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Večera pre osamelých znovu spájala

Na Mikuláša sa rozžiaril lamačský vianočný
stromček (viac na strane 4)

Vo štvrtok 18. decembra sa uskutočnila tradičná štedrovečerná hostina pre starších ľudí, ktorí žijú sami. Pozvanie od mestskej časti dostalo 139 lamačských seniorov.
Prítomných svojím vystúpením zabavili deti zo základnej
školy, seniorom sa postupne prihovorili starosta i poslanci mestskej časti, pekné sviatky zaželali aj dekan... a evanjelický farár Boris Mišina. V rámci štedrovečerného menu
sa podával vývar, losos so zemiakovým šalátom a zákusok. Nech sa tu o rok v zdraví stretneme zas, zaznelo unisono medzi spokojnými Lamačanmi.

Ani v tomto roku nechýbala v Lamači spoločná
silvestrovská oslava. Príchod nového roka privítali Lamačania na Malokarpatskom námestí
už tradične ohňostrojom. Ten sa prítomným
veľmi páčil a väčšina sa zhodla, že bol ešte
krajší a lepší ako minulý rok. Poďakovanie preto patrí aj členom Spolku vyslúžilých vojakov
v Lamači, ktorí sa o ohňostroj postarali.

Starosta a poslanci zložili sľub

Starosta a poslanci Lamača po prvom zasadaní MZ

Necelé tri týždne po komunálnych voľbách sa svojich funkcií oficiálne
ujali starosta a poslanci mestskej časti, zvolení v novembrových ko-

munálnych voľbách.
Po slávnostnej časti sa
v rámci pracovného
programu poslanci venovali určeniu predsedov a podpredsedov
komisií MZ, odsúhlasili tiež návrh na členov
štábu zimnej údržby
i zástupcov MŠ v Rade
ZŠ a MŠ na Heyrovské- Starosta Peter Šramko skladá sľub
ho 4. Poslanci schválili
takisto plat starostu MČ, ktorý bude poberať 1929 eur.

Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač je 20. 1. 2015 v kine Lamač o 09.00 h.
Priestor pre otázky a podnety občanov je v čase 09.30 - 10.00 h.

Na čo sa chcú zamerať komisie miestneho zastupiteľstva
Predsedovia komisií MZ predstavujú zámery, priority i filozofiu činnosti komisií v období 2014-2018

Mgr. Eva Černá

predsedníčka Komisie pre veci
sociálne, zdravotné a bytové
Začíname nový rok a tak, čo by si
mohol človek viac želať, ako mať
tak málo práce v sociálnej komisii,
že by sa samotná komisia stala
zbytočnou... Takýto sen by bol však pravdepodobne utópiou. No zaželať Vám z celého srdca iba
šťastný život, pretkaný láskou a pevné zdravie, to
môžem. Prijmite prosím moje želania!
Sociálna komisia pre mňa znamená byť tam, kde
si už občan nevie pomôcť sám. Je to oblasť, ktorej sa venujem celý život, najmä na pôde dobrovoľníckej. Neznamená rozdávať kartičky ZŤP.
Je to o dlhodobej snahe pomôcť jednotlivcom
či konkrétnym rodinám. Za každým problémom
je potrebné vidieť najmä ľudský osud. Mala som
možnosť spolupracovať s ľuďmi po celom území
Slovenska, pre ktorých podaná ruka znamenala
nový štart do života. Vtedy taká práca skutočne
teší na duši. Avšak medzi nami je i mnoho tých,
ktorým choroba či postihnutie, prípadne vek
neumožňuje mať toľko síl a energie, aby zvládali
všetky úkony úplne sami. V takýchto prípadoch
má sociálna komisia naozaj opodstatnenie.

Ing. Radoslav Olekšák

predseda Komisie financií, podnikateľských aktivít a dopravy
Keďže je toto môj prvý príspevok
do Lamačana v novom volebnom
období, chcem v prvom rade poďakovať všetkým Lamačanom,
ktorí mali vo mňa dôveru, dali mi svoj hlas a zvolili
ma do miestneho i mestského zastupiteľstva. Ako
predseda Komisie financií, podnikateľských aktivít
a dopravy budem naďalej pokračovať v tom, čo sme
robili i predtým, snažiť sa čo najviac systémovo riešiť
naše problémy v Lamači. Prioritou je revitalizovať
námestie, znížiť tranzit cez Lamač, dokončiť kanalizáciu či rozšíriť možnosti parkovania. Som rád, že
v mestskom zastupiteľstve som členom finančnej,
dopravnej a bezpečnostnej mestskej komisie. Je to
po prvýkrát, čo sa lamačskému mestskému poslancovi podarilo dostať do takýchto troch kľúčových
komisií. Pevne verím, že to významným spôsobom
pomôže pri presadzovaní našich lamačských záujmov. Budem určite veľmi aktívne vystupovať v lamačskom aj bratislavskom zastupiteľstve. Našim
aktívnym prístupom sa podarilo presadiť od 8. januára zavedenie linky č. 123, ktorá spojí Lamač s Bormi
a Dúbravkou a umožní aj lepšie spojenie Lamača do
DNV s prestupom na Boroch na linku č. 21. Chcem
nám všetkým Lamačanom zaželať v novom roku
pevné zdravie a viac takýchto pozitívnych správ.

