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Najbližšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva bude 11. 9. 2014.

Pokračovanie na str. 2
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Rozálske hody 2014 
sa uskutočnia 

5.-7. septembra

V  spoločenskom centre Lamač na Malokar-
patskom námestí sa po štvrťroku opäť stretli 
jubilanti. Tentoraz to boli oslávenci, ktorí do-
vŕšili v mesiacoch apríl až jún 75 rokov a viac. 
Prítomným poblahoželal a veľa zdravia poprial 
starosta Lamača Peter Šramko. Dámam a  pá-
nom sa prihovorili aj poslanci MZ. Anna Mar-
ková zaželala okrem zdravia aj dobré vzťahy 
v rodine. „Nech sa v Lamači ešte dlho stretáva-
me,“ povedala. Marta Janyšková pozdravila aj 
tých, ktorí na stretnutie pre chorobu nemohli 

prísť. Daniel Valentovič pripomenul a poďako-
val sa seniorom za to, že veľkou mierou prispe-
li k vybudovaniu súčasného Lamača. Radoslav 
Olekšák vyjadril nádej, že aj tieto stretnutia 
prispejú k  blízkym vzťahom medzi seniormi 
v Lamači. Oslávencom zaspievali a zarecitovali 
„Snežienky“, deti z MŠ na Malokarpatskom ná-
mestí. Jubilantov čakalo občerstvenie a pozor-
nosť od mestskej časti . Pri posedení si takisto 
podiskutovali s  poslancami o  problémoch, 
ktoré ich trápia.

Aby ste sa dožili tolko rokú, čo v roku urobíte do kostola krokú...                       
               

Na Povozníckej sa pripravuje výstavba           

Obyvatelia Povozníckej ulice kontaktovali 
poslancov miestneho zastupiteľstva i časopis 
Lamačan v súvislosti so zemnými prácami na 
doteraz zanedbanej ploche pri Povoznícke 

ulici. Práve na tomto mieste zamýšľa investor 
postaviť nájomné byty, ktoré majú pomôcť 
aj mladým lamačským rodinám riešiť bytovú 
otázku. Myšlienku takejto výstavby predsta-
vil na rokovaní miestneho zastupiteľstva ešte 
v decembri minulého roka Marcel Polyak. Za-
stupiteľstvo podporilo myšlienku výstavby, 
žiadalo si však projekt bližšie špecifikovať. 
Práve preto sa v  posledných dňoch vyskytli 
pochybnosti a  otázniky okolo aktivít na Po-
vozníckej, ktoré vyvolala úprava a zarovnanie 
terénu. Majitelia okolitých bytov uznávajú, 

že pozemok, na ktorom vznikli v  minulosti 
ilegálne skládky a vyvážala sa aj suť z nemoc-
nice Rázsochy, vyzerá po súčasnej úprave lep-
šie, obávajú sa však negatívnych vplyvov. He-
lena Fratričová sa napríklad vyjadrila, že po 

Mestská časť Bratislava-Lamač ponúka deťom 
a mládeži od 3 do 16 rokov, s trvalým poby-
tom v mestskej časti, poukazy na 10 voľných 

vstupov na kúpalisko. Poukazy si je možné 
vyzdvihnúť na miestnom úrade. Kúpalisko je 
otvorené denne od 10.00 h do 19.00 h.

Voľné vstupy na kúpalisko                                                                                                                                                          

Na počesť MDD pripravil Miestny úrad, OZ 
Dúha a RC Obláčik Rytiersky turnaj, na ktorých 
si mohli deti vyskúšať repliky starých zbraní, 

zapojiť sa do súťaží, alebo sa zabaviť pri ďal-
ších atrakciách, ako napríklad skákací hrad, 
jazda na koni či maľovanie na tvár.

Rytiersky turnaj  mal  úspech                                                                                                                                                                         
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úpravách terénu zanikol jarok pri ceste, a tak 
vzniká riziko, že v prípade veľkých dažďov ne-
bude mať voda kam odtiecť. „Je tu zvýšená 
prašnosť, keď sa zdvihne vietor, prach nám 
vanie rovno do domu,“ uviedli manželia Bani-
čovci. „Najprv sa mala riešiť cesta,“ zdôraznil 
majiteľ ďalšieho domu na Povozníckej Dušan 
Maňko, ktorý sa obáva neúmerne zvýšenej 
frekvencie dopravy a tiež plánov vytvoriť par-
kovacie miesta, na ktoré podľa neho v danom 
území nie je dostatok miesta. Všeobecný ne-
pokoj vyvoláva predstava, že by na mieste vy-
rástli vysoké bytové domy, ktoré narušia ráz 
výstavby rodinných domov. Marcel Polyak, 

v  súčasnosti už ako zástupca investora BEA 
Invest Group pre Lamačan povedal, že ako 
budúci vlastník pozemkov, na ktorých odkú-
pení sa dohodol s ich terajšími majiteľmi, uro-
bil po dohode s týmito majiteľmi iba čistiace 
práce. „Žiadne stavebné práce nezačali, iba 
sme pozemok vyčistili od neporiadku, sklá-
dok, vrakov áut a  zachovali sme aj stromy,“ 
uviedol. Tieto úpravy podľa jeho slov riadne 
oznámil Miestnemu úradu. Na výčitky ohľa-
dom prašnosti prisľúbil, že na plot okolo vy-
čisteného pozemku umiestni plachty. Polyak 
ubezpečil, že pôjde o nízkopodlažnú výstav-
bu dvojpodlažných mestských víl s  30 byto-

vými jednotkami. Konkrétny projekt sa podľa 
neho v súčasnosti finalizuje. „Čakáme na sú-
hlasné stanovisko magistrátu s  investičnou 
činnosťou a keď ho budeme mať, požiadame 
o  územné konanie a  stavebné povolenie,“ 
uviedol Polyak. Všetko chce riešiť v súlade so 
zákonom. „Zatiaľ sú to však iba čistiace práce 
na pozemku, ktorý po dlhých rokoch koneč-
ne niekto kultivuje a  chce na ňom vytvoriť 
prospešný projekt,“ zdôraznil. V  piatok 27. 
júna, v deň uzávierky Lamačana, sa konal na 
mieste štátny stavebný dozor. Stavebný úrad 
Bratislava-Lamač si vyžiadal od investora do-
ložiť nájomný vzťah k pozemku.  em

Pohľad starostu Petra Šramka

Realizácia projektu VČA sa spomalila v  dô-
sledku drobných zmien, ktoré museli byť ria-
diacimi orgánmi schválené a taktiež z dôvodu 
jednaní o úhrade za práce, ktoré neboli zahr-
nuté do procesu obstarávania. Boli odovzdané 
všetky podklady potrebné na odsúhlasenie 
technických zmien a termínu ukončenia reali-
zácie, ktorý sa posunul na koniec septembra 
2014. Vzhľadom k tomu, že ide o projekt reali-
zovaný z finančných prostriedkov EÚ, nemôže-
me vykonať akúkoľvek zmenu v projekte bez 
vydaného súhlasu Riadiaceho orgánu OPBK. 
Vysvetľoval som na viacerých miestach, že 
i keď sa nám javí pri samotnej realizácii, že by 
bolo vhodné použiť iný materiál, nemôžeme 
takýmto požiadavkám vyhovieť. Pevne verím, 
že po dokončení projektu bude VČA slúžiť 
obyvateľom všetkých vekových kategórií tak, 
ako to bolo od začiatku jeho zámerom.

Pohľad poslankyne Renáty Ocilkovej

Projekt VČA si zaslúži podporu a uznanie
Keď v  týchto mesiacoch prechádzame stre-

dom Lamača a  narazíme na oplotenie, ktoré 
nám hatí cestičku, po ktorej sme zvyknutí cho-
diť, možno zašomreme, možno sa pýtame, čo 
sa deje, prečo a dokedy. I mňa sa mnohí pýta-
jú, a tak by som chcela na tieto (veľmi vhodné) 
otázky odpovedať.
Prvýkrát v  histórii Lamača sa Miestnemu úra-
du – teda starostovi a zamestnancom - poda-
rilo napísať úspešný projekt takéhoto rozmeru 
a  získať tak peniaze z  Operačného programu 
Bratislavský kraj (OPBK). Celkové oprávnené 
výdavky na realizáciu projektu sú vo výške 449 
571,89 eura, pričom Ministerstvo pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR (poskytovateľ) nám 
poskytne nenávratný finančný príspevok do 
výšky 427.093,30 eura a Mestská časť Bratislava 
– Lamač sa podieľa päťpercentným kofinanco-
vaním – teda vo výške 22 478,59 eura. Je to ne-
bývalý úspech a predchádzala mu i sprevádza 
ho drina starostu a zamestnancov úradu. 
5-% kofinancovanie patrí v  podstate medzi 
najnižšie, pretože existujú projekty, kde musí 
predkladateľ participovať 10 %-ným, alebo 
dokonca 20 %-ným podielom. Rovnako za 
zmienku možno stojí porovnanie, koľko sme 
doteraz vydali na revitalizáciu ihrísk či na kul-
túrne podujatia z nášho rozpočtu:

– v  r. 2012 bolo 
v  rozpočte na det-
ské ihriská schvále-
ných 15 000 eur, na 
kultúrne podujatia 
30 000 eur 
– v  r. 2013 na det-
ské ihriská 8 000 eur, 
na kultúrne pod-
ujatia 35 700 eur  
– na r. 2014 je 
v  rozpočte vyčle-
nených 13 800 eur 
na detské ihriská, 
na kultúrne podu-
jatia 43 000 eur.
Možno ste sa do-
zvedeli aj o navýše-
ní finančného po-
dielu mestskej časti 

na voľnočasový areál alebo o  tzv. revolvingo-
vom úvere. Dňa 11. marca 2014 sa počas reali-
zácie prác zistili neočakávané prekážky miesta, 
a tým práce navyše, ktorých hodnota je vyčís-
lená na 13 674,05 eur, čo je pri takmer polmi-
liónovom projekte akceptovateľná suma. Určite 
mnohí z Vás ste stavali dom alebo rekonštruo-
vali byt a  prekvapili Vás pritom neočakávané 
komplikácie a  množstvo práce naviac. Skúse-
nosti hovoria, že pri stavbe či rekonštrukcii sa 
práce môžu až dvojnásobne predĺžiť i predražiť, 
pričom najčastejšie je predraženie cca o  10%. 
Ak teda v našom projekte budeme musieť na-
výšiť práce o 3 % a predĺžiť o 3 mesiace, stále si 
môžeme povedať, že sme úspešní.
Revolvingový úver môžeme jednoducho de-
finovať ako krátkodobý úver, ktorý je možné 
obnovovať. Jeho fungovanie je podobné ako 
u  kontokorentného úveru, resp. povoleného 
prečerpania. Hlavný rozdiel je v  tom, že re-
volvingový úver sa poskytuje účelovo. Vďaka 
nemu je možné preklenúť obdobie medzi 
fakturáciou a splatnosťou pohľadávok. V sku-
točnosti sa z tohto úveru nebude čerpať prav-
depodobne nič, je to len poistka pre prípad 
meškania platieb z OPBK.
Voľnočasový areál v Lamači bude relaxačným 
miestom pre všetkých – pre mamičky s  deť-
mi, maličkými i  väčšími, pre tínedžerov, pre 
náročnejších športovcov, aj pre tých skôr na-
rodených. A bude nás to stáť 22 478, 59 (s na-
výšením možno 36 000 eur), pričom spolu za 
tri roky na detské ihriská sme z nášho rozpočtu 
vyčlenili viac ako 30 000 eur a tieto ihriská slú-
žia vekovej kategórii väčšinou len malých detí. 
Investícia do detských ihrísk je, samozrejme, 
dôležitá a pozitívna, chcem len ponúknuť širší 
pohľad na vec. Na záver Vás chcem teda po-
vzbudiť k podpore práce ľudí, ktorí sa snažia zo 
všetkých síl urobiť Lamač krajším. 

