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Mesačník o života v Lamači, 9. ročník
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Do Tesca už aj autobusom

D

o obchodného domu Tesco sa dá už opäť
dostať autobusom.

Úsek medzi Železničnou stanicou Lamač a Mokrohájskou ulicou, ktorý začiatkom januára uzatvoril
Krajský úrad v Bratislave je pre mestskú hromadnú
dopravu sprístupnený. Konanie o jeho predčasnom užívaní bolo začaté koncom februára.
Cestu uzatvoril Krajský úrad na začiatku roka
po upozornení občanov, ktorí sa sťažovali, že je
tam povolený vjazd len pre mestskú hromadnú
dopravu. Žiadali sprístupnenie aj pre osobné autá.
Autobusy premávali po úseku vďaka Magistrátu
hlavného mesta Bratislava, ktorý dopravu pustil
bez vedomia Krajského úradu. Na stavbu bol však
vjazd možný len pre zásobovanie a obsluhu.
(mc)

2007

Vízia, poslanie a ciele miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Lamač na roky 2007 až 2010

C

ieľom tohto dokumentu je zadefinovať
víziu, poslanie a ciele miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Lamač na roky 2007
až 2010 smerujúce k ďalšiemu rozvoju a zvyšovaniu kvality života v Lamači. Jeho obsah
je vyjadrením doteraz dosiahnutých výsledkov práce samosprávy a prienikom volebných
programov koalícií, politických strán, hnutí
a jednotlivcov, ktorí v komunálnych voľbách
v decembri 2006 dostali dôveru Lamačanov.
Tento strategický dokument, jeho aktualizácia
a postupná realizácia budú jedným z rozhodujúcich nástrojov na dosiahnutie očakávaných
a želaných zmien v kvalite života obyvateľov
Lamača a jeho návštevníkov v časovom horizonte nastávajúcich štyroch rokov.

Akými hodnotami sa budeme riadiť?
• Kvalitné služby
• Spokojný občan
• Priateľská atmosféra vo vzťahu úrad - občan
• Spokojní zamestnanci
Aké sú naše strategické priority?
1. Vytvárať podmienky na ďalší rozvoj vzdelanosti,
zamestnanosti a zdravého životného štýlu pre
obyvateľov Lamača.
2. Vytvárať podmienky na podnikanie v oblasti priemyslu a služieb s ohľadom na kvalitné životné
a prírodné prostredie Lamača.
3. Podporovať budovanie a modernizáciu technickej infraštruktúry v rozvojových územiach so
zreteľom na ekológiu a vyvážený ekonomický
a sociálny rozvoj Lamača.

Penta u nás vybuduje
Lamačskú bránu

M

edzi Lamačom a Devínskou Novou
Vsou možno vyrastie na ploche 140 tisíc štvorcových metrov obchodno – zábavné
centrum.
Projekt s názvom Lamačská brána je zatiaI’
v štádiu návrhu. Schváliť ho ešte musia mestskí
poslanci v územnom pláne a prejsť musí aj jeho
urbanistická štúdia.
Jeho súčasťou má byť zábavný park s niekoľkými desiatkami atrakcií, ako aj multifunkčný športový komplex. Neskôr by k nemu mal pribudnúť administratívny komplex, nízkopodlažná zástavba spolu
s dobudovaním služieb v oblasti školstva a zdravotníctva. Celkovo ide o riešenie územia s rozlohou
230 hektárov. Autorom a investorom projektu je
finančná skupna Penta, ktorá ho nazvala The Port,
alebo Lamačská brána.
Začatie prvej etapy je naplánované na prvý štvrťrok 2008 s predpokladaným ukončením koncom
roku 2009. Odhadované investičné náklady pre
I. etapu projektu predstavujú približne 9,7 miliárd
korún. V obchodnom centre plánuje otvoriť svoje
prevádzky niekoľko obchodných reťazcov z oblasti
potravín, nábytku, obchodu so stavebným materiálom, potrebami pre záhradu, spotrebnej elektroniky, ktoré v tejto časti Bratislavy nie sú zastúpené.
V druhej etape by sme sa mali dočkať vybudovania moderného administratívneho centra, spoločne s nízkopodlažnými obytnými súbormi, nebude
chýbať materská škola a základná škola, či zdravotné zariadenie.
A to by si nepochybne vyžiadalo zlepšenie dopravného riešenia. Zo Saratovskej ulice v Dúbravke by sem mala pokračovať električková trať, ktorá
by mala pripojiť aj Devínsku Novú Ves.

foto: Lamač - Jozef Bódy

Aká je naša vízia?
Našou víziou je Lamač, v ktorom sa neustále zvyšuje kvalita života, posilňuje sociálna súdržnosť,
skvalitňuje životné prostredie, zlepšujú podmienky
na podnikanie a hospodársky rast a podporuje kultúra a vzdelanosť jeho obyvateľov.
V čom vidíme naše poslanie?
Našim poslaním je zabezpečovať a poskytovať verejné služby obyvateľom Lamača kvalitne, ústretovo a
priateľsky, spravodlivo, transparentne a čo najefektívnejšie spolu so zavádzaním nových služieb, využívaním moderných informačných a komunikačných
technológií a investovaním do rozvíjania vedomostí
a zručností zamestnancov miestneho úradu.

4. Priestorovo a funkčne dotvoriť územie Lamača
s dôrazom na lokality s najväčším rozvojovým
potenciálom.
5. Vytvárať podmienky na zvyšovanie návštevnosti
Lamača a príjmov z cestovného ruchu a turistiky,
využívaním prírodných, historických a kultúrnych
hodnôt Lamača.
Na naplnenie vízie a poslania miestne zastupiteľstvo, popri zodpovednej správe mestskej časti
Bratislava - Lamač, sústredí svoje úsilie na dosiahnutie týchto hlavných cieľov v jednotlivých oblastiach strategických priorít:
pokračovanie na str. 7.

