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o dianí a živote v Lamači

Lamač pomáha Ukrajine
Naprieč Slovenskom sa zdvihla vlna solidarity so susednou Ukrajinou, ktorá sa už niekoľko týždňov nachádza vo vojnovom konflikte. Pomoc utečencom z Ukrajiny sa
okamžite stala jednou z priorít aj v našej mestskej časti. Lamačania opäť raz ukázali, že
majú dobré srdcia a obrovskú chuť podať pomocnú ruku. Za každú snahu a aktivitu vám
patrí vďaka. Hneď po vypuknutí vojny pripravil poverený zástupca Združenia miest a obcí
Slovenska pre civilné núdzové plánovanie a náš starosta Lukáš Baňacký jednotný logistický
postup, podľa ktorého funguje zásobovanie a podpora v rámci územia Slovenska a
materiálna pomoc smerom do vojnou postihnutých oblastí. Tento postup sa volá Logistický
model komunál. Systém úspešne funguje dodnes a je výraznou pomocou pre tok humanitárnej pomoci.

Kontaktné miesto v Lamači
V Lamači je kontaktným miestom pre materiálnu pomoc Centrum
sociálnych služieb Lamač v budove zdravotného strediska na
Malokarpatskom námestí 2. Na našom webe www.lamac.sk nájdete
aktuálne potrebné druhy materiálnej pomoci. Na kontaktné miesto
ich môžete priniesť v pondelok, v stredu a v piatok od 13:00 do 18:00.
Z tohto miesta sa všetka materiálna pomoc presúva do okresného logistického centra v OC
Bory Mall, ktorého úlohou je sústreďovať zozbieranú materiálnu pomoc a expedovať ju
priamo do vojnou postihnutých oblastí. Ak utečenci potrebujú jedlo, stačí prísť do OC Bory
Mall, spísať zoznam požadovaných položiek a po kontaktovaní ...
Pokračovanie na poslednej strane
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AKTUALITY
Zápis do prvého ročníka
na školský rok 2022/2023
Mestská časť Bratislava-Lamač ako zriaďovateľ informuje o povinnom
zápise detí do prvých ročníkov základných škôl na školský rok
2022/2023. Ten sa v našej Základnej škole na Malokarpatskom
námestí 1 uskutoční v apríli.

Milí Lamačania,
volám sa Oksana a už niekoľko týždňov ma nájdete pracovať počas úradných hodín v Klientskom centre Mestskej časti Bratislava-Lamač.
Utečencom z Ukrajiny pomáham s prekladom, tlmočením a vypisovaním formulárov. Pochádzam
z Ľvova a na Slovensku žijem tri roky. Som vyštudovaná zdravotná sestra, no rada by som
pracovala ako kozmetička. Venujem sa permanentnému mejkapu, úprave obočia či rias. Z
Ukrajiny som odišla preto, lebo som chcela vyskúšať niečo nové. Na Slovensku pracuje moja
kamarátka, povedala, že je tu dobre, že tu žijú
dobrí ľudia, a tak som prišla s mamou a bratom aj
ja. Hneď ako vypukla doma vojna, chcela som pomôcť. S kamarátmi sme zbierali peniaze, dali
sme dokopy všetky naše úspory a posielali ich na
Ukrajinu. Peniaze boli určené pre mamy s deťmi,
ktoré sedeli v pivniciach a nemali ani vodu, ani
jedlo, ani lieky. Potom som sa v Okresnom logistickom centre v OC Bory Mall zoznámila s otcom
Igorom Marusynom, a tak som sa dostala do Lamača.
Som veľmi rada, že môžem byť každý deň s utečencami a že im môžem pomôcť. Viete, oni nevedia ani čítať, ani rozprávať po slovensky, nevedia
vôbec povedať čo potrebujú. Najväčší záujem
majú o informácie o možnostiach umiestenia
detí do škôlok a škôl. Väčšinu prichádzajúcich
tvoria mamy s deťmi, ktoré na úteku zobrali len to
najnutnejšie oblečenie. Všetky, s ktorými som sa
doposiaľ stretla, chcú pracovať, dokonca aj tá tehotná. Lebo je jej ťažko, potrebuje niečo robiť,
aby nemyslela na to, že manžel zostal bojovať.
Každá jedna sa chce čím skôr vrátiť tam, odkiaľ
ušla. Je im tu dobre, veľmi ďakujú za všetko, ale
doma je doma. Sú veľmi vďačné všetkým Lamačanom za nasadenie a masívnu pomoc a podporu, ktorej sa im dostáva. Tak isto si vážia podporu starostu mestskej časti a jej zamestnancov,
ktorí im pomáhajú s potrebnou administratívou.
Veľmi však túžia po skorom návrate domov, majú
tam domy, manželov a rodinu. Aj ja tam mám
rodinu. Moja babka je staršia a nikam už nechce
utekať. Časť mojej rodiny je v Čerňachive, tí sa
odtiaľ nemôžu dostať, lebo nebol vytvorený humanitárny koridor. Želám si, aby sa vojna čím
skôr skončila a zavládol mier. My, Ukrajinci,
nedokážeme pochopiť, prečo zaútočili na naše
územie a zabíjajú našich ľudí, civilné obyvateľstvo, deti, ženy. Chcela by som sa vám, Lamačania, poďakovať. Za podporu, za pomoc, za program, ktorí pripravujete pre maminky s deťmi. Za
to, že ich vozíte do detského sveta či na ihriská.
Za to, že nosíte materiálnu pomoc do zdravotného strediska. V marci som bola v kostole na
spoločnej bohoslužbe katolíckej a pravoslávnej
cirkvi. Váš pán farár povedal, že žijeme ťažkú
dobu aj pre vás, lebo toto nikto neočakával. Ale
musíme to vydržať a musíme pomôcť. Sme všetci
bratia, Slovania.
Oksana Rusyn
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V čase od 1. do 15. apríla bude formou online prihlášky a následne
prebehne aj prezenčne v Základnej škole, Malokarpatské námestie 1 v dňoch 25. až 28. apríla od 14:00 do 17:00.
Podľa platnej legislatívy sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni
prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia šiesty rok
veku a dosiahli školskú spôsobilosť.
Viac informácie nájdete našom webe www.lamac.sk

