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Lamačan 4
Rozhovor s poslankyňou
Kultúra rovnako ako vlani

Hovoríme s  Mgr. 
Martou Janyško-

vou, predsedníčkou 
Komisie pre kultúru, 
voľný čas a revitalizá-
ciu ihrísk MÚ Bratisla-
va-Lamač.

Na aké kultúrne podujatia sa v  tomto 
roku sústredí komisia kultúry?

Na všetky akcie, ktoré sú už zabehnuté a te-
šia sa stále väčšej obľube. Nedá sa konkrétne 
hovoriť o  jednej, prípadne uprednostňovať 
ju, pretože každú akciu treba dôkladne pre-
myslieť a pripraviť. Stále sú rezervy v tom, že 
sa dá vždy ešte niečo zlepšiť a skvalitniť. Závi-
sí to od peňazí, ľudí a iných faktorov, ktoré sa 
často nedajú ovplyvniť. Hlavné je, aby to člo-
vek robil s láskou a citom.

Prejaví sa menej príjmov v rozpočte MČ aj 
v oblasti kultúry?  

Môžem, našťastie, konštatovať, že sa mi ako 
predsedníčke kultúrnej komisie podarilo za-
chovať aspoň úroveň výdavkov na kultúrne 
akcie v rozsahu roku 2008. Čiže, tak ako dote-
raz, kultúrne podujatia pre všetkých obyvate-
ľov Lamača sú naďalej prioritou mojou i celej 
miestnej samosprávy. Nedostatok financií by 
sa tak nemal dotknúť kultúrnej komisie a  jej 
činnosti. Lamačania seniori, mladšia generá-
cia a deti si aj v tomto roku prídu na svoje.

Akým iným problémom sa ako poslanky-
ňa zaoberáte v súčasnosti?

Na poslednom zasadnutí miestneho zastupi-
teľstva sme riešili VZN týkajúce sa psov a vy-
medzili sme plochy, kde je voľný pohyb psa 
zakázaný. Podarilo sa nám zvýšiť počet ko-
šov na exkrementy v centrálnej časti námes-
tia. Čiže, voľný pohyb psov je okrem týchto 
miest všade dovolený. Veľkým problémom 
sú parkovacie miesta, kde sa, dúfam, koneč-
ne toto leto po vyriešení problémov s  kon-
tajnerovými stojiskami podarí zvýšiť počet 
parkovacích miest. V  tomto roku sa chcem 
v rámci schváleného rozpočtu zamerať aj na 
dotvorenie parku pri škole a doplnenie det-
ských prvkov na našich ihriskách. A na záver 
želám všetkým Lamačanom, aby ich v  tých-
to časoch čo najmenej zasiahla hospodárska 
kríza, o ktorej nás každý deň informujú naše 
médiá!
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Život, ktorý vám dáva silu a svetlo

Aj my sme po zime, ktorá sa ani koncom mar-
ca akosi nechcela vzdať svojej moci, svedka-
mi jari a nového života. Nie bezdôvodne ako 
jeden zo symbolov sviatkov Veľkej noci, kto-
ré v tomto ročnom období slávime, je aj veľ-
konočné vajíčko. V človeku je zárodok života, 
ktorý nesmie nikdy prestať. Liturgická sekven-
cia túto drámu zápasu medzi životom a smr-
ťou vyjadruje slovami: „Súboj divný viedli spo-
lu, život i smrť ukrutná; pán života mrie i vstá-
va, smrť nás už viac nesputná.“  Ale o aký život 
tu ide? Človek, nepoznajúci kresťanskú vieru 
by sa právom mohol opýtať: o akom víťazstve 
nad smrťou je tu reč? Vari ľudia nezomierajú 
tak isto ako zomierali v  dobe pred Kristom? 

Ešte v čase, keď som bol žiakom základnej školy, dostal som ako darček knihu českého 
autora Jana Kozáka „Lovcom v tajge“. Opisoval v nej svoje skúsenosti z pobytu v sibír-

skej tajge na území Buriatska, kde strávil niekoľko mesiacov v spoločnosti tamojších lov-
cov. Život ďaleko od civilizácie mu ukázal aj nespútanú silu prírody. Keď počujeme toto 
slovné spojenie, možno myslíme na niektoré živly, ktoré sú skôr deštruktívne – tornáda, 
víchrice, búrky. Ale on zažil túto silu v mimoriadne krásnej podobe: tajga, celkom zovre-
tá ľadom, pokrytá snehom a deprimujúca chladom, sa s príchodom jari nečakane zmeni-
la. Rieky sa vymanili z ľadovej obruče, sneh sa rýchlo stápal a onedlho bolo vidieť divé ka-
čice s malými káčatkami, ako si užívajú vodu a potom vykračujú po lúke ako pestrom ko-
berci, vytvorenom tamojšou flórou. Bol to zážitok vidieť a cítiť erupciu života tam, kde 
ešte donedávna panovalo  mŕtvolné ticho! 

pokračovanie na strane 2.

Voľba úspešne aj v Lamači

Aj Lamač sa stal v  sobotu, 21. marca, miestom voľby hlavy štátu, konkrétne 6 tried 
v budove Základnej školy na Malokarpatskom námestí. Prípravy sa začali už v pia-

tok, deň predtým, aby sa triedy na jeden deň premenili na volebné miestnosti. 

Od ranných hodín čakali voličov niekoľko-
členné volebné komisie, zložené z nominan-
tov politických strán a  hnutí zastúpených 
v NR SR a petičných výborov, obyvateľov na-
šej Mestskej časti BA-Lamač. Tí, po celý deň, 
trpezlivo dohliadali na hladký priebeh voľby 
v  jednotlivých volebných okrskoch. Z  5 699 
oprávnených voličov v našej mestskej časti sa 
na prvom kole prezidentskej voľby zúčastni-
lo 3 066 Lamačanov a ľudí oprávnených vo-
liť prezidenta SR, ktorí sa vo volebných miest-
nostiach preukázali buď voličskými preukaz-
mi, občianskymi preukazmi alebo pasmi. Do-
datočne bolo do voličských zoznamov zapísa-
ných 131 ľudí. Iba 18 hlasov bolo neplatných. 
Najviac hlasov získala v Mestskej časti Bratisla-
va-Lamač prezidentská kandidátka Iveta Ra-
dičová, na druhom mieste skončil Ivan Gaš-
parovič a tretí bol František Mikloško. Keďže 
na prvom kole voľby prezidenta republiky sa 
nezúčastnilo vyše 50 % voličov Slovenskej re-
publiky, stretli sme sa ešte v druhom kole voľ-

by prezidenta v sobotu, 4. apríla 2009 za rov-
nakých podmienok, tentoraz sme si však už 
vyberali iba z dvoch kandidátov, ktorí postú-
pili s najväčším počtom hlasov z 1. kola.