JUDr. Júlia Ondrišová

predsedníčka Komisie pre
školstvo a šport
Komisia školstva a športu bude
pokračovať v práci z predchádzajúceho volebného obdobia
v plnení kompetencií na základe
ktorých má byť zabezpečené kvalitné fungovanie
základnej školy, školského klubu ako aj materskej
škôlky. Kľúčovým bodom je príprava a schválenie
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rozpočtu, kde budem určite spolupracovať s pani
riaditeľkami, ktoré najlepšie vedia, čo je pre deti
a chod školských zariadení dôležité, čo chýba. Deti
majú dostať kvalitné vzdelávanie a majú mať dobré podmienky a prostredie, kde trávia podstatnú
časť svojho pracovného dňa. Komisia svoju pozornosť upriami aj na háklivú tému kvality stravovania detí v školských zariadeniach. Mám v úmysle
chodiť aj na poslanecké kontroly. Dúfam, že spoločne s Radou školy a rodičmi vylepšíme čo bude
potrebné k spokojnosti detí aj rodičov.
Teším sa na spoluprácu s Rodinným centrom
Obláčik a Základnou umeleckou školou.
Mám záujem o zavedenie pravidelných koncertov detí, ktoré hrajú na hudobných nástrojoch
pre deti zo školy a škôlky v našom kine, ako
dobrú motiváciu detí, ktoré hudba možno tiež
osloví a rozšíria rady detí ZUŠ-ky.
Dôležitými témami, ktoré predložila aj pani riaditeľka školy je vyčlenenie peňazí v rozpočte
na úpravu školského dvora pre deti druhého
stupňa, obnovenie počítačového vybavenia
školy a v rámci zmien v štátnom vzdelávacom
programe bude potrebné hľadať nový priestor
pre zriadenie dielní a tiež ich technicky vybaviť
a pripraviť na vyučovanie technickej výchovy.
Od pani riaditeľky ZŠ prišla pozitívna správa, že
Ministerstvo školstva jej pridelilo financie na havarijnú opravu strechy nad telocvičňami.
Na poli športu budeme podporovať všetky zabehnuté športové akcie našich detí, mládeže aj dospelých. V rámci letného kúpania detí, ktoré dostávajú
zadarmo vstup na kúpalisko, preveríme možnosti
zavedenia prevádzky bufetu alebo reštaurácie
v priestore, ktorý je momentálne prázdny.
Zatiaľ sa nepodarilo vyriešiť letné parkovanie,
takže to bude ďalšia priorita v tomto volebnom
období, čo však musíme riešiť s magistrátom,
ktorý nám musí zveriť pozemok na parkovanie.
Komisia bude uvážlivo podporovať športové
kluby, ktoré pôsobia v Lamači, kde športujú
a reprezentujú Lamač lamačské deti aj dotáciami z rozpočtu MČ.
Ak vznikne akákoľvek špecifická problematika,
vyžadujúca osobitné odborné posúdenie, nebránim sa vzniku osobitnej subkomisie, ktorá
danú vec posúdi z radov odborníkov – občanov,
ktorí budú chcieť a mať záujem pomôcť.

MVDr. Pavol Čech

predseda Komisie životného
prostredia a bezpečnosti
Chceme pokračovať vo vytváraní ďalších parkovacích
miest formou zatrávňovacích
dlaždíc a realizovať myšlienku
výstavby parkovacieho domu. Ďalšou dôležitou
úlohou je označenie hlavných a rizikových prechodov pre chodcov - tzv. LED blikajúcou technológiou, ktorá je zapustená v zemi.
Už dlhší čas sa zamýšľame nad vytvorením „lamačskej“ bezpečnostno-ochranno-pracovnej jednotky, za účelom ochrany osobného a verejného
majetku ako aj majetku obce, prevencie krádeží
a kriminality, ochrany starších občanov, dodržiavanie VZN a poriadku v MČ Lamač. Táto pracovná skupina by bola vytvorená z našich občanov

a bola by oblečená v žltých viditeľných reflexných
vestách, ktoré pri monitorovaní Lamača budú
pripomínať výkonné zložky PZ a MsP, čím sa zvýši
prevencia trestnoprávnej činnosti a zvýši sa aj bezpečnosť tranzitujúcej dopravy cez Lamač.
Ďalšou prioritou je každodenný monitoring Lamača jazdeckou políciou, ktorá sa nám veľmi osvedčila. Nemôžem teraz vymenovať všetky priority
našej komisie, ale všetci poslanci si určite prajeme,
aby bol náš Lamač čistejší a bezpečnejší. Rád by
som Vám na záver zaželal do nového roku hlavne
veľa zdravia, šťastia a pracovných úspechov.