Cyklomost VysoMarch je hotový
Dobrá správa pre všetkých cyklistov.Nový cyklomost medzi Vysokou
pri Morave a rakúskou obcou Marchegg je hotový, dokončujú sa už
len drobné stavebné práce. Začalo sa konanie k predčasnému
užívaniu a slávnostné otvorenie je naplánované na 7. mája.
Cyklomost VysoMarch medzi Vysokou pri Morave a rakúskou obcou
Margegg bude druhý, ktorý Bratislavská župa vybudovala v spolupráci s rakúskou stranou. „Na projekt som veľmi hrdý. Prepojíme
medzinárodnú cyklotrasu železnej opony Eurovelo 13 s rakúskou
národnou cyklotrasou Kamp-Thaya-March. Cyklomost zároveň podporí cezhraničnú spoluprácu, regionálny rozvoj, ako aj rozvoj
cykloturistiky,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba. Historické záznamy spomínajú most cez rieku Morava pri obci Marchegg už v 13.
storočí a trajekt bol naposledy v prevádzke do roku 1918. Spojenie
Rakúska s obcou Vysoká pri Morave sa tak obnoví po vyše sto rokoch.
Rekonštrukciou prešla aj cyklotrasa medzi obcou Marchegg
a železničnou stanicou, kde pribudli uzamykateľné cykloboxy. Nový
most má 5-poľovú konštrukciu, maximálna výška pilierov je 17 metrov
a na rieke ostala minimálna plavebná výška 7 metrov. Celková dĺžka
mosta je 270 metrov a šírka 4 metre. (bsk)

Posledné zbohom Ľubomírovi
Vidošovičovi a Alexandrovi Ranincovi
V marci odišli na večnosť dvaja bývalí poslanci miestneho zastupiteľstva našej mestskej časti Ľubomír Vidošovič a Alexander Raninec.
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Česť ich pamiatke.

Členovia Konfederácie politických väzňov
Slovenska si uctili pamiatku Valentína Matrku
V marci si prišli Členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska pripomenúť
115. výročie narodenia mimoriadne výraznej historickej osobnosti Lamača,
Valentína Matrku. Ten bol v roku 1939 ako 32-ročný zvolený za lamačského
richtára. Bol taktiež dlhoročným politickým väzňom a neskôr aj členom
konfederácie. Členovia Konfederácie politických väzňov zavesili symbolický
veniec na pamätnú tabuľu Valentína Matrku, ktorá je umiestnená v interiéri miestneho úradu.

Peter Kralovič má srdce na dlani
V marci sa uskutočnil slávnostný galavečer Srdce na dlani –
ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v Bratislavskom
samosprávnom kraji, ktoré organizuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Svoje želiezko v ohni tam tento rok mala
v podobe Petra Kraloviča z Komunálnych služieb Lamač aj
naša mestská časť. Peter sa už viac ako dvadsať rokov venuje
čisteniu a rozoberaniu nelegálnych skládok, po tisícom vreci
naloženom odpadkami to vraj už prestal počítať. Vo voľnom
čase, sám či s partiou kamarátov. Aj keď sa mu ocenenie nakoniec získať nepodarilo, sme naňho rovnako hrdí. Ušla sa mi
risografika ako poďakovanie pre nominovaného dobrovoľníka od Ondreja Časnochu zo Súkromnej školy umeleckého
priemyslu Bohumila Baču. Peter svoj čas najradšej trávi
v prírode, a tak sa podujatia zúčastnila jeho mama Milota
Kralovičová so starostom Mestskej časti Bratislava-Lamač
Lukášom Baňackým. Ďakujeme Peter, sme na teba skutočne
hrdí.

Lamačania sa ukázali: Pani Aničke sa vyzbierali na elektrický vozík
Išlo o nevinné stretnutie, keď si chcela pani Anna z Domu
seniorov Lamač pohladkať v parku psíka, ktorého venčila
Lamačanka Michaela Hazelová. Hneď si všimla jej hendikep, v
minulosti totiž prišla o nohy a von mohla ísť iba na invalidnom
vozíku. Ten musela poháňať rukami, čo ju stálo veľa síl.
Michaele hneď napadlo pomôcť a vo facebookovej skupine
Lamačania zverejnila svoj zážitok aj s nápadom. „To bol impulz
na založenie pracovnej skupiny s Veronikou Hagovskou,
Gabrielou Bizóňovou a Monikou Kaščákovou, aby sme
spoločnými silami dotiahli projekt do štádia, keď bolo všetko
pripravené na odovzdanie štafety občianskemu združeniu
Čarodejník z krajiny,“ spomína Hazelová. Na platforme Ľudia
ľuďom 20. februára odštartovala internetová zbierka.

„Potešilo ma, že aj napriek daru, ktorý jej čiastočne zmení
kvalitu jej života tým, že jej poskytne väčšiu nezávislosť v pohybe, pri odovzdávaní bolo pre ňu dôležité prejaviť priazeň k
psíkovi, ktorý jej ju s vďačnosťou opätoval. Niekedy si hovorím,
aká náhoda, kebyže sa neprechádzame práve tade a hlavne,
keby pani Anička neprejavila záujem o psa a môj pes neprejavil takú empatiu, akú prejavil a ja to neodfotím a tak ďalej,
tak sa tento malý zázrak neuskutoční," dodáva Michaela
Hazelová.

Ľudia za neuveriteľných 7 dní vyzbierali 1995 eur a pani Anička
sa v týchto dňoch už teší z nového invalidného vozíka s
elektrickým pohonom. „Veľmi sa teším, že naše občianske
združenie Čarodejník z krajiny, o.z. mohlo pomôcť zrealizovať
zbierku. Peniaze sa podarilo vyzbierať rýchlo, za čo všetkým,
ktorí prispeli, patrí obrovská vďaka. Verím, že pani Aničke bude
nový elektrický vozík dobre slúžiť,” povedala Anna Habdáková
zo združenia.
Pani Anička s novým vozíkom, iniciátorka zbierky
Michaela Hazelová a Anna Habdáková z Čarodejník z krajiny, o.z.

