Mesačník
ročník XXIV

6

o dianí a živote v Lamači

Deň detí v Lamači
Deň detí v Lamači vyšiel na jednotku a nie je to len obligátna fráza. Potvrdzuje ju plná
kinosála, dlhé rady na atrakcie či dve stovky zjedených zmrzlín. V nedeľu, 29. mája, sme sa
venovali deťom, pre ktoré sme pripravili na mieru ušitý program. Začali sme predpoludním
v Kine Lamač, ktorého kinosála sa celkom zaplnila. Deti prilákalo divadlo O čertovi
Kolofónovi sympatického Petra Gärtnera. Dobrodružná komédia pre deti od troch rokov sa
presne trafila do detského vkusu, smiali sa skutočne všetci, malí aj veľkí. Mix čertovských
rozprávok, ľudových rozprávok, popkultúry, divokého západu a roman-ických komédií je
totiž receptom na neopakovateľnú zábavy v spoločnosti klasických marionetových bábok.
Pokračovanie na strane 2

Otvorili sme nové Centrum pomoci pre odídencov
V polovici mája sme otvorili nové Centrum pomoci pre ľudí prichádzajúcich z vojnou postihnutých oblastí. Nachádza sa na Malokarpatskom námestí 11 na parkovisku za poštou. Práve
v tejto budove sa sústreďuje kompletná ukrajinská agenda, presťahovali sme sem aj materiálnu
a potravinovú pomoc z Centra sociálnych služieb Lamač.
Centrum je rozdelené na dve pomyselné časti. V jednej sa vybavuje administratíva, k dispozícii sú
aj tlmočníčky. Odídenci si tu môžu vypísať prihlášku do základnej a materskej školy a vybaviť si
potvrdenie k týmto prihláškam od lekára. Dostanú informácie k dotácii na stravovanie, k sociálnej
pomoci a dávkam v hmotnej núdzi, ako aj k možnosti zamestnania. Vypíšu tlačivá, urobíme aj
fotokópie dokladov a poskytneme informácie o materiálnej a potravinovej pomoci.
Pokračovanie na strane 10
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Neskôr toto centrum rozšírilo svoje aktivity v druhej časti, ktorými sú
voľnočasové aktivity prebiehajúce od pondelka do soboty. Bližšie
informácie o činnosti Centra pomoci nájdete na našej webovej
stránke www.lamac.sk. Zatiaľ tu odídenci nájdu hodiny slovenčiny,
arteterapiu, kreatívny workshop – pomoc pri riešení problémov, odbúranie stresu, napätia, katechizmus, premietanie či počítačové hry.
Časom sa ponuka bude rozširovať a meniť podľa požiadaviek a
záujmu.

Milí naši mladučkí Lamačania,
dovoľte mi prihovoriť sa vám pri príležitosti vášho sviatku – Dňa detí. Možno ma aj poznáte. Zuky
sa hýbe všade tam, kde sa deje niečo hravé a tvorivé: či už na školskom dvore, dopravnom ihrisku,
námestí alebo v záhrade Rodinného centra Obláčik. Najmä však tam, kde to srší vašou energiou,
kde možno precítiť vašu jedinečnú chuť spoznávať nové, kde je šanca počúvať váš veselý džavot, vidieť vaše rozžiarené očká a čerpať z vášho
nadšenia. Ďakujem vám, deti, za to, že ste inšpiráciou a povzbudením pre uštvaný svet dospelých.

„V Lamači dnes žije približne 400 ľudí ukrajinskej národnosti, ktorým
chceme takýmto spôsobom pomôcť s adaptáciou. Ak sa chce niekto
plnohodnotne zamestnať, potrebuje sa naučiť náš jazyk. Na druhej
strane, matky s deťmi, ktorých je väčšina, rovnako potrebujú priestor
na sociálnu adaptáciu a vytváranie bežných medziľudských vzťahov a
na voľnočasové aktivity pre ich deti. Administratívna i materiálna pomoc sústredená na jednom mieste je zase výrazným zjednodušením
pre našich kolegov a odbremenením klientskeho centra na miestnom
úrade. Ďakujem týmto spoločnosti Energy Services Slovensko za poskytnutú pomoc v podobe týchto priestorov,“ povedal starosta Lukáš
Baňacký. Centrum pomoci sme slávnostne otvorili za účasti vzácnych
hostí. Privítali sme vladyku Stepana Susa, vladyku Petra Rusnáka,
veľvyslanca Ukrajiny Jurija Mušku, štátneho tajomníka Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dušana Veliča, prednostu Okresného úradu Bratislava Branislava
Borovského, riaditeľa Migračný úrad MV SR Jána Orlovského, otca
Igora Marusyna, lamačského farára Leonarda Pawlaka, starostu
mestskej časti Bratislava-Lamač Lukáša Baňackého, prednostku
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač Michaelu KöváriMrázovú spolupracovníčky mestskej časti Petru Mitašíkovú a Ivanu
Valachovú.

