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Porozprávali sme sa 

s poslancom Dušanom

Akantisom, podpredsedom 

Komisií výstavby, územ-

ného rozvoja a regionál-

nej politiky, bezpečnos-

ti a životného prostredia 

MÚ Bratislava-Lamač.

Ako hodnotíte novú výstavbu obytných 
domov v Lamači? Myslíte si, že sa nová 
celková tvár Lamača – výškové budovy, 
rekonštrukcie starých budov, trhovisko 
a pod. uberá správnym smerom?
Myslím si, že áno. Je to, samozrejme, vec názo-

ru a tiež naplnenie predstáv a možnosti reali-

zácie. Lamač nie je rozlohou veľký. Hromadná 

výstavba sa bude realizovať už len v lokalite 

Zečák, Staré záhrady a lokalite medzi Devín-

skou Novou Vsou a Lamačom. Domnievam sa, 

že v prípade začatia výstavby veľkých obyt-

ných komplexov v Petržalke, Rači a v priestore 

medzi Lamačom a Devínskou Novou Vsou sa 

prestane utvárať tlak na zahusťovaciu výstav-

bu. Je snaha o rekonštrukciu budov vo vlast-

níctve mestskej časti. Z posledných akcií je to 

objekt zdravotného strediska, škôlky a pripra-

vuje sa rekonštrukcia budovy bývalej VÚB. Ur-

čite sa začne s rekonštrukciou bývalej kotol-

ne na sídlisku, ktorá si ale vyžaduje potvrde-

nie zámeru na jej ďalšie využitie. 

V akom súlade sú tieto zmeny – trhovisko, 
chodníky, trávnaté plochy so životným 
prostredím Lamača? Bude sa v tomto sme-
re diať ešte niečo v tomto roku?
Všetko je to otázka finančných zdrojov, ktoré 

sú v rozpočte alebo sa ich podarí získať, tak 

ako sa to podarilo v súčasnosti v dvoch prí-

padoch. Premiestnenie pamätníka prusko-

rakúskej vojny z lokality Popova húšť a revita-

lizácia s parkovými úpravami parčíka s lavič-

kami a detskými prvkami na sídlisku. Je pred-

poklad, že tieto akcie sa podarí realizovať eš-

te v tomto roku. Snažíme sa aj získať komuni-

káciu Vrančovičova do správy mestskej čas-

ti, aby sa mohla uchádzať o granty na obno-

vu. Plánuje sa ďalšia rekonštrukcia školského 

dvora základnej školy zo zdrojov získaných 

v rámci plánovanej výstavby cyklistickej haly 

v Lamači, ako aj školského športového areá-

lu na Borínskej ulici, kde je plánovaná výstav-

ba ľadovej tréningovej plochy. Tieto rekon-

štrukcie sú ale podmienené realizáciou tých-

to projektov. 

kl

Lamač na kolesách proti rakovine 2008

Lamač slávi narodeniny

MÚ Lamač sa opäť zapojil do V. roč-

níka kampane „Na kolesách proti

rakovine“. Túto akciu organizuje Sloven-

ský paralympijský výbor a MÚ Lamač 

s ním spolupracuje už od roku 2004. 

Boj proti rakovine sa, bohužiaľ, dotýka všet-

kých ľudí. Akcia sa uskutočnila 12. septembra 

2008 na Malokarpatskom námestí v Lamači. 

Predsedníčka komisie školstva a športu a zá-

roveň zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ v Lama-

či Mária Imrichová privítala všetkých prítom-

ných a odovzdala slovo starostke MČ BA-La-

mač Oľge  Keltošovej, ktorá v krátkosti vysvet-

lila, prečo a s akým cieľom je táto akcia orga-

nizovaná. Prítomní sa pripojili spevom k re-

produkovanej piesni „Nájdi svoju nádej“, kto-

rú naspievali slovenskí umelci práve pre túto 

príležitosť. Z jej textu vyberáme:

 Nájdi svoju nádej, 

 máš ju predsa v nás.

 Nesmie nikdy zomrieť,

 stále máš jej viac.

 Nájdi svoju nádej,

 nikdy nie si sám.

 Vrátiš sa z tej cesty,

 raz sa vrátiš k nám!

Presne 28. októbra si naša mestská časť 

pripomína 717. výročie prvej písomnej 

zmienky o Lamači.

Je dôležité pozrieť sa späť do minulosti, kto-

rú môžeme zhodnotiť a poučiť sa z nej. Minu-

losť je istá, pretože sa na nej nedá nič zmeniť. 

Ale na budúcnosti je najkrajšie práve to, že si 

ju môžeme tvoriť sami. Je nepochybné, že kaž-

dé mesto, či mestská časť sa musí prispôsobiť 

vývoju. Tým vývojom máme na mysli hlavne 

budovanie infraštruktúry, taktiež treba hľadať 

Zakladateľom kampane je bývalý paralym-

pionik Radovan Kaufman, ktorý na PH 2000 

v Sydney získal zlatú medailu v dráhovej cyk-

listike. Pri zrode kampane a jej prvom ročníku 

v roku 2003 ešte aktívne pomáhal, ale v tom 

istom roku podľahol rakovine. 

Podstatou tejto akcie je jazda po stanovenej 

symbolickej trase na nemotorovom koliesko-

vom prostriedku, čím účastníci prispejú ak-

tívnou formou k boju proti rakovine. Záme-

rom je zviditeľniť zbierku „Na kolesách proti 

rakovine“ formou hračky JOJO, ktorú si účast-

níci mohli „kúpiť“ za nimi určenú symbolickú 

sumu (najmenej 5 Sk, 0,16 EUR). Zbierku sme 

urobili v spolupráci so Základnou školou, kto-

rej žiaci počas športového podujatia oslovo-

vali, informovali a ponúkali propagačné vý-

robky účastníkom a okoloidúcim. Týmto sa 

verejnosť stala súčasťou projektu.

Prostriedky z verejnej zbierky (schválená MV 

SR pod číslom SVS 203-2006/04445) budú po-

užité na prístroj na včasné diagnostikovanie 

tohto zákerného ochorenia. Touto cestou by 

sme radi srdečne poďakovali všetkým, kto-

rí prispeli do tejto zbierky. Konečná suma je 

3 113,50 Sk (103,3 EUR) Poukázali sme ju Slo-

venskému paralympijskému výboru.

Blanka Veselá 

miesta, kde môžu vyrásť nové domy, ale i mies-

ta na prežívanie voľných chvíľ starších i mlad-

ších občanov. 

Vietor všedných dní života závejmi prachu po-

krýva stopy ľudí, no nie hlboko, pretože keď na-

stanú tie správne chvíle, stopy sú odkryté a my 

sa vraciame s pokorou a úctou k životu našich 

predkov, ktorí nám tu zanechali nezmazateľ-

né stopy svojho bytia. Takou nezmazateľnou 

stopou je i tohtoročné 717. výročie existencie 

nášho krásneho Lamača.                        bv 

Rozhovor s poslancom
Prestane tlak na zahusťo-
vanie výstavby
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Informácie zo zastupiteľstva

Po dvoch mesiacoch voľna sa v polovici 

septembra opäť stretli poslanci Miest-

neho zastupiteľstva Bratislava-Lamač. Keď-

že za toto obdobie sa nazbieralo veľa úloh, 

aj program zasadnutia bol dlhý a bohatý. 

