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Lamač sa pred pár týždňami zmenil z 
pokojného miesta na bojové pole. Stovky 
obyvateľov boli na nohách. Po uliciach  
pochodovali  vojaci v uniformách. Vo 
vzduchu lietali guľky z pušiek, búchali 
delá a bolo vidieť kúdole dymu. Prítom-
nosť ozbrojenej sily načas paralyzovala aj 
dopravu. Hoci stála na mieste  aj polícia, 

ľudia  strácali miestami prehľad či majú nad 
Lamačom kontrolu vojaci alebo muži zákona. 
Situácia vyzerala skutočne dramaticky. Pred 
140 rokmi sa tu v rovnakých uniformách stretli 
znepriatelené armády Prusov a Rakúšanov. A 
práve v Lamači sa medzi nimi odohrala posled-
ná bitka pred uzatvorením prímeria v Prusko 
– Rakúskej vojne. V bitke padli stovky vojakov. 
Mnohí sú dnes pochovaní  v hromadnom hro-
be na lamačskom cintoríne. 

No a hoci sa tu pred dvoma mesiacmi stretli 
armády  v uniformách, aké mali rakúski a pruskí 
vojaci aj pred 140 rokmi, tentokrát stáli všetci 
rovnakom brehu a nie proti sebe. Neútočilo a 
nezabíjalo sa. Streľba znela na počesť padlým. 
Hold ich pamiatke prišli vzdať delegácie z Ne-
mecka, Rakúska a samozrejme aj Lamača. No a 
hoci u nás nebol podpísaný mier, história tejto 
vojny a predovšetkým jej záver sa bude už na-
vždy spájať práve s mestskou časťou Lamač.    

-mca-

Najstarší a najmladšia

Storočnicou sa môže pochváliť naozaj málokto. 
V Lamači sa takýmto vekom môže popýšiť pán 
Štefan Trinks. Okrúhleho jubilea sa dožil tento rok 
v auguste. Ku krásnemu veku mu srdečne blaho-

želáme. Nie je to 
však jediná dobrá 
správa. Lamačania 
sa môžu tešiť aj z 
najmladšej lasto-
vičky Michaelky 
Orviskej. Naše rady 
rozšírila presne 10. 
júna. Novú Lama-
čanku medzi sebou 
vítame a želáme jej 
aj s rodičmi zdravie 
a úspešné kroky v 
živote. Ak by ste 
sa s ďalšími Lama-

čanmi chceli podeliť o radosť zo svojich bábätiek, 
budeme mať veľkú radosť. Stačí sa obrátiť na 
Miestny úrad, alebo priamo na redaktora mesač-
níka Lamačan.
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V Lamači sa strieľalo

BeUSáci zničili pomník
Vodiči bratislavskej MHD nám už po druhý-

krát poškodili pomník, ktorý sa nachádza na 
konečnej autobusov č. 23, 30 a 63, pri budove 
bývalej požiarnej zbrojnice. Podľa dostupných 
informácií k poškodeniu došlo potom, čo si vo-
dič jedného z odstavených autobusov odskočil, 
vozidlu zlyhali brzdy a dostalo sa do pohybu. 
Autobus odrazil kamennú dosku z podstavca 
do trávy a podstavec  poškodil. Pomník bol  na 
náklady MHD opravený. Cestujúci sa však môžu 
pri preprave autobusom modliť, aby im brzdy 
nezlyhali priamo pri jazde.                    -mca-

Za mesiac už druhá lúpež
Po júnovom lúpežnom prepadnutí Všeobec-

nej úverovej banky na Heyrovského ulici, vylúpil 
zatiaľ neznámy páchateľ aj vedľa prevádzkovanú  
stávkovú kanceláriu Formula. Stalo sa tak presne 
10 augusta, teda presne po mesiaci a desiatich 
dňoch od prvej lúpeže. Páchateľ pod hrozbou 
použitia zbrane od pracovníčky vymámil niekoľ-
ko tisíciek. Aj druhé prepadnutie sa obišlo bez 
zranení. V prípade bankovej lúpeže muži záko-
na disponujú zábermi z priemyselnej kamery. 
Páchateľov sa však polícii ani v jednom prípade 
doteraz nepodarilo zaistiť. ,, Polícia po nich aj 
naďalej pátra,” uviedla pre Lamačan Dáša Kollá-
rová z Krajského riaditeľstva policajného zboru v 
Bratislave. V oboch prípadoch im hrozí 12 ročný 
trest odňatia slobody.                                -mca-

Na tohtoročné hody mnohí len tak ľahko nezabudnú. Spievalo sa, tancovalo, pohárikom burčia-
čiku pripíjalo a lokšami hodovalo. Slnečné počasie vyhnalo do lamačských ulíc stovky ľudí.O dobrú 
zábavu sa postarali humoristi Peter Marcin a Andy Kraus.

