LAMAČAN
Mesačník o živote v Lamači

T

ročník XXI.

5 /2019
7-8/2
019

Základná škola

Škola sa rozšíri o nové
priestory už od septembra

Z

ákladná škola na Malokarpatskom námestí je už niekoľko
rokov priestorovo poddimenzo-

vaná.
Žiakov pribúda, počet tried sa nemenil,
postupne odchádzali zo školy voľnočasové
aktivity – ako triedy ZUŠ, knižnica a pod,
len aby mali deti priestor na vyučovanie
a školský klub. Ak sa priestory školy v najbližšom čase nezväčšia, hrozila by v Lamači
aj dvojzmenná prevádzka, čo by však bol
určite návrat do minulosti. Mestská časť
BA- Lamač preto urobí všetko preto, aby sa
tejto situácii vyhla, poslanci schválili navýšenie rozpočtu a škola sa rozrastie.
Na rast počtu školopovinných detí v
Lamači dlhodobo upozorňovalo aj vedenie Základnej školy na Malokarpatskom
námestí. Ak sa chceme vyhnúť dvojzmennej
prevádzke, budú lamačské deti potrebovať
nasledujúce roky až 11 nových tried, zvýšenie kapacity jedálne, budú však potrebné aj
priestory pre nových učiteľov. Samozrejme
je tu viac možností riešenia, a definitívne
riešenie bude až po zhodnotení ekonomických a prevádzkových limitov.
Aký je súčasný stav v základnej škole?
V uplynulom školskom roku 2018/2019
navštevovalo základnú v Lamači 543 žiakov,
z toho približne 72% je s trvalým pobytom
v Lamači. Zvyšný počet žiakov sú buď deti,
ktoré zmenili trvalý pobyt počas štúdia,
alebo deti z okolitých mestských častí, ktoré
doplnili kapacitu tried, k čomu sa pristupuje
každoročne z ekonomických dôvodov.
Podľa riaditeľky základnej školy Aleny
Petákovej súčasný stav stačí len pre 24 kmeňových tried, jednu herňu pre školský klub
detí a špeciálne učebne, ktoré sú pre jednotlivé predmety povinné a preto ich nie
je možné prerobiť na plnohodnotné triedy.
„Už tento školský rok sme mali 25 kmeňových tried a fungovali sme bez herne klubu,
čo sa ukázalo, ako nevhodné riešenie do
budúcnosti,“ vysvetlila Petáková.

Aká bude situácia nasledujúci školský rok?
Počet žiakov však
každý rok narastá
a podľa informácii
z matriky je predpoklad nárastu počtu žiakov aj v ďalších rokoch.
„Pri zvýšení počtu žiakov treba riešiť nielen počet kmeňových tried, ale aj špeciálne učebne. Tieto sú predpísané Štátnym
vzdelávacím programom a zároveň v niektorých predmetoch je nutné v zmysle
Vyhlášky o základnej škole deliť žiakov na
skupiny a teda sú potrebné ďalšie voľné
učebne. Už minulý školský rok sme mali
problém, aby sa všetky skupiny zmestili
do telocviční, do učební informatiky a do
jazykových laboratórií,“ opisuje situáciu
A. Petáková
V priestoroch školy však pracujú aj tri
odbory Základnej umeleckej školy (ZUŠ),
ktoré využívajú jednu plnohodnotnú
triedu, malú triedu – vhodnú ako učebňa
pre skupinu (teda pol triedy) a pohybové
štúdio, ktoré sa v dopoludňajších hodinách
využíva na vyučovanie telesnej výchovy.
ZUŠ by bolo dobré zachovať v priestoroch
školy, lebo výborné dopĺňa popoludňajšie
aktivity pre žiakov a zároveň je to výborná
služba aj pre rodičov menších detí, lebo
žiaci sa priamo z klubu presunú na hodiny
ZUŠ a môžu sa vrátiť späť.
Kedy by sa mal projekt realizovať a za
akých podmienok?
Pri predpoklade potreby jedenástich
tried sa vychádzalo z demografickej krivky
Lamačanov a z predpokladu nárastu školopovinných detí v lokalite Bory, kým
nebude k dispozícii nová škola v tomto
území. Lamač je ešte len na začiatku
dlhého procesu a najdôležitejšou úlohou sú financie na celý projekt. Už v septembri sa však otvoria pre prvákov nové
triedy, ktoré vzniknú prerobením bývalých

