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Rozálske hody nám pred rokom pokazil koronavírus, no tentokrát sme si ich mohli užiť
naplno, a to rovno počas celých piatich dní. Program v exteriéri, tiahnuci sa od 1. do 5.
septembra, sa ukázal byť dobrou voľbou. Nechýbali ani stánky či kolotoče, divadlo, film,
koncert amnožstvo ďalších aktivít, pri ktorých sa stretli Lamačania a na chvíľu zabudli na
starosti. Ďakujeme vám za účasť, za to, že ste sa bavili a za skvelú spätnú väzbu.

strana 12

strana 10

strana 13

o dianí a živote v Lamači

Mesačník

ro
čn

ík
XX

III

SAMOSPRÁVA
informuje

Klientske centrum

klientskecentrum@lamac.sk
02/ 647 80 065

viac na str. 6

ROZÁLSKE HODY 2021

K rekonštrukcii ciest
sa pristupuje komplexne

Rozhovor s Romanom
Bučekom

Začíname zbierať
kuchynský odpad

Spomienky na
vinohradníctvo

Naša mestská časť sa pustila do rekonštrukcie ulíc od úplného základu.
Tak, aby sme o pár mesiacov nemuseli pozorovať úpravu čerstvého po-
vrchu, lebo napríklad začalo zatekať potrubie. Prvou lastovičkou je
Zlatohorská ulica, ktorá už viac ako rok prechádza masívnou premenou.
Už v minulosti na nej došlo k výmene plynovodu a plynových prípojok,
vodovodu a vodovodných prípojok, hlavných rozvodov elektriny, vy-
pracovaniu geologického posúdenia vsakovania v území. Aktuálne pre-
bieha výmena hlavného kanalizačného zberača a napojení kana-
lizačných prípojok. Na základe predchádzajúceho monitoringu bol
identifikovaný problém s kanalizáciou, jej zanášanie a poškodenie
v niektorých úsekoch.

pokračovanie na strane 2
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VEĽKÝ MANUÁL TRIEDENIA
ODPADU PRE RODINNÉ DOMY strany 8-9



Naša mestská časť sa v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy pustila
v lete do plánovania revitalizácie Vrančovičovej ulice. Do procesu ste sa zapojili
aj vy, Lamačania, prostredníctvom júlového Susedského stretnutia, online do-
tazníka, individuálnych hĺbkových rozhovorov s miestnymi obyvateľmi. Súčasťou
Rozálskych hodov bola aj komentovaná prechádzka územím. „Práve po-
rozumenie ľuďom a lokalite považujeme za kľúč ku kvalitnému spracovaniu
kvalitného projektu. Momentálne sme v procese spracovávania dát zo zapojenia
verejnosti a definovania odporúčaní pre projekt revitalizácie. Výsledná správa
bude kľúčovým podkladom pre architektonické zadanie. Na základe tohto za-
dania architekti pripravia štúdiu, v ktorej zohľadnia naše požiadavky a následne
ich zapracujú do projektu rekonštrukcie ulice. Zo strany Lamačanov veľmi silno
rezonovali témy riešenia dopravy, zachovania charakteru ulice a previazania
s históriou, obnovy a využitia opustených historických objektov. Ako veľmi
dôležité sa ukázali aj témy zelene a vodného prvku v území. Hlbšie rozpracovanie
týchto tém ako aj ďalších prinesie podrobná záverečná správa,“ hodnotí
Metropolitný inštitút Bratislavy. V novembrovom čísle magazínu Lamačan vám
prinesieme rozsiahlejší materiál s konkrétnymi výstupmi.

Vaše podnety k Vrančovičovej
ulici sa už spracúvajú

Milí Lamačania,

začiatok školského roka bol z hľadiska prípravy veľmi
náročný. Okrem klasických príprav sme totiž museli
riešiť rôzne epidemické opatrenia či kloktacie testy.
Celkovo k dnešnému dňu máme 588 žiakov. Vďaka
projektu financovaného prostredníctvom ESF „Pomá-
hajúce profesie v edukácií detí a žiakov“ škola mohla
prijať zvýšený počet odborných zamestnancov a peda-
gogických asistentov.

Škola má nastavený školský vzdelávací program tak,
aby sa posúvali vo svojich vedomostiach a zručnos-
tiach všetci žiaci. Na I. stupni už druhý školský rok
majú žiaci 2. a 3. ročníka nový predmet LOS – logika a
stratégie. Učíme žiakov logicky a strategicky roz-
mýšľať v bežných krokoch života, riešiť problémy, nájsť
možnosti riešenia problémovej situácie či akceptovať
neúspech ako možnosť sebarozvoja. Naši žiaci sa
minulý školský rok zúčastnili medzinárodnej
olympiády Accélium Fórum, kde sme celkovo získali
6. miesto v medzinárodnom rebríčku a 2 miesto v
rámci „Majstrovstiev Slovenska a Česka“. Tento škol-
ský rok sa plánujeme zapojiť opäť. Držte nám palce! Aj
tento školský rok budeme pokračovať v zameraní
školy na anglický jazyk. Keďže nemôžeme so žiakmi
cestovať do Anglicka na jazykovo-poznávací pobyt,
rozhodli sme sa obohatiť vyučovanie žiakov na II.
stupni hodinami s lektormi. Veríme, že táto forma
umožní žiakom viac konverzácie v anglickom jazyku a
zároveň im dodá sebadôveru v používaní anglického
jazyka. Škola v tomto smere nadviazala spoluprácu s
jazykovou školou International House Bratislava. Táto
bude viesť aj kurzy anglického jazyka v popoludňaj-
ších hodinách a žiaci budú môcť kurzy ukončiť cam-
bridgeskou skúškou. V septembri sme začali s testo-
vaním pohybových schopností žiakov 1. a 3. ročníka.
Na záver, po vyhodnotení testov, by mali žiaci dostať
certifikát s odporúčaním na šport, na ktorý majú pred-
poklad.

V popoludňajších hodinách pripravujeme pre žiakov
krúžkovú činnosť. Rodičia dostali vzdelávacie po-
ukazy, ktoré môžu využiť na financovanie jedného
školského krúžku. V ponuke majú pestré množstvo
krúžkov, ako aj ZUŠ priamo v budove.

Alena Petáková
Riaditeľka základnej školy

Výmena potrubí na Zlatohorskej ulici
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AKTUALITY
>> pokračovanie z titulnej strany

Pôvodne sa síce uvažovalo o výmene iba dvoch tretín kanalizačnej stoky, počas
výkopových prác sa však zistili zlé napojenia niektorých prípojok domov. Bolo
preto nutné novú kanalizáciu výškovo zosúladiť s vyústeniami prípojok rodinných
domov, keďže to nebolo možné prebudovať. Za pochodu bolo potrebné riešiť i
skutočnosť, že aj tá tretina kanalizácie v dobrom stave sa pri otvorení ukázala ako
narušená. Zistili sa závady, ktoré sondážna kamera nezachytila. Bolo preto nevy-
hnutné zrekonštruovať celú dĺžku stoky, koncom septembra pracovníci BVS do-
končovali posledný úsek pri križovatke s Borinskou ulicou. V čase našej uzá-
vierky sme očakávali predposlednú etapu - výmenu verejného osvetlenia, ktoré
bolo v dezolátnom stave. Okrem toho, Zlatohorská ulica bola vyhotovená bez
betónového kufrovania, to znamená, že na zhutnené vrstvy podložia, zeminy
a kameniva boli natiahnuté jednotlivé vrstvy ložného a povrchového asfaltu bez
betónového podkladu. „Takáto komplexná rekonštrukcia, ktorá predchádza
samotnej výmene povrchových krytín, obrubníkov a prídlažieb je príkladom toho,
ako by sa malo zmysluplne nakladať s verejnými zdrojmi. Je preto nevyhnutné
koordinovať všetky činnosti a komunikovať so správcami sietí tak, aby
investičným aktivitám správcov komunikácií predchádzala aj investičná aktivita
týchto správcov sietí. Tak sa šetria prostriedky a zvyšuje sa trvácnosť diela.
Obdobný projekt pripravujeme spolu s hlavným mestom aj v susednej ulici
Lediny,“ zhodnotil starosta Lukáš Baňacký.