Text a foto: kl
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tal vyjadrenie mestského poslanca za Lamač  
P. Šramka k tejto problematike, o ktoré ho po-
žiadali niektorí mestskí poslanci. Nuž, prav-
da a fakty sa ťažko počúvajú a fakt je ten, že 
výpis hlasovania mestských poslancov, ktorí 
hlasovali proti Lamaču, hovorí jasne. A to, že 
nám práve títo mestskí poslanci znížili koefi-
cient prerozdelenia daní, je jasný fakt. A náš-
mu mestskému poslancovi za Lamač želám 
v jeho novej funkcii hovorcu niektorých mest-
ských poslancov veľa zdravia.

Radoslav Olekšák,
poslanec MZ, predseda komisie financií, 

podnikateľských aktivít a dopravy

 
Zverejnenie návrhu registra 
v katastrálnom území  
Lamač

Katastrálny úrad v Bratislave, Správa 
katastra pre hlavné mesto SR Bratisla-

va, ako vecne príslušný správny orgán na 
konanie o  obnove evidencie niektorých 
pozemkov a  právnych vzťahov k  nim v 
zmysle § 7 ods. 1 zákona NR SR č. 180/1995 
Z.Z. o niektorých opatreniach na usporia-
danie vlastníctva k pozemkom v znení no-
viel (ďalej len „zákon“) zverejňuje dňom  
6. 4. 2009 na obdobie 30 dní na verejné na-
hliadnutie návrh registra obnovenej evi-
dencie pozemkov (ďalej len „register“) 
v katastrálnom území Lamač v priestoroch 
Miestneho úradu Mestskej časti Bratisla-
va-Lamač, Heyrovského č. 2, 841 03 Brati-
slava, v  zasadačke na 1. poschodí, v dňoch  
od 6. 4. 2009 do 6. 5. 2009
Pondelok 13.00 – 17.00
Utorok         13.00 – 17.00
                           
V uvedených dňoch bude prítomný zástupca 
správy katastra a zhotoviteľ registra, ktorí bu-
dú poskytovať informácie o  údajoch zapísa-
ných v registri. 

Účastníci konania môžu podať návrh na vy-
danie rozhodnutia o  nadobudnutí vlastníc-
tva k  pozemkom vydržaním podľa § 11 ods. 
1, § 11a ods.1, § 12 ods.1 zákona, a to aj dedi-
či oprávneného držiteľa. Návrh možno podať 
len na účely tohto konania a najneskôr s po-
daním námietok proti výpisu z návrhu regis-
tra.

Námietky k zverejnenému návrhu registra ob-
novenej evidencie pozemkov s ich odôvodne-
ním možno podať písomne do 30 dní v zmysle 
§ 7 ods. 2 zákona Komisii na obnovu eviden-
cie pozemkov a právnych vzťahov k nim pre 
katastrálne územie Lamač na adresu: 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, od-
delenie správy nehnuteľností, Ing. Henrieta 
Mičúchová, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bra-
tislava 1.

  Ing. Dagmar Požgayová,
  riaditeľka Správy katastra

pre hlavné mesto SR Bratislavu

Informácie zo zastupiteľstva: 
o hluku, úsporách, ale aj 
potoku a cukrárni

Na marcovom zasadaní Miestneho za-
stupiteľstva BA-Lamač poslanci roz-

hodli, že súčasná budova miestneho úradu 
bude na čas určitý prenajatá MŠ a ZŠ Mon-
tessori, ktorá ju upraví podľa požiadaviek 
stavebnej komisie ako vhodné na zriade-
nie materskej a základnej školy. 
Upraví aj priľahlú vonkajšiu plochu – záhra-
du pre potreby tohto zariadenia. Nájomné by-
ty nad priestorom MÚ BA-Lamač ostávajú za 
nezmenených podmienok. Poslanci rokovali 
aj o využití priestoru bývalej cukrárne Kevin, 
kde boli dve možnosti: drogéria alebo cukrá-
reň. Priestor je však na drogériu malý (mala by 
mať aspoň 100 m2), pre nájomcu nedostaču-
júci, preto poslanci opäť rozhodli o jeho vyu-
žití ako cukráreň, novým nájomcom je Ľuboš 
Zelman. Na rokovaní sa diskutovalo aj o plne-
ní jednotlivých uznesení prijatých na pred-
chádzajúcich zasadnutiach MZ, o  využívaní 
rozdelených dotácií a  sociálnych dávok v  ro-
ku 2008, ako aj o plnení akčného plánu na ro-
ky 2008 až 2010. Poslanci nášho MZ sa oboz-
námili aj s  vyhlásením primátora Bratislavy 
A. Ďurkovského – žiadosťou o riešení hospo-
dárskej krízy s výzvou na hľadanie úsporných 
opatrení. V  bode rôzne diskutovali poslan-
ci o viacerých otázkach – medzi jednu z hlav-
ných patrila situácia zo začiatku marca v súvis-
losti s vybrežením lamačského potoka (viac 
v rozhovore so starostkou Lamača Oľgou Kel-
tošovou na 3. strane) a o situácii s protihluko-
vou stenou na diaľnici v  Lamači, ktorá sa už 
rieši niekoľko rokov (viac sa dočítate na 7. stra-
ne tohto čísla Lamačana.)
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Dane naše podielové

Na poslednom zasadnutí rady školy 
sa okrem riešenia umiestnenia detí 

v našich škôlkach otvorila otázka financo-
vania originálnych a prenesených kompe-
tencií. 
Základným problémom je, že mesto a mestskí 
poslanci rozhodujú o  prerozdelení daní me-
dzi jednotlivé mestské časti na základe poli-
tických dohôd a nie na základe vecných krité-
rií vychádzajúcich z  fiškálnej decentralizácie. 
Veď ak počet detí v predškolskom veku rastie, 
nemôžu mestskí poslanci porušujúc dohodu 
všetkých starostov znížiť Lamaču objem fi-
nančných prostriedkov z daní, tak ako to uro-
bili tento rok. A to nehovoríme o prenesených 
kompetenciách, ktoré tiež prapodivným spô-
sobom rozdeľuje magistrát. Lamač cez zvýše-
ný počet obyvateľov, detí a dôchodcov mes-
tu ako obci prináša dane, ale toto zvýšenie sa 
nám adekvátne nepremieta do našich finan-
cií. Čiže, náklady spojené so školstvom v La-
mači rastú, ale peniaze následkom zlého pre-
rozdelenia nie. To je hlavný problém, a  pre-
to treba diskutovať aj o samostatnosti Lama-
ča. V  minulom čísle Lamačana som si prečí-