3

TÉMA

4

Čo nás čaká?
Zo Zlatohorskej bude jednosmerná ulica smerom z Hodonínskej cesty na Borinskú.
Po dlhých rokoch sa tak odstráni kolízny bod pri odbočovaní zo Zlatohorskej ulice na
Hodonínsku cestu.
Borinská ulica bude od Zlatohorskej ulice po Lediny jednosmerná. Mestská časť
Bratislava-Lamač v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava, ktoré je správcom
uvedenej komunikácie, plánuje v tomto úseku urobiť aj tzv. drop off zónu – šofér zastaví, vyloží dieťa pred školou a pokračuje v jazde, čím sa zvýši bezpečnosť detí. Tak
isto by tu mala vzniknúť školská zóna, to znamená maximálna povolená rýchlosť
20 km/hod a parkovanie povolené len na vyznačenom mieste.

ZÓNA

30

V týchto jednosmerných uliciach budú mať cyklisti, samozrejme, povolenú obojsmernú premávku.
Časť Borinskej ulice od Vrančovičovej ulice po Zlatohorskú ulicu bude obojsmerná,
aby bola zabezpečená dostatočná dopravná obsluha Zlatohorskej ulice.
Primárnym cieľom na uliciach Rajtáková, Pod násypom a Pod Zečákom je vylúčenie
zvýšeného celodenného tranzitu. „Robíme to na základe dlhodobej požiadavky
občanov a na základe výsledkov analýzy z dopravného monitoringu. V prvom kroku to
chceme dosiahnuť osadením nového zvislého dopravného značenia. Do týchto ulíc
budú mať zakázaný vjazd vozidlá, ktoré tranzitujú našou mestskou časťou. Pomocou
zákazov niektorých odbočení sa budeme snažiť priviesť tranzitujúcich vodičov na
kapacitnejšie komunikácie, ako sú Lamačská cesta a Hodonínska cesta. V druhom
kroku myslíme aj na stavebno-technické úpravy na komunikáciách Pod Zečákom
a Rajtákova ulica. Uvažujeme nad dlhými priečnymi prahmi, ktoré prinútia vodičov
znížiť rýchlosť. Rád by som zdôraznil aj fakt, že niektoré komunikácie sú magistrátne,
na tomto projekte preto spolupracujeme s Magistrátom Hlavného mesta SR. Je potrebná koordinácia dvoch správcov miestnych ciest, preto práce môžu trvať dlhšie,“
vysvetľuje Miroslav Širgel z Referátu dopravnej infraštruktúry.
V príprave je aj rozšírenie zóny 30 Cesty na Klanec.
Projekt zmeny organizácie dopravy v uliciach starého
Lamača by sa mal rozbehnúť už počas jarných mesiacov.
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Zmena organizácie dopravy
vČoskoro
uliciach
starého
Lamača
nás čaká zmena organizácie dopravy v uliciach starého Lamača,

ZÓNA
Prejazd
zakázaný

Okrem
MHD

Okrem
dopravnej
obsluhy

30

ktorá sa bude dotýkať ulíc Vrančovičova, Borinská, Zlatohorská,
Hodonínska cesta, Lediny, Rajtákova, Pod násypom a Pod Zečákom.
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Upozorňujeme, že zmena dopravy
je v čase vydania Lamačana
v procese schvaľovania na Krajskom
dopravnom inšpektoráte a môžu voči
uverejnenému stavu nastať zmeny!

Vysvetlivky:
Označenie zóny
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Je zarážajúce, že protihluková stena
nebola v Lamači vybudovaná už dávno
V našej mestskej časti prebieha od 1. januára 2021 KONTINUÁLNY MONITORING DOPRAVY,
OVZDUŠIA, HLUKU A PRCHAVÝCH LÁTOK. Spracovateľom analýzy tohto monitoringu
za kalendárny rok 2021 je doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., (na fotografii)
z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorému sme položili niekoľko otázok.
Mohli by ste zhodnotiť stav našej mestskej
časti za rok 2021 vo všeobecnosti?

Kontinuálne meranie meteorologických prvkov a znečisťujúcich látok v ovzduší je v súčasnosti štandardný
spôsob zisťovania a monitorovania kvality životného prostredia. Ak sa k týmto meraniam pridáva aj meranie
intenzity dopravy a úroveň hladiny hluku, získavame komplexný obraz o kvalite životného prostredia v sledovanom
území. Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že monitoring potvrdzuje subjektívne vnímanie situácie v MČ. Máme
tu lokality, kde úroveň intenzity dopravy dosahuje vysoké
hodnoty po celý deň. Na to sú naviazané hodnoty úrovne
hluku, ktoré prekračujú prípustné limitné hodnoty.
Na druhej strane sú v MČ Lamač aj lokality, kde je
negatívny vplyv minimálny. Monitoring znečisťujúcich
látok v ovzduší, či už sú to mikročastice PM alebo prchavé
organické zlúčeniny VOC potvrdzuje, že je potrebné ich
sledovať a vyhodnocovať namerané hodnoty.

lesná (Havelkova). Prevládajúcou kategóriou z hľa-diska
maximálneho hluku, je v tomto
prípade „nepočuteľná hranica“,
ktorá v roku 2021 predstavovala až 60% všetkých
meraných hodnôt.

Viete z daných meraní posúdiť vplyv železničnej dopravy
a cestnej dopravy na stav ovzdušia?

Ktoré hodnoty resp. oblasti vás prekvapili?

Nie, z daných meraní nedokážeme. Ale vieme si pomôcť
„pomocnými“ argumentmi. Vieme, na ktorej lokalite
z hľadiska merania sa nám najviac „mieša“ cestná a železničná doprava, prípadne na ktorých lokalitách sa prejavuje
len okrajovo. Môžeme porovnať intenzitu jednotlivých
druhov dopravy, zobrať do úvahy elektrifikovanosť železničnej trate a pod.
Z hľadiska hluku – dá sa Lamač označiť za tichú lokalitu
na základe kontinuálneho merania?

