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Lamačan 2
Spoločne správnym smerom

Hovoríme s Mgr. 

Martou Janyško-

vou, predsedníčkou 

Komisie pre kultúru, 

voľný čas a revitalizá-

ciu ihrísk MÚ Bratisla-

va-Lamač.

Aký bol uplynulý rok z pohľadu vašej ko-
misie, splnili ste všetky ciele, ktoré ste si 
predsavzali?

V roku 2007 sa nám všetky akcie, usporiadané 

kultúrnou komisiou podarilo úspešne zreali-

zovať za účasti širokej verejnosti. Veľmi kladne 

hodnotím Hrubé hody 2007, na ktorých sa zú-

častnilo mnoho ľudí i osobností, vrátane pre-

zidenta republiky Ivana Gašparoviča. Na záver 

roku to bol zase Silvester na námestí. I napriek 

ťažkým finančným podmienkam sme upra-

vili a sprevádzkovali hracie plochy pre deti, 

do ktorých sme vsadili aj nové prvky, oploti-

li a vynovili sme aj detský kútik na Malokar-

patskom námestí. Zapojili sme sa do projek-

tu Kultúra bez hraníc s Devínskou Novou Vsou 

a chorvátskymi partnermi. Som veľmi rada, 

že sa podarilo v bývalej budove MŠ vytvoriť 

priestory pre naše deti a seniorov.

Ktoré priority máte v tomto kalendárnom 
roku? Čo zaujímavé pripravuje vaša komi-
sia pre obyvateľov Lamača?

Aj tento rok pokračujeme v aktivitách, kto-

ré sme zaviedli. Popri nich nám pribudnú aj 

niektoré novinky, napríklad zájazd pre matky 

s deťmi do Aquaparku v Senci pri príležitos-

ti MDD. Pretože v Lamači sa slávili dvoje ho-

dov, vrátime sa k tejto tradícii a v júli usporia-

dame oslavu Malých hodov. Cez letné prázd-

niny chystáme akciu Lamačské kultúrne le-

to, kde by vystupovali rôzne hudobné kapely. 

Oproti areálu školy na zelenom trávniku plá-

nujeme vybudovať oddychový park. Chystá-

me sa oplotiť ihrisko na Heyrovského ulici, do-

končiť minifutbalové ihrisko na hornom konci 

Studenohorskej, budeme pokračovať v revita-

lizácii ihrísk tak, aby spĺňali čo najviac predsta-

vy našich detí, ktorým sú predovšetkým urče-

né. V tomto roku podporíme vydanie propa-

gačných materiálov o Lamači, vydanie slovní-

ka lamačského nárečia, či lamačských krojov. 

Dúfam, že v tomto roku spoločnými silami po-

sunieme náš Lamač tým správnym smerom 

vo všetkých oblastiach.           kl

Chcela by som sa podeliť s obyvateľmi 

Lamača o krásny zážitok zo spoločen-

skej akcie – fašiangovej zábavy, ktorý som 

zažila v sobotu, 2. 2. 2008, so svojimi pria-

teľmi a známymi v lamačskej reštaurácii 

Hubert. 

Večera, občerstvenie, obsluha aj hudba bo-

li zorganizované kultúrnou komisiou na vy-

sokej úrovni. Predsedníčka kultúrnej komisie 

Marta Janyšová zabezpečila vtipné fašiango-

vé doplnky ako svietiace rožky, či venčeky pre 

dámy, ktoré hostia dostali ako privítanie hneď 

po vstupe. Milým prekvapením bolo fotogra-

fovanie, pripravené špeciálne len na túto ak-

ciu – zadarmo. Imitátor slávneho nezabudnu-

teľného ELVISA nám zaspieval hity našej mla-

dosti a  prišiel aj kúzelník so svojím vtipným 

číslom. Najviac som sa potešila prítomnos-

ti mojich známych zo „starého“ Lamača, kto-

rých som nestretla už pár rôčkov. Nechýbali 

ani mladí ľudia či staršia generácia z penzió-

nu. Veselo bolo aj pri stoloch, kde sedeli čle-

novia Jednoty dôchodcov so svojím predse-

dom Ing. Moravickým. Ukázali nám, trošku 

mladším, že rôzne vekové kategórie pri dob-

rej zábave nie sú prekážkou. Všetci sme si po-

spomínali, zatancovali si a bavili sa až do rá-

na. Tešíme sa na ďalšie akcie, napr. na valen-

tínske stretnutie párov v kine Lamač (14. 2. 

2008), ktoré pri vstupe držiac za ruky preu-

kážu cit a lásku medzi ľuďmi, tú veru nie vždy 

vieme prejaviť.

Alena Kotrabová, 

obyvateľka z Heyrovského ul.

Rozhovor s poslankyňou Až do rána bieleho
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Pomoc v ťažkej chvíli

Komisia pre veci sociálne, zdravotné a 

bytové zasadá raz mesačne. Zaobe-

rá sa sociálnymi otázkami: prehodnote-

ním žiadostí jednorazových dávok sociál-

ne slabším občanom, žiadosťami o pride-

lenie obecných bytov, opatrovateľskou 

službou, podujatiami so sociálnym zame-

raním, žiadosťami o dotáciu a témami po-

dobného charakteru. 

V roku 2007 riešila úpravu VZN č. 1/2007 o po-

skytovaní jednorazovej dávky sociálne odká-

zaným občanom a rozširovala možnosti, na 

ktoré sa daná dávka môže použiť. Uskutočnili 

sa dve anonymné ankety, týkajúce sa spokoj-

nosti s opatrovateľskou službou a informova-

nosti o darcovstve krvi. V rámci októbrovej ak-

cie bola spracovaná brožúrka Kde nájsť pomoc 

v ťažkej chvíli, ktorá obsahuje zoznam organi-

zácí pomáhajúcich pri ťažkých životných situá-

ciách, napr. rôznych druhoch závislostí, zdra-

votnom postihnutí, týraní, osamelosti v sta-

robe, atď. Medzi pravidelné akcie spadajúce 

pod činnosť sociálnej komisie patrí predvia-

nočné posedenie pre osamelých dôchodcov 

a každé dva mesiace gratulácia jubilantom La-

mača. Snahou komisie je začleniť do pravidel-

ných akcií i celodenné podujatie podporujúce 

boj proti drogám s názvom Žime zdravo. 

Tak ako vlani pripravuje komisia i tento rok 

(15. apríla 2008) bezpríspevkové darcovstvo 

krvi formou výjazdovej transfúznej stanice. 

Na konci kalendárneho roka budú všetci bez-

príspevkoví darcovia ocenení.

Mária Pikulíková, poslankyňa MZ, 

predsedníčka komisie pre veci 

sociálne, zdravotné a bytové

Situáciu na Lamačskej musí 
riešiť mesto

Na verejnom zhromaždení sa mnohí ob-

čania pýtali na dopravné zápchy, naj-

mä popoludní smerom do Lamača na La-

mačskej ceste, respektíve problematickú 

situáciu na Hodonínskej ulici. 

