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Dovoľte, aby som aj vo vašom mene pozdravila 
všetkých lamačských pedagógov pri príležitosti 
ich sviatku Dňa učiteľov a popriala im veľa zdra-
via, šťastia, spokojnosti a úspechov. Môžem vám 
zodpovedne povedať, že robíme všetko, čo je 
v našich silách, aby sme z vašich aj našich detí vy-
chovali múdrych, slušných, zodpovedných a dob-
rých ľudí, vštepovali im nielen vedomosti, ale aj 
morálne vlastnosti. 
Ako vnímate uznesenie lamačského zastupi-
teľstva o oddelení materskej školy od základ-
nej školy?
V roku 2002 poslanci v Lamači rozhodli o spoje-
ní týchto dvoch subjektov z pragmatických dôvo-
dov – bolo málo detí, ušetrilo sa na plate pre za-
mestnanca miestneho úradu, ktorý by mal na sta-
rosti školstvo, bolo o jednu riaditeľku menej. Keď-
že zriaďovateľom týchto zariadení je obec, vede-
niu školských zariadení nezostalo nič iné, len spl-
niť toto uznesenie. Vlani, po šiestich rokoch, sa 
materská škola rozrástla o  viac tried, z  dôvodu 
pribúdajúceho počtu detí. Alokované pracovis-
ko na Zlatohorskej ulici sa ukázalo nepostačujú-
ce, a tak sa pristúpilo k rekonštrukcii bývalej bu-
dovy Materskej školy na Malokarpatskom námes-
tí. Pre veľký počet záujemcov o lamačské zariade-
nie, poskytujúce predprimárne vzdelanie, aj me-
dzi obyvateľmi iných mestských častí, miestne 
zastupiteľstvo prijalo VZN 8/2008. 
O „Návrhu inštitucionálneho odčlenenia mater-
skej školy (originálne kompetencie samosprá-
vy) od základnej školy (prenesený výkon štátnej 
správy)“ sa hovorilo na júnovom zasadnutí MZ. 
O definitívnom rozdelení subjektu od septembra 
2009 rozhodli poslanci svojím hlasovaním na ok-
tóbrovom zasadnutí MZ, z dôvodu sprehľadnenia 
finančných tokov. Je to právo zriaďovateľa, nie 
rozhodnutie riaditeľa školy. 
Tento rok ste vo vašej ZŠ zaznamenali re-
kordný počet zapísaných prvákov....
S veľkým záujmom sme očakávali februárový zá-
pis žiakov do prvého ročníka. Zo škôlky nám avi-
zovali zvýšený počet predškolákov. A  neuveri-
teľné sa stalo skutočnosťou. Do prvého ročníka 
sme zapísali až 66 žiakov! Určite budú mať niekto-
ré deti odklad, ale napriek tomu v  školskom ro-
ku 2009/2010 otvoríme tri prvé triedy. Základ-
ná škola bude aj naďalej spolupracovať s mater-
skou školou, pretože spolu vychovávame a vzde-
lávame budúcu generáciu našej mestskej časti. Je 
to úžasné, sledovať zrod priateľstva medzi deťmi 
v škôlke, ktoré pretrvá až do dospelosti. Neberme 
im detstvo a nechajme im priestor na jeho preži-
tie. Som rada, že deti nechávate vyrastať tam, kde 
sa narodili a kam sa budú na staré kolená radi vra-
cať – do Lamača.               kl

Prváčikovia až do troch tried
Rozprávame sa poslankyňou Mgr. Má-
riou Imrichovou, predsedníčkou komi-
sie pre školstvo a šport MZ BA-Lamač.

Fašiangy sa spojili s Valentínom

Najprv výborná večera a potom hneď do tan-
ca! Síce spočiatku sa trochu opatrne pusti-
li prví odvážlivci na parket, ale netrvalo dlho 
a parket bol plný. Hudobníci vytvárali výbor-
nú atmosféru. Hrali a  spievali piesne, ktoré 
prispôsobovali požiadavkám zabávajúcich sa. 
Ďalším prekvapením bol hudobný program, 
v ktorom so svojím repertoárom vystúpil Ján 
Greguš. Pri piesňach prebiehala súťaž o  naj-
lepších tanečníkov večera. Porota mala ťaž-
kú prácu vybrať najlepších, možno práve pre-
to bolo ocenených až šesť tanečných párov. 
Pred polnocou sme si v tancovaní urobili prí-
jemnú prestávku, prišlo totiž na rad žrebova-
nie tomboly. Bola veruže štedrá, obsahova-
la 22 cien a  to od cédečka, piatich košov pl-

ných dobrôt, čistiacich potrieb a  potrieb do 
domácnosti, až po mikrovlnnú rúru. A prvá ce-
na?  Televízor! Ceny do tomboly darovali: sta-
rostka MČ BA-Lamač Mgr. Oľga Keltošová, vi-
cestarostka a  poslankyňa MZ MČ BA-Lamač 
JUDr. Júlia Ondrišová, predajňa mäsa „Dobrý 
mäsiar“, predajňa hydiny ČVIRO, kvetinárstvo 
Kulla, pani (krstné meno) Kotrabová, členka 
kultúrnej komisie pani (krstné) Marchalínová. 
Všetkým darcom touto cestou za všetkých vý-
hercov, ale i organizátorov akcie srdečne ďa-
kujeme. Sme radi, že sa akcia vydarila a už te-
raz sa tešíme na účasť všetkých Lamačanov na 
podujatiach, ktoré pripravujeme počas celé-
ho roka. 

B. Veselá

Lamačania sa už tradične stretli na fašiangovej zábave. Tento raz bola akcia spojená 
aj s oslavou sviatku všetkých zaľúbených – Valentína. Hneď pri dverách hostia dosta-