Text: mag



Určite ste už zachytili informáciu o novootvorenej materskej škole na
ulici Milana Šimečku. To však nie je jediná investičná aktivita v oblasti
materských škôl, ktorú naša mestská časť realizovala. Od začiatku
volebného obdobia sa totiž venuje zvýšená pozornosť stavu budov aj
ostatných dvoch škôlok na Malokarpatskom námestí a na Heyrov-
ského ulici, kde dochádza k postupnej výmene a rekonštrukcii roz-
vodov kúpeľní a toaliet, na čo sa vždy využíva čas letnej odstávky

budov. Počas uplynulého leta prešli komplexnou rekonštrukciou
kúpeľne na Heyrovského ulici - od rozvodov po povrchovú úpravu stien
a nové zariaďovacie predmety sanity. Najbližšie sa chystajú úpravy
podláh v škôlke na Malokarpatskom námestí a za zmienku určite stojí
aj budova základnej školy, kde sa taktiež urobilo veľké množstvo práce
ešte pred začiatkom školského roka, spomenieme aspoň podlahy,
chodby a nové triedy.

Výstava Harmincove chrámy, ktorú ste mohli obdivovať v areáli Kostola
sv. Margity počas leta sa nedávno presunula do obce Novoť, kde medzi
miestnymi obyvateľmi taktiež zožala úspech. Výstava, ktorá sa zrodila
v Lamači, tak začala svoju púť po Slovensku, nasledovať totiž bude
neďaleký Babín – tamojší kostol bol taktiež súčasťou expozície.

Mestská časť Bratislava-Lamač ako obstarávateľ územnoplánovacej
dokumentácie „Územný plán zóny Zečák, Bratislava – Lamač“, v súlade
s §11 ods. 3 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie zvolala v septembri verejné prerokovanie v Športovej hale
Lamač s odborným výkladom spracovateľa Správy o hodnotení
strategického dokumentu návrhu Územného plánu zóny Zečák.
Lamačania si pozreli a vypočuli prezentáciu doc. RNDr. Evy
Pauditšovej, PhD. Materiál si môžete vyhľadať na stránke
enviroportal.sk. O ďalších krokoch vás budeme včas informovať pro-
stredníctvom našej stránky www.lamac.sk, magazínu Lamačan,
ako aj facebookového profilu mestskej časti.

Mesiac september sa u nás niesol v dobrovoľníckom duchu. Naša
mestská časť sa totiž zapojila hneď do dvoch projektov, ktorých cieľom
bolo skrášliť naše okolie. V rámci akcie Upracme Slovensko pri
príležitosti Svetového čistiaceho dňa sme rozložili čiernu skládku na
Furmanskej ulici aj pod diaľničnýmmostom. Za necelé dve hodiny sme
za pomoci a v spolupráci s dvanástimi dobrovoľníkmi naplnili jeden
veľkokapacitný kontajner. Akcia sa konala pod taktovkou našich za-
mestnancov Blaženy Kusej, Marek Poláša, Milana Požgaya a Petra
Kraloviča. Upratovania sa zúčastnili aj poslankyňa Veronika Hagovská
a poslanec Matúš Harmaňoš. Skládky sme likvidovali aj v rámci Týždňa
dobrovoľníctva v Bratislavskom kraji, počas ktorého sme stihli vyčistiť i
ulice starého Lamača. Keď máte chuť skrášliť Lamač spolu s nami, po-
šlite nám e-mail na adresu dobrovolnictvo@lamac.sk.

Harmincov chrám v Novoti
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Budovy škôlok prechádzajú
postupnými rekonštrukciami

Výstava Harmincove chrámy
potešila obyvateľov Novote

Verejné prerokovanie
v športovej hale

September sa niesol v duchu dobrovoľníctva
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1. septembra

3. septembra

2. septembra

Rozálske hody 2021
Rozálske hody nám pred rokom pokazil koronavírus, no tentokrát sme si ich mohli užiť

naplno, a to rovno počas celých piatich dní. Program v exteriéri, tiahnuci sa od 1. do 5.
septembra, sa ukázal byť dobrou voľbou. Nechýbali ani stánky či kolotoče, divadlo, film,
koncert a množstvo ďalších aktivít, pri ktorých sa stretli Lamačania a na chvíľu zabudli

na starosti. Ďakujeme vám za účasť, za to, že ste sa bavili a za skvelú spätnú väzbu.

Prvý septembrový deň patril 4. ročníku Memoriálu Ruda
Petráša. O vzácnu trofej medzi sebou súťažili malí
futbalisti z FK Lamač, TJ Jarovce a MFK Záhorská Bys-
trica. Prvé miesto nakoniec putovalo našim lamačským
futbalistom, na druhom mieste skončili hráči z Jaroviec a
bronz si odniesli chlapci zo Záhorskej Bystrice.

Cena pre najlepšieho hráča patrila Alexovi z MFK Záhor-
ská Bystrica. Cena pre najlepšiu strelkyňu putovala Na-
tálii z FK Lamač a ocenenie pre najlepšieho brankára
získal Adam z TJ Jarovce.

Divadlo komédie nám prinieslo divadelné predstavenie
Letná noc s Kristínou Tormovou a Marcelom Ochránkom.
Predstavenie pre dospelých bolo o stratách a nálezoch,
o náhodách a osudových stretnutiach a o šťastí a láske,
ktoré nás v živote nemusia vždy obísť.

Večer sa na námestí premietala príjemná letná česká
komédia Nežné vlny v hlavnej úlohe s Táňou Pauhofovou
a Hynkom Čermákom.
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4. septembra

5.septembra

Predpoludním sa na futbalovom štadióne odohrávalo nie-
koľko kvalitných zápasov a neskôr večer prebiehal prog-
ram, z ktorého si vybral každý. Zaujala prehliadka našej
mestskej časti so sprievodcom, ako aj beseda o Jurajovi
Jánošíkovi ako ho nepoznáte so slobodným šermiar-
skym majstrom Petrom Kozom či hodové korčuľovanie
pre verejnosť na zimnom štadióne. Na námestí sa na
pódiu striedal Bukasový masív, vedomostný kvíz, spe-
váčka Zuzana Smatanová s kapelou a záver večera patril
osvedčenému Tuzex Bandu, ktorý roztancoval publikum.

Upokojenie prišlo v nedeľu ráno spolu so slávnostnou sv.
omšou na Rozálke, spojenou s oceňovaním osobností Lamača.
Poobede rozozvučal Kostol sv. Margity organista David di Fiore
a na námestí sa najmenší zabavili pri bláznivých číslach
kúzelníka Petra Šestáka. Kúsok folklór priniesla Veselá muzika
zo Stupavy a záver hodov patril energickému Ludo Kuruc
Bandu a jeho spomienkam na Karla Duchoňa.

Realizované s finančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky BES s.r.o.

