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Pokračovanie na str. 2

Rozhovor s poslancom

Vecí, ktoré by mal magistrát 
v Lamači riešiť, je viac ako dosť...
Zhovárali sme sa 
s  vicestarostkou 
Lamača Júliou On-
drišovou

Záujmy Lamača 
obhajujete na pôde 
mestského zastupi-
teľstva. Aký je váš 
názor na to, ako 
magistrát a hlavné mesto spolupracuje a vy-
chádza v ústrety mestským častiam? Už dlhšie 
zaznieva veľmi ostrá kritika na magistrát...
  Nečudujem sa ostrej kritike na prácu magis-
trátu, veď dôvodom na ňu sú aj veci, ktoré má 
magistrát riešiť v Lamači, no celé roky tak nero-
bí. Napríklad o umiestnenie zberného dvora pre 
Lamač žiadame magistrát už od roku 2009. Dlho 
už bojujeme aj o opravu chodníkov na Vrančo-
vičovej ulici, ktorá je v  správe hlavného mesta 
a kde sa doteraz realizovali len čiastočné opravy. 
Magistrát sa stále odvoláva na nepriaznivú situ-
áciu a  vec vždy uzavrie prísľubom. Ako príklad 
„ťažkej“ komunikácie s magistrátom slúži aj prí-
pad zverenia Bakošovej ulice do správy mestskej 
časti. Lamač o to požiadal už na jeseň a magis-
trát nemal závažné pripomienky. Rozhodnutie 
o zverení sme však dostali až 19. marca.

Je vôbec možnosť takéto veci urýchliť?
Ako mestská poslankyňa problémy vedeniu 
magistrátu pravidelne pripomínam a  žiadam 
riešiť. Som rada, že po posledných rokova-
niach magistrát zabezpečí pokračovanie opra-
vy chodníkov na Vrančovičovej, už o tom   in-
formoval aj úrad v Lamači. Rovnako dúfam, že 
sa naplní aj ďalší sľub magistrátu zabezpečiť 
prejazdnosť Borinskej ulice, na ktorej má byť 
pred základnou školou umiestnená značka zá-
kazu státia. Táto ulica je vyťažená natoľko, že je 
potrebné riešiť jej prejazdnosť, v súčasnosti je 
v čase špičky neprejazdná. 

Čím by sa mal magistrát ešte zaoberať?
Je to hneď niekoľko záležitostí. Potrebnom ve-
cou je napríklad vybudovanie parkoviska pri 
kúpalisku v starom Lamači. V lehote jeden me-
siac vedenie mesta preverí možnosti zverenia 
vhodných pozemkov k tomuto účelu. Stále nie 
je doriešený priechod pri LID-i, projekt má mo-
mentálne prerokovať dopravná komisia hlav-
ného mesta, pričom projektová dokumentácia 
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Lamačania najviac volili Kňažka a Kisku                                                                                          

V aprílovom Lamačanovi nájdete tiež...

V Lamači sa pripravuje 
zelený labyrint (str. 2)

Prvá evanjelická služba 
Božia v SCL (str. 3) 

Na MDŽ pobavil Žen-
ský zákon po záhorác-
ky (str. 4) 

Fašiangová zábava 
v Lamači (str. 5 ) 

Na divadielku bola 
plná sála (str. 6)

Mladší žiaci  FK Lamač 
na turnajoch (str. 7) 

Počas dvoch marcových sobôt si aj Lama-
čania volili budúceho prezidenta. Napriek, 
že v prvom kole prezidentských volieb bola 
z celoštátneho hľadiska účasť pomerne níz-
ka, len približne 43 percent, v Bratislavskom 
kraji bola naopak jedna z najvyšších, čo po-
tvrdil aj Lamač. Volebná účasť presiahla  60  

percent . Inak povedané, zo 6089 oprávne-
ných voličov odovzdalo platný hlas 3660. 
Lamačania  v  prvom kole najviac podporili 
občianskeho kandidáta  Milana Kňažka, 
ktorému odovzdali viac ako štvrtinu hlasov 
– 1029, druhý najväčší počet hlasov získal 
Radoslav Procházka (864), tretiu najväčšiu 

podporu si vyslúžil Andrej Kiska (822) a pre-
miérovi Robertovi Ficovi odovzdalo hlas 668 
voličov. Ďalší kandidáti za prvou štvoricou 
výrazne zaostali, 
ani jeden z  nich 
neprekročil hrani-
cu 80 hlasov. 
V druhom kole, 29. 
marca až 74 percent 
Lamačanov voli-
lo Andreja Kisku. 
Účasť bola vyššia 
ako 66 %.
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Vecí, ktoré by mal magistrát ...                 

dokončenie zo str. 1

musí prejsť všetkými stupňami schválenia. Len 
pripomeniem, na financovaní sa má podie-
ľať mestská časť, magistrát a  v  rokovaní je aj 
obchodný reťazec. V  rámci možnosti , ktorú 
mám ako mestská poslankyňa – určiť prioritne 
oblasti na ktoré majú ísť peniaze z  rozpočtu 
hlavného mesta – som požiadala, aby sa časť 
týchto peňazí venovala práve na vybudovanie 
bezpečného priechodu. Problémom je stále 
aj odkanalizovanie Lamača, stále nám v  La-
mači zostáva niekoľko neodkanalizovaných 
ulíc. Napríklad na Kunerádskej ulici pamätníci 
vedia, že v roku 1990 tu boli zložené potrubia, 
ktoré zmizli nevedno kam.

Verím, že pozitívne sa prejaví to, že Mestská 
polícia dostala 240 tisíc eur na posilnenie svo-
jej činnosti. Za tieto peniaze by mali stavy poli-
cajtov v uliciach zvýšiť o ďalších päť policajtov. 
Ako mestská poslankyňa budem žiadať infor-
máciu, čo bude mať z toho naša MČ.

Môže pomôcť zmena štatútu hl. mesta, ktorá 
zaväzuje magistrát odpovedať na podnety 
od starostov do 30 dní?
Áno, pomôže. Prax na magistráte ukázala, že vo 
veciach, kde nerozhoduje mestské zastupiteľ-
stvo ale primátor, nie je reakcia dostatočne rých-
la , ale aj niekoľkomesačná. Táto zmena štatútu 
hl. mesta Bratislava povedie k  efektívnejšiemu 
výkonu verejnej správy. Mimochodom súhlasné 
stanovisko dali aj ostatné mestské časti. Všetko, 
čo vedie k lepšiemu, je len dobré podporiť.

Od marca môžu prísť obyvatelia Lama-
ča predniesť svoje podnety na zastupi-
teľstvo v predpoludňajších hodinách me-
dzi 09.30 – 10.00 h. Sľubujete si od toho 
vyššiu občiansku participáciu v  rámci 
Lamača?
Som presvedčená, že to prinesie svoje ovocie 
. Veď už na marcovom zasadnutí toto využili 
dvaja občania so svojimi podnetmi. Na mest-
skom zastupiteľstve je takýto bod zavedený 
už tri roky a  občania ho využívajú . Každý, 
kto tento bod využije, participuje na riešení 
problémov Lamača, a  v  neposlednom rade 
má možnosť riešiť aj svoj konkrétny problém 
priamo s poslancami. Chcem samozrejme pri-
pomenúť, že kto nemôže prísť doobeda, stále 
má možnosť vystúpiť v rámci bodu Rôzne v zá-
vere zasadnutia MZ.

