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Hody menil...ale nezastavil dážď                                                                                                                                     

Všetky dôležité informácie o dianí v Lamači zdieľate na facebooku: Mestská časť Bratislava – Lamač

Revitalizácia Malokarpatského námestia v La-
mači sa stromov na tomto mieste nedotkne. 
"Stromy ostanú zachované, nedal som súhlas 
na výrub čo i  len jedného stromu," zdôraznil 
starosta Lamača Peter Šramko v úvode verej-
nej prezentácie druhej etapy revitalizácie cen-
trálnej časti Lamača, na ktorej sa zástupcovia 
samosprávy stretli s občanmi vo štvrtok 16.au-
gusta podvečer.
Práve znepokojenie z možného výrubu stromov 
a úbytku zelene na námestí živilo počas leta dis-
kusie najmä na sociálnych sieťach. Obavy o re-
dukciu stromov a zelene vyjadrili obyvatelia aj 
na verejnej prezentácii. "Myslím si, že plocha, na 
ktorej má byť dlažba, je až príliš veľká," uviedol 
jeden z prítomných občanov. Projektová mana-
žérka Mária Rajecká priznala, že v hlavnej čas-
ti námestia, ktorej sa týka plánovaná jesenná 
rekonštrukcia, ubudne časť  trávnatej plochy 
vzhľadom na realizáciu vodnej fontány. "Inte-
raktívny vodný prvok by sa však mal stať jed-
ným zo symbolov námestia a zároveň prispieť 
k zlepšeniu jeho mikroklímy," upozornila. "Zele-
ne však neubudne, v rámci celkovej rekonštruk-
cie musí byť dodržaný jej koeficient na námestí 
tak, ako to určuje územný plán zóny," dodala. 
Lamačský starosta taktiež podotkol, že jedným 

z variantov je umiestniť v hlavnom zhromažďo-
vacom priestore zatrávňovaciu dlažbu.
Do 30. augusta mohli podávať občania pod-
nety a pripomienky k rekonštrukcii námestia. 
Do 15. septembra ich vyhodnotí odborná 
komisia. Tie, ktoré budú akceptované, zhoto-
viteľ rekonštrukcie zapracuje do realizačného 
projektu. Vicestarosta Lamača Lukáš Baňacký 
upozornil, že ďalšia časť revitalizácie, ktorej sa 
má týkať aj prípadné vytvorenie fixného exter-
ného pódia, bude samostatným projektom, 
ktorý sa bude riešiť až v roku 2019. "Umiestne-
nie pódia alebo obdobného prvku plniaceho 
funkciu verejného javiska bude práve jednou 
z tém, do ktorej chceme intenzívne zapojiť ve-
rejnosť," skonštatoval.
Viacerí občania sa na verejnej prezentácii pý-
tali, prečo sa neuskutočnila architektonická 
súťaž návrhov. "Tak by sa vygenerovali viaceré 
nápady a pohľady, ktoré by mohla zhodnotiť 
aj verejnosť," zaznelo z fóra. Prodekan Fakulty 
architektúry Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave a člen odbornej komisie výstavby, 
územného plánovania a regionálneho rozvoja 
Robert Špaček však upozornil, že v  súťaži ar-
chitektonických návrhov rozhoduje odborná 
komisia a  podmienkou súťaže je realizovať 

predložený víťazný návrh bez toho, aby sa 
k  tomu mohla, či mala vyjadrovať verejnosť. 
"A ani súťaž, ktorá je oveľa nákladnejšia pre sa-
mosprávu, negarantuje, že prinesie očakáva-
ný  výsledok. Navyše v tomto prípade sú zme-
ny jasne limitované regulatívami z územného 
plánu zóny a  aj preto je otázne, či by takáto 
súťaž mala zmysel,“ dodal.
V  druhej etape revitalizácie  Malokarpatské-
ho námestia  sa má zmodernizovať hlavný 
zhromažďovací priestor, v  rámci ktorého by 
mala pribudnúť aj fontána s vodnou plochou, 
úprava by mala zmeniť súčasný vysoký múrik 
na kaskádové trojstupňové terasy na sedenie, 
ktoré budú zároveň aj dôležitým bezpečnost-
ným prvkom pre deti. Počíta sa tiež s doplne-
ním prvkov drobnej architektúry vrátane mo-
bilnej zelene a  tieniacich prvkov, tieto majú 
ešte pribudnúť aj vo vrchnej časti námestia, 
ktorá prešla rekonštrukciou na jeseň 2017. 
Predpokladaná cena stavebných prác a  pro-
jektovej dokumentácie je 398.897,45 eura bez 
DPH. Mestská časť využije pri financovaní úver. 
Pomôže si aj dotáciou vo výške 14.000  eur, 
ktorú na druhú etapu revitalizácie Malokarpat-
ského námestia získala z  Bratislavskej regio- 
nálnej dotačnej schémy.

