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ZREVITALIZOVALI SME

Jazierko opäť robí radosť ľuďom
Obľúbené jazierko Na barine je kompletne zrevitalizované a od konca júna opäť robí radosť
Lamačanom. Vďaka patrí kolegom z Komunálnych služieb Lamač, ktorí sa generálnej
úprave jazierka niekoľko týždňov intenzívne venovali. A veruže to nebola ľahká práca.
Čistenie vody sa síce pravidelne robievalo aj v minulosti, no tentokrát došlo k celej
demontáži jeho súčastí, odkopaniu základnej jamy, jej prečisteniu, aplikácii jednotlivých
izolačných vrstiev, fólií, vrátane všetkých doplnkových prvkov, čo sa týka dekorácií z
kameňa, pochôdznych vrstiev, drevených dosák, a, samozrejme, aj výsadby zelene v okolí
i zelene, ktorá je uchytená ku dnu jazierka.
Pokračovanie na strane 2

SLEDUJTE

Dobrá správa - budeme mať nových lekárov
Tesne pred príchodom leta sme Lamačanom priniesli veľmi dobrú správu. Do zdravotného
strediska čoskoro pribudnú noví lekári - detský kardiológ, detský neurológ a detská dermatologička. Vďaka týmto špecialistom sa rozšíri spektrum služieb v našej mestskej časti. Nové
usporiadanie a rozšírenie zdravotnej starostlivosti s troma novými doktormi bolo jedným z bodov
júnového zasadnutia miestneho zastupiteľstva. Návrh poslanci unisono schválili a budova
zdravotného strediska tak bude opäť slúžiť svojmu primárnemu účelu. Mestská časť promptne
uvoľní priestory, ktoré doteraz využívalo Centrum sociálnych služieb Lamač. „Všetkému predchádzala zložitá analýza stavu priestoru, aj konzultácia s regionálnym úradom verejného
zdravotníctva, aby sme splnili všetky predpisy a požiadavky hygieny. Máme v pláne rýchle vysťahovanie Centra sociálnych služieb Lamač a okamžitý presun prevádzkovateľov do plne
vyhovujúcich priestorov.
Pokračovanie na strane 5
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„Bežná údržba nepostačovala, pretože tam chýbali niektoré funkčné
celky technológie, ktorá by cirkuláciou zabezpečovala, aby bola
čistota vody udržateľná. V areáli sme taktiež komplexne vymenili
všetky drevené prvky, opäť vďaka Komunálnym službám Lamač.
Takýmto nastavením je pre nás projekt ľahšie realizovateľný a menej
finančne náročný. Keby sme ho totiž riešili dodávateľským spôsobom,
suma by prekračovala 30 000 eur. Takýmto spôsobom, keď sa dodávky zúžili len na nákup základného materiálu a niektoré odborné
činnosti, hovoríme o sume do 10 000 eur. V dnešnej dobe je ťažká
situácia na trhu dodávateľov stavebných prác a funkčné komunálne
služby napomáhajú samosprávam zrealizovať niektoré projekty, ktoré
by boli inak veľmi nadhodnotené a možno že aj ťažko obstarateľné,“
zhodnotil starosta Lamača Lukáš Baňacký.
Milí Lamačania,

Pozývame vás tráviť časť horúcich letných dní k vynovenému jazierku,
ktoré vám vďaka blízkemu lesu poskytne chlad a horúčavy zjemní.

dovoľte mi, prihovoriť sa vám z pozície referentky
kultúry a športu, na ktorú som nastúpila začiatkom mája. Teším sa, že pôsobím v tak peknej
mestskej časti, ktorá je plná zelene, ponúka
priestor na relax po práci a zároveň je na dosah
centra. Po dlhej zime sme sa prehupli do teplejšej jari a pekného leta, ktoré nám všetkým prinesie novú pozitívnu energiu, oddych s rodinou
a deťom vytúžené prázdniny. Leto nie je len more
a pláže, užiť si ho môžeme aj doma na záhrade, či
na lamačskom kúpalisku, ktoré rovnako ponúka
šantenie vo vode, oddych na deke a občerstvenie. Navyše, naše deti s s trvalým pobytom
v Lamači už v týchto dňoch držia v rukách okrem
vysvedčenia aj poukazy na voľný vstup na kúpalisko. Je to príspevok našej mestskej časti deťom
na prázdniny.
Za dva mesiace som pre vás pripravila niekoľko
akcií a verím, že koncepcia, ktorú so sebou
prinášam, sa vám bude páčiť. Na začiatku sme
mali veľmi pekné a zábavné MDD, čoho dôkazom
bolo vydaných skoro 200 zmrzlín a asi rovnaké
množstvo balónových zvieratiek. Neskôr sme zobrali prváčikov za zvládnutie najťažšieho roka do
Malkia parku a som nesmierne rada, že sa im páčilo. V júli sme si užili Malé hody, ktoré každoročne priniesli program pre deti aj dospelých, zacvičili ste si druhú jogu s Vladom Šuchterom
a 14. júla o 21:30 sa na Malokarpatskom námestí
môžete tešiť na film Šťastný nový rok 2: Dobro
došli v rámci Film Festivalu Lamač.
V auguste budeme premietať druhý letný film,
ktorý si opäť odhlasujete na našom facebookovom profile a v náhradnom termíne 13.8. od
15:00 do 21:00 bude obľúbený Krígelfest , na
ktorý pripravujeme skvelé stánky a drobnú zábavu aj pre deti. Po týchto akciách sa sústredíme na
Rozálske hody, ktoré sme pre vás pripravili v úplne novej koncepcii. Na začiatku budeme spoločne fandiť FK Lamač na Memoriále Ruda Petráša,
a potom nás čakajú tri dni plné zábavy, program
naplnený vynikajúcimi umelcami pre malých aj
veľkých. Spomenúť môžem napríklad Mici
a Mňau, Tani Tani s Nely, Yael, DJ Majling, Funkiez, Tuzex, zavíta k nám aj Gizka Oňová a Trepethe či Lubo Virág. Chýbať nebude ani hlavná
hviezda hodov, ale o koho ide, zatiaľ neprezradíme, nechajte sa prekvapiť plagátmi. Čakať vás
bude chutná zóna s jedlom a ďalšie prekvapenia.
Verím, že si spoločne užijeme krásne leto, aby
sme mali z čoho čerpať, kým príde ďalšie s ďalším zážitkovým programom. Budem sa na vás tešiť na každej akcii. Tak dovidenia. :-)

Dominika Engler
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Lukáš Haraslín sa ženil v Lamači
Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín si v júni v Kostole
sv. Margity zobral za manželku dlhoročnú priateľku a mamu synčeka
Lucu Nikol Polákovú. Po obrade nasledovala veselica v kaštieli v
Tomášove. Lukáš Haraslín je odchovancom FK Lamač, v súčasnosti
hrá za Spartu Praha. Mladomanželom želáme na spoločnej ceste
životom veľa šťastných chvíľ.

Dražili sa ručne kované meče
Sobota 18. júna bola akčná pre malých aj veľkých. Deň odštartoval Indiánsky deň v areáli MŠ F. Neriho na Zlatohorskej
ulici. Podujatie pripravila Iniciatíva rodičov Lamač, o.z. v spolupráci s RC Obláčik. Deti sa na indiánskej ceste odvahy pustili
do veselých a náučných úloh. Na 10 stanovištiach ich čakali
skúsenejší Indiáni, ktorí deti všetko potrebné naučili. Práve na
toto podujatie dostalo občianske združenie finančný príspevok z participatívneho rozpočtu mestskej časti. Popoludní
sa vo farskej záhrade konal Misijný farský deň pre Afriku. Počas neho prebehla aj dražba nádherných ručne kovaných
mečov od pátra Leonarda Pawlaka. Finančné prostriedky
získané z aukcie pôjdu na podporu Nemocnice sv. Lukáša v
Angole.

Práce na obnove požiarnej
zbrojnice pokračujú

Začíname kotviť
konštrukciu nadstavby školy

V druhej polovici júna sa začali práce na obnove budovy
požiarnej zbrojnice. V rámci ich prvej fázy ide o sanácie
interiérových častí, prípojky inžinierskych sietí, výmena atiky a
realizácia spevňujúcich častí s následnou tepelnou izoláciou
a hydroizoláciou strechy objektu. Väčšinu prác realizuje mestská časť prostredníctvom Komunálnych služieb Lamač.

Práce na rekonštrukcii základnej školy sa rozbiehajú vo
veľkom. Počas školského roka sme sa sústredili na dotiahnutie všetkých prípravných prác tak, aby sme sa mohli v lete
naplno pustiť do realizácie. Maximálny objem prác sa tak urobí
v čase, keď deti nie sú v budove. Začiatkom leta sa teda
rozbehli hlučné a prašné práce, ktoré by inak narúšali vyučovací proces. Koncom júna sme pripravili priestor na
kotvenie konštrukcie nadstavby, v týchto dňoch by sa už mala
osádzať samotná kovová konštrukcia. Počas letných mesiacov
sa taktiež urobia základy pod všetky prístavby – pod jedáleň
a komunikačné jadrá – a začne sa aj rekonštrukcia samotnej
kuchyne.

