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Lamačan 12
Pri sledovaní televíznych programov nás 

niekedy aj nahnevá, keď práve tá naj-
zaujímavejšia časť vysielania je nečakane 
prerušená (občas aj trápnym)   reklamným 
šotom. Ale sú určité reklamy, ktoré nás prí-
jemne pobavia. Jednu z takýchto reklám 
som často videl na obrazovke v predvianoč-
nom čase, a priznám sa, že som si ju vždy 
vychutnal: Unavení vodiči kamiónu za zvu-
kov príjemne znejúcej piesne v ľubozvučnej 
taliančine sa práve striedajú za volantom 
počas jazdy a potom zmorení monotónnou 
jazdou si veselo podriemkávajú. A zrazu sú 
prebudení ostrým zvukom klaksóna! Keď sa 
celkom zmätení rozhliadajú (tie dezorien-
tované tváre nemajú chybu!), so zdesením 
zistia príčinu, čo ich zo spánku vyrušilo: prá-
ve ich predbieha kolega, ktorý si veselo bu-
vinká rovno na volante, resp. na klaksóne. 
A do toho zapadajú slová tvorcu reklamy: 
„Zobuďte sa!“

Túto výzvu „Zobuďte sa!“ sme často počuli 
v dobe Adventu v rámci duchovnej prípravy na Via-
noce. Len si pripomeňme slová sv. apoštola Pavla, 
ktorý v Liste Rimanom (13.kap, 11-14) píše: „Viete, 
aký je teraz čas: nastala hodina, keď sa treba pre-
budiť zo sna. Veď teraz je naša spása bližšie ako 
vtedy, keď sme začali veriť. Noc pokročila, deň sa 
priblížil. Zanechajme teda skutky tmy a oblečme 
sa do výzbroje svetla. Žime ako vo dne, počestne, 
nie v hodovaniach a opilstvách, nie v smilstve a ne-
mravnostiach, nie vo zvadách a závisti, ale oblečte 
sa v Pána Ježiša Krista.“

A podobná myšlienka na duchovnú bdelosť 
v nás rezonuje aj v čase Vianoc. Len sa pozrime 
na niektoré úvodné slová našich prekrásnych via-
nočných piesní alebo kolied, ktoré sú inšpirované 
Lukášovým evanjeliom, kde sú opísané udalosti 
betlehemskej noci, keď anjeli zobudili pastierov, 
aby šli k jasliam: Vstávajte pastieri, berte sa hor..., 
Sem, pastieri, pospiechajte,.....Pastieri, pastieri, 
hore vstaňte...atď.

 Prečo je symbol zobudenia či bdelosti tak ve-
ľavravní? Snáď na ilustráciu poslúži opak bdelosti 
– ospalosť, letargia. Bolo to vlani na jeseň, keď 
som bol na pohrebe môjho bývalého profesora 
filozofie Dr. Silvestra Šoku, ktorý  v rokoch 1971 
– 73 pôsobil v  Lamači ako duchovný správca na-
šej farnosti. Cestou z cintorína som sa rozprával 
s istým kňazom, ktorého som si ešte ako kaplána 
v mojom rodisku veľmi vážil pre jeho vzdelanosť 
a rozhľad. Hovoril mi o svojej frustrácii zo situácie 
vo farnosti, do ktorej bol nedávno ustanovený: 
„Nemôžem povedať, žeby ľudia, ktorým ako kňaz 
slúžim, boli nebezpeční, zákerní alebo zlomyseľní. 
Ale žiaľ, ich  duchovnosť akoby úplne odumrela. 
Zdá sa, že okrem roboty, krčmy a zábavy ich nič 
iné nezaujíma. Tí ľudia žijú tak, že najskôr kráča 
ich telo, ďalej dlho , dlho nič..., a až potom  - jeden 
alebo dva kilometre za nimi, sa vlečie aj ich duša.“ 
Hoci som v tej obci nikdy nebol, ale najmä z tých 
posledných slov možno vycítiť, aká atmosféra v tej 
dedine dominovala. 

 Tak, ako je nebezpečný spánok za volantom, 
veľmi nebezpečná je aj duchovná ospalosť – letar-
gia duše. V jednom i druhom prípade hrozí havá-

ria a život človeka sa môže zmeniť na trosku. Keď 
všade navôkol sa nám ponúka konzumný životný 
štýl, ba aj Vianoce sa môžu zvrhnúť na hedoniz-
mus, alebo dôležitosť duchovných hodnôt sa mar-
ginalizuje, vtedy človek cíti, že nikto z nás nie je 
dostatočne imúnny voči tomu, aby aj na nás nepla-
tila podobná charakteristika, akou opísal život vo 
svojej farnosti spomínaný kňaz. Trúfam si povedať,         
že aj neveriaci človek (pokiaľ nepodceňuje hod-
noty nemateriálneho rázu, lebo to môže hroziť aj 
„veriacemu“) cíti, že život na spôsob „iba telo, a až 
kdesi v diaľave aj utrmácaná duša“ je degradáciou 
človeka. Žiť tak, že sa narodím, neskôr zomriem a  
tie roky či desaťročia medzitým - čo s nimi...? Ne-
jako ich prežiť alebo ako-tak „zaplátať“, aby som 
sa celý ten čas na zemi „nenudil“? To nie je život!