Z celého srdca vám želám plné priehrštie radostných chvíľ a vnímavé pochopenie zo strany rodičov pre vaše samopaše. Chcela by som vám dopriať vľúdne prijatie vašej jedinečnosti u kamarátov, dostatok pozornosti a plnohodnotne strávený čas s vašimi učiteľmi, vychovávateľmi či trénermi. Nech všetci a všetko navôkol vás formuje
do podoby dobroty a žičlivosti. Želám vám dostatok ušľachtilých momentov strávených pri
spoločných záľubách či vzájomných rozhovoroch.
Chcela by som vám zaželať, aby vám bolo dopriate šťastné detstvo, aby boli naplnené vaše
rezervoáre sily, lásky a sebadôvery. Toto sa vám
zíde, keď príde čas a vy, už ako dospelí, prevezmete do svojich rúk túto krajinu. Akokoľvek sa
zvrtne svet, vždy bude potrebovať odhodlaných,
úprimných a čestných ľudí. Teraz je ešte stále na
nás, vašich opatrovníkoch, aby sme sa snažili zo
všetkých síl vás dôstojne sprevádzať a trpezlivo
podporovať na vašej ceste za vytúženými snami
a métami.
Milé deťúrence, chcela by som vám dožičiť
mierou vrchovatou plno darčekov od rodičov. Ale
keďže skoro všetky najlepšie a najvzácnejšie
veci sú zadarmo (a vlastne to ani nie sú veci ),
uvediem pár príkladov: naháňanie sa za loptou,
čítanie príbehov, večerné zaspávanie ruka v ruke,
bicyklový výlet, pečenie keksíkov, sadenie na
záhradke, opekačka v lese… (…podľa uváženia
možno doplniť). A keby mi náhodou zlatá rybka
niekedy chcela splniť želania, stačilo by mi aj
jedno. Požiadala by som ju, aby žiadne dieťa nikdy nemuselo zažiť podobnú situáciu ako
chlapec, ktorý sa otca vytrvalo pýtal, koľko je
jeho hodinová mzda. Ocko bol veľmi zaneprázdnený, ale naveľa odvrkol, že 10 eur. Chlapcovi sa
rozžiarili oči a vybehol do svojej izbičky. Keď sa
vrátil, v ruke stískal presne 10 eur a podával ich
otcovi: „Tu je tvoja mzda, chcem, aby si sa so
mnou aspoň hodinu hral…”
Zuzana Brnoliaková
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Boj proti komárom sa rozbehol
Po minuloročnej sezóne, kedy suché a teplé počasie v prvej polovici
roka vystriedali jedny z najväčších záplav za posledných 8 rokov,
ktoré priniesli náročné týždne boja proti nevyspytateľným záplavovým komárom, je tu ďalšie obdobie väčšieho výskytu komárov.
Liahniská naprieč celou Bratislavou intenzívne monitoruje hlavné
mesto od začiatku marca a vykonalo už prvé zásahy. „Aj v Lamači
máme niekoľko lokalít, ktoré monitorujeme na výskyt lariev. Ide o
vodnú nádrž v areáli nemocnice na Rázsochách a menšie vodné
plochy. Naša mestská časť nemá problém s komármi zo záplavových
území, väčšina sa u nás liahne v neďalekých lesoch, v sudoch a nádržiach v záhradkách. V minulom roku prišlo mesto v boji proti
komárom s viacerými novinkami – zásahy boli vykonávané účinnou
látkou – larvicídom BTI, pozemne i dronmi, aby sa dostala aj do
ťažších terénov. A prvýkrát mesto zapojilo aj dobrovoľníkov z radov
obyvateliek a obyvateľov. Tento rok začína pracovať aj s chrličmi
granulátu s dávkou BTI až na diaľku 14,5 metra. A prečo práve BTI?
BTI ničí larvy skôr, ako sa z nich stihnú vyliahnuť komáre. BTI neškodí ani nám, ani živočíchom a je účinnejší tam, kde je hlavný
problém. Ak sa chcete do lovu komárov zapojiť aj vy, prihláste sa na
webe lovcikomarov.sk (in.ba, mag)

Začínajú sa rekonštrukčné
práce na Zlatohorskej ulici

Pozývame vás na poznávací
zájazd pre seniorov

Začiatkom júna sa začínajú rekonštrukčné práce na Zlatohorskej ulici. Mestská časť Bratislava-Lamač totiž v máji vysúťažila spoločnosť, ktorá bude realizovať zákazku s názvom
Výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena
obrubníkov na Zlatohorskej ulici. Na tejto ulici sme pred
časom začali komplexnou rekonštrukciou inžinierskych sietí –
vymenila sa voda, kanalizácia, elektrika, plyn aj verejné
osvetlenie. Termín ukončenia prác je stanovený k 30. júlu
2022. O prípadných obmedzeniach vás budeme informovať
prostredníctvom informačných tabúľ, webu www.lamac.sk,
letákov do dotknutých domácností, ako aj magazínu Lamačan.

Pozývame seniorov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Lamač na poznávací zájazd, ktorý sa uskutoční v stredu,
29. júna. Pre účastníkov sme prichystali prehliadku Zámku
Topoľčianky so sprievodcom, ako aj prehliadku Arboréta
Tesárske Mlyňany so sprievodcom.

Prebieha analýza
lamačského odpadu
Začiatkom mája sa v Bratislavskej spaľovni - v Zariadení pre
energetické využitie odpadu (ZEVO), konala analýza
zmesového komunálneho odpadu z Lamača. Zúčastnila sa na
nej miestna poslankyňa Veronika Hagovská s mestským poslancom Igorom Polakovičom. „Prišli dve autá, vysypali pred
nás dve kopy zmesáku z Lamača a my sme sa pustili do
triedenia. Už teraz som veľmi zvedavá na výsledky analýzy.
Bola to však veľmi zaujímavá
skúsenosť, som vďačná, že
som sa mohla zúčastniť.
Úvodné nadšenie a entuziazmus po čase u mňa striedali
fázy mierneho opúšťania sa.
Ale potom to bola zasa nádej,
že keď budeme chcieť, vieme
sa zlepšiť. Či už v triedení odpadu, ale verím, že hlavne v
jeho minimalizácii. Táto analýza sa konala počas tzv.
Overshoot Day pre Slovensko,
teda dňa, kedy sme ako krajina
minuli zdroje, ktoré nám Zem
ponúka a žijeme na ekologický
dlh. Žiaľ, tento okamih sa v priebehu uplynulých rokov z
dôvodu neudržateľného ekonomického rastu neustále posúva
na skorší a skorší dátum,“ zhodnotila Veronika Hagovská.

Poplatok: 4,50 eur
Prihlásiť sa môžete
osobne na Klientskom
centre mestskej časti
Bratislava Lamač alebo
telefonicky na čísle
02/64780065.