Zájazd pre seniorov
nepokazila ani horúčava

Začala sa rekonštrukcia chodníkov
na Zlatohorskej ulici

Poriadne horúci. Presne taký bol dlhodobo plánovaný zájazd
seniorov, ktorý sme absolvovali počas najhorúcejšieho
júnového dňa. Najskôr si naši seniori prehliadli so
sprievodkyňou krásny zámok v Topoľčiankach a potom sa presunuli do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch, kde taktiež
absolvovali komentovanú prehliadku. Napriek úmornej
horúčave sa statočne držali, za čo im patrí veľká vďaka. Po
dvoch pandemických rokoch sme tak mohli tradíciu zájazdov
konečne obnoviť.

Práce na Zlatohorskej ulici napredujú. 22. júna sa totiž začali
práce na rekonštrukcii chodníkov a ciest na tejto ulici.
Realizuje ich mestská časť Bratislava-Lamač. Predchádzala
im komplexná výmena všetkých sietí uložených v tejto
komunikácii. Práce by mali byť ukončené v auguste tohto roka.
Počas prvých dní došlo k odstráneniu pôvodných obrubníkov
prídlažby a podkladných vrstiev na chodníkoch a ceste, nasledovať bude celková nivelizácia podkladných vrstiev a následne sa začne s osádzaním nových obrubníkov a kamennej
prídlažby.
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Mestskí poslanci môžu alokovať financie na prioritné
projekty. Kam putovali financie pre Lamač?
Každý zo 45 mestských poslancov má možnosť každoročne
alokovať sumu 20 tisíc eur na vec, ktorú sám či prostredníctvom podnetov obyvateľov vníma ako prioritnú. „Ja k tejto
sume naviac pridávam aj financie ušetrené vďaka nepoberaniu odmeny za poslaneckú činnosť. Niektorí tieto
financie alokovali napríklad na lepšiu jazykovú prípravu
mestských policajtov, na celomestský projekt Deti pre
Bratislavu, no väčšina poslancov a poslankýň sa snaží tieto
financie smerovať hlavne na konkrétne potreby v ich mestských častiach. Ja som sa väčšinu z týchto financií za prvé
tri roky aj na základe viacerých podnetov rozhodol alokovať
na rekonštrukciu verejného detského ihriska Žabka na
Malokarpatskom námestí. Ďalšia časť išla na výsadbu
stromov v našej mestskej časti, opravu niektorých
chodníkov, výsadbu zelene do stredových ostrovčekov na
Lamačskej a Hodonínskej, zabezpečenie tienenia na
kúpalisku Lamač a výsadbu cibuľovín. V roku 2022 sú tieto
peniaze určené na opravu hrdzavého zábradlia na oboch
stranách mosta na Hodonínskej ceste a opravu chodníka,
vytvorenie a lepšie vyznačenie nových priechodov na ulici
Podháj, lepšie nasvietenie niektorých priechodov a vy-

značenie zmiešaného chodníka pre chodcov a cyklistov na
Hodonínskej ulici medzi križovatkou Segnáre a Vrančovičova,“kúpalisku Lamač, vytvorenie a vyznačenie nových
priechodov na ulici Podháj, lepšie nasvietenie niektorých
priechodov a vyznačenie zmiešaného chodníka pre chodcov a cyklistov na Hodonínskej ulici medzi križovatkou
Segnáre a Vrančovičova,“ vyratúva mestský poslanec Igor
Polakovič projekty, na ktoré sú určené peniaze z jeho
priority. Ďalšou náplňou je aj iniciovať rôzne schémy podpory, z ktorých môžu čerpať aj samotné mestské časti,
miestne združenia a jej obyvatelia. Tými sú napríklad
Grantové schémy Nadácie mesta Bratislavy, finančné príspevky na hospodárenie so zrážkovou vodou a na výstavbu
kontajnerových stanovíšť alebo Grantový program pre rozvoj športu a vzdelávania v Bratislave. „Z posledne menovaného sme v Lamači mohli financovať časť obnovy telocviční, prispieť FK Lamač na novú tréningovú plochu pre
mladých futbalistov a aktuálne Lamač získal 70 tisíc eur na
projekt skateparku," dodáva Polakovič.

Firemní dobrovoľníci čistili Lamač
v rámci podujatia Naše mesto
Tisíce ľudí sa rozhodli, že využijú svoj čas na to, aby vylepšili a skrášlili
Slovensko. Zapojili sa do podujatia Naše Mesto, ktoré každoročne
organizuje Nadácia Pontis a strávili pracovný deň v školách,
komunitných centrách či zveľadením lesov, parkov a hradov.
Mestská časť Bratislava-Lamač sa do najväčšieho podujatia
firemného dobrovoľníctva v strednej Európe zapojila aj tento rok. 10.
júna tak desiatky dobrovoľníkov, rozdelení do štyroch tímov pod
vedením zamestnancov miestneho úradu, čistili Vysokohorskú ulicu,
zbierali odpadky na nevyužívaných pozemkoch oproti OC Bory Mall,
okopávali levandule na Malokarpatskom námestí, upratovali
voľnočasový areál a trhali burinu v dažďovej záhrade Oddychovej oázy
Podháj.
V Bratislave a blízkom okolí pomohlo dobrej veci 6 100 dobrovoľníkov
a dobrovoľníčok. „Naše Mesto je ideálna vstupná brána do sveta
dobrovoľníčenia. Okrem dobrého pocitu z toho, že firemní dobrovoľníci
pomôžu tam, kde by si to organizácie či školy inak mohli dovoliť len s
veľkou námahou, zažijú aj príjemný teambuilding s kolegami, vyvetrajú hlavy a vymenia na chvíľu kancelárie či homeoffice za exteriér,“
zhodnotil výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.
Firemných dobrovoľníkov vyslalo na Naše Mesto 162 firiem a inštitúcií.
Nadšených ľudí s chuťou pomáhať bolo možné stretnúť v 48 slovenských mestách v príznačných bielych tričkách s nápisom „Mám srdce
na správnom MESTE“, ktorý pre podujatie vymyslel Slavomír Artim
tvoriaci pod pseudonymom Dyslektik.
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Dobrá správa - budeme mať nových lekárov
>> pokračovanie z titulnej strany

... Novým usporiadaním ambulancií vznikne detský pavilón,
kde budú sústredení detskí lekári a dospelý pavilón. Bude
tam samostatná časť dermatologických ambulancií pre
dospelých a pre deti. Okrem toho príde k ďalšiemu
rozšíreniu kapacít všeobecného lekára pre dospelých, čo
je dlhodobo jeden z najväčších problémov. S novým pomocným zdravotným personálom a ďalším doktorom tak
dokáže rozšíriť svoje služby. Taktiež plánujeme zlepšiť
technické zabezpečenie strediska, a to v podobe
optického internetu pre rýchlejšiu komunikáciu,“ povedal
starosta Lamača Lukáš Baňacký.

plánujeme uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií ročne a 350tisíc ambulantných vyšetrení, čo je pri prepočítaní na
jeden deň vysoké číslo. V okamihu, keď dostaneme povolenie na prevádzku nemocnice a staneme sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, približne mesiac
pred otvorením, budeme vedieť predregistrovaných
pacientov osloviť znova, aby doplnili svoje údaje týkajúce
sa ich zdravotného stavu. Následne si môžu rezervovať
prvé termíny na vyšetrenie a naša vzájomná komunikácia
už teda bude veľmi rýchla,“ vysvetľuje generálny riaditeľ
Nemocnice Bory Ľuboš Lopatka.

Niektorí sa budú preskupovať, tí noví pribudnú. Presné
usporiadanie ambulancií spolu s praktickou mapkou a
kontaktmi lekárov pre ľahšiu orientáciu uverejníme, keď to
bude aktuálne. Dovtedy platí staré usporiadanie
ambulancií. Viac služieb pripravuje aj poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti Pro sanus a.s. vo svojej poliklinike
Pro Care nachádzajúcej sa v OC Bory Mall. V najbližšom
čase tam totiž pribudne všeobecný lekár pre dospelých,
neskôr pribudnú aj ďalšie špecializované ambulancie.
V dohľadnej dobe tam teda nájdete dve všeobecné
ambulancie pre dospelých a jednu ambulanciu pre deti
a dorast.