li malé prekvapenie – darček k tomuto sviatku. Po oficiálnom otvorení predsedníčkou 
komisie kultúry Mgr. Martou Janyškovou v príjemnom prostredí, ktoré nám pravidelne 
v reštaurácii Hubert pripravia, nič nestálo v ceste dobrej zábave. 
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bolo objektívne zhodnotiť požiadavky a  po-
treby jednotlivých MČ. I  keď dohoda medzi 
starostami bola podpísaná na určitý finanč-
ný objem, podarilo sa mi pre Lamač zdôvod-
niť ďalšie   2 mil. Sk navyše. Pre rok 2009 sa 
veľké MČ dohodli, že pre sedem malých MČ 
v Bratislave, zo svojich rozpočtov prerozdelia 
spolu 70 mil Sk. Nie podľa počtu obyvateľov, 
nie podľa koeficientov, avšak všetkým rovna-
ko. Týmto princípom sa najviac pomohlo naj-
menšej MČ s najmenším počtom obyvateľov (          
) a najmenej sa pomohlo tej malej MČ, ktorá 
má najviac obyvateľov a tou je práve Lamač. 
Tak sme i my dostali 331 939 € (10 mil. Sk). Tá-
to finančná suma nebola  nárokovateľná. Zdô-
razňujem, že diskusia v pléne mestského za-
stupiteľstva sa týkala i toho, že poslanci sa 
nie celkom dobrovoľne chceli vzdať finanč-
ných prostriedkov pre svoje mestské časti, ale 
nakoniec sa predsa zrodila dohoda. Preto by 
som i  touto cestou chcel vyjadriť poďakova-
nie za toto gesto dobrej vôle, i keď voči pred-
chádzajúcemu roku sa zdá, že dostaneme me-
nej. Nie je predsa mysliteľné, aby sa poslanci, 
ktorí dobrovoľné hlasujú o  prerozdelení fi-
nančných prostriedkov, ktoré by mohli slúžiť 
vo veľkých mestských častiach na úpravu ze-
lene, opravu ciest a chodníkov či ďalšie akti-
vity, boli v takom svetle, že niekomu ubližujú, 
alebo niekoho okrádajú. O toto vyjadrenie ma 
požiadali niektorí mestskí poslanci, ktorých 
mená sa objavili v Lamačanovi 1/2009.

Ing. Peter Šramko, poslanec MZ 
za Bratislavu-Lamač

Call centrum magistrátu 
vám rado pomôže

Od 12. februára má Call centrum bra-
tislavského magistrátu, ktoré bolo 

spustené od novembra 2008, nové číslo: 
17 100. 
Call centrum vzniklo na urýchlenie a skva-
litnenie toku informácií medzi občanmi 
a magistrátom a je k dispozícii vždy po 
pracovnom čase, ako aj v sobotu, nede-
ľu a počas sviatkov. Na tomto telefónnom 
čísle môžete nahlásiť akékoľvek problémy 
a nedostatky, ktoré sa týkajú správy ciest 
v Bratislave – problémy s dopravným zna-
čením, s cestou, svetelnou signalizáciou, 
nefungujúcim verejným osvetlením, po-
škodením komunikácií, problémy s brati-
slavskými podchodmi, lávkami pre peších, 
cestnou zeleňou, poškodením súčasti ces-
ty (zvodidlá, zábradlia), nedostatkami zim-
nej údržby. A keďže magistrát prostred-
níctvom oddelenia cestného hospodár-
stva spravuje cesty I. a II. triedy a miest-
ne komunikácie I. a II triedy na území Bra-
tislavy, treba problémy na týchto miestach 
v súčasnosti hlavne v súvislosti so zimnou 
údržbou hlásiť priamo na magistráte. Zo-
pakujeme teda ešte raz, ako sme už uvied-
li aj vo februárovom čísle Lamačana, že 
v Lamači sú to tieto cesty a ulice: Vrančo-
vičova, Lamačská cesta, Hodonínska, Pod 
násypom, Podháj, Cesta na Klanec, Borín-
ska, Lediny a Bakošova ulica. Takže, aké-

koľvek problémy na týchto komunikáciách 
nahlasujte priamo na číslo Call centra ma-
gistrátu hl. mesta Bratislavy: 17 100 (ešte 
je zatiaľ v platnosti aj pôvodné číslo 0850 
211 525).           kl

Kontajnery nepatria  
na komunikácie

V  súvislosti s  riešením problematiky 
nutnosti využitia existujúcich kontaj-

nerových stojísk pri bytových domoch na 
umiestnenie kontajnerových nádob, ktoré 
sú  momentálne na komunikáciách, od ok-
tóbra roku 2007 intenzívne rokoval Miestny 
úradu MČ BA-Lamač so správcami a zástup-
cami vlastníkov týchto bytových domov.
Rokovania sa týkali:
- opodstatnenosti umiestnenia odpadových 

nádob do existujúcich stojísk jednak z  dô-
vodu zlepšenia parkovania na komuniká-
ciách a  jednak z dôvodu zlepšenia životné-
ho prostredia t. j., aby sa nehromadil odpad 
v existujúcich stojiskách,

- určenia kontajnerových stojísk pre jednotli-
vé bytové domy,

- spôsobu usporiadania vlastníckych vzťahov 
k týmto stojiskám s Hlavným mestom SR BA 
(nájomná zmluva za symbolické nájomné 
0,16€/m²/rok – 5 Sk/m²/ rok),

- zabezpečenia uzamykania kontajnerových 
stojísk,

- vykonaných obhliadok kontajnerových sto-
jísk pracovníkmi OLO,

- konzultácií s pracovníkmi Magistrátu hl. mes-
ta SR BA – oddelenia životného prostredia,

- určenia podmienok na poskytnutie finanč-
ného príspevku zo strany MČ BA-Lamač,

- určenia výšky finančného príspevku na 
úpravy kontajnerových stojísk zo strany MČ 
BA-Lamač.

Na poslednom rokovaní (kedy???) boli dohod-
nuté konkrétne kroky, na základe ktorých by 
mohlo dôjsť k  umiestneniu kontajnerových 
nádob do existujúcich stojísk:
- k  uzatvoreniu nájomnej zmluvy na kontaj-

nerové stojiská s Hlavným mestom SR BA – 
oddelenie nájmov nehnuteľností,

- úprave jednotlivých kontajnerových stojísk,
- uzamknutiu jednotlivých kontajnerových 

stojísk,
- finančnému príspevku na jednotlivé kontaj-

nerové stojiská.

Je potrebné konštatovať, že aj napriek vyš-
šie uvedenému dohodnutému postupu k cel-
kovému počtu 30 kontajnerových stojísk, po-
dali len dve správcovské spoločnosti žiadosť 
o prenájom pre 11 kontajnerových stojísk.

Na základe tohto zistenia bude nutné riešiť 
situáciu, ak kontajnerové nádoby ostanú na 
svojich pôvodných miestach, čiže na komuni-
káciách, a to vyrúbením miestnej dane za za-
ujatie verejného priestranstva v  zmysle plat-
ného VZN č. 6/2004 o  miestnych daniach, 
a v tom prípade to nebude 5 Sk/m²/rok t. j. 
0,16€/ m²/ rok, ale vo výške 20 Sk/m²/deň t. 
j. 0,66€/m²/deň.

