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Projekt cyklomostu napreduje

Parkovanie
v roku 2022

MUDr. Pavlovová
končí
Detské ihrisko
na Bakošovej

Projekt cyklomosta medzi Lamačom a Dúbravkou napreduje. „Začiatkom októbra sme odoslali už podpísané
zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou a Železnicami SR zo strany Bratislavského samosprávneho kraja.
Taktiež sú skompletizované i posledné náležitosti k tomu, aby mohlo byť vydané stavebné povolenie pre cyklomost,
ktorý sa nachádza v katastrálnom území Lamača. Na základe komunikácie s BSK sa už zahajuje proces verejného
obstarávania zhotoviteľa diela. Zároveň sa začala príprava nadväzujúcich cyklotrás, kde nebude stavebníkom kraj,
ale Hlavné mesto SR Bratislava,“ povedal starosta Lukáš Baňacký. Cyklomost je spoločným projektom mestských
častí Lamač, Dúbravka, BSK a hlavného mesta. Bude riešiť cykloprepojenie – trasu od cyklomostu smerom na Bory
tak, aby cyklomost bol napojený na cyklistické cesty. „Bratislavská župa vo svojom budúcoročnom rozpočte počíta
s výstavbou mosta. Tak isto od hlavného mesta máme prísľub na vybudovanie cyklotrasy,“ povedal pre médiá
starosta Dúbravky Martin Zaťovič.
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Oslavy 730. výročia
I. písomnej zmienky o našej obci

28. októbra sme si pripomenuli 730. výročie I. písomnej zmienky o našom území. Práve
vtedy, v roku 1291, kráľ Ondrej III. potvrdil predchádzajúci dar tejto oblasti Richtárovi
Jakubovi. Tento rok si zároveň pripomíname aj 30. výročie Lamača ako súčasnej
samosprávnej jednotky - mestskej časti hlavného mesta. Pri tejto príležitosti sme pre vás
pripravili exteriérovú výstavu, ktorá sa tiahne od Malokarpatského námestia až po
Vrančovičovu ulicu. Nájdete na nej unikátne historické fotografie, vďaka ktorým môžete
nahliadnuť do minulosti. Koncom októbra sme toto výročie spoločne s vami oslávili
originálnym programom. V piatok sme na námestí počas Lamačskej vínnej cesty
ochutnávali lahodné vína za sprievodu ľudovej hudby.
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Milí Lamačania,

v týchto dňoch rezonuje v Lamači, okrem iného, aj
téma rozbiehajúceho sa triedenia a zberu kuchyn-
ského bio odpadu. Veľmi sa teším, že si Bratislava za-
čína napĺňať túto zákonnú povinnosť práve u nás v
Lamači. Cieľom opatrenia je znížiť a ideálne odstrániť
kuchynský bio odpad zo zmesového komunálneho
odpadu. Jeho vhodnejším spracovaním vieme pomôcť
nášmu životnému prostrediu. Tomu pomôžeme aj tým,
že potravinami zbytočne neplytváme alebo vedome-
jšie pristupujeme k nášmu spotrebiteľskému správa-
niu. Ako sa hovorí, najlepší odpad je ten, ktorý nikdy
nevznikne.

Touto cestou by som tiež rada vyzdvihla prácu našich
Komunálnych služieb Lamač, hlavne v oblasti boja s
čiernymi skládkami. Aj tento rok sme ich v Lamači ak-
tívne likvidovali aj vďaka mnohým dobrovoľníkom z
radov Lamačaniek a Lamačanov. Ďakujeme. Verím, že
aj vďaka opatreniam, ktoré naše Komunálne služby
Lamač robia, sa zlikvidované čierne skládky nebudú
objavovať znova. Potvrdzuje sa nám totiž, že naozaj
platí “Malá kopa pýta viac“.

Pomôžte nám, prosím, a čierne skládky nahlasujte.
Veľmi sa tiež teším, že sa v Lamači otvorilo prvé
zberné miesto. Už prvé údaje o návštevnosti a vaše
pozitívne ohlasy potvrdzujú, že tento krok má zmysel.
Pevne verím, že sa nám spoločnými silami podarí
vyriešiť aj pomerne komplikovanú situáciu so starými
a nevyužívanými kontajnerovými stojiskami a že kon-
tajnery odstránime z cestných komunikácií. Radosť mi
robia aj rôzne komunitné aktivity v Lamači. Okrem
komunitného kompostovania spomeniem napríklad
Prvý piatok pre Lamač, vznikajúci Komunitný park, či
rôzne výmeny hračiek, oblečenia, kníh, Lamačskú
burzu a podobne. Túto jeseň sa tiež môžeme tešiť na
ďalšiu výsadbu stromov a už budúcu jar nám Lamač
spestria vysadené cibuľoviny. „Keď sa my postaráme
o prírodu, ona sa postará o nás.“

Veronika Hagovská
Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
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V Lamači už takmer rok funguje monitoring životného prostredia, takzvaný Air
Tracker. V októbri prišli na pravidelný servisný interval senzorov pracovníci
Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství z pražskej Fakulty dopravní
ČVUT, ktorí ho pred rokmi vyvinuli a s ktorými naša mestská časť tento projekt
pripravila. Tento systém zahŕňa monitoring dopravy, meranie kvality ovzdušia,
meranie hluku a prchavých látok v reálnom čase 24 hodín denne, teda nonstop.
Obdobný systém je už roky odskúšaný na pražských uliciach a vo vybraných
českých mestách. „Namerané hodnoty sa okamžite prenášajú na server, z
ktorého je možné získať informácie v tabuľkovej aj grafickej podobe, vrátane
historických dát. Systém má veľkú výhodu v tom, že vďaka práci v reálnom čase
umožňuje zistiť aj krátkodobé zmeny, napríklad pri vytvorení kolóny áut senzor
ukáže zvýšenie prachu, pri pálení plastov v domácich kotolniach zas výrazné
narastú merané hodnoty,“ vysvetľuje Václav Jirovský z ČVUT. Keď teda merané
hodnoty prekročia únosnú mieru, vieme si to okamžite pozrieť v grafe na serveri
a určiť presnú lokalitu, kde je potrebné zasiahnuť. Radi by sme zdôraznili, že tento
projekt je predovšetkým projektom environmentálnym.

