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Hovoríme s JUDr. Júliou 

Ondrišovou, vicestaros-

tkou Mestskej časti Bratisla-

va-Lamač. 

O protihlukovej bariére na 
diaľnici pri Lamači sa hovorí 
už takmer štyri roky. Myslíte, že tento rok 
nám svitne na lepšie časy?
0d roku 2004, keď na podnet petície Lamača-

nov, ktorú podpísalo viac ako 400 občanov, 

Národná diaľničná spoločnosť protihlukovú

stenu doposiaľ nepostavila. Ani napriek to-

mu, že výsledkom zmapovania hlukových po-

merov v Lamači v októbri 2004 za mojej účas-

ti bolo prekročenie povolených parametrov 

hluku. V minulom volebnom období sa roko-

vanie o protihlukovej stene na ministerstve 

dopravy uskutočnilo až v roku 2006 a jeho vý-

sledkom bol prísľub na vypracovanie projek-

tovej dokumentácie a predložený problém fi-

nancovania tohto diela za spoluúčasti hlavné-

ho mesta ako aj našej mestskej časti, čo je pre 

Lamač neprijateľné. Koncom minulého a opä-

tovne začiatkom tohto roka starostka O. Kelto-

šová rokovala o zrýchlení budovania protihlu-

kovej steny v Lamači, avšak bez finančnej spo-

luúčasti Lamača. Výsledkom rokovaní bolo 

predloženie projektovej dokumentácie k pro-

tihlukovej stene a zároveň aj záväzného sta-

noviska k povoleniu stavby v marci tohto ro-

ka. Stavba bude realizovaná v troch etapách 

a je naplánovaná na rok 2009 a 2010. Konšta-

tujem, že Národná diaľničná spoločnosť rieši 

problém hluku z diaľnice pre jednu celú mest-

skú časť komótne, ale predsa.

Ďalšou vašu srdcovou záležitosťou je vý-
stavba na Povozníckej ulici, ako vyzerá 
riešenie v tejto kauze?
Javí sa, že kauza „Výstavba na Povozníckej 

ulici“ bude v krátkom čase vyriešená. V roku 

2004 investori objavili zhruba 4 000 m2 ne-

zastavanej plochy medzi rodinnými doma-

mi a poďme stavať. A čo iné ako bytové viac-

poschodové domy, a to v prvej etape 48 by-

tov a 70 podzemných garáží a 9 parkovacích 

miest a v druhej etape nebodaj to isté. Po sťaž-

nosti obyvateľov tejto lokality na veľkosť sta-

vieb, počet bytov, garáží, parkovacích miest, 

a únosnosť tejto malej lokality s nevyhovu-

júcou infraštruktúrou a zlou komunikáciou, 

boli viacerí záujemcovia – investori vyzvaní 

na rokovania o úprave ich projektov na men-

šie, únosnejšie a viac rešpektujúce danú loka-

Rozhovor s poslankyňou
Protihluková stena 
v roku 2009

Máj sme privítali na námestí i na veselici....

Už v predvečer 1. mája mohli obyvate-

lia Lamača zazrieť na námestí pred bu-

dovou školy - ako už každoročne býva zvy-

kom – stavanie mája. 

Na druhý deň, v štátny sviatok, sa popoludní

začali schádzať na námestí mladí i starí, dospe-

lí i deti, aby spoločne oslávili tento deň. Pred 

budovou kina starostka Oľga Keltošová v spo-

lupráci so zamestnankyňami miestneho úra-

du rozdávali chutný guláš a k nemu pohár 

vínka, deti si zase pochutnali aj na malej slad-

kosti s džúsom.

Neskôr spevák Dušan Grúň nielen rozospie-

val, ale aj príjemne pobavil a rozosmial náv-

števníkov koncertu, ktorý sa napokon pre pre-

menlivé počasie konal v budove kina Lamač.

Príjemné posedenie a výborná hudba boli 

sprievodné znaky sobotnej májovej veselice, 

ktorá bola zase jednou z vydarených akcií or-

ganizovaných kultúrnou komisiou pri MZ MČ 

Bratislava-Lamač.           bv

litu. Keďže k pozitívnemu výsledku sme nedo-

speli, miestne zastupiteľstvo minulý rok v jú-

ni presadilo prijatím uznesenia MZ, že výstav-

ba musí byť menšieho charakteru, najvýhod-

nejšie charakteru rodinných domov. V súčas-

nosti bola úradu predložená štúdia investo-

rov, ktorí majú záujem stavať na tomto území 

14 rodinných domov radového typu a na pri-

ľahlom pozemku ďalších asi 5. Štúdiu preroko-

valo MZ za prítomnosti občanov tejto lokality, 

ktorí vyjadrili so zámerom súhlas. S investor-

mi budú ďalšie rokovania o riešení infraštruk-

túry, úpravy teraz nevyhovujúcej cesty a rie-

šenia dopravy, pretože dané územie je z tohto 

hľadiska náročné.              

               kl
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Horúce témy zo zastupiteľstva

Na aprílovom rokovaní Miestneho zas-

tupiteľstva Mestskej časti Bratisla-

va-Lamač sa rokovalo o viacerých témach 

(výstup nájdete v tomto čísle Lamačana 

v Uzneseniach z MZ na str. 5), ale medzi 

najpálčivejšie témy patrili určite Petícia 

proti zámeru výstavby cyklistického šta-

dióna v Lamači a nepriaznivá situácia s ne-

prijatím veľkého počtu detí do materskej 

školy v Lamači. 

O petícii, rokovaniach o cyklistickej hale s in-

vestormi, ako aj názormi poslancov na výstav-

bu si môžete prečítať viac na tejto strane – 

t. j. strane č. 2 a strane č. 3 Lamačana. Situácia 

so škôlkou prilákala do úradu okolo 15 nespo-

kojných rodičov, ktorých deti neboli prijaté do 

predškolského zariadenia pre nedostok mies-

ta. Príčiny objasnila riaditeľka ZŠ s MŠ Malo-

karpatské nám. Alena Petáková, ktorá konšta-

tovala že bolo dovedna neprijatých 48 detí do 

triedy v MŠ Heyrovského i Zlatohorská, z toho 

však 18 detí nebýva v Lamači. Búrlivá diskusia 

naznačila, že rodičia sú nespokojní a žiadajú 

situáciu riešiť ešte do začiatku školského roka 

2008/09. O nej sa bude opäť rokovať na májo-

vom zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Viac 

si o situácii v MŠ môžete prečítať na strane č. 4 

tohto čísla Lamačana.                              kl

Rokovali o výstavbe 
cyklistického štadióna
V polovici apríla sa na podnet obyvateľa La-

mača Štefana Bederku, streli v kancelárii sta-

rostky Oľgy Keltošovej zástupcovia investorov 

– konateľ firmy WYNN, s. r. o. Peter Malíček, ar-

chitekt projektu Ondrej Trangoš a prezident 

SCZ Anton Tkáč, aby prerokovali návrh zme-

ny polohy plánovanej výstavby multifunkčnej 

haly Na barine. Š. Bederka prezentoval návrh 

otočenia haly o 90 stupňov – umiestniť halu 

nie rovnobežne, ale kolmo na ulice Na bari-

ne a Bakošova. Tým by nebol zrušený chodník 

spájajúci tieto dve ulice, ani poškodené exis-

tujúce stromy a trávnatá plocha. Investor na-

vrhol riešenie zmenšenia vnútorného oválu 

z pôvodných 250 na 200 m, čo vyrieši prob-

lém zachovania chodníka, ako aj zelene. Ha-

la by tak bola umiestnená podľa pôvodné-

ho návrhu, a to rovnobežne s ulicou Na bari-

ne, v priestore medzi futbalovým štadiónom 

a prepojovacím chodníkom. Dôvodom na po-

nechanie haly v pôvodnej polohe je aj to, že 

priestor medzi halou a ulicou Na barine je po-

trebný na zriadenie prevádzok – sauna, fitnes, 

masáže, ihriská, bazén, ktoré sa do zmenšené-

ho oválu nezmestia. Zároveň je tento priestor 

aj rezervou na riešenie problematiky so static-

kou dopravou.
kl

Jedna otázka dvom 
poslancom

Čo si myslíte o výstavbe cyklistického šta-
dióna v Lamači, aké výhody to prinesie La-
mačanom? 

