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Spoločné plánovanie vnútrobloku
v iných mest
ských častiach,
obciach a mes
tách, a aj zo za
hraničia, Aktívni
aktéri v procese
sú tiež zamest
nanci miestne
ho úradu a na
stretnutiach
sa z miestnych

FOTO Viliam Biskupič
edzi ulicami Bakošova a Na
barine sa chystajú zlepšenia.
Do ich príprav sa stále môžete zapojiť. Prečítajte si, čo sa udialo
doteraz a príďte na verejné stretnutie
na konci marca.
V lete minulého roka sa začal prvýkrát
v rámci Lamača participatívny proces
v plánovaní verejného priestoru medzi
ulicami Bakošova a Na barine. Miestni za
stupitelia nechceli rozhodovať o tomto
priestore len z pozície ich mandátov a na
základe názoru úzkej skupiny obyvateľov,
ale chceli spoznať bližšie potreby rôznych
skupín obyvateľov, aj na základe negatív
nych skúseností obyvateľov z minulosti.
Náš tím odborníkov priniesol do La
mača skúsenosti s podobnými procesmi
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Ako sme volili v Lamači?
V Lamači bolo odovzdaných 4851
platných hlasov, celková účasť bola
78,25 %. Víťazom sa stalo zoskupenie OĽANO, NOVA, Kresťanská únia,
Zmena zdola s 23 %, za nimi skončilo
PS a Spolu - Občianska demokracia so 14 %, potom SMER - sociálna
demokracia s 13,6 %, SAS s 11,7 %,
Za ľudí 10,3 % a KDH so 6,7 %.

FOTO Marína Gorghetto
poslancov zapojili Stanislav Babic, Veroni
ka Hagovská, Matúš Harmaňoš, Petrone
la Klačanská, mestský poslanec za Lamač
Igor Polakovič, ako aj starosta Lukáš Ba
ňacký. Finančné prostriedky na plánova
nie boli vyčlenené z mestského rozpočtu
v rámci poslaneckej priority I. Polakoviča.
Rôznymi typmi aktivít sa postupne po
darilo zmapovať potreby rozmanitých
skupín obyvateľov, ktorých sa dianie vo
„vnútrobloku Bakošova/Na barine“ týka.
Prvou metódou bol pilotný prieskum
počas Rozálskych hodov, kde boli
Lamačania informovaní o tom, že sa
uskutočňuje plánovanie tejto lokality
a zároveň pomocou obrázkového bo
dovania mohli vyjadriť svoje preferencie,
čo v oblasti uvítajú a čo naopak vo vnút
robloku nechcú. Zároveň bola spustená
anketa, distribuovaná bola v papierovej
forme aj zverejnená online. Uskutočnilo
sa stretnutie s obyvateľ kami Domu

seniorov Lamač, ktorý susedí s vnút
roblokom, workshop so žiakmi miest
nej Súkromnej ZŠ Montessori, a tiež
stretnutie s mladými športovcami, ktorí
trénujú parkour v Športovej hale Lamač,
ktorá sa nachádza v strede riešeného
územia. Uskutočnili sa aj individuálne
rozhovory s niekoľkými miestnymi oby
vateľmi a obyvateľkami aj so zástupcami
miestnych inštitúcií a prevádzok. Počas
uplynulých mesiacov sa tiež k otázkam
plánovania vnútrobloku dvakrát stretla
pracovná skupina, ktorej súčasťou sú
obyvatelia, zástupcovia vlastníkov bytov,
vlastníci miestnych prevádzok, vedenie
Domu seniorov, poslanci, starosta aj vi
cestarostka mestskej časti a ďalší pra
covníci miestneho úradu v Lamači.
Prvého verejného stretnutia sa
zúčastnilo približne 30 miestnych
obyvateľov, najmä obyvateľov domov
na ulici Na barine a Bakošova, kde sa
oboznámili s iniciatívou na zlepšenie
vnútrobloku a vyjadrili svoje potreby a
očakávania od pripravovanej revitalizácii.
Výsledky doterajších krokov:
Obyvatelia sa najviac vyjadrovali
k zeleni v rámci tohto celého priestoru.
Vytvorenie priestoru s novou zeleňou
a úpravou existujúcej zelene považujú
za kľúčové. Podnety sa týkali viacerých
oblastí, od vysadenia kvetov, stromov,
či celého parku, po vybudovanie
komunitnej záhrady, navrhovali tiež
rôzne formy úpravy priestorov, napríklad
aj pre susedské stretnutia, miesta pre
piknik alebo menšie kultúrne akcie.
Spolu s týmito návrhmi rezonovala
téma ekológie a opatrení adaptácie
prostredia na zmenu klímy. Negatívne
bola vnímaná nedostatočná údržba
zelene, chodníkov a mobiliáru.
Niektorí Lamačania by uvítali, aby sa vo
vnútrobloku vybudovali interaktívne
prvky, a aby sa tam uskutočňovali aktivity, ktoré prepoja rôzne generácie.
Pokračovanie na 2. strane

Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač sa uskutoční 19. 3. 2020 o 10.00 h.
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Spoločné plánovanie vnútrobloku
TÉMA

Dokončenie z 1. strany

Dôležitým aspektom bolo zachovanie a
rekonštrukcia ihriska pre menšie deti,
a vybudovanie ihriska pre staršie deti
resp. športové aktivity pre staršie deti.
Mnohí občania sa vyjadrovali negatívne
alebo s obavou k súčasnému režimu vodenia psov v tomto priestore. Viacerí sa
vyjadrili, že sa voľne pustených psov boja,
majú pred nimi rešpekt alebo ich to od
aktívneho využívania tohto priestoru od
rádza. Odzneli aj výhrady ohľadom zne
čistenia trávnikov od psích exkrementov
a znemožnenia využitia priestoru pre hru
detí a pre športové aktivity. (Pozn. V tom
to priestore je v súčasnosti oficiálny zákaz
voľného pohybu psov, ktorý však nie je
rešpektovaný všetkými návštevníkmi.)
Obyvatelia ocenili ticho a pokoj vo
vnútrobloku, ktoré by chceli zachovať
v čo najväčšej miere, otvorený priestor,
ktorý je zároveň vnímaný ako bezpečný
a bez áut. Občania opakovane upo
zornili na to, že je potrebné zlepšiť prí
stupnosť futbalového areálu, najmä pre
deti, ktoré sem chodia športovať, keďže
na ulici Na barine v tejto oblasti chýba
chodník a nie je bezpečný peší prístup.
Touto formou sa chceme poďakovať
všetkým obyvateľom a obyvateľkám,
ktoré sa doteraz zapojili do spoločného
plánovania, za ich dôveru, cenné návrhy

S

R

a podnety ako tento vnútroblok zlepšiť
pre všetkých Lamačanov.
Všetky podnety boli spísané, odborne
vyhodnotené a stanú sa podkladom pre dl
hodobý strategický rozvoj lokality, ako aj im
pulzom pre miestnu samosprávu na realizáciu
okamžitých opráv a potrebných zmien. Pod
robnejšie výstupy z jednotlivých aktivít budú
zverejnené na webovej stránke mestskej časti
www.lamac.sk.