Lamač ako celok sa za tichú lokalitu označiť nedá. Intenzita
dopravy na Hodonínskej ceste alebo Lamačskej ceste
generuje takú úroveň hluku, ktorá v priebehu celého dňa,
ale aj večerných hodín, nielen dosahuje, ale často aj prekračuje limitné hodnoty. Takmer 29 % nameraných hodnôt
v roku 2021 dosahovalo v lokalite Hodonínska (juh)
„nebezpečnú hranicu“ v prípade maximálneho hluku, t.j.
namerané hodnoty presahovali 85 dB. Ešte horšia situácia
však bola v lokalite Lamačská cesta, kde až cca 75%
prípadov nameraných maximálnych hodnôt v roku 2021
bolo z kategórie „nebezpečná hranica“. Sú však v rámci MČ
Lamač aj lokality, kde sú namerané úrovne hluku, a to aj v
prípade maximálnych hodnôt oveľa nižšie. Ako ukážku
uvádzame lokalitu Podháj, kde normálna úroveň, a to aj v
prípade maximálneho hluku bola v roku 2021 nameraná v
cca 99% zo všetkých meraní. Za „skutočne tichú lokalitu“ by som označil podľa našich meraní lokalitu Pod-
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Je potrebná plánovaná
protihluková stena?

Môžeme vám dať jednoznačnú odpoveď: Plánovaná
protihluková stena pozdĺž diaľnice D2 je v MČ Lamač potrebná. Nemáme prehľad o celkovom rozsahu plánovanej
protihlukovej steny, ale merania úrovne hluku v lokalite
Lamačská cesta a Hodonínska ulica (juh) v roku 2021
jednoznačne prekračujú aj vyššie limity Vyhlášky MZ.

Za pozitívne prekvapenie považujeme nízke hodnoty, ktoré
sme v rámci MČ Lamač namerali v prípade prchavých
organických zlúčenín. S výnimkou jedinej lokality
(Lamačská cesta) bol podiel nízkych hodnôt nameraných v
jednotlivých lokalitách nad 97 %.
Aké opatrenia by mala naša mestská časť prijať?

Je veľmi zložité navrhnúť, resp. nastaviť opatrenia v akejkoľvek oblasti na základe dát po „prvom roku“ monitoringu.
Avšak už na základe údajov v prvom roku je možné urobiť
poradie priorít, ktorým by sa mala MČ venovať. Na prvom
mieste je to jednoznačne hluk. Hluk z diaľnice D2 a z paralelných komunikácií Lamačská cesta a Hodonínska ulica je
faktor, ktorý výrazne negatívne ovplyvňuje kvalitu života
obyvateľov. Je svojím spôsobom zarážajúce, že protihluková stena nebola vybudovaná paralelne s výstavbou
úseku diaľnice D2, ktorý končil na úrovni Lamačskej cesty.
S hlukom úzko súvisí jeho dominantný zdroj a to je
intenzita dopravy. Ako sme uviedli, tranzitná doprava predstavuje v MČ výrazný podiel na celkovej intenzite dopravy.

LAMAČ PODPORUJE
LOKÁLNYCH PODNIKATEĽOV
Zacvičiť si, vysaunovať sa a nový účes
si môžete dopriať v týchto

prevádzkach
LamaGYM

LamaGYM ponúka osvedčenú
klasiku v novom šate.

Posiľňovňu LamaGYM nájdete na prízemnom podlaží bytového domu na
Malokarpatskom námestí 8. Keď vstúpite dnu, privíta vás čerstvo zrekonštruované fitko, ktoré má v ponuke aj masáže a jedinečný privátny mini wellness
s dvoma saunami a ochladzovacím bazénom. Za LamaGYMom stoja dvaja
kamaráti Kamil a Vilo. Ich snahou bolo vytvoriť akýsi druhý domov pre
športuchtivých Lamačanov s priateľskou atmosférou. Zaujímavou novinkou je
absencia recepčného, čo prevádzke pomohlo znížiť náklady a udržať sa nad
vodou. Klienti majú v telefóne nainštalovanú aplikáciu, ktorá je spárovaná so
systémom na dverách. Zacvičiť si tak môžu kedykoľvek počas otváracích hodín,
vďaka technológii si sami otvoria. „Je to jednoduché, zvládajú to bez problémov
aj staršie ročníky a keď to niekomu nefunguje, vieme mu otvoriť na diaľku, hoci
aj z dovolenky pri mori,“ pochvaľujú si moderný výdobytok. V LamaGYM nájdete
starú dobrú klasiku v krajšom šate. Vynovené šatne, sprchy aj toalety, aby ste sa
po tréningu radi osprchovali. K dispozícii sú aj osobní tréneri. Okrem možnosti
zacvičiť si, skočiť na masáž k terapeutom, je pripravená aj možnosť využiť prvú
saunu v Lamači s možnosťou privátneho vstupu, ktorá je určená ideálne pre dve,
maximálne pre štyri osoby. Vo fínskej a infrasaune nájdete súkromie a komfort
za prístupnú cenu, navyše pre nových klientov majú pripravenú zľavu 50%. Radi
podporíme aj mladých športovcov, nielen z Lamača, ale aj z okolitých mestských
častí, ktorí potrebujú regeneráciu, no komerčné ceny sú pre nich nedostupné. Tiež sme s týmto ako mladí športovci bojovali, a preto to považujeme za
správne,“ dodáva Vilo.

Salón AME

Anetta Rajčáková pri práci.

Salón AME je súčasťou našej mestskej časti už dlhých 24 rokov. „Moja mama
mala pred rokmi na Malokarpatskom námestí cukráreň. S myšlienkou na
kaderníctvo prišla práve ona, vraj či to nechcem skúsiť. Nie som vyučená
kaderníčka, počas materskej dovolenky som si urobila kadernícky kurz, chytilo
ma to, a tak som sa začala venovať tejto profesii naplno,“ spomína sympatická
majiteľka salóna Anetta Rajčáková na nevšedné začiatky. Najskôr mala
priestory priamo na námestí, no pred jedenástimi rokmi zatúžila po vlastných, a
tak kúpila súčasnú lokáciu. Nájdete ju na prízemnom podlaží bytového domu na
Malokarpatskom námestí 8, vstup je zo zadnej strany okolo škôlky. Ponúka dámske, pánske a detské kaderníctvo, kozmetiku, manikúru i pedikúru. „Veľa zákazníkov k nám prichádza z okolitých mestských častí, našu klientelu tvoria
dámy, ktoré chcú dobre vyzerať a môžu si to dovoliť. V súčasnosti je v móde presvetľovanie vlasov a melír, mladšie ročníky využívajú techniku balayage a zrelé
dámy volia taktiež presvetľovanie vlasov. Pandemické obmedzenia v ostatných
dvoch rokoch poriadne potrápili aj dámy z AME. „Vždy keď sa dalo, boli sme
otvorení. Pracujeme šesť dní v týždni a keď sa opäť otvorila možnosť, robili sme
dlhšie a ešte viac. Mám fajn kolektív, spolupracujeme od začiatku, nájdete nás
tu i v nedeľu. Vieme sa prispôsobiť zákazníkom, aby sme si ich udržali, môžeme
prísť skoro ráno aj neskoro večer. Striháme aj deti, väčšinou prichádzajú rodičia
s chlapcami od jedného roka a dievčatká od troch rokov si už celú procedúru
užívajú s mamičkami, ponúkneme im k tomu kakao a majú zážitok,“ dodáva
Anetta Rajčáková.