Viac sa o Rozálskych hodoch dozviete na stranách 4 až 6.
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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

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

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

Internet zadarmo

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.

Jubilanti v mesiaci október
93 rokov - Šipošová Anna
91 rokov - Kleskeňová Irena
80 rokov - Černá Alžbeta, 
Brunclík Jozef, Bezáková 
Mária, Vodrážka Milan
75 rokov - Čahojová Anna, 
Martvoňová Agneša, 
Felgerová Pavla

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

Jesenné upratovanie 2006   
Miesta umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov:

Rácová – Zidiny (križovatka)
Segnáre otočka MHD

Pod Zečákom (uprostred, ako je odbočka)
Lamačská cesta (parkovisko CROMWEL)
Lediny – Rajtáková (Rozálka – križovatka)
Borinská – Lediny, Lamačská  -Furmanská

Povoznícka - Kunerádska 
Vrančovičova (za Pantlom), (pri kostole sv. Margity)

Zhorínska (križovatka - Cesta na Klanec)
Cesta na Klanec č. 67, Podháj č. 51

Studenohorská č. 1-3, (kotolňa), č. 48 a č. 87
Bakošova č. 16

Na Barine (smer Podlesná pri penzióne)
Heyrovského č. 8

Základná škola – Malokarpatské nám.
Termín víkend - 30.9. a 1.10.2006

Zo spomienok: Posledný šturm o hlade?
Vtedy koncom tridsiatych rokov minulého storočia bol ten, čo túto príhodu rozprával vo veku mojich 

starých rodičov a ja som vtedy mala asi dvanásť rokov. Bolo to cez prázdniny, keď sme s praprastrýcom Gre-
gorom Boskovičom trhali na roli burinu. Ja som sa ho vypytovala na jeho detstvo a  mladosť a potom som 
s otvorenými ústami počúvala rozprávanie, keď sme na medzi oddychovali. Pri popíjaní vína si spomenul na 
vojsko, ktoré jedného letného dňa prišlo do Lamača.  Lebo to bola veľká vec, Lamač bol plný vojakov, koní, 
vozov. Ak si dobre spomínam, boli to rakúski vojaci a udalosť sa viaže k Bitke pri Lamači. Vojaci sa rozložili 
na starých záhradách oproti vtedy novému cintorínu (ktorý bol založený v roku 1856 - pôvodný zrušený bol 
v dedine pri kostole sv. Margity), dnes dolná časť sídliska. Chlapci sa začali okolo vojakov obšmietať. Vojaci 
si mienili uvariť guláš a chlapcov žiadali, aby im nanosili drevo a vodu. Chlapci boli samá ochota, lebo vojaci 
im z toho guláša sľúbili. Čoskoro sa z kotlov šírila vôňa, ktorá dráždila nosy. Všetci boli plní očakávania tej 
dobroty. Mäso bolo predsa vzácne! Všeobecnú pohodu ako hrom z jasného neba prerušil zvuk trúbky. 
Alarm! Všeobecné nadšenie bolo prudko schladené. Vznikla trma-vrma, vojaci znervózneli, počúvali rozkaz 
a s veľkou nevôľou ho aj plnili. Museli poprevracať kotle s takmer dovareným gulášom. Všetkým bolo nanič, 
všetci zostali hladní. Guláš bol v tráve, chlapcom bolo do plaču. Bol vyhlásený šturm. Veru neslávne skončila 
tá Prusko-rakúska vojna!              Zita Švančarová

Bezplatné právne
poradenstvo   
   Oznamujeme, že na základe posilnenia 
personálneho obsadenia, počnúč druhým 
septembrovým týždňom 2006, budeme 
občanom poskytovať v rozšírenom rozsahu 
bezplatné právne poradenstvo.