Z podnetov od občanov vzišli aj viace
ré odporúčania k úpravám vnútrobloku, napríklad:
• nenáročné aktivity: výsadba kve
tov, lepšia údržba, organizácia menších
podujatí a komunitných aktivít so zapo
jením všetkých generácií a i., spoločné
aktivity na úpravu vnútrobloku
• dlhodobejšie aktivity: bezpečnej
šie a bezbariérové chodníky, doplne
nie chýbajúcich peších trás, vytvorenie
altánku, komunitného priestoru, poprí
pade komunitnej záhrady, ihriska pre
staršie deti, obnova alebo reorganizá
cia súčasného ihriska, vytvorenie prv
kov pre seniorov, doplnenie osvetlenia,
vyriešenie bezpečného priechodu pre

športovcov do futbalového areálu a i.
Aktivity budú realizované s prihliad
nutím na strategické aktivity a opatrenia.
Ďalšie kroky
Proces participácie občanov ďalej pokra
čuje. Overujeme zistenia a zbierame doda
točné informácie, potrebné na ďalšie roz
hodovanie a výber vhodných opatrení pre
toto územie. V tomto období je naplánované
stretnutie s dôverníkmi domov z dotknutých
ulíc, keďže vnímame, že je potrebné vysvet
liť celý proces a ďalšie kroky, ktoré nás ešte
v najbližšom období čakajú práve im, na kto
rých sa samotní obyvatelia často obracajú.
Na konci marca je naplánované
najbližšie verejné stretnutie s obyvateľmi k téme revitalizácie vnútrobloku. Uskutoční sa 31. 3. 2020
v zasadačke Kina Lamač od 18.00 do
20.00 hod. Na tomto stretnutí pred
stavíme doterajšie výsledky spoloč
ného plánovania a jeho ďalšie kroky.
V prípade, že sa chcete dozvedieť
aktuálne informácie o procese partici
patívneho procesu „Vnútroblok Bako
šova Na barine“ kontaktujte zástupkyňu
starostu Petronelu Klačanskú na vicesta
rostka@lamac.sk.

Dominika Belanská

Rozpočet stačí na bežnú správu

ozpočet našej mestskej časti na rok 2020 schvaľovali
poslanci na januárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
„Príjmy, ktoré máme, nám stačia na
bežnú údržbu a bežnú správu, s tým,
že všetky legislatívne zmeny za posledné roky nám len zvyšujú výdavky, ale neurobili sa žiadne opatrenia
na to, aby sa ekvivalentne zvyšovali
aj príjmy.
Žiaľ, po všetkých úkonoch, ktoré musí
samospráva vykonať, nám už nezostáva
možnosť, ako realizovať investície a
musíme hľadať peniaze iným spôso
bom,“ vysvetľuje vicestarostka Petronela
Klačanská, ktorá sa na kreovaní nášho
rozpočtu aktívne podieľala.
Daň z nehnuteľností síce nedávno stúpla,

SAMOSPRÁVA

no zvýšená suma poputuje len do vyrov
nania výdavkov, ktoré samospráva má.
Všetky väčšie investičné aktivity napláno
vané v rozpočte sú nadviazané na externé
finančné zdroje a dotácie. Jednoznačne
najobjemnejšou investíciou by mala byť
nadstavba základnej školy. Najväčšie
výdavky sú na novú škôlku na Boroch a na
dokončenie Malokarpatského námestia.
Novinkou je špecifický balík peňazí určený
na školenia pre pedagogických zamest
nancov a učiteľov. Doteraz si totiž školenia
platili z vlastného rozpočtu, tento rok však
majú peniaze priamo z mestskej časti via
zané na tento účel.
„Štruktúra nového rozpočtu je zosta
vená tak, aby bola zrozumiteľná pre kaž
dého jedného občana, aby z toho vedel
vyčítať výdavky na jednotlivé aktivity. Každý
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občan má tak prehľad o použití peňazí.
Novinkou je, že rozpočet bude zverejnený
na našej webovej stránke v štruktúre, kde
bude vidieť aj priebežné plnenie príjmov a
čerpanie výdavkov,“ povedala prednostka
MČ BA-Lamač Michaela Kövári Mrázová.
Významné výdavky idú podľa Klačan
skej na projektové dokumentácie a prí
pravu projektov, aby sme boli pripravení,
keď budú výzvy. „Budeme hľadať financie
na veci, ktoré sa nezmestili do rozpočtu,
ako napríklad na kanalizáciu na uliciach,
kde chýba či na výstavbu kultúrneho
stánku. Toto vnímame ako potrebné, ale
musíme čakať na vhodnú výzvu či formu
sponzoringu. Intenzívne rozmýšľame aj
nad tým, z akých zdrojov rekonštruovať
kaplnku svätej Rozálie,“ dodala Petronela
Klačanská.
Marína Gorghetto

S

Silný vietor vyčíňal aj v Lamači
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ačiatkom februára zasiahol západné Slovensko mimoriadne
silný vietor, ktorý spôsobil aj
v našej mestskej časti poriadnu šarapatu. Meteorológovia vydali výstrahu
tretieho stupňa, nárazový vietor dosahoval rýchlosť až 115 kilometrov za
hodinu.
Lamačania hlásili výpadky elektrickej
energie na Studenohorskej ulici, na
ulici Podháj či na Ceste na Klanec. Podľa
hovorkyne Západoslovenskej energe
tiky Michaely Dobošovej bola najhoršia
situácia 4. a 5. februára, keď spoločnosť
vyhlásila mimoriadny stav pre oblasti
Bratislava, Trnava, Trenčín, Nové Zámky,
Senica, neskôr bol rozšírený na celé dis
tribučné územie. „Celkovo bolo počas
týchto dní evidovaných takmer 170tisíc odberných miest, v ktorých
došlo k výpadku elektrickej energie. Výpadky boli spôsobené hlavne
popadanými stromami na vedeniach
a potrhanými vodičmi. Niektoré
opravy si vyžiadali dlhší čas, pretože
bolo potrebné odstrániť pováľané
stromy v ťažko dostupnom teréne.
V čase kalamitnej situácie evidujeme
v Lamači jednu poruchu v trvaní nad
2 hodiny. Išlo o výpadok hlavného
ističa na trafostanici, postihnutých
bolo 307 odberných miest. V tomto
čase bol v doméne Bratislava vyhlásený mimoriadny stav, k oprave tejto
poruchy sa pristúpilo hneď, ako to
bolo kapacitne možné,“ povedala pre
náš mesačník M. Dobošová. Obyva
telia Lamača však zaznamenali až vyše
12-hodinový výpadok elektrickej ener
gie.

