpy z 
ekonomických dôvodov neskôr odskočili. 

Zástupcovia BVA Invest sa k svojim investičným 
zámerom vyjadriť odmietli.       -mca-
Kto je BVA Invest s.r.o.?

V tejto eseročke sa vystriedalo už sedem spoloč-
níkov. Vznikla v roku 1996, v súčasnosti v nej má ma-
jetkovú účasť akciová spoločnosť Priemyselný park 
Kopčany. Tá vznikla rozdelením podniku Stavomon-
táže Bratislava a.s. Do BVA Investu spoločnosť vstú-
pila v roku 2004. Jej konateľmi sú Mária Maderová a 
Matúš Porubec.

Otvoria v OD Lamač nákupné centrum?

DV Lamači sa zvýši starostlivosť o pieskoviská, 
zároveň sa však zníži ich počet.

Na zostávajúcich pieskoviskách pribudne nové 
oplotenie, ktoré má zabrániť ich znečisťovaniu. Zru-
šené ohrady s pieskom nahradí zatrávnená plocha. 

O tom, ktoré ohrady z pieskom padnú za obeť mu-
sia ešte rozhodnúť poslanci, ktorí požiadali Miestny 
úrad o zmapovanie nevyužívaných pieskových plôch. 
Novinka čaká aj detské ihriská. Pribudne na nich 
prevádzkový poriadok.  - mca-

Zrušia pieskoviská

V Lamači vyhralo SDKÚ-DS
Výsledky hlasovania v parlamentných
voľbách 17. júna 2006

Počet odovzdaných hlasov: 2412    -ŠÚSR-

SDKÚ-DS 37,05 %
Smer-SD 18,98 %
KDH 11,31 %
SNS 9,08 %
SF 7,10 %
ĽS-HZDS 7,05 %
SMK 3,45 %
KSS 2,24 %
ANO 0,88 %
OKS 0,61 %

Prosperita 0,51 %
HZD  0,41 %
Nádej 0,39 %
Slnko  0,23 %
Misia 21 0,19 %
SDĽ  0,14 %
SĽS 0,14 %
ZRS 0,14 %
AS 0,11 %
ĽB 0,11 %
SOS 0,03 %

Jubilanti v mesiaci júl
94 rokov: Hergot Joachim; 
85 rokov: Dózsová Margita, 
Šurányiová Amália, 
Ljuckanová Jana, Karnet 
Alexander, Šmelcerová Etela; 
75 rokov: Rosina Albín, 
Kovačičová Mária, Šatek 
Štefan, Urban Štefan
Jubilanti v mesiaci august

100 rokov: Trinks Štefan; 
95 rokov: Gáliková Irena, 

Budinská Paulína; 94 rokov: 
Jamrichová Mária; 92 rokov: 

Hedera Ján; 80 rokov: 
Gálová Jana, Hanová Anna; 

75 rokov: Šumichrastová 
Mária, Horváthová Helena, 
Božiková Júlia, Grejtáková 

Mária, Nittmannová Ľudmila
Srdeène blahoželáme!

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

POĎAKOVANIE!
Miestny úrad Lamač, oddelenie 

ŽP chce poďakovať pani Marte Selča-
novej, Studenohorská č. 36, za záujem 
a aktívne práce vykonávané v oblasti 
životného prostredia v MČ Lamač a za 
príjemnú spoluprácu s MÚ.