Dôležité informácie pre vo-
ličov vo voľbe prezidenta SR

Na základe rozhodnutia predsedu Ná-
rodnej rady SR Pavla Pašku sa prvé ko-

lo prezidentskej voľby uskutoční 21. marca 
2009 (sobota) a v prípade, že žiadny kandi-
dát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných 
hlasov všetkých oprávnených voličov, tak 
dvaja najúspešnejší prezidentskí kandidáti 
postúpia do druhého kola, ktoré sa uskutoč-
ní 4. apríla 2009 (sobota). Z organizačného a 
technického hľadiska bude na voľbu v mest-
skej časti Bratislava-Lamač dohliadať miest-
ny úrad prostredníctvom svojho oddelenia 
vnútornej správy a organizácie. 
Podľa poslednej aktualizácie zoznamu voli-
čov evidujeme 5 796 občanov nad 18 rokov, 
ktorí majú trvalý pobyt v mestskej časti Brati-
slava-Lamač, pre ktorých bolo určených 6 vo-
lebných okrskov, pričom v každom bude môcť 
využiť svoje volebné právo v priemere 1 000 
voličov. Bezdomovci, ktorí majú trvalý pobyt 
v našej mestskej časti môžu voliť vo volebnom 
okrsku č.1. 
Každému občanovi, zapísanému do stáleho 
zoznamu voličov v mestskej časti Bratislava-
Lamač, bola mestská časť povinná najneskôr 
do 1. marca 2009 doručiť oznámenie – infor-
máciu o zápise do zoznamu voličov a o čase 
a mieste konania voľby s informáciou pre vo-
liča, ktorá hovorí o spôsobe hlasovania. V prí-
pade, že do 1. marca 2009 občan oznámenie 
nedostal, má možnosť v rámci námietkového 
konania po predložení platného občianskeho 
preukazu v miestnom úrade uplatniť si právo 
zapísania do stáleho zoznamu voličov, resp. 
upozorniť na chyby v jeho osobných úda-
joch nachádzajúcich sa na doručenom ozná-
mení (meno, priezvisko, trvalý pobyt). Za tým-
to účelom zriadila mestská časť Bratislava-La-
mač námietkovú kanceláriu, ktorá sa nachá-
dza v Miestnom úrade, č. d. 2 a  je otvorená 
v úradných hodinách až do 20. 3. 2009. 
Oprávnenému voličovi, ktorý nebude môcť 
voliť v okrsku, kde je zapísaný podľa trvalého 
pobytu, vydá Mestská časť Bratislava-Lamač, 
a to v námietkovej kancelárii, na jeho žiadosť 
voličský preukaz. Volič môže požiadať o vyda-
nie voličského preukazu v zmysle § 5 Zákona 
NR SR č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezi-
denta Slovenskej republiky, o ľudovom hlaso-
vaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých 
ďalších zákonov v znení zmien a doplnkov, 
najneskôr v piatok 20. marca 2009 v úradných 
hodinách.    Jana Ristvejová

Prerozdelenie finančných 
prostriedkov

Vážení Lamačania, dovoľte mi, aby som 
ozrejmil niekoľko faktov ohľadom pre-

rozdelenia finančných prostriedkov v roz-
počte hlavného mesta Bratislava na rok 
2009 pre malé mestské časti. 
Nedá sa všetko zjednodušiť na holé fakty, že 
nás niekto pripravil o  peniaze. Pri prerozde-
ľovaní finančných prostriedkov pre predchá-
dzajúci rok, som bol v  komisii, ktorej cieľom 
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Koniec Kevina

Konečne Kevin už nie je ani sám doma. 
Vyparil sa a  zanechal za sebou spúšť. 

Filmový Kevin sa tým zabával a zároveň si 
chránil život a rodičovský dom. Ten lamač-
ský si ten svoj až tak neuchránil... 

Fajčiarska cukráreň sa vyparila ako gáfor a ako 
sa tiež hovorí, keď čert nemôže urobiť zle, as-
poň zasmradí. Majitelia Kevina urobili doslo-
va všetko – neplatili nájomné, neudržiava-
li priestory, v  ktorých podnikali, no dokonca 
ich aj zničili. Slovenčina si vymyslela pred rok-
mi zaujímavé slovo pre takúto nedôstojnú čin-
nosť – tunelovanie. 
Nemusí sa tunelovať iba tunel, cesta, fabri-
ka. Aj v cukrárni možno urobiť tunel. Ešte aký! 
A zmiznúť, ako ten čert a nechať po sebe sku-
točný smrad. V  podstate celkom beztrestne, 
pretože vďaka dieram v  zákonodarstve, ako 
stvoreným na takéto príležitosti, možno súd-
ne rokovania odťahovať tak dlho, až to žalob-
cu omrzí alebo si zráta, že je lacnejšie nechať 
to tak – s  čím tunelár napokon vopred rátal. 
To, že ho známi pokladajú za zlodeja, ho ne-
trápi. Veď nie je prvý ani posledný a medzi tý-
mi odvážnejšími tunelármi je vlastne iba tro-
chár, ktorého skôr treba poľutovať! Na väčší 
tunel nemal dosť filipa.               
                                                                                                      tk

Divadielko v Obláčiku

Sobota, 14. februára, nebola iba dňom 
fašiangovej zábavy v  Lamači, ale aj di-

vadielka, ktoré zavítalo do Materského 
centra Obláčik. 

Takmer 50 detičiek so svojimi rodičmi sa po-
tešilo príchodu Filmárika a Filmušky, ktoré de-
ti potešili zaujímavou rozprávkou. Keďže vo 
februári bolo kino v rekonštrukcii, tak sa diva-
dielko zavítalo práve do takýchto stiesnených 
priestoroch, najbližšie však opäť zavíta urči-
te do kina, kam sa zmestí oveľa viac detí. De-
ti však boli spokojné a rozprávku si všetky vy-
chutnali...             kl

Snehuliaci na každom kroku

Neuveriteľne dlhá zima a  stále ten 
sneh... Toto a  iné sme počuli denno-

denne z  úst hlavne starších ľudí a  šofé-
rov, ktorí si skoro každé ráno počas celého 
februára odhŕňali svoje zasnežené tátoše 
pred domami. 

