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Práce na kine
sa opäť rozbehli

80. výročie 1. transportu
z lamačskej stanice

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s
Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky je podpísaná.

Podpísal ju koncom januára starosta Mestskej časti Bratislava-
Lamač Lukáš Baňacký. Práve tento príspevok je totiž kľúčovým
zdrojom pre financovanie navýšenia kapacít základnej školy a jeho
schválením vo výške takmer 2,9 milióna EUR môže mestská časť
zahájiť rozsiahlu investíciu do objektu ...

Ulice Lamača budú vďaka novej koncepcii kontajnerových stojísk opäť o niečo krajšie
a praktickejšie. Postupne by smesa totižmali rozlúčiť s kontajnermi stojacimi na cestách,
chodníkoch či dokonca parkovacích miestach. Vďaka novým stojiskám sa uvoľnia aj par-
kovacie miesta v exponovaných lokalitách, akým je napríklad Studenohorská ulica.

Subjekty vykonávajúce správu bytových domovmôžu, v prípade záujmu, požiadať o zapo-
jenie sa do projektu. Realizácia je podmienená majetkovoprávnym vysporiadaním
pozemku pod stavbou. V prípadoch, kde je tomožné, uzavriemestská časť so záujemcom
nájomnú zmluvu, predmetomktorej bude nájompozemku za cenu vo výške 5 eur za jeden
meter štvorcový na rok. Pozemok bymal mať maximálne 25metrov štvorcových.
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Kontajnerové stojiská odľahčia ulice

Práce na základnej škole sa začínajú
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Kontajnerové stojisko v lokalite Bory poslúžilo ako inšpirácia.
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MUDr. Kristina Križanová, vľavo, s moderátorkou
Lamačskej besedy MUDr. Elenou Harmaňošovou.
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Nový stroj Locust L903
nám pomôže šetriť peniaze

Problémy pri rekonštrukcii kina
a námestia sa podarilo vyriešiť

Vynovená Lamačská beseda
s Kristinou Križanovou



Rozšírený harmonogram zberu
kuchynského bioodpadu

Pre domácnosti v rodinných domoch

Pre domácnosti v bytových domoch

Ako kombinovať zber kuchynského bioodpadu a záhradného bioodpadu?

Aktualizovaný harmonogram zberu kuchynského odpadu nájdete
na našej webovej stránke www.lamac.sk

Viacerých z vás trápi, ako občas vyzerá okolie našej lamačskej
predajne LIDL na Hodonínskej.
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TÉMA

Od 1. marca bude spoločnosť OLO zbierať kuchynský bioodpad
v našej mestskej časti 2x do týždňa. Rozšírenie zberu sa týka
všetkých zapojených obyvateľov – v bytových domoch aj v ro-
dinných domoch. Častejšie odvozy budú prebiehať do konca
novembra.

Ak sa vám vrecká na triedenie bioodpadu z kuchyne minuli, ďalšie
certifikované kompostovateľné vrecká alebo papierové vrecká si
môžete zakúpiť v obchodoch; v drogériách, supermarketoch i bez-
obalových obchodoch. Pri ich kúpe si overte, či sú označené
certifikátom OK compost, OK homecompost alebo EN 13432:
2000.

Obyvatelia rodinných domov budú vykladať 20l zbernú nádobu 2x do týždňa na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu
do 7.00 hod. Nevykladajte , prosím, 10l kuchynský košík, ten slúži na zber odpadu priamo v kuchyni.

Obyvatelia bytových domov triedia kuchynský bioodpad tak ako doteraz. Častejší odvoz odpadu zo 120l alebo 240l zberných nádob zabezpečí
OLO. Zvýšenie frekvencie odvozu odpadu nie je potrebné nahlasovať, prebehne automaticky. Správcov bytových domov prosíme o pravidelné
sprístupňovanie hnedej zbernej nádoby 2x do týždňa.

Zber kuchynského bioodpadu prebieha počas celého roka. Záhradný bioodpad sa vyváža sezónne. Obyvateľom rodinných domov OLO
pripomína, že od 1. marca môžu využívať aj 240 l hnedú nádobu na zber záhradného bioodpadu. Harmonogram odvozu tejto nádoby je 1x za dva
týždne. Do nádoby na záhradný bioodpad patria: kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny,
burina. Do tejto nádoby nepatria: odpady živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, zvieracie exkrementy.

Upozorňujete na poletujúce plastové vrecúška alebo pokladničné bločky.