Práce na nadstavbe základnej
školy sa rozbehli
V areáli základnej školy pribudol koncom mája tento žeriav.
Znamená to len jedno - práce na nadstavbe základnej školy sa
začínajú a čaká nás intenzívne leto. Pre financovanie
navýšenia kapacít základnej školy je kľúčový príspevok z
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie

Stará fara má novú omietku
V areáli Kostola sv. Margity sa nachádza aj budova takzvanej
starej fary, ktorá už nejaký čas chátra. Jej stav už dokonca začal byť nebezpečný pre okoloidúcich. V ostatnom období sa
však na tomto mieste začal čulý ruch. Z lamačskej farnosti
sme sa dozvedeli, že si farnosť vo svojej réžii zabezpečuje
novú omietku, aby tá stará nespôsobila poranenie okoloidúcich či nepoškodila auto.

Slovenskej republiky vo výške takmer 2,9 milióna EUR. Vďaka
nemu môže mestská časť zahájiť rozsiahlu investíciu do
objektu formou nadstavby a prístavby, ktorú by si inak nemohla z vlastných zdrojov dovoliť napriek tomu, že za týmto
účelom vďaka dobrému hospodáreniu nakumulovala značnú
finančnú rezervu.

Lamačský futbalista Lukáš Haraslín sa žení. Za manželku si berie dlhoročnú priateľku a mamu
synčeka Lucu, Nikol Polákovú. Manželstvo uzavrú 25. júna o 15:00 v Kostole sv. Margity
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Na Run Feste bežalo 124 Lamačanov
Po dvoch pandemických rokoch sme sa s radosťou pustili do RUN FESTU - bežeckého festivalu pre malých aj
veľkých. Uskutočnil sa 30. apríla vo voľnočasovom areáli, bežali deti od troch rokov až po dospelých. Dovedna
bežalo 124 bežcov, vypilo sa okolo 80 litrov džúsu, zjedlo sa 180 croissantov a pri organizácii pomáhalo viac
ako 20 dobrovoľníkov. Ďakujeme za hojnú účasť, za dobrú náladu, za pomoc pri príprave podujatia a našim
partnerom Decathlon Bory, 4-ka, Bory a.s., SAKU, Bezobalový obchod Púpava, spoločnosť Medochemie,
Motor-Car Bratislava za atraktívne ceny.
Víťazky a víťazi jednotlivých kategórií:
Dievčatá 3 roky

Dievčatá 3 – 5 rokov

Dievčatá 6 – 9 rokov

Dievčatá 10 – 14 rokov

Ženy 18+

1 Jana Iskrová
2 Amélia Mikletičová
3 Kristína Krištínová

1 Melánia Mikletičová
2 Alexandra Hradská
3 Sára Gibová

1 Alexandra Cviková
2 Veronika Iskrová
3 Linda Kotesová

1 Zuzana Magdolenová
2 Natália Vicianová
3 Mária Farkašová

3km
1 Romana Weinrebová
2 Zuzana Wolfová
3 Klaudia Hricová

Chlapci 3 roky

Chlapci 3 – 5 rokov

Chlapci 6 – 9 rokov

Chlapci 10 – 14 rokov

1 Viliam Lev Nečesaný
2 Vasil Harabin
3 Artur Giba

1 Max Brázdovič
2 Samuel Khandl
3 Ján Kopačka

1 Matej Pach
2 Richard Minárik
3 Jamal Daniel Čižmár

1 Kristián Minárik
2 Matej Cvik
3 Boris Matejka

Rodinná štafeta
1 Rodina Cviková
2 Rodina Adamovičová
3 Rodina Mináriková

Ženy 18+
6km
1 Ľudmila Grauzelová
2 Laura Hickey
3 Mária Škovierová

Muži 18+
3km
1 Marek Wallner
2 Matej Cvik
3 Anton Bittner
obchodí
k
alový
zob
be

N a k u p u j s rd c o m

Muži 18+
6km
1 Peter Kotes
2 Matej Krištín
3 Tomáš Pompura

Kino Lamač sme otvorili koncertom Ľuba Virága
Kino Lamač má za sebou významnú časť svojej rekonštrukcie. Prvou akciou po dlhom čase bol koncert ku Dňu
matiek, ktorý sme si náležite užili.
Po dvoch pandemických rokoch sa predstavilo pred divákmi
naše lamačské Divadlo po Hájom, ktoré si pripravilo štyri vystúpenia. Celý koncert otvorili najmenšie baletky v rytme
svižnej polky. Po nich zaspievala Anička Viktória
Radimáková skladbu Ave Maria od Beyoncé, Lenka
Veverková skladbu V sieti ťa mám od Kristíny a Romanka
Neumeisterová skladbu Killing me softly od Lauryn Hill.
Po nich prišiel na rad mladý talentovaný spevák David Key,
o ktorom ešte budeme počuť a potom sa už mikrofónu
chopil samotný Ľubo Virág. Známy interpret a skladateľ s
krásnym hlasom nás svojimi piesňami preniesol do Talianska, Španielska, zrýchlil pri rómskych piesňach a
čardášoch. Maestro Virág sa ukázal ako charizmatický
sprievodca večera, ktorý sa s nasadením venoval
komunikácii s publikom. Spievali sme, tancovali a zabávali
sme sa s vami po dvoch rokoch konečne aj v interiéri.
Sladkou bodkou za koncertom boli ručne robené pralinky,
ktoré dostal každý návštevník.