Mgr. Marta Janyšková

predsedníčka Komisie pre kultúru, voľný čas a revitalizáciu ihrísk
Rada by som sa poďakovala za
dôveru, ktorú mi Lamačania prejavili. Som rada, že i naďalej môžem
ako predsedníčka kultúrnej komisie pokračovať vo svojom mandáte. Mať na starosti
vyše 50 kultúrnych a spoločenských akcií ročne, ktoré moja kultúrna komisia organizuje, vyžaduje akčnosť a plné nasadenie. Návštevnosť a obľúbenosť
týchto akcií ma utvrdzuje v tom, že v kultúre v Lamači ideme správnym smerom. Dúfam, že v tomto volebnom období zrealizujeme projekt prístavby kina,
ktorý by rozšíril možnosti kvalitnejšieho využitia akcií
a ožívil ešte viac náš kultúrny život v Lamači. Okrem
seniorov a dospelých sa budem prioritne venovať
našim deťom a mládeži, aby nám pomohli zrealizovať ich často hodnotné a podnetné nápady na trávenie voľného času. Ako dlhoročnému pedagógovi mi
na tom veľmi záleží. V novom roku 2015 všetkým Lamačanom želám veľa zdravia, šťastia a najmä nech
sa nám podarí napĺňať naše spoločné zámery.

Ing. Lukáš Baňacký

predseda Komisie výstavby,
územného rozvoja a regionálnej politiky
Vstupujeme do nového roku
a nového volebného obdobia.
Na úvod vyjadrujem svoju vieru
a presvedčenie, že tím poslancov, ktorí dostali od
občanov mandát v novembrových voľbách bude
predstavovať potrebnú jednotu a spoločný „ťah
na bránu“, ktorých výsledky Lamačania ocenia už
v blízkej budúcnosti. Osobne som preto pripravený
urobiť maximum a k tomu bude smerovať aj moje
pôsobenie na poste predsedu „stavebnej komisie“.
Jej hlavné úlohy by som rozdelil do troch bodov:
1. Skvalitňovanie verejných priestorov
2. Nové rozvojové zóny Lamača
3. Podporné služby pre miestny úrad a jeho administratívu
V rámci prvého bloku je to okrem iného rekonštrukcia stredového priestoru Vrančovičovej
ulice, pokračovanie v príprave revitalizácie Malokarpatského námestia v nadväznosti na vypracovanú ÚPD zóny a ďalšie zámery, s ktorými
občanov oboznámime v krátkom čase.
V rámci rozvojových zón najviac rezonuje Zečák,
ale sú tu aj ďalšie lokality hodné pozornosti.
No a v rámci „drobnej“ administratívy sú to najmä
stanoviská komisie ku konkrétnym zámerom stavebníkov, ale aj množstvo iných úloh, z ktorých
časť už teraz čaká na členov „novej komisie“. Je pred
nami veľa úloh, preto začíname pracovať už teraz.
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Nová autobusová linka č. 123 v Lamači

Referendum sa bude konať 7. februára 2015 konať od 07.00 h do 22.00 h.
V rámci Lamača sú tri volebné okrsky, všetky majú hlasovacie miestnosti v ZŠ na Malokarpatskom námestí.

Na posyp je pripravených 27 ton soli

Prvé stretnutie má za sebou aj štáb zimnej údržby. Zimná pohotovosť oficiálne začala 15. novembra 2014. Vedúcim štábu zimnej údržby je na základe uznesenia MZ poslanec Pavol Čech, jeho zástupcom poslanec Lukáš
Baňacký. Pri zimnej údržbe má mestská časť k dispozícii 27 ton posypovej
soli, v rámci strojov jeden malokraktor a jeden nakladač Bobcat. Podľa
rozhodnutia štábu sa bude posypovať aj chodník pred MŠ na Malokarpatskom námestí. V prípade kalamitných situácií bude MČ využívať výpomoc. Vyzvala už preto spoločnosti, ktoré sa zimnou údržbou zaoberajú,
aby predložili cenové ponuky.

O čo išlo pri oprave potrubia na Studenohorskej

Na Lamačan sa obrátila pani Beatrix Sandtnerová a to v súvislosti s prácami na vodovodnom potrubí na Studenohorskej ulici. Podľa čitateľky
išlo o rozsiahlu poruchu, kvôli ktorej muselo prísť k odstávke teplej vody
a vzniklo tiež podozrenia na veľký únik vody. Podľa dodávateľa tepla - spoločnosti BES, išlo kompletnú výmenu rozvodov UK aj TÚV. „Práce sa začali
30. septembra. Odstávka teplej vody nastala od 8. 10 od 08.00 h do 9.
10. do 15.00 h. K celkovému ukončeniu prác prišlo po pokládke asfaltu
12. novembra, „ uviedla spoločnosť BES. Vo svojom stanovisku dodala, že
išlo o súčasť plánovanej rekonštrukcie potrubných rozvodov, ktoré dodávateľ tepla vykonáva podľa zmluvy s mestskou časťou.
Od 8. januára spája Lamač, Dúbravku a OC Bory Mall nová autobusová linka MHD č. 123. Jej cestovný poriadok sa prispôsobuje prevádzkovej dobe
obchodného centra. Premáva v polhodinových intrevaloch.

CHVÁLIME

Aj v tomto roku nás čaká verejné hlasovanie

Po supervolebnom roku 2014 neostane ani tento rok bez verejného hlasovania. Občania Slovenska sa v sobotu 7. februára môžu vyjadriť v referende o rodine. Predmetom referenda sú tieto tri otázky:
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie
osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo
umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Potešiť druhých môže byť veľmi jednoduché. Stačí na to nápad a chuť,
ktoré nechýbali Lamačanom, čo na ihrisku pri Studenohorskej ulici využili
prvú snehovú nádielku v tomto roku. Ich „smajly“ v snehu priniesli úsmevy na tvárach tých, ktorí sa ne pozerali z okien svojich bytov.
Za fotku ďakujeme p. Anne Urbánkovej zo Studenohorskej 37!

