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Lamačan 1
O ľuďoch, s ľuďmi, pre ľudí 

Prvé tohtoročné číslo

časopisu Lamačan za-

číname rozhovorom s pa-

ni poslankyňou Mgr. Má-

riou Imrichovou, členkou 

komisie pre veci sociál-

ne, zdravotné a bytové.

Ako by ste zhodnotili rok 2007 z vášho 
poslaneckého „kresla“, splnil vaše pred-
savzatia a plány? 
Dovoľte mi na začiatku  zaželať všetkým oby-

vateľom Lamača všetko dobré v novom ro-

ku 2008, pevné zdravie, spokojnosť a radosť 

z každého dňa. V roku 2007 som okrem škol-

ských záležitostí mala, ako poslankyňa, mož-

nosť bližšie vidieť aj problémy celého Lamača, 

ktoré mi ako rodenej Lamačanke nie sú ľaho-

stajné. Som optimistka a verím, že komunálna 

politika je o službe občanom a nie o tričkách. 

S týmto presvedčením som do nej aj vstupo-

vala. Čo znamená pojem poslanecké kreslo? 

Z  môjho pohľadu je to len obetavá práca pre 

občanov, nie vodenie figúrok po šachovnici , 

manipulovanie  s ľuďmi. Je to všetko o ľuďoch, 

s ľuďmi a pre ľudí.  Ako sa splnili moje pred-

savzatia a plány? Som rada, že sa otvorila nová 

trieda MŠ, že sa upravil rozpočet na originálne 

kompetencie pre ZŠ s MŠ na požadovanú su-

mu, ktorá je potrebná na riadny chod našich 

predškolských a stravovacích zariadení a ŠKD. 

Bol vyriešený problém ubytovania mimobra-

tislavských učiteľov. Budova zrušenej ubytov-

ne  na Malokarpatskom námestí bola prompt-

ne využitá pre potreby MC Obláčik a pre iné la-

mačské organizácie, čím obec o túto budovu 

neprišla. Odkúpenie bývalej budovy VÚB ob-

cou je tiež dôkazom toho, že obec sa nechce 

vzdať nehnuteľností, ktoré sú v jej katastri. 

S akým cieľmi vstupujete do roku 2008, čo 
osobne by ste si Vy priali, aby sa vám ako 
MZ splnilo urobiť pre Lamač? 
Stále mi chýba srdce Lamača, centrum. Kde je to 

Malokarpatské námestie s obchodmi a službami, 

ktoré navštevovali ľudia z blízkeho i vzdialeného 

okolia, ktoré žilo od rána do večera? A nezabud-

nuteľný obchodný dom Lamač? Dnes je Lamač 

v porovnaní so susednými časťami a obcami 

driemajúcou, ba až spiacou lokalitou. Bývanie 

je tu fantastické (až na nepochopiteľné skládko-

vé miesta priamo pri obytných domoch a kon-

tajneroch), okolitá príroda (až na tie výruby lesa) 

je očarujúca a závideniahodná, ale čo služby pre 

občanov? Treba zmodernizovať námestie, vybu-

dovať tu centrum služieb, nákupu a oddychu. To 

je moje najväčšie prianie na rok 2008.

Silvester 2007 v Lamači

Milé Lamačanky a Lamačania!

Stojíme na prahu nového roka 2008, a preto mi 

dovoľte, aby som Vám aj ja, spolu s poslancami 

MZ a zamestnancami MÚ popriala pevné zdra-

vie, osobnú i rodinnú pohodu a veľa šťastia!

Som rada, že sa Vám môžem prihovoriť na 

stránkach novoupraveného Lamačana, ktorý 

bude po celý rok 2008 vychádzať v „novom ša-

te“ – obohatený o zaujímavé rubriky, aktuálne 

informácie a podnetné články o dianí v našej 

najmenšej (čo do rozlohy) mestskej časti.

Uvedomujem si pri písaní týchto riadkov, že 

včasné a úplné informácie – napr. o investič-

ných akciách, ale aj o športovej, či kultúrnej čin-

nosti môžu náš život len a len obohatiť. Verím, 

že spoločne s Vami, dokážeme naplniť stránky 

V posledný deň roku 2007 sme v Lamači 

po piatich rokoch opätovne dôstojne 

oslávili príchod nového roku 2008 na na-

šom Malokarpatskom námestí. 

Každý účastník si mohol pochutnať zadarmo 

na silvestrovskej kapustnici a zahriať sa vare-

ným vínkom. I keď v ten deň mrzlo a poleto-

val sneh, vonku bolo veľmi príjemne. Niekto-

rí si zaspievali, iní zatancovali, každý sa tešil na 

prvé minúty nového roku 2008. Do rytmu za-

hrala ľudová hudba Cifra, resp. DJ Roman, kaž-

dá veková skupina si tak našla ten svoj žáner. 

Mysleli sme aj na prítomné deti, ktoré sme ob-

darovali svietiacimi rôznofarebnými čertíkov-

skými rožkami. Tieto blikajúce svetielka tak 

vhodným spôsobom dotvárali silvestrovskú 

atmosféru na námestí. S blížiacou sa polno-

cou stúpal aj počet ľudí na námestí, bolo ich 

tam napokon zhruba 200. Po odpočítavaní 

posledných sekúnd starého roka a novoroč-

nom príhovore našej pani starostky Oľgy Kel-

tošovej námestie zaliala krásna päťminútová 

svetelná ohňostrojová šou. Oslavy boli dôs-

tojné a s poriadkom neboli žiadne problémy.

pokračovanie na str. 2

Lamačana podnetnými té-

mami, ktoré budú príno-

som pre lepšiu informova-

nosť, a tým aj riešenie ve-

cí verejných v našej mest-

skej časti.

Uvedomujem si tiež, že sa 

budú ozývať aj hlasy kritic-

ké, čo je – podľa mňa – nor-

málne. Očakávam však, že aj kritické príspevky 

budú korektné, vecné, podložené argument-

mi. Bez osobných invektív, či urážok. A tak Vám, 

milí Lamačania, prajem ešte raz do nového ro-

ku 2008 veľa pohody, optimizmu a dobrých ná-

padov. 

Na spoluprácu s Vami sa teší

Mgr. Oľga Keltošová

Rozhovor s poslankyňou Príhovor starostky Lamača
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Aký je rozpočet na rok 
2008? 

Lamačské miestne zastupiteľstvo 3. ja-

nuára na svojom mimoriadnom zasa-

daní schválilo rozpočet na rok 2008. V po-

rovnaní s minulým rokom sa nám spoloč-

ne, najmä však zásluhou pani starostky, 

podarilo zvýšiť podielové dane z mesta 

o 12 mil. korún. Isto si všetci pamätáte na 

sériu článkov, ktoré som tejto problemati-

ke venoval po celý rok 2007. 

Moje jasné fakty a argumenty mi jednoznač-

ne dali za pravdu, a tak sa podarilo pre Lamač 

získať sumu 33 mil. Sk na tento rok. Celý no-

vember a december sa uskutočňovali horúč-

kovité rokovania starostov mestských čas-

tí s vedením mesta, a napokon sa zrodil pri-

jateľný kompromis. Do poslednej chvíle sme 

nevedeli, koľko sa nám podarí pre Lamač zo 

spoločného koláča ukrojiť. Napokon až 13. de-

cembra 2007 padol konečný verdikt. Túto, pre 

Lamač spravodlivú sumu aj na základe pod-

kladov z MF SR, som prezentoval už na zasad-

nutí nášho lamačského zastupiteľstva 8. no-

vembra 2007. Týchto 12 mil. Sk navyše opro-

ti roku 2007 len nahrádza to, o čo sme v mi-

nulých rokoch ako mestská časť boli zo stra-

ny mesta ukrátení. Model prerozdelenia me-

dzi mesto a mestské časti sa tak tento rok pri-

blížil tomu, čo je navrhované v novom zákone 

o hlavnom meste Bratislava, ktorý by mal pla-

tiť od budúceho roka. 

