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Prečo Hrubé hody?

Návrat k tradícii. Aj v takomto 
duchu sa tento rok niesli ho-

dové slávnosti v Lamači. 
Niektorí mohli zostať zaskočení 

ich pomenovaním „Hrubé hody“, po-
sledné roky sme totiž boli zvyknutí 
na Rozálske hody. Tento názov však 
nie je pôvodný a použival sa len po-
čas uplynulých štyroch rokov. Zme-
na názvu vyvolala medzi Lamačanmi 
rôzne reakcie, no v skutočnosti je 
názov „Hrubé hody” len návratom 
k lamačským zvyklostiam. Hrubými sa totiž nazývali 
pôvodne už od 19. storočia. Pre Lamačanov malo toto 
označenie celkom iný význam ako pre väčšinu ľudí. 
V lamačskom nárečí totiž slovo „hrubý“ znamená „veľ-
ký“ a tak Veľké hody sú v „lamačtine“ Hrubé hody.

Lamač kedysi slávil, a ešte aj dnes slávi dvoje hody, 
Malé - na sv. Margitu - nazývajú sa tak preto, že to 
bolo v čase žatvy, a nikto z obyvateľov nemal čas na 

“hrubé oslavy”. Tak sa len v nede-
ľu pri kostole sv. Margity po omši 
rozložili šiatre, kde sa predávali 
“kočka v mjechu” a rôzne vrtulky, 
opičky na gumičke a podobne. Ľu-
dia sa po obede navštevovali a to 
bolo všetko. 

Na Rozáliu bol už ale “chleba v 
sýpkach”, chystalo sa vinobranie, 
boli vykŕmené letné kurence, po-
zbieraný mak z poľa na makovníky, 
a v každej domácnosti dozreté rí-
bezlové víno (ribizlák). Na Rozál-
skom námestí boli rozložené ko-

lotoče (častokrát aj celý týždeň), šiatre tam stáli celú 
nedeľu, v sobotu večer bola v krčme u Havera Hodová 
zábava, z ktorej sa častokrát stalo, že ľudia išli rovno 
na omšu do kaplnky sv. Rozálie. Celú nedeľu bolo 
počuť z dvorov rodinných domov spev a smiech, ľu-
dia sa navštevovali a zabávali spolu. Čiže bola Hrubá 
(rozumej veľká) zábava, na ktorú počas celej jari a leta 
nebolo času.                         (mc, mú)

Všetkým nám naliali

Na hodoch zaspieval aj Robo Kazík. Po 
vystúpení vo večerných hodinách sa 

s ním Lamačan pozhováral.
Na začiatku vystúpenia ste upozornili, že vás 
smädí. Aj vám naliali?

To bol samozrejme fór, pretože môj priateľ Lacko 
sa o nás postaral. Nalial nielen mne, ale všetkým.
A čo ste mali dobrého?

Vínko. Ja som vínkar, tak sme si spravili strik.
Takže ste priaznivcom bieleho?

Áno.
Mali ste pred vystúpením na organizátorov 
špeciálne požiadavky?

Vôbec žiadne. Poznám mojich kolegov, že niektorí 
prídu a neviem čo všetko chcú, ale ja som chlapec 
z dediny. Keď prídem a ponúknu nás minerálnou vo-
dou, tak sa veľmi poteším, pretože nie mnohí na to 
majú. Nie som z tých, ktorý by machroval, nemám 
prečo.
Podarilo sa vám vytvoriť dobrú atmosféru, aj 
vy ste to tak cítili? 

Voľakedy som hovoril, že v Bratislave bolo chladno, 
ale to keď sme vystupovali pre iných. 

U vás Lamači však bolo veľmi horúco. Myslím to 
úplne vážne. Z tých ľudí, ktorí ma počúvali, sálala dob-
rota. Keby mucha bola vletela, tak by som ju bol po-

čul, také tichučko bolo a to si nesmierne vážim. Som 
vďačný všetkým, ktorí tu boli a vytvorili takú atmosfé-
ru. Keby to medzi mnou a nimi nefungovalo, mohol by 
som sa aj rozkrájať. No dnes to výnimočne fungovalo. 
Som veľmi spokojný, bola tu skvelá aparatúra. 
Povedali, ste že v Lamači ste prvý krát. Počuli 
ste o ňom už niekedy?

Samozrejme poznám Bratislavu, veď som v nej štu-
doval, v Lamači som ale ešte neúčinkoval.
Poznáte sa so starostkou Oľgou Keltošovou? 
Stretli ste sa?

Áno boli sme spolu. Poznáme sa veľmi dobre, do-
konca by som mohol povedať, že sme aj trošku priate-
lia. Veľmi srdečne sme sa zvítali. Olinku si vážim nielen 
ako starostku a političku, ale 
skutočne ako človeka, ktorý 
nezabudol odkadiaľ vyšiel. 
Vždy sa mi páčili ľudia, ktorí 
niečo znamenali a ne-
zbláznili sa zo seba. 
Ostali jednodu-
chí a krásni. 
A taká je aj 
Oľga Kelto-
šová.

