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V lete sme sa pustili do realizácie novej koncepcie kontaj-
nerových stojísk, vďaka ktorej budú ulice Lamača o niečo
krajšie a praktickejšie. Postupne by sme sa totiž mali rozlúčiť s
kontajnermi stojacimi na cestách, chodníkoch či dokonca
parkovacích miestach. Vďaka novým stojiskám sa uvoľnia
aj parkovacie miesta v exponovaných lokalitách, akou je naprí-
klad Studenohorská ulica. Kontajnerové stojisko pribudlo za
budovou miestneho úradu na Malokarpatskom námestí aj pri
budove zdravotného strediska na námestí. Slúži priľahlému
bytovému domu, úradu aj prevádzkam v okolí. Nachádzajú sa
v ňom všetky nádoby na separovaný odpad, ako aj na
komunálny odpad. Prvým projektom realizovaným...

Horúce a plné skvelých podujatí. Také bolo leto v našej mestskej časti. Deti sa tešili z
voľných vstupov na kúpalisko a zo sérií čítaní na čerstvom vzduchu, ktoré pripravila miestna
knižnica v spolupráci s Rodinným centrom Obláčik. Pre milovníkov športu sme tento rok po
prvýkrát zaviedli jogu pod lipami s Vladom Šuchterom, ktorá mala taký úspech, že sa z
pôvodne plánovaných dvoch hodín stalo osem. Užili sme si aj osviežujúci Lamačský
krígelfest plný dobrého piva, ako aj Malé hody v areáli farskej záhrady. Leto zavŕšime Rozál-
skymi hodami, ktoré sa konajú v čase našej uzávierky. A pomaly sa chystáme na
vinobranie...
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9 AKTUALITY

Prezentovala sa predštúdia
revitalizácie Vrančovičovej ulice

Milí Lamačania,

leto, čas relaxu a dovoleniek, máme pomaly za
sebou. Dúfam, že ste si v kruhu vašich rodín od-
dýchli a načerpali nové sily do ďalších dní. Naša
materská škola poskytla vašim deťom svoje služ-
by aj počas letných prázdnin. Snažili sme sa, aby
mali deti, ktoré ju museli navštevovať aj počas
letných dní, oddychový režim, aby viac času trá-
vili vonku, kde im pani učiteľky spestrovali prog-
ram rôznymi hrami.

Sme radi, že v Lamači zriaďovateľ vytvoril také
množstvo miest v materskej škole, že sme mohli
k novému školskému roku prijať všetky deti s
trvalým pobytom v našej mestskej časti, ktoré
splnili podmienky na prijatie.

Na pracoviskách, ktoré boli mimo prevádzky, sa
cez leto tiež pracovalo. V materskej škole Hey-
rovského 4 a na Malokarpatskom námestí 6 sa
maľovali niektoré triedy, čistilo sa, dezinfikovalo,
tepovalo, aby boli priestory pre vaše deti krajšie
a bezpečnejšie. Elokované pracovisko Milana
Šimečku 4 si vyžadovalo prehodnotenie niekto-
rých technických riešení ako nedostatočné inter-
netové pokrytie a technické vybavenie.

Naša materská škola, tak ako aj iné školy, bola
postavená pred ťažkú výzvu - nájsť k novému
školskému roku potrebný personál. Niektoré
pani učiteľky odchádzali do dôchodku a na elo-
kovanom pracovisku Milana Šimečku 4 sa k sep-
tembru otvára nová trieda, čo si tiež vyžadovalo
nájsť nových pedagogických zamestnancov. To
sa nám v tejto neľahkej situácii, aká je najmä
v Bratislavskom kraji, podarilo.

Všetky práce a úpravy pracovísk a areálu pomaly
ukončujeme, aby sme 5.9. privítali deti v uprave-
ných a čistých priestoroch, kde sa budú cítiť
príjemne. Tešíme sa, že nový školský rok začne-
me bez pandemických obmedzení a všetci sa
znovu osobne stretneme. Deťom, ktoré nastupu-
jú do základnej školy prajeme veľa úspechov
a tešíme, sa na našich nových malých prváčikov.

Barbora Liptáková

Riaditeľka materskej školy

Tesne pred letom sa v Kine Lamač uskutočnilo susedské stretnutie,
na ktorom Hlavné mesto SR Bratislava, Metropolitný inštitút Brati-
slavy a mestská časť Bratislava-Lamač predstavili rozpracované idey
plánovanej revitalizácie Vrančovičovej ulice. Toto stretnutie bolo
ďalším krokom v príprave revitalizácie ulice. Pre tých, ktorí sa ne-
mohli osobne zúčastniť prezentácie, zverejnil na svojom webe
Metropolitný inštitút Bratislavy záznam. Stránku k projektu
revitalizácie nájdete na https://mib.sk/projekt/vrancovicova-ulica/

v spolupráci spoločenstva vlastníkov bytov a mestskej časti je
kontajnerové stojisko na Heyrovského 11. Počas prázdnin prebehli v
réžii Komunálnych služieb Lamač zemné práce, ako aj vybetónovanie
priestoru. Mestská časť zafinancuje a zrealizuje podkladovú betónovú
vrstvu a samotný prístrešok si zabezpečí vo vlastnej réžii žiadateľ.
Priemerné náklady na vybudovanie jedného kontajnerového stojiska
sa v priebehu minulého roka pohybovali na úrovni približne 10 000
EUR. Žiadateľ môže využiť i možnosť požiadať na tento účel o prís-
pevok z hlavného mesta. Obyvatelia Heyrovského 11 by mali mať v
čase našej uzávierky svoje stojisko kompletne dokončené.

