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V spore o nájomné dal súd za pravdu
mestskej časti
Prvostupňový súd uznal žalobu mestskej časti
voči spoločnosti BES vo veci výšky nájomného
za prevádzkovanie infraštruktúry tepelného hospodárstva. Mestská časť požaduje od spoločnosti
doplatok na nájomnom vo výške 25.512.77 eura +
úroky z omeškania vo výške 1403 eur. Súd priznal
oprávnenosť tohto nároku. Rozhodnutie v čase
uzávierky februárového čísla však ešte nebolo právoplatné, vzhľadom na možnosť odvolania sa voči
rozsudku. Súdny spor medzi samosprávou a spoločnosťou, prevádzkujúcou tepelné hospodárstvo
v Lamači od roku 2005, sa ťahá už niekoľko rokov.
Jadrom problému je výpočet ročného nájomného
a jeho valorizácia o mieru inflácie. Kým spoločnosť
BES v súčasnosti tvrdí, že o aktuálnu infláciu sa
zvyšuje vždy iba pôvodne stanovená suma ročného nájmu, mestská časť argumentuje, že o infláciu
má byť upravená suma, ktorá bola rok predtým
navýšená o mieru inflácie. Súd dal za pravdu mestskej časti, medziiným aj preto, že do roku 2012
spoločnosť BES nenamietala proti výpočtu a platila podľa predpisu, ktorý jej mestská časť poslala.
Až od roku 2013 BES začala platiť podľa svojho výkladu, čím sa naakumulovala suma, ktorú mestská
časť požaduje zaplatiť ako dlh na nájomnom.

Lamač môže dostať nové detské ihrisko.
Zahlasujte!
V lete vyrastie na Slovensku ďalších desať detských ihrísk Žihadielok, ktoré chce postaviť spoločnosť Lidl Slovenská republika. O to, aby nové
detské ihrisko stálo aj v Lamači, môžeme všetci
spoločne zabojovať.
Hlasovanie verejnosti bude prebiehať na stránke
www.zihadielko.sk od 15.1.2018 do 28.2.2018.
Zverejnenie výsledkov bude v priebehu mesiaca
marec.
Každé ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2
do 12 rokov. Bude mať rozmer 16 x 20 m a bude
sa na ňom nachádzať osem herných prvkov. Zaujímavé je rozdelenie na dve zóny, ktoré odlíšia
hracie prvky podľa veku detí (2 – 6 rokov a 6 – 12
rokov). Na ihrisku budú dva hrady, pieskovisko,
kolotoč a hojdačky. Prostredie dotvoria veselé
farby hracích prvkov a motívy s podobizňami
Včielky Maje a jej kamarátov. Súčasťou ihriska sú
aj lavičky a stojan na bicykle.

Prvá Lamačanka tohto roku sa narodila 9. januára, presne o 16:57 h. Pri narodení mala 50cm
a 3,495 kg. Na fotke so svojimi rodičmi Zuzanou a Petrom Čevencovými.

Lamačanov je takmer 7500
Na konci roka 2017 žilo v Lamači 7357 ľudí.
V priebehu minulého roka pribudlo 357 nových obyvateľov. Narodilo sa 81 detí (viac na
strane 8), zomrelo 78 Lamačanov. Matriky

evidujú tiež 34 sobášov, ktoré uzavreli Lamačania, rovnako tak tri rozvody, ktoré sa týkali
obyvateľov mestskej časti.

Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač je 15. 2. 2018 v kine Lamač o 09.00 h.

Na jeseň pribudne na Boroch plaváreň

K návrhu územného plánu zóny Zečák prišlo vyše 120 stanovísk

Dobrá správa pre Lamačanov. V januári 2018
sa začala výstavba plavárne Golem na Boroch.
Ide o 25 metrový bazén s ôsmimi dráhami s kapacitou pre vyše 100 ľudí. Potešujúca správa,
ktorou sa splnia túžby mnohých Lamačanov
je, že ukončenie výstavby má byť do októbra
tohto roku.

Cieľom procesu obstarávania Územného plánu zóny Zečák, Bratislava - Lamač je získať výsledný dokument, ktorý bude harmonizovať
všetky aktivity a činnosti v území a na ktorom
by sa mali dohodnúť všetci užívatelia územia
v súlade s vyššími spoločenskými záujmami.
V rámci prerokovania upraveného návrhu
v termíne 20.10. – 31.12.2017 bolo doručených 125 stanovísk a 2 petície. Jedna petícia
sa týkala nesúhlasu s údajným alternatívnym
riešením tunela cez územie Zečák (bližšie sa
tomu venujeme pod týmto článkom). Druhá
petícia so 196 platnými podpismi bola za podporu 10 pripomienok obyvateľov lokality pri
Zečáku, ktoré sa týkali najmä požiadaviek zníženia podlažnosti bytových a polyfunkčných
objektov v zmiešanom území bývania a občianskej vybavenosti na maximálne 2 podlažia
s prihliadnutím na existujúce rodinné domy,
ďalej riešenia dopravy a jej negatívneho hlukového zaťaženia územia, obratiska MHD pod
areálom nemocnice a požiadavky posudzovania strategického dokumentu SEA/EIA. Nakoľko obsah petície spadá do pripomienkového
konania „Upraveného návrhu územného plá-