Keď sa stavia, objavujú sa otázky
Lamač ožíva, v mestskej časti sa rozvíja stavebná
činnosť. Vždy sa však treba zamyslieť, čo a kde je
potrebné a prospešné.
Pred niekoľkými rokmi bol vybudovaný zimný
štadión na pozemku mestskej časti. Popritom sa
podpísala zmluva na prenájom pozemkov pre
výstavbu multifunkčnej haly Na barinách, kde
sa počíta aj s výstavbou ubytovne pre športovcov (hotela pre športovcov).
Garantom celého projektu zimného štadiónu
bol pán Ľubomír Pištek, bývalý úspešný hokejista, Lamačan. Mestská časť získala niekoľko benefitov, ako sú voľné hodiny pre školu, materskú
školu a aj voľné hodiny pre verejnosť. Postupne
sa však tieto benefity menili a je otázne či skutočne majú Lamačania z toho ešte prospech.
Zmenili sa hodiny pre verejnosť na čas, v ktorom
ich len málokto môže v skutočnosti využívať.
Taktiež základná škola uvedené hodiny nevyžívala a tak naše hodiny, bez schválenia zastupiteľstva z dôvodu zmeny podmienok zmluvy,
využíva komerčný subjekt. Je to stále benefit
pre Lamačanov?
Koncom septembra nám bol na finančnej komisii
predložený zámer výstavby hotela nad budovou
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bývalej jedálne, hneď vedľa zimného štadióna.
Súkromná s.r.o. spoločnosť chce prevziať všetky
záväzky po športovom klube Goiu kai karate, ale
samozrejme chce aj ich „výhody“ a teda prenájom
za 1 euro za rok. Športový klub mal investovať
v priebehu niekoľkých rokov niekoľko desiatok
tisíc eur do rekonštrukcie budovy, čo by samozrejme prevzal nový nájomca. Zámer bol predstavený
v podobe výstavby hotela nad budovou bývalej
jedálne vedľa zimného štadióna.
Nie som apriori proti tomuto projektu, no zamýšľam sa nad jeho dopadom najmä v súvislosti so životom bežných Lamačanov. V prvom rade
ide o umiestnenie a to na ulici Borinská, ktorá
už v súčasnej dobe je absolútne neprejazdná.

Je skutočne vhodné umiestnenie hotela práve
na takú problematickú ulicu, kde už v súčasnej
dobe takmer nie je možné prejsť autom? Nebudú naše deti navštevujúce školu na Borinskej
opäť viac ohrozené? Aké budú benefity pre
Lamačanov? Nestane sa časom, že benefity sa
zmenia z dôvodu rentability tak, že ich nebudú
môcť Lamačania využívať? Aký dopad by mala
výstavba na vedľa sídliace rodinné domy a taktiež materské školy? Aké plány má investor do
budúcnosti s pôvodnou budovou jedálne a majetkom mestskej časti?
Zámer vybudovať hotel v Lamači nie je principiálne zlý. Veď ubytovňa pre športovcov bola
plánovaná pri multifunkčnej hale Na barinácha všetci sme si vedeli predstaviť benefit v podobe možnosti využívania ubytovne pre školu
v prípade výmenných pobytov alebo inými subjektmi Lamača v iných aktivitách. Otázkou tiež
je či dva podobné projekty už nie sú nad kapacitu Lamača.
Otázok je skutočne veľa a určite viac ako som len
okrajovo spomenula. Poslanci i odborné komisie
sa budú musieť preto veľmi pozorne zaoberať
týmto projektom. Ja verím, že sa vždy v prvom
rade bude myslieť na dobro Lamačanov.
Gabriela Bizoňová, poslankyňa MZ
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Vianoce v Lamači

Na Mikuláša sa v Lamači premiérovo uskutočnilo podujatie Vianoce v Lamači. Hoci akcii

predvianočného obdobia v mestskej časti. Súčasťou kultúrneho programu boli vystúpenia
lamačských detí z MŠ sv. Filipa Neriho, ZŠ na
Malokarpatskom námestí, detského spevác-

neprialo pri premiére počasie, podujatie ukázalo, že má potenciál byť tradičnou súčasťou

keho cirkevného zboru a RC Obláčik. V priestoroch kina sa konali tvorivé dielne, kde si deti
mohli vyskúšať napríklad výrobu šperkov či
prácu na hrnčiarskom kruhu. Najväčšiemu záujmu sa logicky tešila účasť Mikuláša s čertom,
ktorí si na koči doviezli so sebou batohy plné
darčekov. Potom, čo ich rozdali deťom sa rozsvietil aj lamačský vianočný stromček.

Lamač žiaril
Najkrajšie sviatky v roku podnietili aj mnohých Lamačanov k tomu, aby si okrášlili svoje príbytky. V uliciach mestskej časti preto bolo čo obdivovať.

