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Mesačník

O dianí a živote v Bratislave-Lamači

AKTUÁLNE

podrobnosti str. 2

Konečne návrat do školy!
Po dlhých mesiacoch deti konečne nastúpili do školy. Ako prví sa so spolužiakmi zvítali
žiaci prvého stupňa, o pár dní na to k nim pribudli aj staršie deti. „Pred ich nástupom sme
„vypulírovali školu“, všetky priestory sme vydezinfikovali, dohodli sme si so zamestnancami všetky postupy a netrpezlivo sme čakali. Prvý týždeň bol nábehový, a teda sme
pomaly so žiakmi opakovali učivo a pridávali nové. Zistili sme, že najviac utrpeli základné
školské návyky, sústredenie sa na vyučovanie, že rozprávať sa nemá kedykoľvek sa mi
zachce a podobne. Ešte stále trvá eufória zo stretnutí so spolužiakmi,“ zhodnotila prvé dni
riaditeľka našej základnej školy Alena Petáková. „Od začiatku školského roka je to pre nás
už 35. úprava rozvrhu hodín. Všetko úsilie však stojí za to, keď vidíte deti, ako sa navzájom
tešia zo stretnutia, tešia sa z toho, že nemusia púšťať denne počítač, že sa môžu opýtať
naživo svojich učiteľov, keď niečomu nerozumejú. Tieto emócie sú veľké tak na strane
žiakov, ako aj na strane zamestnancov školy,“ pokračuje. V škole prebehol aj kloktací test na
prítomnosť koronavírusu...
pokračovanie na str. 2

Májový zápis
do materskej školy
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„Zatiaľ boli výsledky všetkých žiakov negatívne. Zistili sme, že veľa detí nevie
kloktať, čo spomaľuje testovanie. Mestská časť nám pomáha tým, že nám zabezpečuje na testovanie pani doktorku ako odborný dohľad, aby testovanie
prebehlo v poriadku a bezpečne.“ „Pre deti v ŠKD sme zorganizovali
Veľkonočné tvorivé dielne, aby sme deťom spestrili čakanie na Veľkú noc.
Zorganizovali sme školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, Pytagoriády
a Klokana. Pre žiakov 8. a 9. ročníka organizujeme Komparo, aby sa pripravili na prijímacie pohovory a skúsili si inú formu testovania. Zároveň
budú mať externou firmou vyhodnotené testy a budú vedieť, aké učivo im
robí problémy a v čom sú dobrí. Škola sa zapojila do projektu Čítame radi
a Programujeme s micro:bitom,“ dodáva Alena Petáková.

Milí Lamačania,
naša mestská časť prechádza výraznou zmenou.
V rukách držíte prvé číslo magazínu Lamačan v novom
šate a určite ste si už stihli všimnúť nové označovacie
tabule, logo či plagáty. Na tejto ucelenej vizuálnej
identite sme pracovali viac ako mesiac a ja som rád, že
Vám ju dnes môžem predstaviť.
Lamač sa mení a s ním aj jeho komunikácia navonok.
Je moderná, spĺňa vysoké kvalitatívne štandardy, plná
farieb, rôznych tvarov. Je výrazná, graficky vyvážená
a v konkurencii sa nestratí. Zostali sme aj pri známych
farbách, podľa ktorých už roky ľahko identifikujete
Lamač. Táto farebnosť je rokmi overená a dobre zaužívaná. Logo sme taktiež prispôsobili aj použitiu
v kombinácii s bratislavským logom, teda jeho nápisom Bratislava. Vytvorili sme symbol hradu s použitím grafických prvkov a farieb súvisiacich
s Lamačom.
Novinkou je aj zavedenie QR kódov, ktoré sa už dnes
bežne využívajú. Dajú sa do nich ukladať i rozsiahlejšie
textové a digitálne informácie. Stačí mobilom naskenovať kód a uložiť si dôležité informácie do
kontaktov, poznámok alebo kalendára v telefóne,
prípadne iného elektronického zariadenia. Moderná
doba prináša nové možnosti a identitu chceme pripraviť a rozvíjať tak, aby bola pre Vás prínosom a aby
ste na ňu mohli byť hrdí. V pláne máme ešte aplikáciu
Lamača pre mobilné zariadenia, zmeny na webe
www.lamac.sk a mnohé iné budúce riešenia, ktoré vyvíjame alebo sa plánujú.
Na záver by som sa rád poďakoval kolegovi, skúsenému grafickému dizajnérovi Danielovi Zacharovi
ml., ktorý pre nás celú identitu vytvoril.
Dúfam, že sa Vám páči.

Lukáš Baňacký
Starosta

Deň Zeme sme oslávili výsadbou
Deň Zeme sme oslávili rekultiváciou a výsadbou zelene na Malokarpatskom
námestí. Ruku k dielu priložil starosta Lukáš Baňacký, zamestnanci miestneho úradu, členovia Komisie životného prostredia a hospodárskej stratégie
a dobrovoľníci z radov Lamačanov. Výsledkom je takto upravený priestor
pred miestnym úradom.