Bráňte sa voči neporiadnym susedom

L

ákajú vás špinavé ulice plné odpadkov
a psích výkalov, alebo sa lepšie cítite v čistom
prostredí? O tom, ako to okolo vás bude vyzerať
môžete rozhodnúť sami. Stačí nebyť ľahostajný.
Psie výkaly patria do koša a odpad do nádob na to
určených. Možno si poviete, že ide o samozrejmosti,
napriek tomu sa v našej mestskej časti dennodenne
stretávame s opačnými prípadmi. Smeti a výkaly na
trávnikoch, odpad povaľujúci sa pri kontajneroch,
ale aj jeho nesprávne triedenie a zakladanie skládok.
To je reálny obraz miesta, kde spoločne bývame.
Stále sa medzi nami nájde množstvo ľudí, ktorí neovládajú zákony ani nariadenia a často prekvapene

pozerajú na mužov v uniformách, keď za ich porušenie
pýtajú pokutu.
V tomto čísle Lamačana preto venujeme priestor
všetkým tým, ktorí svoje povinnosti stále nepoznajú.
Tam, kde na bezohľadnosť nestačí ruka zákona, by
ste však mali zakročiť aj vy, lamačania. Nezatvárajte
pred svojimi neporiadnymi susedmi oči, buďte na nich
prísni tak, ako aj na seba. Prinášame vám preto mnohé
z povinností udržiavania čistoty a sankcie za ich porušenie. Zachovávaním čistoty spríjemníte život nielen
sebe, ale aj svojim susedom. No vyhnete sa nepríjem(- mca-)
nostiam a ušetríte vašu peňaženku.
Viac v prílohe
(neprešlo jazykovou úpravou)

Jubilanti v mesiaci
marec
92 rokov
91 rokov
85 rokov
80 rokov

Inovecká Anna
Fauthová Matilda
Šípová Zita
Schmidtová Anna
Ondrovič Jozef
Masár Viliam
Zajíčková Mária
75 rokov Predný Miroslav
Ceconíková Anna
Velická Františka
Rohárik Gheorge
Blaser Jozef
Anelliová Brigita
Durný Ervín

Srdečne blahoželáme!
Údaje pochádzajú zo záznamov polície. Za prípadné uverejnenie neaktuálnych údajov sa vopred ospravedlňujeme.

KINO LAMAČ

31.3. - o 16.00 a 18.00 hod.

NOC V MÚZEU
dobrodružná komédia USA
Vstupné 70,- Sk

14.4. - o 18.00
a 20.00 hod.

ROCKY
BALBOA
dráma USA
Vstupné 65,- Sk

28.4. - o 18.00
a 20.00 hod.

APOCALYPTO
dobrodružná
dráma USA
Vstupné 70,- Sk

Miestna knižnica
Miestna knižnica Lamač
(sídli v budove Základnej školy)
Malokarpatské námestie 1
tel: 02/64 789 737
Zodpovedné pracovníčky:
Milada Janžová, Iveta Gregušová

Výpožičné hodiny
●
●
●
●
●

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok

10.00
13.00
10.00
13.00
13.00

-

19.00
19.00
19.00
19.00
17.00

Kopírovanie v knižnici
●
●
●
●
●
●
●
●
●

A4 1 ks
11 ks a viac
55 ks a viac
A3 1 ks
11 a viac
55 a viac
A3 1 ks
11 a viac
55 a viac

1,50 Sk
1,20 Sk
1,00 Sk
3,00 Sk
2,50 Sk
2,00 Sk
3,00 Sk
2,50 Sk
2,00 Sk

Uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ Lamač
zo dňa 22.2.2007
● Uznesenie č. 28/2007/V berie na vedomie:

A.1 Splnené uznesenia miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Lamač čísla: 5/IV/2004, 144/
IV/2004, 70/IV/2005, 55/IV/2006, 89/IV/2006
A.2 Priebežne plnené uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čísla: 165/
/V/2004, 69/IV/2005, 53/IV/2006, 56/IV/2006,
101/IV/2006, 109/IV/2006, 3/2007/V, 6/2007/
V, 9/2007/V, 10/2007/V, 22/2007/V;
● Uznesenie č. 29/2007/V k Situačnej správe
mestskej polície za január berie na vedomie
predloženú situačnú správu mestskej polície za
mesiac január 2007 s pripomienkami;
● Uznesenie č. 30/2007/V k pracovnému návrhu na zmeny a doplnenia Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Bratislava
– Lamač schvaľuje: A. 1 predložený návrh na
zmeny a doplnenia Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Bratislava – Lamač, ktorým sa dopĺňajú a menia Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami MČ Bratislava – Lamač,
schválené uznesením miestneho zastupiteľstva
č. 38/IV/2004 v zmysle predložených písomných
návrhov;
● Uznesenie č. 31/2007/V k pracovnému návrhu na zmeny a doplnenia Zásad hospodárenia s majetkom vlastným a majetkom hl. m. SR
Bratislavy zvereným do správy MČ Bratislava
– Lamač ukladá: A.1 predkladateľovi zapracovať
do textu Zásad hospodárenia s majetkom vlastným
a majetkom hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ Bratislava – Lamač, ktorým sa dopĺňajú a
menia Zásady hospodárenia s majetkom vlastným
a majetkom hl. m. SR Bratislavy zvereným do správy MČ Bratislava – Lamač navrhované predložené
písomné pripomienky poslancov do budúceho zasadnutia MZ;
● Uznesenie č. 32/2007/V k návrhu na zaujatie stanoviska k žiadostiam o odpustenie dlhov
nájomcom nebytových priestorov a pozemkov
schvaľuje: A.1 odpustenie poplatku z omeškania
s platením za užívanie pozemku pod predajným
stánkom na Malokarpatskom námestí p. Murárikovi vo výške 5.527,-Sk; A.2 odpustenie poplatku
z omeškania s platením za užívanie pozemku pod
predajným stánkom na Malokarpatskom námestí
p. Tolnayovi vo výške 15.152,-Sk za podmienky
odstránenia predajného stánku; A.3 odpustenie
nedoplatku p. Erdelyiovej za prenájom nebytových priestorov v garážach Pod Násypom vo výške
39.000,- Sk spolu s príslušným úrokom z omeškania; A.4 odpustenie pohľadávky p. Škurlovej
z prenájmu NP vo výške 21.588,- Sk spolu s príslušenstvom;
● Uznesenie č. 33/2007/V k návrhu na zaujatie stanoviska k žiadostiam o odpustenie
dlhov nájomcom obecných bytov schvaľuje:
A.1 odpustenie príslušného úroku z omeškania p.
Lieskovskej vo výške 87.614,- Sk za podmienky
zaplatenia exekučných trov a vyrovnania všetkých
prípadných dlhov; neschvaľuje B.1 odpustenie príslušného úroku z omeškania p. Machalíka vo výške
17 513,- Sk za podmienky zaplatenia súdnych trov
a vyrovnania všetkých prípadných dlhov;
● Uznesenie č. 34/2007/V k návrhu na nakladanie s nehnuteľným majetkom schvaľuje: A.1
predaj pozemku parc. č. 1484/1 o výmere 287m²
v k.ú. BA – Lamač p. Nemčekovej za nasledovných
podmienok: kúpna cena vo výške 1.650,- Sk/m2;
splatnosť do 30 dní od podpisu zmluvy, A.2 vypísať výberové konanie na prenájom pozemku parc.
č. 1826/8 v k. ú. Lamač v termíne do 31.3.2007;