4

Lamačan 1 / 2015

Mikulášsky rodinný stolnotenisový a šachový turnaj
V sobotu 6. decembra pripravila MČ Bratislava–Lamač v spolupráci s Komisiou MZ pre školstvo
a šport a Bratislavskou šachovou akadémiou Mikulášsky rodinný stolnotenisový a šachový turnaj.
Stolnotenisový turnaj
Stolnotenisový turnaj prekvapil organizátorov
bohatou účasťou malých detí, rodičov, ale aj
veľmi aktívnych seniorov, ktorí ukázali svoje
športové majstrovstvo. Najstarším zúčastnením
hráčom vo veku 79 rokov bol pán Štefan Švehla,
ktorý získal aj špeciálnu cenu. Na turnaji sa hralo
v kategóriách: deti do 11 rokov, juniori do 18 rokov, dospelí od 19 rokov, rodinná štvorhra (čiže
hra rodičov a detí).
V kategórii „deti do 11 rokov“ sa stal víťazom
Jakub Hronec, druhé miesto obsadil Matúš
Bartovič a tretie miesto získal Jakub Gerbery.
V kategórii „juniori do 18 rokov“ v tomto roku
nastalo obrovské prekvapenie v podobe dievčenskej výhry Adriany Límovej, ktorá si odniesla
cenné víťazstvo a taktiež športové hodinky ADIDAS. Tie nám venovala spoločnosť BE COOL, s.r.o.
Na 2. mieste s rozdielom jedného setu za víťazkou sa umiestnil Filip Šramko. Na treťom mieste
sa umiestnilo opäť dievča - Viktória Nemčeková.
V tejto súvislosti by sme radi srdečne poďakovali spoločnosti BE COOL, ktorá nás v tomto roku
sponzorsky podporila a okrem tejto aktivity
otvorila Be Cool Sport Kids Academy v novom
obchodnom centre Bory Mall. Cieľom akadémie
je podpora záujmu detí o pohyb, zdravý fyzický
a psychomotorický vývoj detí zdravou a hravou
formou od narodenia až do školského veku.

V kategórii „dospelí od 19 rokov“ boli výsledky
veľmi vyrovnané, nakoľko medzi prvými tromi
bol rozdiel iba jedného setu. Prvé miesto obsadil Bystrík Tupý, druhé miesto Peter Galovič
a tretie Peter Marko.
Zaujímavou kategóriou bola „rodinná štvorhra“,
ktorú zastupovali rodičia s deťmi. Víťazom sa
stala rodina Galovičovcov, druhé miesto obsadila rodina Šramkovcov a tretie miesto rodina
Kandráčovcov.
Šachový turnaj
Na šachovom turnaji si prišlo zmerať svoje sily
a um dvanásť šachistov. Teší nás najmä početné
zastúpenie detí v turnaj, V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že na ZŠ od septembra fun-

Stretli sme sa po päťdesiatich rokoch

V reštaurácii v Dome kultúry – Dúbravka sme
sa ešte pred Vianocami zišli na stretnutí po 50
rokoch žiakov ZŠ Lamač, končiacich školopovinnú dochádzku v roku 1964/65.
Najprv sme si pietnou spomienkou zaspomínali na tých, ktorí žiaľ už nemohli byť medzi
nami - Bohuš Masnovič, Marienka Klasová, Anton Kralovič, Miroslav Lučenič, Ján Milošovič,
Vilma Kovačičová, Štefan Havránek. Z bývalých učiteľov bola okrem mňa prítomná aj Kristína Tesárová Kyselová. Vyučovali sme hlavné
predmety – matematiku a slovenský jazyk.
A na absolventov z tohto ročníka spomíname
ako na veľmi aktívnu, živú triedu, ktorá bola na
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guje šachový krúžok, ktorý organizuje Bratislavská šachová akadémia pod vedením trénerky Niki
Vrbovej. Práve jej sa podarilo turnajom prejsť bez
prehry a potvrdila tak rolu favoritky. Na druhom
mieste skončil s desiatimi výhrami druhý favorit
turnaja, Bystrík Tupý a tretie miesto s deviatimi
výhrami získal talentovaný žiak Šimon Šalgovič.
Celkovo sa odohralo 66 partií, pričom ani jedna
neskončila remízou. V dnešnej šachovej dobe
nevídaný výsledok!
Vďaka cenám, ktoré zabezpečila mestská časť
boli víťazmi i ocenenými všetci zúčastnení hráči.
Veľké poďakovanie patrí členom Bratislavskej
šachovej akadémie. Okrem Niki Vrbovej aj Michalovi Vrbovi, ktorý ako šachový tréner a rozhodca dohliadal na regulárny priebeh turnaja.
Poďakovať je potrebné aj spoločnosti BE COOL
s.r.o., ktorá okrem stolnotenisového sponzorsky podporila i šachový turnaj. Viac informácií
i fotiek z turnaja, rovnako tiež informácie o šachovom krúžku na ZŠ možno nájsť na webovej
stránke www.sachovaakademia.sk.