Sme radi a teší nás, že existujú aj 
takíto ľudia, ktorí dbajú a starajú sa o 
svoje životné prostredie!
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Miestne zastupiteľstvo:
• konštatuje, že prednosta MÚ nesplnil uznesenie 
č. 43/IV/2006 zo 16.5.2006 v bode B1: „zabezpečiť 
predloženie komplexnej informácie o príprave 
rekonštrukcie lamačského kúpaliska od vzniku 
havarijného stavu do súčasnosti“; • žiada starostu 
vyvodiť osobnú zodpovednosť a informovať o tomto 
MZ; • s pripomienkami berie na vedomie, kontrolu 
plnenia uznesení, priloženú správu, návrh plánu 
kontrolnej činnosti MK na II. polrok 2006; • ukladá 
prednostovi MÚ zabezpečiť plnenie úloh navrhnutých 
v opatreniach ku kontrolnej správe v bodoch 1 – 6, 
vrátane zavedenia evidencie hovorov a stanovenia 
mesačného limitu tel. linky v kine; • miestnemu 
kontrolórovi ukladá realizovať plán kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2006; • s pripomienkami berie 
na vedomie predloženú situačnú správu mestskej 
polície za mesiac máj 2006; • berie na vedomie 
predložený projekt kamerového systému hl. mesta SR 
BA s rozšírením na MČ BA-Lamač; • schvaľuje prevod 
štátnej dotácie vo výške 200 000 Sk a príspevku 
MČ vo výške 100 000 Sk na hl.mesto SR za účelom 
realizácie I. etapy kamerového monitorovacieho 
systému a súvisiace úpravy rozpočtu MČ na rok 2006; 
• žiada starostu rokovať s primátorom hl. m. SR BA 
a predsedom BA VÚC o zabezpečení kamerového 
monitorovacieho systému pre MČ Lamač a podať o 
rokovaniach informáciu na nasledujúcom zasadnutí 
MZ; • ukladá vedúcej ekonomického oddelenia MÚ 
rozpočtovať v návrhu rozpočtu na rok 2007 sumu cca 
600 tis. Sk na rozvoj kamerového monitorovacieho 
systému; • s pripomienkami schvaľuje: 1) 
využitie budovy kotolne K-24 v súlade so zámerom 
predloženým RNDr. Petrom Gabčom s manželkou, s 
pripomienkami; 2) výdavky mestskej časti v hodnote 
75 000 Sk na spracovanie žiadosti o finančnú 
podporu na realizáciu projektu z nórskych finančných 
mechanizmov; 3) súvisiace úpravy rozpočtu; • ukladá 
prednostovi spolupracovať s f. Pega Plus na realizácii 
projektu v zmysle predloženého harmonogramu; • 
s pripomienkami schvaľuje pridelenie dotácie na 
rok 2006 pre: 1) Spolok slov. amatérov vysielačov 
vo výške 2 000 Sk; 2) RK cirkev - farnosť BA Lamač 
vo výške do 30 000 Sk (500 na dieťa); 3) Liga proti 
rakovine SR klub Venuša vo výške 2 000 Sk; 4) ILCO 
klub stomikov BA vo výške 3 000 Sk; • schvaľuje 
odpustenie pohľadávky z prenájmu nebytových 
priestorov v zmysle žiadosti p. I. Takácsa; • schvaľuje 
zámer predložený f. TERRAZZO, s.r.o vo veci prenájmu 
časti pozemku parc. č. 1826/8 v k.ú. Lamač, s tým, že 
po prerokovaní konkrétnych podmienok zml. vzťahu 
bude návrh zmluvy o nájme pozemku predložený na 
schválenie MZ; • neschvaľuje predaj pozemku parc.
č. 568/2 o výmere 56 m2 v k.ú. Lamač; • schvaľuje 
predložený návrh na udelenie výnimky z uplatňovania 
inflačného koeficientu v nájomnej zmluve o nájme 
nebytových priestorov na prevádzku kľúčovej 
služby v kine Lamač uzavretej medzi MČ BA-Lamač 
a p. Kalmárom; • schvaľuje zníženie nájomného za 
prenájom pozemku parc. č. 3409/2 o výmere 110 m2 v 
k.ú. Lamač na predzáhradku pre nájomcu Ing. Antona 