Na námestí sa stromy rúbať nebudú                                                                                                                                                                                                                                             

Nepríjemné sobotňajšie počasie, 
ktoré si lamačské slávnosti roky 
nepamätajú, poznačilo priebeh 
tohtoročných Rozálskych 
hodov. Sobotňajší popoludňajší 
program musel byť v dôsledku 
búrky a vytrvalého dažďa 
operatívne presunutý do 
priestorov kina. Napriek tomu 
však ani tohtoročným hodom 
nechýbala dobrá nálada, zábava 
a nadšenie. Viac o slávnostiach 
na stranách 4 a 5.

Poďakovanie
Ďakujem všetkým zamestnan-
com miestneho úradu, špeci-
álne p. Márii Šimončičovej za 
prípravu Rozálskych hodov. 
Trojdňové podujatie si vyžadu-
je organizačne i  logisticky veľa 
času a energie, rád by som pre-
to ocenil snahu i  entuziazmus, 
bez ktorých by to naozaj nešlo. 

Peter Šramko , 
starosta Lamača
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Vystúpenie formácie Samo Tomeček band, ktoré bolo z dôvodu nepriaznivého počasia zrušené, 
si budú môcť Lamačania vypočuť a pozrieť v náhradnom termíne na Lamačskej vínnej ceste -  

28.9. 2018 na Malokarpatskom námestí.

Rozálske hody 2018                                                                                     
Už tradične patril úvod 
hodov salvám, ktoré 
z muškiet  vypálili členovia 
skupiny historického 
šermu.  Že ovládajú aj ďalšie 
historické zbrane, ukázali 
v prvom čísle piatkového 
programu.

Zaželať pekné a veselé Rozálske hody 
2018 prišli aj zástupcovia Bratislavského 

samosprávneho kraja, hlavného mesta či 
iných mestských častí Bratislavy. Predseda 
BSK Juraj Droba, viceprimátorka Bratislavy 

Iveta Plšeková či starostovia Ružinova(Dušan 
Pekár), Dúbravky (Martin Zaťovič) 

a Vajnôr(Ján Mrva) uznali, že hody v Lamači 
majú svoju neopakovateľnú atmosféru.

Hody boli aj tentoraz príležitosťou, aby sa 

predviedli lamačské talenty – huslistka Martina 

Výbohová, členovia úspešného športového 

klubu Goiu kai karate a takisto dievčatá z klubu 

modernej gymnastiky Argo.

Počas Rozálskych hodov sa uskutočnil už tretí ročník 
Lamačského fotomaratónu. Do komunitnej súťaže sa 
mohli zapísať  Lamačania všetkých vekových kategórií. 
Organizátori Lamačského fotomaratónu – RC Obláčik 
v spolupráci s Fotoklubom pri JDS BA-Lamač a miestnym 
úradom v tomto roku pripravili tri témy – Ako znie 
hudba, Sila prírody a Vtipné. Príspevky vyhodnotí 
porota do konca septembra, v prvej polovici októbra sa 
uskutoční vernisáž najúspešnejších snímkov.

Hviezdou piatkového programu bola 
skupina Polemic. Formácia zahrala 
na hodoch opäť po dvoch rokoch 

a podobne ako v roku 2016, aj teraz 
zožala ovácie zaplneného námestia.

Program hodov aj tentoraz pamätal 
i na deti. Zahralo im detské divadlo – 
Kamaráti Tárajka a Popletajky – Bojko 
a Zmrzlinka a rovnako tak domáce 
lamačské Divadlo pod Hájom. 

O jedno z hudobných čísel 
sobotňajšieho programu sa postarala 
country formácia Freeband.

Komorná atmosféra priestorov kina 
Lamač dodala skvelému vystúpeniu 
Petra Lipa so skupinou osobité čaro.


