
Mesačník o živote v Lamači, 10. ročník 2008žMesačník o živote v Lamači, 10. ročník 2008

Lamačan 4

Hovoríme s Ing. Radoslavom Olekšá-

kom, predsedom Komisie finančnej, 

podnikateľských aktivít a dopravy Miest-

neho úradu Bratislava - Lamač.

Čo sa vám poda-
rilo zrealizovať 
z vašich plánov 
v roku 2007?

Uplynulý rok 2007 

bol náročný pre la-

mačskú samosprá-

vu z viacerých dô-

vodov. Museli sme 

riešiť vážne prob-

lémy v rámci fun-

govania miestneho i stavebného úradu, kto-

ré sa nám, myslím, celkom uspokojivo poda-

rilo zvládnuť. I napriek veľmi ťaživej rozpoč-

tovej situácii, keď nás mestskí poslanci obrali 

o obrovské peniaze na daniach, sme uspoko-

jili požiadavky školstva, zrenovovali zaburi-

nené ihriská, respektíve jasnými argumentmi 

sme si vydobyli pre tento rok o 12 miliónov 

viac na príjmoch od mesta. To považujem za 

náš najväčší spoločný úspech.

Na čo sa sústredíte v tomto roku?

V tomto roku sa sústreďujeme hlavne na in-

vestičné projekty, rekonštrukciu zdravotné-

ho strediska, prestavbu bývalej budovy VÚB 

na miestny úrad a rekonštrukciu trhoviska, 

kde chceme ľuďom ponúknuť viacero slu-

žieb - predajňu mäsa, pekárenských výrob-

kov, fornetti, ovocia a zeleniny, tak, aby sme 

posunuli služby v Lamači dopredu, k ľuďom. 

Potom je to Zhorínska ulica, respektíve do-

končenie chodníkov na Vrančovičovej ulici, 

čo je ale úloha mesta, keďže to je mestský 

majetok. Viac starostlivosti o zeleň, riešenie 

kontajnerových stojísk, obnova parkovacie-

ho značenia, lavičiek, chodníkov, to sú úlohy, 

ktoré tiež musíme poriešiť. Treba sa sústrediť 

na kvalitu školstva v Lamači, keďže tam ide 

najväčšia časť z rozpočtu a v neposlednom 

rade výsledkami našej práce treba zapchať 

ústa všetkým „ňúračom“, ktorí si „sprivatizo-

vali“ niektoré inštitúcie v Lamači. Lamačania 

iste vedia, koho mám na mysli.

kl

Kultúrna komisia pri miestnom zas-

tupiteľstve BA - Lamač zorganizovala 

pre svojich obyvateľov v nedeľu, 23. mar-

ca, v reštaurácii Hubert veľkonočnú zá-

bavu. 

Nebudeme zoširoka opisovať  jej priebeh, tí 

čo prišli, sa určite dobre zabavili... A pre ostat-

ných prikladáme zopár fotiek z akcie, aby vi-

deli, o čo prišli. Tešíme sa na vašu účasť na ďal-

ších lamačských podujatiach!            bv

Rozhovor s poslancom
Služby chceme posunúť 
bližšie k ľuďom

Veľkonočná zábava v Lamači

Toto sólo patrí nám...

 ...vyhrali sme v tombole – pozrite! Let’s dance!

 ...dobrých ľudí sa všade veľa zmestí...
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Správy z komisií
Ruina SATELITU ohrozuje 
dospelých aj deti

Komisia financií, podnikateľských akti-

vít a dopravy sa na poslednom stret-

nutí 10. marca 2008 okrem rôznych otázok 

zaoberala aj problémom budovy SATELIT. 

Považujeme za škandalózne, ak mesto a pán 

primátor nevie od septembra 2007 ude-

liť súhlas na predaj budovy investorovi, kto-

rého vybralo miestne zastupiteľstvo v mar-

ci 2007. Pritom budova ohrozuje zdravie i ži-

vot občanov i návštevníkov Lamača. Kto bu-

de potom niesť za to zodpovednosť? Miest-

ne zastupiteľstvo i starostka urobili maxi-

mum možného, aby sa táto vizitka mesta na 

území našej mestskej časti zbúrala. Je smut-

né, ako sa magistrát a pán primátor „stara-

jú“ o záujmy občanov, ktorí si ich platia zo 

svojich daní. K predmetnému problému ná-

sledne rokovalo aj miestne zastupiteľstvo 

17. marca 2008, ktoré uznesením č. 25/2008 

„vyzýva primátora hlavného mesta Bratisla-

vy na konečné vyriešenie problematiky kúp-

nej zmluvy na ruinu stavby SATELITU na Bo-

rinskej ul. v Lamači v zmysle Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy a upozorňuje na možné 

nebezpečenstvá na živote, zdraví a majet-

ku občanov a najmä detí, vyplývajúce z ruiny 

stavby SATELITU.“                   Radoslav Olekšák

Petícia proti výstavbe 
cyklistického štadióna
Stavebná komisia sa 3. apríla 2008 zaoberala 

aj pripomienkami pána Štefana Bederku k vý-

stavbe cyklistického štadióna Na barine. Ko-

misia odporučila, aby pán Bederka prostred-

níctvom MÚ BA - Lamač rokoval o svojich pri-

pomienkach priamo s investorom cyklistickej 

haly. Miestne zastupiteľstvo sa bude zaoberať 

predloženou petíciou občanov proti výstavbe 

cyklistickej haly na svojom riadnom rokovaní 

24. apríla 2008.

Odmeňovací poriadok

Miestne zastupiteľstvo BA - Lamač

schválilo na svojom riadnom zasad-

nutí 17. marca 2008 odmeňovací poriadok 

pre poslancov. 

Poslancovi MZ patrí základná odmena vo výš-

ke 8 % platu starostky, čo v roku 2007 pred-

stavovalo brutto 3 904 Sk mesačne. Poslan-

covi k základnej odmene patria tieto prí-

platky: zástupca starostu 2 000 Sk mesač-

ne, predseda každej komisie a člen miestnej

rady 1 000 Sk mesačne, členstvo v druhej ko-

misii 500 Sk mesačne.          ro

Deň detí už na kúpalisku 

V súvislosti s otvorením kúpaliska v La-

mači sa s novým riaditeľom STARZu 

Ing. Jozef Chynoranským stretla 18. mar-

ca starostka Lamača Oľga Keltošová. A my 

sme mu položili tiež niekoľko otázok.

