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Lamačan 1
Hovoríme s  MVDr. Pav-

lom Čechom, poslan- 
com MZ Bratislava-Lamač.
Dovoľte mi, prosím, zaželať 
všetkým Lamačanom na za-
čiatku roku 2009 hlavne veľa 
zdravia, šťastia, osobnej a pra-
covnej pohody a najmä veľa 
radosti z našich detí, pre ktoré súčasné MZ schvá-
lilo veľa projektov na šport a zábavu vo voľnom 
čase.
Vašou srdcovou záležitostou je odstránenie 
antén mobilného operátora na bytovom 
dome Heyrovského 8. Podarilo sa vám v tej-
to otázke v roku 2008 nejaké riešenie?
Mojou agendou spolu s poslancom Ing. Danielom 
Valentovičom je niekoľkoročné úsilie o odstráne-
nie mobilných telefónnych staníc zo striech na-
šich bytových domov s cieľom minimalizovať žia-
renie a ochraňovať náš imunitný systém pred po-
škodzovaním buniek DNA. Výsledky sa rodia veľ-
mi pomaly a ťažko z dôvodu neústupčivosti – až 
by som povedal arogantnosti  a netolelerancie 
jedného z operátorov voči petíciám našich obča-
nov. Spoločnosť Orange nechce rešpektovať pe-
tície občanov za odstránenie mobilnej telefónnej 
stanice, umiestnenej na streche Heyrovského 8, 
hoci náklady na jej umiestnenie sa jej za tie ro-
ky už niekoľkonásobne vrátili. Opakovane som 
osobne pozýval zástupcov bytového domu, ako 
aj spol. Orange na zasadnutia MZ a ani po zloži-
tých a konfrontačných rokovaniach sa nám spo-
lu so všetkými poslancami nepodarilo presvedčiť 
Orange o škodlivosti neionizujúceho žiarenia na 
ľudskú a zvieraciu bunku v našich organizmoch.
Dosiahli ste však aj úspech...
Ústretovosť a ochota ďalších dvoch mobilných 
operátorov vyústila do stavu, že  v Lamači po-
čas tohto funkčného obdobia MZ už ďalej nie je 
možné umiestňovať  mobilné antény na strechy 
našich domov. Toto považujem zatiaľ za veľký 
úspech MÚ a poslancov MČ BA-Lamač.
Čo by ste poradili ľuďom, ktorí nosia „stroj-
čeky“?
Sme zatiaľ „JEDINOU“ MČ na Slovensku, kde pla-
tí takéto ustanovenie. Ako príklad uvediem spol. 
O 2, ktorá z tohto dôvodu umiestnila svoj vysie-
lač mimo intravilánu obce – teda najďalej od ob-
čanov, ako to kataster Lamača umožňuje. Ide 
nám hlavne o občanov, ktorí majú v tele srdcové 
implantáty, kardiostimulátory, srdcové strojče-
ky, aby sa u mňa prihlásili a bude im poskytnuté 
poradenstvo a množstvo odbornej zahraničnej 
literatúry, ktorá varuje pred prílišným používa-
ním mobilných telefónov. Posledná švédska štú-
dia napr. priamo neodporúča telefonovať prilo-
žením telefónu k uchu, ale radšej volať cez diaľ-
kový odposluch.              kl

V posledný deň vlaňajška sa Lamačania 
opäť zišli na Malokarpatskom námes-

tí, aby sa v  kruhu svojich blízkych či zná-
mych rozlúčili s odchádzajúcim rokom. 

Každý účastník si mohol pochutnať zadarmo na 
silvestrovskej kapustnici a  zahriať sa vareným 
vínkom, ktoré sa podávali v  priestoroch kina 
Lamač. Aj keď počasie bolo v posledný deň ro-
ka mrazivé a dosť pod nulou, vonku bolo veľmi 
príjemne, nefúkalo. Niektorí si zaspievali, iní za-
tancovali, každý sa tešil z posledných minút ro-
ka 2008 a očakával príchod toho nového – pre 
nás už eurového. Do rytmu zahrala skupina EN 
AVANT, ktorá prítomných zabávala až do druhej 
hodiny rannej. S blížiacou sa polnocou stúpal aj 
počet ľudí na námestí, zišlo sa ich tam napokon 
okolo 200, niektorí sa bavili aj v priľahlých rešta-
uračných zariadeniach a prvý január vítali tam. 
Lamačanov pozdravila aj starostka našej mest-
skej časti Oľga Keltošová, ktorá všetkým zapria-
la ešte úspešnejší a krajší rok 2009. Vítanie no-
vého roka pokračovalo krásnou svetelnou oh-
ňostrojovou šou, ktorej však konkurovali aj ľu-
dia so svojimi vlastnými svetlicami či delobuch-
mi. Prítomných Lamačanov pozdravili aj ďalší 

poslanci miestneho zastupiteľstva a  pracovní-
ci miestneho úradu, ktorí oslavujúcim ponúka-
li silvestrovské šampanské. O tom, že ľudia radi 
oslavujú príchod nového roka na námestí, sved-
čí aj mnoho rodín s malými deťmi, ktoré s rozžia-
renými očkami sledovali ohňostroj na námestí. 
Prekvapením tohtoročného Silvestra bola tom-
bola s tridsiatimi dvoma cenami, ktorej polovič-
ku poskytla spoločnosť Star Production a kona-
teľka spoločnosti Mária Reháková osobne odo-
vzdala výhercom prvé dve ceny.   
                          kl 
         foto: Igor Pašo

Rozhovor s poslancom
Antény nás stále ešte ožarujú

Vážení Lamačania!

Som rada, že sa vám opäť po roku môžem prihovoriť zo stránok nášho Lamačana 
a zaželať vám do roku 2009 veľa zdravia, šťastia, pracovných úspechov, ako aj rados-
ti z toho, že bývate práve v našej mestskej časti Lamač. O to, aby ste tu boli spokojní, 
sa budeme snažiť hlavne my – volení zástupcovia, poslanci miestneho zastupiteľstva, 
ako aj kolektív pracovníkov miestneho úradu počas celého nadchádzajúceho roku. 
Verím, že úlohy, ktoré sme splnili v tom uplynulom, vám priniesli iba veľa radosti, spo-
kojnosti pri vašom pobyte alebo práci v Lamači. Z tých najvýznamnejších spomeniem – nové útul-
né priestory pre malých škôlkarov na Malokarpatskom námestí, rekonštrukciu detských ihrísk, rekon-
štrukciu zdravotného strediska, rekonštrukciu trhoviska na Malokarpatskom námestí, ako aj priľah-
lých chodníkov. Som rada, že sa nám konečne v spolupráci s Magistrátom hl. mesta Bratislavy poda-
rilo otvoriť po siedmich rokoch aj naše lamačské kúpalisko. Sú to len základné veci, ktoré sa podari-
lo v roku 2008 zrealizovať, ostatné budú, prirodzene, pokračovať podľa akčného plánu na roky 2008 
až 2010. Samozrejme, treba spomenúť i množstvo akcií, ktoré zorganizovali kultúrna i sociálna komi-
sia pri MZ BA-Lamač (Malé i Hrubé hody, zájazdy pre dôchodcov, posedenia s jubilantmi, osamelými, 
darovanie krvi, pre deti divadelné predstavenia, MDD, či Mikuláš). Určite som nespomenula všetky 
akcie, verím však, že vám rovnakú radosť budú robiť aj v roku 2009! O všetkom pripravovanom, ako 
aj zrealizovanom vás budeme včas informovať na stránkach časopisu Lamačan.
        Oľga Keltošová,
        starostka

Silvester 2008 v znamení prichádzajúceho eura
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Prečítali sme za vás
Do Lamača sa bude dať  
jazdiť aj cez most

Nový most nad železničnou traťou Bra-
tislava – Kúty smerom na Rázsochy, 

ktorý spojí dúbravské Záluhy s  Lamačom 
otvorili 18. decembra 2008. Výstavbu ko-
munikácie s  mostom zabezpečoval gene-
rálny investor Bratislavy.