dobrej vedomostnej úrovni, a tak nečudo, že
našli svoje dobré uplatnenie v živote.
Traja z nich: Marta Husáková – Brusel, Miro
Smolinský – Juhoafrická republika, Jozef
Peško – Austrália, žijú svoj život v cudzích krajoch a ostatní sú doma so svojimi rodinami,
resp. v slovenských krajoch na našom území.
Bolo by potrebné spomenúť profesijné uplatnenie všetkých, ale uvediem aspoň niektorých.
Saška Lučeničová chcela byť od malička učiteľkou, čo sa jej napokon po skončení filozofickej
fakulty splnilo. Bola dobrou pedagogičkou
v škole pre zrakovo postihnutých a dnes je
šťastná babička štyroch vnúčat. Spolu s ňou

organizátor nášho podujatia Janko Sandtner
po skončení vysokej školy ekonomickej prešiel mnohými riadiacimi a vedúcimi funkciami, bol poslancom a napokon aj osem rokov
starostom Dúbravky. A kto písal v tejto triede
pekné slohové práce ? To bola Katka Jakubčíková, dnes dúbravská spisovateľka, ktorá píše
nielen pre deti, ale i dospelých. Vlastné skúsenosti s deťmi, so 6-timi vnúčatami, skúsenosti zo života s manželom v Sudáne, to všetko
zúročila vo svojich 13 knižkách a verím, že ich
bude ešte viac.
Veľmi zaujímavo nám sprostredkoval svoj život po skončení školy Igor Pantl, ktorý sa po
skončení SPTŠ venoval zootechnike, kynológii
– výuke psov. Peter Lučenič po skončení SVŠT
pracoval roky v telekomunikáciach. Milka Hlubíková, ktorá sa roky venovala ekonómii na
rôznych postoch ako hlavný kontrolór, má už
tri vnúčatá, ešte i dnes sa venuje účtovníctvu
v súkromnej firme. Veľmi úspešná je Eva Salayová, ktorá zakladala ÚPC, bola riaditeľkou
prefabrikácie, pritom sa starala o 96-ročnú
mamičku, dnes má 10 vnúčat a podniká.
Táto trieda sa môže pochváliť i Ruženkou Zimániovou, ktorá bola profesionálnou speváčkou a dnes ešte pracuje na daňovom oddelení
miestneho úradu.
Dnes som učiteľkou na dôchodku a som vďačná bývalým žiakom, že som mohla byť prítomná na ich hodnotení života po toľkých rokoch
a prajem im, aby ich život sa uberal cestou rozkvitnutých ruží, bez bodľače a tŕňov tak, ako si
ho dosiaľ dokázali prežiť.
Kveta Slyšková
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Lamačskí karatisti priniesli 8 titulov majstra sveta WTKA v karate a kobudo
Lukáš Tobolák
2.miesto kata 10-12 rokov
Tamara Vidová
3.miesto kata 10-12 rokov
Tamara Szomolányiová
2.miesto kata ženy 16-18 rokov čierne pásy,
3.miesto kobudo ženy +16 rokov dlhé zbrane
Andrea Klementisová
1.miesto kata ženy goju ryu, kata open ženy,
kobudo ženy dlhé zbrane, kobudo ženy krátke zbrane
2.miesto all styles hard kata
K úspešnému roku 2014 pre lamačský klub ŠK
Goiu kai karate Bratislava prispelo aj vystúpenie
šiestich reprezentantov klubu, ktorí vo farbách
Slovenska súťažili na Majstrovstvách sveta WTKA
v talianskom meste Massa di Carrare. Majstrovstiev sa zúčastnilo 83 krajín s viac ako 1200 pretekármi v oblasti karate. Ich športové umenie
videlo viac ako 7000 divákov.
Za lamačský klub ŠK Goju kai karate Bratislava
sa majstrovstiev zúčastnili šiesti reprezentanti
SR a dosiahli v jednotlivých kategóriách nasledovné umiestnenia :
Alexandra Handiaková
1.miesto kata 13-15 rokov, kata 16-18 rokov
modré pásy
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Marcel Talacko
2.miesto kobudo muži dlhé zbrane, kobudo
muži krátke zbrane
Kata trojčlenné družstvo 13-15roční
1.miesto (Tobolák,Handiaková,Vidová )
Kata dvojčlenné družstvo 10-12 roční
1.miesto (Tobolák, Vidová )
Kata dvojčlenné družstvo 13-15 roční
3.miesto (Tobolák,Handiaková)
Mgr. Ján Dado, prezident klubu
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Na stretnutí jubilantov sa aj recitovalo

V
Spoločenskom
centre Lamač sa
v polovici decembra
stretli jubilanti, ktorí
v posledných troch
mesiacoch roka dovŕšili 75, 80, 85 a viac
rokov. Na stretnutí,
na ktorom zaspievali a zatancovali deti
z materskej školy na Malokarpatskom námestí
a prihovorili sa aj zástupcovia mestskej časti, sa
aj recitovalo. Svoje vlastné básne predniesol aj
najstarší senior na stretnutí, MUDr. Ján Milošovič. Od predsedkyne kultúrnej komisie Marty
Janyškovej si pán Milošovič prevzal aj spomienkový predmet - malý drevený erb Lamača.

ale niekedy aj zmysel života. Carrigo vzniklo len
pár týždňov po revolúcii v roku 1989, odčlenením jednej družiny z oddielu Táborník - pod vedením Mareka Liptovského (Medveď). Ani jeho
náhla smrť v roku 2013 nezlomila carrigáčske
puto a oddiel žije a pokračuje ďalej.
Počas 25. rokov Carrigo vystriedalo 7 klubovní,
zorganizovalo približne 70 táborov, vyše 150
najrôznejších akcií pre deti a na mnohých ďalších
pri organizácii pomáhalo. Špecifikom oddielu je
aj veľmi úzky vzťah a komunikácia s rodičmi detí.
Narodeninová oslava sa konala na chate Podskalie, s tradičnou smotanovou tortou (vyrábanou deň vopred v 10 litrovom hrnci) s 25
sviečkami, s legendárnou PAPUHAMOU – obradom získavania oddielových prezývok, špeciálnou hrou Sardinka, ktorá sa hráva výlučne
na oddielových narodeninách, mnohými ďalšími hrami a samozrejme veľkou hostinou.
Radi medzi nami privítame deti od 9 rokov,
ktoré chcú zažiť niečo nové, dobrodružné
a nezabudnuteľné.
Lucia Liptovská