Ako sme už aj v minulom čísle Lamačana písa-

li, Komisia výstavby, územného rozvoja a regi-

onálnej politiky MÚ BA-Lamač podala návrh na 

pomenovanie mosta nad železnicou, ktorý spá-

ja Dúbravku od Harmincovovej ulice s Lamačom 

po ulicu Pod Zečákom podľa známeho obyvate-

ľa Lamača a richtára Valentína Matrku. Poslanci 

slávnostne schválili návrh pomenovať most pod-

ľa Valentína Matrku v prítomnosti troch zástup-

cov jeho rodiny, ktorí s veľkým potešením prijali 

toto symbolické ocenenie jeho príspevku k mo-

rálnemu, ale aj výnimočne úspešnému a  viditeľ-

nému ekonomickému rozvoju Lamača, ktorý ne-

prehliadnuteľným spôsobom prevyšoval úspe-

chy okolitých obcí. 

Poslanci sa zaoberali aj správou mestskej polí-

cie za obdobie jún až august 2008, zmenenými 

podmienkami prenájmu parkovacích miest v La-

mači, podmienkami evidovania a držania psov 

v Lamači, výškou príspevku na čiastočnú úhra-

du nákladov v materských školách, v školských 

kluboch detí a zariadeniach školského stra-

vovania, vyhodnotením čerpania rozpočtu za 

1. polrok 2008, informatívnymi správami o čin-

nosti ZŠ s MŠ v školskom roku 2008/2009, čin-

nosťou Rady školy, priebehom Hrubých hodov 

v Lamači, poskytovaním opatrovateľskej služ-

by, podmienkami výchovno-vzdelávacej čin-

nosti za školský rok 2007/08, rekonštrukciou 

objektu Oáza, petíciou proti výstavbe zimné-

ho štadióna v areáli Obchodnej akadémie Li-

berta na Borínskej ulici. Viac informácií o prero-

kovaných bodoch nájdete v Uzneseniach z MZ

 na 5. str. tohto čísla Lamačana.           kl

Kúpalisko potešilo, teraz 
prázdninuje

Tohtoročné leto bolo dosť štedré na pekné sl-

nečné dni, Lamačania mali ešte o dôvod viac 

na radosť. Konečne sa dočkali roky očakávané-

ho otvorenia nášho kúpaliska v Lamači.

Mestská časť Bratislava-Lamač uzatvorila s riadi-

teľom STARZ-u Igorom Chynoranským zmluvu 

o kúpe a predaji vstupeniek na letné kúpalisko 

v Lamači. Chcela tým podporiť zmysluplné využí-

vanie voľného času detí a mládeže v našej mest-

skej časti.

Každému dieťaťu s trvalým pobytom v Lama-

či, ako aj deťom navštevujúcim predškolské za-

riadenie a základnú školu v Lamači vo veku od 3 

do 16 rokov poskytla MČ Bratislava–Lamač pou-

kaz s desiatimi voľnými vstupmi do tohto zaria-

denia. Poukazy prevzalo riaditeľstvo ZŠ podľa 

ním vypracovaného zoznamu žiakov navštevujú-

cich základnú školu a detí navštevujúcich pred-

školské zariadenie. Ostatným deťom, ktoré spĺňa-

jú predpísanú vekovú kategóriu a nenavštevujú 

predškolské a školské zariadenie v našej mestskej 

časti, ale majú trvalý pobyt v Lamači, boli pouka-

zy vydávané po overení si údajov v občianskom 

preukaze alebo preukaze zdravotného poistenia 

priamo v MÚ BA-Lamač.                          bv

Za rok v Lamači 
31 novorodencov

V posledný septembrový piatok sa to 

v kine Lamač hmýrilo množstvom 

rodičov malých – spiacich, usmievavých, 

ale aj uplakaných bábätiek. 

Zišli sa tu, aby ich oficiálne starostka Lamača 

Oľga Keltošová privítala v našej mestskej čas-

ti Bratislava-Lamač, odovzdala im ich domov-

ské listy, tak ako to aj voľakedy bývalo v Lama-

či zvykom. Vyše polovica pozvaných - 21 rodín 

si prišlo vyzdvihnúť svoje „dokumenty“, prija-

li aj pekný program druháčok zo ZŠ Malokar-

patské námestie, ako aj knižku a kvietok na pa-

miatku. Kultúrna komisia MZ BA-Lamač túto 

akciu usporiadala druhý raz a mala by sa stať 

už v našej mestskej časti tradíciou. Ak máte zá-

ujem aj vy, aby sa vaše dieťatko stalo oficiál-

ne občanom Lamača a narodí sa od dnes naj-

bližší rok, stačí ak to oznámite v MÚ BA-Lamač 

B. Veselej.                       kl

Zapojili sme sa aj my

Akciu „Na kolesách proti rakovine“ iš-

lo z Lamača na Hlavné námestie  na bi-

cykloch podporiť 14 žiakov z 5. - 8. roční-

kov v sprievode učiteľa Richarda Kovácsa 

a jedného z rodičov Petra Šramka. 

Boli sme jedinou školou, ktorá takto masovo pri-

šla podporiť túto kampaň. Spolu s paralympij-

skými športovcami sme si zasúťažili aj v rôznych 

športových disciplínach. Pri mestskom kolo tej-

to kampane pomáhali aj deviatačky našej školy 

v získavaní finančných príspevkov v lamačskom 

TESCU 24. a 25. septembra 2008 a  26. septem-

bra 2008 priamo na Hlavnom námestí.            mi

MŠ v Oáze slúži opäť deťom

V krásnych, nových priestoroch bývalej 

škôlky a od druhého septembra už opäť 

otvorenej prevádzky ZŠ s MŠ Malokarpatské 

nám. trávia deti svoje škôlkárske dni. 

Nové, veľké miestnosti, nový nábytok v trie-

dach, veľké priestranné spálne pre všetky trie-

dy, veselé kúpeľničky, nová jedáleň... To sú be-

nefity nového areálu MŠ v priestoroch Oázy. 

Všade veľa nových a pekných hračiek, a tak 

nečudo, že mi najväčšie deti – predškoláci-Sl-

nečnice svorne povedali, že sa im v tejto škôl-

ke páči oveľa viac ako v tej bývalej... A to hovo-

rí za všetko.                         kl

V rozprávkovom lese sa 
páčilo malým aj veľkým

Posledná pekná septembrová sobota 

(13. 9.) bola v Lamači v znamení rozprá-

vok.

Veľké množstvo rozprávkových postáv, ako 

aj zvierat z rozprávok, ktoré poznajú väčší i tí 

najmenší, zablúdilo popoludní do lesa nad La-

mačom, aby privítalo veľa okolo i zámerne idú-

cich detí. Materské centrum Obláčik už po dru-

hý raz pripravilo akciu Cesta rozprávkovým le-

som, ktorú podporilo aj Miestne zastupiteľstvo 

BA-Lamač finančnou dotáciou. Viacero zastá-

vok s rozprávkovými bytosťami a ich úlohami 

postupne vítalo deti, tým menším občas po-

mohli aj rodičia, tí väčší sa rozhodli, že trasa sa 

dá zdolať aj v rekordne krátkom čase. Okrem 

plnenia úloh, na každom stanovišti čakala de-

ti aj otázka do tajničky, a keď ste si napokon 

poskladali všetky písmená, na konci vám vy-

šiel výsledok tajničky – Svet detí sa nás týka! 

A aj práve preto sme toto krásne popoludnie 

pre Lamačanov, a ich priateľov opäť pripravili. 