Budú musieť ešte tento rok Lamačania 
cestovať mnohé kilometre za trochou 
radosti a spríjemnenia letných dní, ale-
bo im už bude slúžiť kúpalisko v Lamači?
Aké budú ceny a otváracie hodiny?
Lamačania už tento rok nemusia za osvieže-

ním v podobe dňa stráveného na kúpalisku 

cestovať mimo územia Lamača. Konečne sa 

stanovil dátum dlho očakávaného otvorenia 

letného kúpaliska pre verejnosť. To sa symbo-

licky uskutoční 1. 6. 2008 – na Deň detí, keď 

bude vstupné pre všetkých zdarma. Pre ostat-

né dni bude vstupné pre dospelých 60,- Sk, 

detské bude nižšie. Otváracie hodiny budú 

určené operatívne.

Aké ďalšie služby bude návštevníkom kú-
palisko ponúkať?
Stále nie je úplne dobudovaná vybavenosť 

kúpaliska. Bohužiaľ, práve reštauračné služby 

sa nepodarilo sprevádzkovať, keďže stavebné 

konanie nie je ukončené. Majitelia susedných 

pozemkov, ako účastníci stavebného konania 

majú námietky k pripravovanému projektu 

reštaurácie. Preto stravovacie služby budú 

dočasne riešené prostredníctvom stánkov 

rýchleho občerstvenia.         mm

Prečítali sme za vás:
Rozšírenie Lamačskej cesty 
a jej oprava pomôže 
Dúbravčanom aj Lamačanom

Na potrebu rozšírenia a úprav v tejto 

časti ulice upozorňuje starostka La-

mača Oľga Keltošová (nezávislá).

Podľa nej po sprejazdnení nového úseku La-

mačskej cesty sa v smere od Tesca do Lamača, 

začali na križovatke za Harmincovou ulicou 

vytvárať zápchy v spomínanom lieviku, kde sa 

cesta zužuje do jedného jazdného pruhu. Na-

vyše sa tu napája aj cesta z diaľnice D2. Mest-

ská časť Lamač v spolupráci s dopravným in-

špektorátom tu najskôr vyriešila synchroni-

záciu svetelných signalizácií na križovatke pri 

výjazde z diaľnice s križovatku na Ulici J. Ale-

xyho, kde je odbočenie v smere z Dúbravky. 

„Intervaly sú teraz kratšie a priepustnosť sa 

mierne zvýšila,“ uviedla starostka O. Kelto-

šová. Podľa nej druhým krokom by malo byť 

predĺženie ľavého jazdného pruhu do Dúb-

ravky zo súčasných 40 až 50 m až na 90 met-

rov... „Tretí krok, ktorý sa nám zdá byť naje-

fektívnejší, je rozšírenie pravého jazdného 

pruhu na tomto úseku Lamačskej cesty o ďal-

ší smerom k železnici,“ uviedla O. Keltošová.

(Bratislavské noviny, 27. marca 2008, str. 3)

Kontajnery odkryli ľudskú 
sebeckosť a ľahostajnosť

Ochrana životného prostredia sa stala 

bežnou súčasťou nášho života. Nie je 

len spoločenskou hodnotou bez hlbšieho 

obsahu. 

Je nutnosťou na zachovanie prírody aj pre bu-

dúce generácie, takej, ako ju poznáme. Preto 

by sme ju nemali brať na ľahkú váhu. V mar-

ci mestská časť Bratislava-Lamač zabezpeči-

la umiestenie veľkokapacitných kontajnerov 

na pomoc občanom s odvozom veľkorozmer-

ného alebo atypického odpadu. Tieto kontaj-

nery boli rozmiestnené po Lamači v dvoch 

fázach. Tým mala byť riešená problemati-

ka vznikajúcich ilegálnych skládok, ktoré bo-

li dôsledkom nedostatku legálnych možností 

zbavenia sa špecifického odpadu.

Žiaľ, táto premisa sa neukázala pravdivá, 

a snahu Lamača vyriešiť tento problém niek-

torí občania zneužili. Celá myšlienka bola de-

gradovaná sebeckým konaním nezodpoved-

ných jednotlivcov.

Napriek upozorneniu, ktoré zakazovalo prepl-

ňovanie kontajnerov a vyhadzovanie staveb-

ného odpadu, sa na väčšine miest tento zákaz 

porušoval. Každý si mohol všimnúť vrchova-

to preplnené a obložené kontajnery, ktoré na-

rúšali estetiku našich ulíc. Rozbité televízory 

a haldy stavebného materiálu boli pohádza-

né aj niekoľko metrov od kontajnerov. Miest-

ny úrad musel preto objednať dodatočne ďal-

šie kontajnery a vyčleniť časť zamestnancov 

na práce spojené s odstraňovaním katastro-

fálneho stavu. To stálo našu mestskú časť ne-

malé finančné prostriedky, ktoré zaťažia roz-

počet. Tie mohli byť využité napríklad na vý-

sadbu nových stromov, trávnikov alebo skráš-

lenie detských ihrísk. Prekážkou však bola ľud-

ská ľahostajnosť a sebeckosť.

                  Michaela Mrázová

Výzva občanom
MÚ BA - Lamač uvíta od občanov mestskej 

časti akékoľvek informácie, ktoré by napo-

mohli k zabráneniu vytvárania nelegálnych 

skládok odpadu na území mestskej časti La-

mač, alebo ktoré by napomohli odhaliť totož-

nosť zriadovateľa takejto nelegálnej skládky.

Zároveň prosíme občanov, aby  si v priesto-

roch medzi domami na Studenohorskej uli-

ci nerobili nelegálne skládky, pretože ten-

to odpad už nie je odtiaľ odnášaný.  V mene 

všetkých spolubývajúcich ďakujeme!
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Mgr. Kvetoslava Slyšková, Mgr. Zita 

Korbašová a Ľubica Gunišová sú tri pa-

ni učiteľky, ktoré dlhé roky pôsobili a pra-

covali v Lamači a ktoré si z rúk starostky MČ 

BA - Lamač Oľgy Keltošovej a riaditeľky MŠ 

a ZŠ Malokarpatské nám. Aleny Petákovej 

prevzali pri príležitosti Dňa učiteľov oce-

nenie za dlhoročnú a obetavú prácu pre 

deti, ako aj pre samotný Lamač. Všetky tri 

sme oslovili a položili im rovnaké otázky.

1. Koľko rokov ste pracovali v školstve, 
ako dlho v ZŠ Malokarpatské nám.?

2.  Čo pre vás znamená ocenenie, ktoré ste 
dnes dostali?

3. Čo by ste odkázali mladým učiteľom, aby 
vydržali v tejto práci tak dlho ako vy?

4. Aký by mal byť správny a dobrý učiteľ?

Mgr. Kvetoslava Slyš-

ková začínala v la-

mačskej škole už v ro-

ku 1958 – a zotrva-

la tam až do odchodu 

do dôchodku v roku 

1992, predtým 9 ro-

kov pôsobila ako ria-

diteľka ZŠ na Malo-

karpatskom námestí.

