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Lamačan 3
Hovoríme s Ing. Ľudoví-

tom Lučeničom, pred-

sedom Komisie výstavby, 

územného rozvoja a regio-

nálnej politiky MÚ Bratisla-

va-Lamač.

Vaša stavebná komisia má na rok 2008
pripravených veľa zaujímavých investič-
ných projektov, o ktorých sme už aj infor-
movali v prvých dvoch vydaniach Lama-
čana. Ktoré ďalšie sú podľa vás ešte pre 
občanov Lamača zaujímavé? 
Medzi strategické projekty, ktoré bývajú pred-

metom prerokovávania v komisii, patria pro-

jekty typu: Lamačská brána, rekonštrukcia Ma-

lokarpatského námestia, prepojenie tohto ná-

mestia s Vrančovičovou ulicou, výstavba poly-

funkčných objektov na Starých záhradách, roz-

širovanie cintorína, zónovanie územia v no-

vom Lamači (Zečák), a s tým súvisiace riešenie 

komunikácie C1 v tomto území, budovanie no-

vých inžinierskych a informačných sietí vráta-

ne budovania protihlukových bariér na diaľni-

ci D2 zo strany Lamača, ďalej riešenie tých úze-

mí, ktoré sú určené na voľný čas a oddych a ve-

ľa ďalších projektov, ktoré si vyžadujú riešenia 

potrieb našej mestskej časti.

Čo bude vaša komisia v tomto roku robiť 
na spríjemnenie a zlepšenie života ľudí 
v Lamači? 
Uvedomujem si, že každá stavebná činnosť 

prináša so sebou dočasné obmedzenia v otáz-

kach spríjemňovania a zlepšovania života ľudí. 

Ale som presvedčený, že každá takáto činnosť 

je časovo obmedzená a v konečnom dôsledku 

rieši napĺňanie potrieb našich občanov. Našou 

úlohou je práve dôsledne posudzovať a hodno-

tiť všetky PRE a PROTI pri každej stavebnej čin-

nosti a na základe otvorenej diskusie dávať ná-

vrhy na riešenia. Naša komisia je známa tým, že 

je verejná a každý občan má právo sa k prero-

kovaným otázkam vyjadrovať. A čo by ma naj-

viac potešilo, ak sa podarí? Toho je veľmi veľa 

a nedá sa to zhrnúť do jednej vety. Uvediem as-

poň niektoré zámery, ako napr. zverenie cinto-

rína pod našu správu, dobudovanie chodníkov 

na Vrančovičovej ulici, rekonštrukcia Zhorínskej, 

rozbehnutie výstavby športovej haly a s tým sú-

visiacej rekonštrukcie areálu na Borínskej ulici 

pre našu mládež, vyriešenie umiestnenia a vy-

budovanie zberného dvora, aby sme raz a na-

vždy skoncovali s čiernymi skládkami v našom 

katastri, lebo som za prísne postihy tých, ktorí

ich svojou nezodpovednou činnosťou vytvára-

jú. Som presvedčený, že aj toto prispieva k sprí-

jemňovaniu a zlepšovaniu života ľudí v La-

mači.                                                  kl

V čom tkvie veľkosť Veľkej noci?

Sv. apoštol Pavol veriacim v Korinte píše: 

„Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne 

naše kázanie a márna je aj vaša viera. Ak len 

v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme naj-

úbohejší zo všetkých ľudí. Ak mŕtvi nevstáva-

jú, tak jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme.“ 

(1 Kor 15, 14, 19, 32) Ak poviem, že Veľká noc 

(nie iba ako sviatok, ale ako udalosť) je jed-

na z najväčších udalostí v dejinách ľudstva, le-

bo je to príbeh o Ježišovom víťazstve nad smr-

ťou, diablom a hriechom, ak poviem, že od his-

torickej Veľkej noci sa nič podstatnejšie na tom-

to svete neudialo, budete moje myšlienky po-

važovať za názory náboženského fanatika? Ale 

skúsme pohľad z inej strany: čo považujeme za 

dôležité udalosti, ktoré ovplyvňujú chod de-

jín? Keď si ráno cestou do práce kúpim bulvár 

a v MHD si stihnem prečítať článok s palcovými 

titulkami o tom, kto sa s kým vyspal, koho vi-

deli opitého a iné témy, ktoré už na druhý deň 

vystriedajú ďalšie podobné a ešte „dôležitej-

šie“? Samozrejme, stávajú sa aj vážne veci, kto-

ré majú v krátkodobom i dlhodobom horizon-

te vplyv na jednotlivca i na celé ľudstvo, ale ani 

jedna z nich na rozdiel od Veľkej noci nepreko-

nala hranicu pozemského života. V liturgii veľ-

konočnej vigílie – oslavy Kristovho vzkriesenia 

nám už spomínaný apoštol Pavol hovorí: „Lebo, 

ak sme s ním (s Kristom) zrástli a stali sa mu po-

dobnými v smrti, tak mu budeme podobní aj 

v zmŕtvychvstaní. Ak sme zomreli s Kristom, ve-

Zvyky za môjho detstva boli v Lamači, 

čuduj sa svete, iné ako dnes. Neexisto-

vala šibačka ani oblievačka. 

Tá si počkala až na roky tridsiate. Oznamova-

nie jari prebrala mládež z iných regiónov. Do 

Lamača sa prisťahovali (priženili) noví obyva-

telia, ktorí priniesli nové zvyky, resp. niekto-

rí Lamačania začali chodiť do mesta za prá-

cou. Oblievať sa spočiatku nesmelo, len „vo-

ňafkou“ a neskôr sa ujala aj studničná voda. 

Nosenie stromčeka zaniklo.

Hlavnou „pomôckou“ tradície bol vianočný 

stromček. Jedličku si dievčatá (vo veku 5-12 

rokov) odložili do komory alebo stodoly, kde 

vydržala do Veľkej noci. Deti si priebežne od-

kladali vyfúknuté vajíčka, ktoré potom vyfar-

bili. Ozdobné reťaze si urobili zo stebiel slamy. 

Slamu postrihali na trojcentimetrové kúsky 

a navliekli na nite. Prichystali tiež pestrofareb-

né mašle a príprava na Veľkonočný pondelok 

bola v suchu. Keď prišiel vytúžený deň, strom-

ček už čakal v plnej kráse. Najzdatnejšie diev-

ča nieslo stromček a ďalšie náhradníčky boli 

ríme, že s ním budeme aj žiť.“ (Rim 6, 5, 8) Azda 

nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že myš-

lienka na smrť nikoho nepoteší a túžbu po ne-

smrteľnosti máme v sebe akoby zakódovanú. 