Bratislava



Kristina Križanová je nestorkou a priekopníčkou paliatívnej
medicíny na Slovensku. Je taktiež zakladateľkou a prvou pri-
márkou oddelenia paliatívnej starostlivosti Národného onko-
logického ústavu v Bratislave, kde strávila 25 rokov. Je hlavnou od-
borníčkou pre paliatívnu medicínu na ministerstve zdravotníctva.
Slovo „paliatívny“ pochádza z latinského „palium“ – „plášť, pri-
krývka“ a naznačuje, že keď sa už rana nedá vyliečiť, je možné ju
aspoň zmierniť a prikryť. Doktorka Križanová svoj etický kódex po-
stavila na zásade „pomáhať, neškodiť, neopustiť a neklamať“. S vy-
trvalosťou sebe vlastnou presadzovala zásadu, že neoddeliteľnou
súčasťou dobrej medicínskej praxe je aj dobrá paliatívna starost-
livosť. Je aktívna v slovenských aj medzinárodných organizáciách
v oblasti paliatívnej medicíny, prednáša pre študentov aj laickú
verejnosť, spolupracuje s dobrovoľníkmi a podieľa sa na množstve
osvetových aktivít. V júni jej prezidentka Zuzana Čaputová udelila
štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zá-
sluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky. V súčasnosti je na
minimálny úväzok zamestnaná v Mobilnom hospici Slnečnica sv.
Kataríny Labouré.

Ľudovít Lučanič svoj
profesionálny život
zasvätil športovej žur-
nalistike, venoval sa
viacerým športom, ale
prioritne cyklistike a
stolnému tenisu. Vy-
študoval žurnalistiku
na FiFUK a už počas
štúdia začal pracovať
v denníku Šport, kde
je zamestnaný od 1. 9.
1982 dodnes – budúci
rok to teda bude
celých 40 rokov. Po-
čas svojej novinárskej
práce precestoval ce-
lú Európu, navštívil USA i Latinskú Ameriku. Absolvoval takmer 50
svetových šampionátov v cyklistických odvetviach a v stolnom
tenise, viaceromajstrovstiev Európy a Tour de France sa ako novinár
zúčastnil 24-krát. Je spoluautorom viacerých knižných publikácií. Od
roku 1979 je súčasťou najväčších cyklistických pretekov na Sloven-
sku - Okolo Slovenska. Šestnásť rokov v úlohe športového riaditeľa
zabezpečuje, okrem iných športových stránok, aj medzinárodnú
účasť. Tento rok sa zúčastnili aj špičkoví cyklisti Peter Sagan a
legendárny Chris Froom. Priame prenosy sa po prvýkrát objavili aj na
športovom kanáli Eurosport.

Roman Buček nechýbal ani na jedných olympijských hrách – letných
či zimných – od Sydney 2000. Už dve dekády je kľúčovým človekom
zabezpečujúci účasť slovenských športovcov pod piatimi kruhmi.

V roku 2018 v Pjongčangu zažil premiéru vo funkcii šéfa vý-
pravy na zimných hrách, v Tokiu ju tento rok premiérovo
viedol na letných. Zabezpečuje celý balík logistických
úloh, pričom tou najdôležitejšou je komunikácia s orga-
nizačným výborom. Roman Buček je taktiež bývalým
popredným rýchlostným kanoistom, v drese Slávie UK
Bratislava 2-násobným majstrom Československa v K2
na 500 m (s Vladimírom Trepákom), semifinalistom MS
1983 Tampere a účastníkom Svetovej univerziády 1987 v
Záhrebe. Šport ho teda sprevádza celým životom. Na
FTVŠ UK vyštudoval kombináciu telesná výchova –
zemepis. Po skončení základnej vojenskej služby
pracoval ako tréner mládeže v Stredisku vrcholového
športu mládeže Ministerstva školstva SR. Od ro-
ku 2000 je súčasťou Slovenského olympijského
a športového výboru.

Ocenené osobnosti Lamača
V Kaplnke sv. Rozálie po slávnostnej bohoslužbe odovzdával starosta Lukáš Baňacký aj

tento rok ocenenie významným osobnostiam Lamača. Ocenenie si z jeho rúk prebrala
doktorka Kristina Križanová, športový novinár Ľudovít Lučanič a šéf slovenskej

olympĳskej výpravy Roman Buček.
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Kristina Križanová Ľudovít Lučanič

Roman Buček
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Rodinné centrum Obláčik je súčasťou komunitného života v našej
mestskej časti už celých 18 rokov. Sídli na Heyrovského 2 a je
otvorené pre všetkých záujemcov, predovšetkým však pre rodičov
a starých rodičov s deťmi. Jeho súčasťou je aj záhrada s
trampolínou, hračkami, lavičkami a donedávna aj s obľúbenou
hracou zostavou. Tá bola zakúpená z druhej ruky ešte
neopotrebovaná, zachovalá a v dobrom technickom stave. Po
piatich rokoch však doslúžila, nakoľko nebola pevne zamurovaná
do zeme, len položená v pôde, odspodu vlhla a nakláňala sa na
stranu. Bolo by vyslovene nebezpečné a nezodpovedné tam pustiť
malé deti. Zostava musela byť pred sezónou demontovaná a od-
stránená. Odvtedy je priestor prázdny, vhodný na umiestnenie
novej zostavy. Členovia a dobrovoľníci Rodinného centra Obláčik
preto vymysleli projekt Rajskej záhrady pre deti, v rámci ktorého za-
kúpia a namontujú celkom novú hernú zostavu, vrátane bez-
pečnostného certifikátu. Jeho cieľom je poskytnúť najmladšej
generácii Lamačanov - bábätká, batoľatá, deti v predprimárnom
vzdelávaní - plnohodnotný program pre ich psychomotorický,
mentálny, fyzický a sociálny rozvoj. „Projekt Rajská záhrada pre
deti je prioritne určený pre rodiny s malými deťmi vo veku od 0-6
rokov. Hraciu zostavu môžu počas herničiek, dielničiek a iných
aktivít využívať všetci, ktorí prejavia záujem.

Máme záujem aj o medzigeneračný dialóg, preto privítame aj staré
mamy a starých otcov, ktoré k nám tradične chodia taktiež. Môžu sa
u nás stretnúť, porozprávať, dať si kávu či malinovku a stráviť čas na
čerstvom vzduchu v záhrade. Rada by som zdôraznila, že sme
otvorení pre všetkých záujemcom. Stačí si pozrieť program vy-
vesený na internete, ktorý sa mení podľa epidemickej situácie, a
prísť. Naše aktivity sú skutočne rozmanité a sme vďační všetkým,
ktorí za nás v participatívnom rozpočte hlasovali. Dotáciu po-
užijeme na nákup hernej zostavy, nakoľko je to investícia väčšieho
rozsahu. V cene by mala byť zahrnutá aj montáž dodávateľom, s
úpravou podložia a ukotvením na pevnom podklade,“ povedala
predsedníčka Marína Gorghetto.

Úspešné projekty
participatívneho rozpočtu II.

Z participatívneho rozpočtu našej mestskej časti sa tento rok rozdelilo 8000 eur medzi projekty, ktoré podávali občania a občianske
združenia pôsobiace v Lamači. Z online hlasovania nakoniec vyšli štyri úspešné projekty – každý z nich bol podporený čiastkou 2000
eur. V tomto čísle magazínu Lamačan vám predstavujeme druhé dva.