1. Vlaňajším rokom som odpracovala v škols-

tve 50 rokov, v Lamači konkrétne som bola

34 rokov. Okrem učenia na I. stupni ešte v sta-

rej škole, som prešla všetkými školami v La-

mači až po ZŠ na Malokarpatskom námestí, 

ktorú som vybudovala, najprv ako zástupky-

ňa, neskôr ako riaditeľka ZŠ 9 rokov.

2. Je to ohodnotenie mojej práce, ktoré si veľ-

mi vážim, za robotu, ktorú som pre deti za tie 

roky odviedla a za deti, ktoré som ľúbila a stá-

le ľúbim.

3. Predovšetkým musia tú prácu robiť srdcom, 

musia mať veľmi radi deti, deti musia ľúbiť ich. 

Keď dieťa vie, že ho má niekto rád, lásku mu 

tiež odovzdáva. Učiteľ musí mať vedomos-

ti, aby ich mohol odovzdávať deťom a vtedy 

aj deti odovzdajú lásku učiteľom. Pretože, ak 

dieťa zistí, že učiteľ nemá vedomosti, robí uči-

teľovi zle a nemá ho rado.

4. Láskavý, spravodlivý, čestný, úprimný, po-

rozumieť detskému srdcu.

Mgr. Zita Korbašo-

vá pracovala v Lama-

či od roku 1960 až do 

roku 2003 – vtedy už 

ako dôchodkyňa.

1. V Lamači som uči-

la 43 rokov od r. 1960. 

Nastúpila som ako 

mladá, 19-ročná uči-

teľka a svoju učiteľskú 

dráhu som začala v starej škole, ktorá sa vte-

dy práve otvárala. Keď sa otvorila nová škola 

na Malokarpatskom námestí, prestúpila som 

tam, v nej som pôsobila až do odchodu do 

dôchodku v roku 2003.

2. Na toto ocenenie som veľmi pyšná, vážim 

si ho. Bude mi pripomínať krásnu prácu s deť-

mi i rodičmi počas celého môjho pôsobenia 

v Lamači.

3. Mladým kolegom by som rada odkázala, že 

keď sa už rozhodli pracovať s deťmi, je to tá 

najkrajšia práca, ktorá človeka napĺňa a pote-

ší každým dňom (ak ju robíme s úprimnou lás-

kou) – len treba vydržať.

4. Myslím si, že správny učiteľ by sa mal sna-

žiť poznať detskú dušu, dôverovať svojim zve-

rencom, vedieť ich počúvať a zhovárať sa s ni-

mi. Nevyvyšovať sa nad nich. Potom sa už len 

môže tešiť z toho, čo do svojich zverencov in-

vestoval.

Ľubica Gunišová za-

kotvila v lamačskej 

Materskej škole v ro-

ku 1980, kde potom 

pracovala až do od-

chodu do dôchodku, 

tri roky pôsobila vo 

funkcii zástupkyne 

riaditeľky MŠ.

1. V školstve som odpracovala 35 rokov, z to-

ho 22 rokov v Lamači, najprv v MŠ na Zlato-

horskej ulici 15 rokov a potom sedem rokov 

na Heyrovského ulici.

2. Milé prekvapenie za prácu, ktorú som robi-

la vždy veľmi rada. Vážim si ho a hlavne ďaku-

jem bývalým kolegyniam za jeho navrhnutie.

3. – 4. Ako bývalá učiteľka MŠ mladým kole-

gyniam želám nekonečne veľkú trpezlivosť, 

veľa lásky k deťom, hľadať tú správnu cestičku 

pri nadväzovaní kontaktov s dieťaťom v preň-

ho novom prostredí, kde mu nahrádzame 

mamu, a veľa, veľa tvorivosti pri hrách i vý-

učbe a, samozrejme, s chuťou pracovať. Keď 

sa to všetko spojí, tak tá radosť z výsledkov je 

obojstranná. Tým som vlastne odpovedala aj 

na vašu poslednú otázku.

  

Ocenenie od pri-

mátora Bratisla-

vy Andreja Ďurkov-

ského si prevzala aj 

poslankyňa MZ BA - 

Lamač a zároveň zá-

stupkyňa riaditeľky 

ZŠ na Malokarpat-

skom námestí Mgr. 

Mária Imrichová.

Ako vnímate ocene-
nie od primátora Bratislavy? 
Ďakujem tým, ktorí ma nominovali na toto 

ocenenie. Mám veľmi rada svoju prácu a keď 

sú s ňou spokojní aj iní, tak som aj ja spokojná 

a šťastná. Je to pre mňa výzva naďalej sa svo-

jej práci s láskou venovať, viem, že to, čo ro-

bím, je dobré.

Čo by ste odkázali svojim mladým kole-
gom, aký by mal byť správny učiteľ, aby tak 
dlho vydržal ako vy v tomto povolaní? 
Spoločnosť nás, učiteľov, odsunula na jej sa-

mé dno. Ale ja som si toto povolanie vybra-

la sama a aj napriek tomu, že som „jazykárka“, 

nikdy som si seba nevedela predstaviť v inej 

profesii. A preto musím brať to, čo spoločnosť 

ponúka. Mladým učiteľom ponúkam rady, 

ktoré sa mi za tie roky za katedrou osvedčili:

- s každým sa rozprávaj jazykom lásky,

- nespôsobuj plač, pre každého maj čas 

a úsmev,

- upokojuj a prejav dobrotu, v každom člove-

kovi sa snaž nájsť niečo dobré. 

Učiteľ musí rozumieť detskému srdiečku

Ocenenie učiteliek za dlhé roky v škole

V predvečer Dňa učiteľov sa vyše 50 sú-

časných pracovníčok ZŠ a MŠ Malokar-

patské námestie stretlo v reštaurácii Bra-

jan, aby si spolu posedeli a oslávili svoj 

sviatok.

Na úvod sa im prihovorila riaditeľka ZŠ a MŠ 

Mgr. Alena Petáková, ktorá v ten deň oslávila 

aj svoje meniny a poďakovala všetkým prítom-

ným pracovníčkam školy i škôlky – učiteľkám, 

vychovávateľkám, kuchárkam i upratovačkám 

za prácu v škole i škôlke a zaželala im veľa tr-

pezlivosti do ďalšej neľahkej práce s deťmi. Po 

nej sa slova ujala starostka MČ BA – Lamač Oľga 

Keltošová, ktorá takisto poďakovala všetkým 

pracovníkom školy za prácu a potom ocenila 

tri – už bývalé učiteľky za ich dlhoročnú prácu 

v školstve – Mgr. Kvetoslavu Slyškovú, Mgr. Zitu 

Korbašovú a Ľubicu Gunišovú. V rovnaký deň si 

A po úvodných slovách a gratuláciách sa všetky 

prítomné dámy a jeden pán učiteľ pustili do vý-

bornej večere a mohli si pokojne podebatovať 

aj o iných veciach ako pracovných.