(mc)

Z poslaneckej kuchyne

S poslancom koa-
lície SDKÚ - DS, 

SMER, SNS MVDr. 
Pavlom Čechom (42) 
a podpredsedom Ko-
misie financií, podni-
kateľských aktivít a 
dopravy.

Ako ste strávili letné 
prázdniny? Oddých-
li ste si?

Letné prázdniny som strávil s rodinou na chate vo 
Vyhniach, ktoré sa nachádzajú v prekrásnom prostre-
dí Štiavnických vrchov. V blízkom okolí obce Vyhne sa 
nachádza asi 11 prírodných jazier, ktoré sú uložené 
priamo v lese - takéto príjemné prostredie je preto 
úžasným relaxom pre každého človeka a hlavne pre 
deti, ktoré sa môžu kúpať od rána do večera.
V tohtoročnom rozpočte dostal Lamač menej 
peňazí ako vlani, viete už na čo budú chýbať 
a kde sa musí škrtať?

Otázka zostavovania rozpočtu je vždy veľmi napä-
tá a problematická činnosť, ktorá neuspokojí vždy 
všetkých a všetko. Za veľmi smutné považujem sprá-
vanie sa pána Ďurkovského - primátora hl. mesta Bra-
tislavy, ktorý svojim zvláštnym prerozdeľovacím me-
chanizmom „pripravil“ našu mestskú časť o veľký ba-
lík peňazí. Tieto peniaze z prerozdeľovacích kompe-
tencií medzi mestom a mestskou časťou budú chýbať 
všade. Prioritou mojou a viem, že určite aj všetkých 
poslancov, je školstvo, preto všetky korekcie vo vý-
davkovej časti rozpočtu sú brané s ohľadom na naše 
deti v ZŠ a MŠ - čoho príkladom jej aj otváranie novej 
triedy na Zlatohorskej ulici.
Do konca roka chýba pár mesiacov. Ude-
je sa v nich ešte niečo, čo podľa vás zlepší 
život Lamačanov?

Pár mesiacov, ktoré nás delia od najkrajších a neo-
pakovateľných sviatkov v roku, keď nás zakryje biela 
perina - určite využijeme na dokončenie mnohých pro-
jektov, ktoré začalo terajšie miestne zastupiteľstvo. 
Nebudem tu rozvádzať, pre krátkosť času, jednotlivé 
projekty, ale spomeniem pre našich najmenších, že 
sa začalo s revitalizáciou detských ihrísk v našej MČ 
- Lamač a prvé perličky sú už na sídlisku viditeľné. 
Ďalej je to koncepcia revitalizácie celého Malokarpat-
ského námestia s novými službami pre obyvateľov .
Nedávno ste sa pustili do boja so silnými sú-
permi, mobilnými operátormi, ktorí inštalu-
jú antény v blízkosti našich obydlí. Vy máte 
v blízkosti nich aj balkón. Operátori tvrdia, že 
žiarenie z antén spĺňa dovolené normy a nie 
je škodlivé. Klamú?

Otázka problematiky mobilných operátorov, ktorí 
sú v našej MČ a ktorí sem smerujú, je veľmi kompli-
kovaná. Problémom sa už zaoberám viacej rokov, ale 
môj úžas nad neohľaduplnosťou, až by som povedal 
nad arogantnosťou, nastal jedno ráno, keď som zba-
dal zo svojho okna asi 35 m od mojej postele - osem 
antén, ktoré nám žiaria rovno do bytu. Štúdie lekár-
skych tímov vo svete jednoznačne potvrdzujú nega-
tívny účinok na naše zdravie.

A
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Rekonštrukcia 
l a m a č s k é h o 

kúpaliska, ktoré 
stále patrí medzi 
priority bratislav-
ského magistrátu,
sa ani po piatich 
rokoch v čase se-
zóny nepodarilo 
otvoriť. Primátor 
Andrej Ďurkov-
ský a šéf Správy 
televýchovných a 
rekreačných za-
riadení (STaRZ) 
Ľubomír Kadnár 
sľubovali, že bude 
hotové do konca 
augusta. Skúšob-
nú prevádzku na-
pokon spustili 5. septembra, kúpalisko však 
stále nie je dokončené. Termín otvorenia sa 
posúva o ďalší rok. Možno.

Neustále odsúvanie termínu otvorenia kúpaliska 
začína pripomínať lotériu. Otvoriť ho pritom mali už 
pred dvoma rokmi, v roku 2005, na druhý pokus 
to malo byť vlani, no a tento rok bola rekonštrukcia 
pôvodne naplánovaná na apríl, no kvôli nedostatku 
peňazí sa znova odsunula. Magistrát po upozorne-
niach starostky Oľgy Keltošovej v máji uvoľnil chý-
bajúce financie, no dokončiť kúpalisko do polovice 

augusta, ako to vyhlásil STaRZ a potom ešte do 
konca tohto mesiaca, tak ako to sľuboval primátor, 
sa nestihlo. 

Ak by ste teda z týchto zmien 
dátumov boli už unavení, urobí-
te možno lepšie, ak si konečný 
termín otvorenia so známymi, či 
príbuznými zatipujete a možno 
sa aj o niečo stavíte. Keď sa ne-
okúpete, možno aspoň vyhráte.