 Je  zaujímavým paradoxom, že kým texty via-
nočných piesní, keď hovoria o pastieroch a cez 
nich o celom ľudstve, vyzývajú nás prebudiť sa, 
vstať. Ale keď tieto piesne hovoria o betlehem-
skom dieťati Ježišovi, často sa tam opakujú nežné 
slová o dieťati, ktoré búva alebo spinká. Zname-
ná to snáď, že my ľudia máme sa prebudiť, kým 
Boh v osobe malého Ježiška si pokojne drieme? 
Tento zdanlivý protiklad poukazuje na čosi krásne: 
Boh  z lásky k nám ľuďom, keď videl našu duchov-
nú biedu, dokázal sa tak priblížiť, že k nám prišiel 
v podobe svojho Syna – maličkého, bezbranného 
človiečika, v ktorom „drieme“ mocný Boh, aby nás 
prebral z duchovnej ospalosti, aby nám ukázal, že 
to všetko zlé, negatívne a hriešne, čo vidíme vo 
svete a ľudstve, ale aj v nás samých, nie je status 
quo, s ktorým sa máme zmieriť. Boh nám v malič-
kom Dieťati dokázal, že s pomocou jeho milosti sa 
dokážeme vymaniť so zla, ktoré nás spútava, ba 
niekedy priam paralyzuje. V tomto duchu sa vyjad-
ril aj pápež sv. Lev Veľký vo veľmi často citovanej 
vianočnej homílii, keď hovoril o príchode Spasiteľa 
na tento svet a do našich sŕdc: „Kresťan, poznaj 
svoju veľkosť. Dostal si účasť na božskej prirodze-
nosti, preto sa nevracaj svojimi nízkymi skutkami 
k starému potupnému životu. Nevyžeň zo seba 
nešľachetnými činmi takého vznešeného obyvate-
ľa, neskláňaj svoju šiju do diablovho otroctva; veď 
tvojou výkupnou cenou je Kristova krv.“ A čosi po-
dobné pomocou obrazu blízkeho aj sekulárnemu 
svetu zdôrazňuje  psychológ a mysliteľ Dr. Viktor 
Frankl, zakladateľ logoterapie, keď prirovnáva 
život človeka k lietadlu. Kým tento mohutný stroj 
roluje na štart, pohybuje sa podobným spôsobom 
ako obyčajné auto. Používa k tomu kolesá, mo-
tor a brzdy. Lenže lietadlo nebolo skonštruované 
nato, aby jazdilo po zemi. Ono má krídla, zem mu 
slúži len na to, aby vzlietlo do výšok. Investoval by 
niekto do kúpy drahého Boeingu či Airbusu len 
preto, aby sa s ním vozil po ulici?

 Aj človek, ako ho definuje filozofia, je „rozum-
ný živočích“. Máme neuveriteľne veľa spoločného 
s ríšou zvierat, ale prívlastok „rozumný“ nám hovo-
rí o čomsi viac. Ako hovorí Sväté písmo, boli sme 
stvorení na Boží obraz a podobu (Gn 1,26). Boh 
nám v Ježišovi prišiel tento obraz pripomenúť. 
Priblížil sa k nám, aby sme sa my dostali bližšie 
k nemu. Keď sme skupina viac ako päťdesiat La-
mačanov boli v októbri na farskom  pútnickom zá-
jazde po stopách sv. Pavla v Grécku, sprievodca 
nám hovoril o niektorých postojoch, ktoré sú vraj 
pre Grékov typické: sú nesmierne hrdí na svoju 

históriu, ale akoby ustrnuli s pohľadom upretým 
na minulosť, kým prítomnosť či budúcnosť vní-
majú bezradne. Keď sa dostavia nejaké ťažkosti, 
buď hľadajú vinníka, alebo čakajú , kto to vyrieši 
za nich, alebo apaticky prehlásia, že „sa nič nedá 
robiť, lebo už je to raz tak“. Boh nám paradoxne 
v malom dieťati hovorí, že nič na tomto svete nie 
je raz tak a navždy, a basta! Boh nám v Betleheme 
hovorí, že vždy je možné niečo v tomto svete zme-
niť k lepšiemu, začínajúc vlastným srdcom. On 
nám dáva svoju pomocnú ruku a našou rozumnou 
voľbou je túto ruku prijať. 