Na Zlatohorskej a Povozníckej
ulici vymeníme osvetlenie
Stav verejného osvetlenia v hlavnom meste je dlhodobo problematický. Pred
viac ako rokom sa v médiách písalo, že magistrát zvažuje rôzne možnosti prevádzky verejného osvetlenia vrátane tej vo vlastnej réžii. „Prevádzkový model
verejného osvetlenia závisí od rozsahu investícií do obnovy verejného
osvetlenia. Primárne sa preto venujeme modernizácii a rekonštrukcii
verejného osvetlenia, následne budeme voliť vhodný spôsob prevádzky, pričom predbežne predpokladáme, že údržbu osvetlenia v jeho zrekonštruovanej časti by sme mohli zabezpečovať vlastnými kapacitami,“ povedala pre náš magazín hovorkyňa hlavného mesta Katarína Rajčanová.
Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia podľa jej slov prebieha v
medziach schváleného rozpočtu. Minulý rok sa vymenilo asi 1000 kusov
stožiarov, tento rok sú v pláne aj rekonštrukcie starých káblových vedení.
„Zároveň plánujeme aj postupnú výmenu svietidiel s využitím energeticky
efektívnej LED technológie. Zároveň pracujeme na možnostiach zabezpečenia externého financovania pre tento projekt,“ dodala Rajčanová.
Výmenu verejného osvetlenia sa naša mestská časť snaží riešiť po vlastnej
linke. Zmeny sa najbližšie dotknú ulíc Zlatohorská a Povoznícka, kde staré
stĺpy nahradia nové.
Vedeli ste, že keď chcete nahlásiť poruchu verejného osvetlenia
je potrebné kontaktovať spoločnosť Siemens na čísle 02/6381 0151?
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O dotácie je potrebné požiadať v máji
V apríli naša mestská časť zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie z jej rozpočtu. Záujemcovia o dotáciu môžu svoje
projekty predkladať do 24. mája. Žiadosť si môže podať právnická
osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktorí majú sídlo, adresu sídla prevádzkarne alebo trvalý pobyt na území mestskej časti, alebo ktorí
pôsobia, vykonávajú činnosť na území mestskej časti, alebo poskytujú
služby obyvateľom mestskej časti.

v Lamači – nepodnikateľ alebo právnická osoba - občianske združenie,
nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť spôsobnosťou v Mestskej časti Bratislava-Lamač.
Viac informácií nájdete na webe www.lamac.sk.
Detaily vám však poskytneme aj v našom klientskom
centre na čísle 02/64780065.

Rovnako je vyhlásená aj výzva na predkladanie projektov v rámci
participatívneho rozpočtu. Záujemcovia môžu svoje projekty predkladať do 11. mája. Túto žiadosť si môže podať občan s trvalým pobytom

Súsošie sv. Cyrila a Metoda sme museli odstrániť
Súsošie sv. Cyrila a Metoda vyrezané z lipového kmeňa na Malokarpatskom námestí už nenájdete. Napriek priebežným pokusom o záchranu
tohto vzácneho diela rezbára Dušana Šarkana sme ho v apríli boli
nútení odstrániť a premiestniť do interiéru. Poradíme sa s odborníkmi,

čo by sa dalo pre záchranu súsošia vykonať. Naša mestská časť
urobí všetko pre to, aby tento dar od rezbára Mateja Smreka mohla
v budúcnosti opäť vystaviť.

Asistované sčítanie obyvateľov v termíne
od 03.05.2021 do 13.06.2021
Elektronické samosčítanie obyvateľov prebiehajúce v období od
15.02.2021 do 31.03.2021 sa skončilo. Zákonnú povinnosť sčítať sa, si
splnilo 7191 obyvateľov Lamača, čo predstavuje podiel 88,67%
z celkového odhadovaného počtu osôb. V priemere dosiahol Bratislavský samosprávny kraj podiel sčítaných vo výške 87%. Najviac
obyvateľov sa sčítalo v Žilinskom vyššom územnom celku - 91%,
najnižší podiel dosiahol Košický kraj a to 78%. V priemere sa na
Slovensku sčítalo 86% populácie. Všetkým obyvateľom našej mestskej časti ďakujeme za zodpovedný prístup a spoluprácu. Asistované
sčítanie obyvateľov sa v našej mestskej časti uskutoční v období od
03.05.2021 a potrvá 6 týždňov. Asistované sčítanie obyvateľov je
určené tým obyvateľom, ktorí sa v období od 15.02.2021 do 31.03.2021
nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Prebiehať bude na

kontaktnom mieste, ktorým je Centrum sociálnych služieb Lamač
(budova zdravotného strediska, vchod vpravo); prostredníctvom
stacionárneho asistenta sčítania, a to objednaním sa na konkrétny
dátum a čas z dôvodu predchádzania koncentrácii väčšieho počtu ľudí
na jednom mieste. Na kontaktnom mieste bude možnosť vyplniť sčítací
formulár na tablete, ktorý bude k dispozícii priamo na mieste alebo
nadiktovaním údajov asistentovi sčítania. Ďalším zo spôsobov je sčítať
sa priamo vo svojej domácnosti prostredníctvom mobilných sčítacích
asistentov, ktorí sú zamestnancami mestskej časti Bratislava-Lamač,
poučení o ochrane osobných údajov, vybavení preukazom asistenta
sčítania a tabletom s pripojením na internet na základe objednania sa
na konkrétny dátum a čas. (tp)

Projekt zberu kuchynského odpadu sa otestuje v Lamači
Bratislava je povinná od 01.01.2023 zaviesť zber kuchynského
odpadu. Na túto povinnosť sa pripravuje v spolupráci so spoločnosťou OLO a odborníkmi už niekoľko mesiacov a intenzívne
pracuje na novom systéme zberu, ktorý sa zavedie postupne.

