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Ako ovplyvní koronavírus
SAMOSPRÁVA
lamačský rozpočet?

Aprílové zasadnutie miestneho zastupiteľstva sa konalo na čerstvom vzduchu - vo farskej záhrade. Predchádzala mu niekoľ kohodinová videokonferencia deň predtým.

M

imoriadna situácia, ktorú prežívame v súvislosti
v ochorením COVID-19 sa
odrazí aj na rozpočte našej mestskej
časti. Pracovníci miestneho úradu
neustále zbierajú a sumarizujú údaje, no konkrétny dopad na rozpočet
si zatiaľ netrúfa odhadnúť nikto.
Bola by to predčasná fabulácia.
Zatiaľ sa môže s určitosťou povedať,
že na prepad rozpočtu majú vplyv
opatrenia urobené na začiatku krízovej
situácie, a teda nákup dezinfekčných
prostriedkov, rúšok, zabezpečenie
hliadok inšpekcie verejného poriadku,
osádzanie bezdotykových dávkovačov,
dezinfekcia priestorov miestneho úradu
či zdravotného strediska. Zamestnanci
úradu sa museli preorientovať na prácu z domu, na ktorú neboli technicky
pripravení, všetci nemali k dispozícii
notebooky či kamery. Novým výdavkom
sú jednorazové obaly na stravu pre seniorov, zvýšili sa výdavky aj na pohonné
hmoty.

Výpadok v rozpočte predstavujú aj
poplatky za materskú a základnú školu,
ktoré rodičia neplatia.
Šetrí sa na energiách aj na kultúre
Na druhej strane však mestská časť
dokáže ušetriť na energiách v škole aj
v škôlkach alebo na kultúrnych akciách,
ktoré neprebiehajú. V súčasnosti sa neriešia ani účelové dotácie. Je otázne, či
a v akej výške sa budú jednotlivým subjektom prideľovať, nakoľko ich činnosť
je momentálne pozastavená.
Koronovírusová epidémia bude mať
dopad aj na poplatok na rozvoj. „Rátali
sme s tým, že ho poplatníci zaplatia
naraz, no už teraz máme avizované, že
veľa stavebníkov ho bude chcieť uhradiť
v splátkach. Mesto taktiež rozhodlo
o tom, že daň z nehnuteľnosti sa dá platiť v splátkach. Dá sa teda predpokladať,
že keď sa všetky tieto platby poposúvajú, prídu aj peniaze do nášho rozpočtu
neskôr,“ dodáva Lukáš Baňacký.
Marína Gorghetto

Nová lekárka už
prijíma pacientov
Lamač má od mája novú všeobecnú lekárku pre dospelých – MUDr.
Janu Pavlovovú. Čakali sme na
aprílové zasadnutie miestneho zastupiteľstva, aby naša mestská časť
mohla s lekárkou podpísať nájomnú
zmluvu. Aj napriek tomu, že musí
celý kmeň pacientov budovať od
nuly, vedenie Lamača dohodlo, že
ordinačné hodiny bude mať už od
začiatku každý pracovný deň a ich
dĺžka sa bude s nárastom počtu pacientov postupne predlžovať.
Hoci plánované otvorenie ambulancie je 4. mája, záujemcovia sa
môžu hlásiť už teraz na telefónnom
čísle 0908/753050 v pracovných
dňoch od 12:00 do 16:00.
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Lamač v čase karantény

FOTOREPORT
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o výnimočnej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19 žijeme už dva mesiace. Za ten čas
sme si zvykli na rúška na tvári, rukavice či dezinfekčné gély, ako aj dlhé rady pred poštou
a lekárňou. Do prevádzok vstupujeme po jednom a snažíme sa podporovať lokálnych podnikateľov aspoň donáškou ich služieb domov. V pozadí však život beží ďalej. Pozrite si zopár lamačských momentiek.