zrušuje B.1 uznesenie miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Lamač č. 82/IV/2006 zo dňa
05.09.2006;
● Uznesenie č. 35/2007/V k návrhu na schválenie štatútu časopisu Lamačan schvaľuje: A.1
predložený návrh štatútu časopisu Lamačan s pripomienkami;
● Uznesenie č. 36/2007/V k návrhu na schválenie dotazníkového prieskumu spokojnosti
obyvateľov MČ Bratislava – Lamač s verejnými
službami schvaľuje: A.1 dotazníkový prieskum
spokojnosti obyvateľov Lamača s verejnými službami a predložený návrh dotazníka s pripomienkami; ukladá: B.1 prednostovi zabezpečiť vykonanie
prieskumu, spracovanie jeho výsledkov a ich zapracovanie do Stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Bratislava – Lamač v termíne do
31. augusta 2007
● Uznesenie č. 37/2007/V k návrhu Vízie, poslania a cieľov MZ MČ Bratislava – Lamač na
roky 2007 až 2010 schvaľuje: A.1 návrh Vízie,
poslania a cieľov Miestneho zastupiteľstva MČ
Bratislava – Lamač na roky 2007 – 2010 s pripomienkami; zriaďuje: B.1 Komisiu strategického
rozvoja v zložení: Mária Imrichová, Marta Janyšková, Michaela Kollárová, Ľudovít Lučenič, Pavol
Macko, Radoslav Olekšák, Júlia Ondrišová, Mária
Pikulíková, Ľubomír Plai, Daniel Valentovič, Dušan
Akantis; poveruje: C.1 prednostu Miestneho úradu zvolať stretnutie Komisie strategického rozvoja,
C.2 predsedu Komisie strategického rozvoja predložiť návrh Strategického plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja na schválenie miestnemu zastupiteľstvu v októbri 2007;
● Uznesenie č. 38/2007/V k návrhu na schválenie Akčného plánu MZ MČ Bratislava – Lamač na rok 2007 berie na vedomie: A.1 Návrh
Akčného plánu miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač na rok 2007; ukladá: B.1 predsedom príslušných komisií prerokovať Akčný plán
v komisiách a navrhnúť priority na rok 2007;
● Uznesenie č. 39/2007/V k zoznamu pamätihodností MČ Bratislava – Lamač schvaľuje: A.1
Zoznam pamätihodností v mestskej časti Bratislava
– Lamač;
● Uznesenie č. 40/2007/V k návrhu kritérií na
zabezpečenie letnej údržby na roky 2007 až
2009 berie na vedomie: A.1 predložený návrh
kritérií na hodnotenie ponúk pre zabezpečenie letnej údržby na roky 2007 až 2009;
● Uznesenie č. 41/2007/V k návrhu žiadosti
o spolufinancovanie projektu rekonštrukcie pamätníka Bitky pri Lamači (Popova húšť) z fondu MK SR Obnovme si svoj dom schvaľuje: A.1
presun pamätníka padlým prusko – rakúskej vojny
z lokality Popova húšť na Vrančovičovu ulicu; berie na vedomie: B.1 informáciu o podaní žiadosti
o spolufinancovanie MK SR pri rekonštrukcii;
● Uznesenie č. 42/2007/V k informácii o činnosti opatrovateľskej služby za IV. štvrťrok
2006 berie na vedomie: A.1 informáciu o činnosti opatrovateľskej služby za IV. štvrťrok 2006;
● Uznesenie č. 43/2007/V k informácii o pripravovanom projekte Lamačská brána berie
na vedomie: A.1 informáciu o pripravovanom projekte Lamačská brána s pripomienkami;
● Uznesenie č. 44/2007/V k informácii o uzav-

retí dodatku č. 5 k zmluve o úvere s Dexia bankou berie na vedomie: A.1 informáciu o dodatku
k úverovej zmluve s Dexia bankou Slovensko a.s.
bez pripomienok
(neprešlo jazykovou úpravou)

Lamačan
mesačník samosprávy mestskej časti Bratislava-Lamač
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Dotazník o budúcnosti Lamača

L

amačskí poslanci ponúkajú obyvateľom
Lamača možnosť aktívne sa zúčastniť
na prieskume názorov o kvalite verejných
služieb v Lamači. Prieskum sa uskutoční formou dotazníka, ktorý obsahuje 46 otázok.

Cieľom prieskumu je zistiť, ako hodnotíte služby
a samosprávu, čo považujete za kladné a záporné
stránky Lamača, ako hodnotíte podmienky bývania
a spôsoby riešenia bytovej situácie v Lamači, čo
považujete za najvýraznejšie možnosti a najväčšie prekážky jeho rozvoja, čo by mal rozvojový
program v podobe strategického plánu prioritne
riešiť. Výsledky prieskumu Vašich názorov budú
v procese tvorby rozvojového programu ďalej použité na určenie priorít rozvoja Lamača, na analý-

Začal zápis do Materskej školy
zu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb
(SWOT analýzu) a na tvorbu akčných plánov.
Dotazník si môžete stiahnuť alebo ho priamo
vyplniť a odoslať na internetovej stránke Lamača
www.lamac.sk.
Na prácu s dotazníkom na Internete si potrebujete stiahnuť a nainštalovať program 602XML
Filler z tejto linky http://www.602.sk/produkty/
602xml_filler/download.php. Je to bezplatná aplikácia na vyplňovanie elektronických formulárov.
Dotazník je v tlačenej forme k dispozícii na
miestnom úrade v Lamači. Termín na jeho vyplnenie a odoslanie je 15. apríl 2007. Podrobnejšie informácie: MÚ Bratislava - Lamač, Miroslav
Cibik, tel.č. 6478 0065 alebo 6478 1581 klp.120,
e-mail: cibik@lamac.sk.