Čo patrí do kuchynského odpadu?
V tomto roku však hlavné mesto plánuje tento zber spustiť
a otestovať v pilotnej mestskej časti. Voľba padla na Lamač, ktorý
je kombináciou sídliska s rodinnými domami. Práve u nás sa teda
v dohľadnom čase zavedie zber kuchynského odpadu a na základe jeho výsledkov sa nastaví celý systém pre ostatné mestské

Biologicky rozložiteľný odpad

časti. Do kuchynského odpadu patria zvyšky jedál potravín, ktoré
sú pokazené alebo sú po záruke a samozrejme bez obalu, odpad
rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, či škrupiny z vajíčok alebo
vrecká z čajov a usadeniny z kávy. Patria tam aj zvyšky izbových
rastlín, menšie kosti zvierat, mäsové výrobky, syry, zvyšky ovocia a
zeleniny, vareného jedla či pečivo. V takomto odpade by sa však
rozhodne nemali objavovať potraviny v obaloch, príliš tekuté potraviny ako napríklad mlieko či polievky. Za kuchynský odpad sa
nepovažuje ani zvierací trus, mŕtve telá zvierat či veľké zvieracie
kosti či olej. So zberom BRKO by sa malo začať už v októbri 2021,
o ďalších krokoch a detailoch vás budeme včas informovať.

Odpad z domácností

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
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Parkovanie bude mať nové
dopravné značenie
Naša mestská časť pripravuje obnovu vodorovného aj zvislého dopravného značenia. To bude
v súlade s dopravným značením, ktoré bude navrhnuté v parkovacej politike hlavného mesta SR Bratislavy. Zároveň máme spracovaný plán organizácie dopravy na tieto parkovacie zóny, ktoré však nevylučujú parkovanie medzi jednotlivými ulicami: Studenohorská, Heyrovského, Bakošova, Na barine
a Malokarpatské námestie. Podľa slov vedúceho Oddelenia dopravy, správy majetku, grantových schém
a životného prostredia Miroslava Širgela s obnovou vodorovného dopravného značenia pripravujeme
aj kontajnerové stojiská. „Rozmýšľame nad výstavbou kontajnerových stojísk s prístreškami, definitívne
plány Lamačanov predstavíme čoskoro,“ vysvetľuje Miroslav Širgel.

Nový projekt v Lamači

Skatepark + Pumptrack
V Lamači máme pomerne veľké množstvo zanietených skejterov, ktorí túžia
po väčšom priestore a kvalitných prvkoch pre svoje hobby. Nový skatepark
naša mestská časť pôvodne chcela vybudovať v areáli základnej školy, no
vzhľadom na to, že by sa žiakom ukrojilo z nástupnej plochy a znemožnilo
sa tak zhromažďovanie, od tohto zámeru upustila.
Napokon sa vybral pozemok na konci Bakošovej ulice, pri Obchodnom dome
Lamač, odsadený od bytových domov. Jediným dočasným problémom je však nevysporiadaná časť. Keď odpadne aj táto prekážka, zanedbaný kus betónu sa premení na komplexný športový areál, kde si skejteri prídu na svoje. V plánoch je
zrekonštruovaná U-rampa, rozmanité prvky, výmena celého betónového povrchu,
priestor pre streetball, lavičky. Podľa vedúceho Oddelenia dopravy, správy
majetku, grantových schém a životného prostredia Miroslava Širgela sa práce na
projekte začnú ešte v tomto volebnom období.

Pumptrack na Boroch
Nezávisle od areálu na Bakošovej ulici sa plánuje aj Areál pre kolesové športy
Pumptrack Bory. Hladký povrch trate umožní jazdu nielen na bicykloch, ale
tiež na kolobežke, skejte či korčuliach. Dráha bude mať 200 metrov, počíta sa aj
s jednoduchým zázemím. Podobné projekty sa nachádzajú v Žiline či v Martine.
Predbežný rozpočet na Pumptrack je 150 000 eur. Zapojili sme sa do výzvy
hlavného mesta a čakáme, či nás vyberú. „Projekt by sme chceli vybudovať na pozemku, ktorý sme nedávno odpredali developerovi. Žiadali sme, aby nám ho dal do
prenájmu a samotný investor by bol rád, keby v tejto dynamickej a rýchlo rozvíjajúcej sa časti pribudlo niečo pre mládež,“ dodáva Miroslav Širgel.

Dotácia sa nevyužila
Minulý rok sa Asociácii skateboardingu Slovensko podarilo získať 1700 eur
s projektom MiniSkatepark Malokarpatské námestie. Tento zámer, ako aj
finančné prostriedky však zostali nevyužité, nakoľko sa asociácia neporadila
o svojich plánoch s našou mestskou časťou.
Ak by ste radi realizovali nejaký projekt, či už ako občianske združenie alebo ako
jednotlivec, a plánujete žiadať o financie z grantov hlavného mesta, overte si prosím
najskôr vlastnícke vzťahy na katastrálnej mape. V prípade pozemkov v správe mestských častí sa totiž vyžaduje súhlas kompetentného orgánu s realizáciou projektu
na predmetných parcelách. V prípade súkromného vlastníctva zas potrebujete
priložiť súhlas všetkých majiteľov a zároveň čestné vyhlásenie, v ktorom deklarujete
prístupnosť pozemku pre širšiu verejnosť. Bola by totiž škoda, keby sa situácia
opakovala. (mag)
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Májový zápis do materskej školy
Zápis detí do materskej školy na školský rok
2021/2022 sa uskutoční v termíne od 1. do 15. mája.
Žiadosť si môžete stiahnuť na stránke http:/www.dietkykvietky.sk/.
Vyplnenú ju pošlite na adresu prihlasky@dietkykvietky.sk. Následne ju podpísanú pošlite poštou na adresu: Materská škola
Heyrovského 4, 841 03 Bratislava.
Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj
o povinnom očkovaní.
Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, bude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie od
všeobecného lekára pre deti a dorast .
Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch do
šiesteho roku veku.