Sv. Augustín a  niektorí iní starokresťanskí auto-
ri používajú výraz druhá smrť. Na rozdiel od tej 
prvej, prirodzenej, ktorej sa nik nevyhne a kto-
rá postihuje naše telo, tá druhá znamená smrť 
ducha – človeka, ktorý aj napriek všetkým varu-
júcim vnútorným inštinktom ide natvrdo a za-
slepene proti Bohu a  všetkému, čo s  duchov-
ným svetom a jeho hodnotami súvisí a ani ne-
zbadá, že ide nakoniec proti sebe. Človek fyzic-
ky žije a pritom zaživa sa stáva mŕtvolou – ešte 
neprežil ani prvú smrť a už ho gniavi tá druhá, 
lebo nechce vidieť a  spoznať svoju duchovnú 
dimenziu a svoju existenciu zredukuje len na 
materiálne uspokojenie svojich životných po-
trieb a hovenie si svojim (neraz až príliš) nízkym 
pudom. Som presvedčený, že nik z nás nechá-
pe výraz „ísť proti Bohu“ len v  akomsi zmysle 
životnej ideológie. Veď poznám veľa ľudí, kto-
rí sú neveriaci (a idú proti Bohu?), s mojím kres-
ťanským presvedčením a ani s  iným nábožen-
stvom sa nestotožňujú, a  predsa sa zhodne-
me v presvedčení, že človek je viac než len aký-
si zhluk buniek či masa tela a kostí. Apoštol Pa-
vol v  Liste Kolosanom píše: „Ak ste s  Kristom 
vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore. Myslite na 
to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Váš ži-
vot je s Kristom ukrytý v Bohu.“ A človek tejto 
doby, francúzsky ľavičiarsky politik a  niekdaj-
ší predseda Európskej komisie Jacques Delors, 
keď videl, ako sa v  ľudoch usádza bezduchosť 
a  prázdnota, to vyjadril výrokom, ktorý doká-
že akceptovať aj sekulárna časť spoločnosti: 
„Európa potrebuje dušu.“ A my k tomu môže-
me dodať: celé ľudstvo, naša stará, unavená Eu-
rópa, ale aj naše Slovensko, naša Bratislava, náš 
Lamač a  každý jeden z  nás potrebujeme du-
šu. Tak ako pohľad na nečakané prebudenie 
prírody fascinovalo v  ďalekej Sibíri  dušu spi-
sovateľa Jana Kozáka, nech aj tieto veľkonoč-
né sviatky fascinujú naše lamačské duše. Či to 
bude účasť na liturgii veľkonočnej vigílie, kto-
rá je zo všetkých cirkevných slávností v celom 
roku najkrajšia alebo hrejivosť jarného slnieč-
ka pri potulkách v neďalekej prírode, to všetko 
sa prihovára ľudskému vnútru tou istou rečou: 
život je nezničiteľný, lebo za ním je Život, kto-
rý nám dáva silu a  svetlo do našich dní aj na-
priek všetkým ťarchám života. Život, ktorý nám 
spontánne ponúka presvedčenie, že smrťou sa 
zďaleka nič nekončí, ale čosi nové, tajuplné sa 
ešte len začína. 
Milí Lamačania, prajem vám požehnané veľko-
nočné sviatky, aby sme vždy s odvahou a opti-
mizmom naplno vnímali krásu života, aby sme 
aj vtedy, keď nás pani zima zaskočí svojou spa-
ľujúcou mrazivosťou, cítili životodarné dotyky 
slnka v našej duši.

Mgr. Branislav Čaniga, 
lamačský dekan

pokračovanie zo strany 1. 
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Kedy presne táto krízová situácia nastala 
na tejto ulici?
V predpoludňajších hodinách piateho marca 
som dostala informáciu od našich pracovníkov, 
že lamačský potok sa začal vylievať. Niekoľko 
hodín sme situáciu zvládali vlastnými silami, 
ale okolo 14. hodiny sme boli nútení privolať 
na zásah hasičský zbor. V spolupráci so štátnou 
a mestskou políciou bol uzatvorený zaplave-
ný úsek cesty Na barine. Po dohode s pracov-
níkmi povodia Moravy som vyhlásila III. stupeň 
povodňovej aktivity, zvolala som krízový štáb a 
z prostriedkov MČ Lamač sme zabezpečili pra-
covníkov a techniku na dovoz piesku a plnenie 
mechov, ktoré boli použité na usmernenie to-
ku koryta na ulici Na barine. Zásah hasičov tr-
val cca do polnoci a potom miesto záplav mo-
nitorovali pracovníci MÚ v spolupráci so štát-
nou a mestskou políciou. Dovoľte mi, aby som 
aj prostredníctvom Lamačana vyjadrila vďaku 
príslušníkom hasičského zboru, štátnej i mest-
skej polície, ako aj dobrovoľníkom za rýchlu 
pomoc a spoluprácu.

Ktoré ďalšie ulice ešte prívalová voda 
ohrozila, kam sa až dostala?
Voda zaplavila dve ulice Na barine a Bakošo-
vu. Dostala sa však aj do pivníc a garáží. 

Ako sa mohli ľudia bývajúci Na plánkach 
dostať do svojich domovov?
Obyvatelia katastra Záhorská Bystrica-Plánky 
museli v nasledujúcich dňoch dochádzať do 
svojich domov v smere od Železnej studien-
ky, cez Kačín dolu na Plánky.

Koľko dní bolo vyhlásený stav III. stupňa 
povodňovej aktivity, koľko dní II. stupňa 
povodňovej aktivity? Ako často zasadal 
krízový štáb CO?

