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Mesačník o živote v Lamači

Voľby do VÚC s vysokou účasťou                                                                                                                                          

Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač je 14. 11. 2017 v kine Lamač o 09.00 h. 

V  poslednú októbrovú nedeľu potrápil celé 
juhozápadné Slovensko vietor so silou víchri-
ce. Ničivé dôsledky poryvov vetra s rýchlosťou 
viac ako 120 km/h pocítili aj v  Lamači. Náraz 
vetra odvial časť strechy zo školskej budovy na 
Borinského ulici, kde sídli súkromná ZŠ a  MŠ 
Marie Montessori. Našťastie, nikto sa nezra-
nil, pád strešnej krytiny nespôsobil ani ďalšie 
hmotné škody, keďže vďaka duchaplnosti vy-
prázdnili blízke parkovisko. Poškodená škola 
nebola však jediným dôkazom mimoriadneho 
vetra. Na Bakošovej ulici spadol strom, ďalších 
osem stromov vietor poškodil.

Napriek  predpovediam nízkej volebnej účasti vo 
voľbách do VÚC sa v  prvú novembrovú sobotu 
udialo nečakané. Hoci z  celoslovenského pohľa-
du prekvapil najmä Banskobystrický kraj, ktorý 
dosiahol najväčšiu volebnú účasť (40,29 %), nedal 
sa zahanbiť ani ten Bratislavský, kde bola tretia 
najvyššia volebná účasť. K  urnám prišlo 31,34 % 
voličov, teda presne o  2,5 % menej ako v  Žilin-
skom kraji s druhou najvyššou volebnou účasťou 
(33,84 percenta). Pod veľmi slušný výsledok BSK 
sa výrazne podpísali i  Lamačania. Volebný ob-
vod, ktorý Lamač tvoril so Záhorskou Bystricou 
mal vôbec najvyššiu účasť v rámci BSK – 45,13 %. 
V samotnom Lamači prišlo po Záhorskej Bystrici  
(49,69 %) k urnám druhé najväčšie percento voličov  
(42,19 %). Zahlasovalo celkom 2682 Lamačanov.

Najviac hlasov na predsedu dostal Kusý
Voliči v  regionálnych voľbách rozhodli o  tom, že 
Pavla Freša na poste predsedu BSK nahradí Juraj 
Droba, kandidát pravicovej koalície  SaS, OĽaNO, 
NOVA, SMK-MKP, OKS, Zmena zdola a Demokra-
tická únia Slovenska. V Lamači však Droba skončil 
až na treťom mieste (so ziskom17,55 % hlasov), 
viac dostal Milan Ftáčnik (18,57 %) a úplne najviac 
Rudolf Kusý (25,43 %) Kusý zvíťazil i v rámci celého 
X. volebného obvodu, najviac hlasov dostal i v Zá-
horskej Bystrici.

Z lamačských kandidátov na poslancov 
dostal najviac hlasov P. Šramko
Voliči rozhodovali aj o  jedinom poslaneckom 
mandáte, ktorý mohol dostať kandidát z Lamača 
či Záhorskej Bystrice. Viac ako polovicu všetkých 
hlasov získal starosta susednej mestskej časti Jo-
zef Krúpa. Z lamačských kandidátov získal najväč-
šie percento všetkých hlasov starosta P. Šramko 
(20,58 %), nasledovali miestni poslanci G. Bizoňo-
vá (12,10 %) a Radoslav Olekšák (8,93 %). P. Šramko 
dostal najviac hlasov v piatich zo šiestich lamač-
ských volebných okrskov. Výnimkou bol okrsok  
č. 2, kde zvíťazil J. Krúpa. V Záhorskej Bystrici dostal 
z Lamačanov tiež najviac hlasov P. Šramko (5,11%).