Primátor Andrej Ďurkovský 
a šéf STaRZ Ľubomír Kadnár 
tentokrát sľubujú, že kúpalisko 
otvoria na budúci rok. 5. sep-
tembra, keď na nedokončenom 
kúpalisku spustili skúšobnú pre-
vádzku, zdôvodňoval šéf STaRZ 
– u oneskorenie objavením pra-
meňov vody pod starým kúpalis-
kom, tým že vodu bolo potrebné 
sanovať, zachytiť a dostať do 
studne, čo stavebníkov zdržalo. 

Koncom augusta, keď už bolo 
jasné, že kúpalisko neotvoria, znechutení lamača-
nia vyvesili na plot ,, ďakovný” transparent.

Pôvodný rozpočet rátal na rekonštruckiu kúpalis-
ka s vyše tridsiatimi miliónmi korún, podľa nových 
prepočtov by to malo byť až 43 miliónov. 

                                                (mc)

Ľudská krv je nenahraditeľná tekutina 
v našom tele. 

Označuje sa aj ako tekutina života. Doteraz sa 
nikomu nepodarilo vyrobiť umelú krv. Človek ju 
môže získať len od iného človeka - dobrovoľného 
darcu. Organizmus zdravého dospelého človeka má
v sebe cca 5 - 5,5 litrov krvi, ktorá slúži na transport 
životne dôležitých látok, ako kyslík, oxid uhličitý, 
rôzne živiny, vitamíny a minerály. Krv má nezastupi-
teľné  miesto aj v obrane pred cudzorodými látkami
/napr.pôvodcami infekcií/.

Spotreba krvi neustále rastie najmä pre zvýšenie 
počtu technicky náročných operačných zákrokov 
/transplantácie, onkologické operácie, liečba ťaž-
kých úrazov a pod./. Preto sa kladie čoraz väčší dô-
raz sa získavanie dobrovoľných darcov krvi.

Darcom krvi môže byť každý zdravý človek vo veku 
od 18 do 60 rokov, ktorý neprekonal infekčnú žltačku 
B a C, vážne infekčné alebo iné choroby v minulosti, 
nie je chorý a nemá akútne prejavy alergie. 

Z darcovstva sa vylučujú ženy počas menštruácie 
a počas ťarchavosti. Odporúča sa 1-2 dni pred od-
berom krvi ľahká strava bez tukov, dostatok tekutín 
a spánku.

V deň odbere krvi sa u darcu vyšetrí moč a krv, 
po vyplnení dotazníka ešte lekár zhodnotí celkový 
zdravotný stav darcu. Odoberá sa 400 - 450 ml 
krvi, odber trvá 5-10 minút a je bezpečný, pretože 
sa používa výhradne jednorazový materiál. Muži 
môžu darovať krv každé 3 mesiace, ženy každé 4 
mesiace.

Milí Lamačania, dňa 9.10.2007 zavíta na náš 
Miestny úrad od 8. do 11. hodiny výjazdová trans-
fúzna stanica. Využite túto možnosť a staňte sa 
dobrovoľnými darcami krvi. Možno práve Vy týmto 
vysoko humánnym činom zachránite niekomu život.

                            MUDr. Ján M i h á l i k
Komisia pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové     

                                 MČ - Bratislava-Lamač

Riaditeľ pohrebníctva Marianum Miloslav 
Hrádek by mal na jeseň navrhnúť mest-

skému zastupiteľstvu zvýšenie ceny za pre-
nájom hrobového miesta. 

V súčasnosti je to 312 korún, reálna cena za 
hrobové miesto v Bratislave je podľa neho 560 ko-
rún za rok. Poslancom tiež navrhne, aby rozhodli o 
tom, ako sa tieto náklady prípadne rozrátajú medzi 
občana, mesto a Marianum. Minulú jeseň poslanci 
nariadili mestskej organizácii Marianum zníženie 
cien za prenájom hrobových miest. Bola to reak-
cia na prechodné zvýšenie ceny na 612 korún. 
Cena potom opäť klesla na aktuálnych 312 korún 
a poslanci poverili riaditeľa pohrebníctva, aby vy-
pracoval stratégiu budúceho financovania správy 
cintorínov mesta. Vo svojej správe Hrádek označil 
za alarmujúce riešenie otázky vybudovania nové-
ho bratislavského cintorína, prípadne rozširovania 
existujúcich.

