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Mesačník o živote v Lamači

Príprava výstavby cyklomosta prešla do finálnej fázy
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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 prvom nezískal potrebný nadpolovičný počet
hlasov ani jeden zo šiestich kandidátov, ktorí splnili všetky náležitosti pri uchádzaní sa
o post miestneho kontrolóra. Svojej funkcie sa
nový kontrolór ujal 1. októbra, na základe rozhodnutia bude prácu vykonávať na polovičný
úväzok. Podľa ustanovení zákona, určujúcich
výpočet platu miestneho kontrolóra, bude
jeho mesačný príjem 830 eur.

Prieskumné geologické vrty sa začali
v piatok 22. septembra.

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 predávať 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 ponúkanej sumy nad hodnotu minimálne stanoveného nájmu (2 532,39 eur/ročne ). Víťazný
uchádzač ponúkol za prenájom sumu prevyšujúcu minimálne stanovenú čiastku o 794,04
eur, kým druhý uchádzač iba o 2,04 eur. Mimochodom 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
Po spracovaní projektovej dokumentácie
a postupnom získavaní potrebných stanovísk
boli zrealizované prieskumné vrty, ktorých cieľom bolo získať vzorky pre posúdenie povahy
spodných vrstiev v miestach plánovaného zakladania stavby mosta.
Podľa predbežných výsledkov sa v požadovanej 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 Podháj 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 komunikácia 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 financovať, na tieto účely vyčlenil
v rozpočte 600.000 eur.

Ako bolo prisľúbené v minulom roku,
Mestská časť Bratislava–Lamač intenzívne
rokovala s Ministerstvom zdravotníctva SR
ohľadom možnosti zabezpečenia prístupu vlastníkov záhrad v lokalite Zlatá hora.
Nakoľko sa nám podarilo dospieť k predbežnej dohode, ponúkame možnosť osobám vlastniacim pozemky v tejto lokalite,
ktorým výstavba nemocnice znemožnila
plnohodnotný prístup po pôvodných cestách, aby svoj záujem o uzatvorenie dohody o prístupe cez areálovú komunikáciu
staveniska poslali na e-mailovú adresu:
vicestarosta@lamac.sk.

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

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 rýchlo, ako sme si predstavovali.
Na Kube ste počas dvoch pobytov prežili viacero rokov. Dobre ste spoznali jeho atmosféru, 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 hovorí, že ak sa okúpete v mori na jednej z kubánskych 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 spontánnosť a dobrosrdečnosť, ktorá ich ozdobuje.

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

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 veľký. Ale Kubánci to zvládnu, práve vďaka tomu,
že si navzájom vedia pomôcť.

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.

Kubu môžeme spomenúť i v súvislosti s vašimi literárnymi aktivitami. Veď vaša prvotina

Po debute prišli na rad ďalšie knihy (nielen
o Kube), až ste sa dostali k aktuálnemu, v po-

Fotomaratón ako pamäťová stopa
Digitálna fotografia je
novodobý fenomén, pričom technologický pokrok umožňuje jej široké
použitie. Aj preto sa Rodinné centrum Obláčik
v spolupráci s miestnou
Jednotou
dôchodcov
Slovenska, Fotoklubom
Lamač a s podporou
Miestneho úradu v Lamači 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 fotografii sa odohrala počas Rozálskych
hodov v dňoch 1. - 3. septembra 2017. Napriek chladnému a studenému 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 fotografie na tri vypísané témy (Lamačský detail, Chutné a Nálada). Všetky zábery zhodnotí
päťčlenná odborná komisia a výstavu ocenených fotografií plánujeme 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 Rozálskych hodov prikladať zábery z rôznych zákutí našej mestskej časti, teda
odfotené pamätihodnosti, detaily a hádanky. Išlo o akúsi hru na pozornosť, čím sme chceli vyprovokovať väčšiu všímavosť o okolie. V stánku
RC Obláčik boli počas Rozálskych hodov pripravené aj tematické tvorivé 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
Mesačník o živote v Lamači, 19. ročník

radí už ôsmemu dielu, ktorý ste oficiálne pokrstili 27. septembra...
A vraciam sa ním na Kubu. Tentoraz však ide
o detektívny román pod názvom Záhadná
smrť experta v Havane, sčasti i podľa skutočnej udalosti, ktorá sa na Kube stala. Aj v tomto prípade pôjde výťažok z knihy v prospech
komunitného domova Drahuškovo, ktoré sa
venuje pomoci osobám s autizmom a podobnými postihnutiami.
em

tradície amatérskej fotosúťaže v digitálnej fotografii. Našou ambíciou je
aj rozprúdiť diskusiu ohľadom umeleckej kvality a etiky záberov. V neposlednom 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

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 september. Veríme, že 20 Lamačanom spestrila ich jeseň života aj táto milá
slávnosť, ktorú mestská časť pre tých skôr narodených pravidelne organizuje.
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Letné športové popoludnie s BŠA

prednáška našich seniorov veľmi zaujala, čoho
dôkazom bolo i množstvo otázok, na ktoré
s trpezlivosťou odpovedala.
Jana Chudíková

Divadielko O chorej Notičke

Letnými prázdninami sa zatvoria brány škôl
a s nimi oddychujú aj deti navštevujúce šachové krúžky. Už dlhšie sme uvažovali, ako aj
počas leta vytiahnuť deti trošku von v spojení so šachmi a vyskúšali sme pripraviť „Letné
športové popoludnie s BŠA“.
Našťastie, hneď v prvom ročníku nám vyšlo
počasie, ktoré je pre takéto podujatie kľúčové.
Podporila nás aj mestská časť Lamač. S deťmi
a rodičmi sme sa stretli 25.7.popoludní vo voľnočasovom areáli za základnou školou, kde
boli deti rozdelené do troch tímov po štyroch
spoluhráčoch.
Na deti čakali 4 stanovištia, pričom na úplnom
začiatku mali za úlohu vymyslieť názov svojho
tímu a nakresliť si vlastnú vlajku. V časovom
limite 15 minút to zvládli všetci na plný počet
bodov a tak sa následne rozutekali plniť ďalšie
úlohy. Na deti čakala prekážková dráha, ktorú
museli zvládnuť a prebehnúť bez spadnutej
stolnotenisovej loptičky, čakalo ich skladanie
rubikovej kocky, čo najrýchlejšie postavenie
šachovnice z jedného konca ihriska na druhý,
samozrejme šachové úlohy a súboje „Kameň,
Papier, Nožnice – KPN“. Po skončení súťaží sme
vyhodnotili družstvá a najlepších jednotlivcov. Najlepší získali diplomy, družstvá podľa
umiestnenia medaily a každý ešte aj drobnú
sladkosť, lentilky.
Michal Vrba

Z krajiny PesničkoLa-Landie zavítali v nedeľu
24. septembra predpoludním do kina Lamač
Sestričky Notičky Kika K-dur a Katka k-mol,
ktoré putujú detským ľudským svetom a čo
vidia, o tom spievajú. Takto prišli potešiť aj
naše lamačské deti, s ktorými sa neustále hrali,
tancovali a zabávali. Ich chytľavé melódie ulahodili detským, ale i dospeláckym uškám a ich
zábavné i zmysluplné texty pobavili každé srdiečko v kinosále. Po predstaví čakalo pre prítomných malé prekvapenie. Tentoraz si z kina
odniesli domov malý darček domov nielen
všetky deti ale i dospelí.
Mária Šimončičová