Vietor sa opäť oprel aj do strechy školy na Borinskej ulici. FOTO Slavomíra Šubrtová

Kontajnery lietali ulicami
Silu vetra pocítili obyvatelia Lamača
na vlastnej koži. Odtláčal kontajnery
na uliciach, pri bývalom zbernom
dvore zhodil drevený bilbord, poško
dil dopravné značenie na viacerých
miestach. Stromy padali Na barine, na
Ceste na Klanec a škole na Borinskej
ulici dokonca poškodil strechu. Podľa
vedúcej oddelenia územného roz
voja, životného prostredia a majetku
Blaženy Kusej sa kompetentní sna
žili odstrániť škody okamžite po ich
nahlásení. Pracovníci komunálnych
služieb sa operatívne postarali o kon
tajnery, presunuli posunuté lavičky či
zbierali popadané konáre. Odstráne
nie zhodeného bilbordu bolo v kom

Poškodený bilbord pri bývalom zbernom dvore. FOTO Marek Poláš
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petencii firmy Arton, o dopravné zna
čenie sa postaral magistrát.
Škola na Borinskej s poškodenou strechou
Problémy mala aj súkromná ZŠ a MŠ Marie
Montessori na Borinskej, kde vietor strhol
časť strechy. „Vietor narušil konštrukciu
strechy v jednom asi štyri metre dlhom
segmente na severnom krídle. Škody
sa pohybujú v tisícoch eur, bližší odhad
zatiaľ nemáme spravený. K ohrozeniu
detí nemohlo prísť, pretože pri plánovaní aktivít s deťmi vonku vždy zvažujeme aj, aké je počasie. Extrémne
počasie, najmä silný vietor je vždy
považovaný za rizikový faktor a vtedy
s nimi nechodíme von,“ vysvetlila riadi
teľka školy Gabriela Cabanová.
Stalo sa to už po druhýkrát, podobný
problém totiž škola mala aj v roku 2017,
keď vietor strhol asi polovicu strechy na
južnom trakte školy. „Aktuálne konzul
tujeme s odborníkmi na strešné kon
štrukcie, aby nám navrhli a zrealizovali
opatrenia, ktoré významne znížia riziko
nehody vplyvom extrémneho vetra, kto
rého výskyt pri súčasných klimatických
zmenách aj v budúcnosti, žiaľ, nevieme
vylúčiť,“ dodala. Budova, v ktorej sídli škola
je majetkom mestskej časti, no formou
nájmu ju využíva zriaďovateľ súkromnej
základnej a materskej školy, ktorý za ňu
zodpovedá.
Marína Gorghetto
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Rozálka čoskoro ožije
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krajina v súčasnosti prežíchu visí otázka, kto v nej bude pra
va ťažké obdobie a snaží sa
covať. Podľa mojich informácií
nanovo zadefinovať svoju
sa manažment spoločnosti dosť
orientáciu. Podľa starostu Lukáša
výrazne spolieha aj na zdravotnícky
Baňackého má naša krajina aspoň
personál z Ukrajiny,“ naznačuje prí
morálnu povinnosť viac sa zauchod ľudí, ktorí ocenia gréckoka
jímať o osudy Ukrajiny, s ktorou
tolícku komunitu na Rozálke, ktorá
máme hranicu. Lamač s touto kraim pripomenie domov. „Chceme,
jinou spájajú vrelé vzťahy, ktoré
aby ten kostol žil. Keď mu máme dať
budú čoskoro o čosi intenzívnejšie.
svoju energiu a úsilie, nech to nie
V najbližších týždňoch totiž očaká
je len monument na kopci.“ Okrem
vame zverenie kaplnky svätej Rozálie
nového života v kaplnke je dobrou
do správy mestskej časti. „Budeme
správou aj finančná injekcia, ktorú
niesť zodpovednosť za národnú
táto obľúbená pamiatka dostane.
kultúrnu pamiatku. Náš rozpočet
Pomoc od východného suseda
však vzhľadom na priority, ktoré je Kaplnka svätej Rozálie je obľúbenou dominantou Lamača.
využije naša mestská časť aj v rámci
potrebné riešiť, neunesie takúto finančnú
dopĺňania
stavov
potrebných
Preto starosta túto otázku otvoril na
záťaž. Riešili sme otázku zmysluplného minuloročnom stretnutí s ukrajinským zamestnancov. Momentálne totiž pra
využitia priestoru, pretože ju Rímskoka veľvyslancom Jurijom Muškom a spolu cujeme s dvoma ukrajinskými záujem
tolícka cirkev v súčasnosti využíva spora podnikli prvé kroky na začatie novej kyňami, ktoré by mali posilniť náš tím
dicky. Rozhovory s predstaviteľmi Gréc tradície. „Naším cieľom bude, určite v zariadeniach spoločného stravovania.
kokatolíckej cirkvi viedli aj k tomu, že by aj s týmto dôležitým partnerom, kto Za hranice možno budeme musieť siah
o priestor v kaplnke mali záujem. Práve rým je veľvyslanectvo Ukrajiny, spo nuť aj pri hľadaní technického a pedago
táto cirkev zastrešuje aj veľa Ukrajincov, mínanú myšlienku rozvíjať. Čo sa týka gického personálu pre novú škôlku na
ktorí tu žijú a nie všetci sú pravoslávnej rozvoja, Lamač sa momentálne nachá Boroch.
konfesie, ale sú to katolíci byzantského dza na križovatke. Onedlho na Boroch

MARÍNA GORGHETTO
obradu,“ vysvetľuje Lukáš Baňacký.

FOTO VILIAM BISKUPIČ
pribudne veľká nemocnica a vo vzdu

Dobré správy z tepelného
hospodárstva
Priaznivé novinky máme aj
v tepelnom hospodárstva. Vyzerá
to totiž tak, že už v marci padne
dôležitý rozsudok, vďaka ktorému
sa bude môcť naša mestská časť
reálne priblížiť k svojmu cieľu. Tým
je vyjednanie celkovo lepších podmienok, jednou z nich by malo byť
aj zníženie ceny tepla.
„Východiskom pre to, aby sme
vedeli zvažovať dodatok k súčasnej
zmluve s nájomcom tepelného hos
podárstva alebo iné riešenie, je vyrov
nanie všetkých existujúcich súdnych
sporov. V tomto volebnom období
sme dosiahli to, že podania zo spo
ločnosti BES boli stiahnuté. Marcový
rozsudok má potvrdiť náš názor, že
sme mali nárok na koeficientované
valorizované nájomné. Očakávame,
že vyznie v prospech mestskej časti,“
vysvetľuje starosta Lukáš Baňacký.
Mestská časť trvala na tom, že spo

ločnosť BES mala v zmysle zmluvy
platiť nájomné, ktoré bolo valorizo
vané na základe inflácie. Ona však
platila len pôvodný základ a nikdy
nedošlo k navýšeniu. Preto poslanci
v minulom volebnom období inicio
vali podanie žaloby o úhradu rozdielu.
„Prvostupňový súd rozhodol v náš
prospech a odvolací súd by teraz mal
vyhlásiť konečný rozsudok a priznať
nám všetko, čo nám prináleží. Druhá
strana medzitým už zaplatila istinu
a rozdiel, o ktorý sa sporíme. Koncom
minulého roka uhradila sumu 50-tisíc
eur,“ hovorí ďalšie pozitívne správy
starosta Lamača.
Hneď ako padne rozhodnutie súdu,
budeme sa môcť pohnúť ďalej. Tema
tika tepelného hospodárstva, ktorá
dlhé roky pripomínala márny boj
s veternými mlynmi, má teda svetlo
na konci tunela.

MARÍNA GORGHETTO
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Protihluková
stena v štádiu
prípravy
Mobilná protihluková stena v úseku
od výjazdu z tunela Sitina po čerpaciu stanicu Slovnaft naberá jasnejšie
kontúry. Národná diaľničná spoločnosť
bude totiž pokračovať v jej príprave. Pre
TASR to uviedla hovorkyňa spoločnosti
Michaela Mihalová.
Protihluková stena, ktorá zvýši kom
fort Lamačanov, by sa mala skladať
z dvoch častí. „Vybudovanie protihlu
kovej steny od čerpacej stanice Slov
naft po zjazd z diaľnice pri Boroch sme
presadzovali aj v minulosti. Tento úsek
bol naprojektovaný a mal sa zrealizovať
v roku 2017, ale pre požiadavky jednotliv
cov na posudzovanie vplyvu na životné
prostredie bol odsunutý a celý proces
ešte stále trvá,“ hovorí starosta Lukáš
Baňacký. Druhou časťou steny je už spo
mínaný úsek od výjazdu z tunela Sitina po
čerpaciu stanicu Slovnaft.	
(mag)

A

Sila práva a nie právo sily

AKCIE

Na lamačské besedy chodí čoraz viac
záujemcov. Dôkazom je aj februárová
časť, ktorá privítala zahraničného hosťa.
Na tému Náš sused Ukrajina prišiel deba
tovať mimoriadny a splnomocnený veľ

Ukrajinský veľvyslanec Jurij Muška (vľavo)
so starostom Lamača Lukášom Baňackým.

