
Lamačan 10

Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač je 11. 10. 2016 v kine Lamač o 09.00 h. 

Mesačník o živote v Lamači, 18. ročník 2016

Október je mesiac úcty k starším                                                                                                     

V Lamači nie je núdza o seniorov, ktorí si zaslúžia nielen úctu, ale aj pozornosť a záujem. Takým 
je i najstarší súčasný klient Domova seniorov Lamač, 97-ročný Rudolf Baník. Čomu vďačí za svoju 
dlhovekosť si môžete prečítať na strane 4.

Obmedzili prevádzku herní                                  

Na rokovaní zastupiteľstva prijali poslanci La-
mača novelu VZN o  otváracej dobe prevádzok 
poskytujúcich predaj tovaru či služby. Novela 
sa týka všetkých prevádzok, ktoré medzi služba-
mi poskytujú aj možnosť hrať hazardné hry. Od  
1. novembra tieto prevádzky ( medzi iným aj 
pohostinstvá s  hracími automatmi) môžu byť 
otvorené od pondelka do nedele od 07.00 h do 
22.00 h. Zástupkyňa jednej z takýchto prevádzok 
(v OC Bory Mall) upozornila na to, že VZN je v roz-
pore so súčasným zákonom a porušuje slobodu 
podnikania. Avizovala, že po prijatí VZN preveria 
zákonnosť postupu. Podľa právneho zástupcu 
mestskej časti zákon o obecnom zriadení takúto 
úpravu mestskej časti umožňuje. Poslanci Pavol 
Čech a  Radoslav Olekšák navyše upozornili, že 
úprava otváracích hodín je efektívnou mož-
nosťou, ako na území mestskej časti obmedziť 
hazard ešte predtým, ako vstúpi do platnosti 

novela zákona o hazardných hrách, ktorá znač-
ným spôsobom obmedzuje hazard a „vytesňuje“ 
ho z malých krčiem a pohostinstiev. „Ten hazard, 
ktorý spôsobuje tragédie jednotlivcom i  celým 
rodinám,“ pripomenuli. „Názor Lamača je úplne 
jednoznačný - proti hazardu,“ uzavrela poslan-
kyňa Gabriela Bizoňová. Starosta Peter Šramko 
zdôraznil, že na rozdiel od starostu Starého Mes-
ta určite podpíše uznesenie o prijatí novely VZN. 
„Veď nie raz som uvádzal  príklady následkov ha-
zardu na tragédiu v rodinách,“ dodal.

Deti a mládež mohli aj v tomto roku ísť 
na kúpalisko zadarmo                                                   

O  bezplatnú návštevu lamačského kúpaliska bol 
aj tento rok veľký záujem. Na základe každoročnej 
podpory zmysluplného využitia voľného času po-
čas prázdnin poskytla mestská časť deťom a mlá-
deži od 3 do 16 rokov s trvalým pobytom v mest-
skej časti preukazy s ôsmimi vstupmi na kúpalisko 

v Lamači. Celkovo mestská časť poskytla 708 kusov 
preukazov. Deti a mládežníci ich použili 1229-krát, 
to je inak povedané počet vstupov/lístkov na kú-
palisko na základe preukazu. Najčastejšie bola táto 
možnosť využitá v júli, keď podľa štatistiky vydali 
pre deti a mládež 747 lístkov, v auguste to bolo 338 
a ešte pred prázdninami, v júni 144 kusov. Celkové 
náklady na tento bene+t predstavovali 1840 eur. 
S položkou sa rátalo v rámci rozpočtu, na grantovú 
podporu športu bolo vyčlenených 2500 eur.

Oznam
Spoločnosť Odvoz a  likvidácia odpadu 
(OLO) pristúpila od 3. októbra k  zmene 
termínu odvozu triedeného odpadu. V prí-
pade plastov sa bude odpad odvážať po 
novom v  utorok a  v  piatok, papier zasa 
v pondelok a vo štvrtok. Detaily nájdete na 
www.lamac.sk v sekcii Aktuality.