Týmto problémom sme sa viackrát zaoberali aj 

na zasadnutiach nášho miestneho zastupiteľ-

stva. Po otvorení tunela Sitina totiž enormne

stúpla záťaž týchto dvoch ulíc, problémom je, 

že Dúbravčania nevyužívajú Harmincovu uli-

cu, ale idú po úzkej Lamačskej ceste a odbo-

čujú vľavo až na križovatke pod viaduktom. 

Ďalším problémom je, že smerom zo Záhoria 

sa nedá dostať do Tesca z diaľnice, a tak všetci 

idú cestou prechádzajúcou Lamačom. 

Preto sme oslovili písomne a v januári sme 

osobne so starostkou Oľgou Keltošovou rie-

šili naše požiadavky na magistráte za účas-

ti zástupcu krajskej polície. Keďže systémo-

vým riešením je rozšírenie Lamačskej cesty 

a magistrát nemá na to momentálne penia-

ze, náš prvý návrh spočíval v operatívnom rie-

šení, a to zrušiť odbočenie vľavo do Dúbrav-

ky pre autá idúce z mesta, čím by sa podstat-

ne zlepšila situácia Lamačanov. Druhý návrh 

spočíval v riešení križovatky pri tzv. diaman-

te (križovatka pri bývalom Studeničovi), kde 

treba vybudovať svetelnú signalizáciu a jazd-

né pruhy tak, aby autá smerujúce na Záhorie 

neschádzali z diaľnice už v Lamači, ale použili 

až výjazd do Devínskej Novej Vsi pri „diaman-

te“. Keďže oproti krematória by sa tento rok 

mal stavať Baumax, križovatka spolu so svet-

lami by sa mala vyriešiť na jeho náklady. Tým 

by sme dosiahli, aby autá obišli Lamač. 

K prvému návrhu sa postavili zástupcovia 

mesta i polície negatívne, pretože vraj súvisí 

so širším riešením dopravných vzťahov v da-

nom území. Dohodli sme sa však na zmene 

signalizačných plánov svetelnej križovatky 

a predĺžení odbočovacieho pruhu do Dúbrav-

ky s tým, že na našom ďalšom rokovaní nám 

predložia ďalšie návrhy a postup riešenia do-

pravnej situácie na Lamačskej ceste a Hodo-

nínskej ulici. Zahrnuli sme do nej aj prestav-

bu križovatky a semafory pri Pantlovi, keďže 

osvetlenie priechodu pre chodcov pri tom-

to pohostinstve je pre peších absolútne ne-

dostatočné. I naďalej budeme rokovať s mes-

tom, i naďalej budeme intenzívne obhajovať 

aj v tejto oblasti naše lamačské záujmy.

Radoslav Olekšák,

poslanec MZ, predseda komisie financií, 

podnikateľských aktivít a dopravy

Budú premiestnené antény 
mobilnej telefónie zo stre-
chy na Heyrovského ulici? 

S potešením sme privítali zástupcov fir-

my Orange na zasadnutí Miestneho 

zastupiteľstva Lamač 24. 1. 2008. Sme im 

vďační, že prišli a že ochotne s nami vied-

li dialóg na citlivú tému, ktorá v Lamači re-

zonuje niekoľko rokov. 

Poslanci a  starostka Oľga Keltošová podrob-

ne informovali zástupcov Orangeu o petíci-

ách občanov žiadajúcich premiestnenie an-

ténnych systémov Orange zo strechy na Hey-

rovského ulici ďalej od ich obydlí na neobýva-

né plochy v okolí Lamača, kde by neožarovali 

obyvateľov v bytoch zbytočne vysokými, ho-

ci povolenými dávkami nevypnuteľného žia-

renia antén. Poslanci, vedenie úradu a  obča-

nia boli jednotní v žiadosti premiestniť anté-

ny zo strechy. 

Vzdialenosť od antén občanov ochráni, lebo 

ich žiarenie prudko slabne druhou mocninou 

vzdialenosti od nich. Maximálne dávky nesmú 

presiahnuť povolenú hodnotu (priemer 10 W/

m2 za 6 min.) blízko antén ani v neobývaných 

priestoroch, lebo sa tam môžu tiež vyskytovať 

ľudia, ako sa teraz vyskytujú v bytoch blízkych 

anténam. Z lesa, alebo poľa môžu však ľudia 

od antén utiecť, z vlastných bytov nie... 

Som rád, že rokovanie bolo korektné, a že aj 

tie najsilnejšie argumenty oboch strán sa stre-

tli s veľkým obojstranným pochopením motí-

vov argumentácie. 

Zástupcov Orangeu sme tiež informovali 

o tom, že k 1. 9. 2007 bolo zrušené Nariade-

nie vlády č. 325/2006 Z.z. o minimálnych zdra-

votných a bezpečnostných požiadavkách na 

ochranu obyvateľstva pred rizikami súvisia-

cimi s expozíciou elektromagnetickému po-

ľu. Do septembra 2007 platili nariadenia dve, 

jedno chrániace obyvateľstvo – to bolo zru-

šené, a jedno, ktoré platí doteraz, je Nariade-

nie vlády č. 329/2006 Z.z., ktoré chráni len za-

mestnancov a podnikateľov nachádzajúcich 

sa na pracovných miestach. O nepracovných 

miestach prístupných pre verejnosť a ochra-

ne ostatných obyvateľov nehovorí platné na-

riadenie vôbec nič. Aký konkrétny sloven-

ský zákon chráni na Slovensku obyvateľstvo 

pred nadmernou expozíciou elektromagne-

tickým poľom, nevedel povedať nik – ani prí-

tomní profesionáli. Zostal nám len zákon EÚ 

a medzinárodné právo. Každý tvrdí, že Oran-

ge dodržiava zákon, o čom nik nepochybuje 

a ani pochybovať nemieni. Veľmi často sa ar-

gumentovalo názormi Svetovej zdravotníckej 

organizácie, „škodlivom“, či „nebezpečnom“ 

presvedčení občanov. Podľa názorov nie je 

povinný prevádzkovateľ chrániť obyvateľov, 

podľa zákona áno. 