4

TÉMA

Deň detí v Lamači
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Predstavenie malo premiéru v roku 2015 a odvtedy sa dočkalo
už viac ako 200 repríz na festivaloch a podujatiach po celom
Slovensku, príbeh o Kolofónovi dokonca vyšiel aj rozšírenom
knižnom vydaní.
Po divadle si všetci niekoľko hodín oddýchli, aby sa pripravili
na popoludnie na Malokarpatskom námestí. Bezkonkurenčnou hviezdou programu bol jednoznačne Šašo Luboš. Najskôr
pripravil hodinovú zábavnú šou a potom sa pustil do vyrábania zvieratiek, kvetiniek a mečov z balónov. Na balóny sa
tvoril dlhý rad, ktorý sa postupom času neskracoval, ani keď
začalo pršať. Šašo Luboš trpezlivo vyrábal balóny viac ako dve
hodiny, stíhal popritom žartovať až dokonca a skutočne sa mu
podarilo splniť sľub, že balón dostane každý. Šašovi Lubošovi
sekundovalo maľovanie na tvár. Umelkyňa brala každú detskú
tvár ako výzvu a poctivo kreslila kvety, Spidermanov či mačky
ako na bežiacom páse. Maľovala aj po skončení podujatia v
daždi ukrytá pod stromami. Deti potešil aj nafukovací skákací
hrad a detská manéž. Bonusom bol kupón na zmrzlinu. Všetko
bezplatne.
Deň detí v Lamači vyšiel na jednotku. Vidieť po dvoch rokoch
opäť plné námestie a spokojných ľudí nás nabíja energiou.
Ďakujeme, že ste prišli a bavili sa. Aj napriek vytrvalému mrholeniu. Vidíme vás, všímame si vás, sme medzi vami a počúvame vás. Lebo chceme, aby naše podujatia boli pre vás
radosťou a udalosťou, ktorú stojí za to absolvovať a poznačiť si
v kalendári.
Toľko deti so zmrzlinou sme ešte pri pätnástich stupňoch
nevideli.
Marína Gorghetto

Lamačská beseda po dvoch rokoch opäť naživo
Lamačská beseda sa vrátila medzi vás. Po viac ako
dvoch rokoch sme sa z online prostredia opäť presunuli do hornej zasadačky Kina Lamač. Diskutovať
naživo s divákmi je celkom iný pocit – lepší a
radostnejší. V máji bol hosťom moderátora Lukáša
Baňackého predseda Židovskej náboženskej obce
Bratislava Tomáš Stern. Besedu sme zároveň aj nahrávali a už na druhý deň ste si ju mohli pozrieť na
našom youtubovom kanáli, neskôr sme ju zverejnili
aj vo forme podcastu. Dozviete sa v nej o židovskej
kultúre, histórii, o spolužití, o bežných starostiach,
aj o radostiach. Spoznáte Židov, ktorí žijú medzi
nami a zistíte, akí sú. Začiatkom júna bol hosťom
moderátorky Eleny Harmaňošovej zakladateľ Bratislavskej šachovej akadémie sídliacej v Lamači
Michal Vrba. Zhovárali sa na tému Hľadanie
dobrého ťahu - o šachu a živote. Aj túto časť nájdete
na YouTube a vo forme podcastu.

5

AKCIE
SAMOSPRÁVA

6

LAMAČSKÝ FARÁR LEONARD: UKUL SOM
MEČE PRE AFRIKU

Dňa 18. júna 2022 v čase od 14.00 do 21.00 vás pozývame na verejnú
dražbu mečov vo farskej záhrade pri kostole sv. Margity v Lamači na
Vrančovičovej ul. 58. Od 16:30 do 18:00 bude verejná diskusia s Leom
Pawlakom a Vladimírom Krčmérym o ich pôsobení v Afrike. Samotná
dražba sa začne o 18.00. Výťažok z dražby mečov, vlastnoručne
ukutých lamačským farárom Leonardom Pawlakom, bude použitý
pre chudobných - chorých ľudí hospitalizovaných v Nemocnici sv.
Lukáša v Angole, meste Kifangondo. Páter Leonard tu pred príchodom
na Slovensko pôsobil ako misionár skoro desať rokov. Nemocnica
poskytuje zdravotnú starostlivosť najchudobnejším obyvateľom
Angoly od roku 1996, jej súčasťou je malá pôrodnica, chirurgia a oddelenie pre pomoc ľuďom s HIV, TBC, cholerou alebo leprou. Peniaze
z predaja mečov sa použijú na kúpu liekov.
Vlastnoručne ukuté meče nie sú atrapami, ale reálnymi mečmi z
uhlíkovej pružnej ocele z obdobia stredoveku, používané v čase od 10.
do 14. storočia. Ich dĺžka je od 98 do 172 cm. Farár Leonard nechápe
meče ako zbrane, ale symboly biblických slov "živé je Božie slovo,
účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč," (Heb. 4:12). Vyvolávacia
cena jedného meča je 150,- Euro.
Už dnes môžete prispieť na podporu nemocnice finančným darom na
farské číslo účtu: SK 40 0900 0000 0051 6504 0345 . Do správy pre
prijímateľa napíšte "Pomoc nemocnici". Ďakujeme.
Foto a text: Michal Oláh

Letné tábory v Športovej hale Lamač
Milí Lamačania, zvlášť športovo založení,
Športová hala Lamač sa rozbehla a k dnešnému dňu ponúka už 20
krúžkov pre deti a dospelých. V hale cvičia deti od 3 rokov a na Senior
joge si výborne zacvičia aj naši seniori. Postupne chceme napĺňať aj
ďalšie termíny a ponúkať nové športové aktivity pre deti aj dospelých.
Krúžky pre dospelých budú podľa záujmu fungovať aj v letných
mesiacoch. V lete detské krúžky ustanú a deti sa rozbehnú s rodičmi
oddychovať mimo mesta. V tomto období letných prázdnin ponúkame
pre deti denné športové tábory, kde môžu zmysluplne tráviť čas cez
deň, kedy sú rodičia v práci. Náplňou týchto táborov je, samozrejme,
šport a pohyb v mnohých podobách. Deti budú hrať rôzne hry - pohybové a loptové, zlepšovať sa v gymnastike, zahrajú si pingpong,
badminton, floorball. Veľkou odmenou bude parkour. Aby sme potešili
aj rodičov, každý deň sa zameriame aj na cvičenia chrbta a ďalšie
cvičenia zamerané na správny postoj a správne pohybové stereotypy.
Oddychovať budeme aktívne - pozrieme si dokumentáre filmy, ktoré
nás poučia o našej prírode, histórii. Tieto poznatky si môžeme
porovnať s realitou na prechádzkach po Malých Karpatoch. Každý deň
bude zabezpečený obed, desiata, olovrant a pitný režim.