Projekt: Rajská záhrada pre deti

Projekt: Komunitný park
Občianske združenie Čarodejník z krajiny, o.z. so štatutárkou
Máriou Horeckou sa rozhodlo vytvoriť komunitný park v areáli
vnútrobloku Bakošova / Na barine. „Sme skupina obyvateľov, čo sa
stretávala na rôznych dobrovoľníckych akciách, ako spoločné
brigády, lamačské kvízy či diskusie o verejných priestoroch. Po
čase sme si uvedomili, že formálne združenie nám pomôže lepšie
zastrešiť naše aktivity a dá nám možnosť získať aj potrebné fi-
nancovanie inak ako z dobrovoľníckych zdrojov. Tak vznikol Ča-
rodejník z krajiny, o.z. Boli sme pri rozbehu participatívneho
plánovania vnútrobloku Bakošova / Na barine, preto je prirodzené,
že sa snažíme o to, aby výsledky nezapadli prachom. Priestor oproti
domu seniorov bol identifikovaný ako vhodný pre miesto, kde by si
obyvatelia a návštevníci vnútrobloku mohli vypestovať alebo odtr-
hnúť rôzne bylinky či nenáročné ovocie a zeleninu. Tak vznikol
projekt Komunitný park, s ktorým sme sa uchádzali o príspevok z
participatívneho rozpočtuMČ Lamač i z grantovej podpory Nadácie
mesta Bratislava,“ vysvetľuje Horecká. Priestor pri Domove
seniorov Lamač sa časom zmení na bezpečnú ohradenú zónu bez
psov, kde pribudnú stromy, záhony na pestovanie ovocia a zeleniny,
lavičky, mobiliár, záhradný domček na náradie či kompostéry na
zelený odpad. Časom sa z parku stane kvalitné verejné priestran-
stvo, zelené oáza, ktorá poteší návštevníkov naprieč všetkými
generáciami.

„Sme veľmi vďační, že sa nám podarilo uspieť a na jeseň roz-
biehame aktivity. Tešíme sa na spoluprácu s Domovom seniorov
Lamač a budeme veľmi radi, ak sa pridajú aj obyvatelia blízkych či
vzdialenejších ulíc, ktorí majú k tejto lokalite vzťah. Informácie po-
stupne pribúdajú na facebookovej stránke („Vnútroblok Na barine
/ Bakošova“). Park sa bude vytvárať dobrovoľnícky a veľmi pekne
ďakujeme pánovi starostovi za prisľúbenú pomoc od miestneho
úradu pri komplikovanejších úkonoch,“ dodáva Mária Horecká.
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Papier Vrecový zber

Zvon na sklo

Kontajner

Kontajner

Nádoba, 120l, 240l

Vložiť vrecko do 20l nádoby.
RD

Odvoz podľa potreby.

Vrecový zber

mesačne, každý nepárny štvrtok

mesačne, každý nepárny štvrtok

mesačne

mesačne

štvrtok

2x

každý druhý

2x

1x

1x

Sklo

Šatstvo

Elektroodpad

Bioodpad
zo záhrad

Kuchynský
bioodpad

Textílie

Plasty
Kovové obaly
Nápojové kartóny

Vhadzujte: Noviny, časopisy, letáky,
katalógy, papierové tašky, papierové
kartónové obaly (stlačené),
kancelársky papier, obálky, listy, po-
hľadnice.

Červený kontajner:Malý elektroodpad a batérie.

Zelený kontajner:Malý elektroodpad, batérie a akumulátory.

Modrý kontajner: Ortuťové žiarivky a výbojky.

Vhadzujte: Lístie, trávu, kvety,
štiepku, piliny, ovocie, zeleninu,
burinu a malé kusy konárov.
Prebieha od marca do novembra.

Odvoz podľa harmonogramu.

Vhadzujte: Všetky tuhé/pevné zvyšky z prípravy jedál rast-
linného aj živočíšneho pôvodu, nespotrebované zvyšky jedál
a potravín, vrátane pokazených, resp. po záruke - bez obalov,
vrecká z čajov a usadeniny z kávy, potraviny po záruke, vrátane
mäsa a malých kostí (napr. z hydiny alebo rýb), chlieb, pečivo,
cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny a pod., zaváraniny bez sk-
lenených, plechových, resp. iných obalov - bez tekutej časti,
ovocie a zelenina, vrátane šupiek - aj pokazené, vajcia a
škrupiny z vajec, použité papierové vreckovky, certifikované
kompostovateľné vrecká (označené logom: OK compost, OK
homecompost) a papierové vrecká.

Vhadzujte: Šatstvo, bytový textil,
čistú obuv a hračky. parkovisko Malokarpatské námestie,

Heyrovského 16, Na barine 5, Bakošova 2,
Studenohorská 1 a Zberné miesto
Pod násypom 19

Červený: Zberné miesto Pod násypom 19,
Malokarpatské nám., Bakošova

Zelený: budova Zdravotného strediska
a Zberné miesto Pod násypom 19

Modrý: Zberné miesto Pod násypom 19

rodinné domy

Vhadzujte: Neznečistené plastové fľaše
od nápojov (stlačené), plastové tašky a
vrecká, obaly z kozmetiky, plastové obaly
z domácností, fólie, tégliky od jogurtov,
hliníkové plechovky, neznečistené ná-
pojové kartóny – od mlieka, džúsu, kovové
obaly, konzervy, plechové obaly z nápojov.

Harmonogram
zberu odpadu:

Vhadzujte: Neznečistené sklenené
fľaše a obaly, sklenené poháre,
črepy a vázy.

Tento harmonogram je platný do konca februára 2022. Zber kuchynského bioodpadu v Lamači sa začne od 11.10.2021
podľa tohto harmonogramu a bude realizovaný 1x do týždňa. Následne bude zverejnený harmonogram na obdobie od marca 2022.

Pondelok:
Cesta na Klanec, Furmanská, Havelkova, Hodonínska,
Lamačská cesta , Podháj, Podlesná, Stanekova, Vrančovičova, Zhorínska, Zlatohorská

Utorok:
Borinská, Kuneradská, Lediny, Pod násypom, Pod Zečákom, Povoznícka, Rácova, Rajtákova,
Rozálska, Segnáre, Skerličova, Vysokohorská, Záhrady, Zelenohorská, Zidiny

Streda:
Bakošova, Hany Ponickej, Heyrovského, Malokarpatské námestie, Na barine, Studenohorská

Obyvatelia rodinných domov budú kuchynský bioodpad doma
triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10l
kuchynskom košíku. Obyvatelia rodinných domov vložia
vrecko do 20l zbernej nádoby, ktorú budú vykladať podľa
harmonogramu v deň odvozu kuchynského bioodpadu. V deň
zberu musia byť 20l zberné nádoby z rodinných domov
umiestnené na obvyklom odvoznom mieste zmesového
odpadu v čase do 7:00. Používajte len nami doručené zberné
nádoby a certifikované kompostovateľné vrecká. Tieto nesmú
byť skladované vo vlhkom a teplom prostredí, na priamom sln-
ku ani pri extrémnych podmienkach.

Kuchynský - biologicky rozložiteľný komunálny odpad

**
*



Objemný odpad z domácností

Tabuľové sklo

Obalové sklo

Drobný stavebný odpad

Jedlé oleje a tuky

Bioodpad zo záhrad
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Vhadzujte: Papier a plasty väčších rozmerov.

Vhadzujte: Bežné tabuľové sklo,
nie autosklá a zrkadlá.

Vhadzujte: Poháre, fľaše, nádoby.

Vhadzujte:Malý stavebný odpad do 1m³.

Vhadzujte: Jedlý olej a tuk z domácností.

Vhadzujte: Lístie, trávu, kvety, štiepku, piliny, ovocie, zeleninu,
burinu a malé kusy konárov. Bez igelitových vriec.

Vhadzujte: Veľkoobjemný komunálny odpad a klasický
objemný odpad z domácností.

ZBERNÉ
MIESTO
ODPADU
Pod násypom 19

Papier Plasty

Pondelok
Streda
Sobota

12.00 - 15.00h
12.00 - 15.00h
8.00 - 12.00h

15.30 - 18.00h
15.30 - 18.00h
12.30 - 14.00h

Kto môže odovzdať odpad?
Obyvateľ s trvalým pobytom v Mestskej časti

Bratislava-Lamač na základe vypísaného zberného lístka.