Zima síce prišla neskôr, až v  polovici januára 
(škoda, že už nie na Vianoce), ale o  to je dlh-
šia a intenzívnejšia ako po iné roky. A tu, u nás, 
v Lamači, sa veru stále drží zubami-nechtami. 
O  to väčšiu radosť však zo snehovej nádiel-
ky majú a  mali deti, veď takéto jarné zasne-
žené prázdniny priamo v  našej mestskej čas-
ti už nemali niekoľko rokov. A  veru to mnohí 
z nich využili – sánkovalo, bobovalo a lopato-
valo sa takmer na každom kopčeku, stavali sa 
snehuliaci, dokonca aj telesná výchova sa po 
prázdninách presunula na školský dvor, kde 
deti využívali azda už poslednú snehovú ná-
dielku tejto zimy. A tak sa na nás na niekoľkých 
miestach Lamača usmievali snehuliaci, deti sa 
vyváľali v  každom snehu, domov odchádza-
li síce mokré, ale spokojné a  upratovacia ča-
ta mala stále čo robiť... Ale už je marec a všetci 
netrpezlivo čakáme na prvý jarný deň.             kl

Karneval prilákal veľa detí

Ako to už býva v Lamači zvykom, v polo-
vici februára sa premenila jedáleň  zá-

kladnej školy na Malokarpatskom námes-
tí na rozprávkovú krajinu – princezné, víly, 
snehulienky, cigánky, kvetinky, zvieratká, 
strigy, spidermani, batmani, piráti, väzni, 
džudisti, karatisti... 

Ale aj mnoho iných postáv sa predviedlo na 
tradičnom karnevale, ktorý spoločne pre zá-
kladnú školu s materskou školou zorganizova-
li pani učiteľky a vychovávateľky. Podľa rozda-
ných čísiel sme zistili, že masiek bolo vyše sto 
a rovnaký bol aj počet drobných odmien, kto-
ré sa ušli všetkým zúčastneným – teda prezle-
čeným. Do spevu i do tanca pri tom všetkom 
hrali Mária Čačíková-Podhradská s Richardom 
Čanakym, a tak sa jedáleň premenila na chvíľ-
ku aj na veselú tanečnú zábavu. Máme aj dob-
rú správu pre tých, ktorí sa neboli pozrieť – 
karneval bude určite o rok zase!           kl

Fašiangy aj v škôlke 

Deti z Materskej škôlky na Heyrovského 
ulici sa tešili po jarných prázdninách 

opäť do škôlky, lebo vedeli, že ich čaká ve-
selý fašiangový karneval. 

Najskôr boli s pani učiteľkami na miestnom 
úrade zaspievať v maskách fašiangové pesnič-
ky a potom bola veselá zábava plná tanca a 
spevu. Skrátka, jeden krásny, veselý deň. 

J. Vrábeľová         
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Knihy aj internet

Tí, čo ste ešte nezavítali do našej miest-
nej knižnice, určite tak urobte aspoň 

teraz – v marci, ktorý je mesiacom knihy. 

Čakajú vás nové zaujímavé knihy – pre deti, 
mládež i dospelých, môžete si prečítať aj rôz-
ne časopisy, alebo aj využiť možnosť „ísť“ na 
internet a tam nájsť to, čo hľadáte alebo o čo 
sa zaujímate. Knižnica stále funguje v rovna-
kých úradných hodinách (uvádzame ich na 8. 
str.) a dostanete sa do nej zadným vchodom 
do školy, od telocvične. Tí, ktorí ste si ešte ne-
predĺžili platnosť svojho členstva, urobte tak 
čo najskôr.             kl 

Drahá pani učiteľka Mária Imrichová,

zdravím Vás zo svojho pobytu v Amerike. Mo-
mentálne už skoro šiesty mesiac študujem 
na Middleton High School v Idahu. Bývam u 
staršej slobodnej pani, ktorá nemá žiadne de-
ti, takže si tu spolu nažívame v pokoji len my 
dve. Cestujeme spolu, v októbri sme boli na 
dovolenke pri Tichom oceáne v štáte Oregon, 
v marci sa chystáme na týždeň to roztočiť do 
Las Vegas (Nevada) a v apríli by sme mali ísť 
na výlet do Seattle (štát Washington). Takže, 
takto si tu užívam západné pobrežie Spoje-
ných štátov. 

Ináč sa snažím reprezentovať Slovensko naj-
lepšie ako sa dá, takže dúfam, že po mojom 
odchode už každý z tunajších 900 študentov 
nás bude vedieť nájsť na mape. Štúdium mi 
celkom ide, keďže tu v školách nemajú nasta-
venú latku tak vysoko ako my, na Slovensku. 
To, že sa mi darí, ale pripisujem aj Vám, preto-
že neraz si spomeniem na pesničku o farmá-
rovi, čo mal psa Binga a všetky tieto veci, čo 

ste nás učili a potom sa mi všetci čudujú, ako 
to, že to poznám. Stáva sa mi aj, že môj spel
ling je lepší ako týchto amerických detí a s ne-
pravidelnými slovesami nemám skoro žiadne 
problémy.

Dúfam, že deti poslúchajú a Vám sa darí vy-
chovávať ďalších nádejných verných študen-
tov (mimochodom, ako ste na  tom s poriad-
kom v kabinete, darí sa ho udržiavať?).

P.S. Pozdravujte odo mňa aj pani riaditeľku 
Alenu Petákovú a ostatné pani učiteľky.

S pozdravom,

Vaša bývalá žiačka Marika Šimová

dejín, slovenských spisovateľov. Nedávno ju re-
konštruovali  za pomoci učiteľov. Tu sa vyučuje 
predmet regionálna výchova, čo je prierezová té-
ma pre všetky ročníky.“
Možno by nebolo zle, keby si škola v rámci re-
gionálnej výchovy pozvala na besedu autora 
Lamačského nárečového slovníka, prípadne 
ľudí, ktorí po lamačsky hovoria. Patrilo by sa, 
keď už v Lamači máme domovské právo, aj ve-
dieť po lamačsky hovoriť.

Anica Seewaldová

Slovenské národné múzeum v Lamači 
V základnej škole je Izba pána učiteľa

Na Malokarpatskom námestí v základnej škole je umiestený depozitár Slovenského národného múzea (SNM). Je to časť zbierok pa-
ni (krstné) Galadovej pre múzeum, ale múdre rozhodnutie neskrývať vzácne a pekné predmety za zatvorenými múrmi kdesi v piv-

nici, ich uložilo do voľného priestoru školy.