V jedno nedeľné predpoludnie prebiehala aj distribúcia rúšok pre obyvateľov Lamača s trvalým
pobytom na území našej mestskej časti. Kvalitné rúška z certifikovanej, zdravotne nezávadnej
netkanej textílie zožali úspech a Lamačania nešetrili slovami chvály. Ďakujeme všetkým zamestnancom miestneho úradu aj dobrovoľníkom za pomoc pri rozvoze.

Seniori si každý deň chodia po obed do školskej
jedálne, ktorá má výdajné okienko z ulice Podháj.
Denne naše usmievavé kuchárky, spĺňajúc prísne
hygienické štandardy, vydajú viac ako stovku obedov.

Jazierko s parčíkom
Na barine sme ohradili
a pracovníci komunálnych
služieb začali jeho postupné čistenie a údržbu.
Za zanesenie vody, ako aj
úhyn rýb, však môžu ľudia,
ktorí napriek odporúčaniam a zákazom ignorujú
skutočnosť, že je to dekoračné jazierko a nie chovný
rybník.

Na Zelený štvrtok kontrolovala Inšpekcia verejného
poriadku ubytovne na území
našej mestskej časti.

Obľúbený zeleninár Ľubomil Mišovič vytiahol masku, rukavice, klientov začal púšťať po jednom a plánoval zostať otvorený čo najdlhšie.
Položartom však spomenul, že už je
pre svoj vek v rizikovej skupine, preto
situáciu pozorne sleduje.

Počas Veľkej noci sme neboli ukrátení
ani o bohoslužby. Priamo z kostola sv.
Margity ich totiž slúžili Mons. Vladimír
Stahovec spolu s farárom Leonardom
Pawlakom. Naživo ste si ich mohli pozrieť
prostredníctvom youtubového kanála.
Na dolnom konci školského dvora sa začali práce na oddychovej zóne v tejto časti.
Vznikne tu príjemný parčík.
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Pripravila Marína Gorghetto
Foto: Autorka, IVP
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Seniori,
pozor na podvodníkov

Súčasný krízový stav spojený s ochorením COVID-19 núti našich starkých
zostať doma. To nahráva do karát podvodníkom, ktorí môžu starších ľudí ľahko
zneužiť a obrať ich o majetok. Spolu
s tímom prevencie kriminality z Ministerstva vnútra SR by sme preto chceli
zdôrazniť, aby:
Q Ste sa pozreli cez „kukátko“, keď
vám zazvoní neznáma osoba a opýtali
sa jej, v akej veci prichádza.
Q Ste boli obozretní, keď vám
niekto bude ponúkať zmeranie tlaku/
teploty či test na vírus. Môže ísť o podvodníka, ktorý z vás bude chcieť len
vytiahnuť peniaze.
Q Ste nereflektovali na ponuky nákupu potravín či inú pomoc výmenou
za hotovosť. Službu donášky potravín
a drogérie totiž ponúka naša mestská
časť. Donášku vykonávajú členovia Inšpekcie verejného poriadku a Civilnej
ochrany mestskej časti Bratislava - Lamač. Oni jediní sú oprávnení prijímať
akékoľvek platby v mene mestskej
časti. Uprednostňuje sa platba kartou.

V prípade záujmu volajte na

Senior linku
0951 277 384

Q Ste ignorovali podomový predaj
rúšok či dezinfekčných prostriedkov. Môže ísť o nekvalitné prípravky
s premrštenou cenou. Ak vám chýbajú
rúška – obráťte sa na miestny úrad či
zavolajte na Senior linku.
Q Ste nepodpisovali „výhodnú“
zmluvu, o ktorej vás bude presviedčať
neznáma osoba. Obzvlášť, ak je neprehľadná a nerozumiete jej.
Q Ste si overili informácie, ktoré
vás budú nabádať na výhodný úver
s nízkym úrokom či iné zhodnotenie
peňazí.
Q Ste boli opatrní pri on-line objednávkach, najmä ak ide o žiadaný
a nedostatkový tovar typu rúška, dezinfekcie. Ak si nie ste istí, požiadajte
o názor blízku osobu.
Ak budete svedkami takéhoto alebo
podobného konania, urýchlene prosím
kontaktujte políciu na čísle 158. Ak
ste sa stali obeťou trestného činu,
kontaktujte informačnú kanceláriu
pre obete v Bratislave na čísle
0961 046 014 alebo on-line poradňu
na adrese www.prevenciakriminality.sk
v pravom spodnom rohu.
(mag)