Do veľkokapacitného kontajnera
Patria: parkety, starý nábytok (napr. postele, skrine, sedačky,

koberce, drevené laty, kreslá a stoličky, staré kuchynské linky – tento
odpad je potrebné minimalizovať!)

Nepatria: triedený odpad (papier, plast, kov, tetrapak, sklo)
kuchynský odpad, bioodpad pokiaľ nie je určené inak.

Mestská časť Bratislava-Lamač žiada všetkých obyvateľov, aby rozumne
nakladali s odpadom a nevyhadzovali do kontajnerov odpad ako:

tlejúci, výbušný a nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny,
nehasené vápno, nebezpečný odpad, čiernu a bielu techniku a kuchynské spotrebiče.

Tento odpad spôsobuje riziko vzniku požiaru, materiálne škody
a môže zapríčiniť aj vážne škody na zdraví človeka.

*Na tomto zbernom mieste
môžete tiež odovzdať:

Malý elektroodpad a batérie.

Malý elektroodpad, batérie a akumulátory.

Ortuťové žiarivky a výbojky.



Obyvatelia bytových aj rodinných domov budú kuchynský bioodpad doma triediť do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10l
kuchynskom košíku. Naplnené uzatvorené vrecko vložia obyvatelia bytových domov do 120l alebo 240l zbernej nádoby označenej
nálepkou KUCHYNSKÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD, ktorá bude umiestnená v blízkosti bytového domu. Obyvatelia
rodinných domov vložia vrecko do 20l zbernej nádoby, ktorú budú vykladať podľa harmonogramu v deň odvozu kuchynského bio-
odpadu.

V deň zberu musia byť 20l zberné nádoby z rodinných domov umiestnené na obvyklom odvoznom mieste zmesového odpadu
v čase do 7:00. Používajte len nami doručené zberné nádoby a certifikované kompostovateľné vrecká. Tieto nesmú byť skladované vo
vlhkom a teplom prostredí, na priamom slnku ani pri extrémnych podmienkach.

Viac informácií o distribúcii zberných nádob získate na www.lamac.sk alebo na Klientskom centre, tel.: 02/6478 00 65

SAMOSPRÁVA
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Kontakty pre dohodnutie termínu: 

0911 797 721, termin@akib.sk
(možné sú aj virtuálne stretnutia).

 Advokátska   
 kancelária

  JUDr. Ing. Ivana Bojnu

Odborné zameranie  kancelárie – právo: 
občianske (zmluvy, reality, ochrana osobnos-
ti, autorské, pozemkové, susedské), obchodné 
(zmluvy, zakladanie/zmeny obchodných 
spoločností), pracovné, rodinné (rozvody, 
vyporiadanie manželov, maloletí) a iné. 
Agenda sporová (zastupovanie v konaniach) 
aj nesporová (právne listiny, analýzy, odpo-
vede, internetová poradňa).

Pre rezidentov (aj firmy) 
z obvodu Bratislava IV ponúkame 

zľavy z cenníkových cien.

Nájdete nás v Dúbravke v objekte 
„Čerešne“ pri Kauflande 
(Polianky 7B, Bratislava).

www.akib.sk

Oznamujeme všetkým
členomMiestnej
organizácie JDS Lamač,
prípadne aj iným
seniorom, ktorí majú
záujem stať sa členmi
jednoty a pracovať vo Vý-
bore MO JDS Lamač, aby
sa prihlásili písomne na
e-mail:
jednotadochodcov.podhaj
@gmail.com alebo
osobne v klube na
Heyrovského č. 2.

Oznam JDS

Kedy sa začne zber kuchynského bioodpadu?

OLO

Milí Lamačania, prosíme vás, aby ste kuchynský bioodpad začali doma triediť najskôr týždeň pred prvým
zberom, teda od 4.10.2021. Predídete tak zápachu a vytekaniu bioodpadu zo zberného košíka do termínu
prvého odvozu.

Kuchynský - biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Prvý zber kuchynského
bioodpadu z domácnosti
Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) zavádza zber
kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Prvou mestskou časťou, ktorá bude zapojená do
zberu kuchynského odpadu, je Lamač. Pridajte sa k zberu kuchynského bioodpadu a chráňte tak spolu s nami
životné prostredie znížením objemu zmesového odpadu v našom hlavnommeste.

všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál rastlinného aj živočíšneho
pôvodu, nespotrebované zvyšky jedál a potravín, vrátane pokazených,
resp. po záruke - bez obalov, vrecká z čajov a usadeniny z kávy, potraviny
po záruke, vrátane mäsa a malých kostí (napr. z hydiny alebo rýb), chlieb,
pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny a pod., zaváraniny bez sk-
lenených, plechových, resp. iných obalov - bez tekutej časti, ovocie
a zelenina, vrátane šupiek - aj pokazené, vajcia a škrupiny z vajec, použité
papierové vreckovky, certifikované kompostovateľné vrecká (označené
logom: OK compost, OK homecompost) a papierové vrecká

jedlé oleje a tuky, obaly z potravín, obaly po konzumácii jedál, vrecká
bez certifikátu na kompostovanie, kávové kapsule, cigaretové ohorky,
odpad zo záhrad a iný komunálny odpad, tekuté zložky kuchynského
odpadu (napr. polievky, omáčky, mlieko), veľké kosti (napr. rebrá,
špikové kosti), nepotravinové výrobky ako plienky, obsah vysávača
a pod.

inz 10/2021
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Kávu, zmrzlinu a pekárenské
výrobky nájdete v týchto

LAMAČ PODPORUJE
KÁVIČKOVANIE

Otváracie hodiny Picasso Gelato: Otváracie hodiny Kávička na kláskku:
Po-Ne: 8:00 - 20:00 Po-Pia: 13:00 – 18:00

So, Ne: zatvorené

Zmrzlináreň Picasso Gelato

Pekáreň/Kaviareň Kávička na klásku

Prevádzkach
Zmrzlináreň Picasso Gelato žne na Malokarpatskom námestí úspechy už tri roky. Prevádzkuje ju
sympatický Abdulai Iršat, ktorý pochádza z tradičnej macedónskej zmrzlinárskej rodiny. Tomuto
remeslu sa venoval aj jeho otec, starý otec či synovec. Samotný Abdulai pracoval dlhé roky
v Nových Zámkoch, Trenčíne aj v hlavnom meste. Po rokoch práce v rôznych prevádzkach a aj
napriek zhusťujúcej sa konkurencii sa rozhodol otvoriť si vlastnú zmrzlináreň.

