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LAMAČAN
Mesačník o živote v Lamači

 Lamač je na zimu pripravený 

Zimná údržba bude po nejasnos-
tiach z  minulého roka tentoraz 
zjednotená. Novinkou je čerstvo 

podpísaná zmluva o spolupráci s brati-
slavským magistrátom. „Na jej základe 
sa naša mestská časť bude za finančnú 
odmenu starať aj o  chodníky, ktoré 
patria magistrátu. Pribudla nám tak 
plocha v  celkovej výmere 11  463 met-
rov štvorcových,“ vysvetľuje pred-
nostka miestneho úradu Michaela 
Kövári Mrázová.  

Podľa referenta životného prostredia 
Mareka Poláša je Lamač na zimu pripra-
vený. „Všetky stroje sú v pohotovosti. Keď 
začne snežiť alebo mrznúť, môžeme ísť 
okamžite do terénu. Zakúpených bolo 
24 ton posypovej soli, čo by malo vysta-
čiť približne do februára. Všetko, samo-
zrejme, závisí od počasia. Čo sa týka 
techniky, máme dva stroje na odhŕňa-
nie a  posýpanie cestných komunikácií, 

jeden malotraktor na čistenie chodníkov 
a  jeden ručný motorový zhŕňač na užšie 
priestory a  chodníky. Rátať môžeme 
dovedna s  piatimi zamestnancami pra-
covnej čaty,“ hovorí. V návrhu rozpočtu na 
tento rok je aj kúpa nového veľkého mul-
tifunkčného zariadenia na zimnú údržbu. 
Verejné obstarávanie by sa malo uskutoč-
niť v týchto mesiacoch. V rozpočte je plá-
novaný aj nákup ekologickej soli, ktorou 
by sa malo začať posýpať tento rok. „Jej 
cena je drahšia v  porovnaní s  obyčajnou 

soľou. Budú sa ňou posýpať najmä chod-
níky, kde je najväčší pohyb ľudí, psíkov 
a  zvierat,“ dodáva Poláš. Novinkou sú aj 
tabuľky neschodných úsekov. Nájdete ich 
na miestach, ktoré sú v zlom technickom 
stave a v súčasnosti ich nie je možné opra-
viť. Jedným z nich sú napríklad schody na 
zastávku autobusu Studenohorská. Nejde 
o  hlavné ťahy, ale o  miesta, kde si ľudia 
zvyknú skracovať cestu. 

V pohotovosti po celú noc
Keď zbadáte vo svojom okolí na frek-

ventovanom chodníku poľadovicu, 
môžete lokalitu nahlásiť kedykoľvek na 
čísle dispečingu 0948 337 317. „Službuko-
najúci pracovník si zapíše údaje a  ihneď 
ich posunie pracovnej čate. V  teréne 
býva aj samotný dispečer. Rád by som 
poprosil Lamačanov, aby na nás nečinne 
nečakali a  radšej zavolali. Na druhej 
strane však nevieme zaručiť rýchly prí-
chod na nahlásenú ulicu. Keď totiž odhŕ-
ňame sneh a vykonávame posyp na hor-
nom konci, nedá sa operatívne presunúť 
na spodok Bakošovej ulice. Väčšinou 
sa totiž šmýka všade a  ja zamestnan-
cov nemôžem vytrhnúť z  plánu a  pre-
súvať ich podľa ľubovôle. Žiadam preto 
o trpezlivosť. Prioritne plánujeme čiste-
nie hlavných chodníkov a  ciest, kde je 
najväčší pohyb ľudí ako je Malokarpat-
ské námestie či chodníky ku škole či na 
zastávky autobusov,“ vysvetľuje M. Poláš. 

Marek Poláš so svojím tímom je v poho-
tovosti 24 hodín denne. Neustále monito-
ruje stránku Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu. „Pokiaľ je v predpovedi 
počasia sneh či poľadovica, je vyhlásená 
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Pokračovanie na 2. strane

Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač sa uskutoční 23. 1. 2020 o 10.00 h.

Prajem čitateľom Lamačana 
a obyvateľom našej mestskej 
časti veľa zdravia, spokojnosti a 
rodinnej pohody v roku 2020 a 
vyslovujem prianie, aby sa nám 
podarilo naplniť naše zámery 
v prospech Lamača a k spokoj-
nosti nás všetkých. Nech je ten-
to rok plný dní, ktoré budú pre 
každého z nás obohatením a ra-
dosťou zo vzájomných stretnutí.

Lukáš Baňacký
starosta Lamača

Foto Stanislava Polakovičová Bugáňová
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T TÉMA
 Lamač je na zimu pripravený 

Rekonštrukcia vodovodných potrubí v MŠ
V  novembri sa podarilo zrekonštru-

ovať vodovodné potrubie v  Materskej 
škole na Heyrovského ulici. „Na tento 
projekt sme získali dotáciu z  Bratislav-
ského samosprávneho kraja vo výške 
5317 eur, pričom celkové náklady mest-
skej časti predstavovali sumu 25 709 eur. 
Pri rekonštrukcii hlavných rozvodov 
vody v objekte Materskej školy Heyrov-
ského č. 4 boli vymenené všetky ležaté 
rozvody (TÚV s cirkuláciou teplej a stu-
denej vody) aj hlavným prívodom vody 
do objektu a na chodbe bolo zhotovené 
opláštenie so sadrokartónu,“ informo-
vala Magdaléna Hammerová z  refe-
rátu rozvoja, dopravy a  investičnej čin-
nosti  MÚ BA-Lamač. Rekonštrukcia sa 
uskutočnila od 4. do 29. novembra 2019.

Rozvody vody v budove MŠ na Hey-
rovského 4 boli už dlhé roky v havarij-

nom stave. Tento projekt zabezpečí 
plnohodnotnú funkčnosť rozvodov 
vody, výmenou rozvodov studenej, 
teplej a  cirkulačnej vody sa v  objekte 
MŠ docieli bezproblémová prevádzka 
vodovodu. Zlepšil sa aj stav potrubí 
výmenou prehrdzavených a  zanese-
ných za nové potrubia, čím sa zame-
dzí poškodzovanie a  upchávanie 
výpustných armatúr. Zabezpečí sa 
možnosť odstávky jednotlivých vetiev 
rozvodov vody samostatne pomocou 
uzatváracích ventilov, ktoré doteraz 
nebolo možné. Zároveň sa vyriešil aj 
problém s  prekročením odporúča-
ného zaťažovania tlakom pre mate-
riály použitých rozvodov, ventilov 
a  zariaďovacích predmetov resp. ich 
súčastí.

 (kal) 

pohotovosť a  keď začne snežiť, ľudia 
okamžite nastúpia do služby. Keď to má 
byť od šiestej večer, tak prídu o  šiestej 
večer. A keď o tretej ráno, tak sú na zásah 
pripravení ráno od tretej. Vedúci pracov-
nej čaty je z  Lamača a  situáciu sleduje 
priamo na mieste,“ ubezpečuje Poláš.

Dobrovoľníci sú vítaní aj 
tento rok

Minulý rok sa do práce po prvý raz zapo-
jili aj dobrovoľníci, ktorí chceli priložiť ruku 

k dielu. Od mestskej časti dostali vrecia soli 
či lopaty a pustili sa do pomoci. Rovnakú 
možnosť ponúka miestny úrad aj tento 
rok. Ak sa chcete stať dobrovoľníkom, 
prihláste sa u M. Poláša. V prípade potreby 
vás potom kontaktuje a zabezpečí odvoz 
na miesta, ktoré je potrebné akútne čistiť. 
Pomoc Lamačanov je obzvlášť vítaná v prí-
padoch prístupových chodníkov k  pane-
lákom či domom. Zákon na ne priamo 
nemyslí, definuje len, že všetky chodníky 
patria pod správu mestskej časti. „Bolo by 
ideálne, keby tieto prístupové chodníky 

ku vchodom čistili priamo občania, lebo 
my to kapacitne nestíhame. Bolo by fajn, 
keby sa našli iniciatívni a  ochotní ľudia, 
ktorých zásobíme soľou. Nám by to sku-
točne veľmi pomohlo,“ dodáva M. Poláš.