(mc)
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Neionizujúce žiarenie prechádza úplne všade, aby 
bol pokrytý signál, teda aj cez naše organizmy, kde 
poškodzuje najmä bunečné systémy, DNA, poško-
dzuje nenarodený plod, vážne narušuje imunitný sys-
tém, zvýšuje riziko nádorových ochorení, spôsobuje 
poruchy centrálneho nervového systému a poruchy 
spojené s diskomfortom v správaní sa /únava, po-
dráždenosť, nespavosť/. Je treba si uvedomiť, že náš 
organizmus sa za ten krátky čas nepripravil a nepri-
spôsobil na takúto formu žiarenia, a preto aj následky 
sú omnoho horšie a budú sa prejavovať až po nie-
koľkých rokoch. Škodlivosť žiarenia a vnímanie tohto 
problému je odrazom vyspelosti a zdravotnej úrovne 
obyvateľstva - čo všetko si pripustí človek, aby ho 
ohrozovalo. Toto žiarenie sa však nedá vypnúť, máme 
teda ešte možnosť utiecť niekam do lesa, alebo na vi-
diek. Vo Švajčiarsku je zakázané umiestňovať takéto 
systémy i minimálne 500 m od ľudských obydlí. Preto 
je mojou enormnou snahou, odstrániť zo striech na-
šich obytných domov v Lamači menované zariadenia 
a umožniť operátorom budovanie svojich vykrývačov 
v lokalite, ktorá bude mimo dosahu obytných zón. 
Mobilné telefónne stanice nesmú byť umiestňova-
né v domoch, kde žijú občania s kardiostimulátormi 
a inými zdravotníckymi implantátmi, preto chcem po-
prosiť obyvateľov, ktorí majú takéto zariadenia, aby 
sa u mňa prihlásili. Dali sme sa na boj, ktorý je na dlhé 
trate, ale zdravie si treba chrániť kým je ešte v poriad-
ku a nedať sa odbiť slovami, že je to pre nás neškod-
né . Treba sa pozrieť na zvieratá, ako na to reagujú, 
a tie nikto neoklame, ani nepresvedčí / napr. včelstvo 
nevie trafiť naspäť do úľa v prítomnosti takýchto vĺn 
/. Prírodu by sme mali rešpektovať a poučiť sa z nej, 
aby ten, kto ju najviac ničí, ešte niečo zanechal aj 
pre tých druhých.

Centrum vzdelávania v kine Lamač 
organizuje opäť kurzy

A N G L I Č T I N Y
pre študentov, dospelých a fi rmy 

v 4 úrovniach pokročilosti.

 Začiatok kurzov: 
1. október 2007

www. arscentrum.sk 
Tel.: 0903 433 604
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Prvý septembrový víkend patril opäť La-
maču a lamačanom. Bol to trojdňový ma-

ratón hudby, tanca, dobrej zábavy, športu, 
ale aj dobrého jedla a pitia. Okrem atrak-
tívnych hostí sa dostalo Lamaču pocty aj od 
prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorý nás 
navštívil s prvou dámou. Aj o tom boli tohto-
ročné Hrubé hody v Lamači v roku 2007.

Kto neprišiel toho roku na oslavy patrónky Svätej 
Rozálie mohol ľutovať. Nielenže nám vyšlo počasie, 
ale sa bolo aj na čo pozerať. Organizátori pod tak-
tovkou starostky Oľgy Keltošovej sa postarali nao-

zaj o pestrý program. No 
a keď už vo vzduchu za-
čala rozvoniavať cigánska 
pečienka, celé sa to roz-
behlo. Hody spustila sláv-
nostným príhovorom pani 
starostka, v rodnej reči 
našej domoviny, lamač-

skom nárečí, ju v tom 
vystriedala Blanka Ve-
selá z miestneho úradu. 
A kto lamačtinu neovlá-
da, hody boli pre neho 
dobrou príležitosťou na 
to, aby si do slovensko 
– lamačského slovníka 
zapísal, že Hrubé hody 

znamenajú v lamačtine Veľké hody. Divákov sa 
všemožne snažil prilákať aj bývalý účastník reality 
šou „Vyvolení“ Rocky Gábor, ktorého sprevádzala 

bývalá moderátorka spravodajstva na Tv Joj Zuzana 
Hajdu. Mladík je evidentne v moderátorskych za-
čiatkoch, ešte sa hľadá a aj preto jeho výkon ne-
patril k najpresvedčivejším, no to niektorým mladým 
slečnám vôbec neprekážalo a stačilo im keď sa na 
siláka mohli aspoň pozerať. Program bol v prvý deň 
ušitý tak, aby vyhovoval všetkým vekovým kategóri-
ám. Ľudí, ktorí sa na námestí začali zbiehať, privítal 
detský folklórny súbor Gerulata. To sa už ale v záku-
lisí, alebo presnejšie v šapitó určenom pre vystupu-
júcich umelcov pripravoval Majster N. Detičky, de-
ťúrence a detváky ako všelijako našich najmenších 
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nazýval mali z jeho programu veľkú radosť, ťažko sa 
niektorým s Majstrom lúčilo. 

Po ňom na pódium nastúpil bývalý líder skupiny 
Metalinda Paľo Drapák aj s kapelou. V obecenstve 
boli v tom čase zastúpené všetky vekové kategórie 
a pre tých starších vystúpenie rockerov znamenalo 
poriadne prekvapenie. Takú tvrdú gitarovú dávku 
hádam nikto nečakal. Paľo Drapák sa však nedal 
odradiť a skúšal všetkým dvihnúť náladu, no a keď 
sa mu to aj nepodarilo, niekomu aspoň zdvihol tlak. 
Väčšinou neznáme pesničky zo svojho repertoá-
ru obohatil o známe hitovky starej Metalindy, ako 
Jan Amos Džínový, alebo Zaľúbená žaba a na tieto 
pesničky sa už chytali takmer všetci. V úplnom tieni 

však zostalo jeho vystúpenie v porovnaní so šlágra-
mi Roba Kazíka, ktorý sa hneď po príchode opýtal 
publika, či v Lamači aj nalievajú. Hneď po odspie-
vaní prvej pesničky mu vyšiel v ústrety Majster N, 
namiesto vína, ktoré má pán Kazík tak rád, mu však 
ponúkol džús. A viete si asi predstaviť aká bola spe-
vákova reakcia. V zákulisí však o neho bolo dobre 
postarané a tak mohol byť spokojný. Na vystúpenie 
si so sebou vzal aj hostí. Speváčku a uja Ignáca, 
ktorému sa jeho humorom podarilo publikum nie-
koľkokrát dobre rozosmiať. 