Otváracie hodiny
LamaGYM
Denne: 6:00 - 22:00
Kontakty:
Fitness: Vilo: 0908/706 382,
Masáže/sauny: Kamil: 0907/397 792

Otváracie hodiny
Salón AME
Po-Pia: 8:00 - 19:00
So: 7:00 - 21:00
Kontakt: 02/456 918 99
E-mail:anett.rajcakova@gmail.com
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SAMOSPRÁVA
ROZHOVOR

4

Miroslav Čačík

Boj s vážnou diagnózou mu pomáha
zvládať aj lamačská komunita
Lamačan Miroslav Čačík je manažérom a vydavateľom najznámejšieho detského sveta
Spievankovo, jeho manželkou je speváčka a autorka projektu Spievankovo Mária Podhradská.
Majú spolu tri deti. V rozhovore, ktorý poskytol Michalovi Oláhovi pre .týždeň, sa dozviete, ako
sa vysporiadal s diagnózou akútnej leukémie, o ktorej sa dozvedel koncom minulého roka.
Prekvapilo vás, že ste ochoreli napriek zdravej
životospráve a aktívnemu – dennému športovaniu
a relatívne mladému veku – 43 rokov?

Táto choroba si nevyberá vek. Na oddelení, kde som, je veľa
mladých ľudí, mladších ako som ja. Stretol som tam aj
známeho - triatlonistu, ktorý bol v počiatkoch mojej
choroby pre mňa veľkou vzpruhou a nádejou, že sa to dá
liečiť. Jemu leukémiu zistili v júli, teraz už má po transplantácii kostnej drene a na sociálnych sieťach som videl,
že už pomaly začína so športom. Vlialo mi to nádej, že táto
choroba je riešiteľná.
Ako sa vám počas tých dvoch mesiacov,
čo vám diagnostikovali leukémiu, zmenil
pohľad na život?

Mám 43 rokov. Posledných desať rokov som mal iba jeden
koníček - beh. Druhou mojou vášňou je dobré jedlo, ale to
sa asi za hobby nedá považovať. (smiech) Keď som bol ten
mesiac v nemocnici, manželka mi hovorila, nech začnem
háčkovať alebo kresliť, alebo robiť čokoľvek kreatívne, ale
pre mňa sú to aktivity, ku ktorým som nikdy nebol vedený.
Minule som mal v nemocnici práve na túto tému rozhovor s
psychologičkou a dospeli sme k tomu, že kvôli ďalšiemu
mesačnému pobytu, ktorý ma v nemocnici čoskoro čaká,
sa asi predsa len budem musieť naučiť háčkovať. (smiech)
Keď som po tých prvých troch dňoch v nemocnici pochopil,
že k behu sa pomerne dlhú dobu nebudem môcť vrátiť, bolo
to pomerne zložité prijať.

Ako manažér Spievankova a manžel
Márie Podhradskej máte okolo seba komunitu
stoviek až tisícov ľudí. Ako reagovali?
Mám okolo seba dve väčšie komunity. Lamačskú, teda
komunitu priateľov na sídlisku v Bratislave, kde žijeme
a bežeckú. Obom som to dal hneď na druhý deň od
stanovanie diagnózy vedieť. Vôbec som nechcel s mojou
chorobou robiť nejaké tajnosti, ani zahmlievať moju
situáciu. Keďže som hlavne spočiatku nestíhal každému
osobitne odpisovať či telefonicky vysvetľovať, čo sa deje,
priatelia mi založili skupinu na WhatsApp-e, kde je asi sto
ľudí. Každý druhý, tretí deň som im zhrnul a napísal, ako sa
mám, ako to celé prežívam.
Nikdy ste naozaj nevyčítali ani Bohu, že ste chorý?

Nie. Možno je to aj tým, že fyzicky netrpím a nič ma nebolí.
Ale popravde, ani mi to nenapadlo.
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V rozhovore opakovane hovoríte o sile
spoločenstva, ktoré je pre vašu rodinu veľkou
oporou. Čo presne tým myslíte?

Aj vďaka chorobe som si uvedomil, akú dôležitú úlohu hrá
v mojom živote spoločenstvo ľudí tu v Lamači. Komunita, v
ktorej žijem, bola vždy veľmi činorodá a držali sme pokope,
pomáhali sme si a bolo nám v živote ako spoločenstvu
veľmi dobre. Po mojom hospitalizovaní sa toto spoločenstvo ešte viac zomklo a začali pomáhať mojej rodine, kým
ja som bol v nemocnici. Vytvorili si modlitebný kalendár
a od prvého dňa sa každodenne za mňa modlí niekoľko
ľudí. Veľmi ma táto ich podpora dojala a som za ňu vďačný.
Spoločenstvo vie byť pre človeka zrkadlom. Sú to naozajstní priatelia a som hrdý, že ich mám. Mne vlastne spoločenstvo občas nahrádza psychoterapeuta. Viem sa s nimi
porozprávať o čomkoľvek.
Neoberá vás stret s konečnosťou života o istotu
existencie Boha? Predsa len, „veriť a veriť“ je rozdiel.