Záverom sa prítomní zjednotili na nasledov-

nom: vyjadrenie k stavbe antén občanov oko-

litých domov zákon nevyžaduje, teda sa ich 

nik na to nepýtal, avšak občania majú ústav-

né právo slušne prejavovať s anténami nespo-

kojnosť a žiadať ich odstránenie z  tesnej blíz-

kosti svojich obydlí. Svetová zdravotnícka or-

ganizácia nevyvrátila tvrdenia lekárov o škod-

livosti žiarenia, hoci verejne tvrdí, škodlivosť 

nebola dostatočne preukázaná. Odporučila 

maximálne limity ožiarenia iba preto, že žiare-

nie vôbec neškodí? Žiaden zákon na Sloven-

sku neprikazuje odstrániť antény zo strechy 

obytného domu husto obývanej zóny, avšak 

Orange by ich veľmi ľahko premiestnil, ak by 

sám prejavil ochotu. Prítomní zástupcovia fir-

my Orange disponovali iba mandátom de-

klarovať ochotu ďalej rokovať, nijakým iným 

mandátom nedisponovali. Rokovať budeme 

radi a veríme, že zástupcovia firmy Orange 

budú mať väčšie právomoci a že sa podarí vy-

hovieť požiadavkám aj tých obyvateľov Lama-

ča, ktorí chcú spolu s Orangeom budovať eko-

logicky čo najčistejšie a čo najmenej zdraviu 

škodlivé prostredie pri zachovaní dostatočne 

kvalitného signálu. Dá sa to, lebo už fungujú 

antény bunkového vykrývača mobilnej tele-

fónie v neobývanej zóne za Lidlom a fungu-

jú skvele.

Mimochodom to, že žiarenie škodí, dokazuje 

najlepšie existencia Nariadenia vlády č. 329/ 

2006 Z.z., ktoré chráni draho vyškolených za-

mestnancov a podnikateľov pred možnou uj-

mou ich zdravia zo žiarenia antén. 

Je známym faktom, že občania  Lamača za 

mobilné služby zaplatia mesačne možno viac 

ako 2 milióny Sk, z čoho má Orange význam-

ný podiel. Náklady na premiestnenie antén zo 

strechy na Heyrovského ul. by Lamačania fir-

me Orange splatili svojimi platbami za služby 

za pomerne krátky čas. 

Veď občania píšuci petície za premiestne-

nie antén sa iba snažia chrániť si zdravie pred 

účinkami zbytočne silného žiarenia a od firmy 

Orange nežiadajú skoro nič, len trochu preja-

venia ochoty. 

Daniel Valentovič,

poslanec MZ Bratislava-Lamač  
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Duchovné dedičstvo našej seniorky sa odra-
zilo v jej živote. Rodičia Ján Obetko a Korné-
lia, rod. Pálková, učitelia, skoro pred storočím, 
vytvorili rodinu, v ktorej dali život siedmim 
deťom. 
,,Nadšení, zapálení pre slovenskú vec 

viedli tak i potomkov. V učebniciach sa sú-

časní školáci stretnú s menom moderné-

ho osvietenca J. Obetku. Organizoval po-

vojnové školstvo, v slávnom skalickom vy-

davateľstve pomáhal na svet slovenskej 

a slovanskej literatúre. Všetky sily veno-

val upevňovaniu národného povedomia 

školením učiteľov, podporou rozvoja kul-

túrnej a osvetovej činnosti. Podieľal sa na 

tvorbe učebníc, ktorých po 1. svetovej voj-

ne nebolo. V pedagogickej vydavateľskej 

činnosti pokračoval i cez 2. svetovú vojnu. 

Mamička mu obetavo pomáhala. Zastupo-

vala ho, keď napríklad, ešte cez 1. sv. voj-

nu, mala v triede i jeho žiakov. Spolu 88 de-

tí,“ spomína Elena Kintlerová.

Rodinné ovzdušie spôsobilo, že i obetkov-
ské deti, najmä dievčatá, čo v tom čase vô-
bec nebolo samozrejmé a bežné, museli byť 
školené. Elena, dnes 85-ročná dáma, sa tiež 
rozhodla po vzore rodičovskom, byť učiteľ-
ka. Získala vzdelanie s maturitou v Ústave 
pre vzdelávanie učiteliek. 
,,Mali sme napríklad predmety – zdravove-

du, pedagogiku, slovenčinu, matematiku, 

domáce a ručné práce. Domáce prostre-

die nás viedlo k tomu, aby sme čítali. Kni-

hy boli obľúbené darčeky, všetci sme ma-

li stále niečo rozčítané. Aj sme muzicírova-

li, mali sme harmónium. Museli sme sa na-

učiť čítať noty a hrať na nejakom nástroji, 

otec-huslista bol náš vzor. Usilovala som 

sa odovzdať svoje návyky mojim trom de-

ťom. Dodnes neviem, čo je to nuda. Stále 

mám rozložené knihy, ktoré práve čítam. 

V súčasnosti už dávam prednosť populár-

no-vedeckej literatúre a, pravdaže, zdra-

votníckej. A hudba? Je stále súčasť môjho 

života. Už síce sama nehrám, ale mám bo-

hatú diskotéku vážnej hudby, husľové na-

hrávky. Moji obľúbenci Mozart, Beetho-

ven, Čajkovskij, Donizzeti, Puccini mi ve-

dia vždy skrášliť deň. Rada chodím na kon-

certy, do opery i balet mám rada. Zaujíma-

jú ma rôzne prednášky. Nerozumiem mla-

dým ľuďom, ktorí sa nudia, podľa nich sa 

nič nedeje.“

Elena Kintlerová mala neľahký život. Musela 
si prácu zladiť s potrebami rodiny. Problém 
bol v tom, že ako učiteľka-osvetárka cesto-
vala po celom Slovensku v čase, keď služob-
né autá neboli samozrejmosťou a ona sa mu-
sela dostať aj do miest, kam nešla železnica 
a autobus chodil raz za deň. 
,,Ako vyzerala naša domácnosť? Ako všet-

ky ostatné. Vždy bolo navarené, nape-

čené, upratané a byt bol plný našich de-

tí a ich priateľov. Nespočítala by som, koľ-

ko krajcov chleba som sa nakrájala. Vždy 

bolo treba dačo zašívať, ušiť nové, upliesť. 

Rodina, deti mi dali veľa radosti, mám veľa 

krásnych spomienok. A dnešok? Keď treba, 

opatrujem moje dve pravnučky, ale moji 

šiesti vnuci radi chodia starú mamu nav-

štíviť, či ja idem k deťom na víkend.“

V penzióne pre dôchodcov žije Elena Kintle-
rová už sedemnásť rokov. Po smrti manžela, 
deti už boli ,,z domu“, nechcelo sa jej žiť v di-
mitrovkou páchnucej Rači. Privítala možnosť 
presťahovať sa do D-PD v Lamači, kde sa sta-
la vlani celoslovenskou Seniorkou roku. 
,,Voňavý, lamačský vzduch, blízkosť le-

sa mi spôsobuje stále potešenie. Mám ra-

da ľudí, nechala som však voľný priebeh 

vzniku priateľstiev, o to sú teraz pevnejšie. 

Keď človek žije v nejakej spoločnosti, všim-

ne si, že ten či onen človek práve potrebuje 

pomoc. Najprv som pomáhala slepej žene. 