S

vyslanec Ukrajiny v Slovenskej repub
like Jurij Muška. Ten nebol v našej
mestskej časti po prvý raz. „Naše
vzťahy nadobudli taký rozmer, že sa
vaša prítomnosť stala bežnou,“ netajil
spokojnosť moderátor večera, starosta
Lukáš Baňacký.
Veľvyslanec sa počas besedy pod
robne venoval histórii svojej krajiny.
Divákov zaujímal aj jeho pohľad na trva
júcu vojnu. „Vojna na východe Ukrajiny
je vojnou za hodnoty. My bojujeme za
Európsku úniu. Nie politicky, ale za celú
Európu. Za to, aby existovali práva člo
veka aj za štandardný európsky život.

Aby bola sila práva a nie právo sily. To je
dnes Ukrajina,“ zhrnul.
Jurij Muška načrtol aj problematiku
pracovnej sily zo zahraničia, ktorá aktuálne trápi aj Slovensko. V porovnaní
s rokom 2018 sa totiž vlani počet Ukrajincov na Slovensku takmer zdvojnásobil.
„Keď sa v Lamači onedlho otvorí nemoc
nica, asi sa prevádzka nespustí, pokiaľ
sem neprídu kvalifikovaní pracovníci
práve z Ukrajiny,“ naznačil starosta našej
mestskej časti. Ten Jeho Excelencii veľvy
slancovi Jurimu Muškovi daroval drobnú
spomienku – knihu o Lamači. 

Text a foto Marína Gorghetto

Relikvie svätého Petra v Lamači
SAMOSPRÁVA

Kaplnka svätej Rozálie vo februári ožila
krásnou, takmer dvojhodinovou gréc
kokatolíckou bohoslužbou. Hlavným
celebrantom bol vladyka Irenej Bilik,
ktorý priniesol do Lamača aj vzácne
relikvie svätého Petra.
Vladyka Irenej Bilik je kanonik rímskej
baziliky Santa Maria Maggiore a s relik
viou svätého Petra už navštívil viacero
miest v Taliansku či na Ukrajine. Do Bra
tislavy prišiel podľa informácií stránky
lumen.sk na pozvanie miestnej ukra
jinskej komunity. Počas svätej liturgie
odovzdal veriacim aj pozdrav pápeža
Františka, s ktorým sa často stretáva.
Pápež František totiž pred zahranič
nými apoštolskými cestami chodí
k ikone Salus populi Romani v bazilike
Santa Maria Maggiore.
Bohoslužbu spevom sprevádzal
chrámový zbor Kozáci z Podillya
a podľa ohlasov to bol neuveriteľne
pôsobivý zážitok. „Je to vhodná akti

vita, keďže gréckokatolíci nemajú
svoj priestor, kde by mohli rozvíjať
komunitu. Zbor Kozáci z Podillya
umocňoval duchovnosť celého
prostredia. Spievali neskutočne
krásne, dokonca sa rozhodli zopár
skladieb aj pridať, postavili sa pred
oltár a urobili improvizovaný kon
cert. „Boli úžasní, rada by som ich
videla opäť. Bohoslužba bola zau
jímavá, atypická a trochu dlhšia,
preto nám po dvoch hodinách
výborne padli pagáčiky aj čaj,
ktoré sa podávali vonku. Rozálka
vďaka tomuto podujatiu ožila,“
zhodnotila Lamačanka Patrícia
Bucková.
Omša sa uskutočnila v spolupráci
s ukrajinským veľvyslanectvom,
v kaplnke bol prítomný aj veľvysla
nec Jurij Muška.
(mag)
 FOTO: DMYTRO KONYSHEV
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Určite sme k ľuďom bližšie

