
Mesačník o živote v Lamači, 9. ročník 2007

Protesty a nespokojnosť. Aj také sú reakcie 
lamačanov na plány stavebníkov v starom Lamači. 
Medzi rodinnými domami by chceli postaviť malé 
sídlisko s nízkopodlažnými bytovými jednotkami. 
Byty by mali stáť na Segnároch, ale aj na Povoz-
níckej ulici, ktorá sa nachádza neďaleko kúpaliska 
a železničnej stanice, v blízkosti železničnej lávky. 
Investor firma PT – Stav, by na Povozníckej chcela 
postaviť sto bytov. To však poriadne rozladilo 
miestnych obyvateľov. Obávajú sa totiž, že tým starý 
Lamač stratí svoju tvár, prídu o súkromie, zvýši sa 
hlučnosť, ako aj premávka. Nahnevaní lamačania 
zatiaľ k výstavbe nepoznajú konečnú odpoveď. Roz-
hodnutie o nej by mali už čoskoro vyrieknuť noví 
poslanci našej mestskej časti.

V súčasnosti je pritom výstavba na Povozníckej 
neaktuálna, pretože podľa stanoviska miestneho 
úradu je pre dané územie takýto projekt nereálny 

aj vzhľadom na dopravné riešenie. Na mieste totiž 
nie je vybudovaná potrebná infraštruktúra. Po 
ceste, ktorá vedie na Povozníckej je totiž problem-
atická napríklad aj obojsmerná premávka. Navyše 
na ulici nie sú chodníky. Nakoľko by táto výstavba 
zmenila celkový ráz obce, komisia výstavby v januári 
doporučila, aby bol pre toto územie spracovaný 
územný plán zóny. 

O pár metrov ďalej na Segnároch by mali vyrásť 
ďalšie bytovky. Spoločnosť Hanza tam chce zbúrať 
jeden z rodinných domov, ktorý má už dnes vo vlast-
níctve a na jeho mieste vybudovať cestu, prístupnú 
pre verejnosť. Firma však komunikáciu podmieňuje 
postavením troch štvorposchodových bytových 
domov. Prípadná výstavba však vyvolala búrku ne-
spokojnosti starolamačanov. Viacerí protestujú, svoj 
nesúhlas vyjadrili aj podpismi pod petíciu. Výstavba 
je momentálne na mŕtvom bode. Rozhodujúce 

slovo v tejto veci bude mať nová 
zostava vedenia našej mestskej 
časti. Komisia výstavby zatiaľ na 
Segnároch doporučila, aby miestne 
zastupiteľstvo poverilo miestny 
úrad vypracovaním prieskumu 
záujmov vlastníkov pozemkov o 
výstavbu v predmetnom území a to 
aj s ohľadom na realizáciu vstupnej 
komunikácie. Podľa pôvodnej zos-
tavy miestneho zastupiteľstva mes-
tskej časti Lamač, teda tej spred 
posledných komunálnych volieb by 
sa tým zvýšila hodnota pozemkov.

- mca -

Budeme mať slovník
Lamačania sa môžu tešiť na vlastný slovník. K 

jeho zostavovaniu sa podujal starolamačan. Doteraz 
sa mu podarilo zozbierať viac ako tisíc slov. Slovník 
by mohol uzrieť svetlo už tento rok. Lamačania 
môžu vďaka nemu poodhaliť viac zo svojej iden-
tity a predkov, ktorí bývali v našich zemepisných 
šírkach. K vydaniu lamačského slovníka však chýba 
ešte jeden podstaný krok, a tým je súhlas poslancov 
našej mestskej časti. Verme teda, že sa Lamačanom 
dostane do rúk. O slovníku sme sa pozhovárali s jeho 
zostavovateľom Ľubomírom Ondrišom.

Ako ste sa dostali k zostavovaniu lamačského 
slovníka? Je to už veľmi dávno, keď sme s mojimi 
priateľmi, pánmi Eduardom Lučeničom a bohužiaľ 
dnes už nebohým JUDr. Miroslavom Kralovičom 
začali takú súťaž, alebo skôr hru, kto si spomenie 
na viac írečitých lamačských výrazov. No a aby sme 
tie, na ktoré sme si spomenuli nezabudli, tak sme 
si ich písali. Najskôr na kus papiera a neskôr do 
zošitov. Až po mnohých rokoch, už v tomto novom 
storočí, prišiel nápad venovať sa tomu serióznejšie a 
tú slovnú zásobu, ktorú sme počas rokov zozbierali, 
nejakou formou zachovať aj pre mladšie generácie. 
Pretože, či sa nám to páči, alebo nie, ľudí, ktorí si 
ešte čo-to pamätajú z dialektu, ktorým hovorila 
ešte pred 50 - 60 rokmi väčšina lamačanov je stále 
menej. Vplyv na toto „zabúdanie” má blízkosť mesta 
Bratislavy, ktorého časťou sa Lamač stal po II. sve-
tovej vojne, sídlisko vybudované v Lamači s počtom 
nových obyvateľov niekoľkokrát prevyšujúcim staré 
osídlenie, no a napokon aj celkový vývoj spoločnosti. 
A forma slovníka sa zdá byť na tento účel vhodnou.

V akom štádiu je dnes a kedy bude hotový? V 
súčasnosti je, podľa našej mienky zozbieraná slovná 
zásoba už dosť saturovaná. Nové slová môžu pridať 
asi iba ďalší pamätníci. Pred nedávnom nám tak 
pridal do zbierky slušnú „porciu” slov aj pán Rudolf 
Brutenič. Kedy bude slovník hotový a vydaný záleží 
od veľa faktorov. Do tlače by podľa môjho názoru 
mohol byť pripravený v priebehu roka 2007.

Ste v tejto oblasti odborník, alebo ide o záľubu? 
Ide samozrejme o záľubu, v tejto oblasti nie som od-
borník. 

Lamač je súčasťou záhorskej oblasti. Aké 
špecifiká to odráža v narečí lamačanov? Je pravdou, 
že v lamačskom dialekte je veľa slov pochádzajúcich 
zo Záhoria a teda i Moravy, no cítiť v ňom i ďalšie 
vplyvy. Žijeme na území, kam voľakedy prišli ľudia 
z Chorvátska. Veľa ľudí žijúcich v Lamači, Devínskej 
Novej Vsi, Dúbravke a tiež v Čunove, Jarovciach a 
ďaľších obciach má svoje korene v Chorvátsku. 
Svedčia o tom i tunajšie priezviská končiace sa na, 
- ič. Teda je tu silný vplyv chorvátštiny. No a tiež je tu 

Lammaèan 1
Postavia v starom Lamači sídlisko? 

Investor kašle na Satelit
Budovu, ktorá je lamačanom známa ako Satelit 

tak skoro nič dobré nečaká. Miestny úrad Lamač 
pritom už v novembri 2005 vybral investora, ktorý 
o objekt prejavil záujem. Vybraným záujemcom 
bola spoločnosť Lucos s.r.o. Tá sa zaviazala po 
dohode s mestskou časťou na odkúpení objektu, 
jeho rekonštrukcii a na zmene účelu stavby. Po 
zrekonštruovaní sa v nej mali poskytovať sociálne 
služby. Za budovu mal Lucos zaplatiť 500 tisíc a za 
prenájom pozemku v prípade päťročného nájmu 
mala mestská časť Lamač zinkasovať 2,5 milióna. 
Na pozemok Lucos zároveň získal predkupné právo, 
v prípade, že bude v Satelite prevádzkovať sociálne 
služby aspoň pol roka. Šesťárový pozemok mohol 
získať za 1,2 milióna korún. Napriek tomu, že od tej-
to dohody, ktorú odobrili aj naši poslanci ubehol už 
viac ako rok, Lucos na budove nepohol ani prstom. 
„S firmou Lucos sme v kontakte, ale napriek našim 
výzvam do dnešného dňa nezaplatili ani korunu“, 

dozvedeli sme sa na miestnom úrade. Firma tak 
nesplnila zmluvné podmienky. Paradoxom pritom 
je, že spoločnosť Lucos, podľa našich informácií, so 
sociálnymi službami, ktoré chcela prevádzkovať ne-
mala predtým skúsenosti. Po vyše roku je Satelit, v 
ktorom bola kedysi krčma a diskotéka Premier pub, 
stále v dezolátnom stave. Situáciu by malo riešiť už 
najbližšie riadne zastupiteľstvo.                      - mca - 

Zrúcanina: Budova Satelitu sa rekonštrukcie tak 
skoro nedočká 

Sídlisko: Na tomto pozemku by malo vyrásť na štyroch poschodiach 
sto bytov. V strede obrázku je železničná stanica Lamač. 