V prvom rade treba zdôrazniť, že týmto roz-

počtom sa nám podarilo predovšetkým sta-

bilizovať a dofinancovať materské školstvo, 

ktoré je v našej kompetencii a minulý rok pre-

žilo iba vďaka príjmom mestskej časti z daru 

za predaj pozemkov v oblasti Lamačskej brá-

ny. Tento rok ide na originálne kompetencie 

v školstve rovných 11 miliónov korún, čo je ná-

rast oproti vlaňajšku o vyše 20 %. Nárast príj-

mov ide predovšetkým aj na dofinancovanie 

kultúry, opatrovateľskej služby, sociálnych ve-

cí a športu, ktoré boli predtým pre nedosta-

tok peňazí neuspokojené. V tomto roku chce-

me viac a efektívnejšie využívať peniaze v ob-

lasti životného prostredia: kosenia, zameta-

nia ulíc, renovácie lavičiek, resp. zavlažovania 

niektorých trávnatých plôch v mestskej čas-

ti. Dôležitou oblasťou je aj riešenie kontajne-

rových stojísk, ktoré by sme s pomocou OLA 

a jednotlivých správcov chceli zamykať tak, 

aby sa v nich nehromadil odpad a nešpatili 

naše ulice. Na to potom nadväzuje premaľo-

vanie parkovacích miest v sídliskovej časti La-

mača. Veľmi dôležitou vecou je roky zanedbá-

vaná revízia obecných budov tak, aby všetko 

bolo v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Viac v tomto roku pôjde v rámci opráv aj na 

cesty a chodníky, kde by sme radi v rámci ka-

pitálového rozpočtu spolufinancovali rekon-

štrukciu Zhorínskej ulice a mestských chodní-

kov na hornom úseku Vrančovičovej ulice. 

To som už prešiel ku kapitálovému rozpočtu, 

kde najdôležitejšími výdavkami okrem ciest, 

je kúpa bývalej budovy VÚB pre miestny úrad 

a jej prebudovanie na moderné klientske cen-

trum pre občanov Lamača. V nadväznosti na 

to chceme kompletne zrekonštruovať trhovis-

ko, kde by mali byť jednotné predajné stánky, 

vrátane toľko požadovaného mäsiara. Nový 

povrch s prvkami by mal dotvárať kultivova-

né prostredie pred novým miestnym úradom. 

Dôležitá vec bude i výmena okien na zdravot-

nom stredisku a jeho zateplenie. Pokračuje-

me tak v našom programe, keďže vlani sme 

na zdravotnom stredisku rekonštruovali as-

poň strechu. Dôležitou oblasťou v rámci roz-

počtu je zavŕšenie procesu revitalizácie ihrísk, 

kde sme vyčlenili sumu 500 tisíc korún. Ďal-

šie výdavky kapitálového charakteru sú závis-

lé najmä od možnosti získania prostriedkov 

z Európskej únie či mesta, ide najmä o územ-

né plány zón a komunikáciu C1 na Zečáku, re-

konštrukcie kina, školy, Lamačského potoka, 

či vybudovanie centra voľného času. 

Priorít na rok 2008 je veľmi veľa a pevne verím, 

že i vďaka tomuto rozpočtu sa nám z nich veľa 

podarí splniť. Tento rozpočet možno z hľadis-

ka daňových príjmov a určenia priorít hodno-

tiť jednoznačne ako najlepší v histórii Lamača. 

Dúfam, že pozitívne výsledky našej práce sa 

prejavia v Lamači naplno už v roku 2008.

Mgr. Ing. Radoslav Olekšák,

poslanec MZ, predseda komisie financií, 

podnikateľských aktivít a dopravy

Stranícke tričká nie sú 
na prvom mieste 

V poslednom období nebývalo samo-

zrejmosťou a ani zvykom, aby sa roz-

počet prijímal po krátkej rozprave a jedno-

myseľne. Tento rozpočet patrí medzi naj-

lepšie rozpočty, aké kedy Lamač mal, čo 

sa prejavuje v reálnych možnostiach a po-

trebách, ktoré pred nami stoja. Nezname-

ná to však, že všetko bolo ideálne. Pôvod-

ný návrh rozpočtu totiž podľa môjho ná-

zoru v nedostatočnej miere vymedzoval 

finančné prostriedky na niektoré konkrét-

ne investičné akcie. O čo vlastne ide?

V prvom rade ide o rekonštrukciu a obno-

vu cestného telesa na Zhorínskej ulici. Ako si 

mnohí dobre pamätáme, v polovici 90. rokov 

sa tu realizovala kanalizácia s tým, že sa be-

tónom zalepili porušené časti cesty, ktorá už 

vtedy bola v dezolátnom stave. Takto to čaka-

lo ďalších 10 rokov, kým sa nám podarilo pri-

nútiť mestskú časť Lamač na riešenie tejto si-

tuácie. Bolo potrebné vstúpiť do rokovania so 

správcami vodovodných a plynárenských sie-

tí, aby vymenili tieto siete a zároveň prispeli na 

obnovu cestného telesa. Siete sú totiž v dezo-

látnom stave, čoho dôkazom sú neustále po-

ruchy. MČ Lamač nechala vypracovať projekt 

na rekonštrukciu, čoho súčasťou bol aj rozpo-

čet na toto dielo. Keďže išlo o sumu presahu-

júcu 10 mil. Sk, bolo nám jasné, že tieto penia-

ze musíme postupne kumulovať v rozpočte 

a ďalej vyjednávať so zainteresovanými orga-

nizáciami o výške ich spoluúčasti. V rozpoč-

te z minulých období sme mali vyčlenené 3 

mil. Sk na túto akciu, a keďže ide o kapitálo-

vý rozpočet, je možné tieto prostriedky pre-

nášať do ďalšieho roka. Z nepochopiteľných 

príčin sa do návrhu rozpočtu na tento rok ne-

dostala ani koruna navýšenia na Zhorínsku 

ulicu a zostali tam len tie 3 mil. Sk, ktoré sme 

vlastne ušetrili z predchádzajúceho roka. To-

to som považoval za neakceptovateľné a pri-

pravil som pozmeňovací návrh na navýšenie 

tejto položky o ďalšie 3 mil. Sk, v čom ma jed-

nomyseľne podporila aj celá stavebná komi-

sia. V súčasnosti je vymenené plynové potru-

bie aj s prípojkami a čakáme na rozhodnutie 

správcu vodovodnej siete, kedy a či vôbec zre-

alizuje jej výmenu.

V druhom prípade boli v rozpočte dosť ne-

jasne vyčlenené prostriedky na dokončenie 

chodníkov na Vrančovičovej ulici. Táto ulica je 

z neznámych príčin pod správou HM Bratisla-

va, ktoré by malo byť hlavným investorom ce-

lej akcie. Keďže nemám informácie o tom, že 

by magistrát plánoval dokončiť toto, z môjho 

pohľadu nedokončené dielo, navrhol som vy-

členiť 1 mil. Sk na dokončenie týchto chod-

níkov. V roku 2005 sa realizovala prvá etapa 

v dĺžke 595 metrov s celkovými nákladmi 2 

mil. Sk, z čoho 0,5 mil. Sk prispela MČ Lamač. 

