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Deň detí sa niesol v rytierskom duchu                                                                                                

Tohtoročný deň detí v  Lamači opäť priniesol plno 
zábavy. Menšie i väčšie deti sa na Malokarpatskom 
námestí mohli dosýtosti vyskákať na nafukovacom 
hrade, vyskúšať si vodné bubliny, zajazdiť na koni 
či kolotoči. Mohli sa tiež preniesť do éry stredove-
kých rytierskych turnajov, naučiť sa základy šermu, 
či preveriť svoju obratnosť a šikovnosť v rôznych sú-
ťažiach, ktoré pripravili partneri podujatia – Divadlo 
pod hríbikom, OZ DÚHA-Carrigo a  OZ BS-13/Stoh. 
Nechýbali ani tvorivé dielne RC Obláčik. Fotorepor-
táž nájdete na strane 7.

Protihlukovú stenu začnú budovať 
najskôr o rok                                                                              

 Výstavba protihlukovej steny na diaľnici D2 sa 
opäť odkladá. Národná diaľničná spoločnosť 
(NDS) odhaduje ako možný začiatok výstav-
by druhý polrok 2017. NDS predpokladala, že 
s výstavbou by sa mohlo začať už na jar toh-
to roku. Na začiatku júla 2015 to na rokovaní 
miestneho zastupiteľstva mestskej časti Brati-
slava-Lamač uviedli zástupcovia NDS.
 Podľa hovorkyne NDS Michaely Michalovej je 
v súčasnosti pripravená projektová dokumen-
tácia potrebná na vydanie územného rozhod-
nutia a  stavebného povolenia. „Aktuálne sa 
zabezpečujú všetky nevyhnutné stanoviská 
a procesy v zmysle platnej legislatívy. Za pred-
pokladu zabezpečenia všetkých investičných 
procesov a finančného krytia sa termín začiat-
ku výstavby predpokladá v  druhom polroku 
2017,“ uviedla Michalová.
Trvanie výstavby odhadli približne na jeden 
rok. Mobilná protihluková stena by mala stáť 
na okrajoch diaľnice i v stredovom páse na pri-
bližne trojkilometrovom úseku od križovatky 
Diamant až po čerpaciu stanicu pred tunelom 
Sitina.
Vybudovania protihlukovej steny na diaľnici 
pri Lamači sa samospráva i  obyvatelia mest-
skej časti dožadujú už viac ako desať rokov.

Výzva
V septembri plánuje Kultúrna komisia MZ 
zorganizovať výstavu Moje spomienky 

na more. Preto prosíme všetkých malých 
aj veľkých, aby pri svojom pobyte pri mori 
nezabudli zbierať mušle, morské „príšer-

ky“ a iné zaujímavosti mora, ktoré potom 
môžu vystaviť vo vestibule kina Lamač.

Mestská časť hľadá 
nových zaMestnancov

Miestny úrad ponúka zamestnanie  v rám-
ci pracovnej čaty letnej a  zimnej údržby. 
Mestská časť rovnako hľadá členov občian-
skych  hliadok Lamačské oko. Podmienky 
prijatia i  bližšie informácie o  ponúkanej 
práci možno nájsť na stránke www.lamac.
sk, prípadne sa možno informovať osobne 
počas stránkových hodín miestneho úradu.

ROZÁLSKE HODY 
2.- 4. 9. 2016 

Výsledkom hospodárenia mestskej časti 
v  roku 2015 je prebytok vo výške 161.723,84 
eura. Na júnovom miestnom zastupiteľstve 
poslanci schválili, že peniaze budú presunuté 
do rezervného fondu a mestská časť ich využi-
je na revitalizáciu Malokarpatského námestia, 
ktoré sa plánuje na budúci rok. 
Ako uvádza Záverečný účet za rok 2015, celkové 
príjmy mestskej časti v roku 2015 dosiahli výšku 
3.054.434,45 eura, výdavky 2.882.422,77 eura. 
Rozdiel bol znížený o sumu finančných operácií, 

ktoré neovplyvňujú prebytok ani schodok roz-
počtu. Po odrátaní tejto sumy vo výške 10.287,84 
eura vyšla výsledná suma prebytku. 
Na kladnom hospodárení sa podpísalo naj-
mä zníženie skutočných výdavkov oproti roz-
počtovaným sumám vo všetkých kapitolách 
bežných i  kapitálových výdavkov. Najväčšia 
úspora sa dosiahla v  rámci kapitoly Tovary 
a  služby. Z  rozpočtovaných 689.645 eur bolo 
k  31.decembru 2015 čerpaných 636.618 eur, 
čo je plnenie na 92,31 percenta. 