šatní, čo je najrýchlejšie možné riešenie.
V záujme plnenia priorít, v rámci ktorých
najvýznamnejšiu predstavuje práve rozšírenie budovy školy, je aj prijatý rozpočet
na rok 2019 s výhľadom na roky 20202021 koncipovaný tak, že vytvára finančnú
rezervu práve na tento účel. Mestská časť
už obstarala architektonickú štúdiu nadstavby školy a prístavby multifunkčného
stravovacieho pavilónu a v súčasnosti pripravuje ďalšie kroky.
Pri riešení sa však narazilo na niekoľko
problémov, jedným z nich je územný
plán zóny, ktorý potrebu nadstavby školy
nereflektuje, ďalej aj na technické a ekonomické možnosti. Po vyčíslení možných
nákladov bude možné zodpovedne pristúpiť k rozhodnutiu, ktorá z alternatív
bude realizovaná. V prípade rozhodnutia
pre nadstavbu školy je potrebné pokúsiť
sa získať finančné prostriedky aj z externých zdrojov, keďže mestská časť nedisponuje toľkými voľnými financiami vo
svojom rozpočte.
Potrebné bude aj zrekonštruovať obe
telocvične základnej školy, ktoré boli
opravované čiastkovo, sanované nedostatky po zatekaní strechy a podobne,
no ku kompletnejšej rekonštrukcii
priebežne nedošlo. Spolu s mestským
poslancom podala mestská časť žiadosť
na mesto Bratislava, kde bolo schválených 40-tisíc eur na veľkú telocvičňu.
K tejto sume sa podarilo riaditeľke ZŠ
získať na malú telocvičňu dotáciu 12-tisíc
eur z Úradu vlady SR, takže po realizácii
projektov by mali telocvične byť zo značnej časti obnovené.

Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač sa uskutoční 8. 8. 2019 o 13,00 h
Stretnutie s občanmi sa bude konať 5. 8. 2019 o 17,00 h v kine Lamač.
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Rozálske hody

aša mestská časť Bratislava–Lamač
i tohto roku pripravuje obľúbenú
a kľúčovú akciu – „Rozálske hody“,
tento rok v dňoch 30. augusta – 1. septembra 2019. I napriek tomu, že sme najmenšia
mestská časť nášho hlavného mesta s obmedzenými finančným prostriedkami, snažíme sa spomínanú akciu pripraviť na takej
úrovni, aby boli jej návštevníci spokojní,
cítili sa na podujatí príjemne, bol pre nich
pripravený dobrý program, zabezpečené
stánky s dobrým jedlom či pitím.
Keďže máme radi Lamač a snažíme sa ísť
s dobou je pre nás prirodzené, že k celému
podujatiu, ale aj okoliu pristupujeme s ohľadom a s rešpektom a z tohto dôvodu sme sa
na tomto podujatí rozhodli pristúpiť aj k snahe
znižovať znečisťovanie životného prostredia
odpadmi a to umiestnením triediacich staníc
v priestore Malokarpatského námestia počas
hodov a tiež používaním vratných pohárov,
ktoré sú odolné, hygienické a bezpečné.
Jednorazove poháre znečisťujú prostredie,
navyše ich upratanie a spracovanie nás stojí
čas a nemalé finančné prostriedky. To bolo
dôvodom prečo sme sa rozhodli pristúpiť
k tomuto problému štýlovo, s ohľadom na prírodu a ľudí okolo. Vratné poháre budú k dispozícii v každom stánku za zálohu 2 €, ktorá
bude po odovzdaní pohára do stánku vrátená.
V prípade, že budete chcieť ďalší nápoj, použitý pohár bude zamenený za čistý.
Taktiež v rámci spolupráce so stánkarmi
sme pristúpili k povinnosti používať pri predaji
nápojov a jedál určených na priamu konzumáciu kompostovateľný resp. biodegradovateľný riad (vyrobený napríklad z cukrovej
trstiny, palmového listu, rastlinného škrobu,
celulózy, drevenej dyhy, papiera a obdobne).
Organizátori tento rok prinášajú aj rôzne
novinky, či už v rámci programu na hlavnom
pódiu, ako aj sprievodných programoch,
ktoré budú prebiehať v okrajových častiach
Malokarpatského námestia. Pripravená je
tiež kreslená orientačná mapka pre prehľadnosť a rýchlejšie zorientovanie sa v priestore.
Je už iba na návštevníkoch, či sa rozhodnú
počúvať dobrú hudbu, tancovať, debatovať
so známymi v zóne s občerstvením, alebo či
sa povozia na kolotočoch. Na deti tiež čaká
„Detský svet“ plný kreatívneho tvorenia a zóna
„Svetu zvierat“, kde bude možnosť na niektorých zvieratkách sa aj povoziť.
Pre návštevníkov je počas troch dní pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom by
si každá veková kategória mohla nájsť svojho
obľúbeného interpreta. Na hlavnom pódiu