Druhá etapa by sa mala realizovať od kosto-

la po konečnú MHD v dĺžke 405 metrov. Táto 

moja iniciatíva má byť impulzom pre kompe-

tentných na magistráte, aby si uvedomili, že aj 

ich povinnosťou je starostlivosť o zverený ma-

jetok a nielen vtedy, keď sa im to hodí. Rád by 

som upozornil na hrubú chybu, ktorá sa stala 

pri realizácii prvej etapy a dúfam, že sa nebu-

de opakovať v tej druhej. Totiž ľavý chodník 

v smere od Hodonínskej ulice ku kostolu slúži 

v prvom rade pre chodcov, lebo jeho povrch 

je rovný. Ten pravý, logicky slúži v prvom ra-

de pre vozidlá, vchádzajúce na súkromné po-

zemky. Stačí menšie zhoršenie počasia a pre 

chodcov sa tento chodník stáva prekážkovou 

dráhou. Priznám sa, že doteraz som nepocho-

pil, prečo sa každá strana zrealizovala iným 

spôsobom.

Na záver sa chcem poďakovať všetkým po-

slancom, ktorí ma podporili pri presadzova-

ní mojich pozmeňovacích návrhov a tento-

raz ma presvedčili, že v lamačskom zastupiteľ-

stve nie sú na prvom mieste stranícke tričká, 

ale záujmy Lamača.

Ing. Ľudovít Lučenič,

poslanec MZ Lamač

pokračovanie zo str. 1 

Silvester 2007 v Lamači 

Aj upratovacia čata si na druhý deň pochvaľo-

 vala, že neboli žiadne rozbité fľaše, vyvrátené 

stĺpy či porozbíjané okná. Na rozdiel od pred-

chádzajúcich rokov sme tak nezaznamenali 

žiadne škody na obecnom majetku. Vydarený 

Silvester 2007 je dôkazom, že i Lamačania sa 

vedia kultivovane zabaviť. Ako predsedníčka 

kultúrnej komisie, ktorá túto oslavu iniciova-

la, sa vám všetkých chcem poďakovať a pev-

ne verím, že sa v zdraví, šťastí a pokoji zídeme 

na námestí pri kultúrnom programe na Silves-

tra 2008 opäť.

Mgr. Marta Janyšková,

 predsedníčka komisie pre kultúru, 

voľný čas a revitalizáciu ihrísk
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Žijú medzi nami v Lamači už niekoľko ro-

kov alebo sa sem prisťahovali len ne-

dávno, v každom prípade však šíria dobré 

meno Lamača po Slovensku, ba dokonca aj 

po svete. Sériu našich rozhovorov so zau-

jímavými osobnosťami Lamača začíname 

s Ing. Ľubomírou Klementisovou, 5-násob-

nou majsterkou sveta v karate, asistentkou 

reprezentačného trénera SR v karate, man-

želkou významného slovenského karatis-

tu Ladislava Klementisa, ako aj mamou 

úspešnej mladej karatistky Andrey, kto-

rá bola na konci uplynulého roka ocenená 

spolu s ostatnými mladými športovcami aj 

starostkou Lamača Oľgou Keltošovou.

Kto vás doviedol ku karate a koľko rokov 
sa mu už venujete? 
Karate som začala cvičiť ako tínedžerka vo 

Zvolene, odkiaľ pochádzam. K cvičeniu ma 

priviedol úplne prozaický dôvod – chcela 

som chodiť na diskotéky a rodičia ma nechce-

li púšťať... Mala som pocit, že ak sa budem ve-

novať bojovému umeniu, stane sa zo mňa veľ-

mi rýchlo mladá slečna, ktorá sa vie ubrániť... 

Myslela som si, že po 2 – 3 mesiacoch cviče-

nia skončím, a to, čo sa tam naučím, mi bude 

stačiť. Ako vidíte, nestalo sa tak a krása tohto 

bojového umenia ma drží doteraz. Čím viac sa 

mu venujem, zisťujem, že toto učenie je veľmi 

dlhá cesta, po ktorej sa dá ísť až do konca živo-

ta. Ja som mu verná viac ako 23 rokov. 

Splnil sa vám sen spoznať krajinu, ktorá je 
kolískou tohto športu?
Pred 10 rokmi sa nám spolu s mojimi priateľ-

mi a „spolubojovníkmi“ podarilo dostať až k 

prameňu karate – našim učiteľom na japon-

skej Okinawe – kolíske karate. Som veľmi ra-

da, že niektorí veľmi vysoko postavení učite-

lia okinawského karate pravidelne navštevu-

jú aj Slovensko a prechodne pobývajú aj v La-

mači. V minulom roku ich prijal aj slovenský 

prezident Ivan Gašparovič a starostka Lama-

ča Oľga Keltošová. Ak koncom júla alebo za-

čiatkom augusta stretnete v uliciach Lamača 

akosi priveľa japonských tvárí naraz, tak to sú 

naši učitelia. Už niekoľko rokov vedú týždňo-

vé medzinárodné sústredenie karate na Slo-

vensku.

Vraj ste sa pri karate zoznámili aj s vaším 
manželom... 
Áno, pri príchode na vysokú školu som ma-

la odporučenie ísť k nemu trénovať, pretože 

on bol od začiatku pri zrode karate na Sloven-

sku, trénoval reprezentantov. Aj momentál-

ne je najvyššie postaveným mužom karate na 

Slovensku, je držiteľom 8. danu, čo je najvyšší 

technický stupeň na Slovensku. Aby mal „Ne-

japonec“ taký vysoký technický stupeň, mu-

sí preukázať určité schopnosti aj znalosti a v 

neposlednom rade aj vôľu učiť sa a nasledo-

vať a učiť iných. Pretože karate sa bez učiteľov 

cvičiť nedá! V roku 2004 sa piatim Slovákom – 

doposiaľ nikomu inému od nás – podaril hu-

sársky kúsok: úspešne sme absolvovali skúšky 

v kolíske karate na Okinawe pred odbornou 

komisiou, vedenou tými najvyššími majstrami 

tohto bojového umenia na svete. Z toho traja 

žijeme v Lamači – Ladislav Klementis – 8. dan, 

Ján Dado – 6. dan a ja – 5. dan.

Obaja ste úspešní karatisti Slovenska, 
ktoré úspechy považujete za svoje najväč-
šie? 
Som päťnásobná majsterka sveta, štvorná-

sobná majsterka Európy a držiteľka niekoľ-

kých strieborných a bronzových medailí z MS, 

ME a SP. Najviac si vážim moju poslednú me-

dailu z MS WTKA, ktorú som získala v ro-

ku 2005 v talianskom Viareggiu. Je to víťaz-

stvo z kategórie self-defence, ktorú som zís-

kala aj s mojím oddielovým kolegom Jánom 

Dadom a Marekom Byrtusom. Je to špeciál-

na kategória, kde sa predvádza praktická se-

baobrana a využitie techník karate. Ďalšie 

tri tituly som získala v súborných cvičeniach 

kata jednotlivcov a ešte jeden v družstvách. 

Moja mimoriadne cenná aj obľúbená je strie-

borná mediala zo Svetového pohára v Oki-

nawe v roku 1999, ktorá odštartovala moju 

vrcholovú športovú kariéru.