Lamač skončil rok 2015 s prebytkom hospodárenia                                                                                      
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Tisíce dobrovoľníkov z  firiem a  z  verejnosti sa 
každý rok zapájajú do najväčšieho podujatia 
firemného dobrovoľníctva nielen na Slovensku, 
ale aj v strednej Európe - Naše Mesto. 
Tento rok sa konal  v rámci Maratónu dobrovoľ-
níctva už 10. ročník, a to 8. až 11. júna vo viac 
ako 27 mestách na Slovensku. V piatok a v so-

botu (10.-11.6.)vyšlo do ulíc viac ako 8500 dob-
rovoľníkov, aby pomáhali vo svojich mestách 
a pomáhali tam, kde je treba. 
Lamač sa rovnako ako iné obce a mestá na Slo-
vensku zapojil do tejto dobrovoľníckej akcie 
a v piatok 10. júna navštívilo Lamač približne 40 
dobrovoľníkov, ktorí za spolupráce pracovnej 
čaty a  zamestnanca referátu životného pros-
tredia, ktorí pracujú na miestom úrade, vyčistili 
dve skládky odpadu na Zlatej hore. Skládky, 
ktoré boli vytvorené neprispôsobivými občan-
mi našej mestskej časti, zaplnili kontajner o ob-
jeme 16 m3 a ďalšia hromada vriec s odpadom 
si na svoj kontajner musela ešte počkať. 
Je smutné, že napriek našej snahe a vynalo-
ženým finančným prostriedkom nie je možné 
udržať poriadok na území mestskej časti. Priví-
tali sme túto iniciatívu dobrovoľníkov a ich po-
moc s odstránením neporiadku v danej lokalite, 

avšak vynára sa otázka: Dokedy nám tento po-
riadok vydrží? Sami nevieme ...a dajme ruku na 
srdce, veľakrát nemáme silu a energiu upozor-
niť niekoho, aby po sebe zdvihol papierik, nieto 
ešte exkrementy po psoch... Čo potom chceme 
od ľudí, ktorí žijú na pokraji spoločnosti? Akým 
príkladom im ideme? Vari očakávame, že pra-
covná čata bude po nás zbierať všetok odpad? 
Veľa Lamačanov pokladá Lamač za najkrajšiu 
časť Bratislavy. Tak potom sa k nej tak správaj-
me. S  láskou a  úctou si vážme, ak niekto pre 
nás niečo urobí a rovnako si vážme a udržujme 
krásny kus prírody, ktorý sa nachádza priamo tu 
v hlavnom meste.
Ďakujeme organizátorom, pracovnej čate 
a  v  neposlednom rade samotným dobrovoľ-
níkom, ktorí sa zapojili do tejto úžasnej akcie, 
a rok čo rok nás učia, že my sami by sme si mali 
uvedomiť, kde žijeme a v akom prostredí vlast-
ne chceme aj naďalej žiť.

Mária Šimončičová

Tretia júnová nedeľa je venovaná otcom. Ani 
my nezabúdame na „Deň otcov“ a  tento 
sviatok už pár rokov spájame a  oslavujeme 
na divadielku pre najmenších, ktoré sa koná 
vždy v tento deň. Tí, ktorí prišli na predstave-
nie, neľutovali. Čakalo ich príjemné prostre-
die a výnimočná zábava. Okrem divadelného 
zážitku s  tetou Betkou - Petronelou Dušovou 
a jej Teatrom Neline s predstavením „Postrach 
Samko“ sa všetci výborne bavili, nielen na 
samotnom predstavení, ale aj na vystúpení 
a vynaliezavosti detí. Objavili sme aj malý ta-
lent 9-ročného Samka so zmyslom pre humor. 