Text a foto Katarína Lepiešová

ocenenie od primátora Bratislavy Andreja Ďur-

kovského prevzala i Mgr. Mária Imrichová za dl-

horočnú prácu v školstve. Prvé tri ocenené dá-

my prijali toto ocenenie s prekvapením i doja-

tím a za všetky poďakovala Kvetoslava Slyško-

vá a pospomínala na dlhé roky práce v Lamači. 
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Zastavme sa na chvíľu 

Veľkonočné sviatky sú už za nami. Sú 

signálom prichádzajúcej jari, ktorú si 

uvedomujeme až teraz, keď je slnko na ob-

lohe stále dlhšie a dlhšie. 

Dodávajú nám chuť do života, šikovnosť, vrá-

tenie sa do zvykov a tradícií našich predkov. 

Otvárajú priestor fantázii, vynaliezavosti a rafi-

novanosti. Vráťme sa k nim ešte na chvíľu. Pre-

to, že aj naše lamačské deti sa nechali nimi in-

špirovať a svoju tvorbu nám predviedli na vý-

stave v kine Lamač, ktorú organizovala kultúr-

na komisia pri MÚ. Ukázali nám pekné výkre-

sy, ikebany, maľované vajíčka a veľkonočné zá-

tišia. Čo všetko dokážu vymyslieť naše deti! Vý-

stava priam hýrila nápaditosťou. Najmladšia 

účastníčka Emka mala len 3 roky. Vďaka patrí 

hlavne maminám a starým mamám, ktoré pri-

pravili výrobky spolu so svojimi ratolesťami, 

a tak už od útleho detstva ich učia poznávať 

a udržiavať naše krásne tradície a zvyky. Sta-

čí len spomenúť, aké rôzne spôsoby zdobe-

nia veľkonočných vajíčok nám ukázali. Každý 

účastník bol odmenený nielen sladkou odme-

nou, ale aj hodnotným darčekom. Lebo každá 

tvorivá ručná práca si zaslúži úctu a odmenu.

Marta Janyšková, 

predsedníčka komisie kultúry, 

voľného času a revitalizácie ihrísk

Tvorivé dielne v škole

V budove základnej školy boli 18. marca 

tradičné Veľkonočné dielne. 

Deti pod vedením učiteliek vyrábali veľkonoč-

né barančeky, rôzne veľkonočné ozdoby a na-

učili sa háčkovať zo zvyškov látky. Najťažšie 

bolo práve to háčkovanie. Obdivuhodná bo-

la trpezlivosť detí, snaha sa to naučiť a vytvo-

riť aspoň maličké dielo. Celkove sme napočí-

tali 234 detí, ktoré prišli do dielní. Chcem tou-

to cestou poďakovať učiteľkám základnej ško-

ly za strávený čas prípravou a samotnou reali-

záciou tradičného a pekného podujatia. 

 Alena Petáková

Divadelné predstavenie:
PIRANA v kine

Do nášho kina zavítalo v poslednú mar-

covú nedeľu bábkové divadlo PIRANA. 

Bolo zvláštne tým, že to bolo marionetové 

divadlo. 

Pod vedením Jonáša Jiráska predviedlo neokla-

sicistické divadielko pod názvom Ako vodní-

kovi vyschol rybník. Deti s nadšením sledovali 

dej a dopĺňali ho. Hrobové ticho sa striedalo so 

smiechom a spevom. Všetky bábky – čiže mario-

netky sa deťom veľmi páčili. Bolo to vydarené 

predstavenie, na ktorom sa zabávali aj dospelí. 

Zaujímavosťou bolo, že všetky marionetky pre 

divadlo vyrobila naša Lamačanka Vierka Vydro-

vá. A bolože sa na čo pozerať! Týmto predsta-

vením kultúrna komisia MÚ BA - Lamač odštar-

tovala sériu divadielok pre naše najmenšie de-

ti. Divadelné predstavenia sú zadarmo. Môže-

me sa tešiť na ďalšie z nich – klasickú rozprávku 

O kozliatkach, ktoré bude tiež v nedeľu 11. mája 

o 10.30 hodine v lamačskom kine.

Marta Janyšková

Aby boli zúbky zdravé

V prvé upršané aprílové stredajšie popo-

ludnie sa v materskom centre Obláčik 

zišlo skoro 20 mamičiek so svojimi ratolesťa-

mi, aby si vypočulo od zubnej lekárky MUDr. 

Moniky Sabolovej ako sa starať o prvé detské 

zúbky, ako ich umývať, kedy treba zájsť pr-

vý raz k detskému zubárovi, z čoho sa najviac 

(okrem sladkostí) zúbky kazia... 

Tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky, zaujíma-

li – samozrejme – viac mamičky, ako ich de-

ťúrence, ktoré sa počas besedy pri nich veselo 

a bezstarostne hrali. Cenné rady zubárky urči-

te pomôžu mnohým mamičkám, aby svoje de-

ti správne naučili prvé krôčiky detskej zubnej 

hygieny.                        kl

Civitas Europa 
o euroobčianstve

Začiatkom tohto roku zorganizova-

la nezisková organizácia Civitas Euro-

pa prednášku v lamačskej Súkromnej ob-

chodnej akadémii Liberta. Samozrejme, 

v angličtine. 

Jej hlavným cieľom bolo informovať študen-

tov o základoch fungovania Európskej únie 

a o chystaných zmenách, ktoré prinesie rati-

fikácia Lisabonskej zmluvy členskými štátmi. 

Po teoretickej časti nasledovalo pre študen-

tov malé spestrenie v podobe zaujímavej dis-

kusie s dvoma francúzskymi študentmi. Tí ich 

informovali o možnostiach výmenných poby-

tov v rámci programu Erazmus. Okrem vtip-

ných príhod a dojmov z našej krajiny, im po-

skytli cenné rady a odporúčanie, aby v bu-

dúcnosti určite využili výhody plynúce z ich 

európskeho občianstva.