Na stojiská je v tohtoročnom rozpočte mestskej časti vyčlenených
45 000 eur. Okrem toho, že mestská časť apeluje na vlastníkov bytov
a správcov, aby si zrealizovali stojiská pri svojich domoch, pristupuje
aj k budovaniu stojísk prislúchajúcich k vlastným budovám, ako sú
materské školy, základná škola či prevádzkové budovy miestneho
úradu. Výsledkom by tak mal byť väčší poriadok v našich uliciach
a krajšie verejné priestranstvá.

Máte záujem o kontajnerové stojisko?

Každé spoločenstvo vlastníkov môže, v prípade záujmu o vlastné
kontajnerové stojisko osloviť mestskú časť mailom:
podatelna@lamac.sk. (mag)

>> pokračovanie z titulnej strany



Zbierka pre podporu ukrajinských rodín v núdzi v spolu-
práci s lamačskými dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami po-
kračuje aj naďalej. Prispieť na potraviny môžete cez portál
Donio.sk

V databáze je aktuálne 60 dospelých a 64 detí nachádza-
júcich sa priamo v Lamači. Všetko sú to rodiny, ktoré sú na po-
moc do značnej miery odkázané. Ide o matky s malými deťmi,
často v predškolskom veku, ktoré teraz nemôžu navštevovať
školy ani škôlky a ich mamám sa veľmi ťažko pracuje. O nákup
a distribúciu sa starajú dobrovoľníci z radov obyvateliek
a obyvateľov Lamača, ale aj samotné ukrajinské rodiny. Vý-
dajňa potravín sa nachádza v našom Centre pomoci na

Malokarpatskom námestí 11.

Pridajte sa k pomoci aj vy, finančný prís-
pevok môžete poslať cez portál
Donio.sk, kampaň nájdete pod názvom
Pomôžte nám pomáhať – potravinové
balíčky pre ukrajinské rodiny
v Lamači. Ďakujeme dobrovoľníčkam a
dobrovoľníkom z radov Lamačanov,
ktorí odídencom neustále pomáhajú a
zbierku v našom Centre pomoci po-
máhajú koordinovať.

Vysoké teploty a sucho prinieslo záťaž aj na divú zver a zvýšilo
tak riziko rastu počtu jej úhynu. Niekoľko mŕtvych diviakov na-
šli aj Lamačania pri prechádzkach v lese. Čo robiť, keby ste na-
budúce našli zver bez známok života vy? Na koho sa obrátiť?

Podľa platného usmernenia je ten, kto nájde uhynutú zver po-
vinný upovedomiť poľovníckeho hospodára najbližšieho
poľovného revíru a príslušnú regionálnu veterinárnu správu.
Väčšinou však netušíme, kto tieto funkcie v reálnom živote za-
stáva. Najjednoduchšou a najrýchlejšou voľbou je preto na-
hlásenie nálezu Mestskej polícii na čísle 159, ktorá osloví prí-
slušného poľovného hospodára. Nahlasovať môžete aj pro-
stredníctvom nášho Klientskeho centra mailom na
info@lamac.sk. Nezabudnite priložiť GPS súradnice alebo
screenshot z mapy, kde sa zver nachádza, aby ste poľovníkom
uľahčili prácu. Výrazne to totiž skracuje čas odstránenia
uhynutej zveri osobám, ktoré túto činnosť obetavo vykonávajú
spravidla vo svojom voľnom čase a bez nároku na akékoľvek
ocenenie. Je potrebné si taktiež uvedomiť, že v zmysle zákona
o poľovníctve ulovená, inak usmrtená alebo uhynutá zver,
alebo jej časti patria užívateľovi príslušného revíru. Preto je
zakázané s takouto zverou svojvoľne manipulovať. V prípade
prechádzky so psom treba zabrániť kontaktu psa a nájdeného
zvieraťa. Ak miesto nálezu nie je v katastrálnom území
Lamača, naše Klientske centrum prepošle nahlásenie prí-
slušnej mestskej časti. Pomôckou je tiež informácia, že
všetko, čo sa nachádza pred Cigánskym jarkom smerom na
Lamač a Bratislavu je v našom katastrálnom území, ostatné
patrí Záhorskej Bystrici.
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Rozšírenie Harmincovej
sa stáva realitou

Kam nahlasovať uhynutú zver?