Bicykle na bežeckú dráhu nepatria

Bežecká dráha na školskom dvore prešla rekonštrukciou pred necelými dvoma
rokmi a v súčasnosti vyzerá skutočne
výborne. Tento tartanový okruh je však
určený výlučne pre bežcov. Žiaľ, všimli
sme si, že tu pravidelne jazdia deti na
bicykloch, korčuliach a rodičia cezeň
pokojne tlačia kočíky. Okruh však na to

nie je v žiadnom prípade určený a povrch
sa týmito prejazdmi poškodzuje. Na
bežeckú dráhu nepatria ani skejtbordy
či trekingové palice. Prosím, rešpektujte
verejné priestranstvá tak, aby sme si ich
spoločne mohli užívať nepoškodené čo
najdlhšie.
(mag)
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SENIORI

Za nehnuteľnosti
budeme platiť
daň na splátky

R

Noc s hliadkou
REPORTÁŽ

V

posledných týždňoch mal život
v našich mestách
iné - pomalšie tempo.
Počas dňa je na cestách
viditeľne menej áut, zatvorené prevádzky a firmy
zase znamenajú menej
ľudí v uliciach. V noci
je to pochopiteľne ešte
evidentnejšie. Znamená
to však, že sa môžeme
cítiť naozaj bezpečne?
Nahliadnite s nami do
nočnej služby Inšpekcie
verejného poriadku (IVP),
ktorá dohliada na našu
mestskú časť nepretržite. Členovia IVP sú vždy rozpoznateľne označení.
Znečisťovanie verejných priestranstiev,
Inšpekcia verejného poriadku (IVP) je zložkou mestskej časti, porušovanie VZN, alebo nariadení úraktorá doposiaľ vykonávala kontrolnú du verejného zdravotníctva - to sú tie
činnosť len v rámci plánovaných a na- jednoduchšie prípady. Horšie to je pri
riadených akcií. Od marca tohto roku rizikových osobách, u ktorých je vyšší
však zabezpečuje nepretržitú hliadkovú predpoklad nákazy koronavírusom.
činnosť na celom území Lamača. Oby- Riešenie takýchto prípadov je obzvlášť
vatelia už dlhšiu dobu registrujú pohyb nepríjemné, ale aj náročné vzhľadom na
bielych vozidiel s označením IVP vo všet- nedostatočné kapacity karanténnych
kých lokalitách. Hlavnou úlohou týchto zariadení,“ hovorí starosta Lamača Lukáš
motorizovaných hliadok je monitoring Baňacký, ktorý je aj aktívnym členom
územia a prijímanie opatrení v prípade inšpekcie. „Za najvýznamnejší prínos
porušovania zákona, nariadení alebo hliadok IVP považujem ich permanentný
zistenia rizikových situácií. ,,Ich počet výskyt v území. V čase, keď opustenosť
je rôzny - podľa potreby alebo pláno- verejných priestranstiev a niektorých