Nezisková organizácia Civitas Europa je orga-

nizáciou študentov vysokých škôl, ktorá je za-

meraná na zlepšenie komunikácie medzi eu-

rópskymi inštitúciami a mladými občanmi 

Európskej únie. Snaží sa mladým Európanom 

sprostredkovať vízie novozjednotenej Európy 

a priblížiť im tradičné hodnoty ako demokra-

cia, sloboda a ľudské práva, ktoré sú základ-

nými piliermi európskej kultúry. Informačné 

prednášky sú koncipované na báze interakti-

vity, keď študenti neprijímajú len pasívne in-

formácie, ale sú zapájaní do diskusie, v ktorej 

môžu slobodne vyjadriť svoj názor a postoj k  

Európskej únii. Výsledkom sú zväčša pozitív-

ne reakcie a túžba po získavaní nových infor-

mácií.                jk

Permanentky 
do soľnej jaskyne

MZ MČ BA - Lamač 

17. marca 2008 roz-

hodlo o možnosti využitia 

permanentiek do soľnej jas-

kyne pre všetky organizácie spolupracu-

júce a žiadajúce od  mestskej časti BA - La-

mač finančné dotácie. 

Permanentky sú v hodnote 300 Sk na tri 

vstupy. Tieto permanentky môžu získať oby-

vatelia Lamača všetkých vekových kategórií, 

ktorí sú združení v týchto organizáciách. Roz-

delenie jednotlivých permanentiek je v kom-

petencii príslušnej organizácie.        mm



školení v rámci kľúčových kompetencií, ako 

napr. asertivita, kreativita, časový manažment 

a iné. Navyše im počas vzdelávania deti po-

strážia skúsené opatrovateľky, ktoré sú zabez-

pečené v rámci projektu.

Prečo ste si vybrali práve Lamač a mater-
ské centrum Obláčik na projekt, aký bol 
– je záujem v tejto našej mestskej časti 
o projekt? 
V čase prípravy projektu som oslovovala via-

ceré materské centrá, aby som konzultovala 

jeho náplň i systém vzdelávania s mamičkami, 

pre ktoré je projekt určený. A práve Zdenka Šu-

janová, v tom čase štatutárka MC Obláčik, za-

reagovala veľmi rýchlo a konštruktívne a spolu 

s ostatnými mamičkami mi v novembri 2006 

dala skvelé pripomienky k samotnému pripra-

vovanému vzdelávaniu. Po schválení projektu 

som s absolútnou samozrejmosťou oslovila 

MC Obláčik, aby sme aspoň jeden kurz (urče-

ný pre 10 mamičiek) určite urobili v Lamači. Aj 

keď pre lektorov ani pre nás to technicky nie 

je práve najjednoduchšie.

V materskom centre Obláčik sa usku-

točňuje už tretí mesiac projekt – Bez-

problémový návrat na trh práce po mater-

skej dovolenke. O projekte sme sa poroz-

právali so Zuzanou Beňovou, manažérkou 

projektu.

Čo je hlavným cieľom projektu a pre koho 
je projekt určený?
Hlavným cieľom projektu je, prostredníctvom 

realizácie vzdelávacieho programu priprave-

ného na základe konzultácií s členkami brati-

slavských materských centier, zlepšiť zamest-

nateľnosť matiek po materskej, rodičovskej 

alebo predĺženej rodičovskej dovolenke a dl-

hodobo nezamestnaných žien s rodičovskými 

povinnosťami v bratislavskom regióne.

Projekt je určený mamičkám na rodičovskej 

alebo predĺženej rodičovskej dovolenke a 

nezamestnaným mamičkám, ktoré majú trvalé 

bydlisko v Bratislavskom samosprávnom kraji.

V koľkých materských centrách ste už pro-
jekt realizovali, aký je záujem účastníčok 
– mamičiek?
Projekt sa do dnešného dňa realizoval na šty-

roch miestach, v spolupráci so štyrmi mater-

skými centrami. Ako prvé sa do projektu eš-

te v októbri 2007 zapojilo MC Senecké slnieč-

ko a vzdelávali sa mamičky zo Senca a blízke-

ho okolia, v novembri ich druhým cyklom pro-

jektu nasledovali mamičky z Rohožníka, Mala-

ciek a Kuchyne, ktoré sa vzdelávali v rohožníc-

kom MC Kvietok. Momentálne beží tretí cyk-

lus školení v spolupráci s MC Klbko v Karlo-

vej Vsi a MC Obláčik v Lamači. Posledný cyk-

lus vzdelávania v rámci nášho projektu sa zač-

ne 7. apríla 2008 takmer v centre Bratislavy, 

v spolupráci s Detským kútikom EUROLAND 

v budove Istropolisu. 

Záujem mamičiek je veľký, nakoľko získajú v 

rámci projektu všeobecne uznávané osved-

čenie ECDL štart, absolvujú 7 rôznych tém 

Plánujete niečo podobné aj v budúcnosti? 
Je možné, keď bude záujem, že by sa pro-
jekt v Lamači aj zopakoval?
V súčasnosti sa absolútne sústreďujeme na 

realizáciu tohto aktuálneho projektu, nakoľko 

samotné ukončenie vzdelávania, ktoré pred-

pokladáme v júni, bude nasledované dotiah-

nutím administratívy projektu a určite inten-

zívnou komunikáciou s MPSvR SR ohľadom 

kontroly a platieb. Do budúcnosti však rea-

lizáciu podobného projektu nevylučujem, 

v prípade, že bude oň záujem a že vyjde 

vhodná výzva, v rámci ktorej budeme môcť 

požiadať o jeho prefinancovanie. Vzdelávanie 

v rámci nášho projektu „Bezproblémový ná-

vrat na trh práce po materskej dovolenke“ je 

mamičkám poskytované bezodplatne vďaka 

tomu, že projekt je podporený v rámci Jed-

notného programového dokumentu NUTS 

II Bratislava cieľ 3, ktorý je spolufinancovaný 

z Európskeho sociálneho fondu.

Z materskej dovolenky bezproblémový návrat na pracovisko
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Účastníčky kurzu na jednej z prednášok
Foto Lujza Servanská

Určite by sme sa na podobnem projekte zúčastnili opäť

A ako vnímajú projekt dve z jeho účast-

níčok v Lamači – Jana Tekerová, ma-

mička dvoch dcér – 3-ročnej Táničky a pol-

ročnej Veroniky a Lujza Servanská, ma-

mička 2,5-ročného Šimonka a čoskoro aj 

druhého bábätka?

Prečo ste sa na projekte zúčastnili? Čo vás 
najviac na jeho prezentácii zaujalo? 
Jana T.: Počas materskej dovolenky sa doma 

točíme okolo detí a, samozrejme, sme pono-

rené do úplne iných problémov, ako sme bo-

li predtým v práci. Tým, prirodzene, ubúda z 

profesionálnych „zručností“. Ja som len uvíta-

la možnosť zúčastniť sa na tréningu, ktorý ma 

„prinúti“ zaoberať sa niečím, čo priblíži pra-

covné prostredie a tiež považujem za zaujíma-

vé získať certifikát ECDL. Možno bude dobré 

mať niečo také vo vrecku a prezentovať sa ním 

pred budúcim zamestnávateľom po materskej.