Verím v Boha a verím Bohu. Bodka. Ale keď už kladiete
takúto otázku, tak ak Boh neexistuje, zomriem a koniec.
Napriek tomu neprestanem žiť život podľa svojho
svedomia, Jeho vôle a vo viere, že predsa len existuje.
A teda, ak existuje, po smrti verím vo večný život. Verím
v Boha, ktorý je milosrdný a celý život klope na naše srdce.
Určite nás teda po smrti privíta, veď sa celý život na nás
teší. Podľa mňa si treba stále klásť otázku: A čo ak je to
s Ježišom predsa len pravda...?
Čo vám dáva najväčšiu silu nevzdať sa?
Kde čerpáte nádej?

Moja rodina a viera, že raz budem vidieť deti svojich detí
a že tu zostarnem so svojimi priateľmi. Ja sa v princípe
nebojím smrti, ale žijem nádejou, že sa vyliečim.
Smutná kapitola našich dejín, na ktorú nemôžeme zabudnúť.
MICHAL OLÁH
FOTO: ÚZZNO
FOTO: FACEBOOK SPIEVANKOVA

HISTÓRIA

Transporty zo železničnej stanice v Lamači
bude pripomínať pamätník Moja vina
27. marca 1942 bol zo železničnej stanice v Lamači vypravený prvý transport židovských
žien a dievčat. Túto udalosť nám bude navždy pripomínať pamätník s názvom Moja vina,
ktorý vznikne vo vonkajších priestoroch stanice.
V marcovom čísle Lamačana sme písali o histórii
koncentračného strediska na Patrónke. 27. marca sme
si pripomenuli smutné 80. výročie prvého transportu
židovských žien a dievčat do Osvienčimu. Zo strediska
kráčali pešo na železničnú stanicu Lamač, odkiaľ sa vydali na cestu, z ktorej sa väčšina už nikdy nevrátila.
Železničná stanica Lamač plnila úlohu vysielacej
stanice pre osoby sústredené v koncentračnom
stredisku Patrónka. Celkovo je to viac ako 7800 obetí
z radov obyvateľstva židovskej národnosti, ktoré prešli
železničnou stanicou.
Práve v priestoroch železničnej stanice bude stáť pamätník
s názvom Moja vina. Vznikne ako jeden z mála návrhov z
radov našej „väčšinovej spoločnosti“, ktorá na týchto
tragických udalostiach nesie vinu - tak sa zrodil aj jeho
názov. Návrh diela s rozmermi 5x5 metrov a päťmetrovou
výškou vypracovali pedagógovia a študenti Školy
úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, ktorá sa nachádza na
trase medzi koncentračným strediskom Patrónka
a železničnou stanicou. Pamätník bude v kovovom prevedení. „Hrdzavejúce“ vonkajšie oplášťovanie bude
evokovať obraz surovosti, vnútorné časti zas budú presklené ako metafora čistoty a nevinnosti. Pohľad zhora bude
zobrazovať Dávidovu hviezdu ako symbol židovského
národa. Nájdete na ňom mená všetkých 703 žien a dievčat
z prvého transportu.
Pamätník bude dominantou vonkajších priestorov
železničnej stanice. Na mieste by mal vzniknúť aj malý
parčík.
Tento nápad konzultovali predstavitelia Mestskej časti
Bratislava-Lamač s predstaviteľmi Židovskej náboženskej
obce v Bratislave, ktorá tento zámer veľmi uvítala. Následne prebiehala aj komunikácia s Ministerstvom
dopravy SR, ŽSR a Mestským ústavom ochrany pamiatok
v Bratislave, ktorí tomuto projektu vyjadrili podporu.

Posledný marcový víkend sme si spomienku na obete z
radov židovskej národnosti, ktoré sa z transportov zo
stanice už nikdy nevrátili, uctili pietnym aktom na mieste,
kde vyrastie pamätník. Podujatia sa zúčastnil aj bratislavský župan Juraj Droba, viceprimátorka Tatiana
Kratochvílová, prof. Pavol Traubner, predseda Židovskej
náboženskej obce Bratislava Tomáš Stern, námestník pre
ľudské zdroje ŽSR Pavol Komárňanský, akademický
sochár Roman Hrčka a akademický maliar Milan Pagáč zo
Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, poslanci
miestneho zastupiteľstva Veronika Hagovská, iniciátor
myšlienky Matúš Harmaňoš a mestský poslanec Igor
Polakovič.
Tematicky ladená Lamačská beseda aj výstava
So spomínaným výročím súvisí aj najnovší diel Lamačskej
besedy. Pozvanie moderátorky Eleny Harmaňošovej totiž
prijala Monika Vrzgulová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. Téma besedy je
ťažká na spracovanie, no v súčasnosti mimoriadne potrebná. Aby sme nezabudli, ako ľahko sa stane tragédia
obludných rozmerov, keď je väčšina ľudí ľahostajná.
Nájdete ho na youtubovom kanáli našej mestskej časti.
Žiaci deviateho ročníka našej základnej školy si vypočuli
vzdelávaciu prednášku na tému Nebezpečenstvá extrémizmu a rasizmu od Tomáša Fӧldesa zo Slovenského
národného strediska pre ľudské práva.
Zároveň ste mali počas celého marca možnosť vidieť
putovnú výstavu s názvom Po 2. svetovej vojne, ktorú na
Malokarpatskom námestí nainštalovala organizácia Post
Bellum.
(mag)
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AKCIE
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Veľkonočná hra o čokoládového
zajaca pre deti
Aj tento rok sme pre deti pripravili obľúbenú hru o veľkonočného čokoládového zajaca. Stačí vytvoriť originálnu
veľkonočnú ozdobu a do 13. apríla ju umiestniť na kaskádach
v strednej časti Malokarpatského námestia alebo ju zavesiť
na stromy nad týmito kaskádami. Nezabudnite ozdobu odfotiť
a spolu s menom a adresou poslať na kultura@lamac.sk

Videli ste diskusiu o rodových
aspektoch súčasného sveta?
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sme si pre vás pripravili online diskusiu pod názvom Rodové aspekty
súčasného sveta. Moderátorkou bola urbanistka a feministka
Milosta Sidorová, jej hostkou bola Jana Zezulová z Iniciatívy
Rovnosť. V zaujímavej diskusii, ktorú sme prenášali naživo z
Miestnej knižnice Lamač, sa dámy dotýkali rodovej rovnosti,
starnutia slovenskej populácie, prepájania komunít, medzigeneračného porovnanie spred roku 1989 a súčasnosti,
pracovného času a výziev pre slovenskú spoločnosť čo sa
rodovej rovnosti týka. Záznam z diskusie môžete nájsť na
youtubovom kanáli našej mestskej časti.