 Preto aj mojím prianím do Nového roka pre Vás, 
milí Lamačania, ale vlastne pre každého jedného 
z nás popri obligátnom vinšovaní zdravia a šťastia 
nech aj optimizmus, nádej a radosť zo života. Lebo 
život je krásny a má svoj zmysel, ak ho napĺňame 
hodnotami, ktorých pôvod v konečnom dôsledku 
možno nájsť v Bohu. Preto si dovolím ukončiť ten-
to vianočný príhovor slovami ušľachtilého človeka 
a známeho protestantského teológa Dr. Dietricha 
Bonhoeffera. Na Nový rok 1945, počas väzenia 
v nacistickom koncentráku, predtým než ho po-
pravili, o čom už vopred vedel, si do svojho den-
níka zapísal tieto slová, plné nádeje v Boha a na 
večnosť s ním. Nech sú tieto myšlienky „aktívneho 
očakávania“ aj našim mottom a hnacím motorom 
v po celý nový rok 2008:

„Zázračne skrytí v moci dobrých síl, 
čakáme tíško, čo nám bude dané.
Vo dne i v noci pozná Boh náš cieľ 
a bude s nami v každom novom ráne.“

Mgr. Branislav Čaniga
správca lamačskej farnosti, 

bratislavský šk. dekan

Vianoce – čas duchovného prebudenia

Vážení a milí Lamačania!
Mrazivé ticho, všade biely sneh, konečne
pokoj, nebo plné hviezd.
Je tu čas vianočný, keď stromček sa ligoce, 
prajeme vám zo srdca prekrásne Vianoce.

V Novom roku 2008 Vám želáme splnené 
prania, šťastie, zdravie a veľa priateľov 
pre ktorých sa oplatí žiť! 

Vedenie a zamestnanci miestneho úradu 
a poslanci miestneho zastupiteľstva 

pri MČ Ba -Lamač.



●  Uznesenie č.172 /2007/V zo dňa 08.11.
2007 k Správe o plnení uznesení miestne-
ho zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač 
splatných k 2. novembru 2007

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va – Lamač A. berie na vedomie 

 A.1 splnené uznesenia miestneho zastupiteľ-
stva MČ Bratislava – Lamač čísla: 85/2007/V, 
106/2007/V, 139/2007/V, 149/2007/V, B.1, 
149/2007/V, B.2

 A.2 priebežne plnené uznesenia miestneho 
zastupiteľstva MČ Bratislava – Lamač čís-
la: 10/2007/V, 48/2007/V, 108/2007/V, 
127/2007/V, 149/2007/V, B.3, 154/2007/V 
s pripomienkami

● Uznesenie č. 173/2007/V zo dňa 08.11.
2007 k Situačnej správe mestskej polície 
za mesiac september 2007

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
 va – Lamač A. berie na vedomie A.1 predlo-

ženú situačnú správu mestskej polície za me-
siac september 2007  s pripomienkami

●  Uznesenie č. 174/2007/V zo dňa 08.11.
2007 k Situačnej správe OO PZ SR – Dúbrav-
ka za obdobie od 1.1.2007 do 30.9.2007

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va – Lamač A. berie na vedomie A.1 predlo-
ženú situačnú správu obvodného oddelenia 
PZ SR – Dúbravka za obdobie od 1.1.2007 do 
30.9.2007 

●  Uznesenie č. 175/2007/V zo dňa 
08.11.2007 k návrhu zásad vydávania VZN 
a vnútorných noriem mestskej časti Brati-
slava - Lamač

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
 va – Lamač A. schvaľuje A.1 predložený ná-

vrh zásad vydávania VZN a vnútorných noriem 
mestskej časti Bratislava – Lamač

● Uznesenie č. 176/2007/V zo dňa 08.11.
2007 k návrhu zmluvy na zhotoviteľa zim-
nej údržby na roky 2007/2008

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va – Lamač A. schvaľuje A.1 návrh zmlu-
vy o dielo zhotoviteľa zimnej údržby na rok 
2007/2008 s pripomienkami A.2 členov Štá-
bu zimnej údržby na rok 2007/2008 v zložení: 
RNDr. D. Akantis, Ing. D. Valentovič CSc., M. 
Pikulíková, Mgr. Ing. R. Olekšák, JUDr. J. On-
drišová

●  Uznesenie č. 177/2007/V zo dňa 08.11.
2007 k návrhu na nakladanie s nehnuteľ-
ným majetkom – predĺženie zmluvy o náj-
me – p. Černá

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va – Lamač A. schvaľuje A.1 predĺženie zmlu-
vy o nájme s Martou Černou na dobu určitú na 
1 rok do 31.12.2008 s možnosťou ďalšieho 
predĺženia s pripomienkami

●  Uznesenie č. 178/2007/V zo dňa 08.11.
2007 k návrhu na nakladanie s nehnuteľ-
ným majetkom – súhlas s výstavbou - Bio-
invest

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va – Lamač A. schvaľuje A.1 žiadosť o súhlas 
s výstavbou ako vlastníka pozemkov s pripo-
mienkami