Termíny táborov:
4. - 8. 7. 2022
11. - 15. 7. 2022
18. - 22. 7. 2022
25. - 29. 7. 2022

Program organizujeme od 9:00 do 16:00
Rodičia, ktorí začínajú v práci skoro, môžu priniesť deti už od 8:00.
Deti postrážime do 17:00.
Denné tábory v lamačskej hale sú určené pre deti od 6 rokov.

V prípade záujmu budeme otvárať tábory aj v
auguste. Tábory, ako aj naše pohybové krúžky
vedú inštruktori z FTVŠ. Cena na týždeň je 135
EUR. Prihlásiť sa môžete na náš mail
info@lamacvpohybe.sk
Martin Pach, Lamač v pohybe
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DOBROVOĽNÍCTVO
Vyčistili sme jazierko Na barine
Obľúbená akcia Prvý piatok pre Lamač pokračuje aj v
tomto roku. Máj sme začali vo veľkom štýle - čistením
jazierka Na barine a jeho okolia.
Vyčistili sme jazierko, pokosili a upratali okolie, rozložili
sme drevený pontón a orezali niekoľko konárov.
Intenzívne sa pracovalo dlhé hodiny, ku kolegom z
Komunálnych služieb Lamač a zamestnancom mestskej časti sa pridalo aj niekoľko dobrovoľníkov z radov
Lamačanov. Z jazierka sme zachránili asi šesťdesiat
rýb, ktoré sme vypustili do iného jazera. Odmenou bol
poctivý domáci divinový guláš, ktorý sa varil od skorého
rána.
Ak sa chcete nabudúce pridať k nám, prihláste sa už
teraz na adrese dobrovolnictvo@lamac.sk. Každá pomoc sa počíta.

Okolie Kačína
skrášlili dobrovoľníci
Pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovalo v apríli občianske združenie Ochrana prírody Usurus Natura v
spolupráci s členmi vedenia Školy ochrany osôb a
majetku jarnú brigádu zameranú na čistenie lesa od
odpadkov pred nadchádzajúcou letnou turistickou
sezónou. V katastrálnom území Lamača a Záhorskej
Bystrice, v lokalite Kačína, brigádnici vyzbierali 11 PVC
vriec s odpadkami. Samotný zber trval celé doobedie.
Účastníci zberu boli po ukončení akcie odmenení výborným divinovým gulášom, ktorý zabezpečilo spolu s
technickým vybavením občianske združenie Ochrana
prírody USURUS NATURA.
Vyzbieraný odpad bol uložený do kontajnera pri bufete
Lesanka, jeho majiteľ Eduard Bartek ho dal na vlastné
náklady odviezť. Podobnú akciu plánuje toto občianske
združenie zopakovať aj na jeseň, na konci letnej
turistickej sezóny.
Pavol Kováčik

Opäť upraceme Lamač vďaka projektu Naše mesto
Lamač sa aj tento rok zapája do najväčšieho podujatia firemného
dobrovoľníctva na Slovensku s názvom Naše mesto, ktoré
organizuje Nadácia Pontis.Dobrovoľníci z rôznych firiem sa
stretnú v piatok, 10. júna a spoločne budú skrášľovať a čistiť našu
mestskú časť. Na detskom ihrisku na Studenohorskej ulici 35
budú maľovať dva betónové bazény s pieskom. Ďalšia skupina
bude zbierať odpadky na nevyužívaných pozemkoch oproti OC
Bory Mall. V pláne je aj maľovanie troch betónových bazénov a

šiestich betónových skruží na detskom ihrisku Bakošova 16 a
zber odpadkov na Hodonínskej ulici oproti LIDLU. Akciu
koordinujú a na prácach sa aktívne podieľajú zamestnanci
miestneho úradu - vedúca Komunálnych služieb Lamač
Blažena Kusá s kolegom Milanom Požgayom, Referent
životného prostredia Marek Poláš a
Ladislav Heygi z
Komunálnych služieb Lamač.
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Leonard Pawlak

Jedinou farnosťou z bratislavskej diecézy, ktorá
ubytovala utečencov je tá lamačská

Lamačský farár Leonard Pawlak zmenil ako jeden z mála bratislavských kňazov svoju faru na ubytovňu
pre ukrajinských utečencov. Myslí si, že mnohým kresťanom na Slovensku chýba imunita voči politikom
zneužívajúcim náboženskú rétoriku. Ako prežíva muž žĳúci v celibáte život so ženami a deťmi pod
jednou strechou? Dozviete sa v rozhovore Michala Oláha, ktorý bol uverejnený v týždenníku .tžýdeň.
Ste jediná farnosť z bratislavskej diecézy, o ktorej viem,
že ubytovala matky s deťmi z Ukrajiny u seba doma na fare.
Čo vás k tomu viedlo?

Ako by sa človek ako kresťan mohol rozhodnúť ináč? A neviem, či sme jediná bratislavská farnosť, ktorá prijala
utečencov, nemám prehľad o iných farnostiach. Samozrejme sme si vypýtali povolenie od arcibiskupa Stanislava
Zvolenského. Dovolil nám to a požehnal nám v našej práci.
Ako muži, ktorí žijete desiatky rokov v celibáte, nie ste
zvyknutí žiť so ženami a deťmi pod jednou strechou.
Ako to zvládate?

Ubytovali sme dve sestry z Ukrajiny s ich piatimi deťmi. My
rímskokatolícki kňazi nie sme zvyknutí na spolužitie s nikým, nielen so ženami a deťmi. (smiech) Naše fary sú často
pevnosťami, do ktorých sa nedá dobyť, rozhodli sme sa
našu pevnosť nechať dobyť ľuďmi, ktorí našu pomoc
najviac potrebujú. Hneď ako začali utečenci prichádzať na
Slovensko, pomyslel som si na knihu Victora Huga Bedári,
kde je opísaná situácia, v ktorej zlodej okradol biskupa o
strieborné svietniky, no pristihli ho a priviedli k tomu
biskupovi. Ten povedal policajtom, že mu svietniky daroval
a prepustili ho. Táto pasáž z Hugovej knihy ma neustále inšpiruje ako niečo, čo mi umožňuje prekračovať hranice tých
stereotypov, ktoré boli v cirkvi tradične zaužívané. Treba sa
prispôsobiť situáciám, aké pred nás život kladie, preto sme
bez váhania ponúkli ubytovanie ženám s deťmi na úteku
pred ruským agresorom. Nie je to nakoniec nič nové. Počas
druhej svetovej vojny sa na farách bežne ukrývali židovskí
a iní utečenci. Treba sa len vrátiť k týmto dobrým vzorom z
minulosti. Cirkev a farnosť ma byť útočisko pre tých, ktorí
stratili zmysel a smer cesty, ocitli sa v ťažkých situáciách,
aké si nevieme mnohí ani len predstaviť. Naše svedectvo
nemôže byť iba v krásnych rečiach o láske, ak neprijímame
ľudí na úteku a farnosť zostane uzatvorenou pevnosťou.