Na konci trasy – na lúke – čakalo všetkých, kto-

rí trasou prešli, malé prekvapenie – sladké i na 

pamiatku. Veríme, že aj vy ste sa s nami dobre 

zabavili a o rok sa opäť zídeme už – v našom – 

Rozprávkovom lese!                           kl
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Huslista, dirigent, pedagóg. Vystupuje na 

všetkých kontinentoch, projektuje no-

vátorské koncerty, objavuje pre slovenské-

ho poslucháča u nás nehrávané skladby. Na 

želanie B. Warchala prevzal po ňom vedenie 

svetoznámeho Slovenského komorného or-

chestra. Blízky vzťah potvrdzuje nielen to, 

že pod jeho vedením absolvoval doktorand-

ské štúdium, ale na jeho počesť každý rok 

organizuje Hommage á Bohdan Warchal. 

Lamačan, trojnásobný otec a už aj deduško – 

vo svete uznávaný umelec EWALD DANEL.

Váš prvý hudobný nástroj bol hrebeň, v ro-
dine plnej muzicírovania, potom prišli hus-
le. Prostredie vás, vlastne ešte dieťa, viedlo 
k prvým hudobným skladbám pre orchester 
a kostolný zbor? 
Môj otec bol výborný amatérsky huslista. Zo-

mrel, keď som mal päť rokov. Pred svojou smr-

ťou vyjadril želanie, aby sa jeho deti venovali 

hre na hudobných nástrojoch, mamička otcovo 

želanie splnila. Boli sme traja súrodenci a naše 

muzicírovanie bolo úzko späté s hudobným 

životom v našom dedinskom kostole. Keď som 

mal necelých desať rokov, založil som husľové 

kvarteto. Vo svojich štrnástich som už dirigoval 

spevácky zbor, popri ňom sme založili aj sláčiko-

vý orchester. Občas som si zahral aj na saxofóne, 

klarinete, basgitare, ale aj klavíri či organe. Kom-

ponoval som duchovné piesne. Táto rôznorodá 

činnosť bola moja najlepšia muzikantská škola v 

živote. Jednak to bola práca s ľuďmi, vyžadovalo 

si to naučiť sa vychádzať s druhými. A muzikant-

sky som si prišiel na svoje. Aranžoval som mnohé 

skladby a hneď som aj počul, ako znejú, hral som, 

dirigoval, organizoval. Takúto praktickú školu 

hudby a života by som odporúčal každému.

Mladosť, život v inšpirujúcom rodinnom 
prostredí, styk a porozumenie si s rovna-
ko nadšenými ľuďmi navôkol sa prenáša 
do vlastnej tvorivosti a interpretácie diela 
iných skladateľov? 
Všetko, čím človek žije, čo prežije, sa odráža 

v jeho tvorbe, práci, má vplyv na jeho vyjadro-

vanie. Interpret je tlmočník, spojovací článok 

medzi skladateľom a poslucháčom. Mal by sa 

usilovať čo najviac spoznať to, čo prežíval skla-

dateľ, keď tvoril. Čiže precítiť jeho hudbu a čo 

najvernejšie ju tlmočiť poslucháčovi. Samo-

zrejme, interpretácia musí byť poznačená jeho 

individualitou, no nie tak, aby vynikol interpret 

na úkor skladby. Dobrou cestou je spojenie poc-

tivej profesionality s prístupom amatéra – toho, 

kto robí vec so záľubou. 

Ako sa nesie a znáša zodpovednosť za Slo-
venský komorný orchester?
To, čo robím, robiť viem a robím to rád. No mno-

hé je v súčasnosti komplikovanejšie, ťažkosti 

prinášajú ľudia, situácie, okolnosti, ktoré sa nie 

vždy dajú zmeniť či ovplyvniť. A ísť ľahšou ces-

tou, konať proti svojmu presvedčeniu, je pre 

mňa so životom aj umením nezlučiteľné, neko-

rektné. A preto niektoré možnosti a ciele ostáva-

jú nedosažiteľné.

Za tri roky ste uviedli vyše 30 nových slo-
venských skladieb. Sníva sa vám o hudbe? 
Uvádzanie slovenských skladieb je len časť na-

šej práce, no o hudbe sa mi nesníva. Keď, tak mi 

v hlave víria myšlienky na to, čo netreba zabud-

núť, čo treba zariadiť...

Obdivujete A. Dvořáka – máte niečo z neho?
Génius, už za svojho života mimoriadne úspešný 

a uznávaný umelec bol napriek tomu normálny, 

skromný, priateľský človek. Jeho hudba je zro-

zumiteľná a komunikatívna. Mal rád prírodu, ro-

dinu, obyčajný život – to mám s ním spoločné. 

Uvedomoval si, že jeho umenie nie je len jeho 

zásluha, čo vyjadroval aj tým, že skladby končil 

slovami „Bohu díky“. Tento prístup považujem 

za hodný nasledovania. 

Ako pedagóg Vysokej školy muzických ume-
ní nenarážate u žiakov na Hviezdoslavovo 
,,zosurovenie mravov“? 

V súčasnosti nepôsobím na VŠMU, som hosťujú-

ci profesor na univerzite v Japonsku. Myslím, že 

na celom svete je badateľná, a nielen u mladých, 

tvrdosť a dravosť, ktorej mieru nepovažujem za 

prospešnú a prijateľnú. 

Prečo sa hovorí, že mať talent je ťažké? 
Talent má každý človek. Má aj schopnosť ho v se-

be objaviť a zveľaďovať. Samozrejme, záleží aj na 

prostredí a čase. Umelecké nadanie má svet sklon 

zveličovať, je to otázka biznisu, a mnohí tomu 

podľahnú. Páči sa mi myšlienka: “Netreba sa brať 

príliš vážne a tváriť sa ako svoj vlastný pomník.“ 

Asi to je na talente najťažšie. Povedal by som, že 

treba predovšetkým skutočne žiť, svoje obdaro-

vanie objaviť, zveľaďovať ho, a pomáhať v tom aj 

druhým. Nie na ich úkor, ako sa často stáva.

Oddychujete v rodnom Sliezsku ako pastier 
oviec. Nebojíte sa o prsty? 
To je už minulosť, mám na to veľmi pekné spo-

mienky. Bola to ťažká práca, strávil som pri nej 

niekoľko prázdnin, taký pobyt v prírode na sa-

mote bez vymožeností civilizácie môžem od-

porúčať každému. A na prsty, aj keď to nepre-

háňam, si dávam pozor pri každej činnosti, je 

normálne správať sa zodpovedne. 

Ako sa žije svetoobčanovi v Lamači? 
Ak svetoobčan, tak v tom zmysle, že dokážem 

tvoriť hodnoty spolu s ľuďmi z iných kultúr a ná-

rodov. Teší ma, keď aj ich práca so mnou baví. 

Lamač považujem za veľmi príjemné miesto na 

bývanie, príroda a pokoj mi pripomínajú moju 

rodnú dedinu. Vydržal by som byť doma oveľa 

viac ako môžem. Nie som veľkomestský typ, 

preto by som bol rád, aby sa Lamač príliš neroz-

víjal týmto smerom, ale aby si zachoval svoju 

komornú atmosféru aj pre budúce generácie. 

A čo sa týka spoločensko-kultúrneho života, 

rozvíjaniu ktorého nie je v dnešnej dobe nikdy 

dosť, rád v rámci možností pomôžem. 