●  Uznesenie č. 179/2007/V zo dňa 
08.11.2007 k návrhu na nakladanie s ne-
hnuteľným majetkom – predĺženie zmluvy 
- DAVE

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va – Lamač A. schvaľuje A.1 predĺženie

nájomnej zmluvy na parcele č. 1826/8,
k.ú. Lamač do 31.12.2008 za predpokladu pl-
nenia si povinností vyplývajúcich  zo zmluvy zo 
strany nájomcu

●  Uznesenie č. 180/2007/V zo dňa 08.11.
2007 k návrhu na nakladanie s nehnuteľ-
ným majetkom – vyjadrenie – Ing. L. Ba-
ňacký

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va – Lamač A. schvaľuje A.1 žiadosť o posú-
denie možnosti vybudovania malej kanalizačnej 
šachty na pozemku parc č. 3414/3 k.ú. Lamač 
v súvislosti s nutnosťou napojenia stavby na parc. 
č. 3406/5

●  Uznesenie č. 181/2007/V zo dňa 08.11.
2007 k návrhu na nakladanie s nehnu-
teľným majetkom – predĺženie nájomnej  
zmluvy – euro AWK

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va – Lamač A. schvaľuje A.1 žiadosť o pre-
dĺženie nájomnej zmluvy na umiestnenie 3 ks 
reklamných zariadení v lokalite Lamač – Pod-
háj do 31.12.2008 za predpokladu plnenia si 
povinností vyplývajúcich zo zmluvy zo strany 
nájomcu

●  Uznesenie č. 182/2007/V zo dňa 08.11.
2007 k návrhu Stratégie hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mestskej časti Brati-
slava – Lamač do roku 2010

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
 va – Lamač A. schvaľuje A.1 predložený návrh 

Stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvo-
ja mestskej časti Bratislava – Lamač do roku 
2010 A.2 riadiaci a monitorovací výbor v zlože-
ní: RNDr. D. Akantis, Ing. Ľ. Lučenič, Ing. Mgr. 
R. Olekšák, JUDr. J. Ondrišová, M. Pikulíková, 
Ing. D. Valentovič CSc., Ľ. Plai 

 B. ukladá B.1 prednostovi zriadiť funkciu ma-
nažéra realizácie SHaSR a určiť mu pracovnú 
náplň T: do 30.11.2007 B.2 prednostovi zorga-
nizovať verejné prerokovanie SHaSR T: v janu-
ári 2008

●  Uznesenie č. 183/2007/V zo dňa 
08.11.2007 k návrhu na zmenu poskytova-
teľa opatrovateľskej služby

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
 va – Lamač A. berie na vedomie A.1 komplex-

nú informatívnu správu MÚ o ponukách jednot-
livých organizácií na zabezpečenie opatrova-
teľských služieb s pripomienkami 

 B. schvaľuje B.1 návrh zmeny poskytovateľa 
opatrovateľskej služby podľa odporúčania  Ko-
misie pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové 
a to s organizáciou Vitálny život, n.o.

 B.2 ukončenie zmluvy s Centrom privátnych 
sociálnych služieb Privilégium, n.o.- s pripo-
mienkami

●  Uznesenie č. 184/2007/V zo dňa 08.11.
2007 k návrhu  rozpočtu územnej samo-
správy na roky 2008 - 2010

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
 va – Lamač A. žiada A.1 primátora a mest-

ských poslancov, aby sa výnos dane z príjmov 
na rok 2008 delil medzi mestské časti a mesto 
v pomere 54% : 46% A.2 mestského poslan-
ca za Lamač predniesť a podporiť tento návrh 
miestneho zastupiteľstva Lamač na mestskom 
zastupiteľstve dňa 22.11.2007 a taktiež infor-
movať mestských poslancov o uznesení MZ č. 
171/2007/V zo dňa 18.10.2007 body d, e, f , g

●  Uznesenie č. 185/2007/V zo dňa 08.11.
2007 k informácii o príprave návrhu záko-

na o hlavnom meste Bratislave
 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
 va – Lamač A. berie na vedomie A.1 pred-

loženú informáciu o príprave návrhu zákona 
o hlavnom meste Bratislave

●  Uznesenie č. 186/2007/V zo dňa 08.11.
2007 k informácii o pasportizácii pozem-
kov vyčlenených na prevádzkovanie re-
klamných zariadení

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va – Lamač A. berie na vedomie A.1 informá-
ciu o pasportizácii pozemkov vyčlenených na 
prevádzkovanie reklamných zariadení - s pripo-
mienkami

●  Uznesenie č. 187/2007/V zo dňa 08.11.
2007 k návrhu na schválenie VZN č. 
7/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.  
5/2004 v znení dodatkov č. 2/2005 a č. 
4/2007 o podmienkach prenájmu parkova-
cích miest v MČ Bratislava - Lamač