Jubilanti v januári
 Bakošová Hilda
 Pišoftová Helena
 Grancová Ružena
 Hudec Ladislav-Marian
 Sochorová Helena
 Matejová Mária
 Miklík František
 Stránska Valéria
 Tomšů Arizka
 Pavlovic Adam
 Turnerová Vilma
 Lacko Ján
 Skala Jozef
 Tordová Miloslava
 Laco Gustáv
 Mihalčák Pavel
 Podhájecký Gerárd
 Sikorová Alžbeta
 Hain Anton
 Huťková Margita
 Janatová Mária
 Šteflovičová Helena

Všetkým jubilantom blahoželáme!
Údaje pochádzajú z Ohlasovne trvalého pobytu
BA-Karlova Ves. Za prípadné uverejnenie neaktuálnych údajov sa vopred ospravedlňujeme.

25. výročie založenia T.O. Carrigo

V decembri sa v Lamači narodili:

Dňa 6. 12. 2014 uplynulo neuveriteľných 25
rokov od vzniku lamačského Táborníckeho oddielu Carrigo. Už celé štvrťstoročie žije jeho základným mottom „Česť, odvaha, priateľstvo,“ niekoľko stoviek detí a mladých ľudí, ktorí oddielom
prešli a ktorým oddiel dal nielen zaujímavú „neokukanú“ činnosť, priateľstvo či pomocnú ruku,

1.12. Matej Findrik
4.12. Nina Pazičová
8.12. Michaela Imrichová
11.12. Martina Brestenská
11.12. Samuel Brnoliak
20.12. Olívia Müllerová
22.12. Martina Lattová

Vyhodnotenie futbalovej sezóny 2014/2015
Vážení obyvatelia mestskej časti Lamač a priaznivci FK Lamač, dovoľte mi
touto cestou informovať
Vás o tom, ako sa darilo
našim tímom počas jesennej časti sezóny 2014 / 2015.
K nášmu A tímu prišiel pred začiatkom novej sezóny nový tréner p. Pšenek .
Pod jeho vedením naši hráči celkovo odohrali
13 zápasov vo IV. Lige BFZ A(S4A) a na konci
jesennej časti sú na 10. mieste. U tímu je po
zmene trénera vidieť nadšenie v tréningových
procesoch, kde je vysoká účasť a sám
môžem povedať, že aj keď nie sme spokojní s umiestnením, zvýšila sa aktivita
v hre, ako aj chýbajúca kondícia, ktorá
sa podpísala pod výsledky v druhej
polovici predchádzajúcej sezóny. Som
presvedčený, že po absolvovaní zimnej
prípravy bude naše mužstvo v tabuľke
stúpať vyššie a dosiahneme cieľ, ktorým
je umiestnenie do 6. miesta v tabuľke.
Dorast s trénerom p. Lukáčom odohral
po letnej príprave zápasy v IV. Lige SD
– BA vidiek A (SD4VA). Chlapci sú zatiaľ
na 3. mieste.
Starší žiaci, v rámci novo vytvorenej
hráčskej kategórie, absolvovali pod trénerom p. Polákom zápasy súťaže Starší
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žiaci BA – Mesto (SZM). Po jedenástich odohraných zápasoch sú na priebežnom 9. mieste.
Mladší žiaci pod vedením trénera p. Šafárika po
ukončení letnej prípravy celkovo odohrali 13
zápasov v súťaži Mladší žiaci BA – Mesto (MZM),
kde prezimujú na celkovom 11. mieste.
Prípravka, naši najmenší zverenci pod vedením
trénerov p. Petráša, p. Pavlíka, p. Štefeka / z dôvodu veľkého počtu detí / absolvovali v základnej
časti súťaže BFZ – Prípravka A3 (PMA3) celkovo 9
zápasov, pričom sa umiestnili na 2. mieste.
Počas zimného obdobia odohrajú všetky tímy
FK Lamač zimné turnaje, muži a dorast na von-

kajšom umelom povrchu, ostatní v hale podľa
pokynov BFZ.
Na konci hodnotenia by som sa ešte chcel poďakovať starostovi a všetkým poslancom, ktorí
nás finančne podporujú z rozpočtu MČ Lamač v zabezpečení chodu FK Lamač. Zároveň
by som rád poďakoval aj pánovi Živčicovi za
pomoc pri riešení a oprave havarijného stavu
strechy na starej budove, kde sa nachádzajú
šatne našej mládeže. Poďakovanie patrí aj trénerom FK Lamač, a celému realizačnému tímu
za odvedenú prácu počas týždňa, ako aj počas
víkendov , počas ktorých venujú klubu a jeho
hráčom svoj voľný čas.
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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

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

Program Jednoty dôchodcov
Slovenska MČ Lamač na január 2015
7.1. 14.00 – 16.00 h klub, výstava modrotlače
14.1.14.00 – 16.00 h klub, najnovšie poznatky o ufo
21.1. 14.00 – 16.00 h klub, tibetská medicína
21.1. 16.00 h – zasadanie výboru
28.1. 15.00 h stretnutie v Spoločenskom
centre, testament, dedenie, darovanie
Výbor JDS praje svojím členom do nového roku 2015, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.