Bittnera; • s pripomenkami schvaľuje predložený 
návrh VZN MČ BA-Lamač č. 1/2006 o prevádzkovom 
poriadku rekreačných areálov v MČ BA-Lamač; • 
s pripomienkami schvaľuje predložený návrh na 
vyradenie prebytočného majetku MČ BA-Lamač; • 
schvaľuje predložený návrh programu a priebehu 
osláv 140. výročia poslednej bitky pri Lamači Prusko-
Rakúskej vojny v roku 1866; • berie na vedomie 
správu o plnení plánu investičných akcií na rok 2006; 
• schvaľuje zmenu plánu investičných akcií na rok 
2006 nasledovne: 1) doplnenie plánu investičných 
akcií o akciu „Realizácia I. etapy kamerového 
monitorovacieho systému v MČ BA-Lamač v 
spolupráci s hl. m. SR BA v sume 300 tisíc (200 tisíc 
Sk zo štátnej dotácie a 100 tisíc Sk z rozpočtu MČ 
BA); 2) vypustenie akcie „Vybudovanie kanalizácie 
na ul. Kunerádska, Povoznícka spolufinancovaním 
MČ Lamač v sume 1 mil. Sk“ z plánu investičných 
akcií na rok 2006 z dôvodu, že vlastníci dotknutých 
pozemkov zatiaľ neudelili súhlas k realizácii akcie a 
nedostatku fin. prostriedkov na spolufinancovanie 
akcie v tomto roku; 3) navýšenie fin. prostriedkov 
na akciu Rekonštrukcia Zhorínskej ul. o 1 mil. Sk; 4) 
návrh na ďalšiu etapu modernizácie detských zón 
v zmysle predloženého materiálu v areáli Oáza, na 
Malokarpatskom nám. a na školskom dvore, súvisiace 
úpravy rozpočtu MČ Lamač na rok 2006; • ukladá 
prednostovi zabezpečiť realizáciu prác podľa bodu 4 
do 31.8.2006 a predložiť informáciu o ich splnení na 
septembrové MZ; • schvaľuje návrh realizácie plánu 
generálnej údržby komunikácií na rok 2006; • vyzýva 
primátora a poslancov MZ hl. mesta SR na okamžité 
riešenie údržby a opráv chodníkov a ciest v správe hl. 
mesta SR v MČ BA-Lamač; • žiada: 1) starostu tlmočiť 
túto výzvu primátorovi a členom MR hl. mesta SR; 2) 
poslankyňu MZ hl. m. SR BA za MČ BA-Lamač pani 
Mgr. Oľgu Keltošovú tlmočiť výzvu poslancom MZ hl. 
m. SR BA; 3) starostu rokovať s primátorom hl. m. 
SR BA o riešení havarijného stavu ciest a chodníkov 
v správe hl. mesta, vrátane zabezpečenia obnovy 
chodníkov na Vrančovičovej v zmysle schváleného 
plánu investičných akcií; • schvaľuje predložený 
návrh postupu obnovy a údržby detských ihrísk a 
pieskovísk; • schvaľuje vyhlásenie ochranného pásma 
národnej kultúrnej pamiatky rímsko-katolíckej kaplnky 
sv. Rozálie; • schvaľuje, �e pri plánovaní výstavby v 
uvedenej lokalite je nevyhnutné re�pektovať územný 
plán, aby prípadnou stavebnou činnosťou nedo�lo k 
jeho poru�eniu; • schvaľuje predložený záverečný účet 
MČ BA-Lamač za rok 2005 v členení: celkové príjmy 
51.997.772,74 Sk / výdavky MČ 57.371.108,21 Sk / 
hospodársky výsledok MČ 5.373.335,47 Sk / z toho: 
bežné príjmy MČ 39.851.768,74 Sk / bežné výdavky 
MČ 37.892.920,72 Sk / bilancia bežného rozpočtu MČ 
/ prebytok 1.958.848,02 Sk; • schvaľuje záverečný 
účet peňažných fondov za rok 2005: 21.848.512,82 
Sk; • schvaľuje predložený návrh na úpravy rozpočtu 
MČ BA-Lamač na rok 2006 v členení: - bežné výdavky 
(zvýšenie o 606 tis.): 40.161.000 Sk / - kapitálové 
výdavky (zvýšenie o 100 tis.): 21.428.000 Sk

Uznesenia zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva
MČ BA–Lamač v dňoch 27. a 30. júna 2006

Bude nás sledovať kamera
O zvýšenie bezpečnosti v našej mestskej časti by 
sa mal do konca roka postarať kamerový systém. 
Na začiatku sa počíta s inštaláciou jednej kamery, 
ktorá bude umiestnená na Malokarpatskom ná-
mestí. Neskôr by sa malo monitorovanie rozšíriť na 
ďalšie miesta. „Kamerový systém bude rozšíriteľný 
a kompatibilný so systémom hlavného mesta“, tvrdí 
prednosta MÚ Lamač Branislav Masár. Kamery by 
sa mali rozmiestňovať podľa najväčšieho výskytu 
kriminality v Lamači. 
Na zavedenie systému dostaneme od štátu 200 ti-
sícovú dotáciu, mestskú časť Lamač zaplatí z obec-
nej kasy 100 tisíc korún. Kamerový systém po jeho 
spustení prevedie mestská časť Lamač do vlastníc-
tva magistrátu hlavného mesta, ktorý sa bude na 
vlastné náklady starať o jeho prevádzku.     - mca-

