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Deti dostali pred letom parádny dar!ek. Kompletne zrekon"truované ihrisko #abka na
Malokarpatskom námestí. Nájdu na $om lanovú preliezku, pavu!inovú hojda!ku,
gumenú dopadovú plochu, ako aj pieskovisko so "myk%avkou a lavi!ky. Sú!as"ou je aj
nerezov# tunel, ktor# darovala Lama!anka Sabina Barborjak prostredníctvomOZ Hrad Slavín.
To v$etko v príjemnom tieni stromov. V tomto projekte spojilo svoje sily hlavné mesto
s miestnou samosprávou. Celková cena diela sa toti% vy$plhala na 53 400 eur, plus prípravné
práce v hodnote viac ako 13 000 eur. 40 000 eur poskytlo hlavné mesto z poslaneckej priority
ná$ho mestského poslanca Igora Polakovi!a, zvy$ok &nancovala Mestská !as" Bratislava-
Lama!. „Ka%d# poslanec mestského zastupite'stva, bez oh'adu na politickú príslu$nos", má
k dispozícii 20 000 eur na rok, ktoré mô%e ktoré mô%e alokova" v rámci strategick#ch priorít
mesta. Po porade s poslany(ami a poslancami sme sa tieto zdroje z rokov 2019 a 2020
rozhodli vyu%i" na rekon$trukciu jedného z detsk#ch ihrísk v Lama!i,“
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Detské ihrisko spĺňa najvyššie nároky

Do škôl sme
umiestnili všetky deti

Rozálka sa nám
mení pred očami

Metropolitn# in$titút Bratislavy a Mestská !as" Bratislava-Lama!
srde!ne poz#vajú obyvate'ov a obyvate'ky na verejné stretnutie

k revitalizácii Vran!ovi!ovej ulice, ktoré sa uskuto!ní
6. júla 2021 od 17:00 vo farskej záhrade za Kostolom sv. Margity.

REVITALIZÁCIA VRANČOVIČOVEJ UL. Rozhovor s vnučkou
M.M.Harminca



Sobota 19. júna bola pre 40 mlad#ch Lama!anov v#nimo!n#m d(om. Po
poctivej dvojro!nej príprave prijali vo sviatosti birmovania Ducha Svätého.
Slávnos" sa uskuto!nila na farskej záhrade, !o vytvorilo nezvy!ajnú atmo-
sféru. Krásne teplé po!asie, kvety, hudba, biele slávnostné prístre$ky a v#z-
doba prispeli k dôstojnému a nezabudnute'nému sláveniu tejto v#nimo!nej
udalosti. Sviatos" birmovania im vyslú%il bratislavsk# pomocn# biskup Jozef
Ha'ko. Na birmovku sa mladí pripravovali 2 roky. Kvôli koronavírusu bola
príprava !astokrát ve'mi zlo%itá, no v kone!nom dôsledku tento !as v$etci
vnímali ako prínos. Mladí sa lep$ie spoznali, nadviazali priate'stvá, utu%ili sa ich
vz"ahy a tú%bu po prijatí sviatosti birmovania si úplne zvnútornili. Z celej
slávnosti vy%arovala tak krásna atmosféra, %e jeden z otcov ju vyjadril slo-
vami: “Toto je de(, kedy si uvedomujem, %e som hrd# na svoju Cirkev.”

Aj tento rok sa deti s trval#m pobytom v Lama!i mô%u te$i" na lístky na
kúpalisko. Ka%dé die"a vo veku od 3 do 16 má nárok na 8 vstupov, ktoré sú prís-
pevkom na$ej mestskej !asti. Lístky sú distribuované v matersk#ch $kolách
a v základnej $kole. Ak ste sa k nim z rôznych dôvodov nedostali, po!kajú na vás
v budove Klientskeho centra miestneho úradu, kde si ich mô%ete vyzdvihnú". Je
potrebné ukáza" ob!iansky preukaz zákonného zástupcu. Zaujímavou novinkou
bratislavsk#ch kúpalísk je mo%nos" jednoduchého a r#chleho online nákupu
lístka. Pre t#ch, ktorí si lístky zakúpia online, je na vä!$ích kúpaliskách zriaden#
samostatn# vstup a na men$ích kúpaliskách budú ma"mo%nos" prednostného
vstupu. Lístky zakúpené online nie sú viazané na de( ani na konkrétne miesto
-je mo%né ich pou%i" po!as celej aktuálnej letnej sezóny a na v$etk#ch
kúpaliskách vo vlastníctve mesta a v správe STARZ. Dr%itelia online lístkov
majú tie% v#hodu v tom, %e kúpalisko mô%u po!as d(a opusti" a vráti" sa neskôr,
prípadne v priebehu d(a nav$tívi" rôzne kúpaliská. Lama!ské kúpalisko je
otvorené ka%d# de( od 9:00 do 19:00 a pri teplote nad 30°C je otvorené
do 20:00.
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povedal Igor Polakovi!. Realizáciu mala pod palcom na$a mestská !as",
ktorá po!ítala s podporou Komunálnych slu%ieb Lama!. )al$ou dobrou
správou je pripravovaná rekon$trukcia ihriska na Bako$ovej ulici. Na$a
mestská !as" toti% získala dotáciu vo v#$ke 41 405 eur. V sú!asnosti
zabezpe!ujeme potrebné podklady pre architekta na vypracovanie
projektovej dokumentácie, následne pristúpime k verejnému obsta-
rávaniu na zhotovite'a rekon$trukcie.

Text: Marína Gorghe*o
Foto: Daniel Zachar ml.

Text: Laura Ocilková

Foto: Filip +ramko

Milí Lama!ania,

viacerí ma poznáte alebo vnímate ako „kultúrni!ku“,
ale za posledn# rok bez kultúry som na úrade vys-
triedala viacero pozícií !i zastupovala som svojich
kolegov. Som ve'mi rada, %e kultúra pomaly o%íva, ja
opä" zaujmem svoje miesto a my sa mô%eme stretnú"
na podujatiach a akciách, ktoré sme pre vás v naj-
bli%$om období pripravili. Mestská !as" Bratislava-
Lama! podporuje umenie, kultúru, $port a komunitn#
%ivot, ale %ia' z dôvodu pandemickej situácie, ktorá sa
v poslednom období stala sú!as"ou ná$ho %ivota,
nebudú na$e podujatia prebieha" tak, ako sme boli
doposia' zvyknutí. Musíme sa prispôsobi" situácii a v
prvom rade pozera" na bezpe!nos" náv$tevníkov
t#chto kultúrnych podujatí. Prv#mna$ím vä!$ím podu-
jatím, ktoré sa konalo poslednú júnovú sobotu, bol
Lama!sk# kríglfest, ktor# bol sú!as"ou Bratislavsk#ch
mestsk#ch dní. Za!iatkom júla si pripomíname 70.
v#ro!ie vysviacky Kostola sv. Margity, ktoré oslávime
spolu s Mal#mi hodami po!as víkendu 10.-11. júla. Pri
tejto príle%itosti bude aj v areáli Kostola sv. Margity
otvorená v#stava v#znamného architekta M. M.
Harminca, ktor# je architektom Kostola sv. Margity
i ,al$ích sakrálnych stavieb. Tento rok prichádzame
s novinkou, ktorá obohatí kultúrne leto v Lama!i.
Po!as letn#ch mesiacov, okrem série letn#ch kín,
sme pre vás pripravili aj divadelné predstavenia. Prvé
takéto divadelné predstavenie ur!ené nielen pre deti
si budete môc" prís" pozrie" na Malokarpatské ná-
mestie u% 8. júla o 19.30. Ide o humornú rozprávku,
ktorá vás okúzli ne!akan#mi zvratmi a spolu s hlav-
n#mi hrdinami za%ijete 40 minút vtipn#ch a ne!a-
kan#ch situácií, ktoré sú motivované klasick#mi
rozprávkov#mi príbehmi. Netradi!né princezné po-
bavia nielen deti, ale i dospel#ch. Za!iatok septembra
bude opätovne patri" Memoriálu Ruda Petrá$a - fut-
balovej sú"a%i najmen$ích hrá!ov o ví"azn# pohár
a medzi Lama!anmi ob'úben#m Rozálskym hodom.
Mestská !as" Bratislava - Lama! pripravuje pre vás
podujatia a akcie za dodr%ania v$etk#ch platn#ch
pandemick#ch opatrení. Vopred ,akujem za oh'adu-
plnos" a disciplinovanos" náv$tevníkov, srde!ne vás
poz#vam a te$ím sa na stretnutie s vami pri kultúre.

Mária +imon!i!ová
Vedúca referátu kultúry a $portu

Sviatos! birmovania pr"alo
40 mlad#ch Lama$anov

Deti dostanú lístky na kúpalisko



Organizácia Transparency International (TIS) koncom mája
upozornila na podozrivé "tátne dotácie pre bratislavsk&ch po-
slancov. V kauze 'gurujú mestskí poslanci Rastislav Te"ovi!,
Tomá" Kor!ek, So$a Svore$ová, ako aj poslanec lama!ského
miestneho zastupite%stva Radoslav Olek"ák.

„Ide o rôzne obchody s nájomn#m, ktoré spája to, %e boli uzavreté tesne
pred pandémiou, vä!$inou nakoniec ani %iadnu !innos" nerealizovali,
no od $tátu si vyp#tali ve'mi slu$né dotácie. Pri overovaní prevádzok,
na ktoré poslanci !erpali nájomné, sme mali ve'k# problém na dan#ch
adresách !i na internete nájs" po nich stopy. Olek$ák si napríklad vy-
p#tal 34-tisíc na paintballové centrum v Poprade, no nik o (om netu$í.
Te$ovi! dostal 19-tisíc za dve kaviarne, na ktor#ch existenciu si pre-

vádzkári v okolí nijako nevedeli spomenú",“ pí$e TIS. -as" pe(azí pos-
lanci po odhalení kauzy vrátili, bol medzi nimi aj ná$miestny poslanec.
Toho sme oslovili a ponúkli mu mo%nos" reakcie, no do uzávierky tohto
!ísla neodpovedal. Do prípadu vstúpil aj minister hospodárstva
Richard Sulík, ktor# oznámil, %e Ministerstvo hospodárstva SR podalo
pre dotácie na nájmy trestné oznámenie pre podozrenie zo subven!-
ného podvodu. Richard Sulík taktie% vyz#va podnikate'ov, ktorí dostali
dotácie v rozpore s pravidlami, aby peniaze vrátili – preto%e pri kon-
trolách na nich prídu a budú to ma" hor$ie. Meno poslanca Rastislava
Te$ovi!a je známe aj u nás. Za!iatkom septembra 2019 toti% predlo%il
prihlá$ku na v#kon funkcie miestneho kontrolóra v na$ej mestskej
!asti. Nakoniec bol zvolen# in# kandidát.
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Mobilné odberové miesto v +portovej hale Lama! Na barine zavrelo
svoje brány 23. júna. Na$a mestská !as" bola zopár dní pred
Vianocami vôbec prvou samosprávou na Slovensku, ktorá zriadila
vlastnú MOM-ku. Po!as druhej vlny koronavírusu sa stala vy-
h'adávan#m miestom pre Lama!anov, ako aj pre záujemcov pri-
chádzajúcich zo $irokého okolia. Bolo to najmä v,aka precíznej
organizácii a 'udskému prístupu zdravotníkov, brigádnikov a zamest-
nancov miestneho úradu, ktorí sa o miesto dôsledne starali. )a-
kujeme za spoluprácu, trpezlivos" pri !akaní v radoch, milé slová
a domáce kolá!e !i teplé nápoje, ktoré ste kolegom nezi$tne nosili.

Na lúke pri autobusovej zastávke Cesta na Klanec sme vysiali minul#
rok lú!ne kvety, ktoré u% za!ínali kvitnú". Zámerne nekosená plocha
pre v!ely a ope'ova!e v$ak niekomu zjavne preká%ala, a tak ju
pravdepodobne chcel vykosi". Ak ste videli niekoho kosi" túto plochu,
dajte nám, prosím, vedie".

Do medzinárodnej $kolskej Olympiády Accelium sa tento rok zapo-
jila aj na$a základná $kola na Malokarpatskom námestí. Dovedna
sú"a%ilo 157 $kôl z 21 krajín sveta a $koly zo Slovenska a z -iech ob-
stáli v#borne. Na piatom mieste skon!ila Základná $kola s Materskou
$kolou J. A. Komenského z Bratislavy, ktorá sa zárove( stáva Maj-
stromSlovenska a-eska. Na $iestommieste skon!ila práve lama!ská
základná $kola, ktorá je zárove( druhou v rámci Majstrovstiev
Slovenska a -eska. Na 10. mieste sa umiestnila Základní $kola
Varnsdorf, Edisonova a patrí jej tak bronzová prie!ka v rámci Maj-
strovstiev Slovenska a -eska. „Mestská !as" nám prispela na
vzdelávací program zameran# na rozvoj logického a strategického
myslenia %iakov – projekt Accelium Edu. Tento rok sme sa, aj napriek
pandémii, mohli zapoji" do olympiády $kôl, ktoré to realizujú,“
zhodnotila riadite'ka $koly Alena Petáková.

Komunálni poslanci sú podozriví so subven$ného podvodu

MOM-ka skon$ila

Komu preká%a lúka?

Základná &kola obstála
vo svetovej konkurencii

Linka 130 je spä!
Rekon"trukcia plynovodu je ukon!ená, Dopravn& podnik
Bratislava preto za!iatkom júna oznámil Lama!anom

dobrú správu. Linka !íslo 130 za!ala od 14. júna opätovne
premáva(.

Radi by sme v"ak poprosili "oférov, aby parkovali na ulici
Pod Ze!ákom oh%aduplne, aby tadia%mohol autobus bez

problémov prechádza(.

Asistované s$ítanie obyvate'ov
2. fáza s$ítania obyvate'ov sa skon$ila

Asistované s!ítanie obyvate'ov v rámci SODB 2021 pre-
biehajúce v období od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 sa
skon!ilo. Spolu s 1. fázou – elektronick#m samos!ítaním – si
zákonnú povinnos" splnilo 7308 obyvate'ov Lama!a, !o pred-

stavuje podiel 90,11% z celkového odhadovaného po!tu osôb.
V priemere dosiahol Bratislavsk# samosprávny kraj podiel s!ítan#ch
vo v#$ke 89% a skon!il na poslednom mieste spomedzi v$etk#ch
krajov. Najviac obyvate'ov sa s!ítalo v .ilinskom vy$$om územnom
celku - 94%, tesne pred Bratislavsk#m krajom sa umiestnil Ko$ick#
s celkov#m skóre 90%. V priemere sa na Slovensku s!ítalo 92%
populácie. T#m obyvate'om na$ej mestskej !asti, ktorí pristúpili k
s!ítaniu zodpovedne, ,akujeme za spoluprácu. Celkovo bolo v Lama!i
v priebehu 2. fázy uskuto!nen#ch zamestnancami mestskej !asti spolu
289 asistencií. Systém v$ak umo%(oval ka%dej osobe aj druhúmo%nos"
sa s!íta", ak v prvom prípade napríklad neposkytla v$etky údaje alebo
si nebola istá, !i sa s!ítala správne. Následne boli údaje za obe s!ítania
spárované a priradené jednému obyvate'ovi. Práve preto, napriek vy-
baveniu 289 po%iadaviek, stúpol po!et s!ítan#ch len o 117. Napriek
tomu, %e ka%d# kto mal záujem sa mohol s!íta" v priebehu februára
a marca sám (elektronicky) alebo v priebehu mája a júna prostredníc-
tvom asistenta na kontaktom mieste, !i priamo u seba doma, v po-
sledn# mo%n# de(, kedy bolo otvorené kontaktné miesto v Lama!i
mimoriadne aj v nede'u, vyu%ilo túto mo%nos" a% 39 'udí. De&nitívny
údaj o po!te obyvate'ov v ka%dej obci k 1. januáru 2021 bude $tatisticky
spracovan# po integrácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov
z elektronick#ch s!ítacích formulárov. Z toho vypl#va, %e údaje zo
s!ítacích formulárov z roku 2021 nebudú jedin#m zdrojom informácií
o po!te obyvate'ov, ale budú zoh'adnené aj informácie z Registra
fyzick#ch osôb a údaje z demogra&ckej bilancie samotného
+tatistického úradu SR. Po!et obyvate'ov by mal by" teda ur!en# pres-
nej$ie ako tomu bolo pred desiatimi rokmi. (tp)
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Do participatívneho rozpo$tu
sa zapojili tieto projekty
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Do participatívneho rozpo!tu sa prihlásilo $es" projektov zameran#ch na priestranstvá, nehnute'nosti alebo zele( v majetku, alebo správe
na$ej mestskej !asti, !i na aktivity, ktoré sú verejne prístupné a realizované v na$om katastrálnom území. Do hlasovania postúpilo pä"
projektov, jeden toti% komisia vyradila. Hlasovalo sa do konca júna, úspe$né projekty, ktoré si rozdelia 8 000 eur predstavíme v septemb-
rovom !ísle magazínu Lama!an.

Názov projektu: Vytvorenie )ivého verejného priestoru
pri kaplnke sv. Rozálie

#iadate%: Ob!ianske zdru%enie sv. Margity
Projekt: Zdru%enie by po konzultácii s Krajsk#m pamiatkov#m
úradom chcelo zrealizova" tieto úpravy:

V#sadba zelene pozd/% plota lemujúceho areál zo západnej strany, kríky
do v#$ky 2,5 metrov. V#sadba lemujúca nástupné schodisko.

Vytvorenie nového prístupového chodníka v nadväznosti na zastávky
MHD. V#mena povrchu prístupového chodníka z betónov#ch panelov.

Názov projektu: Vytvorenie )ivého verejného priestoru –
Vran!ovi!ova ulica

#iadate%: OZ B-S 13/Stoh
Projekt: Ide o krajnicu medzi cestou a trávnat#m povrchom, ktorá je v
sú!asnosti rozbitá, zni!ená a trávnat# povrch je zarasten# burinou.
Snahou zdru%enia je obnovi" a o%ivi" priestor Vran!ovi!ovej ulice v#-
sadbou kvitnúcich kvetov a spríjemni" tak oddychovú zónu v okolí
pamätníka Bitky pri Lama!i. .iadatelia by radi o%ivili zanedban# ne-
vyu%ívan# verejn# priestor a vytvorili z neho oddychovú zónu s lavi!kou
a v#h'adom na kvetinové záhony v $t#le zámock#ch záhrad.

Názov projektu: Neváhaj a pokús sa zachráni( )ivot –
automatick& laick& de'brilátor (AED)

#iadate%: Pavel Pazerini
Projekt: V sú!asnosti nie je v Lama!i verejne k dispozícii zariadenie s
laick#mi mo%nos"ami pomôc" a prípadne zachráni" %ivot !loveka v
ohrození. Niekedy aj sekundy rozhodujú o tom, !i sa záchranárom podarí
o%ivi" !loveka, ktorému sa zastavilo srdce. Ak prestane srdcov# sval bi" a
nepomô%e ani be%ná prvá pomoc, je potrebné pou%i" de&brilátor. Ten je
schopn# elektrick#mi v#bojmi obnovi" !innos" srdca. .iadate' %iada pre-
plati" de&brilátor umiestnen# pred vchodom bytového domu na Heyrov-
ského 13.

Názov projektu: Rajská záhrada

#iadate%: Rodinné centrum Oblá!ik
Projekt: Cie'om projektu Rajská záhrada pre deti je získa" dotáciu na za-
kúpenie novej hernej zostavy do exteriéru pri'ahlej záhrady na Heyrov-
ského 2. Pôvodná zostava bola zakúpená z druhej ruky, po piatich
rokoch v$ak u% prestala sp/(a" bezpe!nostné nároky. Dotáciu by rodinné
centrum pou%ilo na nákup hernej zostavy, v cene by mala by" zahrnutá aj
montá% dodávate'om, s úpravou podlo%ia a ukotvením na pevnom pod-
klade.

Názov projektu: Komunitn& park

#iadate%: -arodejník z krajiny, Oz
Projekt: Vo Vnútrobloku Bako$ova Na barine by %iadatelia chceli vy-
budova" Komunitn# park pre oddych v tieni stromov, relax !i priestor na
v#sadbu v komunitnej záhrade. Projekt je prvou fázou, ktorá obsahuje
ohrani!enie priestoru pomocou %ivého plota a vyv#$en#ch záhonov.
Vznikne tam priestor so spevnenou plochou, kde bude umiestnen#
dom!ek na náradie, mobiliár, nádr%e na vodu, vysadia sa jablone, hru$ky,
jedlé kríky, letni!ky, bylinky, priestor pre pestovanie zeleniny a ovocia.
Sú!as"ou bude vhodné posedenie i kompostéry.
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Peter Kralovi! je zamestnancom Komunálnych slu)ieb Lama!,
ktor& vo svojom vo%nom !ase odstra$uje nelegálnej skládky
v na"ej mestskej !asti. Niekedy sám, inokedy s partiou ka-
marátov. Mestská !as( zabezpe!í kontajnery, na ktoré sa vy-
zbieran& odpad potom nalo)í a odvezie.

Za nieko'komesiacov samu podarilo zlikvidova" a v#razne od'ah!i"
prírodu pri malej a ve'kej vodárni, pri %elezni!nom tuneli, pri zadnej
bráne cintorína, na ulici Pod Ze!ákom, pri Moste Valentína Matrku
a mnohé ,al$ie miesta. Dvadsa" vriec nazbieral v okolí Rázsoch,
Zelenohorskej ulici pomohol a% na troch rôznych miestach, na lúke
pri Lidli sa postaral o poletujúce igelitové ta$ky. „Peter je ne-
skuto!n# ochotn# mlad# mu%, ktor#ch u% v tejto dobe tak !asto ne-
stretnete. Sme ve'mi radi, %e je sú!as"ou ná$ho tímu, lebo je vidie",
%e mu na na$ej mestskej !asti úprimne zále%í. Jeho srdcovou
témou je %ivotné prostredie,“ oce(uje kolegu vedúca Komunálnych
slu%ieb Lama! Bla%ena Kusá.

Za!iatkom júna sa Petrovi Kralovi!ovi dostalo aj o&ciálnej pocty od
starostu Luká$a Ba(ackého, ktor# sa mu úprimne po,akoval za
ochotu a energiu, ktorú vynakladá pri zve'a,ovaní na$ej mestskej
!asti v rámci svojho pracovného zaradenia i mimo pracovnej doby.
„Va$u dlhodobú obetavú prácu v oblasti starostlivosti o %ivotné pro-
stredie na území na$ej mestskej !asti vnímam a vá%im si va$e na-
sadenie. Vyjadrujem svoje pote$enie a pova%ujem za nesmierne
dôle%ité ma" v na$om tíme !loveka, ktorého záujem o jemu
zverenú oblas" prekra!uje rámec základn#ch pracovn#ch po-
vinností a svoju prácu vníma ako %ivotné poslanie,“ napísal mu
v !estnom liste. (mag)
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Na"a mestská !as( sa aj tento rok zapojila do
projektu Na"e mesto Nadácie Pontis. Ide o
najvä!"ie podujatie 'remného dobrovo%níctva v
strednej Európe. Tento rok pomáhalo takmer
5 600 dobrovo%níkov v 44 mestách a obciach.

Cie'om bola starostlivos" o verejné priestranstvá,
ochrana a tvorba %ivotného prostredia a likvidáciu
nelegálnych skládok odpadu. 11. júna sme privítali
51 &remn#ch dobrovo'níkov na troch miestach.

Skupinky ste v ten de( mohli vidie" na Lama!skej
ceste a z oboch strán Mostu Valentína Matrku. Na
Zelenohorskej ulici bol ná$ kolega Peter Kralovi! s
partiou kamarátov. V$etci spolu zbierali odpadky,
ktoré dávali do vriec. Tie sa následne nakladali do
ve'kokapacitn#ch kontajnerov.

Nelegálne skládky zmizli
v(aka akcii Na&e mesto

Peter Kralovi$ je ná& zelen# hrdina

*udí, ako Peter Kralovi! by sme
potrebovali viac. Tak&ch, ktor&m

zále)í na )ivotnom prostredí, na prírode
a predov"etk&m na svojom bezprostrednom

okolí. Robia ná" svet lep"ím
a ne!akajú za to odmenu.

Peter Kralovi!, v strede, pri ocenení v spolo!nosti
starostu Luká"a Ba$ackého, prednostky Michaely
Kövári Mrázovej, vedúcej Komunálnych slu)ieb Lama!
Bla)eny Kusej a vedúceho Oddelenia dopravy, správy
majetku, grantov&ch schém a )ivotného prostredia
Miroslava +irgela.



-isté línia, moderná architektúra a priestory,
ktoré d#chajú novotou - taká je $kôlka na Boroch.

Podarilo sa nám umiestni! v&etky deti
V septembri sa pre deti za!ína nov& "kolsk& rok 2021/2022. Pri-
hlá"ky sú uzatvorené. Obzvlá"( zria,ovatelia matersk&ch "kôl
v"ak h%adeli do nového roka s obavami.

Práve v septembri toti% nadobudne ú!innos" novela $kolského zá-
kona, ktorá zavádza povinn# pred$kolsk# ro!ník. Povinnos"
&nancova" predprimárne vzdelávanie $tát preniesol na
samosprávy bez adekvátnych &nan!n#ch zdrojov. „Ulo%enie po-
vinnosti obciam vytvára" podmienky na povinné predprimárne
vzdelávanie nap/(a v$etky znaky preneseného v#konu $tátnej
správy. Jeho náklady je povinn# uhrádza" $tát. Nedeje sa to. Ná-
klady musia zná$a" u% aj tak podv#%ivené obce a mestá, !o
spôsobuje vá%ne problémy,“ vyjadril sa starosta Luká$ Ba(ack#.
Novela $kolského zákona v$ak na Lama! tento rok negatívny vplyv
ma" nebude. „V na$ej mestskej !asti si deti plnia pred$kol-
ské vzdelávanie priebe%ne, tak%e %iadne v#razné problémy s ich
umiest(ovaním tento fakt neovplyvnil. Zárove( k danej skuto-
!nosti pozitívne prispel fakt, %e zria,ovate' otvoril nové elokované
pracovisko, tak%e budú môc" by" prijaté v$etky deti, ktoré je po-
trebné pod'a zákona prija",“ zhrnula riadite'ka materskej $koly
Barbora Liptáková.

Základná "kola na Malokarpatskom námestí 1. Do prvého
ro!níka sa zapísalo 114 detí, z ktor&ch bolo prijat&ch 88 detí.
Z kapacitn&ch dôvodov nemohlo by( prijat&ch 8 detí, odklad
dostalo 11 detí, nenastúpi( sa rozhodli rodi!ia "tyroch detí. Po-
!et prijat&ch doplnia e"te tri deti "tudujúce v zahrani!í.
Je mo)né, )e sa situácia e"te zmení, lebo sa !aká na doku-
menty k odkladu povinnej "kolskej dochádzky. Riadite%kaAlena
Petáková navrhuje otvori( "tyri prvé triedy.

Materská "kola na Heyrovského 4 s elokovan&mi pracoviskami
na Malokarpatskom námestí 6 a na ulici Milana +ime!ku
v lokalite Bory. +kôlka má vo%nú kapacitu 113 detí. Dovedna
pri"lo 164 prihlá"ok.
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Zástupcovia spolo!nosti Penta Real Estate,
starosta Luká$ Ba(ack#, prednostka Michaela Kövári Mrázová
a poslanci miestneho zastupite'stva Petronela Kla!anská,
Veronika Hagovská, Stanislav Babic, Matú$ Harma(o$ a riadite'ka
$kôlky Barbora Liptáková pri preberaní symbolického k'ú!a.



)kôlku na Boroch sme
dostali do prenájmu za 1*

Symbolicky, na Medzinárodn& de$ detí, 1. júna, dostala na"a
mestská !as( od spolo!nosti Penta Real Estate do u)ívania
budovu materskej "kôlky, ktorá vyrástla v novej "tvrti Bory.

Máme ju v prenájme na 20 rokov za nájom vo v#$ke 10. Miestne po-
slankyne Petronela Kla!anská a Martina Krúpová zabezpe!ili, aby
zmluva bola na 20 rokov namiesto pôvodn#ch piatich. Kapacitne
bude poskytova" priestor pre 65 detí, k dispozícii má 5 tried.
Sú!as"ou vybavenia je aj plne zariadená kuchy(a, jedále( !i
terasa. Pred ka%dou triedou je vy!lenen# exteriérov# priestor na
hranie s hracími prvkami a mobiliárom. K dispozícii sú aj dve
pieskoviská.

„V Penta Real Estate veríme, %e spolo!ensky zodpovedn#
development je nielen správnym rozhodnutím, ale aj investíciou,
ktorá sa nám z dlhodobého h'adiska vráti. Ve'mi rád by som sa
po,akoval starostovi Luká$ovi Ba(ackému a zamestnancom mest-
skej !asti, lebo od za!iatku boli ve'mi nápomocní pri príprave
konceptu $kôlky,“ povedal v#konn# riadite' Penta Real Estate
Slovensko Juraj Nevolník, z ktorého rúk prevzal starosta
symbolick# k'ú!.

„Te$í ma, %e Lama! má to $"astie, %e na jeho území operuje zod-
povedn# investor. Táto materská $kola je iná. Architektúra, ktorá
má v sebe prepojenie interiéru a exteriéru prispeje k tomu, %e sa tu
deti, vyu!ujúci a náv$tevníci budú cíti" príjemne,“ zhodnotil
starosta Luká$ Ba(ack#.

Areál materskej $koly na Heyrovského ulici má nové dopravné ihrisko pre
najmen$ích jazdcov. Bolo vybudované v,aka grantu vo v#$ke 2500 eur Nadácie
Volkswagen. 3. júna sme ho slávnostne otvorili aj za prítomnosti príslu$níkov
Policajného zboru SR.

7

Dopravné ihrisko v(aka
Nadácii Volkswagen

Prednostka Michaela Kövári Mrázová, riadite%ka
materskej "koly Barbora Liptáková a vedúca Referátu

"kolstva a "portu Mária +imon!i!ová s k%ú!om.



Text: Marína Gorghe*o
Foto: Daniel Zachar ml.
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AkTuAlItY

Kaplnka sv. Rozálie pre"la pred rokom do správy na"ej mest-
skej !asti. Samotn& objekt sa v"ak, v,aka nezáujmu zo strany
majite%a, nachádzal v zlom technickom stave.

Pod zá$titou a s &nan!n#m prispením starostu Lama!a Luká$a
Ba(ackého boli zahájené záchranné a udr%iavacie práce. Do-
posia' pri$lo k vy!isteniu a dezinfekcii podkrovného priestoru,
kontrole krovu statikom a v#mene !asti zdegradovanej pomúrnice
na severnej strany strechy, v#mene krytiny na severnej strane
strechy hlavnej lode a nad sakristiou aj s v#menou pôvodn#ch
plechov#ch da%,ov#ch zvodov za medené. Práce zrealizované
v rámci prvej etapy znamenali odstránenie najv#znamnej$ích
zdrojov zatekania a degradácie objektu.

Stavebná &rma, stavbyvedúci, statik, stavebn# aj bezpe!nostn#
dozor poskytli svoje slu%by bez nároku na honorár. Práce pre-
biehajú pod doh'adom Krajského pamiatkového úradu v Brati-
slave. Lama!skú dominantu !aká prekládka vzdu$n#ch elek-
trick#ch vedení do zeme, odstránenie st/pov a nové rozvody ve-
rejného osvetlenia. Koncom júna bol naplánovan# za!iatok zá-
chrann#ch a udr%iavacich prác na ju%nej strane strechy hlavnej
lode. Úpravy v areáli kaplnky zamerané na v#sadbu zelene !i vy-
tvorenie nového prístupového chodníka sa uskuto!nia v spolu-
práci s Ob!ianskym zdru%ením sv. Margity.

Rozálka sa nám mení pred o$ami
7-8
21
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LAMA! PODPORUJE
LOKÁLNY OBCHOD

Otváracie hodiny La & Be: Otváracie hodiny Cukráre":
Pondelok – sobota: 11:00 – 19:00
Nede#a: zatvorené

Ut, Str, $tv, Pia: 12:30 – 17:00
Po: zatvorené, So: 10:00 - 16:00

Cukráreň
Závan starých dobrých časov

Gastro
Stánok s kebabom a pizzou prevádzkuje sympatick# Gjon Gjoka alias D%ony z b#valej Juhoslávie.
Na Slovensko pri$iel, ke, sa v devä"desiatych rokoch za!ala vojna a od svojho príchodu podniká
v gastronómii. Svoj podnik mal dlhé roky aj na Obchodnej ulici, no ke, za!ali ubúda" zákazníci
a nájomné bolo neúmerne vysoké, rozhodol sa pre radikálnu zmenu.

„Chcel som skúsi" pracova" sám, bez zamestnancov, s ktor#mi boli neustále problémy. Raz pri$li,
potom zas nepri$li, stále nie!o. Chcel som preto rad$ej nie!omalé a sám. A tak som si pred tromi
rokmi otvoril prevádzku v Lama!i, kde som spokojn#. B#vam blízko, mám to do práce kúsok, nie
ako kedysi, ke, som mal biznis aj v Moste pri Bratislave,“ hovorí. Na novinku si pod'a jeho slov
postupne zvykli aj Lama!ania. „Postupne za!ali ku mne chodi", ide to smerom k lep$iemu. To, !o
potrebujem –mám. Lep$ích klientov ako sú Lama!ania som doposia' nena$iel,“ hodnotí úprimne.

U D%onyho nájdete kebab, pizzu a $aláty. Obzvlá$" na odbyt ide kebab vo vlastnoru!ne pe!enej
%emli. A recept na pizzové cesto, ktor# má od star$ieho brata, je skuto!n#m rodinn#m tajom-
stvom. „Ten sa pe!eniu pizze venuje viac ako 40 rokov. Tento $peciálny recept by som neprezradil
nikomu,“ usmieva sa. Za de( spotrebuje D%ony cel# kus mäsa, ktoré sa otá!a na ra%ni. Vá%i a%
12 kíl. „Niekedy mi na konci d(a u% nezostane ni!. Ostatní dávajú aj 25 !i 50 kilové kusy, no ja
rad$ej pou%ijemmen$ie a ke, saminie, druhé u% neotvorím. Ka%dé ránomám !erstvémäso, vozia
mi ho z Viedne.“ Koronakrízu tento podnikate' príli$ nepocítil, na rozdiel od ve'k#ch re$taurácií,
mohol ma" otvorené takmer v%dy. „Neboli sme v mínuse, a to je lep$ie, ako ni!,“ dodáva. A viete,
!o znamená La & Be? Laura & Benjamín, ako D%onyho deti.

Ke, vstúpite do cukrárne dobre naladeného Pavla Illíka, d#chne na vás autentick# závan star#ch
dobr#ch !asov. Pán Illík sa toti% pred $tyridsiatimi rokmi u!il u skuto!n#ch cukrárskych majstrov
a sám potom pracoval v legendárnych bratislavsk#ch cukrár(ach, ako boli Ve'ké srdce, Luculus
!i Detská cukráre(. Recepty z t#ch !ias si priniesol aj k nám do Lama!a, kde si otvoril prevádzku
pred ôsmimi rokmi.

„Nájdete u m(a zákusky vlastnej v#roby, v%dy !erstvé, poctivé, pod'a pôvodn#ch receptúr. Do
v$etk#ch plniek dávam rum, tak, ako som sa to kedysi nau!il. Rum tam jednoducho má svoje
miesto. Mojimi srdcov#mi zále%itos"ami sú orechov# rez, Slovan kocka a kréme$e. Tieto tri rád
pe!iem a sám ich jedávam,“ hovorí. Okrem toho tu nájdete parí%sky chlebí!ek, tvarohovú kocku,
laskonky, veterníky, Kuba rez, citrónov# rez amnohé ,al$ie. Lama!ania presne vedia, po !om tú%ia
a za tie roky to vie aj pán Illík. „Nemám prevádzku v priechodovej !asti obce, ale v – obrazne po-
vedané – v jej koncovej !asti, a tak ku mne zavítajú preva%ne takí zákazníci, ktorí b#vajú v okolí.
U% viem, v ktor# de( kto príde aj to, !o bude chcie" a vä!$inou to aj presne uhádnem,“ usmieva sa.
V cukrárni si mô%ete aj posedie" na káve alebo si objedna" tortu.

„Sna%ím sa, aby mi zákazník pri objednávke povedal svoju predstavu o chuti a ingredienciách a
pod'a toho mu tortu vyskladám.“ V tejto cukrárni v$ak %iadne cheesecaky, makrónky, raw torty
!i mrkvové torty nenájdete. „Sna%ím sa udr%iava" staré zlaté !asy a moderné cheesecaky by som
ani nevedel robi". Aj zákusky, ktoré sú momentálne hitom !asom zmiznú a nahradí ich nie!o
nové,“ dodáva Pavol Illík.

Na nákupy si noste vlastné ta$ky a látkové vrecú$ka
na opakované pou%ívanie. Prispejete t#m k redukcii
jednorazov#ch plastov#ch vrecú$ok.

D)ony minie ka)d& de$ 10 – 12 kíl
mäsa na kebab.

Pavol Illík Lama!anov dokonale
pozná. Ke, sa zjavia vo dverách u)

tu"í, !o si dajú.

TIP!

Text: Marína Gorghe*o
Foto: Daniel Zachar ml.

Na trhovisku nájdete aj dve gastro prevádzky.
V jednej vybavíte r#chly obed $i ve$eru a v tej druhej

za%eniete tú%bu po sladkom.

La & Be
Kebab*Pizza*Šaláty



Jeho vnu!ka, Daniela Harmincová, poskytla ná$mu magazínu
rozhovor, v ktorom si zaspomínala na svojho starého otca.

Spája sa mi s ním tú%ba po slobode, vzdelanie, slu$nos", !estnos",
usilovnos" a zásada neklama" – ani v súkromnom %ivote, ani na
stavbe. Bol tak# pracovit#, %e e$te ke, stavali Hotel Devín, robil tam
stavebn# dozor. Bez roboty jednoducho nemohol %i". Star# otec
miloval svoju rodinu, pochádzal z Vojvodiny (z obce Kulpín) a po-
sledn#krát cestoval za rodinou vo veku 85 rokov.

Pre ve'k# genera!n# rozdiel sme spolu ve'a !asu netrávili. Okrem
toho, ve'a !asu trávil vo svojom ateliéri, doma sa zdr%iaval len
ob!as. Po jeho odchode do dôchodku sa v$etky jeho veci z ateliéru
nas"ahovali k nám. Najskôr ich opatroval môj otec, neskôr brat a
potom ja. A% tento rok som celé dedi!stvo poskytla do múzea, aby
ostalo pre budúce generácie.

Som absolventkou stavebnej priemyslovky, pôsobila som na
rôznych miestach, po roku 1989 som sa dostala do pamiatkového
ústavu. A% vtedy, po $tyridsiatke, som pri$la na to, !o ma skuto!ne
baví - história a pamiatky. Aj v sú!asnosti e$te pracujem v Mest-
skommúzeu v Starej radnici, baví ma to.

A% po ne%nej revolúcii. Dovtedy mi dvere skôr zatváralo. Ke, som
vy$tudovala priemyslovku, otec mi rovno povedal, %e sa na vysokú
$kolu za b#valého re%imu ur!ite nedostanem, tak aby som aspo(
nie!o mala v ruke.

Ve'mi sa mi pá!i budova bankového paláca Tatra banky, kde dnes
sídli Ministerstvo kultúry SR. Dole b#valo kino Pohrani!ník, do
ktorého sme !asto chodievali. Na k'u!ke mô%ete a% dodnes nájs"
meno architekta M. M. Harminca.

Teraz u% áno, no predt#m sa mu venovalo málo pozornosti. Za
Rakúsko-Uhorska postavil v Budape$ti viac ako 45 stavieb. Miloval
svojich rodákov Juhoslovanov. V$etci jeho rodáci, ktorí pri$li do
Budape$ti a nemali kde b#va", sa zlo%ili u neho. A ve'mi podporoval
spolupatri!nos" k Slovensku vo v$etk#ch mo%n#ch podobách. Bol

milovníkom Slovákov aj
vtedy, ke, sa to vôbec
nenosilo, dokonca mu
nadávali do panslávov.

Spomeniete si napríklad
na jeho ob%úbené jedlo?

Celkom ur!ite to boli bryndzové halu$ky. Ke, sa osamostatnil,
oslávil to t#mto jedlom ako slávnostn#m, v Budape$ti v slovensko
– juhoslovanskej re$taurácii. V%dy, ke, nie!o postavil, zorganizoval
pre v$etk#ch bez rozdielu opeka!ku. Bol to ve'mi skromn# !lovek,
nemal ani vlastné auto. A v$etk#m postavil vily, len nám %iadnu ne-
postavil. (smiech)

Veru, bol. Ke, sa stavalo Sanatórium doktora Szontágha v Novom
Smokovci, star# otec telegrafoval z Budape$ti do Tatier, aby po(ho
pri$li k vlaku do Popradu. Úradník Dr. Szontágha z jeho mena vy-
dedukoval, %e príde 30 hostí a pripravil príslu$n# po!et ko!ov,
ve!erí aj postelí. Harminc toti% v v ma,ar!ine znamená 30. Star#
otec za v$etko bez mihnutia oka zaplatil. Ke, chcelo ís" 40
$tudentov stavebnej priemyslovky z Bratislavy na exkurziu do
Budape$ti, no nemali peniaze, star# otec im povedal: „Cho,te a po-
vedzte, %e som vám kúpil vagón.“ Zaplatil v$etk#m cestu aj ex-
kurziu. Vo svojom ateliéri mal v%dy 6-8mlad#ch architektov, ktorí sa
u(ho zaú!ali. Mlad#ch 'udí nesmierne podporoval.

-o sa vám ako prvé vybaví pri spomienke na starého otca?

Michal Milan Harminc zomrel ako 94 ro!n&,
ke, ste mali len 18 rokov. Ak& ste mali vz(ah?

Ak&m smerom sa odvíjal vá" )ivot?

Vá" star& otec bol zjavne ve%korys& a "tedr& !lovek.

Otváralo vámmeno Harmincová dvere?

Ktorá z Harmincov&ch stavieb je Va"ou srdcovou zále)itos(ou?

Dostalo sa pánovi Harmincovi pod%a vás nále)itého ocenenia?
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Daniela Harmincová
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Spomienky na starého otca
M. M. Harminca

Michal Milan Harminc je architektom európskeho v#znamu.
Svoju pe$a! zanechal aj v na&ej mestskej $asti, kde postavil

Kostol sv. Margity, ktor# bol vysväten# pred 70. rokmi.
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„Star& otec chodil do obchodnej "koly v Novom Sade, jeho otec chcel
ma( z neho obchodníka. A) do svojej smrti po!ítal po nemecky, tak, ako
sa to nau!il. Môj otec zas "tudoval v Budape"ti a po!ítal len po
ma,arsky,“ usmieva sa pri spomienke Daniela Harmincová.



22. júla 1866 si pripomenieme 155. v&ro!ie Bitky pri Lama!i.
Bolo to závere!né vojenské stretnutie rakúskej a pruskej
armády v rakúsko-pruskej vojne v roku 1866.

V nede'u 22. júla ráno za!ala !as" pruského vojska útok na Lama!.
Druhá !as" pod velením generálmajora Boseho postupovala cez
horské chodníky na Kamzík s cie'om obís" rakúsku obranu a ob-
sadi" Bratislavu. Okolo 6:30 ráno zaznel prv# v#strel rakúskeho
dela proti pruskej armáde. Pruské jednotky boli odrazené a okolo
8:00 dostal generál Eduard von Franseczky správu, %e prímerie u%
bolo uzavreté a je platné od 12:00. Prímerie malo vstúpi" do
platnosti o necel#ch pä" hodín.

Prusk# generál nasadil do boja vä!$í po!et delostrelectva, !ím
vznikol delostreleck# súboj. Jeho dôsledkom v Lama!i, ale hlavne
v Dúbravke vznikli ve'ké po%iare. To v$ak prusk#m jednotkám, hoci
boli v prevahe, nepomohlo a ich útok bol odrazen#. A tak cel#
úspech bojov pri Lama!i závisel od v#sledku bo!ného manévru
brigády generálmajora Boseho. Postup brigády bol vzh'adom na
"a%k# terén pomal#. Ke, sa v$ak dostal na Kamzík, bolo u% 12 hodín
a prímerie vstúpilo v platnos". Ur!ením demarka!nej !iary, ktorá
prebiehala Záhorskou Bystricou, sa skon!ili posledné boje tejto
prusko - rakúskej vojny o nadvládu nad Nemeckom a strednou
Európou.

Rekon"trukciu Bitky pri Lama!i u) osem rokov neúnavne
organizuje umeleck& ková! Tomá" Achs. Nech&bajú autentické

uniformy, zbrane, kone, v&strely z diel, gulá", vlá!ik a záplavy
nad"en&ch divákov. Napriek prísnym pandemick&mopatreniam
sa mu to podarilo aj minul& rok v zna!ne oklie"tenej forme
a plánuje pokra!ova( aj tento rok.
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Pripravujeme pre vás v#stavu
Harmincove chrámy

Od Bitky pri Lama$i ubehlo u% 155 rokov

Pri príle)itosti 70. V&ro!ia vy-
sviacky Kostola sv Margity pri-
pravuje na"a mestská !as(
originálnu v&stavu pod názvom
Harmincove chrámy.

Budete si ju ma" mo%nos" pozrie"
u% po!as júlov#ch Mal#ch hodov.
Kostol sv. Margity v Lama!i bol
posledn#m sakrálnym dielom
architekta Michala Milana Har-
minca, ktor# postavil pribli%ne
stovku kostolov v Ma,arsku, Srb-

sku, Rumunsku a na Slovensku. Na ú!ely v#stavy sme vybrali desa"
stavieb, ktoré budete ma" mo%nos" obdivova" na $peciálnych
stojanoch umiestnen#ch v areáli kostola. Na príprave v#stavy
spolupracujeme s autorkou publikácie #Harminc Janou Po-
hani!ovou, ,al$ie materiály máme zo Slovenského národného
múzea, Slovenskej národnej galérie, fotogra&e poskytol fotograf

Ma* Rybansk#. Z 1929 zá-
berov vyberieme také, ktoré
v publikácii neboli uverejnené,
na$a v#stava tak dostane
punc jedine!nosti. V$etky vy-
stavované materiály nám bez
nároku na honorár poskytol
Ma* Rybansk#, profesorka Pohani!ová nám taktie% pomáha
z dobrej vôle, rovnako aj SNG a SNM. Doktor Denis Haberland zo
Slovenskej národnej galérie nám dokonca zabezpe!í na-
skenovanie vybrat#ch pôdorysov projektovej dokumentácie
Kostola sv. Margity, ktoré sme dlho nevedeli nájs". „Ústretovos" zo
strany v$etk#ch in$titúcií je ú%asná kvôli tomu, %e si v$etci
uvedomujú, %e Harminca je v#nimo!ná osobnos" v rámci sloven-
skej architektúry a te$ia sa, %e sa majú mo%nos" podie'a" na pre-
zentácii jeho diela,“ povedala architektka Eva Kuti$ová z Referátu
územného rozvoja, projektového riadenia a investi!nej !innosti.
Zdroj: (mag)

Spracovala (mag)



Pre!o ste si vybrali za miesto svojho pôsobenia práve Lama!?

V !ase, ke, som sa rozhodla pre primárnu pediatriu, nebolo ve'a
mo%ností na v#ber. Kontaktova" pani doktorku Wagnerovú mi od-
porú!ala jej kolegy(a z Karlovej Vsi, ke,%e bolo známe, %e plánuje
ukon!i" svoju prácu v ambulancii. Musím poveda", %e hne, po
prvom stretnutí naMalokarpatskomnámestí sommala ve'mi dobr#
pocit, nie z priestorov, tie ma trochu vydesili, ale z pani doktorky
a najmä sestri!ky. Dohodli sme sa ve'mi r#chlo, prebratie ambu-
lancie prebehlo hladko, na úradoch som sa stretla s ústretovos"ou,
zdravotná dokumentácia bola vzorná. Lama! pre m(a v%dy
znamenal les, prírodu a takmer koniec sveta – teraz je táto !as" na-
$ej Bratislavy pre m(a stredobodom.

Nájs" nového lekára je nad'udská práca, lebo pediatrov ochotn#ch
ís" robi" primárnu pediatriu je ako $afránu. Ak zostane zdravotn#
obvod bez lekára, rozdelia sa ulice medzi zostávajúcich posky-
tovate'ov. Máme na Slovensku okresy, kde je na tisíce detí jedin#
lekár, aj to v dôchodkovom veku. Apokalypsa nenastane, ale prav-
depodobne u% nebudemôc" fungova" ambulantná starostlivos" ako
ju poznáme: kedyko'vek a kdeko'vek dostupná bez oh'adu na po-
trebu. Zvykli sme si, %e ambulantní lekári nielen lie!ia skuto!ne
chor#ch pacientov, ale hlavne pe!iatkujú, vypisujú tla!ivá, podá-
vajú hlásenia, zásobujú, robia ú!tovníkov, povinne slú%ia na po-
hotovostiach a najnov$ie majú aj obhliada" zosnul#ch v ich
domovoch. Kde je e$te kontinuálne vzdelávanie? Kde priestor na
oddych a regeneráciu po tak "a%kej práci, akou je pediatria, ke,
máte namiesto jedného pacienta e$te dvoch rodi!ov, $tyroch
star#ch rodi!ova bezlimitné mno%stvo múdrych radcov z internetu?
Je to neudr%ate'né.

Ako ste vnímali o"etrovanie detí na dia%ku?

Pandémia nás náhle postavila pred nutnos" minimalizova"
kontakty a pritom zabezpe!i" plnú starostlivos". Technicky ani
koncep!ne sme na to neboli pripravení. V rámci primárnej pediatrie
sme v$ak ve'mi r#chlo nastavili pravidlá, poslali usmernenia
lekárom a neskromne si myslím, %e primárni pediatri fungovali
ve'mi efektívne. Na rozdiel od mnoh#ch in#ch krajín vôbec neutr-
pela preventívna starostlivos", nie sú ome$kané o!kovania, nákazy
v detsk#ch ambulanciách boli ve'mi zriedkavé. V$etko sme to
zvládli aj v,aka tomu, %e sme telefonicky triedili pacientov, mno-
h#ch usmernili na dia'ku, a t#ch, ktorí potrebovali vy$etrenie, sme
poz#vali na presn# !as mimo zdrav#ch detí. Paradoxom bolo, %e v
prvé mesiace som musela niektor#ch rodi!ov presvied!a", %e ich
potrebujem vy$etri" v ambulancii, ubezpe!i", %e je to tu bezpe!né,
tak ve'mi sa báli infekcie.

Ak&máte názor na o!kovanie detí proti koronavírusu?

Vakcína Comirnaty je zatia' schválená len pre adolescentov nad
12 rokov a z môjho poh'adu je správne, %e po zvá%ení bene&tu
o!kovania pre konkrétne die"a je na rozhodnutí rodi!a resp. zá-
konného zástupcu, !i die"a dá zao!kova".

S ak&m ne)iaducim javom sa dokola stretávate v ambulancii?

S volaním mimo ordina!n#ch hodín. Nie je to to najdôle%itej$ie, ale
je pre m(a fascinujúce po!úva" vyzvá(anie telefónu o siedmej
ve!er, ke, dorábam prácu, alebo dokonca cez víkend, !asto mi to
nedá a zdvihnem, !o ke, je niektoré die"a v ohrození? Takmer
uniformne ale ide o banality, skuto!ne choré die"a rodi! vezme
ve!er na pohotovos".
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Text: Marína Gorghe*o
Foto: Daniel Zachar ml.

Pediatri!ka Beáta Kartousová

BEÁTA KARTOUSOVÁ
Ambulantná starostlivos!

u% nemô%e fungova!
v doteraj&ej forme

Beáta Kartousová je pediatri$kou
v Lama$i od roku 2010. Okrem toho je $lenkou

V#boru odbornej spolo$nosti primárnych
pediatrov a krajskou odborní$kou Ministerstva

zdravotníctva SR pre Bratislavsk# kraj.

V Lama!i máme dve pediatri!ky. Tá druhá je u) v dôchodkom
veku a je iba otázkou !asu, kedy sa rozhodne s praxou skon!i(.
-o potom?



V Materskej "kole sv. Filipa Neriho sa 18. júna uskuto!nil
Námornícky de$. Ak ste v tento de$ v Lama!i videli piráta,
námorníkov v pruhovanom tri!ku a lo,, videli ste dobre.

Kreatívne pani u!ite'ky a b#valí, u% dnes dospelí, $kôlkari si ako
dobrovo'níci pripravili pre deti Námornícky de( pln# hier, aktivít,
prekvapení a dobrej nálady. Heslo d(a znelo takto: „Zví"azím nad
vlnami, ke, ma Filip ochráni.“ Ak ste sa chceli s nami plavi" na vl-
nách prekvapení a aktivít, tak toto heslo bolo vo'nou vstupenkou
na túto dobrodru%nú plavbu. Po!as celého d(a sme si spievali
námornícku hymnu, ktorá nám dodávala odvahu k plneniu rôznych
úloh a odha'ovaniu záhad. Pirát, ktor# zakotvil svoju lo, u nás,
chcel celú $kôlku presved!i", %e by" zl#m, chamtiv#m a sebeck#m
sa oplatí. My, odvá%ni $kôlkari, sme sa v$ak nenechali zahanbi".
Spolo!n#mi silami a dobrou náladou sme presved!ili piráta
o opaku. A tak, ako v ka%dej rozprávke aj u nás v $kôlke sa v$etko
dobre skon!ilo. Z piráta sa stal dobr# námorník a skamarátil sa
s nami. Daroval nám aj svoju starú mapu k pirátskemu pokladu,
ktor# sme spolo!ne h'adali v lese a bol nám tak odmenou za na$e
celodenné sna%enie. Tento dobrodru%n# de( sme zakon!ili no!-
nou hrou, pri ktorej nám pomáhali svietiace medúzy vyrie$i" po-
slednú záhadu Námorníckeho d(a. Odchádzali sme tak zo $kôlky
naplnení nov#mi zá%itkami a s vedomím, %e na$a $kôlka sv. Filipa
Neriho je bezpe!n#m prístavom a do,aleka svietiacim majákom
pre v$etk#ch. Tím M+ sv. Filipa Neriho
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Pirát v Lama$i

Lama$an Miro Palkovi$ vzdáva vo svojej
básni hold rodnej obci.

Mojim Lama!anom skromné ,akujem.

Po lama!sk&ch lúkach pre"li dávne !asy,
v hrd&ch krojoch skryli ve%a krásy.
Rodné zeme, lásku, opateru dali
hojnú úrodu vzali, )atva vstala
vinohrad zrodil, v slnku v pote, hrozná zlaté
pod i pravda v $om skryté.
Kravi!ky, kosili trávi!ku v háji v rovine
pili vodu v hrantovej doline.
Líhali po ve!ernej hodine.
Vidly na pleci, na pocte zbra$
niesli %udia stato!ne
boles( i rados(, boli da$.
Zvon hlásal bohoslu)bu nede%nú
"li !istí za rána, na om"u pred pána.
Ruky, !o udrie( i pohladi( vedeli,
zopli, v,aku i prosbu modlili.
Ke, zubatá zatla kosu,
v"etci smútok mali.
Pod lipky niesli i kus seba
do zeme, slzy padali, s nádejou neba.
Chcem (a oslávi( rodná zemmoja
nech slávou Lama!a zem sa otá!a.
Na ve!nú slávu, pamä(, z dela vystrelím
tak vás drahí moji, oslávim!

Letn# kultúrny plán
8.7 Divadelné predstavenie nielen pre deti O troch prin-
ceznách a drakoch, Malokarpatské námestie, 19:30

10. - 11.7. Malé hody, areál Kostola sv. Margity

22.7. Letné kino, Malokarpatské námestie, 21:00

5.8. Divadelné predstavenie Michail Chrabr&,
Malokarpatské námestie, 19:30

19.8. Letné kino, Malokarpatské námestie, 21:00

1.9. Memoriál Ruda Petrá"a, FK Lama!

2.9. Letné kino, Malokarpatské námestie, 20:45

3. - 5.9. Rozálske hody

Miro Palkovi!
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AkTuAlItY

Du&an Du&ek

V Miestnej kni%nici Lama! nájdete aj titul Pi$tá!ik ob'úbeného autora Du$ana Du$eka. Ak
h'adáte priate'a, ktor# v$etko obráti na dobré a pomô%e vám vníma" svet ako krásne miesto,
s ktor#m je zábavou a dobrodru%stvom hoci aj cesta do $koly, siahnite po tejto knihe. Kniha vy-
chádza po dlh#ch rokoch v novom, podarenom gra&ckom a ilustra!nom spracovaní. Hádam
i v,aka tomu budú sú!asné deti nad$ené rovnako ako pôvodní !itatelia knihy z osemdesiatych
rokov minulého storo!ia. Pi$tá!ik je skôr mladík ako chlapec, vyniká vesel#m a pozitívnym
vnímaním sveta. Má zmysel pre detail, súvislosti a poetickú stránku %ivota. Priatelí sa s vtákmi
a ovocn#mi stromami. Je dobrodruh a objavite'. Jeho antagonistom je Marcel, u$omran#
zlomyse'ník, ktor# sa usiluje pokazi" ka%dú zábavu. No Pi$tá!ik ho vníma ako spestrenie,
obveselenie a teda ako svojrázneho kamaráta. Najvä!$ím dobrodru%stvom Pi$tá!ika a jeho psa
-ujka je cesta v mydlov#ch bublinách v !ase i priestore. V Kodani sa stretnú so slávnym roz-
právkarom Andersenom, ktor# in$piruje Pi$tá!ika k literárnej tvorbe. Du$an Du$ek magicky za-
chytáva +a$tín a Záhorie, odkia' hrdinovia pochádzajú. Ponúka poetické, básnické vnímanie
sveta, kde dominuje citlivos", jemnos", originalita, humor a rados" zo %ivota. Na leto pre deti ako
stvorené.

Knihy si mô)ete objednáva( prostredníctvom online katalógu, ktor& nájdete na adrese
h.ps://www.kniznica.lamac.sk/
(mag)

Pi&tá$ik

V júni sa konalo závere!né vystúpenie Divadla pod Hájom. Po náro!nom $kolskom
roku, kedy sa divadlo otváralo a zatváralo pod'a aktuálnych pandemick#ch opatrení,
sme stihli pripravi" vystúpenia zo v$etk#ch na$ich odborov - divadlo, tanec, step,
balet. V rámci divadla sme sa zasmiali na star$ích de"och a absurdnej dráme Eugène
Ionesca Ple$atá spevá!ka. Mlad$ie deti nám zahrali a predniesli svoje vystúpenia
jedného herca. Po!as predstavenia na záhrade za na$ím Kostolom sv. Margity nás
zasko!il prv# horúci júnov# de( vysok#mi teplotami, ale na$i $ikovní ú!inkujúci
to zvládli ako naozajstní profesionáli. Vystúpenie bolo, vzh'adom na platné opat-
renia, odohrané len pre rodiny vystupujúcich detí. U% sa ale ve'mi te$íme, ke,
budeme môc" prinies" kúsok z kultúry v$etk#m Lama!anom. Verím, %e v budúcom
$kolskom roku sa nám to podarí. A verím, %e aj s vä!$ím po!tom detí, ktoré nám tento
rok koronavírus nedovolil. Za pomoc pri príprave predstavenia ,akujem v$etk#m
lektorom z divadla, na$im pánom farárom Leonardovi a Vladimírovi, ktorí nám dali k
dispozícii priestory, podpore Mestskej !asti Bratislava-Lama! a Hlavnému mestu
Bratislava.

Koncom júna sme po dlh#chmesiacoch za%ili nádych kultúry. Na$amestská !as" sa zapojila do Bratislav-
sk#ch mestsk#ch dní ob'úben#m Lama!sk#m kríglfestom. Popri pivách z produkcie nieko'k#ch pivovarov
ste mali mo%nos" ochutna" aj stredoveké $peciality. Do tanca hrala country skupina OuKeY Bratranci,
kapela Harvestri, program ozvlá$tnil aj Gajdo$sk# súbor Biatec. Paralelne s kríglfestom prebiehalo
aj Popoludnie pre deti, ktoré zabezpe!ili ob!ianske zdru%enia pôsobiace v Lama!i Atletika JOJO
a Rodinné centrum Oblá!ik. Na atletickej dráhe pripravili $portové disciplíny. Deti si okrem toho mohli
v Kine Lama! vychutna" aj retro rozprávky Klokánek a svi$", Pes a ma!ka !i Po!kaj zajac.

Lama$sk# kríglfest otvoril leto

Divadlo pod Hájom

Eva Jíchová, vedúca divadla
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Pre deti

Kúpim byt v Lama$i. Kontakt: 0903/205 915
Servis a oprava PC v Lama$i. www.aatuh.sk. Kontakt: 0915/720 730
Kurzy Nordic Walkingu v Lama$i. Pre v&etky vekové kategórie.
Aj silov# NW. Spolo$né cvi$enia, tréningy, walkova$ky. Palice zapo%i$iam. Pre viac info
pí&te na karatina.nordwalk@gmail.com
H'adám brigádnika na údr%bu záhrady. Jedná sa hlavne o sekanie trávniku.
Miesto: Lama$, zaplatím 7 eur za hod. Kontakt: 0903/132 991
Predám 3-izbov# byt v OV na Studenohorskej po celkovej rekon&trukcii v zateplenom
dome, ktor# je tie% po celkovej oprave, byt je na zv#&enom prízemí, obhliadku je mo%né
dohodnú! na tel.$.0903755383.
Kúpim pozemok alebo star&í rodinn# dom. Prípadne vymením za 1-izbov# byt s doplatkom.
Kontakt: 0950/614 925
Zubná ambulancia na Kramároch pr"íma nov#ch pacientov. Stromová 16, 83101,
Bratislava. Kontakt: 0905/662 407
Opravujem, upravujem odevy. Kontakt: 0902/717 517
Predám poh'adnice Bratislavy 1938-1970 a fotografie mesta. 0907/ 090 793
Predám lacno prívesky na k'ú$e 30 ks. 0907/ 090 793
Prenajmem 2-izbov# byt na Studenohorskej ulici. 0904/ 338 182
V komunitnej záhrade ponúkam kosenie, zber ovocia 0949/ 333 492
Predám 1-izbov# byt na Bako&ovej ul. - 119.000,- Eur. Tel. $. 0905/ 584 233 Vo'n# $as

Inzercia

bubu
spoznáva Lamač

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, )tv, Pia: 10.00 - 11.30

Ut, )tv, Pia. 8.00 - 14.30

13.00 - 18.00

12.30 - 18.00
12.30 - 14.30

Bubu má chu! vidie! nie$o
nové, a tak sa vybral na
v#stavu ku kostolu.
Na fotografiách vidí
prekrásne stavby.

V areáli Kostola sv. Margity budeme ma! v júli v#stavu
venovanú v#znamnému európskemu architektovi

Michalovi Milanovi Harmincovi, ktor# navrhol aj ná&
lama$sk# kostol. Cho( si pozrie! v#stavu a napí& Bubovi
názvy aspo+ troch kostolov, ktoré pán Harminc postavil.

Tak#ch, ktoré sa ti najviac pá$ili. Bubu vy%rebuje troch
v#hercov, ktor#ch potom pozve na zmrzlinu.

Napí& nám e-mailom na: bubu@lamac.sk

Bubu na výstave pri kostole sv. Margity.

V#hercovia z minulého $ísla
*Amálka Bu&fyová
*Timotej Jura&ko
*Filip Brnoliak



Most sa nachádzal v takom
zlom technickom stave,
%e z neho odpadávali kusy
betónu na %eleznicu.
Jeho oprava bol preto
nevyhnutná.

Prípravné práce predchádzajúce oprave dia%ni!ného mosta D2 nad tra(ou #SR v Lama!i
spustila Národná dia%ni!ná spolo!nos( koncommája. Prav&most v smere z Malaciek do
Bratislavy bude kompletne opraven& tento rok. Oprava mostu v opa!nom smere príde
na rad budúce leto. Jeho oprava bude stá( 1,3 milióna eur.

S cie'om !o najviac minimalizova" obmedzenie premávky na dotknutom úseku dia'nice, sa
najvä!$í rozsah prác zrealizuje práve v letn#ch prázdninov#ch mesiacoch. Spustenie prác
koncom júna v$ak spôsobilo doslova dopravn# kolaps a neustále kolóny v smere do mesta.
„Dopravná situácia je naozaj vá%na a net#ka sa len rannej $pi!ky. Obyvatelia Lama!a v$ak
majú v tomto kontexte predsa len v#hodu, %e dôsledky stavebnej !innosti na dia'nici poci"ujú
len v obmedzenej miere, ke,%e tie najvä!$ie zdr%ania a kumulácie vozidiel v kolónach
sa t#kajú najmä vozidiel prichádzajúcich zo Záhoria, kde napríklad ranná cesta zo Stupavy
do Lama!a trvá pribli%ne hodinu a pol,“ hovorí starosta Luká$ Ba(ack#, pod'a ktorého je
potrebné oceni" aj skuto!nos", %e sa podarilo vytvori" nov# BUS pruh na Hodonínskej.

„Autobusov# pruh na Hodonínskej sa vyzna!il v úplne najsprávnej$om !ase, teda tesne pred
za!iatkom prác na dia'nici. Zabránil tak kolapsu MHD v Lama!i, v prípade jeho neexistencie
by extrémne zme$kané spoje MHD nestíhali svoje následné obehy a v !ase po 8:00 by tak
bola premávka v$etk#ch liniek MHD z tejto oblasti nepravidelná a% preru$ovaná. V,aka vy-
hradenému pruhumô%u vozidlá DPB a SAD prechádza" v smere domesta bez zdr%ania a $etrí
!as vy$e 3000 cestujúcim, ktorí v dan#ch hodinách vyu%ívajú spoje MHD. BUS pruh sa vy-
zna!il na úkor vo'ného priestoru a nie na úkor existujúceho jazdného pruhu. Na druhej strane,
ur#chlenie vyzna!enia BUS pruhu malo za následok nie najlep$ie rie$enie napojenia ulice
Lediny a tie% skomplikovanie pohybu cyklistov. Pova%ujem to za chybu a teraz je potrebné to
dodato!ne napráva",“ hovorí mestsk# poslanec Igor Polakovi!. „Prosíme v$etk#ch motoristov,
aby re$pektovali do!asné dopravné zna!enie, hlavne maximálnu povolenú r#chlos". Pri
presúvaní sa dan#m úsekom myslime na to, %e realizácia opráv na prevádzkovanej dia'nici je
pre pracovníkov stavby mimoriadne riziková, nako'ko jazdíme okolo pracoviska len de-
siatky centimetrov,“ vyz#va Národná dia'ni!ná spolo!nos". V$etky práce spolo!nos"
ukon!í v prvé septembrové dni.

Oprava mosta na D2
bude stá! 1,3 milióna eur
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