Finančná zbierka
na potravinovú pomoc pokračuje

Parkovanie - oznam

Hlasujte o oddychovo-zábavný park Lidl Čistinka

Do konca augusta 2023 by sa mala v súčasnosti dvojpruhová
Harmincova ulica v susednej Dúbravke zmeniť na nerozdelenú
štvorprúdovú komunikáciu. Hlavné mesto za to zaplatí
3.551.673 eur s DPH. Na ceste, ktorú denne používa aj množ-
stvo Lamačanov, má pribudnúť aj nové verejné osvetlenie
a nové zastávky mestskej hromadnej dopravy vrátane prí-
streškov. Na zámere rozšírenia Harmincovej sa pracuje už nie-
koľko rokov. Okrem zlého stavu cesty ide podľa mesta hlavne
o to, že dva pruhy nedokážu zabezpečiť plynulé spojenie tejto
časti Dúbravky s obchvatom mesta a tvoria sa na nej zápchy.
(TASR)

Nájomcovia parkovacích miest si môžu podávať
žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv na rok 2023.

Mestská časť Bratislava-Lamač sa zapojila do súťaže
obchodného reťazca Lidl Slovensko o oddychovo-zábavný
mestský park Lidl Čistinka.

Ako hlasovať?

Každý zákazník, ktorý si zakúpi v predajni Lidl tovar v hodnote
minimálne 20 eur, obdrží pri pokladni hlasovaciu kartičku.
Kartičku automaticky zákazník získava za každých ďalších
celých 20 eur hodnoty nákupu. Prostredníctvom unikátneho
kódu na tejto hlasovacej kartičke bude mať zákazník
možnosť odovzdať svoj hlas vybranému mestu, obci alebo
mestskej časti. Zadávanie kódov a hlasovanie bude pre-
biehať na webovej stránke www.lidl.sk/cistinka.

Súťaž trvá do 25. septembra 2022

P



Zlatohorská ulica je dokončená

Koncom augusta sa skončili práce na komplexnej rekon-
štrukcii Zlatohorskej ulice. Vymenili sa na nej všetky inžinier-
ske siete naraz – plyn, vodovod, kanál, verejné osvetlenie i
rozvody pre optiku. Po dlhotrvajúcich prácach na postupnej
výmene všetkých inžinierskych sietí a prípojok tak boli oby-

vatelia tejto ulice svedkami plynulej rekonštrukcie povrchov
spočívajúcich vo výmene podkladných vrstiev, obrubníkov,
prídlažby a povrchov z asfaltu a dlažby. Viacerí z nich ocenili
funkčne i esteticky vhodne zvládnuté detaily jednotlivých
prvkov.

Rekonštrukcia Malokarpatského námestia je úspešne
dotiahnutá do konca, rovnako je na tom aj rekonštrukcia
fasády Kina Lamač. Z týchto projektov máme radosť, keďže
nám v plnení pôvodného termínu zabránila pandémia
koronavírusu, rovnako ako pri rekonštrukcii Zlatohorskej
ulice. Na námestí zostáva už iba dokončiť sadovnícke úpravy
v časti pod lipami.

TAKÉTO BOLO LETO V LAMAČI
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LETO9

Komunálne služby Lamač boli cez leto v maximálnom na-
sadení, aj počas neskutočných horúčav. Postarali sa o dopl-
nenie lekien do jazierka Na barine, vypratávali priestory škol-
skej jedálne, montovali nové elektrické skrinky, natierali do-
pravné značenia, opravovali pokazené prvky na detských
ihriskách a detskom mobiliári, vykonávali orezy konárov,
osádzali nové zákazové tabule, pracovali na úprave starej
požiarnej zbrojnice, na dočasných demontážach technológie
základnej školy, pripravovali nové priestory pre Centrum
sociálnych služieb Lamač a množstvo iných úloh. Ďakujeme!

Komunálne služby Lamač v akcii

Námestie aj interiér kina sú
zrekonštruované



LETO
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Komorné Malé hody

Letné kino plné sviežich komédií

Komorné, príjemné a komunitné – také boli tohtoročné júlové Malé
hody v areáli Kostola sv. Margity. V sobotu 9. júla sa deti potešili
divadielku z dielne Divadla KaSia, o hudobnú produkciu sa postarali
formácie Electric Flash a Patrícia & mini sound band. Úspech zožal aj
výborný guláš, tentokrát z našej školskej jedálne. Titul Gazdinka roka
2022 za najlepší koláč si odniesla pani Bruteničová. V hodovaní sme
pokračovali v nedeľu sv. omšou v Kostole sv. Margity. Vo farskej
záhrade hostí neskôr čakalo drobné pohostenie v podobe morav-
ských koláčov, pagáčikov, vína a domácej limonády za sprievodu
tónov Veselej muziky zo Stupavy.