Tretinu miestnosti zaberá zariadená Izba pá-
na učiteľa. Nábytok – ako ktorý kus – pamätá 
aj dve storočia a je tu aj jedno z prvých rádií. 
To už sa vekom tiež pomaly blíži k stovke. ,,No-
vé sú tu iba naše záclony, so SNM máme zmlu-
vu o pôžičke,“ povedala riaditeľka školy Mgr. 
Alena Petáková. „Hoci školu máme plnú ži-
vých kvetov, do tejto ,,triedy“ ich prinášame iba 
vtedy, keď máme naše slávnosti ako sú recitačné 
súťaže, hudobná súťaž, vítame tu prváčikov. Prí-
padne najímame priestor firmám na prednášky, 
školenia. Je tu miesto aj pre naše školské výsta-
vy – veľký úspech majú na jeseň tekvice. Žiaci vo 
svojej fantázii a obdivuhodnej zručnosti dokážu 
tejto farebnej a tvarovo rôznorodej zelenine dať 
čarovné podoby. Vtedy, rovnako, ako keď vysta-
vujeme betlehemy, sú naše dvere otvorené náv-
števníkom z  Lamača. V  Knihe návštev sú veľmi 
žičlivé záznamy. Návštevy sú vždy vítané, len sa 
treba vopred ohlásiť.“
V menšej časti miestnosti, zaberá dobrú treti-
nu, je umiestnená Izba pána učiteľa. Sú tu dva 
staručké gauče, detská postieľka, stará piecka, 
šijací stroj, piano, presklená, dvojdielna skriňa 
naplnená starými knihami, stolík, kreslá, ve-
šiak, obrusy, dečky, kroje, hojdací gašparko 
(hračka, ktorá má najčastejšie podobu kohú-
tov) a staré školské lavice.
V  priestore, kde sú stoličky, sú celé dve  
steny venované lamačskej histórii. „To je 
priestor pre tvorivosť našich žiakov,“ vysvetlila  
Mgr. A. Petáková, „je to výstava lamačských 

List žiačky



Čo vás ako sedemnásťročnú maturantku 
doviedlo k  nezvyčajnej pre dievča – vy-
sokoškolskej študijnej kombinácii filozo-
fia-fyzika?

K tomuto môjmu rozhodnutiu možno prispe-
lo aj prírodné prostredie, v  ktorom som vy-
rastala. Bola to tatranská príroda, ktorej sila a 
mohutnosť bola viditeľná na každom kroku. 
Keď som pozorovala oblaky, preháňajúce sa 
po oblohe, alebo zaznel burácajúci hrom 
v ozvene skál, či pohľad z nejakého končiara 
poskytol iný obraz krajiny a okolia, to všetko 
vo  mne vzbudzovalo údiv, vyvolávalo otáz-
ky: prečo sa to všetko deje a prečo je to tak, 
ako je to možné. A to je vlastne podstata fi-
lozofie – údiv, čo znamená nebrať veci ako 
samozrejmosť, klásť si otázky, nasvietiť daný 
problém z viacerých strán, zvedavosť, ako to 
vlastne vyzerá vcelku, vidieť ho v  čo najšir-
ších súvislostiach. A k tomu sa ešte pridružia 
otázky fyzikálnej podstaty javov okolo nás 
a  už to máte! Neviem, ale asi tak nejako to 
bolo.

Zaujímali vás len predmety, do ktorých 
ste chceli preniknúť alebo ste v sebe cítili 
aj nadanie pre pedagogiku?

K učiteľskému povolaniu som sa zase dostala 
z úplne inej strany. Mojou tajnou túžbou bo-
lo nejakým spôsobom sa priblížiť k  hudbe. 
Najjednoduchšia cesta, ktorá viedla z tatran-
skej horárne aspoň čiastočne k tomuto cieľu, 
bolo ísť študovať na pedagogickú školu, kde 
sa robili aj talentové skúšky zo spevu, učila 
sa hudobná teória a hra na nejakom hudob-
nom nástroji. To ma zlákalo. Tu sa potom vy-
kryštalizoval aj môj záujem o filozofiu a fyzi-
ku, aj vďaka tomu, že som mala šťastie na vý-
borných učiteľov.

K  vašej mladosti sa viaže láska k  hud-
be. Naučili ste sa hrať na gitare, klavíri, 
husliach, harmonike, spievate. Tieto zá-
ujmy ste vštepovali aj všetkým štyrom 
synom. Nebránili sa, či rodinné ovzdušie 
bola také silné, že nemali inú cestu?

Záujem o  hudbu prejavovali tak spontán-
ne, nebolo ich treba k  tomu nijako špeciál-
ne viesť. Gitary sme mali doma, tak sa oko-
lo nich motali, klavír neskôr tiež, tak skúša-
li všetko, čo ich zaujalo. Naučili sa hrať takou 
prirodzenou cestou, z vlastného záujmu.

Manželstvo s atómovým fyzikom bola 
náhoda, či v iných kruhoch ste ani nemali 
záujem hľadať partnera?

S  manželom nás vôbec nespojila profesia 
a  ja som sa tobôž nezameriavala na profe-
sijnú stránku partnera. Nebola to racionál-
na voľba, (tým nechcem povedať, že to bo-
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la voľba bez rozmyslu). Spoznali sme sa v Sú-
bore Technik, kde sme obidvaja spievali. Ale 
myslím si, že náhoda to v  žiadnom prípade 
nebola.

Ako funguje manželstvo vedeckých pra-
covníkov so štyrmi šarvancami? A ešte aj 
na pracovisku v zahraničí?

To ja celkom dobre neviem posúdiť, pretože 
som sa svojej profesii venovala len časť svoj-
ho produktívneho veku. Jednak som bola 
každú chvíľu na materskej dovolenke, man-
žel sa doma prejavoval skôr ako starostlivý 
otec a  manžel, na prejavy fyzika mu doma 
veľa času neostávalo. Dlhší čas sme boli s ce-
lou rodinou v  Dubne v  ZSSR, kde manžel 
pracoval v  Spojených ústavoch jadrového 
výskumu. Ja som zamestnaná nebola, ale 
keďže v  prostredí plnom fyzikov bol deficit 
ľudí s  humanitným vzdelaním, naskytla sa 
mi príležitosť učiť slovenské deti naše vlas-
tivedné predmety – dejepis, slovenský jazyk 
a literatúru. Z týchto predmetov robili raz za 
pol roka komisionálne skúšky na veľvysla-
nectve v prítomnosti učiteľov zo Slovenska. 
Bol to vlastne pre tých žiakov vysokoškolský 
typ štúdia – raz za pol roka ich skúšali z celej 
polročnej látky. Tu som si vlastne vyskúša-
la učenie par excellence. Práve pri príprave 
žiakov základnej školy som spoznala nároč-
nosť tejto profesie, a  preto vzdávam hold 
všetkým učiteľom. Učiteľ musí byť sústrede-
ný celý čas, zazvoní a  musí ísť, nič nemôže 
odložiť na neskôr, čo aj len o  5 minút. Musí 
sa vedieť priblížiť k  úrovni detského mysle-
nia tak, aby u žiakov vzbudil záujem o daný 
problém, pretože to je základný predpoklad 
získania vedomostí. Lievikom sa to do hlavy 
naliať nedá. Musí to s vnútrom žiaka nejako 
„reagovať“. A v konečnom dôsledku musí sa 
to učivo podať v prijateľnej, „šťavnatej“, ale-
bo ak chcete – odľahčenej forme. A to je na 
práci učiteľa to najťažšie a najcennejšie.