Mária Čačíková: Investor, ktorého podporuje 

väčšina lamačských poslancov, argumentuje 

faktom, že výstavba tohto štadióna skvalitní 

život ľudí v Lamači, a to hlavne detí a mládeže. 

Mne ide presne o to isté, akurát nesúhlasím so 

spôsobom, akým sa to má dosiahnuť. Myslím 

si, že Lamač nepotrebuje ďalšie nové ihriská. 

Ihrísk máme dosť. Deti a mladých treba zor-

ganizovať, sami sa tam hrať nepôjdu (stačí sa 

pozrieť na využitie súčasných ihrísk). Treba sa 

snažiť o zakladanie športových klubov, kto-

ré by deti aktívne navštevovali. A to môžeme 

spraviť aj sami. V Lamači by sme mali v blízkej 

budúcnosti mať aj novú posilňovňu v obytnom 

dome vedľa Oázy, takže nebudeme potrebovať 

tú, v cyklistickej hale. Aj kino sa ide rekonštru-

ovať – zväčšovať pódium a meniť sedadlá za 

posuvnú konštrukciu, aby sa tam mohli konať 

plesy a koncerty. Lamačania tak nebudú po-

trebovať halu na takéto akcie. A potrebujeme 

na založenie športovej triedy Slovenský cyk-

listický zväz? BMX dráha (cyklistická terénna 

dráha) pre deti a mladých, ktorú sa ponúkol 

investor vytvoriť, sa pred vstupom investo-

ra plánovala zrealizovať z obecných zdrojov. 

Som presvedčená, že Lamač na to financie má.

Okrem toho sme doteraz vlastne nedostali od 

investora podmienky na konkrétne aktivity, 

ktoré by Lamačania mohli vykonávať v hale. 

A sú tu aj ďalšie nejasnosti: bude hala vysoká 

10,5 metra, alebo bude siahať na vrchu kopule 

do výšky 4. poschodia, tak ako je to znázornené 

v grafickom návrhu? Ako sa vyrieši parkovanie?

Toto všetko sú dôvody, ktoré ma nepresvedčili 

o potrebe výstavby cyklistickej haly v Lamači. 

A som veľmi smutná z toho, že na stránke www.

lamac.sk nie sú doteraz žiadne verejne prístup-

né informácie o plánovanej stavbe. Stavba ta-

kéhoto rozmeru by ovplyvnila život Lamačanov 

natoľko, že si zaslúžia o nej vedieť viac.

Peter Grom: Poslanci miestneho zastupiteľ-

stva myšlienku výstavby takejto športovej ha-

ly v Lamači prijali pozitívne, s nádejou na rozší-

renie možností športového či kultúrneho živo-

ta aj pre obyvateľov Lamača.

Pokiaľ ide o môj názor, som presvedčený, že 

pri citlivom eliminovaní negatív je vybudova-

nie cyklistického štadióna v záujme Lamača-

nov. Verím, že môže ísť o stavbu, na ktorú bu-

deme môcť byť hrdí, že pôjde o zariadenie, kto-

ré nám umožní sa spropagovať, umožní našim 

lamačským i ostatným športovcom dosahovať 

lepšie výkony, našim deťom poskytne alterna-

tívy zdravšieho a bezpečnejšieho využitia voľ-

ného času, než im môže ponúknuť nekontro-

lovaná ulica. Je zrejmé, že charakter cyklistic-

kého štadióna umožní jeho využitie nielen pre 

cyklistov, ale i pre športovcov venujúcim sa at-

letickým disciplínam či loptovým hrám a takis-

to môže rozšíriť možnosti organizovania pek-

ných kultúrnych a spoločenských podujatí. Keď 

vezmeme do úvahy aj prísľuby investora na in-

vestície do zariadení mimo samotnej športo-

vej haly, ktoré budú môcť takisto využiť lamač-

ské deti, myslím si, že nám všetkým stojí za to 

vyvinúť zvýšené úsilie na prekonanie preká-

žok a zmiernenie negatív. Som optimista a ve-

rím, že dobrá vec si získa nielen podporu po-

slancov a investora, ale aj väčšiny lamačských 

obyvateľov.

Samozrejme, bude potrebné, aby sa samosprá-

va zaoberala tiež negatívnymi stránkami pro-

jektu v jeho prípadnej realizačnej fáze, ako aj 

v čase funkčnej prevádzky. V tomto smere ma-

jú poslanci spätnú väzbu aj od našich obča-

nov. Na základe ich podnetov budú vyvažovať 

všetky známe ZA a PROTI a hľadať riešenia, kto-

ré budú zároveň v súlade s územným plánom 

mesta Bratislavy. Treba rozumne odlíšiť neod-

borné stanoviská od faktov, prehnané emócie 

a záujmy jednotlivcov od oprávnených spolo-

čenských potrieb a spoločenských záujmov.

Vďaka pripomienkam občanov sa už v štádiu 

posudzovania možného umiestnenia a akcep-

tovateľných rozmerov štadióna s investorom 

dosiahla dohoda, podľa ktorej sa rozmery ová-

lu zmenšia z pôvodne plánovaných 250 m na 

200 m, čím sa eliminuje problém zasahova-

nia haly pred objekt bytového domu Na bari-

ne, zostane zachovaný prepojovací chodník s 

Bakošovou ulicou, umožní sa zachovanie väč-

šieho množstva zelene a podobne. Pri projek-

toch takéhoto významu môžem len potvrdiť, 

že všetci lamačskí poslanci sa snažia hľadať 

najlepšie z možných riešení.

Prečítali sme za vás
Cykloštadión nemá stáť na 
zelenej ploche

Musím reagovať na článok v BN Téma 

cykloštadión je stále aktuálna ako 

autor návrhu spomínanej výstavby. Aby 

som neunavoval kvantom textu, uvediem 

iba v bodoch zopár nezmyslov, ktorými sa 

podarilo dotyčnej dáme (Dobroslave Re-

hákovej) ovplyvniť názor redaktora:

1.  Štadión nevyrastie na zelenej ploche, ale 

na škvarovom ihrisku (do zelene zasiahne 

iba čiastočne).

2.  Stavba svojou výškou a ani polohou ne-

môže zatieniť domy Na barinách (a už vô-

bec nie „takmer celkom“), lebo je osadená 

vo vzdialenosti predpísanej normami sta-

vebnej fyziky, ale najmä nižšie (nie vyššie) 

ako domy Na barine, práve domy na Bako-

šovej ulici sú o niekoľko metrov nižšie. Sta-

čí sa pozrieť na situačný plán a vizualizáciu, 

resp. zúčastniť sa na prezentáciách miest-

neho úradu mestskej časti, alebo sa jedno-

ducho ísť presvedčiť na vlastné oči do teré-

nu.