Hoci sa v začiatkoch Kazíkovho vystúpenia zda-
lo, že dvorí prítomným lamačským ženám a ich part-
neri mohli aj žiarliť, spevák neskôr mužom vysvetlil, 
že to robí preto, aby sa k nim polovičky doma lepšie 
správali. 

Kazík, ktorý je súčasne aj banskobystrickým 
viceprimátorom, pozval po skončení koncertu k 
svojmu autu poslucháčov, kde rozdával autogramy 
a predával cédečká. 

Podľa početných davov, ktoré sa za ním rozbehli 
sa dalo jednoznačne konštatovať, že v Lamači má 
početný tábor fanúšikov. No a večer už patril najmä 
mladým, ktorým prišli svoje umenie predviesť DJ 
Jolly a DJ 007.

Nezabudlo sa však ani na hladné žalúdky. Náv-
števníci si pochutnávali na cigánskej pečienke, 
novinkou bol stánok s trdelníkmi a pre najmenších 
boli pripravené lízatká či cukrová vata. Plnoletí si 
zas mohli usrkávať z dobrého vínka. Sťažovať sa 

však nemohli ani vystupujúci umelci, tých mali totiž 
v prípade akýchkoľvek problémov na starosti naši 
poslanci. 

V závese za piatkom určite nezostali ani nasledu-
júce dva dni Hrubých hodov. Starostka Oľga Kel-
tošová ich začala slávnostným výkopom, ktorým 
zahájila futbalový zápas medzi Starými pánmi a VIP. 
Na turnaj prišli naozaj slávne mená, napríklad bý-
valý reprezentačný kormidelník Ladislav Jurkemik, 
bývalý tréner Spartaka Trnava Jozef Adamec a ďal-
ší. Na tribúne sa objavil aj exminister Vojtech Tkáč. 
Na námestí zahrali do tanca ľudová muzika Bratov 
Wimmerovcov, Veselá muzika zo Stupavy, En Avant, 
či Senzus. Všetci tancachtiví si prišli naozaj na svo-



je. Zlatý klinec programu, vystúpenie Diabolských 
huslí Jána Berkyho Mrenicu mladšieho, ktoré mali 
vystúpiť v nedeľu celkom na záver osláv sa však 
nakoniec nekonal. Súbor totiž pár dní pred našimi 
hodovými slávnosťami oznámil rozpad. Lamačan 
už hovoril s Berkym Mrenicom mladším a ten lama-
čanom odkazuje, že akonáhle zostaví novú kapelu, 
veľmi rád medzi nás príde. 

Medzi najväčšie prekvapenia patril aj prezident 
Ivan Gašparovič, ktorý nás aj s prvou dámou Sil-
viou Gašparovičovou na Hrubých hodoch neplá-
novane navštívil. Takej pocty sa Lamaču dlho ne-
dostalo. Hlavu štátu pohostila starostka a poslanci 
v duchu slovenských zvyklostí, teda chlebom a 
soľou. Hlava štátu sa prešla až na Malokarpatské 
námestie, kde si spoločne s lamačanmi pozrela 

Za prasknuté ušné bubienky 
nezodpovedám
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Bývalý líder Metalindy Paľo Drapák predviedol na ho-
doch so svojou kapelou poriadne tvrdý rock. Medzi 

poslucháčmi sedelo množstvo starších lamačanov, ktorým 
tento druh hudby veľa nehovoril. Paľa Drapáka to však ne-
odradilo.

Sadlo vám lamačské publikum?
Bolo celkom perfektné, na to, že ľudia neboli pripravení na taký 

tvrdý nárez.... Našli sa aj takí, ktorí zatlieskali. Boli tu aj mladí aj star-
ší ale videl som, že aj z tých starších ročníkov sa snažili. Spievali 
a tlieskali.
Vaše vystúpenie bolo naozaj tvrdé, nepraskli niekomu 
ušné bubienky?

Za to vôbec nezodpovedám.
V Lamači ste prvýkrát?

Nie. Asi pred dvanástimi rokmi som hral v starom Lamači pri kostole.
Máte u nás známych, alebo kamarátov?

No určite. V Lamači bývajú viacerí moji kamaráti.
Čomu sa teraz venujete?

Promo, koncerty, vydal som nový 
tretí album, je to môj sólový debut. 
Teraz chystáme videoklip.
Ste v kontakte s ľuďmi zo Ce-
lebrity Campu?