SAMOSPRÁVA

Predstavujeme oddelenie
územného konania a stavebného poriadku

tavebný úrad funguje v našej mest- a s tým súvisiace zmeny stavieb, zmeny
skej časti samostatne od roku 2014. účelu využitia stavieb, lehoty výstavby
Predtým sme mali spoločný sta- a pod.,“ vysvetľuje V. Rychtáriková.
vebný úrad s mestskou časťou Dúbravka Už niekoľko rokov patrí v Lamači medzi
a Devínska Nová Ves. Stavebný úrad je v najrezonovanejšie témy návrh územrámci miestneho úradu zaradený ako Od- ného plánu zóny Zečák a s ním súvisiaca
delenie územného konania a stavebného koordinácia stavebného zákona s územporiadku.
ným plánom hlavného mesta Bratislavy.
„Myslím si, že samostatný stavebný úrad V tomto smere úzko spolupracuje s naším
priniesol pre Lamačanov veľké plus najmä oddelením územného rozvoja, ktoré
v tom, že sme naozaj bližšie
k občanom, o čom svedčia
momentálne aj rozšírené
stránkové hodiny a zároveň
je to pre nás, ako pracovní
kov, bezprostrednejší kon
takt s územím a možnosť
operatívnejšieho
riešenia
problémov,“ hovorí vedúca
oddelenia územného konania
a stavebného poriadku Ing.
Vlastislava Rychtáriková,
ktoré zabezpečuje prenesený
výkon štátnej správy, a teda
výkon stavebného úradu od
1. marca 2019. „Síce som od
Vlastislava Rychtáriková má pod palcom stavebný úrad.
roku 2003 mala v pracovnej
náplni okrem iného výkon tzv. špeciálneho okrem poskytovania klasických územ
stavebného úradu, ale všeobecný stavebný noplánovacích informácií tieto rozširuje
úrad znamená širší pohľad a záber, pokiaľ o konkrétne súvislosti a nadväznosti jed
ide o jednotlivé konania.“
notlivých parciel k celkovému návrhu úze
V. Rychtáriková nastúpila pracovať ako mia zóny Zečák.
referentka v miestnom úrade v roku 1993 Ďalšou agendou stavebného úradu je
a venovala sa hlavne doprave, rozkopáv v spolupráci s právnym oddelením riekam, opravám a výstavbe komunikácií, šiť priestupkové konania a udeľovanie
chodníkov a pod. „Špeciálny stavebný pokút. V spolupráci s ekonomickým
úrad rieši problematiku líniových doprav oddelením pripravuje podklady pre
ných stavieb, čo mi je najbližšie, keďže som vyrubovanie poplatku za rozvoj.
vyštudovala stavebnú fakultu, odbor kon „Mrzí ma však, že mnohí nechápu, čo zna
štrukcie a dopravné stavby,“ podčiarkuje mená práca v stavebnom úrade. V prvom
V. Rychtáriková. „Môj prvý kontakt s prá rade to, že stavebný úrad riadi len starosta,
cou úradníka však bol paradoxne riešenie ktorý v tejto agende zastupuje štát. Ako
susedského sporu o vysadení kvetov na ste si určite všimli na našich písomnostiach
hranici pozemkov a o negatívnych vply nemáte erb mestskej časti, ani pečiatku
voch na zdravie obyvateľov Lamača z dymu s erbom mestskej časti. Teda pečiatku so
z komína budovy krematória,“ spomína.
štátnym znakom,“ hovorí V. Rychtáriková.
Čo je v súčasnosti pracovnou náplňou Celá agenda stavebného úradu podlieha
stavebného úradu v Lamači?
vždy nejakému konaniu a pri tom je nao
„Nechcem použiť citácie zo stavebného zaj dôležité riešiť, kto je účastníkom kona
zákona, lebo mnohí vedia, že riešime nia a podľa toho podávať obyvateľom aj
územné, stavebné, kolaudačné konania sta informácie. Obyvatelia mestskej časti nie
vieb rodinných domov, bytových domov, sú automaticky účastníkmi každého kona
drobných stavieb, reklamných panelov nia, resp. napr. konania, ktoré ich zaujíma.
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Samozrejme, je rozdiel, keď je konanie
riešené verejnou vyhláškou, o čom musia
byť občania informovaní prostredníctvom
dostupných informačných zdrojov, akými
je webová stránka, vývesné tabule a pod.
„Tiež je samozrejmé, že sa občania môžu
pýtať na poskytnutie informácií prostred
níctvom zákona č. 211/2000 Z.z., čo, musím
podotknúť, že bohužiaľ, aj v maximálnej
miere využívajú a niekedy je naozaj proble
matické vyhodnotiť, či množ
stvo požadovaných informácií
nie je už nad rámec zákona,“
dodáva V. Rychtáriková.
Doteraz
poskytovanie
informácií s kópiami listín
nebolo spoplatňované, ale
na základe negatívnych
skúseností nielen nás, ale
aj iných oddelení s niekto
rými žiadateľmi, pripravuje
mestská časť sadzobník
poplatkov aj za tieto úkony.
„Chcela by som preto poďa
kovať za prejavenie dôvery
a podpory vedeniu miest
neho úradu, a to starostovi
a prednostke miestneho úradu, ktorý ma
touto funkciou poverili a v maximálnej miere
sa mi snažili vychádzať v ústrety, najmä
v prvých kritických mesiacoch, keď bolo
potrebné zabezpečiť operatívne riešenie
agendy.“ zdôrazňuje V. Rychtáriková.
V rámci úradu pracujú aj Ing. arch. Alena
Knoppová a Ing. Veronika Demetrovičová.
„Teším sa, že môžem spolupracovať s mojimi kolegyňami. Ing. Arch. Knoppová má
dlhoročné skúsenosti s prácou na staveb
nom úrade a je neoceniteľným prínosom
v tomto smere, najmä pokiaľ ide o prak
tické rady pri jednotlivých naozaj nároč
ných konaniach. Ing. Demetrovičová je
zase napriek svojmu mladému veku (nastú
pila na náš stavebný úrad po absolvovaní
vysokej školy) veľmi šikovná, perspektívna
a pracovitá,“ hodnotí V. Rychtáriková.
„Nedá mi zároveň nespomenúť ani našu
kolegyňu Annu Dudovú, ktorá nám veľmi
pomáha tým, že na základe jej systému
v evidovaní agendy nemáme problém nájsť
veci v archíve,“ dopĺňa V. Rychtáriková.

Katarína Lepiešová

Foto Marína Gorghetto
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Petronela Klačanská:
ROZHOVOR
Odpoveď „nedá sa“ neexistuje

V

icestarostka Petronela Klačan- firma, kde procesy idú rýchlo, sú tam
ská sa po rokoch strávených niektoré zákonné obmedzenia, takže sa
prácou v sfére projektov a vý- isté veci naťahujú. Niektoré procesy sa
ziev vrátila učiť na Fakultu manažmen- zas dajú meniť len ťažko, lebo v úrade sú
tu UK, ktorú vyštudovala. V škole ľudia, ktorí majú zaužívané postupy. To
prednáša študentom projektový ma- však nie je len o našom úrade, deje sa to
nažment dodnes.
všade tam, kde sú dlhodobo zaužívané
Voľného času teda nemá nazvyš, no postupy. Až kým im neukážete, že sa to
keď sa nejaký nájde, rada ho venuje záľu dá aj inak a možno lepšie. Že si proces
bám spojeným so šikovnosťou rúk, ako je nými zlepšeniami vedia uľahčiť prácu. Je
maľba, vyšívanie či fotografia. V Lamači to dlhodobý proces. Na druhej strane,
ju najčastejšie stretnete v okolí Malokar máme medzi zamestnancami veľa kva
patského námestie a školy, ktorú navšte litných pracovníkov a odborníkov, vďaka
vuje jej syn.
ktorým sa zmeny dajú realizovať.
Vo voľbách ste pred viac ako
rokom dostali najviac preferenčných hlasov spomedzi všetkých
poslancov. Ako si náhlu popularitu vysvetľujete?
Vôbec neviem, vďaka čomu sa
toto stalo, sama som bola prekva
pená. Možno to bolo spôsobené
tým, že som fungovala v širšej
komunite ľudí v rámci Lamača.
Aký to bol pocit?
Keď som videla výsledky volieb,
najskôr ma to veľmi dojalo, no vzá
pätí veľmi rýchlo nastúpila zodpo
vednosť. Som človek, ktorý všetko
berie veľmi vážne a ktorý možno
nevie niektoré veci filtrovať. Svoju
funkciu beriem nesmierne zodpo
vedne.
Kedy vo vás skrsla myšlienka na
komunálnu politiku?
Po materskej dovolenke som pra
covala pre firmu, ktorá robila pora
denstvo obciam a mestám. Takto
som sa ku komunálnym témam Vicestarostka Petronela Klačanská.
dostala bližšie. No najvýraznejším
impulzom bola kauza námestia a výrubu Venovali ste sa aj rozpočtu či zháňaniu
stromov. Všetci Lamačania, podľa mňa, dotácií...
Áno, máme novú štruktúru rozpočtu,
vtedy vnímali, že je výrub stromov
ktorú som do značnej miery navrhla a
v dnešnej dobe nezmyslom.
Čo sa vám za ten rok podarilo z naplá- prednostka ju spolu s ostatnými pra
covníkmi úradu dotiahli. Myslím si,
novaných cieľov?
Mojím primárnym cieľom bolo, aby že štruktúra nám pomôže ľahšie sa
sme úrad otvorili ľuďom. Aby sme ho zorientovať v príjmových a výdavko
stransparentnili smerom von, ale aj vých častiach. V minulých rozpočtoch
v rámci úradu – pomocou systémo boli totiž pre mňa veľakrát nezmyselne
vých nastavení a postupov. Sú tam veci, potriedené. Vyčlenili sme financie na
ktoré sa daria riešiť, ja som však kritička občianske aktivity v rámci participatív
a vždy viac vidím to, čo by sa ešte mohlo neho rozpočtu, kde práve plánujeme
zlepšiť. No samospráva nie je súkromná novú výzvu.
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Písala som aj projekt, vďaka ktorému
sa nám podarilo získať dotáciu z mesta
na rekonštrukciu telocviční v základnej
škole. My sme získali 40 000 eur a ria
diteľka školy ešte získala z inej dotačnej
schémy ďalších niekoľkotisíc eur, vďaka
čomu by mali byť v týchto dňoch už obe
telocvične novorekonštruované.
Všetky rozhodnutia sa snažím robiť na
základe čo najkomplexnejších informácií
a dát.
Čo je pre vás prioritou volebného
obdobia?
Pre mňa je dôležitá otvorenosť a trans
parentnosť. Blízko mám aj ku škol
stvu a ku kultúre. Budem rada, ak
sa nám tento rok podarí vytvo
riť novú webstránku, ktorá bude
pre občanov prehľadnejšia a vyu
žijeme nástroje, ktoré uľahčia
prácu aj v úrade. V rámci školstva
je hlavnou témou plánovaná nad
stavba základnej školy. Na tejto
strategickej úlohe sa spolupodie
ľam, momentálne riešime projek
tovú dokumentáciu, ktorá bude
základom k žiadosti o dotáciu.
Táto téma sa bude niesť pravde
podobne ešte ďalšie dva-tri roky,
k realizácii by sa malo totiž pristú
piť najskôr počas budúceho leta.
Čo sa týka kultúry, potešilo
by ma, keby sme sa dopracovali
k tomu, aby sme na konci roka
mali kalendár kultúrnych akcií.
Bolo by fajn mať aj menšie for
máty pre ľudí, ktorým tie veľké
nevyhovujú, možno koncerty začí
najúcich kapiel či besedy na rôzne
témy, z ktorých už máme niektoré
úspešne za sebou a našli si svojich priaz
nivcov.
Napriek tomu, že si uvedomujem, že
v úrade máme veľa šikovných zamest
nancov, bola by som rada, ak by si všetci
osvojili, že odpoveď nedá sa neexistuje.
To je pre mňa veľmi kľúčové. Vždy sa dá,
len treba nájsť formu alebo spôsob. Mys
lím si, že v rámci komunálnej politiky by
to nemalo byť o politike, ale práve o spo
lupráci ako jednom z hlavných faktorov
úspechu samosprávy tak, aby osoh poci
ťovali jednotliví občania.
 TEXT A FOTO MARÍNA GORGHETTO
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Tanečná zábava pre viac generácií