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va – Lamač A. schvaľuje A.1 návrh  VZN 
č. 7/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č.  5/2004 v znení dodatkov č. 2/2005 a č. 
4/2007 o podmienkach prenájmu parkovacích 
miest v MČ

●  Uznesenie č. 188/2007/V zo dňa 08.11.
2007 k návrhu na schválenie pridelenia 
obecného bytu na Studenohorskej ul. č. 8, 
Bratislava

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va – Lamač A. schvaľuje A.1 návrh na pride-
lenie obecného bytu na Studenohorskej č. 8, 
Bratislava – Lamač p. Zdenke Boskovičovej na 
dobu určitú – 3 roky

●  Uznesenie č. 189/2007/V zo dňa 08.11.
2007 k vzdaniu sa funkcie  miestneho kon-
trolóra ku dňu 7.11.2007

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va – Lamač A. berie na vedomie A.1 vzdanie 
sa funkcie miestneho kontrolóra Mgr. Ladisla-
va Majerčíka ku dňu 7.11.2007

●  Uznesenie č. 190/2007/V zo dňa 08.11.
2007 k informácii k časopisu Lamačan

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratisla-
va – Lamač A. berie na vedomie A.1 informá-
cie o časopise Lamačan 

 s pripomienkami B. schvaľuje B.1 zmenu or-
ganizácie vydávania časopisu Lamačan ako 
informátora obyvateľov MČ Bratislava – Lamač 
B.2 úpravu štatútu časopisu Lamačan, zruše-
nie Redakčnej rady, zostavenie koordinačného 
tímu zloženého z poslancov miestneho zastu-
piteľstva ( Bartovič, Valentovič, Ondrišová, Pi-
kulíková, Olekšák) C. ukladá C.1 prednostovi 
zabezpečiť organizáciu vydávania časopisu 
Lamačan a vypracovanie obsahovej štruktúry 
časopisu Lamačan na rok 2008 T: 20.12.2007 
C.2 odstúpiť od zmluvy s redaktorom časopisu 
Lamačan

Návrhová komisia:

JUDr. Peter  Grom
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač

MVDr. Pavol Čech
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač

Ľubomír Plai
prednosta Miestneho úradu 

Mgr. Oľga Keltošová
starostka MČ Bratislava - Lamač 

U z n e s e n i a  č. 172/ 2007/V  - 190/2007/V zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava – Lamač dňa 08. 11. 2007
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U z n e s e n i e  č. 191/ 2007/V z mimoriadneho zasadnutia miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Lamač dňa 04. 12. 2007
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Uznesenie č.191/2007/V zo dňa 04.12.2007 
o voľbe Miestneho kontrolóra MČ Bratislava 
- Lamač
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava 
– Lamač
A. volí
do funkcie Miestneho kontrolóra mestskej časti 
Bratislava Lamač Ing. Rudolfa Stráňavu.
B. určuje
deň nástupu do práce na 7.decembra 2007
C. schvaľuje
plat miestneho kontrolóra vo výške v zmysle práv-
nych predpisov  a dohodnutý 50% pracovný úvä-
zok t.j. 84 hod mesačne.

Návrhová komisia:

JUDr. Júlia Ondrišová
poslankyňa MZ MČ Bratislava Lamač

RNDr. Dušan Akantis
poslanec MZ MČ Bratislava Lamač

Ľubomír Plai
prednosta Miestneho úradu 

Mgr. Oľga Keltošová
starostka MČ Bratislava - Lamač

Zabezpečenie zimnej údržby 
v Lamači 

Zimná údržba na miestnych komuni-
káciách III. a IV. triedy a na peších ko-

munikáciách a verejných priestranstvách, 
ktoré sú v správe Mestskej časti Bratisla-
va Lamač bola vybratá Verejným obstara-
ním služby. Počas obdobia zimnej údržby, 
ktoré je v termíne od 15. novembra 2007 
dol 15. marca 2008 bude túto vykonávať 
spoločnosť Technické služby – A.S.A. s.r.o. 
Bazová č. 8, Bratislava. 

V súvislosti so zimnou  údržbou v zmysle 
schváleného Štatútu štábu zimnej údržby bol 
zostavený Štáb zimnej údržby, ktorého členo-
via sú poslanci miestneho zastupiteľstva MČ 
Ba – Lamač.

Pre práce súvisiace so svojpomocnou údrž-
bou chodníkov a miestnych komunikácií, ktoré 
budú vykonávať dve trvalé pracovné skupiny 
zriadené zo zamestnancov miestneho úradu, 
ktorí budú vykonávať napríklad aj ručné dočisťo-
vanie plôch, bol zakúpený nový stroj Bobcat.

Ing. V. Rychtáriková  

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  10:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Utorok   08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Štvrtok   08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Piatok   10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Jubilanti v mesiaci 
december 2007

90 rokov  Brveníková Anna  
 Melutínová Alžbeta

92 rokov Polášková Mária

85 rokov  Milošovič Ján

80 rokov  Semjanová Anna  
 Kubička Tibor
 Lihocká Juliana   
 Lučeničová Angela

75 rokov  Donovalová Libuša

Srdečne blahoželáme!

