
Mesačník o živote v Lamači, 8. ročník 2006

Lamaèan 11
Volíme starostu!

Muž, alebo žena? To je otázka, ktorú zodpovie-
me už o pár dní, keď rozhodneme, kto bude stáť 
nasledujúce štyri roky pri starostovskom kormidle 
Lamača. Tentokrát sa o neho uchádzajú traja kan-
didáti. Tešiť sa však bude len jeden. Kaž-
dý môže presvedčiť sympatiami, ale 
aj programom o rozvoji Lamača. 
Víťaza volebného súboja bude-
me poznať, krátko na to, ako v 
sobotu 2. decembra odovzdáme 
do volebnej urny jednému z kan-
didátov svoj hlas. V týchto voľ-
bách pôjdeme o svojom 
starostovi rozhodnúť už 
po siedmykrát. Doteraz 
sa na tejto stoličke vy-
striedali štyria ľudia.

Starostovský plat
Zvolený kandidát sa 

môže tešiť na primera-
ný plat, služobné auto 
a telefón. Novému lamač-
skému starostovi/starostke 
pribudne v roku 2006 mesač-
ne 45 tisíc v hrubom, poslan-
ci mu/jej však môžu schváliť 
aj odmeny. A to štvrťročné, 
polročné, alebo celoročné. 
V peňaženke mu/jej tak môže 
pribudnúť niekoľko desiatok 
tisíc navyše. Najviac však 50 
percent zo súčtu platov, za prí-
slušné obdobie. Vlani napríklad 
poslanci starostovi schválili od-
meny za celý rok spolu vo výške 
140 tisíc korún, tento rok odmeny 
neschválili. 

V budúcom roku by sa mal na-
vyše starosta/starostka dočkať, tak 
ako každý rok, zvýšenia platu. Ak by 
k nemu dostal aj odmeny, celkom ur-
čite sa nevyhne tzv. milionárskej dani, 
ktorá u nás bude platiť od januára. 
Do štátnej kasy mu však nezoberú tak 
veľa. Nanajvýš pár stovák mesačne. 

Plat lamačského starostu
 v roku 2003  35.200,- Sk
 v roku 2004  37.400,- Sk
 v roku 2005  41.200,- Sk
 v roku 2006  45.000,- Sk

Auto a telefón
K platu pribudne starostovi/starostke aj slu-

žobné auto, ktoré však nemôže používať na 
súkromné účely. Nejde však o žiadnu luxusnú 

limuzínu. Pred úradom bude totiž hlave Lama-
ča parkovať deväť ročný Opel Astra. Sa-
mozrejme bez šoféra. Cena takého auta 
sa v bazároch pohybuje od 100 do 120 
tisíc korún. 

No a na vybavovanie pracovných po-
vinností bude starostovi slúžiť služobný 
telefón s 500 minútovým mesačným pa-
ušálom, ktorý má hodnotu 2.100 korún. 
A na úrade bude mať pod sebou takmer 
tri desiatky ľudí, ktorí vybavujú agendu 
potrebnú na chod mestskej časti.

Pracuje pre takmer 7 tisíc ľudí
Za svoj plat musí starosta/sta-

rostka reprezentovať 
Lamač, zvolávať 

miestne za-
stupiteľstvo, 
za mestskú 
časť podpi-
suje zmluvy. 

No má aj celý 
zoznam ďalších 

povinností. 
Dokonca môže aj ,,trestať“. Za po-

rušenie nariadenia, neudržovanie čistoty, 
či nesplnenie povinnosti môže uložiť poku-
tu do 200 tisíc korún. Tak to sú niektoré zo 
starostovských povinností. Svojimi kompe-
tenciami môže zlepšiť a uľahčiť život takmer 

siedmym tisíckam obyvateľov Lamača.

Ako ho volíme
Starostovskú stoličku obsadí kandidát s 

najväčším počtom získaných hlasov. 

VOLÍME V SOBOTU 

Poslancov volíme podľa 
nových pravidiel

V komunálnych voľbách volíme okrem staros-
tu aj poslancov. A práve pri ich výbere nás čaká v 
týchto voľbách novinka. Zatiaľ čo doteraz sa pora-
die 11 poslancov MZ vo voľbách určovalo súčtom 
hlasov všetkých Lamačanov, po novom to bude 
inak. MZ sa totiž rozšíri o dvoch poslancov, teda 
z 11 na 13 – tich a Lamač sa rozdelí na dve časti, v 
ktorých si budeme voliť poslancov zvlášť. Starý La-
mač bude voliť troch a Nový desiatich poslancov. 

Aké majú odmeny? Každý z nich si touto 
prácou mesačne polepší niekoľkými tisíckami. Zá-
kladná odmena poslanca bola v tomto roku 3600 
korún. K nej môžu dostávať poslanci aj rôzne príplat-
ky. Spoločne s nimi dostávali tento rok priemerne 
4441 korún mesačne, teda menej ako vlani. Výška 
základnej odmeny sa odvíja od platu starostu, tvorí 
ju 8% z jeho mes. zárobku. No a k tejto sume dostá-
vajú navyše ešte aj nasledovné príplatky: za funkciu 
zástupcu starostu je tisícka mesačne, za vedenie ko-
misie a za členstvo v miestnej rade po 500 korún. 
Odmeňované je ale aj za členstvo v návrhovej komisii 
a overenie zápisnice. Za túto prácu si poslanci po-
lepšia tromi stovkami. Honorovaná je aj účasť na 
mimoriadnom zastupiteľstve. Za každé rokovanie 
nad rámec programu dostane poslanec 500 korún. 
Dostávať však môžu aj mimoriadne odmeny za rôz-
nu činnosť, ktoré si však tento rok neschválili. Výška 
odmien u nich nie je limitovaná a môžu si schváliť 
ľubovoľnú sumu. Na rozdiel od starostu poslanci nie 
sú odvolateľní.
Priemerné mesačné odmeny poslancov

 v roku 2003  2.418,- Sk
 v roku 2004  3.883,- Sk
 v roku 2005  4.767,- Sk
 v roku 2006  4.441,- Sk
O čom rozhodujú? Rozhodovanie v MČ 

podlieha schvaľovaniu MZ. Poslanci prijímajú uzne-
senia, nariadenia, ale aj rozpočet MČ. Zjednodušene: 
rozhodujú spoločne so starostom o podmienkach 
nášho života: aby sme žili v poriadku a čistote. Po-
slanci sa okrem schôdzí stretávajú aj v komisiách, 
ktoré sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgá-
nom zastupiteľstva. Tento rok rokovali na MZ zatiaľ 
jedenásťkrát. No naposledy sa ešte majú stretnúť 
koncom novembra. Každé rokovanie MZ bolo ukon-
čené v priebehu jedného dňa. Neúčasť na zasad-
nutí má pritom vplyv na výšku odmeny. V prípade, 
že poslanec absenciu ospravedlní, zníži sa mu o 10 
percent. Namiesto 3.600 korún, čo je v tomto roku 
základná odmena, tak dostanú 3.240 korún. Horším 
prípadom je ak neprítomnosť neospravedlnie vôbec. 
Vtedy totiž prídu až o polovicu peňazí.