ri 2. ročníku ešte nemôžeme hovoriť o tradícii, ale pokúsime sa ju
„
vybudovať,“ povedal na úvod pri
privítaní hostí Lamačského tanečného
večera starosta Lamača Lukáš Baňacký. Tanečným večerom sprevádzala
hudobná skupina SixFoxes, folklórny
súbor Gymnik a podujatie moderoval
Pavol Peschl ml. Pri stoloch v školskej
jedálni na Malokarpatskom námestí,
kde sa tanečná zábava uskutočnila,
sedeli pri chutnej večeri mladí, i tí skôr
narodení.
„Ďakujeme pekne za skvele zorgani
zovaný a prijemný večer a už sa tešíme
na ďalší ročník,“ napísal na facebookovej
stránke Lamača Richard Voda, ktorý bol
s manželkou a priateľmi na tanečnom
večere aj minulý rok.
„Na zábavu sme prišli s manželkou
a priateľmi, ktorí nie sú Lamačania, je
to príjemný večer, ktorý môžete stráviť
netradične a ináč ako zvyčajne,“ povedal
Miloš Andris.
Tanečný večer zorganizoval Miestny
úrad Bratislava–Lamač v spolupráci so
školskou jedálňou ZŠ Malokarpatské
námestie.
Do tanca hrala kapela Six Foxes, ktorá
je zoskupením šiestich profesionálnych
hudobníkov. Počas večera vystriedali via
cero žánrov, s ľahkosťou sa zhostili popu,
rocku, ľudoviek, evergreenov, funky či
nestarnúcich československých hitov.
„Tanečný večer v Lamači bol vynikajúci.

KULTÚRA

Ľudia sa bavili od začiatku
až do konca. Atmosféra
bola skvelá. Veľmi sme si to
s kapelou Six Foxes užívali,
držím palce aj v nasledujú
cich ročníkoch,“ zhodnotil
uznávaný muzikant Eugen
Botoš pre náš mesačník.
Veľká vďaka patrí zamest
nankyniam
miestneho
úradu, ktoré celú akciu
zastrešili a premenili bežnú
školskú jedáleň na vyzdo
Ľudová hudba folkórneho súboru Gymnik

Lamačania si mohli dať urobiť spomienkové zábery pred fotostenou

benú tanečnú sálu. Tanečný parket,
svetlá, priestor pre hudobné skupiny... To

Príjemnú atmosféru večera si užívalo takmer 150 hostí
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všetko sa počas jedného večera zmenilo
v jedálni ZŠ na Malokarpatskom námestí,
kam zavítali návštevníci zábavy. Stoly
a červené stoličky, ktoré bežne využívajú
deti počas obedov sa zmenili na pekne
a slávnostne prestreté stoly s farebnými
červenými obrúskami, okná, ako aj strop
zdobili biele závesy. Prestreté stoly už iba
čakali na slávnostné menu, ktoré pripravili
zamestnankyne školskej jedálne. Predjedlo
tvoril – syrový tanier, hlavné jedlo – hovä
dzia falošná sviečková, zapekaný baklažán
s paradajkou a mozarelou a zemiakové
krokety a ako dezert sa podávala čokolá
dová Sacher torta. A ku všetkému dobré
biele víno. Aj to bola tanečná zábava 2020.
Prítomní sa počas večera mohli odfotiť
aj pri zaujímavej fotostene so spomienkou
na tento večer, odkiaľ si fotografie aj hneď
mohli zobrať už v ten večer, a tiež sa posil
niť pri bufete Garáž, v ktorom sa dali zakú
piť alkoholické i nealkoholické nápoje.

Katarína Lepiešová
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Lukáš Haraslín
hviezdou v Taliansku

ŠPORT

me hrdí na Lamačana Lukáša Haraslína, ktorému sa podaril veľký
prestup do talianskej najvyššej
súťaže Serie A. Futbalový reprezentant, ktorý svoju kariéru začínal práve
v FK Lamač, sa dohodol so Sassuolom.
Pre Lamačan poskytol krátky rozhovor zo svojho nového pôsobiska.
Ako si spomínate na vaše začiatky v FK
Lamač?
Len pozitívne. Som veľmi rád, že som
mal tú možnosť vyrastať v Lamači a začať
s futbalom práve tam.
Ste vzorom pre deti a mládež, ktoré
u nás trénujú. Vidia, že aj od nás sa
dá dostať do futbalových výšin. Čím
by mal podľa vás disponovať nádejný
futbalista, ktorý to s týmto športom
myslí vážne?
Veľmi ma teší, že môžem byť vzorom
pre deti. Vždy keď môžem, tak sa ukážem
aj v Lamači na ihrisku a trénujem s nimi.
Robí im to radosť, a preto to teší aj mňa.
Teraz je to už úplne iné ako pred niekoľ
kými rokmi. Predtým stačilo mať talent,

K

M

no v súčasnosti sa tomu človek musí
venovať dennodenne, aby sa zlepšoval.
Aký máte vzťah k Lamaču? Ktoré sú
vaše najobľúbenejšie miesta?
K Lamaču mam výborný vzťah. Samo
zrejme, rád sa vraciam aj s priateľkou
domov, kde bývam zatiaľ s rodičmi,
starými rodičmi. Mojimi obľúbenými
miestami sú dom a futbalové ihrisko.
Ste súčasťou Série A v Taliansku, ako