 MARÍNA GORGHETTO

Slepačiu polievka s  cestovinami, 
lososa so zemiakovým šalátom a  slad-
kosti si 17. decembra vychutnalo 87 osa-
melých seniorov našej mestskej časti 
počas predvianočného posedenia, ktoré 
sa uskutočnilo v školskej jedálni. Okrem 
starostu Lukáša Baňackého a prednostky 
MÚ Michaely Kövári-Mrázovej sa na ňom 
aktívne zúčastnili aj zamestnanci miest-
neho úradu, poslanci miestneho zastu-
piteľstva a evanjelický farár vdp. Ondrej 

Majling. O  program sa 
postarali deti z  MŠ Hey-
rovského a  prváci zo 
základnej školy spolu so 
svojimi vychovávateľkami 
a učiteľkami.

Každý z  účastníkov 
dostal z  rúk starostu dar-
ček v  podobe šatky či 
šálu s  kruhopisom pečate 
mestskej časti.  (mag)

Plocha chodníkov 
33 600 m2

Plocha ciest 
109 802 m2

Číslo na dispečing – 0948 337 317

A Predvianočné posedenie si 
vychutnalo 87 seniorov  AKCIE 
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S Predstavujeme oddelenia MÚ

Každodenne pomáhame 
tým, čo to potrebujú

SAMOSPRÁVA

V tomto období oveľa viac myslíme 
aj na ľudí osamelých, či takých, 
ktorí potrebujú našu pomoc. A prá-

ve týmto ľuďom sa snaží dennodenne po-
máhať Referát sociálnych vecí Miestneho 
úradu Bratislava-Lamač, ktorý je súčasťou 
Oddelenia vnútornej správy, právnych, 
klientskych a sociálnych služieb. 

Pracovníčkou tohto referátu je Tamara 
Filadelfiová (na fotografii), ktorá už od 
roku 2010 zodpovedá za túto agendu 
v Lamači. „Sociálnej oblasti sa venujem už 
od roku 2003, začínala som ako opatrova-
teľka v domove dôchodcov, o necelý rok 
neskôr som pracovala ako koordinátorka 
terénnej opatrovateľskej služby v  nezis-
kovej organizácii, ktorá poskytovala so-
ciál ne služby viacerým mestským častiam 
v  Bratislave. Tento systém so sídlom na 
druhom konci Bratislavy však nebol ide-
álny, boli sme ďaleko od klientov,“ vysvet-
ľuje T. Filadelfiová. „Od roku 2010 je opat-
rovateľská služba poskytovaná priamo 
mestskou časťou. Tento krok posunul 
opatrovateľskú službu bližšie k  obyva-
teľom, čo vnímam ako veľké pozitívum. 
V  súčasnosti pracuje v  Lamači 7 opatro-
vateliek a jeden vodič na rozvoz obedov.“

Mestská časť BA-Lamač poskytuje 
opatrovateľskú službu priemerne 40 
klientom, pričom pre polovicu z  nich 
zabezpečuje  len rozvoz obedov. Medzi 
činnosti opatrovateľskej služby patria 
najmä každodenná pomoc pri osobnej 
hygiene, pomoc a  dohľad pri bežných 
úkonoch a  pri dodržiavaní liečebného 
režimu, nákup potravín a  vecí bežnej 
potreby, môže to byť aj drobná pomoc 
v domácnosti, či sprievod pri prechádzke, 
nákupoch alebo pri návšteve lekára. 

„Niektorí seniori majú spočiatku 
obavy z  prítomnosti  cudzieho člo-
veka v  domácnosti, avšak po prekonaní 
počiatočnej nedôvery sú s  poskytova-
nou opatrovateľskou službou spokojní,“ 
vysvetľuje T. Filadelfiová.

Naopak, opatrovateľky nemôžu vyko-
návať zdravotnícke činnosti ako sú naprí-
klad preväzy a ošetrovanie rán, aplikáciu 
injekcií alebo rehabilitáciu. Tieto činnosti 
vykonávajú zdravotné sestry z  agentúr 
domácej ošetrovateľskej starostlivosti 
(ADOS) priamo v  domácnostiach klien-
tov, táto služba je sčasti hradená z verej-
ného zdravotného poistenia. Medzi 
úkony opatrovateľskej služby nepatrí ani 
veľké upratovanie domácností (umýva-
nie okien a pod.), na tento účel občanom 
poslúžia súkromné upratovacie firmy.

Opatrovateľská služba v  Lamači fun-
guje iba počas pracovných dní, pre 
potreby klientov, ktorí potrebujú určitú 
pomoc aj cez víkendy spolupracuje 
referát aj s  neverejnými poskytovateľmi 
opatrovateľskej služby. Dopyt občanov 

po opatrovateľskej službe však v posled-
nom období narastá a  poskytovatelia 
sociálnych služieb – či verejní alebo 
neverejní, začínajú zápasiť s  nedostat-
kom opatrovateliek.

Činnosti referátu 
sociálnych vecí

Medzi činnosti referátu sociálnych vecí 
okrem samotného poskytovania opatro-
vateľskej služby patrí aj agenda posud-
kovej činnosti pre občanov, ktorí žiadajú 
o  posúdenie odkázanosti na sociálne 
služby, či už ide o domácu opatrovateľskú 
službu, denný stacionár alebo o  poby-
tové sociálne služby v zariadení pre senio-
rov alebo v  zariadení opatrovateľskej 
služby. Na tomto referáte si môžu obča-
nia požiadať aj o  jednorazový príspevok 
v  núdzi, o  finančný príspevok na stravo-
vanie dôchodcov a od januára 2020 už aj 
o finančný príspevok pri narodení dieťaťa. 

Referentka sociálnych vecí vedie aj 
agendu obecných nájomných bytov, 
spolupracuje so súdmi, s  políciou, so 
zdravotníckymi či  sociálnymi zariade-
niami aj s  Úradom práce, sociálnych 
vecí a  rodiny SR v  oblasti sociálnopráv-
nej ochrany detí a  sociálnej kurately, 
v oblasti koordinácie aktivačnej činnosti 
poberateľov dávok v  hmotnej núdzi 
a výkonu trestu povinnej práce, zúčast-
ňuje sa na priestupkových konaniach 
voči mladistvým porušujúcim zákaz 
pitia alkoholu, organizačne zabezpe-
čuje sociálne podujatia a  je tiež tajom-
níčkou komisie bezpečnosti, verejného 
poriadku a sociálnych vecí.

 Katarína Lepiešová

n  Zavedenie nového príspevku pri naro-
dení dieťaťa vo výške 50 eur – príspevok bude 
vyplácaný deťom narodeným po 1. 1. 2020 na 
základe žiadosti zákonného zástupcu;

n  Zvýšenie príspevku na stravovanie pre 
dôchodcov s najnižším príjmom – z pôvod-
nej výšky 0,90 eur dochádza ku zvýšeniu 
príspevku na úroveň 1,30 eur;

n  Presunutie sídla referátu sociálnych 
vecí do priestorov Zdravotného strediska 
Lamač a  vytvorenie multifunkčného, 
variabilného   priestoru fungujúceho 
ako denná miestnosť pre opatrovateľ-
skú službu, slúžiaceho na poskytovanie 
diagnostickej starostlivosti napríklad 
pri predchádzaní duševných ochorení, 
mediačnej miestnosti a pod.;

n  Nadviazanie spolupráce s občian-
skymi združeniami venujúcimi sa 
terénnej sociálnej práci so zamera-
ním na mládež, osamelých seniorov 
a neprispôsobivých konzumentov alko-
holu zdržiavajúcich sa na verejných 
priestranstvách.  