Práce na voľnočasovom areáli sa zastavili,  
vyžiadajú si 30.000 eur navyše                              
Výstavba voľnočasového areálu pri ZŠ finan-
covaná z  eurofondov bude drahšia o  takmer 
30.000 eur. Vyžiadajú si to dodatočné zemné 
práce, ktoré neboli zahrnuté v projektovej do-
kumentácii. K  zisteniam o  navýšení nákladov 
prišlo pritom iba necelý mesiac po začatí vý-
stavby. Niektoré práce sú zastavené.
Po vykonaní geologickej sondy v areáli bude 
potrebné zhutniť podložie pod budúcim mul-
tifunkčným ihriskom. Takisto bude potrebné 
zbúrať existujúcu tenisovú stenu, ktorá mala 
byť súčasťou nového areálu. Statik po odko-
paní základov konštatoval, že je ohrozená 
jej stabilita. O  týchto výsledkoch po druhom 
kontrolnom dni na stavenisku informoval na 
zasadaní zastupiteľstva starosta Lamača Peter 
Šramko. Zhotoviteľ stavby, firma Matep, pred-

ložila mestskej časti cenovú ponuku na doda-
točné práce v sume 29.529 eur.
Predraženie projektu, ktorý má byť finan-
covaný z  eurofondov, poslancov zaskočilo 
a pobúrilo. Radoslav Olekšák starostu Šramka 
požiadal o kompletnú analýzu príslušnej zod-
povednosti všetkých spracovateľov projektu. 
Vypýtal si aj právnu analýzu, aké zmeny a  či 
vôbec nejaké zmeny pri realizácii môžu urobiť. 
„Čo ak príde o dva roky niekto z Bruselu a po-

vie, že toto nie je v  súlade s  projektom a  dá 
nám zaplatiť to, čo sme dostali z eurofondov,“ 
uviedol Olekšák.
Poslanec Pavol Čech sa pýtal, prečo sa neuro-
bila dostatočná geologická sonda pred ocene-
ním stavebných prác. „Ako je možné, že až te-
raz sa zistí, že podložie nevyhovuje projektu?“ 
rozhorčoval sa. Mária Imrichová upozornila, že 
výstavbou sa deťom a mládeži výrazne obme-
dzili možnosti pre šport. „Teraz navyše zisťuje-
me, že prvky, ktoré tam mali byť, tam nebudú,“ 
skonštatovala Imrichová.
Starosta prisľúbil, že osobne bude hľadať pe-
niaze na dodatočné financovanie. Zastaviť 
projekt nechce. „Len uvedenie do pôvodného 
stavu by nás stálo 50.000,“ povedal Šramko. So 
zhotoviteľom chce urobiť zmluvu, aby mest-
ská časť nemusela platiť ďalšie peniaze navyše. 
O ďalšom postupe malo rokovať mimoriadne 
zastupiteľstvo. To sa však v marci nekonalo.

Z rokovania miestneho zastupiteľstva         

Presne po mesiaci sa na ďalšom rokovaní zišli-
poslanci mestskej časti. Na úvod sa hovorilo 
o otázkach bezpečnosti v mestskej časti a par-
kovania. Poslanci takisto upozornili mestských 
policajtov, aby venovali zvýšenú pozornosť 
tomu, kto plní veľkokapacitné kontajnery,v   
súčasnosti rozmiestnené po mestskej časti. 
Spomínal sa aj neporiadok pri rekonštrukcii 
bytového domu na Malokarpatskom  námestí. 
Polícia by mala byť na stavebníka oveľa prís-
nejšia, zhodli sa poslanci i  prítomný občan 

Marek Orlík, ktorý prišiel na podnet takisto 
upozorniť.

Vyššie poplatky za prenájom priestorov ZŠ
Zastupiteľstvo takisto schválilo zvýšené poplat-
ky za prenájom priestorov základnej školy pre 
mimoškolské využitie.  S účinnosťou do 1. apríla 
bude prenájom veľkej telocvične  stáť 17, malej 
telocvične 15, posilňovne 13 a učebne 13  eur. 
Ide o zvýšenie  o cca 3, resp. 4 eurá. Dôvodom 
nárastu boli zvýšené prevádzkové náklady i pri-
rodzený vývoj cien prenájmov v Bratislave. Po-
platky sa menia po desiatich rokoch.

Frešo sľúbil všestrannú pomoc
Zastupiteľstvo navštívil tiež  predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Pavol Frešo. S po-
slancami diskutoval spolupráci medzi mest-
skou časťou a  a  BSK a  možnostiach pomoci 
samosprávneho kraja. Frešo prisľúbil pomoc pri 
žiadosti o zrušenie spoplatnenia  diaľnice v úse-
ku Lamač-Stupava. BSK má záujme podporovať 
športové i  kultúrne podujatia, pomôcť chce 
v  rámci svojich kompetencií aj v  oblasti škol-
stva. Frešo sľúbil aj to, že overí možnosti BSK 
poskytnúť dotáciu na opravu a rekonštrukcie 
ciest a chodníkov v správe mestskej časti. 

 Prichádza jar, počasie je veľmi príjemné, a tak 
nastal opäť čas na realizáciu investičných ak-
tivít pre rok 2014. Nakoľko mojou srdcovou 
záležitosťou sú ihriská, ktorým sa venujem 
posledných niekoľko rokov, chcem Vás oboz-
námiť s plánmi na tento rok.
Tento rok sa zameriame na dva väčšie pro-
jekty - revitalizácia ihriska Studenohorská 35-
37 a  projekt „Zasaď si svoj krík“. Podnety pre 
tento rok vyšli zo stretnutia subkomisie pre 
revitalizaciu ihrísk, kde sa stretli pracovníci  

MÚ Lamač, pani poslankyňa Bizoňová a  pán 
poslanec Olekšák a elektronicky zaslali pripo-
mienky a návrhy aktívny rodičia. Samozrejme, 
opäť aj  touto cestou ďakujem aktívnym ro-
dičom pani Živčicovej a  Černej, ktoré k  nám 
prichádzajú s  nápadmi a  novými myšlienka-
mi, ako čo najlepšie revitalizovať naše ihriská 
a priestranstvá a spoločne tak vytvoriť miesta, 
kde sa stretne aj viac generácií Lamačanov. 
Ako prvý projekt financovaný z tohtoročného 
rozpočtu, ktorý som navrhla a dúfam, že oslo-

ví širšiu verejnosť, je „Zasaď si svoj krík“. Pôjde 
o  vybudovanie jedlého kríkového bludiska - 
labyrintu. Pevne verím, že sa nám spoločnými 
silami podarí vytvoriť miesto pre detskú hru, 
ako  aj pre príjemný odpočinok pre všetkých 
Lamačanov.  Paradoxne by som týmto projek-
tom rada oslovila v prvom rade seniorov. Bola 
by som veľmi rada, ak by sa seniori aktívne 
zapojili do realizácie tohto projektu, a vytvori-
li tak niečo veľké ako pre deti, tak aj pre nich 
samotných. A prečo seniori? Poznám veľa se-
niorov, ktorí  nádherne skrášľujú priedomia 
bytoviek, a viem, že práve v takomto zelenom 