Nemocnica bude mať viac ako 30 medicínskych špecializácií, šesť komplexných multidisciplinárnych programov,
1400 zamestnancov a 400 lôžok.
Novinky nastali aj v téme nemocnice na Rázsochách. Po
dlhšom čase neistoty vláda nakoniec rozhodla o postavení
tejto nemocnice na území Lamača.
Marína Gorghetto

Nemocnica Bory otvára o pár mesiacov

Ďalším významným poskytovateľom na území našej mestskej časti bude už od budúceho roka aj moderná koncová
Nemocnica Bory. V súčasnosti prebiehajú výberové
konania na výber sestier, predstavujú sa nové lekárske
tváre a predregistrovalo sa do nej viac ako 50 000 ľudí. Po-

ENERGETICKÝ OMBUDSMAN o. z.
JUDr. Monika Jankovičová
v Lamači poskytuje :

Nemocnica Bory sa bude otvárať postupne od marca 2023,
najprv pôjdu ambulancie, potom rádiodiagnostika, postupne budú pribúdať ďalšie pracoviská, a ako posledný
príde na rad urgentný príjem. „V Nemocnici Bory

energetické poradenstvo pre elektrinu a plyn,
kontrola energetických faktúr,
revízie a údržba kotlov,
mimosúdne riešenia a zastupovanie.

Kontakty: energeticky.ombudsman@gmail.com
www.energetickyombudsman.sk

INZ 7-8/2022

čas leta sa bude inštalovať prvá medicínska technika,
projekt je hotový na 86 percent. Stavebný úrad mestskej
časti Bratislava-Lamač doposiaľ vydal kolaudačné
rozhodnutia na komunikácie a spevnené plochy,
elektrickú prípojku silnoprúdu, plynovod a trafostanicu.
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Park pre psy pri športovej hale vzišiel z participácie
Pri Športovej hale Lamač Na barine pribudol v júni Park pre psy. Na
mieste, kde sa pravidelne schádzajú majitelia psov, sa tak vďaka
novým prvkom dá so štvornohým miláčikom aj športovať. Park
vznikol aj vďaka aktivite miestnej poslankyne Veroniky Hagovskej a
Komisii životného prostredia a hospodárskej stratégie. Nájdete tam
kladinu, áčko či skoky určené na tréning psov. Inštalované prekážky
majú robustný charakter, sú prírodné a dobre ošetrené. Vyznačujú sa
elegantným a nadčasovým dizajnom a všetky použité materiály majú
dlhú životnosť. Požiadavka oddeleného priestoru pre psy vzišla z
procesu participácie novej podoby vnútrobloku Bakošova / Na
barine, ktorá sa začala ešte v roku 2019. „Z Parku pre psy mám
radosť, lebo tento nápad vyšiel z participácie. Oplotený priestor bude
riešiť dva problémy - po prvé eliminuje aj v minulosti vznikajúce konflikty medzi majiteľmi psov a obyvateľmi priľahlých panelákov, po
druhé zároveň samotní psíčkari dostanú dostatočne veľký ohradený
priestor, kde môžu svojich psov nechať voľne pustených. Je to obojstranne
výhodná situácia,“ neskrýva spokojnosť vicestarostka Petronela Klačanská,
pre ktorú je proces participácie srdcovou záležitosťou. Park čoskoro oplotia
naše Komunálne služby Lamač. Park postavila spoločnosť Dog production,
ktorá mestskej časti odporučila spomínané prvky. Ako bonus nám poskytli aj
dva psie pisoáre, ktoré využívajú teritoriálny pud psa označiť každý deň celé
svoje územie svojím pachom. Vďaka patentovanému systému zostáva po označení psom v pisoári malé množstvo moču,
ktoré psom vytvára pachovú stopu a tým láka k označeniu ďalšie psy. Prosíme rodičov, aby nenechali deti loziť a hrať sa na
psích prvkoch. Boli by sme radi, keby nám v dobrom stave vydržali dlhé roky.

Hospodárenie za rok 2021
sme ukončili s prebytkom
Na júnovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva bol schválený záverečný účet mestskej časti za rok 2021. Podľa výsledkov
hospodárenia mestská časť ukončila rok 2021 s prebytkom vo výške 132 447,57 EUR, pričom konečné zostatky na bankových
účtoch k 31.12.2021 eviduje vo výške 1 045 205,80 EUR, stav poplatku za rozvoj vo výške 813 775,98 EUR a rezervný fond v
sume 717 057,25 EUR. Opätovne do rozpočtu z týchto finančných prostriedkov bolo zapojených 1 233 913 EUR, primárne na
projekt rozšírenia kapacít základnej školy, rekonštrukciu a údržbu cestnej infraštruktúry ako je ulica Zlatohorská, chodník na
Barine, projekt Skateparku a tiež inkluzívneho ihriska na Bakošovej. Suma 59 532 EUR bola tiež vyčlenená pre podporu a
financovanie školských a predškolských zariadení v našej mestskej časti formou dofinancovania miezd a motivačných
mechanizmov.

Dobudovanie kanalizácie po 16 rokoch
Mestská časť Bratislava-Lamač v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou pokračuje v oprave vodovodných a
kanalizačných sietí na našom území. Dobrou správou je, že po 16 rokoch stagnácie dochádza aj k dobudovávaniu
kanalizačnej siete v častiach, kde chýba. V roku 2022 pôjde o ulice Lediny (rekonštrukcia) a Povoznícka – výmena vodovodu
a vybudovanie novej kanalizácie. V roku 2023 by malo ísť o ulice Skerličova, Furmanská a Lamačská sever. V roku 2024 prídu
na rad Kunerádska, Zidiny a Rozálska. Odkanalizovania Lamačskej ulice v úseku Harmincova - Alexyho bude riešené v
rámci komplexného projektu rozšírenia cesty. Tá totiž v tomto úseku predstavuje, z dopravného hľadiska, poddimenzovaný
úsek v rámci napojenia mestských častí Lamač a Dúbravka na centrum hlavného mesta.
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Michal Mesjar

Organista, ktorý predbehol dobu

Lamačan Michal Mesjar je nevšedný zjav, priam úkaz. Tento vyštudovaný organista sa totiž snaží
rozčeriť stojaté konzervatívne vody novými nápadmi už takmer dvadsať rokov. Na svojom konte má
sedem albumov, budúci rok sa chystá vydať ôsmy a deviaty.
„Nikdy neviem, z akých peňazí to bude, neustále hľadám sponzorov. Mal som šťastie, že dve CD mi zaplatili
šéfovia väčších firiem, ktorí vo mne videli žiaru. Každé
CD donieslo na Slovensko niečo, čo tu neexistuje.
V roku 2020 sme napríklad vydali album Organ dreams,
kde bol po prvýkrát nahrávaný zvuk organa a harfy na
Slovensku. Akonáhle to prebehlo sociálnymi sieťami,
zrazu na festivale v Nitre odznela harfa s organom. Vždy
je niekto, kto hodí kameň do vody,“ usmieva sa Michal,
ktorý sa živí ako učiteľ klavíra na ZUŠ Sv. Cecílie
a organ je preňho koníčkom.
Organový klip s príbehom

Aktuálne nahráva videoklip, ktorý v Európe nemá
konkurenciu. Ide o popovú skladbu zahranú na píšťalovom
organe s bicou súpravou. Pôjde o súčasnú nemeckú
skladbu Stay tuned žijúceho skladateľa Michaela Schütza.
Hudbu zaznamenal Michal Oberman (Grapevine studio Berg) Klip spracúva jeden z najlepších kameramanov a
režisérov v branži Jakub Chochula, bicie nahral študent
cirkevného konzervatória Timotej Rajnoha. Hra bude doplnená o herecké výkony - videoklip sa nakrúcal v kaviarni
Favor.it v Devínskej Novej Vsi - a práve tento moment je pri
organovej hudbe novinkou. (Nina a Natália Hatalové) „Ešte
som nikde nevidel, aby pri organovej hudbe boli herecké
výkony a príbeh a my hudobníci v pozadí. Nejde o to urobiť
boom, ale urobiť niečo iné ako všetci ostatní. Lebo ja
nechcem byť ako všetci ostatní. Päť mesiacov som mal
reálny problém nájsť píšťalový organ na Slovensku, kde by
som mohol nahrať organ a biciu súpravu. Mnohé konzerva-