Konzultačné hodiny:
utorok : 10,00 - 13,30 a 15,00 - 17,00,
štvrtok : 10,00 - 13,30 a 15,00 - 17,00,

piatok: 8,30 - 11,00.
Bratislavská Občianska Poradňa
Nezisková organizácia
Záhrebská 9, 811 05 Bratislava 1
Tel./Fax: +421-2-52450377
E-mail: opbratislava@stonline.sk

Rozálske námestie dostalo novú tvár
Ľudia nielen z Lamača majú našu mestskú časť 

radi. Svedčí o tom aj hlasovanie, v ktorom mohli po-
môcť svojej obci a získať peniaze na zútulnenie vybra-
ných lokalít. Lamač totiž získal viac ako 256 tisíc ko-
rún, ktoré sme mohli použiť na skrášlenie Rozálskeho 

námestia. V konkurencii s ďalšími mestskými časťami 
sme v projekte Zelené mesto dostali po Podunajských 
Biskupiciach najviac hlasov, 607. S úpravou okolia sa 

začalo v prvej polovici augusta. Do úpravy sa zapo-
jilo takmer 20 dobrovoľníkov, prevažne študentov, 

pracovní kov z 
miestneho úra-
du, no zabral i 
aj naši poslanci. 
Tr áv naté  p l o -
chy na námestí  
podstúpi l i  ko -

senie a výsadbu 
novej trávy. Pri-
budli tam kríky 
a stromy: gaštan 
jedlý, k stromom 
osadili koly, a na 
cestu naliali nový 
betón. Z miesta sa vyviezli až štyri kontajnery odpa-
du. Lamačania sa tak môžu tešiť na nové oddychové 
miesto.                - mca - 

Za moč mu hrozí väzenie
Nechutnému bordelárovi z Heyrovského ulice, 

ktorý močom vo fľašiach znečisťuje okolie hrozí vä-
zenie. O nevychovancovi Lamačan nedávno informo-
val. Vyhadzovanie fliaš naplnených močom z jeho 
balkóna stále pokračuje. Nepomohli upozornenia ani 
dohováranie. Na pripomienky nepodarený nájomník 
reagoval pľuvancami. Riešenie sa nepodarilo nájsť ani 
mestskému policajtovi. K nevychovancovi totiž ne-

dostal, pretože ten mu neotváral dvere. MČ Lamač 
sa preto rozhodla znepríjemňovanie života ďalších 
obyvateľov domu na Heyrovského riešiť. Na problé-
mového nájomníka preto podala trestné oznámenie 
za ohrozenie a poškodzovanie životného prostredia. 
Neporiadnik je podozrivý je aj z trestného činu neo-
právneného nakladania s odpadmi. V prvom prípade 
hrozia páchateľovi až tri roky  väzenia.              -mca-

Uznesenie č. 77/IV/2006
zo zasadnutia dňa 22.7.2006K bodu 2 – Návrh 
na schválenie uznesenia pri príležitosti osláv 140. 
výročia poslednej bitky Prusko-rakúskej vojny v roku 
1866 – bitky pri lamači

Miestne zastupiteľstvo MČ BA-Lamač po prerokova-
ní predloženého materiálu vyjadruje
1. pri príležitosti osláv 140. výročia poslednej bitky pri 
Lamači Prusko-rakúskej vojny v roku
1866 úprimnú sústrasť potomkom obetí tohto vojno-
vého konfliktu;
2. presvedčenie, že národy a štáty Európy dokážu rie-

šiť svoje problémy cestou rokovaní, aby
sa neopakovali vojnové hrôzy prinášajúce nevyčísliteľ-
né obete na životoch, zdravía majetku;
3. poďakovanie sponzorom, ktorí finančnými čiastkami 
podľa svojich možností prispeli na obnovu pamätníka 
obetiam, a to:
3.1 Tatra banke, a.s., Hodžovo nám. 3, Bratislava;
3.2 Mestskej príspevkovej organizácii Marianum;
3.3 Slovenskej sporiteľni, a.s., Suché mýto 4, 
Bratislava;
3.4 Všeobecnej úverovej banke, a.s., Mlynské nivy 1, 
Bratislava;
3.5 Bratislavskému samosprávnemu kraju.
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Pri pomníku stoviek obetí vojny 
stála v pozore čestná stráž

Vojakov si pri hromadnom hrobe uctili Lamača-
nia aj modlitbou

Po prejavoch nasledovalo kladenie vencov a vojenské pocty

V obrovskej horúčave sa na počesť poslednej 
bitky Prusko - Rakúskej vojny rozozvučal aj 

orchester ministerstva obrany

Pruské vojsko sa po posledných tónoch orches-
tra vydalo z lamačského cintorína na pochod. 