Zabezpe
v Lamač

imná ú
káciách

munikáciá
ktoré sú v 
va Lamač b
ním služby
ktoré je v t
dol 15. ma
spoločnosť
Bazová č. 8

V súvislos
schváleného
zostavený Š
via sú posla
Ba – Lamač

Pre práce
bou chodník
budú vykon
zriadené zo
ktorí budú vy
vanie plôch,

Miestn

Vážení  Lamačania!Vážení  Lamačania!

Pozývame VásPozývame Vás

dňa 22. decembra 2007 o 17.00 hod.dňa 22. decembra 2007 o 17.00 hod.

na  Malokarpatské námestiena  Malokarpatské námestie

nana

Predvianočný koncertPredvianočný koncert
hrá dychová hudba SPOJÁRhrá dychová hudba SPOJÁR

MZ pri MČ BA - LAMAČ
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Slávnosť svetlušiek

Fúkal studený vietor a pod nohami vŕzgal 
napadaný sneh.  Pred kinom za začali 

tvoriť hlúčiky  malých i väčších detí. V rukách 
držali rôzne farebné svetielka od výmyslu 
sveta. Lampášiky, lampióny so sviečkou i so 
zabudovaným osvetlením na baterku, žmur-
kajúcimi svetielkami na čiapkach  a podob-
ne. 

Všetci rozsvietili a z davu detí sa utvoril veľ-
ký had, ktorý sa vydal na svoju púť. Kráčali od 
kina smerom k Oáze, dolu Studenohorskou 
ulicou a vrátili sa popri základnej škole ku kinu. 

Pootriasali zo seba sniežik, ktorý im dosť ne-
príjemný vietor nafúkal do všetkých škáročiek. 
V kine na všetkých čakala sladká odmena a džú-
sik.  Skôr než  sa začal premietať sľúbený film, 
ktorý kvôli sniežiku trochu meškal, krátili si de-
ťúrence čas tým, že sa navzájom zabávali.  Kaž-
dý, kto mal chuť vyšiel na pódium a predviedol 
svojim kamarátom, čo dokáže.  Malí umelci za 
svoje vystúpenie dostali od predsedníčky kul-
túrnej komisie pani Janyškovej sladkú odmenu. 
Príjemne unavení a spokojní si pozreli zábavnú 
detskú komédiu Shreck III.

Výzva na zabezpečene plne-
nia uloženého opatrenia 

V súvislosti s Rozhodnutím SIŽP – IŽP 
č. 6720-36538/34/2007/Gre zo dňa 9. 11. 

2007 na zamedzenie ukladania objemného 
odpadu a drobného stavebného odpadu na 
miesta na to určené, Vás vyzývame:

Vkladať zložky komunálnych odpadov do kontaj-
nerov a zberných nádob na to určených tak, aby 
sa dali uzavrieť a komunálny odpad z nich nevypa-
dával.

Neznečisťovať stanovište kontajnerov a okolie 
ukladaním akéhokoľvek odpadu  mimo zberných 
nádob, kontajnerov.

Správať sa tak, aby Vaším konaním nebolo zne-
možnené vykonanie pravidelného odvozu odpadu 
alebo nespôsobilo narušenie systému zberu.

Požiadať oprávnenú osobu o odvoz a zneškod-
nenie objemného odpadu, napr. nábytku, koberca, 
sanitárneho zariadenia a pod. na tel. č. 50 10 110 
– 111 alebo zabezpečiť prepravu iným spôsobom, 
na zberný dvor spoločnosti Odvoz a likvidácia od-
padu, a.s., Ivánska cesta 22, kde prevezmú od-
pad bezplatne v pracovných dňoch od 7.00 hod. 
do 21.00 hod. a cez sobotu a nedeľu od 7.00 do 
14.00 hod.

Požiadať správcu nehnuteľnosti, zástupcu vlast-
níkov bytov a nebytových priestorov bytového domu 
o zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia 
objemného odpadu, správcu nehnuteľnosti, resp. 
zástupcu vlastníkov na základe zmluvy o výkone 
správy a zmluvy uzatvorenej s oprávnenou osobou 
na odvoz a zneškodnenie  odpadu do 31. 12. 

Využiť zber objemného odpadu veľkokapacit-
nými kontajnermi realizovaného mestskou časťou 
v rámci jarného a jesenného upratovania. Mestská 
časť určí miesto pre umiestnenie kontajnerov a určí 
termín zberu, v ktorom môže pôvodca objemný 
odpad bezplatne priniesť a uložiť do pristavených 
kontajnerov. Podrobnosti k zberu poskytuje pria-
mo mestská časť, ktorá zber organizuje.