Anica Seewaldová

Snímky: archív E. Danela 

Rozhovor s Ewaldom Danelom - husľovým virtuózom

Ewald Danel: Talent má každý človek. Má aj schopnosť ho v sebe objaviť a zveľaďovať



4 Lamačan 10 / 2008

Nakreslite pomoc 

Únia nevidiacich a slabozrakých Sloven-

ska každoročne organizuje celosloven-

skú verejnú zbierku Biela pastelka na pod-

poru ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. 

Siedmy ročník zbierky potrvá od 1. septembra 

do 31. decembra 2008 na základe rozhodnutia 

o povolení verejnej zbierky Ministerstvom vnút-

ra Slovenskej republiky.

Do Bielej pastelky budú môcť ľudia prispie-

vať kúpou originálnej bielej pastelky za 20 Sk 

(0,66 EUR) a prípadný dobrovoľný príspevok. 

Do 31. decembra 2008 bude možnosť vkla-

dať finančné príspevky na účet verejnej zbier-

ky vedený vo VOLKSBANK Slovensko, a. s. č. ú.:

4030016212/3100 alebo prispieť formou zaslania 

prázdnej SMS správy na číslo 820 v sieti Orange 

Slovensko a T-mobile Slovensko v hodnote 30 Sk 

(0,99 EUR).

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, 

symbolom sveta nevidiacich. Pomáha hľadať 

riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu 

čiaru na tmavej ceste. Biela pastelka znamená 

svetlo, keď okolo je tma.

Výnos zbierky je určený na poradenstvo pre 

tých, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou 

situáciou vyrovnať. Vyzbierané peniaze sa pou-

žijú na realizáciu rôznych kurzov, pomocou kto-

rých nevidiaci a slabozrakí ľudia získavajú zruč-

nosti nevyhnutné pre každodenný život. Ide na-

príklad o bezpečnú chôdzu s bielou palicou, čí-

tanie a písanie Braillovho písma a sebaobsluž-

né činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hy-

giena a podobne.

Pred pätnástimi rokmi, Ľuba a Ján Milošovičov-

ci dostavovali dom. Obaja zostali bez zamest-

nania. On stavbár, ona úradníčka. Ako, z čoho 

budú žiť? Garáž dostavali s tým, že sa stane pre-

dajňou potravín. Na šikovnom mieste, práve 

v strede medzi dvoma veľkými obchodmi, neďa-

leko zastávok autobusov. 

,,Nemali sme skúsenosti s obchodom, predajom, 

ale veľa dobrej vôle,“ hovorí Ľ. Milošovičová. ,,To-

var sme ponúkali podľa toho, čo som vedela, že 

v kuchyni potrebujem. Niečo sa osvedčilo, niečo 

sme vypustili z ponuky. Dnes máme sortiment 

600 druhov“. 

Otvorené je od siedmej do pol siedmej s polud-

ňajšou prestávkou. Napriek malému priestoru 

kupujúci nemá pocit stiesnenosti. Police sú vša-

de, miesto je aj pre veľkú, sklenú chladničku. Tre-

ba sa dobre pozerať, čo všetko na policiach ,,se-

dí“. Od rána čerstvý chlieb a pečivo. Najviac va-

ri zapôsobia police s ovocím a zeleninou, všetko 

žiari sviežosťou, samo sa núka – kúp si ma! Vní-

mate čistotu, ešte aj pod zemiakmi. Za celé roky 

sa žiadnej hygienickej kontrole nepodarilo nájsť 

nedostatok. Podchvíľou vojde usmiaty Ján Mi-

lošovič, rodený Lamačan. Kontroluje a dopĺňa. 

Je zásobovač a vraj aj výborný rodinný kuchár. 

Na Garáži sa nezatvoria dvere, Ľ. Milošovičovej 

neschádza z tváre úsmev. Dnes už ju nezabolí ne-

spravodlivá pichľavosť, lebo kedysi aj také bolo. 

Kupujúci referujú, či sú doma všetci zdraví, ako 

sa darí deťom. Keď je pekne, na chodníku sa ko-

ná neplánovaný snem susedov. 

Poznať na tvárach, že sem chodia po dobré slo-

vo i po chlieb.                  Anica Seewaldová

Okinavci mali svoj hlavný stan v Lamači

Na pozvanie Slovenskej federácie kara-

te a bojových umení a Slovenskej fe-

derácie okinavského karate a kobudo pri-

šli koncom júla na Slovensko štyria naj-

významnejší okinavskí majstri karate a ko-

budo Choyu Kiyuna, Seitoku Matayoshi, 

Eiki Kurashita a Zensei Gushiken. 

Najstarší z nich, 77-ročné okinavské „rodinné 

striebro“ Hanshi Choyu Kiyuna, držiteľ 10. da-

nui v karate i kobudo, prvý raz vo svojom živo-

te opustil Japonsko. Napriek varovaniu leká-

rov sa rozhodol prísť na Slovensko, aby so svo-

jimi kolegami viedol 38. medzinárodný semi-

nár a tréningové letné sústredenie v Mošov-

ciach pod názvom Mládež a okinavskí majstri 

karate a kobudo na Slovensku. 

Počas celého týždňa odovzdávali majstri svoje 

dlhoročné znalosti, zručnosti a skúsenosti slo-

venským a zahraničným karatistom, ktorých 

sa v Mošovciach zišlo viac ako dvestopäťde-

siat. Prišli sa učiť z Kanady, Uruguaya, Argen-

tíny, Španielska, Bieloruska, Ruska, Čiech a zo 

Slovenska. Vďaka za toto úspešné stretnutie 

športovcov patrí predovšetkým neúnavnému 

organizátorovi, predsedovi Slovenskej fede-

rácie karate a bojových umení, trénerovi slo-

venskej reprezentácie, technickému riaditeľo-

vi WKC a veľvyslancovi dobrej vôle Okinavy – 

Lamačanovi Ing. Ladislavovi Klementisovi.

Svoj dočasný domov na Slovensku mali oki-

navskí majstri v mestskej časti Lamač. V rám-

ci tréningových stretnutí niekoľkokrát nav-

štívili aj  známy lamačský Športový klub Goju-

Kai v Základnej škole na Malokarpatskom ná-

mestí. Pred ich príchodom Ľubomíra Klemen-

tisová, Ján Dado a nápomocní priatelia kom-

pletne zrekonštruovali, vymaľovali a vynovi-

li prostredie klubu. Samozrejme, nielen kvô-

li okinavským majstrom, ale predovšetkým 

kvôli malým i veľkým cvičencom, ktorí sa 

v ňom od septembra zasväcujú do tajov tohto 

fascinujúceho bojového umenia. Pretože ka-

rate nie je len šport, ale predovšetkým cesta, 

smerujúca k zdokonaleniu tela i ducha.

Program okinavských majstrov na Slovensku 

bol aj tento rok nesmierne bohatý. Okrem 

tréningov a letného seminára v Mošovciach 

si prezreli Bratislavu a Viedeň, navštívili Tur-

čianske Teplice, Banskú Bystricu, Tále, Tajov 

a iné zaujímavé miesta Slovenska. Najsilnej-

ší dojem na nich urobili naše šíre polia, lú-

ky a vysoké hory, aké na Okinave nevidno.

Okrem toho okinavských majstrov oficiálne 

prijal minister obrany Slovenskej republiky 

Jaroslav Baška a neformálne sa s nimi stretla 

aj starostka mestskej časti Lamač Oľga Kel-

tošová. Spoločná večera v jednej z bratislav-

ských reštaurácií bola pre všetkých zúčastne-

ných veľmi príjemná a priateľská. So Sloven-

skom sa lúčili okinavskí majstri práve v priesto-

roch klubu Goju-Kai v Lamači.