Nové kurzy v RC Obláčik
V novom roku sa v RC Obláčik môžu detičky tešiť
aj na množstvo nových zaujímavých kurzov. Zo
širokej ponuky vyberáme:
Tancuj, spievaj poskoč s témou Keď som
húsky pásla (deti od 3-6 rokov) – ukážková hodina bude 21. 1. 2015 o 17:00, kde si husiarka
Anička s deťmi veselo zakrepčí a deti touto formou budú spoznávať veselý deň husiarky od jej
prebudenia cez veselé hry či náhodné stretnutia
a odprevadia ju aj do postieľky. Pri tancovaní nebudú chýbať aj rôzne nástroje či iné pomôcky.
Výtvarníček (deti od 2 - 5 rokov v sprievode
dospelého) - začiatok kurzu bude 26. 1. 2015
o 17.00. Príďte do Obláčika spolu s deťmi zažiť radosť z tvorby do priestorov, v ktorých sa
nemusíte báť o svoj nábytok. Na kurze sa deti
oboznámia s technikami ako kresba, maľba, gra-

Ak potrebujete súrne lekára k dieťaťu
Ak potrebujete k chorému dieťaťu počas noci
či víkendov zavolať lekára, môžete sa obrátiť
na pracovníkov výjazdovej zdravotnej pohotovosti, ktorú od polovice novembra poskytuje v Bratislavskom kraji Komplexná záchranná
služba Bratislava-Nové Mesto.
O výjazd Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP)
pre deti možno požiadať na telefónnom čísle
0919 321 321.

Inzercia
• Prenajmeme v bytovom dome na Heyrov-

ského ulici nebytový priestor vhodný na
kanceláriu, sklad prípadne na iné drobné
služby. Kontakt: 0903/ 532 361
Tel. 0903/ 954 143
• Ján Polák vodoinštalácie a údržba, výmeny

• Voda, kúrenie, plyn, maľovky, podlahy, mon-

táž a opravy aj cez víkend. 0905/ 429 097,
0911/ 429 097

17.1. GRACE: KŇAŽNÁ Z MONAKA 18.00 h
2,50 €
18.1. VYŠŠIA MOC 18.00 h 2,50€
24.1. SALTO MORTALE 18.00 h 2,50 €
25.1. LÁSKA NA KARÍ 18.00 h 2,50 €
31.1. LIEČITEĽ 18.00 h 2,50 €
1.2. LET´S DANCE ALL IN 18.00 h 2,50 €

Vzhľadom na štatistiky vysokého
výskytu prepadu žien a domáceho
násilia, usporiada ŠK Goju Kai
Karate Bratislava 3-mesačný kurz

Kurz sa otvára 2. februára 2015

• Predám garáž Na barinách.

spelých, aj cez víkend 0905/ 222 966

Program kina na január 2015

Kurz je zameraný na zvládnutie
základných techník karate
potrebných pri aplikácii sebaobrany,
na psychickú a taktickú prípravu pri
riešení krízových situácií, praktické
ovládanie a použitie vecí, ktoré ženy
nosia pri sebe, ako sú kabelka,
dáždnik, kľúče, hrebeň, spray a pod.
ako sebaobrannú zbraň.

18.1.2015 o 11,00 h v kine Lamač – Divadielko pre deti – Snehuliačky Mily a Lily

• Doučujem angličtinu, slovenčinu deti aj do-

Viac informácií o nových aj pokračujúcich kurzoch, prihlasovaní sa na ne a našich aktivitách
nájdete na FB stránke alebo na www.oblacik.sk

SEBAOBRANA
PRE ŽENY

Kultúrna komisia MiZ pozýva

a opravy WC, batérie, sifóny, zapojenie umývačiek a pračiek, vŕtanie dier do panelov
0905/ 627 321

fika, modelovanie, koláž. Zábavnou formou si
budú rozvíjať nápaditosť a zručnosť, spoznávať
okolitý svet a jeho zákonitosti. Aj preto podporujeme myšlienku, že proces tvorby je dôležitejší ako finálny výsledok.

Výjazdová služba funguje v pracovných dňoch
od 18.00 h do 06.00 h a počas víkendov a sviatkov nepretržite. Pacient za privolanie lekára domov platí iba pohotovostný poplatok 1,99 eura.
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) poskytuje ambulantnú starostlivosť pre pacientov,
ktorých zdravotný stav sa síce zhoršil, ale nemusí im priamo ohrozovať život.

Podmienkou otvorenia kurzu je
účasť minimálne 10 žien
Cena kurzu je 60 €
Z toho dôvodu je potrebné
predbežný záujem potvrdiť
najneskôr do 25. 1. 2015
zaslaním mailu na adresu:
info@goju-kai.sk
alebo telefonicky +421 914 332 361
Ďalšie info: www. gojukai.sk
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