3.  Stavba je vysoká necelých 13 metrov, pri-

čom jej vrchol (najväčšia výška) v strede 

plytkého oblúka (s polomerom 64 metrov) 

je vzdialená od najbližšej hrany priľahlé-

ho domu Na barine viac ako 50 metrov. 

Tak ako môže zatieniť takmer celkom do-

my Na barine?

4. To, kde bude stavba umiestnená, nie je 

v žiadnej preluke, ale na voľnom priestran-

stve v nehomogénnej (funkčne i staveb-

ne zmiešanej) zástavbe existujúceho síd-

liska v súlade s územným plánom hlavné-

ho mesta.

Ing. arch. Ondrej Trangoš, Bratislava

(Bratislavské noviny, 12/2008, str. 4)
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O najaktuálnejších o-

tázkach, ktoré v tie-

to dni „trápia“ Lamača-

nov, o projektoch, kto-

ré posudzovali poslan-

ci miestneho zastupiteľ-

stva na aprílovom zasa-

daní a o plnení akčného 

plánu v roku 2008 sme sa porozprávali so 

starostkou Mestskej časti Bratislava-Lamač 

Mgr. Oľgou Keltošovou.

Na verejnom zhromaždení koncom janu-
ára ste spolu s poslancami MZ predstavili 
Akčný plán do roku 2010. Ktoré hlavné cie-
le by sa mali z neho splniť v roku 2008?
Akčný plán je súčasťou Plánu hospodárske-

ho a sociálneho rozvoja Lamača do roku 2010. 

Medzi priority v tomto roku budú patriť: do-

tvorenie a prevádzkovanie Centra voľného ča-

su „Oáza“, kde už v minulom roku našli svoje 

priestory Materské centrum Obláčik, Jedno-

ta dôchodcov Slovenska, Združenie zdravot-

ne postihnutých občanov v Lamači, Zväz pro-

tifašistických bojovníkov – pobočka v Lamači. 

Podotýkam, že spomínané spoločenské orga-

nizácie dostali prenájom priestorov v „Oáze“ 

za symbolickú 1 Sk, ostatné prevádzkové ná-

klady sú hradené z obecného rozpočtu. Budo-

va „Oáza“, ako bývalá ubytovňa učiteľov, bo-

la značne schátralá, a preto v jej rekonštrukcii 

budeme pokračovať aj v tomto roku. 

Ďalšou prioritou pre rok 2008 je rekonštruk-

cia trhoviska, ktoré už tak isto potrebova-

lo zmenu. Vedľa trhoviska plánujeme zriadiť 

v tomto roku „Klientske a informačné centrum“ 

v bývalej budove VÚB. Ako zaiste Lamačania ve-

dia, budova banky bola už niekoľko rokov za-

tvorená a neslúžila svojmu účelu. Miestne zastu-

piteľstvo ešte vlani schválilo jej kúpu vo výške 

6,75 mil. Sk. Do tejto budovy – po jej rekonštruk-

cii – by sa mal presťahovať aj miestny úrad.

Ktorý je podľa vás najvýznamnejší inves-
tičný projekt roku 2008?
Medzi najvýznamnejšie investičné projekty 

roku 2008 z hľadiska ďalšieho rozvoja La-

mača bude určite patriť výstavba v lokalite 

„Staré záhrady“ (za futbalovým štadiónom, 

v priestore bývalého poľnohospodárskeho 

družstva) a výstavba „Lamačskej brány“ – na 

území medzi diaľnicou až po kataster Devín-

skej Novej Vsi.

Ako prijala lamačská verejnosť plánova-
né investičné projekty z vášho pohľadu? 
Máte nejakú spätnú väzbu o spokojnosti, 
alebo nespokojnosti obyvateľov? Začína-
jú sa totiž podpisovať petície...
Plánované investičné projekty „Staré záhra-

dy“ aj „Lamačská brána“ ešte len začínajú... 

Petície v tejto súvislosti zatiaľ neevidujeme. 

Pokiaľ ide o petíciu proti výstavbe športovej 

haly Na Barine, tú prerokovalo MZ 24. 4. 2008.

V Lamači stále pribúdajú mladé rodiny, 
deti. Čo konkrétne pre ne naša mestská 
časť pripravuje, ako je to s kapacitami 

škôlky a perspektívne aj školy v Lamači?
Veľmi ma teší prírastok malých Lamačanov. 

Tak, ako aj v roku 2007 to zisťujeme na čo-

raz väčšom počte škôlkarov. V minulom ro-

ku sme museli po dohode s riaditeľkou An-

nou Gondášovou presťahovať triedu ZUŠ do 

budovy ZŠ na Malokarpatskom námestí, kde 

sme opäť z rozpočtu obce dali zrekonštruovať 

školskú triedu pre malých tanečníkov a bu-

dúcich dramatických umelcov pre deti z La-

mača, ktoré navštevujú Základnú umelec-

kú školu. Situáciu s nadstavom a neprijatými 

deťmi do MŠ budeme opäť riešiť spolu s ve-

dením ZŠ na májovej schôdzi zastupiteľstva. 

Riaditeľka Alena Petáková prisľúbila predložiť 

poslancom analýzu predpokladaného nárastu 

počtu detí pre ďalšie roky a z tejto analýzy by 

mali poslancom vyplývať aj možné kapacitné 

riešenia ZŠ aj MŠ.

Čo bude v súčasnej budove Miestneho úra-
du BA-Lamač? Môžu sa obyvatelia tešiť na
ďalšie nájomné byty pre mladé rodiny?
Na túto otázku vám budem môcť odpove-

dať až po najbližšom zasadnutí zastupiteľ-

stva. Ako vyplýva z mojich predchádzajúcich 

odpovedí, je urgentné riešiť problémy neu-

miestnených detí v predškolských triedach, 

rovnako ako je potrebné podporiť aj mladé 

rodiny. O tom, aký „osud“ bude mať budova 

súčasného miestneho úradu (bývalé jasle) po 

jeho presťahovaní do nových priestorov, tak 

či tak rozhodnú poslanci ešte v tomto roku.

Katarína Lepiešová

Rozhovor so starostkou Mestskej časti Bratislava-Lamač Mgr. Oľgou Keltošovou 
V máji poslanci zaostria na školu i škôlku

Nie všetci Lamačania sú novou halou nadšení

Petíciu proti zámeru stavby športovej 

haly podpísalo 584 obyvateľov, čo je 

10 % dospelých Lamačanov. Prečo sú títo 

ľudia proti?

Predovšetkým, hala je v rozpore s územným 

plánom hlavného mesta Bratislavy. Územie, kde 

chce investor halu postaviť, je v územnom plá-

ne definované ako stabilizované, a podľa tex-

tovej časti územného plánu je stavba takéhoto 

druhu a rozsahu v stabilizovanom území neprí-

pustná. Športová hala je rozvojový projekt a na 

takéto stavby slúžia podľa územného plánu tzv. 

rozvojové územia, ktoré svojou kapacitou a po-

lohou sú na daný účel oveľa vhodnejšie. Takých 

území je v Lamači dosť.

Občania sú proti hale aj z ďalších dôvodov. Ha-

la má byť postavená v pokojnej a tichej lokalite. 