Ako ich volíme? Pri voľbe poslancov môže 
volič zakrúžkovať toľko kandidátov, koľko ich pri-
padá na príslušný volebný obvod. Voliči zo Starého 
Lamača tak môžu krúžkovať najviac troch a voliči 
z Nového Lamača najviac desiatich kandidátov. Za-
krúžkovať ale môžete aj menší počet kandidátov. O 
tom, kto získa poslaneckú stoličku rozhodne pora-
die kandidátov po sčítaní voličských hlasov.   -mca- 

R e d a k č n á 
rada časopi-
su Lamačan 
n a d v ä z u j e 

na už pravidel-
nú letnú súťaž v skráš-
ľovaní nášho okolia a 
vypisuje súťaž na zimu 
a krásny vianočný čas, 
pre rodinné domy. Tra-
ja výhercovia budú od-
menení. Za prvé miesto 

sumou 3.000,- Sk, 
za druhé miesto 
sumou 2.000,- Sk 
a za tretie miesto 
sumou 1.000,- Sk. 
Už teraz sa tešíme 
na vianočne vyzdo-
bené záhradky a 
balkóny rodinných 
domov a prajeme 
príjemné zdobenie.

Voľby lamačského starostu, poslancov miest-
neho zastupiteľstva mestskej časti Lamač, 
primátora Bratislavy a jedného poslanca 

mestského zastupiteľstva za Lamač sa usku-
točnia v sobotu 2. decembra. Voliť budeme 
od 7.00 do 20.00 hod.

Kandidáti pre voľbu starostu
MČ Bratislava-Lamač
1. Keltošová Oľga Mgr., 63r.,

novinárka, SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS
2. Pravda Juraj, 53 r., mana�ér, SF

3. Šramko Peter Ing., 51 r.,
starosta, KDH,DSS,OKS,SZ
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Jubilanti v mesiaci október
93 rokov - Svecík Martin, 
Hlubík Ľudovít
92 rokov - Matejka Jozef, 
Wagenhoferová Mária
91 rokov - Bíla Ružena
90 rokov - D urček Štefan
85 rokov - Bilaková Mária, 
Friebert Stanislav, Halmoš František,
80 rokov - Nováková Irena, Kovačičová 
Emília, Balážová Alžbeta, Máleková Mária
75 rokov - Bublíková Viera, Bubancová 
Hildegarda, Veselý Otomar, Gállová Anastázia, 
Demovič Jozef, Valntová Valéria, Kucek Ľudovít

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

Mestskí poslanci trestajú poctivcov
Mestskí poslanci z „Primaciálneho paláca“ nedávno 
rozdelili ľudí, ktorí platia za hroby svojich blízkych do 
dvoch kategórií. Niektorí totiž zaplatili za hrobové 
miesto raztoľko ako ostatní. Na rozdielne nájomné 
pritom doplatili poctivci. Pýtate sa ako je to možné? 
Pohrebná služba Marianum totiž do júla tohto roka, 
teda takmer jeden rok, vyberala od ľudí zvýšený ná-
jom. Hrobové miesto tak niektorých na rok vyšlo až 
613 korún. Pôvodne bolo o polovicu nižšie. 
Po protestoch viacerých mestských častí voči 
zvýšenému poplatku, mestskí poslanci nakoniec 
odhlasovali jeho zníženie na 312 korún. A to od 
augusta tohto roka. Tým, čo zaplatili viac však 
napriek argumentom našej mestskej časti peniaze 
vrátiť nechcú. Návrh na odstránenie tejto nespra-
vodlivosti z dielne našich lamačských zástupcov 
zmietli poslanci z „Primaciálneho paláca“ na mest-
skom zastupiteľstve zo stola. A na programe nie 
je ani náhradné riešenie, hoci lamačský starosta 
poverený našimi poslancami predložil zástupcom 
hlavného mesta spôsob riešenia. A to predĺženie 
doby užívania hrobového miesta na dvojnásobok, 
teda z desiatich na dvadsať rokov.
Pri zamietnutí návrhu na vrátenie časti nájomné-
ho bolo pritom na mestskom zastupiteľstve počuť 
naozaj absurdné argumenty. Príkladom je mest-
ský poslanec , ktorý podľa „Bratislavského echa“ 
prirovnal poškodených predplatiteľov k šoférovi, 
ktorý by natankoval benzín, potom nejazdil a ak 
by medzitým klesli ceny benzínu, išiel by na pum-
pu pýtať rozdiel. 
Predplatiteľom pritom nejde o drobné. Hrobo-

vé miesta sa totiž platia na desať rokov dopredu. 
Niektorí tak zo svojich vreciek vytiahli na úhradu 
jedného hrobu aj tri tisícky viac. A každý ďalší hrob 
tento nájom len znásobil.
Boj za poškodených držiteľov hrobových miest však 
neskončil. Lamačskí poslanci sa totiž začiatkom 
novembra stretli na mimoriadnom zastupiteľstve a 
žiadajú nápravu tejto krivdy. 
Ignoráciu ľudí, ktorí zaplatili viac považujú za ne-
správnu a nespravodlivú. Poslancov, ktorí hlasovali 
proti návrhu, alebo sa hlasovania zdržali, preto žia-
dajú o prehodnotenie svojho postoja. A to už na na-
sledujúcom mestskom zastupiteľstve. Porovnávanie 
cien za hrobové miesta s vývojom cien benzínu na 
trhu považujú obyvatelia Lamača za neetické, urá-
žajúce držiteľov hrobových miest a za bezohľadne 
surovo nekultúrny výsmech pamiatky ich zosnulých.

-mca -

Súčasné zastupiteľstvo má pred sebou ešte 
rozhodovanie o rozpočte na nasledujúce tri 
roky: 2007, 2008, 2009. Hlasovanie sa uskutoč-
ní koncom novembra. V prípade, že by sa ho 
schváliť nepodarilo, budú o financiách mestskej 
časti rozhodovať až noví poslanci. V návrhu na 
rok 2007 sa podľa informácií miestneho úradu 
zatiaľ počíta s bežnými výdavkami vo výške 40 
miliónov a 417 tisíc korún a to vrátane výdav-
kov na školstvo, ktoré sú 17 miliónov 385 tisíc 
korún. Na kapitálové výdavky je navrhnutých 
11 miliónov 360 tisíc korún. 