Komu dnes odovzdávate svoje skúse-
nosti? Ako funguje klub karate v Lamači, 
koľko má členov? Myslíte si, že aj v takej 
malej mestskej štvrti môžu vyrásť úspešní 
slovenskí športovci? 
V roku 2000 sme spolu s  Jánom Dadom zalo-

žili klub karate v Lamači. Zo začiatku sme tré-

novali v škole a mali sme dva tréningy do týž-

dňa po 1,5 hodine. Za tých sedem rokov sme 

sa rozrástli na klub, ktorý má viac ako 65 čle-

nov. Momentálne trénujeme v siedmich men-

ších špecializovaných skupinách  v škole na 

Malokarpatskom námestí, v súkromnom „do-

jo“, čiže v telocvični na karate, kde sú tata-

mi alebo drevená podlaha. Našimi členmi sú 

väčšinou obyvatelia Lamača alebo priľahlých 

mestských častí vo veku 6 až 65 rokov. Oki-

nawské karate, ktoré učíme my, je v prvom ra-

de celoživotná cesta ducha, mysle a tela, pri-

čom jednou z častí môže byť, samozrejme, 

na určitý čas aj šport. Je to spôsob rozmýšľa-

nia, konania a vzdelávania sa do konca života. 

Nie nadarmo sa traduje, že starý majster je 

Majster.

Vaša dcéra je tiež úspešná slovenská repre-
zentantka, veď sa narodila v karatistickej 
rodine... Viedli ste ju k tomuto športu cie-
lene alebo sa mu sama rozhodla venovať? 
Naša dcéra Andrea odmalička trávila nejaký 

čas v telocvični, kde pričuchla ku karate. Pre 

trénovanie sa rozhodla sama, keď mala asi 6 

rokov a dokonca začala cvičiť pod vedením 

iných trénerov, nie rodičov. Teraz je členkou 

reprezentačného výberu Slovenska a má na 

svojom konte 2 tituly majsterky sveta – jeden 

z roku 2002 v kategórii detí a koncom roku 

2007 získala prvý titul v kategórii juniorov. 

Okrem toho má 2 strieborné a dve bronzové 

medaily z MS a niekoľko víťazstiev a dobrých 

umiestnení vo Svetovom pohári. Vlani skonči-

la v ankete redakcie Pravda na druhom mieste 

v juniorskej kategórii Športovec Bratislavy.

Čomu sa teraz ešte venuje, čo študuje, aké 
má ďalšie športové plány? 
Momentálne je v prvom ročníku ruského bi-

lingválneho gymnázia v Petržalke. Rada sa aj 

lyžuje, potápa sa, hrá volejbal a, samozrejme, 

nevyhýba sa tým bežným tínedžerským ak-

tivitám. Počas celého roka priebežne trénuje 

na slovenské súťaže, na ktorých sa zúčastňuje. 

Vrcholom v tomto roku bude na jeseň obháje-

nie juniorského titulu na MS WTKA 

Žijete v Lamači vyše 15 rokov, čo si mys-
líte, že by sa mohlo v tejto mestskej časti 
zlepšiť, kam by mala napredovať? 
Lamač sa v posledných rokoch veľmi zmenil. 

Pribudli nové domy, prisťahovali sa noví ľudia, 

máme viac detí aj starších ľudí. Myslím, že fi-

lozofia tejto mestskej časti by sa mala uberať 

smerom k relaxu, zeleni a športu. Keďže pra-

cujem v komisii vzdelávania a  športu viem, že 

sú naplánované aktivity práve v tomto sme-

re a plne ich podporujem. Dúfam, že to bude 

možné čo najskôr zrealizovať, aby naši obyva-

telia nemuseli počas víkendov a voľného času 

cestovať za relaxom inde.

 Zhovárala sa Katarína Lepiešová

„Lamač by sa mal stať miestom relaxu, zelene i športu“
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lo poďakovať pánovi poslancovi Ing. Ľudo-

vítovi Lučeničovi za štedrý dar v roku 2007!

Ďakujeme!

Mikuláš v Obláčiku

Aj do Materského centra Obláčik zavítal 

ako aj po iné roky Mikuláš. 

Presne 6. decembra sa všetky deti, ktoré za-

vítali do MC Obláčik, tešili na príchod sväté-

ho Mikuláša. Ten ich nesklamal a prišiel aj 

s veľkou knihou, kde mal poznačené mená 

všetkých poslúchajúcich detí a postupne ich 

odmeňoval svojimi sladkými dobrotami, kto-

ré si so sebou priniesol vo veľkom koši. Vyše 

30 malých i väčších detí, ktoré však ešte ne-

navštevujú materskú škôlku, sa veľmi tešilo 

a niektorí – tí smelší z nich – mu aj zarecito-

vali básničku alebo zaspievali pesničku. Verí-

me, že ho to potešilo a že o rok príde medzi 

nás zas! kl

Obdarovali sme darcov krvi

Krátko pred vianočnými sviatkami sme 

sa oficiálne poďakovali bezpríspevko-

vým darcom krvi, ktorí žijú v našej mest-

skej časti. 

V priestoroch miestneho úradu sa zišlo 27 spo-

luobčanov, ktorí bez nároku na odmenu daro-

vali krv, a tým pomohli ľuďom v núdzi a mož-

no niekomu svojim činom zachránili i život. Za 

účasti poslancov MZ MČ Bratislava – Lamač im 

starostka Oľga Keltošová osobne poďakovala 

a na znak vďaky im odovzdala pamätný list za 

bezplatné darcovstvo krvi. 

Na základe výzvy v mesačníku Lamačan v ro-

ku 2007 a informácií Červeného kríža, ktoré 

získala sociálna komisia, eviduje momentál-

ne miestny úrad 55 dobrovoľných darcov kr-

vi. Touto cestou vás chceme požiadať, pokiaľ 

viete o niekom, kto je darcom krvi, či ste sami 

darovali krv a žijete v Lamači, môžete sa pri-

hlásiť na Miestnom úrade MČ Bratislava La-

mač, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava.

Všetci vieme, aká je krv vzácna tekutina, kto-

rej nikdy nie je dosť, a preto všetkým darcom 

krvi ešte raz touto cestou ďakujeme.          mm

Nová telefónna búdka 
vedľa REMY

Od decembra pribudla pri potravinách 

REMA, vedľa schodišťa nová, bezba-

riérová telefónna búdka. 

Určite ju ocenia ľudia na vozíkoch, ako aj deti, 

keďže je vhodná aj pre nižšie osoby. Veríme, že 

nám túto dobrú pomoc, aj pre našich postih-

nutých spoluobčanov, ďalší naši susedia ne-

zdemolujú a že ju budeme môcť dlhý čas vyu-

žívať. Ďakujeme operátorovi za jej zveľadenie! 

Občania Lamača

Klzisko túto zimu 
nepotešilo deti

„Ďakujeme“ všetkým aktívnym „po-

mocníkom“ za spoluprácu v tvorbe 

detského klziska na školskom dvore, ktorí 

našu nočnú snahu, aby sa mali kde lamač-

ské deti korčuľovať, korunovali hádzaním 

petárd, skla a dokonca solením „zušľach-

ťovali“ kvalitu ľadu. 

Aj to je dôkaz, kam ľudská hlúposť môže zájsť. 

Pracovníci miestneho úradu urobili pre fun-

govanie ľadovej plochy všetko, čo bolo v ich 

silách, žiaľ, niektorí „priaznivci“ ľadového kor-

čuľovania nám klzisko zrušili. Za všetkých kor-

čuľujúcich „ďakujeme“.

Kolektív zimnej údržby

Vianočná besiedka 
škôlkarov 

V priestoroch jedálne ZŠ v Lamači sa 19. 

decembra uskutočnila vianočná be-

siedka detí z Materskej školy z Heyrovské-

ho a Zlatohorskej ulice a vystúpenie novo-

založeného lamačského detského folklór-

neho súboru Rozálka. 