tóriá, organisti, farníci i farári sa mi otočili chrbtom a množstvo ľudí sa to snažilo prekaziť, lebo na Slovensku to tak je.
Nakoniec sa nám to podarilo 5 kilometrov od našich hraníc,
v rakúskom mestečku Berg,“ hovorí Michal, ktorého
nenájdete hrať na známych festivaloch ani hosťovať na
lokálnych albumoch. Do organovej komunity sa mu totiž so
svojimi novátorskými nápadmi preniknúť nepodarilo.
„Mám veľmi rád objavovanie nových možností zvukov. Nemyslím si, že zobrazovanie zvuku musí byť hranie starých
skladieb. Cítil som potrebu spájať sa s inými nástrojmi,
spoznávať nových interpretov. Hľadať nové možnosti,
nielen na Slovensku. Ak ich tu nenájdem, oslovím niekoho
v zahraničí. Nezastaví ma to.“ Známy nemecký skladateľ
Martin Torp dokonca napísal pre Michala hodinový
organový cyklus, do ktorého ukryl jeho meno a meno jeho
priateľky systémom, ktorý mu poradil.
Ako sa vlastne dostal k hre na organ? „Bol som na koncerte
Ivana Sokola, ktorého hranie ma absolútne dostalo, zistil
som, že presne toto chcem. Vtedy už starší pán celej sále
ukázal, že je číslo jedna v republike. Dokázal to len vďaka
tomu, že bol ochotný denne 4-6 hodín cvičiť. Ostatní neboli
ochotní toľko cvičiť, a preto sa nikdy nedostali na jeho
úroveň. Na svoje prvé CD som si zaumienil dať to najťažšie
z barokového umenia. Dnes by som to už tak nezahral, ale
vtedy som bol ochotný 10 hodín denne cvičiť. Sú to veľmi
ťažké Triové sonáty J.S. Bacha, aktuálne ich nehrá vôbec
nikto,“ hovorí Michal, ktorý by sa mohol okamžite presťahovať do zahraničia a žať úspechy. Nad touto možnosťou však záporne krúti hlavou. „Vôbec ma to neláka.
Moja motivácia nie je zarábať peniaze, v tomto budem vždy
iný. Mňa organ baví, baví ma donášať niečo nové, uvažovať
inak. Nepotrebujem sa ani tlačiť hrať tam, kde ma nechcú.
Viem, že jedného dňa ma ľudia spoznajú, lebo nie je možné
zastaviť niekoho, kto niečo chce. To som sa naučil,“ dodáva
húževnatý mladý muž.
Marína Gorghetto

Budúci rok bude s klaviristom a skladateľom Tomášom Rojčekom nahrávať 2 albumy. Jeden v pop žánri a druhý s klasickou hudbou. Bude tam 24 interpretov z 5 krajín
EÚ a Singapuru. Zapojení budú nielen profesionáli, ale aj študenti, ktorí svojím talentom vytŕčajú z radu. Na albume odznejú aj slovenské skladby Antona Petríka,
Mariana Kittnera či Tomáša Rojčeka, ktoré Michal plánuje vydať v Nemecku a Anglicku.
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Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych
krajov sú vyhlásené na 29. októbra 2022. Starostu, poslanca mestského

Stanislav Babic
Poslanec miestneho zastupiteľstva
Volebné obdobie je takmer za nami a je na čase rekapitulovať. S kolegami z Lepšieho Lamača
sme od začiatku usilovali o zlepšovanie, veď to aj máme v názve. Často sme do noci preberali
návrhy rozpočtu či materiály na komisie a zastupiteľstvo. Veľmi veľa som sa naučil, spoznal
som množstvo úžasných ľudí a priložil ruku k spoločnému dielu. Od roku 2019 sme sa
chystali na ten najdôležitejší projekt tohto, ale určite aj toho ďalšieho volebného obdobia.
Tento rok sa rozbehla plánovaná rekonštrukcia našej základnej školy. Pribudne 11 nových
tried a vynovená jedáleň. Okrem toho sme otvorili novú materskú školu na Boroch a vďaka
tomu naša mestská časť ako jedna z mála nemá problém s umiestnením detí do škôlok.
V polovici volebného obdobia nás zasiahol COVID a na 2 roky paralyzoval dianie v Lamači,
pričom kultúru zasiahol asi najviac. Našťastie rok 2022 sa rozbieha veľmi sľubne a záujem o
kultúru je veľký. Rozbehli sme Lamačské besedy, znovu spustili staré známe akcie a vzniklo aj niekoľko nových formátov. Znovu
sme otvorili športovú halu. V ponuke je množstvo krúžkov pre deti i dospelých. Okrem toho sme začali projekt rekonštrukcie budovy
hasičskej zbrojnice a starej pošty. Vynovené budovy poskytnú dôstojné priestory pre našu knižnicu, komunitné centrum a
viacúčelový priestor pre menšie podujatia. Som vďačný za mandát, ktorý som od Vás v tomto volebnom období dostal. Podarilo sa
nám rozbehnúť a rozpracovať všetky témy, ktoré sme mali v našom volebnom programe. Tie štyri roky poslaneckej práce pre
Lamačanov ma naozaj bavili, no málokto si uvedomuje, koľko voľného času tým aktívnejším poslancom zaberá. Rozhodol som sa
naplno venovať mojej mladej rodine a tie posledné štyri roky im vynahradiť. Preto v ďalšom volebnom období už do zastupiteľstva
kandidovať nebudem a dám priestor ďalším šikovným Lamačanom a Lamačankám.

Lukáš Baňacký
Starosta mestskej časti Bratislava-Lamač
Na začiatku tohto volebného obdobia som mal plán a túžbu rozbehnúť jednotlivé projekty
a nastaviť systém práce a po takmer 43 mesiacoch je čas pozrieť sa späť. Je to dôležité aj
pre mňa osobne, nakoľko dynamický štýl života a práce mi nedáva priestor obzrieť sa späť
v čase a potešiť sa tým, čo všetko sa podarilo a kam sme sa za posledné roky posunuli.
Úlohy, ktoré som vnímal a vnímam ako najdôležitejšie z pohľadu práce starostu, by som
rozdelil do troch oblastí. Prvou je riadenie chodu mestskej časti a jednotlivých útvarov a
inštitúcií, ktoré nám podliehajú. Funkčná štruktúra, ktorú sme nastavili hneď v začiatku,
dokázala svoju akcieschopnosť za každej situácie. Nakoniec, núdzový stav, ktorý nastal
rok po voľbách preveril našu schopnosť plniť súbežne štandardné i mimoriadne úlohy.
Druhou je hospodárenie obce. Začínali sme oblasťou evidencie majetku a dnes sme,
myslím, jediná mestská časť, ktorá má v tomto smere všetko poupratované. Pokračovali sme údržbou a opravami. Som presvedčený, že väčšina obyvateľov oceňuje koľko pozornosti sa venovalo údržbe verejných priestranstiev, zelene a budov. Zároveň
sme pokračovali v kumulácii finančných prostriedkov, aby bolo možné pristúpiť k hlavnej priorite tohto volebného obdobia, a tou
je rozšírenie budovy základnej školy na Malokarpatskom námestí. Dokázali sme dobrým hospodárením našetriť prostriedky v
objeme 1,3 milióna eur, ktoré budú predstavovať našu spoluúčasť a spolu s dotáciou vo výške bezmála 3 miliónov zabezpečia
finančné krytie najväčšieho projektu lamačskej samosprávy v jej dejinách. Zároveň máme usporených vyše pol milióna eur na iné
aktivity. Čísla, za ktoré sa netreba hanbiť.
Takisto by som rád zdôraznil, že v tomto volebnom období prevádzkujeme alebo opravujeme o osem objektov viac, čo je v pomere
k veľkosti našej mestskej časti naozaj významný počet. Nová škôlka, športová hala, Kaplnka sv. Rozálie, zberné miesto, centrum
pomoci, núdzové ubytovanie už slúžia svojmu účelu. Zároveň sme začali s opravou budovy požiarnej zbrojnice a budovy tzv.
,,školičky“ na Borinskej ulici. Po dlhoročnej pauze začíname v tomto roku s budovaním kanalizácie, čo je dlh, ktorý pociťujú
obyvatelia viacerých ulíc. Treťou oblasťou, ktorú považujem ako starosta za veľmi dôležitú, je celkové renomé a kredit obce. Tu som
sa snažil, aby bol Lamač vnímaný ako mestská časť, ktorá má schopných ľudí, nadpriemerné výsledky a vysokú úroveň kvality
života. Neskromne si dovolím tvrdiť, že dnes je Lamač v očiach kolegov starostov, predstaviteľov štátu ako aj na úrovní odbornej
verejnosti či médií vnímaný ako symbol efektívnosti. A to nám otvára ďalšie dvere a pomáha získať podporu aj u iných partnerov.
Napokon aj v krízových situáciách nás s dôverou podporili viaceré nadácie, keďže vnímali, že veci sú u nás riadené a prevádzkované
profesionálne a veľmi účinne. Verím, že rovnako tento rozmer vnímajú aj naši obyvatelia. Od viacerých viem, že je to tak. Hovorí sa,
že všetko je o ľuďoch. Keďže nežijeme len sami pre seba, chcel by som osobitne zdôrazniť dôležitosť všetkých ľudí, vďaka ktorým
som mohol tieto riadky napísať v takomto pozitívnom duchu. Kolegom z úradu a ostatných zložiek, za vynikajúcu spoluprácu a
obetavosť a všetkým našim obyvateľom a priaznivcom za osobnú pomoc a slová podpory a povzbudenia, ktoré mi dodávali prepotrebnú energiu. V týchto dňoch ju pociťujem ešte o čosi intenzívnejšie a preto by som rád, práve na stránke mesačníka Lamačan,
oznámil, že som sa rozhodol opätovne kandidovať za starostu našej mestskej časti.
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zastupiteľstva a poslancov miestneho zastupiteľstva sme preto požiadali
o hodnotenie volebného obdobia 2018-2022.

