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LAMAČAN
Mesačník o živote v Lamači

 Lamač je na zimu pripravený 

Zimná údržba bude po nejasnos-
tiach z  minulého roka tentoraz 
zjednotená. Novinkou je čerstvo 

podpísaná zmluva o spolupráci s brati-
slavským magistrátom. „Na jej základe 
sa naša mestská časť bude za finančnú 
odmenu starať aj o  chodníky, ktoré 
patria magistrátu. Pribudla nám tak 
plocha v  celkovej výmere 11  463 met-
rov štvorcových,“ vysvetľuje pred-
nostka miestneho úradu Michaela 
Kövári Mrázová.  

Podľa referenta životného prostredia 
Mareka Poláša je Lamač na zimu pripra-
vený. „Všetky stroje sú v pohotovosti. Keď 
začne snežiť alebo mrznúť, môžeme ísť 
okamžite do terénu. Zakúpených bolo 
24 ton posypovej soli, čo by malo vysta-
čiť približne do februára. Všetko, samo-
zrejme, závisí od počasia. Čo sa týka 
techniky, máme dva stroje na odhŕňa-
nie a  posýpanie cestných komunikácií, 

jeden malotraktor na čistenie chodníkov 
a  jeden ručný motorový zhŕňač na užšie 
priestory a  chodníky. Rátať môžeme 
dovedna s  piatimi zamestnancami pra-
covnej čaty,“ hovorí. V návrhu rozpočtu na 
tento rok je aj kúpa nového veľkého mul-
tifunkčného zariadenia na zimnú údržbu. 
Verejné obstarávanie by sa malo uskutoč-
niť v týchto mesiacoch. V rozpočte je plá-
novaný aj nákup ekologickej soli, ktorou 
by sa malo začať posýpať tento rok. „Jej 
cena je drahšia v  porovnaní s  obyčajnou 

soľou. Budú sa ňou posýpať najmä chod-
níky, kde je najväčší pohyb ľudí, psíkov 
a  zvierat,“ dodáva Poláš. Novinkou sú aj 
tabuľky neschodných úsekov. Nájdete ich 
na miestach, ktoré sú v zlom technickom 
stave a v súčasnosti ich nie je možné opra-
viť. Jedným z nich sú napríklad schody na 
zastávku autobusu Studenohorská. Nejde 
o  hlavné ťahy, ale o  miesta, kde si ľudia 
zvyknú skracovať cestu. 

V pohotovosti po celú noc
Keď zbadáte vo svojom okolí na frek-

ventovanom chodníku poľadovicu, 
môžete lokalitu nahlásiť kedykoľvek na 
čísle dispečingu 0948 337 317. „Službuko-
najúci pracovník si zapíše údaje a  ihneď 
ich posunie pracovnej čate. V  teréne 
býva aj samotný dispečer. Rád by som 
poprosil Lamačanov, aby na nás nečinne 
nečakali a  radšej zavolali. Na druhej 
strane však nevieme zaručiť rýchly prí-
chod na nahlásenú ulicu. Keď totiž odhŕ-
ňame sneh a vykonávame posyp na hor-
nom konci, nedá sa operatívne presunúť 
na spodok Bakošovej ulice. Väčšinou 
sa totiž šmýka všade a  ja zamestnan-
cov nemôžem vytrhnúť z  plánu a  pre-
súvať ich podľa ľubovôle. Žiadam preto 
o trpezlivosť. Prioritne plánujeme čiste-
nie hlavných chodníkov a  ciest, kde je 
najväčší pohyb ľudí ako je Malokarpat-
ské námestie či chodníky ku škole či na 
zastávky autobusov,“ vysvetľuje M. Poláš. 

Marek Poláš so svojím tímom je v poho-
tovosti 24 hodín denne. Neustále monito-
ruje stránku Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu. „Pokiaľ je v predpovedi 
počasia sneh či poľadovica, je vyhlásená 
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Pokračovanie na 2. strane

Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač sa uskutoční 23. 1. 2020 o 10.00 h.

Prajem čitateľom Lamačana 
a obyvateľom našej mestskej 
časti veľa zdravia, spokojnosti a 
rodinnej pohody v roku 2020 a 
vyslovujem prianie, aby sa nám 
podarilo naplniť naše zámery 
v prospech Lamača a k spokoj-
nosti nás všetkých. Nech je ten-
to rok plný dní, ktoré budú pre 
každého z nás obohatením a ra-
dosťou zo vzájomných stretnutí.

Lukáš Baňacký
starosta Lamača

Foto Stanislava Polakovičová Bugáňová
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Rodinné centrum Obláčik ukon-
čilo uplynulý rok veľkolepým 
mikulášskym predpoludním. 