V teréne
Službu začíname o 18:00
h s Lukášom Baňackým

18:15 Prebieha telefonická komunikácia s veliteľom
Mestskej polície Bratislavy
z Expozitúry Bratislava IV,
počas ktorej dochádza k výmene informácií získaných
počas dňa. Zároveň sa dohodnú aj oblasti zamerania
hliadok počas nastávajúcej
nočnej služby.
18:30 Druhá hliadka sa
vracia z obhliadky lesoparku
s informáciou o potrebných
zakročeniach voči osobám
nerešpektujúcim
zákaz
kladenia ohňa; následne prijíma pokyn
na preverenie zhromažďovania sa osôb
v lokalite parčíka s jazierkom na ulici Na
barine, kam vzápätí vyráža.
18:45 My sa presúvame do oblasti
bývalých záhrad na ulici Zidiny, kde kolegovia zasahovali deň predtým pri požiari
jednej zo záhradných chatiek využívaných bezdomovcami. Auto odstavujeme
na ceste a úzkou nenápadnou cestičkou
prechádzame cez krovinatý porast.
Prichádzame na miesto vzbudzujúce
hrôzu. Z plameňmi pohltenej chatky zostala len piecka na betónovom podstavci
a okolie posiate kopami odpadkov. Po
zaznamenaní údajov, ktoré nám,,sused“
z vedľajšieho objektu je schopný poskytnúť, nasleduje ešte približné zameranie
polohy pozemku za účelom identifikácie
jeho majiteľa.
20:00 Dochádza k striedaniu druhej
hliadky. Kolegovia, ktorí boli v nasadení
od rána, odovzdávajú službu ďalšej zmene, ktorá vzápätí vyráža riešiť podnet
týkajúci sa prítomnosti vozidiel na lúke
v lese v lokalite Klanec.

Starosta Lukáš Baňacký, vpravo, spolu s miestnymi poslancami Matúšom Harmaňošom, v strede,
a Stanislavom Babicom, vľavo, počas jednej z pravidelných porád. Títo poslanci sa nezištne
zapájajú do činnosti IVP, za čo im patrí vďaka.

vaných akcií, no v ktorúkoľvek dennú
alebo nočnú hodinu je to aspoň jedna
hliadka nasadená v teréne. S kolegami
sme zasahovali v rôznych situáciách.

budov môže byť lákadlom pre trestnú
činnosť, je práve ich pohyb dôležitým
prvkom odstrašenia potenciálneho páchateľa,“ vysvetľuje.
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20:35 V rámci pohybu v priestore Malokarpatského námestia nachádzame sedieť na lavičke staršieho muža bez rúška,
ktorý je zjavne pod vplyvom alkoholu. Na
položené otázky nedokáže odpovedať
a výzve, aby si ihneď nasadil rúško, nerozumie. Prvotný kontakt prebieha s dodržaním patričného odstupu, no keďže
slovné výzvy nepomáhajú, je potrebné
pristúpiť k osobe bližšie. To si vyžaduje

Inšpekcie verejného poriadku
REPORTÁŽ

nasadenie ochranných prostriedkov
a maximálnu opatrnosť. Môže sa jednať
o nakazeného človeka a je zjavné, že dlhšiu dobu prežíva v horších hygienických

Suplujú azylové centrum, záchytku aj
ošetrovňu,“ konštatuje Lukáš Baňacký.

22:05 Opúšťame zariadenie. 90 minút, dve hliadky, dve
vozidlá. Čas, ktorý by
sa dal využiť aj inak.
Nie je to prvýkrát, čo
hliadka IVP prevážala
človeka z Lamača na
túto adresu.

23:20 Vykonávame kontrolu priestoru ihriska neďaleko
miestneho úradu,
odkiaľ vykazujeme
mladíkov, ktorí si tam
spravili párty. No najskôr musia poupratovať prázdne fľaše,
ktoré tam po nich
Blažena Kusá s Marekom Polášom pri distribúcii rúšok Lamačanom.
zostali. Pochopiteľne,
mladíci
tvrdia,
že fľaše tam už boli
podmienkach. Muž postupne začína
a
nie
sú
ich.
Táto
rozprávka
je hliadkam
odpovedať na kladené otázky. Naveľa
IVP
dobre
známa.
sa dozvedáme, že pred dvoma týždňami
bol v azylovom centre blízko letiska.
Nakoniec sa od neho podarí získať aj informáciu o tom, kde prebýval v posledné dni. Ako miesto svojho súčasného
pobytu totiž uvádza objekt, ktorý patrí
mestskej časti a v minulosti bol daný do
prenájmu súkromnej spoločnosti. Táto
informácia nás mimoriadne zaujíma
a bude predmetom ďalšieho preverenia
a dôslednej kontroly na mieste.