Po krátkom príhovore starostky Oľgy Keltošo-

vej a riaditeľky školy Aleny Petákovej, vystúpi-

li najprv detičky zo škôlky z Heyrovského, kto-

ré predviedli svojim rodičom všetko, čo sa po-

čas roka naučili. Spievali pesničky, recitova-

li básničky, hrali na flaute, tancovali, hrali di-

vadielko, a to všetko v pekných kostýmoch i 

s kulisami. Vystúpilo každé jedno dieťatko od 

tých najmenších až po predškolákov a na ich 

vystúpení bolo vidieť obrovský kus práce ich 

učiteliek. 

Po nich vystúpili deti z kresťanských tried na 

Zlatohorskej ulici, ktoré svojim divadielkom 

o narodení Ježiška, popretkávaným vianoč-

nými koledami, vytvorili skutočnú vianočnú 

atmosféru. Pomohli k tomu aj krásne kostý-

my, vďaka ktorým sa deti na chvíľku premenili 

na anjelikov, pastierov, kráľov, pannu Máriu 

a Jozefa. 

Po vystúpení detí z MŠ potešilo rodičov ešte 

vystúpenie novozaloženého lamačského det-

ského folklórneho súboru Rozálka. Deti boli 

oblečené v novoušitých lamačských detských 

krojoch a predstavili tradičné lamačské vin-

še a koledy. Po programe čakalo na rodičov a 

deti bohaté občerstvenie v podobe rôznych 

vianočných koláčikov či slaného pečiva, kto-

ré mamičky a babičky samy pripravili. Myslím, 

že nám všetkým bolo spolu fajn, a že sme spo-

ločne zažili krásnu vianočnú atmosféru, ktorú 

utvorili naše deti.

Mgr. Mária Čačíková,

poslankyňa MZ Lamač

Ďakujeme za hračky!

Deti z Materskej školy na Heyrovského 

a Zlatohorskej ulici spolu so svojimi 

pani učiteľkami mali už svoje Vianoce nie-

koľko dní pred tými naozajstnými. 

Opäť do škôlky dostali veľkú kopu nových 

hračiek, ktoré ich potešili a s ktorými sa môžu 

do sýtosti hrať v novom kalendárnom roku. 

Kolektív detí a učiteliek z MŠ by týmto chce-
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Nakoľko skúsenosti z minulých rokov 

ukázali, že obstaranie zimnej údrž-

by a pohotovosti prostredníctvom spoloč-

nosti Technické služby – A.S.A. s.r.o. bolo 

pre našu mestskú časť finančne náročné 

a nie vždy efektívne, schválilo miestne za-

stupiteľstvo minulý rok návrh miestneho 

úradu na vytvorenie pracovnej skupiny z 

jeho zamestnancov a  kúpu multifunkčné-

ho komunálneho vozidla TOOLCAT, čo by 

malo pomôcť zabezpečiť si podstatnú časť 

zimnej údržby a pohotovosti vo vlastnej 

réžii a hlavne efektívnejšie, či už z pohľa-

du ekonomického alebo organizačného. 

Zároveň však bola rovnako ako v minulosti ve-

rejným obstaraním služby „Zimná údržba na 

miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a na 

peších komunikáciách a verejných priestran-

stvách, ktoré sú v správe Mestskej časti Brati-

slava – Lamač“ na obdobie od 15. 11. 2007 do 

15. 3. 2008 na realizáciu tejto zákazky vybraná 

spol. Technické služby – A.S.A. s.r.o., Bazová 

8, Bratislava. Rozdiel je však v tom, že nám je 

zmluvne umožnené vypovedávať zimnú po-

hotovosť, ktorá predstavovala pre nás najväč-

Komunikácie III. a IV. triedy
 1. Havelkova ul. 400 m

 2. Stanekova ul. 350 m

 3. Spojnice Havelkova + Stanekova ul. 100 m

 4. Heyrovského ul. + obslužná nové 

  bytové domy 800 m

 5. 3 priľahlé parkoviská – ku Heyrovského ul. 300 m

 6. priľahlé parkoviská na Heyrovského 13,

  14,16 100 m

 7. Kunerádska ul. 350 m

 8. Lediny od Borinskej – slepá 150 m

 9. Lediny spojnica po Rozálsku kaplnku 150 m

 10. Na barine (až po Hodonínsku) 1 050 m

 11. parkovisko Na barine 100 m

 12. Hodonínska – len odbočka 150 m

 13. Podlesná 200 m

 14. Povoznícka ul. 250 m

 15. Rácova ul. 200 m

 16. Rajtákova ul. 600 m

 17. Rozálska ul. 170 m

 18. Segnáre 700 m

 19. Skerličova 150 m

 20. Studenohorská ul. 1 190 m

 21. Vysokohorská ul. 250 m

 22. Zelenohorská ul. 120 m

 23. Zhorínska ul. 450 m

 24. Prístupové komunikácie na Zhorínsku ul. 

  z Cesty na Klanec a slepá časť Zhorínskej 

  ul. rovnobežná s Cestou na Klanec

 25. Zidiny 1 500 m

 26. Zlatohorská ul. a slepá prístupová 

  komunikácia k MŠ 270 m

 27. Furmanská ul. 400 m

 28. Obslužná Podháj 500 m

 29. Pod Zečákom a slepá Pod Zečákom 

  rovnobežná s Rácovou       1 000 m

 30. Viacúčelová hala Lamač – prístupová 

  komunikácia 120 m

 31. Slepá ulica naproti Verej. Osvetleniu na ul. 

šiu finančnú záťaž, podľa vlastného uváženia, 

a tým dosahovať veľké úspory rozpočtových 

prostriedkov. Ako kontrolný orgán s ohľadom 

na schválený Štatút štábu zimnej údržby boli 

z poslancov miestneho zastupiteľstva vybraní 

a odsúhlasení aj členovia Štábu zimnej údrž-

by. Sme presvedčení, že čas ukáže správnosť 

tohto rozhodnutia a veríme, že presvedčíme 

hlavne obyvateľov našej mestskej časti.

Správnosť rozhodnutia ukazujú aj čísla, keď 

napríklad v roku 2003/2004 sa pri zhru-

ba 20zásahoch vynaložilo na údržbu temer 

2 milióny korún a v roku 2006/2007 pri 

len dvoch zásahoch skoro milión slovenských 

korún.

  Pod násypom (rovnobežná s Rozálskou) 100 m

 32. Cesta na Klanec – odbočka 250 m

 33. Prídanky 100 m

Chodníky
 1. Malokarpatské námestie – prechodové 

  chodníky, Chodníky 190 m (popri parkovisku 

  k Reme a popri VUB-ke) + 70 m 

  (k AC HUBICE) + 150 m (popred ZŠ) 500 m

  parkovisko pri Pošte 1 800 m

  prejazdy cez parkovisko 300 m

  Malokarpatské námestie 2 500 m

 2. Miestny úrad Bratislava – Lamač a okolie 190 m

 3. Heyrovského + nové bytové domy 850 m

 4. Na barine a prechod na Bakoškovu ul. 450 m

 5. Studenohorská 3 585 m

  (Studenoh. zozadu – 478 m + 639 m = 1 117 m

  Studenohorská spredu – 1 127x2 =  2 254 m

  Prechod od Heyrovského 

  k Studenohorskej -   67 m

  Prechod od Studenohorskej popri ZŠ 

  na Malokarpatské nám. -  147 m)

 6. Podlesná 135 m

 7. Podháj 605 m

 8. Schody:

  Podháj – Bakošova 2 x (pri zast. MHD 

  – oproti vchodu č.6, Oproti vchodu č. 16)