Ale určite, veď aj tu u vás v Lamači 
som stretol Zuzku Hajdu, v kon-
takte som s  Pištom Maixnerom, 
Ivanou Christovou, Karolom Ku-
čerom, či Jankom Lehotským.
Vrátite sa ešte do Lamača?

Veľmi rád. Lamač to je 
krásna časť Bratislavy a mys-
lím si, že sa tu vždy oplatí za-
staviť.

                                     (mc)
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hudobný program. Svätú Rozáliu sme si, ako to už 
tradične býva, uctili slávnostnou svätou omšou v ka-
plnke Svätej Rozálie. Lamačania mohli byť tento rok 
naozaj spokojní. 

                           Martin Čambalik

6 Lamačan 9 / 2007

Bankovou ombudsmankou je Eva Černá

Bývalá po-
s l a n k y ň a 

NR SR a lama-
čanka Eva Čer-
ná sa od 1. sep-
tembra stala 
prvou banko-
vou ombuds-
mankou. Do 
tejto pozície 
ju na tri roky 
zvolila Sloven-
ská banková 
asociácia. 

S podnetmi sa na ňu budú môcť obrátiť klienti 
bánk, pobočiek zahraničných bánk a stavebných 
sporiteľní. Pôsobnosť ombudsmanky sa vzťahuje 
na bankové subjekty - členov SAB, ktoré sa zavia-
zali dodržiavať Etický kódex v oblasti ochrany spot-
rebiteľa. 

Klienti budú mať kontakt s kanceláriou ombud-
smanky formou e-mailu: ombudsman@bankovy-
ombudsman.sk, alebo telefonicky na čísle: 02/ 
57 205 309. Písomne treba sťažnosti posielať na 
adresu: Rajská 15/A, 811 08 Bratislava. Bankové-
ho ombudsmana môžu klienti navštíviť aj osobne, 
každú stredu od 9:00 do 17:00 v jeho sídle na Raj-
skej. 

Viac informácií sa dozviete aj na www.bankovy-
ombudsman.sk. 

Obrátiť sa na ňu môže každý klient bankovej inšti-
túcie, ktorému sa nepodarí problém vyriešiť s ban-
kou. Bankový ombudsman, na základe posúdenia 
stanovísk svojho tímu odborníkov na finančníctvo a 
právo, vydá odporúčanie ako riešiť spor, to zname-
ná, že spory nerozhoduje, ani nenahrádza rozho-
dovaciu činnosť všeobecných a rozhodcovských 
súdov.       

(mc)

Avalon
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Zo Satelitu bude medicínske centrum

Svietili aj za bieleho dňa

V Lamači svieti verejné osvetlenie aj počas 
bieleho dňa. 

S takýmto postrehom sa na Lamačan obrátili oby-
vatelia, ktorých zasvietené lampy päť minút pred 
osemnástou hodinou, keď ešte svietilo slnko, zasko-
čili. Ako dôkaz nám poslali fotografie, ktoré vznikli 4. 
septembra. Zdá sa však, že osvetlenie zapli len vý-
nimočne. Sledovali sme totiž aj nasledujúce dni, no 
už sa to neopakovalo. Zbytočné plytvanie s našimi 
peniazmi sa tak našťastie nepreukázalo.         (mc)

Aj lamačský bedminton má 30 rokov

V  septembri oslavuje naša Základná škola 
na Malokarpatskom námestí 30. výročie 

od svojho otvorenia. A rovnako dlhú dobu 
trvá aj spolupráca členov bedmintonového 
oddielu TJ Spoje Bratislava so ZŠ pri športo-
vej bedmintonovej príprave lamačských detí 
a mládeže. 

Vedúci bedmintonového oddielu Filip Guldan si 
takto spomína na začiatky bedmintonu v Lamači: 
„Do Lamača sme sa s manželkou prisťahovali v roku 
1976, keď sme na sídlisku dostali nový družstevný 
byt. V tom čase som bedminton hrával už osem ro-
kov a tri roky som viedol tréningy mládeže v našom 
oddieli. Bolo pre mňa celkom prirodzené, že som 
už v čase, keď sa dokončovala škola, uvažoval o 
tom, že by bolo dobré na novej škole otvoriť bed-
mintonové krúžky a medzi deťmi vyhľadávať talenty, 
z ktorých by sa mohli stať úspešní súťažní hráči. 
Zašiel som do školy za jej prvým riaditeľom pánom 
Vašečkom, ktorý tieto plány podporil a len čo bola 
telocvičňa dokončená, vlastnoručne sme spolu 
s ďalšími členmi oddielu namaľovali v telocvični čia-
ry pre ihriská. Po otvorení školy sme urobili v škole 
nábor a začali so zaúčaním prvých lamačských detí 
do techniky bedmintonových úderov.”