Pavol Čech
Poslanec miestneho zastupiteľstva
Zhodnotenie volebného obdobia - do môjho ďalšieho volebného obdobia som išiel s predstavami, že budeme naďalej pokračovať v práci, tempe a prioritách - ako sme boli zvyknutí
(napríklad za čias p. starostky Oľgy Keltošovej), aby v Lamači pribúdali stále nové veci, ktoré
spríjemnia a oživia život v našej mestskej časti. Volebná matematika však nepustí a keďže
som sa ocitol v opozícii, kde máme s kolegom Radoslavom Olekšákom v zastupiteľstve dva
hlasy - tak tomu nasvedčuje aj realita splnených predsavzatí a náplň našich priorít. Mrzí ma,
že naše námestie vyzerá tak ako vyzerá, že sa nepodarilo zrealizovať obnovu Podhája s vybudovaním vyhliadkovej veže, že sa nepodarilo vytvoriť nové parkovacie miesta, že stále nemáme parkovací dom...

že

A keď sme už pri parkovaní - tak s úžasom sledujem novú parkovaciu politiku, ktorá výrazne finančne zaťaží obyvateľov Bratislavy,
ktorú zavádza náš magistrát. Mám voči tomuto systému veľa výhrad a som toho názoru, že najskôr bolo treba spraviť zásadne vstupy
- s regulovaným vjazdom do mesta, s vybudovaním parkovacích domov či už nadzemných alebo najlepšie podzemných - využitie
napríklad vodnej cesty - dopravy po Dunaji, vybudovanie nosného dopravného systému /a nie jedna električka do Petržalky/ ako
hlavnej strategickej záležitosti pre rozvoj a budovanie mesta. Stačí sa pozrieť na okolité metropoly s podobným počtom obyvateľov
ako efektne riešia problém, preto sa ako Bratislavčan cítim ako cudzinec vo svojom meste, kde okrem platenej rezidenčnej zóny
budem platiť rovnako, ako hocijaký iný návštevník mesta. Som zvedavý, ako príde vysvetliť pán primátor Matúš Vallo obyvateľom
Lamača rastúce dane a poplatky za parkovanie s finančnou diskrimináciou rodín, ktoré napríklad vlastnia dve autá. Preto túto
parkovaciu politiku nemôžem podporiť a dúfam, že sa celá prepracuje, sťažnosti taktiež počúvam často od mnohých Lamačanov. Za
pozitívnu prácu a mnoho vecí, ktoré sa podarilo zrealizovať sa chcem poďakovať vedeniu miestneho úradu mestskej časti BratislavaLamač so starostom Lukášom Baňackým. Prajem všetkým pekné leto, Pavol Čech.

Veronika Hagovská
Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
Veľmi ma teší, že počas volebného obdobia 2018-2022 sa mi darilo otvárať, ako aj presadzovať, rôzne témy z oblasti životného prostredia. Zároveň si veľmi cením, milé
Lamačanky a milí Lamačania, aj váš záujem o naše okolie a životné prostredie. Vždy ma poteší vaša spätná väzba, že vnímate postupné zlepšovanie v tejto oblasti.
Na ulici Podháj a vo vnútrobloku Bakošova/Na barine sa vysadili desiatky nových stromov
vďaka magistrátnemu projektu 10 000 stromov. V rámci Lepšieho Lamača sme presadili doplnenie výsadby zelene aj do spodnej časti Malokarpatského námestia. Pred kino by mala
čoskoro pribudnúť zeleň v kochlíkoch a časť pod lipami prejde finálnou úpravou. Práve tieto
lipy sa nám podarilo pred voľbami zachrániť pred výrubom. Vytvorili sme nové, menej
kosené plochy pre opeľovače, ako aj plochu s lúčnymi kvetmi, vznikla Oáza Podháj, upravili
sme plochu pri dome služieb a doplnili sme ju aj o stromy. V Lamači nám pribudla výsadba kvetov a na viacerých miestach prebehli
revitalizácie verejných priestorov, ako aj doplnenie zelene. Boli vytvorené dve dažďové záhrady. Vďaka magistrátu hlavného mesta
boli vysadené cibuľoviny. Začala sa venovať väčšia pozornosť správnemu triedeniu odpadov a ich možnej minimalizácii. V Bratislave
sme sa stali prvou mestskou časťou, ktorá zaviedla triedenie a zber kuchynského bio odpadu a boli sme tiež pilotnou mestskou
časťou na zber vianočných stromčekov. Pribudli zberné nádoby na elektroodpad. Znížili sme množstvo čiernych skládok o 60% a
otvorili sme prvé zberné miesto. Zrealizovali sme viaceré dobrovoľnícke aktivity, počas ktorých sme spoločne čistili naše okolie, či
sadili alebo upravovali zeleň. Vytrvalo sme sa venovali znižovaniu vizuálneho smogu. Podporili sme tiež posilňovanie komunitných
vzťahov napríklad vďaka sídliskovému kompostovaniu a revitalizácii vnútrobloku Bakošova/Na barine. Tam nám pribudol aj park s
prvkami pre psy. V Lamači postupne prebieha výmena sídliskových lavičiek, vymenila sa väčšina malých smetných košov za
vhodnejšie a doplnili sa koše na psie exkrementy. Vďaka novému technickému vybaveniu sa podarilo posilniť naše komunálne
služby.
V rámci Lepšieho Lamača sa nám podarilo rozpracovať všetky témy, ktoré sme mali v našom volebnom programe. Okrem toho, že
sme sa zameriavali na napĺňanie našich plánov a cieľov, museli sme často riešiť aj nečakané a nie vždy jednoduché situácie. Čaká
nás ešte kus práce a aj preto by som sa o vaše hlasy rada uchádzala aj v nasledujúcich jesenných komunálnych voľbách.
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Matúš Harmaňoš
Poslanec miestneho zastupiteľstva
Za tri a pol roka sme rozpracovali všetky témy z nášho volebného programu, s ktorými
sme sa uchádzali o vaše hlasy (kompletný dokument nájdete na našej web stránke
www.lepsilamac.sk). Okrem situácií, ktoré priniesol každodenný život v Lamači, sme museli
riešiť aj mnohé neočakávané situácie. Za najdôležitejší úspech pokladám spustenie rekonštrukcie školy. Na nedostatok priestorov upozorňovala pani riaditeľka dávno pred týmto
volebným obdobím. Som rád, že sa aj naším pričinením problém stal konečne prioritou a začal
sa reálne riešiť. Vďaka tomu beží nadstavba a prístavba školy, ktorá prinesie 11 nových tried.
Z našej iniciatívy sme sa zbavili desiatok billboardov vo vnútorných častiach Lamača a ďalších
reklamných plôch, ktoré roky špatili našu mestskú časť.
Rozpracovali sme projekt upokojenia dopravy vo vnútorných častiach Lamača, ktorého realizácia je momentálne vo fáze schvaľovania na krajskom dopravnom inšpektoráte. V rámci projektov magistrátu sa pripravuje parkovací dom na Studenohorskej
a revitalizácia Vrančovičovej ulice. V lete sa začne s realizáciou venčoviska pri športovej hale Na barine, projektuje sa bezpečný
chodník na futbalový štadión a skatepark na Bakošovej, na ktorý sa podarilo získať dotáciu z mesta. Okrem našej poslaneckej
práce sa stále snažíme byť aj aktívnymi občanmi. Preto radi vyrazíme „do terénu“ a zúčastňujeme sa upratovaní, likvidácie skládok
či sadení na námestí. So Stanom Babicom sme pomáhali v rámci hliadok Inšpekcie verejného poriadku, obaja sme členmi
krízového štábu. Využil som svoje pracovné skúsenosti z tvorby samosprávnych web stránok a priniesol som pre Lamač nové prehľadnejšie a moderné webové stránky lamac.sk a lamacan.sk, ktorých vytvorenie a prevádzka nestojí mestskú časť žiadne finančné
prostriedky. V budúcnosti plánujem doplniť služby o mobilnú aplikáciu, ktorá by prostredníctvom push notifikácií upozorňovala na
aktuality a zmeny na stránke. Inicioval som umiestnenie výstavy "Po 2. svetovej vojne" na Malokarpatskom námestí a vznik
pamätníka prvého židovského transportu zo stanice Lamač. Detaily o všetkých našich projektoch a aktivitách v Lamači nájdete na
webovej stránke www.lepsilamac.sk v časti „Čo robíme“. Rozpracované projekty a otvorené témy by som rád dokončil, preto sa
budem v jesenných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o vaše hlasy.