Krízový štáb zasadal od 5. do 9. marca nepre-
tržite, 8. marca som odvolala III. stupeň po-
vodňovej aktivity a o deň neskôr II. stupeň po-
vodňovej aktivity. V ten istý deň v podvečer-
ných hodinách som ukončila činnosť krízové-
ho štábu, pretože tok potoka už neohrozoval 
okolie ulíc Na barine a Bakošovej.

Aké finančné prostriedky boli vynaložené 
počas tejto krízovej situácie?
Finančné prostriedky, ktoré boli vynalože-
né z rozpočtu MČ vyhodnocujeme. Predpo-
kladám, že správcovia domov a zástupcovia 
vlastníkov uplatnia svoje nároky v príslušných 
poisťovniach.

Mestská časť BA-Lamač sa pod vaším ve-
dením okamžite pustila do riešenia krí-
zovej situácie napriek tomu, že lamačský 
potok nie je v jeho správe. Zmení sa niečo 
v tomto smere v budúcnosti?
O zverení lamačského potoka do správy MČ 
som rokovala s ministrom ŽP Ing. Jánom  

Chrbetom, ako aj generálnym riaditeľom Slo-
venského vodohospodárskeho podniku Ing. 
P. Nemčokom. Situáciu so zverením kompli-
kujú nevyriešené majetkovo-právne vzťahy. 
Vzhľadom k tomu náš potok „de jure“ nee-
xistuje v katastrálnej mape, napriek tomu, 
že tvorí hranicu katastra medzi Záhorskou 
Bystricou a Lamačom. To je však už vec, ktorú 
môže riešiť iba Slovenský vodohospodársky 
podnik spolu s MŽP SR.

Na čom konkrétnom ste sa dohodli s mi-
nistrom životného prostredia SR a  na 
následných rokovaniach s riaditeľom Slo-
venského vodohospodárskeho podniku?
Vzhľadom ku komplikovanej situácii a nedo-
riešeným majetkovo-právnym vzťahom bolo 
dohodnuté, že po obschnutí územia vykoná 
Správa povodia Moravy údržbu tohto ne-
upraveného toku a následne pripraví pre naj-
kritickejší úsek technické riešenie (brod, alebo 
dostatočne kapacitný priepust), ktorý by mal 
byť realizovaný ešte v tomto roku v cene do 
16 600 eur.

Poznámka na záver: Takmer všetky prob-
lémy, ktoré tu vznikli občanom Lamača bo-
li spôsobené užívateľmi pozemkov, chát a ro-
dinných domov v katastri mestskej časti Zá-
horská Bystrica. Z tohto dôvodu bude zvola-
ný 31. marca 2009 vodoochranný dozor OÚ-
ŽP Bratislava, na ktorý prizýva Slovenský vo-
dohospodársky podnik aj starostu MČ Záhor-
ská Bystrica.

Radi by sme poďakovali reštaurácii Na vŕšku II. 
za bezplatné občerstvenie, ktoré poskytli 
všetkým pracovníkom pracujúcim počas po-
vodne.

K. Lepiešová
Foto: B. Veselá

Povodne neobišli ani Lamač

Presne piateho marca, v dôsledku topenia sa snehu a nadmerných zrážok, sa vybrežil lamačský potok Na barine. O priebehu a zvlád-
nutí situácie krízovým štábom, ako aj následných krokoch, aby sa táto situácia nezopakovala, sme sa porozprávali so starostkou 

mestskej časti Bratislava-Lamač Oľgou Keltošovou.
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Plakety za dlhoročnú prácu 
v školstve

Každoročne si pripomíname významný 
sviatok všetkých pedagogických pra-

covníkov. Je to 28. marec – Deň učiteľov. 

Už od útleho detstva sa podieľajú na formovaní 
našej osobnosti, spolu s rodičmi, učitelia a vý-
chovní pracovníci. Nie je to ich zamestnanie, ale 
povolanie, poslanie, ktoré poväčšinou vykoná-
vajú s láskou. Každý z nás si spomína na svojho 
či svojich učiteľov, ale i  tety družinárky. Tento 
rok, už po druhý raz, bolo slávnostné stretnutie 
učiteľov v Lamači obohatené o udeľovanie pla-
kety starostky mestskej časti Oľgy Keltošovej za 
dlhoročnú prácu v školstve. Ocenení boli traja 
pedagógovia, ktorí pracovali v lamačských ško-
lách a to: Mgr. Edita Migrová, Zuzana Mazanco-
vá. In memoriam bola plaketa udelená dlhoroč-
nému učiteľovi a riaditeľovi školy v Lamači Mgr. 
Jánovi Vašečkovi. Prítomní si uctili jeho pamiat-
ku minútou ticha. Starostka MČ BA-Lamač za-
blahoželala aj riaditeľke ZŠ s MŠ v Lamači Mgr. 
Alene Petákovej, ktorá bola ocenená primáto-
rom hlavného mesta SR Bratislavy. Po oficiali-
tách a  chutnom občerstvení sa rozprúdila ve-
selá vrava a akcia pokračovala v príjemnej po- 
hode.                           bv

Kino opäť otvorené

Predstavením k MDŽ pre ženy všetkých 
vekových kategórií sa 13. marca opäť 

otvorilo lamačské kino po mesačnej re-
konštrukcii. 

V dolných priestoroch je vynovené foyer a ja-
visko v sále, väčšina zlepšení je však na 1. po-
schodí, ktoré dostalo úplne novú tvár. Tie-
to priestory budú slúžiť na rokovania Miest-
neho zastupiteľstva BA-Lamač, keďže Miest-
ny úrad BA-Lamač by sa mal už v apríli pre-
sťahovať do bývalej budovy VÚB na Malokar-
patskom námestí. Škoda však, že pekné vy-
novené priestory nie sú viditeľné aj navonok, 
budova kina by si už tiež zaslúžila aj zvonka 
novú tvár a krajší vchod, podobne ako neďa-
leká budova zdravotného strediska.            kl

Karneval v MC Obláčik

Materské centrum Obláčik pripravilo 
pre deti do 6 rokov, t. j. pre tých naj-

menších, ale aj  škôlkarov, karneval v škol-
skej telocvični. 