Využiť zberné dvory jednotlivých mestských 
častí, ktoré vytvorili podmienky pre obyvateľov prí-
slušnej mestskej časti pre odovzdanie objemových 
odpadov.

Odovzdať drobné stavebné odpady v množstve 
do l m³ na pôvodcu za rok oprávnenej osobe, spô-
sobom obdobným ako pri odovzdávaní objemného 
odpadu.

Zabezpečiť prostredníctvom fyzickej osoby – 
podnikateľa, príp. právnickej osoby, ktorá realizo-
vala rekonštrukciu bytu alebo priestoru v bytovom 
dome, prepravu a zhodnotenie, prípadne zneš-
kodnenie stavebných odpadov, ktoré vznikli pri re-
konštrukcii, napr. výmene bytového jadra, výmene 
okien a ďalších drobných stavebných prácach.

Odovzdať elektroodpad alebo nepotrebné elek-
trické zariadenie, napríklad chladničky, práčky, te-
levízory, rádiá, monitory, počítače, počítačové prí-
slušenstvo, použité mobilné telefóny s príslušen-
stvom, svetelné zdroje a podobne v predajniach pri 
zakúpení takého istého spotrebiča, nového elek-
trozariadenia výmenným systémom kus za kus.

Požiadať o informácie, prepravu a zhodnotenie 
elektroodpadu a elektrozariadenia na bezplatnej, 
tzv. zelenej linke tel. Č. : 0800 500 011. V prípade, 
že správca bytového domu bude mať požiadavku 
na odber minimálne dvoch kusov elektroodpadov 
alebo elektrozariadení, zabezpečí odber elektro-
odpadu alebo elektrozariadenia spoločnosť AG-
RUSS, s.r.o. vlastným vozidlom.

Splnením opatrení prispejeme k ochrane život-
ného prostredia a čistejšiemu, kvalitnejšiemu živo-
tu.

Bratislava 30. 11. 2007 
odd. životného prostredia 

Magistrát hl.m.SR Bratislavy

#######
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Mikuláš prišiel a potešil!

Tak ako každý rok, i tohto roku nav-
štívil našu malú mestskú časť Miku-

láš!

Prišiel 6. decembra s krásnym programom 
a privítalo ho plné kino detí. Hlavne tí najmenší 
ho pozorovali s otvorenými ústočkami. Teta Oľga 
Hoffmanová so svojim divadielkom zaujala na-
ozaj všetky deťúrence.  Výskot a krik, ktorý sa  
ozýval z kinosály hneď dal vedieť, že sa začalo 
súťažiť. Bolo to zábavy a radosti! No a tá najväč-
šia  svietila z očiek, keď všetci držali v rúčkach 
adventný kalendár plný čokolády. 

Mikuláš, ktorý spokojne unavený odchádzal 
po celom programe domov, skonštatoval, že 
detičky boli veľmi zlaté, škoda len, že najväčším 
„problémom“ boli nedisciplinovaní rodičia! 
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Vedeli ste, že v Lamači máme toľko  úspešných športovcov?

Dňa 29. novembra 2007 sa v kinosále 
v Lamači konala slávnosť,  na ktorej 

starostka Mestskej časti Bratislava – La-
mač Mgr. Oľga Keltošová udeľovala ceny 
najlepším športovcom, trénerom a cvi-
čiteľom detí a mládeže, organizátorom 
telovýchovných aktivít  a nositeľom výni-
močných prejavov dodržiavania etických 
zásad Fair play.

Ocenení boli:

Marcel Priner – za dlhoročnú prácu pre rozvoj 
športu v Lamači, kolektív prípravky futbalistov 
spolu s trénermi Michalom Vozárom a Petrom 
Diviakom – za vynikajúce výsledky vo futbale, 
Jurajovi Vachálkovi – za vynikajúce výsledky 
v bedmintone, Linde Polákovej  - za výborné vý-
sledky v bedmintone. Za karatistov to boli: Daniel 
Talacko – dlhoročný tréner mládeže,
Andrea Klementisová, Ingrid Beznáková, Daniela 
Talacková – za vynikajúce výsledky v karate , ako 
družstvo dorasteniek a Andrea Klementisová – 
za osobné vynikajúce výsledky v tomto športe, 

Argisthi Kostanyan  - za vynikajúce výsledky 
v zápasení voľným štýlom, Kadzyk Kostanyan 
– vynikajúce trénerske výsledky, Ing. Teodor 
Hammel – za dlhoročnú prácu pre rozvoj stol-
ného tenisu v Lamači, Róbert Alfoldy – vynika-
júce výsledky v hokejbale, Lukáš Čarnogurský 
– vynikajúce výsledky v lukostreľbe,  Matúš 
Čarnogurský - výborné výsledky vo futbale. 

Srdečne blahoželáme!

99
9
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Zábava, ako má 
byť!

Išli sme s tým, že ak sa nám 
nebude na zábave páčiť, 

pôjdeme domov. Pekne a 
vkusne upravený priestor 
na nás urobil dobrý dojem. 
Na stole bolo pre každého 
hosťa pripravené biele vín-
ko a minerálka. 