Zmeny v sociálnej politike v roku 2020
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S SAMOSPRÁVA

Čo sa týka mojej  poslaneckej  činnosti, 
čaká  nás  veľa  úloh  a  práce,  budem sa   
snažiť naďalej   pracovať   pre  ľudí, ale 
o tom   som   už   vlastne hovoril aj v  roz-
hovore pre Lamačan. Rád by som dotia-
hol parkovaciu politiku, ktorá rezonuje. 
Počkáme si na výstup z mesta. Vždy som 
bol zástancom toho, aby ceny neboli lik-
vidačné. Návrh, ktorý som videl, som jed-
noznačne odmietol. Skutočnosť, že sa za 
tretie auto malo platiť pomaly 500 eur, je 
katastrofálny výsmech. Rád by som tiež 
videl v Lamači aj parkovací dom vsunutý 
do zeme. Predstavte si jeden malý vjazd 
a hore by mohli byť stromy, veď pozemky 
na to máme. 

Okrem toho, už štyri volebné obdobia 
bojujem za kultúrny stánok pre Lamač. 
Podľa posledných vyjadrení by mohol 
vzniknúť pred školou, smerom na zastávku 
Podháj, na betónovom priestore, určite aj 

s využitím terajšej jedálne základnej školy. 
Intenzívne podnecujem aj rozpraco-

vanie a   zapracovanie nových   cyklis-
tických   trás, ktoré   budú  spájať Lamač, 
Dúbravku cez Bory až po Devínsku Novú 
Ves. Inicioval som aj stretnutie  starostov 
mestských častí,  aby   bola   zaradená do   

priorít   aj   trasa   smerom   do   Záhorskej 
Bystrice. Avšak inteligentným cyklochod-
níkom - teda takým,  ktorý  je  odde-
lený od vozovky a je teda bezpečnejší.  

Rád by som v  Lamači podporil vznik 
jednotného registra všetkých podni-
kateľských subjektov, ktoré na našom 
území pôsobia, aby mali občania kom-
plexný prehľad, čo tu vedia vybaviť a za 
čím nemusia chodiť do iných mestských 
častí.

Volebná  matematika  ma posunula   
s kolegom  R. Olekšákom  do  opozície,  a  
preto sa  len  s  úžasom pozerám, ako  sa  
nesociálne v niektorých  prípadoch sprá-
vajú noví poslanci  za  Lepší Lamač, 
a to nehovorím o novom primátorovi Bra-
tislavy M. Vallovi, z ktorého činov a sprá-
vania som zhrozený. 

Na záver prajem všetkým v  novom 
 roku hlavne veľa zdravia a šťastia.

Prvý rok je za nami. Pre niekoho je 
rok veľa, pre niekoho málo. Sa-
mospráva má však jasné pravidlá 

fungovania a veci trvajú dlhšie, než by 
človek predpokladal. Pár vecí sa po-
darilo, niekoľko vecí je rozrobených 
a  množstvo vecí nás ešte len čaká. 
Veľa som sa za rok naučil. Spoznal som 
množstvo skvelých i  menej skvelých 
ľudí a  získal cenné skúseností. Neraz 
som na stretnutia či zasadnutia ko-
misií musel brať aj svojho syna, lebo 
zladiť poslancovanie, prácu a rodinu je 
občas celkom náročné. Ale všetko sa 
dá, keď sa chce.

Pôsobím vo viacerých komisiách 
a som predsedom komisie bezpečnosti, 
verejného poriadku a  sociálnych vecí. 
V  rámci tejto komisie presadzujeme 
rozvoj komunitného života, zlepšenie 
bezpečnosti a  sprístupnenie zdravotnej 
starostlivosti v Lamači. 

Otvorili sme rokovania s  občian-
skym združením Mládež ulice ohľadne 
spolupráce v  sociálnej a  komunitnej 
oblasti. Vnímame, že v  Lamači sú sku-
piny obyvateľov, ktorým sa nevenuje 

dostatočná pozornosť ako napríklad 
mládež, osamelí seniori či „problémoví“ 
spoluobčania v  okolí námestia. Cieľom 
tejto spolupráce je zvyšovanie kvality 
života mladých ľudí, rodín a  komunít 
prostredníctvom vzťahov a  práce v  ich 
prirodzenom prostredí. V  prvej fáze 
budeme mapovať situáciu v  mestskej 
časti. Následne bude sociálny pracovník 
pracovať s ľuďmi priamo v uliciach. 

Presadzujeme rozšírenie kamerového 
systému predovšetkým v  centrálnych 
alebo problémových miestach. Začiat-
kom októbra bola na Bakošovej ulici, kde 

dochádza k opakovanému poškodzova-
niu áut, nainštalovaná dočasná mobilná 
kamera zapožičaná od mestskej polície. 
Štyri kamery zakúpené mestskou časťou 
koncom roka 2019 budú nainštalované 
na Bakošovej ulici (nahradia zapožičanú 
kameru) a Malokarpatskom námestí. 

Aktívne sa venujeme téme zlepšenia 
a  sprístupnenia zdravotnej starostli-
vosti v Lamači. Hľadanie všeobecného 
lekára do zdravotného strediska je 
zatiaľ neúspešné. Všeobecných leká-
rov je málo a celá Bratislava trpí nedo-
statkom v  tejto oblasti. Mestská časť 
rokovala aj s niekoľkými špecialistami, 
ktorí by mali záujem pôsobiť v Lamači.   
K  zlepšeniu prístupu k  zdravotnej sta-
rostlivosti prospeje aj naplánovaná 
reorganizácia a  rekonštrukcia ambu-
lancií v  zdravotnom stredisku. Začiat-
kom roka sa vybudujú nové sociálne 
zariadenia a  nevyužité priestory na 
prízemí budú zatiaľ využité ako záze-
mie pre opatrovateľskú službu a  refe-
rát sociálnych vecí. 

Do nového roka Vám želám veľa lásky 
a porozumenia.

S S kolegom ťaháme za kratší koniec 
Rok Pavla Čecha

Veľa som sa za rok naučil 
Rok Stanislava Babica
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1. Splnené ciele
n Vratné poháre a separovanie odpadu 

– na lamačských akciách sa snažíme mini-
malizovať a správne triediť odpad. Zaviedli 
sme vratné poháre, kompostovateľné riady 
a príbory, Ak je to možné, tak keramické. 
Hlavným cieľom je eliminovať jednora-
zové plasty. Naštartovali sme to dobre, 
boli sme prvá MČ v  BA, ktorá na svojich 
hodoch mala vratné poháre a  eliminovala 
tak zbytočný odpad z jednorazových plas-
tových pohárov. Použitie pohárov vyšlo na 
545,95 eur, čo v rámci celkových nákladov 
na podujatie vôbec nie je veľká položka. 
Samozrejme, že v tejto oblasti ešte máme 
čo zlepšovať, ale sme radi, že sme sa do 
tejto neľahkej zmeny pustili. 

n Lamačan na recyklovanom papieri – 
vedeli ste, že papier sa dá recyklovať pri-
bližne 5 až 8-krát? Aby sme šetrili prírodné 
zdroje, rozhodli sme sa Lamačan tlačiť na 
recyklovaný papier. 

n Podpora komunitného kompos-
tovania – vedeli ste, že v  priemere až 
45 % obsahu vášho smetného koša tvorí 
bio odpad, z  ktorého veľkú časť viete 
kompos tovať? V  Lamači máme už tretie 

komunitné kompostovisko.
n Plochy pre opeľovače – v Lamači sme 

vybrali plochy, kde bude upravený režim 
kosenia a zároveň plochy, kde vzniknú tzv. 
lúky pre opeľovače. S cielenou výsadbou 
plánujeme začať na jar 2020. 

2. Na čom pracujeme:
n Generel zelene a  adaptácia na zmenu 

klímy – neustále sa zameriavame na fakt, že 
Lamač má oprávnene status „zelenej MČ“. 
Efektívny generel zelene a  pasportizácia je 
jedna z  kľúčových úloh. Ako komisia ŽPaHS 
sme sa napr. uzniesli, aby sa pri riešení akej-
koľvek spevnenej plochy na území MČ Lamač 
používali materiály a  technológie podporu-
júce vodozádržné opatrenia v krajine, neustále 

požadujeme dosadenie stromov a  vzrastlej 
zelene nielen na námestie a pod. 

n Eliminovanie vizuálneho smogu 
v Lamači – rušenie reklamných bilbordov 
na pozemkoch MČ.

n Zriadenie zberného miesta v Lamači 
a  efektívnejší manažment odpadového 
hospodárstva – chceme zabezpečiť kon-
trolované zberné miesta, vizuálne krajšie 
uzatvorené kontajnerové stojiská na síd-
lisku a  kontinuálne pracovať na edukácii 
o  potrebe správneho triedenia odpadov 
ako aj ich minimalizácie.

n Výmena malých košov hlavne na síd-
lisku za vhodnejšie – napr. na verejných 
priestranstvách na triedenie alebo betó-
nové koše s popolníkom.