Prichádza jar a čas pre obnovu ihrísk!                                                                                                                                       
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projekte by nám vedeli pomôcť, poradiť a tým 
odovzdať svoje vedomosti nám mladším 
a najmä deťom. Miesto pre náš zelený labyrint 
sme vybrali práve krásnu zelenú plochu medzi 
Bakošovou a Barinami.
 Touto cestou by som chcela vyzvať všetkých 
našich seniorov, ktorí by mali záujem o účasť 
na projekte „Zasaď si svoj krík“, aby sa prihlásili 
na miestnom úrade najneskôr do konca aprí-

la.  A  my im kríček pripravíme a  rezervujeme. 
Samozrejme, budeme radi, ak sa nám prihlásia 
aj ďalší dobrovoľníci.
Začiatok realizácie projektu „Zasaď si svoj krík“ 
plánujeme na začiatok mája - podľa toho sú 
zvolené aj druhy kríčkov.  Ani rodičia sa ne-
musia báť, lebo pôjde skutočne o  jedlé kríč-
ky, a  tak sú aj pre menšie detičky bezpečné. 
Samozrejme, kým sa nám podarí vypestovať 
z malých kríčkov veľký labyrint, bude to chvíľu 
trvať. Ale ja verím, že aj to bude dôvod na spo-
ločné stretnutia na tomto mieste a že sa bude-
me spoločne tešiť novému ihrisku aj   miestu 
pre odpočinok zároveň.
Detské ihrisko za Studenohorskou 35 plánuje-
me v prvom rade oplotiť, ďalej zatrávniť existu-
júce zničené pieskoviská, taktiež vytvoriť tráv-
natú plochu najmä pre mamičky s najmenšími 

deťmi. Ihrisko by malo získať menšie mobilné 
pieskoviská a taktiež pružinovú hojdačku.  Pre 
väčšie deti  zamýšľame na tomto ihrisku osadiť 
lanový alebo lezecký prvok.
V  roku 2013 nám ostali nejaké resty, ako je 
maľovanie čiar na basketbalovom ihrisku za 
Studenohorskou 37, doplnenie retiazok na 
basketbalové koše a lavičiek.
A nesmieme zabudnúť ani na zakúpenie nie-
koľkých hojdačiek pre ostatné ihriská a lezec-
kej steny pre detské ihrisko na Heyrovského 
16. Samozrejme, počíta sa aj s  údržbou už 
existujúcich ihrísk, a  premaľovaním niekto-
rých plôch, alebo múrikov.
Čaká nás veľa práce ale verím, že tento rok sa 
nám podarí všetko splniť a  tým opäť skrášliť 
náš Lamač.

Gabriela Bizoňová, poslankyňa MZ

Na čo nám je magistrát?                                                

Túto otázku si pri riešení jednotlivých problé-
mov, s ktorými sa ako poslanec miestneho za-
stupiteľstva u nás v Lamači podotýkam, kladiem 
stále naliehavejšie. Všetci veľmi dobre vieme, že 
mesto si berie 68% daní príjmu z fyzických osôb 
a 50% dane z nehnuteľnosti. Tieto príjmy tvoria 
hlavnú časť príjmov rozpočtu mesta a sú tak vy-
tvárané aj nami Lamačanmi, keďže Lamač je sú-
časťou Bratislavy. Logicky sa teda natíska otáz-
ka, čo a v akej kvalite my Lamačania od mesta 
dostávame. Najväčšie problémy s  fungovaním 
magistrátu máme práve v  oblasti starostlivosti 
o ich mestské cesty, chodníky a najmä riešenia 
kritických problémov v  oblasti dopravy. Iste si 
všetci spomínate na to, ako sa v zhone doslova 
pár hodín pred Vianocami a  návštevou primá-
tora hlavného mesta robila časť chodníka na 
Vrančovičovej ulici pred kostolom. Bol to vý-
sledok nášho poslaneckého tlačenia na pána 
primátora, aby sa konečne urobilo to, čo sa 

sľubuje ľuďom od roku 2005. Bohužiaľ, mesto 
nedokončilo ani celú hornú pravú stranu Vran-
čovičovej ulice. Som rád, že sme na miestnom 
zastupiteľstve 13. marca tohto roku na môj ná-
vrh schválili uznesenie, kde žiadame aby mesto 
vyčlenilo peniaze z  dotácie vlády 2,4 mil. eur 
aj na svoje cesty a chodníky v Lamači, ktoré sú 
v  správe magistrátu, prioritne na Vrančovičo-
vu ul., ul. Podháj, Cestu na Klanec a Lamačskú 
cestu. Som veľmi zvedavý koľko, čo a kde sa za 
tieto peniaze reálne opraví. O probléme opravy 
dynamického riadenia svetelnej križovatky pri 
Cromwelli som Vás informoval, kde po mojom 
enormnom dvojmesačnom tlaku došlo k  ná-
prave, pričom oprava stala zhruba smiešnych 
1000 eur. Dva mesiace neschopnosti magistrátu 
urobiť nápravu nás stálo dva mesiace zbytoč-
ných väčších zápch na tejto križovatke. Ostatné 
naše snaženia a  iniciatívy taktiež krachujú na 
„promptnosti“ magistrátu. Namiesto zbytoč-
ných návrhov celomestskej parkovacej politiky, 
ktorá nakoniec po niekoľkých pokusoch defi-

nitívne neprešla, mohol magistrát radšej riešiť 
kritickú situáciu s parkovaním na jeho mestskej 
Borinskej ulici. Od apríla 2012 žiadame magis-
trát, aby riešil parkovanie pri kúpalisku, kde sú 
voľné mestské parcely a  v  neposlednom rade 
chceme, aby magistrát riešil divoké a nebezpeč-
né parkovanie „inostrancov“ pri Pantlovi. Keďže 
magistrát má problém čokoľvek riešiť, tak už ho 
len žiadame ako správcu a  vlastníka o  súhlas, 
aby sme na naše náklady dali uvedené veci, 
ktoré trápia nás Lamačanov do poriadku. To už 
nehovorím o lehotách, ktoré magistrát dodržia-
va ako sa mu zachce, spomeniem len bytostne 
dôležitý kruhový objazd pri Baumaxe, kde sa na 
vyjadrenie magistrátu po našich viacnásobných 
urgenciách čakalo „len“ zhruba 8 mesiacov! Pre-
to sa logicky po takýchto skúsenostiach, keď by 
sme aj chceli pohnúť veci dopredu, ale magis-
trát mlčí, stále viac a naliehavejšie natíska otázka 
milí Lamačania, na čo nám je magistrát?

Radoslav Olekšák, 
poslanec MZ,

Anketa
Povedali po prvom evanjelickom stretnutí ...