Je to len náhoda? Ale ak by som nepoznal zmy-

sel života na zemi a odkaz Veľkej noci vo vzťa-

hu k večnosti, nemal by som pocit, že síce ob-

čas niečo v živote zaujme moju pozornosť, ale 

inak akoby som sa len bezcieľne ponevieral po 

tomto svete? Ak by som nevedel nie „Čo s na-

čatým večerom?“, ale „Čo s načatým životom?“, 

ak by mi päťdesiat alebo sto rokov života visela 

nezodpovedaná otázka „Načo som tu?“ alebo 

„Čo po smrti?“, tak potom pápež Benedikt XVI. 

v nedávnej encyklike Spe salvi nie bezdôvod-

ne píše, že bez Boha, bez viery a nádeje „pokra-

čovať v živote naveky – bez konca – sa zdá skôr 

ako odsúdenie než dar.“

Milí Lamačania, k blížiacim sa sviatkom Veľkej 

noci vám prajem, nech všetko krásne, čo vás  

v živote stretá, je predobrazom a predzvesťou 

dokonalej KRÁSY, ktorá tento svet i nás stvori-

la nie k zániku, ale k úžasnej premene do do-

konalejšej podoby, tak ako to vyjadrujú mno-

hé veľkonočné symboly. A vám, ktorí so mnou 

zdieľate vieru v Krista a jeho zmŕtvychvstanie 

prajem, aby táto viera nikdy nestratila spojivo 

s čnosťou nádeje. Spe salvi facti sumus – v ná-

deji sme spasení!

 

Mgr. Branislav Čaniga, správca 

farnosti Lamač, bratislavský šk. dekan

pripravené vystriedať sa na obchôdzke po de-

dine. Začali u susedov, starých rodičov a ďal-

šej rodiny. „Ráčite byt veselí“ bol pozdrav, po 

ktorom sa nečakalo na odpoveď a už vo dvo-

re deti spustili:

„Už sa hory zeleňajú, 

modrým kvítkem rozkvitajú.

Budzte vy babičky veselé,

už vám to letečko neseme,

piekne zelené, rozmarínové. 

Sedzí pani v koši a pán sa ji prosí

v pivnici, na lavici, na červenej truhlici.

Dala sem klúče svatému Juru,

svatý Jur volá, zem sa otvírá,

všelijaké kvící, ruža, fiala.

Budzte vy babičky veselé!“

Speváčky si všade vyslúžili odmenu, či už far-

beným vajíčkom alebo koláčmi (orechovník-

mi, makovníkmi), pritrafili sa aj drobné penia-

ze. Deti sa tešili a keď skončili, bol ich celý kŕdeľ, 

pretože ostatné sa k nim pridali. Deň sa poma-

ly končil, len smiech a spev sa niesol dedinou.

Zita Švančarová

Rozhovor s poslancom
Každý má právo sa vyjadriť

V nádeji sme spasení

Spev a smiech na Veľkonočný pondelok
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ako je jarné vyčistenie Lamača, základných 

stálych prácach údržby zelene sa chystáme 

v najbližšom čase najmä na:

- presvetlenie Studenohorskej ulice, lebo stro-

my tienia verejné osvetlenie, 

- úpravu zelene okolo Lamačského potoka 

v priestoroch Bariny, kde by sme chceli vybu-

dovať cyklistickú trasu nadväzujúcu na tra-

sy popri Dunaji a Morave. Popri tejto trase sa 

budú dať vybudovať v jednom rade aj parko-

viská. Ide o pás celkovo cca 6 metrov, tesne 

pozdĺž existujúcej cesty,

- výrub chorých drevín a drevín ohrozujúcich 

majetok občanov (napr. zaparkované autá), 

- výsadbu nových drevín aj v spolupráci s Tes-

com a jeho zmluvným partnerom. V tejto sú-

vislosti sa obráťte s požiadavkami a prípad-

nými dobrými nápadmi na Ing. M. Poláša ale-

bo členov našej komisie. Chceme však postu-

povať tak, aby sa za uvedené prostriedky vy-

budovalo čo najvýhodnejšie riešenie v pro-

spech Lamača, čo sa dá najlepšie koordino-

vaným a koncepčným postupom. Orientačne 

môžeme povedať, že bude pozostávať z boro-

víc, tují, živých plotov okrasných drevín, kveti-

nového záhonu v rôznych priestoroch Lama-

ča rôznym spôsobom. Plánujeme zeleň zdo-

konaliť na Hodonínskej, Podháji, Heyrovské-

ho, Bakošovej, Malokarpatskom námestí, ale 

aj Rozálskej a Segnároch, 

- chystáme uskutočnenie kampane „Ľudia 

pre stromy – zapoj sa aj ty“,

- riešenie čiernych skládok. Úrad vyviezol ne-

dávno tri 8-tonové kontajnery z čiernej sklád-

o akciách, ktoré organizuje Lamač prostredníc-

tvom svojich komisií. Prezentoval prácu komi-

sie školstva a športu, ktorá pripravuje niekoľ-

ko akcií ročne a aktívne sa spolupodieľala aj 

na akcii v deň podpísania už spomenutej me-

dzinárodnej dohody. Reprezentanti FK Lamač 

vtedy odohrali futbalové zápasy. Ďalej hovoril 

o všetkých krúžkoch a športových združeniach, 

ktoré v našej MČ pracujú. Spomenul aj novovy-

tvorený detských folklórny súbor Rozálka. Vý-

sledkom tohto rokovania bola predbežná do-

hoda o spolupráci. Starostovia štyroch mest-

ských častí Bratislavy (Devínska Nová Ves, La-

mač, Dúbravka a Záhorská Bystrica) si dohod-

nú termín pracovného stretnutia na ostrove 

Krk, kde budú rokovať priamo so starostami, 

ky na Zečáku a chce sa zamerať na vyčistenie 

priestoru v blízkosti konca Bakošovej, za sta-

rým obchodným domom, postupne aj iné lo-

kality, podľa potreby. Chceme tiež postupne 

skrášliť kontajnerové stojiská. Keďže náklady 

na upratovanie čiernych skládok sú vysoké, 

privítame akékoľvek informácie o nespratní-

koch, nechávajúcich odpratávať svoj súkrom-

ný odpad za peniaze nás všetkých, bezohľad-

ne ničiac Lamač. Veľmi by pomohli fotografie 

áut (s čitateľnou EČV) preukazujúce nelegál-

ne vysýpanie odpadu, alebo svedectvo oči-

tých svedkov udalosti. To by uľahčilo usved-

čenie nezodpovedných občanov a nápravu 

zlej situácie. 

Práce aj plánov je dosť, všetky podrobnos-

ti ani neuvádzame. Každý nápad, ako skrášliť 

životné prostredie je však vítaný, i keď vzhľa-

dom na koncepčnosť riešení nie každý bude 

možné aj zrealizovať. S dôverou sa obracajte 

s dobrými nápadmi na miestny úrad – kon-

krétne na Ing. Mareka Poláša a na členov na-

šej komisie. 

Dovoľte mi poďakovať sa všetkým občanom, 

vrátane zamestnancov úradu, ktorí aktív-

ne zveľaďujú a udržiavajú životné prostredie 

nášho Lamača. Všetci poznáme dámy a pá-

nov, ktorí upratujú neporiadok, vytvárajú 

pekné skalky, tvarujú stromy a okrasné kríky, 

živé ploty, ale aj výzdobu svojich obydlí a kve-

tinových záhradiek. Sú pre nás všetkých prí-

kladom hodným nasledovania.

Daniel Valentovič, 

predseda komisie a poslanec MZ Lamač

budúcimi partnermi miest ostrova Krk. Návšte-

va je naplánovaná koncom mája alebo začiat-

kom júna. Výsledkom tohto stretnutia má byť 

vypracovanie a podpísanie zmluvy o spoluprá-

ci. Na tomto stretnutí by bola vítaná aj účasť ria-

diteľov základných škôl jednotlivých mestských 

častí, nakoľko sa črtá možnosť spolupráce a po-

nuky rôznych bartrových akcií, napríklad prázd-

ninové pobyty, výučba hlaholiky a pod.