3. Na dlhé lakte:
n BES a koncepcia hospodárskej stratégie
n vybudovanie efektívneho agility parku 

pre psov
n komunitné cítenie a  rešpekt k  prí-

rode
n čierne skládky
n doriešenie námestia
n držanie vody na bežeckej dráhe

V rámci komisie dopravy, územného rozvoja 
a výstavby sme v tomto roku rozpracovali viacero 
projektov, ale najdôležitejšia bola v  spolupráci 
s Komisiou životného prostredia a hospodárskej 
stratégie „záchrana“ Malokarpatského námestia, 
aby sa z  neho nestala betónová plocha podľa 
pôvodného projektu. Úprava a  zmeny druhej 
fázy rekonštrukcie, úbytok spevnených plôch 
a  doplnenie vegetácie boli občas skutočným 
bojom a  neustálym opakovaním našich požia-
daviek a požiadaviek obyvateľov mestskej časti. 
Som rád, že väčšina z nich bola zapracovaná.

Navrhli sme obmedzenie rýchlosti vo vnú-
torných častiach Lamača na 30 km/h. Pravda je, 
že už dnes jazdím touto rýchlosťou po sídlisku. 
Nerozumiem, ako môže niekto ísť rýchlejšie po 
Bakošovej, Studenohorskej alebo Heyrovského 
ulici. Stačí, aby spomedzi zaparkovaných áut 
vybehlo dieťa, náš sused a problém je na svete. 
Práve preto sme požiadali tento rok o vybudo-
vanie spomaľovača na Bakošovej ulici. Aktuálne 

sa pripravuje projekt, ktorý chceme v spolupráci 
s obyvateľmi upraviť a na jar by sa mal realizovať.

V budúcom roku by sa mal v rámci generelu 
dopravy vypracovať aj návrh cyklociest v  rámci 
mestskej časti, na základe ktorého by sme sa 
mohli uchádzať o  dotácie na ich výstavbu. Na 
Malokarpatskom námestí na parkovisku pri 
pošte pribudnú nabíjacie stanice pre elektromo-
bily.

Do kompetencie komisie patrí aj zaujímanie 
stanovísk k informačným, reklamným a propa-
gačným zariadeniam. Komisia jednomyseľne 
odporučila nepredlžovať nájmy pod bilbordové 
reklamy, čo sa pretavilo aj do hlasovania zastu-
piteľstva, a len v tomto roku sme zrušili 13 kusov 
bilbordov, ktoré by mali v priebehu budúceho 
roka zmiznúť z našich ulíc. V tejto aktivite plá-
nujeme pokračovať a odstrániť čo najviac vizu-
álneho smogu.

V  rámci pripravovanej celomestskej parko-
vacej politiky sme k už predtým zapracovaným 
pripomienkam podali v rámci komisie ďalšie:

1. zvýhodnenie elektromobilov
2. možnosť rozdelenia platenia za parkova-

cie karty za 2. a 3 auto viacerými platbami počas 
roka

3. v  prípade abonentských kariet zvýšenie 
počtu kariet na jednu prevádzku na 3, ak všetky 
vozidlá budú elektrické, ktoré boli následne 
zapracované do konečnej podoby.

S

S

Chceme, aby bol Lamač zelený 
Rok Veroniky Hagovskej

Rozpracované projekty v komisiách 
Rok Matúša Harmaňoša

SAMOSPRÁVA 
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Milí Lamačania, dovoľte, aby som 
vás i touto cestou pozdravil a v novom 
roku 2020 vám zaželal veľa zdravia, 
šťastia, lásky, božieho požehnania. Ani 
sme sa nenazdali a už sme rok vo funk-
ciách. Každý sme pred voľbami sľubo-
vali pre ľudí len to naj, nuž ale ako to 
vždy býva, realita je vždy iná, pravdivo 
a  jednoducho povedané horšia. Do 
funkcie poslanca miestneho zastupi-
teľstva som bol zvolený už piatykrát 
za sebou, a  tak mi dovoľte trocha 
porovnávať. Musím konštatovať, že 
také slabé zastupiteľstvo som od roku 
2002 ešte nezažil. Hneď od začiatku 
bolo jasné, že si ja a môj kolega Paľko 
Čech ani nevrzneme. Začali sme veľmi 
zle, veď naši ľudia odborníci – Lamača-
nia, ktorí dlhé roky pracovali v komisi-
ách odrazu neboli potrební. Namiesto 
toho si nová väčšina – Lepší Lamač – 
ako vie názov niekedy trpko oklamať, 
navolili do komisií svojich ľudí, kama-
rátov a  čo je ešte horšie na drzovku 

aj rodinných príslušníkov. Nuž, ale 
čo, ľudia chceli zmenu, a  tak nám títo 
noví vládcovia Lamača menili a  menia 
všetko k  – horšiemu. Veď posúďte 
sami: zaviedli spoplatnenie detských 
divadielok, zdraželi zájazdy pre senio-
rov, zdraželi obedy pre seniorov a pre 
deti zaviedli paušálne poplatky za 
jedáleň, zdraželi poplatky za materskú 
školu i  ŠKD, zdraželo vyhradené par-
kovanie. A  čo ste za to dostali? Koľko 

kamier nám napríklad minulý rok pri-
budlo v  Lamači, koľko nových parko-
vacích miest sme vybudovali? Za to 
sme na zbytočnú šaškáreň s  vratnými 
pohármi počas hodov minuli ťažké 
tisíce eur. Samozrejme, že títo novo-
dobí demokrati neváhali napríklad 
zakázať vystúpenie kapely Zóna A  len 
preto, že spevák nemal ten správny 
politický názor. A tak sme sa tu cez leto 
dva týždne zaoberali absolútnou blbo-
sťou, pričom v  Ružinove o  tri týždne 
táto kapela bez problémov vystúpila. 
Sľubov bolo mnoho, ale okrem spacka-
nej rekonštrukcie námestia, kde si ľudia 
sami sadili kvietky a  zmeny prednosti 
v  jazde pod viaduktom do Dúbravky sa 
nič v  Lamači nespravilo. Prepáčte, ale 
človeku sa chce zvracať, ak na kultúr-
nej komisii počúva ich pána poslanca 
s vážnou tvárou sa pýtať, či Mikuláš musí 
lamačským deťom nosiť darčeky. Kam 
sme to dospeli? A  tak nám ostáva milí 
Lamačania, len to jediné – VYDRŽAŤ! 

S Lamač rok po...
Rok Radoslava Olekšáka 

 

Jednou z  mnohých vecí, ktoré som 
chcela ako poslankyňa zmeniť, bola 
komunikácia miestneho úradu sme-

rom k občanom. Čo sa nám, dúfam, darí 
postupne zlepšovať, je úroveň článkov 
a  výber aktuálnych tém v  časopise La-
mačan, samospráva začala komuniko-
vať aj pomocou FB stránky. Zaviedli sme 
„poslanecké dni“, keď sme vždy v ponde-
lok pred zasadaním miestneho zastupi-
teľstva k dispozícii občanom. Za posled-
ný rok sme ako poslanci mali množstvo 
individuálnych stretnutí s  Lamačanmi, 
ktorí sa na nás obrátili s  dôverou, aby 
sme im pomohli, o čo sa neustále snaží-
me. Neodkladným míľnikom budúceho 
roka je vytvorenie kvalitnej webstránky 
so všetkými informáciami, ktoré sú pre 
našich obyvateľov dôležité.

