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Príprava výstavby cyklomosta prešla do finálnej fázy                   

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

Po spracovaní projektovej dokumentácie 
a postupnom získavaní potrebných stanovísk 
boli zrealizované prieskumné vrty, ktorých cie-
ľom bolo získať vzorky pre posúdenie povahy 
spodných vrstiev v miestach plánovaného za-
kladania stavby mosta.
Podľa predbežných výsledkov sa v  požado-
vanej hĺbke nachádza homogénne a  dobre 
únosné podložie, ktoré neznamená väčšiu 
náročnosť pre zakladanie spodnej mostnej 
stavby. Presné hodnoty budú k  dispozícii po 
ukončení laboratórnych skúšok a  výsledkoch 
geofyzikálneho merania.

Cyklotrasa bude viesť od lamačskej ulice Pod-
háj k Agátovej ulici v Dúbravke s využitím lávky 
ponad železničnú trať a  tiež existujúceho, no 
nevyužívaného podjazdu popod diaľnicu, kde 
sa pôvodne plánovala prepojovacia cestná ko-
munikácia z Lamača do Dúbravky. Cyklotrasa 
prepojí obe mestské časti i  s  rozvíjajúcou sa 
lokalitou Bory, umožní i prepojenie so sieťou 
cyklotrás Dolného Rakúska a cyklochodníkov 
v malokarpatskej oblasti.  Partnerom projektu 
je Bratislavský samosprávny kraj, ktorý bude 
výstavbu 1nancovať, na tieto účely vyčlenil 
v rozpočte 600.000 eur.

Prieskumné geologické vrty sa začali 
v piatok 22. septembra. 

Zvolili nového kontrolóra                                            

Lamač má nového miestneho kontrolóra, stal 
sa ním Ing. Juraj Šterbatý. Vo voľbách, ktoré sa 
uskutočnili počas septembrového rokovania 
miestneho zastupiteľstva, rozhodlo o  jeho 
zvolení až druhé kolo tajnej voľby. V  tom pr-
vom nezískal potrebný nadpolovičný počet 
hlasov ani jeden zo šiestich kandidátov, kto-
rí splnili všetky náležitosti pri uchádzaní sa 
o post miestneho kontrolóra. Svojej funkcie sa 
nový kontrolór ujal 1. októbra, na základe roz-
hodnutia bude prácu vykonávať na polovičný 
úväzok. Podľa ustanovení zákona, určujúcich 
výpočet platu miestneho kontrolóra, bude 
jeho mesačný príjem 830 eur.

Na trhovisku bude mäsiarstvo                             

V  priestoroch predajného stánku na trhovisku 
na Malokarpatskom námestí bude mäsiarstvo. 
Na septembrovom zastupiteľstve poslanci 
schválili výsledok obchodno-verejnej súťaže 
na dlhodobý prenájom predajného stánku 
a  príslušenstva pre spoločnosť Mäsiarstvo 
s.r.o, Družstvo podielnikov Devín. Tá bude pre-
dávať okrem mäsa a údenín i doplnkový tovar.
Do obchodno-verejnej súťaže na prenájom 
priestorov sa prihlásili dvaja záujemcovia. 
Hodnotiacim kritériom bola okrem využitia 
prevádzky na služby pre verejnosť aj výška po-
núkanej sumy nad hodnotu minimálne stano-
veného nájmu (2 532,39 eur/ročne ). Víťazný 
uchádzač ponúkol za prenájom sumu prevy-
šujúcu minimálne stanovenú čiastku o 794,04 
eur, kým druhý uchádzač iba o  2,04 eur. Mi-
mochodom aj druhý uchádzač predložil plán 
využiť priestory na predajňu mäsa, masových 
výrobkov a tiež rýb a syrov so zameraním na 
lokálnych výrobcov.

Oznam pre vlastníkov záhrad 

v lokalite Zlatá hora

Ako bolo prisľúbené v  minulom roku, 
Mestská časť Bratislava–Lamač intenzívne 
rokovala s Ministerstvom zdravotníctva SR 
ohľadom možnosti zabezpečenia prístu-
pu vlastníkov záhrad v  lokalite Zlatá hora. 
Nakoľko sa nám podarilo dospieť k  pred-
bežnej dohode, ponúkame možnosť oso-
bám vlastniacim pozemky v  tejto lokalite, 
ktorým výstavba nemocnice znemožnila 
plnohodnotný prístup po pôvodných ces-
tách, aby svoj záujem o uzatvorenie doho-
dy o  prístupe cez areálovú komunikáciu 
staveniska poslali na e-mailovú adresu: 
vicestarosta@lamac.sk.
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šiť. Dokonca sme na drezine prešli celú hlavnú 
trať od Havany až po Santiago, vyše 800 km. 
Poznali sme reálnu situáciu, podľa toho sme 
preto mohli aj navrhnúť konkrétne opatrenia. 
Tie sa v  nasledujúcich rokoch aj realizovali, 
žiaľ, z dôvodu nedostatku peňazí nie tak rých-
lo, ako sme si predstavovali.

Na Kube ste počas dvoch pobytov prežili via-

cero rokov. Dobre ste spoznali jeho atmosfé-

ru, ľudí i najkrajšie zákutia. Takže napríklad 

na legendárnej pláži Varadero ste ako doma, 

nie?