Z čoho žije Lamač? Najviac peňazí získava obecná 
kasa z prijmov fyzických osôb, ktoré tvoria na príjmo ko 
podiel z balíka peňazí, ktoré inkasuje do svojej poklad-
nice hlavné mesto Bratislava. V roku 2006 sa napríklad 
Lamaču ušlo 21 miliónov 695 tisíc korún, čo je 1,44 
percent z celkového mestského balíka. V tohoročnom 
rozpočte tvoria tieto peniaze 54 percent z celkových 
príjmov. Ďalšie štyri percentá sú z miestnych daní, teda 
napríklad dane za psov, či užívanie verejného priestran-
stva. Z dane z nehnuteľnosti však naša mestská časť 
nemá celkom nič. Hlavné mesto ich mestským častiam 
odobralo vlani.                           -mca-

Posledný bod volebného obdobia: ROZPOČET
Drvivá väčšina pieskovísk bude u nás zatrávnená. Za-
chovajú sa len pieskoviská v Materských školách na 
Heyrovského, Zlatohorskej ul. a v Oáze. Plochy, ktoré 
zatrávnia nahradia na niektorých miestach mobilný-
mi pieskoviskami, no pribudnú k nim aj nové detské 
prvky. Stane sa tak na konci Studenohorskej, Heyrov-
ského ul. a na Bakošovej. S takýmto riešením počíta 

koncepcia, ktorú nedávno zobrali na vedomie naši po-
slanci. Rušenie pôvodných pieskovísk súvisi s európ-
skou legislatívou, ktorú Slovensko prevzalo do svojho 
právneho systému. Nové pravidlá totiž vyžadujú od 
prevádzkovateľov pieskovísk oveľa prísnejšiu hygienu. 
Pieskovisko je totiž podľa štatistík miestom častého 
výskytu chorôb a úrazov. Teda pokiaľ sa o jeho údrž-
bu nikto nestará. Zvýšená starostlivosť však znamená 
aj väčšie náklady. Obciam pritom na túto novú úlo-
hu do rozpočtov nikto nepridal.Preto musia mnohé 
pieskoviská rušiť. Tie zostávajúce sa budú v našej MČ 
prekopávať, dezinfikovať, čistiť od hrubých nečistôt a 
trávnatých burín, no potrebné je aj piesok vymieňať. 
Cieľom je zabezpečiť pre deti bezpečné detské zaria-
denia. Zohľadniť sa pritom majú aj vekové rozdiely. 
Niektoré vytypované pieskoviská budú navyše oplote-
né, aby sa tak zabránilo vstupu zvierat. Pri každom z 
nich pribudne nový prevádzkový poriadok. -mca- 

Niektoré pieskoviská zrušia

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

Rakúsko – Uhorské zriadenie, prvú svetovú voj-
nu, vznik Československa, vojnového Slovenského 
štátu, druhú svetovú vojnu, viac ako 40 rokov so-
cializmu a napokon demokraciu. Tým všetkým vo 
svojom živote prešla Bernardína Rákoczyová, kto-
rá je po Štefanovi Trinksovi, druhou obyvateľkou 
Lamača, ktorá oslávila storočné jubileum. Napriek 
vysokému veku je stále vitálna a podpisovanie 
zvládne hravo bez pomoci okuliarov. Dokonca si 
pri chôdzi nepomáha ani palicou. K jej najväčším 
záľubám patrí čítanie kníh.  -mca-

Storočná 

Kino LAMAČ
2.12.2006 o 16,00 hod. a 18,00 hod. 
Silent Hill, horror-thriller zo sveta nadprirodzených
javov, JPN-USA- FRA, vstupné 60,-Sk

16.12.2006 o 16,00 hod. a 18,00 hod.
Mravčia polepšovňa, animovaný, 
dobrodružný film, USA, vstupné 60,-Sk 

Hlasovanie o vrátení peňazí

Príslušnosť za proti zdržal 
sa

nehlasoval/
neprítomný

SDKÚ - DS 1 0 19 7

KDH 11 2 3 10

SMK 1 2 2 1

ND 4 0 1 0

Nezávislí 1 1 1 3

Nezaradení 3 0 3 4
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Zaregistrovaní kandidáti pre voľby poslancov MZ MČ 
Bratislava-Lamač - 2. obvod (volíme 10 poslancov)
Poradie Priezvisko Meno Titul Vek Povolanie Strana
 1 Bartovič Marek JUDr. 30 právnik KDH,DSS,OKS,SZS
 2 Čačíková Mária Mgr. 31 PR manažér KDH,DSS,OKS,SZS
 3 Čanaky Richard Mgr. 33 zvukový majster KDH,DSS,OKS,SZS
 4 Čech Pavol MVDr. 41 veterinárny lekár SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS
 5 Daniš Ján 31 obchodný manažér KDH,DSS,OKS,SZS
 6 Grom Peter JUDr. 32 advokát SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS
 7 Haraslín Jozef 32 živnostník nezávislý kandidát
 8 Hodoši Jozef 59 referent ĽS-HZDS
 9 Hojda Ivan 44 podnikateľ SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS
 10 Imrichová Mária Mgr. 51 učiteľka KDH,DSS,OKS,SZS
 11 Janyšková Marta Mgr. 57 pedagóg SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS
 12 Klementisová Ľubomíra Ing. 35 manager HZD
 13 Mrva Jaroslav Ing. 56 ekonóm KDH,DSS,OKS,SZS
 14 Novotný Jozef RNDr. 60 podnikateľ KDH,DSS,OKS,SZS
 15 Ocilková Renáta PaedDr. 35 projektová manažérka KDH,DSS,OKS,SZS
 16 Olekšák Radoslav Mgr., Ing. 28 politológ-ekonóm SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS
 17 Ondrejičková Kvetoslava Ing. 54 technik SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS
 18 Pikulíková Mária 57 učiteľka nezávislý kandidát
 19 Polák Rastislav 28 podnikateľ SZ
 20 Polakovič Marko JUDr. 32 advokát nezávislý kandidát
 21 Pospíšil Branislav Mgr. 27 vysokoškolský učiteľ SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS
 22 Pravda Juraj 53 manažér SF
 23 Rehák Martin JUDr. 26 vysokoškolský pedagóg SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS
 24 Stráňava Rudolf Ing. 63 strojný inžinier SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS
 25 Šedová Gabriela Mgr. 45 matematička KDH,DSS,OKS,SZS
 26 Urban Filip Mgr. 31 politológ SF
 27 Vacula Ľudovít 35 podnikateľ SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS
 28 Vagač Peter Ing. 35 finančník SZ
 29 Valentovič Daniel Ing., CSc. 56 elektrotechnický inžinier KDH,DSS,OKS,SZS

Kandidáti na poslanca mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta Bratislava, za mestskú časť Lamač
 1. Marta Janyšková, Mgr. 57 pedagóg Bratislava Studenohorská 44 SMER - SD, ĽS - HZDS,
       SMK, SZ, SF 
 2. Juraj Kvasnica, Ing. 32 stavebný inžinier Bratislava Bakošova 2 SNS 
 3. Peter Šramko, Ing. 51 starosta Bratislava  Heyrovského 6 SDKÚ - DS, KDH 

Základné kompetencie 
mestských častí 
Základné úlohy a kompetencie:
–  hospodárenie s hnuteľným a nehnuteľným 

majetkom mesta, ktorý je zverený do sprá-
vy, a s nadobudnutým majetkom 

–  zostavovanie rozpočtu 
–  rozhodovanie o zavedení miestnych daní 
–  usmerňovanie ekonomickej činnosti 
–  vykonávanie správy, údržby a výstavby 

miestnych komunikácií III. a IV. triedy, pri-
ľahlých ulíc, chodníkov, cyklistických chod-
níkov, samostatných chodníkov, schodov, 
vrátane zelene, stromoradia a údržby ve-
rejných priestranstiev 

–  správa a údržba historických pamiatok a 
stavieb miestneho významu 

–  zabezpečovanie čistenia miestnych komuni-
kácií III. a IV. triedy, správa a údržba zelene 

–  povoľovanie predajných a prevádzkových 
časov obchodov a služieb a správa trhovísk 

–  obstarávanie územnoplánovacej dokumen-
tácie mestskej časti a jej zón 

–  zabezpečovanie verejného poriadku a 
ochrany pred požiarmi v mestskej časti. 