V prvej skupine detí v školskom roku 1977/78 boli: 
I.Willantová, Z.Hajduová, A.Požgayová, A.Boskovi-
čová, K.Maňásková, R.Ševčíková, J.Bruteničová, 
I.Kovačičová, E.Ballová, A.Poliaková, R.Brutenič, 
R.Šulc, Z.Vaško, V.Chmela, I.Neoveský, R.Blaser, 
J.Németh a A.Nagy. Odvtedy až dodnes nepretržite 
prebieha v škole bedmintonová príprava detí. Pre 
veľký záujem bol v roku 1987 otvorený ďalší krúžok 
na ZŠ Borinská. Hoci sa táto škola neskôr zmenila 
na OA Liberta, tréningy detí tu prebiehajú dodnes 
vďaka dobrej spolupráci s vedením OA.

Za 30 rokov činnosti krúžkov sa na oboch ško-
lách s bedmintonom zoznámili stovky lamačských 
detí a množstvo z nich sa stalo úspešnými športov-
cami. Do dnešného dňa sa dvanástim z nich po-
darilo vystúpiť na najvyšší stupeň v rámci Sloven-
ska - stali sa majstrami SR v niektorej z vekových 
kategórií. Prvým z nich bol v roku 1983 Roman 

Meszáros, za ním nasledovali R.Kitt, Z.Guldanová, 
R.Jánoš, J.Ďurman, M.Stuška, M.Košťan, M.Šulko, 
B.Machalová, I.Kousalová, R.Krška a J.Vachálek.

V školskom roku 2006/07 sa na oboch lamač-
ských školách venovalo bedmintonovému športu 
30 detí v  troch výkonnostných skupinách v celko-
vom rozsahu 12 hodín týždenne. Pekným darče-
kom k oslave 30 rokov bedmintonu v Lamači, bol 
mimoriadny úspech nášho vlaňajšieho deviataka 
Juraja Vachálka, ktorý na aprílových majstrov-
stvách Slovenska mladšieho dorastu v Nitre získal 
dve zlaté a jednu striebornú medailu. Úspešného 
športovca sme požiadali o komentár k jeho životné-
mu úspechu. “S bedmintonom som začal v krúžku 
ako štvrták a hrávam už sedem rokov. Bedminton 
ma baví, pretože je to dynamický a zároveň technic-
ký šport. Na majstrovstvách bol pre mňa najťažší 
finálový zápas dvojhry s Trenčanom Bočákom, pre-
tože to bol posledný zápas dvojdňového turnaja, 
v ktorom som hral všetky tri disciplíny a bol som už 
značne vyčerpaný. Po vyhranom prvom sete v po-
mere 21:15 mi v druhom sete došli sily, začal som 
robiť chyby a prehral som 21:13. Cez krátku pre-
stávku pred záverečným setom sa mi ale našťastie 
podarilo vydýchnuť a skoncentrovať a potom roz-
hodnúť záver zápasu pre seba s výsledkom 21:11.” 
A aké sú ďalšie Jurajove ciele? “Minulý rok som sa 
dostal do juniorskej reprezentácie. Rád by som sa 
ďalej v bedmintone zdokonaľoval a chcel by som sa 
zúčastniť nejakých turnajov v zahraničí ako repre-
zentant SR.”

V tomto roku bola úspešná aj Linda Poláková, 
ktorá na Majstrovstvách SR staršieho dorastu v Pre-
šove vybojovala jednu striebornú a jednu bronzovú 
medailu. Linda aj Juraj navyše ako členovia druž-
stva Spoje vybojovali strieborné medaily v kategórii 
juniorských družstiev.

Činnosť bedmintonových krúžkov na školách 
bude pokračovať aj v tomto školskom roku. Deti, 
ktoré majú chuť naučiť sa hrať bedminton a prípad-
ne sa stať úspešnými športovcami, sa môžu prihlá-
siť u trénera p.Guldana. Ďalšie informácie o lamač-
skom bedmintone sú aj na lamačskej internetovej 
stránke www.lamac.sk. 
       

Filip Guldan

Schátraný objekt Satelitu by mal 
byť už zakrátko minulosťou. 

Spoločnosť Liptes s.r.o ho zbúra a na 
jeho mieste by mal vyrásť päťpos-
chodový dom. Firma kúpila od mest-
skej časti Lamač budovu za 500 - tisíc 
a pozemok za 5,3 milióna. O plánoch 
Liptes s.r.o sme sa bližšie pozhová-
rali s konateľom tejto spoločnosti 
MUDr. Stanislavom Žiaranom. 

Spoločnosť Liptes s.r.o. pochádza 
z Liptovského Mikuláša, odkiaľ ste 
sa dozvedeli o ponuke na predaj 
schátranej budovy lamačského Sa-
telitu?

Spoločnosť pochádza síce z Liptovského Mikulá-
ša, ale aktivity rozvíja po celom Slovensku. O budo-
vu Satelitu sme sa zaujímali aj počas predchádzajú-
cej verejnej súťaže, preto sme vývoj okolo Satelitu 
pozorne sledovali.
Z ruiny máte vybudovať relaxačno - zdra-
votnícke stredisko, spolu s bytmi , na aký 
termín je naplánované dokončenie komple-
xu?

Optimistický termín je koniec roku 2008.
Môžete projekt bližšie predstaviť? Čo všet-
ko v ňom nájdeme?