Pohľad poslanca Radoslava Olekšáka

Kauza zvaná voľnočasový areál
Milí Lamačania, aj na základe medializovaných 
informácií sa ma mnohí pýtate, čo sa vlastne 
s projektom voľnočasového areálu stalo. V roku 
2012, konkrétne 9. februára, sme na zastupiteľ-
stve jednomyseľne podporili myšlienku získania 
peňazí z eurofondov na projekt voľnočasového 

Otázniky okolo Voľnočasového areálu                                                                                                                                                       

Na tomto mieste prináša Lamačan rozličné pohľady na aktuálny stav výstavby 
Voľnočasového areálu
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areálu, veď v týchto časoch je každé euro z mi-
morozpočtových zdrojov vzácne. Bez problé-
mov sme vyčlenili peniaze na kofinancovanie 
a celý projekt sa pripravoval pod vedením sta-
rostu mestskej časti, pričom ako poslanci sme 
nezasahovali do odbornej prípravy tohto die-
la. Bol to on, kto si vybral projektantov, osobu 
na verejné obstarávanie či technický dozor. Na 
naše otázky, prečo sa nerobilo verejné obstará-
vanie týchto služieb, zaznela odpoveď, že nie je 
čas. A tak po odovzdaní a schválení projektu sa 
v lete 2013 vybral aj zhotoviteľ tejto akcie už na 
základe verejného obstarania. Ale už v júli 2013 
niektorí členovia výberovej komisie žiadali, aby 
v rámci zmluvy boli riešené prípadné práce na-
viac, ktoré by po oboznámení sa s  projektom 
a  reálnym skutkovým stavom, išli výlučne na 
vrub zhotoviteľa, čiže firmy, ktorá celé dielo re-
alizuje. Čo je inde bežné, to v Lamači nešlo, a tak 
sa podpísala zmluva o dielo bez tejto podstat-
nej klauzuly o prácach navyše. A potom nadišiel 
február 2014, začiatok realizácie prác, pričom 
hneď pri druhom kontrolnom dni nám „vybehli“ 
práce naviac za takmer 30 000 eur a vynútená 
zmena projektu voľnočasového areálu. Preto 
sme 13. marca prijali uznesenie, v ktorom žiada-
me, aby boli určené zodpovedné osoby a najmä, 
aby sa riešila zmena projektu. Všetci isto dobre 
viete, že ak v schválenom projekte vymeníte čo 
i  len jednu skrutku bez súhlasu riadiaceho or-
gánu, je to často dôvod na vrátenie plnej sumy 
peňazí. O priebehu prác nebudem veľmi písať, 
sami na vlastné oči vidíte, čo a akým tempom 
prebieha. Priznám sa, že nás zaskočili asfaltové 
chodníky, keďže v roku 2012 boli v pláne chod-
níky zo zámkovej dlažby. Prijali sme uznesenie 
o tomto probléme, žiaľ, bez odpovede, pričom 
všade z eurofondov robia námestia a chodníky 
zo zámkovej dlažby. Len u nás v Lamači dáva-
me na chodník asfalt, mimochodom horší, ako 
ten pôvodný, a do parku udupanú zeminu, lebo 
vraj zámková dlažba je drahá a  nezmestila sa 
do ceny projektu. Pritom celková cena diela je 
zhruba 450 000 eur ( čiže cca 13 500 000 Sk! ). 
Je veľmi tristné sledovať výhovorky o  časovej 
tiesni od ľudí, ktorí zobrali odmenu za toto die-
lo vo výške takmer 22 000 eur a  neschopnosť 
priznať si zodpovednosť za vzniknutú situáciu. 
V tejto chvíli reálne hrozí, že naša mestská časť 
bude musieť vinou doslova amatérskych krokov 
zodpovedných vrátiť celý príspevok 427 000 eur 
a  uvedenú celú sumu zaplatiť z  nášho lamač-
ského rozpočtu. Preto sme na poslednom za-
stupiteľstve prijali uznesenie, aby starosta pod-
nikol všetky kroky, aby sa tento čoraz reálnejší 

scenár o  vrátení 
dotácie z  eurofon-
dov nerealizoval. 
Tu v  praxi možno 
vidieť, ako sa veľmi 
pekná a  hodnotná 
myšlienka môže 
nekvalitnou prípra-
vou a  neschopný-
mi ľuďmi zmeniť 
doslova na nočnú 
moru. Najmä ak vi-
dím, ako sa v  iných 
mestských častiach 
a obciach, ktoré čer-

pali peniaze z tej istej výzvy ako my v Lamači, už 
prechádzajú po vynovených námestiach a  uli-
ciach, zatiaľ čo my sa dívame na rozkopaný dvor, 
parčík a ohyzdný plot. V tejto chvíli však musíme 
urobiť všetko preto, aby sme aspoň nemuseli 
peniaze z eurofondov vracať nazad štátu.

Pohľad občana Petra Brhloviča

Zvolebnieva sa. Aj pánom Lamača?
Keď mi jedného rána cestu do obchodu zaha-
tal plot, uvedomil som si, že to, čo zostalo za 
ním na pevne zabetónovanej veľkotabuli, nie 
je iba plán budúceho voľnočasového areálu, 
ale krutá realita, ktorá ma bude nútiť, neved-
no ako dlho, obchádzať. A  keď sa junáci za 
plotom takmer ihneď pustili pneumatickými 
kladivami do plochy dovtedy funkčného teni-
sovo-basketbalového ihriska, a  autá odvážali 
mantinel dovtedy funkčného hokejbalového 
ihriska, povedal som si, že tu ktosi rozohrá-
va urputný zápas s časom. Musí sa to stihnúť 
rýchlo, stoj čo stoj, azda kvôli eurofondom, do 
30.6. 
Až doma mi došlo, ako som sa mýlil.
Ono sa totiž zvolebnieva. Ej, bisťu, a ako! Naši 
volení zástupcovia nám chcú ukázať, že napriek 
kríze a  hromade nesplnených starých sľubov, 
zostane po nich, ak už nie nejaká pyramída, nuž 
aspoň areál. Pokiaľ viem, nik sa im oň neprosil, 
ale isteže, lepšie niečo, ako úplné nič...
Po niekoľkých dňoch sa na plote zjavilo, že sa 
nám za dočasnú obchádzku ospravedlňujú, 
ale nebol dôvod znepokojovať sa, veď práce 
napredovali, akoby tam búrali stachanovci. Až 
sa jedného dňa 
v  tlači nenápadne 
objavila správička, 
že sa do projektu 
natlačila chybička 
a  dodávateľ si už 
teraz zapýtal o  30 
tisícok euráčov (cca 
1 milión bývalých 
Sk) viac. Práce sa 
nápadne spomalili, 
potom dlhší čas po-
stáli, potom sa ob-
javila zvesť, že stoja 
kvôli statike nezbú-
ranej tenisovej ste-
ny. A  potom sa mi 
prisnil sen. Stretol 
som sa v  ňom na 

chodbe (bývame totiž v  tom istom dome) so 
samotným starostom a kládol som mu otázky:
– Bolo potrebné vymyslieť nové chodníčky 

odnikiaľ nikam, keď je väčšina tých odnie-
kiaľ niekam v  Lamači v  havarijnom stave? 
(Napríklad hneď ten za plechovým plotom?) 

– Už viete, kto sa bude o  nový areál starať 
a kto a z čoho ho bude platiť?

Dnes som sa okolo plota prešiel znovu a  te-
nisová stena tam už nestála. Zato korene asi 
dvoch desiatok stromov boli prebagrované 
a z ryhy trčal kus kábla. Pred troma rokmi takto 
plynári prebagrovali korene brezy, ktorá rástla 
pod starostovým oknom. Rok po tom vyschla 
a  stojí tam s  holými konármi dodnes, takže 
som susedovi položil v duchu ďalšiu otázočku:
– Čakáte, že Vám tá breza spred domu spadne 

rovno do kuchyne alebo budete mať šťastie 
a spadne na druhú stranu?

Pravdaže, otázok by bolo aj viac:
– Očakávate, že kruhový objazd do „Lamač-

skej brány“ odľahčí premávku na Hodonín-
skej a  chodci budú prechádzať na autobu-
sovú zastávku Vrančovičova smerom do 
mesta bezpečnejšie?

– Nebolo by lepšie ponechať cirkuláciu vody 
v barine Na barine prírode a neprekážať jej 
térpapierom, a to celé zadebniť?

– Keďže Rázsochy, ruiny vodárne na Klan-
ci a  obnovu načierno vyrúbaného lesa pri 
nich, opravený plán zóny Zečák, križovatku 
Hodonínska-Vrančovičova, protihlukovú 
stenu, odkrytie potoka na Vrančovičovej 
a iné tradičné „projekty“ v tomto funkčnom 
období už zjavne nestíhate, dáte aspoň tra-
dične omietnuť schody na námestí? 

K poslednej otázke ma inšpiroval mužík, kto-
rý vylepšoval zvyšky betónového múra okolo 
školského dvora omietkou, akou sa v  Lamači 
zvyknú omietať práve schody, hoci inde ich 
robia z kameňa, umelého kameňa, betónu ale-
bo dlaždíc. (Ako uznal za vhodné aj starosta, 
aspoň k svojmu bytu…)
A čo čert nechcel, priblížil sa ku mne dobre in-
formovaný sused. Vraj to za plotom dokončia 
až koncom septembra. Ak nebude príliš horú-
ce alebo príliš daždivé leto. A keďže si nevzal 
hodinky, spýtal sa: 
– Neviete náhodou, koľko je hodín?
Rukou s holým zápästím som iba ukázal za plot:
– Zvolebnieva sa! 
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Dňa 26.júna organizoval miestny úrad dobro-
voľnú akciu zameranú na vyčistenie bežeckej 
dráhy v priestoroch Základnej školy. Touto ces-
tou by som sa chcel srdečne poďakovať všet-
kým zúčastneným rodičom aj ich deťom, ktorí 
obetovali poobedňajšie a  večerné hodiny na 
túto prospešnú vec. Všetci naozaj zodpoved-

ne pomáhali a boli ochotní zostať čo najdlh-
šie, aby sa stihla upraviť väčšia časť bežeckej 
dráhy, ktorú mnohí občania aktívne využívajú 
pre športovanie vo voľnom čase. Práce budú 
samozrejme ešte pokračovať, nakoľko obča-
nia prejavili záujem o  zrekonštruovanie pô-
vodnej bežeckej dráhy.