01:15 Druhá hliadka je v tomto čase na
kontrole školských objektov. Dostávame
od nich podnet o dvoch podozrivých vozidlách pohybujúcich sa po Heyrovského
ulici a smerujúcich do starého Lamača.
My prichádzame dolu Studenohorskou
ulicou a registrujeme ich v momente,
keď prichádzajú na parkovisko pri pošte.

Vypíname motor, zhasíname svetlá. Autá
sa pomaly pohybujú po parkovisku a následne ho opúšťajú a odchádzajú smerom k blízkej konečnej zastávke MHD
a pokračujú smerom na Klanec. Vozidlá
končia pri vodárni. Zaujímavá trasa, zaujímavý cieľ. Keď zaregistrujú blížiace sa
vozidlo IVP, opúšťajú priestor a vracajú sa
po ulici Podháj. Tam zaregistrujú druhú
hliadku. Následne zrýchlia a opúšťajú
Lamač smerom na Patrónku. Ich typy
a evidenčné čísla oznamujeme polícii,
ktorá zabezpečí ich následnú preventívnu kontrolu. ,,Takéto vozidlá sa v posledných dňoch začali objavovať v našich
uliciach. V prvých dňoch karantény ich
vidieť nebolo. Vtedy bol v noci ozajstný
pokoj. Je jasné, že sliedia a striehnu
na vhodnú príležitosť. Dôležité je, aby
vnímali, že priestor je pod kontrolou.“
konštatuje starosta.
Zvyšok noci je pomerne pokojný.
Ľudí nevidno, len zopár áut a zajace pri
obchodnom centre na Boroch. Počas
hliadkovania ešte absolvujeme návštevu
čerpacích staníc a ich gastro zariadení za
účelom kontroly dodržiavania opatrení
a väčšinu času sa sústreďujeme na pohyb
po uliciach.
O ôsmej hodine ráno odovzdávame
službu kolegyni a kolegovi z dennej
zmeny.
(ivp)

21:20 Kontaktujeme zariadenie De
Paul, kam tohto muža prevážame vo
vozidle s označením „Kontaminovaná
manipulácia“. To naše je totiž určené len
na čisté procesy. Všetky vozidlá mestskej
časti sú v súčasnosti takýmto spôsobom
kategorizované a samozrejme podliehajúce každodennému čisteniu. Čistenie je
potrebné aj na lavičke, kde muž nejaký
čas pobudol.
Kontaktujeme obvodné oddelenie policajného zboru s informáciou o prevoze
a vyrážame smer letisko. V tme obklopujúcej zariadenie De Paul vyzerá toto
miesto ešte žalostnejšie ako cez deň.
My kontaktujeme službu, ktorá prichádza s vozíkom, na ktorý príslušníci IVP
umiestňujú pána dočasne neschopného
pohybu. ,,Je to obdivuhodná obetavosť
zo strany tých ľudí, ktorí tu pracujú.

Inšpekcia verejného poriadku v aute počas dennej zmeny.
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Projekt škôlky na Boroch
ŠKOLSTVO
má novinky

lokalite Bory vyrastá nová
škôlka, ktorá by mala mať kapacitu 70 detí. Termín na podanie žiadosti o jej zaradenie do Siete
škôl a školských zariadení Slovenskej
republiky bol 31. marca 2020, čo sa našej
mestskej časti podarilo splniť. Žiadosť
obsahovala formulár a prílohy, ktoré
bolo treba k tomuto dátumu predložiť.
Lamač teda žiada o zaradenie ďalšieho
elokovaného pracoviska. Zatiaľ sa totiž
ráta s modelom jedinej materskej školy
so sídlom na Heyrovského ulici a dvoma
elokovanými pracoviskami – jedným
na Malokarpatskom námestí a druhým
novým na Boroch. Práve táto možnosť
je najefektívnejšia, najhospodárnejšia
i najjednoduchšia. Ak by totiž malo ísť
o celkom nový subjekt, musel by mať aj
novú riaditeľku s manažmentom, čo by
znamenalo vyššie výdavky. „Všetko sme
vopred odkonzultovali, prehodnocovali