S výhľadom: Obyvatelia bytoviek by mali pekný vý-
hľad na kostol svätej Rozálie. Starolamačania bývajú-
ci v rodinných domoch by o neho však prišli.

Jednoprúdovka: Autá v protismere prejdú na Po-
vozníckej len s ťažkosťami. 

(pokračovanie na strane 4)
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Jubilanti v mesiaci január
94 rokov - Miklánková 
Emília, Žernovičová 
Rozália
91 rokov - Matušková 
Margita, Kovačičová 
Agneša
90 rokov - Vrťová Angela, Bakošová Hilda
85 rokov - Hudec Ladislav, Kovačovská 
Rozália,
80 rokov - Ternerová Vilma, Bartalská 
Celestína, Hlubíková Anna,
75 rokov - Loffayová Helena, Královičová 
Emília, Haraslínová Juliana, Špačinský 
Štefan, Krajačič Ján

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

Marek Bartovič (KDH-DSS-OKS-SZS)
Volám sa Marek Bartovič, mám 30 

rokov a povolaním som právnik. Do 
Lamača som sa dostal priamo z pô-
rodnice. Čiže v Lamači žijem od svojho 
narodenia. Táto mestská časť mi veľmi 
prirástla k srdcu, rád by som v nej ostal 
bývať aj naďalej, nakoľko ju považujem 
za miesto pokoja, oddychu a za svoj 
ozajstný domov. Cením si blízkosť Ma-

lých Karpát, zelené plochy, ako aj celkový ráz Lamača, jeho 
tradície a zvyky. Tu som sa spoznal aj s mojou manželkou, s 
ktorou máme tri deti, pričom verím, že sa nám z nich podarí 
vychovať tých správnych Lamačanov. Najstarší syn navšte-
vuje škôlku na Zlatohorskej ulici, triedu s kresťanským za-
meraním. Prvý stupeň základnej školy som absolvoval na ZŠ 
na Malokarpatskom námestí (vtedy ešte Wilhelma Piecka) a 
na druhý stupeň som chodil na ZŠ Kalinčiakova, kvôli môjmu 
športovému zameraniu. Strednú školu som vyštudoval na 
Gymnáziu na Metodovej ulici a vysokú na Právnickej fakulte 
Univerzity Komenského. Ako som už spomínal, táto mestská 
časť mi leží na srdci, preto som uvítal skutočnosť, že ma 
oslovili známi a priatelia s ponukou miesta na kandidátke na 
poslanca miestneho zastupiteľstva. Voliči mi venovali svoju 
dôveru a hlas, za čo im úprimne ďakujem a verím, že ich 
dôveru nesklamem. Vzhľadom k mojim štvorročným skúse-
nostiam s tvorbou školského časopisu na strednej škole, je 
mi táto oblasť veľmi blízka. Preto by som sa rád podieľal 
najmä na tvorbe časopisu Lamačan a tak priložil ruku k zá-
služnej činnosti približujúcej všetkým občanom dianie nie-
len na miestnom zastupiteľstve, ale aj v samotnom Lamači. 
Rovnako by som sa rád zasadil za každú dobrú myšlienku, 
ktorá napomôže zlepšiť ako aj samotný život Lamačanov, 
tak aj prostredie v ktorom trávia voľné chvíle. Takýchto myš-
lienok bolo nemálo vo volebných programoch oboch domi-
nantných politických subjektov, ktorých kandidáti sa stali 
poslancami miestneho zastupiteľstva a tak vyjadrujem pre-
svedčenie, že mnoho z plánovaných prospešných projektov 
sa naozaj podarí zrealizovať. Vzhľadom k tomu, že začínam 
svoje prvé volebné obdobie ako poslanec miestneho zastu-
piteľstva, čaká ma určite mnoho učenia a nových poznatkov, 
ktoré však beriem ako výzvu a možnosť získať nové životné 
skúsenosti. Ďakujem.              v.r.

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

Mária Čačíková (KDH-DSS-OKS-SZS)
Volám sa Mária Čačíková (za slo-

bodna Podhradská) a v Lamači žijem 
od svojho narodenia. Vyštudovala 
som Strednú pedagogickú školu, 
keďže som sa chcela venovať práci 
s malými deťmi. Na Univerzite Ko-
menského som vyštudovala jazyky 
- angličtinu a španielčinu. Istý čas 
som pracovala ako prekladateľka a 

tlmočníčka a zbytok mojej pracovnej kariéry som strávila 
ako public relation manažér v jednej telekomunikačnej 
firme. Popritom sa venujem spevu - v Lamači sme pred 
15 rokmi založili skupinu Atlanta, s ktorou sme vystu-
povali v Lamačskom kostole a na kresťanských poduja-
tiach po Slovensku i v zahraničí. Momentálne som štyri 
roky na materskej dovolenke so svojimi dvomi malými 
deťmi. Spolu s manželom bývame ako rodina v Lamači 
už päť rokov. Popri materskej dovolenke veľa času venu-
jem hudobnej tvorbe, ktorá je teraz venovaná hlavne 
deťom. Viac o mne nájdete na www.koncertypredeti.
sk. Do komunálnej politiky som sa rozhodla vstúpiť 
preto, aby som mohla aktívnejšie participovať na roz-
voji Lamača hlavne v oblasti školstva a voľnočasových 
aktivít detí a mládeže (vzhľadom k tomu, že počet 
mladých rodín v Lamači stále pribúda a ich problémy 
sú mi dobre známe). A som samozrejme rozhodnutá 
podporiť každú dobrú vec, ktorá bude pre dobro ľudí v 
Lamači. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporili a ktorí mi 
veria. Budem sa snažiť nesklamať Vašu dôveru.

Mária Imrichová (KDH-DSS-OKS-SZS)
Vážení Lamačania! Všetko dobré v 

novom roku, veľa zdravia, spokojnosti 
a lásky Vám praje Mária Imrichová. 
Vďaka Vašim hlasom v komunálnych 
voľbách som sa stala poslankyňou 
Miestneho zastupiteľstva v Lamači. 
Ďakujem za prejavenú dôveru.

Kto som? Pracujem na ZŠ s MŠ 
v Lamači ako učiteľka anglického jazyka, v súčasnosti 
aj vo funkcii zástupkyne riaditeľky Základnej školy. 
Študovala som na PdF UK v Trnave odbor ruský jazyk 
– anglický jazyk. 

Prečo som sa rozhodla kandidovať? Som rodená 
Lamačanka, ktorá časť života prežila v „Starom Lamači“ 
a teraz žijem a pracujem v „Novom Lamači“. Som proti 
rozdeleniu Lamača na starý a nový. Je len jeden Lamač, 
pre ktorý chcem pracovať.

Čo ma najviac trápi? Život niektorých skupín 
obyvateľstva, príroda, ochrana životného pros-tredia. 
Odsudzujeme teenagerov za ich správanie, ničenie 
majetku a pod. Ale aké možnosti využitia voľného 
času im ponúka obec? Žiadne. Zabudlo sa na túto 
časť obyvateľov. Rozhodne pre nich treba vybudovať 
priestory, v ktorých sa budú môcť stretávať, zabávať, 
porozprávať sa. A nezabudnúť na dobudovanie kú-
paliska. Myslím, že zabúdame aj na našich starších 
spoluobčanov. Treba pre nich vybudovať denný sta-
cionár, hospic, skvalitniť sociálne služby.