Náš knižničný fond sme doplnili o 130
kusov
nových
kníh,
ktoré
boli
financované z grantu Fondu na podporu
umenia. Postupne vám ich budeme
predstavovať. Knihy si môžete objednávať
prostredníctvom online katalógu, ktorý
nájdete na adrese https://www.kniznica.
lamac.sk/. Po kliknutí na túto adresu sa
vám otvorí základný formulár, kde v ľavej spodnej časti kliknete na Ďalšie
možnosti: „Zoznamy a novinky“ a následne nastavíte „novinky za posledných 120 dní“ a kliknete na vybraný podčiarknutý názov knihy, kde sa
vám otvorí anotácia a možnosť objednania, resp. rezervácie tejto knihy, ak je
kniha už objednaná iným čitateľom alebo požičaná.

KNIHY MESIACA

David Walliams

Niešo

Svetoznámy britský komik a autor detských bestsellerov vymyslel príbeh
dieťaťa, ktoré má absolútne všetko. Všetko, na čo len pomyslí, mu okamžite
zabezpečia jeho láskaví a dobroprajní rodičia. No ono aj tak chce viac. Chce
ešte NIEŠO! Rodičia sú zúfalí. Čo je to NIEŠO? Pátranie ich zavedie do
tajných trezorov knižnice, kde nájdu Netvoropédiu, i do tých najodľahlejších
končín džungle.

Jeff Kinney

Strašidelné príbehy skvelých kamošov

Vezmi baterku, zalez pod perinu a vrhni sa do desivého a nečakane vtipného sveta z fantázie Rowleyho Jeffersona.
V týchto strašidelne zábavných príbehoch stretneš zombíkov, upírov, duchov a kadekoho iného. Na Rowleyho
strašidelných príbehoch sa iste zasmeješ, ale pozor – možno budeš chcieť spať pri zasvietenej lampe!
Knihy si môžete objednávať prostredníctvom online katalógu, ktorý
nájdete na adrese https://www.kniznica.lamac.sk/
(mag)

Nákup nových kníh pre Miestnu knižnicu Lamač z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.
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LAMAČANOM
Klientske centrum - Malokarpatské nám. 9

Inzercia

Tel.: 02/6478 0065
klientskecentrum@lamac.sk

Doučujem angličtinu, slovenčinu. Deti aj dospelých, aj cez víkendy. Kontakt: 0905/222 966
Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk. Radoslav Osuský, kontakt: 0911/128 116
Opravujem, upravujem odevy. Kontakt: 0902/717 517
Servis a opravy PC a WiFi sieti v Lamači. www.aatuh.sk Kontakt: 0915/ 720730
Starostlivosť o vaše telo a dušu, energetický systém. Ponúkam skúsenosti z 30 rokov praxe.
Bolesti pohybového systému, migrény, alergie, únava, trávanie, problémy: psychosomatické,
dýchacie, s otehotnením, chornické aj akútne, tehotenské masáže, alternatívna a činska
medicína, diagnostika, poradenstvo, terapie. Yvetta. Kontakt: 0905/988 899
Seriózna pani z Ukrajiny ponúka upratovanie bytov. Kontakt: 0905/602 318
Pozývam vás do novej FB skupiny pre Lamačanov: Lamačania bez cenzúry. Vladimír Hutta.

Po, Str. 8.00 - 18.00
Ut, Štv, Pia. 8.00 - 14.30

Miestny a stavebný úrad
Pondelok a streda: 8.00 - 12.00

Miestna knižnica Lamač - Heyrovského 2
Pondelok a streda: 10.00 - 11.30
Ut, Štv, Pia: 10.00 - 11.30
INZ 4/2022

Mestská polícia Okresného veliteľstva Bratislava IV
V Lamači môžete kontaktovať týchto okrskárov:
Ing. Jozef Udič, tel.: +421 911 921 702, e-mail: okrskar.dubravka@mp.bratislava.sk,
Ing. Radovan Oravec, tel.: +421 902 921 714,
e-mail: okrskar.dubravka@mp.bratislava.sk

13.00 - 18.00

12.30 - 18.00
12.30 - 14.30

Tel.: 02/6478 9737

Voľný čas
Martin Luther King
Rozhodol som sa zostať pri
láske...(tajnička)

Odpad odovzdajte

v Zbernom mieste Pod násypom 19
Opätovne dávame do vašej pozornosti Zberné miesto Pod násypom 19,
ktoré sme otvorili v septembri minulého roka. Môžete tu odovzdať biologicky rozložiteľný odpad, klasický objemný odpad z domácností,
drobný elektroodpad, papier, plast, tabuľové sklo, jedlé oleje, jedlé tuky.
To všetko na základe vypísaného zberného lístka. Prevádzková doba
Zberného miesta Pod násypom 19: Pondelok a streda od 12:00 do 18:00
s prestávkou od 15:00 do 15:30 Sobota od 8:00 do 14:00 s prestávkou od
12:00 do 12:30