Prepadli lamačskú VÚB
K lúpežnému prepadnutiu pobočky banky VÚB na 
Heyrovského ulici v bratislavskom Lamači došlo v 
piatok (23. júna) pred 16.00 h. Ozbrojený páchateľ 
vošiel do banky, kde pod hrozbou použitia zbrane 
pýtal peniaze so slovami: „Toto je prepad, daj všet-
ky peniaze“.
Pracovníčka banky mu z obavy o svoj život vydala 
približne 300 tisíc Sk. Neznámy páchateľ mal cez 

plece prevesenú čiernu tašku. Do nej si peniaze vlo-
žil a ušiel na neznáme miesto. „V pobočke banky 
boli počas prepadu prítomní dvaja klienti a zamest-
nanci pobočky. Nikto neutrpel žiadne zranenia,“ 
uviedla Tatiana Kurucová z krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Bratislave.
Páchateľ bol štíhlej postavy, vysoký asi 170 - 180 
cm, oblečené mal tmavé rifle, tmavú bundu, na hla-
ve kuklu tmavej farby, na očiach slnečné okuliare a 
na rukách chirurgické rukavice.             (Zdroj: Sme)

Videopožičovňa METEOR
Heyrovského 16, tel. 02/6478 9017

Rozpredáva DVD
a VHS kazety za symbolické ceny

Volajte okrskára!
0902 921 190

V prípade znečisťovania verejných priestranstiev a 
poru�ovania verejného poriadku neváhajte, volajte 
okrskára mestskej polície p. Gútu

Rozvrátenú rodinu má v Lamači okolo 15 percent 
detí v predškolskom veku. Vyplýva to zo štatistík 
učiteliek v našej materskej škole. Na každú triedu 
pripadajú tri až štyri deti, ktorých rodičia nežijú spo-
lu, alebo sú rozvedení. Podľa učiteliek sa situácia v 
porovnaní s minulosťou zlepšila. Pred pár rokmi mali 
ročníky, v ktorých malo neúplnú rodinu rekordných 
viac ako 90 percent škôlkárov, ktorí sú dnes žiakmi 
na základných školách. Na žiadosť učiteliek Lamačan 
konkrétne ročníky nezverejňuje. 

Problémy v rodinnom prostredí spozorujú učite-
lia v �kôlke bez väč�ích ťa�kostí. „Deti sú utiahnuté, 
nedokážu sa poriadne sústrediť, väčšinou sú zamys-
lení, nevedia sa vyrovnať s rozpadnutým vzťahom 
svojich rodičov,“ hovorí Mária Pikulíková učiteľka MŠ 
a poslankyňa MČ Lamač. 

Dôvody rozpadu manželstva, s ktorými sa uči-

telia v škôlkach stretli, sú najmä alkohol, nevera, 
nezamestnanosť či finančné ťažkosti. „Mali sme prí-
pad, kde matka opustila dve deti a manžela a ušla 
za iným,“ spomína učiteľka, ktorá si neželá zverejniť 
svoje meno. Následky na deťoch, ktoré so sebou pri-
náša napätie v rodine, partneri takmer nikdy neberú 
príliš vážne. Učiteľky si pamätajú na chlapčeka, ktorý 
prežil rozpad vzťahu priamo na Vianoce. „Celý deň 
nepovedal slovo, keď sme sa ho pýtali čo sa stalo, 
odpovedal niekoľkokrát, že nemal pekné Vianoce, 
pretože mama zbalila ockovi kufre a vyhodila ho z 
domu“. No niektoré deti to nemajú ľahké, hoci žijú v 
usporiadaných pomeroch. V návale pracovných ťaž-
kostí sa v materskej škole učiteľky stretávajú často s 
tým, že rodičia deti do škôlky doslova „hodia“ a ďalej 
sa o ne nezaujímajú.      - mca - 