Nová koncepcia letného kina pod názvom Film Festival
Lamač pokračovala aj tento rok. Ponúkli sme vám dve
sekcie –Made in SR/CZ a Made in USA/EU, ktoré sme
naplnili ľahkými, sviežimi, zábavnými komédiami,
takými, ako leto samotné. V každej z nich sa nachádzali
tri filmy, za ktoré ste hlasovali na našom oficiálnom
facebookovom profile. Ako prvý ste si vybrali film Šťast-
ný nový rok 2: Dobro došli. Malokarpatské námestie sa
zaplnilo do posledného miesta, sedeli ste aj pri fontáne
či na kaskádach, ľahká letná komédia pôsobila ako
magnet počas júlového horúceho večera. Ako druhý
ste si vybrali film Čo sme komu všetci urobili? A opäť to
bola skvelá voľba.

Lamačský krígelfest

Prváčikov sme zobrali
do Malkie

V auguste sme si konečne užili obľúbený Lamačský
Krígelfest, ktorý sme kvôli dažďu presúvali z júna. V
stánkoch sa čapovali rôznorodé pivá od malých
pivovarníkov, podávali sa špeciality z grilu aj originálne
dezerty. To všetko za sprievodu živej hudby J&G
Brothers a dídžeja. Osvieženie, ktoré uprostred leta
padlo vhod.

Prváci z našej základnej školy dostali na záver svojho
prvého školského roka darček. Za usilovnosť, snahu, za
to, že si zvykli na náročný prechod zo škôlky do
´serióznej´ školskej lavice. Zobrali sme ich autobusmi na
výlet do Malkia Parku v Orechovej Potôni. Užili si
prírodovedu naživo s možnosťou pozorovať veľké
mačkovité šelmy, opice, papagáje a kŕmiť kopytníky či
vodné vtáctvo.

PRACOVNÉ AJ ODDYCHOVÉ



Všetky funkcie sa budú odohrávať buď v priestoroch školy,
alebo v priľahlých objektoch, to sa týka družiny, základnej
umeleckej školy, ako aj jedálne. Základná umelecká škola
bude - mimo tanečného odboru, ktorý je vyučovaný v telo-
cvični - presťahovaná do priestorov Kina Lamač, kde sa
bude vyučovať odbor literárno-dramatický a výtvarný.

Telocvične, ako samostatného objektu, v ktorom sa pre-
vádzky nekrížia, by sa práce dotknúť nijako nemali. Koncom
augusta sa riešila organizácia, doťahovali sa detaily, aby
sme v pravý čas poskytli finálne riešenie, ktoré bude
záväzné.

„Dôležité bolo využiť obdobie letných prázdnin na
zrealizovanie všetkých potrebných prác, ktoré sa dotýkali
vnútra budovy školy tak, aby bolo možné bezpečným
spôsobom začať nový školský rok. Teda okrem stavebných
prác, ktoré obyvatelia vidia zvonka, prebiehala rekonštrukcia
elektrických rozvodov, posilňovanie kapacity pripájacej sú-
stavy, výmena rozvádzačov, vzduchotechnických potrubí a
úprava priestorov pre skladovanie vlastného vybavenia
školy, nakoľko v tomto režime sme museli všetky triedy a
učebne vyčleniť výlučne ako výukové priestory. Po celé leto
taktiež prebiehali práce na streche základnej školy, ktoré
boli výrazne skomplikované spôsobom uchytenia panelov
atiky, čo malo za následok oveľa zložitejší a zdĺhavejší po-
stup v oblasti statického zabezpečenia vonkajšieho
opláštenia budovy. Urobili sme maximum preto, aby bolo do
príchodu daždivých jesenných dní hotové zastrešenie,“
hodnotí starosta Lukáš Baňacký.

Stravovanie je zabezpečené

Stravovanie pre žiakov I. stupňa navštevujúcich školskú
družinu bude zabezpečené vo výdajnej školskej jedálni
zriadenej v budove na Malokarpatskom námestí č. 11 podľa
harmonogramu v čase medzi 11:45 až 14:45. Stravovanie pre
žiakov I. stupňa nenavštevujúcich školskú družinu bude za-
bezpečené cez výdajné okienko v budove na Malokarpat-
skom námestí č. 11, na vyzdvihnutie stravy a domácu
konzumáciu v čase od 11:45 do 13:00, pre žiakov II. stupňa
v čase od 12:40 do 14:00. Seniori sa budú môcť stravovať od
stredy 7. septembra prostredníctvom výdajného okienka na-
chádzajúceho sa v budove na Malokarpatskom námestí 11
od 11:30 do 12:30.

„Vysoko oceňujem všetku prácu, ktorú odviedli zamestnanci
základnej školy a mestskej časti s cieľom zabezpečiť
plynulú prevádzku počas nastávajúceho školského roka a
veľmi ma tešia kroky, ktoré podniklo vedenie mestskej časti
a základnej školy k tomu, aby sme mali modernú, dobre vy-
bavenú budovu, ktorá poteší deti aj rodičov,“ povedala pred-
sedníčka Rady školy Zuzana Kapráliková.

Aký bol školský rok 2021/2022?