a komunikovali so Školským úradom
v Dúbravke,“ hovorí prednostka miestneho úradu Michaela Kövári Mrázová.
Okrem samotnej škôlky na mieste
pribudne aj školská jedáleň, ktorá bude
priamo súčasťou štruktúry miestneho
úradu tak, ako všetky ostatné jedálne.
To znamená, že jej zamestnanci budú zamestnancami miestneho úradu Lamač,
nakoľko jedáleň nebude mať právnu
subjektivitu.
Projekt ide ďalej
V spomínanej žiadosti sú uvedené
plánované ako aj vykonané kroky. Obsahuje niekoľko dokumentov, ktoré
mestská časť bola schopná priložiť. Tak
isto sú tam zdokladované vyčlenené financie z rozpočtu. Na aprílovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci
schválili aktuálnu zmluvu.
Starosta so svojím tímom konzultoval

podrobnosti aj na ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu. Stihol
to na poslednú chvíľu, keďže dva dni
potom ho pre situáciu ohľadom koronavírusu celkom zavreli, aj vrátane
podateľne. V súvislosti s pandémiou,
s ktorou sa brodí celý svet, sa však projekt novej škôlky nezastavil. „Naďalej na
tom pracujeme. Pripomienkovali sme
zariadenie jedálne, aktívne sú aj ďalšie
procesy potrebné na rozbeh materskej
školy. Druhá strana, spoločnosť Bory,
a.s., nám vychádza v ústrety, upravila
podmienky dokumentácie podľa našich
pripomienok, no časť nám zabrzdila
hygiena, a tak sme urobili kompromis.
Vieme, že stavebné práce sú pozastavené vo viacerých sférach, aj tu sa dá
predpokladať, že príde k spomaleniu.
Ale ešte nevieme, ako dlho bude trvať,“
odpovedá prednostka.
Marína Gorghetto

Kino Lamač čaká O pomoc pri brigádach žiadame
rekonštrukcia
dobrovoľníkov
V tomto roku by sme radi zrekonštruovali a zmodernizovali priečelie vstupnej
haly Kina Lamač. Budova zo sedemdesiatych rokov už totiž vykazuje známky
opotrebovania a rekonštrukcia vyrieši aj
havarijnú situáciu vstupného zádveria.
Čaká nás výmena zasklenej steny
a spomínaného zádveria. Predmetom
rekonštrukcie bude aj osadenie pergoly
a prekrytia s horizontálnym slnolamom,
inštalácia vonkajších okenných žalúzií na
druhom nadzemnom podlaží, výmena
dlažby a podhľadu v zádverí, vrátane
výmeny vstupných dverí a výmeny okien
v služobných priestoroch.
Na tento účel sme požiadali o dotáciu
vo výške 15 000 EUR Ministerstvo financií SR.

Tento rok sme sa zapojili do výzvy Nadácie Pontis Naše mesto. Ide o najväčšie
podujatie firemného dobrovoľníctva
na Slovensku. Naša mestská časť žiada
pomoc šesťdesiatich dobrovoľníkov
a príspevok vo výške 450 EUR. Pripravili
sme pestrú paletu projektov, kde firemnú pomoc využijeme.
Q Na detských ihriskách na Studenohorskej 35, Sabena – Malokarpatské
námestie 9, Bakošovej
34 – 36 a Studenohorskej
5 by sme radi premaľovali
betónové vane pieskovísk vrátane skruží, drevené lavičky, hojdačky
a vykonali iné drobné
povrchové úpravy.