Podľa toho, že čítate najradšej literatúru 
faktu, možno usudzovať, že odchod do 
dôchodku váš záujem o vedu nepoznačil?

Na dôchodku je super! Čítam a  študujem si 
čo chcem, nie som viazaná žiadnymi termín-
mi, ani povinnosťou niečo publikovať, nemu-
sím chodiť s kožou na trh, iba si dopĺňam bie-
le miesta v  mape nevedomostí. Niekedy mi 
však predsa len chýba, že nemám komu po-
vedať to, čo sa dozviem, musím si to preží-
vať sama. 

Stále si  viete dobre deliť čas – spolu 
s  manželom spievate v  zbore, koncertu-
jete aj mimo Bratislavy a v zahraničí, ces-
tujete za synmi, roztratenými po svete. Aj 
vnúčence budete viesť k  filozofii, fyzike 
a hudbe?

Áno, a to je tiež výborné, lebo spájame prí-
jemné s užitočným, je tam výborný kolektív 
a  máme pocit, že niekam patríme – najmä, 
keď je človek na dôchodku. Aj to cestovanie 
je vzrušujúce – hlavne keď má človek prob-
lém, aby nespadlo lietadlo. A vnúčence? No 
Gregorko sa síce pokúša spievať, pri klavíri 
vydrží, ale na druhej strane – nebýva v  tat-
ranskej horárni!

Anica Seewaldová

Roky za školskou katedrou a pri pokusoch, naučila rozumieť ,,ťažké“ predmety

Ak sa o niekom povie, že horí pre svoju vec, tak to je zapálená pre filozofiu a  fyziku vysokoškolská pedagogička PhDr. ALICA 
VALENTOVIČOVÁ. Ako by nebolo dosť ťažkých predmetov, či práve preto, vydala sa za atómového fyzika. Vychovali štyroch synov. 

Ťažko povedať, ktorý z nich sa vo svete vo svojom povolaní uplatňuje lepšie.
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kytice, vence, smútočné väzby, 
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
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Jubilanti marec 2009
91 rokov  Margita Šinková 
90 rokov  Alica Furgyiková
85 rokov  Bohuslava Piatková
  Jozef Bruško
  Mária Sabová
80 rokov Anna Chmelová
  Margita Boďová
  Ján Vavrík
  Mária Popelková
  Juraj Gazárek
  Františka Sporinová
75 rokov  Mária Valášková 

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

Spomienka
 
To, že smútok zahojí čas, je len klamné zda-
nie, lebo v srdciach bolesť za milovaným člo-
vekom zostane. Milovali sme ju a ona milova-
la nás. Tú lásku v našich srdciach nezničí ani 
čas. Dotĺklo láskavé srdce, klesli pracovité ru-
ky. Stíchol dvor, záhrada, dom, už nepočuť jej 
hlas v ňom.
Dňa 27. marca 2009 uplynie rok, čo nás opus-
tila naša mama a babinka pani Helena Feren-
číková.
Vy, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú 
spomienku. 

Dcéra a syn s rodinami 

 
Vo februári sa  
v Lamači narodili:

13.2. Jakub Imrišek
16.2. Nina Matejková

Môj čiernooký priateľ
Od jesene ten neverník kdesi lietal. Nebolo 
ho celú zimu. Len čo sa noc oteplila, už sa mi 
ohlásil. Cítila som sa ako Júlia, pretože môj 
Rómeo si sadol na okenný rám a ráno o štvr-
tej začal vyspevovať. Tak srdcervúco, že som 
sa musela zobudiť a  ísť ho pozdraviť. Otvori-
la som dvere. Vedel, kam priletel, pretože sa 
ma nezľakol, len očkom šibol, či som to zasa 
ja. Videlo, teda počulo sa mi, že švitorí s ešte 
väčším zanietením – aby som vedela, že to len 
pre mňa.           (as)

Múj černooký prítel
Od jasene ten nevjerník ňekde blundáril.  
Nebilo ho pres celú zimu. Hned jak byl v noci 
teplejší luft, užaj dokvitel. Bila sem konc jak 
Júlia, protože múj Rómeo si sedel na flígl 
a  ráno o  štyrech začal vyspjevovat. Spíval 
tak fest, že sem sa mosela zobudzit a dat mu 
pozdravení. Otevrela sem dvera. Vjedzel kam 
dolecel, protože sa mja nezlakel, enem okem 
kukel, esli sem to zas já. Vidzelo, teda čulo sa 
mi to, že čviriká s ešče vječím zanícetím – aby 
sem vjedzela, že spíva len pro mja.         (bv)

Cestu vesmírom absolvovali dve posádky 
vesmírnych lodí Percival a Quardian, v  jed-
notlivých súťažiach získavali „kredity“ na ná-
kup lepšieho vybavenia lodí a  s  loďami po-
tom plnili jednotlivé misie. Nakoniec v  záve-
rečnom boji s vesmírnymi pirátmi vyhral Per-
cival. V tejto celotáborovej hre, ktorú vymys-
lel mladý vedúci Maco, sa decká okrem hrania 
naučili aj základné šifry, prácu s buzolou, mor-
zeovku, základné uzly, rozpoznať stopy zvie-
rat. K programu jarného tábora patrili aj netra-
dičné športy, kopec hier na snehu i vo vnútri 
a množstvo nezabudnuteľných zážitkov. 