„Napriek tomu, čo všetko sme museli zvládnuť v rámci
pandemických opatrení, to bol úspešný školský rok,“ začína
s hodnotením riaditeľka základnej školy Alena Petáková.
„Škola je už tretí rok zapojená do projektu Pomáhajúce
profesie v edukácii, na základe ktorého v škole pracuje
5 asistentov učiteľa a špeciálny pedagóg. Títo doplnili náš
odborný tím v zložení školská psychologička, špeciálna
pedagogička a asistentka učiteľa. Všetkých koordinuje škol-
ská poradkyňa a pomáhajú žiakom prekonávať problémy
v učení, problémy psychologického a sociálneho cha-
rakteru. Pomocou žiackeho parlamentu sme organizovali
Týždeň farieb, Retro deň či Deň masiek. Nadaných a
talentovaných žiakov sme zapájali do súťaží. V medzi-
národných súťažiach sme získali 3. miesto v atletike a
5. miesto v Accélium olympiáde. Škola má už druhý rok
projekt, ktorý financujeme z dotácie mestskej časti a je za-
meraný na rozvoj logického a strategického myslenia detí.

Výsledky v atletických súťažiach sme získali vďaka spolu-
práci s Atletikou JOJO. Výborné výsledky dosiahli piataci
a deviataci v Testovaní 5 a 9, kde sme z oboch predmetov
získali výsledky nad priemerom Slovenska i Bratislavského
kraja. Poobede pracovalo v škole viacero krúžkov a školský
klub detí, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou školy,“ dodáva.

Kompletné hodnotenie školského
roka 2021/2022 nájdete na stránke
www.lamacan.sk.

Cez leto sa intenzívne pracovalo na projekte nadstavby a prístavby základnej školy.
Vyučovanie by v septembri malo prebiehať štandardným spôsobom.

Prebiehajúce práce na základnej škole
vyučovanie neovplyvnia

Priestory základnej školy sú pripravené
na návrat žiakov do školských lavíc.

Marína Gorghetto, foto: Daniel Zachar jr.
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ROZHOVOR
Leto v znamení jogy pod lipami
Tento rok sme vám počas júla a augusta ponúkli
novinku – jogu pod lipami s Vladom Šuchterom.
Pôvodne sme síce plánovali iba dve hodiny, ale po
zväčšujúcom sa záujme zo strany Lamačanov,
bola joga zdarma každú stredu počas celých
ôsmich týždňov.

Vlado Šuchter začal viesť skupinové outdoorové hodiny už
pred deviatimi rokmi vo Vodárenskej záhrade, neskôr sa k
tomu pridal Sad Janka Kráľa a tento rok aj naše Malo-
karpatské námestie. Na každom mieste začínal s hŕstkou
nadšencov, ktorá sa postupne rozrástla do niekoľkých
desiatok ľudí. „U vás je to môj prvý ročník, takže ľudia sa len
oboznamujú s mojím cvičením, ale mám z toho veľmi dobrý
pocit. Lamačania, aspoň moji cvičenci, sú príjemní, vďační
a je radosť vidieť, ako sa snažia cvičiť. A tie úsmevy na
konci cvičenia, to je jednoducho skvelé,“ ne-
skrýva spokojnosť sympatický športovec, ktorý
zostavil svoje hodiny z jogy s prvkami pilatesu,
balansu a strečingu. „Kombináciu cvikov som
si vyskladal z rôznych druhov cvičení, vybral
som si to, čo je podľa mňa najvhodnejšie na
spevnenie svalového korzetu, kĺbových
puzdier, zlepšenie flexibility a zmiernenie,
respektíve odstránenie bolesti. Chodia cvičiť
stredoškoláci, ale aj ľudia s vekom 80+, každý
si cvičí v rámci svojich možností. Strečingové
cvičenia si odporúčam zacvičiť každý deň.
Cvičenie, ktoré robím vonku, je dobre
absolvovať minimálne dvakrát týždenne,“
hovorí.

Nájdete ho na Dlhých Dieloch

Vlada Šuchtera nájdete na Dlhých Dieloch,
kde má svoj priestor, v ktorom ponúka
individuálne tréningy, rehabilitácie, no hlavne
masáže. „Masážam sa venujem asi najviac.
Robím uvoľňujúcu masáž s prvkami akupre-
súry. Keby mal niekto záujem so mnou cvičiť aj
naďalej, nech sa mi ozve prostredníctvom Instagramu
či Facebooku, kde mám profil pod názvom Cvičenie
hrou aj s kontaktom,“ odkazuje.

Táto nenáročná športová aktivita bola súčasťou Brati-
slavského kultúrneho leta, ktoré organizuje a zastre-
šuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.

XXX

Foto: Irene Kharchenko, archív BKIS, Daniel Zachar, Marina Gorghetto
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FK Lamač získal dotáciu na bránky a lopty
Futbalový klub Lamač získal v rámci projektu Zefektívnenie tréningového procesu dotáciu od Bratislavského samo-
správneho kraja z regionálnej dotačnej schémy - Výzva na podporu športu 2022, sumu 4 000,-EUR. Táto dotácia bola
použitá na nákup 8 kusov bránok a 20 kusov lôpt pre našu mládež. FK Lamač sa chce touto cestou poďakovať Bratislav-
skému samosprávnemu kraju za finančnú podporu. Celkový náklad na realizáciu projektu predstavoval 5 687,80 EUR.