Spolupráca s Chorvátskom by bola zaujíma-

vá i z historického hľadiska. Môže sa nadvia-

zať na záznamy z kroniky, kde sa uvádzajú in-

formácie o pôvodných obyvateľoch Lamača, 

ktorí mali chorvátskych predkov.

Blanka Veselá

Komisia životného prostredia a bezpeč-

nosti priamo nadväzuje na prácu ko-

misie pracujúcej v predchádzajúcom vo-

lebnom období. Bližšie sa o nej dočítate 

na webových stránkach MÚ Lamač: http://

www.lamac.sk/gov/komisie_a_oddelenia.

asp?page=6_2003. Zasadá raz mesačne a 

má výjazdy do Lamača na posudzované 

miesta (vždy na tom mieste, ktoré posu-

dzuje). Má tri subkomisie – pre ochranu ži-

votného prostredia, pre tvorbu životného 

prostredia a pre bezpečnosť občanov. 

Po odchode Ing. Michaely Kollárovej (pat-

rí jej vďaka za prínos k zveľaďovaniu životné-

ho prostredia Lamača), kým sa úrad snažil vy-

brať na jej miesto čo najkvalifikovanejšieho 

nástupcu, teda zhruba 3 až 4 mesiace nahrá-

dzala činnosť komisie komisia financií, podni-

kateľských aktivít a dopravy. Nedávno nastú-

pil do úradu špecialista na životné prostredie 

Ing. Marek Poláš, následne komisia aktívne 

a s chuťou nadviazala na svoju činnosť. 

O čo sa teda budeme snažiť v blízkej budúc-

nosti? Tak ako doteraz, máme predovšetkým 

cieľ udržiavať a zveľaďovať životné prostredie 

Lamača, ak budeme robiť zásahy do prostre-

dia, tak podľa možnosti čo najcitlivejšie a ak 

budeme musieť vyrúbať stromy, tak ich na-

hradíme novou výsadbou. 

Máme kvalitné podklady z roku 2006 – in-

ventarizáciu drevín v obci Lamač – na jej ve-

rejných priestoroch, kde je zaznačený každý 

strom, vrátane jeho „zdravotného stavu“.

Popri rutinných prácach údržby prostredia, 

V minulom roku podpísala naša mestská 

časť Lamač s mestskou častou Devínska 

Nová Ves medzinárodnú dohodu o kultúr-

nej a spoločenskej výmene. Tým sme sa stali 

členmi spolku na podporu kultúry a športu, 

v ktorom sú aj Rakúšania a Chorváti. 

Mestská časť Devínska Nová Ves zorganizovala 

zahraničné pracovné stretnutie, na ktorom sa 

zúčastnili Miroslav Encinger, predseda kultúr-

nej komisie a Otto Gregor, podpredseda kultúr-

nej komisie pri MČ Devínska Nová Ves. Za našu 

MČ sa zúčastnil aktívny člen Komisie školstva 

a športu pri MZ BA-Lamač, prezident FK Lamač 

Mário Orth. 

Cieľom pracovného stretnutia pre našu MČ bo-

lo získanie spolupráce s novým zahraničným 

partnerom z Chorvátska, predstavenie MČ La-

mač a rokovanie o budúcej dohode s poten-

ciálnym partnerom – s predstaviteľmi ostro-

va Krk. V prvý deň sa naši zástupcovia stretli s 

partnerom MČ Devínska Nová Ves vo Svätom Il-

ji, kde si dohodli program na rok 2008 s presný-

mi termínmi spoločných kultúrnych a športo-

vých podujatí na Slovensku a v Chorvátsku. Na-

sledujúci deň, po presune na ostrov Krk čakala 

našich účastníkov prehliadka hlavného mesta 

ostrova Krk. Na následnom rokovaní priamo so 

starostom Omišalje – partnerom MČ Devínska 

Nová Ves a so šéfom kultúrnej komisie ostro-

va Krk, M. Orth predstavil našu MČ. Informoval 

Budeme mať novú zeleň a upravíme starú

Kultúra i šport bez hraníc
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Tomáš Pikulík žije so svojou rodinou

v Lamači už od roku 1977 a už vyše šty-

ri desaťročia pomáha iným – darcovstvom

Krv som daroval prvý, ale 
asi nie posledný raz

Medzi prvodarcov krvi v Lamači patria 

aj 19-ročný Michal Juházy a rovnako 

„stará“ Denisa Móryová, obaja žiaci matu-

ritného ročníka Strednej obchodnej aka-

démie Liberta.

Kto vás motivoval darovať krv alebo to 
bolo vaše rozhodnutie? Motivovala vás 
k tomu nejaká životná skúsenosť, poznáte 
niekoho, komu krv zachránila život? 
Tomáš: Rozhodol som sa k tomuto kroku 

sám, viem, že darca krvi môže zachrániť ta-

kýmto spôsobom život niekomu inému, tak 

prečo nepomôcť??! 

Denisa: Krv som sa rozhodla darovať sama, 

lebo viem, že sa vždy niekomu zíde. Nie som 

si istá, ale asi aj mne raz museli dávať krv. A ja 

som rada, že takto môžem pomôcť.

Koľkokrát ste už krv darovali? 
Tomáš: Krv som daroval po prvý raz. 

Denisa: Darovala som zatiaľ len dvakrát, ale 

vynasnažím sa stať pravidelnou darkyňou.

Boli ste medzi darcami krvi väčšia skupina 
študentov z vašej školy?
Tomáš: Na tejto akcii sa zúčastnili viacerí štu-

denti z našej školy, niektorí napriek ochote 

nesplnili zdravotné alebo iné požiadavky po-

trebné na darovanie krvi. 

Denisa: Z našej školy nás bolo viacero, ako 

už aj Tomáš povedal, ale väčšina nemohla krv 

darovať.

Budete pravidelnými darcami? Najbližšia 
podobná akcia v Lamači bude už v apríli 
tohto roku. 

najvzácnejšej a nenahraditeľnej tekutiny 

– svojej krvi.

Koľko rokov už darúvate ľuďom túto vzác-
nu tekutinu?
Darcom krvi som od roku 1964, teda s menší-

mi prestávkami 44 rokov. Chcel som darovať 

už o rok skôr, no pre nachladnutie ma vtedy 

vyradili.

Keď ste sa prvý raz rozhodli darovať krv, 
priviedol vás k tomu niekto z rodiny, kama-
rát alebo to bola vaša vlastná myšlienka?
Rozhodol som sa pod vplyvom staršieho bra-

ta, ktorý už krv daroval a bol aj v databáze ako 

možný darca kostnej drene.

 

Krv je vzácna a ničím nenahraditeľná te-
kutina pre každého z nás, v niektorých 
prípadoch zachraňuje ľuďom život. Vedeli 
by ste dnes odhadnúť, koľko litrov ste už 
doteraz darovali?
Keď beriem do úvahy, že okrem krvi som 

daroval aj plazmu a iné krvné deriváty, vy-

Tomáš: Ak mi to zdravie umožní, tak sa sta-

nem, samozrejme, pravidelným darcom. 

Denisa: Snažím sa byť pravidelnou darkyňou. 