Vlasta Šajbanová 
„Bolo to veľmi pekné. Som 
veľmi šťastná, že sa tu 
takto môžeme stretávať.“

Ján Valenta
„Som veľmi spokojný 
a priznám sa, ani som ne-
veril, že na stretnutí bude 
toľko ľudí.“

Vladimír Ďuriš
„Bolo to veľmi na úrov-
ni a  myslím si, že aj toto 
miesto v  SCL bolo veľmi 
dobre zvolené.“

Anna Zacharová 
a Mária Minarovich
“Je to pre nás, lamač-
ských evanjelikov, 
veľká výhoda, že 
nemusíme cestovať 
do mesta. Veríme, že 
každé stretnutie prinesie takúto peknú kázeň 
v príjemnom prostredí, ako tomu bolo dnes.“

V nedeľu 9. marca, počas prvej pôstnej nedele, 
sa v priestoroch Spoločenského centra Lamač 
na Malokarpatskom námestí uskutočnila prvá 
evanjelická služba Božia. Farár Boris Mišina, 
ktorý stretnutie viedol, vo svojich úvodných 
slovách poďakoval poslancovi Pavlovi Čecho-
vi, iniciátorovi myšlienky evanjelických služieb 
Božích v  Lamači, starostovi Petrovi Šramkovi, 
poslancom Lamača i  zamestnancom Miestne-
ho úradu, ktorí vytvorili podmienky pre pravi-
delné evanjelické stretnutia. Mišina vo svojej 
kázni, venovanej úcte a službe, ktorú môže voči 
druhému prejaviť každý z  nás, poprosil Pána 
o ochrannú ruku a blaho pre Lamač. Zo stretnu-

tia odchádzali spokojní nielen Lamačania, ale 
aj tí, ktorí na službu Božiu prišli vďaka návšteve 
svojich blízkych, ktorí bývajú v Lamači. Milena 
Jaňáková z Uhrovca prišla za dcérou Barborou, 
ktorá v Bratislave študuje. Jana Martunusíková 
zo Žiliny navštívila v Lamači svoju sestru. “ Ur-
čite vždy, keď do Lamača prídeme, prídeme aj 
sem, „ povedali obe dámy. Farár Boris Mišina 
spolu s poslancami MZ verí, že evanjelické služ-

by Božie v Lamači zapustili 9. marca silnú tradí-
ciu. Stretnutia v SCL sa budú konať vždy v ne-
deľu o  10.00 h, viesť ich budú striedavo Boris 
Mišina a Martin Šefranko. 

Prvá evanjelická služba Božia prilákala aj veriacich zo Žiliny a Uhrovca                                      
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OZNÁMENIE

Oznamujeme Vám, že Miestne zastupi-
teľstvo Bratislava – Lamač schválilo Vše-
obecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Lamač č. 1/2014 zo dňa 13. 03. 
2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 2/2012 o poskytova-
ní sociálnych služieb.
Mestská časť na jeden stravný lístok pri-
spieva od 1. apríla 2014 podľa výšky dô-
chodku sumou:

Výška 
dôchodku (€) Príspevok MČ (€)

 do 318,70 0,90
nad 318,70 do 
422,00 0,80

nad 422,00 do 
525,30 0,70

nad 525,30 do 
577,00 0,40

nad 577,00 0

Zároveň prosíme stravníkov, u  ktorých 
nastala zmena vo výške príspevku, aby 
sa dostavili na Miestny úrad Bratislava – 
Lamač, oddelenie školstva, kultúry a soci-
álnych vecí, kde im budú vyhotovené nové 
rozhodnutia.

Ženy oslavovali                                                                             

Už niekoľko rokov v Lamači oslavujeme Medzi-
národný deň žien. Je to sviatok a tiež spomienka 
na ženy, ktoré bojovali za svoje práva a rovno-
právnosť. Oslavu MDŽ obnovila v roku 2008 Kul-
túrna komisia MZ. V tomto roku sme ho oslávili 
v  kine, ktoré sa zaplnilo do posledného mies-
tečka. Prišli ženy všetkých vekových kategórií 
i zopár mužov. Na úvod všetkých pozdravil sta-
rosta Peter Šramko a predsedníčka Kultúrnej ko-
misie Marta Janyšková. Z poslancom MZ prišla 
Anna Marková i Radoslav Olekšák. Po prvýkrát 

nebol pre ženy pripravený koncert, ale divadlo. 
Konkrétne hra známeho slovenského spisova-
teľa Jozefa Gregora Tajovského „Ženský zákon“, 
upravená do záhoráckeho nárečia. Divadla Na 
hambálku k nám prišlo až...“hen z Malacek a za-
hrálo pjeknú komédyju“! Počas prestávky sa 
konalo občerstvenie, ktoré pokračovalo aj po 
samotnom skončení predstavenia. Všetky ženy 
boli obdarované malým darčekom. Dobrá ná-
lada, úsmev na líci, družná debata a spomienky 
na časy odznievali v hlúčikoch baviacich sa žien. 
Ženy vždy boli, sú a aj budú veľkou súčasťou ži-
vota a celej spoločnosti a treba si ich uctiť. Ďaku-
jem všetkým, ktorí prišli a aj tým, ktorí v závere 
vyjadrili Kultúrnej komisii obrovskú spokojnosť 
a chválu tohtoročných osláv MDŽ v Lamači.

Marta Janyšková

V kine opäť koncertovali žiaci ZUŠ                         

Dňa 18. marca 2014 sa v  kine Lamač usku-
točnil už druhý koncert žiakov ZUŠ Jozefa 
Kresánka, elokované pracovisko v  Lamači na 
Zlatohorskej ulici 18. Klasické skladby ako aj 
filmové a svetoznáme hity zahrali žiaci nižších, 
ale aj vyšších ročníkov na rôznych hudobných 
nástrojoch – na klavíri, husliach, violončele 
i flaute. Našich lamačských žiakov na koncert 
pripravili pani učiteľky Marta Saturyová, Lívia 
Habanová, Lýdia Stanová, Vlasta Rončkevičo-
vá, Júlia Knoppová, Zuzana Brčáková a Ľudovít 
Satury. Sme vďační miestnemu úradu a  pani 
vicestarostke Júlii Ondrišovej za kúpu klavíra 
do kina Lamač, čím sa umožnilo žiakom ZUŠ 
v  Lamači pri rôznych príležitostiach častejšie 
sa prezentovať svojimi výkonmi.

Lívia Habanová

Vydarená fašiangová zábava                                       

Poslednú sobotu pred pôstom 1.3.2014 sa 
konala fašiangová zábava v  Trojke. Výborná 
hudba v podaní skupiny E-muzik , skvelé jedlo 

a  bohatá tombola čakali na zábavychtivých 
Lamačanov a ich hostí. Hneď v úvode bol kaž-
dý návštevník ako to už býva zvykom privíta-
ný, ženy obdržali aj malý darček symbolizujúci 
fašiang z rúk predsedkyne kultúrnej komisie , 
ktorá za slávnostného hudobného sprievodu 
aj zábavu otvorila . Celý večer sa niesol v po-
hode a  vo víre tanca. Polnoc patrila tombole 
, ktorá bola aj tentoraz bohatá na ceny. Jeden 

z hostí Mgr. Rasťo Tešovič- poslanec z Devín-
skej Novej Vsi , ktorý sedel s našimi prítomný-
mi poslancami A. Markovou a  R. Olekšákom, 
keď odchádzal povedal.“Už dávno sme sa tak 
dobre nezabavili . Všetci ste boli ako jedna veľ-
ká rodina a my sme boli jej súčasťou . Cítili sme 
sa ako doma, ako keby sme boli Lamačania ! „ 

Ďakujem všetkým sponzorom za zaujímavé 
a pekné ceny do tomboly. Teším sa na ďalšiu 
zábavu.