  Studenohorská – Podháj 2 x – pod zast. MHD

  oproti vchodu č. 11,

  Malokarpatské nám. 6 x  

 9. Hodonínska 850 m

 10. Pod násypom – pri kúpalisku 100 m

Schody, rampy a chodníky sa budú odhŕňať 

v maximálnej šírke 2,0 m

Miesta na uloženie vyvezeného snehu
 1. Na barine – pri OD Lamač Staré záhrady

 2. Povoznícka

Príloha č. 2 – Zoznam komunikácií v MČ Bratislava – Lamač, na ktorých 
bude vykonávaná zimná služba:

Miestne komunikácie v  priamej správe 
hl. mesta SR BA na území MČ BA - Lamač

Zimná údržba v LamačiRozpis posypu zimnej údržby

 1. posyp

-  Borinská (od Vrančovičovej po poštu),par-

kovisko, chodník pri školskom ihrisku po 

prechod k MÚ, po chodník Studenohorská 

po číslo 20 (za domami)

-  Cesta od Studenohorskej 20 dole, Heyrov-

ského + parkoviská

-  Chodník MÚ Lamač + chodník za Studeno-

horskou po Borinskú

-  Chodník  Studenohorská po REMU + schody

2. posyp

- Malokarpatské námestie + schody, škola pri 

lekárni, chodník Podháj od školy po Podles-

nú, Podlesná, Bariny + parkovisko, chodník 

pri ceste po Podháj (Penzión Na barine), Ha-

velkova + chodník pri kine + schody

3. posyp

- Studenohorská 47 hore, Cesta na Klanec 

odbočka

- Podháj domy + Staneková, VÚB chodník 

po Studenohorská 2

- Chodník za domami po Studenohorskú 20

Do troch hodín:

4. posyp

-  chodník Podháj od školy hore, cesty Zhorín-

ska, Rajtáková, Vysokohorská, Rozálska

5. posyp 

- Cesty Pod Zečákom, Rácová, Zidiny, Segná-

re, Skerličova, Kuneradská, Povoznícka, 

- Slepá ulica naproti objektu „Verejné osvetle-

nie“ pri ulici Pod Násypom, Furmanská

6. posyp

- Zlatohorská, Lediny, chodník od MÚ Lamač 

po Heyrovského, spojovací chodník medzi 

Heyrovského a Studenohorskou (medzi do-

mami Heyrovského 10 a 12), chodník zo Stu-

denohorskej ústiaci medzi domy Heyrovské-

ho 12 a 14, obslužná. komunikácia k športo-

vej hale, chodníky Bariny zo zadu, Bariny 

k OD Lamač

Do šiestich hodín:

7. posyp

- Zelenohorská + Pridanky

Do deviatich hodín:

Posyp = cca 1,2 tony posypového materiálu
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Predvianočné posedenie 
pre osamelých dôchodcov

Sociálna komisia pri MZ MČ Bratisla-

va Lamač každoročne v predvianoč-

nom období pripravuje pre osamelých dô-

chodcov Lamača posedenie. Tak to bolo 

i v roku 2007, keď sa pri tejto príležitosti 

13. decembra o 16.00 hod. v školskej jedál-

ni na Malokarpatskom námestí  zišlo vyše 

190 osôb. 

Na túto akciu sa vždy pracovníčky MÚ aj 

s členkami komisie veľmi tešia, veď prípra-

vy sa začínajú už od jesene. Pripravujú sa zo-

znamy, objednávajú zákusky, ovocie a pod. 

Veľmi dobrá spolupráca so základnou ško-

lou sa odzrkadľuje aj v tom, aké výborné me-

nu nám pripravia ochotné a  šikovné pani ku-

chárky. Nezabúda sa však ani na občanov, 

ktorí z rôznych dôvodov na naše stretnutie 

nemôžu prísť. Pre tých komisia pripravuje 

darčekové balíčky, ktoré jednotlivcom doru-

čí priamo do ich domovov. Tohtoročnú sláv-

nosť osamelým spríjemnili svojím premiéro-

vým vystúpením deti z detského folklórne-

ho súboru Rozálka. Cieľom sociálnej komisie 

MZ Lamač je, aby sa nik v našom Lamači ne-

cítil osamelý.

Blanka Veselá
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Súkromné gymnázium ESPRIT
so zameraním na výučbu cudzích jazykov (Fj, Aj)

otvára v školskom roku 2008/2009 triedy 8-ročného a 4-ročného štúdia 

v priestoroch ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62,

Bratislava - Karlova Ves.

www.sgesprit.sk

tel.: 02/6225 0902, 0903 406 543

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM

Pedikúra - Manikúra

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012

Pridajte sa k nám!

A N G L I Č T I N A
Pre študentov, dospelých a firmy,

v 4 úrovniach (Headway)
ZŠ Malokarpatské nám. -  Lamač

0903 433 604, 0948 300 043

stuskova@zoznam.sk, www.arscentrum.sk
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Týmto článkom protestujeme proti ne-

objektívnym, tendenčným a škanda-

lóznym obvineniam v uvedenom článku 

o kríze Miestneho zastupiteľstva Bratisla-

va – Lamač. 

MÚ pracuje podľa organizačnej štruktúry MÚ, 

ktorá bola schválená na MZ dňa. 4. 10. 2007. Na 

každom zasadnutí MZ je MÚ podaná poslan-

com MZ Správa o plnení jednotlivých uznese-

ní prijatých MZ. Z MÚ odišli v zmysle ustano-

vení Zákonníka práce všetci zamestnanci, kto-

rí nemali záujem ďalej pracovať na MÚ. Nie je 

to nič neobvyklé, nakoľko migrácia zamest-

nancov je v každej, či už výrobnej alebo ne-

výrobnej sfére, normálny jav. V predmetnom 

článku použité citované slová „utečenci, ma-

sový odchod, nedemokratické metódy, nezá-

ujem o problémy radového občana“ charak-

terizujeme ako nezmysel, zveličovanie a vyrá-

banie kauzy tam, kde neexistuje. Naopak, ve-

denie MÚ vybralo na uvoľnené funkcie kvalit-

ných odborníkov. Veríme, že posunú jeho fun-

govanie vpred. 

Celá samospráva svojou činnosťou dáva jas-

ne najavo svoj obrovský záujem o potreby 

všetkých obyvateľov MČ Lamač, čo vyplý-

va aj z nasledovných programov a koncep-

cií: či už je to strategický materiál o hospodár-

skom a sociálnom rozvoji MČ Lamač do ro-

ku 2010, koncepcia obnovy, rozvoja a údržby 

detských ihrísk, revitalizácia Malokarpatské-

ho námestia, na ktorú bola vypísaná študent-

ská súťaž, vybudovanie nového trhoviska pre 

Lamačanov, skvalitňovanie poskytovania slu-

žieb obyvateľom prostredníctvom internetu 

v miestnej knižnici, zriadenia Centra voľného 

času, v rámci ktorého už pôsobí presťahova-

né Materské centrum, plánovaná rekonštruk-

cia zdravotného strediska, lamačského kina, 

starostlivosť o školské zariadenia, budova-

nie nového infocentra pre občanov, veľké 

urbanistické projekty ako je projekt Lamač-

skej brány, Starých záhrad, Zečáka. Všetky 

tieto programy a koncepcie po svojom 

nástupe do funkcie začala starostka ihneď 

riešiť.

Na riešenie tohto neúplného výpočtu úloh, 

ktoré si lamačská samospráva pred seba po-

stavila, sú, samozrejme, potrebné peniaze 

v rozpoče MČ. A tých sa podarilo lamačskej 

starostke získať pri prerozdeľovaní podielo-

vých daní hlavného mesta viac o 20 % v po-

rovnaní s rokom 2007. Do rozpočtu na rok 

2008, ktorý tvrdíme, že je najlepší, aký ke-

dy mestská časť mala, sme zahrnuli aj do-

budovanie chodníkov na hlavnej lamačskej 

tepne – Vrančovičovej ulici, i keď je v správe 

hl. mesta.