Neviem, či sa budem môcť zúčastniť v apríli, 

lebo som bola darovať teraz, 22. februára, ale 

keď sa bude dať, tak určite áno.

Viete o tom, že mnohonásobní bezprí-
spevkoví darcovia krvi sú aj odmeňovaní, 
chceli by ste sa aj vy raz stať nimi? 
Tomáš: Ja osobne som nedaroval krv zo zišt-

ných dôvodov, takže som sa nad takou mož-

nosťou ani nezamýšľal. 

Denisa: Bezpríspevkovým darcom krvi som 

sa už stala a či budem za to odmenená, o to 

mi naozaj nejde. Ide mi len o to, aby som da-

rovaním krvi niekomu pomohla.

kl

chádza mi, že by to mohlo byť približne 100 

litrov.

Pomáha vám darcovstvo krvi aj nejako 
zdravotne, napríklad znižuje vám tlak?
Čo sa týka zdravia, nemám pocit, že by daro-

vanie ovplyvňovalo môj zdravotný stav. Mys-

lím, že ten skôr ovplyvňujú iné veci: životo-

správa, stres a pod.

 

Niektorí ľudia majú problém už pri vlast-
nom odbere krvi, radi by však aj oni 
pomohli. Ako by ste motivovali mladých 
ľudí, ktorí ešte stále váhajú, či krv daro-
vať?
Nie je to nič strašné. Každý by si mal uvedo-

miť, že je to tekutina, ktorú doposiaľ nik ne-

vyrobil a ktorú sám, alebo niekto blízky mô-

že raz potrebovať. Medzi potenciálnymi dar-

cami je potrebné robiť osvetu. Veď samotný 

odber trvá možno iba pár minút a vedomie, 

že krv, ktorú dávam, niekomu zachráni život, 

stojí za to.

   Katarína Lepiešová

Viacnásobný darca krvi Tomáš Pikulík: „Verím, že moja krv môže zachrániť aj život“

Milí Lamačania! 
Dňa 15. 4. 2008 

opäť zavíta do nášho 
miestneho úradu 

od 8. do 11. hodiny 
výjazdová 

transfúzna stanica. 

Využite túto možnosť 
a staňte sa aj vy 
dobrovoľnými 
darcami krvi! 

Možno takto práve vy, 
týmto vysoko humánnym 

činom, zachránite 
niekomu život!

Šanca zachrániť život

Bez názvu-2   1 7.3.2008   9:56:06
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Príjemný pocit – najvzác-
nejší dar

Pravidelne, každé dva mesiace sú do 

miestneho úradu v Lamači pozývaní 

občania, ktorí oslavujú okrúhle jubileum. 

Viem o tom, lebo som mal česť byť medzi 

pozvanými. Bol som veľmi milo prekvape-

ný celou akciou. 

Čakali na nás prestreté a vyzdobené stoly, pre 

každého taniere plné dobrôt a prívetivý prí-

stup organizátorov. Po milom príhovore sta-

rostky Oľgy Keltošovej, priviedla svojich zve-

rencov poslankyňa a učiteľka zo škôlky Má-

ria Pikulíková. Deťúrence nás potešili veselým 

programom. Nejednému z nás sa veru zalesk-

la slzička v oku. Ďalšie prekvapenie bolo, keď 

ku každému z nás prišla pani starostka s kviet-

kom a darčekom. A spoločne sme si zaspieva-

li „živió“. 

Verte, zažil som krásne popoludnie, v ktorom 

sme dostali okrem občerstvenia a darčekov 

ešte jeden dar. Tým darom bola pozornosť ve-

denia a zamestnancov miestneho úradu našej 

mestskej časti, ktorá vo mne, ale ako som zistil 

i v ostatných jubilantoch, vyvolala veľmi prí-

jemný pocit, za ktorý sa chcem touto cestou 

srdečne poďakovať.

Mestská časť Lamač prispieva 
na stravovanie dôchodcom

Miestny úrad MČ Bratislava Lamač 

v rámci sociálnej pomoci občanom 

Lamača organizuje spoločné stravovanie 

pre dôchodcov. Spolupracuje s tromi za-

riadeniami poskytujúcimi stravu.

Ktoré sú to:

-  Jedáleň pri Základnej škole s materskou 

školou, Malokarpatské nám. č. 1

-  Jedáleň pri Dome Penzióne dôchodcov, 

 Na barine č. 5

-  Jedáleň Slovenských telekomunikácií, 

 Borinská č. 10

Cena stravného lístka závisí od organizácie, 

ktorá stravu poskytuje, pričom MČ na každý 

stravný lístok prispieva sumou 20 Sk.

Podmienky na poskytnutie tohto príspevku 

sú nasledovné: žiadateľ je poberateľom sta-

robného dôchodku alebo pre svoj nepriaz-

nivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné 

stravovanie.

V súčasnosti túto pomoc využíva približne 120 

obyvateľov Lamača. V prípade záujmu sa mô-

žete obrátiť na MÚ MČ Bratislava – Lamač, od-

delenie školstva, kultúry a sociálnych vecí.

MM

Na MDŽ kino i kvietok

Presne na Medzinárodný deň žien – 

8. marca, boli aj lamačské ženy, slečny, 

mamy, babky, tety pozvané do nášho kina, 

kde ich čakalo milé prekvapenie v podobe 

českej komédie Medvídek, pre každú kvie-

tok, darček i občerstvenie. 

Keďže to bola sobota, mnoho žien si mohlo 

v skorých popoludňajších hodinách „dovo-

liť“ návštevu kina, veď rodinné hniezda mohli 

postrážiť v tento „náš“ deň aj chlapi. A tak 

sme si rady na chvíľku oddýchli od každo-

denných starostí, v spoločnosti kamarátok či 

známych mohli pozrieť pekný film, a po ro-

ku opäť zistiť, že jeden deň v roku – práve 

8. marec – patrí iba a len nám, ženám. Ďaku-

jeme Komisii pre kultúru, voľný čas a revitali-

záciu ihrísk MÚ Lamač, že si na nás opäť spo-

menula a deťom zo Základnej umeleckej 

školy na Karloveskej ulici za krásny kultúrny 

program, ktorý nám pripravili. 

                kl

     
Popoludnie s prekvapeniami

V Domove – penzióne dôchodcov bol 

sviatok žien, aký nepamätajú. Niesol 

sa v znamení vrúcneho červeného srdca 

a podľa neho bolo všetko od srdca, teda na 

červeno. 

Aj moderátorky popoludnia Janka Chudíko-

vá (kultúrna referentka) a PaedDr. Mirosla-

va Floriansová (sociálna referentka) sa obliek-

li do červených šiat a ich ko-moderátor, oby-

vateľ domova doc. PhDr. Jozef Výboh, CSc. sa 

prizdobil červeným kvetom. V tejto farbe boli 

i rôzne darčeky a ceny v tombole, hlavná cena 

bol červený darčekový kôš. Nechýbali ani mo-

ravské koláče či chutný čajík. Ženám sa priho-

voril doc. PhDr. Jozef Výboch, CSc. pozdrav-

nou rečou. K programu sa pridal domovácky 

spevokol vedený Máriou Mikletičovou, zazne-

lo i slovo básnika. Ozdobou popoludnia bolo 

pásmo poézie, ktoré predniesla rozhlasová he-

rečka Mária Schlosserová. Potom sa už len se-

delo, pospevovalo a debatovalo...