Lamaču chýba srdce, t. j. centrum. Treba zmo-
dernizovať, zrekonštruovať priestory v strede námestia, 
urobiť tu moderné centrum služieb (ktorých je  absolút-
ny nedostatok), nákupu a oddychu. Aby tu bol život 
celý rok, nielen cez hody.  

Problémov v Lamači je veľa, ale verím, že ste si zvo-
lili tím profesionálnych, čestných a pracovitých ľudí a ja 
podporím každý návrh na skvalitnenie života nás všetkých. 
Nechcem pracovať v tomto tíme len jazykom a slovom, ale 
aj skutkom a pravdou.                      Vaša Mária Imrichová

Richard Čanaky (KDH-DSS-OKS-SZS)
Mám 33 rokov, pochádzam zo st-

redného Slovenska a v Lamači žijem 
od roku 1999. Som ženatý s rod-
enou Lamačankou a máme dve deti. 
Vyštudoval som vysokú školu na Uni-
verzite Komenského v Bratislave odbor 
Liečebná pedagogika. Od roku 2000 

pracujem v Slovenskom rozhlase, najskôr ako hudobný 
dramaturg, teraz ako zvukový majster. Popritom sa po-
loprofesionálne venujem spevu a hudbe. 

Pre poslaneckú prácu som sa rozhodol kvôli svojim 
deťom, ako aj Lamaču samotnému. Nemám politické 
ambície. Ide mi o miesto kde žijem a preto budem 
podporovať jeho kvalitný rozvoj a dianie v prospech 
občana. Naskytla sa mi táto možnosť a keďže mi bola 
daná dôvera z radov Lamačanov, nechcem ich sklamať. 
Lamač som vždy vnímal ako oázu Bratislavy, a preto by 
som chcel, aby sa tu tak cítil každý kto tu žije, aj kto 
Lamač len navštívi. Začiatok mojej práce bude asi dosť 
o načúvaní a pozorovaní a následne reagovaním na to, 
čo Lamač potrebuje. Som kresťan a budem sa modliť, 
aby Boh žehnal Lamač a aby sme ako celé zastupiteľstvo 
mestskej časti vytvorili podmienky pre jeho kvalitatívny 
rozvoj. Viac o mne a mojich aktivitách nájdete na 
www.richardcanaky.sk 

Kino LAMAČ
20. január 2007 

o 16,18 hod. 

Potomkovia ľudí 
sci-fi thriller VB

vstupné 70,-Sk

Základná škola s materskou školou, 
Malokarpatské námestie 1, 

841 03 Bratislava 
Vás pozýva 

na zápis detí do 1. ročníka 
v školskom roku 2007/2008. 

Zápis sa uskutoční 
v piatok 9. februára 

od 15.00 hod. do 18.00 hod. 
a v sobotu 10. februára 

od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Škola ponúka: 
- vyučovanie anglického jazyka od prvej triedy

- vyučovanie informatiky od prvej triedy 
- popoludňajšia starostlivosť o dieťa 

v školskom klube 
- širokú záujmovú činnosť 

- stravovanie v školskej jedálni 
- organizujeme školy v prírode, lyžiarske kurzy, 

plavecký kurz
- študijné pobyty v Anglicku 

- projekt Comenius I, 
Škola podporujúca zdravie, e-twinning, 

- Otvorená škola spolupracujeme s Unicef, ČK
- vo vyučovaní požívame IKT technológie 

v multifunkčnej učebni učebňa jazykov, infor-
matiky, prírodopisu, chémie a fyziky

- máme dve telocvične a posilňovňu a iné

Viac informácii na HYPERLINK 
www.skolalamac.sk, 

e-mail: info@zsmalokarpatba.edu.sk
tel. 02/64780640
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Mesaèník o živote v Lamaèi, 9. roèník 3

Každé dieťa je jazykovým géniom
Ovládanie viacerých jazykov je v súčasnosti 

výhodou a v budúcnosti bude nevyhnutnosťou. 
Bilingvizmus je dar, ktorý môžete venovať svojmu 
dieťaťu v ranom veku. Za tento dar bude vďačné v 
dospelosti, keď bude schopné zamestnať sa práve 
kvôli dobrému jazykovému vybaveniu.

Rodičia na celom svete majú so svojimi deťmi
rovnakú skúsenosť, najskôr iba bľabotanie a po-
tom prvé slová a hneď nato prvé vety. Dieťa sa 
učí hovoriť. Už pred narodením počujú deti hlasy 
svojich rodičov, neskôr napodobňujú ich slová a 
už ako malé si tak nevedomky osvojujú slovnú 
zásobu aj gramatickú štruktúru jazyka, ktorý je 
veľmi komplexný. Reč, ktorú sa dieťa týmto spô-
sobom učí, nazývame materinský jazyk.

Prečo začať s druhým jazykom v ranom 
veku? Výskum ukazuje, že ľudský mozog je v 
prvých rokoch života formovateľný ako plastelí-
na. Toto však závisí od kvality a množstva prvých 
skúseností dieťaťa, pretože tie rozhodujú ako 
tesne budú prepojené nervové štruktúry v jeho 
mozgu, teda aký funkčný jeho mozog bude. Bun-
ky, ktoré sú často aktivované dráždením zmys-
lov sa stále viac a stabilnejšie prepájajú. Bunky, 
ktoré nie sú dráždené, zakrpatejú. Reč sa rozvíja 
až do štvrtého roku života, pritom sa centrum 
reči krok po kroku stále viac prispôsobuje po-
núkaným stimulujúcim vzorom. Deti môžu bez 
námahy rozlišovať viac jazykov. Ukázalo sa tiež, 
že deti, ktoré vyrastali vo viacjazyčnom prostredí 

majú lepšiu schopnosť priestorového vnímania a 
logického myslenia.

Britská lingvistka a pedagogička Helen Doron 
založila svoj program Helen Doron Early English
na poznatkoch moderných jazykovedcov a báda-
teľov, ktorí skúmajú ľudský mozog a umožňuje 
tak deťom vo veku od 3 mesiacov do 14 rokov, 
aby sa naučili angličtinu ako svoj druhý materin-
ský jazyk. Čím skôr sa začne, tým lepšie.

Táto metóda sa teší veľkým úspechom v dvad-
siatich krajinách sveta. 

Ako prebiehajú kurzy Helen Doron? Die-
ťa počuje audionahrávky s programom Helen Do-
ron Early English znovu a znovu, bez toho, aby 
tomu venovalo aktívnu pozornosť alebo sa tomu 
snažilo porozumieť. Za nejaký čas si tak prirodze-
ne a v prostredí domova osvojí zvuky, slová i gra-
matické štruktúry anglického jazyka.

Ďalším krokom je naučiť dieťa či dojča význa-
mu zvukov, ktoré už absorbovalo a ktoré sú pre 
neho známe. K tomu dochádza na stretnutiach s 
jeho učiteľkou Helen Doron, v skupinách 4-8 detí 
formou špeciálnych činností, hier a pesničiek. 
Všetky deti sa cítia veľmi príjemne, pretože sú 
neustále chválené a povzbudzované. Zábrany sa 
odbúravajú a deti si zvykajú na prácu v kolektíve.
Výsledkom je chuť a túžba po angličtine. Pomo-
cou audionahrávok, kníh a pracovných zošitov sú 
oslovované rôzne zmyslové kanáliky dieťaťa.