Tentokrát však spoločne s Rakúšanmi.

Krátko na to, na Hodonínskej ceste prestali platiť dopravné 
predpisy. Armáda totiž na pár minút paralyzovala dopravu. 

Vydarené oslavy si napriek horúčavám nenechali 
usjť stovky Lamačanov a ďalších hostí. 

No a nakoniec, pred omšou v kostole svätej Rozálie už Prusi 
(víťaz Prusko - Rakúskej vojny) s Rakúšanmi (vo vojne skončili na 

strane porazených) pálili zo zbraní spoločne.

140. výročie poslednej bitky Prusko - Rakúskej vojny

Najprv strieľali pruské pušky, potom rakúske delá. Našťastie šlo tentokrát  o salvy na počesť Prusko - Rakúskeho prímeria. 

Oslavy zostanú Lamačanom pripomínať stromy, ktoré zasadili 
zahraniční hostia pred budovou bývalej Požiarnej zbrojnice.

Zatiaľ čo Prusi pochodovali s puškami, Rakúšania si so sebou zobrali 
rovno delá. Práve Prusi mali pritom vo vojne v roku 1866 oveľa mo-
dernejšiu výzbroj ako ich nepriateľ. V boji používali tzv. ihlovky, ktoré 
Rakúšanom spôsobili veľké straty. Zbrane však nezostali mlčať ani 
tentokrát. Aj teraz v júli po 140 rokoch znovu prehovorili... 
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Boli o slnkom zaliatom Lamači, plné 

detí, radosti a zábavy. V rámci upev-

ňovania lamačského povedomia, pod 

vplyvom príhovoru Blanky Veselej z 

Miestneho úradu, ktorý zaznel v zatiaľ 

oficiálne neuznanej lamačtine, navrhu-

jeme poslancom aby zaviedli dobrovoľne 

povinné vzdelávanie žiakov v miestnom 

jazyku. Hrozí mu vymretie! Vec je vý-

sostne aktuálna. Život sa u nás natoľko 

zlepšil, že v matrike pribúda rodených 

Lamačanov a podľa počtu budúcich 

mamičiek s bruškom, ktoré sa na ho-

doch zúčastnili, sa dá očakávať ďalší rast 

štatistiky. Príhovor mal svoje pokračova-

nie. V spisovnej slovenčine sa slova uja-

li starosta Peter Šramko a dôstojný pán 

Branislav Čaniga.  Program prvého dňa 

naplnil umelecký blok Lamačania Lama-

čanom. Pravda to však bola len čiastoč-

ne. Po speváckom vystúpení lamačanky 

Juliany Jamriškovej totiž predstúpil pred 

publikum detský folklórny s ú b o r 

Čečinka zo susednej Dúbrav- ky. Ako 

osviežujúca lahôdka zapôsobilo vystúpenie k rojova-

ného kvarteta bratislavských starostov, ktoré občas spieva aj 

dvanásťhlasne. Do Lamača prišli v nádhernom kroji vajnor-

ská starostka Anna Zemanová, Alžbeta Boroszová z Čuňova, 

Vladimír Kubovič 

zo Záhorskej Bys-

trice, no a do kro-

ja prezlečený Peter 

Šramko. Nám v 

Lamači predvied-

li novinku ,,Keď 

sme tú rolku orali… Netrpez-

livo očakávaný Senzus naži-

vo urobil z Malokarpatského 

námestia oproti tribúne amfi-

teáter. Také ľudnaté zhromaž-

denie asi námestie ešte nezaži-

lo. A tým na tribúne musel hrebienok 

veľmi rásť, pretože ľudia spievali spolu 

s nimi.  Najpohodlnejšie sa však mali 

obyvatelia v nových bytovkách nad ná-

kupným strediskom. Tí si do svojich ,, 

lóží“ vyložili stolíky  a kresielka.  No 

a aké by to boli hody, keby na nich 

chýbali stánky s najrôznejším tovarom. 