Peter Šramko

„Som veľmi rada, že dobrovoľnícka brigáda 
so zameraním na úpravu bežeckej dráhy, 
o ktorej som písala v poslednom čísle Lama-
čana, oslovila aj miestny úrad s  pánom sta-

rostom. Chcem sa poďakovať pracovníkom 
pracovnej čaty, ktorí niekoľko dní pracovali na 
úprave dráhy. Verím, že aj v budúcnosti akcie 
pripravované dobrovoľníkmi oslovia miestny 
úrad, ktorý sa aktívne zapojí do ich realizácie. 
„Touto cestou by sme taktiež radi upozornili, 

že nepovažujeme za veľmi vhodné umiest-
nenie starého štrkopiesku, odstráného pô-
vodne z ihrísk pre jeho infekčnosť po psích a 
mačacích exkrementoch,  na bežeckú dráhu, 
nakoľko náš pôvodný zámer bol umiestniť na 
dráhu antuku.

Gabriela Bizoňová, 
poslankyňa MZ

Poďakovanie dobrovoľníkom a pracovnej čate                                                                                                                                   

Starosta Lamača Peter Šramko odpovedal na 
viaceré otázky, ktoré mu kladú Lamačania. In-
formuje o  súčasnom stave i  ďalšom postupe 
prác. O témach „Zečák“ a „voľnočasový areál“ 
starosta informuje samostatne pri článkoch 
o týchto témach (strany 2 a 5).

V akom stave je križovatka 
Vrančovičova - Hodonínska ?
Projektové práce boli ukončené, v  súčasnos-
ti sme v  stavebnom konaní postúpili do fázy 
vydávania stavebných povolení (vzhľadom na 
komplikovanosť sú na túto križovatku vydáva-
né viaceré stavebné povolenia) a predpokladá-
me, že tento proces bude ukončený v septem-
bri. Verím, že spolu s  mestskou poslankyňou 

JUDr. Ondrišovou sa nám podarí tento zámer 
obhájiť pred poslancami mestského zastupiteľ-
stva, aby bol zaradený medzi priority výstavby.

Obnova chodníkov na Vrančovičovej 
a nový priechod pre chodcov pri Lidli
Z projektov, ktoré sú realizované z prostriedkov 
hl. mesta SR a koordinované v spolupráci s pani 
mestskou poslankyňou JUDr. Ondrišovou, bol 
dokončený chodník zo zámkovej dlažby na Vran-
čovičovej ulici na strane nad kostolom. Taktiež 
sa projektuje priechod pre chodcov pri Lidli na 
Hodonínskej ulici za finančnej spolupráce s pre-
dajňou Lidl. Bola dosiahnutá dohoda s majiteľmi 
priľahlých pozemkov, aby na účel vybudovania 
chodníka od nového priechodu pre chodcov, 
povedľa Hodonínskej ulice smerom k parkovis-
ku, mohol byť na ich pozemkoch vybudovaný 
chodník za symbolickú sumu 1 euro. Verím, že 

k realizácii dôjde ešte na jeseň tohto roku, čím by 
sme prispeli k bezpečnosti ľudí.

5. Zvýšenie počtu parkovacích miest na 
sídlisku
Veľmi dôležitou úlohou v  letných mesiacoch je 
realizácia rozšírenia počtu parkovacích miest zo 
zatrávňovacích tvárnic. Boli vytypované miesta, 
ktoré sú najviac zaťažené počtom áut, ide o časť 
ulice súbežnej s ulicou Podháj, na Studenohor-
skej predovšetkým v  spodnej časti, na Heyrov-
ského, Bakošovej a Na barine. Sú to najkritickej-
šie miesta, kde parkovanie v nočných hodinách 
spôsobuje vážne technické problémy. Hľadáme 
optimálne spôsoby zvýšenia počtu parkovacích 
miest, pričom viem, že obyvatelia bez motoro-
vých vozidiel sa nestotožňujú s týmto spôsobom 
zvyšovania parkovacích miest, avšak ak by sme 
k tomuto spôsobu nepristúpili, spôsobilo by to 
oveľa vážnejšie problémy. Taktiež na Studeno-
horskej ulici budeme po dohode so správcami 
bytových domov realizovať niektoré presuny 
kontajnerov na PDO do kontajnerových stojísk, 
avšak tak, aby sme nespôsobili problém pri ich 
vývoze. Na zlepšenie čistoty a poriadku v Lamači 
sme v polovici júna uzatvorili s ÚPSVaR dohodu 
podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi, čím sa 
nám podarilo získať občanov, ktorých chceme 
využiť predovšetkým na pomocné práce. Verím, 
že aj občania Lamača uvidia, že sa nám podarí 
vyčistiť parky, ulice i  chodníky, čím prispejeme 
k skvalitneniu života našej peknej mestskej časti. 
Záverom by som chcel zaželať všetkým obča-
nom príjemné prežitie letných dovoleniek a ško-
lopovinným deťom, aby sa po prázdninách zdra-
ví a plní elánu vrátili do školských lavíc. 

Peter Šramko

V letných mesiacoch bude veľa práce                                                                      Lamač bude mať sedem poslancov                       

Počas rokovania miestneho zastupiteľstva 
(MZ) rozhodli poslanci o  tom, že v  budú-
com volebnom období 2014-2018 sa počet 
poslancov mestskej časti zníži zo súčasných 
deväť na sedem. V  priebehu rokovania vo 
štvrtok 3. júla poslanci tiež prijali informáciu, 
že mestskí policajti v Lamači dostali aj druhý 
elektrobicykel. Na zastupiteľstve v tejto súvis-
losti zaznela požiadavka, aby ho využívali nao-
zaj okrskári MsP, nie pracovníci úradu.
Pri vystúpení občanov spomenula pani Popel-
ková problematický prístup a  chýbajúcu cestu 
a  k  záhradám v  lokalite Zlatá hora pri Rászo-
chách. Pani Danišová takisto navrhla, aby mest-
ská časť zakázala kŕmenie zvierat na verejnosti. 
Poukázala pritom na premnoženie mačiek na 
Studenohorskej ulici. Pán Kovár sa pýtal na časo-
vý horizont dobudovania kanalizácie na Skerličo-
vej, Kunerádskej, Povozníckej ulici a ulici Zidiny. 
Pri bode o  úprave rozpočtu na aktuálny rok 
požiadala poslankyňa Mária Imrichová, aby 
sa z  rozpočtu vyčlenila čiastka na opravu ha-
varijného stavu kanalizácie v jednom z traktov 
základnej škole. Keďže ide o problém zistený 
v týchto dňoch, nie je presne stanovená suma 
potrebná na sanáciu. Ako sa však zhodli po-
slanci, takýto problém treba vyriešiť do sep-
tembra, aby vyučovanie bolo zabezpečené. 
Poslankyňa Anna Marková spomenula v bode 
rôzne to, čo sa udialo pri stretnutí jubilantov. 
Poslanec Daniel Valentovič podľa nej zneužil 
slávnostnú atmosféru stretnutia rozoberaním 
problematiky opravy pamätihodností na Vran-
čovičovej ulici. Nepriamo poukazoval pritom 
na to, zastupiteľstvo svojou väčšinou nemá zá-
ujem o riešenie tejto veci. „Politické prekáračky 
na takéto stretnutia nepatria, „ zdôraznila Anna 
Marková, ktorá dodala, že niektorí jubilanti 
kvôli tomu zo stretnutia so znechutením odišli. 
„Navyše táto ulica patrí do správy magistrátu, 
ktorý musí problémy riešiť, „ vysvetlila. Poslanec 
Daniel Valentovič sa bránil tým, že žiadne „po-
litické prekáračky“ vyvolať nechcel, jeho úmys-
lom bolo iba diskutovať s občanmi o probléme, 
ktoré ich trápia a hľadať riešenie. em
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Starosta Lamača Peter Šramko vidí 
aktuálny stav riešenia ÚPN-zóny Zečák 
takto:  

K  územnému plánu zóny sme dostali ozná-
menie o  nutnosti spracovania rozsahu hod-
notenia a  časového harmonogramu k  stra-
tegickému dokumentu (EIA). Vzhľadom na 
požadovaný rozsah, ktorý by zbrzdil proces 
dokončenia možno i  o  dva roky, sme požia-
dali MŽP SR o výnimku zo zákona, aby sa EIA 
nemusela vykonať v takomto rozsahu. Na túto 
našu žiadosť nám k dnešnému dňu ešte nebo-
lo zodpovedané. Je nevyhnutné ďalej doriešiť 
polohu hlavnej komunikácie C1, nakoľko ro-
kovania o  pripomienkach bratislavského ma-
gistrátu smerujú buď k  zotrvaniu navrhnutej 
polohy C1 za cenu zmeny územného plánu 
hl. mesta alebo potvrdeniu pôvodnej polohy 
umiestnenia C1 v  územnom pláne za cenu 
zložitejšieho riešenia pre majiteľov pozemkov 
a  technicky zložitejšieho vybudovania opor-
ných múrov v dôsledku vyrovnávania veľkých 
terénnych prevýšení.

Architekt sa nevyjadruje...

Okrem oznámenia, ktoré sa týka EIA, ostáva 
značným problémom kritický posudok mesta 

k  spracovanému návrhu riešenia architekto-
nickým ateliérom MILAN architecture s.r.o. 
Mesto žiadalo návrh prepracovať. Konateľ spo-
ločnosti a  hlavný riešiteľ návrhu územného 
plánu Milan Zelina k  aktuálnej situácii okolo 
riešenia tejto výzvy nemal záujem sa vyjadro-
vať. „Rád tak urobím neskôr, v súčasnosti som 
pracovne vyťažený,“ odkázal Lamačanu.

K  momentálnemu stavu návrhu ÚPN-
zóny Zečák a  k  postupu jeho riešiteľov 
majú veľké výhrady vlastníci pozemkov. 
Medzi najväčších kritikov patrí Ľuboš 
Džatko. 