Marta Janyšková 
 
Ďakujeme sponzorom Fašiangovej zábavy:
bauMaxSR, spol. s.r.o., CARPINUS /František 
Ovádek/, Mäso-údeniny Milan Moravčík, 
Zelevoc Čviro – Ľubomír MIšovič, Ako čis-
to – Alena Kotrabová, Lekáreň ANGE, Filip 
Guldan, Marta Janyšková, Anna Marková, 
Radoslav Olekšák, FUXO- Martin Šimonič, 
Drahomíra Marchalínová, Miriam Liptáko-
vá-Kováčová, Peter Šramko, Rasťo Tešovič

Mestská časť Bratislava – Lamač, vypisuje 
verejnú obchodnú súťaž na prenájom bu-
dovy bývalej kotolne K 24 na Studenohor-
skej ulici č. 1, súp. č. 2108 o výmere 360 m2 
(LV č. 728) postavenej na pozemku p. č. 437 
o výmere 379 m2 k. ú. Lamač. 
Presné informácie a podmienky obchodnej 
verejnej súťaže sú zverejnené na webovej 
stránke www.lamac.sk v sekcii Profil verejné-
ho obstarávateľa – Verejné obchodné súťaže. 
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Máte podnet, príspevok 
či tip do Lamačana?

Napíšte nám!
lamacan@lamac.sk

Ocenili učiteľov                                                                  

V T-clube na Borinskej ulici sa 27. marca svoj 
sviatok oslávili učitelia ZŠ na Malokarpatskom 
námestí. Pri príležitosti ž ocenené bývalé uči-
teľky tejto školy, Elena Osvaldová a Ľubica Či-
mová. Z  rúk starostu Lamača Petra Šramka si 
prevzali diplom a medailu J.A. Komenského.

Deviataci absolvovali testovanie 9                           
Testovanie 9 sa uskutočnilo 12.marca a zúčast-
nilo sa ho aj 32 žiakov našej lamačskej školy. 
O náročnosti testu zo slovenského jazyka a  li-
teratúry sa žiaci vyjadrovali rôzne. Pre niekto-
rých bol ľahký, pre iných ťažký. Úlohy na čítanie 
s porozumením sa niektorým zdali “zákerné“. Po 
druhom teste z matematiky boli rovnaké názo-
ry ako na slovenský jazyk, rôznili sa aj názory, 
ktorý z  testov bol ľahší. Veríme, že deviataci 
urobili maximum čo bolo v ich silách. Ich prvá 
veľká skúška do života. Testovanie prebehlo 
podľa pravidiel, obálky sa otvárali aj za asisten-
cie RTVS – STV, zástupcu Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, zástupcu Rady ško-
ly a kolegov učiteľov zo ZŠ Nejedlého.
Mária Imrichová, zástupkyňa riaditeľky ZŠ

Eko súťaž
Ďakujeme všetkým žiakom, občanom, rodi-
čom a  priaznivcom Základnej školy v  Lama-
či, ktorí nám pomohli v súťaži LIDL nazbierať 
21.441 kusov plastových fliaš. 

Lamačan blahoželá

Víťazi školského kola v  prednese poézie a  pró-
zy Hviezdoslavov Kubín, ktorí budú lamačskú 
základnú školu reprezentovať v okresnom kole: 
Lenka Biskupičová (5.A), Ninka Benkovičová 
(5.B), David Jakubík (8.B), Anka Lehotská (8.B)

Miroslav Demko prednášal o  Lizstovi             

Na pozvanie Kultúrnej komisie MZ prišiel do La-
mača muzikológ a historik Miroslav Demko, kto-
rý svoju vedeckú prácu zasvätil najmä osobnosti 
Franza Lizsta a názoru, že Lizst má slovenský 
pôvod. A práve o tejto téme, ale aj o životných 
peripetiách a diele hudobného génia prednášal 
Miroslav Demko na stretnutí s Lamačanmi.
Rozhovor s  Miroslavom Demkom prinesieme 
v májovom čísle Lamačana.

Vynikajúcich pedagógov ocenil aj primátor

Pri príležitosti Dňa učiteľov prijal primátor Bra-
tislavy  Milan Ftáčnik v  Primaciálnom paláci 
vynikajúcich bratislavských učiteľov a  vycho-
vávateľov zo základných, stredných a umelec-
kých škôl. Medzi ocenenými mal zastúpenie 
a  Lamač. Z  rúk primátora Bratislavy prevzala 
diplom Janka Poláková, dlhoročná vychová-
vateľka na ZŠ na Malokarpatskom námestí. 
Dovoľte mi, aby som Vám pani Janka Poláko-
vá ,za všetkých tých, ktorí prešli Vašimi rukami 
poďakovala.

Marta Janyšková

Rodičia mali záujem o zápis v obecnej 
i cirkevnej škôlke                                                                    

V období medzi 15. februárom a 15. marcom 
sa sukutočnil zápis detí do materských škôl. 
DO tzv. Obecnej škôlky na Malokarpatskom 
námestí a Heyrovského ulici zapísali rodičia 
108 detí, z toho bolo 17 detí z iných mestských 
častí.  MŠ dokáže kapacitne pokryť záujem la-
mačských rodičov. Počas školského roka bude 
priebežne prijímaných 23 detí ročníka 2012 po 
dovŕšení 3 rokov.
 Do cirkevnej škôlky sv. Filipa Neriho prihlásili 

rodičia 59 detí, z toho 40 detí je z Lamača, 19 
má trvalé bydlisko inde.
Lamačania môžu svoje deti zapísať aj do súkrom-
ného predškolského zariadenia Rybička, ktoré 
poskytuje zľavnené školné pre deti z Lamača.

Koníky v materskej škôlke na Heyrovského,
 

Bol pekný slnečný deň pondelok 17.marca. 
Pri materskej škole na Heyrovského ulici sa 
zastavovali ľudia a s obdivom sledovali radosť 
a  usmiate tváre detí rovne a  pyšne sediacich 
na poníkoch pod dozorom vodcu poníka. Táto 
detská aktivita nazývaná hipoterapia je špeciál-
na forma fyzioterapie . Podporuje rozvoj koor-
dinácie detskej pohyblivosti, odvahy a pestuje 
vzťah k zvieratám. Nedalo mi , aby som si urobi-
la z tejto radostnej činnosti fotografiu a s Vami 
sa o ňu nepodelila. Želám všetkým okoloidúcim 
príjemný zážitok,  aký som mala aj ja a šťastný 
pohľad na veselé a spokojné naše deti.

Marta Janyšková  

Komisia pre veci sociálne, zdravotné a bytové 
zorganizovala stretnutie lamačských jubilan-
tov. V  spoločenskom centre Lamač sa stretli 
seniori, ktorí v mesiacoch január až marec do-
siahli 75, 80, 85 rokov alebo vyšší vek. Najstar-
šími jubilantmi boli na stretnutí páni Rudolf 
Baník a  Drahotín Bystrický, ktorí sa dožili 94, 
resp. 93 rokov. Jubilantom sa prihovorili sta-
rosta Lamača Peter Šramko a  poslanci Miest-
neho zastupiteľstva – Anna Marková, Marta 
Janyšková a  Radoslav Olekšák . Seniorom za-

blahoželali k úctyhodnému veku, ktorý v tejto 
hektickej dobe možno len závidieť a  popriali 
im nielen veľa zdravia, šťastia a  radosti zo ži-
vota. Anna Marková pripojila aj želanie, aby 
seniori mali stále pri sebe svojich blízkych. Po 
slávnostnom prípitku sa stretnutie premenilo 
na neformálnu milú debatu, v ktorej sa hovo-
rilo o jari, medveďom cesnaku i spomienkach 
na to, ako sa kedysi v Lamači oslavovala Veľká 
noc. Jubilantov čakalo občerstvenie, malá po-
zornosť a kvetinová spomienka na stretnutie.