Je to jedno z posledných miest v rámci zastava-

ného územia v Lamači, kde ešte zostalo životné 

prostredie zachované. My, čo tam žijeme, si veľ-

mi ceníme toto krásne prírodné prostredie, ti-

cho a pokoj. V danej lokalite žije cca 1 000 ľu-

dí. To je šestina Lamača. Územie medzi Barina-

mi a Bakošovou je ideálne na voľnočasové a ví-

kendové športové aktivity Lamačanov pod ho-

lým nebom, na čerstvom vzduchu. Preto tam 

boli vybudované vonkajšie športoviská, kto-

ré sú dobre udržiavané. A tu príde investor, 

ktorý navrhne toto všetko nenávratne zničiť, 

vybetónovať a postaviť mohutnú halu. To, že 

vybuduje bikrosovú dráhu a zriadi športovú 

smerom k lesu spálne. Naozaj nie je nič krajšie 

ako zaspávať v rytme „tuc-tuc“.

Takmer 600 ľudí, ktorí podpísali petíciu, športo-

vú halu v danej lokalite nechce. Žije sa im tam 

dobre a chcú takto žiť aj naďalej. Neustále za-

husťovanie obytných zón a zastavovanie kaž-

dého voľného miesta vedie k znehodnocova-

niu životného prostredia súčasných obyvate-

ľov. Takýmto smerom by sa rozvoj Lamača ne-

mal uberať. Neničme si to, čo nám iné mestské 

časti závidia.      Roman Kudláč

Vyjadrenie

MÚ MČ BA-Lamač vydal na základe žiadosti 

územno-plánovaciu informáciu pre budúce-

ho záujemcu o výstavbu multifunkčnej špor-

tovej haly Na barine k zámeru výstavby na tej-

to ploche. Keďže už v priebehu počiatočných 

rokovaní s investorom bol od obyvateľov pre-

javený nesúhlas s týmto zámerom, ktorý po-

stupne vyústil do petičnej akcie, MÚ vyvo-

lal jednak opätovne rokovanie s budúcim in-

vestorom, ktorého výsledkom bola úprava 

veľkosti haly a aj jej umiestnenia a jednak po-

žiadal orgán územného plánovania ako ob-

starávateľa územného plánu hlavného mes-

ta SR BA, ktorým je Magistrát hl. mesta SR BA 

o vydanie stanoviska k zámeru tejto výstavby. 

Nakoľko ide o žiadosť o poskytnutie komplex-

nej informácie, prijatie stanoviska predpokla-

dá MÚ v lehote do konca mája 2008.           vr

triedu, je veľmi málo oproti tomu, o čo Lamača-

nov navždy pripraví.

Jedna športová hala tam už stojí. Najprv ju 

využívali stolní tenisti. Keď sme si tam chceli 

zahrať stolný tenis, tak sa nedalo, lebo by sme 

poškodili ich drahé stoly. Teraz konečne môžu 

halu využívať aspoň deti, ktoré tam chodia 

na tréningy džuda, zápasenia a gymnastiky. 

Ale väčšinu času je hala prázdna. Robil niekto 

prieskum, či Lamačania potrebujú ďalšiu, nie-

koľkonásobne väčšiu halu?! Nestačilo by len 

lepšie využiť športoviská, ktoré už máme? Je 

ich veľa a žiadne nie je využívané tak, žeby ka-

pacitne nepostačovalo. Máme vonkajšie ihriská 

na tenis, basketbal, volejbal, plážový volejbal, 

futbal, hokej, ďalšie športy majú domov v telo-

cvičniach obidvoch škôl, ako aj v súčasnej špor-

tovej hale. Navyše, v neďalekých Malých Karpa-

toch je množstvo asfaltových ciest ideálnych 

na cyklistiku a behanie.

Investor plánuje do haly investovať 150 milió-

nov. Iste bude chcieť mať z haly aj profit, aby 

sa mu náklady na stavbu a prevádzku vrátili. 

Aké akcie tam preto bude musieť organizovať 

a ako často? Hala má mať kapacitu 400 miest 

na sedenie, v prípade potreby (ak budú aj sto-

jaci diváci) bolo deklarovaných až 1 000 miest. 

Kde budú títo diváci parkovať, keď problé-

my s parkovaním sú tam už teraz, aj bez haly? 

Ľudia sa obávajú aj nárastu hlučnosti počas 

podujatí v hale. Byty na Bakošovej ulici majú 
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Opäť darovali krv

Po tretíkrát zavítala k nám, do budovy 

Miestneho úradu v Lamači, výjazdová 

transfúzna stanica. 

Už od raňajších hodín v utorok, 15. apríla, sa 

v budove úradu schádzali prví záujemcovia 

– dobrovoľní darcovia. Nechýbal medzi ni-

mi mnohonásobný darca krvi Tomáš Piku-

lík, ale aj prvodarca – 35-ročný Marián Bisku-

pič, ktorý dokonca v ten deň daroval krv ako 

prvý. „Rozhodol som sa darovať krv už sí-

ce po druhýkrát, ale minule mi zobrať ne-

mohli. Tak som rád, že sa to dnes podari-

lo. Považujem to za dobrý skutok.“ So svo-

jimi pocitmi sa nám zverila aj mamička dvoch 

detí Michaela Krajčovičová. „Darovala som 

krv už aj minule, tiež tu v Lamači. Považu-

jem to samozrejmosť, viem, že musím vrá-

tiť to, čo môjmu synovi pred rokmi zachrá-

nilo život...“ Aj keď ľudí nebolo až toľko, ako 

sme očakávali, veríme, že na jeseň, keď sa po-

dobná akcia zopakuje, príde viac dobrovoľ-

ných darcov krvi, tekutiny, ktorá sa inak na-

hradiť nedá...                      kl

Podporili sme Deň narcisov

V minulom čísle Lamačana ste si mohli 

nájsť aj osvetový leták neziskovej 

organizácie Hlavný stan nádeje, ktorej 

cieľom je zníženie úmrtnosti na rakovinu 

krčka maternice. 

Pár dní pred Dňom narcisov (10. apríla 2008) 

práve predstaviteľka tejto nadácie – Eva Čer-

ná zavítala aj do Materského centra Obláčik, 

aby o problematike bližšie oboznámila ma-

mičky a hlavne, aby im povedala, aká preven-

cia pred rakovinou krčka maternice je možná. 

Mamičky, ktoré si spolu aj so svojimi ratoles-

ťami našli čas, vyše hodiny diskutovali na da-

nú tému a z ich otázok bolo vidieť, že preven-

cia je pre nich prvoradá.           kl

Básnici medzi druhákmi

Žiakom našej školy sa v súčasnosti mi-

moriadne darí v súťažiach zužitkovať 

svoje vedomosti a zručnosti. 

Z najväčších úspechov mnohých riešiteľov 

v okresných kolách možno menovať: prvé 

miesto Vierky Illíkovej v Hviezdoslavovom Ku-

bíne, prvé miesto Dominika Šalgoviča v py-

tagoriáde, prvé miesto vo florbale chlapcov, 

druhé miesto Vladimíra Čanigu vo fyzikálnej 

olympiáde, tretie miesto Filipa Beňoviča v che-

mickej olympiáde, tretie miesto Klaudie Male-

kovej v pytagoriáde, štvrté miesto Petra Lakti-

ša v matematickej olympiáde.