Srdečnosť Slovákov, celková priateľská atmo-

sféra a najmä tréningové nasadenie všetkých 

zúčastnených, okinavských majstrov natoľ-

ko presvedčili, že o rok prídu zasa. Vedia a ve-

ria, že tá dlhá cesta, ktorú merali z Okinavy na 

Slovensko, nebola zbytočná. Našli tu naozaj 

úrodnú pôdu pre pochopenie majstrovstva 

okinavského bojového umenia, našli tu vní-

mavých a učenlivych žiakov.        

V. A.

Chlieb, cukríky a garáž

V zástavbe garáží na ulici Podháj, ulici s večne zatiahnutými roletami, jedna sa ligoce 

sklami. Za nimi hmýri životom. Táto GARÁŽ je potravinársky obchod. Malý ako dlaň, 

ako už garáže bývajú.



skej časti BA-Lamač A. schvaľuje: VZN č. 4/2008, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 3/2007 o podmienkach evidencie a držania psov 

na území MČ Bratislava-Lamač s pripomienkami.

Uznesenie č. 103/2008/V k návrhu VZN č. 5/2008, ktorým sa ur-

čuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských 

školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravo-

vania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Lamač: 

MZ mestskej časti BA-Lamač A. schvaľuje: návrh VZN č. 5/2008, kto-

rým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ma-

terských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školské-

ho stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratisla-

va-Lamač s pripomienkami komisie financií, podnikateľských ak-

tivít a dopravy.

Uznesenie č. 104/2008/V k návrhu VZN MČ Bratislava-Lamač č. 

6/2008 zo dňa 18. 9. 2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bra-

tislava-Lamač č. 5/2004 o podmienkach prenájmu parkovacích 

miest v mestskej časti Bratislava-Lamač v znení VZN MČ Bratisla-

va-Lamač č. 2/2005, 4/2007 a 7/2007: MZ mestskej časti BA-La-

mač A. schvaľuje VZN MČ Bratislava-Lamač č. 6/2008 zo dňa 18. 9. 

2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Lamač č. 5/2004 

o podmienkach prenájmu parkovacích miest v mestskej časti Bra-

tislava-Lamač v znení VZN MČ Bratislava-Lamač č. 2/2005, 4/2007 

a 7/2007. 

Uznesenie č. 105/2008/V k vyhodnoteniu čerpania rozpočtu za I. 

polrok 2008: MZ mestskej časti BA-Lamač A. berie na vedomie vy-

hodnotenie čerpania rozpočtu za I. polrok 2008.

Uznesenie č. 106/2008/V k návrhu na zrušenie Uznesenia č. 

37/2008/V na odpredanie pozemkov p. Belákovej: MZ mestskej 

časti BA-Lamač A. schvaľuje predložený návrh na zrušenie Uznese-

nia č. 37/2008/V na odpredanie pozemkov p. Belákovej.

Uznesenie č. 107/2008/V k žiadosti o prenájom alebo odpredaj 

pozemku Cromwell: MZ mestskej časti BA-Lamač neprijalo.

Uznesenie č. 108/2008/V k žiadosti o vyjadrenie k vzniku vlast-

níckeho práva k nehnuteľnosti Gajdoš Ondrej: MZ mestskej časti 

BA-Lamač A. schvaľuje predložený návrh žiadosti k vzniku vlastníc-

keho práva k pozemku parc. č. 107/2 k.ú Lamač Ondrejovi Gajdošo-

vi a Štefánii Gajdošovej.

Uznesenie č. 109/2008/V k žiadosti o vyjadrenie k vzniku vlast-

níckeho práva k nehnuteľnosti RNDr. Peter Gabčo: MZ mestskej 

časti BA-Lamač A. schvaľuje predložený návrh žiadosti RNDr. Pet-

ra Gabča k vzniku vlastníckeho práva k časti pozemku parc. č.388/1 

k.ú. Lamač vydržaním. 

Uznesenie č. 110/2008/V k žiadosti o odkúpenie pozemkov Sýko-

ra Miroslav: MZ mestskej časti BA-Lamač neprijalo.

Uznesenie č. 111/2008/V k žiadosti o odkúpenie pozemkov Pet-

rášová Emília: MZ mestskej časti BA-Lamač A. schvaľuje predlože-

ný návrh žiadosti o odkúpenie pozemkov Petrášovej Emílii s pri-

pomienkou, že do zmluvy bude zapracovaný popis, vytýčenie 

a vzhľad plota.

Uznesenie č. 112/2008/V k žiadosti o prenájom pozemku AGRO 

– BIO HUBICE, a.s.: MZ mestskej časti BA-Lamač A. schvaľuje pred-

ložený návrh žiadosti o prenájom pozemku parc.č. 500/4 za cenu 

3 000 Sk/m2 ročne (99,6 EUR). spoločnosti AGRO – BIO HUBICE, a.s. 

na obdobie 3 rokov.

Uznesenie č. 113/2008/V k návrhu na ceny prenájmu predajných 

stánkov na miestnom trhovisku: MZ mestskej časti BA-Lamač A. 

schvaľuje predložený návrh na ceny prenájmu predajných stánkov 

na miestnom trhovisku v zmysle odporúčania komisie financií, pod-

nikateľských aktivít a dopravy a to 2 500 Sk/m2 (82,9 EUR) predajnej 

plochy predajného stánku za rok pri predaji potravinárskych výrob-

kov a 4 000 Sk/m2/rok (132,8 EUR) pri predaji ostatného tovaru.

Uznesenie č. 114/2008/V k situačnej správe mestskej polície za 

mesiace jún, júl a august 2008: MZ mestskej časti BA-Lamač A. be-

rie na vedomie predloženú situačnú správu mestskej polície za 

mesiace jún, júl a august 2008 s pripomienkami.

Uznesenie č. 115/2008/V k informácii o priebežnom hodno-

tení plnenia úloh Akčného plánu miestne zastupiteľstvo mest-

skej časti Bratislava-Lamač: MZ mestskej časti BA-Lamač A. berie 

Uznesenie č. 87/2008/V k návrhu na pomenovanie premoste-

nia nad železničnou traťou Harmincova ul.: MZ mestskej čas-

ti BA-Lamač A. schvaľuje návrh na pomenovanie časti komuni-

kácie, ktorá tvorí premostením spojnicu medzi križovatkou Har-

mincova ul. a ul. Pod Zečákom a ktorej pokračovaním bude 

hlavná trasa komunikácie C1 v UŠ Nový Lamač názvom „MOST 

VALENTÍNA MATRKU“.

Uznesenie č. 88/2008/V k návrhu na zriadenie komisie na ochra-

nu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov v mest-

skej časti a vymedzenie jej úloh podľa ústavného zákona NR SR 

č.357/2004 Z.z. v platnom znení: MZ mestskej časti BA-Lamač ne-

prijalo a MZ mestskej časti Bratislava-Lamač A. schvaľuje zriadenie 

osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

funkcionárov v mestskej časti a vymedzenie jej úloh podľa ústav-

ného zákona NR SR č.357/2004 Z.z. v platnom znení .

Uznesenie č. 89/2008/V k návrhu na zriadenie komisie na prešet-

renie sťažnosti Ing. Teodora Hammela: MZ mestskej časti BA-La-

mač neprijalo.

Uznesenie č. 90/2008/V k návrhu na zriadenie komisie na prešet-

renie sťažnosti Ing. Teodora Hammela: MZ mestskej časti BA-La-

mač neprijalo.