Obláčik letí s novým 
vedením

Na konci februára si materské centrum 

Obláčik zorganizovalo, tak ako každý 

rok, valné zhromaždenie, ktoré však ten-

tokrát odovzdávalo štafetu novým ma-

mičkám. 

Tie zrejme nasledujúce dva roky budú riadiť 

Materské centrum v Lamači. Po vyše dva a pol 

roku odišla z funkcie štatutárky MC Zdenka 

Šujanová, ktorej Elenka už nastupuje do škôl-

ky a Zdenka sa opäť chystá na nové mamič-

kovské povinnosti. Za dva roky svojho pôso-

benia posunula Obláčik dopredu, svedomito 

pripravovala každý mesiac program centra, 

vymýšľala nové projekty, založila Bábätkovo 

a veľkou mierou sa zaslúžila aj o presťahova-

nie centra do nových priestorov v Oáze. Rov-

nako aj podpredsedníčky – Gabika Požgayová 

a Eva Horná – odovzdali svoje miesto mlad-

ším maminám. A tak sa novou štatutárkou MC 

Obláčik od konca februára stala Zuzana Föl-

desová Motajová, jej podpredsedníčkami sú 

Saskia Hudecová a Milada Eštóková. Tieto ma-

mičky s novou silou a elánom preberajú vede-

nie centra, všetky tri majú malé detičky, takže 

určitý čas určite „poletia“ s Obláčikom správ-

nym smerom.            kl

Materské centrum v marci: 
provizórium
Milé mamičky a detičky, keďže sme v ponde-

lok 25. februára našli naše materské centrum 

vytopené a voda nám bez zveličenia kvapkala 

zo stropu na hlavy, museli sme riešiť havarijnú 

situáciu a cez jarné prázdniny prechodne cen-

trum zatvoriť. Pretože nám voda dosť pozna-

čila steny i strop a úplne zničila aj náš krásny 

koberec, budeme v priebehu marca fungovať 

v zmenených podmienkach, kým herňa nebu-

de nanovo vymaľovaná. Za pochopenie a tr-

pezlivosť vopred ďakujeme!

Okrem pravidelných aktivít na mesiac marec 

a apríl pripravujeme:

10. 3. 2008 – 10,00 hod.: Divadelné pred-

stavenie divadla MAKILA

12. 3. – 16,30 hod.: Prednáška o odbere 

pupočníkovej krvi (Eurocord)

2. 4. – 17,00 hod.: Beseda o starostlivosti 

o prvé zúbky (MUDr. Monika Sabolová)

10. 4. – 10,00 hod.: Beseda o prevencii pred 

rakovinou krčka maternice (Eva Černá)

Cez Veľkú noc v piatok 21. 3. a v pondelok 24. 3. 

bude MC Obláčik zatvorené.

Pedikúra - Manikúra

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012



Mesačník o živote v Lamači, 10. ročník

Pobyt v Pravej soľnej 

jaskyni prináša uvoľ-

nenie pre celý organiz-

mus a navyše priaznivo 

pôsobí na mnoho zdra-

votných ťažkostí: alergie, 

astmu, zápaly priedušiek a 

pľúc, nádchu, kašeľ, kožné ochorenia, po-

ruchy krvného tlaku, nervozitu...

Ovzdušie v jaskyni je presýtené soľou a mine-

rálmi ako je vápnik, horčík, draslík, železo, jód 

a mnoho iných. Pobytom v jaskyni sa do or-

ganizmu vstrebávajú všetky tieto zložky, kto-

ré sú nevyhnutné na jeho správne fungova-

nie. Tým sa telo dostáva do rovnováhy a za-

čína sa uzdravovať. Pobyt v jaskyni je účinný 

bez použitia liekov aj s podporným požitím 

liekov a bez akýchkoľvek známych vedľajších 

účinkov. Pobyt v soľných jaskyniach odpo-

rúčajú aj mnohí lekári.

Pravá soľná jaskyňa je vybavená zariadením 

na filtrovanie peľov, UV-žiaričom a ďalšími 

zariadeniami na likvidáciu baktérií, vírusov a 

plesní. Vlastníme rozbory ovzdušia v jaskyni 

vykonané akreditovanými laboratóriami: me-

ranie zamerané na liečivosť ovzdušia a me-

rania zamerané na mikrobiologickú čistotu 

ovzdušia, tepelno-vlhkostnú analýzu ovzdu-

šia, aj na mikrobiologické vyšetrenie stien 

a vodopádov. Protokoly z meraní sú k dispozí-

cii na nahliadnutie v priestoroch jaskyne.

MASÁŽE V SOĽNEJ JASKYNI

Poskytujeme aj masáže priamo v soľnej jas-

kyni. Vaše telo pocíti úľavu a navyše vaša po-

kožka môže vdychovať blahodarne pôsobiace 

minerály prítomné v ovzduší jaskyne.

OŠETRENIE PLETI A VYHLADZOVANIE VRÁSOK

U nás môžete využiť aj ošetrenie pleti a vyhla-

dzovanie vrások spojené s 30-minútovým po-

bytom v soľnej jaskyni. Pleť je najprv ošetre-

ná pomocou vyživujúcich gélov. Do komple-

xu omladzovania pleti je zaradené aj využi-

tie blahodarných účinkov morskej a kamen-

nej soli, ktoré už pred stáročiami používala aj 

kráľovná Kleopatra na zvýraznenie svojej mla-

dosti a krásy. Vaša pleť tak bude lepšie odolá-

vať náporom slnka, bude odolnejšia voči vy-

sychaniu a praskaniu, minerály obsiahnuté v 

soli spomalia starnutie pokožky a tvorbu vrá-

sok. Príďte do Pravej soľnej jaskyne a na vlast-

nej pleti pocítite príjemné regeneračné účin-

ky soli a minerálov v soli obsiahnutých!

DETSKÉ NARODENINOVÉ OSLAVY

Detské narodeninové oslavy spojené s poby-

tom v soľnej jaskyni, pre deti od 6 do 15 ro-

kov. Deti sa najprv zabavia a preliečia v soľnej 

jaskyni, potom si vychutnajú oslavu v priesto-

roch čajovne. Okrem toho v čajovni môžu nie-

len návštevníci jaskyne, ale každý hosť ochut-

nať niekoľko druhov čajov, rôzne druhy kávy, 

ovocné BIO šťavy a iné nápoje.