L. Liptovská

Riadkovú aj plošnú inzerciu do m
esačníka Lam

ačan podávajte prosím
 v našej zberni inzercie: firm

a FU
XO

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

ail: lam
acan@

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

acan.sk

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

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

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

zn. Malber. Tel: 0903-461-091 

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

Pánska obuv 47 - 52

podmerné veľkosti od 32 Dámska 
obuv 42 - 46 

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

02/ 6453 1371, 0905 55 36 99

FAREBNÉ KOPÍROVANIE
DO KONCA FEBRUÁRA 2007 IBA

9,90 SK/A4 S DPH

NADMERNÁ A PODMERNÁ OBUV

www.nabytokdelta.sk

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

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

Otváracie hodiny:
Po - Pia: 10.00 - 19.00

So 9.00 - 14.00

Presťahovali sme sa 
z OD Ružinov

Avalon

MASÁŽE – KADERNÍCTVO, 
nechtové štúdio - veštenie 

- duševná kozmetika
Čajovňa

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

Objednávky: 0908 846 304, 0907 988 074

Pedikúra - Manikúra

Otvorené podľa objednávok.
Heyrovského 12, BA-Lamač

Mobil: 0903 782 012

Futbalový klub Lamač v spolupráci s mestskou 
časťou Bratislava-Lamač zorganizoval v  špor-
tovej hale Domu športu na Junáckej ulici pr-
vý ročník halového turnaja prípraviek ročníka 
1998 a mladších. Na turnaji sa zúčastnili hráči 
narodení po 1. januári 1998. 
Nastúpili mladí talentovaní futbalisti futbalo-
vých klubov Slovenska a to:  
Najmenšia mestská časť v rámci hlavného mes-
ta Bratislavy, náš Lamač, sa  prípravou a realizá-
ciou zviditeľnila celému Slovensku. Bol to prvý 
ročník a na základe ohlasov zúčastnených fut-
balových klubov sa už teraz tešíme na jeho po-
kračovanie v budúcich rokoch. Veríme, že z tej-
to akcie sa nám podarí urobiť tradíciu. Veľmi ra-
di tlmočíme poďakovanie zúčastnených orga-
nizátorovi turnaja, futbalovému klubu Lamač 
pod vedením Mária Ortha a Miestnemu úradu 
Mestskej časti Bratislava-Lamač, osobitne sta-
rostke Oľge Keltošovej. Malí lamačskí futbalis-
ti (ročník 1998) dokázali, že lamačský futbal má 
úroveň a má na čom budovať.               B. Veselá

Zviditeľnili nás malí futbalisti

V predchádzajúcom čísle Lamačana sme vás informovali o nultom ročníku futbalové-
ho turnaja (25. janurára 2009) O pohár Lamačskej brány, ktorý pre veľký úspech mal  

22. februára 2009 svoje pokračovanie. 

Pjekne po lamacky

Cesta vesmírom 

Starý Lamač mal svojské nárečie, ktoré ovplyvnila najmä západná časť našej krajiny. 
Veľa slov pochádza zo Záhoria či Moravy, ale je v ňom cítiť aj silné jazykové pôsobe-

nie z ďalekého Chorvátska. Mestská časť Bratislava-Lamač pripravuje v tomto roku vyda-
nie slovníka, ktorý zostavil Starolamačan Ľubomír Ondriš. Pripájame malú ukážku, ako 
sa voľakedy, a nie je to tak dávno, v Lamači hovorilo. 

Šestnásteho. februára sa 17 členov lamačského táborníckeho oddielu Carrigo vydalo 
na púť vesmírom. V zasneženej chate v lesoch, kde sa kúrilo a varilo na peci, sa každý 

musel zúčastniť na rúbaní, či nosení dreva a varení pre ostatných. 



Lamačan mesačník samosprávy mestskej časti Bratislava-Lamač
Adresa redakcie: MÚ Lamač, Heyrovského 2, 841 03 Bratislava 47, tel.: 64 78 00 65, Koordinačný tím časopisu: JUDr. Júlia Ondrišová - predsedkyňa, JUDr. Marek Bartovič,
Ing. Radoslav Olekšák, Mária Pikulíková, Ing. Daniel Valentovič, zodpovedná redaktorka: Mgr. Katarína Lepiešová, jazyková korektúra: Mgr. Klára Grosmannová,
plošnú inzerciu preberá: Maroš Slušný, e-mail: maros@tlaciarenroden.sk, tel.: 0903 758 333, riadkovú inzerciu preberá: Blanka Veselá, tajomníčka časopisu Lamačan,
grafika: ALDO, www.aldodesign.sk, tlač: Tlačiareň RODEN, Galvaniho 16, 821 04 Bratislava, e-mail: roden@tlaciarenroden.sk, náklad: 4 000 ks, do tlače 
zadané: 9. 3. 2009, uzávierky č. 4/2009: redakčná 3. 4. a inzertná 8. 4., registračné č. OÚ BA IV 1/99. Redakcia si vyhradzuje právo na neuverejnenie dodaných 
príspevkov, resp. ich skrátenie, opravu jazykových, gramatických a štylistických chýb. Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. NEPREDAJNÉ

Program Materského 

centra Obláčik na marec

3. 3. 2009: 15,00 – 16,00 hod.:
Stretnutie s laktačnou poradkyňou Lujzou 
Servanskou, môžete sa spýtať na všetko, čo 
sa týka dojčenia.
10. 3. 2009: 17,00 – 18,00 hod.:
Obláčikovský karneval pre deti do 6 rokov 
v telocvični na ZŠ Malokarpatské nám. č. 1, 
vstup zadarmo a deti v maskách.
12. 3. 2009: 9,30 – 12,00 hod.:
Tvorivé matky – kombinované techniky, maľ-
ba na sololit.
24. 3. 2009: 17,00 – 18,00 hod.:
Burza detského oblečenia v telocvični ZŠ na 
Malokarpatskom nám. č. 1, predajcovia hláste 
sa v Obláčiku, poplatok 1 €.
26. 3. 2009: 15,30 – 18,00 hod.:
Tvorivé matky – kombinované techniky, maľ-
ba na sololit.