vchod budú používať, kedy majú byť tichšie, ktoré pravidlá
majú rešpektovať. Celé podkrovie majú len pre seba, kde
im nevstupujeme a nijako ich tiež nerušíme. Tieto deti
vnímame ako budúcnosť cirkvi, nikto z nás kňazov s týmto
spolužitím nemá problém.
Kto túto pomoc na vašej fare financuje?

Dobrí ľudia z Lamača. Donášajú veci, organizujú všetko, čo
utečenci potrebujú. Hneď ako sme sa rozhodli poskytnúť
ukrajinským utečencom pomoc, povedal som to na kázni a
ľudia spontánne kúpili postele, koberec. Takže celú
materiálnu pomoc poskytujú farníci. Strava je pre nich
uskladnená v garáži prerobenej na veľkú špajzu. Každý
druhý deň ju Lamačania dopĺňajú a oni z toho žijú. Veľmi to
našu farnosť spája. O mnohých farníkoch som doteraz ani
netušil, aký majú v sebe potenciál. Ukázali sa byť skrytými
perlami.

Lamačská fara je trojpodlažnou budovou,
kde ste ich ubytovali?

Majú niečo ukrajinské ženy, ktoré k vám
prichádzajú, spoločné?

Na prízemí je kancelária a spoločenská miestnosť, kde
prijímame väčšie skupiny ľudí. My kňazi bývame na prvom
poschodí a utečenkyne s deťmi sme aj vďaka podpore
mestskej časti Lamač ubytovali v podkroví. Narýchlo sme
upravili schodište, vchod, toaletu a kuchyňu. Kapacitu podkrovia sme upravili na šesť dospelých a deväť detí.

Strach, nepochopenie a bezmocnosť voči násiliu, vojne a
nepochopiteľným veciam, ktoré zažili. My tu na Slovensku
vidíme tie obrazy hrôzy mŕtvych ľudí na ulici len cez fotky
alebo televízne obrazovky. Ako som písal, chápem ich. V
Afrike som videl a dotýkal sa takejto bolesti, keď sme
zbierali mŕtvoly v Banza Kongu a nakladali ich na nákladiak. Pri tom nemôže nikto zostať ľahostajný. V takom
bezprostrednom utrpení človek nemôže pochopiť, prečo sa
to deje a háda sa s Bohom. (dlhé ticho)

Spolužitie s tzv. laikmi vás teda nevyrušuje?
Už štyridsať rokov žijem v celibáte, z toho dvanásť rokov na
misii v Kongu medzi utečencami, kde sme bežne boli ich
útočiskom pred občianskou vojnou. Preto som ani teraz
nezaváhal. Stanovili sme si jasné pravidlá. Napríklad aký
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Farár Leonard Pawlak s utečenkyňami - sestrami z Ukrajiny
a dvoma deťmi ochotnými fotiť sa za lamačskou farou,
ktorá od 10. marca slúži aj ako ubytovňa pre utečencov.
Mestská časť pre tieto účely na fare vybudovala sprchy.

MICHAL OLÁH

LAMAČANOM

Do hlasovania sa dostali 3 projekty
Hlasovanie verejnosti v rámci participatívneho rozpočtu 2022 prebiehalo do konca mája. Komisia pre
participatívny rozpočet postúpila na hlasovanie verejnosti tri projekty, maximálna výška finančného príspevku
je 2000 eur na projekt. O vaše hlasy sa uchádzali tieto projekty.
Iniciatíva rodičov Lamača
- INDIÁNSKY DEŇ PRE DETI A MLÁDEŽ LAMAČA
"Cesta rozprávkovým lesom" je júnové podujatie
organizované pre deti z Lamača. V júni 2019 sa konal už
13.ročník tohto podujatia. Počas pandémie ho však bolo
náročné zorganizovať. V roku 2022 naň chce iniciatíva
nadviazať podujatím Indiánsky deň v spolupráci s
Rodinným centrom Obláčik a Materskou školu sv. Filipa
Neriho. V sobotu 18.6. medzi 9:00 a 13:00 bude vo
vonkajších priestoroch škôlky pripravených 11 stanovíšť, na
ktorých si deti budú môcť precvičiť svoj dôvtip, šikovnosť a
rôzne zručnosti. Podujatie je určené deťom od 2 do 12
rokov, ktorých organizátori, rovnako ako po minulé roky,
očakávajú asi 250. Organizácie podujatia sa zúčastní cca
50 dobrovoľníkov.

Rodinné centrum - Obláčik, o.z.
- POHODA V ODDYCHOVEJ OÁZE PODHÁJ
V zadnom cípe školského dvora základnej školy je
situovaný parčík s názvom Oddychová oáza Podháj.
Rodinné centrum Obláčik by rado doplnilo tento verejný
priestor o drevenú hojdaciu lavičku, ktorá by zatraktívnila
pobyt na čerstvom vzduchu pre mladé rodiny s deťmi i
seniorov počas celého roka. V areáli by členky a dobrovoľníčky chceli doplniť aj hmyzí hotel a liatinové napájadlo pre
vtáky. Pri príležitosti uvedenia nových prvkov by rady
zorganizovali spoločenské podujatie pre verejnosť s občerstvením a divadielkom alebo bublinovou šou pre deti.