Masiek bolo neúrekom a  všetky sprevádzal 
svojím zaujímavým programom Šašo Maroš, 
keď ich po jednom pozýval k sebe podľa dru-
hu masiek – zvieratká, rozprávkové bytosti, 
princezné, akční hrdinovia a podobne. A oni 
sa postupne predstavovali v maskách a získa-
vali drobné odmeny. Na záver si všetci spolu 
zatancovali na veľkej diskotéke, všetci dosta-
li sladkú odmenu a veru, niektorým, sa ani do-
mov nechcelo ísť...            kl

 
Telocvičňa zmenená na burzu
 
Pravidelná výmena ročných období urči-
te ovplyvňuje aj výmenu šatníkov malých 
i  veľkých. Preto zorganizovali mamičky 
z materského centra Obláčik v priestoroch 
telocvične ZŠ na Malokarpatskom námestí 
burzu detského ošatenia a hračiek. 

Keďže vonku vládlo stále ešte zimné počasie, 
prišlo viac predávajúcich, ako kupujúcich, ale 
boli to mamičky z  celej Bratislavy i  blízkeho 
okolia. Tie, čo sa zastavili, určite neľutovali, le-
bo niečo dobré určite „ulovili“. Pre tých, čo to 
nestihli, máme dobrú správu – ešte pred le-
tom nás čaká určite ďalšia burza, kde môžete 
nájsť niečo pre svoje ratolesti na leto.            kl 

Slávili ženy, mamy, babky 
aj slečny

Svoj sviatok prišli 13. marca do zrekon-
štruovanej budovy kina v Lamači oslá-

viť ženy, slečny, mamy, babky z celého La-
mača. Zišla sa nás plná miestnosť, niektoré 
dokonca sedeli na schodíkoch, lebo sa im 
v 175-miestnom kine neušlo miesto. 

Milým slovom slávnosť otvorila starostka mest-
skej časti Oľga Keltošová. Ženám sa prihovori-
la aj predsedníčka kultúrnej komisie poslan-
kyňa Marta Janyšková. Veselý úsmev na tvá-
rach žien vyčarilo vystúpenie našich najmen-
ších obyvateľov. Programom zaujali deti z det-
ského folklórneho súboru Rozálka, ktorý v La-
mači pracuje od roku 2007 pod vedením Lama-
čanky Márie Šimončičovej. Deťúrence z mater-
skej škôlky na Heyrovského ulici predviedli reci-
tačné pásmo, ktoré s nimi pripravila Mária Piku-
líková – je dlhoročnou učiteľkou v tejto škôlke 
a poslankyňou miestneho zastupiteľstva v La-
mači.  Vystúpenie ukončili veselým tančekom, 
podporovaným radostným potleskom prítom-
ných dám. Doteraz to vyzeralo, že celý program 
pre ženy pripravili ženy. Ale nebolo to tak. Krás-
nou piesňou o mame potešil plnú sálu žien Ján 
Greguš. Posledným bodom programu bolo 
premietnutie nového slovenského filmu Pokoj 
v duši, ku ktorému ako darček zaspievala úvod-
nú pieseň Blanka Veselá. Po ukončení akcie ča-
kalo na lamačské ženy malé občerstvenie a dar-
ček. Pri lúčení sme si s potešením vypočuli slo-
vá vďaky s očakávaním ďalších krásnych akcií.

kk

Veselo na sviatok všetkých 
žien

Medzinárodný deň žien vznikol ako 
spomienka na štrajk newyorských 

robotníčok za lepšie pracovné podmienky 
a kratší pracovný čas. U nás v DPD sme ho 
oslávili dôstojne, ale i veselo. 
Vyše hodiny spieval herec, zabávač Štefan 
Skrúcaný repeťácke pesničky a – žartoval. 
Ani kúzelník sa nenechal zahanbiť svojím vy-
še polhodinovým programom. Obaja umelci 
zapájali do svojho vystúpenia obyvateľov do-
mova. A aby nohy od sedenia nezdreveneli, aj 
si zatancovali. Po chutnom občerstvení sa roz-
dávali kvetiny pre nás, všetky ženy. Radosť bo-
la aj z jarného čísla domováckeho časopisu Na 
barine dobre. Bolo to naozaj vydarené MDŽ. 

jch
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U z n e s e n i a zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Lamač, 12. 3. 2009
Uznesenie č. 22/2009/V k  situačnej správe 
mestskej polície za mesiac január 2009 – MZ 
Mestskej časti BA-Lamač A. berie na vedo-
mie predloženú situačnú správu mestskej po-
lície za mesiac január 2009 bez pripomienok.

Uznesenie č. 23/2009/V k  návrhu VZN č. 
2/2009 o niektorých podmienkach držania 
psov na území Mestskej časti Bratislava-La-
mač – MZ Mestskej časti BA-Lamač A. schva-
ľuje VZN č. 2/2009 o niektorých podmienkach 
držania psov na území Mestskej časti Bratisla-
va-Lamač s pripomienkou vypustiť z § 3 ods. 3 
a § 4 ods. 2 „najmä“ a doplniť v § 3 ods. 3 písm. 
(j) „v priestoroch trhoviska“.

Uznesenie č. 24/2009/V ku kontrole dodržia-
vania VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií za 
obdobie roku 2008 – MZ Mestskej časti BA-La-
mač A. berie na vedomie kontrolu dodržia-
vania VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií za 
obdobie roku 2008 s pripomienkami.

Uznesenie č. 25/2009/V ku kontrole dodržia-
vania VZN č. 1/2007 o poskytovaní jednorazo-
vej sociálnej dávky sociálne odkázaným ob-
čanom za obdobie roku 2008 – MZ Mestskej 
časti BA-Lamač A. berie na vedomie kontro-
lu dodržiavania VZN č. 1/2007 o poskytovaní 
jednorazovej sociálnej dávky sociálne odká-
zaným občanom za obdobie roku 2008.

Uznesenie č. 26/2009/V k správe o plnení 
uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA-La-
mač splatných k 5. marcu 2009 – MZ Mestskej 
časti BA-Lamač A. berie na vedomie prie-
bežne plnené uznesenia Miestneho zastupi-
teľstva MČ Bratislava- Lamač čísla:10/2007/V, 

28/2008/V, 67/2008/V, 83/2008/V, 1/2009/V a 
2/2009/V.

Uznesenie č. 27/2009/V k  žiadosti o  ná-
jom nebytových priestorov – Ľuboš Zelman, 
LABROCO, s.r.o. – MZ Mestskej časti BA-La-
mač A. schvaľuje žiadosť o  nájom nebyto-
vých priestorov v Dome služieb Ľubošovi Zel-
manovi, LABROCO, s.r.o. za účelom prevádz-
kovania cukrárne.