Projekt bol predstavený poslancom miestneho 
zastupiteľstva. V jeho intenciách chceme aj pokra-
čovať, teda prízemie bude vyhradené zdravotnícko-
relaxačným službám, časť prvého poschodia podľa 

záujmu podobne, zbytok poschodia nebytovým 
priestorom, ostané nadzemné podlažia sú plánova-
né na výstavbu bytov.
Na akú klientelu bude centrum zamerané?

Pre širokú verejnosť a všetky vekové kategórie.
Máte už predstavu o cenníku za niektoré 
služby?

Predstavu už samozrejme máme, avšak koneč-
né ceny sa budú nastavovať až na záver realizácie 
projektu.
Máte skúsenosti s podobným druhom pod-
nikania?

Firma Liptes s.r.o., prevádzkuje niekoľko rekre-
ačných penziónov a relaxačných chát, najmä v okolí 
Liptova a Tatier, podobne má v príprave výstavbu 
liečebno- relaxačného zariadenia nadregionálneho 
významu. Podrobnosti však v tejto fáze, pochopi-

teľne nemôžem uviesť. Okrem uvedených ťažisko-
vých aktivít podnikáme s realitami.
Majú prípravy výstavby medicínskeho cen-
tra z budovy Satelitu zatiaľ hladký prie-
beh?

Momentálne máme jediný problém a to obštruk-
cie zo strany predchádzajúceho víťaza výberového 
konania na budovu Satelitu, ktorý si odmieta pre-
vziať rozhodnutie o ukončení zmluvného vzťahu zo 
strany mestskej časti, nakoľko si nesplnil žiadne 
zmluvné povinnosti. Prostriedky na sanáciu Sate-
litu a výstavbu novej budovy už čakajú na využitie 
a my dúfame, že budeme môcť čím skôr začať a 
odovzdať objekt do užívania.       (mc)

Jubilanti september 2007

Srdečne blahoželáme!

Chceš byť 
futbalistom...

FK Lamač pozýva do svojich radov 
chlapcov narodených 1992 až 1999, 

ktorí sa chcú stať futbalistami.

Máš  možnosť sa príhlásiť od pondelka 
do piatka v čase od 16,00 hod.

Informácie: - tel:
p. Priner - 0905 236 808
  p. Orth - 0905 783 061

91 rokov  Živora Miloš
92 rokov Svobodová Helena 
85 rokov Milošovičová Rozália
 Navarová Viera
80 rokov  Machajová Mária
 Urbaničová Mária
 Pauchly Jozef
 Fábiková Helena
 Englerová Juliana
 Šimunková Helena 
75 rokov Horínková Mária
 Hánová Božena
 Obert František
 Boriková Erna



GRIL GRIL && PIZZA PIZZA
RESTAURANTRESTAURANT

 ❖ Vynikajúca talianska pizza
❖ Jedlá na grile

❖ Chutné denné menu
❖ Príjemné a útulné prostredie

❖ Letná terasa
❖ Možnosť usporiadať rodinné 

a firemné posedenia

Vrančovičova 46 – LamačVrančovičova 46 – Lamač

Hodonínska 1 (obchodný dom LAMAČ) Bratislava
tel.: 02/ 642 82 148, e-mail: obchod@dombyt-in.sk

www.dombyt-in.sk

DOMBYT - IN 
s.r.o.

maloobchod • veľkoobchod
široký sortiment • európski výrobcovia

OBKLADY • DLAŽBY  
SANITA

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

zľavy
na celý sortiment     

na vybraný sortiment až do

platí do 31.12.2007
po predložení tohoto inzerátu

Po  -  Pia 10°°- 18°°  
Sobota   8°°- 13°°

35%   

RIADKOVÁ INZERCIA 9/2007
Prenajmem 2 a pol izbový byt – nový v Lamači 

na Heyrovského č. 5. Čiastočne zariadený.
0903 103 684.

FIRMA PALANG VYKONÁVA MALIARSKE 
A NATIERAČSKÉ PRÁCE, STIERKY A FASÁDY. 

0905 257 454

Predám ešte nepoužitú dvojgaráž na 
Heyrovského ulici 7 v Lamači. 0902 848 949 

Seriózna obchodná fi rma hľadá šikovného 
brigádnika do skladu – balenie a výdaj tovaru, 

denne na 3-4 hod. 
kontakt: 0905 450 643, 0907 176 152 

FIRMA KOS – PLASTOVÉ OKNÁ
tel.: 0905 541 782;  rastislavkos@chello.sk

Predám nové značkové kopačky č. 38. 
tel: 0903 795 540

Kto našiel GAME BOY prosím vráťte 
za odmenu! 0910 686 043 

Predám nový 3-izbový rodinný dom na Záhorí  - 
Borský svätý jur 50 km od Bratislavy 

na 7 á pozemku, všetky IS, vlastná studňa za 
3,5 mil. sk, alebo vymením za 3-4 izbový byt 

v Bratislava IV.  tel: 0905 549 723

Upratovacia fi rma hľadá pre objekt TESCO 
– Lamač upratovacích pracovníkov (ženy 

a mužov) na HPP alebo VPP, pracovný čas je 
12 hodin denná alebo nočná smena.

0903 791 505  volať od 09,0 – 19,00 hod.

Pedikúra - Manikúra

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012