Lesné spoločenstvo majiteľov urbáru a lesnej
spoločnosti Bratislava - Lamač, p.s.- REVITALIZÁCIA
PRIESTORU KAČÍNSKEJ LÚKY NA REKREAČNÉ ÚČELY
Projekt je zameraný na revitalizáciu priestoru Kačínskej
lúky, ktorá je súčasťou majetku spoločenstva. Projektovým
zámerom je najmä revitalizácia zariadení, ktoré poskytuje
spoločenstvo pre účely rekreácie širokých skupín návštevníkov Lesoparku a z veľkej časti aj pre obyvateľov
Lamača.

NAJMLADŠÍ HOKEJBALISTI SAV
LAMAČ BRONZOVÍ
Najmladší hokejbalisti SAV Lamač v kategórii U14 získali
bronzové medaily v celoslovenskej hokejbalovej extralige SHbE
U14. Po skončení základnej časti, ktorou prešli starší žiaci SAVky
opäť ako „nôž maslom“ bez jedinej prehry, sa o titule majstra
Slovenska rozhodovalo na záverečnom finálovom turnaji.
V nedeľu 1.5.2022 sa v Bratislave zišlo šesť najlepších tímov
z celého Slovenska v kategórii U14. Hokejbalisti SAV Lamač U14
boli ako víťazi základnej časti nasadení priamo do semifinále,
kde na nich čakali chlapci z tímu Lords Ball Svit. Vo vyrovnanom
zápase však Lamačania prehrali tesne 1:2, a tak ich čakal súboj
o bronz. V ňom vyzvali hokejbalistov tímu Hokejbal Prešov. Po
vyrovnanom priebehu dokázali napokon zvíťaziť v pomere 3:1 a
zaslúžene im zavesili na krk bronzové medaily. Po striebre spred
dvoch rokov sme tak v mládežníckom hokejbale v Lamači dosiahli ďalší pekný výsledok. Pri celkovom pohľade na práve
skončenú sezónu však v tíme prevládlo menšie sklamanie
a ľútosť. Sklamanie z toho, že naše dvojročné spoločné úsilie
(keďže minulá sezóna sa kvôli covidu nedohrala) nevyústilo do
vytúženého konca. Sklamanie chlapcov po prehratom
semifinále bolo veľké, no pred súbojom o bronz sa tím zomkol a

výsledkom bola bronzová medaila. Aj keď sme my, tréneri, cítili,
že sme mali jednoznačne na viac, v očiach chlapcov sa zračila,
už s medailami na krku, spokojnosť - a tak je to správne. Veď napokon, „placka je placka“! Chcel by som preto na tomto mieste
za nás trénerov chlapcom poďakovať za ich ochotu tvrdo
pracovať a ísť za naším spoločným cieľom. Počas dvoch rokov
bolo vidieť, že sa každým tréningom, každým zápasom zlepšujú
a posúvajú vpred. Poďakovať chceme určite aj rodičom. Za ich
dôveru v nás a našu víziu a tiež za podporu tímu na každom
turnaji. Bez nich by sme to až k tejto medaile nedotiahli. Myslím
si, že ak budú chalani aj naďalej pracovať tak ako doteraz, o
budúcnosť SAVky sa obávať nemusíme. (ra)
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S deťmi na kolesách precvičilo zdatnosť a rýchlosť
Koncom mája zorganizovalo Rodinné centrum Obláčik
obľúbené športové podujatie S deťmi na kolesách. To sa
konalo po dvoch rokoch, radosť detí bola preto o to väčšia.
„Podujatie bolo pripravené pre deti od 3 do 7 rokov, dovedna
prišlo sedemdesiat detí, vrátane zdravotne znevýhodnených,
čomu sme sa potešili. Na dopravnom ihrisku boli pripravené
tri stanovištia realizované hravou formou, deti si tak mohli vyskúšať svoju motoriku, zdatnosť, obratnosť, udržanie rovnováhy, rýchlosť a šikovnosť. Chceme sa poďakovať za
organizáciu členom a dobrovoľníkom Rodinného centra
Obláčik, ale aj ľuďom z bežnej komunity, ktorí nezištne priložili
ruky k tomuto podujatiu,“ zhodnotila členka rodinného centra
Martina Luptáková.
Spoločná fotografia tesne po skončení podujatia.
Deti si doniesli bicykle, odrážadlá aj kolobežky.
Podujatie S deťmi na kolesách zorganizovalo Rodinné centrum Obláčik.

Komunitná brigáda
vo vnútrobloku
Občianske združenie Čarodejník z krajiny, o.z.
zorganizovalo v máji komunitnú brigádu
v komunitnom parku vo vnútrobloku Na barine /
Bakošova spojenú s výmenou rastlín. Pomáhali
nielen dospeláci, ale aj deti. Spoločnými silami
dokončili pletivo pri záhradnom domčeku, pohrabali pokosenú trávu, presadili niektoré kvety
a bylinky, zasadili paradajky, naplnili nádobu na
vodu, premiestnili dlaždice, vyvýšeným záhonom dali ozdravný náter a užili si príjemné
spoločné sobotné dopoludnie aj s občerstvením.
Ak máte chuť pridať sa a spoločný komunitný
park využívať, ale neviete ako, napíšte e-mail na
carodejnikzkrajinyoz@gmail.com

KNIHA MESIACA
Nicola Yoon

Môj prvý tanec

Evie už neverí v lásku – veď každá sa končí katastrofou. Presvedčili ju o tom
aj jej rodičia. O to viac ju šokuje, keď sa jej pred očami premietne koniec
každého vzťahu – stačí, aby sa pred ňou zamilovaní pobozkali. Evie sa snaží
pochopiť, prečo sa jej to deje, a osud ju zavedie do tanečnej školy. V nespútanom rytme tanca spoznáva chalana menom X. A Evie tento spontánny
umelec s romantickou dušou, ktorý sa neváha pustiť do každého dobrodružstva, stále viac očaruje. Oplatí sa nakoniec pre lásku riskovať?
Knihy si môžete objednávať prostredníctvom online katalógu, ktorý
nájdete na adrese https://www.kniznica.lamac.sk/
(mag)

Nákup nových kníh pre Miestnu knižnicu Lamač z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.
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LAMAČANOM
Klientske centrum - Malokarpatské nám. 9

Inzercia

Tel.: 02/6478 0065
klientskecentrum@lamac.sk

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
52-ročný, slobodný muž, pokojnej povahy, nefajčiar, hľadá podnájom v lokalite Lamač. Som poriadkumilovný
abstinent. Býval som dlhé roky v Lamači a rád by som sa sem vrátil bývať u normálnych, slušných ľudí. E-mail:
midnight.steven@seznam.cz. Kontakt: 0948/773 205
Nevyhadzujte knihy, darujte ich nám. Kontakt: 0907701786

Po, Str. 8.00 - 18.00
Ut, Štv, Pia. 8.00 - 14.30

Miestny a stavebný úrad
Pondelok a streda: 8.00 - 12.00

13.00 - 18.00

Miestna knižnica Lamač - Heyrovského 2
Pondelok a streda: 10.00 - 11.30
Ut, Štv, Pia: 10.00 - 11.30

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

INZ 6/2022

Mestská polícia Okresné veliteľstvo Bratislava IV

12.30 - 18.00
12.30 - 14.30

Tel.: 02/6478 9737

Voľný čas
Victor Hugo
Máte nepriateľov? Výborne. To
znamená, že ste...(tajnička)

Dobrovoľná zbierka

Transparentný účet sv. Rozália

Transparentný účet sv. Rozália potrvá až do 31. decembra 2022. Jej predĺženie o jeden kalendárny
rok sa schválilo na ostatnom rokovaní Miestneho zastupiteľstva. Ku koncu apríla 2022 bol účtovný
zostatok výnosu zbierky vo výške 6096,50 EUR. Všetky peniaze pôjdu výlučne na obnovu
nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kaplnky sv. Rozálie.
Aj naďalej teda môžete prispievať na obnovu kaplnky, každá čiastka je potrebné a cenná. Vaše
príspevky môžete posielať priamo na tento účet: IBAN SK62 0200 0000 0043 1419 5857
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AKCIE
6. júna – Šachová simultánka
Príďte si zahrať šachovú simultánku pred Kinom Lamač v pondelok 6.6.2022
o 16:30. Budete si môcť vyskúšať zahrať partiu s Lamačanom, odchovancom
Bratislavskej šachovej akadémie a talentovaným juniorom Jánom Lakotom.
Prihlásenie na sachovaakademia@gmail.com

10. júna - Koncert komorného sláčikového
orchestra Junior a detského speváckeho
zboru Margarétka
Záver školského roka a príchod leta oslávime krásnym koncertom ZUŠ Jozef
Kresánka. Čakajú na vás veselé melódie, ľudové piesne, klasické tóny,
sláčiky, trúbky a spev pod vedením dirigentov Jany Spálovej a Jozefa
Chabroňa. Vstup voľný. Miesto konania koncertu oznámime.

18. júna - Indiánsky deň
Milí Lamačania, srdečne vás pozývame dňa 18. 6.2022 od 9:30 do 12:30 hod
do areálu cirkevnej Materskej školy sv. F. Neriho na Zlatohorskej ulici na
Indiánsky deň. Čaká ná vás tvorivé a hravé predpoludnie pre deti od 2 do 12
rokov. Pripravené budú športové a vzdelávacie aktivity, deti si precvičia dôvtip, postreh i šikovnosť. Podujatie organizuje cirkevná Materská škola sv. F.
Neriho, Iniciatíva rodičov Lamača, o.z. a RC Obláčik o.z. Vstupné: dobrovoľné.

25. júna – Lamačský kríglfest
Pozývame vás na tradičný Lamačský kríglfest, ktorý sa uskutoční v sobotu
25. júna od 15:00 do 21:00 na Malokarpatskom námestí. Môžete sa tešiť na
stánky s originálnym čapovaným pivom, chutnú gastronomickú ponuku
a príjemnú hudobnú produkciu.

9.-10. júla Malé hody
Tradičné Malé hody v areáli Kostola sv. Margity. Čaká na vás posedenie pri
príjemnej hudbe a dobrom guláši, ako aj súťaž Gazdinka roka 2021 a Gazda
roka 2021. V nedeľu sa uskutoční slávnostná svätá omša.

Júnový program RC Obláčik, Heyrovského 2

Podujatia

Pondelok
16:00 – 16:45 Jolly Phonics, angličtina pre deti 4-5 rokov - lumarcinekova@gmail.com
17:00 – 17:45 Jolly Phonics, angličtina pre deti 6-7 rokov - lumarcinekova@gmail.com
18:30 – 19:45 – Orientálne tance pre ženy – lucia.sarakova@gmail.com

JDS Lamač

Streda
9:00 – 11:45 – Folklórik (1,5 – 4 roky) – Mirka Vicenová 0902/180 281
16:30 – 17:20 – Balet pre deti - b.basa@seznam.cz
19:00 – 20:00 – Zumba+tabata pre dospelých – martinaluptakova84@gmail.com
Štvrtok
9:30 – 10:30 – Masáže dojčiat, kurz – lenkahajtasova@gmail.com
16:00 – 16:45 – Výtvarníček pre deti 4 – 5 rokov – alatimko@gmail.com
17:00 – 17:45 – Výtvarníček pre deti 5 – 7 rokov – alatimko@gmail.com
Piatok
9:00 – 11:30 – Voľná herňa pre deti od 1 – 3 roky – bez prihlasovanie, dobrovoľný príspevok

Stretnutie pre členov ale aj nečlenov
sa bude konať 16.6. 2022 o 17:00 v
Kine Lamač. Súčasťou bude prezentácia cyklocesty z Lamača do
Santiaga.
28.6. – Koncert Mira Jila v záhrade
Dátum upresníme podľa počasia:
Vodné hry: šantenie pre deti v záhrade
RC Obláčik. Tešíme sa na koniec školského roka a vítame prázdniny! Vstup:
zdarma, Prihlasovanie na:
info@oblacik.sk
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