A ani bez klobásky a cigánskej pečien-

ky sa veru nedá   zaobísť. No najviac 

2006
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šli na odbyt lángoše a úspech mali aj lokše a cukrová vata. 

Tohoto roku musela byť obzvlášť chutná, pretože farebnými 

chumáčmi boli oblepené aj vyššie ročníky. A to je čo pove-

dať, pretože tak urobili vážnu konkurenciu stánku s prvým 

tohtoročným burčiakom. Už len pečené kačice chýbali.                          

Plagátiky zase pozývali na majstrovský zápas FK Lamač 

proti FC Ružinov III. Ligy – tretieho kola. Ako predzápas 

sa konal boj futbalistov Lamača Old boys proti VIP Lamač. 

Ako každý rok boli boje neľútostné, víťazstvá zaslúžené, no 

na záver si všetci priateľsky potriasli ruky – o rok sa 

uvidíme a ukážeme vám…

V sobotu sa vedľa tribúny zjavil pre deti gumený 

hrad na skákanie. Na tribúne sa predviedli Grbarčie-

ta, detský folklórny súbor z Devínskej Novej Vsi, ktoré 

nám okrem tanca a spevu 

chorvátskych piesní pred-

viedli, že reč predkov veľ-

mi dobre ovládajú. Túto 

skutočnosť pokladáme 

za dôležitý a podporný 

argument pre poslanecký 

návrh zavedenia vyučo-

vania lamačtiny v škole 

nepovinne nasilu.

Veselá muzika zo Stu-

pavy, ako sa ukázalo má 

v Lamači veľa nadšených 

stúpencov dychovky. Na 

parkete sa roztancovali 

tradične nielen deti, ale 

aj dospelácke dvojice. A 

podľa výkonov máme 

právo predpokladať, že odvahu tancovať na verejnosti im 

nedodal predáva-

ný burčiak. Ko-

niec vystúpenia 

dychovky vytvoril 

správne ovzdušie 

pre očakávanú sú-

ťaž v jedení bryn-

dzových halušiek. 

Do Lamača ich 

prišiel navariť zakladateľ súťaže Majstrovstiev sveta v jede-

ní bryndzových halušiek. Skoro dvadsať dievčat a chlapcov 

zasadlo k stolu. Víťazi dostali od kuchára varechu a diplom. 

Do súťaže dospelých sa neprihlásila žiadna žena, hoci kibi-

covali poriadne. Porcia pre mužov doslova kypela z misky. 

Za nadšeného povzbudzovania verejnosti halušky zmizli a 

traja víťazi tiež dostali vstupenku na kolotoč, diplom a va-

rechu. Víťaz, ako vždy svoju fľašu slivovice rozlial do pohá-

rikov Lamačanom. Vlaňajší víťaz súťaže Peter Šramko však 

prvenstvo tentokrát neobhájil. Dokonca sa mu 

nepošťastnila ani ,,krumpľová“ medaila. Tú 

získal poslanec Daniel Valentovič. Keď sa 

roztatárená nálada z povzbudzovania ako 

tak upokojila, strhla sa vzápätí nová búrka 

nadšenia. Prišli totiž humoristi Peter Mar-

cin a Andy Kraus. Tá polhodina stála za to. 

Obecenstvo sa im miešalo s odušev-

nením do vystúpenia, ktoré tí dvaja 

spokojne povzbudzovali. Po nich pri-

šla skupina  EN AVANT hrajúca na počúvanie i do tanca. 

Chyba každého kto chýbal.

Tri dni hodov dostali zabrať aj všetky kolotoče. A kde sa 

vzali v detských rukách toľké peniažky ? Nuž, ako vysvitlo 

z rozhovorov rodičov, deti sa ukázali ako predvídaví ekonó-

movia. Už týždne pred hodmi sa zmenili na obchodníkov 

a svoje domáce práce či známky v škole im predávali za ko-

runky. Tak sa stalo, že sa kolotoče tri dni nezastavili.
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Nedeľa sa začala 

slávnostne – svätou 

omšou v kostole svä-

tej Rozálie. Slúžil ju 

pápežský nuncius 

na Slovensku Mons. 