Ihneď, ako sme sa usadili po-
ložili pred nás večeru. Výborný 
zemiakový šalát a k tomu dva vo-
ňajúce mäkulinké rezne, ktoré 
boli také veľké, že vykúkali z po-
dlhovastých tanierov. To nebolo 
všetko, čo na nás čakalo! Po za-
hájení a príhovore starostky nám 
do spevu i tanca hrali dvaja páni. 
A že hrali dobre potvrdilo to, že 
sa tanečný priestor ihneď zapl-
nil. Dva vstupy Elvisa zodvihli zo stoličky i tých, 
ktorí vôbec neplánovali tančiť. Program spestrila 
i tombola, v ktorej boli rozmanité ceny. Hlboko 

po polnoci spievajúci odchádzajúc domov sme 
v duchu gratulovali organizátorom tejto zábavy 
za mimoriadne vydarenú akciu. Ďakujeme!

Vďaka za Vašu pozornosť! 

V mene všetkých obyvateľov Lamača by 
som sa rada touto cestou poďakovala 

Miestnemu úradu za krásnu akciu, ktorú 
pre nás starších a osamelých Lamačanov 
pripravili v jedálni Základnej školy dňa  13. 
decembra 2007. 

Čakali na nás stoly s krásnou výzdobou, plné 
dobrôt, chutná večera prívetivé pracovníčky, kto-
ré sa o nás počas celej akcie starali. Rozkošný 
program, v podaní našich najmenších z novo-
vzniknutého folklórneho súboru Rozálka a cel-
ková sviatočná pohoda boli príjemnou príčinou 
toho, že sme sa zdržali až to úplnej tmy.

Ďakujeme miestnemu úradu za toto prekrásne 
popoludnie a tešíme sa na akcie, ktoré pre nás 
pripravia v roku 2008.

Dôchodkyňa – vdova z Lamača

Privítajme spolu Privítajme spolu 
Nový rok  Nový rok  

2008!2008!

Kde? Kde? 
na Malokarpatskom na Malokarpatskom 

námestí!námestí!

Kedy? Kedy? 
31. 12. 2007 31. 12. 2007 

od 23.00 hod. od 23.00 hod. 
na Vás čaká na Vás čaká 

hudobný program hudobný program 
a o polnoci a o polnoci 

kapustnica, kapustnica, 
prípitok prípitok 

a ohňostroj!a ohňostroj!

MÚ LamačMÚ Lamač

Kvapká Vám vodovod? 
Potrebujete  niečo opraviť alebo navŕtať diery?

Chýba Vám chlapská ruka?

Volajte „ Manžela na pol hodinu“ !

                                           

Lamači 9 ročník

pripravia v roku 2008

Dôch
Tel. č.: 0903 466 522

Ponúkam práce 
všetkého druhu, 

ktoré by mal zvládnuť 
aj Váš manžel. 



Hodonínska 1 (obchodný dom LAMAČ) Bratislava
tel.: 02/ 642 82 148, e-mail: obchod@dombyt-in.sk

www.dombyt-in.sk

DOMBYT - IN 
s.r.o.

maloobchod • veľkoobchod
široký sortiment • európski výrobcovia

OBKLADY • DLAŽBY  
SANITA

KÚPEĽŇOVÝ NÁBYTOK

zľavy
na celý sortiment     

na vybraný sortiment až do

platí do 31.12.2007
po predložení tohoto inzerátu

Po  -  Pia 10°°- 18°°  
Sobota   8°°- 13°°

35%   

Pedikúra - Manikúra

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012

RIADKOVÁ INZERCIA 12/2007

UPRATOVACIA FIRMA HĽADÁ PRE OBJEKT 
TESCO – LAMAČ UPRATOVACÍCH 

PRACOVNÍKOV (ŽENY A MUŽOV) NA HPP 
ALEBO VPP, PRACOVNÝ ČAS JE 12 HODÍN 

DENNÁ ALEBO NOČNÁ SMENA.
0903 791 505  

volať od 09,00 – 19,00 hod.

REZANIE A BÚRANIE PANELU – KOSENIE
0908 459 155

FIRMA PALANG VYKONÁVAM 
MALIARSKE A NATIERAČSKÉ PRÁCE, 
STIERKY A FASÁDY. 0905 257 454

FIRMA KOS – PLASTOVÉ OKNÁ – 
tel.: 0905 541 782

rastislavkos@chello.sk

Chceš byť 
futbalistom...

FK Lamač pozýva do svojich radov 
chlapcov narodených 1992 až 1999, 

ktorí sa chcú stať futbalistami.

Máš možnosť sa príhlásiť od pondelka 
do piatka v čase od 16,00 hod.

Informácie: - tel:
p. Priner - 0905 236 808
 p. Orth - 0905 783 061