Na dostavbu mosta sa čakalo približne tri roky 
a súvisí s výstavbou diaľničného úseku D2 La-
mačská cesta – Staré grunty, ktorý stavala Ná-
rodná diaľničná spoločnosť. V rámci nej došlo 
aj k predĺženiu Harmincovej ulice ponad diaľ-
nicu a železničnú trať.
Nový most je súčasťou prepojenia komuniká-
cie Harmincova ulica – Rázsochy, ktorej začia-
tok je práve na moste a koniec v napojení na 
miestnu komunikáciu v lokalite pod Zečákom. 
Nová cesta je dlhá 131 metrov. Jej súčasťou 
bolo aj vybudovanie verejného osvetlenia, 
kanalizácie, prekládok slaboprúdových vede-
ní, plynu, vodovodu a vybudovanie oplotení 
existujúcich záhrad.
Generálny investor Bratislavy začal s  výstav-
bou vlani 20. augusta a práce dokončil 8. de-
cembra 2008. Stavebné práce zabezpečovala 
firma Trnavská stavebná spoločnosť, a. s. Trna-
va s nákladmi 19 miliónov korún.
„Najväčším problémom stavby bolo zabezpe-
čiť majetkovo-právne usporiadanie pozem-
kov pod komunikáciou, ktoré z  dôvodu vy-
vlastňovacích konaní a  odvolaní vlastníkov 
pozemkov trvalo tri roky,“ uviedol generálny 
investor Bratislavy v  informácii pre Bratislav-
ské noviny.
Časť novej komunikácie na križovatke Har-
mincova – Rázsochy, stále nie je oficiálne odo-
vzdaná.

Bratislavské noviny,  
43/2008, str. 19

Zápis do školy
 
Základná škola s materskou školou, 
Malokarpatské námestie 1, 
841 03 Bratislava

V  minulom školskom roku základná ško-
la oslávila 30 rokov svojej existencie. Za to-
to obdobie prešla mnohými zmenami. Dnes 
je to moderná škola so špeciálnymi učebňa-
mi: jazykové laboratórium, IKaCečko – infor-
mačno-komunikačné centrum, multifunkč-
ná učebňa, učebňa informatiky, fyzikálno-
chemická učebňa, žiacka kuchynka, dve telo-
cvične, posilňovňa, čitáreň, Izba pána učite-
ľa. Tieto priestory pôsobia podnetne pre žia-
kov a učiteľom pomáhajú v motivácii. Školský 
vzdelávací program je zameraný na anglický 
jazyk a informatiku. Snahou pedagógov ško-
ly je utvoriť pre žiakov priaznivé podmienky 
na učenie, tvorivú atmosféru a  možnosť zís-
kať každému dieťaťu úspech. V  popoludňaj-
ších hodinách do 17.30 hod. funguje Školský 
klub detí a mnoho krúžkov: spoločenské tan-
ce – Eleganza, basketbalový – Slovan, moder-
ná gymnastika, bedmintonový –TJ Spoje, che-
mický krúžok, nemecký a anglický jazyk, po-
hybové hry, florbal, softbal a pod. Organizu-
jeme školy v prírode, študijno-poznávacie po-
byty v  Anglicku, lyžiarske a  plavecké kurzy, 
tvorivé dielne, vystúpenia detí, karneval, bur-
zy, športové dni a  pod. Každý rok sa zapája-
me do projektov. V tomto školskom roku sa 
nám podarilo vybudovať ekotriedu – vo von-
kajšom priestore medzi budovami školy sme 
vybudovali pre žiakov kúsok prírody. Podari-
lo nám zariadiť novú kuchynku a čitáreň. Deti 
sa zúčastňujú na medzinárodných projektoch 
ako je e-Twinning, Comenius, CO olympiá- 
da v  Rakúsku. Spolupracujeme s  UNICEFom, 
Červeným krížom, Mestskou políciou a  pod. 
Učíme deti separovanému zberu celoročným 
zberom papiera a použitých batérií, rôznymi 
súťažami v zbere plastových fliaš a tetrapako-
vých obalov. V škole našla svoje sídlo aj ZUŠ 
– odbor tanečný, výtvarný a  literárno-dra-
matický a  Goju Karate Klub. Priamo v  budo-
ve sídli Miestna knižnica, ktorá rozširuje mož-
nosti detí na účelné trávenie voľného času.  

Pozývame vás na deň otvorených dve-
rí dňa 4. februára 2009. Môžete navští-
viť akúkoľvek vyučovaciu hodinu, uvidieť 
priestory školy a  nadýchať sa atmosféry. 
Ak máte doma budúceho prváčika, určite 
sa príďte pozrieť! Zápis do prvého roční-
ka sa uskutoční 6. februára od 14.00 hod. 
do 18.00 hod. a 7. februára od 8.00 hod. do 
12.00 hod. Už teraz sa na vás tešíme!

Mgr. Alena Petáková, 
riaditeľka školy

Rozpočet zatiaľ bez bodky

Najočakávanejšou témou decembro-
vého zasadnutia Miestneho zastu-

piteľstva BA-Lamač bol  rozpočet na rok 
2009. 
Keďže sa však čakalo na výsledok rokovania 
mestského zastupiteľstva, tento bod progra-
mu bol presunutý až na 18. decembra, ani 
tam sa však rozpočet nepredložil (viac si 
o tejto téme môžete prečítať v článku Rado-
slava Olekšáka). V decembri však poslanci ro-
kovali aj o ďalších zaujímavých témach – jed-
notlivé oddelenia miestneho úradu predlo-
žili svoje správy o plnení akčného programu, 
o prijímaní na výchovu a vzdelávanie v ško-
lách a o určení školského obvodu pre základ-
nú školu s  materskou školou v  zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-La-
mač. Zaoberali sa i zmenami v miestnych da-
niach, postupmi pri zavedení eura v  našej 
mestskej časti,  zoznamom pamätihodnos-
tí v našej mestskej časti BA-Lamač, odmena-
mi pre starostku, ako aj volených zástupcov 
MČ BA-Lamač a  zriadením komisie na vy-
bavenie Petície proti uzatvoreniu nájomnej 
zmluvy so spoločnosťou Wynn, s. r. o, ktorej 
predstavitelia sa na rokovaní MZ aj zúčastnili 
a svoje pripomienky verejne prečítali. Viac sa  
dozviete na 5. a 6. strane, kde uverejňujeme 
celé znenia uznesení prijaté na decembro-
vých zasadnutiach zastupiteľstva 11. a 18. 12. 
2008.                                  kl
 

Kto obral Lamač takmer  
o 100 tisíc EUR?

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Bratislave 15. 12. 2008 bolo odhlaso-

vané prerozdelenie podielových daní me-
dzi jednotlivé mestské časti. Prvý raz v his-
tórii si 4 veľké mestské časti zvýšili svo-
je príjmy na úkor malých mestských častí, 
vrátane Lamača. 
Namiesto navrhovaných 2 % tak pripadol po-
diel pre Lamač iba 1,43 %. Preto sme v rozpoč-
tovom provizóriu a riadny rozpočet budeme 
schvaľovať na rokovaní MZ až 5. februára 2009. 
Pozorne si treba preštudovať mená tých, kto-
rí túto nehoráznosť podporili, keďže je možné 
predpokladať, že niektorí sa budú uchádzať aj 
o priazeň Lamačanov vo voľbách do bratislav-
ského VÚC v novembri 2009.

Za návrh dodatku Štatútu hl. mesta Bratislavy 
hlasovali títo poslanci:
Ballek,  Blažej, Brezák,  Cílek, Capček, Cecho, 
Dobrotková, Doktorovová, Duni,  Fabor, Gandl, 
Hargaš, Jandošová, Juriga, Korček, Králik, Kríž,  
Kyselicová, Machaiová, Meheš, Merva, Nevic-
ký, Petrek, Raninec, Sinály, Záprožanová (Ob-
čiansky klub),  Apalovičová, Augustín, Barano-
vá, Baxa, Berta, Dyttertová, Fiala, Kinerlingo-
vá, Kosnáč, Kotuľa, Lehoczká, Lenč, Závodský 
(KDH), Boháč, Dej, Drozd (SMER-DS), Dubček, 
Ftáčnik, Házy, Holčík, Lacková (Bez PP), Farka-
šová (SF), Hruška (SZ), Ferančíková (SNS).