Z neúplnej rodiny je okolo 15 percent detí

Postavy a príbehy zo
Starého Zákona
Stvorenie, Adam a Eva, Potopa, Noe, Abrahám, 
Izák, Jakub, Jozef a iní. 
Postavy a veľké udalos-
ti Starého zákona boli 
námetom diel nedávno 
otvorenej výstavy v cen-
tre Bratislavy. Vychádza 
zo 75 tém. Je doložená 
dielami slovenského a 
európskeho umenia od 
stredoveku po koniec 
20. storočia. Diela sú 
vystavené v Esterházyho 
paláci na Námestí Ľudovíta Štúra 4. Výstava potrvá 
do 20 augusta 2006.                Peter Šoula 
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Lamačskí hasiči
Ochrannú ruku nad 

Lamačom držali kedysi 
hasiči, ktorí boli neod-
mysliteľnou súčasťou 
našej mestskej časti. 
Prácou v dobrovoľ-
nom hasičskom zbore 
by sa ale neuživili, pre-
to službe obetovali svoj 
čas popri zamestnaní. Ich 
hlavnou úlohou bolo hasiť 
požiar, museli čo najrýchlejšie 
ovládať protipožiarnu techniku, zúčast-
ňovali sa však aj na verejných akciách La-
mača. Bola to účasť na procesiách, stráž 
pri božom hrobe na Veľkú Noc, privítanie 
významných hostí Lamača, účasť na poh-
reboch členov dobrovoľného hasičského 
zboru (DHS) a významných občanov La-
mača .

Snímka pochádza z mája 1927. Stoja 
na nej  naši hasiči v plnej výstroji. Patrila 
k nej blúza, konopné biele nohavice, pril-
ba, opasok s červenými  a čiernymi pásmi, 
sekerka a bagance.

V tých časoch tvorila požiarnu tech-
niku malá ručná striekačka, ktorú obslu-
hovali dvaja až štyria hasiči. K požiaru ju 
ťahali dva kone. K striekačke patrili ešte 
rebríky a fajerháky.  

Lamačskí hasiči sa zúčastnili slávnost-
nej prehliadky v Bratislave.  

V hornej časti hlavnej ulice Lamača 

(Vrančovičova) sa nachádza budo-
va ,,strikárne“ (hasičská zbrojni-

ca) spolu s lamačskou poštou. 
Oba objekty sú v súčasnosti 
v schátranom stave.

Na čelnej strane budovy sú dvoje 
vráta, vedú do priestoru, kde bola ulože-
ná hasičská technika (striekačky, rebríky, 
fajerháky, hadice a pod.) V zasklenom  
výklenku medzi vrátami je socha sväté-
ho Floriána – patróna hasičov. Na bočnej 
strane budovy sú dvere, ktoré vedú do 
miestnosti kde sa schádzali hasiči. V tejto 
miestnosti boli na regáloch uložené pril-
by, sekerky a neskôr masky.

,,Strikáreň“ mala aj vežu. Tá slúžila na 
pozorovanie, kde sa požiar nachádza a 
tiež sušenie mokrých hadíc. Neskôr bola 
na vežu osadená siréna.

V čase dozrievania obilia sa v tejto 
budove hlásili dvojice protipožiarnych 
hliadok z občanov Lamača. V noci mali 
za úlohu sledovať chotár a informovať 
o požiari. Jedna hliadka mala stanovis-
ko na Háji a druhá vo Vŕškoch (nad ka-
meňolomom), alebo na plantrke. Vznik 
požiaru mohol nastať napríklad z iskier 
parných rušňov, pohybujúcich sa na 
železničnej trati prechádzajúcej lamač-
ským chotárom.
Hasičská striekačka

V tomto roku 18. augusta si pripo-
menieme 60. výročie posviacky moto-
rovej striekačky DHZ. Až od druhej sve-
tovej vojny v roku 1946 bola striekačka 
motorová.

Motorová striekačka bola vyhotove-
ná zrekonštruovaním nákladného auta 
značky Štajer. Úžitková plocha auta bola 
prerobená na sedadlá pre samotných 
hasičov, tiež na uloženie požiarnych reb-
ríkov, fajerhákov, hadíc a pod.. Za autom 

v prívese bol ťahaný agregát na čerpanie 
a striekanie vody.