Čo môžu rodičia spraviť? Rodičia sa 
môžu objednať aj so svojimi deťmi na bezplatnú 
ukážkovú hodinu. Helen Doron Early English 
centrum sídli na Cabanovej ulici 13/A v Dúb-A
ravke a stačí keď nám zavolajú na telefónne
číslo 0902 687 423, alebo nám napíšu na
ba4@helendoron.com. Tieto hodiny plné zábavy,
smiechu a rôznych aktivít prinesú radosť z učenia 
angličtiny každému dieťaťu. Pozrite sa do budúc-
nosti svojho dieťaťa s otvorenými očami a infor-
mujte sa na www.helendoron.com. 

Otvorte svojmu dieťati dvere do moderného 
sveta včas.

Marta Janyšková 
(SDKÚ-Smer-SNS)

Dovoľte, aby som sa vám 
poďakovala, za podporu, ktorú 
ste mi vyjadrili v komunálnych 
voľbách. Vaša dôvera je pre mňa 
záväzkom pri práci pre našu 
mestskú časť. Vo svojej posla-
neckej práci v mojom druhom 
volebnom období chcem vo 

funkcii predsedníčky kultúrnej komisie pokračovať v 
úspešných projektoch, ktoré som začala v minulom 
volebnom období: napr. Rozálske hody, koncerty, zá-
jazdy pre seniorov, večer svetielok, bábkové predstave-
nia pre našich najmenších v kine, odmeňovanie našich 
viacdetných mamičiek, sviatok mladého vína a rôzne 
príležitostné a výročné oslavy. Druhou oblasťou, ktorej 
sa chcem venovať je revitalizácia ihrísk, ktorá bola v 
roku 2006 úplne odsabotovaná. Preto treba proces 
obnovy ihrísk znova naštartovať tak, aby už v tomto 
roku ste mohli vidieť nové výsledky našej práce.

Júlia Ondrišová (SDKÚ-Smer-SNS)
V prvom rade sa chcem 

poďakovať všetkým občanom 
starého Lamača, ktorí mi prejavili v 
týchto komunálnych voľbách svoju 
dôveru. Keď som v marci roku 
2003 v rozhovore  pre časopis 
Lamačan hovorila o sebe ako o 
nováčikovi v komunálnej politike, 
tak dnes môžem povedať, že mám 

za sebou jedno volebné obdobie, v ktorom som sa snažila 
čosi pre dobro obyvateľov Lamača uskutočňovať. Niečo 
sa podarilo, niečo je na polceste a mnoho nových vecí 
pred nami, a tak som rada, že budem môcť opätovne 
priložiť ruku k dielu. Prioritou v poslaneckej práci bude 
moja snaha pri podpore jednotlivých bodov volebného 
programu koalície,  v ktorej som kandidovala a uspela v 
týchto komunálnych voľbách, tak ako sme ho obyvateľom 
našej MČ prezentovali. Je dôležité ďalej pracovať na roz-
pracovaných projektoch ako napr. Nový Lamač – Zečák, 
kamerový systém, či otázky správy lamačského cintorí-
na, ale aj iných nemenej dôležitých úlohách, ktoré nás 
čakajú. V starom Lamači budem dôsledne presadzovať pri 
výstavbe nových objektov, a to konkrétne viacpodlažných 
bytových domov medzi rodinnými domami, aby boli Mi-
estnym zastupiteľstvom prijaté určité regulatívy výstavby 
na území starého Lamača v intenciách stavebného záko-
na. Podľa mojich posledných skúseností z poslaneckej 
práce môžem konštatovať, že začína na tomto území a 
tak investorov na výstavbu práve takýchto viacpodlažných 
bytových domov priamo medzi zástavbu rodinných 
domov, alebo v jej tesnej blízkosti. Konkrétne ide o pro-
jekt sídliska na Povozníckej ulici, ale investori majú záujem 
stavať viacpodlažné bytové domy aj na iných miestach v 
starom Lamači.  Tak ako aj doteraz pri riešení konkrét-
nych problémov či už jednotlivých lamačanov alebo 
väčšej skupiny bývajúcej v tej ktorej oblasti Lamača a nie 
je dôležité či v sídliskovej časti alebo v oblasti rodinných 

domov, sa na veci pozerám objektívne a pragmaticky. To 
je moja predstava o budúcej práci poslanca a keďže som 
právnička nemám problém pracovať v ktorejkoľvek oblasti 
zveľaďovania nášho Lamača, a teda ani odbornej komisii.

Ak môžem povedať niečo o mne, pochádzam zo 
starého mesta zo známej Dunajskej ulice, kde som 
strávila pekné detstvo na dvore jedného z jej domov, na 
ktoré rada spomínam. Do starého Lamača som sa vy-
dala pred štrnástimi rokmi.  S mojou rodinkou bývame v 
rodinnom dome pri železnici, prví ,,na rane“ pri diaľnici. 
Som vydatá, mám dve deti. Vo voľnom čase sa venujem 
predovšetkým mojej rodinke, s ktorou trávime voľný čas 
najradšej v prírode a športovaním.

Od ukončenia Právnickej fakulty UK v Bratislave v roku 
1989 som sa s výnimkou materských dovoleniek aktívne ve-
novala právu v justícii, na Právnickej fakulte UK v Bratislave 
a momentálne v súkromnej akciovej spoločnosti.

Peter Šramko 
(lamačský exstarosta 
a mestský poslanec 
za MČ Lamač)

Vážení Lamačania, dovoľte mi 
prihovoriť sa  k Vám na záver svo-
jho funkčného obdobia. Som rád, 
že aspoň pri tejto príležitosti som 

na stránkach tohto časopisu dostal priestor, ktorý mi bol od 
júna minulého roka uznesením zastupiteľstva odobratý.

V prvom rade patrí moje poďakovanie všetkým 
občanom, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb a ro-
zhodli o zástupcoch Lamača pre nasledujúce obdobie.

Moje veľké ďakujem patrí všetkým ľudom, ktorí sa 
pod mojim vedením podieľali na fungovaní samosprávy, 
na úspechoch a kladných výsledkoch, ktoré sa nám pre 
Lamač podarilo dosiahnuť. Realizácia novej kanalizácie, 
výstavba vodovodu, ciest, chodníkov, modernizácia tepel-
ného hospodárstva a budov v správe obce, ako i výsadba 
novej zelene sú aktivity, ktoré sa realizovali vo väčšom 
rozsahu ako bol záväzok na začiatku volebného obdo-
bia. Podarilo sa nám vykonať veľký kus práce. Nebolo to 
jednoduché, ale dnes sa môžem s pokojným svedomím 
prejsť po Lamači.

Chcem sa poďakovať aj všetkým tým voličom, ktorí 
ocenili naše úsilie a odovzdali svoje hlasy kandidátom 
našej koalície KDH-DSS-OKS-SZS. Verím, že s pôsobením 
zvolených kandidátov, s ktorými sa môžete kontaktovať 
cez stránku www.prelamac.sk, budete spokojní. Ako po-
slanec v zastupiteľstve hlavného mesta budem uplatňovať 
nadobudnuté skúsenosti na obhajobu záujmov našej 
mestskej časti.

Záverom mi dovoľte, aby som poprial novej starostke, 
ako aj celému novému zastupiteľstvu, veľa úspechov v 
rozhodovaní, veľa korektných partnerov, s ktorými budú 
realizovať svoje zámery a na konci volebného obdobia aspoň 
taký dobrý pocit z vykonaného diela, aký mám dnes ja.