Bolo pre mňa samozrejmé, doniesť obed, 

nielen tu v domove, ale i priateľom v dedi-

ne, pomôcť s nákupom. Tak, ako kto potre-

buje. 

Na ocenenie ma navrhla istá žena z D-PD, 

bez môjho vedomia. Pozvánka do Bojnic-

kého zámku na odovzdávanie ocenenia 

mi, pravdaže, urobila radosť. Stretla som 

tam podobných obetavcov. Zlatá sieň bola 

dôstojné miesto, ktoré organizátori z Fóra 

pre pomoc starším na slávnostný akt vy-

brali. Umocnilo vo mne pocit zodpoved-

nosti a potreby, kým budem, čo len trochu 

vládať, pomáhať iným, pomoc potrebujú-

cim ľuďom,“ dodala skromne Elena Kintle-
rová.

Anica Seewaldová
Snímky: Ing. Mária Štefančíková

Dedičstvo Seniorky roku

Domov – penzión dôchodcov v Lamači dáva svojim obyvateľom lamačské domovské 

právo. Každý ľudský život je vzácny, no nájdu sa medzi nimi tichí, skromní ľudia, kto-

rí i v dôchodku dokážu iným skrášľovať, uľahčovať bytie. Taká je i ELENA KINTLEROVÁ, 

vlaňajšia nositeľka celoslovenského ocenenia občianskeho združenia Fóra pre pomoc 

starším – Senior roku.

Vážení Lamačania, 
milí čitatelia!

Iste ste si všimli, že stránky prvého 

tohtoročného Lamačana prešli výraz-

nou obsahovou i grafickou zmenou. 

Vynasnažíme sa, aby ste si každý mesiac našli 
na rovnakom mieste svoje rubriky – na 1. stra-
ne rozhovor s poslancom, na 2. strane sprá-
vy z komisií MZ alebo horúce lamačské témy, 
na 3. strane rozhovor so zaujímavou osob-
nosťou, na 5. a 6. strane kaleidoskop udalos-
tí v našej mestskej časti za uplynulý mesiac 
slovom i obrazom, na 7. strane mená novo-
narodených detičiek, ako aj mená jubilantov. 
Na tej istej strane nájdete aj svoje prípadné 
postrehy, názory alebo otázky poslancom aj 
s odpoveďami. Poslednú, 8. stranu venujeme 
podujatiam na najbližší mesiac v našej mest-
skej časti Lamač – uverejníme program kul-
túrnych, školských podujatí, program pre ro-
diny s deťmi, ako aj pre seniorov, program ki-
na a pod.
Zároveň vám chceme oznámiť, že znenie 
uznesení z MZ, ako ste ich doteraz v Lamača-
novi čítavali, už nenájdete, všetky si môžete 
prezrieť na www.lamac.sk, v časti samosprá-
va – uznesenia z posledného zasadania MZ. 
Tým najdôležitejším a najpálčivejším témam 
sa však na stránkach nášho mesačníka bude-
me venovať podrobnejšie.                            

kl
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Karneval školákov 
i škôlkarov

Deň pred polročným vysvedčením pri-

pravili pani učiteľky zo ZŠ žiakom Zá-

kladnej a materskej školy na Heyrovského 

ulici fašiangový karneval v jedálni ZŠ. 

Celý karneval slovom i hudbou uvádzala Mária 

Podhradská–Čačíková s Richardom Čanakym. 

Je zaujímavé, že ich obľúbené pásmo pre de-

ti upúta nielen tých najmenších, ale aj väčších 

školákov. Deti v najrôznejších karnevalových 

maskách tancovali, spievali a na záver sa pred-

stavili aj v skupinkách „príbuzných“ masiek – 

čarodejníci, princezné, vojaci, zvieratká... Pa-

ni učiteľky pripravili viacero zaujímavých cien 

pre najkreatívnejšie masky, ale aj sladkú od-

menu pre každého z vyše 100 účastníkov kar-

nevalu. Voľnú zábavu s diskotékou si v závere 

užili hlavne väčší školáci.

kl

Macko, včielka aj Zorro

Malí Lamačania – ešte neškôlkari – tak, 

ako aj minulý rok, opäť „karnevalo-

vali“. 

Organizátorom bolo Materské centrum Oblá-

čik, ktoré pozvalo 5. februára všetkých zamas-

kovaných drobčekov do telocvične základnej 

školy.  Účasť nebola síce taká vysoká ako vlani, 

o to však boli masky originálnejšie. A tri naj-

nápaditejšie z nich získali zaujímavé ceny – 

macko Ivko, včielka Ema a Zorro v podaní Zor-

ka. Všetky deti však odchádzali so sladkými 

odmenami a mohli sa do sýtosti vytancovať 

a „vyblázniť“. Väčšina – v sprievode svojich ro-

dičov, veď niektoré len pomaly skúšajú prvé 

krôčiky.              kl

Divadielko tety Niny

Pravidelnou návštevníčkou Materskej 

školy na Heyrovského ul. č. 4 sa stala 

Nina Zemanová so svojím divadielkom. 

Témy vystúpení sú rôzne, napr. moje telo, 

ovocie a zelenina, rodina, kanalizácia agresi-

vity, avšak v konečnom dôsledku tvoria skla-

dačku projektu, zameraného na zdravý život-

ný štýl a asertívne správanie. Deti tetu Ninu 

očakávajú s radosťou, aké prekvapenie pre 

nich zase pripravila.

Mária Pikulíková

Fašiangový karneval v MŠ

Tak ako každý rok, aj tento sme sa 

tešili na náš už tradičný Fašiangový 

karneval. 

Bol o to zaujímavejší, že my – najstaršie de-

ti – sme si už samy pod dozorom pani učite-

liek pripravili masky. A potom, hurá, za spevu 

fašiangových pesničiek a pískania na ozdob-

ných píšťalkách ísť zaspievať do úradu pa-

ni starostke a všetkým zamestnancom! Urči-

te sme sa im my, deťúrence, páčili, lebo každé 

z nás dostalo sladkú odmenu. S jedlom rastie 

chuť, vybrali sme sa aj do základnej školy za-

spievať. Podarilo sa, zase sme boli odmenení 

a už sme sa tešili do škôlky, kde sme si pri ve-

selej muzike spolu s pani učiteľkami aj zatan-

covali. No a keď sme sa poveselili, naše tety 

kuchárky nám naplnili brušká tými pravými 

fašiangovými šiškami. Po dobrom obede nás 

už čakali postieľky a snívalo sa nám o tom, aký 

pekný poldeň sme zažili. Takže, o rok sa teší-

me znova!  

Deti z MŠ na Heyrovského ul.

Zapísali sme nových prvákov

Opäť sa brány ZŠ na Malokarpatskom ná-

mestí otvorili 8. a 9. 2. 2008 najstarším 

škôlkarom – budúcoročným prváčikom. 