Petronela Klačanská
Zástupkyňa starostu
Pred štyrmi rokmi sa nám podarilo zabrániť výrubu krásnych líp na námestí a to bolo pre mňa
impulzom zapojiť sa viac do diania v Lamači a napokon som získala vo voľbách vašu podporu.
Bolo treba reflektovať viaceré už rozbehnuté projekty, nové pripraviť a popritom riešiť kostlivcov,
ktorých naša mestská časť má požehnane. Námestie, dúfam, bude už čoskoro dokončené a s
našimi vylepšeniami v podobe kaskádového sedenia so zeleňou či vzrastlými stromami pred
kinom, aspoň trošku zlepší pomer zelene a spevnených plôch a stane sa tak o niečo lepším
miestom na trávenie voľného času s rodinou a priateľmi. Tém na riešenie bolo a je neustále
neúrekom, a bohužiaľ ,niektoré je bez spolupráce so všetkými volenými zástupcami a bez pomoci dobrých právnikov nemožné vyriešiť. Napriek tomu som rada, koľko iných vecí sa nám
podarilo navrhnúť a presadiť.
Mne sa podarilo presadiť nájomnú zmluvu na škôlku na Boroch z 5 na 20 rokov, pripravila som žiadosť o finančný príspevok na
nadstavbu školy, dotáciu na obnovu telocviční i koordináciu spolupráce pre vytvorenie ihriska nad úradom. Samozrejmosťou bolo
predĺženie nájmu cirkevnej škôlky, ktorá je už roky prirodzenou súčasťou našej mestskej časti. Presadili sme zmenu rozpočtu
a miesto zasadačky na úrade tak vznikli nové triedy v škole. Navrhla som aj financie na projekt Accelium pre mnohostranný rozvoj
a vzdelanie žiakov v našej základnej škole, financie na školenia pre rozvoj učiteľov a aj motivačný príspevok pri nábore tých nových
a kvalitných, keďže nám každoročne z rôznych dôvodov chýbajú v učiteľskom zbore v MŠ aj ZŠ. V rámci zapojenia občanov som
obzvlášť hrdá na participáciu, ktorá prebehla na uliciach Bakošová/Na barine a tak následne vznikli podľa požiadaviek obyvateľov
komunitný park, park so stromami a čoskoro dokončený agility park pre psíčkarov. Na náš podnet vznikol participatívny rozpočet,
kde môžu obyvatelia žiadať financie na menšie projekty či podujatia. Pomocou participácie vzniknú aj ďalšie projekty - parkovací
dom a obnova Vrančovičovej ulice.
Práca komunálneho politika ma nesmierne baví, hlavne keď vidím reálne výsledky našej práce, dostávam pozitívne reakcie od
obyvateľov. No vnímam, že je ešte veľa vecí, ktoré treba nastaviť, určiť štandardy, prehodnotiť staré zmluvy a dohody tak, aby boli
v prospech všetkých Lamačanov, nájsť financie na dlho rokov zanedbané projekty, vytvoriť nové tak, aby sme boli všetci spokojní,
a preto som sa rozhodla opätovne sa uchádzať o vašu priazeň v nadchádzajúcich komunálnych voľbách za iniciatívu Lepší Lamač.
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Radoslav Olekšák
Poslanec miestneho zastupiteľstva
Keďže v miestnom zastupiteľstve pôsobím už od roku 2002 piate volebné obdobie za sebou,
dovolím si na úvod konštatovať, že toto miestne zastupiteľstvo bolo zo všetkých najslabšie,
čo sa týka úrovne i výkonu. Prvýkrát po 16 rokoch v roku 2018 sa stalo, že jedna strana dosiahla sama väčšinu v zastupiteľstve. A tak to potom aj vyzeralo. Progresívci z Lepšieho
Lamača s opozíciou nediskutovali, ale valcovali svojou väčšinou vo všetkých oblastiach, ako
napríklad pri kreovaní odborných komisií, kde si podosadzovali svojich kamarátov a dokonca
aj rodinných príslušníkov. Mne ako poslancovi neumožnili pracovať v dopravnej komisii, čo
sa stalo prvýkrát po 16 rokoch. Takže oni ani nemali úprimný záujem o spoluprácu, išlo im len
o presadzovanie ich videnia sveta a ideológie tak typickej pre progresívcov. Z Lamačana sa
tak stal nástroj propagandy, kde sa iný názor nepripúšťa a zaujímajú ich len počty fotiek ich
vyvolených poslancov. Preto mi nemohol vyjsť článok o nehoráznom zvýšení dane z nehnuteľnosti, kde som si dovolil kritizovať súčasného mestského poslanca. Aj tento článok som musel „upraviť“, ak som chcel, aby
vyšiel. Možno po ďalších voľbách sa zakáže aj zvonenie kostolných zvonov, ktoré podľa ankety ruší niektorých obyvateľov
Vrančovičovej ulice.
Prvým bodom kde sme na seba narazili v roku 2019, bolo schvaľovanie Vallovej parkovacej politiky, kde jedna pani poslankyňa povedala, že auto je nadštandard, za ktorý treba platiť. A o tom aj celý Vallo je. Mal som dva konkrétne návrhy, ktoré vylepšovali pôvodný
návrh, a to, aby ostalo zachované vyhradené parkovanie a 50% zľavu pre Lamačanov v iných zónach v Bratislave, avšak samozrejme,
že moje návrhy schválené neboli. Lebo sa nehodnotila vecná stránka návrhu, ale kto ho predkladá. Parkovanie je problém, ktorý trápi
všetkých a asi práve preto sa za toto volebné obdobie v Lamači nevybudovalo ani JEDNO parkovacie miesto. Parkovací dom, aj to
so zníženou kapacitou, ostal iba ako omaľovánka. Preto by si Lamač mal urobiť svoju vlastnú parkovaciu politiku. V roku 2020 došla
korona, ktorá nás trápila v podstate až doteraz. Tá ovplyvnila významným spôsobom fungovanie samosprávy. K téme revitalizácie
námestia sa nejdem ani vyjadrovať, lebo robiť ho 5 rokov je poriadna hanba. Za megaúspech považujem fakt, že sme dostali dotáciu
2,8 mil. na nadstavbu školy, pretože školstvo bolo vždy mojou prioritou. Keďže musím končiť, dovoľte mi popriať vám všetkým
Lamačanom šťastnú ruku pri komunálnych voľbách, po ktorých sa veci, dúfam, vrátia do normálu a opäť bude štandardom pluralita
názorov a pragmatické riešenia bez progresívnych ideologických nálepiek.

Igor Polakovič
Poslanec mestského zastupiteľstva
V prvom rade ďakujem za dôveru, ktorú ste nám, poslancom a poslankyniam za Lepší Lamač
- Team Bratislava pred takmer štyrmi rokmi dali. Ako poslanec som našu mestskú časť zastupoval v mestskom zastupiteľstve. V októbri sa budem uchádzať o vašu dôveru opäť,
tentoraz aj ako kandidát na starostu Lamača. Ale poďme k výsledkom mojej doterajšej práce
ako mestského poslanca. Bratislava je prvé mesto na Slovensku, ktoré vyberá vedenie
mestských podnikov a organizácií transparentným výberovým konaním. Do čela Dopravného
podniku, OLO, vodární, ale napríklad aj ZOO, Mestského múzea alebo Galérie sa tak
dostali odborníci a nie politickí nominanti. Podarilo sa prijať zákaz herní, ktoré sa postupne
rušia. Zmenou územnému plánu Bratislavy sme v meste úplne zakázali stavbu megaboardov
a výrazne obmedzili billboardy. Tak, ako im budú končiť dočasné stavebné povolenia, zmizne
ich drvivá väčšina. No už teraz sa za necelé štyri roky podarilo z mestských pozemkov dostať
stovky neželaných reklám. Prijali sme zonáciu mestských lesov, a tým posilnili ich rekreačnú
funkciu.
Prejdeme ale na hmatateľné výsledky, ktoré môžeme vidieť priamo v Lamači. Mesto finančne podporilo potrebnú rekonštrukciu
telocviční v ZŠ Lamač, revitalizáciu detského ihriska nad miestnym úradom a vybudovanie tréningovej plochy pre malých futbalistov
a jej osvetlenie. Vysadili sme novú alej na Podháji, stromy pribudli aj na lúke medzi Bakošovou a Na barine, kde chceme postupne
vytvoriť príjemný park. Celkovo v Lamači pribudlo takmer 90 nových mestských stromov. Zazelenali sa a rozkvitli pôvodne štrkové
a betónové ostrovčeky na Lamačskej ceste a pri Lidli. Na jar potešili cibuľoviny na Podháji alebo pri športovej hale Na barine.
Dobrovoľnícky sme tulipány sadili aj na Segnároch. Počas Vianoc sa realizoval môj nápad nasvietenia starého agátu pri Pantlovi.
Príjemné prostredie tvoria aj takéto detaily. Podarilo sa mi dosiahnuť výmenu guľových chodníkových lámp. Tie už neosvetľujú
spálne ľudí a sú úsporné vďaka LED technológii aj automatickému stmievaniu po polnoci. Na frekventované priechody na mestských cestách sa použila viditeľnejšia protišmyková úprava, pri škole blikačky a aktuálne pracujeme na lepšom nasvietení ďalších
priechodov a križovatiek. Menia sa zástavkové prístrešky, kde pribudli aj informačné tabule o odchodoch autobusov. Zrekonštruovala sa Cesta na Klanec a dokončili sa nedorobky z minulého volebného obdobia na Podháji. Opravil sa chodník na moste na
ulici V. Matrku, ako aj na Podháji či Ceste na Klanec. Na jeseň prebehne veľmi potrebná rekonštrukcia ulice Lediny. Ďakujem za
všetky stretnutia a podnety počas štyroch rokov. Rozšírenú verziu článku aj s fotografiami nájdete na www.lepsilamac.sk