Kontakt: sramkovci@post.sk, 0908/789304
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Držiteľom psov v MČ Ba – Lamač si dovoľujeme pripo-
menúť povinnosť uhradiť ročný poplatok za psa do 31. 
január 2007. Platbu je možné vykonať priamo v po-
kladni Miestneho úradu, bankovým prevodom, alebo 
poukážkou (riadne identifikovať). Bližšie informácie 
poskytne Ing. Urmínová, tel. 64 780 065, kl. 125

(mú)

Ľudovít Lučenič (ĽS –HZDS)
Na začiatku každého voleb-

ného obdobia je dobrým 
zvykom, aby sa jednotliví zvo-
lení poslanci predstavili voličom 
Lamača. V mojom prípade je to 
dosť špecifická úloha, keďže som 
poslancom s malým prerušením 
už štvrté volebné obdobie. Aj 
napriek tomu pre tých, ktorí 

ma ešte nepoznajú, resp. v nedávnej minulosti sa 
prisťahovali do Lamača, veľmi rád poskytnem niekoľko 
základných informácií o mne. Som rodák z Lamača, 
tak ako moja manželka, rodičia a všetci starí rodičia. 
Mám tri deti, dvoch synov a jednu dcéru. Bývam v 
starom Lamači v rodinnom dome. Mám pôvodom 
technické vzdelanie s tým, že neskôr som vyštudoval 
Obchodnú fakultu na VŠE. Som spolumajiteľom a 
konateľom súkromnej inšpekčnej spoločnosti, ktorá 
sa zaoberá ochranou spotrebiteľa a kontrolou kva-
lity a bezpečnosti výrobkov. Na začiatku mojej posla-
neckej dráhy som sa venoval ako predseda finančnej 
komisie obecným financiám. V poslednom období ma 
hlavne zaujíma prostredie a rozvoj Lamača. V tejto 
oblasti sa chcem angažovať aj naďalej. Stojí pred nami 
ďalšia výzva, a to rozvoj územia medzi Lamačským a 
Dúbravským potokom a oblasť Starých záhrad.

Záverom by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí 
sa zúčastnili ostatných obecných volieb a osobitne 
tým, ktorí mi dali svoju dôveru. Verte mi, že chcem 
napĺňať to, čo som Vám sľúbil.

Budem rázne obhajovať záujmy nás LAMAČANOV.

Peter Grom (SDKÚ-Smer-SNS)
Narodil som sa v roku 1974 

v Bratislave a do Lamača sa 
prisťahoval s rodičmi a odvtedy tu 
nepretržite žijem 30 rokov, z toho 
najdlhšie na Studenohorskej, 
istý čas aj na Heyrovského ulici. 
Od roku 1980 som navštevoval 
Základnú školu na Malokar-

patskom námestí v Lamači. Po absolvovaní Gymnázia 
na Vazovovej ulici v Bratislave v roku 1992 som začal 
štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave a úspešne ho ukončil v roku 1997.

Od roku 1997 som nastúpil ako advokátsky konci-
pient, neskôr ako zamestnanec banky, leasingovej a fak-
toringovej spoločnosti v právnických a manažérskych 
funkciách. V roku 2003 som založil svoju vlastnú ad-
vokátsku kanceláriu, prostredníctvom ktorej poskytu-
jem právne služby podnikateľským i nepodnikateľským 
subjektom najmä v oblasti obchodného, občianskeho, 
pracovného a správneho práva. Som ženatý, bezdetný. 
Manželka Vladimíra pochádza takisto z Lamača. 

Na moje rozhodnutie kandidovať na poslanca miest-
neho zastupiteľstva v Lamači vplývali výzvy známych, ale 
aj snaha o ovplyvnenie komunálnej politiky smerom k 
zlepšovaniu podmienok pre život ľudí, podnikateľského 
a životného prostredia, skrátka lepšieho napĺňania záuj-
mov občanov i obce. Pri rešpektovaní zloženia miestne-
ho zastupiteľstva sa to dá dosiahnuť len konštruktívnou 
spoluprácou poslancov, využitím stanovísk a skúseností 
odbornej verejnosti a pravidelným informovaním sa o 
obsahu záujmov obyvateľov Lamača.

Radoslav Olekšák 
(SDKÚ-Smer-SNS)

V prvom rade sa chcem 
poďakovať Lamačanom za 
ich dôveru, ktorú mi v takom 
počte v komunálnych voľbách 
prejavili. Som rád, že sa mnohí 
rozhodli múdro a nepodľahli 
brutálnemu tlaku a manipu-
lácii, ktoré sa v predvolebnej 
kampani šírili zo všetkých strán 

na kandidátov našej koalície. Pevne verím, že v spo-
lupráci s pani starostkou a nami poslancami  sa nám 
konečne podarí naštartovať projekty, ktoré budú 
napĺňať vaše očakávania, veď v Lamači je potrebné 
toho veľa vykonať. Na prvom zastupiteľstve mi väčšina 
poslancov dala dôveru a opätovne zastávam funk-
ciu predsedu finančnej komisie, do ktorej pribudla 
agenda podnikateľskej komisie, takže práce v tejto 
komisii bude viac než dosť. Okrem operatívnych 
úloh ako riešenie problémov s plateným parkovaním, 
nedostatočných služieb a chýbajúcej infraštruktúry v 
mestskej časti, nás čaká riešenie strategických otázok 
celkového rozvoja Lamača, ktoré by mali byť obsiah-
nuté v Stratégii hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Lamača do roku 2015. Lamač si zaslúži viac a preto 
pevne verím, že aktívnym riešením problémov v spo-
lupráci s Vami milí Lamačania dosiahneme naplnenie 
nášho cieľa.

Mária Pikulíková (nezávislá)
Myslím, že sa veľmi pred-

stavovať nemusím, ale predsa. 
Volám sa Mária Pikulíková, 
lamačanom známa ako Božka. 
Bývam v Lamači už tridsať ro-
kov a cítim sa Lamačankou. 
Som vydatá, mám dve dospelé 
deti a dve vnúčatá. Pracujem v 
materskej škole na Heyrovského 

ulici 29 rokov ako učiteľka. Za tie roky prešlo mo-
jimi rukami veľa detí. Svoje povolanie sa snažím 
vykonávať poctivo a s láskou. Poznám skoro všetkých 
obyvateľov Lamača a oni mňa. Možno aj preto mi 
Lamačania v komunálnych voľbách na post poslanca 
dali hlas, za čo im ďakujem. Budem sa snažiť ich 
nesklamať a presadzovať požiadavky spolu s tímom 
poslancov, ktoré budú na prospech všetkých a na 
rozvoj Lamača.

Daniel Valentovič 
(KDH-DSS-OKS-SZS)

Moja rodina sa presťahovala 
do Lamača v júli 1976. Máme 
štyroch synov. Dňa 2.1. 2007 ma 
miestne zastupiteľstvo opätovne 
zvolilo do funkcií, ktoré som zas-
tával aj počas štyroch rokov mi-
nulého volebného obdobia. Som 
znovu členom miestnej rady a 
predseda komisie životného pros-

tredia a bezpečnosti. V práci budem plynule  pokračovať. 
Želám všetkým Lamačanom šťastlivý a úspešný rok 2007 
a dovoľte mi zaželať, aby celý Lamač pokračoval vo svo-
jom rozvoji v prospech všetkých jeho obyvateľov. Lamač 
je pekným miestom na bývanie a šťastný život.  

cítiť vplyv nemčiny a menej maďarčiny. Podobne ako 
v meste, no v podstatne menšej miere, keďže Nemci 
a Maďari priamo v Lamači nežili.

Koľko „lamačských” slov ste doteraz zozbierali? 
Momentálne je to asi 1500 slov.

Používajú sa ešte starolamačské slová v bežnom 
hovorovom styku? Myslím si, že áno. Používajú ich 
najmä starší ľudia, pôvodní Lamačania.

Budú pre mladšich lamačanov zrozumiteľné? Nie-
ktorým nie, no tým, čo pochádzajú zo starých 
lamačských rodín určite áno.

Môžete nám urobiť malú ukážku? No ako príklad 
možno uviesť: fajgoličky – fialky, ostrlezovat – 
paberkovať, fjertoch – zástera, utímat – oddychovať, 
byť niekde zalezený, užička – lyžica.

Používate ich vy osobne? Keď sa rozprávam s 
pôvodnými Lamačanmi, tak určite áno.