Veľkým negatívnym prekvapením pre 
mňa bolo, že niektoré zmeny nestoja  
na neochotných úradníkoch, ale naopak 
na zastaralej technológii, nestanovených 
štandardoch pracovných procesov a  pod. 

Som rada, že väčšina pracovníkov úradu sú 
schopní a šikovní ľudia, ktorí aj sami prichá-
dzajú s riešeniami. Na rok 2020 sme vyčlenili 
financie na obnovu techniky a zjednotenie 
softvéru, ktoré používajú, aby sme nielen 
uľahčili prácu im, ale aby sme aj utvorili väčší 
priestor na riešenie problémov Lamačanov. 
Spolu s  členmi komisie financií, legislatívy 
a podnikateľských aktivít sme riešili viacero 
tém, kde sme navrhli zlepšenia otvorenosti 
a  transparentnosti čerpania financií a  ich 
zverejňovania.

Za veľký úspech považujem prvý parti-
cipatívny proces v  rámci plánovania verej-
ných priestranstiev (Bakošova ulica/ ulica 
Na barine), kde sa snažíme vypočuť ľudí a ich 
predstavy o  tomto priestore v  budúcnosti 
premeniť na skvalitnenie priestoru pre čo naj-
väčšiu skupinu obyvateľov. Som veľmi rada, 
že spolupráca s  mestom, oproti minulému 
obdobiu, sa neuveriteľne zlepšila a rokujeme 
s  mestom a  mestskými inštitúciami spolu 
s mestským poslancom Igorom Polakovičom 
ohľadom viacerých menších aj väčších pro-
jektov, ktoré, veríme, všetkých potešia.

Neposledným mojím snažením je pre-
pájanie rôznych skupín Lamačanov, aby 
sme aj v budúcnosti mohli o Lamači hovoriť 
ako o svojom domove, kde sa väčšina ľudí 
pozná a navzájom si pomáha.

Mojím želaním do nového roka je, aby 
sme sa navzájom tolerovali, všímali si jeden 
druhého, pomáhali si, nezabúdali na tých 
najslabších medzi nami a hlavne, aby každý 
jeden z  nás mal silu bojovať s  vlastnými 
negatívnymi stránkami, a tak sa stali lepšími.

S SAMOSPRÁVA 
Všetci sa musíme zlepšovať 
Rok Petronely Klačanskej



7

S Kapacita školy je priorita 
Rok Martiny Ondrišovej

V  pozícií 
poslankyne 
som prvý-

krát, je to nová skú-
senosť a  príležitosť 
prenášať energiu 
do verejného živo-
ta. Priznávam, skĺ-
biť toto poslanie 
s  prácou a  rodinou 
je časovo náročné. 
Keď odchádzam zo 
zasadnutí zastupi-
teľstiev, kde schva-
ľujeme žiadosti 
v  prospech požia-
daviek občanov, 
cítim spokojnosť 
a ďakujem, že ste ma zvolili a môžem sa 
venovať práci pre ľudí.

Nezávislým okom kritického občana 
by som hodnotila rok 2019 ako málo 
výrazný. V  skutočnosti však prinie-
sol mnoho pozitív. Veľa projektov sa 
dostalo do svojej štartovacej pozície. 
Vkladám dôveru do práce starostu 
a  úradu, že dokážu projekty v  ďalších 
rokoch dotiahnuť do reálnej podoby. 
Prioritu prikladám rozvoju školstva, 
územného plánu zóny Zečák a  štú-

die zóny Zlatá 
Hora. Dôležité 
je zmodernizo-
vať komunikáciu 
obce, myslím tým 
inováciu webovej 
stránky a  prínos 
mobilnej apli-
kácie. Úrad by 
tak mohol efek-
tívnejšie infor-
movať o  dianí 
a  zároveň osloviť 
viac občanov na 
zapojenie sa do 
k o m u n i t n é h o 
a  kultúrneho 
života v  Lamači. 

Nesmieme zabudnúť na kultúrnu 
pamiatku kaplnky sv. Rozálie, ktorá 
potrebuje rekonštrukciu strechy. 
V  rámci športu sa teším z  budovania 
cyklomostu a  cyklotrás s  prepojením 
na Dúbravku a Záhorskú Bystricu.

Z  pohľadu komisie školstva, kultúry 
a  športu, ktorej predsedám, sa pro-
jekty posúvajú vpred. Zrealizovala sa 
pasportizácia detských ihrísk, v  revi-
talizácii chceme pokračovať na jar 
2020. Schválili sme rozšírenie kapacít 

materskej školy sv. Filipa Neriho, čím 
sme zabezpečili kapacitnú rezervu 
na príjem lamačských detí. V  2020 sa 
pripravuje aj otvorenie nového aloko-
vaného pracoviska MŠ v  lokalite Bory. 
V  rámci školstva sme schválili navýše-
nie normatívov, čím sa zvýšili potrebné 
finančné prostriedky pre školy. Čo 
sa týka kapacít základnej školy, od 
začiatku roku 2019 som prišla do alar-
mujúcej situácie. Na prvom zasadnutí 
našej komisie 11. 3. 2019, riaditeľka ZŠ 
predstavila stav. Z  demografickej štú-
die našej oblasti vyplývalo, že budeme 
mať problém prijať všetky prihlásené 
deti do ZŠ. Kapacitnému problému 
budeme čeliť aj v budúcnosti, preto je 
nesmierne dôležité, aby sa nám poda-
rilo získať štátnu dotáciu na veľký pro-
jekt nadstavby základnej školy. 

Okrem školstva sa zaoberáme aj 
kultúrnymi aktivitami, s cieľom zacho-
vať fungujúce a  prinášať nové for-
máty podujatí. Obsahovo bolo neraz 
náročné zastrešiť v detaile všetky témy 
oboch oblastí. Týmto by som chcela 
poďakovať členom komisie, ktorí pri-
spievali názormi, pohľadmi  a  trpez-
livo hľadali spoločné riešenia. Prajem 
všetko dobré v roku 2020.

Zapojenie ihriska 
v  Lamači  do pro-
jektu  „Lidl ihrisko 
Žihadielko 2020“

MČ Bratislava- Lamač sa opätovne zapája do 

projektu «Lidl ihrisko Žihadielko 2020» s ihriskom 

na Studenohorskej ulici č.  35. Hlasovanie bude 

spustené 13. 1. 2020 a bude do 29. 2. 2020. Pre bliž-

šie informácie ohľadne hlasovania sledujte Face-

book a webovú stránku MČ. Ide o posledný ročník 

tejto súťaže, a  preto nepremeškajme príležitosť 

zveľadiť ihrisko pre našich najmenších Lamača-

nov. Vopred ďakujeme za vaše hlasy.  

Poskytovanie dotácií 
z rozpočtu mestskej časti 
od 1. 1. 2020

Na zasadnutí miestneho zastupiteľstva  mestskej časti Bra-

tislava - Lamač, ktoré sa konalo dňa 12. 12. 2019 bolo schvá-

lené Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o podmienkach 

poskytovania dotácií  z rozpočtu mestskej časti (ďalej len VZN) 

s účinnosťou od 1. 1. 2020. Subjekty, ktoré spĺňajú podmienky 

na poskytnutie dotácie v  zmysle VZN (§4 - 7) si môžu podať 

žiadosť na tlačive, ktoré je prílohou VZN. Podávanie žiadostí 

v  zmysle nového VZN bude možné na základe zverejnenia 

výzvy na predkladanie žiadostí na webovom sídle mestskej 

časti. Sledujte prosím webovú stránku mestskej časti, na ktorej 

bude v  blízkej dobe zverejnená výzva.  Termín podávania žia-

dostí je do 15. 1. 2020.

SAMOSPRÁVA 
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Beseda s Františkom Mikloškom

Vianočná kapustnica 
rozvoniavala námestím

KULTÚRA

AKCIE

K

A

Séria lamačských be-
sied pokračovala v  de-
cembri s  Františkom 

Mikloškom, kresťanským 
demokratom a jedným z naj-
známejších osobností sloven-
skej politiky po novembrovej 
revolúcii v  roku 1989. Už od 
vysokoškolských štúdií sa 
angažoval v tzv. tajnej cirkvi. 