Ako AirTracker môže pomôcť vám?

Monitoring ovzdušia

Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Jana Pavlovová končí svoju činnosť
v zdravotnom stredisku na Malokarpatskom námestí k dátumu 31.10.2021. Zdra-
votnú dokumentáciu svojich pacientov odovzdala do úschovy Bratislavskému
samosprávnemu kraju. Z pohľadu mestskej časti ide o nájomný vzťah ne-
bytových priestorov, ktoré sú využívané ako ambulancia. Činnosť spojená
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je totiž v gescii vyšších územných
celkov. Ako sa dostanete k svojej zdravotnej dokumentácii? BSK ju odovzdá na
vyžiadanie výlučne poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Najskôr si teda
musíte nájsť nového ošetrujúceho lekára. Ten následne požiada kraj o zaslanie
zdravotnej dokumentácie. V žiadosti uvedie meno predchádzajúceho lekára,
jednoznačnú identifikáciu pacienta a kontaktnú adresu. Žiadosť môžete osobne
priniesť do podateľne na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja v úradných
hodinách alebo ju zaslať poštou na adresu: Úrad Bratislavského samo-
správneho kraja, Odbor zdravotníctva, Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05
Bratislava. Pacienti sa môžu informovať o možnosti poskytovania zdravotnej
starostlivosti v ambulancii STANMED, s.r.o. v Zdravotnom stredisku na Malo-
karpatskom námestí, v ambulancii Polikliniky ProCare Bory v OC Bory Mall, prí-
padne u iných poskytovateľov. Téme zmien a noviniek v zdravotníctve sa bu-
deme podrobnejšie venovať aj vo februárovom vydaní nášho mesačníka.

MUDr. Pavlovová ukončila svoju
činnosť k 31.10.2021

Doprava: Meranie intenzity dopravy a skladby dopravného prúdu. Vyhodnocuje
sa druh dopravy, ktorý prechádza cez mestskú časť. Môže byť tranzitný, zdrojový
a cieľový. Na základe týchto meraní momentálne už pripravujeme novú orga-
nizáciu dopravy. Ovzdušie: Nepretržité meranie koncentrácie prachových častíc
v ovzduší v troch kvalitách definovaných podľa veľkosti meraných prachových
častíc. Meranie sa vyhodnocuje v reálnom čase a na jeho základe môžeme
reorganizovať dopravu v Lamači. Praktickým výsledkom meraní je potom
obmedzenie tranzitu v danom úseku, zmena organizácie dopravy – osadenie do-
pravných značiek, ako napríklad zákaz vjazdu, zákaz zastavenia či prejazd za-
kázaný. Hluk: Na základe merania hluku môžeme robiť správne rozhodnutia napr.
o umiestňovaní protihlukových stien, kde práve výsledky z tohto merania slúžia
ako relevantný podklad rozhodujúcemu orgánu. Taktiež si vieme overiť, koľko
decibelov sa vo vašej lokalite nachádza a podľa toho vyhodnotiť, či je to
v norme, alebo už nie. Prchavé látky: Senzory zachytávajú všetky prchavé
organické zlúčeniny, to znamená prevažnú mieru zdraviu nebezpečných
prchavých látok. Tieto látky v meste tvoria najmä výfukové plyny, stavebná
činnosť, farby, laky či spaľovanie umelých hmôt. Senzory nájdete na 8 miestach
v Lamači, meranie v reálnom si môžete pozrieť na lamac.smartportal.sk

smartportal.sk



Na Námestí sv. Františka v Karlovej Vsi vysvätil začiatkom októbra Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD, pomocný
biskup Bratislavskej arcidiecézy, obraz mozaiky sv. Františka, ktorý zhotovil umelec žijúci v Lamači, Eduard Yasinskyi.
Mozaika vytvorená podľa starovekého rímskeho spôsobu je tvorená drobnými kameňmi, pričom autor čerpal in-
špiráciu z fresky, ktorá sa nachádza v Taliansku. Mozaika bude odteraz vystavená na Námestí sv.
Františka nastálo, takže Lamačania si ju môžu kedykoľvek prísť pozrieť. Eduard Yasinskyi pochádza
z Ukrajiny, vyštudoval školu mozaiky v Ríme, kde absolvoval aj odbornú prax. Momentálne žije a
tvorí v Lamači.

Mestská časť Bratislava-Lamač ako zriaďovateľ Základnej školy,
Malokarpatské námestie 1 z dôvodu končiaceho sa funkčného obdobia
orgánu školskej samosprávy vyhlasuje výzvu na voľby členov rady školy
do Rady školy pri Základnej škole, Malokarpatské nám. 1. Zriaďovateľ
určuje nasledovné zloženie rady školy: 2 zástupcovia pedagogických za-
mestnancov, 1 zástupca ostatných zamestnancov, 4 zástupcovia rodičov,
ktorí nie sú zamestnancami školy a 4 delegovaní zástupcovia zria-
ďovateľa. Voľby členov rady školy v termíne do 20.12.2021 za-
bezpečí riaditeľka školy, ktorá určí miesto, termín a čas konania volieb
pre jednotlivé skupiny volených zástupcov. O delegovaní zástupcov
zriaďovateľa rozhodne Miestne zastupiteľstvo m. č. Bratislava-Lamač.

Koncom septembra sa v Malých Karpatoch úskutočnil už tretí ročník
KarpatyRun - festivalu pohybu v prírode, ktorý je určený pre aktívnych
a rekreačných športovcov. Tí si mohli vybrať z bohatej ponuky trás na
5, 10, 15, 20, 30 a 50 km. Tento rok sa organizátor Hojta O. Z spojil s na-
šou mestskou časťou s cieľom ukotviť toto podujatie práve v Lamači.
Štart a cieľ pretekov bol na Malokarpatskom námestí odkiaľ sa po
úvodných 300 metroch vbiehalo do lesa a bežalo sa ikonickými
miestami Malých Karpát cez Kačín, Písaný Kameň smerom na Malý
Slavín alebo až na Biely Kríž. Osviežovacie stanice boli na Kačine, Malom
Slavíne a Bielom Kríži. KarpatyRun sa zúčastnilo 240 bežcov zo štyroch
krajín.