Miestna poslankyňa Martina Krúpová svoj text nedodala.
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Čo nové na Boroch?
Naša mestská časť sa rozrastá, v lokalite Bory pribudne už piata etapa výstavby rezidenčného bývania, ktorá spadá do
lamačského katastrálneho územia. Pred niekoľkými týždňami bola predložená dokumentácia na posudzovanie vplyvov na
životné prostredie (EIA). Zároveň sú v príprave podklady pre získanie územného rozhodnutia. Piata etapa prinesie do
lokality 366 bytov s predpokladaným začiatkom výstavby v prvej polovici roka 2024. V rámci projektu vznikne 596 podzemných parkovacích miest umiestnených v dvojpodlažnej podzemnej garáži, ktorá prepojí všetkých šesť bytových domov.
Nové námestie aj klientske centrum

V mesiaci jún sa uskutočnilo stretnutie starostu mestskej časti Bratislava-Lamač Lukáša Baňackého so zástupcami
spoločnosti Penta Real Estate, ktorého cieľom bolo dohodnutie vzájomnej spolupráce v oblasti dôležitých stavieb v
lokalite Bory. Tie budú znamenať skvalitnenie urbanizmu v rámci tejto časti Lamača a zlepšenie kvality života nielen pre
obyvateľov Lamača, ale aj obyvateľov okolitých mestských častí.
Témou stretnutia bola výstavba nového námestia medzi objektmi nemocnice a obchodného centra, zámer navrhnúť
vhodné priestory pre budúce spoločné klientske centrum mestských častí Lamač a Devínska Nová Ves, ako aj budovy
nového obvodného oddelenia policajného zboru pre našu lokalitu. Zároveň sa starosta Lukáš Baňacký obrátil na zástupcov investora s prosbou o pomoc pri budovaní predĺženia Saratovskej ulice a jej napojenia na cestu II/505 spolu s
plánovaným predĺžením električkovej trate do lokality Bory.
Bez realizácie týchto dopravných stavieb by bola totiž ohrozená aj výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy, ktorý
v mesiaci máj avizoval aj minister dopravy Andrej Doležal.

Denné letné tábory v Lamači
FK Lamač

Atletika Jojo

Čo: V cene sú zahrnuté raňajky, desiata,
obed a olovrant plus pitný režim

Čo: Atletika Jojo aj tento rok organizuje denné letné
tábory pod názvom Leto plné zážitkov. Doprajte
deťom veľa pohybu, športu a zábavy v denných
letných táboroch v Lamači v osvedčenom trénerskom
zložení a na miestach, ktoré síce vaše deti poznajú,
ale s novými zážitkami. Na deti čaká športová
olympiáda, detská pevnosť Boyard, ostrov pokladov,
netradičné športy – Hugalele.

Deti budú na futbalovom ihrisku, pôjdu aj na Kačín,
Partizánsku lúku, na zmrzlinu, budú súťaže a iný program. Na konci bude vyhodnotenie a medaila.
Kedy: 18.7.- 22.7. a 25.7.-29.7.
Vek: Od 6 do 9 rokov
Poplatok: 115 eur
Kontakt: 0902/842 953

FK Lamač – Pematrans II.

Kedy: 11.7-15.7, 18.7-22.7, 25.7-29.7
a 8.8-12.8 (VÝLETOVÝ )
Vek: Od 5 rokov
Poplatok: 140 eur
Kontakt: info@atletikajojo.sk, 0905/677 965

Čo: Tábor plný športových aktivít, hier, zábavy a pohybu na čerstvom vzduchu.

Lamačský farský tábor

Kedy: 29.8. – 2.9.
Vek: Od 5 do 12 rokov
Poplatok: 140 eur
Kontakt: 0903/418 047, 0903/735 685

Kedy: 18. – 22.7.
Kde: Farnosť Lamač. Prihlásiť sa môžete cez
formulár webovej stránky farnosti lamac.fara.sk.
Vek: 6 – 12 rokov
Poplatok: 50 eur
Kontakt: lamac.farskytabor@gmail.com

Pozývame vás na Lamačský krígelfest
Čakajú na vás remeselné pivá, jedlo aj živá hudba.
Tešíme sa na vás v sobotu 13. augusta
od 15:00 do 21:00 na Malokarpatskom námestí.

Martin Benkovič

Páchatelia šikanovania sú tiež len ľudia
a tak k nim treba pristupovať
Lamačan Martin Benkovič bol počas svojho života učiteľ, vychovávateľ v diagnostickom centre,
poradenský pracovník, terénny sociálny pracovník, riaditeľ centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie. V súčasnosti pôsobí ako špeciálny pedagóg – preventista v Bratislave.

V rozhovore, ktorý poskytol Michalovi Oláhovi pre
.týždeň sa dozviete, kedy môžeme v triede hovoriť o
šikanovaní a kedy sú konflikty len bežným sporom
medzi deťmi či ako nevychovať zo svojich potomkov
páchateľov alebo obete.
Čo je vlastne cieľom šikany zo strany páchateľa?

Treba si uvedomiť, že triedny kolektív je živý organizmus,
plný interakcií, rôznych vzťahov, radostí aj smútkov, môžu
vznikať rôzne nedorozumenia a napätia. Práve tieto napätia
obyčajne môžu vytvárať živnú pôdu pre vznik šikanovania.
Ľahko sa môže stať, že nevinné žartovanie so spolužiakmi
prerastie do šikanovania. Veď sa všetci zabávajú. Len obeť
nie, ale radšej to nepovie, pretože sa bojí, že by sa to ešte
zhoršilo a nechce prísť o kamarátov.
Pokiaľ takéto šikanovanie včas zachytíme, dá sa s ním
veľmi dobre pracovať. Páchateľ ani ostatní účastníci si
vôbec nemusia uvedomovať, že práve šikanujú. Vtedy treba
otvorene hovoriť o pocitoch a prežívaní všetkých účastníkov, o ich potrebách a hľadať spôsoby zábavy, ktoré sú
prijateľné pre všetkých. Iné je, keď dochádza k cielenému
ponižovaniu a ubližovaniu zo strany páchateľa. Vtedy ide o
úmyselné šikanovanie. Páchateľ má potrebu obeť ponížiť,
ublížiť jej. Ostatní žiaci si nemusia uvedomiť, že ide o
šikanovanie a svojím správaním môžu páchateľa podporovať v pokračovaní násilia. Takéto správanie je nevyhnutné čo najskôr identifikovať a zastaviť, aby nedošlo k
nenapraviteľným škodám na psychike obete.
Ako sa má k šikanovanému dieťaťu postaviť rodič,
aby to nedevastovalo ich vzťah?

Rodič je najväčšou oporou pre dieťa. Určite nemôže
bagatelizovať to, čo mu jeho dieťa oznámi. Uvedomme si,
že pre dieťa je ťažké priznať sa k tomu, že ho niekto v škole
šikanuje. A ak sa už k tomu odhodlá, treba to prijať so
všetkou vážnosťou a podporou. Dieťa musí cítiť, že je vypočuté a má podporu rodiča. Rodič sa obráti na triedneho
učiteľa a oboznámi ho so situáciou. Je nevyhnutné tieto
veci riešiť v spolupracujúcej atmosfére, čo sa, bohužiaľ,
občas nedarí, pretože sme ľudia a občas nám emocionalita
nedovolí vnímať veci racionálne. Ako na strane rodičov, tak
na strane učiteľov. Tieto postoje môžu vznikať v situáciách,
keď si dospelí navzájom nedôverujú a začínajú spolu
bojovať. K takýmto situáciám dochádza v prípadoch, keď
zúčastnení majú pocit, že sú nevypočutí. Práve tu vidím
úlohu pre podporné tímy, ktoré môžu dbať na to, aby proces
riešenia problému bol udržaný v racionálnej rovine.