Ďalšie milé stretnutie

nohí si pamätáme jeho krásny podmanivý hlas pri recitovaní poézie. A mohli sme
si to 22. januára vychutnať aj naživo,
pretože zavítal medzi nás do penziónu
významný herec SND Dušan Jamrich.
Stretnutie moderovala kultúrna
manažérka Dana Kurillová, ktorá bola
na VŠMU jeho žiačkou. D. Jamrich nám
priblížil vstup slovenského divadel
níctva do európskych spoločenstiev.
Potom spomínal na svoje začiatky po
skončení VŠMU, na svojho pedagóga
Viliama Záborského. Isté obdobie bol
aj riaditeľom SND. Rozprával o svo
jom účinkovaní v oblasti poézie, najmä
v recitovaní Hviezdoslavových básni.
Jednu z nich nám aj predniesol. Jeho
ľubozvučný hlas sa niesol jedálňou
a človeku behali po tele zimomriavky.
Hovoril aj o svojom účinkovaní na
divadelnej scéne, za svoju obľúbenú

KULTÚRA

rolu považuje Richarda III. v rovno
mennej divadelnej hre. Záverom zare
citoval krásnu báseň a odovzdal prí
tomným svoje posolstvo: „Aj na druhý
deň vyjde slnko!“

A. Suchá

9

vás prijali miestni fanúšikovia?
Zatiaľ viem, že len pozitívne a verím, že
to tak ostane čo najdlhšie.
Ako ostať nohami na zemi, keď vás
obdivujú masy fanúšikov?
Myslím si, že treba byť skromný a
nikdy nezabúdať, odkiaľ pochádzate,
kde ste začínali a s čím.

MARÍNA GORGHETTO

FOTO INSTAGRAM L. H.

V krčme proti rasizmu
Začiatkom februára sa v Lamači usku
točnil jeden z prvých večerov v rámci
festivalu Slovenská krčma. Ten chce
ukázať, že Slovensko nie je rasistický štát
a že väčšina návštevníkov krčiem na Slo
vensku nie sú rasisti a nestotožňujú sa s
fašistickými názormi.
Vo februári za dva týždne v sto podni
koch a krčmách po celej krajine odohralo
150 muzikantov koncerty bez honorárov
a bez vstupného. V priestoroch kočov
ného pivovaru Garáž vystúpila rapová
legenda Vec, Dj Škrupo a Tono S. (mag)

V

Pajštún a Dračí hrádok

H

ľadáte tip na príjemnú prechádzku v našom regióne?
Inšpirujte sa Katarínou Cvikovou, ktorá s partiou preskúmala Pajštún a Dračí hrádok.
V Borinke sme z auto
busu nevystúpili v cen
tre, pretože sme sa chceli
vyhnúť notoricky známej,
krátkej, no o to prudšej
ceste na Pajštún. Nechali
sme sa odviezť trochu ďalej.
Od autobusovej zastávky
sme potom asfaltovou ces
tou smerom na Medené
hámre začali stúpať až na
koniec Borinky. Za dedinou
sme ešte chvíľu išli po asfal
tke, no akoby znenazdajky
sa napravo objavila lesná
cesta do kopca. Zrazu sa
objavilo aj žlté turistické
značenie a nám bolo jasné,
že tento prudký zvrat nás
doviedol na správnu cestu.
Začali sme stúpať. Kopec
bol pomerne prudký, no,
našťastie, nie veľmi dlhý,
takže ho bez problémov
zvládli nielen deti, ale aj
rodičia, ktorí svoje ratolesti
niesli na chrbte. O pár minút sme už stáli
na rázcestí pri Dračom hrádku. Opustili
sme našu turistickú trasu a cestičkou
doprava sme sa dostali k maličkej kope
kameňov, ktorá sa hrdí názvom Dračí
hrádok. Po povinnej dôkazovej fotografii
sme sa vrátili na rázcestie a pokračovali
sme ďalej žltou turistickou cestou na Paj
štún.
Na Pajštúne bol nával
Keďže už sme boli hore na hrebeni,
ďalšia cesta bola jednoduchá a veľmi
príjemná. Napriek tomu, že vonku bola
zima, výlet sme si užívali, a to aj bez
snehu. Miernym stúpaním sme sa pri
bližne o polhodinku dostali na Kozlisko,
na ktorom sme si mohli vybrať, či ďalej
pokračujeme po žltej ceste alebo po
červenej. Obidve sa však vinuli rovnako,
takže výber sa napokon „nekonal“
a ďalej sme išli po žltej a zároveň aj po
červenej. Po ďalšej polhodinke sme cez
stromy zbadali náš druhý cieľ – hrad
Pajštún.

Popod samotnú zrúcaninu sme sa
z tejto strany dostali klesaním, takže na
samotný hrad sme vystúpili pomerne
čerství. Bol tam neuveriteľný pretlak

VÝLETY

výhľadom, deti vyliezli na svoj obľú
bený strom, za skalnou stenou sme sa
trocha posilnili chlebíkmi a radšej sme
pokračovali v ceste cez les. Notoricky
známym stupákom sme zišli
dole a na križovatke pod kop
com sme zabočili vpravo,
smerom na Stupavu. Les
ným chodníkom kopírujúcim
kopec, na ktorom stojí Paj
štún, sme prešli k stupavskej
obore, okolo kameňolomu
až do Stupavy. Cez neko
nečný park sme sa dostali až
k futbalovému ihrisku, za kto
rým sa začínal park kaštieľa.
Prešli sme aj cez ten a zrazu
sme stáli pri našom aute
zaparkovanom za kostolom
na námestí, odkiaľ nás ráno
zobral autobus do Borinky.
Záverečné
hodnotenie:
Malé Karpaty ponúkajú
množstvo turistických trás.
My sme začali jednoduchým
okruhom spájajúcim dve
malokarpatské zrúcaniny –
Pajštún a Dračí hrádok. Bol to
veľmi príjemný výlet na úvod
našej malokarpatskej výzvy,
ktorý bez problémov zvládli
všetci účastníci.

TEXT A FOTO
KATARÍNA CVIKOVÁ

realitná kancelária

Hľadáme pre našich
klientov nehnuteľnosti
v Lamači na predaj a prenájom.
Ďakujeme za doterajšiu
prejavenú dôveru.

Y 0948 25 00 34
Pajštún je z Lamača naskok.

ľudí – niektorí opekali, niektorí sa
iba kochali výhľadmi a ďalší sa sna
žili zistiť niečo z histórie hradu.
Hore veľmi fúkalo, takže sme sa veľa
nezdržiavali. Aj my sme sa pokochali
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Mgr. Zuzana Búliková
E alle@alle.sk
M www.alle.sk

SP

Vyberte názvy detských ihrísk!

ráve teraz máte možnosť pomenovať detské ihriská v Lamači
podľa vlastného uváženia. Uvítame vašu pomoc a iniciatívu, aby názvy
ihrísk zodpovedali predstave ich užívateľov – vás, vašich detí či vnúčat.
Ako hlasovať?
Vyberte si zo zoznamu zvieratiek
a napíšte nám, ktorému ihrisku by ste
vašu voľbu priradili. Hlasovanie sa usku
točňuje na oficiálnej stránke mestskej
časti na Facebooku. Napísať môžete aj na
e-mail: hrdlickova@lamac.sk alebo prísť

SAMOSPRÁVA

do klientskeho centra, kde na recepcii
vhodíte do pripravenej škatule lístok.