Lahodnú zmrzlinu sa naučil variť na slávnej talianskej Gelato Academy. „Časom sme s kama-
rátom vyšperkovali vlastný recept, ktorý je naším spoločným tajomstvom. Nikomu ho nepre-
zradíme,“ usmieva sa. „V mojej prevádzke nie je nič predrobené, všetko varím poctivo od nuly.
Vajíčka nepoužívam, je to rizikové a okrem toho aj zakázané. Základom je domáce mlieko
z Nitry, ktoré jeden deň varím, na druhý deň musí stáť, aby chutilo lepšie, a potom ide do stroja,
ktorý vyrobí zmrzlinu do desiatich minút. V repertoári máme až 80 druhov zmrzlín, Lamačania
majú najradšej príchute slaný karamel, nugát, horká čokoláda s višňou, citrónová, vanilková
a deti zbožňujú šmolkovú,“ vyratúva. Ak ste niekedy museli odpovedať na zvedavé detské otázky,
čo sa nachádza práve v šmolkovej, Abdulai prezrádza, že sa tam nachádza karamelová príchuť
dovezená z Talianska a potravinárska farba. (Šmolková) „Každý rok k nám chodí aj hygiena, ktorá
si zoberie vzorky na rozbor. Pokiaľ sme otvorení, tak je dobre.“ Najviac roboty majú v Picasso
Gelato počas letnej sezóny, kedy sa nezastavia od rána až do večera. Keď je pekný slnečný deň,
zmrzlina doslova mizne z výkladu. „Som spokojný, nemôžem sa sťažovať. Snažím sa neustále vy-
mýšľať nové príchute. Zákazníkov chcem prekvapiť a prinášať novinky. Tento rok som po prvýkrát
ponúkol príchuť dragon fruit. „Lamačania sú dobrí a verní zákazníci, rozumejú kvalite. Rád pre
nich pripravujem zmrzlinu, lebo moje úsilie vedia oceniť. Nevadí im, že občas je niektorá príchuť
drahšia, lebo je o to kvalitnejšia,“ hovorí. V zime sa Picasso gelato mení na kaviareň, v ktorej si
môžete dať aj zákusky. „Na chladné obdobie plánujeme niekoľko noviniek – raňajkové sendviče
či pizzu. A po novom roku už tradične na niekoľko týždňov zatvoríme a užijeme si voľno,“ dodáva
Abdulai Iršat.

V tejto kaviarni sa nachádza pekáreň, kde sa vyrábajú chlebíky, vianočky, buchty, koláče, posúchy,
pizza placky, osie hniezda či muffiny. „Vznikli sme, aby sme pomáhali priaznivcom, labužníkom,
ktorí majú radi kvalitné pekárenske výrobky a chutia im na základe vlastnej prirodzenej chuti
surovín. U nás nerozhoduje kvantita, ale kvalita. Chceme chrániť vaše zdravie.

My nedopekáme, ale pečieme (aj na objednávky) pre vás, každý deň počas našich otváracích
hodín čerstvé výrobky, ktoré si vás svojou kvalitou podmania. Pečieme naozaj poctivý kváskový
chlieb pre zákazníkov, ktorí majú zdravotné problémy mliečneho charakteru, ale i pre bez-
lepkových zákazníkov. Plnky si pripravujeme, vtedy vieme, aké ingrediencie sme naozaj použili
a máme ich pod kontrolou. Chlebík má u nás dlhú púť a pripravuje sa svedomito a s láskou.
Nečakajte rýchlo upečený chlebík. Kým pride z bodu A do bodu B potrvá to približne 15-17 hodín,
ale jeho chuť je nazameniteľná,“ píše sa na webovej stránke prevádzky.

Majiteľke sa podarilo získať aj titul Najlepší nový výrobok 2018. Porota sa rozhodla pre jej
lekvárovo-makové buchty a cena sa jej ušla aj v kategórii Vynikajúce slané pečivo za pšenično
- špaldový oškvarkový pagáč. V kaviarni sa používajú aj ekologické cestovinové slamky, ktoré sa
potom odnesú do útulku, aby sa z nich varilo jedlo pre psíky!

Abdulai Iršat pochádza
z macedónskej rodiny zmrzlinárov.

Kaviareň na klásku ponúka
domáce pekárenské výrobky.

Text: Marína Gorghetto
Foto: Daniel Zachar ml.



Už dve dekády je kľúčovým človekom zabezpečujúcim účasť
slovenských športovcov pod piatimi kruhmi. Od roku 2018 je
šéfom našej výpravy. Tento rok sa mu ušla pocta v podobe
ocenenia Osobnosť Lamača, ktoré prebral od starostu Lukáša
Baňackého počas Rozálskych hodov.

Priznám sa, že som bol veľmi prekvapený, lebo to, čo robím, je
mojím zamestnaním. Bolo to však pozitívne prekvapenie, táto poc-
ta sa mi prijímala príjemne.

Lamačanom som viac ako 20 rokov, pôvodom som však zo su-
sednej Dúbravky. Mám k tomuto teritóriu vrelý vzťah. V detstve sme
chodievali často do lesa na Kačín na bicykloch, čas sme trávili aj
v bunkroch nad železnicou.

Geografická poloha Lamača je fantastická, je tu čistý vzduch, dobrá
dostupnosť do mesta, blízkosť Dunaja, kde som strávil veľkú časť
života. V porovnaní s inými mestskými časťami máme navrch.
Vnímam zmeny, ktoré sa u nás dejú od rekonštrukcie námestia, cez
plánovanú nadstavbu základnej školy, aktivity v triedení odpadu.
Teším sa na cyklolávku do Dúbravky. Hradní páni chcú, aby sa
tu dobre žilo, aby to bolo pekné a prijateľné.

Vzťah ku kanoistike som si začal budovať ešte na základnej škole, v
rámci rôznych krúžkov nás to s kamarátmi privialo aj na vodácku
základňu v Karlovej Vsi. Ihneď nás to oslovilo. Lodenica bol
plávajúci prebudovaný starý remorkér z roku 1912 - súčasník
Titanicu. Cítili sme sa tam ako v príbehoch Toma Sawyera, v
Karloveskej zátoke sme trávili celé letá. Vzťah k prostrediu a k
ľuďom sa formoval dlhé roky a stále pretrváva.

Šéfom olympijskej výpravy som bol po prvýkrát na ZOH 2018
v Pchjončangu, potom na Európskych hrách v Minsku 2019.
Tohtoročné OH v Tokiu boli mojou druhou olympiádou. Dovtedy
som bol zástupcom vedúceho výpravy. Pozícia vedúceho bola
v minulosti čestnou funkciou zo skupiny volených zástupcov.
Od určitého obdobia to zabezpečuje profesionálny pracovník.
V podstate robím to isté, ale v pozícii vedúceho výpravy. (smiech)

Náplň práce je široká –
zabezpečenie účasti ce-
lej výpravy na podujatí,
sledovanie plnenia kva-
lifikačných kritérií špor-
tovcov, komunikácia s
medzinárodným federá-
ciami, zabezpečenie pre-
pravy. Ide o celý balík
logistických úloh, pričom naj-
dôležitejšia je komunikácia s organizačným výborom. Nie je to tak,
že celá výprava sa pred hrami dohodne, ide na sľub k prezidentke
a odletí. Roky predtým trvá príprava, strieda sa leto a zima
v dvojročných intervaloch. My sme už teraz 6 mesiacov pred ZOH
naplno rozbehnutí, úlohy idú súbežne.

Pre olympijskú výpravu sme zabezpečovali PCR testy podľa
stanovených protokolov a koordinovali sme očkovanie športovcov.
Jednou z nepísaných podmienok účasti totiž bolo práve očkovanie.
Organizátor hier ho síce nevyžadoval, ale národné olympijské výbo-
ry intenzívne vyzýval na jeho zabezpečenie v čo najväčšej miere.
Komunikácia s Ministerstvom zdravotníctva SR nebola vždy jedno-
duchá, no nakoniec sme to zvládli.

Dobré bolo, že sme dopredu vedeli podmienky aj opatrenia, ktoré
nás v Tokiu čakajú. Organizátor vydal tri edície detailných príručiek
s presným popisom opatrení, ako je nosenie rúšok, častá dez-
infekcia rúk, dodržiavanie odstupu medzi osobami. Športovci sa
denne testovali, slinné vzorky sa odovzdávali do laboratória, bolo
potrebné pravidelne aktualizovať špeciálne aplikácie o zdravotnom
stave. Nehovoriac o tom, že obmedzenia boli také, že sa nemohlo
vyjsť z olympijskej dediny. Ale keby to tak nebolo, hry by neboli také
úspešné.

Zuzka Rehák Štefečeková, ktorá vystrieľala zlatúmedailu a zároveň
urobila svetový rekord v trape – to bol najsilnejší a najkrajší výkon.