Všetky novinky a dôležité
informácie z našej materskej
školy nájdete na stránke
www.dietkykvietky.sk

Prednostne sa prijímajú:
a) deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávanie povinné
b) deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania. V prípade zvýšeného záujmu o predprimárne
vzdelávanie v materskej škole budú v rámci určených ostatných
podmienok prijímania detí do materskej školy prednostne
prijímané:
c) deti, ktoré majú v MŠ súrodenca a spĺňajú podmienky prijatia do
materskej školy
d) deti, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Lamač.
Mestská časť Bratislava-Lamač je zriaďovateľom materskej školy
Heyrovského 4 a jej elokovaných pracovísk materská škola
Malokarpatské námestie 6 a materská školy Milana Šimečku 4
/MŠ Bory/. Tieto materské školy sú spádovými materskými
školami pre deti s trvalým pobytom v Mestskej časti BratislavaLamač.

Bližšie informácie podá záujemcom materská
škola na telefónnom čísle 0948 186 496.

Staré lieky vám zoberú v lekárni
Viete, ako naložiť s liekmi, ktoré sú už po dátume expirácie? Viete o tom,
že nepatria do komunálneho odpadu, ale na celkom iné miesto?
Ak máte doma nepoužité lieky, doneste ich do lekárne. Musia
byť však vo vnútornom obale, to znamená v blisteri, vo fľaštičke
– liekovke, ak ide o krém, tak v tube. Všetko čo je papierové, teda
krabičky či príbalové letáky, sa vyhadzuje do koša na papier.
Podľa PharmDr. Terezy Kurilcovej z lekárne Ange na Malokarpatskom námestí môžete vrátiť hlavne nepoužité lieky, ale pokojne aj
použité. „My s nimi totiž už nič viac nerobíme, len ich zbierame do
plastových vriec, ktoré dvakrát ročne putujú do firmy Modrá
planéta, kde sa to špeciálne spaľuje,“ vysvetľuje a zároveň
upozorňuje Lamačanov, aby nehádzali lieky do bežného odpadu.
„Okrem toho, že sa k nim môže hocikto dostať tak zabránite tomu,
aby sa ďalej nehromadili na skládkach a nedostali sa do podzemných vôd.“

teplomery v uzavretých nádobách. Vitamíny, výživové doplnky,
kozmetiku, homeopatiká ani bežné krémy vám však nezoberú.
Mimochodom, blister na lieky sa skladá z plastu a hliníkovej fólie,
ide teda o obal, ktorý sa skladá z niekoľkých ťažko oddeliteľných,
alebo neoddeliteľných vrstiev. Vyhadzujte ho teda podľa toho, aký
materiál je v ňom najviac zastúpený. V tomto prípade patrí blister
do kontajnera na plasty.

Nepotrebné lieky prineste do lekárne Ange
na Malokarpatskom námestí.

Vezmú len registrované lieky
Naspäť do lekárne podľa Kurilcovej patria len výrobky registrované
ako lieky. Prípadne striekačky a použité ihly uzavreté v PET fľašiach
alebo v plastových nádobách, ako aj nepoškodené ortuťové
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Nová vizuálna identita spĺňa
aj tie najvyššie požiadavky
Naša mestská časť má novú, sviežu a modernú vizuálnu identitu, ktorú
ste už pravdepodobne stihli zaregistrovať. Týka sa akejkoľvek internej i externej komunikácie mestskej časti. Od vizitiek, korešpondencie, až po nápisy
na budovách, reklamných tabuliach, polepov áut či označeniach externých
priestorov.
1.

Časopis Lamačan tiež prechádza zmenou. Zmena sa bude týkať aj elektronickej komunikácie, kde zavádzame nové prvky, ktoré budú spájať tlačové
výstupy s webstránkou Lamača.
Doposiaľ nebola vytvorená žiadna vizuálna komunikačná línia, ktorá by sa
dala kvalitne implementovať do celej škály vizuálov a riešení, ktoré mestská
časť komunikuje. Pokusy o vytvorenie novej identity tu síce už v minulosti
boli, avšak návrhy nikdy nespĺňali potrebné kvalitatívne štandardy.
Vedenie našej mestskej časti sa preto obrátilo na skúseného grafického dizajnéra
Daniela Zachara ml. s požiadavkou vytvoriť ucelenú vizuálnu identitu - Corporate
Identity pre mestskú časť. „Ako Lamačan a profesionálny grafik som túto požiadavku rád prijal, pretože mne samému dlhodobo chýbala kvalitná komu-nikácia
mestskej časti k občanom. Vzhľadom k tomu, že mestská časť nedisponuje extra rozpočtom pre takéto účely, vytvoril som túto identitu v rámci novovzniknutej pozície grafického dizajnéra priamo na našom miestnom úrade. Osobne
sa možnosťou vytvoriť identitu pre mestskú časť kde žijem cítim poctený.
V prípade oslovenia profesionálnej agentúry by si mestská časť pravdepodobne
finančne nemohla dovoliť takúto zmenu vôbec realizovať,“ hovorí Daniel Zachar ml.
„Spoločne sme vytvorili značku, ktorá spĺňa
požiadavky mestskej časti, je moderne pojatá,
graficky vyvážená, dostatočne razantná, takže
nezanikne v konkurenčnej komunikácii. Značka je ľahko použiteľná i v kombinácii s erbom
Lamača i samostatne. Dá sa používať v akomkoľvek kontexte, materiálových i farebných variantoch. Lamačania sa s ňou budú stretávať
stále častejšie v komunikácii v rámci korešpondencie i v rámci označení mobiliárov či informačných tabúľ,“ dodáva Daniel Zachar ml.
1. Logotyp Lamač - základný 2. Symbol Bratislava 3. Logotyp Lamač s erbom 4. Logotyp v spojení s ná5,6,7. Ukážka použitia na exteriérových tabuliach
8. Tabuľka na označenie lavičiek
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Prosíme vás, rešpektujte záka
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Budte prosím tolerantní k spolu
obcanom
a udrzujte zónu v cistote.