Lujza S.: Na projekte som sa rozhodla zú-

častniť pre počítačový kurz, nakoľko s počíta-

na podobných projektoch. Je výborné, že 

pre mamičky existuje možnosť bezplatného 

vzdelávania. Mnoho ľudí si ani neuvedomu-

je, že školenia vôbec nebývajú lacnou záleži-

tosťou. Bolo by zaujímavé vymyslieť niečo po-

dobné aj z iných oblastí, napr. ekonomickej 

alebo základov legislatívy, pre rozšírenie ve-

domostí. A čo by sa mohlo zmeniť? Na jednej 

strane je dobré, že ide o intenzívny každoden-

ný kurz, ktorý trvá niekoľko hodín. Nie všetky 

deti chodia však do škôlky a tiež nie je pre ne 

vždy prijateľné byť každý deň bez mamy, i keď 

vedľa v miestnosti. Ja by som uvítala, keby tr-

val kratšie alebo menej dní v týždni.

Lujza S.: Určite by som sa na podobnom 

vzdelávacom projekte zúčastnila, ale určite 

už nie v takejto intenzívnej forme. Je to veľ-

mi zaťažujúce pre moje dieťa. Privítala by som 

radšej kurz, ktorý nebude trvať 4 dni v týždni. 

Zmenila by som hlavne trochu prístup opatro-

vateliek k deťom.

Katarína Lepiešová

čom viem málo pracovať a veľmi sa mi to zí-

de. Ďalej ma zaujala téma syndrómu vyho-

renia, ktorá je pre mňa ako zdravotnú sestru 

veľmi zaujímavá a do budúcnosti aj aktuálna.

Ako hodnotíte po polovici projektu jeho 
úroveň, dozvedeli ste sa všetko to, čo ste 
chceli vedieť? 
Jana T.: Rámec vzdelávania a úroveň lekto-

rov hodnotím veľmi dobre. Myslím, že to spĺ-

ňa všeobecné očakávania a na tréningoch sa 

zúčastňujeme rady. Ja osobne by som uvíta-

la aj väčšiu náročnosť. Treba brať, samozrej-

me, do úvahy, že bolo nutné ísť od základov.

Lujza S.: Úroveň projektu je dobrá – nemala 

som predstavy ani očakávania; ale som veľmi 

spokojná. Hlavne v  druhej časti Ľudské zdroje 

nám PhDr. Ľubica Sobihardová odovzdáva ve-

ľa nenahraditeľných informácií a skúseností. 

Rozhodli by ste sa znova zúčastniť na ta-
komto alebo inom projekte? Čo by sa na 
ňom mohlo zmeniť alebo zlepšiť? 
Jana T.: Určite by sa mi páčilo zúčastniť sa 
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Rodina Kostanyanova sa prisťahovala

 na Slovensko pred siedmimi rokmi z 

Ukrajiny, priviedla ju sem trénerská prá-

ca otca – Kadzyka Kostanyana, pričom celá 

rodina je športom nadšená. Šport ich však 

aj živí a venujú mu všetok svoj čas. Chlap-

ci sú po otcovi úspešní zápasníci, dcéry po 

mame moderné gymnastky. A práve ma-

ma - Olena Kostanyanová vedie v Lamači 

športový gymnastický klub. 

Odkedy pôsobí gymnastický klub v Lama-
či? Koľkoročné deti môžu doň rodičia pri-
hlasovať?  
Gymnastický klub v Lamači pôsobí od sep-

tembra 2006. Deti môžu rodičia prihlásiť od 

šiestich rokov a do skupiny menších detí – do 

prípravky už od štyroch rokov.

Pôsobili ste predtým aj inde ako v Brati-
slave? Odkedy pracujete a žijete na Slo-
vensku? Čo vás sem vlastne priviedlo? 
Pôsobím na Slovensku od roku 2001, v Prievi-

dzi som založila gymnastický klub Argo Prie-

vidza, ktorý tam funguje dodnes. Našu rodinu 

na Slovensko priviedla trénerská práca môj-

ho manžela Kadzyka Kostanyana. V Bratislave 

sme druhý rok.

Vy osobne ste sa zaiste venovali aktívne 
modernej alebo športovej  gymnastike. Má-
te za sebou nejaké významnejšie úspechy?

Áno, venovala som sa modernej gymnastike, 

ale v porovnaní s úspechmi môjho manžela, 

ktorý bol viacnásobným majstrom Arménska, 

Ukrajiny a reprezentantom Sovietskeho zväzu 

v zápasení, sú moje úspechy skromnejšie.

Máte štyri deti, z nich dve dievčatá sú 
tiež úspešné mladé gymnastky. Skús-
te nám ich trochu predstaviť, veď vám 
už aj pomáhajú pri tréningoch s deťmi. 
Staršia Argine má 16 rokov a mladšia Ani o rok 

menej. Obe sa súťažne venovali modernej 

gymnastike po našom príchode do Bratislavy 

a v svojom športovom živote sa zúčastňovali 

na majstrovstvách Ukrajiny, Slovenska ako 

jednotlivkyne, aj v spoločných skladbách, zú-

častňovali sa aj na medzinárodných súťažiach 

nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Teraz je 

staršia dcéra prváčka na gymnáziu a mladšia 

končí základnú školu.

Vašimi rukami už prešlo určite mnoho 
mladých gymnastiek. Viete vycítiť budú-
ce talenty? Podarilo sa vám už nejaký
vychovať?
Na Slovensku nie je tak veľa detí, ktoré sa ve-

nujú modernej gymnastike ako na Ukrajine, 

a preto ja vidím v každom dieťati talent. Ale 

talent možno vychovať len pri snahe dieťaťa 

a veľkej podpore rodičov.

Plánujete svoje aktivity v Lamači rozšíriť?
Áno, a ďakujem za to hlavne podpore riadi-

teľky základnej školy Alene Petákovej, ako aj 

miestnemu úradu BA - Lamač.  

        Text a foto K. Lepiešová

V každom dieťati vidím talent

Olena Kostanyanová

Prípravka dievčat od 4. rokov

kytice, vence, smútočné väzby, 
svadobné kytice,svadobné kytice, výzdoby na auto, 
stôl, do kostola, črepníkové kvety, 
dreviny, trvalky, letničky, zemina, 
hnojivá, kvetináče, bytové doplnky, 

ozdoby, darčeky

pondelok - piatok 8 - 18 hod., sobota 8 - 12 hod.