Pán Buček, dostali ste ocenenie Osobnosť Lamača
na Rozálskych hodoch, ako ho vnímate?

Aký máte vzťah k Lamaču?

Čo sa vám tu najviac páči?

V auguste bola olympiáda v Tokiu, ktorú tento rok sťažila
pretrvávajúca prítomnosť koronavírusu. S akými prekáž-
kami ste sa museli boriť?

Ktorý bol pre vás najšťastnejší okamih?

Ste bývalý úspešný rýchlostný kanoista.
Čo vás na tejto disciplíne najviac bavilo?

Ste šéfom olympijskej výpravy, už dvadsať rokov
zabezpečujete účasť našich športovcov pod piatimi kruhmi.
Čo všetko obnáša vaša funkcia?
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Roman Buček

Roman Buček
Muž v pozadí úspechu našej olympĳskej výpravy

ROZHOVOR

Lamačan Roman Buček je bývalým popredným
rýchlostným kanoistom, viacnásobným

majstrom ČSSR. Od roku 2000 nechýbal ani na
jediných olympĳských hrách.

Text: Marína Gorghetto
Foto: Roman Buček - archív
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HISTÓRIA

V Lamači sa pestovalo
to najkvalitnejšie hrozno

Zelená elektrina – najľahší spôsob ako 
mať zelenší domov
Možno ste už v médiách zachytili, že na Slovensku majú 
spotrebitelia možnosť pomáhať slovenskej prírode 
napríklad aj tak, že podporujú výrobu elektriny z ob-
noviteľných zdrojov energie. Medzi obnoviteľné zdroje 
patrí napríklad slnko, voda či vietor. Aj na Slovensku 
máme množstvo takýchto zelených elektrární, ktoré 
môžete podporiť aj vy. ZSE má pre svojich zákazníkov 
službu Zelená elektrina, v rámci ktorej si zákazníci 
môžu vybrať, ktorý obnoviteľný zdroj chcú podporiť. 

Ako funguje Zelená elektrina? 
So Zelenou elektrinou od ZSE funguje každá domácnosť 
bez problémov kedykoľvek počas dňa či noci, iba s tým 
rozdielom, že spotreba elektriny je 100 % krytá záruka-
mi pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. 
Zelená elektrina sa od čiernej nedá fyzicky oddeliť, to 
znamená, že ZSE vám nebude meniť elektrické káble, 
ale v objeme vašej ročnej spotreby nakúpi záruky 
pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov a priradí ich 
priamo k vašej domácnosti. A vôbec pri tom nezáleží, 
či bývate v byte alebo v rodinnom dome. Najlepšie 
na tom celé je, že môžete priamo podporiť zelené 
elektrárne zo Slovenska. 

„Pre svojich zákazníkov sme zakúpili v roku 2020 zá-
ruky pôvodu obnoviteľnej energie od viac ako 900 

malých aj veľkých vodných elektrární po celom Slo-
vensku a od viac ako 760 malých fotovoltických elek-
trární na Slovensku,“ hovorí Miroslav Bištuť, odborník  
na Zelené riešenia v ZSE.

Už 70 000 zákazníkov ZSE prispieva 
k ochrane prírody
Zelenú elektrinu už využíva viac ako 70 000 našich 
zákazníkov z radov domácností. Pri podieli uhlia ako 
zdroja elektriny v energetickom mixe ZSE v roku 2020 

na úrovni 7,47 % a podieli zemného plynu na úrovni 
15,46 % to znamená, že týchto 70 000 zákazníkov ročne 
ušetrí 20 899 ton uhlia, 6 656 068 m3 zemného plynu 
a zabráni vzniku až 33 928 ton CO

2
 zo spáleného uhlia 

a plynu. Čím viac zákazníkov sa rozhodne aktívne 
podporovať zelené elektrárne, tým viac ich bude pri-
búdať, ich výrobné procesy sa budú zefektívňovať a to 
sa odrazí aj na postupnom znižovaní cien elektriny 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. 

Každá pomoc slovenskej prírode sa počíta

Najľahší spôsob,
ako mať zelenší domov

Zelená elektrina
zo Slovenska

Michal Sabo
ekoaktivista, greenfluencer

www.zse.sk/zelena-elektrina

Ak patríte k ľuďom, ktorí veria, že aj 
jednotlivec môže pozitívnymi zmenami 
svojho životného štýlu prispieť 
k ochrane životného prostredia, tento 
článok je práve pre vás. 

Lamacan_190x137mm_01.10.2021.indd   1Lamacan_190x137mm_01.10.2021.indd   1 16.09.21   15:1316.09.21   15:13

Ešte stále je čas oberania hrozna. Vedeli ste, že práve vinohradníctvo
má v Lamači veľmi dlhú tradíciu? Jeho počiatky možno doložiť do prvej
polovice 16. storočia. „Kedysi mali takmer všetci v dedine vinohrad,
vtedy nás tu žilo možno 2000. U nás v obci sa jakživ tuhý alkohol
nepil, vždy len vínko,“ začína rozprávanie deväťdesiatnička Marta
Kralovičová, starolamačská pamätníčka. Vinohrady sa tiahli doslova
po celej obci, mohli ste ich nájsť na Zečáku, smerom ku Klancu, k Háju,
na Zidinách a iných miestach. „Na vinohrade bolo po celý rok čo robiť.
Vo februári sa strihali suché časti viniča, potom prišlo na rad rýľovanie,
neskôr vyplievanie, obstrihávania zbytočných rév, olamovanie očiek
a keď hrozno dozrievalo opätovné strihanie. Koľko razy boli také roky,
že prišli v máji na troch zamrznutýchmrazy a všetko pomrzlo. Keď ľudia
vedeli, že sa takýto čas blíži, chodievali v noci do vinohradov a robili
oheň, aby dymmrazy aspoň trošku odohnal. A keď sa vinič nestihol po-
striekať včas, napadla ho pleseň. Ľudia sa narobili, no potom sa im
všetka tá námaha vynahradila počas oberačiek. To vám boli veľké
sviatky, všetci sme si pobrali dovolenky, nasadli do povozov – lebo
viniče boli ďaleko – a chodili sme oberať hrozno. Pestovalo sa tu
väčšinou najkvalitnejšie hrozno – Rizling a Mȕller Thurgau. A počas
oberačiek boli v Lamači viechy, kde mohli tí s prebytkami predávať
svoje víno. Mali na dvoroch stolíky, veľké lavice a na domoch zavesený

venček, aby bolo vidieť, že
môžu predávať. Potrebovali
totiž povolenie. Keď sme
ešte za Slovenského štátu
bývali v dedine oproti kos-
tolu, prichádzali k nám na
víno slovenskí vojaci. A po-
čas vinobrania bývali v hos-
tincoch skvelé zábavy. Or-
ganizovala sa tombola, kde
sa hralo o veľké strapce
hrozno. Dokonca som v Dú-
bravke na vinobraní takýto obrovský strapec vyhrala aj ja a potom
sme ho odtiaľ niesli peši domov. Mali sme tu divadelný ochot-
nícky krúžok Janka Palárika, kde sme si ho večer priniesli. Nuž
a po vojne sa začali zakladať družstvá, stavať domy a sídlisko
a vinohrady nám pobrali. Ten náš nám vykúpili za 30 halierov
za meter štvorcový. Len jedno ľutujem, že sme neporobili fotky.
No ale vtedy boli iné starosti,“ dodáva Marta Kralovičová.
(mag)
Foto: Archív Marty Kralovičovej
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KNIHA MESIACA

AKCIE

Katarína Kuniková

V Miestnej knižnici Lamač nájdete aj titul Zákon príťažlivosti autorky Kataríny
Kunikovej. Láska prichádza, keď ju najmenej čakáme... Ona je sama v cudzommeste
a sníva svoj veľký sen. On je vo svojommeste a rozhodne nie je sám. Majú spoločný
balkón, každý jednumačku a z duše sa neznášajú. Každé ich stretnutie je ako zrážka
planét, iskry lietajú na všetky strany. Do poslednej chvíle nebudete vedieť, ako to
dopadne, a nepustíte knihu z rúk, kým sa to nedozviete. Ak práve potrebujete ľahkú,
romantickú, nenáročnú oddychovku, tak siahnite práve po tejto.