Volám sa

ničíte!
Vďaka podpore:

Po naskenovaní telefónom načítate potrebné informácie. Napríklad vás link
odošle priamo na konkrétnu webovú stránku, odošle SMS, prípadne zapíše
kontakty do vášho smartfónu a iné možné funkcie. Skúste si to.
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LAMAČ PODPORUJE
LOKÁLNY OBCHOD
Čerstvú zeleninu a ovocie vám predajú títo

Zeleninári

Trhovisko na Malokarpatskom námestí v apríli ožilo.
Dlhodobo na ňom hrajú prím dvaja zeleninári – Ľubomil Mišovič a Zsolt Csontos. Zoznámte sa.

Zelovoc Čviro

Ľubomila Mišoviča nájdete v Zelovoci
Čviro. Počas prvej vlny koronavírusu
Lamačanov zachraňoval čerstvým
droždím, ktoré sa zmenilo na
nedostatkový tovar.

Zsolt Csontos

Usmievavý Zoli prichádza skoro ráno.
Na našom trhovisku ho do tajov
profesie zaúčal jeho otec.

Ľubomil Mišovič predáva v Lamači viac ako tridsať rokov. Nájdete uňho
sezónnu domácu zeleninu a ovocie, v zime ponúka tovar z dovozu.
Okrem toho zákazníkov častokrát zachráni čerstvým chlebom,
konzervami či vajíčkami, keď nie sú dostať ani v supermarkete.

Zsolta Csontosa všetci familiárne volajú Zoli alebo Maďar. V stánku na
trhovisku predáva viac ako 25 rokov, začínal ešte po boku svojho otca.
Ponúka zeleninu, ovocie, sadenice, kvetiny či bylinky. Ak chcete byť
medzi prvými, musíte si privstať. Zoli k nám totiž prichádza ešte pred
východom slnka.

Čo sa najskôr rozpredá?

Čo sa najskôr rozpredá?

V máji sú to reďkovky, cibuľka, šaláty. V lete zas jahody, hrach,
broskyne, jablká, hrušky.

Teraz je v kurze cibuľka, reďkovka, šalát, domáce uhorky, papriky,
paradajky a v lete melóny, jahody, slivky či čerešne.

Odkiaľ pochádza tovar?

Odkiaľ pochádza tovar?

Od súkromníkov alebo zo skladov.

Tovar pochádza z Podunajskej nížiny, novozámockého okresu.

Pre čo sa k vám oplatí v máji zájsť?

Pre čo sa k vám oplatí v máji zájsť?

Pre jahody, čerstvú zeleninu, reďkovku, šaláty či cibuľku.

Pre všetok sezónny tovar, ako sú papriky, paradajky, cibuľky a koreňovú
zeleninu, ktorá je výborná.

Kedy je u vás najviac zákazníkov?
Koncom týždňa. Dlhé rady sa tvoria už len sporadicky.

Čo nečakaného u vás zákazníci zvyknú hľadať?
Väčšinou hľadajú to, čo inde nedostanú, lebo u mňa to vždy nájdu.
Baklažány, čerstvé droždie, chlieb, vajíčka. Nedostatkový tovar je u
mňa stále.

Prečo rád predávate v Lamači?

Kedy je u vás najviac zákazníkov?
Väčšinou v piatky a v soboty.

Prečo rád predávate v Lamači?
Ľudia sú na mňa a môj tovar zvyknutí, mám stálych zákazníkov.

Aká je to práca?
Je to náročná práca, celoročná práca. Neustála príprava na to, aby
ľudia mali pravidelný prístup k ovociu a zelenine.

Som rodák z Lamača, už to mám v krvi. My sme pestovali aj predávali
na trhoch, a tak mi to zostalo po bratovi a švagrinej. Oni už žiaľ nie sú
medzi nami a ja sa zelovocu stále venujem.

Koľko ešte na našom trhovisku potiahnete?

Aká je to práca?

Predovšetkým to záleží od toho, koľko budem mať energie. A tiež aj
aký bude dopyt. Budem k vám chodiť, pokiaľ bude záujem.

Už to nie je na zárobok, robím to viac menej ako koníček.
Som na penzii.