R. Olekšák
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Na úvod citujme z knihy historika prof. 
Alexandra Húščavu Dejiny Lamača, 

 kde na 140. strane píše:  M a  s  n o  v  i  č 
(Masnowycz, Masnowitch, Maslowvicz, 
Masnovit) – Rodina Masnovičovcov je 
jedna z  najstarších rodín Lamača, ktorá 
sa však nikdy nevysťahovala z našej dedi-
ny. Zakladateľ je Marek Masnovič, dolo-
žený už v roku 1556 v súpise lamačských 
poddaných z toho roku. 

O Lamači sa vie od 13. storočia. Vtedy však 
bol ešte známy ako Blumenau, obec oko-
lo kóty Pustého kostelíka. Štvrtinu vtedaj-
šej obce vlastnila Bratislava, ktorá popri 
rôznych ťahaniciach s okolitými panstvami 
o vymedzenie katastra skúpila všetko, čo sa 
definitívne dostalo do vymedzenej pôdy 
medzi Vydricou, Záhorím a  Devínom. Kráľ 
Žigmund vydal rozkaz, aby naša obec od 
15. apríla 1437 celá s konečnou platnosťou 
patrila Bratislave, a tak to zostalo dodnes.
Zo spomínaného súpisu vyplýva, že podda-
ní sa nemohli voľne pohybovať. Zaväzova-
li sa vrchnosti niekoľko rokov zotrvať v služ-
be, v  jednom dome a obrábať k nemu pri-
slúchajúcu pôdu. V takom dome bývali via-
ceré rodiny. Na jeden z  domov neďaleko 
kostola uzavreli zmluvy chorvátski kolonisti 
a medzi nimi bol aj 9. marca 1560 Juraj Mas-
novič. Na Slovensko sa Chorváti dostali, keď 
utekali pred tureckými nájazdmi. Zaujíma-
vé je, že k poddanstvu sa zaväzovali na ne-
jaký čas, potom mohli zmluvu predĺžiť, ale 
odísť inam. Medzitým sa naša obec rozras-
tala, dostala nové meno, to vraj podľa to-
ho, že úrodné pôdy už boli v držbe, a tak čo 
mladší museli postupovať vyššie až k  ska-
lám, kde zakladali lomy a  odtiaľ názov La-
mač. 
Samozrejme, že rozrastajúca sa obec potre-
bovala richtára. Zaujímavé je, že lamačskí 
richtári skladali prísahu mestskej rade v slo-
venskom jazyku. Marko Masnovič bol z ro-
diny prvý richtár v rokoch 1576 až 1577, ďal-
ší bol Matúš Masnovič, uvádzaný aj ako Mé-
száros (čo by mohlo nasvedčovať, že v rodi-
ne bolo tradičné povolanie – mäsiar. V roku 
1755 sa stal richtárom Pavol Masnovič, v ro-
ku 1855 Jakub Masnovič, v  roku 1867 ďalší 
Jakub Masnovič. V rokoch minulého storo-
čia 1939 až 1944 bol richtár vo funkcii vlád-
neho komisára Konrád Masnovič. Ako zaují-
mavosť o Masnovičovcoch môžeme uviesť, 
že kráľ Ferdinand kázal 22. mája 1634 uväz-
niť niekoľko Lamačanov, ktorí sa dali naver-
bovať za pešiakov, vzali peniaze a ufujazdili. 
Bol medzi nimi aj Jakub Masnovič, vtedy pí-
saný Masnobey. Hoci bol Lamač ďaleko od 
srdca Slovenského národného povstania, 
nechýbali partizáni Lamačania, medzi nimi 
František Masnovič.
Dostali sme sa v histórii rodu Masnovičov-
cov do súčasnosti. Vďaka ochote a porozu-
meniu Petra Lenca, podpredsedu Miestne-

ho úradu v Karlovej Vsi a jeho spolupracov-
níkov, vyšli nám v ústrety a informovali nás, 
že v Lamači žije 22 Masnovičovcov. Pomoc 
sme hľadali i na  Pošte u  jej vedúcej Márie 
Molnárovej, ktorá po porade s doručovateľ-
kami nám pomohla pri hľadaní členov rodi-
ny ďalej. Užitočný bol aj telefónny zoznam. 
Podarilo sa nám niekoľko zaujímavých roz-
hovorov s manželkami Masnovičovcov či 
s  nevydatými dcérami tejto rodiny, a  te-
da nositeľkami mena. Od vdovy Františka 
Masnoviča sme sa dozvedeli len toľko, že sa 
sem privydala z  Priedvidze a  manžel o  ro-
dine nehovoril. Niekoľko dní pred Vianoca-
mi sme zastihli Margitu, vydatú Masnovičo-
vú, v  hlbokom žiali, pretože na druhý deň 
sa konal pohreb manžela Ľudovíta. Pove-
dala nám: „Na Vianoce by sme boli oslávili 54 
rokov spoločného života. Jediní zo súčasnej 
rodiny máme syna Ivana. Jeho jediná dcéra 
nám dala vnučku. Podľa toho možno usudzo-
vať, že môj syn sa stal hlavou rodiny Masnovi-
čovcov. Moji svokrovci boli Ľudovít a Margita. 
Mali päť detí Ľudovíta (môjho manžela), Joze-
fa, Margitu, Máriu a Annu. Svokor mal prezýv-
ku Macek a pre jeho neústupčivosť sa hovori-
lo, že by aj oheň na Dunaji zapálil.“
Popravde žije ešte jeden Masnovič v Lama-
či, ale to je už starý pán, ktorého poznačil 
vek a presťahoval sa k svojej sestre, ktorá sa 
oňho stará.
O  rodine nám porozprávala aj teta Iva-
na, sestra jeho práve zosnulého otca An-
na Schmidtová, rodená Masnovičová: „Môj 
prastarý otec bol František Masnovič. Hovo-
rí sa, že to bol veľmi tvrdý človek. Veľmi sko-
ro ovdovel a jeho drobné deti museli zastať na 
poli a okolo domu ako dospelí. Asi musel byť 
až veľmi náročný na robotu a získavanie pe-
ňazí, keď to zostalo v spomienkach. Aj o sta-

rom otcovi Ľudovítovi sa hovorilo ako o  ne-
kompromisnom človeku, ktorý nehľadel na 
nič, len na robotu. Taký bol prísny, že brat Jo-
zef ušiel z domu. Neskôr sa do Lamača vrátil 
a  z  jeho manželstva vznikli len praslice, syn 
zomrel. V  rodine vládlo heslo – svoje si ne-
dám, na cudzie nesiahnem a – spravodlivosť 
nadovšetko. 
Veselé zážitky, no, nebolo ich veľa. Raz nám 
na Vianoce spadol stromček – zapichli ho do 
repy, tá vyschla a bolo.“
Hovorila aj o sestre Margite ako o veľmi bys-
trej a  inteligentnej a odporučila nás na jej 
dcéru Helenu Pavúkovú. O už spomínanom 
Františkovi Masnovičovi povedala: „Bol na 
peniaze a  nedal deti študovať, hoci učitelia 
mu to neraz odporúčali. Teta Mária rozdala 
svoj majetok cudzím, hoci bolo prečo sa rodi-
ne odmeniť.“ Od Heleny Pavúkovej sa nám 
dostala historická fotografia celej rodiny.
Medzi starými Lamačanmi sa hovorí, že 
mužských potomkov stíhali zlé choroby, 
a  preto zostali alebo bez detí, či mali len 
dcéry. A  vraj láska k  peniazom bola taká 
veľká, že nedovolili dcéram povydávať sa, 
ak si nenašli seberovného. Nuž, vysvetľo-
valo by to, prečo je v Lamači toľko slobod-
ných a vdôv Masnovičiek. Bude škoda, ak 
vyhynie po meči tento najstarší lamačský 
rod. Možno by bola záchrana, keby si vnuč-
ka hlavy rodiny našla ženícha, ktorý by pri-
jal rodinné meno. Robili tak šľachtické rodi-
ny i kráľovské rody a ako nám mestská mat-
rika potvrdila, deje sa tak aj teraz.
Nebolo by od veci, keby sa rodina dala do-
kopy, pozbierala a utriedila rodinné doku-
menty. Veď päťsto rokov rodiny niečo zna-
mená!

Anica Seewaldová
Snímka: archív H. Pavúkovej

Masnovičovci sú najstaršia, v Lamači nepretržite žijúca rodina 
V obci sa usadili pred takmer 500 rokmi
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Stretnutie osamelých

Opäť sa v  Základnej škole na Malo-
karpatskom námestí  uskutočnilo 

12. decembra stretnutie, ktoré už tradič-
ne v  predvianočnom období pripravuje 
Miestny úrad Lamač pre občanov, ktorí sa 
cítia osamelí. 