Malokarpatské nám. 2, Bratislava - Lamač
 www.kulla.biz
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Ja by som sa rada spýtala zástupcov nášho 
miestneho úradu, kedy bude vybavený 
hracími prvkami areál škôlky na Zlato-
horskej ulici. Areál má veľký potenciál a 
v porovnaní so škôlkou na Heyrovského, 
tam nie sú žiadne hracie prvky, iba jedna 
šmykľavka. Zdá sa mi, že aj tú zabezpečili 
rodičia, resp. občianske združenie. Deti sa 
tam nemajú s čím hrať.  Viera Šefferová

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 

28. 6. 2007 odsúhlasilo Návrh koncepcie ob-

Adamová Na lásku sa nezomiera                  

Adlerová Dom v Amalfi                              

Awdry Dobrodružstvá rušňa Tomáša 4.         

Awdry Dobrodružstvá rušňa Tomáša 5.        

Awdry Dobrodružstvá rušňa Tomáša 10.  

Batesová Jazdecký chodník 2.

  Jazda za mesačného svitu

Berry Alexandrijská stopa                       

Berry Odkaz templárskych rytierov              

Blytonová Veľké dobrodružstvá 5. 

  Tajomná lagúna  

Boková Len hory nesklamú                         

Boková Aj muži vedia odpúšťať                   

Brasharesová Klub putovných džínsov 2.  

  Búrlivé leto 

Brasharesová  Klub putovných džínsov 5. 

  Navždy v modrom 

Brezina Hľadači pokladov 6. 

  Plačúci sarkofág 6.   

novy, údržby a rozvoja detských ihrísk. Tento 

návrh bol pred jeho odsúhlasením predlože-

ný na pripomienkovanie dotknutých zariade-

ní. V zmysle pripomienok MC Obláčik k pred-

loženému návrhu boli v roku 2007 prioritne 

zabezpečované tieto ihriská: Oáza, Heyrov-

ského 16, Bakošova 18, Heyrovského 10.

Pre MŠ Zlatohorská boli odsúhlasené tieto 

prvky: mobilné pieskovisko, pružinová hoj-

dačka, šmykľavka veľká.

Realizácia týchto úprav je naplánovaná do 

konca novembra  2008.

B. Veselá, sam. odb. ref. OŠKAS

Brychtová Pošta pre vás                             

Cabotová Princezná pozýva do Genovie 

  a na...

Cabotová Princezná v pokušení 9.                

Coelho Čarodejnica z Portobella                  

Colfer Artemis Fowl 2. 

  Arktický incident     

Colfer Artemis Fowl 5. 

  Stratená kolónia       

Collinsová Milenci a frajeri                        

Cook       Osudná liečba                            

Cornwellová      Predátor                                  

Cornwellová Riziko                                    

Crichton Ďalší                                     

Dale Stratený v snehu

  Psia hliadka         

Dán Cela číslo 17                             

Dán Červený kapitán                           

            Pokračovanie nabudúce

Opýtajte sa svojho poslanca
Hracie prvky v areáli škôlky

Jubilanti 
Apríl 2008

96 rokov Jaroslav Hympán
95 rokov Katarína Garajová
93 rokov Veronika Zuščáková
91 rokov  Sidónia Hympánová
88 rokov  Rozália Šebestová
  Hedviga Zemanová
87 rokov  Jozef Kovačovský
  Mária Fratričová
  Mária Lučeničová
   Jozefína Zajačková
86 rokov  František Kučo
   Karol Kmeťko
85 rokov  Nadežda Hanuščáková
80 rokov  Matilda Hrubá
75 rokov  Vlasta Gódorová
  Mária Lenská
  Vladimír Brutenič
  Anna Kučerová
  Veronika Zámečníková

Údaje pochádzajú z Ohlasovne trvalého pobytu 

BA - Karlova Ves. Za prípadné uverejnenie neak-

tuálnych údajov sa vopred ospravedlňujeme.

Odišla teta Hela 

Teta Hela, ako celý Lamač 

volal pani Helenu Feren-

číkovú, by sa bola 9. apríla 

dožila 82. narodenín. 

Krátka a ťažká choroba rozsekla nitku, s kto-

rou bola zviazaná s týmto svetom. Opustená 

zostáva nielen rodina, ale aj jej rukou zachrá-

nený svätý Florián, i lamačský kostol, kde sa 

chodila modliť, ale aj usilovne pri každej prí-

ležitosti pomáhať. Škoda, že sa počas svoj-

ho dvojtýždňového pobytu v nemocnici ne-

dočkala sľúbenej veľkonočnej hostie! Veľmi 

na ňu čakala! Lúčime sa s ňou, ako s milou te-

tou s veľkým srdcom, pravidelnou aktívnou 

účastníčkou akcií organizovaných miestnym 

úradom a prispievateľkou do nášho časopisu.

Česť jej pamiatke!

V marci sa v Lamači 
narodili:
5.3.2008 Natália Besedičová
18.3.2008  Bibiana Bizoňová
23.3.2008  Beata Rajniaková

Vážení rodičia!

V júni pripravujeme druhý ročník akcie 

Vítanie malých Lamačanov.

Podeľte sa s nami  s vašou radosťou – bábät-

kom  a prihláste svoje dieťatko (do jedného 

roku)! Čím vás bude viac, tým nám bude 

veselšie! Stačí prísť, zatelefonovať alebo 

napísať e-mail!

Miestny úrad Heyrovského č. 2

tel.:  6478 0065 – B. Veselá

e-mail: vesela@lamac.sk

Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie!

Zoznam nových kníh v Miestnej knižnici Lamač

Ihrisko na Heyrovského ulici pred úpravami Ihrisko na Heyrovského ulici po úpravách

Svoje ďaľšie otázky na poslancov alebo svoje názory môžete posielať na mailovú adresu 

lepiesova@lamac.sk.

XXIX. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO VEĽTRHU KVETÍN
Otvorené: streda - sobota od 900 do 1900 hod.
VÝSTAVNÉ CENTRUM INCHEBA EXPO BRATISLAVA
VSTUPENKA PLATÍ ZÁROVEŇ NA KTORÝKOĽVEK JEDEN DOSTIH V SEZÓNE 2008 NA ZÁVODISKU STARÝ HÁJ

7.5.-10.5. 2008
B R A T I S L A V AB R A T I S L A V A

organizátor výstavy

www.kulla.biz



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

Lamačan mesačník samosprávy mestskej časti Bratislava-Lamač
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Stavanie  mája

Milí Lamačania! 

Pozývame vás  

dňa 1. mája 2008 

STAVAŤ MÁJ!

Malokarpatské 

námestie  o 15.00 hod.

Presné informácie si prečí-

tate na letáku!

Všetci ste vítaní!

Šanca zachrániť život

Milí Lamačania, 15. apríla 2008 

opäť zavíta do nášho miestne-

ho úradu od 8. do 11. hodiny vý-

jazdová transfúzna stanica. 