Čo ma trápi
Parkovanie a výstavba nových parkovacích
miest aj zo zatrávňovacích tvárnic má svoje limity. Je ťažké nájsť nové miesta, kde by sa dali
vybudovať ďalšie parkovacie miesta. Majitelia
motorových vozidiel na Heyrovského ulici by
sa mohli zamyslieť o spôsobe parkovania a využívať pozdĺžne parkovanie pre krátke motorové vozidlá, kde by sa na dĺžku 50 m mohlo
zaparkovať i 10 až 11 vozidiel. Dnes pri parkovaní dlhých vozidiel je tam zaparkovaných len
8 vozidiel. Na parkoviskách na Heyrovského
ulici pri kolmom parkovaní je jedno, ak sú tam
zaparkované dlhé limuzíny 5,5 m až 6 m. Je
na zváženie vodičov, či sa zamyslia nad týmto
spôsobom parkovania. K tomu treba len odvahu a susedskú toleranciu.
Veľkú pozornosť venuje miestny úrad aj každodennej starostlivosti o čistotu a poriadok.
Veľkým neduhom je, že zopár občanov ráno
pri vynášaní smetí z domácností nezahodí
odpad do domového kontajnera, ale v rámci úspory každého kroku bežiac na zastávku
vloží domáci odpad do malého smetného
koša. Odpadové vrece sa roztrhne a špina sa
rozsype nielen okolo malého smetného koša,
ale vietor ho rozfúka po okolitej tráve. Je treba k tomu ďalší komentár? Stačí, aby ľudia
vyštartovali do práce o 15 sekúnd skôr a odpad hodili tam, kde patrí – do kontajnera.
Potom sa môžu pracovníci našej čaty venovať
i vážnejšej starostlivosti o poriadok a zeleň
ako dennodenne zbierať rozfúkanú špinu. Je
potrebné dodať, že mestská časť zakúpila
koncom roku 2017 20 kusov nových malých smetných košov určených na odpad
z ulíc. 8 – 10 ks týchto košov bude umiestnených v rámci novo zrekonštruovaného
Malokarpatského námestia. Ostatné koše
budú podľa potreby doplnené na území MČ
Lamač, prípadne budú týmito košmi nahradené už existujúce koše, ktorých stav už
nezodpovedá účelu, na ktorý boli pôvodne
určené.
Nemalým problémom je stále nové a ďalšie
vyšľapávanie chodníkov v zeleni. Verím tomu,
že chodníky, ktoré sa vybudovali v zeleni na
skrátenie ciest už postačujú, preto si radšej
začnime pestovať trávniky na skrášlenie nášho
životného prostredia.
Záverom by som chcel vyzvať všetkých občanov, aby sme si vážili náš pekný Lamač, chránili
životné prostredie, v ktorom žijeme. Nedovoľme, aby motorové vozidlá boli dôležitejšie ako
zeleň na sídliskách!
Peter Šramko,
starosta Lamača
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nu zóny Zečák, Bratislava – Lamač“, mestská
časť v spolupráci so spracovateľom vyhodnotí
pripomienky vyplývajúce z petície. V prípade
akceptovania pripomienok, budú zapracované do ÚPNZ Zečák, v prípade pripomienok,
ktoré nemožno zohľadniť, prerokuje ich MČ
s tými, ktorí si ich uplatnili, ak sa bezprostredne týkajú ich vlastníckych práv alebo iných
práv k pozemkom alebo stavbám. Čo sa týka
posudzovania vplyvov na životné prostredie
príslušné úkony vykonáva Okresný úrad Bratislava prostredníctvom zisťovacieho konania.
Každá územnoplánovacia dokumentácia je
najmä výsledkom kompromisu medzi mnohorakými, často protichodnými názormi mnohých ľudí na to, aký má byť ďalší rozvoj ich územia. Každý vlastník môže mať iné predstavy
o vývoji územia. Príležitosť na vyjadrenie názoru dostali všetci, ale aj pri maximálnej snahe
nie je možné všetkým vyhovieť.
Vzhľadom na množstvo prijatých pripomienok predpokladáme ich vyhodnotenie v termíne 03/2018.
Lukáš Baňacký,
vicestarosta Lamača

Ako je to s údajným tunelom cez Lamač
Súčasťou občianskych podnetov k upravenému návrhu územného plánu zóny Zečák
bola hromadná pripomienka, ktorú spustila
poslankyňa Gabriela Bizoňová. Tá uverejnila
informácie, že existuje možnosť výstavby tunela cez Zečák, spájajúci Krasňany a Lamač,
pričom má vyústiť pri Rázsochách a tu sa
napojiť na most Valentína Matrku. Pani poslankyňa sa odvoláva na takúto alternatívu
i v rámci územných plánov. Iniciovala preto aj petíciu v tejto súvislosti, ktorou žiada
miestny úrad odmietnuť takéto alternatívne
trasovanie tunela.
Lamačan v tejto súvislosti zisťoval, ako to
teda s tým údajným tunelom cez Zečák je...
Pravdou je, že v roku 2012 pri spracovávaní
územného generelu dopravy BSK, ktorý je
podkladom pre územnoplánovaciu dokumentáciu, existovali dva varianty riešenia
tunela, ktorý môže odľahčiť tranzit a zlepšiť
dopravnú situáciu v hlavnom meste. Jedným z variantov bolo aj trasovanie tunela
cez Rázsochy a jeho vyústenie pri moste
Valentína Matrku a následné napojenie na
Harmincovu ulicu v Dúbravke. Mestská časť
pri žiadosti o stanovisko túto možnosť
jednoznačne odmietla. Toto stanovisko,
ako uznesenie č.29/2012/VI, prijali poslanci
na mimoriadnom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 28.2.2012.
Čo je ešte dôležitejšie, takéto alternatívne trasovanie neexistuje ani v územ-

nom pláne hlavného mesta, ani regiónu,
a tým pádom sa s ním nemôže rátať ani
v územnom pláne zóny, ktorá nemôže byť
v rozpore s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou. V platnom územnom
pláne hlavného mesta SR Bratislavy a tiež
v Územnom pláne BSK je cestný tunel s komunikáciou I. triedy síce naozaj načrtnutý,
no neprechádza a ani nevyúsťuje pri lokalite Zečák. Jeho trasovanie obchádza Lamač,
vyústenie je navrhnuté už v katastrálnom
území Záhorskej Bystrice, približne v okolí
krematória, kde sa má napojiť na cestu II/505
a I/2. Overiť si je to možné na adrese http://
www.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700000&id_dokument y=11031311
a v prípade krajského územného plánu
na http://www.bratislavskykraj.sk/clanok/
uzemny-plan-regionu-bratislavsky-samospravny-kraj-538253.aspx.
Z uvedených dôvodov, keďže sa alternatívne riešenie tunela cez územie Zečák nenachádza v územnoplánovacích dokumentáciách mesta ani regiónu, a ani v Upravenom
návrhu územného plánu zóny Zečák, Bratislava-Lamač, ktorý je v procese vyhodnotenia pripomienok uplatnených v rámci
stavebného zákona, mestská časť spolu so
spracovateľom územného plánu zóny vyhodnotila hromadnú pripomienku v tomto
zmysle ako nedôvodnú.

O dôležitých aktuálnych informáciách a dianí v Lamači sa môžete najrýchlejšie dozvedieť
na facebooku: Lamač – oficiálna stránka mestskej časti Bratislava – Lamač,
na stránke mestskej časti www.lamac.sk a v hláseniach miestneho rozhlasu.
Lamačan 2 / 2018

Na zastávke na Segnároch je opäť lavička

Sociálna pomoc občanom
Obyvatelia Lamača sa na nás často obracajú s otázkami ohľadne poskytovania sociálnej pomoci – najčastejšie sa pýtajú na to, aké sociálne služby alebo príspevky si môžu vybaviť priamo na Miestnom úrade
a v ktorých prípadoch je potrebné sa obrátiť na Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny, prípadne na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.