Úradné hodiny MÚ Bratislava-Lamač                   

Miestny úrad Bratislava-Lamač
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava
Tel.: 02/64 78 00 65

MIESTNY ÚRAD A POKLADŇA
Pondelok 07:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Streda 07:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Piatok 07:30 – 12:00

PODATEĽŇA
Pondelok 07:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Utorok 07:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda 07:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok 07:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Piatok 07:30 – 12:00

STAVEBNÝ ÚRAD
Pondelok   07:30 -12:00 13:00-17.00
Streda 07:30 -12:00 13:00-17.00

Program Jednoty dôchodcov 
Slovenska MČ Lamač                                                   

05.10. 14.00 h téma: M. R. Štefánik a Česko-
slovenské légie
12.10. 14.00 h téma: Atlantída
19.10. 13.00 h prehliadka Bratislavského 
hradu, odchod od Pantla
26.10. 15.00 h téma: opatrovanie seniorov
02.11.  14.00 h téma: ozdoby z ovocia
09.11. 14.00 h téma: rady pre krásu a zdravie
Pozývame všetkých našich členov na naše 
stretnutia. Hľadáme harmonikára aj spevá-
kov do už založeného speváckeho súboru.
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Literárne čítačky v knižnici                                      

Už po tretí raz sa v miestnej knižnici uskutočni-
li Literárne čítačky. V tomto prípade sa na nich 
zúčastnili predškoláci z  triedy Slnečnice z MŠ 
na Malokarpatskom námestí. Čítal sa príbeh 
O osamelej princeznej z úžasnej detskej kniž-
ky Kristy Bendovej Osmijankove rozprávky. 
Rozprávku prečítala členka kultúrnej komisie 
Alena Bernátová. Deťom sa rozprávka veľmi 
páčila najmä preto, lebo témou bolo Priateľ-
stvo. Medzi deťmi sa potom rozprúdila „dis-
kusia“ o  kamarátoch, ktorých majú v  škôlke 
a o nových, ktorých si našli počas nedávnych 
prázdnin. Tiež porozprávali, aké hry sa najrad-
šej spolu hrávajú. 

Barbora Pokojná, 

vedúca miestnej knižnice

Život treba žiť, nemožno ho brať akoby to bol trest. 
To je �lozo�a najstaršieho klienta Domova seniorov 
Lamač, 97-ročného Rudolfa Baníka.

Za svoj dlhý vek vďačí Rudolf Baník striedmemu 
životu. „Nikdy som nebol nie že opitý, ani len pri-
pitý,“ povedal v rozhovore pre Lamačan. K dlho-
vekosti prispelo aj to, že žil aktívne. „Či bolo pekne, 
alebo pršalo, každý deň som prešiel minimálne 
dva a pol kilometra,“ prezrádza. Dodáva, že vždy 
mal čo robiť a nikdy sa nebál zodpovednosti. „Už 
v 15 rokoch som viedol tra#ku, o ktorú sa naša ro-

dina starala,“ spomína. Živil sa ako obchodník „na 
voľnej nohe“, neskôr pracoval tiež v štátnej službe, 
viacero rokov prežil na ministerstve dopravy. 
V  dosiahnutom veku už prekonal svojich ro-
dičov. „Otec sa dožil 87 rokov, takže ja už mám 
o  desať rokov viac,“ hovorí. Ako dlho ešte na 
svete pobudne, necháva na pánbožka.“ Zatiaľ 
ma k sebe nevolá, no tak uvidím,“ reaguje. V Do-
move seniorov Lamač je necelý rok a je spokoj-
ný. „Starajú sa o mňa dobre,“ chváli. Mrzí ho len, 
že už nie je mobilný ako kedysi. „Chcel by som 
chodiť viac, no už nevládzem,“ priznáva. Dodáva, 
že je to aj následok úrazu v minulosti, keď si pri 
páde poranil platničku.
Hoci sa narodil na Kysuciach v  Starej Bystrici, 
takmer celý život prežil v  Bratislave. Pred de-
viatimi rokmi p. Baníkovi umrela jeho milova-
ná manželka. „Lepšiu ženu, ako som mal, som 
už mať nemohol,“ hovorí aj po rokoch s láskou 
v očiach. Svoju starostlivosť venoval dvom de-
ťom, dcére a  synovi. Dnes je už pán Baník aj 
prastarým otcom.
Želáme ešte veľa rokov a pevné zdravie!

R. Baník: Život je šanca, nie trest                                                                                                          

Pán Baník sa 
v DSL môže 
spoľahnúť aj 
na starostlivosť 
Michaely 
Flimmelovej.