Využite túto možnosť a staňte sa aj vy dobro-

voľnými darcami krvi! Možno takto práve vy, 

týmto vysoko humánnym činom, zachránite 

niekomu život!

Zájazd pre seniorov v mesiaci máj

TRDLOFEST - Skalica, 17. mája 2008

podrobné informácie čítajte na letákoch! 

Úradné hodiny MÚ Bratislava - Lamač:

Pondelok 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Utorok  nestránkový deň

Streda  8:00 - 12:00  13:00 - 16:30

Štvrtok  8:00 - 11:00

Piatok  nestránkový deň

Zasadanie Miestnej rady Lamač – 8. 5. 2008 

o 14.00 hod.

Zasadanie Miestneho zastupiteľstva Lamač 

- 24. 4. 2008  o 9.00 hod.

Miestna knižnica

(sídli v budove Základnej školy) 

Malokarpatské námestie 1

tel: 02/64 789 737

Zodpovedná pracovníčka: Milada Janžová

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

Oznam

Radi by sme uviedli na správnu mieru, že 

článok pod titulom „Ospravedlnenie vydava-

teľa časopisu Lamačan za zásah do práv na 

ochranu osobnosti Pavla Pazeriniho za zve-

rejnenie neoverených a ničím nepodlože-

ných informácií“ bol poskytnutím dodatočné-

ho priestoru Pavlovi Pazerinimu na vyjadrenie 

sa k článku uverejneného v Lamačanovi 

č. 5/2007.

kl

Program kina na apríl 2008

11. 4.  Edith Piaf – 18.00 hod., výnimočný 

film o výnimočnej osobnosti, 50 Sk

12. 4. Ríša hračiek – 15.30 hod., rozprávka 

pre deti, 65 Sk

12. 4. Gympl – 18.00 hod., komédia o štu-

dentoch a učiteľoch, 65 Sk

13. 4. Ríša hračiek – 15.30 hod., 65 Sk

13. 4.  Gympl – 18.00 hod., 65 sk

18. 4.  Medzi nepriateľmi – 18.00 hod., do-

bový pohľad na vojnu v Alžírsku, 60 Sk

19. 4.  Alvin a Chipmunkovia – 15.30 hod., 

rozprávka pre deti, 65 Sk

19. 4.  P. S.: Milujem ťa – 18.00 hod., 

  romantický film, 65 Sk

20. 4.  Alvin a Chipmunkovia – 15.30 hod., 65 Sk

20. 4. P. S.: Milujem ťa – 18.00 hod., 65 Sk

25. 4.  Kronika rodu Spiderwickovcov – 

18.00 hod., dobrodružný príbeh, 65 Sk

26. 4.  Kronika rodu Spiderwickovcov – 

15.30 hod., 65 Sk

26. 4. Václav – 18.00 hod., český film, 65 Sk

27. 4.  Kronika rodu Spiderwickovcov – 

15.30 hod., 65 Sk

27. 4.   O život – 18.00 hod., česká kom., 65 Sk

Program kina na máj 2008

2. 5.  Medvídek – 18.00 hod., česká komé-

dia, 60 Sk

3. 5.  Asterix a olympijské hry – 15.30 hod., 60 Sk

3. 5.  Láska v čase cholery – 18.00 hod., fil-

mová adaptácia jedného z najznámej-

ších románov 20. storočia, 65 Sk

4. 5.  Asterix a olympijské hry – 15.30 hod., 60 Sk

4. 5.  Vratné lahve – 18.00 hod., česká ko-

média, 55 Sk

9. 5.  10 000 pred Kristom – 18.00 hod., veľ-

kolepá odysea do mýtickej éry bohov a 

ich proroctiev, 65 Sk 

10. 5.  WINX CLUB: Výprava do Strateného 

kráľovstva – 15.30 hod., animovaný 

film pre najmenších, 60 Sk

10. 5.  10 000 pred Kristom 18.00 hod., 65 Sk

11. 5. WINX CLUB: Výprava do Strateného 

kráľovstva – 15.30 hod., 60 Sk

11. 5.  10 000 pred Kristom – 18.00 hod., 65 Sk

13. 5. Mimoriadne predstavenie: film LET´S 

DANCE 2 – STREET DANCE – 18.00 

hod., voľné pokračovanie plné hip-ho-

pu a street danceu, 65 Sk

Výsledky marcových stretnutí 
nášho futbalového družstva

Lamač – Čunovo 1:1, gól za Lamač dal

         Michal Molnár

Petržalka – Lamač 1:0

Lamač – ŠK Malacky   4:0, góly Molnár, Gazda,  

         Vozár 2.

Najbližšie stretnutia v apríli budú:

13.4. – Grinava – Lamač         16,30 hod.

19.4. – Lamač – Trnávka  17,00 hod.

27.4. – Stupava – Lamač 17,00 hod.

Riadková inzercia

● Vykonávam maliarske a natieračské práce, 

stierky a fasády. 0905 257 454
● Firma KOS, plastové okná. 0905 541 782, 

rastislavkos@chello.sk 
● Dám do prenájmu garážové státie v suteré-

ne obytného bloku na Heyrovského ul. č. 9.

Cena: 2 000 Sk, kontakt: 0903 754 219
● Václav Kotraba – oprava spotrebnej elek-

troniky, Heyrovského 14. Pondelok – štvrtok: 

18. – 21. hod., Kontakt: 0905 343 083 
● Rezanie, brúsenie panelu, murárske práce, 

kosenie: 0908 459 155 
● Predáme 4-izbový byt v Dúbravke; 2./4. pô-

vodný stav – lodžia. Cena: 3,8 mil  

RK 0911 487 264
● Dám do prenájmu garáž Na barine – 1 500 Sk

tel.: 0903 314 364

Zmena ordinačných hodín

Veterinárna ambulancia – Lamač – (oproti

Heyrovského č. 12). tel. kontakt: 0903 463 022 

web: pavolcech.netlab.sk

Pondelok 15.00 – 19.15

Utorok 15.00 – 19.15

Streda 15.00 – 19.15

Štvrtok 12.00 – 12.00 12.00 – 15.00 

  (operačný deň)

Piatok 14.00 – 17.30

Sobota 9.00 – 10.00 (na telefonickú 

  objednávku) 

Vkladačka

Ako vkladačku si v tomto čísle Lamačana 

nájdete aj osvetový leták neziskovej organi-

zácie Hlavný stan nádeje, ktorej cieľom je zní-

ženie úmrtnosti na rakovinu krčka maternice. 

Rozhodli sme sa tak aj preto, že rok 2008 bol 

Medzinárodnou zdravotníckou organizáciou 

(WHO) vyhlásený za rok boja proti rakovine 

krčka maternice.

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM


