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Lamač, ako prvá mestská časť v Bratislave, bude mať zavedený triedený zber kuchyn-
ského odpadu. Hlavné mesto je povinné zaviesť zber kuchynského biologicky rozlo-
žiteľného komunálneho odpadu od 1.1.2023. Postupne plánuje zapojiť jednotlivé mest-
ské časti v štyroch etapách.

Kuchynský odpad tvorí 20-25% komunálneho odpadu, ktorý obyvatelia tvoria počas celého
roka. Spolu so záhradným odpadom je celkovo bioodpadu až 40-45%. Jeho triedením
sa výrazne znižuje množstvo zmesového odpadu v čiernych nádobách.
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Začíname triediť kuchynský odpad

Rekonštrukcia
Malokarpatského nám.

Rozhovor
s prof. Pohaničovou

Program
Rozálskych hodov

Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu -
„Územný plán zóny Zečák“ - pozvánka na verejné

prerokovanie (proces SEA)
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
oznamuje, že dňa 9.9.2021 o 16:00 v Športovej hale Lamač Na barine 15/A prebehne verejné
prerokovanie, s odborným výkladom spracovateľa Správy o hodnotení Územného plánu zóny Zečák podľa prílohy
č. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

a/ internetový portál https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zonyzecak-
bratislava-lamac-10-2017
b/ v klientskom centre Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Lamač, Malokarpatské
námestie č. 9, 841 03 Bratislava počas úradných hodín zverejnených na webovom sídle

Materiál je zverejnený/ vystavený na miestach:



Foto: mag

Milí Lamačania,

verím, že ste strávili krásne obdobie letných mesiacov
v kruhu svojich najbližších, a tak si vynahradili obdo-
bie odlúčenia počas zimných mesiacov, čo viacerí
z nás ťažko niesli. Verím, že máme pred sebou po-
sledné zaťažkávajúce obdobie a pomaly sa priblížime
k „starému“ spôsobu života. V posledných týždňoch
som intenzívne pracovala na viacerých témach nášho
Lamača. V prvom rade išlo omožnosť získania dotácie
cez participatívny rozpočet mestskej časti.

Participatívny rozpočet tohto roka bol veľmi úspešný,
kde sa zapojilo do možnosti získania financií na
zveľadenie Lamača niekoľko občianskych združení
i jednotlivcov. Bohužiaľ, v prvom internom kole hod-
notenia sme ako komisia vylúčili projekt zveľadenia
areálu škôlky z dôvodu nesúladu s pravidlami partici-
patívneho rozpočtu. Tie vyslovene definujú, že každá
aktivita má byť realizovaná na verejnom priestore, čo
areál škôlky nie je. Následne boli projekty ohodnotené
a všetky boli odporučené po dosiahnutí minimálneho
odovzdaného hodnotenia do hlasovania verejnosti.
Verejnosť vybrala 4 projekty, ktoré zväčša budú reali-
zované v jesenných mesiacoch. Ďalším, pre mestskú
časť a nás Lamačanov dôležitým projektom, ktorému
som sa v uplynulých mesiacoch venovala je nad-
stavba základnej školy. V posledných rokoch je prob-
lémom prijať všetky deti do ZŠ, ktoré sa hlásia do
prvého ročníka.

Rozšírením kapacít zabezpečíme pre lamačské rodiny
dostatok priestoru pre ich deti, ale i zlepšenie prie-
storov odborných učební pre všetkých žiakov. Verím,
že smerodatnú časť financií na tento projekt získame.
Prajem všetkýmpríjemné strávenie zvyšku letných dní
pri množstve kultúrnych podujatí, ktoré máme
možnosť vo svojom okolí navštíviť, v kruhu svojej
rodiny a priateľov so zachovaním dostatočnej miery
zodpovednosti, aby sme sa nemuseli nasledujúce ob-
dobie opätovne obmedzovať, a tak tráviť nasledujúce
mesiace príjemne a hlavne spoločne.

Petronela Klačanská
Zástupkyňa starostu
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AKTUALITY

Stavebné práce na Rekonštrukcii centrálnej zóny Malokarpatské námestie
3. etapa sa začali 6. júla, kedy si firma FENSTER HAUS a.s prebrala stavenisko.
O týždeň neskôr sa už začali búracie práce na námestí. O niekoľko dní neskôr
prebehol kontrolný deň, počas ktorého sa stretli zástupcovia samosprávy
v zložení vedúca Referátu územného rozvoja a investičnej činnosti Eva Kutišová,
starosta Lukáš Baňacký a vedúci Oddelenia dopravy, správy majetku, grantových
schém a životného prostredia Miroslav Širgel so stavebným dozorom Dankou Vl-
čkovou, autorským dozorom Vladimírom Badiarom a zástupcom realizačnej
firmy Jurajom Makovickým, aby spoločne skontrolovali stav prebiehajúcich prác
a dohodli ďalší postup. V auguste prišlo k výkopu základov rampy a oporného
muriva, betonáži armatúry do základov rampy, osadeniu obrubníkov a kana-
lizačnej šachty, vyberaniu základov pre prístrešok, betonáži oporného múru prí-
strešku a oporného múru od schodiska do terénu a k osadeniu ostávajúcich
betónových prvkov. V septembri budeme svedkami osadenia ostávajúcich
betónových prvkov, schodiska, nájazdovej rampy, pokládky dlažby a dokon-
čovacích prác. V tretej etape taktiež príde k montáži zábradlia a osadeniu
svietidiel, ako aj k vyčisteniu plochy a nádvoria. Predpokladaný termín
ukončenia tejto etapy rekonštrukcie je 30. september 2021. O rekonštrukcii časti
pod lipami sa dozviete v ďalšom čísle.

>> pokračovanie z titulnej strany

Po jeho vytriedení sa tento odpad využíva na výrobu kompostu, ktorý môžeme po-
užiť ako hnojivo a tak vrátiť živiny do pôdy. Aj takýmto spôsobom môžeme po-
máhať znižovaniu dopadov zmeny klímy. Čo pre obyvateľov Lamača znamená za-
vedenie triedeného zberu kuchynského odpadu? V rodinných domoch celoročne
pribudnú 20l hnedé zberné nádoby na kuchynský odpad. Tie budú vyvážané
podľa vopred stanoveného harmonogramu v intervale raz za týždeň v zime a dva
razy týždenne v letnom období. Zber bude prebiehať po celý kalendárny rok.
Záhradný odpad bude naďalej vyvážaný od marca do novembra v dvojtýždňovom
intervale, tak ako doteraz. Bytovým domom pribudnú spoločné 120l a 240l
nádoby na triedenie kuchynského odpadu. Na zabezpečenie komfortného zberu
kuchynského odpadu bude každej domácnosti v našej mestskej časti zadarmo
dodaný 10l odvetrávací kuchynský košík a kompostovateľné vrecká na celý rok.
Distribúciu nádob spolu s podrobnými informáciami zabezpečí OLO v spolu-
práci s Magistrátom mesta Bratislava, MČ Lamač a občianskym združením
ZENZO. Distribúcia nádob bude prebiehať v septembri v presne stanovených
termínoch. Harmonogram distribúcie zberných košíkov a zberných nádob bude
zverejnený na stránke www.olo.sk. Zber kuchynského odpadu v Lamači sa začína
11. októbra 2021. Vyzbieraný odpad sa bude odvážať na spracovanie do zaria-
denia na zhodnocovanie kuchynského odpadu.

Text: Ivana Maleš

3. etapa rekonštrukcie
námestia potrvá do konca
septembra



Na dvojkoľajnej železničnej trati medzi Lamačom a Devínskou Novou
Vsou vybudujú terminál osobnej prepravy, takzvaný TIOP Lamačská
brána, ktorý by mal byť hotový do konca roka 2023. Železnice Sloven-
skej republiky (ŽSR) vyhlásili súťaž, náklady na naprojektovanie a vy-
budovanie sa predpokladajú vo výške približne 6,374 milióna eur bez
DPH. Pre prestup medzi vlakmi a MHD má byť k dispozícii existujúca
autobusová zastávka OC Bory, prípadne zastávka Agátová. V rámci

predĺženia Saratovskej ulice by sa mal zároveň vybudovať nový most.
Od pôvodne plánovaného veľkého záchytného parkoviska pri zastávke
sa upustilo pre nesúhlas vlastníkov pozemkov. Na súčasnej dvoj-
koľajnej trati bude možné dosiahnuť v čase špičiek najviac 20-
minútový interval osobných vlakov a 30-minútový v čase dopravného
sedla. Kratší interval prichádza do úvahy až po vybudovaní tretej koľaje.
(TASR)

9. júna bola po dlhom očakávaní vyhlásená výzva Zvýšenie kapacít zá-
kladných škôl Bratislavského kraja, v ktorej sa naša mestská časť po-
kúša získať nenávratné finančné prostriedky pre potreby zachovania
povinnej školskej dochádzky pre všetky lamačské deti. Počet detí vo
veku povinnej školskej dochádzky v posledných rokoch narastá, no
bohužiaľ kapacita budovy školy už nie je dostatočná ani pre súčasný
počet žiakov, nieto ešte pre ďalšie. Nadstavba bude pravdepodobne
stáť cca 4,5mil. eur, na ktorú mestská časť nemá financie. Aby MČ
minimalizovala negatívny dopad takejto investície na svoj rozpočet,
podala koncom júla žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom
Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1, Bratislava – areál ZŠ
v najvyššej možnej miere v sume 2 850 000 eur. V jesennýchmesiacov
by sme mali vedieť, či dotáciu získame. Obsahom projektu je samotná
nadstavba školy, kde vznikne 7 kmeňových tried, 6 odborných tried
a príslušné prevádzkové a sociálne zabezpečenie. Ďalšou súčasťou
projektu je rozšírenie kapacity jedálne a modernizácia kuchyne, ktoré

sa prispôsobia očakávanému vyššiemu počtu žiakov a stravníkov
v škole. Pozitívom bude možnosť využitia jedálne aj na spoločenské
aktivity, a teda určitým spôsobom nahradí absentujúce priestory
kultúrneho domu pre spoločenské podujatia. V neposlednom rade
budú vytvorené dva bezbariérové prístupy na všetky podlažia budovy.
Realizácia celého projektu musí prebehnúť do leta 2023, čo znamená,
že nadstavba bude realizovaná za plnej prevádzky školy. Tie naj-
hlučnejšie a najobmedzujúcejšie práce sa plánujú realizovať počas
prázdnin. Začiatok realizácie vzhľadom na prebiehajúce verejné ob-
starávanie môžeme očakávať na prelome rokov 2021 a 2022. Po
realizácii projektu sa môžeme tešiť na nové odborné učebne pre
všetkých žiakov školy, rodičia budú mať menej starostí s umiestne-
ním detí do školy a zároveň bude môcť mestská časť organizovať
spoločenské podujatia pre všetkých Lamačanov v rozšírenej jedálni
školy.

Petronela Klačanská

V nedeľu 25. júla sa v Kaplnke sv. Rozálie za prítomnosti bratislavského
eparchu Mons. Petra Rusnáka a obyvateľov našej mestskej časti in-
štalovali relikvie svätej Rozálie – patrónky kaplnky, ktoré nám boli
venované Sanktuáriom sv. Rozálie pri talianskom Palerme prostredníc-
tvom Apoštolskej nunciatúry na Slovensku. Patrónka nášho chrámu je
v ňom teda aj ,,fyzicky prítomná“ prostredníctvom zvyškov látky,
v ktorých bolo jej telo zavinuté od roku 1624 do roku 1987. Relikvie
sú umiestnené v puzdre zapustenom v ráme obrazu, na ktorom je
zobrazená táto svätá. Významným počtom sa na slávnostnej liturgii
zúčastnila aj komunita ukrajinských veriacich z Lamača i okolia.
Dôvodom bola iste aj prítomnosť vzácneho hosťa – biskupa Stepana
Susa, ktorý odovzdal starostovi našej mestskej časti Lukášovi
Baňackému poďakovanie zo strany hlavy katolíckej cirkvi na Ukrajine
arcibiskupa Svjatoslava Ševčuka za podporu Ukrajincov žijúcich
v Bratislave a za rozvoj vzájomných vzťahov. Biskup Sus tlmočil aj
poďakovanie a pozdrav zo strany starostov miest Kyjev a Ľvov Vitalija
Klička a Andrija Sadového nášmu starostovi spolu s pozvaním na náv-
števu. Kaplnku je možné navštíviť každý deň - v pondelok, utorok, štvr-
tok a piatok od 17:00 do 19:00, v stredu od 18:00 do 19:00, v sobotu od
15:00 do 19:00 a v nedeľu od 9:00 do 11:00.

Biskup Stepan Sus so starostom
Lukášom Baňackým. Ďakovný list Svjatoslava Ševčuka.
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Železnice vyhlásili súťaž na výstavbu
terminálu Lamačská brána

Nadstavba základnej školy je o krok bližšie

Sv. Rozália je prítomná v našom chráme
aj prostredníctvom svojich relikvií



Práve tento projekt získal v hlasovaní najviac hlasov. Jeho pred-
kladateľom je zástupca vlastníkov bytov na Heyrovského 13 Pavel
Pazerini v zastúpení Správcovského bratislavského družstva. Pred
týmto bytovým domom bol nedávno umiestnený prvý verejne do-
stupný defibrilátor v našej mestskej časti. Niekedy aj sekundy
rozhodujú o tom, či sa záchranárom podarí oživiť človeka, ktorému
sa zastavilo srdce. Ak nepomáha ani bežná prvá pomoc, prichádza
na rad neoceniteľný pomocník - defibrilátor, ktorý je schopný
elektrickými výbojmi obnoviť činnosť srdca. Jeho obsluhu zvládne
aj laik. „Táto myšlienka sa zrodila z chuti pomáhať ľuďom, ktorú
mám v sebe zakódovanú. Pre potreby neočakávaných životných
situácií je dobré mať po ruke laický nástroj. Vďaka nemu totiž
môžete reálne pomôcť ľuďom v ohrození života. Prvotným
zámerom vlastníkov bytov bolo financovanie z vlastných zdrojov,
potom som sa však spojil s pánom starostom Lukášom Baňackým
a vydali sme sa cestou zapojenia sa do participatívneho rozpočtu.
Problematiku som si najskôr podrobne naštudoval a navrhol som
prospešné a dostupné riešenie. Vybratý typ defibrilátora sa nám, z
hľadiska funkčnosti a jednoduchej obsluhy, zdal najlepší. Úspech v
hlasovaní ma potešil, no celé to za sebou malo určitú infor-
movanosť, propagáciu a komunikáciu,“ hovorí Pavel Pazerini, ktorý
zorganizoval aj prezentáciu spojenú s prvou pomocou. Zúčastnili
sa na nej i obyvatelia priľahlých bytových domov, ktorí si na figuríne
vyskúšali funkčnosť prístroja. „Defibrilátor je ako každé poistenie –
je dobré ho mať. Dúfam však, že ho nikdy nebudeme potrebovať,“
dodáva. Zariadenie je dostupné vo vonkajšom priestore vstupného

priestoru na ulici Heyrovského 13 v externej skrinke s vyhrievaním
a alarmom pod elektrickým prúdom objektu, osvetlená infotabuľa
prvej pomoci pod kamerami, poistené proti odcudzeniu. Projekt
teda slúži na záchranu životov v ohrození formou laického od-
vážneho prístupu každého občana, ktorý sa nachádza pri posti-
hnutej osobe s vedomosťou možnosti a znalosťou umiestnenia
a použitia AED zariadenia.
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Úspešné projekty
participatívneho rozpočtu

SAMOSPRÁVA

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 prvé dva.

Projekt: Neváhaj a pokús sa zachrániť život – automatický laický defibrilátor (AED)

Projekt: Vytvorenie živého verejného priestoru pri Kaplnke sv. Rozálie
Občianske združenie sv. Margity so štatutárom Matúšom Kniezom
sa rozhodlo obnoviť, sprístupniť a oživiť priestor v okolí národnej
kultúrnej pamiatky Kaplnky sv. Rozálie, konkrétne pri hlavnom
schodisku. Zámerom projektu je vytvorenie príjemnej oddychovej
zóny v starej časti Lamača. V najbližších týždňoch sa tak členovia
združenia v spolupráci s dobrovoľníkmi z miestnej komunity pustia
do výsadby zelene pozdĺž plota, pribudnú kríky do výšky 2,5 metrov,
ktoré opticky oddelia areál a vytvoria intímny priestor. Popri
schodisku pribudnú ľalie, ruže či červené pivónie. V nadväznosti na
zastávky MHD vytvoria nový chodník s mlatovým alebo štrkovým
povrchom. Chodník z betónových panelov zo severnej strany zas
dostane nový povrch a prispôsobí sa výsadbe lipami – cieľom je
uvoľniť koreňový systém existujúcich stromov. Dôvodom, pre ktorý
sa združenie zapojilo do participatívneho rozpočtu je schodište
smerujúce na západ pred hlavným vchodom kaplnky. To oplotením
blízkych pozemkov stratilo prepojenie s hlavnou cestou. Vy-
tvorením nového chodníka sa zjednoduší prístup k objektu. Vý-
sadba zelene zas priestor skrášli a pre Lamačanov tým vznikne
ďalší priestor na relax. „OZ sv. Margity bolo založené v roku 2012 za
pôsobenia vdp. Miroslava Michalku pri Rímskokatolíckej cirkvi -

farnosti sv. Margity v Lamači. Cieľom nášho OZ sv. Margity je v
spolupráci s farnosťou sv. Margity a aj miestnou samosprávou pod-
porovať miestne spoločenstvo a jeho aktivity v rôznych oblastiach,
ako napríklad: výchova a vzdelávanie, sociálna oblasť, oblasť roz-
voja a ochrany duchovných hodnôt, oblasť kultúrnych a prírodných
hodnôt. Vďaka participatívnemu rozpočtu sa pokúsime zveľadiť
okolie kaplnky sv. Rozálie, ktorá je odjakživa úzko spojená aj s na-
šou farnosťou,“ hovorí Matúš Kniez.
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Pavel Pazerini podrobne popisuje
starostovi Lukášovi Baňackému

prístup k defibrilátoru.



Po slávnostnej sv. omši sme pri
príležitosti 70. výročia vysviacky
Kostola sv. Margity oficiálne
otvorili výstavu Harmincove chrá-
my, ktorá oživila areál kostola až do
konca júla. Tento chrám si totiž
svojpomocne postavili Lamačania,
ktorí ho financovali z vlastných dlho-
ročných zbierok. Zanechali nám tak
trvácne dedičstvo, ktoré dnes spája
starý a nový Lamač. Výstava a jej
koncepcia sa zrodila v hlave Lukáša
Baňackého. Na jej príprave naša
mestská časť detailne spolupracovala
s autorkou oceňovanej publikácie #Harminc
prof. Janou Pohaničovou, ďalšie materiály poskytlo Slovenské národné
múzeum, Slovenská národná galéria, fotograf Matt Rybanský. Doktor Denis
Haberland zo Slovenskej národnej galérie nám dokonca zabezpečil na-
skenovanie vybratých pôdorysov projektovej dokumentácie Kostola sv.
Margity, ktoré sa dlho nevedeli nájsť. Vybraté stavby významného architekta
M.M. Harminca ste mali možnosť obdivovať na špeciálnych stojanoch, ktoré
vyrábali kolegovia z Komunálnych služieb Lamač. Prípravu výstavy mala pod
palcom Eva Kutišová z Referátu územného rozvoja, projektového riadenia
a investičnej činnosti, o pôsobivé vizuály sa postaral Daniel Zachar ml.

Zakiaľ čo sa v minulosti pre letnú žatvu a mlatbu nemohli dôležité
hody na Margitu konať, dnes nám už v obnovení tejto tradície nič
nebráni. A tak aj Malé hody, každým rokom, postupne dostávajú
svoju tvár – ako miesto, kde sa stretávajú rodiny a priatelia a trávia
spolu víkend. Sobota patrila poludniu vo farskej záhrade,
kde sa servíroval guláš vlastnoručne navarený zamest-
nancami našej mestskej časti. Zjedlo sa celých 40 litrov.
Deti potešil nafukovací hrad a atmosféru dotvárala
osvedčenými československými hitmi kapela Tuzex. Deň
spestrila aj súťaž v pečení koláčov. Gazdinkou roka sa so
svojou ovocnou bublaninou stala Judita Lattová. Svoje
sily si neskôr zmeralo aj desať pánov, ktorí súťažili v za-
tĺkaní klincov. Titul Gazda roka si odniesol Miro Peniak.
Druhý deň Malých hodov sa niesol v znamení slávnost-
nej sv. omše, ktorú celebroval Mons. Stanislav Zvolen-
ský, bratislavský arcibiskup - metropolita.
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Malé hody spestrila
výstava Harmincove chrámy

FOTOREPORT



Tabuľa na Kačíne
vám predstaví vzácne
operence
Na Kačíne nad Železnou studničkou pribudla prvá informačno – edukačná tabuľa s názvom Operence na Kačíne a v okolí. Obsahuje
49 vybraných druhov vtákov, ktoré žijú v tejto lokalite. Projekt edukačných tabúľ rozmiestnených v Malých Karpatoch je dielom občian-
skeho združenia Ochrana prírody USURUS NATURA, v ktorom sa angažujú aj Lamačania.

Niektorých ľudí by ani len nenapadlo, že v lese nad Bratislavou žije také rozmanité množstvo druhov vtákov. Vybrané operence na tabuli sú
totiž iba malou časťou. Výber 49 druhov na tabuli bol určený nielen podľa vzácnych, ale aj známych vtákov - predovšetkým tých, ktorých je
možné reálne vidieť na potulkách tunajšou prírodou. Za všetky spomeňme Ďatľa veľkého, Dudka chochlatého, Sovu lesnú či vzácneho
Bociana čierneho a Sokola sťahovavého. Z tých menej známych je to Hýľ lesný, Glezg hrubozobý, Žlna zelená, Králiček zlatohlavý, Králiček
ohňivohlavý a veľa ďalších.

Okrem kvalitných fotografií od Petra Orolína je pod každým druhom jeho meno a latinský názov. Tabuľa je vyrobená najmodernejšou
technológiou a vďaka hliníkovému podkladu a vysoko kvalitnému tlačiarenskému prevedeniu, je jej životnosť v rôznych ročných obdobiach
a poveternostných podmienkach približne desať rokov. Podstatná súčasť tabule je webová adresa a QR kód, s ktorým sa návštevníci
lesoparku vedia pripojiť na webový portál usurusnatura.sk kde v zložke Operence na Kačíne získajú ďalšie podrobnejšie informácie o živote
jednotlivých vtákov. Súčasť prostredia okolo tabule je aj oplotený priestor, ktorý je vyhradený na umiestnenie veľkého kŕmidla pre do-
krmovanie a napájanie operencov v jeho centrálnej časti. Po nejakom
čase tak vznikne reálne prepojenie vtákov z tabule a reálne žijúcich
operencov v okolí. Vďaka tomu napríklad nedávno skupinka turistov pri
prezeraní vtákov na tabuli, spozorovala sediaceho Slávika červienku na
kŕmidle. Náklady spojené s výrobou a montážou tabúľ sú v plnej výške
hradené občianskym združením. Cieľom projektu je predovšetkým
aktívne vplývať na povedomie detí a mládeže, rozšíriť tak povedomie o
rôznych druhoch živočíchov v našich lesoch a prispieť tak k zvýšenej
ochrane prírody našej krajiny.

Pavol Kováčik
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Škola inak v Lamači
9
21

EKO

OZ Rybička spúšťa 1.9.2021, už tento september, školu pre deti od 5 do 10 rokov priamo u nás v Lamači.
Organizačne je to jednotriedka, kde je zmiešaný kolektív detí od 0. po 4. ročník, cca 14-16 detí. Otvorené
od 8:00 do 17:00. Priestory sú na Malokarpatskom námestí. Je to skutočne škola inak – deti sa učia
v malom kolektíve, kde najdôležitejší je individuálny a rešpektujúci prístup. V komornej atmosfére
s učiteľmi učenie prebieha inak ako v štátnej škole, alternatívne - projektovo, v tematických okruhoch –
optimálne riešenie pre deti, ktoré cez podnety samé objavujú, spoznávajú, utvrdzujú si vedomosti
relevantne ku konkrétnej téme. Pre 0. a 1. máme efektívny a veku primeraný systém pre zvládnutie čítania
a písania. Našou sprievodkyňou a garantom je fantastická pani Jana Šillerová, skúsená pedagogička
a autorka našej učebnice pre deti. Hlavnú výučbu zastrešuje pedagogička, anglický jazyk vyučuje učiteľ
s rodnou angličtinou a telesnú výchovu nám vedie profesionálny športovec so správnou filozofiou a prí-
stupom k deťom. V komornej priateľskej atmosfére, vonku aj v triede, budú deti poznávať a učiť sa nové,
s radosťou a elánom. Ako stvorené pre prváčikov a veľmi odporúčam prihlásiť aj terajších predško-
lákov, ktorí sa správne naštartujú v 0. ročníku. Máte záujem, chcete vedieť viac? Zavolajte mi na mobil
0905/408 999. Teším sa na spoluprácu s vami.

Nové EKO tabule

Erika Líšková, OZ Rybička

PR 9/2021.
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Výrobky zdravej výživy
nájdete v týchto

LAMAČ PODPORUJE
ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Otváracie hodiny Vitaland: Otváracie hodiny Púpava:
Po-Pia: 8:30-12:30 a 13:00 – 18:30
So: 8:30-12:30
Ne: zatvorené

Po, Ut, Str, Št, Pia: 8:30 – 12:30
14:00 – 18:00

So, Ne: zatvorené

Potraviny Vitaland

Bezobalový obchod Púpava

Predajniach
Na zdravú výživu sú od roku 2013 zamerané aj potraviny Vitaland, ktoré sú hneď vedľa Púpavy. „Vo
Vitalande nám záleží na zdraví nás i našej planéty. Neustále sa vzdelávame, aby sme vám vedeli
poradiť, rozširujeme sortiment, aby ste u nás našli kvalitné výrobky. Kamenné predajne máme
okrem Lamača aj v Dúbravke, Karlovej Vsi a Petržalke. Máme aj internetový obchod. Snažíme sa,
aby si tu každý našiel niečo pre seba. Nájdete u nás čerstvé kváskové aj bezlepkové pečivo, široký
sortiment trvanlivých i chladených potravín, výživové doplnky, no aj drogériu a kozmetiku. Náš
sortiment je zo zdravotných, ekologických a etických dôvodov čisto vegetariánsky a väčšina vý-
robkov je vegánskych. Svoje si tu nájdu aj deti, celiatici, ľudia s rôznymi intoleranciami či
diabetici,“ predstavuje predajňu konateľ spoločnosti Dušan Junas .

Lamačania majú podľa neho najväčší záujem o výrobky pre ľudí so špeciálnou diétou, vegetarián-
ske náhrady mäsa či tovar z ekologického poľnohospodárstva, ako je napríklad sušené ovocie a
sypané čaje. „Najskôr sa nám samozrejme vypredajú čerstvé kváskové chlebíky a pekárenské vý-
robky. No hlavne jablčné trubičky a zdravé čokolády,“ usmieva sa. Mimoriadne obľúbená je šťava
z rakytníka a arónie. „V našom obchode ponúkame rakytník v rôznych formách spracovania od
mrazeného, cez šťavy, olej, sirup až po sypané čaje. Máme rakytník od slovenského pestovateľa,
ale aj z Moravy, sladký altajský alebo divý arménsky.“

Zaujímavosťou sú pravidelné ochutnávky nevšedných výrobkov, vďaka ktorým môžete otestovať,
či by vám taká vegánska treska či bezmäsitá klobása chutila. „Lamačania sú úžasní zákazníci. Sú
to ľudia veľmi prírodne zmýšľajúci, berú ohľad na životné prostredie, svoje zdravie a hlavne rodinu.
A to sa odzrkadľuje aj v našom obchode a vzťahoch s našimi zákazníkmi. Sme veľmi vďační, že aj
počas koronakrízy nám zákazníci vyjadrili veľkú podporu. Ľudia sa začali oveľa viac zaujímať o
svoje zdravie – najmä o prevenciu a podporu imunity. Rozšírili sme tak sortiment o množstvo vý-
robkov, či už výživových doplnkov, alebo dezinfekčných prípravkov,“ dodáva Dušan Junas.

V Dome služieb na Malokarpatskom námestí pribudol v októbri 2020 bezobalový obchodík
Púpava. Sú za ním Lamačania, manželia Andrea a Tomáš Neumeisterovci, ktorí si tak splnili svoj
sen. „My nad vecami veľmi nepremýšľame, ak nám niečo dáva zmysel a cítime, že je to správne,
ideme do toho. Viac ako rozumom sa riadime srdcom,“ vysvetľujú svoj prerod na podnikateľov
v neprebádaných vodách Neumeisterovci. Okrem vodoinštalatérskych prác si v obchodíku všetko
robili svojpomocne a risk sa im oplatil, nakoľko do Púpavy prúdia spokojní zákazníci. Nájdete tu
trvanlivé potraviny, eko drogériu, prírodnú kozmetiku, knihy s environmentálnou tematikou,
vecičky do domácnosti z prírodných materiálov či remeselné výrobky. Najrýchlejšie z poličiek
mizne šošovica, ryža, mandľový a lieskový nugát, vegán gumy mackovia či pracie gély. Koncept
bezobalových obchodíkov je založený na niekoľkých hodnotách.

Základom je predaj do vlastných obalov, aby sa znížilo množstvo jednorazových obalov, hlavne
tých plastových. K dispozícii sú sklenené poháre a papierové vrecúška, zákazníci si však rýchlo
zvykajú na tento spôsob nákupu amnohí už chodia dôkladne pripravení. Dôležitým bodom je pod-
pora lokálnych výrobcov a remeselníkov, ako aj podpora obchodíka a majiteľa prevádzky. Kúpou
produktov v konkrétnom obchode totiž podporíte jeho majiteľa a rodinu. „Pre nás je taktiež
dôležitá zdravá príroda, v ktorej vyrastajú zdraví a šťastní ľudia. Preto mnoho z našich potravín je
v bio kvalite. Nenájdete u nás GMO výrobky. Kozmetika a drogéria je prírodná a 100% rozložiteľná
v prírode. Neznečisťuje vodu a pôdu. To sú aj pre našu rodinku dôležité hodnoty. Takto to cítime
my a takéto posolstvo odovzdávame ďalej. Nuž a Lamačania sú tí najlepší zákazníci na svete.
Cítime, že sme jedna veľká rodina, ktorá sa navzájom podporuje. Nadviazali sme veľa nových
známosti, práve vďaka obchodíku,“ dodávajú.

Predajňu sa podarilo zmodernizovať v apríli,
zákazníkov čoskoro čaká i vernostná karta.

Zo všetkých produktov by manželia
Neumeisterovci jednoznačne vypichli

lieskový a mandľový nugát.

Text: Marína Gorghetto
Foto: Daniel Zachar ml.



Jej autorka a kurátorka, prof. Ing. arch Jana Pohaničová, PhD.
pôsobí na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave a na
svojom konte má dve vedecké monografie venované práve
Harmincovi.

Nebola to len záštita, ale môj autorský a kurátorský počin, a teda
odborný záväzok zároveň. Takže som spočiatku váhala vzhľadom
na to, že ma ponuka na spoluprácu zastihla v hektickom čase,
koncom mája. Vtedy na mojej domovskej Fakulte architektúry
a dizajnu STU v Bratislave vrcholil náročný akreditačný proces,
ktorého som bola súčasťou a končil sa aj akademický rok, o ďalších
rozrobených vedecko-výskumných projektoch ani nehovoriac.
Nedalo sa však odmietnuť, napokon zvíťazila moja zanietenosť
a úcta k dielu Michala Milana Harminca (1869 – 1964), nestora
slovenskej architektúry.

Mojou špecializáciou sa stala architektúra tzv. dlhého storočia a s
ňou spojené osudy tvorcov architektúry. V rámci svojej odbornej
inklinácie mám viaceré témy, ku ktorým sa cyklicky vraciam, alebo
sa im kontinuálne venujem. Harminc je však pre mňa ako
historičku architektúry asi celoživotnou témou, ktorá je daná
svojim neobyčajným rozsahom, rozmanitými štýlovými premenami
a v neposlednom rade je to aj ľudsky zaujímavý príbeh človeka,
ktorý sa chcel už v mladosti stať dobrým staviteľom. Vďaka svojej
nesmiernej húževnatosti a pracovitosti, ale aj podnikateľskému
duchu, sa mu tento cieľ podarilo naplniť vrchovatou mierou. Stal sa
jedným z nestorov slovenskej architektúry a jeho dielo má širší
európsky kontext. Práve ten bol staršou generáciou teoretikov
a kritikov architektúry nedocenený a prehliadaný. Aj to bol jeden
z impulzov, prečo som sa tejto krásnej téme začala venovať. Tu je
z mojej strany aj priestor na poďakovanie pamäťovým inštitúciám
na Slovensku i v zahraničí, ktoré mi umožnili bádanie. Najviac ma
však vo výskume posunulo sprístupnenie rodinného archívu vďaka
láskavosti Daniely Harmincovej, vnučky pána architekta.

Architekt Harminc ma fascinoval predovšetkým svojou flexibilitou
a prispôsobivosťou v otázke štýlu – bol pragmatickým eklektikom.
V dejinách slovenskej architektúry jeho dielo svojim rozsahom
a štýlovou rozmanitosťou nemá obdobu. Preklenulo impozantný
oblúk – predstavovalo viac ako 60 rokov tvorivej činnosti na ceste

od historizmov,
secesie až k mo-
derne a funkcio-
nalizmu. Za po-
zornosť stojí aj
fakt, že je tvor-
com slovenských
troch národných
múzeí a v jeho
portfóliu sú za-
stúpené stavby vari všetkých typologických druhov. Pre mňa
nečakané neboli ani tak fakty z jeho života, či iné súvislosti, skôrma
veľmi pozitívne prekvapil výnimočný vzťah rodákov zo srbského
Kulpína k jeho životu a dielu. Oveľa viac si vážia túto osobnosť
európskej architektúry ako my tu, na Slovensku.

Je to asi geneticky dané, pochádzam z akademickej rodiny, môj
ocko bol renomovaný univerzitný profesor, odborník na priehradné
staviteľstvo a maminka je ešte stále uznávanou historičkou
architektúry. Vzťah ku kultúrnemu dedičstvu a k dejinám archi-
tektúry mám tak zakódovaný už od detstva a je to pre mňa fasci-
nujúca profesia. Spojenie vedy, výskumu a pedagogiky na univer-
zitnej pôde je pre mňa zmysluplné.

Pani Pohaničová, prebrali ste záštitu nad našou lamačskou
výstavou Harmincove chrámy. Ako sa vám tento nápad
na začiatku pozdával?

Na svojom konte máte aj oceňovanú publikáciu # Harminc.
Prečo ste sa vlastne M.M. Harmincovi začali venovať?

Ste profesorkou na STU, dokonca ste získali ocenenie Profe-
sorka roka za významný vedecký prínos na poli dejín archi-
tektúry. Prečo ste sa pred rokmi vybrali na akademickú dráhu?

Čím je pre Vás architekt Harminc fascinujúci?
Čo nečakaného ste sa o ňom dozvedeli?
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Prof. Jana Pohaničová
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Jana Pohaničová:
„Harminc je pre mňa celoživotnou témou.”

ROZHOVOR

Výstava Harmincove chrámy, ktorú sme v júli
nainštalovali v areáli Kostola sv. Margity, vám

sprostredkovala časť výnimočného sakrálneho diela
architekta európskeho formátu M.M. Harminca.

Text: Marína Gorghetto
Foto: Marína Gorghetto

Vnučka M. M. Harminca Daniela Harmincová,
prof. Jana Pohaničová, architektka Eva Kutišová

a grafický dizajnér Daniel Zachar ml.
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Ing. Jaroslav Hlinický

Na hody sa prichádzalo na vozoch s koňmi

NEKROLÓG / HISTÓRIA

Odobral sa z tohto sveta významný občan Lamača, ktorý nie-
koľko desiatok rokov žil medzi nami v tichosti, spolupatričnosti,
bez väčšieho pátosu.

Odišiel navždy pán Ing. Jaroslav Hlinický, bývalý riaditeľ Slovenskej
televízie, ktorý sa významne zaslúžil o modernizáciu a rozvoj
televízneho vysielania na Slovensku. Bol obdarený dobrými
organizačnými a riadiacimi schopnosťami. Tie preukázal najmä v
70-tych rokoch minulého storočia, kedy sa dobudoval areál
televízie s výškovou budovou v Mlynskej doline.

V rekordnom čase vytvoril organizačnú štruktúru televízie s
hlavnými redakciami programov so šéfredaktormi, vysielacími
pracoviskami a sekundárnymi útvarmi. Vysielacia štruktúra bola
širokospektrálna, pre tú najširšiu vrstvu divákov. Spolupracoval s
významnými divadlami a hercami. Takto vznikali aj krásne piatkové
inscenácie, ktoré radi pozerali aj Česi. Vo filmovej tvorbe vznikali
hodnotné filmy, organizoval vedecké sympóziá, či festivaly. Pán Ing.
Hlinický bol charakterný a priamy človek. Bol Slovák – vlastenec,
ktorý sa v Prahe u ústredného riaditeľa ČST nebál zodvihnúť hlas
pri nesprávnostiach prideľovania devízových a finančných pros-
triedkov v neprospech štúdií na Slovensku.

Záslužnosť Ing. Hlinického o moderni-
záciu a rozvoj televízneho vysielania
na Slovensku, ako aj vysokú úroveň
STV ako takej, je o to hodnotnejšia,
lebo ju riadil vo veľmi zložitej hospo-
dárskej a kultúrnospoločenskej for-
mácii. Žili sme v železnej opone. Naša
vlasť bola obsadená sovietskymi voj-
skami a vo svete zúrila studená vojna.
Avšak jeho zásluhou si STV plnila
svoju výchovnú, kultúrnu a spoločen-
skú úlohu.

Občania Lamača, ktorí sme veľa rokov pracovali v Slovenskej
televízii, s hlbokým zármutkom v srdci a veľkou úctou spomíname
na pána Ing. Jaroslava Hlinického.

Česť jeho pamiatke

Mgr. P. Grieč
Foto: RTVS

Hody boli v minulosti v Lamači veľká udalosť. Porozprával nám
o tom pamätník Rudolf Brutenič (84), ktorý si vybavuje ešte aj
vojnové a povojnové udalosti. „Kedysi sa hovorievalo, že sa na
hody chodilo na tri dni. Jeden deň ste tam išli, druhý deň boli
hody a na tretí deň vás hľadali,“ zabáva sa pán Brutenič.

„Hrubé hody sa mali oslavovať v júli na Margitu, no vzhľadom
na to, že bývala žatva, mlatba, ľudia mávali plno roboty a málo času,
oslavovalo sa až v septembri na svätú Rozáliu. Pozvaní hostia pri-
chádzali v nedeľu, kedy sa zúčastnili na bohoslužbe, po ktorej na-
sledoval slávnostný obed. Keď prichádzali vzdialenejší hostia, na-
príklad zo Záhorskej Bystrice, doviezli sa na voze poháňanom
koňmi, ktorý odstavili u rodiny. Potom bola veselica s dychovou
hudbou. Tá istá dychovka hrávala aj počas bohoslužby a pri kostole.
Poobede zvykli bývať futbalové turnaje – prichádzali hráči
z Dúbravky a Záhorskej Bystrice. Nuž a večer bola zábava. Špor-
tovci, futbalisti a mladí ľudia zvykli mávať jednu zábavu v krčme
U Havera a ostatní mávali druhú zábavu v šenku U Pantla.

Pripravovali sa jedlá z hydiny, piekli sa koláče – rád spomínam na
tvarohovník, makovník, orechovník a zo zákuskov mrežovník. Ne-
skôr pribudla aj káva, ktorá bola po vojne vzácnosťou. Najskôr
Franck, Melta, potom aj zrnková, ktorú si ľudia mleli na mlyn-
čekoch. Samozrejmosťou boli aj stánky pri kostole na námestí či
kolotoče pre deti. Bolo tiež zvykom, že mládež dostala nové
oblečenie a topánky, ktoré potom mala aj do školy. Každý sa vy-
parádil, ako najlepšie vedel. Čo vám poviem, bola to veľká slávnosť,
veľká paráda,“ opisuje udalosti spred niekoľkých desiatok rokov
a na záver pridáva vtip.

„Prišiel Bystričan na hody, kmotor ho ponúkol vínom a žena mu od-
strčila pohár, vraj on už pil. Potom ho kmotra pohostila jedlom, no
žena zas odsunula tanier, že on už jedol. Keď sa chystali domov,
muž zapriahol kone a vydal sa na cestu sám. Kmotra kričí, nech po-
čká na ženu, no on len mávol rukou, že ona sa už viezla.“ (mag)
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KNIHA MESIACA
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AKCIE

Julia Drosten

V Miestnej knižnici Lamač nájdete aj titul Levica z Mogadoru autorky Julie Drosten.
Mladá Angličanka Sibylla Spencerová má podrezaný jazyk, čím už odohnala
nejedného nápadníka. Lenže nevydatá žena v prvej polovici 19. storočia je na
spoločenskom rebríčku na rovnakej priečke ako dieťa, a tak šikovná a sčítaná
Sibylla prijme žiadosť o ruku od Benjamina Hopkinsa. Ten pracuje v lodiarskej
spoločnosti jej otca, no k Sibylle ho neťahá len láska, má aj postranné úmysly.
Manželia krátko po svadbe odchádzajú do Maroka, aby rozšírili otcovo impérium.
Sibyllu fascinuje exotická kultúra – rušné bazáre plné vzrušujúcich vôní i úmorná
horúčava púšte. Maroko sa rýchlo stane jej domovom, no Benjamin v Afrike trpí. Za-
pletie sa do nekalých kšeftov, čím ťahá na dno aj svoju manželku. Sibylla tak musí
dokázať svoju silu a statočnosť, čo v časoch a v krajine, ktorá nepraje ženám, nie je
vôbec jednoduché.

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

Levica z Mogadoru

Prvé dva júlové týždne sa v Lamači konal už štvrtý ročník Letného
športového tábora. V dvoch turnusoch sa vystriedalo spolu 53 detí,
najviac za všetky predchádzajúce roky. Počas týždňa deti trénovali
a súťažili v rôznych disciplínach. Veľmi obľúbeným býva už tradične
tenis, závody na opičej dráhe, šachový a ping-pongový turnaj. Deti
sa však naučili aj základy karate od slovenskej reprezentantky
Tamary Szomolányi a poobedia trávili prevažne na kúpalisku.
Myšlienkou letného športového tábora však nie je zbieranie
ocenení, no stráviť zmysluplne a športom prázdninový týždeň.
Práve táto myšlienka sa darí napĺňať aj vďaka podpore Mestskej
časti Bratislava-Lamač, základnej škole na Malokarpatskom
námestí či výbornej kuchyni v školskej jedálni, ktorá deti
zásobovala energiou.

Tešíme sa na stretnutie opäť o rok! Kolektív vedúcich Tamara
Szomolányi, Alexandra Varholáková, Matúš Jurčo, Michel Paulech
a Michal Vrba.

Pripravili sme pre vás celkom novú koncepciu letného kina pod
názvom Film Festival Lamač. Tituly z distribučnej spoločnosti sme
vyselektovali a rozdelili do štyroch sekcií – Made in Europe, Pre
fajnšmekrov, Kultová klasika a CS film. V každej sekcii boli tri
snímky, za ktoré ste hlasovali na našom facebookovom profile.
Víťazné filmy sme potom premietali na Malokarpatskom námestí.
Dúfame, že sa vám náš nový festival páčil. Okrem kina sa na
námestí hralo aj divadlo. Ako prvá sa predstavila humorná roz-
právka O troch princeznách a drakovi Divadla Havran. Augustové
predstavenie sme kvôli dažďu presunuli na začiatok septembra, ak
nám to pandemická situácia dovolí.

Film Festival
Lamač - 2021FFL

Aj naša mestská časť sa zapojila do projektu Prečítané leto, v
ktorom deti bojovali proti prázdninovému útlmu čítaním kníh na
rôzne témy. Prvé stretnutie zorganizovalo Rodinné centrum Obláčik,
ktoré štafetu predalo Alenke Hrdličkovej z Miestnej knižnice Lamač.
Tá zorganizovala verejné čítanie na Malokarpatskom námestí na
tému Koza odratá a jež. Aktivitu ocenili rodičia s deťmi, ktoré práz-
dninovali v Lamači. Usadené v strednej časti námestia pod lipami
na veľkých dekách si spoločne užili čítanie a interaktívne úlohy.
Iniciatíva Alenky Hrdličkovej zožala úspech. Na koniec augusta pri-
pravila čítanie na tému Hrady.

Tenis a šach najobľúbenejšie u detí

Letné kino v novom šate
Prečítané leto má pod
palcom knižnica



Bubu fotí krásne fotky
Začiatkom mesiaca sa bude konať už šiesty ročník Lamačského

fotomaratónu, v ktorom si môžeš zmerať sily s ďalšími amatérskymi
fotografmi. Súťaží sa aj v detskej a mládežníckej kategórií.

Zapoj sa a môžeš vyhrať pekné ceny.

Detaily a témy fotiek budú postupne zverejnené na stránke
http://www.oblacik.sk/fotomaraton/
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Pre deti

Voľný čas

Inzercia

bubu
spoznáva Lamač

Bubu je šikovný a kreatívny. Všimol si, že sa začiatkom
septembra koná Lamačský fotomaratón. Zapojí sa doň.

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

Kúpim byt v Lamači. Kontakt: 0903/205 915

Servis a oprava PC v Lamači. www.aatuh.sk. Kontakt: 0915/720 730

Kúpim pozemok alebo starší rodinný dom. Prípadne vymením za 1-izbový byt s doplatkom.

Kontakt: 0950/614 925

Zubná ambulancia na Kramároch prĳíma nových pacientov. Stromová 16, 83101,

Bratislava. Kontakt: 0905/662 407

Opravujem, upravujem odevy. Kontakt: 0902/717 517

Prenajmem 2-izbový byt na Studenohorskej ulici. 0904/ 338 182

Predám harmoniku klávesovú DELÍCIA – ARNALDO 23, cena dohodou, 72 basov, 7 registrov.

Kontakt: 0944/ 027 575

Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk. Radoslav Osuský, kontakt: 0911/128 116

Doučujem angličtinu, slovenčinu. Deti aj dospelých, aj cez víkendy. Kontakt: 0905/222 966

V komunitnej záhrade ponúkam kosenie, zber ovocia 0944/ 333 492



12

magazín Mestskej časti Bratislava-Lamač. Adresa redakcie: MÚ Lamač, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava, tel.: 64 78 00 65. Redakčná rada: Slavomíra Šubrtová (predsedníčka redakčnej rady), Stanislav Babic, Pavol
Čech, Matúš Harmaňoš, Petronela Klačanská, Radoslav Olekšák, Veronika Hagovská, Michal Oláh. Redaktorka: Marína Gorghetto Plošnú a riadkovú inzerciu preberá: Marína Gorghetto, gorghetto@lamac.sk. Vydáva: Mestská časť
Bratislava-Lamač, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava, IČO 00 603 414, ISSN 1338-8959. Tlač: Bittner print s.r.o. náklad: 4 000 ks, vytlačené na recyklovanom papieri, do tlače zadané: 23. 8. 2021, uzávierky č. 09/2021:
redakčná 20. 08. 2021 a inzertná 20. 08. 2021, registračné č. EV 3654/09. Redakcia si vyhradzuje právo na neuverejnenie dodaných príspevkov, resp. ich skrátenie, opravu jazykových, gramatických a štylistických chýb. Použité
ilustrácie: autori, shutterstock.com Nevyžiadané rukopisy a fotografie nevraciame. NEPREDAJNÉ

Zmena programu vyhradená.

Realizované s finančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

Rozálske hody 2021

BES s.r.o.
Bratislava

Film Festival
Lamač - 2021FFL

Sobota

Počas týždňa

Nedeľa

Program:
Streda 1. septembra

4. septembra

Večerný program na Malokarpatskom námestí

Program na Malokarpatskom námestí

5. septembra

Štvrtok 2. septembra

Piatok 3. septembra

9:00-13:00

9:00

9:00
10:30

15:00

18:00

16:00
17:00
18:00

19:15
20:00
21:30

10:30
16:30

20:30

19:00
Lamačský fotomaratón od 3. do 5. septembra, registrácia online: fotomaraton@oblacik.sk

14:30-16:00
16:00-17:30
16:00-17:00

13:30-14:30

Memoriál Ruda Petráša - futbalové zápasy prípravky

FK Lamač - Vajnory /prípravka/

FK Lamač - ŠK Vrakuňa /starší žiaci/
Slávnostná sv. omša
Ocenenie Lamačanov

Organový koncert - David Di Fiore

Bukasový Masív - country skupina

Kúzelník Peter Šesták - program pre deti
Veselá muzika zo Stupavy
Ludo Kuruc Band / S úsmevom-Spomienka na Karola Duchoňa/

Ja to viem... vedomostná súťaž
Zuzana Smatanová so skupinou
Tuzex - hudobná skupina

FK Lamač- FTVŠ Lafranconi /mladší žiaci/
FK Lamač - FKM Karlova Ves /muži/

Film Festival Lamač - Nežné vlny

Divadelné predstavenie - Letná noc - komédia

Odkazy našich predkov a poklady Lamača
Juraj Jánošík ako ho nepoznáme - beseda
Hodové korčuľovanie pre verejnosť

Hodové korčuľovanie pre verejnosť

Futbalový štadión

Futbalový štadión

Futbalový štadión
Kaplnka sv. Rozálie

Kostol sv. Margity

Kaplnka sv. Rozálie

Futbalový štadión
Futbalový štadión

Malokarpatské námestie

pred miestnym úradom
Zimný štadión

Zimný štadión

Malokarpatské námestie

prehliadka Lamača so sprievodcom