Text a foto: Marína Gorghetto

Koľko ešte na našom trhovisku potiahnete?
Pokiaľ budem zdravý. Však čo by som už len robil doma.

Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok 7:00 – 18:00
Sobota 7:00 – 12:00

TIP!

Na nákupy si noste vlastné tašky a látkové vrecúška
na opakované používanie. Prispejete tým k redukcii
jednorazových plastových vrecúšok.

Otváracie hodiny:
Utorok a piatok 6:00 – 18:00
Sobota 6:00 – 12:00
7
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ZUZANA BRNOLIAKOVÁ
Veda v službách diagnostiky ochorení
Lamačanka Zuzana Brnoliaková je
nesmierne húževnatá vedkyňa.
V súčasnosti ju nájdete v Ústave
experimentálnej farmakológie
a toxikológie
v Centre experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie
vied, kde pracuje ako vedúca Oddelenia tkanivových kultúr
a biochemického inžinierstva. Pred niekoľkými rokmi jej
počas práce v Amerike patentovali bioanalytickú metódu
v oblasti glykomiky a v roku 2018 sa dostala do užšieho výberu
súťaže Ženy vo vede od L'Oréal UNESCO. Okrem toho už
šiesty rok neúnavne organizuje Lamačský fotomaratón
a nájdete ju aktívne pomáhať pri všetkých akciách Rodinného
centra Obláčik. Vstúpte do sveta biomedicíny.
Ktoré sú vaše obľúbené miesta v našej mestskej časti?
Cesta na Kačín, kde idem niekoľkokrát do týždňa. Moja srdcovka je
aj socha čítajúceho dievčaťa na Malokarpatskom námestí, je to nesmierne fotogenické miesto. A ešte okolie Rozálky a kúpalisko
v lete.
Za RC Obláčik ste organizátorkou obľúbeného Lamačského
fotomaratónu. Ako k tomu prišlo?
Pri Obláčiku sídli Jednota dôchodcov Slovenska a my sme neustále rozmýšľali nad nejakou rovnocennou aktivitou pre seniorov.
Tak sa zrodil nápad Lamačského fotomaratónu. Cez Nadáciu ZSE
sme po prvýkrát získali finančnú podporu a už sme mohli plánovať
výstavu, kúpiť hodnotné ceny. Fotíme z roka na rok miesta, ktoré sa
menia v čase, čím sa vytvára pamäťová stopa pre budúcnosť. Tento
rok nás čaká už šiesty ročník.
Čo vám dáva silu pokračovať? Málokto vie, že fotomaratón
znamená množstvo práce vo vašom voľnom čase, prípravu a inštaláciu výstavy, nákup cien, vernisáž, písanie projektu až
po detailné vyúčtovanie každého centu. Bez nároku na honorár.
Som zvedavý človek a keď každoročne vyhlásime tri súťažné témy
vždy ma fascinuje, ako to ľudia uchopia. Veľké zadosťučinenie je
tiež, keď sa na záver podarí výstava v Kine Lamač. Mojim veľkým
pomocníkom je Anton Kvasnička z Fotoklubu pri JDS, na ktorého
sa môžem vždy obrátiť.
Toto podujatie je tiež snahou vytrhnúť dôchodcov z letargie, urobiť
niečo pre nich a s nimi. Vidím, že ide od nich pozitívna spätná väzba,
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a tak to pre nich
naďalej rada robím.

Ing. Zuzana Brnoliaková, PhD.

Pracujete v Ústave experimentálnej farmakológie
a toxikológie SAV, čo vás tam zavialo?
Študovala som biochémiu. Na medicínu som sa nedostala a toto
bol plán B. Osud si ma nasmeroval, sadlo mi to. S kolegami sa
venujeme štúdiu patofyziológie ochorení a od nás potom idú výstupy do praxe. Je to mnohotvárna činnosť, dosť kreatívna.
Čo si pod tým môžeme ako laici predstaviť?
My sme na úrovni základného výskumu, ktorý je akýmsi predvojom
klinického výskumu. Máme modely civilizačných ochorení, ktoré
skúmame na rôznych úrovniach – v bunkách, na tkanivách, aj
zvieratách ako aj in silico, teda na počítačoch. Tieto informácie potom slúžia ako podklady na výstupy pre klinický výskum, ktorý je
ďalšou etapou vývoja liečiv.
Istý čas ste strávili v Amerike, kde sa vám vraj podarilo
patentovať výsledky vašej práce.
Po skončení doktorantúry som išla do USA, kde som sa naučila
glykomiku – oblasť, ktorú sa po návrate snažím implementovať aj v
rámci Slovenska. Ide o progresívnu bioanalytiku, ktorá popisuje
glykány – špecifické molekuly reflektujúce zmeny fyziologického
stavu organizmu. A práve to je žiaduci základ diagnostických
metód rôznych ochorení. Patentovaný bol novátorský prístup
spôsobu úpravy vzorky, a ten sa teraz využíva v prevencii rakoviny
prostaty a prsníka.
To je dosť veľký úspech, neboli ste v pokušení v USA už zostať?
Mala som možnosť zostať. No ak by som tam zostala, prišla by som
o vzťah a nechcela som sa odstrihnúť od rodiny. Okrem toho, stále
by som tam bola len imigrantkou, necítila som sa tam ako doma.
Text: Marína Gorghetto
Foto: Daniel Zachar ml.