„Návrh územného plánu zóny, ktorý riešite-
lia predložili, považujem za zvrátený. Už len 
tým, že obsahuje nesúlad so stavebným zá-
konom a  nadradenou územnoplánovacou 
dokumentáciou – teda územným plánom 
mesta. Tých nepochopiteľností je tam viac, 
no za jednu z najhlavnejších považujem zme-
nu trasovania hlavnej obslužnej komunikácie 
a vylúčenie lokality Zlatá hora o rozlohe 22 ha 
z  tejto riešenej zóny. Nové trasovanie vyvo-
láva chaos vo  výmerách jednotlivých parciel 
a  tiež vymedzenia prístupu a  tzv. stavebnej 
čiary pri jednotlivých pozemkoch. Je potreb-
né povedať aj to, že tento návrh absolútne 

nerešpektuje už existujúcu urbanistickú štú-
diu zóny z r. 2005, ktorá bola paradoxne i ve-
rejne prerokovaná s občanmi Lamača, odsú-
hlasená MČ Lamač,  tiež magistrátom mesta 
Bratislava a  následne zapracovaná do plat-
ného územného plánu mesta z  roku 2007. 
Túto štúdiu zóny bolo podľa môjho názoru 
potrebné sprecizovať a  doplniť o  nejakých 
10% a územný plán zóny mohol byť už dáv-
no hotový a za zlomok duplicitne vyplatenej 
sumy, ktorá bola približne 16  000€. Zečák 
sa, žiaľ, stáva symbolom devastácie územia 
a  nespokojnosti ľudí, ktorí svoje vlastníctvo 
pozemkov nemôžu využívať a už vonkoncom 
nie zveľaďovať. Navyše, ako sa to celé naťahu-
je, vlastnícke práva na pozemky sa stále viac 
a viac rozdrobujú i dedením, keďže pôvodní 
majitelia postupne zomierajú . Toto môže vy-
hovovať iba ak tak špekulantom, ktorí majú 
ľahkú možnosť na to, aby   od bezradných 
vlastníkov pozemky postupne skupovali pod 
cenu. Rad by som preto vyzval majiteľov po-
zemkov k  jednotnej iniciatíve za urýchlenie 
riešenia, najmä, aby prišli na rokovanie zastu-
piteľstva MČ Lamač a  tam vyjadrili svoje vý-
hrady a návrhy. Za týmto účelom som vytvo-
ril e-mailovú adresu “ zalepsizecak@centrum.
sk“, ktorá môže slúžiť na výmenu názorov, no-
vých zistení, prípadne aj na koordináciu spo-
ločného postupu, najmä pôvodných vlast-
níkov – starolamačanov, v  tejto veci. Mohli 
by sme tiež založiť občianske združenie na 
ochranu pôvodných vlastníkov – starolama-
čanov na Zečáku.

Pre Lamačan sa k návrhu ÚPN-zóny 
Zečák vyjadril aj František Ovádek.

Žijem v Lamači od narodenia, viac ako 60 ro-
kov. Chotár našej obce poznám veľmi dobre 
a  pamätám si všetky zmeny. Podľa môjho 
názoru by sa mali jednoznačne zachovať 
pôvodné trasy komunikácií. Ak sa tieto trasy 
zmenia, tak, ako to je v novom návrhu územ-
ného plánu zóny, majitelia viacerých parciel 
nebudú mať k  svojim pozemkom prístup. 
Inak, nemyslím si, že by návrh plánu zóny mal 
trvať tak dlho a hovorím si, či sa ho vôbec nie-
kedy dočkám. 

Čo je nové v prípade návrhu riešenia územného plánu zóny Zečák?
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Ivan, ako prebieha tohtoročná sezóna?
Je najmä o tréningu, sústredeniach, domácich 
súťažiach a  celkovo príprave na budúci rok, 
kedy by som sa chcel zúčastniť na Majstrov-
stvách Európy juniorov. Podriaďujeme tomu 
tréningový proces.

Ty sa venuješ plávaniu už od štyroch rokov. 
Aký je tvoj doterajší najväčší úspech?

Určite je to účasť na Európskom olympijskom 
festivale mládeže v  holandskom Utrechte 
v  minulom roku, kde som na 200 m motýlik 
skončil na 18. mieste.

To je pre slovenského plavca na takomto po-
dujatí určite úspech. V tomto roku sa konajú 
Olympijské hry mládeže v Číne. Je možnosť, 
že sa na ne kvalifikuješ?
Teoreticky áno, no môj hendikep je v tom, že 
z hľadiska veku sa na toto podujatie môžu kva-
lifikovať aj o tri roky starší plavci. Musel som by 
som splniť limity, ktoré majú oni. A to je naozaj 
dosť ťažké. Verím ale, že aj príprava s plavcami, 
ktorí idú na toto podujatie, a tiež na majstrov-
stvá Európy v dlhom bazéne v Berlíne, mi po-
môže vo výsledkoch v budúcom roku.

Vyzerá to, že ideš tvrdo po svojich plavec-
kých snoch. Musíš tomu obetovať veľa. Koľ-
ko času tráviš na tréningoch?
Mám trojfázové tréningy, ráno hodinu a  pol 
a  popoludní dve hodiny v  bazéne a  okrem 
toho polhodinový tréning na suchu. S výnim-
kou pondelka, keď odpadá ranný tréning, je to 
tak celý pracovný týždeň. No a cez víkend sú 
obyčajne preteky alebo sústredenia.

Keď hovoríme o ranných tréningoch, kedy sa 
začínajú?
O šiestej ráno. Vstávam pred piatou, aby som 
bol o 5.40 na plavárni.

Máš popritom aj študijné povinnosti. Ako sa 
to dá zladiť?
Ťažko, ale nič iné mi neostáva. Verím, že štú-
dium na anglickom bilingválnom gymnáziu 
mi pomôže v  tom, aby som mohol študovať 
v zahraničí a plávať pod hlavičkou univerzity.

Plánuješ ísť do USA?
Skôr do Austrálie. Tam je teplejšie a páči sa mi, 
aká je tam tradícia plaveckého športu.

Je niektorý z  austrálskych plavcov tvo-
jím vzorom alebo idolom? Napríklad Ian  
Thorpe?
Ak niekoho obdivujem, tak je to Američan 
Michael Phelps. Jeho zbierku olympijských 
medailí asi ťažko niekto prekoná. Rovnako ako 
jeho úžasný čas pod 50 sekúnd na 100 m mo-
týlik. Vzor však nemám žiadny, plávanie je in-
dividuálna disciplína, a každý z nás má osobit-
ný štýl. Ťažko niekoho vôbec napodobňovať. 

Ako stráviš leto?
Samozrejme plávaním. Zúčastním sa na trojtýž-
dňovom sústredení v Kanade, kde budem štar-
tovať aj na tamojších majstrovstvách. Potom sa 
budem pripravovať na Svetový pohár v Dubaji. 
Čaká ma však aj týždňová dovolenka. em

Lamačský plavecký talent už zakúsil aj olympijskú atmosféru                  
Lamačan Ivan Fratrič (16) je všestranný plavecký talent. Člen plaveckého klubu Orca Brati-
slava a juniorskej reprezentácie SR súťažne zvláda šprinty i vytrvalostné plávanie. Jeho naj-
silnejšou stránkou sú ale najmä stredné trate, konkrétne 200 m motýlik a 400 m polohové 
preteky. Popri dennom a náročnom trojfázovom tréningu si stíha plniť povinnosti na bilin-
gválnom gymnáziu na Českej ulici.

Gymnastky klubu ARGO „zarezávali“ 
na týždňovom sústredení                                                   

Malé gymnastky z  lamačského klubu mo-
dernej gymnastiky Argo absolvovali počas 
posledného júnového týždňa sústredenie 
v  športovej hale Lamač Na barine. Od nede-
le 22. júna až do soboty 28. júna tu trénovali 
aj spoločne s  gymnastkami z  ďalšieho brati-
slavského klubu Danubia. „Väčšinou v  tomto 
období roka chodíme na sústredenia na Ukra-
jinu, no vzhľadom k  súčasnej situácii v  tejto 
krajine sme sa aj s rodičmi rozhodli pre sústre-
denie v  domácich podmienkach,“ vysvetlila 
trénerka Olena Kostanyan. Dievčatá usilovne 

trénovali každý deň tri hodiny predpoludním 
a tri hodiny popoludní, aj pod dohľadom tré-
nerky z Ukrajiny. „To, že sú tu dievčatá z dvoch 
klubov, dáva možnosť dievčatám sa aj porov-
návať, a zlepšovať sa navzájom,“ povedala Ole-
na Kostanyan. „Na tréningoch sme robili cviky 
na ohybnosť, strečing, skoky a veľa času sme 
venovali aj práci so všetkými náčiniami – ob-
ručou, stuhou, loptou, kužeľami a švihadlom,“ 
informovala trénerka gymnastiek. 

V priebehu júna sa gymnastky z klubu Argo tak-
tiež s úspechom zúčastnili aj na medzinárodnej 
súťaži v slovinskom Maribore, kde obstáli v kon-
kurencii klubov z domáceho Slovinska, Českej 
republiky, Chorvátska, Talianska i Ruska.

Poďakovanie
Radi by sme sa týmto poďakovali zamestnan-
com spoločnosti KOMPRINT, spol. s  r.o. za po-
moc, ústretovosť a ochotu pri realizácii piesko-
viska v  našej škôlke. Šikovné ruky stolárskych 
majstrov vytvorili na škôlkarskom dvore oázu 
radosti, ktorú s obľubou využívajú naše deti. Veď 
posúďte sami, je to krásna práca a zlatým klin-
com je darovaný stredový stôl, ktorý je skutočne 
stredobodom pracovného nasadenia detí.
Ďakujeme a  prajeme veľa pracovných úspe-
chov a samých spokojných klientov.

RNDr. Gabriela Cabanová, 
riaditeľka súkromnej ZŠ s MŠ 

Márie Montessori
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Simultánka s veľmajstrom 
Tomášom Petríkom                                                         

Vo štvrtok popoludní, 12.6.2014, Bratislavská 
šachová akadémia v spolupráci s MČ Bratisla-
va-Lamač usporiadala simultánku na 15-tich 
šachovniciach na Malokarpatskom námestí. 
Naše pozvanie prijal slovenský veľmajster 
a olympijský reprezentant Tomáš Petrík.
Počasie vyšlo ako na objednávku a  spoza 
mrakov občas vykuklo slniečko. Jemný vetrík 
dotváral ideálne podmienky na šachové pod-
ujatie pod holým nebom. Úvod simultánky za-
čal krátkym rozhovorom s Tomášom Petríkom, 
ktorý moderovala naša trénerka mládeže Niki 
Varholáková. Nasledovalo oficiálne otvorenie 
a začalo sa hrať.