OZ Dúha – Tábornícky oddiel Carrigo, 
Dúha - RUKA a DFS Rozálka vás pozýva-
jú na svoje akcie: 

11. 3. 2009: Schôdzka oddielu Carrigo, 
16. - 19. hod., klubovňa Zlatohorská
12. 3. 2009: Psychohry pre dospelých (prvá 
skupina), 19. - 22. hod., klubovňa Zlatohorská 
14. 3. 2009: Výlet do okolia Bratislavy, zraz 
o 8,30 pred školou, návrat do 17. hod.
14.3. 2009: Dračko (hrajúca družina), 17. - 
20. hod., klubovňa Zlatohorská
18. 3. 2009: Schôdzka oddielu Carrigo, 
16. - 19. hod., klubovňa Zlatohorská
21. 3. 2009: Výlet do Malých Karpát – osla-
va jarnej rovnodennosti, zraz 8,30 pred ZŠ 
Lamač
25. 3. 2009: Schôdzka oddielu Carrigo, 
16. - 19. hod., klubovňa Zlatohorská
26. 3. 2009 Psychohry pre dospelých (prvá 
skupina), 19. - 22. hod., klubovňa Zlatohorská 
11. 3. 2009: Schôdzka oddielu Carrigo, 
16. - 19. hod., klubovňa Zlatohorská
1. 4. 2009: Schôdzka oddielu Carrigo, 
16. - 19. hod., klubovňa Zlatohorská 
4. 4. 2009: Výlet do Malých Karpát, zraz 
8.30 pred ZŠ Lamač

Detský folklórny súbor Rozálka: každý pon-
delok a stredu od 17,30 -18,30 hod. v telocvič-
ni ZŠ. Ešte voľné miesta, kontaktujte Máriu: 
0911 321 206.

Všetky akcie oddielu T.O. Carrigo sú prístup-
né pre verejnosť, pred výletom prosíme  
nečlenov oddielu oznámiť účasť na tel.: 0903 
729 814, alebo 00903 230 737 kvôli pripravo-
vanému programu (hry, súťaže atď.)

Knižnica pozýva

(sídli v budove Základnej školy) 
Malokarpatské námestie 1
tel.: 02/64 789 737
Zodpovedná pracovníčka: 
Milada Janžová
Výpožičné hodiny
Pondelok   13.00 – 19.00
Utorok   13.00 – 16.00
Streda  13.00 – 19.00
Štvrtok   13.00 – 16.00
Piatok   zatvorené

Program kina Lamač na marec

14. 3. NIKO A  CESTA K HVIEZDAM – dob-
rodružný animovaný príbeh o sobíko-
vi a  jeho kamarátoch, slovenský da-
bing, 80 minút, 15,30 h, 2,5 €        

14. 3. POKOJ V  DUŠI – súčasný príbeh 
o  priateľstve a  zrade, odohrávajúci sa 
na pozadí drsnej scenérie hôr, MN – 15, 
95 minút, 18,00 h, 2,5 €

15. 3. NIKO A CESTA K HVIEZDAM, 15,30 h, 
2,5 €

15. 3. POKOJ V DUŠI, 18,00 h, 2,5 €
21. 3. CESTA NA MESIAC 3 D – animovaný 

príbeh o troch muchách, ktoré si splni-
li svoj sen a leteli spolu s človekom na 
Mesiac, 3 D animácia, každý návštev-
ník dostane 3 D okuliare, 85 minút, 
15,30 h, 2,5 €

21. 3. NESTYDA – úspešná česká komédia, 
podľa bestselleru Michala VIEWEGHA 
Povídky o manželství a o sexu s  Jiřim 
Macháčkom a  Emíliou Vašaryovou 
v hlavných úlohách, 87 minút, 18,00 h, 
2,5 €

22. 3. CESTA NA MESIAC 3 D, 15,30 h, 2,5 €
22. 3. NESTYDA, 18,00 h, 2,5 €  
24. 3. SNĚŽENKY A  MACHŘI PO 25 RO-

KOCH – náhodným stretnutím Kardu 
a Vikyho po 25 rokoch pri lanovke sa 
začína voľné pokračovanie kinohitu.

  MP – 12, 104 minút, film sa premieta 
v utorok!!!, 18,00 h, 2,5 €

28. 3. HIGH SCHOOL MUSICAL: POSLED-
NÝ ROK –  z muzikálového hitu sa stá-
va celosvetový trhák. Slovenský da-
bing, 107 minút, 15,30 h, 2,6 €

28. 3. SÚMRAK (TWILLIGHT) – filmový prí-
beh, o ktorom ste snívali, príbeh s kto-
rým sa večnosť začína práve teraz, 122 
minút, 18,00 h, 2 €

29. 3. HIGH SCHOOL MUSICAL: POSLED-
NÝ ROK , 15,30 h, 2,6 €

29. 3. AKO SA VARIA DEJINY – filmový 
dokument postavený na receptoch od 
2. svetovej až po vojnu v Čečensku, od 
Francúzska, cez Balkán až po Rusko,  
88 minút, 18,00 h, 2,5 €

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

Overovanie podpisov a listín:
Pondelok 8.00 – 11.00 13.30 – 16.30
Utorok: 8.00 – 11.00 13.30 – 15.30
Streda: 8.00 – 11.00 13.30 – 16.00
Štvrtok: 8.00 – 11.00 13.30 – 15.30
Piatok: 8.00 – 11.00 13.30 – 
14.15 
Najbližšie zasadnutie miestnej rady - ??. 2. 
a miestneho zastupiteľstva - ??. 3. 

Inzercia
● Prenajmem garážové stojisko na Heyrovské-
ho ul. č. 1. 50 €/mes. Kontakt: 0907 606 054
● Maľby, stierky, nátery. Kontakt: 0903 174 236
● Obchodná firma s prevádzkou v BA-Lamači 
hľadá brigádnika – dôchodcu na balenie ťaž-
šieho tovaru v sklade a expedíciu v čase od 12. 
do 16. hod. Tel.: 0907 176 152, 0905 450 643
eurocomzbratislava@eurocomz.sk
● Opravím zámky vo dverách, vodovod, WC. 
Kontakt: 0904 572 977
● Vodoinštalatérske práce, vŕtanie do panela, 
oprava poštových schránok. 
Kontakt: 0908 178 851
● Ako čisto 4! 
Michal Kotraba, tel.: 0905 124 961
Upratujeme spoločné priestory v  obytných 
domoch. Už názov firmy hovorí, akí sme dobrí!
● Hľadám dôchodcu na pomocné práce oko-
lo rodinného domu v  lokalite Lamač-Plán-
ky (hrabanie lístia, kosenie trávy, upratovanie 
okolia...), 1-2 x týždenne. Cena: dohodou. 
Kontakt: 0903 460 535, 0905 880 005 
● Predám 2-izbový byt na studenohorskej 
ulici 2/8 posch. Čiastočne zrekonštruovaný. 
Cena dohodou. Mobil 0917 066 146