HISTÓRIA

1. apríl 1946 – deň, kedy Lamač ako dedina prestal existovať
Prvého apríla sme si pripomenuli 75. výročie pripojenia
Lamača k Bratislave.
Medzníkom v najnovších dejinách Lamača je aj rozhranie rokov 1945/46 keď sa
staršie neúspešné pokusy o zlúčenie našej dediny s Bratislavou konečne stali
skutkom. Zbor povereníkov na svojom zasadnutí 21. decembra 1945 zlúčil totiž
našu dedinu s Bratislavou v jednu obec a za deň právnej účinnosti tohto
zlúčenia stanovil 1. apríl 1946. Tým sa položili právne základy Veľkej Bratislavy.
K skutočnému zlúčeniu našej dediny s Bratislavou však prišlo až 5. apríla 1946
a Lamač ako dedina týmto dňom prestal existovať. Stal sa totiž XV mestským
okresom Veľkej Bratislavy. Zlúčenie Lamača s Bratislavou onedlho ukázalo
svoje klady. Už v septembri 1946 prevzalo mesto financovanie regulačných prác,
prerušených frontovými udalosťami, a začalo aj s úpravou ulíc. Okrem toho
v roku 1947 prikročilo mesto aj k novostavbe rímsko-katolíckeho kostola, čím
konečne splnilo takmer 200-ročné snahy a túžby miestnej cirkevnej obce.
Zásluhou miestnej mládeže ožila aj práca na kultúrnom poli. Zanikol síce známy
divadelný krúžok M.R.Štefánika, ale už 19. septembra 1947 si mládež založila
Palárikov divadelný krúžok, ktorého predsedom sa stal MUC Pavol Kralovič,
mimochodom starý otec súčasného starostu Lukáša Baňackého.
1. septembra 1948 otvorili aj mestskú autobusovú dopravu až do okresu
Bratislava XV – Lamač, a tak týmto dňom bývalá dedina Lamač – po prvý raz vo
svojich dejinách – začína dýchať ovzduším skutočného mesta.
Zdroj: Alexander Húščava – Dejiny Lamača
Foto: Archív mestskej časti

S klímou od ZSE
sa budete cítiť
doma ako doma
Len za 1 ◊ denne
Barbara Szalaiová

Elektrina pre
klimatizáciu na rok
zadarmo

moderná zmrzlinárka

Predĺžená záruka
až 6 rokov

Potrebujete poradiť? Napíšte na klima@zse.sk alebo
nás navštívte v ZSE Centre Bory Mall.
www.zse.sk | 0850 111 555
INZ 5/2021

Lamacan_190x137mm_Klima.indd 1
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Námestie ozdobili deti
Počas Veľkej noci stredná časť Malokarpatského námestia ožila
netradičnou výzdobou. Na stromoch sa hompáľali kraslice, zajace,
kuriatka a v okolí sa dokonca našlo aj zopár drevených zvieratiek.
Vlastnoručne ich vyrobili lamačské deti v rámci hry o veľkonočné
čokoládové vajíčko, ktorú sme zorganizovali online.
Originálne ozdoby na námestie prinieslo až 45 detí, ktoré na
oplátku dostali sladký balíček. Veríme, že sme vám touto milou
akciou aspoň trochu spríjemnili sviatky a dúfame, že sa čoskoro
konečne stretneme aj naživo.

V Atletike JOJO
na šibačku nezabudli
Tréneri z klubu Atletika JOJO Lamač vďaka podpore skvelých
rodičov zorganizovali na zelený štvrtok výlet pre deti z klubu. Stretli
sa pri atletickom štadióne, kde si ich tréneri rozdelili do skupín a vybrali sa smerom na Kačín. Počas toho, ako dievčatá hrali hore na
lúke rôzne pohybové hry, plietli zatiaľ chlapci svoje šibáky a chystali
pre nežnejšiu časť nášho klubu veľkú šibačku.
Nič netušiace dievčatá boli „prepadnuté“ partiou odhodlaných
malých šibačov. Vznikla z toho veľká naháňačka a zábava. Zároveň
sme si aspoň takto symbolicky uctili naše tradície. Skvelé počasie,
skvelá akcia. Dá sa. Aj keď s obmedzeniami, ale ako sa hovorí: Kde
je vôľa, tam je cesta! (jojo)

Drevené zajace
prídu aj o rok
Veľkú noc nám na Malokarpatskom námestí spestrili aj takéto
veselé zajace vyrezané z dreva. Nápad sa zrodil v hlave vedúcej
Referátu kultúry a športu Márie Šimončičovej, ktorá ich pred
sviatkami doma vlastnoručne ozdobila. Zajace sme uložili, potešia
vás opäť o rok.

Igor Janota

Prešporské rozprávky
V Miestnej knižnici Lamač nájdete aj titul Prešporské rozprávky autora
Igora Janotu. Kniha obsahuje viac ako tristo strán legiend, rozprávok a
príbehov viažucich sa ku konkrétnym miestam v Bratislave a jej mestským častiam. Zákutia starého Prešporka ožívajú v autorovom rozprávaní o starej radnici, hradnom duchovi, Ganymédovej fontáne,
o chodbe pod Dunajom, o striebornom orlovi, starej synagóge,
vodníkovi z Prievozu, o strašidlách, alchymistovi, krvavej studničke,
o Floriánovi, o poklade bezhlavého mnícha a ďalších miestach,
udalostiach, postavách a postavičkách zo starého mesta i blízkeho
okolia, od najstarších čias po súčasnosť, prerozprávané neopakovateľným štýlom. Niektoré texty vyznievajú realisticky a viažu sa
k určitej historickej udalosti, v iných vystupujú prevažne vodníci,
bosorky a ďalšie fantastické postavy.
Knihy si môžete objednávať prostredníctvom online katalógu, ktorý
nájdete na adrese https://www.kniznica.lamac.sk/
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KNIHA MESIACA