A ako posviacka striekačky vyzerala? 

Bola nedeľa. V kostole sv. Margity 
sa slúžila slávnostná svätá omša. Po nej 
nasledoval  sprievod pred budovu ,,stri-
kárne“, kde bol zhotovený polný oltár 
(pred sochou sv. Floriána) a tribúna. Pred 
pozvanými hosťami motorovú striekačku 
posvätil farár Julián Benedikovič.  

Na tribúne sa k prítomným členom 

dobrovoľného hasičského zboru priho-
voril v prejave člen výboru OHJ č. 40 Slo-
venskej republiky v roku 1939 a predseda 
DHZ Metod Fratrič.

Pred šesťdesiatimi rokmi u nás posvätili motorovú striekačku
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V parádnych hasičských uniformách 
– tmavomodrých so ,,zlatými gombíkmi“ 
v čakách a brigadírkach boli nastúpení 
členovia hasičského zboru k udeleniu vy-
znamenania.

Pri príležitosti posviacky motorovej 
striekačky bol 5. októbra 1948 vyhotove-
ný pamätný obraz – tablo dobrovoľného 
hasičského zboru.

V hornej časti tabla je fotografia 
Karola Lučeniča, predsedu akčného vý-
boru národného frontu  a fotografia Ju-
raja Kovačiča čestného predsedu DHZ, 
ktorý sa pričinil aby DHZ v Lamači mal 
motorovú striekačku. Členmi a funkcio-
nármi DHZ boli: 

Fratrič Metod nar. 1886 – predseda
Mikletič František 1903 – veliteľ

Fratrič Matej 1901 – ref. kultúry a osvety
Fratrič Matej 1911 – ref. odbor školenia

Haraslín Ján – jednateľ
Fratrič Ján – pokladník

Kovačič Ernest – veliteľ čaty

Hergott Ján 1894 – práporčík
Fratrič Július 1903 – hospodár

Hlubík Rafael – čatár – člen výboru
Mikletič Imrich – čatár

Fratrič Alexander 1919 – strojník
Haraslín Lenhart – desiatnik

Lučenič Viliam – desiatnik
Vidošovič Vojtech – desiatnik

Rajták Gregor – slobodník

Fribert Benjamín 1920 matrikár
Brutenič Gašpar

Bruner Ján
Brutenič Anton
Milošovič Ján

Čermák Ľudevít
Kompaník Ľudevít

Kompaník Štefan 1912 – člen výboru
Fratrič Štefan 1908 revízor

Milošovič Cyril
Fríbert Matej

Kompaník Július
Rajták Ondrej
Imrich Milan

Tomášek Milan 1931 – referent
dorastu (jediný žijúci)

Mimo členov DHZ na tomto zozna-
me, vyrastali hasiči mladí, schopní, ktorí 

kráčali po stopách tých starších a úspeš-
ne vnikali do tajov novšej – modernej ha-
sičskej techniky.

Lamačskí hasiči cvičili v pôvodných  
vojenských uniformách (prefarbené na 
modro) a vojenských prilbách (prestrie-
kaných na čierno)

Kovačič Štefan
Janata Milan

Vavrovič Lukáš
Bučič Ján

Ovádek František
Vachálek Štefan

Konečný Ján
Géc Alojz

Krajačič Ján
Čermák Šandor
Milošovič Ján

Brutenič Ivan a iní.

Všetci hasiči starší či mladší sa zúčast-
ňovali súťaží dobrovoľných hasičských 
zborov, hlavne pri hodových slávnostiach. 
Medzi sebou súťažila Dúbravka, Záhorská 
Bystrica, Vysoká pri Morave, DHZ Bratisla-
vy a Lamača. Po vyhodnotení súťaže bola 
hasičská hodová zábava v šenku u Have-
ra. Na zábavu boli pozvaní čestní hostia. 
Keď sa pozvaný hosť nemohol zábavy 
zúčastniť, pokladal si za povinnosť poslať 
aspoň vstupné. Do tanca a vôbec pri sláv-
nostných príležitostiach hrala Lamačská 
dychová kapela.