Na záver každé dieťa, ktoré prišlo v sprievode 
otecka, dostalo za úlohu priviesť ho na javisko 
a  predstaviť. Dieťa dostalo darček, s  ktorým 
svojmu oteckovi zagratulovalo. Od kultúrnej 
komisie dostal na pamiatku oslávenec diplom. 
Nám všetkým prítomným sa naskytol nezvy-
klý, ale jedinečný krásny pohľad na javisko 
zaplnené našimi lamačskými mužmi, ktorí sa 
pýšia hrdým titulom „OTEC“. A  tak prajeme 
našim všetkým oteckom aj deduškom: „Veľa 
zdravia, šťastia, lásky, pohody a radosti zo 
svojich detí.“

 Želajú deti z Lamača a Marta Janyšková

Rodinné centrum Obláčik ponúklo pestrú 
oslavu Dňa otcov. Pozývaní boli všetci, veľkí 
aj malí, v  kočíkoch či peší, aby zažili vzrušu-
júce dobrodružstvo v neďalekej prírode. Roz-
právkový les sa stal už tradíciou, tento rok sa 
uskutočnil už po desiatykrát v sobotu, 18. júna 

2016 dopoludnia v  lesoparku za Cestou na 
Klanec.
Účastníci pri registrácii dostali preukaz, do kto-
rého potom zbierali pečiatky z trinástich stano-
víšť, kde plnili zadania rozprávkových bytostí. 
Určite sa nestáva každý deň, aby bola možnosť 
stretnúť Snehulienku, Popolušku či Snehovú 
kráľovnú. Pozdraviť sa dalo s Červenou čiapoč-
kou, vodníkom, indiánmi, pirátom či šmolkami. 
Deti mohli na vlastné oči vidieť medovníkový 
domček a ježibabu. Tí odvážnejší si zmerali sily 
s Rytierom a drakom. Zaujali aj princezná Elza, 
Šípková Ruženka a Včielka Maja. Na konci trasy 
deti čakal milý balíček s  prekvapením. Mnohí 
prispeli dobrovoľným vstupným, a  tak sa deti 
môžu tešiť na novú prekážkovú dráhu, ktorú 
bude RC Obláčik využívať v interiéri počas herní 

pre verejnosť. Srdečne ďakujeme všetkým dar-
com i sympatizantom nielen za financie, ale aj 
mnohé milé slová po absolvovaní podujatia. 
Fotografie z  Rozprávkového lesa sú dostupné 
na FB profile RC Obláčik.
Tento rok bol nielen jubilejný, ale i  rekordný. 
Srdečne ďakujeme všetkým, čo pri tom boli 
s  nami: takmer 500 účastníkom, vyše 20 roz-
právkovým bytostiam, mnohým dobrovoľ-
níkom a  nadšencom a  desiatke sponzorov. 
Špeciálne ďakujeme aj OZ Rybička a  kaviarni 
Malinky. Ďakujeme všetkým členkám RC Ob-
láčik a ich trpezlivým manželom.
Hoci bolo podujatie určené najmä deťom 
predškolského veku a  mladším žiakom, užili 
si ho aj mládežníci (mnohí v  kostýmoch), ich 
rodičia a starí rodičia. Všetci tak dostali šancu 
vrátiť sa v  spomienkach do detstva a  pospo-
mínať si na ideálny svet, kde pravda víťazí a aj 
zlé sa napokon na dobré obráti. A  možno to 
deti opäť pritiahne ku knihám a čítanie rozprá-
vok či povestí na dobrú noc sa stane ich no-
vým večerným rituálom.

Zuzana Brnoliaková ( RC Obláčik )

Dobrovoľníci v Lamači                                                                                                                                                              

Nezabudnuteľná oslava                                                                                                                                                            

Rozprávkový les                                                                                                                                                                             

Juniáles so Senzusom                                                 

Otvoriť tohoročný Juniáles prišli do Domova se-
niorov v Lamači traja sympatickí speváci skupiny 
SENZUS. Bolo to v stredu 8.6.2016, v slnečný deň, 
ktorý šplhal do závratného tepla. Pavol Peschl, 
Igor Fekete a  Robert Mrva vyše hodiny vtipne, 
humorne a  spevom zabávali vďačné publikum, 
ktorým obyvatelia Domova bezpochybne boli. 
Tí, ktorí vládali tancovali, tí ktorí vládali spievali. 
Vydarený slnečný juniáles. Určite sa tešíme nielen 
na ten nasledujúci, ale i na slnečné pekné leto.

Jana Chudíková