Otvorene sa vyjadruje aj 
k  politickým a  spoločenským 
otázkam, veď dvadsať rokov 
bol poslancom parlamentu a ako aktívny 
politik sa stal priamym svedkom mno-
hých kľúčových udalostí v dejinách Slo-
venska. Na začiatku zaspomínal na roky 
1948 až 68, keď bolo vyše 70-tisíc ľudí 
väznených za svoje názory. „Mne od 
roku 1975 najviac pomáhal biskup Korec, 
radil, pomáhal, usmerňoval ma pri 
výsluchoch. Bolo to pre mňa ťažké obdo-
bie,“ zaspomínal F. Mikloško (na fotogra-
fii vľavo). Ovplyvnili ho však aj ďalší ľudia 

toho obdobia, ako Vladimír 
Jukel, či Anton Srholec. 
Svoju knihu o tomto období, 
mal napísanú už v roku 1988 
a  nakoniec ju vo vydava-
teľstve Archa vydal v  roku 
1991, do KDH vstúpil o  rok 
neskôr. Prítomných ľudí na 
besede však zaujímal aj jeho 
názor na súčasnú politickú 
situáciu na Slovensku. „Zau-
jalo ma, že v  súčasnosti už 

majú všetky strany vo svojom programe 
tradičné hodnoty, zachovanie rodiny, 
nepáči sa mi, že sa niektoré strany otáčajú 
na východ, Slovensko patrí do Európy 
aj so svojou orientáciu na západné kra-
jiny,“ vysvetľuje F. Mikloško. „A  kľúčové 
budú určite voľby v roku 2020. Verím, že 
dopadnú pre Slovensko dobre,“ dodal na 
záver. K. Lepiešová

Už tradične sa  začiatkom de-
cembra organizujú v  našej 
mestskej časti rôzne predvia-

nočné podujatia. 
Okrem príchodu Mikuláša, ktorý naj-

prv potešil deti v  lamačskom kostole 
a  v  sprievode detí s  rodičmi prišiel na 
lamačské Malokarpatské námestie a roz-
svietil vianočný stromček aj za účasti 
koledníkov, to bol už 3. ročník súťaže vo 
varení kapustnice. V  piatok 6. decembra 
sa tri družstvá postavili na „štart“ v  tejto 
netradičnej disciplíne a o 17. hodine začala 
rozvoniavať nakrájaná cibuľka, mäso, klo-
báska a  neskôr aj varená kapusta... Via-
nočná hudba, vianočný punč, či varené 
víno spríjemňovali studený decembrový 
večer. Cieľom súťaže bolo predať čo 
najviac porcií kapustnice, a  aj keď bol 
najúspešnejší tím starostu, obe druž-
stvá na prvých dvoch miestach sa vzdali 
víťazstva v prospech rodiny Čorniakovej 
a  Lacikovej (na fotografii), ktorá sa už 
tretíkrát zúčastnila na tejto súťaži. „Prvý-

krát počul o  tejto súťaži pred dvoma 
rokmi môj priateľ a  prihlásil nás, v  ten 
rok sme sa neumiestnili, vlani sme boli 
na 2. mieste, veríme, že tento rok uspe-
jeme,“ povedala Alexandra Čorniaková. 
„Do našej kapustnice dávame najprv za 

hrsť ryže, mäso, klobásu, ale aj huby. 
A  nakoniec do uvarenej kapustnice 
ponúkame špeciálnu smotanu.“ Ako 
však povedala na záver, žiadne umies-
tenie ich neodradí a o rok prídu opäť.
 (kal)
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R František Kovár: 

„Som jedným z prvých 
obyvateľov Bakošovej ulice.“

Herec František Kovár býva v La-
mači od roku 1975, bol jedným 
z  prvých nájomníkov na Ba-

košovej ulici. „Priznám sa, že keď som 
sem kedysi chodieval k mojim známym 
na chatu a prechádzali sme okolo toh-
to vtedy ešte len staveniska, v  duchu 
som si hovoril: Ach, bože, ľutujem všet-
kých tých, ktorí tu budú bývať, tak je 
to ďaleko,“ zabáva sa tento sympatický 
umelec v rozhovore pre Lamačan.

Lamačanom ste odkedy naše síd-
lisko existuje, môžete teda zhodnotiť, 
ako sa za tie roky zmenilo?

Zmenilo sa veľmi. Zaujímavé je, že člo-
vek, ktorý kedysi rozhodoval o prideľo-
vaní bytov, ako keby istým spôsobom 
obyvateľov triedil. Záležalo mu aj na 
sociálnej štruktúre ľudí, ktorí sa sem sťa-
hovali. A tá bola veľmi vyhovujúca, lebo 
od začiatku som mal pocit, akoby sme 
k sebe s ostatnými susedmi patrili, gene-
račne aj sociálne. Páči sa mi aj myšlienka 
sídliska s množstvom zelene.

Ktoré sú vaše najobľúbenejšie miesta?
S priateľmi som hrával tenis, preto som 

rád trávil čas na kurte. A,  samozrejme, 
miesta ako Kačín a  Zečák, kam sme 
s  deťmi chodievali na dlhé prechádzky 
či na hríby. V súčasnosti si občas s man-
želkou len tak „obehneme“ celé sídlisko. 
Je výborné, že tu urobili multifunkčné 
ihrisko pri škole. Stále sa tu dobre býva.

Vidíte teda pozitívnu tendenciu. 
Práveže áno! V  našom dome máme 

dokonca jednu zvláštnosť, keďže v ňom 
býva niekoľko starších ľudí bez auta. 
Keď večer prídem z divadla o jedenástej, 
v  porovnaní s  mojimi kolegami z  iných 
kútov Bratislavy, ja mám možnosť zapar-
kovať. S  parkovaním je problém všade, 
no našťastie si človek môže kúpiť parko-
vacie miesto.

Ale to sa čochvíľa zmení v dôsledku 
nového systému parkovania. 

Vlastne, to som už zistil na vlastnej koži. 
Nedávno som bol u známeho v Kútikoch, 
nevedel som, že je tam rezidenčné parko-
vanie a  keď som v  noci od neho odchá-
dzal, mal som na kolese papuču.

Pán Kovár, Vy si isto pamätáte aj 
na tuhé zimy, ktorými bol Lamač 
povestný, aj na známu snehovú kala-
mitu z  januára 1987. 

Pamätám! Vtedy som totiž mal gene-
rálky v Štúdiu S a musel som ísť peši až tam. 
Ale ja si pamätám aj zimy za môjho det-
stva, stavali sme si na dvore iglu. Úprimne 
však poviem, že v meste mi to nechýba, 
možno by mohla byť nad mestom akási 
zóna, ktorú by oblaky obchádzali, lebo 
keď tu nasneží, hneď je kalamita a  člo-
vek sa dostane von za dvojnásobne dlhý 
čas. Vďaka Sitine to však u nás ešte stále 
nie je taká katastrofa ako inde. Nikto totiž 
nepredpokladal, že civilizácia prinesie 
toľko áut ako je rožkov v obchode.

Ste známy a obľúbený umelec. Uva-
žovali ste niekedy nad kandidatúrou 
do politiky, aby ste mohli veci meniť 
k lepšiemu?

Po revolúcii som mal možnosť vstú-
piť do politiky, v divadle Nová scéna ma 
zvolili za šéfa činohry. Mal som štyri dni 
na rozmyslenie, či sa stanem poslancom 
Slovenskej národnej rady. Uvedomil som 
si však, že politika so sebou prináša, 
bohužiaľ, veľmi veľa negatív. A  na to 
treba mať aj povahu a venovať sa tomu. 
Ja by som na to určite nemal čas.

Ani chuť.
Ani chuť. Ale zas na druhej strane si 

vážim tých poslancov a ľudí, ktorí pre nás 
ostatných niečo pozitívne, hmatateľné 
prinesú. Pretože to je ich poslanie.