Od popoludňajších hodín čakali pani učiteľky 

v škole svojich nových žiakov, ktorí prišli v sprie-

vode svojich rodičov i súrodencov, aby si po-

obzerali budúcu školu, ale zároveň, aby aj no-

vým pani učiteľkám predviedli všetko to, čo sa 

v škôlke za posledné roky naučili. Veru, niektorí 

už poznajú všetky písmenká, niektorí ich poma-

ly spoznávajú, mnohí vedia počítať po sloven-

sky i po anglicky, všetci radi spievajú, tancujú... 

Väčšina detičiek bez trémy ukázala, čo všetko už 

vie,  prvé „vystúpenie“ v škole však niektorých 

ešte trochu zaskočilo. Prvým zapísaným žiakom 

bol v piatok 6-ročný Maťko Krajčovič (na fotke 

s p. učiteľkou Evou Boličkovou). Na školský rok 

2008/09 bolo zapísaných XY prvákov.

Celoplošné testovanie 
deviatakov

Celoplošné testovanie žiakov 9. roční-

kov sa uskutočnilo na Slovensku v jed-

nom termíne, 6. februára 2008 vo všetkých 

základných školách. 

Podchytilo teda celú populáciu deviatakov 

okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Ce-

loplošné testovanie nadviazalo na predchá-

dzajúce monitorovanie vedomostnej úrov-

ne žiakov. Okrem úloh zameraných na overe-

nie vedomostí a zručností z matematiky a vy-

učovacieho jazyka riešili žiaci úlohy na zistenie 

úrovne ich matematickej gramotnosti vo vy-

učovacom jazyku, čitateľskej a jazykovej gra-

motnosti v štátnom jazyku.

I v Základnej škole s materskou školu na Ma-

lokarpatskom námestí č. 1 bolo pripravených 

44 žiakov na svoju prvú zaťažkávaciu skúšku, 

preverujúcu ich znalosti. Veríme, že ich 9-roč-

né úsilie o nazbieranie vedomostí im pomohlo 

v úspešnom splnení ťažkej úlohy.

Michaela Mrázová
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Nová hala zaboduje aj 
vo svete

V Lamači nás čaká ďalšia významná in-

vestičná akcia, a to výstavba multi-

funkčnej športovej haly. 

Záverom minulého roku nás navštívili pred-

stavitelia Slovenského cyklistického zväzu na 

čele s jeho predsedom a olympijským víťa-

zom v dráhovej cyklistike Antonom Tkáčom. 

Prerokovali sme možnosti výstavby viacúčelo-

vej športovej haly na území Lamača. Hneď po 

úvodných rozhovoroch nám bolo jasné, že ta-

káto aktivita môže byť pre Lamač obrovským 

prínosom. Najdôležitejšie bolo vytypovanie 

konkrétnej lokality vhodnej na túto stavbu. 

Po zvažovaní viacerých možností a alterna-

tív, sme po dohode s predstaviteľmi FK Lamač 

prišli k záveru, že najvhodnejšou lokalitou 

bude areál futbalového ihriska, a to na mies-

te dnešného škvarového ihriska a tenisových 

kurtov. Je to v súlade aj s teraz platným územ-

ným plánom Bratislavy, ktorým toto územie je 

určené na oddych, voľný čas a šport. 

Hneď na začiatku sme upozornili investorov, 

že uvedený pozemok nie je na predaj, ale je 

možný dlhodobý prenájom. Túto podmienku 

investori akceptovali. Požiadali sme ich o vy-

pracovanie jednoduchej zastavovacej štúdie, 

aby bolo jasné, či toto územie takúto výstav-

bu unesie. Chceme sa sústrediť najmä na rie-

šenie statickej dopravy, ktorá je veľmi problé-

mová nielen v tejto lokalite, ale aj v celom La-

mači. Tieto a ďalšie otázky budú ešte predme-

tom rokovaní tak v stavebnej komisii, ako aj 

pri územnom a stavebnom konaní na staveb-

nom úrade. Samotná výstavba by nemala pre-

siahnuť 6 až 9 mesiacov so začiatkom na jeseň 

tohto roka. S touto aktivitou boli oboznáme-

ní občania na verejnom zhromaždení v po-

Verejné zhromaždenie aj 
s búrlivou diskusiou

V posledný januárový deň nezostalo 

bez odozvy pozvanie Miestneho za-

stupiteľstva Bratislava-Lamač na verejné 

zhromaždenie občanov. Vyše stovku prí-

tomných obyvateľov mestskej časti pri-

vítala starostka Mestskej časti BA-Lamač 

Oľga Keltošová. 

Postupne sa občania od jednotlivých poslan-

cov a predsedov komisií MZ dozvedali detail-

nejšie informácie o stratégii hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava-

Lamač do roku 2010 a potom aj o najvýznam-

nejších investičných akciách najbližšieho ob-

dobia. Prvou prezentovanou investíciou bo-

la výstavba krytého cyklistického velodró-

mu svetových parametrov medzi futbalovým 

štadiónom a existujúcou športovou halou Na 

barine, čo prišiel osobne predstaviť aj olym-

pijský víťaz v dráhovej cyklistike z Montrea-

lu 1976, predseda Slovenského cyklistického 

zväzu Anton Tkáč. Práve cyklistický zväz by 

mal byť prevádzkovateľom tejto haly, v kto-

rej by mala byť aj atletická dráha, priestor pre 

rôzne loptové hry, fitnes a relax centrum, ako 

aj reštauračné zariadenie. Nemá chýbať ani 

možnosť na prechodné ubytovanie športov-

cov. Touto multifunkčnou halou by sa Lamač 

určite zviditeľnil v rámci Bratislavy, Slovenska, 

ba možno aj v zahraničí. Búrlivá diskusia obča-

nov sa však týkala najmä otázok parkovania v 

okolí, rozsahu investície a horizontu výstavby 

haly, možností a podmienok na jej využívanie 

občanmi Lamača.

Mnohých však zaujímala celková budúcnosť 

rozvoja Lamača. Predseda stavebnej komisie 

Ľudovít Lučenič a predseda finančnej komisie 

Radoslav Olekšák všetkých prítomných ubez-

pečili: „Keďže v Lamači (novom) sú takmer 

všetky pozemky obecné, nehrozí, že nám vy-

rastú v budúcnosti výškové budovy. Všet-

ky schválené investície budú podliehať krité-

riám územno-správneho rozvoja Lamača. Pr-

vou časťou budú Staré záhrady – oblasť pod 

Bakošovou ulicou a OD Lamač, kde už tento 

rok začne budovať obytné domy firma Bioin-

vest.“ Ďalšou významnou rozvojovou časťou 

Lamača bude projekt lamačská brána, kto-

rá však výrazne nezasiahne do života našej 

mestskej časti, keďže je to až za diaľnicou, ale 

v perspektíve 10 rokov bude znamenať zdvoj-

násobenie počtu obyvateľov Lamača z teraj-

ších 7 až na 14-15 tisíc.