Zoznam zvieratiek: Mravček, Lienka,
Žabka, Ježko, Krtko, Zajko, Macko, Vrab
ček, Sloník, Žirafka, Zebra, Mája, a Hroch.
Hlasovanie potrvá do 15. marca.
IHRISKÁ, pre ktoré hľadáme názvy:
Ihrisko Malokarpatské nám. 9 (Sabena)
Ihrisko Studenohorská 5
Ihrisko Heyrovského 16
Ihrisko Bakošova 34-36
Ihrisko Heyrovského 10
Ihrisko Studenohorská 35
Ihrisko Rozálka
(mag)

Nové hojdačky na ihrisku

R

odinné centrum Obláčik sa v minulom roku zúčastnilo na participatívnom
rozpočte s projektom Kto sa hrá – nehnevá.
Ten uspel a získal tak z rozpočtu 1950 eur na revitalizáciu detského ihriska na
Heyrovského ulici, ktoré je miestom stretnutia troch generácií: detí, rodičov a starých
rodičov. Časť z peňazí centrum použilo na kúpu dvoch strunových hojdačiek. Koncom
februára ich osadila špecializovaná firma, a tak na ihrisku pribudla zebra a tigrík, ktoré
budú deťom robiť radosť. Zvyšné financie boli použité na zakúpenie farieb a štetcov,
ktoré sa použijú v marci na medzigeneračnú brigádu, počas ktorej budú mladí aj starí
maľovať a upratovať ihrisko. (mag)

11
ZSE_Inzercia_190x137.indd 2

05/02/2020 17:49

A

Pozvánky

n 5. 3. 2020 o 18.30 h – Lamačská
beseda s Michalom Oláhom – VŠ peda
gógom a redaktorom týždenníka Týždeň na
tému: O voľbách po voľbách – kino Lamač
n 2. 4. 2020 o 18.30 h – Lamačská
beseda s Adamom Škoppom a s riaditeľ
kou ZŠ Alenou Petákovou na tému: Inkluzívne vzdelávanie v ZŠ – kino Lamač

Pozvánky na akcie
n 7. 3. 2020 o 18.00 h – MDŽ – BÁBKA
- predstavenie Mestského divadla Trenčín
– kino Lamač
n 27. - 28. 3. 2020 od 18.00-08.00 h
- Noc s Andersenom – miestna knižnica
Lamač – noc plná rozprávok, hier, súťaží
a dobrodružstiev je určená pre detských
čitateľov vo veku 6-10 rokov
n 30. 3. 2020 – Rekreačný zájazd senio
rov – Dunajská Streda - na zájazd sa môžu
prihlásiť seniori s trvalým pobytom v Lamači
od 23. 3. 2020 v úradných hodinách.

Program kina
n 8. 3. PLAYMOBIL VO FILME, USA,
100 minút, dabing, 15.30 h, 3 €
n 8. 3. CEZ PRSTY, ČR., MP- 12, 101
minút, 18.00 h, 3 €
n 15. 3. OVEČKA SHAUN: FARMAGEDDON, V.B., USA, 87 minút, bez dia
lógov, 15.30 h, 3 €
n 15. 3. DAŽDIVÝ DEŇ V NEW
YORKU, USA- MP- 12, 92 minút, dabing,
18.00 h, 3 €

AKCIE

n 22. 3. SNEŽNÝ CHLAPEC, USA, 97
minút, dabing, 15.30 h, 3 €
n 22. 3. RAJ NA ZEMI, SR, MN 15, 78
minút, 18.00 h, 3 €
n 29. 3. COLETTE: PRÍBEH VÁŠNE, V.B.,
USA, MP 12, 111 minút, dabing, 18.00 h. 3 €

ZÁPIS
detí do materskej školy
na školský rok 2020/2021
sa uskutoční
23. marca 2020 (pondelok)
od 10.00 hod. do 12.00 hod.
24. marca 2020 (utorok)
od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Prihlášku a viac info nájdete na:
www.dietkykvietky.sk

Program JDS BA-Lamač
4. 3. 2020, 14.00 h – téma: „Staviteľ
múzeí Michal Milan Harminc“ (pripomí
name si 150. výročie narodenia sloven
ského architekta; staval aj Farský kostol
sv. Margity Uhorskej v Lamači) – pred
náša Mgr. Eva Križanová
11. 3. 2020, 14.00 h – téma: „Osobné
dojmy zo SNP“ – prednáša Ing. A. Habov
číková
18. 3. 2020, 14.00 h – voľný program –
posedenie v klube pri káve
25. 3. 2020, 14.00 h – Stretnutie členov
v zasadačke kina Lamač na 1. poschodí,
téma: „Kuba – najslávnejší ostrov Kari
biku“ – prednáša Ing. Marta Ambrušová

Program RC Obláčik
4. 3. o 16.15 - 17.00 Pohybko – Začiatok
kurzu - Psychomotorické cvičenia pôso
biace na psychickú a fyzickú stránku dieťaťa.
Kurz je vhodný pre deti vo veku 4-6 rokov,
má dĺžku 6 hodín + 1 náhradná.
Viac info na: panisova.martina@azet.sk
5. 3. o 9.30 - 11.00 - Podporná skupina
dojčenia - Bez prihlasovania, príspevok 2 eurá
5. 3. o 16.00 - 16.45 Zumba for kids –
Začiatok kurzu - Deti tancujú v skupine, učia
sa základy rytmiky a tanca, a to všetko det
skou formou. Kurz je vhodný pre deti vo veku
4-6 rokov, má dĺžku 6 hodín + 1 náhradná.
Viac info na: panisova.martina@azet.sk
14. 3. o 9.00 – 12.00 Jarná burza - Predá
vajú sa len použité veci: oblečenie, hračky,
knihy, atď. Dobrovoľný príspevok 1 EUR.
Vratná záloha za predajny stôl 5 eur-po ukon
čení burzy a vrátení stola na miesto sa vráti
predávajúcemu. Obmedzený počet 20 pre
dajcov. Prihlasovanie cez info@oblacik.sk
21. 3. o 10.00 Skrášlime si ihrisko Veľká medzigeneračná brigáda, maľovanie
a upratovanie ihriska na Heyrovského ulici
(v prípade nepriaznivého počasia sledujte
FB Obláčik).

Riadková inzercia
n Opravujem, upravujem odevy: tel. č.
0902 717 517
n Doučujem angličtinu, slovenčinu. Deti aj
dospelých, aj cez víkendy: tel. č. 0905 222 966
n Vodoinštalácie a údržba – Ján Polák:
tel. č. 0905 627 321
n Oprava práčok, sušičiek, umývačiek
riadu - kvalitne, lacno. Tel. č. 0951 337 590 Igor

n Kúpim alebo zoberiem do nájmu garáž
v Lamači, najlepšie v okolí Cesty na Klanec.
Tel. č. 0903 653 234, mail: sabi@idd.sk
n Zubná ambulancia na Kramároch
príjma nových pacientov. Stromová 16,
831 01 Bratislava, tel. č. 0905 662 407
n Maľovanie, stierkovanie, benátsky
štuk - Radoslav Osuský, tel. č. 0911 128 116.

n Predám pascu na líšky, tel. č. 0949
282 417
n Prenajmem garáž v bytovom dome
na Malokarpatskom námestí 8/10, dlho
dobo, voľná ihneď. Tel. č. 0903 656 557.
n Hľadám majstra–pokrývača strechy
s vlastným lešením na rodinnom dome
v Lamači. Tel. č. 0908 347 620
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