Len to najkrajšie čo život môže dať,  chceme vám k vášmu sviatku zaželať....                                 
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Mág dreva                                                                        

Minulý mesiac sa konala v  Dome Quo Vadis 
na Hurbanovom námestí výstava lamačské-
ho insitného rezbára Doc.Ing. Pavla Krkošku 
Ph.D. pod názvom „Iný pohľad na drevo - 
reliéfy“, Už na otvorení výstavy bolo badať, 
že bude mať veľký úspech a ohlas. Mnohí prí-
tomní Lamačania boli právom pyšní na svojho 
umelca, lebo hoci je pôvodom z Kysúc, pove-
dal:“Mojou druhou láskou sa stal Lamač, kde 
som sa usídlil a  dodnes žijem a  tvorím...“ Vo 
svojich dielach zachytáva práce v  záhradách, 
vinohradoch, portréty blízkych priateľov, ex-
teriér prírody, radosti života ... Vo viacerých 
prácach v pozadí dominoval kostolík sv. Rozá-

lie. Drevo, ktoré bolo od nepamäti najstarším 
materiálom, ktoré človek používal, sa stalo pre 
umelca jediným predmetom, ktorý s  láskou 
využíva a vdychuje doň cit a krásu svojho maj-
strovstva. Veľmi dobre to na vernisáži vyjadrila 
Mgr. Mária Kovalčíková - kurátorka výstavy: 
“Možno iba konštatovať, že drevo sa pre Pav-
la Krkošku stáva niečím podobným ako husle 
pre huslistu, ako plátno pre maliara, ako láska 
pre človeka!“ Jej slová boli umocnené zvukom 
a  krásnou melódiou jedinečných hudobných 
nástrojov  fujary a gájd. Za všetkých Lamača-
nov majstre ďakujem!

Marta Janyšková

Divadielko s Jankom Hraškom                                                       

Marcové divadielko prinieslo klasickú roz-
právku o  Jankovi Hraškovi v  podaní bábko-

hercov z  divadla Pod hríbikom. Lamačská 
kinosála bola pri predstavení zaplnená do 
posledného miesta. Ešte pred predstavením 
boli odmenené deti, ktoré nakreslili svoj zá-
žitok z  februárového divadielka. Na záver 
samozrejme nechýbalo populárne Šťastíčko 
a tombolové ceny.

V Domove seniorov na Barine humorne 
a veselo so speváčkou a herečkou 
Zuzanou Mauréry                                                                   

V lamačskom Domove seniorov vo štvrtok 13. 
marca bolo veru smiechu a veselej nálady.
Medzi obyvateľov zavítala charizmatická 
a milá pani Zuzana Mauréry. O zvedavé otázky 
obyvateliek Domova nebola núdza, umelkyňa 
na ne nemala problém odpovedať. Práve táto 
„psycholožka z Paneláka“ , ktorá sa prezento-
vala 90 minút, ako výborná rozprávačka hu-
morných situácií, ale aj životných právd sa roz-
lúčila len na čas určitý. Na Vianoce so svojím 
koncertným programom opäť príde. A my sa 
na ňu už teraz tešíme.

Jana Chudíková

Obláčikovský karneval                                                    

Princezné, víly, baletky, lienky, červená čia-
počka, ale i  žirafa, námorník, čertík, či fut-
balista šantili vo štvrtok 27. februára v  Ro-
dinnom centre Obláčik. Víla Erika Fajtová 
pripravila pre všetkých 5 krabíc prekvapení 
a  sprevádzala ich veselým dvojhodinovým 
pesničkovým pásmom. Každé dieťatko si 
v  ňom určite našlo svoju obľúbenú pesnič-
ku. Deti sa zahrali na hada, vláčik, zvieratká 
i muzikantov. Najväčší úspech zožali, keď ro-
bili masky svojim rodičom. V mene všetkých 
rodičov chcem Erike poďakovať a zároveň aj 
všetkým, ktorí prispeli k  veselej atmosfére 
karnevalu.

Katarína Szárazová

Kde sa podeli mačky z Lamača ?                             

Stratil sa nám kocúrik Čičo, s obojkom, s číslom te-
lefónu a  čipovaním. Obyčajný, ryšavý, tigrovaný, 
s  bielym „ podbradníčkom“. Chodíme po Hey-
rovského, / kde ho naposledy videli /, po Stude-
nohorskej, Bakošovej, Na barine už 3 mesiace 
a nevidíme žiadnu mačku !! Zopár ich behá akurát 
na Plánkach a na Klanci. Náš patril do Cigánskeho 
jarku. Tam načúval ďatlom, naháňal sa s čmeliak-
mi, sledoval veveričky či sýkorky vysoko v kŕmit-
ku, alebo rybičky v  jazierku a  behal po susedia-
cich záhradách. Lietajúcimi dvierkami sa dostal 
do domu, keď chcel za nami, aby si oddýchol, či 
predvádzal sa s plyšovou myškou, alebo vyjadro-
val svojím pradením spokojnosť a pohodu...
Bol veľmi prítulný, s hebkou kožušinkou a mož-
no toto sa mu stalo osudným. Zrejme si ho nie-
kto privlastnil a drží si ho pre vlastné potešenie 
v byte „v zlatej klietke“. Ak by bol perzský, neva-
dilo by mi to, ale on bol dedinský...A bol náš.
 Čo mi však pripadá veľmi čudné je fakt, že prá-
ve v centre Lamača nie je vidno ani jednu mač-
ku. A preto si kladiem otázku a kladiem otázku 
všetkým a  hlavne kompetentným. Nemáme 
v  Lamači náhodou nejakých premnožených 
predátorov, ktorí pomaly, ale iste vytláčajú ten-
to živočíšny druh? Alebo ho priamo likvidujú? 
Zjavne tu ide o narušenie rovnováhy v prírode. 
Tak, ako iné druhy, aj tento má dôležité miesto 
v ekologickom reťazci. Môže dôjsť napr. k prem-
noženiu hlodavcov...
 Ďalšia vec, ktorá je k  zamysleniu, je všeobecný 
nepomer v domestikovaní psov a mačiek. A ne-
pomer bojových plemien psov k  tým ostatným. 
Na tento nepomer možno doplatil aj náš kocú-
rik svojím životom. Myslím si, že na Slovensku 
je mačka všeobecne považovaná za zdivočené 
zviera, ktorému ľudia neveľmi fandia, ba neraz 
mu ubližujú, či ho zabíjajú. Už opak možno vidieť 
napr. v Kanade / kde som žila /.Tam mačky milujú. 
Takmer nie je domácnosť, kde by nemali mačku. 
Tak ako je rozdiel v chovaní osvojeného, vychova-
ného psa a psa držaného na reťazi, taký rozdiel je 
poznať aj v prípade mačiek. Či budete veriť, ale-
bo nie, ten náš Čičko vedel poslúchať na povely 
a chodil s nami na prechádzky ako psíci, ktorých 
sme vlastnili predtým. Ak ešte žije, ak ste ho videli 
a čítate, dajte nám prosím šancu znovu byť s ním. 
Ponúkam odmenu 200 eur za jeho nájdenie.