Diskusia sa týkala aj ďalších významných tém - 

problémov s dopravou na Lamačskej a Hodo-

nínskej ceste, Tesca, kontajnerov a pod.           kl

sledný januárový deň, kde investor prezento-

val štúdie – umiestnenie, veľkosť a charakter 

tejto stavby. Ide o štadión s 250 m dlhou cyk-

listickou dráhou, atletickou dráhou a vnútor-

ným priestorom na všestranné športové vyu-

žitie, hlavne na loptové hry. Stavba bude 1,5 

m zapustená do zeme s maximálnou výškou 8 

až 9 m kopulovitého charakteru. Mala by mať 

kapacitu 400 až 500 divákov. Uvedené para-

metre podľa investorov spĺňajú predpokla-

dy na organizovanie európskych aj svetových 

podujatí v dráhovej cyklistike.

Som rád, že nielen členovia stavebnej komi-

sie, ale aj všetci poslanci podporili uvedenú 

aktivitu, vedomí si všetkých výhod, ktoré vyu-

žívanie tejto športovej haly prinesie v budúc-

nosti pre Lamač.

Je to ďalšia možnosť pritiahnutia našich de-

tí a mládeže k športovým aktivitám, ktoré tá-

to hala bude poskytovať, ako aj možnosť roz-

šírenia kapacity našej školy o športové triedy, 

čo zvýši počet žiakov v škole a v konečnom 

dôsledku umožní jej lepšie financovanie. Pri 

predbežných rokovaniach nám investor pri-

sľúbil, že vybuduje cyklokrosovú dráhu na 

školskom dvore na Borínskej ulici, pričom pre 

lamačské deti by bol vstup zdarma. Nezane-

dbateľné budú aj efekty z prezentácie Lama-

ča, keď sa tu budú organizovať rôzne športo-

vé a kultúrne podujatia väčšieho charakteru. 

Jedna z najdôležitejších vecí, ktoré nás čakajú 

počas záverečných rokovaní je dohoda o ná-

jomnej zmluve a cena za prenájom. Výška ce-

ny by mala priamo súvisieť s benefitmi, kto-

ré poskytne investor pre mestskú časť Lamač. 

Výstavbou športovej haly a jej prevádzkou sa 

Lamač v dobrom slova zmysle zviditeľní nie-

len u nás doma, ale aj v zahraničí. 

Ľudovít Lučenič, poslanec MZ Lamač, 

predseda stavebnej komisie

Nákres budúceho cyklistického štadióna v Lamači
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Prečo lieta bocian 
po Lamači?

Oddávna sa hovorieva malým deťom, 

že ich priniesol bocian. Aj mne mat-

ka vravela, keď som bola malá, že prile-

tel, zaklopal na okno, v zobáku držal ba-

tôžtek a v ňom mňa. Zbytočne som vykú-

kala z okna a tajne dúfala, že budem mať 

šťastie a uvidím, ako susedom nesie bábo. 

Bociana som nezazrela. 

Aké bolo moje prekvapenie, keď som ho na 

jednej prechádzke po mnohých rokoch zba-

dala. Stál pred domom na Studenohorskej 

č. 14 a v dlhom zobáku mal malý batôžtek. 

Keď som podišla bližšie, na bruchu mal nale-

pený obrázok dieťatka a jeho meno Samko. 

Hneď som pochopila, že v tomto bloku sa na-

rodil chlapček. 

Skúmala som, kde sa vzal? Kto ho vyrobil? 

Aký dobrý nápad! A dozvedela som sa, že je 

to bocian putovný. Už štyri roky lieta po La-

mači, stál už pred viacerými bránami, dokon-

ca zaletel aj do Senca. Oznamuje susedom ra-

dostnú novinu.

Túto skvelú myšlienku dostal pán Miroslav 

Sumka, ktorý v novembri 2003 bociana vyre-

zal, nafarbil a postavil pred vchod, aby takto 

privítal susedovho vnuka Dominika Požgaya. 

Mnohí ste sa už možno s ním stretli tiež, veď 

Lamač je pomerne malý, ale mnohí, napriek 

tomu o tom nevedia, tak ako som to nevede-

la ani ja. Je veľmi príjemné vidieť, kam bocian 

priletel a koho nám zase priniesol.

Odvtedy priletel bocian do Lamača viac-

krát a priniesol Patrika, Sebastiána, Kristínku 

a Samka...

Už druhý rok komisia kultúry víta lamačských 

novorodencov a zapisuje ich do kroniky. 

A preto, ak by ste aj vy chceli svetu oznámiť 

radostnú zvesť a podeliť sa s ňou, príďte do 

MÚ za referentkou kultúry a ona vám prezra-

dí, kde sa momentálne bocian nachádza.

Marta Janyšková, 

poslankyňa MZ BA – Lamač
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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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V čísle 5/2007 mesačníka Lamačan bol 

uverejnený rozsiahly článok s názvom 

„Susedské naťahovačky na Heyrovského 

13“ ako autorský článok v tom čase zod-

povedného redaktora časopisu Martina 

Čambalika.

V tomto článku bolo celkovým jeho vyzne-

ním, ako aj niektorými výslovnými vecne ne-

podloženými formuláciami, výrazne nedô-

vodne zasiahnuté do občianskej cti Pavla Pa-

zeriniho, zástupcu vlastníkov bytu v  bytovom 

dome na Heyrovského ul. č. 13. 

  

Uverejňujeme stanovisko P. Pazeriniho, 
ako reakciu na tento článok v plnom znení:
„Článok “Susedské naťahovačky na Heyrov-

ského 13” uverejnený v periodiku Lamačan č. 

5/2007 podpísaný Martinom Čambalikom, zá-

roveň zodpovedným redaktorom spomína-

ného mesačníka Mestskej časti Bratislava-La-

mač zakladá už vo svojom titule a prvej vete 

dojem kauzy hodnej riešenia médiami. Pozor-

ný čitateľ si však určite všimol jeho obsahovú 

naivnosť, neprofesionálnosť údajných sťažo-

vateľov z hľadiska poznania práva a povinnos-

tí vlastníka bytu v rámci zákona 182/1993 Z.z. 

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 

funkcie a záväznosti obsahu platných zmlúv 

o výkone správy.

Práve vzhľadom k vyššie uvedenému nebu-

dem konfrontovať prostredníctvom novín 

obsah uvedeného článku v detailoch s názo-

rom väčšiny vlastníkov bytov a NbP na Hey-

rovského 13, ktorí sa rozhodli a dohodli, uve-

domujúc si práve stav objektu bytového do-

mu prezentovaný v uvedenom článku, reali-

zovať komplexnú rekonštrukciu objektu, zní-

ženie prevádzkových nákladov, túžbu a po-

trebu bezpečného a v neposlednej miere 

príjemného bývania. Len my, vlastníci bytov 

a NbP, rozhodujeme o stave objektu, o inves-

tovaní svojich peňazí a stratégii riešení. Je na-

ivné a škodlivé si myslieť, že to za nás vyrieši 

novinár, či niekto iný.

Pre tých čitateľov, ktorým je problematika 

menej známa, resp. jej nevenujú pozornosť, 

predkladám svoje stanovisko, ako zástupcu 

vlastníkov Heyrovského 13, s poukázaním na 

nežiadúci jav, ktorý treba v zárodku zastaviť, 

pretože dnes sa to týka mňa a zajtra to môže 

byť ktokoľvek z vás.

O čo ide?!

V závere predmetného článku bol daný 

priestor na bezprecedentné konštatovanie 

údajných sťažovateľov na citujem „pochyb-

né a dokonca falšované zápisnice z domo-

vých schôdzí”, preto som požiadal redakčnú 

radu a miestne zastupiteľstvo Lamača o me-

ná a adresy údajných sťažovateľov v tejto ve-

ci. Požadujem korekciu prezentovanej neove-

renej informácie s cieľom zamedziť uverejňo-

vanie neoverených informácií hraničiacich so 

zákonom, ktoré verejne diskreditujú občanov 

a ľudí, ktorí sa o niečo snažia vo verejnom zá-

ujme, v prospech iných, a to len preto, aby bol 

článok zaujímavý!? Na to je bulvár, o čo pred-

pokladám a dúfam nejde tvorcom Lamačana. 

Bulvár, ak chcem kúpim si ho, je to moje roz-

hodnutie, ale Lamačana dostanem a ako ob-

čan sa na ňom podieľam.

V rozhovore s autorom som jasne povedal a 

na tom trvám, že som zástupca všetkých vlast-

níkov objektu, riadim sa zákonom o bytoch a 

nebytových priestoroch, zmluvou o správe 

domu a rozhodnutím väčšiny vlastníkov, for-

mou uznesení na schôdzach. Ak je menšina 

nespokojná, má nástroje ako sa prípadného 

presadenia svojho názoru domáhať súdnou 

cestou. Problém však nie je v spore zástup-

cu vlastníkov s vlastníkmi, ako sa to autor a 

údajní sťažovatelia snažia podsúvať, ale v ná-

zore na spôsob rekonštrukcie, v nakladaní so 

spoločnými peniazmi, keď nespokojní vlast-

níci zatiaľ nezískali podporu pre ich riešenie. 

Nie je pravdou, že mali len uvádzané informá-

cie. Organizovali sa osobné stretnutia, ako aj 

písomné informácie pre vlastníkov, ohľadom 

postupu komplexnej rekonštrukcie. Výsledok 

sa dostavil v schválenom uznesení požadova-

nou dvojtretinovou väčšinou. Platí to na všet-

ky kritizované podľa nich neriešené problé-

my. Názor väčšiny je komplexné riešenie, vrá-

tane návrhov formou tém, ktoré sme predlo-

žili ako zadanie do riešenia projektu. Máme tú 

odvahu urobiť niečo pre seba a tých, čo prídu 

do našich bytov po nás, robíme to aj pre nich, 

možno už aj oni nám dnes môžu pomôcť. Ve-

rím, že spoločne a nakoniec aj s tichou pod-

porou tých, dnes nespokojných, sa podarí náš 

projekt zrealizovať medzi prvými na Heyrov-

ského ul., a potom môže aj Lamačan hodnotiť 

prístup zástupcu vlastníkov k rozhodovaniu 

väčšiny vlastníkov a spoluprácu so správcom. 

Nie je jednoduché vyhovieť každému. Dá sa to 

vôbec? Názor si nakoniec vie urobiť každý sám.

Pavel Pazerini,

zástupca vlastníkov, Heyrovského 13

Opýtajte sa svojho poslanca

Ako ovplyvní výstavba obytného domu 
vedľa Oázy fungovanie komplexu Oáza, 
tenisových kurtov a ďalšieho priľahlého 
ihriska vedľa kurtov? 
Bude cesta vedľa staveniska v budúcnosti 
prístupná aj občanom nebývajúcim v da-
nom objekte?

Ivana Valachová

Každá výstavba prináša so sebou určité ob-

medzenia. Nie je to inak ani s touto investí-

ciou. V každom prípade po ukončení výstav-

by bude sprístupnená cesta všetkým obča-

nom, a samozrejme, fungovanie komplexu 

Oáza, ako aj priľahlých tenisových kurtov a ih-

rísk bude bez obmedzení.

Ing. Ľudovít Lučenič, predseda stavebnej 

komisie MZ BA–Lamač

O s p r a v e d l n e n i e  vydavateľa časopisu Lamačan za zásah 
do práv na ochranu osobnosti Pavla P a z e r i n i h o  za zve-
rejnenie neoverených a ničím nepodložených informácií

Jubilanti 
Február 2008

98 rokov Mária Mikletičová
95 rokov  Anna Kršáková
90 rokov Ján Zúbrik
  Alexander Rehák
85 rokov  Valéria Madáková
  Albína Lagundová
80 rokov  Karol Bahidský
  Drahomíra Šatarová
  Mária Nováková
  Anna Findorová
  Matilda Kúdelová
  Jolana Slezáková
  Helena Križanová
  Jozef Baláži
  Michal Marada
  Viera Lukáčová
75 rokov Alice Krištofíková
  Arnold Dávid

Údaje pochádzajú z Ohlasovne trvalého po-

bytu BA - Karlova Ves. Za prípadné uverejne-

nie neaktuálnych údajov sa vopred osprave-

dlňujeme.

V januári sa v Lamači 
narodili:

Naša výzva na oznámenie narodenia 

vašich bábätiek stále platí. Preto, ak 

máte záujem, môžete nahlasovať svoje de-

tičky aj  s dátumami narodenia telefonic-

ky na čísle Miestneho úradu Bratislava-La-

mač 02/64 78 00 65. 

2.1. 2008 Veronika Novosedlíková
5.1. 2008 Hana Černá
18.1. 2008 Veronika Ďuríčková
23.1. 2008 Fedor Mikloš
25.1.2008 Richard Kompaník
26.1. 2008 Alexandra Ondrušová 
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Program MC Obláčik

Pondelok 

09,30 - 11,00  Herňa + Bábätkovo

16,30 - 18,30  Hudobná

Utorok

09,30 - 11,00  Herňa + Bábätkovo

17,00 - 18,00  Šantenie v šk. telocvični

Streda 

09,30 - 11,00  Herňa + Bábätkovo

16,30 - 18,00  Šikovné rúčky, herňa

18,30 - 19,30  Cvičenie pre tehotné

Štvrtok

09,30 - 11,00  Herňa + Bábätkovo

Pi atok

09,30 - 11,30  Cvičenie pre deti

09,30 - 11,00  Herňa

27.2. o 10,00  Prezentácia súkromnej  

  školy Finesa

10.3. o 10,00  Bábkové predstavenie 

  „Kto naučí loptu skákať“,  

  divadlo MAKILA 

12.3. o 16,30  Prednáška o odbere 

  pupočníkovej krvi 

  z Eurocordu

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

Jarné prázdniny

Ak budete mať pocit, že v posledný februá-

rový týždeň budete stretávať na lamačských 

uliciach viac malých školákov i škôlkarov, bu-

de to tým, že od 25. do 29. 2. 2008 sú jarné 

prázdniny v ZŠ i MŠ Malokarpatské ná-

mestie.

 Program kina na mesiac február

15. 2.  V ten večer – 18.00 hod.

  silný príbeh, 60,-Sk

 16. 2. Spláchnutý – 15.30 hod.

  animovaná komédia, 50,-Sk

 16. 2. Šťastné a veselé – 18.00 hod.

  film z vojnových čias, 55,-Sk

 22. 2. Gympl – 18.00 hod.

  úspešná česká komédia, 65,-Sk

 23. 2. Karcoolka – 15.30 hod.

  červená čiapočka trochu inak, 55,-Sk

 23. 2. Gympl – 18.00 hod., 65,-Sk

 24. 2. Simpsonovci – 15.30 hod.

  sfilmovaný úspešný seriál, 55,-Sk

 29. 2. Posledné plavky – 18.00 hod.

  česká komédia, 60,- Sk 

Program kina na mesiac marec

 

 1. 3. Nové Francúzsko – 18.00 hod.

  tragický ľúbostný príbeh, 60,- Sk

 2. 3. Pán Včielka – 15.30 hod.

  rozprávka, 65,- Sk

 2. 3. Baraka –18.00 hod.

  umelecký dokument, 60,- Sk

 7. 3. Medvídek – 18.00 hod.

  česká komédia, 65.- Sk

 8. 3. Som legenda – 18.00 hod., 65,- Sk

 9. 3. Zlatý kompas – 15.30 hod.

  fantastický príbeh, 65,- Sk

 9. 3. Medvídek – 18.00 hod., 65,- Sk

 14. 3. Alvin a Chipmunkovia – 18.00 hod.

  rodinná komédia, 65,- Sk

 15. 3. Alvin a Chipmunkovia - 15.30 hod.

  65,- Sk

 15. 3. Medvídek - 18.00 hod., 65,- Sk

16. 3.  Alvin a Chipmunkovia - 15.30 hod.

  65,- Sk

Riadková inzercia

● Športová pohybová príprava pre deti pred-

školského veku 3-r. až 6-r.

Tréning je v športovej hale Na barine 21.

Každý utorok a štvrtok od 17. do 18. h. 

www.predskolskyvek.sk

● Centrum nadania, n.o. realizuje sobotňaj-

šie aktivity podporujúce rozvoj nadania 

v priestoroch Základnej školy na Majerní-

kovej 60 (Dlhé diely). Bližšie informácie na 

www.centrumnadania.sk alebo 0905 529 

239, 0907 539 416

● Upratovacia firma hľadá pre objekt Tes-

co – Lamač upratovacích pracovníkov (ženy 

aj mužov) na HPP alebo VPP, pracovný čas je 

12 hodín denná alebo nočná smena. Kontakt: 

0903 791 505 volať od 9. do 19. hod.

● Vykonávam maliarske a natieračské práce, 

stierky a fasády. 0905 257 454

● Firma KOS - plastové okná. 0905 541 782, 

rastislavkos@chello.sk

Milí čitatelia Lamačana!

Iste ste si všimli, že v januárovom čísle Lama-

čana bol na 7. strane uverejnený článok Jú-

lie Ondrišovej – Reakcia na článok Lamačské 

problémy sú aj na internete, uverejnený v Bra-

tislavských novinách dňa 10. 1. 2008. Táto reak-

cia vo forme článku bola písaná práve pre Bra-

tislavské noviny. Žiaľ, do času uzávierky tohto 

čísla – 8. 2. 2008 sa tak neudialo, táto reakcia 

stále nebola v Bratislavských novinách uverej-

nená. Pevne veríme, že sa tak stane v niekto-

rom z nasledujúcich čísiel toho periodika.     kl

Vážení občania!

Dovoľujeme si vám oznámiť, že v našej mest-

skej časti Bratislava–Lamač bude počas roku 

2008 pravidelné preskúšavanie prevádzky-

schopnosti varovacej a vyrozumievacej siete 

civilnej ochrany a AuSS. 

Preskúšania majú tieto termíny: 14. marec, 

11. apríl, 9. máj, 13. jún, 11. júl, 8. august, 

12. september, 10. október, 14. november, 

12. december – vždy o 12. hodine. 

Pozvánka na MDŽ

Pre všetky lamačské dievča-

tá, ženy, mamy a babky pripra-

vuje Komisia pre kultúru, voľný 

čas a  revitalizáciu ihrísk MZ Bratislava-Lamač 

presne na Medzinárodný deň žien zaujímavé 

filmové predstavenie. Príďte medzi nás v so-

botu 8. marca 2008 o 14,00 hodine do kina 

Lamač, pre všetky účastníčky je pripravené aj 

občerstvenie a milý darček.

Jarné upratovanie

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Lamač

Komisia bezpečnosti a ochrany životného pros-

tredia

V á ž e n í    L a m a č a n i a !
MČ BA-Lamač organizuje: 
V dňoch 15. – 16. 3. 2008 budú v celej MČ 
BA-Lamač rozmiestnené VKK a uskutoční 
sa jarné upratovanie 2008.
Miesta: Rácová-Zidiny (križovatka), Segnáre 

otočka MHD, Pod Zečákom (uprostred, ako 

je odbočka), Rajtákova (Rozálka-križovatka), 

Borinská-Lediny, Lamačská-Furmanská, Po-

voznícka-Kunerádska, Vrančovičova (kostol), 

Zhorínska (Cesta na Klanec smer Vrančovičo-

va), Cesta na Klanec č. 67, Podháj č. 51, Stu-

denohorská č. 1-3, Studenohorská (kotolňa), 

ZŠ-Malokarpatské nám., + Studenohorská č. 

2, Studenohorská č. 87, Studenohorská č. 48, 

Bakošova č. 32 , Na barine (smer Podlesná pri 

penzióne), Stanekova č. 13, Heyrovského č. 8, 

Heyrovského č. 13 

Čistenie a skrášlenie okolia, zber komu-

nálneho odpadu. Veľkoobjemný odpad 

musí byť rozobratý, nie vcelku!!!    

Kontajner na BIOODPAD je verejnosti prí-

stupný na Malokarpatskom námestí pri 

pošte počas celého roka.

Pozn.: Počet VKK sa ešte môže zmeniť.

ine.

ný