Viac informácii o soľnej jaskyni, liečení soľou, 

vyjadrenia lekárov a ďalšie nájdete aj na na-

šich internetových stránkach: www.prava-

solnajaskyna.sk, objednávky na telefónnych 

číslach: 0905 841 921, 0911 841 921. Pravú 

Po skončení jesennej časti III. ligy, v ktorej 

sme skončili na 9. mieste, zavládol v klube po-

hyb. S niektorými hráčmi, ktorí nás svojimi vý-

konmi sklamali, sme sa hneď rozlúčili a s tré-

nerom A-mužstva Petrom Cerovským sme 

sa snažili urobiť analýzu tohto nelichotivého 

výsledku, ako aj možnosti nápravy. Pripravi-

li sme plán zimnej prípravy a prípravných zá-

pasov. Prihlásili sme A-mužstvo do Zimné-

ho pohára BFZ, ktorý sme v jeho prvom roč-

níku (2004) vyhrali, a začali sme sa obzerať 

po posilách pre jarnú časť. Začiatok prípravy 

sme naplánovali na 8. januára 2008 a boli v 

nej okrem zápasov Zimného pohára aj zápasy 

s mužstvami ako Jaslovské Bohunice (III. liga 

západ), Mosony (II. maďarská liga ), juniori Slo-

vana (I. dorastenecká liga). Mužstvo sa pripra-

vuje na jarnú časť ligy, ktorá sa začne počas 

veľkonočných sviatkov 22. marca, v domácich 

podmienkach. Využívame umelú trávu v Kar-

lovej Vsi, plaváreň na Mokrohájskej ulici i te-

rény v okolí ihriska. Do prípravy sa zapojilo 24 

hráčov, z ktorých by sa mal vytvoriť káder na 

jarnú časť. Azda najväčším prekvapením a zá-

roveň sklamaním začiatku prípravy, bolo roz-

hodnutie trénera A-mužstva Petra Cerovské-

ho odísť od nedorobenej roboty. Postavil nás 

pred hotovú vec a zároveň pred problém, kde 

zohnať kvalitného trénera. Myslíme si, že na-

priek komplikáciám sa nám ho podarilo za-

bezpečiť pre A-mužstvo. Od 17. januára 2008 

sa kormidelníkom stal Milan Bagin, dlhoročný 

hráč a tréner Interu Bratislava.

Zároveň s hľadaním východísk okolo A-muž-

stva riešime aj ďalšie problémy, ktoré sa vy-

skytli počas jesene. Nelichotivá pozícia nášho 

staršieho dorastu je druhý veľký problém. 

V mužstve tiež prišlo k výmene trénera, kde 

Vladimír Hrivnáka nahradil Jozef Vančo, bý-

valý skúsený hráč ŠKP. Pri tejto vekovej kate-

górii je najväčším problémom dochádzka na 

tréning. Školské povinnosti maturitných roč-

níkov, ako aj rôzne iné aktivity, vplývajú na 

chlapcov a oni sa niekedy nevedia rozhodnúť, 

ako ďalej. Dorastenecký tím sme tiež prihlási-

li do zimného turnaja organizovaného futba-

lovým klubom ČSFA Malacky na ihrisku v Pla-

veckom Štvrtku. Počas turnaja odohrajú se-

dem zápasov. Tréningový proces sa uskutoč-

ňuje v telocvični ZŠ na Malokarpatskom ná-

mestí, ako aj na umelej tráve v Karlovej Vsi, 

alebo na ihrisku FK Lamač. Pri žiackych druž-

stvách sa nič nezmenilo, starších žiakov trénu-

je Mário Orth a mladších žiakov Peter Diviak, 

oba tímy absolvovali tradičný halový turnaj 

organizovaný Bratislavským futbalovým zvä-

zom, ktorý vyvrcholil v polovici februára. Prí-

pravka absolvovala prípravu spolu s mladší-

mi žiakmi, čo sa ukazuje ako účinné pre rast 

chlapcov a dokazujú to aj výsledky v súťaži, 

kde je prípravka po jesennej časti na prvom 

mieste. Jej trénerom je Michal Vozár.

V prípade záujmu môžete prihlásiť svoje deti 

do hociktorej kategórie na futbal, kontaktuj-

te Marcela Prinera 0905 236 808 alebo Mária 

Ortha 0905 783 061.   Výbor FK Lamač

soľnú jaskyňu môžete navštíviť od utorka do 

nedele v čase medzi 10. a 21. hodinou v La-

mači na Studenohorskej ulici č. 2/d.

Do konca apríla sme pre vás pripravili ak-
ciu: po predložení kupónu si môžete uplat-

niť 5-percentnú zľavu z ceny na jednorazové 

vstupné do jaskyne alebo na masáž alebo na 

jednorazové ošetrenie pleti.

Chorobám nedávame 
žiadnu šancu

Troch lamačských mamičiek, ktoré pra-

videlne navštevujú Soľnú jaskyňu sme 

sa spýtali, ako im pomáha pobyt pri zdra-

votných ťažkostiach, prečo a ako často na-

vštevujú jaskyňu.

Odkedy navštevujete soľnú jaskyňu, kto 
vás do nej priviedol?
Monika Živčicová: Prvý raz sme navštíviĺi 

jaskyňu so synčekom, keď mal 1,5 roka. Na-

priek tomu, že som bola voči účinkom jaskyne 

skeptická (pre rôzne alergény, neprirodzenosti

prostredia klasických jaskýň, atď.), veľmi ma 

prekvapila. 

Ivana Valachová: Navštevujeme jaskyňu už 

asi rok. Dozvedela som sa o nej od kamarátky, 

ktorá nám ju odporučila ako dobrý prostrie-

dok prevencie aj liečby prechladnutia.

Gabriela Požgayová: Chodíme tam už cca 

2,5 roka, bola som zvedavá, aké to je a či to 

pomáha, keď už to máme rovno pod nosom, 

pod domom.

Pozorujete na sebe alebo vašich deťoch 

zmenu po návšteve jaskyne, s akými najčas-

tejšími problémami do jaskyne chodíte? 
Monika Živčicová: Jaskyňu navštevujeme 

hneď prvý deň ako sa u synčeka objavia sop-

líky. Obyčajne na druhý deň zhustnú a poma-

ly sa doliečujú. Ak je potrebné, navštívime jas-

kyňu ešte aj na druhý deň, ale viac nebolo do-

teraz potrebné. 

Ivana Valachová: Do jaskyne chodíme vždy, 

keď niekto z nás prechladne. Výrazne nám to 

pomáha v liečbe, ak ideme hneď po prvých 

príznakoch. Často sa choroba ani nerozbeh-

ne. Radi tam však chodíme aj v rámci relaxu.

Gabriela Požgayová: Deti si chodia liečiť 

soplíky, „formičkovať“ v soli, čím upred-

nostníme odporne znečistený piesok. 

My chodíme do jaskyne za relaxom, 

pohodou, príjemnými ľuďmi, po-

sedením v striktne nefajčiar-

skom prostredí - čiže nám to 

všetkým prospieva.

Futbalový klub Lamač 
na jar s novým trénerom

V Pravej soľnej jaskyni opäť 
nájdete svoje prirodzené zdravie

Kupón na zľa
vu 5 %

Pla
tn

osť
 kupónu: d

o 30. 4
. 2

008

✂
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Pracovná zmluva: na dobu neurčitú

Miesto výkonu práce: Miestny úrad MČ Bratislava-Lamač

Nástup: od 1. apríla 2008

Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači, ktorí sú štátny-

mi občanmi Slovenskej republiky alebo cudzími štátnymi príslušníkmi 

s trvalým pobytom v SR, dosiahli vek 18 rokov, sú spôsobilí na právne 

úkony, bezúhonní a ovládajú spisovný jazyk. 