Čitateľka V.G. 
(autorka si neželala zverejniť svoje meno

Knižnica v prírode 
– na Malokarpatskom námestí                             

 Pri príležitosti marca – mesiaca knihy bola na 
Malokarpatskom námestí v  Lamači osadená 
prvá verejná knižnica v  prírode. Nájdete v  nej 
zaujímavé knihy – romány, novely, detektívky, 
detské knihy aj leporelá. Záujemcovia si knihy 
môžu požičať, prečítať a vrátiť, kedykoľvek a za-
darmo. A nielen to, ak máte doma knižky, kto-
ré už nechcete, ale niekoho ešte môžu potešiť 
a zaujať, môžete ich do tejto verejnej knižnice 
priniesť. Takéto knižnice v prírode sú už vo Vaj-
noroch, v Ružinove, ale ja v centre mesta. Preto 
dúfame, že ak sa tento nápad osvedčí, bude po 
Lamači umiestnených viac takýchto verejných 
knižníc. Veríme aj v to, že ľudia si vážia to, čo pre 
nich robia druhí a nezničia ju vandali.
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Jubilanti v apríli                                                    
 Pospíšková Mária 94
 Zajačková Jozefína 93
 Sopirová Miloslava 92
 Bořuta Adolf 91
 Doranský Ján 90
 Stejskalová Juliana 90
 Venzarová Anna 90
 Dziubanová Anna 89
 Švančarová Zita 89
 Zajac Vincent 88
 Balagová Melánia 87
 Kosnáčová Mária 87
 Sirotková Anna 87
 Zábojníková Magdaléna 87
 Belákova Mária 86
 Čulíková Mária 86
 Hrubá Matilda 86
 Krištín Vincent 86
 Daranský Rudolf 85
 Kapráliková Anastázia 80
 Šmigura Alexander 80
 Hačko Ladislav 75
 Lábaj Juraj 75
 Letková Tatiana 75
 Mekes Milan 75
 Moravický Peter 75
 Mozolová Božena 75
 Pečner Jaroslav 75
 Rákoczyová Elena 75
 Roško Kamil 75
 Šebest František 75

V mesiaci marec a  sa v Lamači narodili                     

Mladší žiaci FK Lamač na turnajoch na 
Orave a v Dúbravke                                                                  

Vo februári sa  mladší žiaci FK Lamač zúčastnili 
turnaja organizovaného FK Rabča na Orave, kde 
skončili na 3.mieste v kategórii starších žiakov. 
Patrik Majcher bol vyhlásený ako najlepší hráč 
turnaja a  naše „mužstvo“ bolo vyhlásené ako 
najsympatickejšie družstvo turnaja. 
 V sobotu 8. marca sa tím mladších žiakov zú-
častnil na 3. ročníku turnaja Dúbravskej tele-
vízie, kde naši  hrali s  výbermi starších žiakov. 
Napriek tomu skončili na výbornom 6. mieste. 
Turnaja sa zúčastnili družstvá FC Berg, FK Lan-
žhot, BCT Bratislava, FK Rača, F K  Dúbravka-
-dievčatá, ŠKP Dúbravka a FK Dúbravka. Zvíťa-
zilo družstvo ŠKP Dúbravka. Miestom konania 
bola ŠH na Junáckej ulici. Prišiel nás pozdraviť 

aj starosta Peter Šramko.. Vďaka patrí rodičom 
a známym, ktorí nás povzbudzovali. Palce nám 
držali a celý čas fandili naši poslanci Marta Ja-
nyšková a Radoslava Olekšák. Spolu s nimi po-
vzbudzoval aj starosta Dúbravky Ján Sandtner, 
pod záštitou ktorého sa turnaj konal. Aj keď 
sme neboli najlepší, za každé povzbudenie 
a fandenie ďakujeme.
Na oboch turnajoch viedli výber mladších žia-
kov tréneri Richard Šafárik a Ľuboš Jánoš. V dre-
soch FK Lamač hrali títo chlapci: Martin Kraj-
čovič, Dominik Vrba, Richard Šafárik jr., Michal 
Šafárik, Patrik Dergnovich, Jakub Andris, Andrej 
Kudláč, Filip Guštafík. Erik Matúšek, Jozef Szabo, 
Marek Fabšo, Juraj Klubník, Timotej Ďuríček, 
Patrik Majcher.
 

Šafárik Richard

Karatisti opäť priniesli trofeje                                 

V sobotu 8.marca sa karatisti z klubu ŠK Goiu kai 
karate zúčastnili 3. kola Pohára Federácie SFK 
v karate a kobudo, na ktorom sa zúčastnilo viac 
ako 350 účastníkov v kategóriách od detí až po 
dospelých. Za náš klub sa zúčastnilo 9 preteká-
rov, ktorí získali nasledujúce umiestnenia:
1. miesto
Lukáš Tobolák - kata žiaci 10-12 rokov , kobudo 
žiaci 10-12 rokov, kata žiaci Open do 13 rokov
Laura Anettová - kata ženy Open od 14 rokov
Alexandra Handiaková – kata žiačky 13-15 rokov 
do 4. Kyu
Tamara Vidová – kata žiačky 10 -12 rokov do 5. Kyu 
kata družstvá chlapci 13-15 rokov:  Matyas Ne-
mec, Hugo Hulín, Lukáš Tobolák
2. miesto
kata družstvá žiačky 13-15 rokov:  Szomolányio-
vá  Nina, Anetová Laura, Handiaková Alexandra
Matyas Nemec - kumite chlapci 13-15 rokov, 
+165 cm
Laura Anettová - kata žiačky 13-15 rokov od 3. Kyu
3. miesto
Tamara Szomolányiová - kata dorastenky 16 – 
17 rokov
Tamara Vidová – kata žiačky Open do 13 rokov
4. miesto
Alexandra Koller - kata žiačky 6 -9 rokov
Alexandra Handiaková – kata žiačky 13 – 15 ro-
kov od 3. Kyu

Chceli by sme vyzdvihnúť hlavne veľmi zodpo-
vedný prístup našej mládeže  k príprave na súťaž. 
Sme radi, že nováčikovia ako napr. Alexandra 
Koller, ktorá začala len v  tomto roku chodiť na 
súťaže, sa každou svojou účasťou posúva bližšie 
k medailovým pozíciám. Tak isto nám urobil ra-
dosť Hugo Hulín, ktorý v kategórii 11-12-ročných 
chlapcov získal v konkurencii 32 chlapcov veľmi 
pekné 7. miesto. Lukáš Tobolák nedal svojim kon-
kurentom veľkú šancu a získal ako najúspešnejší 
pretekár klubu v Pezinku 4 prvé miesta.  Treba vy-
zdvihnúť výkon Laury Anettovej, ktorej sa minu-
lú sezónu veľmi nedarilo a v tejto sezóne začala 
zbierať cenné medailové umiestnenia a v Pezin-
ku zvíťazila v najťažšej kategórii +14 rokov open 
ženy, v ktorej sa predviedli aj dlhodobé reprezen-
tantky   v kata a medailistky majstrovstiev sveta 
v kategóriách junioriek.

 Ľubomíra Klementisová

4. turnaj hokejových prípraviek vyhral HC 
Ružinov                                                                                     

V  sobotu 8. marca sa v  Ice Arene Lamač usku-
točnil už v  poradí štvrtý turnaj hokejových prí-
praviek, tentoraz pod názvom Prvá stavebná 
sporiteľňa ICE CUP. Na turnaji si proti sebe zahrali 
chlapci zo štyroch tímov – HK Ružinov Bratislava, 
HC Slovan Bratislava, HC Kometa Brno a HKL Bra-
tislava. Z víťazstva sa napokon tešil tím Ružinova, 
pred doteraz dvojnásobným víťazom turnaja HC 
Kometa Brno. Na treťom mieste skončili chlapci 
zo Slovana a na 4. mieste HKL Bratislava. Na tur-
naji vyhlásili v  každom tíme aj najužitočnejších 
hráčov. Z Ružinova to bol Richard Brana, V tíme 
HKL Bratislava Filip Fedák, Za Slovan Christian Ba-
dalov a v tíme Kometa Brno Adam Roznoš.

Priestor pre občanov na MZ
Obyvatelia Lamača môžu svoje 
občianske podnety predkladať 
na zasadnutiach Miestneho za-
stupiteľstva vždy v  čase medzi 
09.30 - 10.00 h. 
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Zasadnutie komisií MZ BA-Lamač v apríli                                                                                                                                             
Sociálna – 8.4 o  17.00 h. Školská 15.4. 
o 17.00 h, Kultúrna 9.4.o 17.00 h

Miestna knižnica Lamač pozýva                                  

Pondelok, Streda 13,00 – 19,00
Štvrtok 10,00 – 15,00
Telefónne číslo: + 421 2 64 78 97 37

•	 Ján Polák vodoinštalácie a  údržba, výmeny 
a opravy WC, batérie, sifóny, zapojenie umý-
vačiek   a  pračiek, vŕtanie dier do panelov 
0905/ 627 321

•	 Doučím angličtinu, slovenčinu deti aj dospe-
lých, aj cez víkend 0905/ 222 966 

•	 Voda, kúrenie, plyn, maľovky, podlahy, mon-
táž a opravy aj cez víkend.

0905/ 429 097, 0911/ 429 097

•	 Vážení Lamačania, 
Doprajte si čerstvú a kvalitnú zeleninu u Maďa-

ra na Malokarpatskom námestí od 20. marca 
v piatky – od 7.00 – 18.00 h
Soboty od 7.00 – 12. 00 h
Teším sa na Vašu návštevu.

 
•	 Doučujem anglický jazyk žiakov a  pripravu-

jem na skúšky aj maturantov, učím aj začia-
točníkov 0905/ 374 763

•	 Hypoúver už od 1,69% p.a. – www.mojuver.
sk  - 0918/ 627 358

Inzercia                                                                                                                                                                                                                         

Kultúrna komisia MZ pozýva                                        

07.04.14 o 08,30
Zájazd seniorov – Veľký Meder - na zájazd 
sa môžu prihlásiť seniori s trvalým pobytom 
v Lamači od 31.3.2014 od 10,00 h na MÚ 
8.4.2014 o 17,00 h
Výstava kresleného humoru – Oľga Pazerini – 
POZNANIE – kino Lamač
13.04.14 o 11,00
Divadielko pre deti – Postrach Samko - kino 
Lamač
30.04.14 
Stavanie mája - Malokarpatské nám.
01.05.14 o 16,30 
Prvomájový guláš - Malokarpatské nám. 
(v prípade nepriaznivého počasia kino Lamač)

Program RC Obláčik na apríl 2014                   
Pondelok
08:00 - 11:30
10:00 - 11:45
18:30 - 20:00

Hráme sa na škôlku
Herňa pre členky MC Obláčik
Brušné tance pre mamičky 

Utorok
dohodou
09:30 - 11:00
19:00 - 20:30

Folklórik (od 11.3.2014)
Bábätkovo s Miškou
Tanec pre radosť (pre členky 
RC) 

Streda
09:00 - 09:45
10:00 - 11:30

16:30 - 17:15

18:15 - 19:45

Funny English s Katkou
Veselá herňa s Katkou 
a Peťou
Prvé hudobné krôčky 
s Erikou F. 
Angličtina pre dospelých

Štvrtok

10:00 - 11:30

18:00 - 20:00

Montessori hernička s Erikou 
F. a Andrejkou
Efektívne rodičovstvo (od 
10.4.2014)

Piatok

09:30 - 11:00
17:00 - 18:00

Hernička s Evkou a Dankou
Naše vlastnosti

V mesiaci marec otvárame nový cyklus kurzov 
– Hráme sa na škôlku, Zábavné cvičenie pre 
deti a detský tanečný kurz Folklórik. Info na: 
www.oblacik.sk

Program Jednoty dôchodcov 
Slovenska MČ Lamač na apríl 2014                 
7.4. 2014 14.00 h v  Prednáška v  klube: 
Osídlovanie Marsu
14.4.2014 14.00 h Stretnutie v klube 
15.4.2014 13.00 h 3 výstavy na Bratislav-
skom hrade, zraz na zástavke „u Pantla“
21.4.2014 Veľkonočný sviatok - stretnu-
tie sa nekoná !!
28.4.2014 15.00 h Stretnutie členov SCLK 
Téma: Čo nového vo financiách Európy
Pokračujeme v cvičení Kalanetiky: každý 
utorok o 17.00 h , v Spoločenskom centre 
Lamač

Úradné hodiny MÚ Bratislava-Lamač                      
Miestny úrad Bratislava-Lamač
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava
Tel.: 64 78 00 65
MIESTNy ÚRAD A POKLADňA
Pondelok 10:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Utorok   8:00 – 12:00 
Streda   7:30 – 12:00 12:30 – 16:30
Štvrtok   8:00 – 11:00
Piatok   8:00 – 11:00
PODATEĽňA
Pondelok   8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Utorok   8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda   7:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Štvrtok   8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Piatok   8:00 – 12:00
STAVEBNý ÚRAD
Pondelok  10.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Streda   07.30 – 12.00  12:30-16.30

10.4. - 11.4    Slovensko 2.0. 18.00 2,50 €

12.4.  Isabel 18.00 2,50 €

13.4.  Vtáčí úlet. 18.00 2,50 €

13.4.  Arcibiskup Bezák, zbohom... . 18.00 
2,50 €

26.4.  Rekvalifikácia 18.00 2,50 €

27.4.  Jasmínine slzy 18.00 2,50 €

Program kina na apríl 2014                                                                                                                                       

Príďte si zašportovať do ŠH Na barine
ŠH Na barine ponúka bezplatné hodiny 
pre obyvateľov Lamača.
Pondelok 08.00-10.00 h ( aeróbne športy, 
bedminton)
Piatok 18.00-20.00 h ( aeróbne športy, 
bedminton)
Sobota 13.00 – 15.00 h ( stolný tenis)
Podrobné informácie o možnosti využitia 
športovej haly nájdete na www.halala-
mac.sk

Miestna knižnica Lamač pozýva                                  

Pondelok, Streda 13,00 – 19,00
Štvrtok 10,00 – 15,00
Telefónne číslo: + 421 2 64 78 97 37