ZBERNÉ
MIESTO

ODPADUPod násypom 19
Pre podrobnejšie
informácie volajte +421 2 64 78 00 65

Zberné miesto Pod násypom 19 bude počas veľkonočných sviatkov zatvorené.
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Lamač pomáha Ukrajine
>> pokračovanie z titulnej strany
pracovníkmi si stravu môžu vyzdvihnúť. V rámci okamžitej reakcie
na prílev utečencov, ktorý nastal v súvislosti s vojnou na Ukrajine,
aktivovala mestská časť všetky dostupné prostriedky pre vytvorenie podmienok na zabezpečenie prístrešia pre prichádzajúce
osoby, ako aj dlhodobejšieho pobytu pre osoby so štatútom odídenca. Návštevník Centra pomoci pre ľudí prichádzajúcich
z vojnou postihnutých oblastí, obdrží aj leták v ukrajinskom jazyku
sumarizujúci práva a povinnosti v prípade zotrvania na našom
území. V rámci práce s týmito osobami je im poskytovaná tiež pomoc s nájdením ubytovania, zamestnania, umiestnením detí do
školských a predškolských zariadení, podanie žiadostí a evidenčných listov v oblasti sociálnej pomoci, verejného zdravotného poistenia a podobne. Zároveň sú kontaktovaní všetci poskytovatelia
ubytovania s tým, aby takéto osoby smerovali na Centrum pomoci.
Naša mestská časť aktivovala aj kapacity pre služobné bývanie a
vytvorila pracovné pozície pre zamestnanie takýchto osôb.
V súčasnosti u nás utečenci pracujú v školskej jedálni, v komunálnych službách a v administratíve.
Prví dobrovoľníci na hranici
Ihneď po vypuknutí vojnového konfliktu vyslala naša mestská časť
na východ Slovenska pomoc v podobe dobrovoľníkov z ukrajinskej
komunity, ktorí zabezpečovali tlmočenie na všetkých troch
hraničných priechodoch vo Veľkých Slamencoch, Ubli a vo Vyšnom Nemeckom. Štyri študentky a traja študenti boli jednými z
prvých dobrovoľníkov na hraniciach vôbec. Koordinoval a
sprevádzal ich Miroslav Širgel z Referátu dopravnej infraštruktúry.
„Starosta Lukáš Baňacký spolupracoval so starostami priľahlých
obcí, ktorí tlmočníkom vybavili ubytovanie. Keď sme prišli po prvýkrát na hranice, vládol tam koordinovaný chaos, koncepčná pomoc sa ešte len začínala kreovať. Situáciu vo Vyšnom Nemeckom
komplikovali aj autá z celej Európy, ktoré si po utečencov prichádzali a vytvárali rozsiahle kolóny. Páčila sa mi práca polície,
ktorá neskôr na každý hraničný priechod umiestnila štyri hliadky
a prichádzajúce autá selektovala. Hneď v prvý deň vypadol vo Vyšnom Nemeckom mobilný signál a ja som sa s našimi dievčatami
nevedel spojiť. Obchádzal som celý areál niekoľkokrát dúfajúc, že
ich nájdem. Pozoroval som utečenecký tábor, kde sa miešali
stánky neziskových organizácií so stánkami štátnych orgánov a
dobrovoľníci s neskutočným náporom utekajúcich Ukrajincov. Nakoniec sa mi dievčatá, našťastie, podarilo nájsť, bol to však pre
mňa silný zážitok. Keď dnes pozerám správy a vidím zábery z
hraníc, je to oproti prvým dňom selanka,“ hovorí s odstupom času
Miroslav Širgel.
Parlament v marci schválil Lex Ukrajina, ktorý utečencom uľahčí
pobyt na Slovensku. Jeho súčasťou sú aj opatrenia o príspevku na
ubytovanie. Tu však ešte čakáme na prerozdelenie kompetencií
medzi hlavným mestom a mestskými časťami. Akonáhle bude
táto otázka zodpovedaná, budeme vás informovať všetkými dostupnými kanálmi.

Nie je potrebné chodiť do základnej školy ani do materskej školy.
Prihlášku do oboch si môžu vypísať priamo u nás.
Vybavia si potvrdenie k prihláške do základnej a materskej školy
od lekára – potrebné tlačivá vyplnia priamo u nás, nie je potrebné
ísť k lekárovi.
Dostanú informácie k dotácii na stravovanie, k sociálnej pomoci
a dávkam v hmotnej núdzi. Kolegovia komunikujú s Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny, pomáhajú vyplniť potrebné
tlačivá, s ktorými sa potom utečenci môžu dostaviť na úrad.
Ak dieťa utečencov navštevuje predškolské a školské zariadenia
v Lamači, má nárok na dotáciu na stravu, ktorú mu pomôžeme vybaviť.
Poskytneme im základné informácie k možnosti zamestnania.
Môžu si vypísať rôzne tlačivá, urobíme im aj fotokópie dokladov.
Poskytujeme informácie o materiálnej a potravinovej pomoci.
Počas úradných hodín je k dispozícii tlmočníčka, Ukrajinka
Oksana Rusyn, ktorá rieši každý prípad osobitne.
Ubytovali ste Ukrajincov?
Ak ste u seba doma či na ubytovni ubytovali Ukrajincov, odprevaďte ich, prosím, na miestny úrad do spomínaného Centra
pomoci pre ľudí prichádzajúcich z vojnou postihnutých oblastí. Je
mimoriadne dôležité, aby sa každý z nich nahlásil a registroval aj
v prípade, že nepotrebujete žiadnu pomoc. Prvé kroky každého
utečenca by mali smerovať práve sem, spoločne sa už potom dohodneme na ďalšom postupe.
Staňte sa dobrovoľníkom
Ak chcete pomôcť Ukrajincom v Lamači, prihláste sa ako
dobrovoľník na adresu dobrovolnictvo@lamac.sk. Do mailu
nezabudnite uviesť:
V akej oblasti sa chcete angažovať
Aké sú vaše presné časové možnosti
Telefonický kontakt
My sa vám ozveme!
Chcete sa stať lamačským patrónom?
V Lamači sa rozbieha dobrovoľnícky projekt Lamačskí patróni pre
mamy s deťmi z Ukrajiny. Hľadáme ľudí, rodiny, ktorí sa pre ne
stanú na prechodný čas oporou, pomocou, sprievodcom Lamačskými patrónmi. Vojnoví utečenci vyplnia dotazník, kde napíšu niečo o sebe a s čím potrebujú pomôcť. Podľa toho k nim
skúsime priradiť Lamačanov, ktorí im venujú zopár dobrovoľníckych hodín svojho času a pomôžu im konkrétne veci riešiť. Ak
sa chcete stať patrónom - dobrovoľníkom, pošlite e-mail na
adresu: dobrovolnictvo@lamac.sk.

Čo vybavia Ukrajinci v Klientskom centre Lamač?
V Klientskom centre Miestneho úradu Mestskej časti BratislavaLamač na Malokarpatskom námestí 9 sme zriadili Centrum pomoci pre ľudí prichádzajúcich z vojnou postihnutých oblastí.

POMÁHA UKRAJINE
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