Záujemca musí ďalej spĺňať tento predpoklad: 

- vzdelanie: vysokoškolské, stavebného zamerania 

Iné požiadavky: 

- organizačné schopnosti 

- znalosť právnych predpisov v oblasti územného konania a stavebné-

ho poriadku 

- ovládanie práce s PC na úrovni používateľa 

- precíznosť a príjemné vystupovanie 

Výhodou pri výberovom konaní je: 

- prax v podobnej činnosti 

- vedomosti o problematike verejnej správy 

Prihlášku treba doručiť osobne do podateľne MÚ MČ Bratislava-Lamač 

na Heyrovského 2 v termíne do 17. marca 2008 do 15. h, alebo poštou 

do 17. marca 2008 na adresu Miestny úrad MČ Bratislava-Lamač, Hey-

rovského 2, 841 03 Bratislava. V prípade doručenia žiadosti poštou je 

rozhodujúci dátum uvedený na poštovej pečiatke. Na obálke v ľavom 

hornom rohu treba uviesť: Výberové konanie – zamestnanie 

Prihláška musí obsahovať: 

- meno, priezvisko a titul uchádzača 

- dátum a miesto narodenia uchádzača 

- štátnu príslušnosť uchádzača 

- miesto trvalého bydliska uchádzača 

- číslo občianskeho preukazu alebo číslo dokladu o povolení na pobyt 

(ak ide o cudzieho štátneho príslušníka) 

- dátum a podpis uchádzača 

K prihláške musia byť doložené tieto dokumenty: 

- odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

- fotokópie dokladov o vzdelaní (originál na výberovom konaní) 

- profesijný životopis 

Kontakt a ďalšie informácie:

Ľubomír Plai, prednosta

tel.: 02 6478 1581 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo výberové konanie na funkciu zrušiť. 

V Bratislave, 27. februára 2008 

Ľubomír Plai, prednosta 

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho oddelenia územného 
rozvoja a služieb

Pridajte sa k nám!

A N G L I Č T I N A
Pre študentov, dospelých a firmy,

v 4 úrovniach (Headway)

ZŠ Malokarpatské nám. - Lamač

0903 433 604, 0948 300 043

stuskova@zoznam.sk, www.arscentrum.sk



Mesačník o živote v Lamači, 10. ročník 7

Rada by som touto cestou poďakova-

la pani Márii Lučeničovej, matke lesní-

ka Petra Lučeniča, ktorému tiež odovzdala 

lásku k lesu a k prírode. 

Pani Mária Lučeničová po celý život pracova-

la veľmi ťažko v lese, ktorý nás v Lamači obklo-

puje a upevňuje zdravie všetkým Lamačanom 

i ostatným Bratislavčanom. Pre Máriu Lučeni-

čovú bol vždy les srdcovou záležitosťou a ke-

by som mohla, posadila by som ju do zlatého 

Občerstvenie, to áno, vínko si môžete 

dať priamo na námestí, bez toho, aby 

ste museli urobiť čo len dva kroky navy-

še do najbližšej vinotéky, baru, či reštau-

rácie. 

Žijeme vo veľmi rýchlej dobe, do školy, zo ško-

ly, do práce a späť... Kolotoč povinností ne-

míňa nikoho z nás. Je teda namieste, ak po-

čas dňa potrebujeme dobiť „baterky“ nejakou 

teplou bagetou, sendvičom či inou maškrtou. 

Nedávno sa aj tento náš sen stal skutočnos-

ťou, a tak ako na iných sídliskách, aj v našom 

krásnom Lamači sa popri stále rozrastajúcich 

panelákoch, objavil stánok s dobrotami. Nuž 

Minulý rok sa písalo o viacerých termí-
noch sprístupnenia kúpaliska Lamač ve-
rejnosti, preto by ma zaujímalo, či bude 
túto sezónu kúpalisko skutočne otvorené. 
Ak áno, kedy? Ráta sa aj so zvýhodnením 
obyvateľov Lamača? 

Monika Živčicová

koča a vozila v ňom po lesoch, o ktoré sa jej 

zlaté ruky starali po celý život. A iste by nám 

na tejto ceste vedela porozprávať veľa zaují-

mavostí. Vďaka vám, pani Mária Lučeničová 

za všetko, za starostlivosť o naše lesy a prajem 

vám vo vašom živote všetko len to najlepšie!

Matilda Müllerová, rod. Matrková,

predsedníčka LS a urbariátu

čo, má to len malilinký háčik. Chutne lákajú-

cim bagetkám, pizzám a koláčikom s názvom 

Fornetti, chýba už len dodať: „Fornetti – ško-

da, že si vás už nedáme!“. Občas boli len za-

vreté, ale ako rýchlo vznikli a deti si na ne na-

vykli, sami si mohli odbehnúť kúpiť niečo ma-

lé a chutné z námestia do stánku pri potravi-

nách, tak rýchlo už aj zanikli...

Áno, veď predsa potraviny na námestí splnia 

všetky predstavy o stravovaní, ale úprimne 

si povedzme: je to naozaj tak? Zamyslime sa 

spoločne, ak vezmeme do úvahy, ako sa naše 

sídlisko rozrastá, sú skutočne ponúkané služ-

by nám, občanom, stále ešte dostačujúce?

Čitateľka Lamačana zo Studenohorskej ulice

Kúpalisko Lamač je majetok hl. mesta SR Brati-

slavy, stavba už bola skolaudovaná, otvorenie 

sezóny a ceny vstupeniek oznámi STARZ. So-

ciálna komisia MZ Lamač navrhuje príspevok 

na vstupné pre deti Lamačanov. O výške roz-

hodne MZ Lamač pred začiatkom sezóny.

Oľga Keltošová,

starostka MČ Lamač

Mária Lučeničová patrí do zlatého koča

Fornetti – škoda, že si vás už nedáme!

Opýtajte sa svojho poslanca
Otvoria sa brány kúpaliska?

Jubilanti 
Marec 2008

93 rokov  Anna Inovecká
92 rokov Matilda Fauthová
90 rokov  Margita Šinková
85 rokov  Svätopluk Zálešák
  Jozef Čahoj
  Mária Kissová
  Elena Kintlerová
80 rokov  Anna Lietavová
  Emília Begánová
  Alojzia Kečkešová
  Jozef Haraslín
  František Bučič 
75 rokov  Michal Barbírik
  Ľudmila Marušiaková
  Jozef Matluch
  Elena Sadloňová
  Rastislav Ravluk
  Alžbeta Vachálková
  Anna Jánošová
  Mária Nováková

Údaje pochádzajú z Ohlasovne trvalého po-

bytu BA - Karlova Ves. Za prípadné uverejne-

nie neaktuálnych údajov sa vopred osprave-

dlňujeme.

Veľa zdravia a spokojnosti 
v rodinnom kruhu

Začiatkom februára sa 

dožil významného ži-

votného jubilea plk. zdrav. 

v. v., prof. MUDr. Alexander 

Rehák, DrSc., 23 rokov člen Zväzu 

protifašistických bojovníkov a dlhoročný 

obyvateľ Lamača. 

Narodil sa síce v Rumunsku, ale po 1. svet. 

vojne sa aj s rodičmi presťahoval na Sloven-

sko. Cez vojnu pôsobil ako promovaný doktor 

v radoch armády, aj sa sám zúčastnil na mno-

hých partizánskych a oslobodzovacích ak-

ciách. Po skončení vojny bol prednostom zdra-

votnej služby II. divízie a po odchode z armád-

nych služieb sa naďalej venoval svojej odbor-

nej profesii. V roku 1962 sa stal profesorom 

dermatológie, niekoľko rokov pôsobil aj v za-

hraničí. Jeho kolegovia – členovia ZO Zväzu 

protifašistických bojovníkov v Lamači mu pra-

jú do ďalších rokov hlavne veľa zdravia, šťastia 

a spokojnosti v rodinnom kruhu!