MČ Lamač osadila 22. januára novú lavičku na autobusovej zastávke na
Segnároch. Nová lavička je náhradou za tú, ktorú z tohto miesta odpílil
neznámy páchateľ. Spôsobil tak ťažkosti seniorom i osobám so zníženou mobilitou, ktorí pri ceste MHD využívajú práve túto zastávku. Na
problém nás upozornila pani Janatová. Hoci starostlivosť o zastávky
MHD nepatrí do kompetencie mestskej časti, pracovníci úradu novú
lavičku na zastávke osadili. Verme, že bude dlho slúžiť!

Konečne lacnejšie teplo pre Lamač
Som členkou pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberá problematikou tepla,
vytvorenou na základe uznesenia miestneho zastupiteľstva v Lamači.
V decembri sme mali stretnutie na miestnom úrade, ktorého výsledok
môže potešiť Lamačanov.
Pri stanovovaní cien za teplo a teplú vodu ÚRSO prvýkrát vychádzal pri
jednej z položiek – cena zemného plynu – z priemernej ceny na burze
v EÚ. Táto položka výrazne ovplyvňuje konečnú variabilnú zložku ceny.
Doteraz mala spoločnosť BES stanovenú cenu ÚRSO pre roky 2014-2016.
Táto cena bola jedna z najvyšších napriek tomu, že za ostatné roky cena
zemného plynu výrazne klesla. Ostatní dodávatelia tepla v Bratislave, napriek tomu, že mali stanovenú rovnakú, nižšiu, alebo dokonca vyššiu cenu
ÚRSO-m, účtovali odberateľom nižšie ceny za dodané teplo a teplú vodu.
A to práve z dôvodu zníženia zemného plynu na svetových trhoch. Teraz
sa stanovila pre roky 2017-2021. Cena určená pre spoločnosť BES, ako nám
oznámili, bude jedna z najnižších v Bratislave. V porovnaní s tým, čo sme mali
vo vyúčtovaniach za rok 2016 a roky predchádzajúce, je to až o 21 %.
A tu je presne vidieť rozdiel v hospodárnosti, resp. prístupe ku konečnému spotrebiteľovi v Lamači a v iných mestských častiach, a to
enormné navyšovanie cien tepla, na ktoré dlhodobo upozorňujem. Zníženie, ktoré sa podarilo konečne dosiahnuť, by malo znamenať,
že vo vyúčtovaniach za rok 2017 by sme nemali zaznamenať nedoplatky, a rovnako by sa mali znížiť zálohové platby v uvedených položkách.
Verím, že keby bola riadna hĺbková kontrola účtovníctva a zmluvných
dokladov, súvisiacich s plnením zmluvných podmienok medzi mestskou časťou Bratislava-Lamač a spoločnosťou BES vykonaná skôr, reálne zníženie ceny tepla a teplej vody pre Lamačanov sa mohlo dosiahnuť už dávno.
Navrhla som tiež, aby bol pripravený dodatok zmluvy s veľmi jasnými
podmienkami v prospech mestskej časti Lamač s tým, že stanovená cena
ÚRSO-m nemusí byť konečná a my môžeme vyžadovať ešte nižšiu cenu,
reálne účtovanú Lamačanom. Pracovná skupina to odsúhlasila, teraz je
na ťahu BES. Vypovedať zmluvu v prípade toho, ak táto spoločnosť nebude postupovať v prospech Lamačanov, sme navrhli viacerí poslanci.
V súčasnosti je naplánovaná interná kontrola v spoločnosti BES, ktorou
chceme získať podklady ohľadom porušovania alebo dodržiavania zmluvy. Budem vás na svojom twitteri a blogoch informovať, ako dopadne.
Gabriela Bizoňová, poslankyňa MZ

Autorské, podpísané príspevky sú vyjadrením názoru autora.
Nemožno ich automaticky stotožňovať s názorom redakcie.
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Priamo na miestnom úrade je možné vybaviť
Jednorazový finančný príspevok sociálne odkázaným občanom – je to dar mestskej časti, ktorý sa poskytuje občanom Lamača
s príjmom nepresahujúcim 2-násobok sumy životného minima (t.j.
398,96 eura pre jednu plnoletú osobu) na zabezpečenie základných
životných potrieb. Príspevok sa občanovi poskytuje raz ročne na základe písomnej žiadosti občana. Občan je povinný k žiadosti priložiť
doklady preukazujúce jeho príjem, výdavky a sociálne pomery. O výške a forme finančného príspevku rozhoduje starosta mestskej časti
s prihliadnutím na odporučenie Komisie pre veci sociálne, zdravotné
a bytové. Maximálna výška príspevku predstavuje sumu 200 eur.
Príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov – je určený starobným alebo invalidným dôchodcom s trvalým pobytom v MČ
Lamač. Výška príspevku sa pohybuje od 0,90 eura do 0,40 eura za
jeden obed v závislosti od výšky dôchodku. Ak má občan záujem
o poskytovanie príspevku na stravovanie, predloží na miestny úrad
potvrdenie o výške dôchodku a preukáže sa platným občianskym
preukazom. Príspevok je poskytovaný v troch zmluvných zariadeniach: Školská jedáleň, ZŠ Malokarpatské nám. 1 Bratislava, jedáleň
Domova seniorov Lamač, Na barine 5 Bratislava a Jedáleň SAV, Dúbravská cesta 9 Bratislava.
Posúdenie odkázanosti a vydanie rozhodnutia o odkázanosti
na sociálne služby (opatrovateľská služba, denný stacionár, zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie pre seniorov) – potrebné
tlačivá sú k dispozícii na miestnom úrade a tiež aj na webovej stránke mestskej časti www.lamac.sk
Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné vybaviť
- príspevok pri narodení dieťaťa
- rodičovský príspevok, prídavky na dieťa
- dávka a príspevky v hmotnej núdzi
- náhradné výživné
- peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
- peňažný príspevok za opatrovanie (určený rodinným príslušníkom)
- príspevok na pohreb
Potrebné tlačivá a informácie dostanete na ÚPSVaR, Vazovova 7/A,
816 16 Bratislava (http://www.upsvar.sk - sekcia Sociálne veci a rodina)
Na úrade Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je možné
vybaviť
Posúdenie odkázanosti a vydanie rozhodnutia o odkázanosti
na sociálne služby:
- Domov sociálnych služieb (určené pre odkázaných občanov, ktorí ešte nedovŕšili dôchodkový vek)
- Špecializované zariadenie (určené pre odkázaných občanov
s diagnózami ako napr. Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, psychiatrické diagnózy a demencie rôzneho stupňa, HIV)
- Rehabilitačné stredisko (v rehabilitačnom stredisku sa poskytuje
sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby, fyzickej osobe, ktorá je slabozraká a fyzickej osobe,
ktorá je nepočujúca, alebo ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť – cieľom je návrat klienta do domáceho prostredia)
- Zariadenie podporovaného bývania (Zariadenie podporovaného bývania poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na dohľad, pod
ktorým je schopná viesť samostatný život)
Potrebné tlačivá a informácie dostanete na úrade Bratislavského
samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava(http://www.
region-bsk.sk/obcan.aspx - sekcia sociálne služby).
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N. Celárová:

Verím, že si na ZOH zapískam i play off
Málokomu sa podarí byť priamym aktérom diania na olympijských hrách v úplne odlišnej pozícii. Lamačanke Nikolete Celárovej sa to však podarilo. Po
skúsenosti z Vancouvru 2010, keď bola členkou ženskej hokejovej reprezentácie SR, sa vracia pod olympijské kruhy ako jedna z desiatich hlavných rozhodkýň ženskej časti hokejového turnaja. Lamačan sa jej opýtal na očakávania pred novou výzvou, vrátili sme sa však aj k spomienkam na aktívnu hráčsku
kariéru, a tiež na chvíle, ktoré rozhodli, že svoj život zasvätí najrýchlejšej kolektívnej hre na svete.
V čase, keď si Lamačania čítajú tento rozhovor, ste už priamo na mieste a čakáte na svoje
prvé vystúpenie. Stupňuje sa nervozita?
Určitú nervozitu samozrejme cítim. Predsa len,
v úlohe rozhodkyne to bude moja prvá skúsenosť na najprestížnejšom športovom podujatí.
Verím však, že to zvládnem. Pomáha mi v tom
aj radosť z toho, že som sa opäť dostala na
olympiádu a zároveň som to dokázala v úplne
inej úlohe. To sa nepodarí každému.
Keď človek dosiahne takúto métu, určite si
pripomenie to všetko, čo k tomu viedlo. Vo vašom prípade to bolo na začiatku rozhodnutie,
ktoré neurobí veľa dievčat. Zvoliť si hokej, ako
svoj šport...
Ja som mala k športu vždy blízko. A aj k tomu
hokeju. Hrávala som s chalanmi pred bytovkou,
na ihrisku, či na zamrznutom jazere. Najskôr som
sa aj ostýchala, ale oni sami ma volali hrať. Dokonca si pamätám, že som zo začiatku hrávala
v krasokorčuliarskych topánkach, na ktorých mi
otec zrezal nože, aby boli vhodné na hokej. To
vážne rozhodnutie však prišlo až v nejakých 16
rokoch, keď ma otec zobral do Popradu na play
off stretnutie hokejovej extraligy. V prestávke zápasu vyšli na ľad hráčky tímu, ktoré vtedy získali
medailu v ženskej hokejovej lige. A vtedy som
otcovi povedala, že aj ja chcem hrať veľký hokej.
Pamätáte si na svoj prvý zápas?
Detaily si celkom nevybavujem, ale bolo to proti Topoľčanom. Jasné, že to bol zážitok. Topoľčany boli tak trochu osudové, pri jednom z ďalších zápasov s nimi mi vyšiel zápas natoľko, že
som zaujala i trénera Topoľčian, ktorý zároveň
viedol reprezentáciu.
S reprezentáciou súvisí aj váš presun spod Tatier do Bratislavy.
Áno, tu sa vytváralo centrum reprezentácie, išla
som preto do Slovanu.

more, všetci v kanadských dresoch. Počas zápasu som to už tak nevnímala, ale na konci to
prišlo znova. Schádzali sme z ľadu ako prvé a tí
diváci vstali a tlieskali nám. Kanaďania hokeju
rozumejú, vedeli, že na Slovensku je možno iba
200 hráčok a predsa sa takáto krajina dokázala
prebojovať na olympiádu. Nádherne to ocenili.
Na olympiáde sme, žiaľ, všetky zápasy prehrali, hoci s výnimkou Kanady to boli v ostatných zápasoch vyrovnané duely. S odstupom
času, dalo sa uhrať viac?
Ale áno, myslím si, že sme mali na to. No chýbali
nám skúsenosti z takýchto veľkých podujatí. To
sa nedá oklamať.
Po olympiáde ste sa už dostali aj k rozhodovaniu, ale musíme ešte spomenúť, že ste sa
venovali aj hokejbalu a dokonca ste sa stali
v roku 2011 majsterkou sveta. To bol určite
tiež jeden z vrcholov vašej kariéry.
Bolo to úžasné, hlavne pre nás, ktoré sme hrali
na ZOH vo Vancouvri. Veď vo finále sme zdolali
Kanadu 1:0. Hoci kanadský tím tvoria skôr čistokrvné hokejbalistky, na rozdiel od nášho tímu,
v ktorom bola väčšina dievčat hrávajúcich ľadový hokej, i tak to bola pre nás istým spôsobom
satisfakcia za olympiádu.
V Lamači je úspešný hokejbalový klub SAV Lamač. Nevolajú vás tam si aspoň občas zahrať?
Raz ma chalani z SAV pozvali na turnaj, ktorý
organizovali. Bola to super
akcia a stala som sa najužitočnejšou hráčkou turnaja.
Ale do hokejbalu sa už nehrniem, lebo pri tejto hre
veľmi trpí môj chrbát.

Určite, viem viac predvídať herné situácie, lepšie
posúdiť zákroky v osobných súbojoch, či sú za
hranou, alebo sa hráč/hráčka pokúša nafilmovať
faul. Takže je to výhoda. Ale zasa nie nevyhnutná
podmienka pre rozhodcu. Poznám rozhodcov,
ktorí hokej nehrali a napriek tomu sú veľmi dobrí.
Aké je to skĺbiť rozhodcovskú kariéru, rodinu
a zároveň profesionálne povinnosti, ktoré
vôbec nesúvisia s hokejom. Pracujete na Ministerstve životného prostredia v rámci odboru
integrovanej prevencie...
Dá sa všetko, keď človek chce a má pri sebe ľudí,
ktorí mu fandia. Moja pani riaditeľka je jedna
z mojich fanyniek a vždy sa vieme dohodnúť.
Teraz ste sa už ako rozhodkyňa opäť dostali na
olympiádu. Rešpekt si to zaslúži už len preto, že
do desiatky hlavných rozhodkýň ženského turnaja sa nedostala zástupkyňa takých silných
krajín ako sú Rusko, Fínsko či Česká republika...
Je to naozaj veľká pocta. A priznávam, nominácia bola i príjemným prekvapením, keďže
zo všetkých rozhodkýň, ktoré sa v Pjongčangu
predstavia, mám odkrútených najmenej rokov.
Pískam siedmy rok, zápasy na úrovni IIHF rozhodujem päť rokov.
Myslíte v takejto situácii aj na to, či budete
mať šancu si zapískať aj zápasy, kde pôjde
o konečné umiestnenie, možno o medaily?
Ambície určite mám, ale predovšetkým sa sna-

Poďme k tomu rozhodovaniu. Pomáha vám pri
tom hráčska minulosť?