Úspešne sme sa zapojili do medzinárodné-

ho projektu Reading Companion v spolu-

práci s IBM, končíme medzinárodný projekt 

Comenius I, vybudovali sme jazykové labo-

ratórium na vyučovanie anglického jazyka, 

informačno-komunikačné centrum sme obo-

hatili o novinku na trhu výučby – interaktív-

nu tabuľu. Pedagógovia sa zaškolili do jej 

používania a prvé skupiny žiakov ju už 

vyskúšali. Stretla sa s úspechom na oboch stra-

nách. 

Svoju tvorivosť a vzťah k Lamaču vyjadrila dru-

háčka Lucia Sviteková vo vlastnej tvorbe:

Lamač je pekné sídlisko,

na ktorom je malé ihrisko.

Na ňom deti hrajú sa,

štebocú i tešia sa.

  Alena Petáková

Divadielka pre deti

Som skutočne veľmi rada, že MÚ BA-La-

mač bude zabezpečovať každý mesiac 

divadelné predstavenia pre našich najmen-

ších Lamačanov. 

Keď som s touto myšlienkou prišla na začiatku 

roku 2007, nenašli sa finančné prostriedky na 

jej realizáciu. Tento rok sme to spolu s Richar-

dom Čanakym urobili inak. Sami sme zorgani-

zovali dve predstavenia pre deti – zábavného 

šaša Pepeleho a divadielko o Snehulienke, kto-

ré sa uskutočnili 27. 1. 2008 vo farskom centre 

(čím by som sa chcela poďakovať vdp. Braňo-

vi Čanigovi za poskytnutie priestorov) a 17. 2. 

2008 v kine Lamač popoludní o 17.00. Predsta-

venia mali veľký úspech, a tak som veľmi rada, 

že sa tento rok našli finančné prostriedky na 

zábavu pre našich najmenších. Úprimne sa te-

ším na ďalšie predstavenia.

Mária Čačíková

Ako ďalej so škôlkou?

Miestne zastupiteľstvo sa 24. apríla 

operatívne zaoberalo informáciou 

riaditeľky ZŠ s MŠ o počte neprijatých detí 

do škôlky v Lamači. 

I na základe diskusie treba povedať, že niek-

torí predstavitelia nemenovaného hnutia sa 

opätovne snažia túto výsostne odbornú té-

mu zneužiť na svoje politické ciele s riadnou 

dávkou populizmu, s cieľom špiniť dobré me-

no volených predstaviteľov. Tak ako vždy, i te-

raz, k tomuto problému pristúpime racionál-

ne, vecne a odborne tak, aby sme skĺbili jed-

nak požiadavky na rozpočet i systémový prí-

stup, po ktorom niektoré účastníčky zasad-

nutia miestneho zastupiteľstva volali. Mater-

ské školstvo a jeho financovanie je veľmi zlo-

žitá problematika, osobitne v prípade Brati-

slavy, keď magistrát a mestskí poslanci vychá-

dzajú z nereálnych čísel pri poskytovaní pe-

ňazí jednotlivým mestským častiam. Preto je 

mojím záujmom uspokojiť lamačských oby-

vateľov, ktorí chcú umiestniť dieťa do obec-

nej škôlky. V Dúbravke, či Devínskej Novej Vsi 

tiež prihliadajú predovšetkým na svojich oby-

vateľov a ostatní „neobyvatelia“ sú logicky 

v uspokojení požiadaviek na miesto do škôlky 

v druhom slede. Tak je to správne a táto zása-

da by mala platiť aj v Lamači. Pevne verím, že 

na májovom zasadnutí zastupiteľstva predo-

všetkým pre našich obyvateľov nájdeme pri-

jateľné riešenie, ktoré bude zároveň systémo-

vé a finančne udržateľné. 

Radoslav Olekšák,

poslanec MZ

Seniori navštívili Veľký Meder

S príchodom jari sa začali, medzi lamač-

skými seniormi obľúbené, zájazdy or-

ganizované Miestnym úradom v Lamači.

Prvý tohtoročný zájazd, z naplánovaných šty-

roch, bol rekreačný. Jeho účastníci navštívi-

li termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi, kto-

rého voda má priaznivé účinky na pohybové 

ústrojenstvo, čo si všetci aj veľmi pochvaľova-

li. Na máj je pre našich seniorov pripravený zá-

jazd, ktorý bude zábavno-poznávací, a to už 

tradičná návšteva skalického Trdlofestu. 

Kultúrna komisia pripravuje v tomto roku no-

vinku, a to zájazd pre matky s deťmi. V júni 

navštívia AQUAPARK v Senci. O ďalších plá-

novaných zájazdoch a akciách, budeme infor-

movať v nasledujúcich číslach nášho mesační-

ka. Veľkí i malí Lamačania sa majú na čo tešiť.

bv



Uznesenie č. 39/2008/V k návrhu žiadosti o 

uzavretie nájomnej zmluvy – Ing. Ján Bum-

bál. MZ Mestskej časti BA-Lamač neschvaľuje 

predložený návrh uzavretia nájomnej zmluvy 

– Ing. Ján Bumbál.

Uznesenie č. 40/2008/V k informácii o aktuál-

nej situácii prihlásených detí do MŠ MZ Mest-

skej časti BA-Lamač – a) zobralo na vedomie 

informatívnu správu o aktuálnej situácii pri-

hlásených detí do MŠ a b) žiada vypracovať 

a predložiť do MZ koncepciu rozvoja mater-

skej škôlky v Lamači.

Uznesenie č. 41/2008/V k návrhu na poskyt-

nutie dotácií oprávneným subjektom v zmys-

le VZN č. 1/2005 a VZN č. 2/2007 žiada MZ 

Mestskej časti BA-Lamač predloženie materiá-

lu na MZ s vyšpecifikovanými účelmi dotácií 

a doplnením nákladov na prevádzku.

Uznesenie č.42/2008/V k návrhu na zriadenie 

centra voľného času „Oáza“. MZ Mestskej časti 

BA-Lamač – a) zobralo na vedomie predlože-

ný materiál „Návrh na zriadenie centra voľné-

ho času Oáza“ a b) žiada vypracovať a predlo-

žiť tento bod na ďalšie zasadnutie miestneho 

zastupiteľstva súčasne s koncepciou rozvoja 

materskej škôlky v Lamači.

Uznesenie č. 43/2008/V k informácii o prie-

bežnom hodnotení plnenia úloh Akčného 

plánu zobralo MZ Mestskej časti BA-Lamač na 

vedomie priebežné hodnotenie plnenia úloh 

Akčného plánu za mesiac marec 2008 bez pri-

pomienok.

Uznesenie MZ č. 33/2008/V k správe o plne-

ní uznesení miestneho zastupiteľstva MČ BA-

Lamač splatných k 17. aprílu 2008 zobralo MZ 

Mestskej časti BA-Lamač na vedomie bez pri-

pomienok.

Uznesenie MZ č. 34/2008/V k situačnej správe 

Mestskej polície za mesiac marec 2008 zobra-

lo MZ Mestskej časti BA-Lamač na vedomie 

s pripomienkami.

Uznesenie č. 35/2008/V ku kontrole uzatvára-

nia zmluvných vzťahov a povinností pri zim-

nej údržbe za sezónu 2007/2008 zobralo MZ 

Mestskej časti BA-Lamač na vedomie bez pri-

pomienok.

Uznesenie č. 36/2008/V k petícii proti záme-

ru výstavby Národného cyklistického štadió-

na zobralo MZ Mestskej časti BA-Lamač na ve-

domie s pripomienkou – nesúhlasíme so slo-

vom „národného“.