Slávnosť v škole

D

eviaty február bol pre našu Základnú
školu slávnostnejší, ako iné dni. Tešili sme sa z dvoch udalostí. Jednou bolo aj
otvorenie nového Informačno - komunikačného centra.
Centrum sme nazvali IkaCečko. Myšlienku vybudovať takéto centrum pre žiakov našej školy nám
vnukla Komunitná nadácia Bratislava. Táto získala
finančnú podporu Citibank (Slovakia) a.s. vo výške

Poobede sme privítali v centre prvých návštevníkov – na zápis prišli budúci prváci, ktorí sa v novom prostredí cítili dobre. Celkovo sme zapísali
38 budúcich prvákov, ale z toho 9 žiada o odklad
školskej dochádzky o jeden rok.
Centrum je prístupné žiakom školy v dopoludňajších hodinách na vyučovanie jednotlivých predmetov. Chceme sprístupniť centrum aj popoludní.
Je k tomu potrebné zamestnať človeka, ktorý dozrie na chod centra a zároveň poradí jeho návštev-

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ

od 1. marca do 30. marca 2007,
na základe vyhlášky MŠ SR č. 540/2004
o predškolskom zariadení § 7 ods.1.,

prijíma prihlášky detí
do Materskej školy
na Heyrovského a Zlatohorskej ulici.

Materská škola ponúka deťom

✿ vyučovanie anglického jazyka
✿ tanečný krúžok
✿ výuku hry na flautu
✿ plávanie
✿ korčuľovanie
✿ školu v prírode
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť a odovzdať
v oboch materských školách priebežne
do 30.marca 2007.
Prihlášku treba potvrdiť zamestnávateľom
rodičov a detským lekárom.
Prihlásiť môžete deti vo veku
od 2,5 – 6 rokov.
Uprednostňované sú deti predškolského
veku (päťročné a s odloženou školskou
dochádzkou) a deti zamestnaných
zákonných zástupcov.
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ
si rodičia vyzdvihnú osobne
s občianskym preukazom
v MŠ na Heyrovského 4 v termíne
od 16. 4. do 30.4. 2007.
Ak si rozhodnutie v danom čase
nevyzdvihnete, nebude Vaše dieťa
do MŠ prijaté.
Mgr. Alena Petáková - riaditeľka ZŠ s MŠ

SPOLOK VYSLÚŽILÝCH VOJAKOV
GEN. M. R. ŠTEFÁNIKA
V LAMAČI V SPOLUPRÁCI
S MÚ MČ BRATISLAVA – LAMAČ

VÁS POZÝVA NA
100 tisíc korún. Tieto prostriedky sa stali základom projektu. Celkove vybudovanie centra stálo
204.754,50 Sk. Na dofinancovanie prispelo občianske združenie Pomoc školstvu v Lamači, Rada
rodičov prispela finančne na zakúpenie časti výukových programov, získali sme sponzorov a dobrovoľníkov, ktorí sa pre vec nadchli a to akademickú
maliarku pani Gabčovú, ktorá so svojimi študentkami z Vysokej školy výtvarných umení oživila maľbou
stenu, pani Hrmová nám darovala televízor a DVD
prehrávač, Všeobecná úverová banka nám darovala počítače, dostali sme sedačku a koberec, spoločnou brigádou so Citibank sme pripravili krásne
stoličky a v neposlednom rade naši zamestnanci
prispeli knihami, drobnosťami a hlavne svojou prácou. Všetkým patrí naša vďaka. A teraz konkrétne:
za 31.785 korún sa zakúpili knihy (114 kníh), za
62.264,- výukové programy, za 65.279,50 nábytok a 46.176,- sa použilo na rekonštrukciu priestorov (maľovanie, svietidlá, bezpečnostný systém).
Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo veľa významných hostí. Pásku na centre prestrihla pani
starostka Oľga Keltošová a zástupkyňa Komunitnej
nadácie Bratislava pani Danihelová.

Mesačník o živote v Lamači, 9. ročník

VEĽKONOČNÚ
ZÁBAVU
KTORÁ SA USKUTOČNÍ DŇA

7. APRÍLA 2007 (sobota)
SO ZAČIATKOM O 20.00 HOD.

Miesto: Základná škola Lamač
níkom. Radi by sme všetkým dopriali väčší výber
kníh a preto Vás touto cestou prosím, ak máte knihy, ktoré už nepotrebujete a myslíte si, že sú vhodné pre žiakov základnej školy, rôzne encyklopédie,
atlasy a podobné náučné publikácie prineste ich
k nám do školy. Marec je mesiac knihy a preto by
sme radi povedomie detí i Vás všetkých obrátili
ku knihám. Vopred všetkým darcom ďakujeme.

TANCOVAŤ BUDEME PRI VYHRÁVANÍ

SKUPINY SKAN
ČAKÁ NA VÁS:
BOHATÁ TOMBOLA
VEČERA

Mgr. Alena Petáková - riaditeľka
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Vyrastie u nás nová štvrť

O

projekte The Port sme sa
zhovárali s projektovým riaditeľom s finančnej skupiny Penta Vladimírom Škrovanom.
Čo rozhodlo o výbere lokality pre
realizáciu projektu The Port?
- Územie je jedinečné svojou polohou
na vstupe do Bratislavy pri diaľnici D2
a vďaka svojej veľkosti poskytuje veľkorysé možnosti využitia najnovších
trendov urbanizmu novovzniknutých
štvrtí v Európe a vo svete.
Ako dlho tento projekt pripravujete?
- Na projekte pracujeme od roku
2005.
Prečo ste ho nazvali The Port?
- Pri hľadaní správneho názvu územia sme vychádzali z geografického názvu územia – Lamačská
brána. Porta je v latinčine výrazom pre bránu. The
Port má byť nielen bránou do Bratislavy ale aj bránou do novej štvrte.
Port taktiež znamená prístav, našim cieľom je, aby
ľudia do tejto zóny nechodili len za nákupmi, ale aby
sa pre nich, vďaka funkciám bývania a administratívy, stala miestom, kde „zakotvia“ – kde budú žiť,
pracovať, nakupovať a zabávať sa.
Už o rok by ste mali začať s výstavbou. Máte už
dnes vysporiadané všetky pozemky?
- Na realizáciu projektu nie je potrebné vlastniť všetky pozemky v území, majiteľov pozemkov je viac
ako tisíc a územie sa bude rozvíjať aj v závislosti od
primeranosti nárokov majiteľov pozemkov.
Čo vám ešte chýba, aby ste mohli spustiť výstavbu?
- Schválenie územného plánu Magistrátom hlavného mesta Bratislavy, schválenie urbanistickej štúdie zóny, posúdenie vplyvov na životné prostredie.
S výstavbou plánujeme začať v prvom štvrťroku
2008.

Nie je plánová výstavba skôr založením nového mestečka?

V projekte sa spomína aj vybudovanie dopravného prestupného uzla železnica – autobus
– električka. Môžete to bližšie vysvetliť?

- Áno, naším zámerom
je, aby sa z Lamačskej
brány stala nová štvrť.
Predurčuje ju k tomu
spájanie širokej palety funkcií od zábavy,
športu, obchodu, práce až po bývanie.

- Vzhľadom k polohe územia sa ponúka v uvedenej
lokalite vybudovanie prestupnej stanice mimobratislavskej autobusovej a železničnej dopravy na systém mestskej hromadnej dopravy.

V akom katastrálnom
území sa nachádzajú
pozemky, na ktorých
bude stáť The Port?
Pýtam sa preto, že
obchodný
reťazec
Tesco - Lamač stojí
Ing. Vladimír Škrovan v katastri Karlovej
Vsi a našej mestskej časti z toho neplynú žiadne príjmy...
- Väčšina pozemkov sa nachádza v katastrálnom
území Lamač a Devínska Nová Ves.
Bude obchodno – zábavný komplex Lamačská
brána väčším nákupným centrom ako Polus,
Au – park či Avion?
- Z hľadiska rozlohy určite áno. Lamačská brána
však bude jedinečným projektom nielen v Bratislave, ale aj v strednej Európe a to najmä z hľadiska
samotnej koncepcie a následných možností využitia, ktoré poskytne svojím užívateľom.
Prezradíte na akých predajcov sa ľudia môžu
tešiť?
- Našim záujmom je ponúknuť široký sortiment zaužívaných značiek ako aj množstvo nových značiek,
ktorých je na Slovensku stále nedostatok v porovnaní so susednými krajinami.
Aké možnosti pripravujete pre záujemcov
o šport?
- Súčasťou obchodno-zábavného centra bude multifunkčný športový komplex s vodným parkom, ľadovou plochou a inými športovými aktivitami.

Spomínat sa tam aj mimoúrovňová križovatka
s predĺžením Saratovskej ulice. Kedy ju plánujete vybudovať?
- Ide o projekt, ktorý bol pôvodne súčasťou výstavby diaľničného obchvatu Lamač – Staré grunty vedúci cez tunel Sitiny. Jednalo sa o logické a veľmi
potrebné riešenie, ktoré by umožňovalo predchádzať dopravným kolapsom v troch mestských častiach (Dúbravka, DevínskaNová Ves, Lamač) po
plánovanom spustení tunelu a diaľničného obchvatu do prevádzky. Napriek tomu, že predĺženie Saratovskej ulice bolo súčasťou pôvodných zámerov
a stále ho môžete vidieť aj na pláne projektu na internetovej stránke slovenskej správy ciest, táto pre
obyvateľov kľúčová prípojka sa nedostala medzi
súčasti celkovej stavby. Dôvody nepoznáme, v súčasnosti je tento projekt v kompetencii Magistrátu
hlavného mesta.
V druhej etape má pribudnúť aj nízkopodlažná bytová výstavba. S koľkými bytmi sa v nej
ráta?
- Je to predčasná otázka. S výstavbou nízkopodlažnej zástavby neuvažujeme skôr ako v roku 2010.
Môžu ľudia počítať aj s bezplatnou dopravou,
napríklad z centra mesta?
- V tejto chvíli môžeme povedať toľko, že budeme
pripravení občanom poskytnúť všetky služby, ktoré
súvisia s komfortným využívaním takto koncipovanej štvrte.
Penta má svoje aktivity aj v zdravotníctve, v nákupnom centre plánujete otvoriť zdravotnícke
zariadenie. Pôjde o polikliniku, či dokonca
novú nemocnicu?
- Máme záujem o vybudovanie kvalitného zdravotného zariadenia - polikliniky.

K článku: „ Sme jedna mestská časť Bratislava-Lamač“

N

edá mi, aby
som nezareagoval na článok
z Lamačana č.2/
2007 , ktorý napísala pani Cecília
Danišová. V prvom rade chcem
jasne zdôrazniť,
že väčšina bývalého zastupiteľstva nehlasovala
za dva volebné
obvody len tak
z dlhej chvíle, ale reagovala tak na podnety
časti občanov.
Poslanci sa touto problematikou zaoberali na
poslaneckých kluboch a na verejnom zastupiteľstve, kde sa táto otázka veľmi dôkladne rozoberala. Zvažovali sa všetky argumenty pre a proti
a nakoniec (verím tomu, že každý hlasoval podľa
svojho najlepšieho vedomia a svedomia), väčšina
hlasovala za dva volebné obvody. To ale neznamená, že sa Lamač rozdelil na dve časti. Lamač
bol, je a vždy bude iba jeden. Pisateľka v článku
použila dva pojmy: „starí lamačania“ a „prišelci“
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a predpokladá, že to bol dôvod na vytvorenie
dvoch volebných obvodov. Bohužiaľ, je to veľký
omyl. Totiž aj v jednom aj druhom obvode žijú rodáci z Lamača aj tí, ktorí sa tu nenarodili. Takže
takto rozdeľovať Lamač je holý nezmysel. Jeden
z hlavných dôvodov prečo sú dva volebné obvody je rôznorodá štruktúra potrieb v jednotlivých
častiach Lamača. To, čo je samozrejmosťou pre
občanov, ktorí žijú na sever od Vrančovičovej ulice,
ako napríklad kompletné inžinierske siete vrátane
kanalizácie, pre obyvateľov z tej južnej časti to až
také samozrejmé nie je. Dodnes mám v pamäti,
ako niektorí poslanci nevedeli alebo nechceli pochopiť prečo by sa mali dávať také veľké prostriedky na budovanie kanalizácie, ktorá bude slúžiť len
časti obyvateľov a aké je to údajne nespravodlivé.
A pritom napr. kanalizáciu na Vrančovičovej ulicii financovala firma VaK a z našich lamačských
prostriedkov sa financovala len obnova cesty,
ktorú používajú všetci. Ako jeden z najaktuálnejších prípadov môžem uviesť budovanie optickej
siete v Lamači. Každý investor by chcel túto sieť
vybudovať iba na sídlisku z jednoduchého dôvodu
– malé náklady a veľké zisky. Ale ja sa pýtam ako
k tomu prídu ostatní obyvatelia Lamača. Prečo aj
oni si nemôžu vybrať z rôznych možností pripojenia sa na káblové služby? Prečo majú za prípojky
platiť nehorázne peniaze, ako to bolo v prípade

káblovej televízie? No predsa preto, lebo vtedy
poslanci vôbec nemysleli na tieto problémy pri
schvaľovaní zmluvy.
Môžem potvrdiť, že podobných príkladov je stále dosť. Viem to z vlastnej skúsenosti a keby som
mal uvádzať ďalšie, nestačilo by na to ani celé
jedno vydanie Lamačana. Teraz mi zostáva sa iba
pýtať. Komu vadí aby si ľudia vo voľbách mohli
vyberať čo možno najbližšie spomedzi seba, aby
si mohli vyberať konkrétnych ľudí, ktorých aspoň
trocha poznajú? Čo je zlé na tom, že sa zvýšila
konkurencia medzi kandidátmi, čomu sa mimochodom veľmi teším, lebo sa zvýšil záujem o verejný život. Prečo by v Lamači nemohlo byť zastupiteľstvo zložené hlavne z občanov a nie z príslušníkov politických strán. Alebo chceme, aby
sa opakovala situácia z roku 1998, kedy všetci
poslanci boli z jednej politickej koalície a mnohí z nás ich ani nepoznali! Dúfam, že o toto nám
nejde. Ide nám predsa spoločne o jednu mestskú
časť Bratislava-Lamač, ktorá má dva volebné obvody na základe rozdielnych okruhov problémov,
nie na základe pôvodu jej obyvateľov.
Ľudovít Lučenič, poslanec MZ
(neprešlo jazykovou úpravou)

Lamačan 3 / 2007

Urbanistická štúdia zóny LAMAČSKÁ BRÁNA
KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH - VARIANT 2
Mesačník o živote v Lamači, 9. ročník
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Halový futbalový turnaj
v Lamači

Lamačské fašiangy 2007 – teplo v duši,
iskra v srdci, rezkosť v nohách

P

ribližne takto možno charakterizovať pocity a náladu účastníkov
fašiangovej veselice, ktorú v jedálni
Základnej školy Lamač usporiadala
16. februára 2007 kultúrna komisia
pri Miestnom úrade Lamač. Zaujímavý program pre mladých i starších Lamačanov zorganizoval Miestny úrad
v gescii Kultúrnej komisie.

Ďakujeme touto cestou organizátorom a víťazom
halového futbalového turnaja v Lamači. Táto akcia
bola veľmi zaujímavá a prospešná hlavne pre našu
Materskú školu, nakoľko víťazi za svoju výhru nakúpili hračky pre deti nášho zariadenia. Je to čin hodný nasledovania. Za všetky deti opätovne srdečne
ďakujeme!
Poďakovanie patrí ale aj poslancovi miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Lamač Ľudovítovi Lučeničovi, ktorý tak ako každý rok i tohto roku obdaril
deti z Materskej školy veľkým množstvom krásnych
hračiek.
od det í :
O d ka z

„Ujo Lučenič ďakujeme!!!!“
Mária Pikulíková

Senior roka
Ocenenie Senior roka získal Jozef Toth, obyvateľ
lamačského penziónu.
Písali sme o ňom v minulom čísle Lamačana. Touto
cestou mu k oceneniu srdečne blahoželáme.
(red)

Účastníkov podujatia prišli pozdraviť a pobudnúť
s nimi starostka Lamača Oľga Keltošová a prednosta MÚ Ľubomír Plai, ako aj ďalší poslanci.
Bolo veru veselo pri rezkých tónoch kapely
E-music z Pezinka. Dvaja jej skvelí hudobníci dokázali dostať do „varu“ všetkých, ktorí majú radi tanec
a spev.
Nízke vstupné (99,- Sk na osobu) zahŕňalo dobré vínko, chutný guláš, aký by sa nezahanbil ani na
stoloch prvotriednej reštaurácie. Prekvapením od
organizátorov, a to zdarma, bolo umelecké fotografovanie buď jednotlivcov alebo manželských párov
s logom – 2007 – Lamačský fašiang – ako aj práca vizážistky pre dámy, ktoré sa chceli dať skrášliť.
Okrem toho sme si mohli zakúpiť fotografie z tanečnej zábavy od profesionálneho fotografa.
Program fašiangového večera spestrila tiež ľudová hudba (Wimmerovci), študenti odboru herectva
– imitátori Bolka Polívku a iných jeho spoluúčinkujú-

cich vo filme „Dědičství...“ Potešil nás aj kúzelník
Ivan. Pred polnocou nám zahrala aj country skupiny UNION CITYGRASS.
Radosť a nadšenie vytryskli najmä počas
odovzdávania hodnotných cien z tomboly, predovšetkým hlavnej ceny – televízora, ktorú si odniesli manželia Pikulíkovci.
Veselica sa skončila neskoro po polnoci a veruže sa nám ešte nechcelo ísť spať. Treba preto
poďakovať aj organizátorom za pookriatie na duši
aj tele a radosť v srdciach ľudí, ktorí nie všetci majú
život ustlaný na ružiach.
POĎAKOVANIE SPONZOROM na Fašiangovú zábavu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

STAR PRODUKCION Slovenka
Firma SWAN, a.s.
Firma TOP-MED, a.s.
dary starostky Lamača
pizzeria VŔŠOK II.
predajňa ČVIRO
CAPRINUS
KULLA – záhradné centrum
REMA 1000, obchod
Spolok vyslúžilých vojakov gen. M.R. Štefánika
Jaro a Marcela Marchalínoví
EMA HOLIČSTVO „MIRKA“
(red)

Materské centrum Obláčik je vo vynovených priestoroch

P

Začínajú
výlety
pre seniorov

M

iestny úrad v spolupráci s Kultúrnou
komisiou oznamuje našim seniorom, že
od apríla 2007 začína obdobie našich krásnych výletov.

Prvý tohoročný výlet sme pre Vás pripravili na 21. apríla 2007 a to historicko
náučný zájazd na Červený kameň a do
hvezdárne Hlohovec.
Výška poplatku je 50 korún na osobu.
Prihlásiť sa môžete na Miestnom úrade
u pani Veselej od 10. apríla 2007.
Ďalej pre Vás pripravujeme zájazd na
Skalický trdlofest 19. mája 2007.
(Kultúrna komisia MÚ Lamač)
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o úspešnom zvládnutí sviatkov v rodinnom
kruhu, sme aj my v Materskom centre Obláčik odštartovali rok 2007 v priestoroch, ktoré
sme si na konci uplynulého roka pekne vynovili.
Našou prvoradou snahou a úlohou, ktorú sme si
pre tento rok vytýčili, je získanie
nových, väčších a
v yhovujúcejších
priestorov pre fungovanie nášho centra. Mamičiek i detičiek v Lamači pribúda, stále sa sem sťahujú mladé rodiny s malými deťmi,
stavajú sa nové domy, byty, takže detí bude stále viac.
Už teraz vieme, že naše priestory sú malé – tvorí ju vlastne len jediná trieda v ZŠ – v jednej miestnosti sa hráme,
prezliekame a prezúvame, jeme, prebaľujeme. Stále hľadáme vhodný priestor. Vyhliadnutú máme Oázu, ktorá by
bola výborná pre naše účely aj v súvislosti s priľahlým
ihriskom, kde by sme temer počas celého roka mohli „vypustiť“ naše ratolesti a mali ich pod dohľadom. Potrebu
väčších priestorov sme konzultovali aj so zástupkyňami
ostatných materských centier v Bratislave na regionálnom stretnutí Únie materských centier SR, ktoré sa potýkajú s podobnými problémami ako my.
V tomto roku sme sa rozhodli okrem pravidelných aktivít pre deti – každodennej herne pre mamičky a deti, kurz
šikovných rúčok, spievanie s Máriou Čačíkovou-Podhradskou, šantenie v telocvični – potešiť aj mamičky a od
začiatku roka si dvakrát do týždňa môžu prísť zacvičiť
na fitloptách. Aj tu je však počet mamičiek obmedzený,
práve kvôli okliešteným priestorom. Február sme začali
pre deti lákavou akciou – karnevalom. Tentokrát so šašom Marošom, ktorý vyše hodiny zabával všetky veselé
masky a spolu s ním si mohli zatancovať i na diskotéke.
Túto akciu však trochu poznačila chrípková epidémia,

keď sa v telocvični
základnej školy zišlo oveľa menej detí
ako sme očakávali.
Nálade tancujúcich
zdravých detí to
však nevadilo.
Druhý februárový
týždeň sme si do
Obláčika
pozvali
zástupkyne Materských škôl v Lamači – na Heyrovského ulici, na Zlatohorskej ulici, ako i z MŠ Montessori, ktoré mamičkám,
čoskoro škôlkárov, porozprávali o režime jednotlivých
škôlok, rozdieloch, aktivitách v MŠ a pod.
Všetky aktivity uskutočnené v tomto roku, ako aj plánované do ďalšieho obdobia pre deti a mamičky (pozývame však i oteckov) pre vás pripravuje v súčasnosti 13
mamičiek – dobrovoľníčok, ktoré zastrešuje a „riadi“ štatutárka MC Obláčik Zdenka Šujanová. Aj touto cestou jej
za všetky aktivity v roku 2006 dodatočne ďakujeme!

Program MC Obláčik v Lamači
Po 9,30 – 11,00 – herňa
17,30 – 18,15 – hudobné krôčky s Erikou Poradovou
Ut 9,30 – 11,00 – herňa
17,00 – 18,30 – hudobné krôčky s Máriou Podhradskou
St 9,30 – 11,00 – šikovné rúčky
16,30 – 17,00 – herňa
18,30 – 19,30 – cvičenie na fitloptách s Lujzou
Servanskou
Št 9,30 – 11,00 – herňa
16,45 – 18,00 – šantenie v telocvični
Pia 9,30 – 11,00 – herňa
18,30 – 19,30 – cvičenie na fitloptách s Lujzou
Servanskou
Ak ste ešte u nás neboli, príďte nás určite navštíviť
do priestorov ZŠ Malokarpatské nám., vchod zozadu
ako do knižnice.
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Vízia, poslanie a ciele miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava – Lamač na roky 2007 až 2010 (dokončenie zo str. 1)
1. Vytvárať podmienky na ďalší rozvoj vzdelanosti, zamestnanosti a zdravého životného
štýlu pre obyvateľov Lamača
- Vybudovať univerzálne zariadenie pre vzdelávacie a záujmové činnosti, zábavu a oddych pre
deti, mládež a rodičov a podporovať a rozvíjať
jeho aktivity
- Realizovať vypracovanú a schválenú koncepciu
rozvoja telovýchovy a športu v mestskej časti
Bratislava - Lamač v rokoch 2007 - 2010
- Vybudovať verejne prístupné informačné centrum napojené na celosvetové elektronické informačné zdroje a vytvárať v Lamači predpoklady
na rozvoj znalostnej spoločnosti a znalostnej
ekonomiky
- Vypracovať systém podpory malých a stredných
podnikateľov tak, aby stimuloval zvyšovanie zamestnanosti a zakladanie a rozvoj podnikateľských aktivít s vysokým rastovým potenciálom
2. Vytvárať podmienky na podnikanie v oblasti priemyslu a služieb s ohľadom na kvalitné
životné a prírodné prostredie v Lamači
- Vybudovať nové a efektívne využívať existujúce
nehnuteľnosti na podporu podnikateľských subjektov
- Zabezpečiť efektívne poskytovanie komplexných informácií o investičných príležitostiach
a výhodách investovania v Lamači
- Zabezpečiť spoluprácu aktérov v oblasti sociálnych služieb a voľnočasových aktivít s cieľom
zvýšiť občiansky komfort čo najširšieho spektra
obyvateľov Lamača
3. Podporovať budovanie a modernizáciu
technickej infraštruktúry v rozvojových územiach so zreteľom na ekológiu a vyvážený
ekonomický a sociálny rozvoj Lamača
- Zabezpečiť spracovanie dokumentácie a prípravu
realizácie stavby hlavnej obslužnej komunikácie
a súvisiacej technickej infraštruktúry v lokalite
Nový Lamač
- Dobudovať chýbajúcu, modernizovať existujúcu
a vybudovať novú infraštruktúru v rozvojových
územiach so zohľadnením požiadaviek na trvalo
udržateľný rozvoj
4. Priestorovo a funkčne dotvoriť územie
Lamača s dôrazom na lokality s najväčším
rozvojovým potenciálom
- Dotvoriť historické centrum Lamača revitalizáciou Vrančovičovej ulice a Malokarpatského námestia
- Realizovať urbanistickú štúdiu zóny Lamačská brána v lokalite Leskáre orientovanú na
vybudovanie obchodného a zábavného cen-

tra celomestského významu a výstavbu bytov
- Zabezpečiť projektovú dokumentáciu a realizáciu prestavby objektov bývalej pošty a požiarnej
zbrojnice na Vrančovičovej ulici
- Zabezpečiť vypracovanie územných plánov zón
Nový Lamač v lokalitách Zidiny, Zelená hora,
Pod Zečákom, Zečák, Segnáre, Zelenohorský
potok, Pri vodojeme, Kameňolom a Záhrady
- Zabezpečiť vypracovanie územných plánov zón
Starý Lamač v lokalite Staré záhrady, Popova
húšť a Dzilky
5. Vytvárať podmienky na zvyšovanie návštevnosti Lamača a príjmov z cestovného ruchu
a turistiky využívaním prírodných, turistických
a kultúrnych hodnôt Lamača
- Vytvoriť a zveľaďovať „značku“ Lamača ako celoročnej turistickej destinácie, založenú na prírodných a kultúrno-historických atraktivitách a posilniť úlohu cestovného ruchu v celkovej skladbe
miestnej ekonomiky v Lamači
- Zabezpečiť rekonštrukciu a premiestnenie pamätníka Bitky pri Lamači (Popova húšť) na Vrančovičovu ulicu a každoročne organizovať oslavy výročia
tejto historickej udalosti s cieľom upevňovať pocit
euroobčianstva v rámci Európskej únie
- Vybudovať cyklotrasy a turistické chodníky a udržiavať ich v dobrom stave
- Iniciovať vytvorenie partnerstva na podporu rozvoja cestovného ruchu v regióne Malých Karpát,
koordinovať spoločné aktivity, poskytované služby a efektívnu propagáciu
- Vytvoriť sieť kvalitných, dobre prepojených a
efektívne koordinovaných služieb a kultúrno-spoločenských aktivít podporených modernou a fungujúcou infraštruktúrou
Predložená vízia, poslanie a ciele miestneho
zastupiteľstva na roky 2007 - 2010 sú postavené
na princípe koncentrácie úsilia do prioritných oblastí rozvoja a na výbere aktivít a projektov, ktoré
nájdu svoje vyjadrenie v akčných plánoch. Akčné
plány budú vytvárané v pracovných skupinách zostavených z členov Komisie pre strategický rozvoj.
Ich realizácia bude viesť k zlepšovaniu v piatich
vybraných oblastiach - strategických prioritách -,
ktoré v tejto chvíli obsahujú spolu 19 cieľov a budú
ďalej upresňované a dopĺňané. Ich konkrétny obsah budú tvoriť kľúčové úlohy podrobne rozvedené
v projektových listoch s opisom jednotlivých aktivít
a zodpovednosti, zdrojov, realizačných nástrojov,
finančnej a časovej náročnosti, výstupov a pod.
Návrh akčného plánu na roky 2007 - 2009 je predkladaný na schválenie miestnemu zastupiteľstvu
ako samostatný materiál.

Zberateľská vášeň
(slovenské výtvarné umenie 1957 – 1970)

A

k neviete, čo
s voľným časom
poradíme vám zaujímavý tip. Choďte
sa pozrieť na autorov slovenského výtvarného umenia.
Výstavu s názvom ,,
Zberateľská vášeň“
otvorili 23. januára v Galérii mesta
Bratislava v Mirbachovom paláci na
Františkánskom námestí.

Ladislav Guderna – Žena
s kvetinou z roku 1963

Diela pochádzajú z obdobia rokov 1957 až 1970 a
sú zo súkromných zbierok žijúcich a nežijúch autorov
ako napríklad Andrej Barčík, Karol Baron, Albín Brunovský, Ladislav Guderna, Alojz Klimo, Tamara Klimová, Július Koller, Vladimír Kompánek, Rudolf Krivoš, Milan Laluha, Eduard Orčáček, Milan Paštéka,
Rudolf Sikora, Jana Želibská, a iní. Výstava potrvá do
15. apríla.
Peter Šoula

Recept z výstavy
Bludní Holanďania

Holandská sedliacka omeleta
50g údenej slaniny zelená petržlenová vňať
mleté čierne korenie
60 g cibule
muškátový orech
500 g zemiakov
2 vajcia
80 tvrdého syra
Slaninu nadrobno pokrájame a rozškvaríme, pridáme nadrobno pokrájanú cibuľu a opražíme. Potom pridáme nadrobno postrúhané surové zemiaky
a prikryté pečieme. Posypeme postrúhaným syrom a posekanou petržlenovou vňaťou. Prilejeme
okorenené vajcia a necháme zapiecť.

Čriepky z histórie Lamača
Výročia, ktoré si pripomenieme v roku 2007

H

istória Lamača sa zmenila počas jeho
trvania a mení sa neustále. V roku 2007
si pripomenieme viaceré výročia, ktoré mali
vplyv na jeho rozvoj alebo úpadok.
●

●

●

●

●
●

●

570. výročie určenia pevných hraníc, 8. januára v roku 1437 kráľ Žigmund v roku 1437 dokončil svojim nariadením rozhraničenie Lamača
s devínskym panstvom.
255. výročie, ktoré nám pripomína, že v roku
1752 sa stal Lamač opäť samostatným a prestal
byť fíliou Záhorskej Bystrice a mal aj svojho učiteľa a farára.
240. rokov, čo v roku 1767 bolo zmenené užívacie právo urbárskych roľníkov, ktorí dostali vlastnícke práva na lesné podiely, ako individuálny,
ale zároveň obecný majetok. Už o štyri roky
neskôr v roku 1871 sa tieto podiely stali spoločným vlastníctvom urbariálnych spoločenstiev,
ktoré ich mali aj spravovať. Členovia urbariátu
boli povinní ich spravovať a zveľaďovať.
125. výročie založenia dobrovoľného hasičského spolku, ktorý od roku 1882 pôsobil v Lamači. Posledný veľký požiar bol v roku 1899 na
Silvestra a zhorelo pol dediny
pred 85. rokmi, v roku 1922 bol v Lamači po
prvý raz zriadený poštový úrad.
60 rokov uplynie od času, keď na pomník padlých vojakov z prvej svetovej vojny spolok vyslúžilých vojakov umiestnil pamätnú dosku s menami padlých Lamačanov v II. svetovej vojne.
20. výročie úmrtia kňaza ThDr. Jána Fratriča
jediného Lamačana, ktorý vyštudoval teológiu.

Dr. Gabriela Škorvanková

Mesačník o živote v Lamači, 9. ročník
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Pedikúra - Manikúra
Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač
Mobil: 0903 782 012

Základná škola s materskou školou, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava – Lamač, vyhlasuje

výberové konanie na miesto zástupkyne riaditeľky pre MŠ
Požiadavky:
● ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore predškolskej
pedagogiky (vysokoškolské vzdelanie v odbore
predškolskej pedagogiky je vítané)
● minimálne 3-ročná prax v pedagogickom procese
● organizačné a komunikačné schopnosti
● znalosť legislatívy v danej oblasti

Zoznam požadovaných dokladov platných
pre všetkých uchádzačov:
● životopis
● overený doklad o vzdelaní
● vypracovaný projekt riadenia MŠ
● doklad o bezúhonnosti (odpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace).

Dátum predpokladaného nástupu: september 2007
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné doručiť v termíne do 20. apríla 2007 na adresu:
Základná škola s materskou školou, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava
tel. 02/64780640, e-mail: info@zsmalokarpatba.edu.sk