Počas príprav nás desila myšlienka, ako sa 
všetci do priestorov, ktoré nám školská jedá-
leň poskytuje, pomestia. Podarilo sa, všetci 
si našli svoje miestečko pri vyzdobených sto-
loch, ktoré sa prehýbali pod dobrotami. Hos-
ťom sa prihovorila starostka našej mestskej 
časti Mgr. Oľga Keltošová a prítomných svo-
jou účasťou a  duchovným slovom potešil aj 
pán dekan Branislav Čaniga. Dobré jedlo, kto-
ré pripravili panie kuchárky, chutilo, o  čom 
svedčili  prázdne taniere. Dobrú náladu, kto-
rá v miestnosti panovala, spríjemnili naši naj-
menší z detského folklórneho súboru Rozálka, 
s programom pripomínajúcim tradičné Viano-
ce v starom Lamači. Nie všetci starí a osamelí 
Lamačania sa však na tejto akcii mohli zúčast-
niť. Ani na tých sa nezabudlo. Tak ako v pred-
chádzajúcich rokoch opäť sú pre nich pripra-
vené darčeky, ktoré dostanú priamo domov. 
Prívetivé slová pri otvorení, ako i na záver ak-
cie, ktorými sa prihovorila predsedníčka so- 
ciálnej komisie Mária Pikulíková, všetkých po-
tešili. Najkrajšou odmenou pre realizátorov 
tejto akcie sú vždy spokojní hostia.   
                       bv 

Výstava betlehemov

Vo vestibule základnej školy sa uskutoč-
nila v  decembri výstava betlehemov, 

na ktorej 29 žiakov prezentovalo svoje bet-
lehemy, ručne vytvorené vianočné svietni-
ky a obrázky s vianočným motívom. 

Sme radi, že sme výstavu uskutočnili v  čase 
večere pre osamelých dôchodcov, čím sme 
prispeli k  spríjemneniu a  navodeniu vianoč-
nej nálady (tak sa o výstave vyjadrovali aj sa-
motní dôchodcovia). Práce boli ocenené pou-
kážkami na nákup v TESCU. 

mi 

 

Opäť darovali krv

V posledný predvianočný týždeň, v stre-
du, 17. decembra, zorganizovala po 

druhý raz v roku 2008 Komisia pre veci so-
ciálne, zdravotné a bytové MZ BA-Lamač 
dobrovoľný odber krvi v priestoroch miest-
neho úradu. 

Spoluorganizovala to aj s Mestskou časťou BA-
Dúbravka, za ktorú prišli hasiči a  sprevádza-
la ich vicestarostka Dúbravky Matilda Križa-
nová, ako aj v spolupráci s Červeným krížom. 
Je dobré, že sa z  tohto vážneho podujatia už 
u  nás v  Lamači stáva tradícia. Starostka našej 
mestskej časti Oľga Keltošová všetkých prí-
tomných pozdravila a  spolu s  predsedníčkou 
komisie Máriou Pikulíkovou všetkým darcom 
odovzdali pamätné diplomy. Medzi 21 účast-
níkmi tejto záslužnej akcie, bol aj mnohoná-
sobný darca krvi Tomáš Pikulík,  ktorý daroval 
krv už vyše 200-krát, ale potešujúcim faktom 
je i to, že už evidujeme aj 6 nových prvodarcov 
krvi. Všetkým za to patrí veľká vďaka. Najbliž-
šiu akciu darcovstva pripravuje sociálna komi-
sia pri MZ našej mestskej časti na jar roku 2009, 
o  čom vás budeme informovať prostredníc-
tvom mesačníka Lamačan ako i formou infor-
mačných letákov. Veríme, že sa medzi občanmi 
Lamača nájdu aj ďalší, ktorí podporia náš hu-
mánny zámer.

kl

Dobrý mäsiar, nový mäsiar 

Po niekoľkých rokoch opäť otvori-
li v  Lamači mäsiarstvo. Potešilo to 

hlavne tých, ktorí boli zvyknutí najprv 
ešte na mäsiara na Malokarpatskom ná-
mestí. 
Neskôr na mäsiarstvo v priestoroch predajne 
Agro BIO Hubice, ktoré sa potom zmenilo na 
potraviny.  Následne bolo niekoľko rokov za-
tvorené. A tak zostal v Lamači zatiaľ iba Čviro 
– predajňa s hydinou a hydinovými výrobka-
mi, ku ktorému teraz pribudol od 12. decem-
bra aj Dobrý mäsiar – vzadu vedľa parkovis-
ka. V deň otvorenia ponúkal návštevníkom aj 
chutnú klobásku, salámu alebo pohár piva, 
mamičky určite pri nakupovaní poteší aj malý 
detský kútik, kde si môžu deti posedieť, kým 
ony budú vyberať svoj nákup.

kl

Jabĺčka od S. Gašparovičovej

Tesne pred vianočnými sviatkami bola 
v  D-PD mimoriadne vzácna návšteva. 

Priniesla so sebou darček – 150 kg jabĺčok 
pre našich obyvateľov. 

Manželka prezidenta Silvia Gašparovičová po-
znamenala, že v  tomto sociálnom zariadení  
je po prvý raz a je veľmi príjemne prekvapená 
tým, ako je D-PD pekne a dobre vybavené a 
o ľudí v ňom vynikajúco postarané. Navštívila 
prevádzku i byty obyvateľov. Všetci mali z mi-
lej návštevy veľkú radosť.           

JCh

Vianočné športové hry

Pred Vianocami sme opäť športovali. 
V  telocvični základnej školy na Ma-

lokarpatskom námestí sa 19. decem-
bra v  popoludňajších hodinách ozýval 
smiech a  povzbudzovanie malých špor-
tovcov. 
Akciu slávnostne otvorila starostka mestskej 
časti Mgr. Oľga Keltošová spolu s  poslanky-
ňou MZ MČ BA-Lamač a predsedníčkou ko-
misie školstva a športu Mgr. Máriou Imricho-
vou. Deťúrence z materskej školy v Lamači a 
prvého stupňa základnej školy mali priprave-
né súťaže, ako beh cez prekážky, triafanie na 
kôš, zhadzovanie kolkov a rôzne iné disciplíny. 
Súťažili „odušu“ tak ako to vedia len deti. O to 
bola väčšia spokojnosť, že ocenení boli všetci. 
Každý účastník súťaže si odniesol odmenu. Už 
teraz sa tešíme na jarné a  letné športovanie, 
ktoré bude o to zaujímavejšie, že bude môcť 
byť vonku.   

bv



Uznesenie č. 164/2008/V k  situačnej správe mest-
skej polície za mesiac október a november 2008 MZ 
Mestskej časti BA-Lamač: A. berie na vedomie predlo-
ženú situačnú správu mestskej polície za mesiac októ-
ber a november 2008 s pripomienkami a B. schvaľuje 
umiestnenie kamerového systému tak, aby boli moni-
torované tieto oblasti: 1. Na barine – jazierko, 2. trho-
visko na Malokarpatskom námestí a 3. areál školy na 
Malokarpatskom námestí s umiestnením 2 kamier.
Uznesenie č. 165/2008/V k správe o plnení uznese-
ní Miestneho zastupiteľstva MČ BA-Lamač splatných k 
4. decembru 2008 MZ Mestskej časti BA-Lamač: A. be-
rie na vedomie A1. Splnené uznesenia Miestneho za-
stupiteľstva MČ Bratislava-Lamač čísla: 148/2008/V a 
163/2008/V, A.2 Priebežne plnené uznesenia Miest-
neho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač čísla: 
10/2007/V, 28/2008/V, 67/2008/V, 83/2008/V – s  pri-
pomienkami, 116/2008/V a 150/2008/V. 
Uznesenie č. 166/2008/V k  návrhu VZN č. 7/2008 
o určení školského obvodu pre základnú školu s ma-
terskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej 
časti Bratislava-Lamač MZ Mestskej časti BA-Lamač: A. 
schvaľuje návrh VZN č. 7/2008 o určení školského ob-
vodu pre základnú školu s materskou školou v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Lamač.
Uznesenie č. 167/2008/V k  návrhu VZN č. 8/2008 
o prijímaní na výchovu a vzdelávanie v školách v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-La-
mač MZ Mestskej časti BA-Lamač: A. schvaľuje návrh 
VZN č. 8/2008 o  prijímaní na výchovu a  vzdelávanie 
v  školách v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej čas-
ti Bratislava-Lamač.
Uznesenie č. 168/2008/V k  návrhu na poskytnutie 
jednorazových dávok sociálne odkázaným občanom 
MZ Mestskej časti BA-Lamač: A. schvaľuje pridelenie 
jednorazovej dávky v sume: Ema Gregová 2 500 Sk (83 
EUR), Mária Liptáková 3 500 Sk (117 EUR) a p. Richtáre-
chová 2 500 Sk (83 EUR). 
Uznesenie č. 169/2008/V k návrhu VZN č.9/2008, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné naria-
denie Mestskej časti Bratislava-Lamač 6/2004 o miest-
nych daniach na území MČ Bratislava-Lamač v znení 
VZN č. 1/2008 MZ Mestskej časti BA-Lamač: A. schva-
ľuje VZN č. 9/2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobec-
ne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-La-
mač č. 6/2004 o miestnych daniach na území MČ Bra-
tislava-Lamač v znení VZN č. 1/2008 s pripomienkou: 
v článku 7 ods. 2 bod a) 12 EUR (361, 51 Sk) a v článku 7 
ods. 2 bod b) 33 EUR (994,15 Sk).
Uznesenie č. 170/2008/V k  umiestneniu chodníka 
v zeleni MZ Mestskej časti BA-Lamač A. deklaruje, že 
súhlasí s umiestnením chodníka v zeleni v priestore za 
obytným domom na Studenohorskej ul. č. 33 až 35.
Uznesenie č. 171/2008/V návrhu na zriadenie komi-
sie na prešetrenie sťažnosti ev. č. 33/2008 MZ Mest-
skej časti BA-Lamač A1 zriaďuje komisiu na prešetre-
nie sťažnosti Ing. Teodora Hammela (ev. č. 33/2008) na 
nezverejnenie úplných znení uznesení č. 89/2008/V až 
98/2008/V a č. 118/2008/V v mesačníku Lamačan č. 10 
v  zložení: Mgr. Mária Čačíková, Mgr. Richard Čanaky, 
MVDr. Pavol Čech, JUDr. Peter Grom, Mgr. Marta Ja- 
nyšková a A2 za predsedníčku uvedenej komisie me-
nuje Mgr. Máriu Čačíkovú.
Uznesenie č. 172/2008/V k návrhu na zriadenie ko-
misie na prešetrenie sťažnosti ev. č. 35/2008 – ne-
schválenie dotácie MZ Mestskej časti BA-Lamač A1 
zriaďuje komisiu na prešetrenie sťažnosti Ing. Teodo-
ra Hammela (ev. č. 35/2008) na neschválenie dotácie 
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v roku 2008 v zložení: Ing. Patrícia Martincová, Bc. Mi-
chaela Kövári Mrázová, Mgr. Jana Ristvejová, Ing. Vlas-
tislava Rychtáriková a A2 za predsedníčku uvedenej 
komisie menuje Ing. Patríciu Martincovú.
Uznesenie č. 173/2008/V k návrhu na zriadenie ko-
misie na prešetrenie sťažnosti ev.č. 35/2008 – na sta-
rostku MZ Mestskej časti BA-Lamač: A1 zriaďuje ko-
misiu na prešetrenie sťažnosti Ing. Teodora Hamme-
la (ev. č. 35/2008) na starostku Mgr. Oľgu Keltošovú 
v  zložení: JUDr. Marek Bartovič, Mgr. Mária Čačíko-
vá, Mgr. Richard Čanaky, MVDr. Pavol Čech, JUDr. Pe-
ter Grom, Mgr. Marta Janyšková, Mgr. Ing. Radoslav 
Olekšák, Mária Pikulíková, Ing. Daniel Valentovič CSc., 
JUDr. Júlia Ondrišová a A2 za predsedu uvedenej ko-
misie menuje JUDr. Mareka Bartoviča.
Uznesenie č. 174/2008/V k návrhu na zriadenie ko-
misie na prešetrenie sťažnosti ev. č. 37/2008 MZ Mest-
skej časti BA-Lamač: A1 zriaďuje komisiu na prešetre-
nie sťažnosti Ing. Teodora Hammela (ev. č. 37/2008) 
na starostku Mgr. Oľgu Keltošovú v zložení: JUDr. Ma-
rek Bartovič, Mgr. Mária Čačíková, Mgr. Richard Čana-
ky, MVDr. Pavol Čech, JUDr. Peter Grom, Mgr. Marta 
Janyšková, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Mária Pikulíko-
vá, Ing. Daniel Valentovič CSc., JUDr. Júlia Ondrišová a 
A2 za predsedu uvedenej komisie menuje Ing. Danie-
la Valentoviča, CSc.
Uznesenie č. 175/2008/V k návrhu na zriadenie ko-
misie na prešetrenie sťažnosti ev. č. 39/2008 MZ Mest-
skej časti BA-Lamač: A1 zriaďuje komisiu na prešetre-
nie sťažnosti Ing. Teodora Hammela (ev. č. 39/2008) na 
poslanca Ing. Ľudovíta Lučeniča v zložení: JUDr. Ma-
rek Bartovič, Mgr. Mária Čačíková, Mgr. Richard Čana-
ky, MVDr. Pavol Čech, JUDr. Peter Grom, Mgr. Marta 
Janyšková, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Mária Pikulíko-
vá, Ing. Daniel Valentovič CSc., JUDr. Júlia Ondrišová a 
A2 za predsedu uvedenej komisie menuje MVDr. Pav-
la Čecha.
Uznesenie č. 176/2008/V k návrhu na zriadenie ko-
misie na prešetrenie sťažnosti ev. č. 40/2008 – bod 
7 MZ Mestskej časti BA-Lamač: A1 zriaďuje komisiu 
na prešetrenie sťažnosti Ing. Teodora Hammela (ev. 
č. 40/2008 – bod 7) na starostku Mgr. Oľgu Keltošo-
vú v zložení: JUDr. Marek Bartovič, Mgr. Mária Čačíko-
vá, Mgr. Richard Čanaky, MVDr. Pavol Čech, JUDr. Pe-
ter Grom, Mgr. Marta Janyšková, Mgr. Ing. Radoslav 
Olekšák, Mária Pikulíková, Ing. Daniel Valentovič CSc., 
JUDr. Júlia Ondrišová A A2 za predsedu uvedenej ko-
misie menuje JUDr. Petra Groma.
Uznesenie č. 177/2008/V k návrhu na zriadenie ko-
misie na prešetrenie sťažnosti ev. č. 38/2008 MZ Mest-
skej časti BA-Lamač: A1 zriaďuje komisiu na prešetre-
nie sťažnosti Ing. Teodora Hammela (ev. č. 38/200 ) na 
starostku Mgr. Oľgu Keltošovú v zložení: JUDr. Marek 
Bartovič, Mgr. Mária Čačíková, Mgr. Richard Čanaky, 
MVDr. Pavol Čech, JUDr. Peter Grom, Mgr. Marta Ja-
nyšková, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Mária Pikulíko-
vá, Ing. Daniel Valentovič CSc., JUDr. Júlia Ondrišová 
a  A2 za predsedníčku uvedenej komisie menuje Mgr. 
Martu Janyškovú.
Uznesenie č. 178/2008/V k návrhu na zriadenie ko-
misie na prešetrenie sťažnosti ev. č. 43/2008 MZ Mest-
skej časti BA-Lamač: A1 zriaďuje komisiu na prešetre-
nie sťažnosti Ing. Teodora Hammela (ev. č. 43/2008) 
na komisiu zriadenú na prešetrenie sťažnosti ev. č. 
24/2008 v zložení: Ing. Patrícia Martincová, Bc. Micha-
ela Kövári Mrázová, Ing. Vlastislava Rychtáriková a A2 
za predsedníčku uvedenej komisie menuje Ing. Patrí-
ciu Martincovú.

Uznesenie č. 179/2008/V k návrhu na zriadenie ko-
misie na prešetrenie sťažnosti ev. č. 44/2008 MZ Mest-
skej časti BA-Lamač A1 zriaďuje komisiu na prešetre-
nie sťažnosti Ing. Teodora Hammela (ev. č. 44/2008) 
na komisiu zriadenú na prešetrenie sťažnosti ev. č. 
14/2008 v zložení: Ing. Patrícia Martincová, Bc. Micha-
ela Kövári Mrázová, Ing. Vlastislava Rychtáriková  a A2 
za predsedníčku uvedenej komisie menuje Ing. Patrí-
ciu Martincovú.
Uznesenie č. 180/2008/V k návrhu na zriadenie ko-
misie na prešetrenie sťažnosti ev. č. 45/2008 MZ Mest-
skej časti BA-Lamač A1 zriaďuje komisiu na prešetre-
nie sťažnosti Ing. Teodora Hammela (ev. č. 45/2008) 
na starostku Mgr. Oľgu Keltošovú v zložení: JUDr. Ma-
rek Bartovič, Mgr. Mária Čačíková, Mgr. Richard Čana-
ky, MVDr. Pavol Čech, JUDr. Peter Grom, Mgr. Marta Ja-
nyšková, Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Mária Pikulíková, 
Ing. Daniel Valentovič CSc., JUDr. Júlia Ondrišová a A2 
za predsedu uvedenej komisie menuje Mgr. Ing. Ra-
doslava Olekšáka.
Uznesenie č. 181/2008/V k  žiadosti o  vyjadrenie 
k  spôsobu užívania a  usporiadania pozemku – Ján 
Greguš, Iveta Gregušová MZ Mestskej časti BA-Lamač: 
A1 schvaľuje žiadosť o vyjadrenie k spôsobu užívania 
a  usporiadania pozemku – Ján Greguš, Iveta Gregu-
šová.
Uznesenie č. 182/2008/V k  priebežnému hodnote-
niu plnenia úloh Akčného plánu MZ Mestskej časti 
BA-Lamač: A. berie na vedomie priebežné hodnote-
nie plnenia úloh Akčného plánu za mesiace septem-
ber, október a november 2008 s pripomienkami.
Uznesenie č. 183/2008/V k priebežnému hodnote-
niu plánu Mestskej časti Bratislava-Lamač na zavede-
nie eura MZ Mestskej časti BA-Lamač: A. berie na ve-
domie správu o plnení úloh súvisiacich so zavedením 
eura v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Lamač.
Uznesenie č. 184/2008/V k návrhu na úpravu Šta-
tútu časopisu Lamačan MZ Mestskej časti BA-Lamač: 
návrh úpravy Štatútu časopisu Lamačan – doplnenie 
ods. 3 v článku VI: „Predsedom koordinačného tímu je 
poslanec miestneho zastupiteľstva – člen koordinač-
ného tímu, ktorého si zvolia členovia koordinačného 
tímu medzi sebou“.
Uznesenie č. 185/2008/V k  hodnotiacej správe ob-
sahovej úrovne časopisu Lamačan MZ Mestskej čas-
ti BA-Lamač: A. berie na vedomie hodnotiacu správu 
obsahovej úrovne časopisu Lamačan.
Uznesenie č. 186/2008/V k  informatívnej správe 
o činnosti Oddelenia vnútornej správy a organizácie 
MZ Mestskej časti BA-Lamač: A. berie na vedomie in-
formatívnu správu o  činnosti oddelenia vnútornej 
správy a organizácie s pripomienkami.
Uznesenie č. 187/2008/V k  informatívnej správe 
o činnosti Oddelenia územného rozvoja a služieb MZ 
Mestskej časti BA-Lamač: A. berie na vedomie infor-
matívnu správu o činnosti oddelenia územného roz-
voja a služieb.
Uznesenie č. 188/2008/V k  informatívnej správe 
o  činnosti Oddelenia školstva, kultúry a  sociálnych 
vecí MZ Mestskej časti BA-Lamač: A. berie na vedo-
mie A1 informatívnu správu o činnosti oddelenia škol-
stva, kultúry a sociálnych vecí, A2 informatívnu sprá-
vu o  činnosti komisie pre veci sociálne, zdravotnic-
ké a bytové, A3 informatívnu správu o činnosti komi-
sie kultúry, voľného času a  revitalizácie ihrísk, A4 in-
formatívnu správu o  činnosti komisie pre školstvo a 
šport.

pokračovanie na strane 6

Uznesenia zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Lamač, dňa 11. 12. 2008 a 18. 12. 2008
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pokračovanie zo strany 5 
Uznesenie č. 189/2008/V k informatívnej správe o vy-
daní propagačných materiálov o Lamači MZ Mestskej 
časti BA-Lamač: A. berie na vedomie informatívnu 
správu o vydaní propagačných materiálov o Lamači.
Uznesenie č. 190/2008/V k  výstupom z komisií MZ 
Mestskej časti BA-Lamač: A. berie na vedomie predlo-
ženú informáciu.
Uznesenie č. 191/2008/V k  návrhu zoznamu pamä-
tihodností Bratislavy MZ Mestskej časti BA-Lamač: A. 
schvaľuje návrh zoznamu pamätihodností Bratislavy 
s pripomienkou – vyňať zo zoznamu požiarnu zbrojni-
cu (okrem sochy sv. Floriána), pomník Alexandra Húš-
čavu, a sochu dievčaťa s knihou .
Uznesenie č. 192/2008/V k návrhu na zriadenie ko-
misie na vybavenie Petície proti uzatvoreniu nájomnej 
zmluvy so spoločnosťou Wynn, s. r. o. MZ Mestskej čas-
ti BA-Lamač: A1 zriaďuje komisiu na prešetrenie Petí-
cie proti uzatvoreniu nájomnej zmluvy so spoločnos-
ťou Wynn, s. r. o. v zložení: RNDr. Dušan Akantis, JUDr. 
Marek Bartovič, Mgr. Mária Čačíková, Mgr. Richard Ča-
naky, MVDr. Pavol Čech, JUDr. Peter Grom, Mgr. Mária 
Imrichová, Mgr. Marta Janyšková, Ing. Ľudovít Lučenič, 
Mgr. Ing. Radoslav Olekšák, Mária Pikulíková, Ing. Da- 
niel Valentovič CSc., JUDr. Júlia Ondrišová a A2 za pred-
sedníčku uvedenej komisie menuje JUDr. Júliu Ondri-
šovú.
Uznesenie č. 193/2008/V k  Štatútu hlavného mesta 
SR Bratislavy MZ Mestskej časti BA-Lamač: A. zásadne 
nesúhlasí s návrhom dodatku štatútu hl. mesta SR Bra-

tislavy – verzia z 8. 12.  2008, B. žiada zachovať koefi-
cient 2 pre Mestskú časť Bratislava-Lamač na rok 2009, 
ktorý bol predmetom rokovania Mestskej rady hl. mes-
ta Bratislavy dňa 4. 12. 2008 a C. iniciuje diskusiu o osa-
mostatnení Mestskej časti Bratislava-Lamač od hl. mes-
ta Bratislavy v prípade schválenia návrhu dodatku Šta-
tútu hl. mesta Bratislavy – verzia z 8. 12. 2008. 
Uznesenie č. 194/2008/V k návrhu na udelenie odme-
ny starostke MČ Bratislava-Lamač za rok 2008 MZ Mest-
skej časti BA-Lamač: A. schvaľuje udelenie odmeny sta-
rostke mestskej časti Bratislava-Lamač za rok 2008 vo 
výške 30 % zo súčtu platov za uvedené obdobie.
Uznesenie č. 195/2008/V k  návrhu na poskytnutie 
odmien voleným predstaviteľom MČ Bratislava-La-
mač MZ Mestskej časti BA-Lamač: A.schvaľuje predlo-
žený návrh na poskytnutie mimoriadnej odmeny vo-
leným predstaviteľom Mestskej časti Bratislava-Lamač 
za rok 2008 vo výške 30 % zo súčtu základnej odmeny 
poslanca MZ vyplatenej v kalendárnom roku.
Uznesenie   č. 196/2008/V k správe o splnení uznese-
nia 67/2008/5 MZ Bratislava-Lamač MZ Mestskej časti 
BA-Lamač: A. berie na vedomie správu o splnení uzne-
senia 67/2008/V MZ Bratislava-Lamač s pripomienka-
mi.
Uznesenie č. 197/2008/V k návrhu na 2. úpravu roz-
počtu MČ Bratislava-Lamač na rok 2008 MZ Mestskej 
časti BA-Lamač: A. schvaľuje návrh na 2. úpravu roz-
počtu MČ Bratislava-Lamač na rok 2008 s pripomien-
kami - bežné výdavky v položke 633 – zníženie o 350 
tis. Sk, dopravné v položke 634 – zníženie o  250 tis. 

Sk, rutinná a štandardná údržba v položke 635 – zní-
ženie 1 mil. 200 tis. Sk, služby v položke 637 – zníženie  
o 200 tis. Sk, spolu 2 mil. Sk (66 388 EUR).
Uznesenie  č. 198/2008/V k  informatívnej správe 
o  činnosti „Pracovnej čaty“ MZ Mestskej časti BA-La-
mač: A. berie na vedomie informatívnu správu o čin-
nosti „Pracovnej čaty“ s pripomienkami.
Uznesenie  č. 199/2008/V  k  voľbe miestneho kon-
trolóra MČ Bratislava-Lamač MZ Mestskej časti BA-La-
mač: A. volí do funkcie Miestneho kontrolóra mest-
skej časti Bratislava-Lamač Vlastu Stankovú, B. urču-
je deň nástupu práce na 2. január 2009 a C. schvaľu-
je plat miestneho kontrolóra vo výške v zmysle práv-
nych predpisov a dohodnutý 50 % pracovný úväzok,  
t. j. 84 hod mesačne.
Uznesenie  č. 200/2008/V  k  návrhu na nakladanie 
s  nehnuteľným majetkom MZ Mestskej časti BA-La-
mač: A. ruší uznesenie č. 113/2008/V zo zasadnutia 
Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-La-
mač zo dňa 18. 9. 2008 k návrhu na ceny prenájmu pre-
dajných stánkov na miestnom trhovisku a B. schvaľuje 
predložený návrh na ceny prenájmu predajných stán-
kov na miestnom trhovisku v zmysle odporúčania ko-
misie financií, podnikateľských aktivít a dopravy a to: 
Pre rok 2009 - 40 €/m²/rok predajnej plochy predaj-
ného stánku pri predaji potravinárskych výrobkov  
a 120 €/m²/rok pri predaji ostatného tovaru
Pre rok 2010 - 60 €/m²/rok predajnej plochy predaj-
ného stánku pri predaji potravinárskych výrobkov  
a 120 €/m²/rok pri predaji ostatného tovaru.
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Jubilanti január 2009
93 rokov Margita Matušková
 Agneša Kovačičová 
92 rokov Angela Vrťová
 Hilda Bakošová 
85 rokov Veronika Selková
  Mária Zúbriková
80 rokov Irina Prekopová
 Anna Malicherová 
75 rokov Helena Batošková
 Pavel Vajo
 Margita Masnovičová 

Údaje pochádzajú z Ohlasovne trvalého pobytu 
BA - Karlova Ves. Za prípadné uverejnenie neak-
tuálnych údajov sa vopred ospravedlňujeme.

 
Rozlúčka
Ďakujeme všetkým pria-
teľom a  známym, ktorí 
prišli 12. decembra vypre-
vadiť na poslednej ceste 
nášho drahého manžela, 
otca, dedka a brata

Ľudovíta Masnoviča, 
ktorý nás opustil vo veku 
80 rokov.
    Smútiaca rodina

 
V decembri sa  
v Lamači narodili:

  3.12.  Michaela  Paleníková
17.12.  Šimon Keťko

Ako sa vyhlásená lamačská cukráreň Valentín 
ocitla tam, kde je? U oboch zainteresovaných 
žien zohrala svoje nezamestnanosť a neocho-
ta sedieť a čakať, čo osud prinesie. Eva Petrá-
šová, rodená Matrková – zo starej významnej 
lamačskej rodiny – začula, ako pred vtedy ešte 
krčmou U Pantla, ktosi povedal: „Tam nechoď-
me, tam je smrad.“ Široko-ďaleko vtedy v La-
mači nebola cukráreň. Práve sa pred siedmimi 
rokmi dokončieval obytný rožný dom a s in-
vestorom sa dalo dohodnúť na nájme prízem-
ných priestorov. 
Eva Petrášová neváhala. Zobrala si niekoľko-
stotisícovú pôžičku a priestor vzala do osob-
ného vlastníctva. Stála pred holou stavbou. 
Investor zaviedol elektrinu a  vodu a  na nej 
bolo kresliť nábytok, dať ho urobiť, lebo bo-
lo treba využiť každý centimeter priestoru. Na 
Valentína, 14. februára pred siedmimi rokmi 
– meno je aj po jej otcovi a aj sv. Valentínovi, 
ochrancovi rodiny a lásky – cukráreň otvorili.
Ukázalo sa, že je na dobrom mieste, i keď zá-
robok je ,,na prežitie“. „Mala by som povedať, 
že nás drží Záhorie a Karlova Ves, Lamačanov je 

málo. Máme tridsať miest na sedenie podľa chu-
te zákazníkov“, vyratúvala Eva Petrášová. Mož-
no si urobiť pohodlie na dlhej, koženkovej la-
vici alebo použiť stoličku, vojsť s kočíkom. 
„Často k nám prídu ľudia, ktorí už nemajú ,rod-
nú kľučkú  a u nás sa zastavia po pohrebe, ho-
voria si, či ich nabudúce nebude menej. Ale má-
me tu aj radostné stretnutia. Stále častejšie u nás 
oslavujú rodiny sviatky svojich detí. Zamaškrtia 
si, pijú nealko, dávajú si darčeky a dospelí môžu 
i  dačo tuhšie. Už sme známi aj kávou Lavazza 
nielen pre kvalitu zŕn, ale aj kávovarom.“
Vo Valentínovi si môžete zajesť až zo štyridsať 
druhov zákuskov. Na objednávky robia torty 
aj slané pečivo len z prírodných surovín, všet-
ko sa pečie a plní v noci, aby ráno bolo v dob-
re tesniacej skrini čerstvé. 
U  Valentína všetko vonia čistotou (ešte aj to 
miesto, kam kráľ chodí peši) a  oplatí sa prísť 
nielen pre vynikajúcu kvalitu, ale aj ceny ne-
porovnateľne nižšie s  tými „v  meste“ a  ob-
chodných reťazcoch.

Anica Seewaldová
foto: K. Lepiešová

Rodinná kľučka u Valentína

Neprišli sme k Valentínovi práve vhod. Majiteľka Eva a jej dcéra, predavačka Monika Petrášová, sa pustili do upratovania, prania 
záclon, umývania okien, výmeny výzdoby a úprav v súvislosti s eurom. 

Adela Vavrinčíková
„Hoci nie som veľká 
športovkyňa, poteši-
lo by ma viac možností 
na športovanie v Lama-
či. Napríklad, ja osob-
ne by som tu rada pri-
vítala nejakú plaváreň, 
aj keď toto je určite asi 
iba môj sen...“

Lenka Palušová
„Bola by som rada, ke-
by zodpovední alebo 
mestská polícia viac 
mapovali dianie na 
pekných, zrevitalizo-
vaných detských ihris-
kách, hlavne v  letných 
mesiacoch, po veče-
roch. My sami z  okna 
vidíme, čo mládež ro-
bí u nás pod oknami na našom detskom ih-
risku.“

Michaela Krajčovičová
„Som rada, že v  Lama-
či vznikajú nové obcho-
dy, že sa čoskoro otvorí 
nové trhovisko. Stále mi 
tu však chýba drogéria, 
dúfam, že tiež čoskoro 
niekde pribudne.“

Katarína Pašková
„Chýba nám ihrisko 
Oáza, ktoré už pat-
rí teraz deťom v  škôl-
ke. Takže by som priví-
tala nejaké nové, veľ-
kosťou podobné ih-
risko, kde by sa mohli 
hrávať už aj väčšie de-
ti, určite by sa nám ta-
ké v Lamači zišlo.“

Jana Sudeková
“Napriek to mu, že sa 
toho už veľa popísa-
lo o čistote trávnatých 
plôch v Lamači, psíč-
kari (aspoň niektorí) 
sú neohľaduplní a ne-
napraviteľní, a preto 
by bolo som privíta-
la, keby naša mestská 
časť investovala do 
pravidelného a častého čistenia trávnikov.
Okrem toho detské ihrisko na námestí van-
dali už znova poškodili a dúfam, že sa nájdu 
peniaze na jeho opravu.“

Anketa: Čo by ste si priali, aby sa v roku 2009 zmenilo ale-
bo zlepšilo v našej Mestskej časti Bratislava-Lamač?
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OZNAM o povinnom  
zápise žiakov do prvých  
ročníkov základných  

škôl na školský rok 2009/2010

 
Mestská časť Bratislava-Lamač v zmysle VZN 
č. 8/2008  o prijímaní na výchovu a vzdelá-
vanie v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
MČ Bratislava - Lamač 

v y h l a s u j e  zápis detí do prvého roční-
ka základnej školy, ktorý sa uskutoční 

v  piatok 6. februára 2009 od 14,00 hod.  
do 18,00 hod.
a
v sobotu 7. februára 2009 od  08,00 hod.  
do 12,00 hod.

v Základnej škole na Malokarpatskom 
námestí č. 1 v Bratislave Lamači.

Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o vý-
chove a vzdelávaní (školský zákon) a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov sú zákon-
ní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na 
zápis deti, ktoré do 31. augusta 2009 dovŕšia 
šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol od-
ložený začiatok povinnej školskej dochádzky 
podľa uvedeného zákona o jeden rok. V uve-
dené dni môžu získať v školách informácie 
o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia 
detí, ktoré dovŕšia šiesty rok v čase od 1. sep-
tembra do konca kalendárneho roku 2009, 
ak chcú požiadať o  predčasné zaškolenie 
dieťaťa.

Na zápis je potrebné prihlásiť aj deti zdra-
votne postihnuté a zároveň priniesť aj úrad-
ný doklad o druhu postihnutia, aby sa včas 
zabezpečilo ich vhodné zaškolenie, alebo sa 
prijali ďalšie opatrenia.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povin-
ne predloží:

-  občiansky preukaz
-  rodný list, resp. výpis z  knihy narode-

ných zapisujúceho dieťaťa
- podľa potreby preukázateľný doklad 

o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

Bližšie informácie podá záujemcom prísluš-
ná základná škola.

             Mgr. Alena PETÁKOVÁ
riaditeľka ZŠ s MŠ Malokarpatské nám. č. 1 

Mgr. Oľga KELTOŠOVÁ
starostka MČ Bratislava-Lamač 

 

Program MC Obláčik  

na január 2009

JANUÁROVÉ AKCIE:
15. 1. od 9.30 do 12. h projekt „Tvorivé mat-

ky“ – maľba na sklo, adjustáž
27. 1. od 15.30 do 18. h projekt „Tvorivé mat-

ky“ – voľné maliarske techniky, kom-
pozícia, adjustáž

Na oba termíny je potrebné sa dopredu pri-
hlásiť a uviesť aj počet detí, aby sme zabezpe-
čili opatrovanie.

VŠIMNITE SI:
Od 12. 1. sa začína nový kurz Rytmické cvi-
čenia pre deti s Jankou, cena za 5 h je 16 EUR 
(500 Sk)

Od 12. 1. sa začína nový kurz Prvé hudob-
né krôčiky s  Erikou, cena za 9 h je 23 EUR 
(700 Sk)

Od 13. 1. sa začína nový kurz Cvičenie na 
fit loptách s Dankou, cena za 5 h je 16 EUR 
(500 Sk)

Od 13. 1. sa začína nový kurz Cvičenie 
pre maminy s  Jiřím, cena za 6 h je 10 EUR 
(300 Sk)

Na všetky kurzy sa nahláste na tel. č. MC Ob-
láčik: 0910 603  277, na emailovej adrese MC 
Obláčik: mcoblacik@materskecentra.sk alebo 
priamo v Obláčiku. 

Knižnica pozýva
 
(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

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

Najbližšie zasadanie Miestnej rady - 22. 1.  
a Miestneho zastupiteľstva - 5. 2. 2009.

Program kina na mesiac  

JANUÁR 2009 

10. 1.  ZAMILOVANÉ ZVIERATÁ – dokumen-
tárny film, 18. hod. , 2 EUR

11. 1.  GOYOVE PRÍZRAKY – film Miloša For-
mana, MP-12, titulky, 18. hod., 2 EUR

17. 1.  NÁŠ VODCA – nemecký film zo stre-
doškolského prostredia, 18. hod.,  
2 EUR

18. 1. IRINA PALM – film o nesmiernej ľud-
skej obetavosti, ocenený na mnohých 
festivaloch, 18. hod., 2 EUR

24. 1. NIKO A CESTA KU HVIEZDAM – ani-
movaný film pre deti s  dabingom, 
15.30 hod., 2,5 EUR

24. 1. SLEPÉ  LÁSKY – slovenský dokumen-
tárny film, nominovaný na OSCARA, 
18. hod., 2 EUR

25. 1. NIKO A CESTA KU HVIEZDAM, 15.30 
hod., 2,5 EUR

25. 1. DVA DNI V  PARÍŽI – komédia nielen 
o  obnovovaní romantiky v manžel-
skom spolunažívaní, titulky, 18. hod.,  
2 EUR

31. 1. HIGH SCHOOL MUSICAL 3 – film 
pre mladých so slov. dabingom, 15.30 
hod., 2,5 EUR

31. 1. NOCI V  RODANTHE – Richard Gere 
v novej romantickej komédii, 18. hod., 
2 EUR

1. 2. HIGH SCHOOL MUSICAL 3, 15.30 
hod., 2,5 EUR

1. 2. NOCI V RODANTHE, 18. hod., 2 EUR

 

Riadková inzercia

● Václav Kotraba – oprava spotrebnej elektro-
niky, Heyrovského 14. 
Pondelok – štvrtok: 18 – 21. hod.
Kontakt: 0905 343 083 
● Prenajmem garážové stojisko na Heyrovské-
ho č. 1, 50 EUR/mesačne. Tel.: 0907 606 054
● Upratovanie panelákov, schodíšť, v  zime aj 
odhŕňanie snehu. Tel.: 0903 794 697
● Opravím zámky vo dverách, vodovod, WC, 
tel.: 0904 572 977

Riadkovú aj plošnú inzerciu do m
esačníka Lam

ačan podávajte prosím
 v našej zberni inzercie: firm

a FU
XO

, Lam
ač - Rajtákova 58, tel: 02/ 64531371, 0905 553699, e-m

ail: lam
acan@

fuxo.sk, všetky inform
ácie nájdete na www.lam

acan.sk

Riadková inzercia - 02/2007
Kúpim SP v Lamači do 7 árov + 1-izb. byt

Tel.: 0903 755 383
Dám do prenájmu 2 garážové státia v suteréne 
obytného bloku na Heyrovského 9 cena 2.000,- 

Sk/mesiac za 1 státie kontakt 0903 754 219
Darujem v zachovalom stave 200 l 
mrazničku zn. Elektrolux a pračku 

zn. Malber. Tel: 0903-461-091 

Rajtákova 58, Lamač, tel.: 6453 1372, 0908 828612, web: obuv.fuxo.sk, e-mail: obuv@fuxo.sk

Pánska obuv 47 - 52

podmerné veľkosti od 32 Dámska 
obuv 42 - 46 

RAJTÁKOVA 58, BA-LAMAÈ
WWW.FUXO.SK, FUXO@FUXO.SK

02/ 6453 1371, 0905 55 36 99

FAREBNÉ KOPÍROVANIE
DO KONCA FEBRUÁRA 2007 IBA

9,90 SK/A4 S DPH

NADMERNÁ A PODMERNÁ OBUV

www.nabytokdelta.sk

Tel.: 02/ 64536691-2, 0904 107 357

OD TERNO D.N.V.
Bratislava - Dev. N. Ves

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 10.00 - 19.00

So 9.00 - 14.00

Presťahovali sme sa 
z OD Ružinov

Avalon

MASÁŽE – KADERNÍCTVO, 
nechtové štúdio - veštenie 

- duševná kozmetika
Čajovňa

Zhorínska 11, BA-Lamač, konečná BUS 23, 30, 63
Otvorené: Utorok až Sobota od 10.00 do 21.00 h. 

Objednávky: 0908 846 304, 0907 988 074

Pedikúra - Manikúra

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012