Uznesenie č. 91/2008/V k návrhu na zriadenie komisie na prešet-

renie sťažnosti Ing. Teodora Hammela: MZ mestskej časti BA-La-

mač neprijalo.

Uznesenie č. 92/2008/V k návrhu na zriadenie komisie na prešet-

renie sťažnosti Ing. Teodora Hammela: MZ mestskej časti BA-La-

mač neprijalo.

Uznesenie č. 93/2008/V k návrhu na zriadenie komisie na prešet-

renie sťažnosti Ing. Teodora Hammela: MZ mestskej časti BA-La-

mač neprijalo. 

Uznesenie č. 94/2008/V k návrhu na zriadenie komisie na prešet-

renie sťažnosti Ing. Teodora Hammela: MZ mestskej časti BA-La-

mač neprijalo.

Uznesenie č. 95/2008/V k návrhu na zriadenie komisie na prešet-

renie sťažnosti Ing. Teodora Hammela: MZ mestskej časti BA-La-

mač neprijalo.

Uznesenie č. 96/2008/V k návrhu na zriadenie komisie na prešet-

renie sťažnosti Ing. Teodora Hammela: MZ mestskej časti BA-La-

mač neprijalo. 

Uznesenie č. 97/2008/V k návrhu na zriadenie komisie na prešet-

renie sťažnosti Ing. Teodora Hammela: MZ mestskej časti BA-La-

mač neprijalo.

Uznesenie č. 98/2008/V k návrhu na zriadenie komisie na prešet-

renie sťažnosti Ing. Teodora Hammela: MZ mestskej časti BA-La-

mač neprijalo.

Uznesenie č. 99/2008/V k informácii o vzdaní sa funkcie miest-

neho kontrolóra: MZ mestskej časti BA-Lamač A. berie na vedomie 

informáciu o vzdaní sa funkcie miestneho kontrolóra s pripomien-

kami, B. ukladá prednostovi MÚ zorganizovať výberové konanie na 

obsadenie tejto funkcie a C. schvaľuje výberovú komisiu vo výbe-

rovom konaní na túto funkciu v zložení: všetci poslanci miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač.

Uznesenie č. 100/2008/V k situačnej správe OO PZ SR – Dúbrav-

ka za obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 8. 2008: MZ mestskej časti BA-

Lamač A. berie na vedomie predloženú situačnú správu OO PZ SR 

– Dúbravka za obdobie od 1. 1. 2008 do 31. 8. 2008 s pripomienka-

mi a B. žiada vedenie OD TESCO – LAMAČ, aby pristúpilo k ochra-

ne svojich klientov a občanov pred páchaním trestnej činnosti na-

montovaním kamerového systému v podzemných garážach ob-

jektu OD TESCO - LAMAČ.

Uznesenie č. 101/2008/V k správe o plnení uznesení miestne-

ho zastupiteľstva MČ BA-Lamač splatných k 10. septembru 2008: 

MZ mestskej časti BA-Lamač A. berie na vedomie: priebežne plne-

né uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač čís-

la: 10/2007/V, 28/2008/V, 64/2008/V, 67/2008/V, 83/2008/V bez pri-

pomienok. 

Uznesenie č. 102/2008/V k návrhu VZN č. 4/2008 o podmienkach 

evidencie a držania psov na území MČ Bratislava-Lamač: MZ mest-

na vedomie priebežné hodnotenie plnenia úloh Akčného plánu 

za mesiac jún, júl a august 2008 bez pripomienok.

Uznesenie č. 116/2008/V k priebežnému hodnoteniu plánu 

mestskej časti na zavedenie eura: MZ mestskej časti BA-Lamač A. 

berie na vedomie priebežné hodnotenie plánu MČ Bratislava-La-

mač na zavedenie eura s pripomienkami, B. určuje miestneho kon-

trolóra ako osobu zodpovednú za výkon dohľadu a kontroly nad 

dodržiavaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri 

prechode na euro v MČ Bratislava-Lamač a C. ukladá C.1 miestne-

mu kontrolórovi úlohu vykonávať dohľad a kontrolu nad dodržia-

vaním pravidiel a povinností pri príprave na prechod a pri precho-

de na euro v MČ Bratislava-Lamač, C.2 prednostovi miestneho úra-

du zabezpečiť riadne vyškolenie určenej osoby na výkon dohľa-

du a kontroly.

Uznesenie č. 117/2008/V k návrh na zmenu uznesenia č. 

72/2008/V k návrhu projektu „Miniihrisko Lamač“: MZ mest-

skej časti BA-Lamač A. ruší uznesenie MZ MČ Bratislava Lamač č. 

72/2008/V zo dňa 26. 6. 2008 a B. schvaľuje B.1 zapojenie sa do ve-

rejnej výzvy splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport „Viacú-

čelové ihriská, B.2 prijatie záväzku MČ Bratislava-Lamač zabezpe-

čiť spolufinancovanie celkových výdavkov projektu „Miniihrisko 

Lamač“ vo výške 1/3 nákladov, čo predstavuje sumu do 500 000 

Sk (16 597 EUR).

Uznesenie č. 118/2008/V návrhu na zaujatie stanoviska k žiados-

tiam o poskytnutie dotácie podľa VZN č. 1/2005: MZ mestskej čas-

ti BA-Lamač neprijalo.

Uznesenie č. 119/2008/V k informatívnej správe z rokovania o be-

nefitoch so zástupcami spoločností WYNN s.r.o. a Pro V.I.P. s.r.o.: 

MZ mestskej časti BA-Lamač A. berie na vedomie informatívnu 

správu z rokovania o benefitoch so zástupcami spoločnosti WYNN 

s.r.o. a Pro V.I.P. s.r.o. s pripomienkami

Uznesenie č. 120/2008/V k informatívnej správe o organizácii ZŠ 

s MŠ v školskom roku 2008/2009: MZ mestskej časti BA-Lamač A. 

berie na vedomie informatívnu správu o organizácii ZŠ s MŠ v škol-

skom roku 2008/2009 s pripomienkami.

Uznesenie č. 121/2008/V k informatívnej správe o činnosti Rady 

školy: MZ mestskej časti BA-Lamač: A. berie na vedomie informa-

tívnu správu o činnosti Rady školy bez pripomienok a B. schvaľuje 

predložený návrh delegovaných zástupcov zriaďovateľa do Rady 

školy pri ZŠ s MŠ Malokarpatské nám. č. 1, Bratislava: Mária Pikulí-

ková, RNDr. Dušan Akantis a Mgr. Ing. Radoslav Olekšák za poslan-

cov a Bc. Michaela Mrázová za MÚ.

Uznesenie č. 122/2008/V k informatívnej správe o Hrubých ho-

doch v Lamači: MZ mestskej časti BA-Lamač A. berie na vedomie 

predloženú informatívnu správu o Hrubých hodoch v Lamači s pri-

pomienkami.

Uznesenie č. 123/2008/V k informatívnej správe o poskytovaní 

opatrovateľskej služby za II. štvrťrok 2008: MZ mestskej časti BA-

Lamač A. berie na vedomie A1 predloženú informatívnu správu 

o činnosti opatrovateľskej služby za II. štvrťrok 2008 bez pripomie-

nok a A2 predložené porovnanie poskytovania opatrovateľskej 

služby oproti roku 2007 bez pripomienok

Uznesenie č. 124/2008/V k správe o výsledkoch a podmien-

kach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2007/2008: MZ 

mestskej časti BA-Lamač A. schvaľuje správu o výsledkoch a pod-

mienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2007/2008 

bez pripomienok.