Kompetencie, ktoré preniesol štát:
–  prijímanie ohlásení pri stavebných úpra-

vách, ktorými sa nemení vzhľad stavby 
–  (stavebný úrad) 
–  povoľovanie informačných, reklamných a 

propagačných zariadení 
–  vydávanie potvrdenia o oznámení chráne-

ného nerastu 
–  príjem základných poplatkov za uloženie 

odpadov od prevádzkovateľov skládok 
–  hlásenie výskytu mimoriadne nebezpeč-

ných škodcov 
–  schvaľovanie rybárskeho hospodárstva a 

vydávanie rybárskych lístkov 
–  pôsobnosť cestného správneho orgánu - 

povoľovanie lotérií a iných hier 
–  starostlivosť o rodinu - starostlivosť o ťaž-

ko zdravotne postihnutých občanov a sta-
rých občanov 

–  zariadenia sociálnej starostlivosti 
–  prijímanie oznámení o organizácii verej-

ných kultúrnych, športových a turistických 
podujatí - rozhodovanie o povinnosti orga-
nizácie zriadiť požiarne hliadky 

–  zriaďovanie dobrovoľného požiarneho 
zboru 

–  prerokúvanie zriaďovania a zrušovania 
materských a základných škôl so školskou 
správou.

  1. Andrej Ďurkovský, Ing. 48 primátor Bratislava, Klobučnícka 2 KDH,SDKÚ-DS 
  2. Monika Flašíková-Beňová, Mgr. 38 politologička Bratislava, Košická 28 SMER - SD, ĽS-HZDS,
      SMK, SZ, SF 
  3. Marian Kočner 43 súkr. podnikateľ Bratislava, Chrasťová 29  nezávisly kandidát  
  4. Rudolf Martančík, JUDr. Mgr. 61 právnik Bratislava, Nábr. arm.  ÚSVIT
    gen. L. Svobodu 36   
  5. Karol Ondriaš, RNDr. DrSc. 54 vedecký prac. Bratislava, Ľ. Fullu 54 KSS 
  6. Andrej Trnovec, RNDr. 43 mediátor Bratislava, Drevená 6 SĽS 

Kandidáti na primátora

Poradie Priezvisko Meno Titul Vek Povolanie Strana
 1 Akantis Dušan RNDr. 50 informatik KDH,DSS,OKS,SZS
 2 Horváth Martin 33 manažér nezávislý kandidát
 3 Javorčík Patrik MUDr. 35 lekár SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS
 4  Kralovič Viliam 56 živnostník nezávislý kandidát
 5 Lučenič Ľudovít Ing. 50 podnikateľ ĽS-HZDS
 6 Ondrišová Júlia JUDr. 38 právnik SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS
 7 Orth Mário 35 manažér KDH,DSS,OKS,SZS
 8 Vatolíková Dagmar Mgr. 53 manažér zdravotno- SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS
    -výchovných služieb 
 9 Vidošovičová Mária MUDr. 39 lekárka KDH,DSS,OKS,SZS

Zaregistrovaní kandidáti pre voľby poslancov MZ MČ 
Bratislava-Lamač - 1. obvod (volíme 3 poslancov)

Na dvoch miestach v mestskej časti La-
mač boli v polovici novembra spustené 
do prevádzky nové bezpečnostné kamery 
mestskej polície. V štvrtom bratislavskom 
okrese sú to vôbec prvé kamery monito-
rujúce verejné priestranstvá. O systém sa 
bude starať okrskár mestskej polície pôso-
biaci v Lamači a prístup k nemu budú mať 
prirodzene aj príslušníci policajného zbo-
ru. Dnešné dve nové kamery zvýšili počet 
bezpečnostných kamier mestskej polície 
v hlavnom meste na 44. Najviac kamier 

- sedemnásť je v Starom Meste. V mest-
skej časti Petržalka verejný poriadok mo-
nitoruje jedenásť kamier, v mestskej časti 
Nové Mesto je v prevádzke sedem kamier 
a v mestskej časti Ružinov je ich taktiež 
sedem.
Súčasné kamery slúžia na dohľad nad 
verejným poriadkom a k predchádzaniu 
pouličnej trestnej činnosti. Sú využiteľné 
aj pre aktuálnu koordináciu postupu bez-
pečnostných zložiek, hasičov, zdravotníc-
kej služby a podobne.

Lamač monitorujú kamery mestskej polície

Obyvatelia Lamača, ktorí bývajú v blízkosti 
diaľnice  sa môžu tešiť. Do dvoch rokov by 
totiž na dialničnom úseku mala pribudnúť 
protihluková stena. Aspoň taká je predsta-
va Národnej dialničnej spoločnosti  (NDS),, 
Na základe sťažnosti občanov Lamača a 
požiadavky Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva sme vykonali meranie hluku, 
ktoré preukázalo prekročenie hygienic-
kých hladín,“ uviedol pre Lamačan Marcel 
Jánošík hovorca NDS. Podľa neho by mala 
byť projektová dokumentácia dodaná vo 
februári 2007. V nej budú upresnené aj 
parametre protihlukovej steny. ,,Bude na 
diaľnici D2 a to od križovatky Lamačská 
– Harmincova až za križovatku Lamač asi 
200 metrov,“ vysvetľuje Jánošík. Financo-
vanie bude dohodnuté na úrovni Minis-
terstva dopravy a Magistrátu hlavného 
mesta Bratislavy. Investičné náklady však
budú známe až z projektu. -mca-

Protihluková stena
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Andrea Klementisová žije v Lamači od naro-
denia. Hoci sa navonok neodlišuje od ostatných 
dievčat, vo svojich trinástich rokoch by vás doká-
zala veľmi rýchlo ,,uzemniť“. Samozrejme, ak by 
ste si o to koledovali. V jej prítomnosti sa môžu 
triasť od strachu aj chlapci. Andrea je totiž držiteľ-
kou desiatok medailí v karate. 
Naposledy získala v talianskom 
Viareggiu striebro. 

V akej disciplíne si vybojo-
vala druhé miesto? V kata jed-
notlivcov, čo je boj proti nevidi-
teľnému nepriateľovi. Súťažila 
som v kategórii dievčat vo veku 
13 až 16 rokov, od modrého až 
po čierny pás.

Týmto pásom som nikdy 
nerozumel, ty ho máš akej 
farby? Mám prvý Dan, ale žiac-
ky. Je to čierny pás s bielym pá-
sikom.

A teraz, aby som to po-
chopil. Ako ďaleko v pásoch 
si sa dostala? Prvých desať 
najzákladnejších pásov môžete 
dosiahnuť v kyu. Tieto pásy sú 
farebné. 

Desať je aj Danov, teda čier-
nych pásov. Tie sú však rozdele-
né aj podľa vekových kategórií. 
Žiacky sa dosahuje do 13 – tich rokov, doraste-
necký od 13 do 16 - tich rokov, potom sú Dany 
pre dospelých. V 16 rokoch ak má karatista žiacky, 
alebo dorastenecký Dan musí prejsť skúškami a 
keď uspeje získa prvý Dan pre dospelých. 

S akým pásom by si bola sama spokojná? 
Mne by stačil asi prvý Dan pre dospelých.

Vráťme sa teraz k tvojej striebornej medai-
le. Čo musí dokázať karatista, aby sa vôbec na 
takúto súťaž dostal? Musí byť reprezentantom, 
musí sa zúčasťňovať rôznych sústredení a súťaží.

Aká bola vo Viareggiu konkurencia? S koľký-
mi dievčatami si súťažila? Nastúpilo 33 dievčat.

Kto skončil prvý? Prvá bola Francúzska a tre-
tia Talianka.

Aké sú tvoje ďalšie úspechy? Poviem tie 
väčšie. V roku 2002 som bola majsterkou sveta a 
dvakrát som vyhrala svetový pohár.

Vnímaš medzi tebou a tvojimi kamarátkami 
nejaké rozdiely? Nemyslím, že som iná. Možno 
mám viac skúseností, veľa cestujem a poznám 
viac ľudí.

Ak by som karate nerobila určite by som sa viac 
bála, keby som napríklad šla niekde sama. Teraz 

sa tak nebojím, pretože ovládam 
základné prvky obrany.

Majú pred tebou chlapci 
rešpekt? Majú. Trošku. Pokiaľ im 
poviem, že som karatistka. Potom 
si robia srandu, ale neboja sa.

Tvoji rodičia sú obaja kara-
tisti. Takže je asi zbytočné pýtať 
sa, kto ťa ku karate priviedol. 
Pamätáš si ako si sa jedného 
dňa pri tomto športe ocitla? Už 
od malička som behala v nejakej 
telocvični medzi karatistami.

Ako dlho robíš karate? Mys-
lím, že deväť rokov.

Koľko ti zaberie času?  Ak 
nejdem na súťaž tak mávam tré-
ningy trikrát do týždňa po hodine 
a štvrť. Ak mám pred súťažou tak 
štyrikrát. Zaberie mi to dosť času, 
ale zostane mi aj na kamarátky.

Musela si karate použiť na-
ostro? Natvrdo nie. Zbiť som za-
tiaľ nemusela nikoho. Skôr stačilo 
ukázať, že som karatistka. Vtedy 

som sa dočkala aj reakcie: Wow, ty si silná. A tak 
sa to aj končilo.

Bola si už svedkom, keď niekomu ubližova-
li? Vždy sa to dalo vyriešiť slovne. A dali si pove-
dať...(smiech). 

Si ôsmačka. Uvažuješ už nad strednou ško-
lou, na ktorej by si chcela pokračovať? Chcela 
by som ísť na bilingválne gymnázium, ale konkrét-
ne ešte vybrané nemám. 

Povedala si, že máš čas aj na kamošky. Dáva 
vám Lamač dostatok možností na vyžitie? Nie 
je tu veľa priestorov, kde by sa dalo niečo robiť. 
Chýbajú mi tu obchody a miesto, kde by som sa 
mohla zabávať. Musíme preto chodiť do mesta.

Prečo by si odporučila karate aj ostatným 
deckám? Zlepšia si kondičku, budú sa vedieť brá-
niť a zvýši im to sebavedomie. Človek sa vďaka 
nemu nemusí až tak báť.

Medailistka

Nové možnosti športovania pre deti v Lamači
Klub modernej gymnastiky
Na začiatku bolo pár kamarátok, ktoré majú 
rady pohyb a hľadali niečo, čo by im ho umož-
nilo. A tak začali navštevovať krú-
žok modernej gymnastiky v 
telocvični miestnej základ-
nej školy. Zatiaľ sa ešte 
nedá hovoriť o vrcholovej 
gymnastike, ale snažia 
sa napodobniť pohyby 
a pozície pani trénerky. 
Pretože sú ešte v začiat-
koch, nemajú ani názov 
klubu - nepomôžete im s 
tým? A tiež necvičia v na-
ozajstných gymnastických 
dresoch, ale zanietenie by 
im mohli závidieť aj vrcholové 
športovkyne.
Už teraz sa veľmi tešia na svoje prvé vy-
stúpenie na besiedke k Vianociam. A snívajú o 
tom, že o pár rokov im to pôjde aspoň tak, ako 
ich veľkým kamarátkam Ani a Argine.
A možno sa niektoré z ich mien objaví v hlav-
ných správach a na stránkach novín a my všetci 
si potom budeme môcť povedať, že aj vďaka 
nám to dievčatá dotiahli tak ďaleko. Týmto ch-
ceme osloviť všetkých, ktorým nie je ľahostaj-
né, ako trávia ich deti voľný čas, aby sa prišli na 
dievčatá pozrieť a prípadne sa k nim aj pridali. 

Cvičenie nie je náročné, ide viac o tzv. estetickú 
gymnastiku, kde sa kladie dôraz na plynulosť 

pohybu a plasticitu pohybu spoločne s 
hudbou a nie na maximálnu kĺbovú 

pohyblivosť. Ide teda o gymnastic-
ké cvičenie s hudbou presadzujú-

ce tanečné poňatie, tvorivosť, 
emocionálne prežitie a estetiku 
pohybového prejavu. Dievča-
tá sa stretávajú dvakrát týž-
denne v utorok a štvrtok od 
14:00 popoludní v telocvični 
základnej školy. Pre menšie zá-

ujemkyne z radov škôlkárok je 
prípravka každý utorok o 16:30 v 

hale na Bakošovej ulici. Príďte sa 
na dievčatá pozrieť!

J. Marčeková, foto I. Marček

Hlavne pre obyvateľov sídlisk!!!

Máte doma starý nábytok, alebo väčšie predmety 
na vyhodenie? Tak ich vyložte ich ku kontajnerom v 
stredu a na druhý deň bude preč. Odvoz objemného 
odpadu sa totiž vykonáva každý štvrtok. Vyhnete sa 
tak zároveň nepeknej skládke, na ktorú by sa museli 
pozerať okoloidúci i vaši susedia. Napokon stáva sa 
často, že naša osádka príde ku kontajnerom na se-
parovaný zber, zoberie odpad, ktorý tam je vyložený 
a keď odídu, ľudia znova začnú vykladať. Veľké kusy 
odpadu tak zostávajú pred domami aj celý týždeň. 
Taktiež záleží na tom čo tam je vyložené. Takýto od-
pad môže byť drevený, čalúnený nábytok- najlepšie 
rozobratý na dosky, stavebný odpad vo vreci do 20 
kg. Ak si obyvatelia robia v byte väčšie úpravy je 
možné do hmotnosti 200 kg/osoba doviezť takýto 
odpad do zberného dvora bezplatne v dobe od 7,00 
do 21,00 hod. v pondelok až v piatok a v sobotu a v 
nedeľu od 7,00 do 14,00 hod. , alebo si na to musia 
objednať veľkokapacitný kontajner. Táto služba má 
slúžiť na to, ak si niekto kúpi novú sedačku, vymení 
posteľ a podobne, v žiadnom prípade ak si niekto 
vymení celú izbu prípadne byt. Niekedy obyvatelia 
vykladajú kartóny, síce je to objemný odpad, ale 
tieto osádky to neberú, nakoľko to patrí do sepa-
rovaného zberu. Stavebná suť musí byť v pevnom 
vreci, nie v krabiciach ako je to často vidieť, pretože 
ju ručne nakladajú do vozidla. 
Kontajnerové stojiská pri domoch sú v správe správ-
covských bytových družstiev a spoločenstiev vlast-
níkov, ich zástupca je povinný sa o okolie starať a 
dodržiavať čistotu okolia. Pozemky pod stojiskami 
sú vo vlastníctve Hl. m. SR Bratislavy.
Obsahom objemného odpadu môže byť: Čalune-
ný a drevený nábytok, okná, dvere, železo, drobný 
stavebný odpad vo vreciach.
Obsahom objemného odpadu nemôže byť: Uhy-
nuté zvieratá a iný biologický odpad a organický 
odpad.

Časový harmonogram odvozu objemného odpadu 
a drobného stavebného odpadu: Obvod IV, prípra-
va: Streda večer, odvoz Štvrtok od 6:00 rána. 

Zberné dvory:
Bazová 6,

Ivanská cesta 22,
Dvojkrížna P. Biskupice

ODVOZ VEĽKOROZMERNÉHO 
ODPADU!

Jablká nám tento rok už tak trochu „lezú 
krkom“, ale tento koláč každému zatiaľ chu-
til. Takže skúste!

Tri vajcia vyšľaháme 
do peny s 1 šálkou 
kryštálového cukru, 1 
va nilkou a strúhanou 
citrónovou kôrou. 
Pridáme 1/2 šálky 
oleja, 1 šálku mlieka, 
1/2 pol. lyžice mletej 
škorice a 2 šálky polohrubej múky premie-
šanej s 1 kypriacim práškom. Asi 10 veľkých 
jabĺk očistíme a aj so šupkou pokrájame asi 
na 1 cm kocky, premiešame so šťavou z 1 
citróna (aj s trochou strúhanej kôry) a zľahka 
vmiešame do cesta. Pečieme stredne rých-
le. Schladený koláč potrieme rozpusteným 
maslom. Rozmiešame asi 30 dg kryštálové-
ho cukru s 1 poliev. lyžicou škorice a trochou 
studenej vody (nerozpustíme) a touto ried-
kou masou celý koláč potrieme. Necháme 
zaschnúť. Povrch je jemne chrumkavý. Dob-
rú chuť! Cecília Danišová

Škoricový jablkový koláč
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Na nemocnici na Rázsochách sa už niekoľko 
rokov vôbec nestavia. Okrem oporných múrov a 
údržby tam neprebehli žiadne iné stavebné práce. 
Od spustenia výstavby v roku 1987 sa na tento 
kolos preinvestovalo viac ako 800 miliónov. Ďalšie 
milióny nás dnes stojí stráženie. Stavba chátra a 
takmer každému, kto našou mestskou časťou pre-
chádza, bije ruina do očí. Stavba sa stala terčom 
mnohých zlodejov. V okolí si ľudia pošuškávajú, 
kto má na svojej chatke materiál z nemocnice. Za 
obrovské škody však nebol nikdy nikto potrestaný. 
Nemocnica je dnes hrubou stavbou, železobéto-
nový skelet s obvodovým plášťom, bez inštalácie 
zdravotníckej technológie.

Oslávi dvadsiatku
Od výstavby nemocnice na Rázsochách uply-

nie v budúcom roku už dvadsať rokov. Dnes je 
jasné, že za štátne sa jej dokončenia nedočkáme. 
,,Vláda rozhodla ešte v roku 2003, že Rázsochy ne-
bude schopná dofinancovať, pretože náklady na 

dofinancovanie pre pôvodný účel zdravotníckeho 
zariadenia, nemocnice najvyššieho typu by boli 
asi 9 miliárd korún,“ vysvetľuje pre Lamačan Silvia 
Balázsiková, hovorkyňa ministerstva zdravotníc-
tva. S ďalšími výdavkymi sa počítalo aj na vybudo-
vanie školy, internátu a študentského mestečka.

Nadbytočný
Investorom a vlastníkom stavby je Fakultná ne-

mocnica v Bratislave, zhotoviteľom akciová spo-
ločnosť Skelet. Tá objekt aj stráži. ,,K Rázsochám 
pristupujeme ako nadbytočnému majetku. Bude-
me ho predávať podľa jediného kritéria a tým je 
cena. Odpredaj má realizovať Fakultná nemocnica 

s poliklinikou Bratislava,“ dodala 
Balázsiková. Jej majetkom sú však 
aj rozsiahle niekoľko hektárové 
pozemky.

Korisť pre žralokov? 
Podľa našich informácií sa o 

tento areál zaujímali finančné 
skupiny, údajne Penta aj J&T, ale 
vraj aj Tatra banka a viacerí za-
hraniční investori. ,,Naposledy, v 
roku 2005 o nemocnicu prejavil 
záujem španielsky investor,“ in-
formovala nás Silvia Balázsiková 
z rezortu zdravotníctva. Navyše v 
okolí nemocnice sa pozemky už aj 

skupovali. Rázsochy sú totiž lukratívnou lokalitou 
a v prípade, že by sa tieto pozemky použili naprí-
klad na výstavbu rodinných domov, pokojne by 
táto oblasť mohla konkurovať Strmým vŕškom, 
ktoré sú v Záhorskej Bystrici považované za štvrť 
prominentov.                                               -mca-

RUINA

O nemocnici na Rázsochách sme sa rozprávali 
s generálnym riaditeľom spoločnosti Skelet Brati-
slava a.s., Ing. Milanom Plevákom. 

Kedy sa zastavila výstavba Nemocnice na 
Rázsochách? Začalo to stagnovať v rokoch 1997 
a 1998. Stále bolo menej peňazí. No posledné 
dva, tri roky sa tam nerobí absolútne nič. Keď sa 
tam aj niečo robilo tak to boli oporné múry, aby 
to celé nepadalo.