(“Budeme mať Slovník” pokračovanie zo strany 1)

Poplatok za psa

Pavol Čech (SDKÚ-Smer-SNS)
Mám 41 rokov, som ženatý a 

mám dve deti, s ktorými bývam na 
Heyrovského ulici. Pracujem ako 
veterinárny lekár v ambulancii, 
ktorá sa nachádza podobne ako 
moje bydlisko na Heyrovského. 
Preto ma mnohí poznáte so svoji-
mi vernými štvornohými priateľmi. 

Najskôr chcem pekne poďakovať za prejavenú dôveru, 
ktorú Vám budem vracať svojou prácou. V novom roku 
mi dovoľte Vám popriať hlavne veľa zdravia. 

Moje priority, ktoré by sa v Lamači mali zlepšiť sú 
tak široké a rôznorodé, preto pre obmedzený priestor 
spomeniem len pár z nich. Patrí medzi ne dobudo-
vanie detských ihrísk pre všetky vekové kategórie detí 
s možnosťou ambulantného občerstvenia pre matky 
s deťmi, zrekonštruovanie „Požiarnej zbrojnice“ na 
všestranne, spoločensko, kultúrno - výchovné centrum, 
teda akýsi Kultúrny dom – centrum zábavy a voľného 
času pre deti a seniorov, ale aj: 
– zakúpenie mobilného vysávača psích exkrementov
–  vybudovane záchytného koterca, vedľa veter. amb. 

pre stratených psov z Lamača.
– vybudovanie miestneho rozhlasu v Lamači 
–  dobudovanie služieb /trhovisko,malé prevádzky pre 

poskytovanie služieb)
– zlepšenie využívania fondov pre rozvoj Lamača
–  zamedzenie umiestňovania mobilných telefónnych 

vykrývačov na strechy našich domov
Prajem na záver všetkým obyvateľom, aby sa nám 

spoločným úsilím podarilo spraviť z Lamača jednu z 
najkrajších mestských častí, ktorá si bude viac chrániť 
zeleň pred urbanistickou zástavbou.

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Lamač
– konštatuje, že 1. novozvolená starostka mestskej 
časti Bratislava- Lamač, Mgr. Oľga Keltošová zložila 
zákonom predpísaný sľub starostky mestskej časti Bra-
tislava-Lamač a zároveň si prevzala insígnie mestskej 
časti Bratislava-Lamač od doterajšieho starostu mest-
skej časti Bratislava-Lamač Ing. Petra Šramka. 2. zvo-
lení poslanci miestneho zastupiteľstva zložili zákonom 
predpísaný sľub poslanca Miestneho zastupiteľstva 
Bratislava- Lamač a to:
Akantis Dušan, RNDr. VIII. Janyšková Marta, Mgr. Bar-
tovič Marek, JUDr. IX. Lučenič Ľudovít, Ing. Čačíková 
Mária, Mgr. X. Olekšák Radoslav, Mgr., Ing. Čanaky 
Richard, Mgr. XI. Ondrišová Júlia, JUDr. Čech Pavol, 
MVDr. XII. Pikulíková Mária Grom Peter,JUDr. XIII. Va-
lentovič Daniel, Ing. CSc. Imrichová Mária, Mgr.
– berie na vedomie vystúpenie novozvolenej starostky
– schvaľuje členov návrhovej komisie a to: Mgr. Ing. 
Radoslav Olekšák, Ing. Daniel Valentovič CSc.; - členov 
volebnej komisie a to: JUDr. Júlia Ondrišová, Mgr. Má-
ria Imrichová; – členov mandátovej komisie a to: JUDr. 
Peter Grom, JUDr. Marek Bartovič;
– zriaďuje miestnu radu v počte členov päť;
komisie a to: 
1. Komisiu financií, podnikateľských aktivít a dopravy
2.  Komisiu výstavby, územného rozvoja a regionálnej 

politiky 
3. Komisiu pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové 
4. Komisiu pre kultúru, voľný čas a revitalizáciu ihrísk
5. Komisiu bezpečnosti a životného prostredia
6. Komisiu pre školstvo a šport 
7. Redakčnú radu časopisu „Lamačan“ 
– volí za zástupcu starostky: JUDr. Júlia Ondrišová;
členov miestnej rady a to JUDr. Júlia Ondrišová, JUDr. 
Peter Grom, Ing. Ľudovít Lučenič, Ing. Daniel Valento-
vič CSc., RNDr. Dušan Akantis predsedov komisií a to: 
Komisia financií, podnikateľských aktivít a dopra-
vy – Ing. Mgr. Radoslav Olekšák Komisia výstavby, 
územného rozvoja a regionálnej politiky – Ing. Ľudo-
vít Lučenič Komisia pre veci sociálne, zdravotnícke a 
bytové – Mária Pikulíková Komisia pre kultúru, voľný 
čas a revitalizáciu ihrísk – Mgr. Marta Janyšková Ko-
misia bezpečnosti a životného prostredia – Ing. Daniel 
Valentovič CSc. Komisia pre školstvo a šport – Mgr. 
Mária Imrichová Redakčná rada časopisu „Lamačan“, 
predseda – JUDr. Marek Bartovič; členov Komisie vý-
stavby, územného rozvoja a regionálnej politiky a to:
(pokračovanie na strane 6)

U z n e s e n i e
z ustanovujúceho 
zasadnutia MZ Lamač 
zo dňa 2.1.2007
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Keď som bola malá, túžila som ísť do Afriky a 
zachraňovať ľudí a svet, postupne však život a sta-
rosti všedných dní prehlušili túto túžbu a zabudla 
som na ňu. Po čase, keď som končila vysokú školu, v 
poslednom ročníku lekárskej fakulty som rozmýšľala 
čo ďalej. Keďže situácia na Slovensku nebola ružová 
a do Čiech sa mi nechcelo, dostala sa ku mne infor-
mácia, že cez Trnavskú univerzitu sa dá ísť pracovať 
do Afriky. Oslovila som teda profesora Krčméryho, 
ktorý tieto projekty organizuje, či by som sa mohla 
zapojiť i ja a dostala som odpoveď, že ak mám záu-
jem, rád ma vezme do tímu. Túžba po Afrike zvíťazila 
a tak som nastúpila na doktorandské štúdium na 
Trnavskú univerzitu. Moja rodina s tým zo začiatku 
nadšená nebola, pretože sa o mňa báli, ale keď som 
o pár mesiacov odchádzala na svoju prvú misiu do 
Kene, s podporou ma vyprevádzali. Vedela som, 
že idem do Nairobi, ale nevedela som si život tam 
predstaviť, netušila som čo ma čaká a čo môžem 
očakávať ja. Zo začiatku mi chvíľu trvalo kým som si 
zvykla na samé čierne tváre, ktoré si ma obzerali ako 
nejaký výstavný kus, ale keď som si spomenula ako 
sa doma otáčame za cudzincami s inou farbou pleti, 
chápala som ich. Mala som samozrejme aj strach a 
čakala som kedy ma kto prepadne alebo okradne. 
Ale časom som si zvykla a po pár týždňoch som 
normálne fungovala. V Nairobi som pracovala na 
klinike, ktorá slúžila chudobným ľudom z okrajových 
častí mesta žijúcim v štvrtiach nazývaných slumy. 
V Nairobi takto žijú státisíce chudobných ľudí. Na 
klinike sme každý deň vyšetrili asi 100 pacientov, sta-
rali sme sa o podvyživené deti a o ľudí infikovaných 
vírusom HIV. Hlavným problémom týchto ľudí je, 
že prichádzajú do veľkomesta za prácou a vidinou 
lepšieho života, ale keďže dobrej práce je málo a 
mesto nie je schopné pojať toľko ľudí, celé rodiny 
sú nútené žiť v malých chatrčiach postavených jedna 
na druhej z vlnitého plechu. Je to bývanie lacné, ale 
v žiadnom prípade nie vyhovujúce. Nie sú tam cesty, 
ako záchody slúžia latríny postavené nad potokom 
a keď je obdobie dažďov, všetci sú zablatení po uši. 
Vodu pijú znečistenú a z týchto všetkých faktorov 
vyplývajú okrem typických tropických chorôb mnohé 
iné problémy, ktoré my v civilizovanom svete už 
dávno nepoznáme a na ktoré títo ľudia bez pomoci 
často zomierajú. Tak, ako som si zvykala na nový 
svet, postupne sa menil aj môj pohľad na život. Zo 
začiatku som týchto ľudí ľutovala, chcela som zmeniť 
svet, ale nakoniec som aj cez mnohé sklamania 
pochopila, že sa to nedá a že tým môžem ešte viac 