Začiatkom júla sa v americkom Fort Lauderdale uskutočnili 10. Majstrovstvá sveta
v karate WUKF. Slovensko reprezentovalo len dvanásť pretekárov v kategóriách juniorov

a seniorov. Svetového turnaja sa celkom zúčastnilo viac ako 1400 pretekárov z 35 krajín
sveta. V konečnom medailovom hodnotení sa Slovenská federácia karate a bojových
umení ( SFKaBU), ktorej členom je aj lamačský Goju Kai Karate Bratislava, umiestnila

na 9. mieste so ziskom 7 zlatých, 5 strieborných a 7 bronzových medailí.

Titul vicemajstra sveta v karate putuje
spoza „veľkej mláky" do Lamača

Do prísneho výberu reprezentantov sa po niekoľkých
kolách nominácie prebojoval aj Lamačan Hugo Hulín, člen
lamačského Goju Kai Karate klubu v kategóriách kata
juniorov a seniorov. Hugo Hulín bol aj členom re-
prezentačného družstva kata mužov. Vďaka vytrvalej a
poctivej príprave si nakoniec v tvrdej konkurencii za po-
četnej účasti domácich amerických pretekárov nakoniec vy-
bojoval titul vicemajstra sveta v kategórii juniorov v
kategórii kata. V kategórii seniorov kata mu medaila unikla
len o vlások, keď skončil na nevďačnom 4. mieste. Svojím
výkonom napomohol aj účasti družstvu kata mužov vo
finálových bojoch, kde získali konečné 6. miesto.

Vystúpenie Huga a ostaných členov reprezentácie hodnotí
Ľubomíra Dado Klementisová ( 7. Dan karate, 4. Dan
kobudo), vedúca výpravy na Floridu, reprezentačná trénerka
SFKaBU pre kata a viceprezidentka Goju Kai Karate Brati-
slava: „Výsledky všetkých reprezentantov hodnotím po-
zitívne, nebolo ľahké presadiť sa vo veľmi silnej konkurencii
karatistov z celého sveta. Medailové úspechy sú odrazom
tvrdej a systematickej prípravy a prísneho výberu prete-

károv do TOP tímu SFKaBU. Hugo Hulín môže byť príkladom
pre ostatných, ktorí by chceli v budúcnosti siahnuť na
medaily na najvyšších svetových alebo európskych
súťažiach. Jeho výsledky sú úspechom a zároveň
motiváciou do ďalšej práce pre neho samotného a aj členov
klubu a reprezentantov. Samozrejme, že vďaka patrí nielen
pretekárom, ale aj ostaným trénerom klubu senseiom –
Jánovi Dadovi ( 8. Dan karate, 4. Dan kobudo), ktorý je
zároveň aj predseda komisie reprezentácie SFKaBU a pre-
zident Goju Kai karate Bratislava Lamač a Linde On-
drejkovej (4. Dan, aj asistentka reprezentačných trénerov) -
ktorí sa podieľali na Hugovom úspechu. Na jeseň tohto roku
nás čakajú Majstrovstvá Európy v karate WUKF v talianskej
Florencii, kde by okrem neho mali záujem o miestenku
v nominácii aj ďalší, mladší pretekári klubu, akými sú súro-
denci Lesayovci, Viktor Ollé, Alžbeta Bieliková a v nepo-
slednom rade aj Hugova sestra Linda Hulínová. Dúfame, že
sa im to podarí a ukážu, že v Lamači vyrastá ďalšia úspešná
generácia karatistov.“

TEXT A FOTO: ĽUBOMÍRA DADO KLEMENTISOVÁ
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Hugo Hulín
a Ľubomíra Dado Klementisová

s medailou.



ROZHOVOR

Plukovník JOZEF PALUŠ
„Nenechávajte na schodisku kvetináče ani nábytok!”
Lamačan Jozef Paluš bol dlhé roky prezidentom Hasičského a záchranného
zboru, počas svojej kariéry sa intenzívne venoval aj tvorbe predpisov na
úseku požiarnej ochrany. Na Studenohorskej ulici býva od roku 1976.

V lese skutočne stačí jedna iskra, je to otázka niekoľkých
sekúnd a požiar je na svete. Preto sa v niektorých
lokalitách vyhlási zákaz vstupu do lesa.

Oheň sa vo všeobecnosti v lese môže zakladať iba na vy-
značených miestach. Lamač ich má v okolí pomerne dosť.
No počas takéhoto sucha by sa oheň nemal zakladať
vôbec. Maximálne doma na vybudovanom ohnisku, priložiť
drobné drievko na rozkúrenie a potom uhlie na grilovanie.