Chodíte tam? Vykonávamé tam strážnu službu.
V akom štádiu je rozostavanosť? Je to hrubá 

stavba, železobetónový skelet, naištalované sú 
niektoré rozvody. Boli tam aj rozvádzače a okná, 
ktoré sa mali zabudovať. No nestalo sa tak. Vý-
stavbu z finačných dôvodov zastavili a materiál 
zostal nepoužitý. Pochybujem, že by sa po ôsmich 
rokoch dalo niečo z toho zabudovať. A navyše 
rozvádzače sú z deväťdesiatych rokov a dnes ne-
vyhovujú európskym normám. 

Aká môže byť hodnota nepoužitého 
stavebného materiálu? Myslím, že tri až 
štyri milióny korún. 

Kde je umiestený? V našich skladoch. Staveb-
ný materiál zostal aj preto, že kedysi to nefungo-
valo ako dnes, že vám hneď dodajú, čo si objed-
náte. Uzatvárali sa dlhodobé dodávky. Materiál 
tak dorazil, aj keď už výstavba bola zastavená. 
Dodávky sa už nedali stopnúť.

V akom stave je táto stavba po rokoch. Ne-
spadne? Nemá čo spadnúť. No ochranné opatre-
nia nie sú na takej úrovni, aby sa tam dalo bez-
pečne chodiť.

Ak by chcel ten objekt niekto dokončiť, 
mohol by pokračovať v tom, čo ste tam 
nechali, alebo by aj to musel zrekonštruo-
vať? Pri železobetónovom skelete, tam nie je 
predpoklad, že by bol poškodený. Museli by 
sa zhodnotiť obvodové konštrukcie, pretože 
neboli všetky zaizolované a strechy dokonče-
né. Ak to bolo pozatekané tak mohlo dôjsť k 
nejakému poškodeniu. No čo sa týka statiky 
tam by nemal byť problém.

Nebolo by lacnejšie to zbúrať a postaviť na-
novo? Skelet je hotový a využiteľný. Bola by škoda 
ho búrať. Nechcem hovoriť do toho či tento nosný 
systém vyhovuje dnešným predstavám prevádz-
kovania nemocnice. No myslím, že ani to by nemal 
byť problém. Je tam dosť veľký rozpon nosných 
konštrukcií. Tam si deliacimi priečkami architekt 
môže robiť, naozaj čo chce. Vnútorné priestory 
tam totiž neboli riešené. Asi by sa muselo odstro-
jiť opláštenie, pretože požiadavky na obvodovú 
konštrukciu sú dnes predsa len iné. 

Máte informácie, kto sa o túto stavbu zaují-
mal a aký mal zámer? Počul som o zahraničných 
investoroch Francúzoch, Talianoch a naposledy 
Španieloch. Všetci tam chceli dokončiť nemoc-
nicu. Naposledy som počul, že by tam mala byť 
univerzitná nemocnica s vysokou školou. Boli to 
ale asi až štyri roky dozadu.

To, že sa na stavenisku roky kradlo je asi 
verejným tajomstvom. Aké škody tam boli 
spôsobené? Za posledné štyri roky som o ničom 
nepočul. Niektoré prípady strážnici riešili namies-
te. Predtým sme mali jednu krádež, ktorú sme 
ohlásili na polícii. Zlodejov nechytili. 

Čo sa stalo? Ukradli hliníky z obvodového 
plášťa. Spôsobili škodu vo výške od 500 do 800 
tisíc korún. Je tam dnes čo ukradnúť? Tam už nie 
je čo ukradnúť. 

Koľko ročne fakturujete za stráženie nemoc-
nice?  Takýto veľký areál sa nedá strážiť jedným 
strážnikom. Okrem ochrany vykonávame drobnú 
údržbu a ešte sa fakturuje osvetlenie. Ročne sa 
to pohybuje rádovo v miliónoch, ktoré nám ale 
Fakultná nemocnica neuhrádza.

Prečo sa tejto stavby roky držíte, vyčkávate, 
že sa v nej raz bude pokračovať? Podľa hospo-
dárskeho zákona pokiaľ stavbu neodovzdáme do-
končenú, alebo aj rozostavanú Fakultnej nemoc-
nici sme za ňu zodpovední. My sme ponúkali, že 
im ju odovzdáme, pretože je to pre nás záťaž, no 
chceli sme, aby nám všetko doplatili. Na druhej 
strane samozrejme, že keby sa v tom pokračovalo, 
tak by sme radi zostali a stavali. 

Už tam nie je ani čo kradnúť

Okolie Lamača má 
všetko, čo potrebuje 
duša aj telo na pook-
riate. Krásne hlboké 
lesy, utešené lúky. 
Mali by sme si ich 
preto nadovšetko 
chrániť, nielen pre 
nás ale aj pre tých čo 
prídu po nás. Sku-
točnosť je však iná. 

Mnohí si u nás prírodu nevedia vážiť. Dôkazom je 
aj drevená besiedka, či odpadkový kôš v lese. Hoci 
boli na jar, pred turistickou sezónou v poriadku, 
dlho tak nevydržali. Dnes sú totiž poškodené. Na-
ozaj to tak musí byť?! Prečo?!!             Igor Masár

Bezohľadní

Avalon

MASÁŽE – KADERNÍCTVO, 
veštenie - duševná kozmetika

Oddych pri čaji a káve
Zhorínska 11, BA-Lamač, konečná BUS 23, 30, 63

Otvorené: Utorok až Sobota od 12.00 do 22.00 h. 

Objednávky: 0908 846 304, 0907 988 074

Halu majú Lamačania na 
dve hodiny

Videl z vás niekto niekedy športovú halu Na barine 
zvnútra? Väčšina asi sotva. Hala je totiž takmer stále 
obsadená športovými klubmi, ktoré tam cvičia bojo-
vé umenia, gymnastiku a ešte ju využívajú aj bezpeč-
nostné služby. Prevádzkovateľom haly je spoločnosť 
Softwis s.r.o. a podľa informácie z miestneho úradu 
ju Lamačania môžu využívať dva razy do týždňa. Ho-
diny sú vyčlenené na stredu 18:00 - 20:00 a sobotu 
12:00 - 14:00. Halu navštevuje najmä klub dôchod-
cov a niektorí občania. -mca-
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Vážení občania,

ponúkame Vám na predaj voľné parkovacie stojiská 
v bytových domoch na Heyrovského ulici č. 3, 5 , 7, 
9. Financovanie kúpy možno dohodnúť podľa Vašich 
možností na splátky a bez úrokov. Info na telefóne 
02/58102701, 02/58102704, 02/58102731 alebo v 
sídle spoločnosti IKORES Slovakia s.r.o., Votrubova 
28 v Bratislave.

Pedikúra - Manikúra
ADELKA

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012

Každý štvrtok sa z Lamača odváža 
objemný odpad, ktorý môžu obyvatelia 

vyložiť v stredu večer na určené
zberné miesta.