V reprezentácii ste si zahrali na piatich majstrovstvách sveta. Predpokladám ale, že ten
úplne najväčší zážitok sa spája s olympiádou vo Vancouvri v roku 2010...
Bol to veľký zážitok, určite, ale zrejme najsilnejšie to bolo v Nemecku, keď sme sa v záverečnom turnaji kvalifikácie prebojovali na
olympiádu. Samotné hry bola krásna odmena,
tam sme si to užívali.
Na hrách ste zažili úvod ako hrom, ozajstný krst ohňom. Hrať proti domácej Kanade,
tímu z kolísky tejto hry, v aréne, kde hráva
Vancouver Canucs a navyše pred 17.000 divákmi! Priznajte, aj sa trochu triasli kolená?
Že či! V rozcvičke som nebola schopná ani
poriadne vystreliť. Bolo to úžasné – červené
4
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žím ostať nohami na zemi. Už len účasť je veľká
česť a výsledok, ktorý sa mi podaril. No, samozrejme, idem tam s tým, aby som predviedla čo
najlepší výkon. A budem šťastná, ak dostanem
šancu rozhodovať i v play off.

Určite naše zjazdové lyžiarky, to by som si nechcela nechať ujsť. A pôjdem sa určite pozrieť aj
na biatlon, na Nasťu Kuzminovú. Vo Vancouvri
sme ju tiež boli osobne podporiť, bolo by super,
ak by sme sa aj tentoraz mohli tešiť z medailového umiestnenia.

budem mať v rámci ubytovania aj dobrú wi-fi, aby
som mohla byť s nimi dennodenne v kontakte.

Čo vám nesmie na olympiáde chýbať?
Jednoznačne fotky mojich najbližších. Verím, že

Jedným z najmenších a zároveň najväčších
fanúšikov bude váš synček. Napodobní vašu
kariéru, spojenú s hokejom?
Verím tomu, že hej. Už keď mal dva a pol roka,
bol na ľade. V súčasnosti už hráva hokej v bratislavskej Dúbravke.

V cykle Rodinné koncerty, ktoré sa pravidelne organizujú v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, odznel v sobotu 20. januára 2018 koncert pod

názvom Talent v hudbe. Bol to výnimočný koncert štyroch husľových talentov. Lamačanov bolo
v hľadisku pomerne málo, ale naša hrdosť sa

priam znášala v ovzduší. Vystúpila tam totiž naša
lamačská huslistka (jediné dievča spomedzi vystupujúcich) Martinka Výbohová. Sprevádzal ju
Slovenský komorný orchester pod umeleckým
vedením Ewalda Danela. Zahrala skladbu T. A.
Vitaliho. Jej vystúpenie bolo priam famózne,
dych vyrážajúce. V najreprezentatívnejších koncertných priestoroch slovenského kultúrneho
dedičstva sme vychutnávali jedinečnú atmosféru, ktorú rozozvučali tóny jej huslí, pri ktorých sa
nejednému poslucháčovi v očiach zaleskla slza.
Z jej najväčších úspechov spomeniem aspoň
absolútne víťazstvo na medzinárodnej súťaži
Prešporský Paganini, kde triumfovala ako 10ročná. Tým odštartovala svoju umeleckú kariéru.
Ďakujeme ti Martinka za krásny umelecký zážitok
a úspešnú reprezentáciu. Náš Lamač je malý, ale
žijú tu veľkí, úspešní a talentovaní ľudia. A ty si jedna z nich!
Marta Janyšková

Seniori si pripomenuli ľudové tradície

Čítaníčka pokračujú

V dejisku ZOH budete vlastne až do konca.
Olympiádu si teda zrejme vychutnáte nielen
vďaka hokeju. Čo chcete vidieť?

Talent v hudbe

Záver roka 2017 patril v Domove seniorov Lamač
ľudovým tradíciám. Na Mikuláša prišli potešiť seniorov deti z Folklórneho súboru Dolina, ktoré
umocnili mikulášsky sviatok tancom, spevom,
koledami i vinšami. V duchu kúzla vianočných
prianí sa niesol aj program hudobnej skupiny
Mariána Grigoričku „Koledníci idú...“ Vedenie DSL
ho pripravilo v spolupráci s Bratislavským informačným a kultúrnym strediskom (BKIS). Program
plný hudby, kolied a vianočného slova ukončila
pieseň „Tichá noc“, ktorú si všetci zaspievali. Pred
samotnými Vianocami privítali seniori i betlehemské svetlo, ktoré aj v tomto roku na Slovensko a do všetkých možných kútov našej krajiny,
priniesli skauti. A tak aj v Lamači zasvietil plamienok z Baziliky Narodenia Pána v Betleheme
– symbol lásky a pokoja.
Jana Chudíková

Ministerstvo školstva vyhlásilo rok 2016/2017 „Rokom čitateľskej gramotnosti“. Bola to výzva i pre
našu komisiu kultúry, ktorá v rámci nej zareagovala novým vzdelávacím a kultúrno-spoločenským
podujatím Čítaníčko. Pravidelné stretnutia čítania
deťom do 10 rokov sa konali v miestnej knižnici.
Deti s nadšením počúvali čítania nielen rozprávok,
ale aj príbehov zo života, aktívne sa zapájali svojimi výtvarnými prejavmi a popritom sa oboznamovali s našou lamačskou knižnicou.
Ich tvorivé výtvarné prejavy, ktoré boli ďalším