Balkón plný muškátov

verejnosti. V ponuke boli napríklad voľné hodiny tanečného krúžku Folklórik, ďalej kurzu
Zumba pre deti ako aj Orientálnych tancov pre
mamičky. V piatkový podvečer k nám zavítala aj lektorka Efektívneho rodičovstva Martina
Vagačová s prednáškou o tom, ako zvládať
výchovu detí empaticky a hravo. Mnohé deti
a ich mamičky zaujali tradičné tvorivé dielne,
kde si mohli svojpomocne a spolu vyrobiť ďalekohľad alebo vetrometer z recyklovateľných
materiálov, bežne dostupných v domácnosti.
Ponuku DOD dopĺňali voľné herne, či už klasické (príležitosť zoznámiť sa s prostredím a vybavením Obláčiku) alebo s prvkami montessori pedagogiky (zamerané na rozvoj jemnej
motoriky, pozornosť a sústredenie u detí).
Je toho ozaj dosť a dosť, čo Vám môžeme ponúknuť. Máme skúsenosti, že deťom sa u nás vždy
páči. Mamičky či oteckovia môžu zase zvážiť či
by sa nechceli k nám pridať do tvorivého a organizačného tímu. Materská či rodičovská dovolenka sa tak môže stať pre Vás príležitosťou niečo nové sa naučiť, všeličo si vyskúšať a spoznať
miestnu komunitu mladých rodín. RC Obláčik je
už tradične súčasťou veľkých rodinných podujatí
(Šarkaniáda, Rozprávkový les, Deň matiek, Deň
detí, Rozálske hody, Fotomaratón a pod.). Veruže sa nám zídu všetky pracovité ruky a dobré
nápady. Využitie Vašich doposiaľ neobjavených
schopností a talentov je zaručené.
Bližšie informácie o krúžkoch, kurzoch či našej činnosti hľadajte na internetovej stránke
www.oblacik.sk Určite nás príďte opäť navštíviť, tešíme sa na Vás a Vaše deti!
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Letné posedenia v Domove seniorov Lamač
Ani počas letných mesiacov nechýbali milé
a zábavné posedenia v Domove seniorov Lamač. V júni zavítala do seniorského zariadenia
skupina Senzus, ktorá svojimi pesničkami,
hudbou a humorným slovom pripravila pre
našich obyvateľov JUNIÁLES 2017. V júni sa
klienti domova mohli počas letného posedenia na terase zoznámiť aj s minizoo Devín.
Pani Vladimíra, ktorá sa stará o tamojší sokoliarsky dvor, si so sebou doniesla aj opereného zverenca – americký druh myšiaka červenochvostého. Klientom domova porozprávala
o živote dravcov a ostatných zvierat, ktoré sa
nachádzajú v priestoroch minizoo Devín. V júli
zasa medzi seniorov zavítala kapitánka Martina Kočišová z oddelenia prevencie Okresného
riaditeľstva Policajného zboru Bratislava IV.
S našimi klientmi diskutovala o dennodenných prípadoch, ktoré polícia rieši a ktoré sa
často týkajú práva seniorov – pokusov zneužiť
ich dôveru, resp. ich práva. Aj v tomto prípade
Mesačník o živote v Lamači, 19. ročník

Ak sa Lamačanom podarí niečo, čo vzbudzuje
obdiv, radi to uverejníme na našich stránkach.
Balkón plný krásnych muškátov pani Eugénie
Košutzkej z Bakošovej 30 si takúto propagáciu
rozhodne zaslúži.

kompletný
právny,
hypotekárny
a realitný servis

RC Obláčik pozýva
Rodinné centrum Obláčik už 14. rokov vytvára
priestor pre stretávanie, zábavu i vzdelávanie
lamačských rodín a ich detí.
Nezáväzne ste k nám mohli nazrieť počas Dní
otvorených dverí (DOD), ktoré sme pre Vás pripravili na 22. a 23. septembra 2017. Prezrieť sa
dali priestory na Heyrovského ulici č. 2: Veľká
a Malá herňa či Záhrada. Pestrý dvojdňový
program ponúkol prierez tými najvychytenejšími aktivitami, ktoré sa tešia veľkej obľube
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