V roku 1959 bola z dorastu dobrovoľ-
ného hasičského zboru založená dychová 

kapela pod vedením Tomáša Požgaja.

V mene Lamačanov sa chcem poďa-
kovať všetkým členom dobrovoľného 
hasičského zboru  za ich ochotu, že naše 
materiálne hodnoty  pred ohňom chráni-
li, svoju silu, zdravie, prípadne obetovali 
svoj život. Zato im patrí vďaka a uznanie, 
nech je im odmenou, že tí ktorí ich pozna-
li si na nich často a milo spomínajú. 

Rudolf Brutenič
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infolinka: 02/16 123, Pečnianska 1/A, (oproti Inchebe), Bratislava
www.matporiadneokno.sk

Akcia platí do konca júla!

platená inzercia
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Kam s bioodpadom?
Na Malokarpatskom námestí pri budove

Agro Bio Hubice

Je pristavený kontajner na Bioodpad 
(konáre, lístie, tráva)

Posedenie sa začalo už skoro popoludní. Deň 
bol horúci ako sa na toto leto patrí. Jedáleň sa, ako 
zvyčajne, premenila na spoločenskú miestnosť aj s 
patričnou výzdobou girlandami. Muzika z cédečiek 
vyhrávala na počúvanie. To, kým sa ľudia poschádza-
li. Potom sa začal program. Uvádzal ho pán Tóth, s 
úsmevom a šarmom, zaznela i poézia. S novým reper-
toárom vystúpil spevácky krúžok, počuli sme i sólistov 
a ako novinku ponúkli – piesne na želanie. Množstvo, 
za niekoľko rokov naštudovaných melódií, tak výbor-
ne využili a vyzývali ostatných obyvateľov Domova 
– penziónu dôchodcov Na barine, aby spievali spolu 
s nimi. To rozprúdilo dobrú náladu. Na juniálese sa 
zúčastnili všetci pracovníci D-PD vedení jeho riaditeľ-
kou PaedDr. Nadeždou Malou. Cez francúzske okná 
bolo vidieť, ako v záhrade pracovníci D-PD chystajú 
na murovanom ohnisku pahrebu. Klobásky čakali na 
opekanie. Keď tu zrazu sa zatiahla obloha a prudký 
lejak uhlíky zahasil. Vzápätí vykuklo zasa pálivé slnko. 
Maškrtu však už museli upiecť na panviciach v kuchy-
ni. Nič to. Opäť zaznela tlmená muzika, aby sa ľudia 
mohli pri stoloch do sýta vyrozprávať, zjesť klobásky, 
koláčiky i vypiť čaj s ,,rumom“ – voňavou trsťou.  Na 
voľnú plochu prišli prví tanečníci. Skúsili polku, tango, 
valčík i rýchlejšie rytmy. Kto netancoval, pod stolom 
aspoň podupkával. Ak šlo o známu tanečnú či ľudovú 
pieseň, k reprodukovanej hudbe sa pridávali spevom i 
sediaci. Slnku všetci odpustili, že sa skrylo na chvíľu za 
daždivé mraky a pokazilo opekačku. Zábava bola ako 
má byť na správnom juniálese.     Anica Seewaldová

Juniáles v domove
dôchodcov

ZELENÉ MESTO
Zapojme sa a podporme našu Mestskú časť

v projekte Zelené mesto a vráťme zeleň do mesta!
Hlasujme a dajme svoj hlas projektu:

„Oddychová zóna pri Rozálke“
Revitalizácia Rozálskeho námestia

po rekonštrukcii komunikácie
Hlasovať môžete prostredníctvom:

hlasovacieho formulára, ktorý nájdete
v Bratislavských novinách, alebo na

www.zelenemesto.sk a tento zašlete poštou
alebo faxom interaktívneho formulára, ktorý
nájdete od 27. júna 2006, www.bratislava.sk,

(www.zelenemesto.sk)
termín hlasovania: od 27. júna do 31. júla 2006.

Za Váš hlas Vám vopred ďakujeme!