                                                                                              

Uznesenie č. 37/2008/V k návrhu žiados-

ti o odkúpenie pozemkov – Helena Beláková 

MZ Mestskej časti BA-Lamač schvaľuje predlo-

žený návrh na odkúpenie pozemkov č. 807/3 

a 808/1 Helenou Belákovou za cenu 1 650 Sk/m2

s podmienkou, že tento pozemok nezmení 

majiteľa počas 5 rokov.

Uznesenie č. 38/2008/V k informácii o pohľa-

dávke voči spoločnosti Cromwell s.r.o. zobra-

lo MZ Mestskej časti BA-Lamač na vedomie  

predložené informácie o pohľadávke voči 

spoločnosti Cromwell s.r.o. bez pripomienok.

Uznesenie č. 44/2008/V k informatívnej sprá-

ve o činnosti knižnice zobralo MZ Mestskej 

časti BA-Lamače na vedomie informatívnu 

správu o činnosti knižnice bez pripomienok.

Uznesenie č. 45/2008/V k informatívnej sprá-

ve o priebehu zimnej údržby 2007/2008 zo-

bralo MZ Mestskej časti BA-Lamač na vedo-

mie informatívnu správu o priebehu zimnej 

údržby bez pripomienok.

Uznesenie č. 46/2008/V k návrhu na zmeny 

a doplnenie komisií MZ Mestskej časti BA-La-

mač schvaľuje nových členov komisie pre ve-

ci sociálne, zdravotnícke a bytové pri MZ MČ 

Bratislava-Lamač a to Jozefínu Izakovičovú 

a  Miroslavu Floriansovú.

Uznesenie č. 47/2008/V k návrhu štúdie rodin-

ných domov na Povozníckej ulici. MZ Mestskej 

časti BA-Lamač a) schvaľuje návrh štúdie ro-

dinných domov na Povozníckej ulici s pripo-

mienkami a b) ruší uznesenie č. 115/2007/V 

zo zasadnutia MZ dňa 28. 6. 2007.

Uznesenie č. 48/2008/V k návrhu na zriadenie 

komisie na prešetrenie sťažnosti voči poslan-

covi miestneho zastupiteľstva Mestskej čas-

ti BA-Lamač schvaľuje zriadenie komisie na 

prešetrenie opakovanej sťažnosti Ing. T. Ham-

mela voči poslancovi MZ v zložení: JUDr. Júlia 

Ondrišová, Mgr. Mária Pikulíková a Ing. Daniel 

Valentovič CSc. a za predsedu uvedenej komi-

sie menuje JUDr. Júliu Ondrišovú.

Uznesenia zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač, 
dňa 24.04.2008
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Postupnosť krokov pred realizáciou investičnej akcie

A/ pred začatím územného konania 

- vydanie územno-plánovacej informácie 

k dotknutým pozemkom

- predloženie investičného zámeru na posú-

denie mestskej časti 

Výsledkom je vydané stanovisko k záme-

ru výstavby – ide o predbežné stanovis-

ko – vyjadruje sa stavebná komisia, spravid-

la k predloženej zastavovacej, resp. architek-

tonickej štúdii (s umiestnením na pozemku 

a s vyjadrením hmoty objektu), 

+  vyjadruje sa finančná komisia a miestne za-

stupiteľstvo (hlavne v prípadoch, keď ide 

o väčší objekt, či komplex a keď sa výstav-

ba dotkne pozemkov vo vlastníctve mest-

skej časti

- predloženie projektovej dokumentácie 

pre územné konanie so žiadosťou o vyda-

nie záväzného stanoviska mestskej časti

-  vyjadruje sa stavebná komisia, poprípade 

finančná komisia (hlavne v prípadoch, keď 

stavebné konanie so žiadosťou o vydanie 

stanoviska mestskej časti

-  vyjadruje sa stavebná komisia, poprí-

pade finančná komisia (hlavne v prí-

padoch, keď ide o väčší objekt, či kom-

plex a keď sú dotknuté pozemky vo 

vlastníctve mestskej časti), výsledkom

je vydané stanovisko mestskej časti

- predloženie projektovej dokumentácie 

pre stavebné konanie so žiadosťou o vy-

danie stavebného povolenia stavebnému 

úradu

-  dokladajú sa spolu so všetkými potreb-

nými stanoviskami a vyjadreniami prísluš-

ných orgánov a organizácií

Stavebný úrad oznámi začatie územného ko-

nania všetkým účastníkom konania (v prípa-

doch uvedených v stavebnom zákone verej-

nou vyhláškou). 

Výsledkom je vydanie stavebného povolenia.

Vlastislava Rychtáriková, MÚ BA -Lamač

ide o väčší objekt, či komplex a keď sú do-

tknuté pozemky vo vlastníctve mestskej 

časti), výsledkom je vydané záväzné sta-

novisko mestskej časti.

B/ územné konanie

-  predloženie projektovej dokumentácie 

pre územné konanie so žiadosťou o vyda-

nie rozhodnutia o umiestnení stavby sta-

vebnému úradu

-  dokladajú sa spolu so všetkými potreb-

nými stanoviskami a vyjadreniami prísluš-

ných orgánov a organizácií

Stavebný úrad oznámi začatie územného ko-

nania všetkým účastníkom konania (v prípa-

doch uvedených v stavebnom zákone verej-

nou vyhláškou). 

Výsledkom je vydanie rozhodnutia o umiest-

není stavby.

C/ stavebné konanie

- predloženie projektovej dokumentácie pre  

V súvislosti s mnohými plánovanými investičnými projektmi v našej Mestskej časti BA - Lamač vzniká mnoho otázok, ako dlho 
môže trvať, kým sa daný projekt zrealizuje alebo čo tomu prechádza. V tejto súvislosti vám prinášame postupnosť krokov 
pred realizáciou každej investičnej akcie.
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kytice, vence, smútočné väzby, 
svadobné kytice,svadobné kytice, výzdoby na auto, 
stôl, do kostola, črepníkové kvety, 
dreviny, trvalky, letničky, zemina, 
hnojivá, kvetináče, bytové doplnky, 

ozdoby, darčeky

pondelok - piatok 8 - 18 hod., sobota 8 - 12 hod.

Malokarpatské nám. 2, Bratislava - Lamač
 www.kulla.biz

Pedikúra - Manikúra

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012

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

EVAN inzercia Lamacan NEW CS3.indd   1 4/14/08   10:28:34 AM

Táto Táto 

reklamná plocha reklamná plocha 

môže byť vaša. môže byť vaša. 

Využite šancu 
zviditeľniť sa. 

volajte: 
0903 758 333

mailujte:
maros@tlaciarenroden.sk
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Chcela by som reagovať na otázku Viery 

Šefferovej, ktorú položila poslancom 

v aprílovom čísle. V prvom rade nerozu-

miem, prečo na otázku v rubrike Opýtajte 

sa svojho poslanca odpovedala Blanka Ve-

selá, ktorá je samostatnou odbornou refe-

rentkou OŠKAS a nie poslankyňou. 

Jej odpoveď je totiž trochu zavádzajúca. 