Ak máte prístup k vode, čerpajte ju hoci aj hrncami a haste.
Prípadne skúste po plameňoch plácať väčšími kusmi
oblečenia alebo pozabíjať plamienky vetvami. Ak ide
o väčší plameň, neodporúčam doň šliapať, lebo riziko, že
tam zostanete, je pomerne veľké. Za môjho pôsobenia
ročne zahynulo 8-10 ľudí, lebo neodhadli riziko šírenia
ohňa, začali ho hasiť, neuvedomili si, že zakrátko tam
ubudne množstvo kyslíka a odpadli. Radšej rýchlo volajte
pomoc na čísle 150.

Z hľadiska úniku by tam nemalo byť nič. Šírka schodiska je
vypočítaná na počet ľudí, ktorí v tom objekte sú. Paneláky
vychádzali väčšinou na dva únikové pruhy, malo by to zo-
stať celé voľné. Najväčším problémom je, keď do schodišťa
niekto umiestni horľavé látky, napríklad kusy nábytku. Vo
vyšších budovách, v Lamači napríklad na Heyrovského
ulici, je iný stupeň ochrany. Obytná časť je oddelená od
schodišťa, nachádza sa tam ešte tzv. požiarna predsieň. Sú
v nej vetracie prieduchy a keď aj z bytu pri požiari unikne
dym, dostane sa do predsiene, cez prieduchy von
a schodište ostane bez dymu. Prax po rokoch je žiaľ iná,
v predsieňach ľudia skladujú kadečo, niektorí si ich do-
konca aj uzamknú mrežou, čo je zakázané. A s tým
projektant nepočítal.

Nekrátený rozhovor s Jozefom
Palušom si môžete prečítať na
stránke www.lamacan.sk

Veľký lesný požiar v Hrabušiciach pri ktorom zomrelo šesť
ľudí. Hasilo sa tam asi týždeň, bolo to niečo podobné ako
požiar v Českom Švýcarsku tento rok, aj tam bol kopcovitý
terén. Nasadzovali sme leteckú techniku, bolo potrebné
organizovať medzinárodnú pomoc, koordinovať prísun
ďalších jednotiek – to bola moja úloha.

V tom čase to nebola zlá myšlienka, len sa nemalo do-
pustiť, aby stromy tesne pri domoch rástli do takejto výšky.
Je to veľmi zlé riešenie. V prípade požiaru si ani neviem
predstaviť zásah hasičov, je priam nemožný. K väčšine
panelákov by sa totiž s plošinou vôbec nedostali. A pritom
sú domy na Studenohorskej ulici z požiarneho hľadiska
stavané s tým, že ak bude zadymené schodisko, budú sa
ľudia zachraňovať práve plošinou. Na rozdiel od Heyrov-
ského, kde je inak riešené schodisko a je predpoklad, že vy-
drží po celú dobu požiaru nezadymené.

Pochádzam z Novej Kelče, okres Vranov. Vždy u nás
fungoval dobrovoľný hasičský zbor, do ktorého sme sa ako
deti zapájali. Keď som bol malý, ešte sa roľníčilo, v tomto
období vrcholila žatva a každý si obilie nosil domov do
dvora. Preto bolo aj riziko požiaru väčšie. Dospelí sa o to
viac v osvete venovali deťom, vytvorili sme dokonca
protipožiarne hliadky a sledovali, či sa dodržujú proti-
požiarne opatrenia. Po vysokej škole som sa chcel k tejto
oblasti vrátiť a začal som pracovať na Krajskej inšpekcii
požiarnej ochrany na Úseku zisťovania príčin požiarov.
Mojou náplňou bolo zisťovanie príčin požiarov, cez to som
sa prepracoval na Úsek požiarnej prevencie a neskôr až na
Ministerstvo vnútra SR na Odbor požiarnej prevencie. Tam
som sa venoval tvorbe predpisov z hľadiska predchádzania
vzniku požiarov. Až som sa stal šéfom neskôr vzniknutého
HAZZ.

Tohtoročné leto bolo extrémne suché,
kde je ešte stále bezpečné založiť si ohník?

Čo robiť, keď sa nám oheň v lese vyšmykne z rúk?

V panelákoch si susedia radi skrášľujú chodby
kvetinami či nábytkom. Vraj to v prípade požiaru
môže byť mimoriadne nebezpečné. Prečo?

Aký bol najväčší požiar počas vášho pôsobenia?

V súčasnosti sa skloňuje entuziastická výsadba
osemdesiatych rokov na vašej ulici, stromy odvtedy
poriadne vyrástli...

Boli ste dlhé roky prezidentom Hasičského a záchranného
zboru (HAZZ), po 35 rokoch - z toho 14 rokov vo funkcii
prezidenta - ste odišli do výsluhového dôchodku.
Ako ste sa dostali k hasičom?

TEXT A FOTO: Marína Gorghetto
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Prečítané leto spojilo knižnicu a Obláčik
Miestna knižnica Lamač v spolupráci s Rodinným centrom
Obláčik aj tento rok spojili svoje sily a spoločne sa zapojili do
skvelého celoslovenského projektu Prečítané leto. V júli a
auguste zorganizovali tri čítania pre deti spojené s
kreatívnymi aktivitami, dielničkami, didaktickými hrami či
hádankami.