Uznesenie č. 125/2008/V k informatívnej správe o voľných vstupoch 

na kúpalisko Lamač v lete 2008: MZ mestskej časti BA-Lamač A. berie 

na vedomie predloženú informatívnu správu bez pripomienok.

Uznesenie č. 126/2008/V k informácii o rekonštrukcii objektu OÁ-

ZA: MZ mestskej časti BA-Lamač A. berie na vedomie predloženú 

informáciu s pripomienkami.

Uznesenie č. 127/2008/V k informácii o prešetrení Petície proti 

výstavbe zimného štadióna v areáli OA Liberta na Borínskej ul.: MZ 

mestskej časti BA-Lamač A. berie na vedomie predloženú informá-

ciu o prešetrení Petície proti výstavbe zimného štadióna v areáli 

OA Liberta na .Borínskej ul. 

Uznesenia zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač, dňa 18. 9. 2008
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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

0948 30 00 43, stuskova@zoznam.sk, kurzy@arscentrum.sk

www.arscentrum.sk

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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Jubilanti 
október 2008

93 rokov Irena Kleskeňová
91 rokov Margita Víteková
85 rokov  Rudolf Valent
  Ladislav Matej
  Vendelín Maršovský
  Andrej Marcinek
80 rokov  Narcis Královič
75 rokov  Miloš Kachnič

Údaje pochádzajú z Ohlasovne trvalého pobytu 

BA - Karlova Ves. Za prípadné uverejnenie neak-

tuálnych údajov sa vopred ospravedlňujeme.

V septembri sa 
v Lamači narodili:

15.9.2008  Oliver Karlík

Slovami ťažko vyjad-

riť žiaľ nad odcho-

dom človeka so vzácnymi 

vlastnosťami, ktorý sko-

ro celý svoj život prežil 

a pracoval tu, medzi na-

mi, a nad odchodom sta-

rostlivého manžela, otca 

a dedka.

Jozef Baláži sa narodil 25. februára 1928 v Mo-

čenku. Po skončení základnej školy sa vyučil za 

stolára a odišiel pracovať k pánovi Cirákovi do 

Lamača. Po čase sa zamestnal v Priemyslovom 

kombináte mesta Bratislavy a doplnil si vyššie 

vzdelanie. V rámci mestskej časti Lamač pôso-

bil ako poslanec a neskôr bol zvolený za pod-

predsedu Národného výboru Bratislava IV. 

Naša verejnosť poznala Jozefa Balážiho ako člo-

veka schopného priniesť akúkoľvek obeť v pro-

spech spoločnej veci a občanov Lamača. Počas 

jeho pôsobenia vo verejných funkciách sa v ob-

ci napríklad vybudoval vodovod, v určitých 

častiach Lamača kanalizácia a plyn sa zaviedol 

takmer v celom Lamači. Nedokončený objekt 

na Rajtákovej ulici sa zrekonštruoval na dom 

kultúry. Namiesto prašnej Cesty na Klanec sa 

vybudovala asfaltová cesta a rovnako i na Seg-

nároch. S otvorením sídliska sa zároveň uviedlo 

do prevádzky aj kino na Malokarpatskom ná-

mestí. A to je len malý podiel z aktivít, ktorými 

sa zaslúžil o zveľadenie mestskej časti Lamač 

a o plnohodnotný život jej občanov.

Každý človek, skôr či neskôr, odchádza. Jedine 

práca, dielo, ktoré vykonal, ukazuje, akým živo-

tom žil, komu jeho práca slúžila a bude slúžiť. 

Život človeka je zobrazený a pretrváva vo vý-

sledkoch jeho práce. 

Za všetku snahu a námahu z hĺbky srdca ďaku-

jeme!  

Filoména Tomášková

Renáta Baumannová 

s dcérou Peťkou (1,5 

roka):

Bolo by dobré, aby 

tu na jar vzniklo ne-

jaké nové detské ih-

risko namiesto Oázy, 

kam sme často s deť-

mi chodili. Myslím si 

tiež, že by sa tu zišlo 

aj nejaké malé klzisko a určite v Lamači chýba-

jú cyklotrasy pre rodičov s deťmi.

Lýdia Konôpková so

synom Jakubkom (1 

rok):

Určite by bolo vhod-

né vybudovať nejaké 

ihrisko, namiesto ob-

ľúbenej Oázy. Okrem 

toho si ešte myslím, 

že riečny piesok na 

lamačských ihriskách 

nie je veľmi vhodným riešením na hranie de-

tí, nedá sa s ním ani nič urobiť, budovať a pod. 

A tiež nie je pre deti najčistejší. A mohli by do-

budovať trochu areál na Zlatohorskej ulici.

Katarína Čurdová s

dcérou Nikolkou (1,5 

roka):

Chýba mi tu neja-

ké predškolské za-

riadenie pre mlad-

šie ako 3-ročné deti, 

niečo ako jasle, pre-

tože mnohé mamič-

ky sú dnes nútené ísť 

do práce aj skôr ako pred dovŕšením troch ro-

kov dieťatka. Tiež by som privítala nejaké väč-

šie nákupné centrum pre nás, matky na ma-

terskej v Lamači.

Katarína Strapcová 

so synom Samkom 

(1,5 roka):

Určite tu chýbajú 

cyklotrasy pre rodi-

ny s deťmi, dokon-

ca aj s prepojením 

na mesto, či na du-

najskú hrádzu. Veľ-

ký problém vidím so 

psíčkarmi a ich nezbieraním psích exkremen-

tov, nemôžeme potom nechať deti samy bez 

obáv behať po tráve na Malokarpatskom ná-

mestí. Tiež by mohlo byť viac ohradené ihris-

ko na tomto námestí. Ale oceňujem pravidel-

né kosenie trávy, opravené lavičky a fungova-

nie materského centra, ktoré nám – mamič-

kám – určite pomáha.

Zuzana Földesová

Motajová s dcérkou 

Laurou (2 roky):

Myslím si, že pre 

malé deti je tu to-

ho dosť. Ale ja vidím 

potrebu vybudovať 

nejaké ihrisko pre 

deti vo veku 7-15 ro-

kov, niečo, kde by si 

sami mohli vybrať prvky, ktoré by ich bavili či 

zaujímali. Na toto ihrisko by bol určite priestor 

niekde za školou, kde by aj tieto väčšie deti 

našli svoje uplatnenie a mohli tráviť svoj voľ-

ný čas. Neničili by tak na ihriskách pre malých 

hojdačky a pod.

Anketa medzi lamačskými mamičkami

1

Jozef Baláži odišiel, jeho dielo zostáva 
(25. 2. 1928 – † 20. 8. 2008)

Mamičiek – aktívnych členiek Materského centra Obláčik –  sme sa opýtali, čo im eš-

te v Lamači chýba pre ich ratolesti, kde by s nimi mohli a chceli tráviť svoje voľné 

chvíle.

Riadková inzercia

● Vykonávam maliarske a natieračské práce, 

sterky a fasády. 0905 257 454
● Firma kos plastové okná. 0905 541 782, 

rastislavkos@chello.sk 
● Václav Kotraba - oprava spotrebnej elektro-

niky, Heyrovského 14. 

Pondelok – štvrtok 18,00 - 21,00 hod.

Kontakt: 0905 343 083 
● Rezanie, brúsenie panelu, murárske práce, 

kosenie. 0908 459 155 
● Vodoinštalatérske práce, vŕtanie do pane-

lov a oprava poštových schránok. 