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA

ROZÁLSKE HODY v LAMAČI
1. - 3. septembra 2006

Piatok 1. 9.
• Slávnostné otvorenie o 16.00 hod.

na Malokarpatskom námestí
• Lamačania lamačanom
• Čečinka • EN AVANT

Sobota 2. 9.
• Priateľský futbalový zápas

• Stánky Cechu umeleckých remesiel
• Grbarčieta Veselá muzika zo Stupavy

• Futbalový zápas
• SENZI SENZUS reprodukovaná

hudba – veselica na námestí

Nedeľa 3. 9.
• Slávnostná omša

• Rozálske občerstvenie
• Hudobné popoludnie

Ďalej pripravujeme:
Balón • Skákací hrad

Vozenie detí na koňoch
Súťaž v jedení bryndzových halušiek

Zmena programu vyhradená:
Počas 3 hodových dní - Kolotoče  & Hodové stánky

www.lamacan.
sk

www.lamacan.
sk

Ohlasovňa
ohlasovňa (evidencia občanov)

začína úradovať dňa 3. júla 2006

Miestny úrad Bratislava - Karlova Ves, 
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava
Pozor! Vchod je osobitne z Perneckej č. 37!

Úradné hodiny 
Pondelok 8.00 – 17.00 hod.
Streda 8.00 – 17.00 hod.
Piatok 10.00 – 14.00 hod.
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DREVENÉ EUROOKNÁ 
VCHODOVÉ DVERE

•Eurohranol: smrek, meranti, dub
•kovanie: MACO (celoobvodové)

Záruka dobrej ceny a kvality                 Predaj aj na splátky

EŠTE STÁLE MIMORIADNE CENY

P.G. EURO, Nejedlého 51, 841 02 Bratislava - Dúbravka (konečná električiek - Sklotel), 
Tel./Fax: 02/6446 2593, 0903/228 440
P.G. EURO, Nejedlého 51, 841 02 Bratislava - Dúbravka (konečná električiek - Sklotel), 
Tel./Fax: 02/6446 2593, 0903/228 440

INTERIÉROVÉ 
DVERE

•možné prevedenie 
- dyha, laminát a fólia

Výroba hliníkových PARAPIET
AL plech 1 mm, biela a hnedá farba

Malokarpatské nám. 2

LETNÝ TOVAR
NOVÁ KERAMIKA

•kytice •smútočné väzby, 
vence•aranžmány
•črepníkové kvety 

•hnojivá•trvalky•letničky 
•semená•sviečky•darčeky 
•bytové doplnky•okrasné 

dreviny•zemina

K V E T I N Á R S T V O

PO-PIA: 8:00-18:00
SO: 8:00-12:00

Kopírovanie èb aj farebné
hrebeòová väzba • laminovanie
faxovanie • hlavièkové papiere
vizitky • grafické práce • DTP

ofsetová a digitálna tlaè

poèítaèe: predaj, servis, výkup 
poèítaèová literatúra

a ve¾a iného... všetko v Lamaèi

Zberòa inzercie do
Bratislavska a Lamaèana.
I N TERNET  U  NÁ S

pre zákazníkov zadarmo!

Rajtákova 58, BA-Lamaè
www.fuxo.sk  fuxo@fuxo.sk

02/ 6453 1371, 0905 55 36 99

Riadková inzercia - 7-8/2006
MASÁŽE, tel. 0905 458 732, www.masaze-relax.eu

Kúpim záhradu v Lamači do 10 árov,       
tel.: 0905 211 380

Hľadám web grafika (html a flash nie PHP...) ďalej 
zalamovača (Adobe Indesign) tel. 0905 553 699, 
02/ 6453 1371. Iba na TPP - nie externe.

Mladá rodina KÚPI v Lamači starší rodinný 
DOM do 2.300.000 Sk, tel. 0903 240 043
PONÚKAME VOĽNÉ GARÁŽOVÉ STOJISKÁ

V NOVOPOSTAVENÝCH BYTOVÝCH DOMOCH
na Heyrovského ulici č. 3, 5, 7;

Kontakt: 02/ 5810 2701, 02/ 5810 2731

DÁMSKA NADMERNÁ
OBUV

ROZŠÍRILI SME SORTIMENT

najväčší výber vo veľ. 41 - 45 na Slovensku
Rajtákova 58, BA-Lamač

02/ 64531372, 0908 828 612,  www.fuxo.sk/obuv