Martin Benkovič, vľavo,
s novinárom Michalom Oláhom.

Ako pristupovať k dieťaťu, ktoré, naopak,
je páchateľom šikany?

Páchatelia šikanovania sú tiež len ľudia, a tak k nim treba
pristupovať. Samozrejme, že musia prevziať zodpovednosť
za svoje konanie. Ale to je len jedna strana mince.
Uvedomme si, že deti si týmto správaním môžu kompenzovať niečo, čo im chýba. Či už je to potreba presadiť sa,
nedostatok sebavedomia, slabé zručnosti pre fungovanie v
kolektíve a podobne. Je potrebné identifikovať, ktoré potreby treba naplniť a následne ich riešiť, či už v spolupráci
s pedagogickým zborom, v niektorých prípadoch aj s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Samozrejmosťou pri tom je spolupráca s celým
triednym kolektívom, ktorý obyčajne býva veľmi významný
a nápomocný pri očakávaných zmenách správania, vzťahov
a atmosféry v triede.
Čo by ste spravili ako prvé proti šikane,
ak by ste boli ministrom školstva?

Dôraz by som dal nielen na vzdelávaciu zložku vyučovacieho procesu, ale aj na výchovnú zložku. Pedagógovia sú
administratívne neprimerane zaťažení, zostáva im málo
času na priamu prácu s deťmi. Zvýšil by som vážnosť a
dôležitosť postavenia pedagogických a odborných zamestnancov v spoločnosti.
Ako sa vo výchove vyhnúť tomu, aby naše dieťa bolo
agresorom alebo obeťou šikany?

Ak dieťa vyrastá v priateľskom a tvorivom prostredí, kde
úcta, dodržiavanie pravidiel, priateľstvo, vzájomné porozumenie a bezvýhradné prijatie je samozrejmosťou, nepotrebuje sebapotvrdenie prostredníctvom ponižovania
iných. Bohužiaľ, obeťou sa môže stať ktokoľvek z nás, a to
úplne bez príčiny. Ak má však doma zdravé a budujúce zázemie, ľahšie zvláda situácie spojené so šikanovaním.
TEXT A FOTO: MICHAL OLÁH
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V júni bol hosťom moderátorky Eleny Harmaňošovej zakladateľ Bratislavskej šachovej akadémie sídliacej v Lamači
Michal Vrba.Témou bolo Hľadanie dobrého ťahu - o šachu a
živote s Michalom Vrbom.
Besedu si môžete pozrieť na našom youtubovom kanáli.
V júli bude hosťom moderátora Lukáša Baňackého náčelník
Generálneho štábu Ozbrojených síl SR – generálporučík Gen.
Ing. Daniel Zmeko.

Tvorba fotografie zaujala

Deň detí vo vnútrobloku

Malí aj veľkí prišli 9. júna podvečer do veľkej zasadacej
miestnosti Kina Lamač na Tvorivý seminár nadšencov
amatérskej fotografie. Všetci boli zvedaví na tipy a triky ako
odfotografovať kvalitný záber. O svoje dlhoročné skúsenosti
sa podelil predseda Fotoklubu pri JDS Lamač, Anton
Kvasnička. Prítomných uchvátili aj 3D fotografie, ktoré mohli
sledovať špeciálnymi polarizačnými okuliarmi. Pán Kvasnička predstavil aj svoju zbierku (na akcii bola len polovica
z exponátov, ktoré vlastní) historických fotoaparátov, pričom
najstaršie kusy mali vyše sedemdesiat rokov. Účastníci
tvorivého seminára z troch vekových generácií, tiež nezaháľali, po teoretickej prednáške si mohli vyskúšať svoje
praktické zručnosti priamo na mieste. Podujatie sa uskutočnilo ako prvá z plánovaných aktivít projektu 7. ročníka
Lamačského fotomaratónu, financovaného Nadáciou ZSE.

Komunitný život v Lamači sa vďaka aktívnym obyvateľom rozvíja
a prekvitá. Občianske združenie Čarodejník z krajiny, o.z. spolu s
Rodinným centrom Obláčik zorganizovali oslavu Dňa detí v
komunitnom parku vo vnútrobloku Bakošova / Na barine. Pre deti
bolo pripravené čítanie z knihy Hrdinský zápisník od Kláry
Jarunkovej, zaujímavé tvorivé aktivity a interaktívne divadielko.
Dospelákov zaujala výmena kníh, knižný mini kvíz či obnova
knižnej búdky, ktorá
sa nachádza pri komunitnom parku.

Liou Cch'-sin

Problém tří těles

Knihou mesiaca je najoceňovanejšie sci-fi súčasnosti. Na zemi zúri Veľká
kultúrna revolúcia a Číňania, ktorí nechcú zostať pozadu za Sovietmi
a Američanmi, sa v rámci tajného vojenského projektu pokúšajú nadviazať
kontakt s mimozemskými civilizáciami. Tridsať rokov potom začnú na Zemi
zomierať významní vedci a vznikajú sekty, ktoré vyzývajú k návratu k prírode.
Objaví sa nová počítačová hra pre virtuálnu realitu, ktorá akoby nepochádzala z tohto sveta. Pomaly sa začína odhaľovať pravda o tajnom
projekte z éry Kultúrnej revolúcie a zdá sa, že zemská i mimozemská
civilizácia bude následne schopná spoločne prosperovať a existovať v mieri,
bez hrozby vzájomného ničenia. Ľudstvo v zlatom veku má však sklon
k sebeckosti.
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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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
Kúpim pozemok alebo rodinný dom. Nie som RK. Kontakt: 0949/136 458
Hodinový manžel na oberanie ovocia, kosenie vo dvore a záhrade. Kontakt: 0944/333 492

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

Miestny a stavebný úrad
Pondelok a streda: 8.00 - 12.00

Miestna knižnica Lamač - Heyrovského 2
Pondelok a streda: 10.00 - 11.30
Ut, Štv, Pia: 10.00 - 11.30
INZ 7-8/2022

Mestská polícia Okresného veliteľstva Bratislava IV
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

13.00 - 18.00

12.30 - 18.00
12.30 - 14.30

Tel.: 02/6478 9737

Mark Twain
„Daj každému dňu šancu, aby sa
stal... (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

15

20 ROZÁLSKE
NA VLNÁCH ZÁBAVY
22 HODY V LAMAČI PRE KAŽDÉHO
Pripravili sme novú koncepciu Rozálskych hodov, ktorá k nám priláka
návštevníkov zo širokého okolia. Chýbať nebudú ani stánky
s občerstvením, kolotoče či fun zóna rozšírená o nafukovacie atrakcie.
Detailný program oznámime v priebehu leta.

1.- 4. september 2022
Štvrtok 1. septembra

Memoriál Ruda Petráša
predpoludním sa na futbalovom štadióne uskutoční už 5. ročník
podujatia, počas ktorého sa odohrajú futbalové zápasy prípravky.
Príďte fandiť na štadión malým futbalistom z FK Lamač, ktorí sa
pokúsia obhájiť minuloročné prvé miesto.

Piatok 2. septembra

Batida – otvorenie Rozálskych hodov energickou bubnovou šou
Mici a Mňau – detské interaktívne divadlo
Tani tani s Nely – interaktívny tanečný program pre deti
Kúzelník Šesták – obľúbený kúzelník s neošúchanými trikmi
Yael – mladá spevácka hviezda súčasnosti poteší tínedžerov
DJ Robo Majling – oldies party so známym dídžejom roztancuje celé námestie

Sobota 3. septembra

Funkiez – žáner funky s poriadnou dávkou melodických skladieb
Peter Nagy so skupinou Indigo – hlavná hviezda večera, ktorá so svojimi
hitmi žiari niekoľko desaťročí bez prestávky
Tuzex – lamačské zoskupenie dostane publikum do varu vždy, keď sa objaví na pódiu

Nedela 4. septembra

Slávnostná sv. omša spojená s oceňovaním Lamačanov – Kaplnka sv. Rozálie
Organový koncert – koncert v Kostole sv. Margity je súčasťou Katedrálneho
organového festivalu
Gizka Oňová s kapelou Trepethe
Záhorienka – repertoár dychovej hudby je pestrý a bohatý, prevažne skladby zo
Záhoria, blízkej Moravy, nechýba ani česká klasika, slovenské hity a iné žánre
Ľubo Virág s kapelou – známy bard, ktorý má v repertoári cigánske melódie, čardáše
či talianske kantilény
Moderátorka Veronika Paulovičová
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