Partie boli veľmi napínavé a bojovalo sa až do 
vyčerpania možností, prípadne matu. Na po-
slednej šachovnici vznikla zaujímavá pozícia, 
keď Roman Kraner získal figúru za pešiakov 
a vyvinul na Tomáša nepríjemný tlak. Táto par-
tia sa dohrávala aj ako posledná, najprv Tomáš 
odmietol ponúknutú remízu so slovami “veď to 
máte asi vyhraté”, aby po pár ťahoch ponúkol 
sám remízu, na ktorej sa súperi napokon dohodli. 
Potešil nás aj záujem ľudí, ktorí sa na simultán-
ku prišli pozrieť. Chceme sa poďakovať veľmaj-
strovi Tomášovi Petríkovi za pekný šachový 
zážitok, ktorý pripravil svojim súperom, ako aj 
starostovi Petrovi Šramkovi a Svetlane Maňo-
vej, ktorí nám aktívne pomohli so samotnou 
prípravou podujatia.

Michal Vrba

Požiar v kine                                                                                      

Teatro Neline prišlo do lamačského kina s Uš-
trikovanou rozprávkou. Teta Štrikulka-Šikulka 
rada štrikuje, hačkuje, a  tak uštrikovala roz-
právku o psíkovi a mačičke. Deti spolu s ňou 
upiekli tortu ku Dňu otcov. Pri pečení vznikol 
požiar. Otecko Peťo rýchlo urobil požiarnu 
húkačku a  zavelil všetkým prítomným, ktorí 

sa pridali a pomohli kričať „horí, horííí“. Nášmu 
malému detskému hasičskému družstvu sa 
podarilo uhasiť oheň. Nakoniec sa všetko dob-
re skončilo. Pretože bol 15. jún - Deň otcov, 
všetci sme zaželali prítomným oslávencom 
všetko dobré a  odmenili ich. V  divadle bolo 
až 27 oteckov a dvaja deduškovia - oteckovia. 
K oslávencom sa pridalo tak, ako vždy, 5 výher-
cov v Šťastíčku a 6 detí, ktoré boli odmenené 
za výtvarný prejav. Všetci odchádzali nadšení 
s  radosťou a  úsmevom na tvári. Malá Janka 
skonštatovala :“Tak sa mi všetko páčilo, že ja 
by som do divadielka chodila každý deň.“

Marta Janyšková 

Moja cesta k SUDOKU                                                        
 

Volám sa Diana Škrhová, mám 15 rokov a som 
žiačkou 9.ročníka ZŠ v Lamači. K SUDOKU som 
sa dostala vďaka pani učiteľkám Marčekovej 
a Budínskej, ktoré zorganizovali školskú súťaž. 
Úspech v školskom kole mi umožnil postup do 
bratislavského kola, v  ktorom som sa umiest-
nila na 1.mieste. Odtiaľ bol už len krok na Maj-
strovstvá SR 2013, kde som získala 2.miesto 
v kategórii do 15 rokov. Potom nasledoval rok 
intenzívneho tréningu a účasti na rôznych tur-
najoch pod vedením trénerky slovenskej repre-
zentácie Blanky Lehotskej. V júni 2014 som zís-
kala 1.miesto v kategórii do 15 rokov, 1.miesto 
v kategórii do 18 rokov v SUDOKU a 3.miesto 
v kategórii do 18 rokov v logických úlohách na 
Majstrovstvách SR. Vyhrala som 1.miesto v ka-
tegórii do 15 rokov, 1.miesto v kategórii do 18 
rokov v SUDOKU a 3.miesto v kategórii do 18 
rokov v  logických úlohách. Som nominovaná 
na Majstrovstvá sveta v SUDOKU, ktoré sa budú 
konať 10.-17.8. 2014 v Londýne. 

 Diana Škrhová 9.A

Kúpanie v Maďarsku                                                        
 

V júni sa lamačskí seniori zúčastnili rehabilitač-
no-kúpacieho zájazdu do termálneho kúpalis-
ka Mosonmagyaróvár. Tak, ako vždy, sa výlet 
vydaril. Autobus obsadený do posledného 
miesta, tropické teplo, výborná liečivá voda 

a  fantastická kolektívna pohoda. Niektorým 
nákupuchtivým účastníkom sa namiesto ná-
kupu podarilo na námestí  vidieť veľmi peknú 
výstavu aranžovaných kvetín. Spokojnosť bola 
po všetkých stránkach.

Marta Janyšková

Evanjelické služby Božie 
v Lamači

Každú nedeľu o 10.00 h v Spoločenskom 
centre Lamač na Malokarpatskom ná-
mestí 8
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Už v detských knižkách sme sa dočítali, že keď 
ideme po ulici, tak na ulici je cesta. Ale je to vždy 
tak? V Lamači veru nie. Za ostatné 4 roky som 
sa dosť podrobne oboznámila s problematikou 
ulice ZÁHRADY. Ide o  oficiálnu ulicu. Ale, bo-
hužiaľ, jej obyvatelia ani v  21. storočí nemajú 
vybudovanú prístupovú komunikáciu. A v čom 
je problém? V koncových pozemkoch, ktoré zís-
kali noví majitelia a  majú prístup z hlavných ko-
munikácií a najmä v tom, že sú veľmi neprístup-
ní k pomoci druhým. Na jednej strane dolného 
konca sídli budova Slovak Telekom a  horný ko-
niec uzatvárajú pani Šedová a Čačíková. Ostat-
ných 150 rokov tam existovala ulička, ktorá síce 
nemala ešte parametre ulice, ale bola dosť širo-
ká na vozík, alebo aj pre 2-3 osoby idúce vedľa 
seba. Taktiež tam stoja rodinné domy už viac 
ako 50-60 rokov. Bohužiaľ, keď sa na hornom 
konci predávali pozemky novým majiteľom 
(pani Šedovej a  Čačíkovej), došlo k   chybám, 
kedy sa uvedená cesta nedala do zmluvy, a tak-
tiež došlo k stavebnej činnosti nad rámec povo-
lenia vydaného stavebným úradom MČ Lamač. 
Tým ostal len skutočne úzky pás pre obyvateľov 
ulice Záhrady a ešte im cestu sťažili vybudova-
ním šmykľavých schodov. Od pani Šedovej sme 
žiadali, aby odpredala za trhovú cenu úzky pás 
pozemku obci, nakoľko „horná alternatíva“ by 
bola ľahšia, rýchlejšia a  lacnejšia. Súhlas sme 
však nedostali. Je na zamyslenie,  prečo s tým 
pani Šedová a  Čačíková majú problém, keď 
rady hovoria o láske k blížnemu svojmu. Chcela 
by som v tejto chvíli len pripomenúť , že doš-
lo aj k  zosadeniu tabúľ nápisu ulice Záhrady 

a v roku 2009 nevedela sanitka nájsť 85-ročnú 
pani, keď jej išlo o život. A to nehovorím, že sa-
nitka a ani žiadna iná zložka záchranného systé-
mu sa k obyvateľom ulice Záhrady nedostane. 
Preto sa v roku 2009 začali rokovania so spoloč-
nosťou Slovak Telekom vlastniacu na Borinskej 
budovu ubytovne a  za ňou veľký pozemok. 
V roku 2010 sme sa dohodli, že pokiaľ obyva-
telia ulice Záhrady darujú obci časti svojich 
pozemkov na vybudovanie cesty, ST prepustí 
časť svojho pozemku. Samozrejme, obyvatelia 
to aj urobili. Prišli voľby a prvý list, ktorý odišiel 
od pána starostu s oznámením, že cesta nebu-
de možná. Následne sme v máji 2011 iniciovali 
stretnutie na ústredí ST, ale v tom čase už za-
radila spoločnosť budovu aj pozemok medzi 
nehnuteľnosti na predaj. ST nás odkázala, aby 
sme o  prípadnej ceste rokovali až s  novým 
majiteľom. A tak to pokračovalo ďalšie 3 roky. 
Dokonca sme prijali na môj návrh uznesenie, 
že pri akejkoľvek zmene účelu využitia stavby 
budovy na Borinskej ulici sa bude požadovať 
vybudovať parkovisko (na pozemku ST za bu-
dovou), a tým aj prístupová cesta.
K posunu však nedošlo. Po dohode s obyvateľ-
mi som o probléme napísala 
priamo do materskej spo-
ločnosti Deutsche Telekom, 
kde som navrhla aj riešenie 
cesty, ktorá by spoločnosti 
umožnila prístup k  svojim 
pozemkom za budovou 
a možnosť vybudovania par-
kovísk pre ich potreby a po-
treby tých, ktorým budovu 
prenajímajú. To by bolo rie-
šenie aj pre komplikovanú 
dopravnú situáciu na ulici 
Borinskej. Reakciou na tento 
list bola iniciatíva ST, sami sa 
s  nami chceli stretnúť. Keď 
sme sa zišli 16. júna, vyšlo 
najavo, že ST nechce odstu-
povať časť pozemku, je však 

ochotný zvážiť predaj. Očakáva teda ponuku 
od mestskej časti.
V prípade tejto kauzy sme sa zaoberali aj myš-
lienkou možnosti vyvlastnenia časti pozem-
kov vo verejnom záujme. Podľa advokátskej 
kancelárie je to možné v  prípade, ak je uve-
dená ulica, resp. jej vybudovanie v územnom 
pláne mesta a vlastníci odmietli dohodu. A tu 
je moja otázka... Práve teraz sa začína proces 
schvaľovania územného plánu mesta. Ako nás 
informovala pani Ondrišová, ako mestská po-
slankyňa, územný plán sa začal riešiť už pred 
dvomi rokmi. V tom čase predsa už vedel pán 
starosta, že sa nevieme dohodnúť ani s  jed-
ným z majiteľov, a preto by som čakala väčšiu 
iniciatívu, nakoľko je skúsený v oblasti územ-
ného plánovania a jeho zmien a má možnosť 
poradiť sa s právnikom priamo na úrade, a tiež 
konzultovať s právnickou kanceláriou. 
Zastupiteľstvo zaviazalo pána starostu, aby 
uvedené zmeny pripravil a podal na magistrát 
v čo najkratšom čase a pani mestskú poslanky-
ňu, aby túto zmenu presadzovala.
Súčasne asi je čas opäť napísať list priamo na 
materskú spoločnosť Deutsche Telekom. Lebo 
Slováci, v akejkoľvek pozícii, sú očividne ochot-
ní konať v  prospech susedov a  spoluobčanov 

až po zásahu napríklad aj ne-
meckej strany. A čo sa dvoch 
dám týka z  horného konca, 
natíska sa otázka, že keď 
ide o  cirkevnú škôlku, je reč 
o  ľudskosti, dobru a vyššom 
záujme, a  keď ide o  ľudské 
životy iných obyvateľov, kde 
zostala ľudskosť?
Ja pevne verím, že už teraz 
sme sa trošku pohli dopredu 
v rokovaniach s ST, a že bu-
deme môcť aj obyvateľom 
ulice Záhrady sa pozrieť do 
očí a povedať, že už začína-
me s budovaním tak potreb-
nej cesty.