Uznesenie č. 28/2009/V k  žiadosti o  vyjad-
renie k vydržaniu pozemku – Peter Kovačič – 
MZ Mestskej časti BA-Lamač A. nemá výhra-
dy k vzniku vlastníckeho práva Petra Kovači-
ča vydržaním k pozemku parc. č. 2391 k.ú. La-
mač o výmere 602 m2.

Uznesenie č. 29/2009/V k žiadosti o prená-
jom priestorov MÚ Heyrovského 2 – Montes-
sori – MZ Mestskej časti BA-Lamač A. schva-
ľuje predložený návrh o  nájom budovy MÚ 
MČ BA-Lamač, Heyrovského 2 spoločnosti 
Montessori za cenu 10 eur/m2/rok a to na ob-
dobie 4 rokov s možnosťou predĺženia.

Uznesenie č. 30/2009/V k  žiadosti o  odkú-
penie pozemkov – Miroslav Sýkora, Ing. Anna 
Nemčeková – MZ Mestskej časti BA-Lamač A. 
odporúča Miroslavovi Sýkorovi a   Ing. Anne 
Nemčekovej predložiť MÚ MĆ Bratislava-La-
mač písomnú dohodu o rozdelení pozemku.

Uznesenie č. 31/2009/V k návrhu na zaujatie 
stanoviska k ukončeniu členstva v Komisii pre 
veci sociálne, zdravotné a bytové – MZ Mest-
skej časti BA-Lamač A. berie na vedomie 
vzdanie sa členstva Lujzy Servanskej v Komi-

sii pre veci sociálne, zdravotné a  bytové pri 
MZ MČ Bratislava-Lamač.

Uznesenie č. 32/2009/V k informácii o prie-
bežnom hodnotení plnenia úloh Akčného 
plánu – MZ Mestskej časti BA-Lamač A. berie 
na vedomie priebežné hodnotenie plnenia 
úloh Akčného plánu za mesiac február 2009.

Uznesenie č. 33/2009/V k  výstupom z  ko-
misií – MZ Mestskej časti BA-Lamač A. berie 
na vedomie predloženú informáciu s pripo-
mienkami.

Uznesenie č. 34/2009/V k  Vyhláseniu pri-
mátora hlavného mesta SR Bratislavy Andre-
ja Ďurkovského a účastníkov Okrúhleho sto-
la: Dopady hospodárskej krízy – Výzvy a rie-
šenia pre samosprávu – MZ Mestskej čas-
ti BA-Lamač A. berie na vedomie Vyhláse-
nie primátora hlavného mesta SR Bratislavy 
Andreja Ďurkovského a účastníkov Okrúhle-
ho stola: Dopady hospodárskej krízy – Výzvy 
a riešenia pre samosprávu s  pripomienkami,  
B. konštatuje, že Mestská časť Bratislava-La-
mač prispela k riešeniu krízy znížením svojich 
príjmov z  prerozdelenia podielových daní a 
C. navrhuje v  rámci opatrení preveriť mož-
nosť refundácie poplatkov za dažďovú vo-
du mestským častiam a mestu zo strany BVS  
a preveriť schválený tarifný informačný sys-
tém BID z  hľadiska efektívnosti výdavkov 
v zmysle pripomienok v rámci rozpravy.

Uznesenie č. 35/2009/V k  informáciám – 
MZ Mestskej časti BA-Lamač A. berie na ve-
domie predložené informácie s  pripomien-
kami.
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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



Mesačník o živote v Lamači, 11. ročník 7

Jubilanti apríl 2009
97 rokov Jaroslav Hympán
96 rokov  Katarína Garajová
92 rokov  Sidónia Hympánová
89 rokov  Rozália Šebestová
 Hedviga Zemanová
88 rokov  Jozef Kovačovský
 Mária Fratričová
 Mária Lučeničová
 Jozefína Zajačková
87 rokov  František Kučo
 Karol Kmeťko
86 rokov  Štefan Vrbovský
 Nadežda Hanuščáková
85 rokov  Zdeňka Michalčáková
 Magdaléna Pšeneková
 Magdaléna Drličková
 Július Beneš
 Leopold Bachratý
 Ladislav Masler
 Júlia Stejskalová
84 rokov  Margita Hajzoková
 Zita Švančarová
 Anna Dziubanová
83 rokov Vincent Zajac
 Eva Csóková
 Otília Titková
 Alexandra Motyčková
 Mária Kosnáčová
 Mária Vašková
 Melánia Balagová,
81 rokov  Matilda Hrubá
80 rokov  Viera Martiniová
 Rudolf Daranský
78 rokov  Ján Šemetka
 Dagmar Kákošová
 Marián Trsťan
 Alžbeta Zelenáková
 Ján Sorkovský
 Jaroslav Hlinický
77 rokov  Mária Vančová
76 rokov  Vlasta Gódorová
 Mária Lenská
 Vladimír Brutenič
 Anna Kučerová
 Veronika Zámečníková 
75 rokov  Anastázia Kapráliková
 Alexander Šmigura

Údaje pochádzajú z Ohlasovne trvalého poby-
tu BA - Karlova Ves. Za prípadné uverejnenie ne-
aktuálnych údajov sa vopred ospravedlňujeme.

V Lamači sa narodili:
 