Mesačník o živote v Lamači, 20. ročník

dôkazom o nekonečnej fantázii našich malých
ratolestí spolu s fotografiami zo spomínaných
stretnutí, sa následne vystavovali v priestoroch
knižnice, kde si ich každý návštevník mohol pozrieť. Rozprávky čítala naša teta Alenka (Bernátová), členka kultúrnej komisie. Vzhľadom na veľmi
priaznivú odozvu sme sa rozhodli, že v Čítaníčkach budeme pokračovať aj v roku 2018.
Prvé stretnutie bolo 18. januára a zúčastnili sa
ňom deti súkromnej MŠ Rybičky. Stretnutie
si malí poslucháči vychvaľovali a dokonca si
pri ňom aj zaspievali. Štyria z nich: Mathiásko,
Danielka, Mili a Alžbetka nechceli ani odísť na
obed, vraj nie sú hladné a chcú počuť ešte ďalšiu
rozprávku, tak zostali ešte chvíľku listovať v pekných knižkách miestnej knižnice.
Tešíme sa aj tento rok na ďalšie Čítaníčka s deťmi.
Marta Janyšková
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Poskytovanie dotácií
z rozpočtu MČ
Mestská časť má podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) možnosť každoročne vyčleniť dotácie pre organizácie, združenia, príp. jednotlivcov, ktorí vyvíjajú verejnoprospešné aktivity
pre Lamačanov. Ak sa táto možnosť týka aj vás,
prečítajte si vysvetlenie, aký je správny postup pri
predkladaní žiadosti. Aktuálny termín pre podanie takejto žiadosti je totiž do konca februára.
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá
mestskej časti na základe písomnej žiadosti, na
predpísanom formulári, ktorého vzor sa nachádza na webovej stránke mestskej časti. Žiadosti sa podávajú v termínoch: za 1. polrok do 28.
februára a za 2. polrok do 31. augusta príslušného roka. V príslušných komisiách a v miestnom
zastupiteľstve MČ sa prerokovávajú spravidla
2x do roka, a to: za 1. polrok do 31.mája a za 2.
polrok do 31. októbra príslušného roka.
Miestny úrad mestskej časti
- preskúma žiadosti a vyradí žiadosti, ktoré nespĺňajú podmienky,
- vyzve žiadateľov na odstránenie nedostatkov,
ktoré nebránia poskytnutiu dotácie,
- zoznam preskúmaných žiadostí predloží na
rokovanie vecne príslušnej komisie a komisie financií, podnikateľských aktivít a dopravy
miestneho zastupiteľstva mestskej časti v rozdelení na žiadosti, ktoré splnili podmienky
a zoznam vyradených žiadostí.
- Vecne príslušná komisia a komisia financií, podnikateľských aktivít a dopravy navrhne miestnemu zastupiteľstvu výšku dotácie v súlade so
schváleným programovým rozpočtom mestskej časti.
- Miestne zastupiteľstvo prerokuje návrhy komisií
a schváli poskytnutie dotácií v súlade so schváleným programovým rozpočtom mestskej časti.
- Miestny úrad mestskej časti následne informuje žiadateľov o poskytnutie dotácie o výsledku
rokovania miestneho zastupiteľstva najneskôr
do 30 dní odo dňa rozhodnutia o poskytnutí
dotácie.
- Starosta mestskej časti uzavrie so žiadateľom
o dotáciu, ktorému bola schválená dotácia,
zmluvu o poskytnutí dotácie.
Na dotáciu nie je právny nárok. Dotáciu je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi len raz za
kalendárny rok.
Dotáciu nie je možné poskytnúť žiadateľovi,
a) voči ktorému eviduje mestská časť pohľadávku po lehote splatnosti,
b) ktorý porušil podmienky poskytnutia dotácie
a ďalšie svoje povinnosti voči mestskej časti,
ktoré súviseli s poskytnutím dotácie počas
dvoch rokov, predchádzajúcich roku, v ktorom
o poskytnutie dotácie požiadal.

Kaplnku chce opraviť cirkev
Rímskokatolícka cirkev sa uchádza o prevod kaplnky sv. Rozálie do svojho majetku.
Nehnuteľnosť, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta SR, chce získať s cieľom zabezpečiť finančné prostriedky na rekonštrukciu
sakrálneho objektu – národnej kultúrnej pamiatky (NKP). „Môžem potvrdiť informáciu,
že zo strany farnosti Bratislava- Lamač existuje záujem o opravu kaplnky,“ uviedol Tibor
Hajdu z bratislavskej arcidiecézy. „Pre investovanie cirkevných prostriedkov do tejto
opravy, ako aj pre hľadanie ďalších zdrojov
by bolo potrebné, aby sa kaplnka previedla
do vlastníctva farnosti,“ vysvetlil. Rozhovory
potvrdil aj magistrát. „V prípade kaplnky sv.
Rozálie rokujeme ohľadne jej možného odpredaja a postúpenia cirkvi kvôli jej rekonštrukcii a obnove, aby mohla slúžiť svojmu
účelu,“ uviedla hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. V marci 2017 iniciovala konanie
v tejto záležitosti aj mestská časť. Poslanci
Lamača 7. marca 2017 prijali uznesenie,
ktorým požiadali starostu mestskej časti rokovať o zverení kaplnky do správy mestskej
časti. Cieľom malo byť nadobudnutie majetkovoprávneho vzťahu k národnej kultúrnej
pamiatke, ktoré by mestskej časti umožnilo
uchádzať sa o príspevok zo štrukturálnych
fondov a dotácie na rekonštrukciu pamiatkovej nehnuteľnosti. Starosta Lamača Peter
Šramko uviedol, že toto uznesenie je stále
platné, do rokovania s mestom však ako štatutár mestskej časti chce vstúpiť až v prípade, že mesto nedosiahne dohodu s farnosťou. Pripomenul, že doterajšie nevyhnutné
rekonštrukcie a zásahy zabezpečovala práve
farnosť. I preto prevod do vlastníctva cirkvi
podporuje. „Myslím si, že je to najschodnejšia cesta, ako zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu kultúrnej pamiatky, ktorá je symbolom Lamača,“ povedal. K tomuto názoru sa
pripája aj predsedníčka lamačskej kultúrnej
komisie a členka kultúrnej komisie hlavného mesta Marta Janyšková. „Je to logické
riešenie, zohľadňujúce daný stav,“ skonštatovala. Nevyhovujúci technický stav objektu sa podľa predbežných odhadov okrem
strešnej krytiny týka i poškodenia na drevenom krove aj trhlín v klenbovom uzávere. Rekonštrukčný či reštaurátorský zásah si
vyžaduje i poškodená vnútorná a vonkajšia

omietka rovnako ako vlhnúce steny. Opravu
potrebujú aj schodiská i chodníky v okolí pamiatky. Okrem latentného chátrania
v dôsledku času nedokáže súčasný technický stav nehnuteľnosti odolávať ani výčinom
počasia. Príkladom je poškodenie strešnej
krytiny počas novembrovej víchrice.