Gabriela Bizoňová,
poslankyňa MZ

Priestor pri Bakošovej ulici, oproti obchodné-
mu centru, ktorý ešte prednedávnom „špatili“ 
nelegálne skládky a zdržovali sa na ňom bez-
domovci, bude po vyčistení slúžiť pre Kyno-
logický klub Lamač. Priestor pre výcvik psov 
bol už dlho myšlienkou poslanca Pavla Čecha, 

ktorý je rád nielen tomu, že sa nápad podarilo 
zrealizovať, ale tiež tomu, že sa o výcvik psov 
na tomto mieste bude starať uznávaná kyno-
logička Drahomíra Fridrichová. „Robí nielen 
samotný výcvik, ale venuje sa aj canisterapii, 
a  takisto prevýchove problematických, agre-
sívnych zvierat. Učí ich socializácii, k  odstra-
ňovaniu prvkov agresivity voči iným psom či 
ľuďom, „ vysvetlil poslanec a veterinárny lekár 
v jednej osobe.   
  Majitelia psov z Lamača, ktorí za svoje zviera 
zaplatili mestskej časti daň, budú mať v  prí-
pade záujmu zľavu na poplatku za mesačný 
výcvik. „Namiesto obvyklej ceny 140 eur za 12 
hodín výcviku zaplatia len 90 eur, čo je bez-
konkurenčná cena v  Bratislave, „ pripomenul 
Čech. Zdôraznil, že cvičiteľka musí prednostne 
na výcvik prijímať majiteľov psov z  Lamača. 
Požiadať o  zaradenie do kurzu možno pros-

tredníctvom kontaktov kynologickej porade 
Drahomíry Fridrichovej www.dasenka.sk, prí-
padne na tel. čísle 0903 644 395.
Plocha pre výcvik psov má rozlohu približne 
750 štvorcových metrov. Cvičiteľka ju dostala 
do prenájmu od mestskej časti za 70 eur me-
sačne na jeden rok, s prednostnou možnosťou 
predĺženia nájmu.

Cesta necesta                                                                                                                                                                  

V Lamači pribudlo cvičisko pre psov,  Lamačania budú mať zľavu                                                                 
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Učitelia i  žiaci ZŠ Na Malokarpatskom ná-
mestí sa v  posledný júnový piatok rozlúčili 
so školským rokom 2013/2014. Pedagogic-
ký zbor i deti čakajú zaslúžené dva mesiace 
prázdnin. My sme sa s riaditeľkou školy v po-
sledný deň školského roku obzreli za tým, čo 
všetko škole, učiteľom a žiakom priniesol.

Ako hodnotíte už minulý školský rok 
2013/2014?
Myslím, že tento rok bol jeden z  tých úspeš-
ných. Svedčia o tom aj výsledky Testovania 9, 
v ktorom sa nám podarilo dosiahnuť lepšie, ako 
boli priemerné celoslovenské výsledky. Najmä 
výsledok v slovenskom jazyku (76,7-percentná 
úspešnosť) nás veľmi teší. Tým, že nám každo-
ročne odchádza mnoho žiakov na bilingválne 
gymnáziá či obchodné akadémie, nie je ľahké 
motivovať deviatakov, ktorí zostávajú na škole. 
V  tomto roku sa to však podarilo, za čo patrí 
veľká vďaka pani učiteľkám.

Škola sa pravidelne zapája do mnohých 
projektov, v  tomto roku ste zavŕšili aj účasť 
v medzinárodnom projekte Comenius...
Áno a  môžem skonštatovať, že sme obstáli 
veľmi dobre. Aj na poslednom podujatí v An-
glicku získali traja zo štyroch našich žiakov 
medailové umiestnenia. Veľmi dobrý ohlas 
mali aj podujatia, ktoré sme v rámci projektu 
pre partnerské školy v  Nemecku, Anglicku či 
Poľsku zorganizovali u nás.

Ktoré ďalšie aktivity a  úspechy je potrebné 
spomenúť?
Vysoko hodnotím aj úspechy environmen-
tálnych projektov Strom života a  Lamačské 
sovy. O  úspechu Stromu života svedčí aj 
skutočnosť, že celoslovenské zhodnotenie 
tohto projektu sa konalo na našej škole. 
Podarilo sa nám pohnúť dopredu aj v  pro-
jektoch, ktoré si sami deti navrhli pri príle-
žitosti Dňa zeme. Ihrisko pre menšie deti sa 
nám podarilo dokončiť, dúfam, že nájdeme 
finančné prostriedky aj pre realizáciu plochy 
pre väčšie deti.

Tak ako po iné roky sme sa zapájali do rôz-
nych súťaží v humanitných i prírodovedných 
predmetoch a    všade sme mali minimálne 
úspešných riešiteľov. V olympiáde z anglické-
ho jazyka sme dokonca získali tretie miesto 
v  krajskom kole, v  Biblickej olympiáde sme 
v konkurencii cirkevných škôl obsadili druhé 
miesto.

Heslom školy a jej vzdelávacieho procesu je 
„učiť pre život“. Kde mohli deti ukázať, ako 
vedia svoje vedomosti preniesť do praxe?
Určite to bolo v rámci súťaže Historia Magistra 
vitae, kde naši žiaci dokázali vytvoriť moderné 
projekty, predstavujúce významné momenty 
v histórii ľudstva, napríklad 3D projekty padá-
ku Štefana Baniča či poster o vynálezoch Leo-
narda da Vinciho. Znalosti prenesené do pra-
xe demonštrovali deti aj na už v poradí treťom 
ročníku predmetovej šou, kde deti z druhého 
stupňa ukazujú, čo sa všetko naučili. V tomto 
roku nechýbali prezentácie v angličtine, che-

mické pokusy, ale aj divadielka.

Renomé školy sa odrazilo aj na opätovnom 
zvýšení záujmu o zápis do prvého ročníka.
To je pravda, v budúcom školskom roku otvo-
ríme štyri prvácke triedy, čo tu doteraz nebolo. 
Záujem nás teší, no stále platí, že rodičia sem 
dávajú deti aj preto, aby sme ich pripravili pre 
osemročné gymnáziá, prípadne pre bilingvál-
ne stredné školy. Neustále sa preto stretávame 
s problémom odchodu početnej skupiny žia-
kov po piatom, resp. ôsmom ročníku. V tomto 
roku napríklad jeden žiak, ktorý sa rozhodol 
ostať, rozhodol o tom, že sme nemuseli spájať 
deviatacke triedy.

Ako je na tom škola s rekonštrukciou svojich 
priestorov, čo je potrebné v  nasledujúcom 
období akútne riešiť?
Určite je to strecha nad telocvičnou, ktorej 
konštrukcia si vyžiada aj posudok statika. Už 
sme sa v súvislosti s havarijným stavom stre-
chy obrátili aj na ministerstvo školstva a o do-
táciu sme v  rámci projektu požiadali aj  Brati-
slavský samosprávny kraj. Potrebovali by sme 
takisto riešiť vnútornú kanalizáciu v telocvični 
a na celej škole elektrické rozvody, ktoré nie sú 
dimenzované na súčasné potreby a  využíva-
nie informačných technológií, ako sú počítače 
či interaktívne tabule. Musia sa nájsť peniaze 
na rekonštrukciu rozvodov, po 37 rokoch, čo 
budova školy stojí, si to situácia naozaj vyža-
duje.

V školskom roku 2013/2014 bol cel-
kový počet žiakov školy na konci 
školského roku 468. Z  toho na pr-
vom stupni 258 žiakov a na druhom 
stupni 210 žiakov. Priemerný počet 
žiakov na triedu je 20,35 na 23 tried. 
Samé jednotky malo 168 žiakov na I. 
stupni a 46 žiakov na II. stupni. Nao-
pak, neprospel jeden žiak na I. stup-
ni a dvaja žiaci II. stupňa.

Škôlky počas leta                                                           

MŠ na Heyrovského a  Malokarpatskom ná-
mestí budú otvorené jeden mesiac počas 
prázdnin, na Malokarpatskom námestí v  júli, 
na Heyrovského v  auguste. MŠ Montessori 
bude mať otvorené počas júla, podobne ako 
cirkevná škôlka Sv. Filipa Neriho. Ani jedna 
škôlka neorganizuje letný tábor. Súkromná 
škôlka Zvonček bude otvorená počas júla 
a augusta. Ďalšia súkromná škôlka Rybička na 
Heyrovského 2 bude otvorená počas celého 
leta a organizuje aj 4 letné tábory na prelome 
júla a augusta. Tábor je určený pre deti od 4 do 
11 rokov a  jeho súčasťou bude okrem iného 
aj večerné opekanie, nočné hľadanie pokla-
du a noc v tábore. Viac informácií nájdete na 
www.skolka-rybicka.sk. Súkromné jasle Drob-
ček na Heyrovského 2 sú tiež otvorené počas 
celého leta, ponúkajú aj možnosť občasnej 
starostlivosti. Viac aj na www.jasledrobcek.sk

Cesta rozprávkovým lesom                                             

V jedno sobotné predpoludnie sa konal už tra-
dične, pri príležitosti Dňa otcov, 8. ročník ak-
cie pre rodiny s deťmi – Cesta rozprávkovým 
lesom. Členky rodinného centra usporiadali 
úžasný program v podobe jedenástich stano-
víšť, kde sa aj tie najmenšie deti mohli zapo-
jiť do úloh a  stráviť tak plnohodnotne čas so 
svojimi maminkami a  oteckami. Na jednotli-
vých stanovištiach plnili úlohy rozprávkových 

bytostí – spievali a  tancovali, aby prebudili 
víly, u vodníka lovili rybky, ježibabe pomáhali 
ozdobovať perníkovú chalúpku, dedkovi po-
máhali ťahať repku a  dokonca nejeden šibal 
premohol aj trojhlavého draka.  Za každú spl-
nenú úlohu získali pečiatku a nakoniec aj krás-
nu odmenu v  podobe detských kried a  ma-
lého občerstvenia. Odmenou bolo aj fotenie 
v  obláčikovskom vláčiku, čo využilo nejedno 
dieťa. S  krásnym pocitom napokon odchá-
dzali nielen detičky a ich rodičia, ale aj členky, 
ktorým bolo prisľúbené, že sa budúci rok zase 
všetci uvidíme. Poďakovanie patrí hlavnej or-
ganizátorke Erike, dobrovoľníkom, miestnemu 
úradu a ostatným členom RC Obláčik, ktorí sa 
podieľali na príprave tohto krásneho dňa.