27.2.  Pavol Szabó
2.3.  Adam Koza
10.3.  Alžbeta Orviská (viď. foto)
26.3.  Robin Hudec

Citujeme: „Niet pochýb o tom, že kvalitu bý-
vania v Lamači nepriaznivo ovplyvňuje smog 
a  hluk z  diaľničnej dopravy. Obyvatelia ich 
vnímajú rozdielne, samozrejme, podľa kon-
krétneho miesta, kde bývajú. Bezpochyby sa 
ale hluk z cestnej dopravy na diaľnici nesie ce-
lým Lamačom, a  navyše tu máme ešte ping-
pongový efekt, pretože na strane Dúbravky 
je protihluková bariéra vystavaná pred mno-
hými rokmi. Veľmi hlučnou komunikáciou pre 
starý Lamač je aj Lamačská cesta a  železni-
ca. Keďže áut už ubúdať nebude, ale práve na-
opak, je ich stále viac a diaľnica sa v súčasnos-
ti buduje, rozširuje, stavia sa nový tunel Sitina, 
zrealizovala som za pomoci iniciatívnych La-
mačanov petíciu za vybudovanie protihluko-
vej bariéry pri diaľnici, pod ktorú sa podpísa-
lo okolo 400 občanov. Bola odovzdaná miest-
nemu úradu, aby vo veci ďalej konal. V októb-
ri sa uskutočnilo v miestnom úrade pracov-
né stretnutie, na ktorom sa zúčastnili zástup-
covia Slovenskej správy ciest. A dohodli sa na 
prvom kroku riešenia problému, čiže na pres-
nom zmapovaní hlukových pomerov v Lama-
či. Boli určené konkrétne miesta , na ktorých 
sa má v priebehu októbra a novembra merať 
hluk. Následne má Slovenská správa ciest vy-
pracovať hlukovú štúdiu s návrhom riešenia.“
Napriek tejto informácii sa v  roku 2005 s  pro-
tihlukovopu stenou neudialo nič. A  tak na za-
čiatku roka 2006 poslankyňa Júlia Ondrišová 
opäť do Lamačana o  vývoji situácie napísala: 
„Na začiatku roka 2006 som interpelovala pá-
na starostu o  poskytnutie informácií, v  akom 
štádiu sa vec nachádza, a  dostala som nasle-
dovnú odpoveď: V  marci 2006 sa uskutočnilo 
rokovanie na Ministerstve dopravy, pôšt a tele-
komunikácií SR, ktorého výsledkom je, že Ná-
rodná diaľničná spoločnosť vypracuje projek-
tovú dokumentáciu na zabezpečenie protihlu-
kovej steny na celom úseku diaľnice, ktorá je 
zároveň aj mestskou komunikáciou. Spome-
nuté ministerstvo dalo požiadavku na spolu-
financovanie výstavby steny hlavným mestom 
Bratislava. Ďalšie rokovanie sa má uskutoč-
niť v  3. až 4. štvrťroku 2006, keď budú známe 
predpokladané finančné prostriedky potreb-
né na výstavbu protihlukovej steny a účastník-
mi rokovania budú ministerstvo dopravy, Ná-
rodná diaľničná spoločnosť, Magistrát hlavné-
ho mesta Bratislavy a Miestny úrad Bratislava-
Lamač. Stanoví sa harmonogram výstavby a fi-
nančné prostriedky od jednotlivých zúčastne-
ných strán. Verím, že protihluková stenu bude. 
Otázka je, kedy a za akých podmienok pre MČ 
Bratislava-Lamač.“
Celý rok 2006 a 2007 však v tomto nepriniesol 
nijaký výsledok. V decembrovom čísle Lamača-
na v roku 2006 uviedol hovorca NDS Marcel Já-
nošík, že merania hluku, ktoré boli vykonané na 
základe požiadavky Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva, preukázali prekročenie hy-
gienických hladín, ďalej uviedol, že projekto-

vá dokumentácia mala byť dodaná vo februá-
ri 2007 a mali v nej byť spresnené aj parametre 
protihlukovej steny, ktorá by mala byť na diaľ-
nici D2, a to od križovatky Lamačská - Harmin-
cova asi 200 metrov. Zároveň tiež hovorca po-
vedal, že financovanie tejto steny ba malo byť 
dohodnuté na úrovni Ministerstva dopravy SR 
a Magistrátu hlavného mesta Bratislavy.
Medzitým sa v  roku 2007 dobudoval a  dal do 
prevádzky tunel Sitina. A všetci verili, že násled-
ným krokom pre Lamačanov bude „naša“ nová 
protihluková stena.
V  apríli 2008 bola komisiou výstavby schvále-
ná projektová dokumentácia protihlukovej ste-
ny a boli vydané záväzné stanoviská k staveb-
nému povoleniu.
Začal sa rok 2009, a keďže táto vec stále stagnu-
je, poslanci na poslednom zasadnutí opäť otvo-
rili tému protihluková stena v Lamači. Sú totiž 
presvedčení, že NDS už roky porušuje právne 
predpisy prekračovaním prípustných limitov 
o hluku pre obyvateľov Lamača. „Pani starost-
ka informovala, že výstavba steny je zarade-
ná do priorít hlavného mesta Bratislava a v ro-
ku 2009 by mala byť jej výstavba prioritou aj u 
NDS. Keďže celý proces s protihlukovou stenou 
v Lamači je nekonečný, uložili sme pani starost-
ke, aby vyvolala s kompetentnými opäť roko-
vania na túto nekonečnú tému a následne zvá-
žila vypracovanie právnej analýzy a prípadné-
ho podania žaloby v  tejto veci. O  úspechoch, 
či neúspechoch okolo protihlukovej steny vás 
budeme ďalej informovať. Nepochopiteľný je 
však fakt, že sme jediná mestská časť, ktorá nie 
je chránená od diaľničného hluku. A pritom na-
príklad v MČ Ružinov roku 2007 existujúcu ste-
nu zrútili a postavili novú.“, upresnila nám Júlia 
Ondrišová, poslankyňa MZ Ba-Lamač.
A  tak sa protihluková stena v  Lamači začína  
už podobať na film Nekonečný príbeh...

              K. Lepiešová

Lamač ešte stále nie je odhlučnený

O potrebe protihlukovej steny pri diaľnici v Lamači sa v našej mestskej časti hovorí už 
dlhý čas, až 5 rokov. A to konkrétne od roku 2004, keď na to začali upozorňovať na-

ši poslanci. Prvý raz o tomto probléme písala v októbri 2004 poslankyňa Júlia Ondrišová 
pod titulom „Bude aj Lamač odhlučnený od diaľnice?“
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Oznam o deratizácii

Miestny úrad Mestskej časti Bratislava–Lamač 
Referát životného prostredia
týmto oznamuje, že v mesiaci apríl 2009 
bude vykonaná celoplošná preventívna 
a ochranná DERATIZÁCIA
verejných priestranstiev a budov v správe MČ 
BA–Lamač, v zmysle VZN hl. m. SR Bratislavy  
č. 10/2002 o celoplošnej deratizácii na území 
hl. m. SR Bratislavy.

Týmto žiadame aj vlastníkov rodinných do-
mov o zabezpečenie deratizácie na nehnuteľ-
nostiach v ich vlastníctve.

Mgr. Oľga Keltošová,
starostka

Pozvánka na veľkonočný koncert
Vážení Lamačania!

Pozývame Vás na veľkonočný koncert, 
ktorý sa uskutoční 17. apríla 2009 o   
17. hod. v kinosále Lamač.