Seniori, pozor na podvodníkov!
Polícia v ostatnom období zaznamenáva
viacero prípadov, keď neznáme osoby volajú starším občanom a predstavujú sa ako
príbuzní alebo ako lekári. Seniorov volajú
v neskorých nočných hodinách alebo
skorých ranných hodinách a oznámia
im, že ich príbuzný spôsobil dopravnú
nehodu, leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol
jazyk a súrne potrebuje peniaze. Žiadajú,
aby peniaze poslali po taxikárovi alebo poslali neznámej osobe cez službu Western
Union, príp. ich osobne priniesli osobe,
ktorá zariadi, že nehoda nebude hlásená
polícii.
Polícia preto upozorňuje seniorov, aby
si vždy overili, či naozaj ich telefonicky
kontaktuje ich príbuzný alebo lekár, či
iná osoba, ktorá sa predstavila v telefóne. Zároveň vyzýva seniorov, aby nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú,
aby nevyberali úspory zo svojich účtov
pre cudzie osoby, aj keď pôsobia dôveryhodne.
Rovnako tak policajti zaznamenávajú vo
zvýšenej miere prípady, že podvodníci
oslovujú seniorov ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych
úradov. Lákajú od nich peniaze tiež ako
cudzinci, ktorí potrebujú peniaze na
operáciu príbuzného. Od seniorov sa
snažia peniaze vylákať aj ako podomoví
predajcovia s výhodnou zľavou.
Aj v tomto prípade platí: nevpúšťajte neznáme osoby k vám domov, nebuďte
s nimi osamote, nevyberajte pred nimi
peniaze a nerozmieňajte im bankovky,
hoci pôsobia dôveryhodne!
plk. Mgr. Ľuboš Šidík,
riaditeľ OR PZ Bratislava IV

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke MČ Lamač v sekcii Poskytovanie dotácií, vo
Všeobecne záväznom nariadení Mestskej časti
Bratislava - Lamač č. 5/2014 zo dňa 11.09.2014
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti
Bratislava – Lamač, prípadne priamo na miestnom úrade.
6
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Divadielko navštívil TdPASLÍK
V nedeľňajšom Divadielku sa v januári predstavilo Divadlo na hojdačke, ktoré svoje predstavenia hráva po celom území SR. Tvorba tohto
súboru vychádza často z námetov klasických
autorov, je pre ňu však príznačná aj schopnosť
experimentovať a hľadať súčasné témy. Práve
z tejto snahy vychádza aj nové predstavenie
TdPASLÍK. Deti sa prostredníctvom neho mohli
dozvedieť, že i človek, ktorý má určité znevýhodnenie (napríklad rečovú vadu), môže dokázať veľa, ak na sebe pracuje. Príbeh bol doplnený o veselé pesničky.

Kávička na klásku dostala ceny Danubius Gastro 2018

Pekáreň s kaviarňou Kávička na klásku,
ktorá bola v Lamači otvorená
v septembri minulého roka, získala v priebehu
necelého polroka svojho fungovania prestížne
ceny Danubius Gastro 2018. Na tohtoročnom,
v poradí už 25. ročníku veľtrhu (25.-28.1.2018),
ktorý sa zameriava na ponuku pre oblasti gastronómie a hotelierstva od profesionálneho
prístrojového vybavenia, cez nábytok, potraviny, nápoje, až po obalové materiály, obchody
a reklamu, triumfovali Lamačania hneď dvakrát.
A to v kategórii Najlepší nový výrobok 2018 za
svoju makovo-lekvárovú buchtu a tiež v kategórii Vynikajúce slané pečivo.

„Ocenenie odbornej poroty si veľmi vážime, pretože za takú krátku dobu pôsobenia dostať cenu
za inovatívny výrobok je úžasné. Predovšetkým
ďakujeme všetkým Lamačanom a zákazníkom
aj z iných mestských častí za prejavenú dôveru
a sme radi, že prichádzajú stále noví zákazníci. Našou zásadou je používať kvalitné suroviny
a nepridávať do výrobkov zlepšujúce prípravky
a konzervanty. Kaviareň ponúka nielen chutné
pekárenské výrobky, ale aj príjemné posedenie
pri kvalitnej káve s úsmevom,“ uviedla majiteľka
pekárne a kaviarne Mária Csenkeyová s manželom Radoslavom. „Touto cestou by sme radi poďakovali mestskej časti za podporu pri zrealizovaní a prezentácii našej prevádzky. Lamačanov
(a nielen ich) pozývame ochutnať naše výrobky,“
dodali. Lamačan gratuluje!

Športovcami Bratislavy 2017 sa stali
i Lamačania
Ešte pred Vianocami ocenil primátor hlavného
mesta SR Ivo Nesrovnal a predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba
najúspešnejších športovcov Bratislavy a bratislavského regiónu za rok 2017. Aj v tomto roku
sa prestížne ocenenia dostali i do rúk športovcov z Lamača. V kategórii Seniori bola ocenená
Tamara Szomolányiová a medzi Juniormi Lukáš Tobolák, v oboch prípadoch karatisti z lamačského klubu ŠK Goiu Kai.
„Ocenení športovci ukazujú, kam sa dá dôjsť
disciplínou a usilovnosťou. Okrem toho, že robia radosť svojim fanúšikom, zviditeľňujú nás
vo svete a patrí im za to naše uznanie,“ povedal na margo laureátov, teda i lamačských karatistov, primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.
Anketa Najúspešnejší športovec a športový
kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja sa
koná od roku 1991. V rokoch 2009 a 2010 sa
pre finančné problémy hlavného mesta anketa nekonala.

Ocenení L. Tobolák a T. Szomolányiová
s trénermi Jánom Dadom a Ľubomírou
Klementisovou

Stolný tenis:

každý utorok a štvrtok 17.30 h - 20.30 h
Nutnosť rezervácie na tel. čísle: 0948 851 238

Bezplatné hodiny pre Lamačanov s trvalým pobytom
v mestskej časti:
pondelok 08.00-10.00 h, sobota 08.00-12.00 h.
Rezervácia nie je nutná.
Mesačník o živote v Lamači, 20. ročník
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Úradné hodiny MÚ Bratislava-Lamač
Miestny úrad Bratislava-Lamač
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava
Tel.: 64 78 00 65
miestny úrad a pokladňa
PO, ST
07:30 – 12:00
13:00 – 17:00
PIATOK
07:30 – 12:00
Podateľňa
PO, ST
07:30 – 12:00
13:00 – 17:00
UT, ŠT
07:30 – 12:00
13:00 – 15:30
Piatok
07:30 – 12:00
Stavebný úrad
PO, ST
07:30 -12:00
13:00-17.00

Miestna knižnica, Heyrovského 2
Knihovník: Ondrej Polák
Kontakt: kniznica@lamac.sk,
tel. 02/ 64 78 97 37
Otváracie hodiny
Pondelok, streda 13:00 - 19:00
Štvrtok
10:00 - 15:00