Petronela Klačanská, Michaela Bereková

Vitaj leto, sú tu prázdniny!                                                                                                 
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Vyhodnotenie jarnej časti futbalovej 
sezóny 2013/2014                                                                       

Účinkovanie tímov FK Lamač hodnotí pred-
seda klubu Rastislav Polák

A mužstvo počas 
zimnej prípravy 
odohralo veľmi 
kvalitný turnaj 
a všetci sme veri-
li, že sa to odrazí 
aj v jarných zápa-
soch IV. Ligy BFZ. 
Žiaľ, tak ako po 
minulé roky, ani 

teraz sa nám ne-
vyhli zranenia hrá-

čov , ktorí tvorili základ 
A mužstva, čo sa odzrkad-

lilo na výsledkoch. Cieľom bolo umiestnenie 
do 6. miesta , čo by pri plánovej reorganizácii 
súťaží znamenalo posun do III. ligy. Neúspechy 
a niekoľko prehier nás však posunulo nadol ta-
buľky, kvôli čomu hrozilo vypadnutie z IV. ligy. 
Tím však zabojoval a zvládol posledné zápasy. 
Konečné 8. miesto v strede tabuľky znamená, 
že aj v budúcom roku budeme hrať IV. ligu. Po 
reorganizácii súťaží bude táto liga určite hráč-
sky kvalitnejšia ako doteraz.
Aj hráči dorastu absolvovali počas zimnej prí-
pravy kvalitný turnaj. Chlapci hrali súťaž Brati-
slava – vidiek , kde odohrali zápasy s veľmi kva-
litnými súpermi. Celkovo skončili na 6. mieste. 
Pri dorastencoch ma však neuspokojuje ich 
účasť na tréningoch, ktorých sa zúčastňujú 
v malých počtoch. Ak však chcú futbalovo nao-
zaj napredovať, v budúcnosti sa to musí zmeniť.

Mladší žiaci pod vedením trénera absolvovali 
zimný turnaj a niekoľko prípravných zápasov. 
V jarnej časti odohrali spolu 28 zápasov, čo je 
najviac zo všetkých mužstiev FK Lamač. Mlad-
ší žiaci hrali niekoľkokrát aj počas týždňa, aby 
stihli odohrať všetky zápasy sezóny. Chlapci 
napokon skončili na 11. mieste. Na rozdiel 
od dorastencov, tréningové úsilie chlapcov 
chcem jednoznačne vyzdvihnúť. Chlapci cho-
dili na tréningy vo veľkom počte, a  to bolo 
napokon vidieť aj na zápasoch. Napredovali 
nielen herne, ale zlepšili sa aj pohybovo a kon-
dične. Len tak ďalej chlapci!
Čo sa týka prípravky, naši najmenší zverenci 
pod vedením dvoch trénerov / z dôvodu veľ-
kého počtu detí / absolvovali v zime niekoľko 
turnajov, na ktorých skončili raz na druhom 
a  raz na treťom mieste. Do jarnej časti ligy 
nastúpili chlapci s  veľkou vervou. Napokon 
nazbierali počas jari 9 bodov, čo stačilo na 
celkové 9. miesto. Veľmi ma teší záujem detí 
o možnosť hrať v FK Lamač. Je to až neuveri-
teľné, no na tréningy príde niekedy až 32 detí. 

Na deťoch je badať neustále zlepšovanie sa vo 
futbalových činnostiach. 
A  ako ďalej v  sezóne 2014/2015? A  mužstvo 
bude doplnené o  nových hráčov a  príde aj 
k obmene na poste trénera. Chcem sa na tom-
to mieste preto poďakovať doterajšiemu tré-
nerovi p. Stupalovi za pôsobenie a odvedenú 
prácu. Ďalej príde k  rozšíreniu hráčskych ka-
tegórií o  starších žiakov. Túto kategóriu sme 
v tomto roku nemali, keďže nebol dostatočný 
počet hráčov, aby sme mohli vytvoriť káder 
schopný odohrať celú súťaž. Bol by som veľ-
mi rád, pokiaľ by sa našli deti v Lamači, ktoré 
majú chuť hrať futbal. Prihlásiť sa môžu v na-
šom klube. Chceli by sme mať čo najviac detí 
s ročníkom narodenia 2000 a mladší. 
Počas leta chceme zrealizovať úpravu vonkaj-
ších plôch ihriska a  vytvorenie priestoru na 
voľnočasové aktivity pre obyvateľov MČ Lamač.
Na konci hodnotenia by som sa ešte chcel po-
ďakovať starostovi a všetkým poslancom, ktorí 
nás finančne podporujú a  z  rozpočtu MČ La-
mač pomáhajú zabezpečovať chod klubu, oso-
bitne poslankyni Márii Imrichovej a poslanco-
vi Radoslavovi Olekšákovi , ktorí naše potreby 
s  nami vždy konzultujú a  dohliadajú na nás. 
Poďakovanie patrí aj trénerom FK Lamač, a ce-
lému realizačnému tímu za odvedenú prácu 
počas pracovných týždňov i víkendov, kedy sa 
hráčom venujú vo svojom voľnom čase.

Slovenskí inštruktori karate na Okinawe 
a Majstrovstvá Slovenska v karate                        

V  dňoch 6. až 17.mája sa 10 slovenských in-
štruktorov zúčastnilo na tréningovom seminá-
ri na Okinawe v Japonsku. Okinawa je japon-
ská prefektúra v  súostroví Ryu kyu, ktoré je 
kolískou zrodu karate.
Žijú tam legendárni majstri karate v  štýloch 
Goju ryu, Shorin ryu, Uechi ryu, Ruei ryu.
My sme predstavitelia štýlu Goju ryu, ktoré sa 
šírilo v hlavnom meste Okinawy v Naha.

Z nášho lamačského klubu Goju Kai karate Bra-
tislava sa už po niekoľkýkrát zúčastnili tohto tré-
ningového seminára šéftréneri klubu Ján Dado, 
Ľubomíra Klementisová a  mladá trénerka a  re-
prezentantka SR Andrea Klementisová. Absol-
vovali sme 7 tréningov pod vedením našich maj-
strov ako sú sensei Choju Kiyuna 10 Dan (stále 
aktívny v 83 rokoch), Seitoku Matayoshi 10 Dan, 
Eiki Kurashita 10 Dan. (obrázok č.1). Okrem tých-
to hlavných tréningov absolvovala Andrea Kle-
mentisová každý deň aj tréningy štýlu Ruei ryu 
s japonskou reprezentáciou pod vedením repre-
zentačného trénera senseia Tsugua Sakumota 

8. Dan. (obrázok č.2) .Tento tréningový seminár 
slovenských inštruktorov veľmi obohatil a moti-
voval do ďalšej práce a informácie, ktoré si odtiaľ 
priniesli, budú ďalej prenášať a aplikovať medzi 
členov lamačského Karate klubu Goju Kai, ako aj 
medzi celú slovenskú komunitu trénerov a cvi-
čencov karate na spoločných seminároch v do-
mácom prostredí na Slovensku.

Majstrovstvá Slovenska v karate                             

Dňa 25. mája sa konali Majstrovstvá SR v karate 
v Martine. Na tejto vrcholnej slovenskej súťaži 
sa zúčastnilo aj 10 pretekárov z lamačského ŠK 
Goju Kai Karate Bratislava (obrázok č.3). Ukáza-
li, že boli veľmi dobre pripravení na súťažiach 

počas celej sezóny, a  to ako na domácej, tak 
aj na zahraničnej scéne, odkiaľ priniesli naj-
cennejšie zlaté medaily. Naši pretekári súťažili 
v  disciplínach kata jednotlivci, kata družstvá, 
kobudo krátke zbrane a kobudo dlhé zbrane. 
Najúspešnejšími boli Andrea Klementisová (4x 
zlato), Lukáš Tobolák (3x zlato), Alexandra Han-
diaková ( zlato v kategórii dorasteniek) a Laura 
Anettová ( zlato v kategórii starších žiačok). La-
mačský klub získal titul majstra SR aj v kategó-
rii zmiešaných družstvách žiakov.

Vrcholom súťažnej sezóny pre dospelých boli 
Majstrovstvá Európy WUKF v talianskej Vero-
ne, ktoré sa konali 13. – 15. júna, kde Andrea 
Klementisová získala bronzovú medailu v ka-
tegórii kata žien (obrázok č. 4).

Autor článku: Mgr. Ján Dado
Foto: A. Klementisová, R. Toboláková
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Novorodenci narodení v mesiaci jún                                                                                            

8.6. Viktória Znachorová
11.6. Lukáš Štalmašek
15.6. Hana Farkašová
19.6. Adela Adamčíková
19.6. Hana Adamčíková
19.6. Vanesa Tesářová
20.6. Juraj Habala
22.6. Hana Maťová
29.6. Dávid Gyepes

Krimi správy zo IV. okresu                                                  

V prvých piatich mesiacoch v roku 2014 bolo 
v  MČ Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica 
spáchaných 276 trestných činov, čo je o  57 
trestných činov menej, ako v  prvých piatich 
mesiacoch   v  roku 2013. Objasnených bolo 
114 trestných činov, čo predstavovalo 41,30-% 
objasnenosť prípadov. Najviac išlo o pouličnú 
trestnú činnosť, polícia riešila 119 takýchto či-
nov, pričom páchateľa vypátrala v tretine prí-
padov. Polícia sa zaoberala taktiež 38 prípad-
mi krádeže motorových vozidiel, pričom boli 
objasnené len dva prípady.
V  prvých piatich mesiacoch v roku 2014 bolo 
v MČ Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica pri-
jatých 680 priestupkov, čo je o 133 priestup-
kov menej, ako v  prvých piatich mesiacoch 
v  roku 2013. Najviac bolo drobných krádeží, 
prípadov neslušného a  chuligánskeho sprá-
vania, ale aj porušovania čistoty na verejných 
priestranstvách. 

Ako si zabezpečiť majetok počas 
dovolenky                                                                                     
 
Leto a s ním čas dovoleniek a cestovania je tu. 
Príjemné chvíle, na ktoré sa všetci tešíme, však 
môže úplne pokaziť vykradnutý byt či dom. 
Polícia preto odporúča riadiť sa pred odcho-
dom na dovolenku viacerými radami a vyko-
nať nevyhnutné opatrenia. 
•	 Starostlivo zamykajte dvere, zatvárajte 

okná. Nezabúdajte ani na podkrovie, po-
schodie, malé strešné okná,  pivničné okná 
a kúpeľňové okná. Zlodej je schopný dostať 
sa dovnútra každým otvorom väčším ako 
ľudská hlava.

•	 Neschovávajte kľúče na tzv. dohovorených 
miestach (v poštových schránkach, v kveti-
náčoch, pod rohožkou a  pod.). Sú to prvé 
miesta, kde zlodeji hľadajú. Nie je vylúče-
né, že vaše zvyky pozorujú z diaľky už dlhší 
čas.