Keby som bola menej odvážna, možno by som sa 
ani neodvážila vstúpiť. Spúšťalo sa jesenné šero a z 
historickej Izby pána učiteľa lamačskej školy cerili na 
mňa štrbavé zuby strakaté príšery. Z každej šlo bli-
kotavé svetlo. Strašidlá boli veľké, malé, vysoké, 
tučné. Tam sa vyškieral vlk, tam zelený 
vodník, černokňažník v klobúku, 
inde chcelo vzlietnuť lietadlo, 
povievali chvosty šarkanov, 
zazeral akýsi fešák tiež s 
klobúkom a dokonca 
šálom, na podstavci 
trónil E.T. Čakala 
som kedy zakváka 
kačica z patizónu. 
Už viete, vážení 
Lamačania, že 
som bola na  
štvrtej Výstave 
tekvičiek. Dokon-
ca deti urobili aj z 

jabĺk ,,tekvicové“ strašidielka. Práve 
mala žiacky dozor Michaela Luknáro-

vá a k jej povinnostiam patrilo vymie-
ňať svie-

čočky, aby boli strašidlá ozajstnejšie. Tajomnosť 
priestoru dopĺňalo našuchorené šáchorie, z ktorého 
vystrkovali hlávky ďalšie vyrezané či maľované tek-
vice. Martin Krebs tohto roku nesúťažil, ale prišiel 
pozrieť práce spolužiakov. Najviac sa mu páčil duch 
Kasper a veľká, zubatá smrtka – z tej už lúskajú se-

mienka. 
Nápady a predstavivosť detí sú obdivuhod-

né, rovnako ich zručnosť, i keď niekde, 
vraj, pomáhali staré mamy. Pozornosť 

si zaslúži i vytvorenie zátiší pre tek-
vice, aby vyniklo ich stvárnenie. 
Treba spomenúť, že nechýbal už 
historický exponát – vysušená tek-
vička strašidielko spred štyroch 
rokov. Na tohtoročnom sviatku 
jesene sa zišlo 50 tekvíc! Ich au-
tori boli žiaci prvej i deviatej trie-
dy. Pre veľký záujem výstava tr-
vala namiesto plánovaných troch 
dní – celý týždeň.

Výstava strašidiel

Takýto vlak musel prísť do Lamača, aby doniesol 
všetky tekvičky ktoré boli na výstave tekvičiek.

Naše diela

Inzerujte v LAMAČANOVI!
tel.: 02/ 6453 1371, www.lamacan.sk
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Kvalita bez kompromisov

KALYPSO Metropolitan –

Kvalita bez kompromisov
Mnoho našich zákazníkov už pozná kvalitu, ktorú prináša firma KALYPSO. Značkové okná 
a dvere KALYPSO sú charakteristické hlavne vysokou kvalitou a funkčnosťou. Tak, ako sa stup-
ňujú nároky našich zákazníkov, zvyšuje sa aj kvalita našich produktov. Preto prichádzame na 
trh s úplnou novinkou, plastovým oknom KALYPSO Metropolitan, ktoré je so svojimi zlepšenými 
zvukovo- izolačnými vlastnosťami priam ideálne do hlučného prostredia. Vysoké hodnoty izolá-
cie znižujú okrem hluku aj náklady na kúrenie a optimálna statika zaručuje trvalú funkčnosť 
a odolnosť. 

Ako štandard je v okne KALYPSO Metropolitan zabudovaný inteligentný privetrávací systém, ktorý 
Vám umožní vetrať aj so zatvoreným oknom, dokonca aj v prípade dlhodobej neprítomnosti. 
V porovnaní s klasickými plastovými oknami tento systém zamedzuje tvorbe pliesní vďaka 
pravideľnej cirkulácii vzduchu. Navyše je v okne zabudované špeciálne tesnenie umožňujúce 
ohriatie prúdiaceho vzduchu ešte vo vnútri okna. Molekulové sito v dištančnom rámiku prekryté 
vrstvou kaučuku zamedzuje oroseniu v priestoroch medzi sklami. Už na úrovni základnej výbavy 
ponúka systém Metropolitan vysokú mieru bezpečnosti vďaka kovaniu so zvýšením stupňom 
odolnosti a posunutiu drážky kovania do interiéru. Vzhľadom na ustavične rastúci počet fak-
torov zvyšujúcich hlučnosť nášho prostredia, veríme, že plastové okná KALYPSO Metropolitan 
zvýšia kvalitu Vášho bývania a aj po rokoch budete s Vaším rozhodnutím spokojní.
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Lamaèan 2006-11.indd   7Lamaèan 2006-11.indd   7 22. 11. 2006   17:58:2922. 11. 2006   17:58:29



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

Riadková inzercia - 11/2006
MASÁŽE, tel. 0905 458 732, www.masaze-relax.eu

Záujemci o pravidelný odber zvyškov 
stravovania zo školskej jedálne materskej školy

prihláste sa na tel. čísle 0910 969 449

Profipôžička pre zamestnaných, dôchodcov, 
živnostníkov a podnikateľov. tel. 0918 680892

Poistím Váš dom, byt, domácnosť,
auto + životné poistenie. tel.0918 680892
MAĽOVANIE a STIERKOVANIE • RÝCHLO 

a LACNO, tel.: 0903 701 344
Predám ešte nepoužitú 2 garáž na 

Heyrovského ulici mobil: 0902 848 949

LACNEJŠIE AKO NA NOTÁRSKOM ÚRADE!
Môžete počas stránkových hodín

na MIESTNOM ÚRADE LAMAČ vybaviť
overovanie podpisov a kópií dokumentov.

Rajtákova 58, Lamač, tel.: 6453 1372, 0908 828612, web: obuv.fuxo.sk, e-mail: obuv@fuxo.sk

Pánska obuv 47 - 52

NADMERNÁ A PODMERNÁ OBUV

podmerné veľkosti od 32 Dámska 
obuv 42 - 46  

Kopírovanie v Knižnici
Bezplatný internet a už aj 

kopírovanie a tlač za výhodné ceny. 
Tieto služby môžete využívať v knižnici 

na Malokarpatskom námestí 1. 
Za kópiu vo formáte A4 zaplatíte 

od 1,- Sk a za A3 od 2, Sk.
Radi Vás obslúžime počas 

knižničných hodín:

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.

Mestská časť zabezpečila v priestoroch miestnej 
knižnice novú službu pre verejnosť: 

Popri bezplatnom internete funguje v knižnici na 
Malokarpatskom nám. č.1, od 27.októbra 

aj kopírovanie a tlač za výhodné ceny, formát
A4 už od 1,- Sk a formát A3 už od 2,- Sk. 

Radi Vás obslúžime počas knižničných hodín 
(Pon 1300-1930, Uto 900-1930, Str 1300-1930,

Štv 900-1930, Pia 1300-1930), telefón: 02/ 6478-9737

Rajtákova 58, BA-Lamaè
www.fuxo.sk, fuxo@fuxo.sk
02/ 6453 1371, 0905 55 36 99

Farebné kopírovanie

9,90 Sk/A4 s DPH
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