Ohlasovňa pobytov
V ohlasovni pobytov je možné nahlásiť trvalý
a prechodný pobyt.
Stránkové hodiny
Pon., Str. 07:30 - 12:00
13:00 - 17:00 h
Piatok
07:30 - 12:00 h
Kontakty: zelenakova@lamac.sk,
tel. 02/647 800 65, 02/647 815 81

Kultúrna komisia MZ pozýva

PODUJATIA RC OBLáčIK
UTOROK 13.2. o 16.30 Večer spoločenských
hier s deťmi, stačí prísť
ŠTVRTOK 15.2. o 18:00 Večerné hodiny iba pre
maminy - ladies night v Obláčiku, stačí prísť
PIATOK 16.2. o 18.00 Efektívne rodičovstvo,
Klub pre absolventov kurzu, Téma: Účinné
nástroje na to, aby sme s deťmi nebojovali.
Prihlasovanie na: martina.vagacova@gmail.com
SOBOTA 17.2 14.00 - 19.30 Liečivý
popôrodný seminár s tancom a pohybom,
Prihlasovanie na: miloslava.gloria@gmail.com,
www.tanecvnas.cz
UTOROK 20.2. o 10.30 Poradňa prirodzenej
starostlivosti, Téma: Rešpektovať znamená
vychovávať bez pravidiel? Prihlasovanie na:
bolekova.poradna@gmail.com / sms na t. č.
0903 302 306
ŠTVRTOK 22.2 o 16.30-17.00 Pohybko
(pohybové a psychomotorické hry pre deti od
4 - 6 rokov) - OTVORENÁ HODINA - stačí prísť
ŠTVRTOK 22.2. 18.30 - 21.00 RadkArt výtvarný kurz pre dospelých, prihlasovanie
na: radka.strapkova@gmail.com
PIATOK 23.2 o 18.00 Úvod do cvičenia SM
systému, Prihlasovanie na:
dana.huttova@gmail.com, najneskôr do
22. 2. 2018
Zmena programu vyhradená / viac informácií
a prihlášky na www.oblacik.sk
Počas všetkých herničiek máte možnosť
využiť záhradu. Vstup na herničky
a bábätkovo je za dobrovoľný príspevok.

13.2. o 16.00 h Otvorenie výstavy – kino
Lamač
13.2. o 17.00 h Valentínsky večer – film.
predstavenie: Alibi na mieru - kino Lamač
18.2. o 11.00 h - Divadielko pre deti – Farbičková princezná – kino Lamač
8.3. o 17.00 h – MDŽ – kino Lamač

Program kina na február 2018

Program JDS BA-Lamač

• Upravujem, opravujem odevy, vyšívam.
0902/ 717 517
• Doučujem angličtinu, slovenčinu. Deti aj
dospelých, aj cez víkendy. 0905/ 222 966
• Voda, maľovky, podlahy, montáž a opravy, aj
cez víkend. 0905/ 429 097
• Vodoinštalácie a údržba – Ján Polák.
0905/ 627 321
• Ponúkam servis, opravy a predaj PC
v Lamači. 0915/ 720 730
• Prenajmem garáž na ulici Podháj.
0903/ 667 771
• Kúpim súčiastky na Škodu 100,120, Rapid.
0911/ 113 012
• Klietky pre chov prepelíc , pasce na
líšky a kuny, liahne na vajíčka, viac na
www.123nakup.eu , tel. 0907/181 800
• Do predajne TOP SERVICE- oprava obuvi,
kľúčová služba BORY MALL Bratislava
hľadáme kolegu. Životopis zasielajte na
e-mail: office@topservice.sk
Tel. kontakt: 0903 750 811

14.02. 14.00 h: o ženách a pre ženy aj pre
mužov
20.02. 14.00 h: zasadanie výboru
21.02. 14.00 h: audiovizuálna prezentácia
vesmíru
28.02. 15.00 h: výročná členská schôdza
07.03. 14.00 h: reformácia M. Luthera
Pozývame všetkých členov na výročnú
členskú schôdzu, budeme voliť nových
členov výboru.
Výbor JDS BA- Lamač
O dôležitých aktuálnych
informáciách a dianí v Lamači sa
môžete najrýchlejšie dozvedieť
na facebooku: Lamač – oficiálna stránka
mestskej časti Bratislava – Lamač,
na stránke mestskej časti www.lamac.sk
a v hláseniach miestneho rozhlasu.

11.2.
11.2.
18.2.
25.2.

Lego R Ninjago film 15.30 3,00 €
Čiara 18.00 3,00 €
Zabitie posvätného jeleňa 18.00 3,00 €
Srdcu nerozkážeš 18.00 3,00 €

Inzercia

Lamačan mesačník samosprávy Mestskej časti MÚ BA-Lamač

Jubilanti vo februári
Rehák Alexander
Baník Rudolf
Bystrický Drahotín
Hornová Ernestína
Madáková Valéria
Kralovičová Janka
Miháliková Mária
Lošonská Valéria
Bátovský Ján
Gronský Karol
Jenčová Magdaléna
Velgosová Zora
Mocík Stanislav
Seman Tibor
Kúdelová Matilda
Lukáčová Viera
Smolinská Irena
Hamarová Helena
Petrášová Anna
Královičová Janka
Habovčíková Anna
Futrošová Emília
Dávid Arnold
Krištofíková Alice
Slováčková Anna
Benický Július
Bezoušková Mária
Sopúchová Anna
Bučičová Mária
Krämer Burghardt
Haláková Ľubica
Bardyová Eva
Keltošová Oľga

100
98
97
96
95
94
93
93
92
92
92
91
90
90
90
90
89
89
89
88
86
86
85
85
85
80
80
80
80
75
75
75
75

Na konci decembra 2017 a v januári 2018
sa narodili
20.12. Matúš Albertus
2O.12. Filip Tutič
27.12. Adam Baláž
28.12. Alica Kavická
28.12. Samuel Šubrt
31.12. Juraj Kardoš
9.1. Nataša Červencová
12.1. Sára Gibová
21.1. Alexander Svatík

Z dievčat Viktória, Adela a Dorota,
medzi chlapcami Jakub,Filip a Samuel
Do lamačskej matriky v roku 2017 zapísali 81
detí s trvalým pobytom v mestskej časti. Prevažovali chlapci, tých sa narodilo 48, dievčat
33. Mená dávali novým Lamačanom rôzne, ani
jedno nebolo vyslovene dominantné. Medzi
dievčat mali najväčšie zastúpenie mená Viktória, Adela a Dorota, medzi chlapcami Jakub,
Filip, Samuel. Celkovo prevažovali typické slovenské, no našli sa aj menej frekventované krstné mená, ako napríklad Kurt, Aurora či Metod.
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