•	 V  prípade možnosti zabezpečte byt, dom 
zabezpečovacím zariadením vyvedeným 
na pult centralizovanej ochrany Policajné-
ho zboru alebo súkromnej bezpečnostnej 
služby.

•	 Neuschovávajte väčšie finančné obnosy 
doma, bezpečnejšie budú v banke.

•	 Cennosti, hlavne šperky a  cenné zbierky, 
môžete uchovať počas vašej dlhodobej ne-
prítomnosti v prenajatom trezore banky.

•	 Počas dovolenky (dlhodobejšej neprítom-
nosti) požiadate príbuzných dôveryhod-
ných susedov alebo známych, aby vám 
pravidelne vyberali poštovú schránku 
a občas skontrolovali neporušenosť bytu, 
domu.

•	 Nezaťahujte okná bytu, domu roletami - dá-
vate tým na vedomie, že nie ste doma.

•	 Majte dobré vzťahy so susedmi – sú jedným 
z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj 
dom či byt. Požiadajte ich, aby venovali po-
zornosť okoliu vášho domu, bytu, prípadne 
si všímali pohyb neznámych podozrivých 
osôb.

•	 Nechváľte sa na sociálnych sieťach, že od-
chádzate na dovolenku – dávate tým na 
vedomie, že byt, dom bude dlhodobejšie 
prázdny. 

Ako prázdninujú a dovolenkujú známi 
Lamačania?                                                                              

Lukáš Haraslín, futbalový reprezentant SR, 
člen širšieho kádra AC Parma

Ja “prázdninujem” od konca 
mája, keď sa mi v  Taliansku 
skončila sezóna.   Užívam si 
voľno s rodinou, priateľmi a ka-
marátmi. Momentálne dokon-
čujem 3.ročník štúdia na špor-

tovom gymnáziu v Bratislave. Po skúškach sa 
mi začína individuálna letná príprava, ktorá 
zahŕňa beh, fitko a plaváreň. Určite každý deň 
navštívim lamačské kúpalisko, ktoré je spoje-
né s mojou letnou prípravou. Do Talianska by 
som sa mal vrátiť okolo 20.-25. júla.

Oľga Pazerini, karikaturistka a výtvarníčka
Dovolenku riešime 
vždy na poslednú 
chvíľu. Ale aj keď sme 
doma, vieme si uro-
biť dobrý program, či 
už nejaký výlet, alebo 

návštevu u  známych. Určite sa budeme po-
čas prázdnin venovať aj nášmu fantastickému 
2,5-ročnému vnukovi , no a v auguste sa nám 
žení syn... Takže sa rozhodne počas leta nudiť 
nebudeme!

MUDr. Peter Kukumberg, prednosta II. neu-
rologickej kliniky FL UK a UN Bratislava

Ako školský zamest-
nanec budem síce 
dovolenkovať 6 týž-
dňov, budem však 
„odskakovať“„ na vizi-
ty  do  novo zriadené-
ho pracoviska -   Neu-

ropsychiatrickej kliniky, ktorú externe vediem 
na pôde Psychiatrickej nemocnice v  Pezinku. 
Budem sa venovať odborným publikáciám, 
knihám a  mojej veľkej záľube-hudbe.Trochu 
času strávim na Záhorí  s rodinou okolo  temer 
94-ročného čulého  svokra, i v Čechách u rodi-
ny zo strany otca a na týždeň   sa mihnem  už 
19. raz  na Rossiniho festivale v Pesare, kde po-
okrejem na duši aj na tele vďaka moru a slnku.

Jubilanti v júli a auguste                     

JÚL
 Víťazková Pavlína 92
 Barančoková Květoslava 92
 Bublík Aleš 91
 Janotová Amália 91
 Ronecová Genovefa 91
 Steinerová Friderika 91
 Vasiljevová Anna 91
 Zaťková Lenka 91
 Odzganová Margita 90
 Tošerová Oľga 90
 Bliznáková Alžbeta 89
 Branská Anna 89
 Bačková Mária 87
 Korbell Vojtech 87
 Mašanová Albína 87
 Mladá Anna 87
 Jurigová Božena 86
 Karabová Anna 86
 Bodláková Mária 85
 Buberníková Marta 85
 Hincová Anna 85
 Požgayová Anna 85
 Világiová Anna 80
 Eged Štefan 75
 Kozáková Elena 75
 Kurtišová Denisa 75
 Ohera Lubomír 75
 Tomašcová Magdaléna 75

AUGUST
 Masnovičová Helena 97
 Luptáková Mária 95
 Koyš Viktor 90
 Čipkárová Mária 87
 Masárová Matilda 87
 Šimko Ervín 87
 Havlíčková Mária 86
 Lešková Kvetoslava 86
 Hrubý Ján 85
 Vavrovičová Rozália 85
 Balážová Mária 75
 Bruteničová Oľga 75
 Forrová Helena 75
 Hrdinová Mária 75
 Chmela Karol 75
 Ivanko Ladislav 75
 Jáger Gejza 75

O  týchto témach hovorila npor. Martina Kočišová 
aj na stretnutí so seniormi na prednáške „Bezpečná 
jeseň života“, ktorú zorganizovala Komisia pre veci 
sociálne, zdravotné a bytové.
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•	 Ján Polák vodoinštalácie a  údržba, výmeny 
a opravy WC, batérie, sifóny, zapojenie umýva-
čiek  a pračiek, vŕtanie dier do panelov 

 0905/ 627 321

•	 Doučujem angličtinu, slovenčinu deti aj do-
spelých, aj cez víkend 0905/ 222 966 

•	 Voda, kúrenie, plyn, maľovky, podlahy, mon-
táž a opravy aj cez víkend.

 0905/ 429 097, 0911/ 429 097

•	 Vážení Lamačania, doprajte si čerstvú a kva-
litnú zeleninu u Maďara na Malokarpatskom 
námestí  

 Každý piatok od 7,00 – 18,00 h a v  sobotu od 
7,00 – 12,00 h – Teším sa na Vašu návštevu.

•	 Predám garáž  Na Barinách. Brána je na elek-
trické ovládanie, vrchna. Kontakt 0903 954 143

•	 Predám celokovovú bránu s dverami (388 x 
200 cm) cena 50 €, Tel.č.: 0904/ 064 573

Inzercia                                                                                                                                                                                                                     

Program a podujatia v RC Obláčik / LETO 2014

Streda

09:00 - 11:00 Rajská záhrada - záhradná her-
ňa bude každú stredu v čase 
od 9:00 do 11:00. V prípade ne-
priaznivého počasia sa herňa 
presunie do interiéru. Vzhľa-
dom na prázdninový režim 
sledujte našu webovú stránku 
www.oblacik.sk a Facebook. 
Tu budú uverejnené aktuálne 
informácie o konaní alebo 
zrušení jednotlivých herní. 

RC Obláčik bude po prázdninách otvorený pre 
verejnosť po 15.9.2014

Rajská záhrada - kompletná rekonštrukcia 
pôvodnej záhrady sa mohla vykonať aj vďaka 
finančnej dotácie z  Bratislavského samospráv-
neho kraja vo výške 1000 eur. Vďaka patrí aj sta-
rostovi Petrovi Šramkovi, šikovným a ochotným 
pracantom Ľubomírovi Fabovi a  Ladislavovi 
Hegyimu, a taktiež Spolku vyslúžilých vojakov, 
ktorí nezištne priložili ruku k dielu.

Úradné hodiny MÚ Bratislava-Lamač                      
Miestny úrad Bratislava-Lamač
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava
Tel.: 64 78 00 65

MIESTNY ÚRAD A POKLADňA
Pondelok 10:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Utorok   8:00 – 12:00 
Streda   7:30 – 12:00 12:30 – 16:30
Štvrtok   8:00 – 11:00
Piatok   8:00 – 11:00

PODATEĽňA
Pondelok   8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Utorok   8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda   7:30 – 12:00 12:30 – 17:00
Štvrtok   8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
Piatok   8:00 – 12:00

STAVEBNý ÚRAD
Pondelok  10.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Streda   07.30 – 12.00  12:30-16.30

Miestna knižnica Lamač pozýva                                  

Pondelok, Streda 13,00 – 19,00
Štvrtok 10,00 – 15,00
Telefónne číslo: + 421 2 64 78 97 37

D E N N Ý  T Á B O R 
S O  Š P O R T O V Ý M  Z A M E R A N Í M

na FK Lamač, Na Barine 

Pre deti vo veku 6-14 rokov
Termín: 11.8. -15.8.2014

Bližšie informácie: 
jajkaj1308@gmail.com, 0907/ 091 674

Bezplatné poskytovanie 

B A N k O V Ý c h  S P O T R E B N Ý c h 
A  h y P O T E k Á R N y c h  ú V E R O V 

s najvýhodnejšími úrokmi a podmienkami 
podľa Vašich 

požiadaviek. Tel.č.: 0944/ 714 934

Juniáles so Senzusom v Domove seniorov

Otvoriť tohoročný Juniáles prišli k  nám do 
Domova seniorov v  Lamači členovia skupiny 
Senzus. Spevom, rezkou muzikou a  vtipnými 
príhodami zabávali členovia Senzusu vďač-
né a  aktívne publikum. Kto mohol tancoval, 
všetci spolu spievali a  spontánne aj tlieskali. 
Účinkujúci umelci a všetci účastníci prežili od-
poludnie plné zábavy, spomienok a  smiechu 
a vôbec dobrej pohody. A toto bolo aj odme-
nou všetkým organizátorom juniálesu v  Do-
move seniorov Lamač. Jana Chudíková

Vypúšťanie zlatých rybičiek                                  

Dňa 24.06.2014 sa konalo na jazierku Na bari-
nách veľké stretnutie detí z materských škôlok 
Lamača. Dôvodom na toto milé stretnutie bolo 
vypustenie zlatých rybičiek do jazierka tvoria-
ceho oddychovú zónu v lokalite Na barinách. 
Pán starosta privítal deti zo škôlok Malokarpat-
ské námestie 6, Heyrovského 4 i  Zlatohorská 
18, aby sa mohli spoločnými silami podujať na 
vypustenie rybičiek. Celému stretnutiu prialo 
i počasie, takže sa mohli deti takouto hravou 
formou rozlúčiť so školským rokom.

10.8. Kráska a zviera  19.00, 2,50 eur
17.8. Pompeje 19.00 , 2,50 eur
24.8. 300: Vzosup impéria  19,00, 2,50 eur
31.8. Veľká oriešková lúpež  15,30, 2,50 eur
31.8. Angelika  19.00, 2,50 eur.
1.9. Khumba 15,30, 2,50 eur.

Program kina na august 2014                                                                                                                                       

Priestor pre občanov na MZ
Obyvatelia Lamača môžu svoje občian-
ske podnety predkladať na zasadnutiach 
Miestneho zastupiteľstva vždy v čase me-
dzi 09.30 - 10.00 h. 