Lamač sa môže 
pochváliť tým, že 
v  mestskej časti 
je Domov senio-
rov, o ktorý je zá-
ujem na celom 
Slovensku. Za-
riadenie sociál-
nej starostlivosti 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti hlav-
ného mesta SR 

Bratislavy má v súčasnosti 205 klientov. „Sú me-
dzi nimi aj Lamačania, no taktiež seniori z iných 
miest a krajov, vrátane východného Slovenska,“ 
potvrdzuje riaditeľka DSL Miroslava Floriansová. 
Dopyt po možnosti umiestniť seniorov práve 
v  tomto zariadení si vysvetľuje podmienkami, 
ktoré Domov vytvára v oblasti vzdelávania a kul-

túrneho vyžitia. „Sme jediným vysunutým praco-
viskom Univerzity tretieho veku, takže aj keď je 
zlé počasie, naši seniori nie sú o nič ukrátení, lek-
tori prídu za nimi,“ upozorňuje. Máme tu taktiež 
množstvo krúžkov, či už výučbu cudzích jazykov, 
počítače, tréningy pamäte alebo výtvarné krúž-
ky. „Spolupracujeme aj s Radou seniorov a vždy 
keď je o niečo záujem, snažíme sa to zabezpe-
čiť,“ zdôrazňuje. Sama je veľmi hrdá na množstvo 
kultúrnych podujatí, ktoré seniori priamo v Do-
move môžu navštíviť. “Zrejme by sa ani s umel-
cami a osobnosťami spoločenského života, ktorí 
k nám pravidelne prichádzajú, inak nestretli. No 
tu majú možnosť sa s nimi osobne porozprávať, 
odfotiť, skutočne sa ich aj dotknúť, čo by na 
nejakom verejnom vystúpení nebolo možné,“ 
vysvetľuje riaditeľka Miroslava Floriansová. V ok-
tóbri zavítajú medzi seniorov zakladatelia prvé-
ho hereckého rozhlasového súboru.

Domov seniorov Lamač má reputáciu na celom Slovensku                                                                       

V mesiaci september boli pre lamačských senio-
rov pripravené dva zájazdy. Spolu s renomovanou 
sprievodkyňou Betkou Sopuškovou sa naši seniori 
najskôr vydali na poznávací zájazd na južnú Mo-
ravu. Lamačania si mohli pozrieť zámok v Ledni-
ciach, ktorý je súčasťou Lednicko-valtického are-
álu, prírodne-krajinárského celku s rozlohou skoro 
300 km2. Predovšetkým v 18. a 19. storočí ich vy-

budovala spolu s prírodou rodina Lichtenštajnov. 
Od roku 1996 je táto „Záhrada Európy“ na Zozna-
me svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. Rovnako navštívili aj Valtický zámok, kto-
rý slúžil ako rodinné sídlo rodiny Lichtenštajnov, 
na rozdiel od Ledníc, ktoré boli iba letným sídlom. 
V priestoroch Valtického zámku bolo možné vidieť 
i jedinečnú výstavu „Zlato cisárov a kráľov“, ktorá je 
po prvý raz v Českej republike. Na jednom mieste 
je spolu tridsať originálov a vynikajúcich kópií ko-
runovačných klenotov významných krajín Európy, 
Ázie a Afriky.
Druhým zájazdom koncom septembra bol rekre-
ačný zájazd do Thermal parku v Dunajskej Strede. 
Plný autobus nadšených Lamačanov sa vydal na 
cestu do jedného z najobľúbenejších a najnavšte-
vovanejších rekreačných stredísk južného Sloven-
ska. V krásnom prostredí v srdci Žitného ostrova 
mali naši seniori dokonalý relax.

Seniori na výletoch                                                                                                                                                                       

Rodinné centrum OBLÁČIK

Fotoklub pri JEDNOTE DÔCHODCOV 
SLOVENSKA

MIESTNY ÚRAD Bratislava-Lamač

Lamačský fotomaratón 2016                                     

Vyhodnotenie

Kategória A – Mládež do 25 rokov
1. miesto: Dominik Šalgovič
2. a 3. miesto komisia neudelila

Kategória B – Dospelí od 25 do 55 rokov
1. miesto: Petronela Klačanská
2. miesto: Andrej Bachár
3. miesto: Michal Sasinek

Kategória C – Seniori nad 55 rokov
1. miesto: Peter Šramko
2. miesto: Ladislav Záhumenský
3. miesto: Arnold Dávid

Vo všetkých kategóriách mali súťažiaci za 
úlohu vytvoriť fotky na tri témy - Miestna 
architektúra a  tradície, Pozitívne emócie 
a Tri generácie.

Ocenené fotogra#e budú vystavené v kine 
Lamač. Vernisáž sa uskutoční 16. októbra 
o 16.00 h. 

Projekt sa uskutočňuje vďaka #nančnej 
podpore Nadácie ZSE.

Riaditeľka DSL M. Floriansová