ublížiť. A tak mi nezostávalo nič iné, len si zvyknúť 
na ich spôsob života, rešpektovať ich mentalitu a 
kultúru a pomáhať im síce ako sa dá, ale nenechať 
sa zneužívať. Keď som si predstavila ako sa dobre 
mám, že doma žijem s rodinou, že máme všetko čo 
potrebujeme hoci sme na tom finančne nikdy neboli 
ružovo, že mám prácu, auto, že si môžem na jedenie 
kúpiť čo chcem a nemusím sa veľmi obmedzovať, 
mala som zlý pocit. Ďakovala som Bohu za tieto dary, 
ale zároveň som si uvedomovala aké mám šťastie, že 
som sa narodila v dobrej rodine na Slovensku a nie 
niekde v Afrike na smetisku. 

Do Afriky som sa vrátila potom ešte dva krát. 
Zakaždým je to tak priepastný rozdiel! Pocítila som 
to hlavne v južnom Sudáne. Je to oblasť zmietaná 
neustálymi vojnami. Hoci sa oficiálne uzavrel mier 
minulý rok, kmeňové nepokoje stále pokračujú. Na 
rozdiel od Kene tam nie je žiadna civilizácia, ľudia žijú 
pôvodným kmeňovým životom v chatrčiach z hliny 
a konárov, nie sú tam cesty, elektrina, pošta alebo 
obchody, žiaden život. Žena nemá vôbec postave-
nie a hodnotu. Keď sa vydá a manžel za ňu zaplatí 
kravami, mení sa na slúžku, rodičku detí, o všetko sa 
musí postarať a fyzické násilie je na dennom poriad-
ku. Muži nerobia nič, sedia v tieni pod stromami a 
vedú siahodlhé debaty o tom, že ich krajina je stre-
dom sveta a koľko majú kráv. V Sudáne stále platí 
mnohoženstvo a vďaka zlým životným podmienkam 
zomiera mnoho detí už v malom veku. Príčin je veľa. 
Buď zomrú ešte pred narodením, keď ich vyčerpané, 
slabé alebo choré ženy nedonosia, alebo potom 
pri pôrodných komplikáciách, na rôzne infekcie, 
od hladu a podobne. A keďže tam stále vládnu i 
šamani, veľakrát sa stalo, že k nám do nemocnice už 
prišli príliš neskoro. Situácia je taká, že potrvá ešte 
desaťročia, kým sa tam niečo pohne vpred. Človek 
by neveril, že niečo také ešte v dnešnom svete exis-
tuje. Personál v nemocnici, ktorý tvorili hlavne muži, 
nás rešpektoval len málo. Robili s nami aj 3-4 ženy, 
ktoré boli oveľa pracovitejšie a zodpovednejšie, ale 
problém bol ten, že tam ženy stále nemajú vzdelanie 
a uprednostňujú sa muži. Snaženie moje i mojich 
kolegov bolo často len kvapkou v mori, ale kvapkou, 
ktorá do toho mora patrí a bez nej by to nebolo ono. 
Každý z nás má svoju cestu a má tú svoju kvapku či 
už väčšiu alebo menšiu do mora vliať, pretože každý 
sa raz bude zodpovedať, či bol vo svete iba ako pa-
sívny pozorovateľ zameraný len na seba, alebo sa 
snažil niečo zmeniť k lepšiemu.

MUDr. Zuzana Kniezová 

Moje cesty do Afriky

(Úsvit plastov)
Netradičná výstava na ktorej sú prezentované de-
jiny bakelitu bola nedávno otvorená v Slovenskom 
národnom múzeu na Vajanského nábreží. Výstava 
nesie názov paleolit – neolit... bakelit a predsta-
vuje návštevníkom predmety z bakelitu, ktorý bol 
rozšírený v 30. a 50. rokoch 20. storočia. Predme-
ty sú z rôznych oblastí. Ide o elektrické spotrebiče, 
kancelárske potreby a hračky. Výstava potrvá do 
25. februára 2007.

Paleolit – neolit...bakelit

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

Už tradične sa koná v Lamači tesne pred Viano-
cami spoločná sviatočná večera pre lamačských 
dôchodcov. Aj tento rok p. A. Janíková, zo so-
ciálneho odboru Miestneho úradu, večeru veľmi 
pekne zorganizovala v jedálni základnej školy. Z 
celkového počtu vyše 180 dôchodcov sa jej zú-
častnilo viac než 130. Nevládni, alebo chorí starkí 
dostali už vopred dosť bohaté vianočné balíčky. 
Už o pol štvrtej sa začali schádzať vyobliekané 
dámy a páni. Jedáleň, pekne vyzdobená, lákala 
bohato prestretými stolmi, na ktorých nechýba-
lo ovocie, chutné pečivo, nealko i vínko. Prítom-
ných pozdravil a privítal starosta Peter Šramko a 
vianočne povinšovali pani Feriančíková a Hlúbi-
ková. Pár slovami sa prihovorila aj nová starostka 
Oľga Keltošová a predsedníčka sociálnej komisie 
poslankyňa Júlia Ondrišová. Duchovným slovom 
prispel vdp. Branislav Čaniga. Pri vianočnom 
stromčeku potom uviedli krátky program deti 
z materskej a základnej školy, zaspievali, zatan-
covali i scénku zahrali. Ďakujeme pani učiteľkám 
za obetavú prípravu. No a večera sa začala prí-
pitkom pána starostu. Bola výborná, chutná a 
sýta. Pri vínku, kávičke a rozhovoroch ubehli dve 
hodiny ani sa nik nenazdal. Všetci odchádzali 
spokojní a s mnohými ďakovaniami. Za prípravu 
stolovania a obsluhu patrí vďaka členkám so-
ciálnej komisie, charity i dobrovoľníčkam. Tradí-
cia predvianočnej večere pre dôchodcov je pek-
ná a treba ju zachovať.                 Cecília Danišová

Z predvianočnej večere

Koľkokrát som počula, či čítala o mladých ľuďoch, ktorí dobrovoľne išli pomáhať na rôzne dlhý čas 
a často opakovane do tých najzaostalejších a najbiednejších krajín. Obdivujem to, je na to treba veľké 
srdce a veľká odvaha. A tu, v našom blízkom okolí, máme takéhoto človeka. Je to mladá lekárka, Zuzka 
Kniezová, ktorá už trikrát podnikla cestu do Afriky, aby pomáhala tým najbiednejším. Zážitky, ktoré 
opisuje, akoby ani neboli zo súčasnosti, ale niekedy zo stredoveku. No, veď, čítajte! 
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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.

Padá sniežik 
padá

Miško si doma hrad skladá.
Už sa chce ísť sánkovať.

Mama ho chce doma uchovať.
Veď je veľká chumelica!

Ešte by ti zmrzli líca.
Miškovi to veru nedá, 

mame prosbu poskladá.
Mami, mami, mamička
nemrznú mi veru líčka.

Prosím, prosím aspoň na poldeň.
Ale nesadaj si na studený peň!