Napriek tomu, že samotná predajňa vykonáva pravidelné čistenie svojho pozemku, tak je veľmi náročné zabrániť rozfúkaným plastovým
vreckám či bločkom. Tie totiž často ostávajú vonku v nákupných vozíkoch. Stačí tak pár minút, vietor, zopár vreciek a bločkov a upratané okolie
predajne je už minulosťou. S predajňou LIDL sme v pravidelnom kontakte a spoločnými silami sa snažíme situáciu riešiť. Čo však môže urobiť
každý z nás, aby pomohol?

Pokúsme sa používanie jednorazových vreciek minimalizovať a uprednostňovať tie na opakované používanie.

Ak už použijeme plastové vrecko, nenechávajme ho vonku v nákupnom vozíku, zoberme si ho so sebou alebo zahoďme do odpadkového koša.

Pokladničné bločky si zoberme so sebou a zahoďme do koša na papier, tieto bločky z predajne LIDL sú totiž recyklovateľné.

Uvedomujeme si, že do lamačskej predajne LIDL chodia aj obyvatelia mimo Lamača, preto sme prevádzke navrhli aj umiestnenie informačných
materiálov k tejto téme priamo na stojisko nákupných vozíkov. Zároveň by sme vám touto cestou radi pripomenuli aj novinku, na Slovensku od
1.1.2022 zálohujeme plastové fľaše a plechovky. Viac informácií nájdete tu https://www.slovenskozalohuje.sk/. (bk)
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Kačín a jeho okolie je obľúbeným cieľom prechádzok mnohých Lamačanov. Počas jari a leta tu pribudne
hneď niekoľko noviniek. Občianske združenie Ochrana prírody USURUS NATURA tu pred rokom nainštalovalo
interaktívnu tabuľu s niektorými operencami žĳúcimi na tomto území s QR kódom, cez ktorý sa dozviete
podrobnosti o každom vtáčikovi. „Tabuľu sme oplotili jednoduchým dreveným plotom a do stredu postavili
vyvýšené kŕmidlo, kde hlavne v zimnom období prikrmujeme slnečnicovými semiačkami.

Aké zvieratá nájdete na Kačíne?
Dozviete sa to z edukatívnej tabule

Pestrá ponuka v Športovej hale Lamač

Vyšlo to geniálne, lebo máte možnosť naživo vidieť veľa druhov
vtákov z tabule. Sojku škriekavú, ďatľa bielochrbtého, žlnu,
dokonca aj ďatľa čierneho a veľa ďalších. Aj napriek množstvu
návštevníkov si vtáky na kŕmidlo tak zvykli, že sa cítia bezpečne aj
keď okolo plotu stoja ľudia,“ teší sa predseda občianskeho
združenia Eduard Bartek.

Vďaka pozitívnej odozve verejnosti plánujú niektorí členovia
združenia ďalšiu edukatívnu tabuľu, tentokrát so zvieratami, ktoré
sa vyskytujú v lesoch v okolí Kačína. Nájdete na nej kunu lesnú,
jazveca, ktorý je tu vnímaný ako najväčší predátor, diviaka, plazy či
muflóna. „Pôvodne sme chceli po Karpatoch rozmiestniť až sedem
tabúľ. Výroba a osadenie jednej tabule nás stojí približne 1000 eur
a financujeme ju z vlastných zdrojov. Je vyrobená najnovšou
technológiou – laserom nanášanou potlačou na hliníkovú fóliu.
Vydrží desať rokov v akýchkoľvek poveternostných podmienkach,
ale škrabanie kameňom alebo palicami ju poškodí. Bohužiaľ preto,
že niektorí ľudia si nevážia aktivity, ktoré pre nich robíme, sme sa
vzdali myšlienky na výrobu a osadenie ďalších siedmich kusov.
Urobíme už len plánovanú so zvieratami a osadíme ju oproti už
stojacej tabuli Operence na Kačíne a v okolí, hovorí Eduard Bartek,
ktorý je zároveň synom majiteľa obľúbenej Lesanky u Barteka.
Rekonštrukciou prejde aj lesný bufet. V lete zbúrali starú kolibu,
lebo drevo v základoch už bolo prehnité a hrozilo zrútenie.
Namiesto nej postavili veľký prístrešok slúžiaci pre všetkých
návštevníkov a tento rok plánujú postaviť nové kamenné ohnisko.

Atrakciou bude aj hraničný bod a informačná tabuľa.

Niektorí členovia o.z. Ochrana prírody USURUS NATURA, ktorí cho-
dia na Kačín desiatky rokov a mnohí z nich sú Lamačania, plánujú
osadenie hraničného bodu, nakoľko ide o územie nachádzajúce sa na
hranici troch okresov – hlavného mesta, Lamača a Záhorskej Bystrice.
O pár mesiacov tam nájdete drevený trojihlan, kde bude na každej
strane namaľované logo jedného okresu a vzdialenosť v metroch.
Plánujú aj v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR – stráž prírody
osadenie tabule, ktorá hovorí o rešpektovaní zákonov a nariadení.
„Lebo sa očividne vo veľkom nedodržiavajú. Problémom sú najmä
cyklisti jazdiaci mimo vyznačených trás. Naším cieľom je zvýšenie
povedomia o ochrane tohto územia,“ dodáva Eduard Bartek. (mag)

Milí Lamačania, 21. februára sme pre vás otvorili Športovú halu
Lamač Na barine 15/A. Naši inštruktori, študenti a absolventi FTVŠ
UK v Bratislave, sa vám budú venovať vo viacerých pohybových a
športových krúžkoch, v ktorých sa môžete vy a vaše deti naplno
realizovať. Pre najmenších ponúkame cvičenie s mamičkami pre
deti do 3 rokov. Škôlkari sa môžu vyjašiť na krúžkoch Cvičenie
škôlkarov a Všeobecná pohybová príprava 1. Pre školákov je
najväčšia ponuka - Všeobecná pohybová príprava, Džudo,
Gymnastika, Parkour - všetky tieto krúžky sú rozdelené podľa veku
a majú viacero časových alternatív. Naše ženy sa nájdu v Kondi-
čnom tanci, Jóge, alebo Funkčnom tréningu. Pre mužov sú v po-
nuke bojové umenia – Džudo hobby, Thajský box, MMA, ale aj
Funkčný tréning či Joga.

Seniori si môžu zacvičiť v krúžku Senior joga.

Ľuďom, ktorí majú problémy s chrbtom, môže pomôcť Škola
chrbta, ktorú vedie študentka fyzioterapie Lucka. Okrem týchto
krúžkov do budúcna plánujeme ďalšie, vrátane open gym hodín.

Pre všetkých, ktorí potrebujú uzdravujúci dotyk, čaká masáž vo vy-
braných časoch. Všetky informácie nájdete na našej stránke
www.lamacvpohybe.sk, na ktorej stále pracujeme a dopĺňame ju,
preto vás prosíme o trpezlivosť. Prihlásiť na krúžky sa môžete na
mailovej adrese info@lamacvpohybe.sk. Následne vás budeme
informovať prostredníctvom mailu o všetkých aktivitách vybraného
krúžku.

Vyberte si z našej ponuky a hýbte sa s nami! Martin Pach, Lamač v pohybe

TÉMA
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6. septembra 2021 sme slávnostne otvorili DŠ Rybka na Malokarpatskom námestí. Je to jediná domškola v Lamači a okolí a doplnila
možnosti vzdelávania pre deti 0. – 5. ročníka. Pekné a bezpečné priestory sme vytvorili za výdatnej pomoci miestneho úradu a rodičov.
Začali sme s 12 deťmi, kapacita je 14. A s radosťou vám oznamujem, že deti sú šťastné a rodičia spokojní. Poslaním Rybky je pomáhať
rodičom, ktorí sa rozhodli vzdelávať svoje deti v režime „individuálneho vzdelávania“. Pre bližšie vysvetlenie, dieťa je zapísané
v kmeňovej škole (štátnom systéme), ale vzdelávanie neprebieha doma, ale v domškole.

Lamač má svoju Domškolu – Rybka

Erika Lišková so starostom Lukášom Baňackým a deťmi pri otvorení domškoly.

V Rybke nám nejde len o „učenie“ ale aj o vybudovanie ná-
vykov zdravého životného štýlu a hlavne o vedenie detí k reš-
pektujúcemu prístupu k sebe – sebeláske - a k iným, ako sú
spolupráca, pochopenie, priateľstvo, dôvera, dohoda. A že dô-
ležitá je cesta k cieľu a radosť z toho, čo robíme, a to v spolu-
práci s ostatnými. Prebúdzame v deťoch ich vlastnúmotiváciu
konať.

Učenie v Rybke má nespočetný rad výhod oproti individuálnemu
učeniu v domácom prostredí. Napríklad, dieťa má svoj kolektív
kamarátov, utužuje sociálne návyky. Deti sa učia pod odborným
dohľadom kvalifikovanej učiteľky a plus pedagogickej garantky,
tie sa starajú o to, aby sa naučili, čo treba - hravo a zaujímavo,
na projektoch, aby sa každý deň tešili do školy. Začleňujeme
aj deti, ktoré majú individuálne potreby a vedia fungovať
v kolektíve. Taktiež umožňuje komunikáciu učiteľ – rodič indivi-
duálnym spôsobom, a to aj v čase, keď dieťa nie je v domškole zo
zdravotných či rodinných dôvodov. Poobede deti trávia vonku
a majú zaujímavé aktivity – Ateliér s akademickou výtvarníčkou,
Hudobnú s muzikoterapeutom či tréningy s kvalitným trénerom
v telocvični.

Takýto unikát máme tu v Lamači. Ak sa chcete dozvedieť viac,
srdečne vás pozývam na návštevu. September sa blíži a naša
Rybka znovu otvorí svoje brány pre nových školákov.

Erika Líšková, kontakt: 0905/408999

SAMOSPRÁVA
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ŠKOLA

Na letnú sezónu pripravujeme detské ihriská už v týchto dňoch. Aktuálne
totiž prebieha revízia všetkých detských ihrísk, kolegovia z Komunálnych
služieb Lamač vykonajú dezinfekciu piesku v pieskoviskách, ako aj drob-
né opravy areálov.

Revízia detských ihrísk

O dotácie môžete žiadať do 15. marca
Naša mestská časť zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z jej rozpočtu. Záujemcovia o dotáciu
môžu svoje projekty predkladať do 15.3.2022. Žiadosť si môže podať právnická osoba a fyzická osoba -podnikateľ, ktorí
majú sídlo, adresu sídla prevádzkarne alebo trvalý pobyt na územímestskej časti, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť
na území mestskej časti, alebo poskytujú služby obyvateľommestskej časti.

Rovnako je vyhlásená aj výzva na predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu. Záujemcovia môžu svoje
projekty predkladať do 15.3.2022. Túto žiadosť si môže podať občan s trvalým pobytom v Lamači – nepodnikateľ alebo
právnická osoba - občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť s pôsobnosťou v Mestskej časti Bratislava-Lamač.

Viac informácií nájdete na webe www.lamac.sk.

Detaily vám poskytneme aj v našom klientskom centre na čísle 02/64 78 00 65.
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Hamburgery a iné jedlá z jedálneho
lístka si môžete dopriať v týchto

LAMAČ PODPORUJE
GASTRO

Otváracie hodiny
Diner Lamač

Objednávky: 0944 431 208 Objednávky: 0911 181 010

Otváracie hodiny
Strýko Burger

Po-Štv: 11:00 - 22:00
Pia-So: 11:00 - 23:00
Ne: 11:00 - 21:00

Po-Pia: 11:00 - 21:00
So-Ne: 13:00 - 21:00

Diner Lamač

Strýko Burger

prevádzkach

Reštaurácia Diner Lamač na Hodonínskej 11 vznikla v roku 2015, súčasní majitelia ju po zmene
prevádzkujú tri roky. Reštaurácia disponuje priestrannou krytou terasou s menšou záhradkou a
fontánou, ktorá navodí v horúcich dňoch príjemnú atmosféru. Zaujme aj nevšedný interiér
inšpirovaný americkým bistrom. „Máme širokú ponuku burgrov. Mysleli sme na všetkých, takže u
nás nájdete ponuku pravých hovädzích, kuracích a veggieburger. V ponuke máme aj wrapy, šaláty,
stejky, snacky, dezerty a novinkou je detské menu, ktoré pozostáva z malých burgrov, kuracích
stripsov a palaciniek. Medzi najobľúbenejší burger patrí jednoznačne Elvis, ktorý je zložený
z obľúbeného vajíčka, slaniny, kvalitného hovädzieho mäsa a šalátu. Podľa hodnotenia našich
zákazníkov ide o burger, ktorý vytvorí doslova gastronomický zážitok. Ďalším obľúbeným burgrom
je Notorius s trhaným bravčovým mäsom, ktorý sa vám bude vyslovene rozpadávať v ústach.
Ponúkame ho so štipľavými jalapeňo papričkami,“ hovorí Victoria Adameková.

Donáška zdarma pre Lamačanov . „Ponuka jedál je vytvorená tak, aby si našiel každý zákazník
to svoje. Možno sa zdá, že burgre obľubuje len mladšia veková kategória, no opak je pravdou.
Navštevujú nás aj klienti s rodinami, organizujeme rôzne oslavy, firemné večierky a tento rok nás
čaká dokonca aj prvá netradičná svadba. Naša reštaurácia je pre nás vášňou, ale aj veľkým
záväzkom. Zákazníkom sa snažíme ponúknuť to najlepšie, nielen v podobe kvalitných surovín, ale
aj vyvážených chutí. Korona obdobie sa však nevyhlo ani nám. Sme veľmi vďační za každú
objednávku a podporu zo strany našich zákazníkov. V čase, keď boli reštaurácie zatvorené, sme
prijímali online objednávky. Spustili sme aj vlastnú donáškovú službu, ktorá funguje doteraz.
V rámci Lamača ponúkame pri telefonickej objednávke donášku zdarma.“

Keď Strýko Burger v roku 2013 otváral, Bratislavčania ešte len prichádzali na chuť domácim
burgrom. Išlo o novinku, ktorá sa rýchlo udomácnila na jedálnych lístkoch. Lamačským rekordom
je 280 vydaných burgrov za deň. Dôvodom je zrejme aj dobrá poloha na Lamačskej ceste 101 v
blízkosti hlavnej cesty a možnosť parkovania vzadu vo dvore.

V Bratislave mali niekoľko prevádzok, pandémia však všetkých „Strýkov Burgrov“, okrem toho
lamačského, zatvorila. „Boli a stále sú to pre nás dosť ťažké časy, aj túto prevádzku sme mali
niekoľko mesiacov zatvorenú. Potom sa rozbehol predaj cez okienko, vonku sme pridali stoly a
lavice,“ uviedol majiteľ a konateľ Rahim Malek. Cení si najmä stálych zákazníkov, ktorých si podľa
neho držia vďaka vynikajúcim burgrom. Hoci vyskúšali viacero pekární, najviac sa im osvedčila
žemľa zo susednej Záhorskej Bystrice z Pekárne u Floriánka. Mäso si melú a dochucujú sami.
Najnovšie začali čapovať aj české remeselné pivo Nachmelená opice a nealkoholické nápoje
Kofola a Vinea. Novinkou sú aj štyri verzie denného menu s polievkou i šalátom. A prečo názov
Strýko Burger? „Každý má v rodine nejakého uja, ktorého baví variť, čiže sa to spája s dobrým
jedlom,“ zdôvodnil Malek.

Jedlo si u Strýka Burgra viete v rámci pandemických opatrení vychutnať už aj vo vnútri vo
vynovených priestoroch alebo na terase. Funguje aj predaj cez okienko alebo rozvoz cez mobilné
aplikácie.

V lete si môžete
posedieť na príjemnej terase.

RahimMalek je rád, že sa zákazníci vracajú.

(mag)

(sš)
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27. marca si pripomíname smutné 80. výročie prvého bratislavského transportu
židovských žien a dievčat do Osvienčimu. V roku 1942 bolo totiž na Patrónke

zriadené koncentračné stredisko, kde boli slovenskí občania židovského pôvodu
nútene zhromažďovaní pred transportom do koncentračného tábora.

80. výročie prvého transportu z Patrónky

Odtiaľ sa peši presúvali na železničnú stanicu v Lamači. V prvom
transporte bolo 703 práceschopných dievčat a mladých žien.
Niekoľko dní strávili v priestoroch, ktoré nevyhovovali ani
základným hygienickým podmienkam. Na Patrónke ich potom
naložili do uzavretých dobytčích vagónov, ktoré boli vzápätí
zaplombované.

Povedali im, že idú pracovať do fabrík

Od 23. marca 1942 začali podľa historičky Kataríny Hradskej
v publikácii Židovská Bratislava gardistickí a policajní kuriéri
roznášať stovkám mladých žien povolávacie príkazy, aby sa na
druhý deň dostavili na veliteľstvo sústreďovacieho tábora na
Patrónke: „V liste nestálo nič konkrétne, teda kam budú ďalej
prevezené a ani ako dlho budú mimo domova.“

Hradská ďalej pripomína, že prvú skupinu tvorili práceschopné
dievčatá, mladé a zdravé ženy vo veku od pätnásť do tridsať rokov.
Ženy dostali inštrukcie, že odchádzajú na prácu do slovenských
fabrík. Žiadna z nich nemala dôvod o tom pochybovať. Mohli si
vziať so sebou batožinu, ktorá nesmela mať viac ako 50 kilogra-
mov: „Gardisti ženám doslova pokradli všetko, čo mali so sebou,
nehovoriac o slovných urážkach a neraz i fyzických napadnutiach,“
dodáva Hradská.

Ženy niekoľko dní strávili v priestoroch, ktoré nevyhovovali ani tým
základným hygienickým podmienkam. Spali na betónovej dlážke
na slame, sociálne zariadenia, prirodzene, nepostačovali.
Nevedeli, čo ich čaká, nikto im nič nevysvetlil. V strediskách exi-
stovala formálne funkcia "agenta provokatéra". Išlo o osoby, ktoré
sa mali zamiešať do komunít zaistených Židov a získať od nich
dôležité informácie ako boli napríklad prípravy útekov zo stredísk
a podobe.

V sobotu v podvečer 27.marca 1942 kráčali z Patrónky zoradené
v päťstupoch na železničnú stanicu Lamač. 703 židovských žien
a dievčat opustilo Koncentračné stredisko Patrónka okolo 16:00.

Takmer o 3 hodiny neskôr bol vypravený prvý transport z Bratislavy.
Nastúpili do dobytčáku. Vlak sa pohol smerom na sever krátko pred
siedmou hodinou. Bol to prvý bratislavský transport do Osvienčimu.
A o pár dní neskôr, presnejšie 1. apríla, nasledoval ďalší transport do
tej istej cieľovej stanice.

Podľa výskumu Martiny Fiamovej z Historického ústavu SAV bolo
z Koncentračného strediska Patrónka v transportoch deportovaných
7 800 Židov.

Poctu obetiam vzdá pamätník Moja vina

Z iniciatívy miestneho poslanca Matúša Harmaňoša, ktorý predniesol
návrh uznesenia na zastupiteľstve 12. decembra 2019, sa začali
potrebné aktivity, smerujúce k dohode s Magistrátom Hlavného
mesta SR Bratislavy a Železnicami SR ohľadom osadenia pamätnej
tabule na železničnej zastávke Lamač, na jej budove alebo v okolí.
V rámci Bratislavy sa totiž nenachádza žiadna pamätná tabuľa, ktorá
by túto časť našej histórie pripomínala. Nedokážeme zmeniť minulosť.
To najmenej, čo však vieme urobiť, je uctiť si pamiatku našich tran-
sportovaných židovských spoluobčanov.

Naša mestská časť si tieto smutné udalosti nakoniec pripomenie
zriadením pamätníka v areáli Železničnej stanice Lamač. Vznikol
ako jeden z mála návrhov z radov našej „väčšinovej spoločnosti“,
ktorá na tom nesie vinu - tak sa zrodil aj jeho názov Moja vina.

Viac sa o pamätníku, ako aj o plánovanej marcovej pietnej spomienke,
dozviete v aprílovom vydaní magazínu Lamačan.

Spracované na základe textov Ľuby Lesnej a Petra Húsku
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Smutná kapitola našich dejín, na ktorú nemôžeme zabudnúť.
FOTO: ÚZZNO

<< Transport židovských žien a dievčat
do koncentračného tábora zo Železničnej stanice Lamač.

FOTO: TASR/Antónia Antošková
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Volejbal má v našej mestskej časti dlhoročnú históriu. Na stránkach Lamačana si
na ňu zaspomínal bývalý úspešný reprezentant, pamätník Alojz Milošovič.

Z histórie lamačského volejbalu

Začiatky hrania volejbalu v Lamači sa datujú do obdobia, keď za
prvej Československej republiky začali prichádzať do Bratislavy a
na Slovensko skupiny Čechov, ktorí prišli nahradiť maďarských
úradníkov, zriaďovať potrebné nové úrady, ale aj na profesie ako
boli učitelia, profesori, lekári, ba niekedy aj robotnícke profesie.

Po zabývaní sa v Bratislave, vyhliadli si vtedy Lamač a jeho
okolie na využívanie voľného času a tiež na rekreačné účely.

V lesíku za terajším sídliskom, v miestach, kde sú teraz za
kapitalizmu vybudované vily milionárov /skryté Beverly Hills/, si
začali stavať drevené chatky s malými pozemkami okolo nich na
oddych a súbežne s nimi si v lese nad osadou postavili prvé
volejbalové ihrisko s drevenou šatňou, na mieste vedy zvanom
„Na Letném“. Neskôr sa tu usporiadali aj spoločenské posedenia
a aj sa tam tancovalo. Pre ďalšiu možnosť využitia voľného času si
vybudovali aj prírodné kúpalisko, možno prvé v Bratislave, ak
nepočítame Železnú studienku, s bazénom pod osadou pri
existujúcom potoku nazývanom „Cigánsky“, v ktorom vtedy prúdila
veľmi čistá voda z lesa až z miest spod Kačína, aby ňou zásobovali
bazén. Bazén bol vyhotovený z betónu, v jednej časti plytký pre
deti, v druhej časti už mal hĺbku na plávanie a tiež na možnosť
športového skákania z drevenej dosky upevnenej na betónovom
podstavci.

Ihrisko ustúpilo vilám

V zime sa plocha bazénu využívala na korčuľovanie, hranie hokeja
s palicami orezanými z haluzí z lesa. Bola to v tých dobách jediná
zamrznutá rovná plocha v Lamači. Blízko pri bazéne si osadníci
zriadili aj jednu kolkovú dráhu.

Po revolúcii v roku 1989 bolo volejbalové ihrisko zrušené a po-
zemok bol daný k dispozícii na výstavbu viliek. Taký istý osud
stihol aj prvý prírodný bazén, kde na jeho území stojí rodinná
vila.Existujúci potok spolu s inundačným územím smerom od
bazéna bol tak isto zrušený, túto plochu rozparcelovalo vedenie

Záhorskej Bystrice, tiež na výstavbu víl. Voda, ktorá pretekala v potoku
si v čase veľkých dažďov odvtedy našla možnosť odtekať a tečie
v čase búrok po ceste, ktorá vedie vedľa inundačného, teraz
zasypaného územia, pretože „chytráci“ pred zasypaním vložili
nedostatočné trubky, pričom voda zaplavuje bytovky postavené
v blízkosti cesty.

Prepáčte mi, čitatelia, že som odbočil, ale nedalo mi.

Ďalšie volejbalové ihrisko bolo postavené neskôr spolu s výstavbou
novej Sokolovne, ktorá bola postavená v miestach, kde dnes stojí
autoopravovňa, za cestným mostom nad železničnou traťou. Čím bolo
tiež zrušené. Veľmi využívané bolo kedysi aj volejbalové ihrisko „Pod
Rozálkou“, pod kostolom na strane od Lamača. Toto ihrisko tiež
zaniklo, pretože jeho plocha aj s okolím bola rozdelená na výstavbu
rodinných domov. Kedysi si pár nadšencov volejbalu, na rovnej ploche
v starom kameňolome, zriadilo volejbalové ihrisko, ktoré ale zaniklo
výstavbou futbalového ihriska, kde spolu s ním bolo vybudované aj
volejbalové ihrisko. Obe tieto ihriská zanikli výstavbou diaľnice.

Takto viac menej skončila éra volejbalu v Lamači.

Môžem však spomenúť, že v Lamači vyrastali výborní volejbalisti, ktorí
hrali aj v najlepších bratislavských volejbalových kluboch. Spomenul
by som mená ako Pavol Kralovič, Lojzo Fratrič, Zdeno Kovačič, Miro
Krajíček, Tono Fratrič, Marián Trsťan, ale aj seba. Bol som členom
volejbalového družstva Slovenska, ktoré na Prvej Československej
Univerziáde v Hradci Králové v roku 1961 porazilo všetky české
družstvá a získalo zlatú medailu.

Isto sa aj teraz nájdu v Lamači nadšenci a tiež vynikajúci
volejbalisti, aby obnovili skoro storočnú tradíciu volejbalu
v Lamači. V kolektívnej hre, ktorá je najinteligentnejšia zo
všetkých kolektívnych hier.

Ing. Alojz Milošovič
Foto: Archív Alojzja Milošoviča



Nezisková organizácia Strom života sa viac ako 40 rokov venuje
environmentálnej výchove, outdoorovej edukácii, bádateľsky
orientovanému vyučovaniu a osobnostnému rozvoju detí a mládeže.
Vydáva environmentálne časopisy Stromáčik a Stromáčik pre
najmenších pre deti v materských školách a na 1. stupni základnej
školy. Okrem toho zapojené školy z celého Slovenska formou
členstva v klube získavajú prístup k vzdelávacím materiálom i
možnosť zapájať sa do rôznych súťaží. A práve Klub Stromu života
Lamačské sovy patrí k tým najaktívnejším. „Riešením aktivít,
tvorivých a poučných úloh sa snažíme u žiakov rozvíjať environ-
mentálne myslenie, prírodovednú gramotnosť a zodpovednosť za
ochranu a pomoc životnému prostrediu. Žiaci získavajú nové
vedomosti z rôznych oblastí, uvedomujú si dôležitosť triedenia
odpadu a vplyvu človeka na prírodu realizovaním rôznych
praktických aktivít. Spomeniem zhotovenie modelov elektrární,

semaforu, dažďovej záhrady, modelu lesa, vodnej mapy Lamača či
mapy medonosných rastlín v Lamači. Odmenou za úspešné
realizovanie aktivít boli pre žiakov okrem diplomov aj dni strávené s
arboristom a tiež odborníkom na netopiere, ktoré si užili a získali
veľa zaujímavých vedomostí,“ zhodnotila vedúca klubu PaedDr.
Beata Nagyová. Ak sa chcete tiež zapojiť, informácie nájdete na
našej stránke www.stromzivota.sk.

Súťaž - Filtrácia vody

K Svetovému Dňu vody 22. marca si pre vás Strom života pripravil
návod na zaujímavý pokus. Dostanete sa k nemu pomocou QR kódu.
O tom, ako u vás táto aktivita prebiehala pošlite fotodokumentáciu
a krátky popis na adresu stromacik@stromzivota.sk najneskôr do
25. marca. Jednému z vás sa ujde pekná stromáčikovská cena. (sž)
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KNIHA MESIACA

AKCIE

Patrick Rothfuss

V našej knižnici si prídu na svoje aj milovníci žánru fantasy. Dávame totiž do vašej
pozornosti dvojdielny titul Patricka Rothfussa. Meno vetra je strhujúcim príbehom
napísaným rukou básnika. Je to majstrovské dielo, ktoré čitateľa prenesie do tela a
mysle čarodejníka. Ponúka príbeh hrdinu vyrozprávaný jeho vlastným hlasom. Je to
príbeh o smútku, prežití, hľadaní zmyslu v jeho svete a o tom, ako spolu s nezlomnou
vôľou, ktorá ho poháňala, stáli za zrodom legendy. Príbeh, ktorý nemá v žánri fantasy
literatúry obdobu. Druhý diel nesie názov Strach múdreho muža. V tejto pokračuje
rozprávanie neobyčajného chlapca, ktorý hľadá vietor a je na najlepšej ceste stať sa
legendou.

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

Meno vetra
a Strach múdreho muža

Spomienky pamätníkov ožívajú vďaka
výstave “Po 2. svetovej vojne” aj u nás

Zábava i učenie s vašimi deťmi
pri objavovaní prírody

Putovnú výstavu s názvom Po 2. svetovej vojne môžete od 2. marca
do 2. apríla vidieť aj v našej mestskej časti, konkrétne na Malo-
karpatskom námestí pred Kinom Lamač. Na paneloch si budete
môcť prečítať o životných osudoch ľudí, ktorým boli odopierané
základné ľudské práva a takmer aj to najdôležitejšie - právo na život.
Výstava je doplnená súčasnými fotografiami preživších od Tomáša
Halásza a grafikami Matúša Maťátka.

Príbehy, na ktoré by sa nemalo zabudnúť, sa dostávajú do naj-
rozličnejších kútov Slovenska vďaka občianskemu združeniu Post
Bellum SK, ktoré od roku 2011 na Slovensku vyhľadáva a doku-
mentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia.
Konkrétne ľudské osudy sú totiž tou najlepšou cestou k poznaniu
vlastnej minulosti.
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ZBERNÉ
MIESTO
ODPADU

Pod násypom 19

Pre podrobnejšie
informácie volajte +421 2 64 78 00 65
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Inzercia

Mestská polícia Okresného
veliteľstva Bratislava IV

Voľný čas

Opätovne dávame do vašej pozornosti Zberné miesto Pod násypom 19,
ktoré sme otvorili v septembri minulého roka. Môžete tu odovzdať
biologicky rozložiteľný odpad, klasický objemný odpad z domácností,
drobný elektroodpad, papier, plast, tabuľové sklo, jedlé oleje, jedlé
tuky. To všetko na základe vypísaného zberného lístka. Prevádzková
doba Zbernéhomiesta Pod násypom 19: Pondelok a streda od 12:00
do 18:00 s prestávkou od 15:00 do 15:30 Sobota od 8:00 do 14:00
s prestávkou od 12:00 do 12:30

Blaise Pascal
„Srdce má svoje dôvody, TAJNIČKA. ”

Odpad odovzdajte
v Zbernom mieste Pod násypom 19

Doučujem angličtinu, slovenčinu. Deti aj dospelých, aj cez víkendy. Kontakt: 0905/222 966
Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk. Radoslav Osuský, kontakt: 0911/128 116
Opravujem, upravujem odevy. Kontakt: 0902/717 517
Servis a opravy PC a WiFi sieti v Lamači. www.aatuh.sk Kontakt: 0915/ 720730
Prosím orezať stromy, pokosiť záhony v Lamači. Kontakt: 0944/333492

V Lamači môžete kontaktovať týchto okrskárov:
Ing. Jozef Udič, tel.: +421 911 921 702, e-mail: okrskar.dubravka@mp.bratislava.sk,
Ing. Radovan Oravec, tel.: +421 902 921 714, e-mail: okrskar.dubravka@mp.bratislava.sk

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

IN
Z
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Stretnutie zástupcov Mestských lesov v Bratislave,
vedenia urbáru so starostom Lukášom Baňackým.