0908 178 851
● Kosenie a čistenie pozemkov 0903 369 234
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Vážení Lamačania!

Pozývame vás 

na koncert 

pri príležitosti

MESIACA ÚCTY 

K STARŠÍM

dňa 23. októbra 2008

o 16. 30 hodine

v kine Lamač

Kultúrna komisia pri MZ MČ BA-Lamač

Milí Lamačania!

Obraciame sa na vás s prosbou, ak vy alebo 

vaši známi vlastníte predmety pripomínajúce 

50. roky (kočíky, žehličky a pod.), budeme ra-

di, ak ich venujete na doplnenie zbierky Izby 

pána učiteľa v Základnej škole v Lamači na 

Malokarpatskom námestí. Ďakujeme!

Obláčik opäť 

v novom

Materské centrum Obláčik sa opäť presťaho-

valo do nových priestorov. Od októbra vás 

rado privíta na Zlatohorskej ulici č. 10, v are-

áli materskej škôlky. Zároveň vás pozýva 

na oficiálne otvorenie Obláčika v piatok, 

3. októbra 2008 o 10. hodine. 

Pravidelné aktivity:

Herňa

pondelok - piatok: 10,00 – 11,30 hod.

streda a štvrtok: 16,30 – 18,00 hod.

Cvičenie pre deti

pondelok a piatok: 9,00 – 10,00 hod.

Cvičenie pre deti na fitloptách

utorok: 9,00 – 11,00 hod.

Prvé hudobné krôčiky

pondelok: 16,30 – 18,30 hod.

Detské oslavy

piatok: 16,30 – 20,00 hod. 

Šantenie v telocvični ZŠ

utorok: 17,00 – 18,00 hod.

Program na október:

3. 10., 10.00 hod. – oficiálne otvorenie Mater-

ského centra Obláčik

9. 10., 10.00 hod. – kozmetická poradkyňa 

nás prevedie starostlivosťou o pleť 

17. 10., 16.30 hod. – prednáška o význame 

jódu v ľudskom tele

22. 10., 16.30 hod. – látkovky – prednáška 

o látkových plienkach

Zber elektroodpadu

Miestny úrad BRATISLAVA-LAMAČ organizu-

je separovaný zber elektronického odpa-

du v utorok, 21. 10. 2008, v čase od 7. do 

9. hod., keď si pred domy môžete vyniesť sta-

ré, nepotrebné elektrické a elektronické za-

riadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, po-

čítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladnič-

ky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice 

a pod. Od 9. hod. budú pracovníci zabezpe-

čujúci zber uvedené odpady zberať. Žiadame 

vás o dodržanie času na vyloženie, pretože 

po každej ulici budú prechádzať len raz.

Harmonogram pristavenia 

veľkokapacitných kontajnerov 

30. 10. Heyrovského 10

30. 10. Heyrovského 13 (parkovisko)

31. 10. Podháj 51

31. 10. ZŠ Malokarpatské námestie

   6. 11. Bariny (Penzión)

   6. 11. Bakošova 2

   7. 11. Bakošova 18

   7. 11. Bakošova 46

   7. 11. Segnáre (otočka MHD)

   7. 11. Segnáre - Rácova (križovatka)

   7. 11. Pod Zečákom 51 (odbočka na Zečák)

   7. 11. Pod Zečákom 87 (križovatka slepá ul.)

13. 11. Cesta na Klanec 64

13. 11. Vrančovičova (požiarna zbrojnica)

14. 11. Zhorínska - Cesta na Klanec (oproti 

detskému ihrisku)

14. 11. Zhorínska - Cesta na Klanec (križovatka)

14. 11. Zlatohorská (stred)

14. 11. Lediny - Borinská (križovatka)

14. 11. Rajtákova (pri Rozálskej kaplnke)

14. 11. Povoznícka - Kunerádska (križovatka)

Program Jednoty dôchodcov 

na október

2. 10., 14,00 hod.: Posedenie spojené 

s prednáškou doc. Jarmily Motajovaj o dô-

ležitosti pohybu a názorným predvedením 

cvičení 5 Tibeťanov

–  návšteva SND

–  návšteva Slovenskej národnej galérie k 

60. výročiu vzniku

–  priebežne návšteva kina Lamač a Soľnej 

jaskyne

MO Jednoty dôchodcov Slovenska Lamač vás 

pozýva do svojich radov, prihlásiť sa môže-

te každý prvý štvrtok v mesiaci na stretnutiach 

JDS v jej nových priestoroch na Zlatohorskej uli-

ci (bývalá budova MŠ). Ročné členské je 60 Sk.

Program kina na október
  

  4. 10. WALL-E, animovaný film pre malých 

i veľkých, so slovenským dabingom, 

15,30 hod.

  4. 10. Bobule, nový český film nielen o víne, 

18.00 hod.

  5. 10. WALL- E, 15.30 hod.

  5. 10. Bobule, 18.00 hod.

11. 10. František je děvkař, česká komédia 

o zamotaných manželských vzťahoch, 

18.00 hod.

12. 10. SISSI a YETI, animovaná komédia pre 

malých i veľkých, dabing, 15.30 hod.

12. 10. Tobruk, český film nielen o hrdin-

stvách počas 2. svetovej vojny pri ob-

rane Tobruku, 18.00 hod.

15. 10. Posledná maringotka, slovenský film 

o autentických komediantoch, ktorí sa 

nevzdali svojich hodnôt, 18.00 hod.

18. 10. Persepolis, animovaný film o islam-

skej revolúcii očami dospievajúcej 

10-ročnej dievčiny, 18.00 hod.

19. 10. WINX Club, animovaný príbeh, hlav-

ne pre slečny, 15.30 hod.

19. 10. Temný rytier, úspešné pokračovanie 

batmanovsej ságy, 18.00 hod.

20. 10. INTERVIEW, Film Steva Buscemiho 

o pravde, médiách a celebritách, 18.00 

hod.

25. 10. Muzika, slovenský film nielen o hud-

be, 18.00. hod.

26. 10. Mravčia polepšovňa, animovaný film 

pre malých i veľkých, 15.30 hod.

26. 10. Paríž, milujem Ťa!, poviedkový film, 

v ktorom sa stretli vynikajúci režiséri 

a svetoví herci, 18.00 hod.

29. 10. Venkovský učitel, nový film Bohdana 

Slámu s vynikajúcim hereckým obsa-

dením, 15.30 hod.

Knižnica pozýva

Miestna knižnica MČ Bratislava-Lamač ozna-

muje, že do jej zbierky pribudlo veľa nových 

kníh pre deti a mládež – rozprávkové, náučné, 

ale aj sci-fi príbehy. Príďte sa pozrieť a niečo si 

sami vybrať na čítanie! 

(sídli v budove Základnej školy) 

Malokarpatské námestie 1

tel: 02/64 789 737

Zodpovedná pracovníčka: Milada Janžová

Výpožičné hodiny

Pondelok  13:00 - 19:00

Utorok  13:00 - 16:00

Streda 13:00 - 19:00

Štvrtok  13:00 - 16:00

Piatok  zatvorené

Dňa 31. 10. oslávi 18. narodeniny Juraj Vachálek z Lamača. 
K týmto krásnym narodeninám Ti prajeme:

Ako to zvykom býva, aby sa Ti splnilo, čo Tvoje srdce skrýva!

Všetko najlepšie Ti praje Tvoja rodina a k blahoželaniu sa pripája aj tréner, 

Tvoji kamaráti a spoluhráči. 