Také smutné Vianoce, 
choroba ho zastihla, 
mal Vianoce ležiace.

Veronika Jaurová 4.A

Stolný tenis seniorov

Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) v Lamači za 
prispenia MÚ Lamač v priebehu roka 2006 pre svo-
jich členov usporiadala rôzne spoločenské, kultúrne, 
turistické a športové akcie. 

V rámci športových akcií seniori v Lamači pravi-
delne hrávajú dvakrát týždenne po dve hodiny 
stolný tenis v športovej hale Na barine, kde sú k 
tomuto účelu dva stolnotenisové stoly. Vyvrchole-
nie tejto športovej  aktivity seniorov pre rok 2006 
sa uskutočnilo dňa 9.12. 2006 zimným stolnoteniso-
vým turnajom mužov a žien.

Umiestnenie podľa jednotlivých kategórii:
Muži: 1. Georeogh Imrich
 2. Ondrejka Anton
 3. Styndl Fridrich

Ženy: 1.Benčičová Eva
 2. Tarčiová Anna
 3. Jamborová Beata

(“Uznesenie” pokračovanie zo strany 4) podpredseda: 
RNDr. Dušan Akantis
Ing. Arch. Juraj Kerti, Ing. Peter Vančo, RNDr. Bohumil 
Kovalčík CSc., Ing. Arch. Milena Solovičová, Ing. Arch. 
Juraj Šimek, PaeDr. Zoltán Šajben, Marián Brutenič, 
Ing. František Obert, Ing. Ľubomír Podhorský, Ing. 
Rudolf Stráňava, Ing. Anton Klíma, Ing. Peter Šram-
ko, JUDr. Júlia Ondrišová, Ing. Daniel Valentovič CSc., 
JUDr. Marek Bartovič, Mgr. Mária Imrichová, JUDr. 
Peter Grom; 
členov Komisie pre veci sociálne, zdravotnícke a 
bytové a to: podpredseda: Mgr. Richard Čanaky
MUDr. Mária Vidošovičová, Mgr. Gabriela Šedová, Luj-
za Servanská, Mgr. Janeta Marková, Alena Kotrabová, 
MUDr. Ľudmila Wagnerová, Martin Jakubek, Ing. He-
lena Trsťanová, Mgr. Dagmar Vatolíková, Mgr. Mária 
Imrichová , Mgr. Marta Janyšková; 
členov Komisie bezpečnosti a životného prostredia 
a to: podpredseda: RNDr. Dušan Akantis Ondrej Hyb-
ký, RNDr. Oľga Erdéliyová, Mgr. Monika Dobrovodská, 
Ing. Ján Denko, Peter Janota, Jiří Urbánek, RNDr. Edita 
Karelová; členov Komisie financií, podnikateľských ak-
tivít a dopravy a to: podpredseda: MVDr. Pavol Čech
Ing. Andrej Vereský, Ing. Martin Krist, Ing.Ján Guráň, 
Mgr. Filip Urban, Mgr. Branislav Pospíšil, Ľudovít Va-
cula, Martin Horváth, Magdaléna Znachorová, Ing. 
Peter Fillo, Ing. Kvetoslava Ondrejičková, JUDr. Martin 
Rehák, Ivan Hojda, MUDr. Patrik Javorčík, Vladimír Ďu-
riš, Daniela Kelemenová, JUDr. Júlia Ondrišová, Mgr. 
Marta Janyšková, JUDr. Peter Grom; 
členov Komisie pre kultúru, voľný čas a revitalizá-
ciu ihrísk a to: podpredseda: Mgr. Mária Čačíková
Valéria Šuhajdová, Ing. Miriam Liptáková-Kováčová, 
Mgr. Dagmar Vatolíková, Drahomíra Marchalíno-
vá, Mgr. Gréta Horváthová, Marcela Mrkvová, Ľuba 
Suchalová, Ing. Peter Malík, Ján Greguš, JUDr. Júlia 
Ondrišová, Mgr. Richard Čanaky, Mgr. Ing. Radoslav 
Olekšák;
– ukladá predsedníčke Komisie pre školstvo a šport 
predložiť na najbližšie zasadnutie miestneho zastupi-
teľstva návrhy na členov predmetnej komisie miestne-
ho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač;
– schvaľuje plat starostky vo výške 45 000.,-Sk
– ukladá a) predsedovi Redakčnej rady v spolupráci 
s JUDr. Júliou Ondrišovou predložiť na najbližšie za-
sadnutie miestneho zastupiteľstva návrhy na členov 
Redakčnej rady a zároveň pripraviť tematický plán 
časopisu Lamačan na 1. polrok 2007; b) predsedom 
komisií pripraviť náplň činnosti a rokovacie poriadky 
odborných komisií na 1. polrok 2007; 
– žiada starostku uskutočniť personálny a ekonomický 
audit Miestneho úradu a organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Lamač.

Miestny úrad (MÚ) v spolupráci s kultúrnou komisiou pri 
MÚ pozýva všetkých lamačanov na fašiangovú zábavu, 
ktorá bude 16. februára 2007 v priestoroch ZŠ na Ma-
lokarpatskom námestí. Začíname o 19,00 hod. Vstupné 
je 99,- Sk s prekvapením. Zároveň bude vyhodnotená 
súťaž o najkrajší „lamačský ozembuch“.                  (mÚ)

Pozvánka na fašiangovú 
zábavu

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.

tel.: 02/64 78 97 37
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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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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 - 01/2007
Profipôžička pre zamestnaných, dôchodcov, 

živnostníkov a podnikateľov. tel. 0918 680892
MAĽOVANIE a STIERKOVANIE • RÝCHLO 

a LACNO, tel.: 0903 701 344
Dynamická obchodná firma s prevádzkou v BA-Lamači 
ponúka prácu komunikatívnym ľuďom na pozície:
1.) obchodník – technik, znalosť PC, Windows, 

Internet, Corel, Excel, AJ, technicky zdatný, VP sk. B
2.) obchodník – skladník, znalosť práce s PC, 

Internet, VP sk. B – aj brigádnicky, skúsenosti 
v sektore signmaking alebo polygrafie výhodou

3.) výpomoc na upratovanie
Tel.: 0905 450 643, 0908 993 468, 0908 808 508

e-mail: eurocomzbratislava@eurocomz.sk
Hľadáme telefonistov • plat: 25 000 Sk 

kontakt: 0908 713 543
Kúpim rekreačnú chalupu alebo dom v horskej 
oblasti v okolí Handlovej. Tel.: 0903 555 578

Prenajmem nový 3-izbový byt, nie som RK
Info: mobil 0903 103 684

Predám 3 izb. dom na polosamote, 2km od DNV, 
všetky IS, 2,1 mil Sk, možnosť dokúpiť záhradu 
29á, vhodné na chov koní, tel. 0910 514 488
Kúpim SP v Lamači do 7 árov + 1-izb. byt

Tel.: 0903 755 383

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

podmerné veľkosti od 32 Dámska 
obuv 42 - 46  

Archív doteraz výjdených čísel 
Lamačana vo formáte PDF

nájdete na www.lamacan.sk

RAJTÁKOVA 58, BA-LAMAÈ

WWW.FUXO.SK, FUXO@FUXO.SK

02/ 6453 1371, 0905 55 36 99

FAREBNÉ KOPÍROVANIE
DO 31.JANUÁRA 2007 IBA

9,90 SK/A4 S DPH

NADMERNÁ A PODMERNÁ OBUV

Pedikúra - Manikúra
ADELKA

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012

V JANUÁRI VŠETKO -10%
www.nabytokdelta.sk

www.nabytokdelta.sk

Tel.: 02/ 64536691-2, 0904 107 357

OD TERNO D.N.V.
Bratislava - Dev. N. Vesa

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 10.00 - 19.00

So 9.00 - 14.00

Presťahovali sme sa Presťahovali sme sa 
z OD Ružinovz OD Ružinov
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