v piatok vystúpia okrem Lamačských talentov,
Pavol Hammel, hudobná skupina Komajota
a do spevu a tanca príde zahrať duo Be-Happy.
V sobotu dopoludnia začneme v Lamači športom. Na futbalovom štadióne Na barine sa
uskutoční Memoriál Ruda Petráša – futbalové
zápasy prípravky. Na námestí popoludní svoj
program zaháji lamačské Divadlo pod Hájom
predstavením pre našich najmenších obyvateľov a za nimi bude nasledovať hudobná skupina
Countryfied. Hádam netreba ani predstavovať
hudobnú stálicu Beátu Dubasovú a rockovú
skupinu Metalinda, ktorí sa nám predstavia
v sobotný podvečer a následne zoskupenie
Starmánia, ktorej cieľom je vytvoriť a podporiť
dobrú zábavu, ktorá Vás ani na chvíľu nenechá
sedieť na stoličkách. V závere tohto večera
vystúpi dlho žiadaná skupina Zóna A, ktorá
mala svoje prvé vystúpenie práve v Lamači,
starom kultúrnom dome, pred vyše 36 rokmi.
Tretí deň hodov sa začne dopoludnia
v kaplnke sv. Rozálie, kde sa uskutoční slávnostná svätá omša. V poobedných hodinách
vás v kostole sv. Margity čaká koncert talianskeho organistu Alessandra Bianchi. Na Malokarpatskom námestí rozprúdi zábavu pre tie
staršie ročníky ľudová hudba Nebantuj. Pokiaľ
sa budete chcieť potešiť, povzniesť a pohladiť
si dušu, Slovak Tango, Vám zahrá tie najkrajšie
piesne z operiet G. Dusíka, ale aj známe hity
30. až 50. rokov 20. storočia.
Na záver hodov snáď potešíme aj našich
teenegerov a to vystúpením skupiny, ktorá na
svojej stránke píše, že sú to traja mladí ľudia,
ktorých jednoducho baví realizovať svoje
nápady – S hudbou vesmírnou.
Príďte sa zabaviť, príďte sa potešiť, budeme
radi keď nás navštívite ...
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Kultúra

Fotomaratón
Počas tohtoročných Rozálskych
hodov sa uskutoční už 4. ročník Lamačského fotomaratónu v amatérskej fotografii, ktorý organizujú JDS Lamač spolu
s Obláčikom, s podporou mestskej časti
Lamač. Na súťažiacich budú pripravené
tri témy, ktoré budú mať za úlohu splniť počas troch dní. Keďže ide o spoluprácu dôchodcov a mamičiek zväčša na
materskej, fotomaratón myslí na každú
generáciu, samostatne deti, dospelí
a seniori. Tešíme sa zvyšujúcemu záujmu
o túto milú aktivitu a hlavne na krásne
a kreatívne fotografie. Najlepšie z nich
budú prezentované a ocenené na jeseň
a všetci záujemcovia si ich budú môcť
prísť pozrieť do kina. Tešíme sa na Vás.