Materské centrum Obláčik nedávalo pripo-

mienky k revitalizácii ihrísk v areáloch MŠ na 

Heyrovského ul. ani na Zlatohorskej ul. Are-

ál MŠ na Heyrovského nie je verejnosti prí-

stupný. Do areálu na Zlatohorskej ulici sa však 

chodia hrávať deti aj zo ZUŠ a aj zo starého La-

mača. Hrajú sa na preliezačke, ktorá bola za-

bezpečená rodičmi detí MŠ, pretože v areá-

li nie je žiaden nový prvok zabezpečený MÚ 

počas celých troch rokov fungovania tried na 

Zlatohorskej ul. Na rozdiel od areálu na Hey-

rovského ulici, kde boli nové prvky osadené 

už minulé leto. Dokonca som ešte vlani v lete 

kontaktovala Ľudovíta Vaculu, ktorý je zodpo-

vedný za revitalizáciu ihrísk, aby boli nové prv-

ky osadené aj na Zlatohorskej ulici, ale nesta-

lo sa tak doteraz. Na pokyn starostky kontak-

tovala jedna členka komisie školstva a športu 

Ľ. Vaculu, ktorý jej oznámil, že na Zlatohorskú 

sa neplánujú kupovať žiadne hracie prvky. 

Teraz pár slov k samotným prvkom. Pre MŠ 

na Zlatohorskej ul. boli síce schválené prvky: 

mobilné pieskovisko, pružinová hojdačka a 

šmykľavka veľká, ale pred hlasovaním som 

priamo na zastupiteľstve pripomienkovala,

aby prvky, ktoré sa tam budú osádzať, boli 

najprv skonzultované s učiteľkami na Zlato-

horskej ul. Sú tam totiž 3 pieskoviská, v kto-

rých piesok pravidelne čistia rodičia a učiteľky 

MŠ a tiež vymieňajú (čo opäť zabezpečili rodi-

čia). Aj veľkú šmykľavku s domčekom zakúpi-

li rodičia, takže tento prvok tiež už tiež nie je 

potrebný. Mal by sa opäť aj tento rok vymeniť 

piesok v pieskovisku, ale nie za ten tzv. „riečny 

štrk 0,4 mm“, ktorý je nasypaný vo všetkých 

pieskoviskách v Lamači, ale za klasický pie-

sok. Dúfam teda, že sa uskutoční komuniká-

cia s vedením školy, resp. s učiteľkami a nové 

prvky (schválené miestnym zastupiteľstvom 

28. júna 2007 vo výške 73 990 Sk) budú po 

konzultácii čo najskôr osadené.

Mrzí ma veľmi aj ten tzv. „riečny štrk“, čo je na-

miesto piesku v pieskoviskách a ktorý sa prá-

ši do očí detí a špiní oblečenie oveľa viac ako 

piesok (okrem toho sa z neho nedajú robiť ani 

„formičky“...). MC Obláčik vôbec nenavrhol 

tento štrk, ale biely štrk (či skôr malé kamien-

ky), ktorý je na ihriskách na Železnej studnič-

ke a v mnohých ďalších – po celej Bratislave. 

Takto to bolo prezentované na miestnom za-

stupiteľstve a MC takisto ako ja sme sa spolie-

hali na pracovníkov miestneho úradu, že zis-

tia, o aký štrk ide. Nestalo sa tak. Prečo, to mi 

je doteraz záhadou. A myslím, že by sa táto 

chyba mala napraviť.

Aj myšlienka osadiť mobilné pieskovisko 

v rámci ohraničenej betónovej plochy, kde je 

už vsypaný tento „riečny štrk“ považujem za 

nerozumné. Každý, kto má malé deti, pred-

sa vie, že je to len otázka času, kedy sa vše-

tok piesok z pieskoviska pomieša s „riečnym 

štrkom“. Mobilné pieskoviská by teda pod-

ľa môjho názoru mali byť umiestnené mimo 

tejto betónovej ohrady, kde je už umiestnený 

„riečny štrk“.

Aby to neznelo len ako kritika, som rada, že na 

detské ihriská v Lamači bolo osadených mno-

ho nových moderných prvkov a skutočne vy-

zerajú pekne. Mohlo to byť však ešte lepšie, 

keby sa veci v správny čas konzultovali s tými 

správnymi ľuďmi...    

   

Mária Čačíková, 

poslankyňa MZ BA-Lamač

Opýtajte sa svojho poslanca
Sme spokojní s detskými ihriskami v Lamači?

Jubilanti 
Máj 2008

93 rokov  Pavel Mazák 
92 rokov Ľudovít Tupta
91 rokov  František Lehuta
85 rokov  Júlia Nemkyová
 Anna Figurová
 Helena Pfeiferová
80 rokov  Mária Petríčková
 Erika Kožehubová
 Mária Križanková
 Júlia Chudíková
 Rozália Omastová
 Alica Horváthová
 Dagmar Jaslovská
 Štefan Tisovčík
75 rokov Jana Osvaldová
 Dušan Drábek
 Valentín Hergot
 Miroslav Polák
 Ivan Čarnogurský
 Božena Kubíčková
 Štefánia Gajdošová

Údaje pochádzajú z Ohlasovne trvalého pobytu 

BA - Karlova Ves. Za prípadné uverejnenie neak-

tuálnych údajov sa vopred ospravedlňujeme.

V apríli sa v Lamači
narodili:
17.4.2008    Anna Kalná

Vítanie malých Lamačanov

Vážení rodičia!

V júni pripravujeme druhý ročník akcie 

Vítanie malých Lamačanov.

Podeľte sa s nami  s vašou radosťou – 

bábätkom a prihláste svoje dieťatko 

(do jedného roku)! Čím vás bude viac, 

tým nám bude veselšie! 

Stačí prísť, zatelefonovať alebo napísať 

e-mail!

Miestny úrad Heyrovského č. 2

tel.:  6478 0065 – B. Veselá

e-mail: vesela@lamac.sk

Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie!

Sediac počas škaredého počasia pred 

televíziou, prepínam programy, až 

ma zrazu zaujal na hudobnej stanici klip 

k nejakej piesni, ktorého dej sa odohráva 

v priestoroch kostola.

V kostolných laviciach sedí nejaké mladé žie-

ňa a po kostole pobieha mladý muž, na očiach 

okuliare ako výpalník, oblečený v sutane. Pri-

znám sa, že ma nezaujal ani neveľmi vábny 

spev ani mladý muž. To, čo ma zaujalo, bol už 

spomínaný interiér. A hľa ho, veď je to lamač-

ský kostol! Možno poznáte ten zvláštny pocit, 

keď po rokoch vidíte niekoho alebo niečo, čo 

poznáte. Najprv úsmev a potom čosi neprí-

jemné mi prebehlo mysľou. Ako je to možné, 

že sa mohlo niečo také natočiť v našom kosto-

le? Veď vlani, keď som prišla do svojho rodné-

ho Lamača na Hrubé hody, tak som sa dozve-

dela, že tohto roku nebude mládež v krojoch, 

lebo hody nie sú svetskou slávnosťou, ale cir-

kevnou a do kostola to nepatrí! Pamätám si na 

pobúrené reakcie starších Lamačaniek, ktoré 

tieto poklady opatrujú, uschovávajú a posky-

tujú na takéto slávnostné príležitosti. 

K. Zatíková, Bratislava

Hľa, veď je to náš kostol!
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Deň matiek

MILÉ  LAMAČSKÉ  MAMIČKY!

Pozývame vás dňa 

16. mája 2008 o 16.00 h. 

do kina Lamač pri príležitosti 

Dňa matiek sme pre vás 

pripravili zábavný program.