Po kompletne zrekonštruovanom ihrisku Žabka na Malokarpat-
skom námestí, ktoré sme otvárali koncom júna, nás čoskoro čaká
revitalizácia ihriska na Bakošovej ulici. Mestská časť Bratislava-
Lamač totiž požiadala Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny.
Čiastka vo výške 18 600 eur nám bola schválená a v októbri sme s
ministerstvom podpísali zmluvu o jej poskytnutí. V zimných
mesiacoch bude prebiehať verejné obstarávanie na rekonštrukciu
ihriska a budúci rok sa pristúpi k samotnej realizácii. Ako môžete
vidieť na vizualizácii, tento priestor sa zmení na špeciálne nové
ekologické detské ihrisko s bezbariérovými prvkami.
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V Karlovej Vsi posvätili mozaiku sv. Františka

Blíži sa voľba členov
rady školy KarpatyRun spojil 240 bežcov

Takto bude vyzerať ihrisko
na Bakošovej ulici

Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti má
novú webovú stránku www.dietkykvietky.sk. Na úvodnej stránke nájdete
všeobecné informácie a školský poriadok. Novinkou je však privátna
zóna, kde majú prístup len rodičia detí navštevujúcich naše zariadenie.
Každý rodič si môže vytvoriť profil a po schválení sa dostane do časti
jedného z troch pracovísk škôlky – Heyrovského, Malokarpatské ná-
mestie a Bory. Tam nájde informácie týkajúce sa budovy, do ktorej chodí
jeho dieťa. Všetky oznamy má k dispozícii v schránke a upozornenie
o každej novinke mu príde priamo na e-mail. Môže odhlásiť svoje dieťa zo
stravy či nahlásiť neprítomnosť online. Novú interaktívnu webovú strá-
nku naprogramoval grafický dizajnér Daniel Zachar jr.

Materská škola má nový web
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FK Lamač získal dotácie z kraja
Futbalový klub Lamač sa aj tento rok zapojil prostredníctvom

Hlavného mesta SR Bratislava do grantového programu 4 na
podporu investícií do športovej infraštruktúry v Hlavnom meste
SR v Bratislave. Projekt pod názvom „Pokračovanie rekon-
štrukcie a revitalizácie športového areálu FK Lamač“ spočíval v
obnove a rekonštrukcii dvoch tenisových kurtov a vybudovaní
osvetlenia na tréningovej ploche v celkovej výške predbežných
nákladov 125 000,- eur. Z požadovanej dotácie cca 100 000,-
eur nám bolo poskytnutých 20 000 eur. Vzhľadom na výšku po-
skytnutých financií sme pristúpili iba k vybudovaniu osvetlenia
tréningovej plochy, ktoré bude v celkovej predbežnej sume
23 000,-EUR so spolufinancovaním z vlastných zdrojov vo výš-
ke cca 3000,-EUR. Vybudovaním osvetlenia budeme môcť

trénovať v našom areáli aj počas jesenných a jarných večerov.
Osvetlenie bude Led diódové, maximálne šetrné k životnému
prostrediu. V roku 2020 sme rekonštruovali, tiež prostredníc-
tvom tohto grantu, tréningovú plochu. Jej vybudovaním nám pri-
budlo ďalších 6 000 m² kosenia a údržby o živý trávnik. V mno-
hých prípadoch sme sa striedali na jednej kosačke, aby sme
všetko stihli pokosiť. Rozhodli sme sa preto požiadať BSK o fi-
nančnú podporu pri zakúpení kosačky. Kraj nás prostredníc-
tvom individuálnej dotácie podporil sumou vo výške 2 000,-eur.
Keďže kosačku nevyhnutne potrebujeme a nákupná cena je asi
7 000,- eur, na rozdiel kúpy použijeme vlastné prostriedky.
Musím však priznať, že ani v dobe písania tohto článku neviem
odkiaľ...

Rastislav Polák, manažér FK Lamač

Načo slúži PAAS?

Rovnako tak nedochádza ku zmenám vo výš-
kach sadzieb, každý nájomca zaplatí ročné
nájomné vo výške:
220,- EUR ak ide o fyzickú osobu
420,- EUR ak ide o právnickú osobu

Hlavné mesto SR Bratislava sa už dlhodobo pripravuje na spustenie parkovacej politiky. Od 1. októbra ju
pod názvom Bratislavský parkovací asistent (PAAS) spúšťa v prvých troch zónach – Krasňany v Rači,
Tehelné pole v Novom Meste a Petržalka. Ak budú chcieť rezidenti týchto lokalít zaparkovať v okolí svojho
domu, musia investovať do parkovacej karty. Pri prvom aute ich na rok vyjde na 39 eur, pri druhom 150 eur
a pri treťom až 500 eur. Podľa petržalského starostu Jána Hrčku je výhodou a zároveň aj nevýhodou zóny
možnosť parkovania len na vyznačených miestach, všetky ostatné budú zakázané. V každej zóne bude vy-
hradený určitý počet parkovacích miest pre ZŤP osoby. K celomestskému projektu sa časom pripojí aj naša
mestská časť.

Doterajší systém parkovacej politiky v Mestskej časti
Bratislava-Lamač bude pokračovať aj v roku 2022.
Žiadateľ o nájom vyhradeného parkovacieho miesta
spĺňajúci všetky podmienky obdrží, tak ako doteraz pri
podpise zmluvy, novú parkovaciu kartu s platnosťou na
rok 2022 a je povinný umiestniť ju na palubnú dosku
svojho motorového vozidla tak, aby bola viditeľná pri po-
hľade zvonka cez čelné sklo auta.

Vyplniť formulár „Žiadosť o nájom vyhradeného par-
kovacieho miesta“ zverejnený na www.lamac.sk v sekcii
Potrebujem vybaviť/Parkovanie a zaslať ho spolu s vlas-
tnoručným podpisom ako scan v prílohe e-mailovej
správy na parkovanie@lamac.sk alebo odovzdať osobne
v klientskom centre miestneho úradu.

Vyplniť formulár „Žiadosť o ukončenie nájmu parko-
vacieho miesta“ zverejnený na www.lamac.sk v sekcii Po-
trebujem vybaviť/Parkovanie a zaslať ho spolu s vlast-
noručným podpisom ako scan v prílohe e-mailovej správy
na parkovanie@lamac.sk alebo odovzdať osobne v čase
otváracích hodín v klientskom centre miestneho úradu.
(tp)

Osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ŤZP/ŤZP-S spolu s vydaným parkovacím
preukazom sú od platby nájomného oslobodené.

Parkovanie sa u nás v roku 2022 nemení

Mám vyhradené parkovacie miesto a mám záujem
využívať ho aj v roku 2022, ako mám postupovať?

V roku 2022 už nemám záujem využívať vyhradené
parkovacie miesto, aký postup mám zvoliť?



Viete o tom, že v našej
mestskej časti máme
dámu zapísanú v Sloven-
skej knihe rekordov?
Certifikát za najviac dru-
hov pestovaných lie-
čivých byliniek totiž zí-
skala Lamačanka Alica
Kytková, ktorá ich na svo-
jom pozemku vypestovala
až 79 druhov. Ustano-
vujúci rekord bol zaregis-
trovaný 6. júla 2017.
Rodáčka zo stredného
Slovenska vyštudovala
Pedagogickú fakultu Uni-
verzity Komenského v
Bratislave a na svojom
konte má 34 odučených
rokov v školstve, kon-

krétne na prvom stupni bratislavskej základnej školy. „Do Lamača som
prišla bývať v roku 1972. Od tohto času som začala zbierať na záhrade
okolo môjho rodinného domu liečivé bylinky, variť si čaj a písať o nich
články do časopisov Kamarát, Rodina a škola, Učiteľské noviny či
Bojovník s tým, že som ich už priebežne pestovala. Bolo ich na zá-
hrade veľmi veľa. Z tých nevšedných by som rada vymenovala zeme-
dym, ranostaj, kuklík mestský, balota čierna, lipkavec marinkový,
zimozeleň menšia, kotúč roľný aj iné. Čaj sa mi podarilo uvariť z 83
druhov, ktoré som mala už na svojom pozemku, pod oknami rodinného
domu. Čisté, chemicky nestriekané, na ktoré sa mi do záhrady chodili
pásť po celý rok bažanty, ježkovia, mladé srnky a rôzne druhy vtáctva.
Chodili na plody, šípky, trnky, bazu čiernu, brečtan rodivý. Preto som sa
rozhodla, že si budem liečivé bylinky po celý rok fotografovať, lisovať

ich a robiť si herbár. To som mohla využívať i v mojej pedagogickej
praxi. Ako žiačka siedmeho ročníka základnej školy som si napríklad
kedysi vylisovala 100 druhov na herbár,“ hovorí Alica Kytková. Jej
dobrá kamarátka jej pred pár rokmi navrhla poslať celý zozbieraný
materiál zo záhradky do Knihy rekordov na Slovensku. Pani Kytkovú
sme požiadali aj o zopár praktických tipov pre našich čitateľov. Vonku

totiž už naplno zúri
sychravá jeseň a
nebezpečné vírusy je
dobré potlačiť hneď v
zárodku, aj s pomocou
prírody. „V tomto ob-
dobí je dobre piť čaje na
respiračné choroby,
imunitu, migrénu, de-
presiu, neurasténiu, bo-
lesti hlavy, cievne
choroby, proti Hodgkin-
ovej chorobe či choro-

bám pečene. Špeciálne na respiračné choroby sa hodí zádušník
brečtanovitý, ibiš lekársky, jablčník obyčajný, pastierska kapsička,
kocúrnik obyčajný, kvet lipy, ako aj podbeľ liečivý,“ vyratúva bylinky,
ktoré môžete pri troche snahy nájsť počas prechádzky Lamačom.
Zádušník brečtanovitý patrí medzi hluchavkovité liečivky. Pije sa pri
pľúcnych ochoreniach, horúčkach, je skvelý proti prsným tažkostiam,
pri zimnici, chorobách močových ústrojov. Dávkuje sa 1/2 kávovej
lyžičky drogy na šálku záparu. Pije sa 2-3x denne. Ibiš lekársky –
Zbiera sa celá rastlina. Piť čaj je vhodné pre astmatikov, pri dyzentérii,
na mumps, zápaly prsníkov, na rany. Listy zberáme v júli, auguste. Vňať
v júni, júli. Kvet v júli - septembri. Koreň ako macerát sa pripraví tak, že
na pohár studenej vody dáme 2 kávové lyžičky a pije sa 2 až 3
razy denne.
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TÉMA
Lamačská rekordmanka

Martina Výbohová
ohúrila v televíznej šou

inz 11/2021

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

Lamačanka Martina Výbohová zvalcovala
svojím výkonom jedno z októbrových vydaní zá-
bavnej šou televízie JOJ - Česko Slovensko má
talent. Skromná devätnásťročná slečna totiž za-
hrala na husliach tak brilantne, že nadšený
porotca Jaro Slávik stlačil zlatý buzzer, čo ju
automaticky posunulo priamo do finále. Hranie
na husle však nie je jej jedinou vášňou, okrem
toho profesionálne jazdí na koňoch. Slovensko
dokonca reprezentuje v drezúre. „Ku koňom
som sa dostala cez hudbu. Keď som mala
dvanásť rokov, veľmi veľa som hrala na husle a
mala som z toho problémy s chrbticou. Lekári
mi odporučili buď plávanie, alebo kone. Vybrala
som si kone,“ povedala pre portál joj.sk. Viac sa
o tejto šikovnej študentke dozviete v niektorom
z ďalších čísel nášho magazínu.

Foto: TV JOJ
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AKO NA TO? 
Nakúpte dňa 4. 11. 2021 v obchodnom dome Kaufland nad 30 €, preukážte sa pokladničným 
bločkom na informáciách a dostanete nákupnú poukážku Kaufland v hodnote 5 €. 
Akcia platí v obchodnom dome Kaufland Bory pre prvých 2000 zákazníkov. V prípade 
neodovzdania všetkých poukážok v daný deň sa zvyšné poukážky odovzdajú zákazníkom 
v nasledujúci/e deň/dni až do ich vyčerpania. Viac o akcii nájdete na informáciách 
v obchodnom dome Kaufland Bory na ulici Tomislava P. Kolakoviča v Bratislave.

4. 11. 2021

OTVÁRAME PRE VÁS

KAUFLAND BORY

4. 11. 2021

OTVÁRAME PRE VÁS
HURÁ NA NÁKUPY

KAUFLAND BORY
KAUFLAND BORY

5€
NA ĎALŠÍ 

NÁKUP!

ZÍSKAJTE

55€5
NA ĎALŠÍ NA ĎALŠÍ 

NÁKUP!

5€
ZÍSKAJTEZÍSKAJTEZÍSKAJTE
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Obedové menu, drink či jedlá z jedálneho
lístka si môžete dopriať v týchto

LAMAČ PODPORUJE
GASTRO

Otváracie hodiny
Trojka reštaurácia & pub:

Otváracie hodiny Vŕšok II.

Po-Štv: 10:00 - 22:00
Pia-So: 10:00 - 23:00

Po-Štv: 8:00 - 22:00
Pia: 8:00 - 23:00
So: 10:00 - 23:00
Ne: 10:00 - 22:00

Trojka reštaurácia & pub

Pizzeria & reštaurácia Vŕšok II

prevádzkach

Na Malokarpatskom námestí nájdete aj reštauráciu Trojka. Tá ešte pod názvom Pohostinstvo
Podháj fungovala v Lamači približne od roku 1978. Neskôr prešla rozsiahlou rekonštrukciou, ako
aj zmenou názvu. Ostatné štyri roky ju má v prenájme Mária Ranincová s partnerom. Tak, ako
väčšinu gastroprevádzok, aj túto rodinnú firmu poriadne trápi koronakríza, ktorá zdecimovala
úspešný biznis model. „Pred koronou sme mali neustále nejaké akcie, každý víkend boli oslavy,
oplatilo sa nám zaplatiť dvoch kvalitných kuchárov, ktorí sa s jedlom vyhrali. Mali sme aj stabilný
tím. V súčasnosti je to však najmä o prežití,“ krčí plecami Mária Ranincová. Doménou Trojky
bývalo sezónne menu plné špecialít, ktoré sa obmieňalo podľa ročných období. To však pre
pandémiu zmizlo z ponuky a gro biznisu v súčasnosti tvorí obedové menu a ponuka zo stabilného
jedálneho lístka.

„Aktuálne je z jedálneho lístka najvychytenejšie špenátové rizoto a pečená kačica s kapustou
a zemiakovými lokšami. A z menučka sa najrýchlejšie vytratia klasické domáce jedlá či vyprážaný
rezeň. Občas ich skúšame oživiť zdravšími verziami či vegetariánskou ponukou, no naši stáli kli-
enti sú zvyknutí na klasiku. Plánovali sme z nasporených peňazí rekonštrukciu a nové stoly, no
všetky úspory padli na koronu. Štyridsať percent jedál ide stále na rozvoz, nájdete nás aj na
aplikáciách ako WOLT či Dones.to. Ideálny stav by bol, keby sme sa mohli vrátiť k obľúbenému
sezónnemu menu, aby si naši zákazníci mali z čoho vyberať. Želáme si, aby bolo menej rozvozu
a ľudia si mohli prísť vychutnať teplé jedlo u nás za stolom, aj s obsluhou. Aby sa sem vrátil život,
posedenia s priateľmi a s rodinou, veď o tom je gastro. Nielen zobrať si krabičku a ísť preč,“ do-
dáva Mária Ranincová

Pizzeria Vŕšok II má za sebou pestrú históriu. Svoje brány totiž otvorila v roku 1996 v priestoroch
bývalého kultúrneho domu. „Reštauráciu sme s manželom zobrali do prenájmu a v spolupráci so
Slovenským biliardovým zväzom sme tam vybudovali prvú oficiálnu herňu na Slovensku. Náš syn
tam vyrastal, dokonca sa stal majstrom republiky v biliarde,“ usmieva sa pri spomienke Miriam
Plháková. Po tom, ako sa nehnuteľnosť rozhodli jej majitelia predať, sa Vŕšok presťahoval na
Malokarpatské námestie, kde má svoje miesto už sedemnásť rokov. Jedálnemu lístku dominuje
slovenská domáca kuchyňa. „Ja som rodená Lamačanka, preto sme niektoré jedlá pomenovali
podľa dobre známych lamačských lokalít, ako Rozálka, Kačín, Segnáre. Mimochodom, najvy-
hľadávanejším jedlom sú práve Zidiny. Čo sa týka obedového menu, najskôr sa vypredá vyprážaný
syr. Hneď za ním všetko čo je nezdravé a vyprážané,“ krčí bezmocne plecami sympatická Miriam,
ktorá by hosťom rada ponúkla aj zdravšie alternatívy. Občas teda do menu tajne prepašuje
kuskus, bulgur či viac zeleniny. „Aby videli, že existujú aj iné prílohy ako zemiaky či ryža. No
väčšinou sú všetci zvyknutí na štandard. Od rána do večera by jedli sviečkovú na smotane
a všetko čo je vyprážané,“ smeje sa vyučená klenotníčka, ktorá sa do gastro podnikania pred
rokmi vrhla s manželom – bývalým vojakom.

Z jedálneho lístka zas Lamačanom najviac chutia pizze, pizza štangle, bravčová panenka či soté
v placke. Kuchárovou špecialitou je pikantná omáčka Hasičák, ktorú si sám vymyslel. „S našimi
zákazníkmi si väčšinou tykáme, je to u nás skôr rodinné, veď sa poznáme dlhé roky. Aj keď počas
korony k nám začalo chodiť veľa mladých rodín s deťmi. Samotnú koronakrízu sa nám podarilo
prečkať aj vďaka lojalite zamestnancov, z ktorých tu všetci, okrem jedného, pracujú viac ako
16 - 20 rokov. „Máme stabilný tím, dostali sme aj menšiu podporu od štátu. Uskromnili sme sa
a podarilo sa nám vydržať,“ dodáva Miriam Plháková.

V lete si môžete
posedieť na príjemnej terase.

Z kapacitných dôvodov je na Vŕšku denné
menu niekedy vypredané už o 12:00.

Text a foto: Marína GorghettoAKO NA TO? 
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ROZHOVOR
Ľudovít Lučanič: „Svoj profesný život
som zasvätil športovej žurnalistike.“

Športový novinár Ľudovít Lučanič počas svojej práce absolvoval takmer 50
svetových šampionátov v cyklistických odvetviach a v stolnom tenise, viacero

majstrovstiev Európy a ako novinár bol 24-krát na Tour de France.

Je spoluautorom niekoľkých knižných publikácií a desiatky
rokov sa podieľa na organizácii pretekov Okolo Slovenska. Po-
čas Rozálskych hodov dostal ocenenie Osobnosť Lamača.
„Najprv som si myslel, že si ma s niekým pomýlili. Je to však pre
mňa veľká pocta, ocenenie som s radosťou prijal,“ povedal v
rozhovore pre náš magazín.

Foto: Archív Ľ. Lučaniča
Text: Marina Gorghetto
Grafika: Vecteezy

Pred štyrmi rokmi som sa vrátil a som rád, celý život sa cítim ako
Lamačan. Môžete ma stretnúť na Malokarpatskom námestí, vždy
keď sa organizujú podujatia, naposledy som bol na Rozálskych
hodoch na Zuzke Smatanovej, ešte predtým na Beerfeste. So psom
sa chodím často prechádzať pod Zečák, kde sme sa kedysi
sánkovali. Väčšinou si robím okruh až hore na Klanec a potom sa
vraciam cez starý Lamač.

Budúci rok mám nárok na dôchodok. Ešte neviem, čo bude. No
skutočne uvažujem, že by som u seba založil minifarmu so
zvieratkami pre deti. Zatiaľ je to však len v rovine úvah.

Vtedy boli všetci poplatní režimu. Moja mama bola veriaca, ja som
veriaci. Vtedajší režim som akceptoval, ale že by som chcel byť
komunista, prezliekať kabáty či meniť myslenie – to v žiadnom
prípade. Ešte na základnej škole som písal články pre Hlas ľudu, ne-
skôr som si v prvom ročníku vybral stáž v Denníku Šport. Po roku a
pol som sa stal štipendistom a odvtedy som tam už 40 rokov. Cítim
sa dobre a som rád, že som zamestnanie nikdy nemenil.

Dlhé roky to bolo nula bodov, no s príchodom Petra Sagana sa
úroveň pozdvihla. Niektorí tvrdia, že po ňom príde potopa, no sú tu
ďalší šikovní mladí jazdci. Slovenská cyklistika nie je úplná svetová
špička, no postupne sa Saganov vzor prejaví aj na ďalších. Ošiaľ,
ktorý spôsobil, sa podpíše pozitívne.

Ešte počas školy som tam pôsobil ako asistent šéfa tlačového
strediska, neskôr som sa stal jeho vedúcim a od roku 2005 som
športovým riaditeľom. Mám na starosti celú športovú stránku pre-
tekov, zháňanie tímov, etapy a iné úlohy. Tento rok sa priame
prenosy z pretekov po prvýkrát objavili na športovom kanáli Euro-
sport. To je veľký úspech! Bojovali sme o to asi päť rokov. Eurosport
nám ponúkol 270 reklamných spotov za 350 000 eur. Keďže všade
na svete ten signál vyrába miestna televízia a naša televízia má len
pevné kamery, potrebovali sme kamery na motorkách, na
helikoptére a k tomu ďalšie lietadlo, ktoré prenášalo signál do
parížskej centrály. To stálo 350 000 eur.

Stáli sme pred dilemou, kde zohnať ďalších 700 000 eur na výrobu
spotov s otázkou, kto by tie spoty potom kúpil. Na Slovensku totiž
vtedy ešte neexistovala žiadna agentúra a Vláda SR sa k tomu
stavala rôzne... Nuž a teraz sa situácia vyvinula tak, že vznikla
agentúra Slovakia Travel, ktorá všetky spoty kúpila. Diváci teda
mali možnosť vidieť našu krajinu nielen z hľadiska cyklistiky, všetko
bolo snímané z výšky. Mohlo by to podporiť cestovný ruch na
Slovensku.Ste rodený Lamačan, ktorý žil 35 rokov v Petržalke

a pred 4 rokmi ste sa presťahovali naspäť k nám. Kde vás
môžeme stretnúť?

Na záhrade máte aj zopár zvierat, vraj by ste tam
rád časom otvorili minifarmu pre deti.

Svoj profesný život ste zasvätili športovej žurnalistike.
O politiku ste nemali záujem a chceli ste sa jej – obzvlášť
pred rokom 1989 – vyvarovať. Prečo vám to spôsobovalo
až taký odpor?

Ako je na tom, čo sa týka cyklistiky, Slovensko?

Ste športovým riaditeľom našich najväčších cyklistických
pretekov Okolo Slovenska, ako ste sa k nim v roku
1979 dostali?

Ľudovít Lučanič, vpravo, s cyklistomPetrom Saganom,
v strede, a jeho mediálnym manažérom Gabrielom Ubolldim.
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HISTÓRIA
Bitka pri Lamači
vyšla na jednotku
9-10. októbra sa na lúke pred bratislavským krematóriom uskutočnila rekon-
štrukcia historickej bitky z roku 1866 „Bitka pri Lamači“, ktorú už dlhé roky
organizuje občianske združenie B-S 13/Stoh. Touto akciou organizátori pri-
blížili obdobie druhej polovice 19. storočia v srdci Európy – v Bratislave, kedy
sa odohrala posledná bitka pruskej-rakúsko vojny, v ktorej na oboch stranách
padlo niekoľko sto vojakov. Ich telá boli pochované v okolí Lamača,
Dúbravky a na návrší Kamzíka. Počasie vyšlo dokonale, čo prilákalo
množstvo zvedavých divákov. Súčasťou
bohatého programu bolo aj varenie pru-
ského gulášu, komentované ukážky
vojakov historických jednotiek, detská
bitka pri Lamači, výcvik vojenskej ka-
valérie, večerný vojenský dobový tábor,
ako aj nedeľný pietny akt pri pomníku
z prusko-rakúskej vojny roku 1866.
Lamačanov potešil aj uniformovaný
sprievod, ktorý išiel v nedeľu ráno od
cintorína po Vrančovičovej ulici až ku
Kostolu sv. Margity.

(mag)
Foto: Mária Šimončičová

inz 11/2021

Chráňme spoločne prírodu na Slovensku.
Aj vaša pomoc sa počíta

ZSE podporuje zelené elektrárne
Aj u nás každoročne pribúdajú nové zelené elektrárne. 
Produkt Zelená elektrina od ZSE je založený na podpo-
re elektrární, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných 
zdrojov. Podpora sa realizuje formou záruk pôvodu 
elektriny, ktoré tieto elektrárne vystavia. 

„Naša spoločnosť nakúpi záruky pôvodu elektriny od 
výrobcov zelenej elektriny a priradí ich k zákazníkovej 
domácnosti na základe jeho spotreby. V praxi to zna-
mená, že ak je ročná spotreba domácnosti napríklad 
3,5 MWh, táto spotreba je krytá elektrinou vyrobenou 
z obnoviteľných zdrojov, ktorá bola priradená konkrét-
nej domácnosti,“ vysvetľuje Miroslav Bištuť, odborník 
na Zelené riešenia v ZSE. 

Zároveň dopĺňa, že ZSE pre svojich zákazníkov zakúpila 
v roku 2020 záruky pôvodu obnoviteľnej energie od viac 
ako 900 malých aj veľkých vodných elektrární zo Sloven-
ska a od viac ako 760 malých fotovoltických elektrární  
po celom Slovensku.

V čom je Zelená elektrina iná
Zelená elektrina na rozdiel od klasickej, ktorá fyzicky 
„priteká“ do našej domácnosti, pochádza 100 % z obno-
viteľných zdrojov. Vďaka Zelenej elektrine tak môžeme 

aktívne pomáhať chrániť životné prostredie a prispie-
vať na rozvoj zelených elektrární na Slovensku, ale aj 
v zahraničí. Energetický mix klasickej elektriny tvorí 
najmä energia z jadra a fosílnych palív (uhlie a zemný 
plyn). Možno si poviete, že jadrová elektrina je predsa 
nízkouhlíková a výrazným spôsobom sa podieľa na 
stabilizácii dodávok elektriny, avšak na druhej strane 
má veľmi negatívne dôsledky na životné prostredie 
v podobe likvidácie jadrového odpadu a likvidácie 
jadrových elektrární po skončení ich životnosti. Preto 
je namieste otázka, či môže byť jadrová energetika 
dlhodobo udržateľnou.

Už 70 000 zákazníkov ZSE prispieva 
k ochrane prírody
Zelenú elektrinu už využíva viac ako 70 000 zákazní-
kov z radov domácností. 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 spálené-

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

Vedeli ste, že aj na Slovensku môžeme 
využívať elektrinu z obnoviteľných zdrojov, 
ako sú slnko, voda, vietor alebo biomasa? 
Dokonca môžeme podporiť zelené 
elektrárne priamo zo Slovenska. Ak ste 
zvedaví, ako sa to dá, čítajte ďalej. 

Najľahší spôsob,
ako mať zelenší domov

Zelená elektrina
zo Slovenska

Michal Sabo
ekoaktivista, greenfluencer

www.zse.sk/zelena-elektrina
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KNIHA MESIACA

AKCIE

Branislav Jobus

V Miestnej knižnici Lamač nájdete aj knihu od Branislava Jobusa, alebo Zberný dvor.
Pre mnohých ľudí sa končí problém s odpadom v momente, keď hodia smeti do
koša. V knihe Zberný dvor sa práve vtedy príbeh začína. Prečítate si o tom, čo sa
udeje s kotúčikom záchodového papiera, s nie úplne čerstvým patizónom, hli-
níkovou plechovkou aj o tom, ako išiel celofán s alobalom na vandrovku.

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

Zberný dvor

Milí nadšenci fotografovania, pozývame vás na výstavu Lamačského
fotomaratónu, ktorá je až do polovice novembra pripravená
v exteriéri, v centrálnej časti Malokarpatského námestia. Počas
vernisáže ju otvorili organizátori Zuzana Brnoliaková a Anton
Kvasnička po boku starostu Lukáša Baňackého. Zároveň odovzdali
vecné ceny víťazom vo všetkých štyroch kategóriách – deti, mládež,
dospelí a seniori.

DSS Rozsutec na Furmanskej ulici zorganizoval v septembri na
Partizánskej lúke dvanásty ročník športového podujatia Pestrý deň.
Ide o súťaž 10 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Všetci súťažiaci
úspešne prekonali súťažné disciplíny v hode granátom, v orientácii na
mape, spoznávaní lesa a podaní prvej pomoci. Niektorým sa tiež
podarilo precvičiť si hasenie ohňa silnou hasičskou hadicou. Pred-
poludním boli vyhlásené výsledky, kde každý zúčastnený prijímateľ
sociálnych služieb získal medailu a balíček plný prekvapení. Za
všetky zážitky spomenieme súťažiaceho Petra, ktorý svojej novej
sociálnej pracovníčke v decembri minulého roka sľúbil, že jej v lete
ukáže Pestrý deň. Po súťažiach jej víťazoslávne povedal: „Tak toto je
ten Pestrý deň!“ Uznáte, že po takýchto vyhláseniach organizátori už
potichu chystajú nasledujúci ročník. Tím DSS Rozsutec

Rodinné centrum Obláčik zorganizovalo v októbri na bežeckej dráhe
tradičnú šarkaniádu. Od skorého rána sa priestor naplnil desiatkami
rodín s deťmi, ktoré púšťali šarkany. Slnečné počasie a nedostatok
vetra ich zámery síce trochu sťažili, ale nakoniec sa to podarilo
každému. Členky rodinného centra s deťmi v dielničke vyrábali
originálne šarkany z farebného papiera a pri stolíku sa podával horúci
čas s domácimi koláčmi a čerstvým ovocím. Naše rodinné centrum
aktívne hľadá nové členky a dobrovoľníčky. Pridajte sa k nám a nájdete
skvelý program pre vás a vaše deti, nové kamarátky a ako bonus po-
môžete komunite, v ktorej žijete. Píšte na info@oblacik.sk Tím RC Obláčik