Na záver chceme uviesť, že ku každej parciál-

nej problematike, ktorú riešime na verejnom 

MZ, prijímame uznesenie MZ na základe hla-

sovania poslancov MČ v zmysle zákonov plat-

ných v Slovenskej republike a princípov de-

mokracie, a tak bolo zmenené i fungovanie 

mesačníka Lamačan a namiesto redakčnej ra-

dy funguje koordinačný tím zložený z tých is-

tých poslancov ako predchádzajúca redakč-

ná rada v záujme objektivity tohto lokálne-

ho média, keďže „proti“ sa vo verejnom hla-

sovaní nevyjadril nikto z prítomných poslan-

cov. Sme radi, že sme sa v MZ stretli takí zvole-

ní obyvatelia Lamača, ktorí svoj voľný čas radi 

venujú komunálnym problémom a svojou od-

bornosťou prispievajú spolu s dobrým vede-

ním úradu k prospechu všetkých, ktorí tu žijú, 

i keď sme si vedomí toho, že všetkým sa vždy 

vyhovieť nedá.

Reakcia poslancov MZ Bratislava – Lamač na článok 
uverejnený v Bratislavských novinách 10. 1. 2008

Jubilanti – Január 2008

95 rokov Miklánková Emília
 Žernovičová Rozália
92 rokov  Matušková Margita
 Kovačičová Agneša
91 rokov  Vrťová Angela
 Bakošová Hilda
85 rokov Sochorová Helena
 Klenovičová Alžbeta
80 rokov Lacko Ján
 Bruteničová Helena
 Romanová Jolana
75 rokov Tomšu Zdenko
 Jablonický Jozef
 Ballová Emília
 Fratričová Marta
 Semetka Pavel
 Tomašec Anton

Údaje pochádzajú z Ohlasovne trvalého po-

bytu BA - Karlova Ves. Za prípadné uverejne-

nie neaktuálnych údajov sa vopred osprave-

dlňujeme.

Prírastky v Lamači

Vážení Lamačania!

Radi by sme na našom Miestnom úrade La-

mač začali evidovať našich nových spoluob-

čanov narodených každý mesiac. 

Preto vás prosíme, ak máte záujem, nahlaso-

vať svoje detičky aj  s dátumami narodenia 

telefonicky na čísle Miestneho úradu Lamač 

02/64 78 00 65. 

V novembri a decembri  2007 sa v Lamači 
narodili:
23. 11. 2007 – Michaela Schwarzová

28. 11. 2007 – Patrícia Marschalová

30. 11. 2007 – Krístína Bendžáková

18. 12. 2007 – Alex Gajdoš

Rozhodli sme sa na tejto strane poskyt-

núť každý mesiac priestor vám – našim 

čitateľom a spoluobčanom z Lamača. 

Môžete tu každý mesiac prezentovať svo-

je názory, myšlienky, ako aj klásť otázky na-

šim poslancov alebo predstaviteľov mestskej 

časti Lamač. Svoje otázky môžete posielať do 

Schránky dôvery, ktorú nájdete na interne-

tovej stránke www.lamac.sk, označte, že ide 

o otázku do Lamačana. Môžete ju adresovať 

buď konkrétnemu poslancovi alebo všeobec-

ne, opýtaný vám odpovie v najbližšom čísle 

časopisu Lamačan.

Redakcia časopisu Lamačan si vyhradzuje  prá-

vo rozhodnúť, či bude otázka aj odpoveď v ča-

sopise Lamačan uverejnená,  lebo sme ohra-

ničení použiteľnou plochou časopisu a doku-

mentmi  schválenými poslancami Miestneho 

zastupiteľstva BA-Lamač.

„Nebolo by vhodné, aby boli v najmenšej 
triede materskej škôlky pre deti cca 2,5 – 3 
ročné dve pani učiteľky po celý deň?“ 

opýtala sa Gabriela Požgayová

Odpovedá Riaditeľka ZŠ a  MŠ Malokarpatské 

nám. Mgr. Alena Petáková:

Pri  plnom počte detí  v triede sú dve pani uči-

teľky. V MŠ na Heyrovského ulici je plný stav 

triedy v danej vekovej kategórii a deti zostá-

vajú v škôlke aj popoludní, a preto učia v trie-

de dve pani učiteľky. V MŠ na Zlatohorskej uli-

ci v danej vekovej kategórii je jedna pani uči-

teľka, lebo kapacita triedy nie je naplnená 

a veľa detí z danej triedy v škôlke nespí a ne-

trávi v nej popoludnie. Od januára 2008 ma-

jú nastúpiť do triedy ďalšie deti. V prípade ich 

nástupu prijmeme novú pani učiteľku.          kl

Opýtajte sa svojho poslanca



Lamačan mesačník samosprávy mestskej časti Bratislava-Lamač
Adresa redakcie: MÚ Lamač, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 47, tel.: 64 78 00 65, Koordinačný tím časopisu: JUDr. Marek Bartovič, JUDr. Júlia Ondrišová,
Ing. Radoslav Olekšák, Mária Pikulíková, Ing. Daniel Valentovič, Šéfredaktorka: Mgr. Katarína Lepiešová, Jazyková korektúra: Mgr. Klára Grosmannová,
plošnú inzerciu preberá: Maroš Slušný, e-mail: maros@tlaciarenroden.sk, tel.: 0903 758 333, riadkovú inzerciu preberá: Blanka Veselá, tajomník RR Lamačan,,
grafika: ALDO, www.aldodesign.sk, tlač: Tlačiareň RODEN, Galvaniho 16, 821 04 Bratislava, e-mail: roden@tlaciarenroden.sk, náklad: 4.000 ks, do tlače 
zadané: 21. 1. 2008, uzávierky č. 2/2008: redakčná 8. 2. a inzertná 15. 2., registračné č. OÚ BA IV 1/99. Redakcia si vyhradzuje právo na neuverejnenie dodaných 
príspevkov, resp. ich skrátenie, opravu jazykových, gramatických a štylistických chýb. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. NEPREDAJNÉ

Zápis do škôlky

Základná škola s materskou školou

prijíma do 31. marca 2008 prihláš-

ky do MATERSKEJ ŠKOLY
Môžete prihlásiť deti všetkých vekových kate-

górií od 2,5 roka. 

Deti môžu v rámci MŠ navštevovať tanečný 

a hudobný krúžok, krúžok anglického ja-

zyka, hru na flaute, krúžok šikovných rúk 

a triedu s kresťanským zameraním.

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť a odovzdať 

v Materskej škole na Heyrovského 4 alebo 

Zlatohorskej ulici 18. Tešíme sa na vás!

Mgr. Alena Petáková - riaditeľka

Karneval 

V utorok, 5. februára, sa o 17,00 hodine 

uskutoční v školskej telocvični Karneval MC 
Obláčik. Príďte všetci, malí aj veľkí, priprav-

te si s mamičkami alebo aj sami pekné a zaují-

mavé masky, tri najkreatívnejšie sladko odme-

níme. Tešíme sa na vás!

Fašiangová zábava 

Dňa 2. februára 2008  sa uskutoční

FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
začiatok: 20.00 hod., miesto: reštaurácia 

HUBERT, do tanca i na počúvanie hrá : skupina

E- MUZIC, Vstupné: 150 Sk/osoba  (večera, 0,5 l

 vína), Tombola!, Program? - prekvapenie!

 Už teraz sa tešíme na vašu účasť!