J.Krúpa: Vaše hlasy sú pre mňa záväzkom
Milí Lamačania, vážim si  každý jeden Váš hlas 
a beriem to ako veľký záväzok pri presadzovaní   
projektov v prospech Lamača. Primárne,  v ob-
lasti  dopravy chcem pre Vás  zrušiť spoplatnenie 
diaľnice D2 a rozbehnúť projekt štvorpruhovej 
komunikácie na úseku Záhorská Bystrica - La-
mač, i  so samostatným chodníkom pre cyklis-
tov. Ten chcem prepojiť kvalitnými cyklotrasa-
mi s Dúbravkou, DNV až po cyklomost Slobody. 
Lamač potrebuje riešiť otázku umiestňovania 
predškolských a školopovinných detí do kapa-
citne a vybavením vyhovujúcich priestorov, ale 
aj kvalitnejšiu starostlivosť o  seniorov.

Víchrica zanechala škody aj v Lamači                                                                                                                        
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Hore hájom na bicykli                                                      

Dňa 11.októbra sa konalo športové podujatie or-
ganizované mestskou časťou Bratislava – Lamač 
v spolupráci so ZŠ na Malokarpatskom námestí - 
bicyklové preteky „Hore hájom na bicykli“.
Pretekov sa zúčastnili žiaci prvého stupňa, spolu 
13 tried. Deti pretekali na bicykloch na vyznačenej 
trati vedúcej po chodníku ulice Podháj od zastáv-
ky na križovatke s Bakošovou ulicou až po odboč-
ku na ulicu Studenohorská.
Za každú triedu sme vyhodnotili prvých troch naj-
rýchlejších pretekárov, a taktiež sme ocenili v rám-
ci jednotlivých ročníkov pretekárov s najrýchlejší-
mi časmi. Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo 
dňa 12.10.2017 v ZŠ v „Izbe pána učiteľa“.

Svetlana Maňová

Spomienky na vinobranie 
 pod Rozálkou v Lamači                                                          

Začiatkom mesiaca október v  čase vinobrania 
sme v kine Lamač otvárali výstavu lamačských 
drevorezbárov, ktorou sme si chceli pripomenúť, 
že aj Lamač bol kedysi známou vinohradníckou 
oblasťou. Výstava mala výstižný názov - Spo-
mienky na vinobranie pod Rozálkou v  Lamači, 
nakoľko v  umeleckých dielach Pavla Krkošku 
sme mohli vidieť okrem výjavov z  vinobrania 
a z obrábania viniča aj našu kaplnku sv. Rozálie. 
Z  drevenej hmoty stromov vyslobodzuje pán 
Krkoška tvary a črty ľudských tvárí, charakterov, 
ale aj vlastných umeleckých emócií.
Druhým vystavovateľom bol Matej Smrek, ktorý 
ako sám hovorí, začal „vrastať do stromov“ nie-
len svojím menom, ale aj dušou. Na túto výstavu 
nám zapožičal diela väčších rozmerov, ktoré za-
plnili vstupnú halu kina Lamač a dodali jej jedi-
nečnú atmosféru. Jeho ďalšie umelecké diela si 
môžete pozrieť aj v jeho stálej galérii v exterié-
roch tlačiarne na Borinskej ulici.

Mária Šimončičová

Popoludnie s Mirom Švábom  
v Domove seniorov Lamač                                          

Spoločenské posedenia v  Domove seniorov La-
mač majú už tradične dobrú úroveň. Potvrdilo 

to aj septembrové posedenie pri čaji so spevá-
kom Miroslavom Švábom. K  výbornej atmosfére 
programu prispel samotný spevák, táto chariz-
matická osobnosť s  neuveriteľným hlasom, zná-
my z vystúpení „Repete“ Ivana Krajíčka. Pesničky 
v podaní pána Miroslava Švába potešili, roztanco-
vali a rozveselili. Bolo to veľmi vydarené podujatie, 
dobrej pohody a zábavy. Na záver nám zaspieval 
„Pieseň o  decembri“, pesničku, s  ktorou vyhrá-
val v speváckej súťaži „Repete“. Sme radi za jeho 
prísľub, že príde opäť medzi nás.