So svojím programom vystúpi Gizka Oňová.
Tešíme sa na vašu účasť!

Program MC Obláčik  

na apríl

9. – 14. 4. – Obláčik bude zatvorený. Ďaku-
jeme za pochopenie a prajeme krásne veľ-
konočné sviatky!

16. 4. od 9.30 do 12.00 hod. – Tvorivé mat-
ky, projekt realizovaný v spolupráci s Občian-
skym združením Elpida. Téma: kombinované 
techniky, maľba a práca s papierom.
16. 4. od 17.00 hod. – APR: Ako sa vyhnúť ne-
žiaducim prejavom správania detí? Spory me-
dzi súrodencami: hádky, žalovanie, bitky.
22. 4. o 16.00 hod. – Prednáška o prvej po-
moci: ako postupovať v najbežnejších situá-
ciách, ktoré sa môžu denne vyskytnúť s deť-
mi, vrátane praktickej ukážky prvej pomoci.
30. 4. od 17.00 hod. – APR: Ako vychovávať 
deti k hodnotám? Logické dôsledky a hranice. 
Podtéma: Tresty ako výchovné prostriedky?

Naďalej pokračujú tieto kurzy: Rytmic-
ké cvičenia pre deti, Prvé hudobné krôči-
ky, Fit lopty pre deti, Cvičenie pre maminy, 
Angličtina pre deti. 

Termíny ako aj možnosť prihlásiť sa, nájde-
te na našej webovej stránke www.oblacik.sk, 
priebežne je možné sa nahlasovať na tel. č. 
MC Obláčik – 0910 603 277, na emailovej adre-
se MC Obláčik – mcoblacik@materskecentra.
sk alebo priamo v Obláčiku. 
Podľa záujmu plánujeme otvoriť aj masáže 
pre deti a  cvičenie pre tehuľky. Info: v  Oblá-
čiku.

Úradné hodiny MÚ Bratislava-Lamač

Pondelok  10.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Utorok  nestránkový deň
Streda  8.00 – 12. 00   
   13.00 – 17.00
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 – 16.30
Štvrtok: 8.00 – 11.00 13.30 – 15.30
Piatok: 8.00 –11.00
 
Najbližšie zasadnutie miestnej rady - 9. 4. 
a miestneho zastupiteľstva - 23. 4. 2009 
 

Inzercia

● Predám ručne pletené výrobky: ponožky - 
45 €, dojčenská súprava - 10 €. 
Tel.: 0907 381 896
● Zdravotná sestra hľadá prácu ako recepčná 
alebo asistentka. Tel.: 0902 300 424
● Hľadám dôchodcu na pomocné práce oko-
lo rodinného domu v  lokalite Lamač – Plán-
ky (hrabanie lístia, kosenie trávy, upratova-
nie okolia...) 1 – 2 x týždenne. Cena: dohodou. 
Kontaktuje: 0903 460 535, 0905 880 005
● Hľadám pomocníka na pílenie dreva. 
Kontakt: 0902 305 643
● Rezanie a búranie betónu: 0908 459 155
● AKO ČISTO! Upratujeme spoločné priestory 
v  obytných domoch. Už názov firmy signali-
zuje, akí sme! Michal Kotraba: 0905 124 961
● Vodoinštalatérske práce, vŕtanie do panelu, 
oprava poštových schránok: 0908 178 851
● Maľby, stierky, nátery! 0903 174 236
● Opravím zámky vo dverách, vodovod, WC. 
0904 572 097
● Mladá rodina hľadá podnájom 2 alebo 3-iz-
bový byt. Kontakt: 0911 549 875

ZMLUVNÁ DOPRAVA
VÁŽENÍ  ZÁKAZNÍCI, Dovoľujeme si Vás upo-
zorniť na novovzniknutú dopravnú spoloč-
nosť anielik, ktorá pre vás pripravila mnoho 
nových služieb za veľmi príjemné ceny.

Viac informácií získate na www.anielik.sk 
Bezplatné telefónne číslo: 0800 14 00 84 
Preprava osôb – rozvoz tovaru – odvoz au-
tomobilov – malé sťahovanie – donáška 
nákupov do domu – doprava zamestnan-
cov – doprava zdravotne postihnutých

Program kina Lamač na apríl

4. 4.  BLESK – Animovaná rodinná komé-
dia o psovi menom BLESK, ktorý je  
televíznou hviezdou, USA, MP, sloven-
ský dabing, 15,30 h, 2,7 €

4. 4.  TANGO S  KOMÁRMI – Tragikomédia 
nielen o rozplietaní ľudských osudov... 
Hrajú: Roman Luknár, Ady Hajdu, SR, 
MN: 15, 18,00 h, 2,5 €

5. 4.    BLESK  – 15,30 h, 2,7 €

5. 4.   TANGO S KOMÁRMI – 18,00 h, 2,5 €

18. 4.   NIE JE Z TEBA AŽ TAK PAF  – Roman-
tická komédia o najrozličnejších úska-
liach lásky, od randenia až po po man-
želstvo... 18,00  h, 2,5 €

19. 4.   CESTA NA MESIAC 3 D – Animovaný 
príbeh o troch muchách, ktoré si spl-
nili svoj sen a  leteli spolu s človekom 
na Mesiac, 3 D animácia,  každý náv-
števník dostane 3 D okuliare, 15,30 h, 
2,5 €

19. 4. NESTYDA  – Úspešná česká komédia, 
podľa bestselleru Michala VIEWEGHA 
„Povídky o manželství a o sexu“ s Jiřím 
Macháčkom a  Emíliou Vášáryovou 
v hlavných úlohách, MN: 15, 18,00 h, 
2,5 €

25. 4.  SNĚŽENKY A  MACHŘI PO 25 RO-
KOCH – Náhodným stretnutím Kardu 
a Vikyho po 25 rokoch pri lanovke sa 
začína voľné pokračovanie kinohitu, 
MP: 12, 18,00 h, 2,5 €

26. 4.   NIKO A CESTA KU HVIEZDAM – Dob-
rodružný animovaný príbeh o sobíko-
vi a  jeho kamarátoch, slovenský da-
bing, 15,30 h, 2,5 €      

26. 4.   POKOJ V  DUŠI  – Súčasný príbeh 
o priateľstve a zrade, odohrávajúci sa 
na  pozadí drsnej scenérie hôr... 

  MN: 15, 18,00 h, 2,5 € 

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