Známe tváre sa angažujú v  živote 
verejnom. Myslíte si, že umelci a ľudia 
na očiach majú akúsi povinnosť posta-
viť sa a  nahlas povedať svoj názor na 
dianie v spoločnosti?

Určite majú. My si tvoríme náš život, aj 
ten spoločenský. Nemôžeme byť pasívni 
voči tým, ktorí si zo spoločného krajca 
berú pre seba, sú egoisti, lebo majú moc 
a  možnosť ovplyvňovať veci verejné. 
Treba na to poukázať, lebo to sa nesmie. 
Ja na to upozorňujem, lebo sa to nepatrí, 
je to amorálne a  škodí to ostatným. 
Často sa až potom dozvieme, čo všetko 
zlé niektorí ľudia urobili.

Štartujeme nový rok 2020, čo vás 
v ňom čaká a čo si želáte?

Chystám sa v divadle skúšať novú hru 
a v televízii sa začnú vysielať veci, ktoré 
som nakrútil. Dúfam v dobrý ohlas. Prial 
by som si, tak ako všetci, zdravie pre seba 
a  svoju rodinu. Ľuďom prajem hlavne 
dobré vzťahy. Lebo dobré vzťahy a spo-
lupatričnosť jedného k druhému je cen-
nejšia ako veci, ktoré zoberieme a potom 
ich odložíme. Láska má mnoho foriem, 
a to je to najpodstatnejšie v živote.

Zhovárala sa MARÍNA GORGHETTO

ROZHOVOR
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A V Lamači pribudne  
44 novostavieb

Čo sa stane, keď sa ľudia spo-
ja? Vznikne zaujímavý projekt 
so skvelým výsledkom, ktorý 

môže zároveň inšpirovať aj iných. Eu-
rofondy nehľadajte! Nasledujúce riad-
ky sú pekným príkladom spolupráce 
na pomoc vtáčej ríši.

Všetko sa to začalo v  júni 2019, keď 
Andrea Neumeisterová, autorka myš-
lienky zlepšiť podmienky pre rozvoj 
operencov v  Lamači, oslovila učiteľa 
techniky v  Základnej škole na Malokar-
patskom námestí. Zrodil sa projekt „Vtá-
čie búdky”. K jeho realizácii boli prizvaní 
žiaci, ktorí sú nesmierne snaživí, veľmi 
zvedaví, tvoriví a učenliví. 

Prvou úlohou bolo získať finančné pro-
striedky na nákup materiálu na výrobu vtá-
čích búdok. Aktívnej autorke A. Neume-

isterovej sa podarilo vyzbierať 316 eur 
a  získať strešnú krytinu. Za nadobudnuté 
prostriedky sa nakúpili hobľované smre-
kové dosky, impregnačný olej, skrutky. 
Žiaci 2. stupňa ZŠ pod odborným vede-

ním učiteľov techniky vyrobili 
44 vtáčích búdok. Poslednou 
kľúčovou úlohou je vyrobené 
vtáčie búdky nainštalovať na 
vhodné stanovištia v  Lamači. 
Prvé vtáčie búdky pribudli v are-
áli ZŠ pod odborným dohľadom 
Filipa Rovného a Silvie Halkovej 
zo spoločnosti BROZ (Bratislav-
ské regionálne ochranárske 
združenie). Ďalšie búdky budú 
osadené v  najbližšom období. 
Dúfame, že nové príbytky sa 
operencom budú páčiť a na jar 
pribudnú v  novostavbách ďalší 

„obyvatelia“ Lamača. Tentokrát však bez 
vlastných automobilov a nutnosti budova-
nia ďalších parkovacích miest.  

 Vladimír Kuzár

AKCIE

Patrik Horňáček a Michal Hudec pri výrobe búdok

Šach sa dostáva do centra pozornosti 
detí a  mládeže. Dôkazom je Mikulášsky 
šachový turnaj, kde boli dospelí hráči 
v menšine.

Tradičný Mikulášsky šachový turnaj 
v decembri opäť lámal rekordy. Zatiaľ, čo 
sa na jeho prvom ročníku zúčastnilo len 
jedenásť hráčov, na šiestom ročníku to 
bolo až 46 hráčov. Organizátorov milo 
prekvapil nadštandardný záujem. „Neho-
vorím to s  radosťou, no z  kapacitných 
dôvodov sme jednoducho posledné žia-
dosti o  registráciu museli odmietnuť,“ 
hovorí organizátor a  predseda Bratislav-
skej šachovej akadémie Michal Vrba, pred 
ktorým stojí výzva, ako zvládnuť rastúcu 
popularitu šachu v Lamači na budúci rok. 

Skvelou správou je i účasť detí a mládeže, 
ktorá dokonca prevyšovala nad dospe-
lými. „Chceli by sme sa poďakovať šacho-
vým trénerom z Bratislavy a okolia Jozefovi 
Jánošovi, Jarolímovi Achbergerovi či Patri-

kovi Šipošovi, ktorí prišli so svojimi zveren-
cami, vo viacerých prípadoch dokonca na 
svoj prvý šachový turnaj v živote. Zahrali si 
aj rodičia, čo považujeme za výbornú skú-
senosť pre nich – zistiť, že hrať šach nie je 
také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad 
mohlo zdať. Vďaka patrí aj mestskej časti 
Lamač za podporu a pomoc,  bez ktorej by 
nebolo možné toto podujatie zorganizo-
vať,“ teší sa Michal Vrba. Cenu najlepšieho 
juniora vybojoval Lamačan Ján Lakota.

 MARÍNA GORGHETTO 
 FOTO MICHAL VRBA

Rekordný záujem o šach Najlepší junior – Ján Lakota

Najlepší senior  – Karol Rathouský

1. miesto   – Ivan Mikudík

2. miesto  – Jozef Jánoš

3. miesto  – Ladislav Ochrana

Už 15. ročník Mikulášskeho stolnoteni-
sového turnaja privítal v prvú decembrovú 
sobotu v  lamačskej hale Na barine opäť 
všetky vekové kategórie. Súťažili jednot-
livci, aj celé rodiny a  celé dopoludnie sa 
bojovalo o každú loptičku.
Výsledky:
Deti: 1. Jakub Gerbery, 2. Ondrej Kalný, 
3. Michal Varšányi
Kategória 18 – 62 r.: 1. Filip Šramko, 
2. Alfonz Kukučka, 3. Alexander Čeklovský
Kategória 18 – 62 r. registrovaní: 

1. Adam Vojkovič, 2. Peter 
Kalný, 3. Vladimír Tréger
Kategória 62+:  1. Peter 
Horniak,  2. Vladimír 
Grauzer, 3. Peter Šramko
Kategória 62+ registro-
vaní: 1. Ľudovít Černý, 2. 
Oldřich Mrázek, 3. Vlasti-
mil Šubrt
Rodina: 1. Retzerová, 
2. Šramková, 3.  Kalná 
 (kal)

Stolnotenisový turnaj pre všetky vekové kategórie
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Rodinné centrum Obláčik ukon-
čilo uplynulý rok veľkolepým 
mikulášskym predpoludním. 

Priestorové kapacity sa naplnili do po-
sledného miesta, zišlo sa tam takmer 
šesťdesiat ľudí. 

Najmenšie detičky sa mohli kreatívne 
vyžiť v dielničke s usmievavou Anetkou, 
ktorá s nimi trpezlivo vyrábala vianočné 
pohľadnice. Zlatým klincom programu 
bol obľúbený detský interpret Miro Jilo 

so svojimi Pesničkohrami. Po ňom už 
prišiel Mikuláš s balíčkami, ktoré ukrývali 
zdravé dobroty s minimom cukru a maxi-
mom ovocia. S  organizáciou podujatia 
aj tento rok pomáhalo päť dobrovoľní-
kov zo spoločnosti SwissRe. O  domáce 
koláče, malinovky a nakrájané ovocie sa 
zase postarali mamičky. Úspech medzi 
najmenšími Lamačanmi zožali aj hračky, 
knižky či senzorické koberce, ktoré boli 
v herni k dispozícii.  (mag)

Mikuláš zavítal aj do Obláčika
AKCIEA

MČ Bratislava - Lamač ponúka 
voľné pracovné miesto do škol-
skej jedálne pri  ZŠ na Malo-
karpatskom nám. 1 na pozíciu 
kuchárka/ pomocná pracovná 
sila do kuchyne. Nástup je 
možný ihneď. Životopisy uchá-
dzačov prosíme zasielať poštou 
na MČ na adresu Malokarpatské 
námestie 9, 841 03 Bratislava prí-
padne doručiť osobne do poda-
teľne miestneho úradu. Bližšie 
informácie poskytujeme na tele-
fónnom čísle: 02/ 64781756.              