Vo februári sa v Lamači 
narodili:

30.1.2008 Michal Harmata
2.2.2008  Tobiáš Szabo
5.2.2008  Martin a Peter Gubric
10.2.2008 Hana Komorníková
14.2.2008 Sophia Balogová
18.2.2008 Patrik Richter

v.

r
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Program kina na mesiac marec

 15. 3. Alvin a Chipmunkovia – 15.30 hod.  

  rodinná komédia, 65,- Sk

 15. 3. Medvídek – 18.00 hod.

  česká komédia, 65,- Sk

 16. 3. Alvin a Chipmunkovia – 15.30 hod.

  65,- Sk

 16.3. Medvídek – 18.00 hod., 65,- Sk

21. – 23. 3. 2008 sa nepremieta

 28. 3. Vratné lahve – 18.00 hod.

  česká komédia, 55,- Sk

 29. 3. WINX CLUB: Výprava do strateného

   kráľovstva – 15.30 hod.

  taliansky film, 65,- Sk

 29. 3. Pokánie – 18.00 hod.

  film nominovaný na Oscara, 65,- Sk

30. 3.  WINX CLUB: Výprava do strateného  

  kráľovstva, 15.30 hod., 65,- Sk 

30. 3.  Pokánie – 18.00 hod., 65,- Sk

Miestna knižnica

(sídli v budove Základnej školy) 

Malokarpatské námestie 1

tel: 02/64 789 737

Zodpovedné pracovníčky: 

Milada Janžová

Výpožičné hodiny

Pondelok   10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Utorok   08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Streda 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Štvrtok   08:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Piatok 10:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Riadková inzercia
● Vykonávam maliarske a natieračské práce, 

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

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

ne obytného bloku na Heyrovského ul. č. 9. 

Cena 2 000 Sk, kontakt: 0903 375 219
● Václav Kotraba - oprava spotrebnej elektro-

niky, Heyrovského 14. 

Pondelok – štvrtok 18,00 – 21,00 hod.

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

kosenie. Kontakt: 0908 459 155

p.č. Miesto umiestnenia
Dátum 
prista-
venia

Dátum 
odvo-
zu

1 Segnáre, otočka MHD
14. 3. 
2008

16. 3. 
2008

2 Zlatohorská (stred)
14. 3. 
2008

16. 3. 
2008

3
Vrančovičova 
(kostol)

14. 3. 
2008

16. 3. 
2008

4 Cesta na Klanec 64
14. 3. 
2008

16. 3. 
2008

5 Podháj 51 (stred)
14. 3. 
2008

16. 3. 
2008

6 Studenohorská 2
14. 3. 
2008

16. 3. 
2008

7
Studenohorská 
(kotolňa)

14. 3. 
2008

16. 3. 
2008

8 Studenohorská 87
14. 3. 
2008

16. 3. 
2008

9 Bakošova 16
14. 3. 
2008

16. 3. 
2008

10 Na Barine (penzión)
14. 3. 
2008

16. 3. 
2008

11
Stanekova – Havelko-
va (križovatka)

14. 3. 
2008

16. 3. 
2008

12 Heyrovského 10
14. 3. 
2008

16. 3. 
2008

Rozpis kontajnerov OLO III. liga - Vyžrebovanie JAR 2008

Veľkonočný futbalový turnaj 
II. ročník 15. - 16. MAREC 2008

Program: 15. 3. 2008 

10.00  Slávnostné otvorenie 

  - starostka Mgr. O. Keltošová

10.00 - 18.00  Súťaže detí a mládeže 

  (malá telocvičňa)

17.00 - 21.00  Futbal dospelí 

  (veľká telocvičňa)

16. 3. 2008

10.00 - 21.00  Futbal dospelí 

  (veľká telocvičňa)

MIESTO KONANIA: TELOCVIČNA ZŠ LAMAČ

Registrácia dospelých na MÚ LAMAČ, 

tel.: 64 78 00 65 (Veselá)

Zápisné dospelých: 300 Sk

občerstvenie zabezpečené
Na vašu účasť sa tešia MZ,

 MÚ Lamač a FK Lamač

Veľkonočná zábava

nedeľa 23. marec 2008 
o 20.00 hod.
reštaurácia HUBERT
vstupné 200 Sk

Hudba, tanec, večera – zábava!

Namaľuj kraslicu, urob korbáč, 
vyzdob ikebanu a prines 

na Miestny úrad Lamač

Termín: od 11. do 13. marca 2008

Čakajú na vás odmeny!

Výstavka kraslíc bude pre verejnosť vo 

vestibule kina v dňoch 14. - 18. 3. 2008

Beseda so spisovateľkou

Miestna knižnica Lamač pripravuje 2. aprí-

la o 18,00 hodine besedu s Petrou Nagyo-

vou-Džerengovou, populárnou spisovateľ-

kou, ktorá je autorkou kníh Za to mi zaplatíš, 

Chcem len tvoje dobro, Pozri sa na seba, Ne-

pýtaj sa, kde som.

Z priestorových dôvodov si, prosím, rezer-

vujte účasť na t. č. knižnice: 64 78 97 37 do 

20. marca 2008.

Bláznivý deň v Lamači

Máš rád kovbojov, indiánov 

a dobrodružstvo?

Tak potom nezabudni prísť 29. marca 2008

od 10:00 do 17:00 hod. do showroomu

Motor-Car Bratislava - stredisko na Hodonín-

skej ulici v Lamači.

Pripravili sme pre teba indiánsky a kovbojský 

tábor.

Pre všetkých je pripravená súťaž o najkrajšiu 

kresbu s indiánskou tematikou.

Príďte so svojimi deťmi 29. marca do Lamača, 

prineste kresbu a môžete vyhrať notebook 

a víkend s Mercedesom!

Úradné hodiny MÚ Bratislava - Lamač:

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

Utorok  nestránkový deň

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

Štvrtok  8:00 - 11:00

Piatok  nestránkový deň

Zasadanie Miestnej rady Lamač – 6. 3. 2008

Zasadanie Miestneho zastupiteľstva Lamač 

- 17. 3. 2008

FK Lamač III. liga vyžrebovanie JAR 2008

14.  kolo SO: 22. 3. Lamač – Čunovo 15.00

15. kolo SO: 29. 3. I. Petržalka –Lamač 10.00

16. kolo SO: 5. 4. Lamač – Malacky 16.30

17. kolo NE: 13. 4. Grinava – Lamač 16.30

18. kolo SO: 19. 4. Lamač – Trnávka 17.00

19. kolo NE: 27. 4. Stupava – Lamač 17.00

20. kolo SO: 3. 5. Lamač – Ružinov 17.00

21. kolo SO: 10. 5. Lamač – Jablonec 17.00

22. kolo NE: 18. 5. Lozorno –Lamač 17.00

23. kolo SO: 24. 5. Lamač – Sv. Jur 17.00

24. kolo SO: 31. 5. Bernolákovo – Lamač 17.00

25. kolo SO: 7. 6. Lamač – Blatné 17.00

26. kolo SO: 14. 6. D. Lužná – Lamač 17.00