Henryk Józef No-

wacki. No a objavil 

sa na nej aj exprezi-

dent Michal Kováč. 

Po jej skončení sa 

pred kostolom ponú-

kali kostolom špeci-

álne, hodové, rozálske 

sladkosti. Podnosy sa 

vyprázdnili rýchlo. 

Po hostine nasledoval 

slávnostný sprievod. Nechýba-

li kroje, zástavy a hudba. Sprie-

vod viedol celým Lamačom ku 

kostolu svätej  Margity. Tam sa 

Lamačania roztrúsili do svo-

jich domovov na nedeľný obed 

a zasa sa stretli popoludní pri 

kultúrnom programe. Deti sa 

už nevedeli dočkať prí-

chodu bielej Palomy, 

grošovanej Ornely a 

veľkého poníka Launy. 

Kobylky vozili zadar-

mo lamačské deti celé 

tri hodiny. Po  spevác-

kom vystúpení Juliany 

Jamriškovej už pódium 

patrilo kapele Uni City 

Grass a muzike Eminent. Občania Lamača sa te-

šili z ich umenia, vyhrievali sa na slniečku a  dro-

bizg sa jašil. Všetko na Rozálskych hodoch bolo 

tak, ako malo byť. 

Krásne lamačské kroje, ktoré zdobili nedeľ-
ný sprievod Lamačom, nám tak ako každý rok 
i tohto roku pripravila pani Irena Hrubíková.

Anica Seewaldová

ZIPP spol. s. r. o.
Stará Vajnorská 16, Bratislava

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, Bratislava

Cromwell
Lamačská, Bratislava

BES, s.r.o.
Furmanská 2, Bratislava

Michal Raninec
Lamač

ARTON s.r.o.
Národná 34, Žilina

EURO AWK s.r.o.
Brečtanova 2, Bratislava

IKORES Slovakia
Votrubova 28, Bratislava

KORS a.s.
Matejkova 21, Bratislava

SIEMENS
Stromová 3, Bratislava, ozdobné osvetlenie

Tesco
Lamačská, Bratislava - ceny tombola

SAMOŠKA REMA
Malokarp. nám. Bratislava- tombola

FUXO – Martin Šimonič
Rajtákova 58, Lamač - tombola

KULLA
Trnavská cesta 100, Bratislava - tombola

Reštaurácia VŔŠOK II.
Lamač -  ceny tombola

Predajňa hydiny – ČVIRO
ceny do tomboly

Ladislav Rutrle
Lamač - pomoc

LAMAČ ĎAKUJE SPONZOROM, KTORÍ PODPORILI R O Z Á L S K E   H O D Y 2006
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Mesaèník o živote v Lamaèi, 8. roèník 7
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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

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

Riadková inzercia -   9/2006
MASÁŽE, tel. 0905 458 732, www.masaze-relax.eu
Profipôžička pre zamestnaných, dôchodcov, 
živnostníkov a podnikateľov. tel. 0918 680892
Poistím Váš dom, byt, domácnosť,
auto + životné poistenie. tel.0918 680892

PONÚKAME VOĽNÉ GARÁŽOVÉ STOJISKÁ
V NOVOPOSTAVENÝCH BYTOVÝCH DOMOCH
na Heyrovského ulici č. 3, 5, 7;
Kontakt: 02/ 5810 2701, 02/ 5810 2731
MAĽOVANIE a STIERKOVANIE • RÝCHLO 

a LACNO, tel.: 0903 701 344

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

Dynamická obchodná firma s prevádzkou 
v BA-Lamači ponúka zamestnanie 
komunikatívnym ľuďom na pozície:

1.) obchodník - technik
znalosť PC, Windows, Corel, Excel, AJ, 

technicky zdatný, VP sk. B

2.) obchodník – skladník
znalosť práce s PC, VP sk. B – aj brigáda
skúsenosti v sektore signmaking 

alebo polygrafie výhodou
Tel.: 0905 450 643, 0908 993 468

e-mail: eurocomzbratislava@eurocomz.sk

VÝSTAVBA RD NA KLÚČ, 134 m2  - 2,5 mil. Sk s DPH
www.mgreal.sk, 0918 626 813, 0918 626 447
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