Myšlienka na smrť mu bola cudzia, 
tak ako každému, kto miluje život. Aj 
keď si uvedomujeme, že všetko má 
svoj koniec, len veľmi ťažko prijímame 
skutočnosť, že nás navždy opustil dňa 
15. 12. 2019 náš výborný a obetavý pria-
teľ ROMAN MÉSZÁROS (52).

Odišiel si nám, žiaľ, bez rozlúče-
nia náš drahý priateľ. Bolo toho ešte 
mnoho, čo sme si mohli povedať, 
avšak niečo nám hovorí, že si neodi-
šiel navždy, budeš žiť v nás a v našich 
srdciach. Nestihli sme ti dostatočne 
poďakovať za tvoju obetavú prácu 
v  FK Lamač, pre ktorý ti srdce bilo, 
druhú šancu povedať ti, čím všet-
kým si pre nás bol, už nedostaneme. 
Môžeme teraz plakať lebo si odišiel, 
alebo sa môžeme usmievať, pretože 
si žil a bol súčasťou našich životov.

Znamenal si pre nás veľmi veľa a žiaľ, 
teraz prišiel ten čas, keď sa musíme 
rozlúčiť navždy. Zbohom, priateľ náš, 
nech tvoja duša odpočíva v  pokoji, 
Mesko.   Ďakujeme, FK Lamač

 Spomíname  
na Romana Meszároša

Zima nastúpila v  plnej svojej kráse a  avi-
zovala krásne decembrové sviatky. Tak to 
bolo aj 5. decembra, keď sa predstavil dra-
matický krúžok Chvíľkou poézie. Jedálňou 
sa niesla ľúbezná poézia najmä o  láske za 
hudobného sprievodu Alžbety Hrehovej. 
Slová básní boli pekne zladené s  hudbou. 
Druhú časť programu spríjemnilo vystúpe-
nie Viery Podhradskej a Jozefa Hanusa. Pán 
Hanus svojou harmonikou vyčaril perfektnú 
náladu a k jeho pesničkám sa pripojili všetci 
prítomní. 

Predvianočnú atmosféru mal posledný 

Vianočný koncert 10. decembra. O  dobrú 
náladu sa postarala kapela Kuštárovcov. 
Podujatie moderovala kultúrna manažérka 
Danka Kurillová, ktorá privítala hudobníkov 
aj hostí: námestníčku primátora mesta Bra-
tislava Luciu Štasselovú, starostu Lamača 
Lukáša Baňackého, zástupcu Bratislavského 
kultúrneho a informačného strediska Lukáša 
Vravníka a bývalú riaditeľku DS Lamač 
Nadeždu Malú. Kuštárovci hrali a spievali celú 
hodinu. Koledy striedali ľudové pesničky, 
pridali sa k nim všetci prítomní. V druhej časti 
podujatia riaditeľka DS Miroslava Florian-

sová predniesla krásne názorné posolstvo 
o dôležitosti rodiny, výberu priateľov. Slova 
sa ujal aj starosta, ktorý poďakoval všetkým 
zamestnancom Domova seniorov. A. Suchá

Koniec roka v Domove seniorov
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n Opravujem, upravujem odevy: 
0902 717 517

n Doučujem angličtinu, slovenčinu. Deti 
aj dospelých, aj cez víkendy: 0905 222 966

n Vodoinštalácie a údržba – Ján Polák: 
0905 627 321

n Zabehnutá masérska prevádzka 
v  tichom prostredí v  Karlovej Vsi, hneď 
vedľa zastávky, s  možnosťou parkovania 
pri Bille poskytuje časť svojho priestoru, 

bezbariérový prístup. Doteraz prevádzka 
funguje 11 rokov ako terapeutické cen-
trum, masáže, bankovanie, reflexológia, 
diagnostika, poradenstvo a kurzy. Do uvoľ-
neného priestoru hľadám k sebe „kolegu“ 
na masáže, kozmetiku, poradenstvo, 
office. Priestor rada ukážem a poskytnem 
info o cene, atď.: 0905 988 899

n Vymením 1-izbový byt na Heyrov-
ského ulici za 2-izbový + doplatok, prí-
padne predám a kúpim. Ponúknite pro-

sím. Mob.: 0903 780 013
n Rozvoz Kasko Pizza. Vaša obľúbená 

pizza zo zemiakového cesta, sme tu 
pre vás od utorka do soboty 18–22.00 h 
Tešíme sa na vás, tel. č.: 0910 17 17 49

n Kúpim alebo zoberiem do nájmu 
garáž v  Lamači, najlepšie v  okolí Cesty 
na Klanec. Kontakt: 0903 653  234, 
e-mail: sabi@idd.sk

n Práca – predavačka v predajni vína 
v Lamači 4 EUR/hod.: +421 336 474  350

Program kina
n 12. 1.  – POKÉMON DETEKTÍV PIKA-
CHU - USA, dabing, 104 minút, prístupnosť 

od 7 rokov, 15.30 h, 3 €

n 12. 1.  – PARAZIT - J.  Kórea, titulky, 132 

minút, 18.00 h,  3 € 

n 19. 1. – WILLY  A KÚZELNÁ  PLANÉTA  
- Fran.,  dabing, 90 minút, 15.30 h,  3 €

n 19. 1. – 100 VECÍ - Nem., dabing, 111 min, 

18.00 h,  3 €

n 26. 1.  – PRVÝ ZRADCA - Tal., Fr. , Nem., 

titulky, 152 minút, 18.00 h, 3 €

Pozvánky
AKCIEA

Riadková inzercia

Program JDS BA-Lamač
8. 1.,  14.00 h  –  privítanie nového 

roku 2020 – Ing. Habovčíková

15. 1.,  14.00 h  –  téma: Madeira – raj 

na zemi – prednáša RNDr. Kovalská

22. 1.,  14.00 h  –  téma: Praktické rady na 

každý deň  –  prednáša Ing. Ondrejka 

29. 1.,  14.00 h  –  téma: Španielsko - 

Santiago de Compostela – prednáša Ing. 

Peter Šramko, stretnutie členov v  zasa-

dačke kina Lamač na 1. poschodí 

Program RC Obláčik
Prázdniny v Obláčiku sú do 7. januára
9. 1., 9.30 - 11.00 h – Podporná skupina 
dojčenia 
17. 1. , 9.00 – 10.00 h – Bodywork pre 
mamičky s  deťmi – otvorená hodina 
gratis, stačí prísť
29. 1., 16.00 - 16.30 h – Zumba Kids – 
otvorená hodina, vhodná pre deti od 4 do 6 r.
29. 1., 16.30 – 17.00 h – Pohybko – otvorená 
hodina. Psychomotorické cvičenia pôso-
biace na psychickú a  fyzickú stránku 
dieťaťa. Vhodné pre deti od 4 do 6 r.

Lamačská beseda
DISKUSNÉ PÁSMO  

NIELEN PRE 
LAMAČANOV

n Stromy v Lamači
9. 1. 2020, 18.30 hod.  
- s hosťom Zuzanou Hudekovou, 
urbanistkou, odborníčkou  
na ochranu prírody a biodiverzitu 

n Náš sused Ukrajina
6. 2. 2020, 18.30 hod.  
- s hosťom J.E. Yuriim Mushkom, 
mimoriadnym a splnomocneným 
veľvyslancom Ukrajiny v SR

mailto:sabi@idd.sk
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