Tešíme sa na vašu účasť!

kultúrna komisia pri MZ Lamač

Divadlo pre deti

MILÉ DETI! Pozývame vás dňa 11. mája

2008 (nedeľa) o 10.30 hodine do kina 

Lamač na divadelné predstavenie o koz-

liatkach. Vstup zadarmo!

kultúrna komisia pri MZ BA - Lamač

Medzinárodný turnaj 
výberov mladších 
žiakov U-10 oblastných 
futbalových zväzov pod záštitou 
starostky MČ Bratislava-Lamač 
Mgr. Oľgy Keltošovej

Usporiadateľ: Oblastný futbalový zväz Brati-

slava-mesto, FK Lamač

Účastníci: výbery žiakov roč. nar. 97 a mladší

ObFZ  Bratislava-mesto, ObFZ Břeclav, Blansko

Termín: streda, 4. júna 2008

Miesto:  ihrisko FC Lamač (Na barine 5, Bra-

tislava)

Systém turnaja: Hrá sa systémom každý 

s každým 2 x 25 minút. Každé družstvo zís-

ka za umiestnenie pohár. Vyhodnotený bude 

najlepší strelec, brankár, hráč.

Časový program: 09,00 Prezentácia, odo-

vzdanie súpisiek, 10,30 Slávnostné otvorenie 

turnaja – nástup všetkých družstiev, 14,30 Vy-

hodnotenie turnaja, odovzdanie cien 

Výsledky aprílových stretnutí 
nášho futbalového družstva

13.4. Grinava – Lamač          2:2

19.4. Lamač – Trnávka   2:1 

27.4. Stupava – Lamač  0:0

3.5. Lamač – Ružinov  0:0

Najbližšie stretnutia v máji budú:

10.5. Lamač – Jablonec

18.5. Lozorno –Lamač

24.5. Lamač – Svätý Jur

31.5. Bernolákovo – Lamač 

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 

- 20. 5. 2008 o 14.00 hod.

Zasadanie Miestneho zastupiteľstva Lamač 

- 22. 5. 2008  o 9.00 hod.

Program kina na máj 2008

9. 5. 10 000 pred Kristom, veľkolepá ody-

sea, 18.00 hod., 65 Sk

10. 5. WINX CLUB: Výprava do Strateného 

kráľovstva, animovaný film, 

 15.30 hod., 60 Sk

10. 5. 10 000 pred Kristom, 18.00 hod., 

 65 Sk

11. 5. WINX CLUB: Výprava do Strateného 

kráľovstva, 15.30 hod., 60 Sk

11. 5. 10 000 pred Kristom, 18.00 hod., 

 65 Sk

13. 5. Let´s dance 2 – street dance, 

 18.00 hod., 65 Sk

16. 5. O život, česká komédia, 18.00 hod., 

65 Sk

17. 5. Pán Včielka, 15.30 hod., 60 Sk

17. 5. Svatba na bitevním poli, česká komé-

dia, 18.00 hod., 65 Sk

18. 5. Hrdinovia z ríše Gaja, animovaný film, 

15.30 hod., 45 Sk

18. 5. Jan Saudek, 18.00 hod., 65 Sk

23. 5. Jahodové víno, poľsko-slovenský film, 

18.00 hod., 65 Sk

24. 5. Najkrajšia hádanka, nová rozprávka 

Zdeňka Trošku, 15.30 hod., 65 Sk

24. 5. Muzika, najnovší slovenský film, 

 18.00 hod., 65 Sk

25. 5. Najkrajšia rozprávka, 15.30 hod., 

 65 Sk

25. 5. Muzika, 18.00 hod., 65 Sk

30. 5. Horton, rozprávka pre deti i dospelých, 

15.30 hod., 65 Sk

31. 5. Horton, 15.30 hod., 65 Sk

31. 5. Let´s dance 2 – street dance, 

 18.00 hod., 65 Sk

Program kina na jún 2008

1. 6. Horton, animovaný film pre malých, 

15.30 hod, 65 Sk

1. 6.  Let´s dance 2 – street dance, film 

pre mladých plný hip-hopu a street 

dance, 18.00 hod., 65 Sk

6. 6.  Chyťte doktora, český film, 

  18.00 hod., 65 Sk

7. 6.  Asterix a olympijské hry, voľné pokra-

čovanie o hrdinoch z Galie pre malých 

i veľkých, 15.30 hod., dabing, 60 Sk

7. 6.  Kým si po nás príde, dobrodružná ko-

média, 18.00 hod., 65 Sk

8. 6.  Ratatouile – dobrú chuť! Oscarom 

ovenčená animovaná komédia, 

  15,30 hod., 55 Sk 

8. 6.  Kým si po nás príde, 18,00 hod., 65 Sk

13.6. Simpsonovci, animovaná komédia, 

18.00 hod., 55 Sk, dabing

14.6. Najkrajšia hádanka, hraná rozprávka 

pre malých od Zdenka Trošku, 

  15.30 hod., 65 Sk

14. 6. Paríž, film nielen o milovaní života, ale 

i toho, čo máme, 18.00 hod., 65 Sk

15. 6. Shrek, 3. voľné pokračovanie animova-

ného filmu, 15.30 hod., 55 Sk, dabing

15.6.  Paríž, 18.00 hod., 65 Sk

Miestna knižnica

(sídli v budove Základnej školy) 

Malokarpatské námestie 1

tel: 02/64 789 737

Zodpovedná pracovníčka: 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

Materské centrum Obláčik

Pravidelné aktivity:

Po: 09,30 - 11,00 Herňa/Bábätkovo

 16,30 - 18,30 Hudobná s Erikou Poradovou

Ut:  09,30 - 11,00 Herňa/Bábätkovo

St:  09,30 - 11,00 Herňa/Bábätkovo

 16,30 - 18,00 Herňa

 18,30 - 19,30 Cvičenie pre tehotné

Št: 09,30 - 11,00 Herňa/Bábätkovo

 16,30 - 18,30 Hudobná s Erikou Poradovou

Pi:  09,30 - 11,00 Herňa/Bábätkovo

 16,30 - 19,30 Detské oslavy

Májové akcie:

10.5. 2008 – od 15.00 do 18.00 – Míla pre ma-

mu na Hlavnom námestí, stánok MC Obláčik

21.5. 2008 – o 17.00 – Pocit viny – ak sa ne-

darí dojčiť - beseda s laktačnou poradkyňou 

Lujzou Servanskou, 29.5. – o 10.00 – Varenie 

plastelíny, 7.6. 2008 – Rozprávkový les

Tešíme sa na vás na Malokarpatskom nám. 6

v areáli Oáza. Bližšie informácie získate na 

tel. č. 0910 603 277 alebo na webovej stránke 

www.oblacik.sk. 

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 754 219

● Václav Kotraba – oprava spotrebnej elek-

troniky, Heyrovského 14. Pondelok – štvrtok: 

18 – 21. hod. Kontakt: 0905 343 083 

● Rezanie, brúsenie panelu, murárske práce, 

kosenie. 0908 459 155 

● Vodoinštalatérske práce, vŕtanie do panelov 

a oprava poštových schránok. 0908 178 851

● Predám úplne nový krásny červený skúter 

ADDAMO FOSTER 50 s 20% zľavou. 0904 435 249

Zmena ordinačných hodín

Veterinárna ambulancia – Lamač – (oproti

Heyrovského č. 12). tel. kontakt: 0903 463 022 

web: pavolcech.netlab.sk

Po: 15.00 – 19.15

Ut: 15.00 – 19.15

St: 15.00 – 19.15

Št: 10.00 – 12.00 ambulancia

 12.00 – 15.00  operačný deň

Pi: 14.00 – 17.30

So: 09.00 – 10.00  na telefonickú objednávku 