Dobrá správa, deti ešte stále dokáže zaujať dobrá kniha!

Prvou témou boli mestá a mestečká. Súčasťou popoludnia
bola aj výroba origami domčeka a hra s lanom, kedy sa na
jednu stranu stavali deti obľubujúce čítanie a na tú druhú tie,
ktoré čas strávený s knihou príliš neobľubujú – našťastie boli
v menšine. Témou druhého stretnutia bolo putovanie a po-
moc, deti počúvali rozprávku o Pampúšikovi a popri tom si v
tvorivej dielni vyrobili Pampúšika a zvládli aj akčnú pre-
kážkovú dráhu. Posledné, augustové podujatie patrilo nočnej
oblohe a počasiu. Čítanie a rozprávanie o mesiačiku zaujalo
najmä škôlkarov, následne si dievčatká tvorili a vyfarbovali sl-
niečka, pričom ako lúče obkresľovali vlastné prstíky. Ne-
posedných chlapcov nadchla prechádzka naslepo imitáciou
nočnej oblohy: jeden kráčal hviezdnym chodníkom a druhý
navigoval: vpravo, vľavo, dopredu, bokom. Akciu sme ukončili
so školákmi 1. stupňa ZŠ a čítali sme si niekoľko kôl vtipov.
Kto nemá trpezlivosť na celú knihu, aj takto, hravou formou,
môže pritiahnuť drobizg k čítaniu cez prázdniny.

9

Kata Vašová

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.

Iba sen? a Samota bolí (?)
Obyčajný príbeh obyčajných ľudí, alebo aj neobyčajný príbeh neobyčajných
ľudí. Je ťažké vybrať si z týchto dvoch charakteristík. Hoci nejde o príbehy
konkrétnych postáv, ktoré by sa naozaj odohrali, predsa len nejde iba o
fikciu. V každej postave je náznak niekoho či niečoho, čo autorka zazrela, či
započula a čoho sa zhostila po svojom. Sledujme preto príbehy postáv z
rôznych pohľadov a v rozličnej dobe, aby sme ich vedeli lepšie pochopiť a
aby sme mohli o nich premýšľať aj po prečítaní knižky. Samota sa v živote
človeka môže objaviť nečakane, alebo si ju môžeme aj naplánovať,
najdôležitejšie je – vyrovnať sa s ňou. Ak vám vyhovuje, viete s ňou žiť. Ak
nie, existujú možnosti, ako ju prekonať. Tieto príbehy môžu poslúžiť ako prí-
klad alebo začiatok.

KNIHA MESIACA



Transparentný účet sv. Rozália potrvá až do 31. decembra 2022. Jej predĺženie o jeden kalendárny rok sa schválilo na
ostatnom rokovaní Miestneho zastupiteľstva. Ku koncu júla 2022 bol účtovný
zostatok výnosu zbierky vo výške 6526,50 EUR. Všetky peniaze pôjdu výlučne na obnovu
nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Kaplnky sv. Rozálie.
Aj naďalej teda môžete prispievať na obnovu kaplnky, každá čiastka je potrebné a cenná. Vaše
príspevky môžete posielať priamo na tento účet: IBAN SK62 0200 0000 0043 1419 5857

Transparentný účet sv. Rozália
Dobrovoľná zbierka
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Inzercia

Mestská polícia Okresného veliteľstva Bratislava IV

Voľný čas
Albert Einstein

„Stratený je deň nášho života...
(tajnička)“

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
Učiteľka ponúkam pre ZŠ, škôlkárov, hodinový pobyt na komunitnej záhrade s poznávaním liečivých
bylín od 1.9.2022. Mgr. rekodmanka v pestovaní 79 druhov liečivých bylín. Kontakt: 0944/333 492
Hľadám brigádnu občasnú výpomoc do predajného prívesu. Senior, študent, predaj nealko
a pečiva v Lamači. Kontakt: 0902/731 486
Nevyhadzujte knihy, darujte ich nám. Kontakt: 0907/701 786

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

LAMAČANOM
Klientske centrum - Malokarpatské nám. 9

Miestny a stavebný úrad

Miestna knižnica Lamač - Heyrovského 2

Tel.: 02/6478 0065

Tel.: 02/6478 9737

klientskecentrum@lamac.sk
Po, Str. 8.00 - 18.00

Pondelok a streda: 8.00 - 12.00

Pondelok a streda: 10.00 - 11.30
Ut, Štv, Pia: 10.00 - 11.30

Ut, Štv, Pia. 8.00 - 14.30

13.00 - 18.00

12.30 - 18.00
12.30 - 14.30
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    VYŠTARTUJTE
         NA MOTOSALÓN
      DO BORY MALL
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15. septembra 2022
15:00 - 18:00
Pozývame vás na Športový
deň pre deti s FK Lamač
Futbalový štadión Na barine

Na deti čakajú rôznorodé športové disciplíny
hravou formou. Nebude chýbať skok vo vreci,
preťahovanie lanom, beh, loptové hry a
mnohé ďalšie. Vybĳú si energiu na týždeň
dopredu.