Knihy si môžete objednávať prostredníctvom online katalógu, ktorý nájdete na
adrese https://www.kniznica.lamac.sk/ (mag)

Zákon príťažlivosti

Lamačský fotomaratón rezonoval počas Rozálskych hodov už šiesty rok. V obľúbenom
medzigeneračnom podujatí organizačne spojili sily Rodinné centrum Obláčik, Fotoklub
pri miestnej Jednote dôchodcov Slovenska a tiež Referát kultúry a športu Mestskej časti
Bratislava-Lamač.

Súťažiaci sa v dňoch 3. - 5. septembra registrovali online a následne obdržali zadanie
troch tém. Snažili sme sa ich vybrať tak, aby sme aj poukázali na opomínanú časť Lamača,
aj vyzdvihli ekologickú problematiku či dali priestor deťom na hru: Starý Lamač, Plastové,
Tieňohra. Prihlásilo sa nám rekordných vyše sedemdesiat účastníkov, do 15. septembra
sme postupne kompletizovali príspevky od súťažiacich. Následne zasadne odborná
porota, ktorá zhodnotí originálny a inšpiratívny uhol pohľadu amatérskych fotografov
všetkých vekových kategórií (Deti, Mládež, Dospelí, Seniori). Päťčlenná porota bude
pracovať v zložení: Marián Pauer (fotograf, novinár, publicista), Anton Sládek (výtvarný
fotograf), František Rajecký (reportážny fotograf), Anton Kvasnička (Fotoklub pri JDS),
Mária Šimončičová (MÚ). O výsledkovej listine budeme informovať na www.oblacik.sk/
fotomaraton alebo na www.facebook.com/FotoklubLamac. Výstavu plánujeme v Kine
Lamač na Malokarpatskom námestí v polovici októbra (dátum a miesto budeme aktu-
alizovať, vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu).

Srdečne ďakujem všetkým prihláseným, že nám umožnili opäť usporiadať silný a kvalitný
ročník. Ďakujem dobrovoľníkom, ktorí s nadšením pre dobrú vec nezištne pomáhajú
s propagáciou a organizáciou podujatia. Projekt 6. ročníka Lamačského fotomaratónu
finančne podporili Nadácia ZSE, A.S.E.P. s.r.o. a kníhkupectvo Martinus.

Zuzana Brnoliaková
koordinátorka projektu

Fotografovanie,
podnetná zábava
pre celú rodinu
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Realitné poradenstvo aj ocenenie

Ponúkame zdarma odborné poradenské slu!by v oblasti 
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Inzercia
LAMAČANOM

Klientske centrum - Malokarpatské nám. 9

Miestny a stavebný úrad

Miestna knižnica Lamač - Heyrovského 2

Tel.: 02/6478 0065

Tel.: 02/6478 9737

klientskecentrum@lamac.sk
Po, Str. 8.00 - 18.00

Pondelok a streda: 8.00 - 12.00

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

Ut, Štv, Pia. 8.00 - 14.30

13.00 - 18.00

12.30 - 18.00
12.30 - 14.30

Jeseň patrí turistike a je úžasné, ak nemusíme štartovať auto ani čakať
na autobus. Z Lamača sa vieme pohodlne cez les dostať na Železnú
studničku, Kačín a aj do Záhorskej Bystrice. Oplatí sa však vyraziť aj
opačným smerom. Hoci sa na prvý pohľad zdá, že vyhliadková veža
Devínska Kobyla je ďaleko, dá sa tam ísť pohodlne z Lamača bez toho,
aby sme museli použiť nejaký dopravný prostriedok. Podľa digitálnej
navigácie to pešo z našej mestskej časti cez Dúbravku trvá asi 90
minút. Ak idete s deťmi (zvládnu aj 5-ročné) treba prirátať prestávky, či
už v pizzérii, ktorá je na Koprivnickej ulici, alebo na známom ihrisku pri
Horanskej studni. Hore k vyhliadke vedie asfaltová cesta a popri nej aj
lesná cestička, takže si môžete vybrať terén. Cestou natrafíte aj na nie-
koľko starých bunkrov, ktoré sa dajú preskúmať. Odmenou za strmší
koniec výstupu vám bude nádherný výhľad na celú Bratislavu a široké
okolie. (sš)

Konečne sa život dostáva do normálu aj v našom Domove seniorov. Po
jeden a polročnej prestávke, keď sme nemali kultúrne akcie, skupina
milovníkov spevu – náš spevácky krúžok – nám pripravil 15. júla krásny,
takmer dvojhodinový koncert ľúbezných pesničiek. Radosť bolo po-
čúvať, s akou oduševnenosťou spievajú, pekne boli zladení aj oble-
čením. Jedáleň bola obsadená do posledného miesta a, mnohí si aj
s rúškami na tvári spievali s účinkujúcimi, alebo sa do taktu po-
hybovali. Na koncerte sa zúčastnil aj pán riaditeľ a jeho zástupkyňa,
ako aj zamestnanci domova. Bolo to pekné popoludnie a všetci sme si
želali, aby takých akcií bolo viac, aby sa vrátili časy, kedy sme do

mesiaca mávali aspoň dve kultúrne akcie. Keď sa obyvatelia domova
nemuseli báť stretávať sa, aby nechytili nejaký vírus.

Žiaľ, toto predchádzajúce obdobie nás veľmi poznačilo, nejako sme sa
stiahli do seba, stratili a zanedbali kontakty s priateľmi. A pretože
nášmu organizmu škodí akýkoľvek stres, snažme sa mu vyhýbať, roz-
právajme sa so svojimi priateľmi, prípadne si aj zaspievajme, veď život
je príliš krátky na to, aby sme si ho kazili malichernosťami.

Alica Suchá

Pešia turistika priamo
z Lamača

Návrat kultúrneho života do Domova seniorov

Individuálne lekcie nordic walkingu v Lamači. Palice zapožičiame.
Pre viac info píšte na katarina.nordwalk@gmail.com.
Mladá lamačská rodina si hľadá väčšie bývanie - kúpime 4izbový byt alebo domček/pozemok za
prĳateľnú cenu. Kontakt: Jana 0903/574 065
Kúpim 3-4 i. byt na vyššom poschodí tu v Lamači. Ďakuje za ponuky. Kontakt: 0903/780 013
Prosím o pomoc. Kosenie na záhrade a zber ovocia v Lamači u majiteľky. Kontakt: 0944/333 492
Doučujem angličtinu, slovenčinu. Deti aj dospelých, aj cez víkendy. Kontakt: 0905/222 966
Opravujem, upravujem odevy. Kontakt: 0902/717 517
Zubná ambulancia na Kramároch prĳíma nových pacientov. Stromová 16, 83101, Bratislava.
Kontakt: 0905/662 407
Kúpim byt v Lamači. Kontakt: 0903/205 915
Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk. Radoslav Osuský, kontakt: 0911/128 116
Príďte si vyrobiť jesenný venček, sobota 2.10.2021, Espresso u Haasa, Na barine a info na:
marta.varholikova@gmail.com. Kontakt: 0908/428 599
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