Priestorové kapacity sa naplnili do po-
sledného miesta, zišlo sa tam takmer 
šesťdesiat ľudí. 

Najmenšie detičky sa mohli kreatívne 
vyžiť v dielničke s usmievavou Anetkou, 
ktorá s nimi trpezlivo vyrábala vianočné 
pohľadnice. Zlatým klincom programu 
bol obľúbený detský interpret Miro Jilo 

so svojimi Pesničkohrami. Po ňom už 
prišiel Mikuláš s balíčkami, ktoré ukrývali 
zdravé dobroty s minimom cukru a maxi-
mom ovocia. S  organizáciou podujatia 
aj tento rok pomáhalo päť dobrovoľní-
kov zo spoločnosti SwissRe. O  domáce 
koláče, malinovky a nakrájané ovocie sa 
zase postarali mamičky. Úspech medzi 
najmenšími Lamačanmi zožali aj hračky, 
knižky či senzorické koberce, ktoré boli 
v herni k dispozícii.  (mag)

Mikuláš zavítal aj do Obláčika
AKCIEA

MČ Bratislava - Lamač ponúka 
voľné pracovné miesto do škol-
skej jedálne pri  ZŠ na Malo-
karpatskom nám. 1 na pozíciu 
kuchárka/ pomocná pracovná 
sila do kuchyne. Nástup je 
možný ihneď. Životopisy uchá-
dzačov prosíme zasielať poštou 
na MČ na adresu Malokarpatské 
námestie 9, 841 03 Bratislava prí-
padne doručiť osobne do poda-
teľne miestneho úradu. Bližšie 
informácie poskytujeme na tele-
fónnom čísle: 02/ 64781756.              

Myšlienka na smrť mu bola cudzia, 
tak ako každému, kto miluje život. Aj 
keď si uvedomujeme, že všetko má 
svoj koniec, len veľmi ťažko prijímame 
skutočnosť, že nás navždy opustil dňa 
15. 12. 2019 náš výborný a obetavý pria-
teľ ROMAN MÉSZÁROS (52).

Odišiel si nám, žiaľ, bez rozlúče-
nia náš drahý priateľ. Bolo toho ešte 
mnoho, čo sme si mohli povedať, 
avšak niečo nám hovorí, že si neodi-
šiel navždy, budeš žiť v nás a v našich 
srdciach. Nestihli sme ti dostatočne 
poďakovať za tvoju obetavú prácu 
v  FK Lamač, pre ktorý ti srdce bilo, 
druhú šancu povedať ti, čím všet-
kým si pre nás bol, už nedostaneme. 
Môžeme teraz plakať lebo si odišiel, 
alebo sa môžeme usmievať, pretože 
si žil a bol súčasťou našich životov.

Znamenal si pre nás veľmi veľa a žiaľ, 
teraz prišiel ten čas, keď sa musíme 
rozlúčiť navždy. Zbohom, priateľ náš, 
nech tvoja duša odpočíva v  pokoji, 
Mesko.   Ďakujeme, FK Lamač

 Spomíname  
na Romana Meszároša

Zima nastúpila v  plnej svojej kráse a  avi-
zovala krásne decembrové sviatky. Tak to 
bolo aj 5. decembra, keď sa predstavil dra-
matický krúžok Chvíľkou poézie. Jedálňou 
sa niesla ľúbezná poézia najmä o  láske za 
hudobného sprievodu Alžbety Hrehovej. 
Slová básní boli pekne zladené s  hudbou. 
Druhú časť programu spríjemnilo vystúpe-
nie Viery Podhradskej a Jozefa Hanusa. Pán 
Hanus svojou harmonikou vyčaril perfektnú 
náladu a k jeho pesničkám sa pripojili všetci 
prítomní. 

Predvianočnú atmosféru mal posledný 

Vianočný koncert 10. decembra. O  dobrú 
náladu sa postarala kapela Kuštárovcov. 
Podujatie moderovala kultúrna manažérka 
Danka Kurillová, ktorá privítala hudobníkov 
aj hostí: námestníčku primátora mesta Bra-
tislava Luciu Štasselovú, starostu Lamača 
Lukáša Baňackého, zástupcu Bratislavského 
kultúrneho a informačného strediska Lukáša 
Vravníka a bývalú riaditeľku DS Lamač 
Nadeždu Malú. Kuštárovci hrali a spievali celú 
hodinu. Koledy striedali ľudové pesničky, 
pridali sa k nim všetci prítomní. V druhej časti 
podujatia riaditeľka DS Miroslava Florian-

sová predniesla krásne názorné posolstvo 
o dôležitosti rodiny, výberu priateľov. Slova 
sa ujal aj starosta, ktorý poďakoval všetkým 
zamestnancom Domova seniorov. A. Suchá

Koniec roka v Domove seniorov