Víťazné fotografie si môžete pozrieť na námestí

Pestrý deň 2021

Šarkany nad Lamačom
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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

Prvá októbrová sobota sa niesla v mene ručnej tvorby v žiarivých farbách
jesene. Do novovzniknutého kreatívneho klubu Kreasa si prišli mladé
Lamačanky navrhnúť a vytvoriť svoju vlastnú jesennú dekoráciu. Nie-
ktoré dali prednosť farebnému venčeku na dvere, iné si vyskladali ne-
zvyčajnú a šantivú ikebanu na stôl. Tvorilky vyberali na svoje dielka
najmä prírodné materiály, ktoré boli doplnené malými jesennými

tekvičkami a slnečničkami. Vlastné výtvory z kreatívnych dielničiek už
zdobia ich príbytky a navodzujú príjemnú jesennú atmosféru. Kreatívne
workshopy budú v Lamači pokračovať, a to vždy v prvú sobotu v mesiaci,
kde si budú môcť Lamačania vlastnoručne vyrobiť rôzne voňavé, liečivé a
dekoratívne výrobky, ktoré nielen skrášlia ich domovy, ale potešia aj telo
a dušu. Katka Kolimarová, Kreasa tím

Zväz vyslúžilých vojakov bol ako spolok založený už v roku 1876 veteránmi prusko-rakúskej
vojny, ktorá sa skončila o desať rokov skôr známou bitkou pri Lamači. Odvtedy pôsobí na
území našej mestskej časti nepretržite už 145 rokov, čo ho radí medzi najstaršie existujúce
spolky. Ako združenie sa v súčasnosti zameriava na združovanie vojenských vyslúžilcov,
vojakov v zálohe, športových strelcov a záujemcov o vojenskú históriu. Ústredie Zväzu vy-
slúžilých vojakov v Rači navštívil v septembri aj starosta Lukáš Baňacký. Starosta ocenil
zanietenie a osobné nasadenie predsedu celoslovenského zboru pána Ľubomíra Krampla
a pôsobenie račianskej odnože považuje za príklad pre ostatné spolky na Slovensku. Práve
v sídle račianskeho zväzu vyslúžilých vojakov je totiž inštalovaná prierezová výstava histórie
ozbrojených síl v rámci jednotlivých etáp našej histórie.

Svetový deň seniorov sa stal symbol úcty k staršej generácii. Je škoda, že sa noviny
a médiá vo svojich programoch tak málo venovali tomuto významnému dňu. Veď ktorý
senior má na čele napísané, koľko smutných a radostných dní a nocí prežil vo svojom
dlhom živote? Vzťahuje sa to najmä na staršiu generáciu seniorov, narodenú v trid-
siatych a štyridsiatych rokoch minulého storočia, v ktorom ako bezbranné a nevinné deti
prežívali to smutné obdobie. Tridsiate roky boli postihnuté svetovou hospodárskou
krízou, sprevádzanou veľkou nezamestnanosťou, hladom a beznádejou. V štyridsiatych
rokoch zúrila tá najhoršia svetová vojna v dejinách ľudstva s nesmiernym utrpením.
Po vojne prišli tie dlhé turbulentné mierové roky, v ktorých si aj so svojimi mladšími
seniormi prežívajú svoje smutnejšie i veselšie pandemické dni dneška, každý podľa
svojho osudu. Je užitočné, že prvým októbrovým Svetovým dňom seniorov pri-
pomíname mladej generácii ten večný zákon prírody – raz každý ku svojmu senior-
skému brehu dopláva.

Pavol Grieč

V klube Kreasa si môžete vyrobiť dekoratívne výrobky

Návšteva u vyslúžilých
vojakov v Rači

Deň seniorov

Pozývame vás do Kaderníctva AME, dámsky, pánsky aj detský strih. Dámske: 0905/972 868,
pánske: 0905//912 155
Príďte si vytvoriť domácu wellness kozmetiku, RC Obláčik, Heyrovského 2, 6.11.2021,
od 15:00 - 17:30 a vianočnú dekoráciu 4.12.2021 od 15:00 - 18:00, prihlásenie a info:
marta.varholikova@gmail.com, kontakt: 0908/ 428 599
Doučujem angličtinu, slovenčinu. Deti aj dospelých, aj cez víkendy. Kontakt: 0905/222 966
Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk. Radoslav Osuský, kontakt: 0911/128 116
Kúpim byt v Lamači. Kontakt: 0903/205 915
Zubná ambulancia na Kramároch prĳíma nových pacientov. Stromová 16, 83101, Bratislava.
Kontakt: 0905/662 407
Opravujem, upravujem odevy. Kontakt: 0902/717 517
Mladá lamačská rodina si hľadá väčšie bývanie - kúpime 4-izbový byt alebo domček/pozemok za
prĳateľnú cenu. Kontakt: Jana 0903/574 065
Prenajmem 2-izbový byt na Studenohorskej ulici. 0904/ 338 182
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730. výročie I. písomnej zmienky o našom území
sme oslávili vo veľkom štýle, počas dvoch dní.
Najskôr sme otvorili rovnomennú výstavu, ktorá sa
tiahne od Malokarpatského námestia až po
Vrančovičovu ulicu. Môžete si ju vychutnať počas
najbližších mesiacov. Originálnu výstavu sme spoločne
zapili kvalitným vínom na Lamačskej vínnej ceste. Vo veľkom
stane sa rozprúdila zábava, ktorú ešte umocnila produkcia
Ľudovej hudby Folklórného súboru Gymnik. Na druhý deň v
sobotu sa voľnočasový areál základnej školy zmenil na
historické územie. Od poludnia sa striedalo jedno vystúpenie
za druhým, nechýbali divadelné predstavenia Divadla Havran,
o hudbu sa postarala Musica Ursusica a sánky nám padli pri
večernej ohňovej šou.
Bodkou za celým dňom
bol lampiónový a fa-
kľový sprievod Lama-
čom, do ktorého sa za-
pojili stovky ľudí. Spes-
trením boli remeselné
stánky, ochutnávky hi-
storickej kuchyne, va-
renie guláša, ktorý sa minul za pár minút,
či historická módna prehliadka.

2021

Oslavy 730. výročia I. písomnej
zmienky o našom území