Varadero je naozaj krásna pláž, ale takých je na 
Kube plno. Krásnych a čistých. Dokonca sa ho-
vorí, že ak sa okúpete v mori na jednej z kubán-
skych pláží, v Európe už do mora nevleziete. No 
čaro Kuby tvoria nielen krásne miesta, ale hlavne 
ľudia, ktorí tam žijú. Je fascinujúce, ako sa vedia 
tešiť zo života, aj keď nežijú v  blahobyte. Nad 
materiálnym bohatstvom však víťazí spontán-
nosť a dobrosrdečnosť, ktorá ich ozdobuje.

V septembri zasiahol Karibik i samotnú Kubu 

ničivý hurikán. Zažili ste niečo podobné.?

Niečo v  oveľa menšom, to ale naozaj nebolo 
nič oproti tomuto hurikánu Irma. Sledoval 
som samozrejme situáciu, rozsah škôd je veľ-
ký. Ale Kubánci to zvládnu, práve vďaka tomu, 
že si navzájom vedia pomôcť.

Kubu môžeme spomenúť i v súvislosti s vaši-

mi literárnymi aktivitami. Veď vaša prvotina 

v roku 2007 sa venovala práve spomienkam 

na Kubu i jej súčasnosť.

Áno, volala sa „Kubánske reminiscencie a Kuba 
dnes“ a bola preložená i do španielčiny. Chcel 
som v  nej opísať, aká Kuba i  Kubánci naozaj 
sú. Nesúhlasím totiž s  často prezentovaným, 
skresleným a pošpiňujúcim obrazom o Kube, 
ktorý sa objavuje v médiách.

Po debute prišli na rad ďalšie knihy (nielen 

o Kube), až ste sa dostali k aktuálnemu, v po-

radí už ôsmemu dielu, ktorý ste o&ciálne po-

krstili 27. septembra...

A  vraciam sa ním na Kubu. Tentoraz však ide 
o  detektívny román pod názvom Záhadná 
smrť experta v Havane, sčasti i podľa skutoč-
nej udalosti, ktorá sa na Kube stala. Aj v tom-
to prípade pôjde výťažok z knihy v prospech 
komunitného domova Drahuškovo, ktoré sa 
venuje pomoci osobám s autizmom a podob-
nými postihnutiami.

em

Fotomaratón ako pamäťová stopa                                                                          

Digitálna fotogra%a je 
novodobý fenomén, pri-
čom technologický pok-
rok umožňuje jej široké 
použitie. Aj preto sa Ro-
dinné centrum Obláčik 
v  spolupráci s  miestnou 
Jednotou dôchodcov 
Slovenska, Fotoklubom 
Lamač a  s  podporou 
Miestneho úradu v  La-
mači rozhodli zrealizovať 

už 2. ročník Lamačského fotomaratónu. Financie na realizáciu sme 
získali od Nadácie ZSE v grantovom programe  „Rozprúdime regióny“ 
(v r. 2017 bolo podporených 183 projektov z celkovo 736 prihlásených!).
Amatérska súťaž v  digitálnej fotogra%i sa odohrala počas Rozálskych 
hodov v dňoch 1. - 3. septembra 2017. Napriek chladnému a studené-
mu počasiu sa nám prihlásili tri desiatky účastníkov, o niečo viac ako 
vlani. Súťažili aj celé rodiny, vrátene detí. Tri vekové kategórie (mládež, 
dospelí a seniori) zhotovovali počas troch dní fotogra%e na tri vypísa-
né témy (Lamačský detail, Chutné a  Nálada). Všetky zábery zhodnotí 
päťčlenná odborná komisia a  výstavu ocenených fotogra%í plánuje-
me na október 2017 vo foyer kina Lamač. Viac informácií nájdete na  
www.oblacik.sk/fotomaraton/
Súčasťou projektu 2. ročníka Lamačského fotomaratónu bola aj výroba 
nadrozmernej mapy Lamača. Na ňu mohli záujemcovia počas Rozál-
skych hodov prikladať zábery z rôznych zákutí našej mestskej časti, teda 
odfotené pamätihodnosti, detaily a hádanky. Išlo o akúsi hru na pozor-
nosť, čím sme chceli vyprovokovať väčšiu všímavosť o okolie. V stánku 
RC Obláčik boli počas Rozálskych hodov pripravené aj tematické tvori-
vé dielne pre deti: mohli si vymaľovať a dotvoriť pohľadnicu kostola sv. 
Rozálie a následne ju poslať príbuzným. 
Projekt 2. ročníka Lamačského fotomaratónu je živou snahou o založenie 

tradície amatérskej fotosúťaže v digitálnej fotogra%i. Našou ambíciou je 
aj rozprúdiť diskusiu ohľadom umeleckej kvality a etiky záberov. V nepo-
slednom rade ide aj o vytváranie pamäťovej stopy, ktorá dokumentuje 
a uchováva odkaz našej súčasnosti pre budúcnosť. Čo nám dnes príde 
ako bežná a  všedná rutina môže mať o  pár rokov vysokú informačnú 
hodnotu o dobe, ktorú žijeme a o mieste, kde sa nachádzame. 

Zuzana Brnoliaková

Alojz Milošovič  bol jednou z ocenených osobností Lamača na tohtoročných Rozálskych hodoch.

Stretli sa jubilanti                                                                                                                    

V spoločenskom centre Lamač sa opäť zišli jubilanti, tentoraz seniori, 
ktorí sa 75, 80, 85 či vyššieho veku dožili v mesiacoch júl až septem-
ber. Veríme, že 20 Lamačanom spestrila ich jeseň života aj táto milá 
slávnosť, ktorú mestská časť pre tých skôr narodených pravidelne or-
ganizuje.