 Kultúrna komisia pri MZ MČ BA Lamač

Miestna knižnica

(sídli v budove Základnej školy) 

Malokarpatské námestie 1

tel: 02/64 789 737

Zodpovedné pracovníčky:  

Milada Janžová, Iveta Gregušová

Výpožičné hodiny

Pondelok   10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Utorok   08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Streda 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Štvrtok   08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Piatok   10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Nezabudnite na Valentína!

Blíži sa 14. február – Deň sv. Valentína. Tento 

deň je sviatkom všetkých zamilovaných a slávi 

sa už niekoľko desaťročí v rôznych krajinách.

Zamilovaní sa v tento deň obdarúvajú rôzny-

mi darčekmi, posielajú si ľúbostné pohľadni-

ce, pozdravy, emaily alebo esemesky.

Tento sviatok hovorí o najkrajšom, najhlbšom 

ľudskom cite – o láske. Láska má v sebe veľké 

čaro. Jej symbolom je srdce, ktorým sa ľudia 

často obdarúvajú. Hovorí sa, že srdce je síd-

lom lásky, ak sme ju tam našli, prejavme ju ľu-

dom, ku ktorým ju cítime. Veď veľakrát stačia 

tri slová, ktoré sa nám často zdajú samozrej-

me zbytočné, ale ktoré potešia... Mám ťa rád.

Tieto slová si zaslúžia naši blízki: rodičia, starí ro-

dičia, manželka, manžel, súrodenci, priatelia...

Veď aj Matka Tereza hovorievala: „Boli sme 

stvorení, aby sme milovali a boli milovaní.“

V tento deň aj komisia kultúry myslí na 

všetkých Lamačanov: mladých, strednú gene-

ráciu aj seniorov. Všetci ste pozvaní!

Vo štvrtok, 14. 2. 2008, do kina Lamač na fil-

mové predstavenie. Páry, ktoré sa budú dr-

žať za ruku, platia iba vstupné za jednu osobu 

a každý návštevník dostane malý darček.

Marta Janyšková

Program kina na mesiac január

 18.1.  Pán Včielka – 18,00 hod.  

  komédia pre deti, vstupné 65,- Sk

 19.1.  Pán včielka – 15,30 hod., 65,- Sk

 19.1. Edith Piaf – 18,00 hod. 

  smutný príbeh, 60,-Sk

 20.1.  Pán včielka – 15,30 hod., 65,- Sk

 20.1. Tesne vedľa – 18,00 hod. 

  komédia, 60,- Sk

 25.1.  Zabitie Jasseho Jamesa zbabelcom

   Robertom Fordom – 18,00 hod., 60,-Sk

 26.1.  Divoké vlny – 15,30 hod. 

  rodinná komédia, 55,- Sk

 26.11. Polčas rozpadu – 18,00 hod. 

  tragikomédia, 60,-Sk

Program kina na mesiac február

 1.2. Most do krajiny Terabithia – 15,30 hod.

  svet fantázie, 55,-Sk

 1.2. Hitman – 18,00 hod.

  adpatácia počítačovej hry, 60,-Sk

 2.2. Harry Potter a Fénixov rád – 15,30 hod.  

  50,-Sk

 2.2. Beowulf – 18,00 hod. 

  dobrodružný príbeh, 60,-Sk

 3.2. Tajomstvo Robinsonovcov – 15,30 hod.  

  animovaná komédia, 55,-Sk

 3.2. Kráľovná – 18,00 hod.

  pohľad do kráľovského paláca, 60,-Sk

 8.2. Zlatý kompas – 18,00 hod. 

  fantastický príbeh, 65,-Sk

 9.2 Zlatý kompas – 15, 30 hod., 65,-Sk

 9.2. Zlatý kompas - 18,00 hod., 65,-Sk

 10.2. Zlatý kompas – 15,30 hod., 65,-Sk

 10.2. Tajomstvo oceána – 18,00 hod., 55,- Sk

Oprava

Chceli by sme sa ospravedlniť čitateľom, že de-

cembrové číslo časopisu Lamačan neprešlo ja-

zykovou korektúrou Ing. Cecílie Danišovej, jazy-

kovej korektorky uvedenej v danom čísle.

Ďakujeme za pochopenie!

Pozvánka na verejné zhromaždenie

Milí Lamačania, pozývame Vás na verejné 
zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 

31. 1. 2008 o 18,00 hod. v priestoroch KI-

NA na Malokarpatskom námestí. Program:  

Prezentácia Plánu hospodárskeho a sociálne-

ho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Lamač 

do roku 2010.

MZ pri MČ Bratislava – Lamač

Zápis do školy

Základná škola s materskou školou, 

Malokarpatské námestie 1,  

841 03 Bratislava - Lamač

Vážení rodičia, aj vás čaká zápis 
dieťaťa do 1. ročníka?
Srdečne vás privítame v našej škole

piatok  8. II. 2008, 15.00 - 18.00

sobota  9 .II. 2008, 8.00 - 14.00

● sme škola v príjemnom prostredí Lamača, v 

blízkosti sa nachádza kino a školský športo-

vý areál
●  vyučujeme cudzie jazyky od 1. triedy ako 

povinný predmet
●  žiaci majú informatiku od prvej triedy ako 

nepovinný predmet
●  podľa záujmu rodičov organizujeme školy v 

prírode, plavecký a lyžiarsky kurz, študijný 

pobyt v Anglicku
●  škola realizuje projekt Infovek - vyučovanie 

formou výpočtovej techniky
●  zapájame sa do medzinárodných projektov 

Socrates – Comenius 1, Unicef, e-Twinning, 

olympiáda CO v Rakúsku
●  zdravý spôsob života propagujeme formou 

projektu Škola podporujúca zdravie a envi-

ronmentálnu výchovu Korešpondenčnou 

školou ekológie
●  v škole pracuje koordinátor drogovej pre-

vencie a environmentálnej výchovy
●  činnosť Školského klubu detí je od 6.30 hod. 

do 17.30 hod.
●  vaše dieťa sa môže zapojiť do rôznych krúž-

kov: moderná gymnastika, spoločenské 

tance, hádzaná, vybíjaná, bedminton, fut-

bal, anglický, nemecký a ruský jazyk, flor-

bal, počítačový, tanečný, chemický
●  žiakom s problémami v učení ponúkame in-

dividuálny vzdelávací program
●  v škole sú zriadené učebne informatiky, fy-

zikálno-chemická, prírodopisu, cudzích ja-

zykov, hudobnej výchovy, telocvične, po-

silňovňa, cvičná kuchynka, multifunkčná 

učebňa
●  v škole je zriadená muzeálna zbierka Izba 

pána učiteľa
●  naši žiaci sú úspešní pri prijímaní na stredné 

školy a osemročné gymnázia
●  jednou z najväčších výhod je nízky počet 

žiakov vo väčšine tried

Bližšie informácie: www.skolalamac.sk 

info@zsmalokarpatba.edu.sk

tel.: 64 78 06 40

Mgr. Alena Petáková - riaditeľka školy

Riadková inzercia

● Kto daruje alebo za symbolickú cenu predá

matrac do detskej postieľky rozmer 60x120 cm?

Ďakujeme. tel: 0903 795 540
● Slovenská federácia hľadá pomocnú silu na 

administratívne práce. Podmienky: ovládanie 

PC - Word, Excel, internet, AJ vítaná. Rozsah 

cca 10 hod./týždenne. Info: 0911 425 262, 

rastislavkos@chello.sk
Hľadáme pani na upratovanie do ubytov-
ne (cca 3x týždenne, cca 1,5 hod. denne). 
90,- Sk na hod. Kontakt: 0903 705 276, 
0911 898 389