Jana Chudíková

Fotografovanie ako prepojenie generácií 
v rodine                                                                                     

Rodinné centrum Obláčik v spolupráci s miest-
nou Jednotou dôchodcov Slovenska, Fotoklu-
bom Lamač a  s  podporou Miestneho úradu 
v  Lamači zrealizovali už 2. ročník Lamačské-

ho fotomaratónu. Financie na realizáciu sme 
získali od Nadácie ZSE v  grantovom programe 
„Rozprúdime regióny“. 
Amatérska súťaž v digitálnej fotogra$i sa usku-
točnila počas Rozálskych hodov v  dňoch 1. -  
3. septembra 2017. Súťažili aj celé rodiny, a  to 
vrátane detí. Tri vekové kategórie (mládež, do-
spelí a  seniori) zhotovovali počas troch dní fo-
togra$e na tri vypísané témy (Lamačský detail, 
Chutné a Nálada). Z 30 súťažiacich 21 odovzda-
lo takmer 70 záberov, ktoré posudzovala päť-
členná odborná komisia. O  ceny sa uchádzalo  
9 žien a  12 mužov. V  prvej kategórii boli pri-
hlásení i dvaja škôlkari, traja školáci z 1. stupňa 
a dvaja stredoškoláci. Výstava ocenených foto-
gra$í, spolu s vyhlásením výsledkov, sa uskutoč-
nila v piatok 20. októbra vo foyer kina Lamač. 
V  kategórii Mládež boli ocenení: 1. Dominik 
Šalgovič, 2. Romana Neumeisterová, 3. Mária 
Gymerská.
V  kategórii Dospelí: 1. Michal Vrba, 2. Jarmila 
Petríková, 3. Katarína Cviková.
V kategórii Seniori: 1. Daniela Matichová, 2. Ida 
Matejovičová, 3. Arnold Dávid.

Víťazné snímky si možno do konca roka pozrieť 
vo vestibule kina.
Súčasťou projektu 2. ročníka Lamačského foto-
maratónu bola aj výroba nadrozmernej mapy 
Lamača. Na ňu mohli záujemcovia počas Rozál-
skych hodov prikladať zábery z  rôznych zákutí 
našej mestskej časti, teda odfotené pamäti-
hodnosti, detaily a hádanky. Išlo o akúsi hru na 
pozornosť, čím sme chceli vyprovokovať väčšiu 
všímavosť o okolie. 
Očakávaným prínosom 2. ročníka Lamačského 
fotomaratónu bola snaha podporiť komunitný 
a kultúrny život v Lamači. Podarilo sa nám pod-
nietiť záujem obyvateľov o svoju mestskú časť, 
jej tradície a architektúru. 

Zuzana Brnoliaková

Lamačská vínna cesta                                                

Prvý ročník podujatia Lamačská vínna cesta, 
ktorý sa v nie veľmi priaznivom počasí konal na 
Malokarpatskom námestí v  piatok 6. októbra, 
dopadol nad očakávanie. Spríjemniť si jesenný 
podvečer ochutnávkou kvalitných odrodových 
vín z Malokarpatskej oblasti pri príjemnej hud-
be v kruhu priateľov si prišli mladší, ale i tí starší 
Lamačania. Ľudová hudba bratov Kuštárovcov 
hrala piesne, ktoré ulahodili skôr starším roč-
níkom a  tí si niektoré piesne s  nimi aj zanôtili. 
Naopak, hudobná skupina Janissa band v  ne-
skorších večerných hodinách roztancovala tie 
mladšie ročníky. Pre túto akciu boli špeciálne 
vyrobené vínové poháre s logom Lamača. Pev-
ne veríme, že sa z tejto akcie stane nová tradícia.

Mária Šimončičová

Víťazi 2. ročníka Lamačského Fotomaratónu

Sestrička Dominika Šalgoviča, víťaza kategórie Mlá-
dež, zapózovala na vernisáži pri víťaznej bratovej 
fotke, na ktorej je odfotená.