LAMAČANOM
Klientske centrum - Malokarpatské nám. 9

Inzercia

Tel.: 02/6478 0065
klientskecentrum@lamac.sk

Kúpim byt v Lamači. Kontakt: 0903/205 915
Kúpim stavebný pozemok v Lamači so všetkými IS o výmere cca. 450 m2.
Kontakt: 0903/755 383
Prenajmem parkovacie miesto v garáži na Heyrovského 1. Kontakt: 0907/763 647
Mladá lamačská rodina si hľadá väčšie bývanie kúpime 4-izbový byt alebo
domček/pozemok za prĳateľnú cenu. Kontakt: Jana: 0903/574 065
Ponúkam upratovacie služby v Lamači. Kontakt: 0903/794 432
Servis a oprava PC v Lamači. www.aatuh.sk. Kontakt: 0915/720 730
Doučujem angličtinu, slovenčinu. Deti aj dospelých, aj cez víkendy.
Kontakt:0905/222 966
Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk Radoslav Osuský. Kontakt:0911/128 116
Zubná ambulancia na Kramároch prĳíma nových pacientov. Stromová 16, 83101,
Bratislava. Kontakt: 0905/662 407
Prenajmem 2-izbový byt na Studenohorskej ulici. Kontakt: 0904/ 338 182
Opravujem, upravujem odevy. Kontakt: 0902/717 517
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Milan Lasica:
Všade na svete sa muži
obzerajú za krásnymi ženami.
Na Slovensku nemusia,
tajnička.
AUTOR:
Daisy

koval

ramená

dedko
(nem.)

hrdinský čin
(kniž.)

úkaz pri
búrke

Miestny a stavebný úrad
Pondelok a streda: 8.00 - 12.00

Pondelok a streda: 10.00 - 11.30
Ut, Štv, Pia: 10.00 - 11.30

12.30 - 18.00
12.30 - 14.30

Tel.: 02/6478 9737

Seniorom
Pomôcky:
značka
spojovací
Homérov
Dated (skr.)
český herec Noll, Ob,
automobilu
klinec
epos
opa
Lesotho
(kód)

lep
opak hore

Ostrava
(EČV)
utieklo

opak
kreditu

lezú

biftek

mzda

nasávala

ilúzia (čes.)
diabol (nár.)

3

somár
odrež

prežúval
(hovor.)
lesklý náter
titán (zn.)

úžas (bás.)
znamienko
sčítania
kilopond
(zn.)

2

tamto
kúzlo

časť
strechy
Erika
(dom.)

ligot

13.00 - 18.00

Miestna knižnica Lamač - Heyrovského 2

blondiak

Karol
(dom.)

Pomôcky: paládium
aristia Ilias,
(zn.)

1

Po, Str. 8.00 - 18.00
Ut, Štv, Pia. 8.00 - 14.30

dodatok
v liste
meno
Gogála

spojka
hora

mávala
krídlami
Rožňava
(EČV)

Ilona (dom.)
sibírsky
veľtok

obchodný
dom

bol
tolerantný

pár

Irán (kód)

deň v týždni

Pre deti

bubu
spoznáva Lamač
Havkáč Bubu dnes ráno vstal
z postieľky, umyl si zúbky
a utekal sa pozrieť cez okno
či už je slniečko na oblohe.
Lenže čo to? Vonku prší.

Čo myslíš, ako sa môže Bubu zabaviť?
Bubu si chce prečítať knižku, tak zavolá
tete Alenke do knižnice, či si môže prísť
požičať detskú knižku. Vyskúšaj to aj ty.
Tu je telefónne číslo:
02/647 89 737
Adresa: Heyrovského 2
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Od 03.05.2021 do 13.06.2021
Je určené všetkým, ktorí sa v období
od 15.02.2021 do 31.03.2021
nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby

Možnosti sčítania:
1. na kontaktnom mieste –
Centrum sociálnych služieb Lamač, (budova
zdravotného strediska, vchod vpravo); prostredníctvom stacionárneho
asistenta sčítania, objednaním sa na konkrétny dátum a čas,
2. vo svojej domácnosti – prostredníctvom mobilných sčítacích asistentov,
objednaním sa na konkrétny dátum a čas
Centrum sociálnych služieb Lamač
(budova zdravotného strediska, vchod vpravo)

Malokarpatské nám. 2
841 03 Bratislava

Objednávanie

Telefonicky (v čase prevádzkových hodín kontaktného miesta):
tel. č.: +421 2 647 80 065
Elektronicky (nonstop):
e-mail: scitanie@lamac.sk
Prevádzkové hodiny
PO:

08:00 - 12:00 13:00 - 18:00

UT:

08.00 - 12:00 13:00 - 14:30

ST:

08:00 - 12:00 13:00 - 18:00

ŠT-PI: 08:00 - 12:00 13:00 - 14:30

magazín Mestskej časti Bratislava-Lamač. Adresa redakcie: MÚ Lamač, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava, tel.: 64 78 00 65. Redakčná rada:

INZ 5/2021.
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