Q Plánujeme vyčistiť ulice starého
Lamača – Skerličovu, Rajtákovu a Segnáre.
Q Chystáme sa zlikvidovať nelegálne skládky v našej mestskej časti.

O podrobnostiach vás budeme včas informovať, uvítali by sme aj vašu pomoc.
(mag)

Nelegálne skládky sa chystáme zlikvidovať.
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Ako správne nakladať
SAMOSPRÁVA
s veľkorozmerným odpadom

edeli ste, že na Slovensku
je evidovaných približne
6000 nelegálnych skládok?
Udržiavajme teda naše okolie čisté
a neprispievajme k tvorbe čiernych
skládok ani odkladaním, napríklad,
starého nábytku na sídlisku. Ten,
kto sa pričiní k tvorbe čiernej skládky, musí rátať s hrozbou pokuty.
Zákon o odpadoch hovorí jasne –
priestupku sa dopustí ten, kto uloží
odpad na iné miesto, než na miesto
na to určené obcou. Nuž, a tu nastáva
problém hlavne na sídlisku v Lamači,
v bývalých kontajnerových stojiskách
napríklad na Studenohorskej alebo Bakošovej ulici. Tieto miesta nie sú určené
na odkladanie starého nábytku a ani
žiadneho iného odpadu. Žiaľ, často práve na týchto miestach vidíme nábytok,
odpad z prerábaných bytov alebo iný
veľkorozmerný odpad. Ide o miesta,
ktoré boli kedysi určené ako stojiská
kontajnerov. To však už dávno neplatí.
Veľa z vás sa pýta, prečo tam kontajnery
nie sú, či prečo zaberajú miesto na ceste. Dôvodov je viacero, jedným z nich
aj fakt, že pozemky, kde sa tieto bývalé
kontajnerové stojiská nachádzajú, sú
nevysporiadané. Veľmi intenzívne sa
pracuje na ich vysporiadaní a následne
je plán tieto stojiská nahradiť vizuálne
vkusnejšími, efektívnejšími a uzamknutými kontajnerovými stojiskami.

Najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne. Ak nájdete čiernu skládku alebo vidíte niekoho ju
vytvárať, nebojte sa to nahlásiť.

Čo však robiť, ak napríklad prerábame
byt a chceme sa starého nábytku zodpovedne zbaviť?
Q V prvom rade skúsme o našom
starom nábytku neuvažovať ako o odpade. To, čo sa nám javí ako odpad,
môže byť pre iného ešte použiteľný
nábytok alebo zdroj materiálu na výrobu niečoho iného. Využime možnosti
rôznych búrz, kde vieme nábytok
predať, prípadne darovať za odvoz.
Q Ak už viete, čoho všetkého sa
budete chcieť zbaviť a usúdite, že
už to nie je hodné predaja alebo
darovania niekomu inému, mali by ste
pamätať na to, že nábytok, koberce
alebo iné zariadenie bytu sa rozhodne
nevyhadzujú do smetiaku na bežný
komunálny odpad. Takýto druh
odpadu patrí do zberného dvora,
ktorý nájdete na Starej Ivánskej
ceste 2. Viac informácií o dvore
nájdete na stránke www.olo.sk.
Q V prípade, ak chcete svoj odpad doručiť do zberného dvora, ale
nemáte auto, využite služby priamo
zberného dvora OLO, ktorý okrem
iného ponúka aj službu OLO taxi. Tiež
je možnosť objednať si veľkokapacitný kontajner alebo vyhľadať služby
napríklad serióznych sťahovacích
firiem.
Q Ďalšou z možností ako sa zbaviť
starého nábytku, je využiť veľkokapacitné kontajnery (VKK), ktoré zabezpečuje mestská časť pre potreby
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jarného a jesenného upratovania. VKK
však slúžia všetkým obyvateľom. Preto
budú pri nich pri najbližšej príležitosti
stáť členovia inšpekcie verejného
poriadku, ktorí budú dohliadať na to,
aby sa svojho odpadu mohlo zbaviť
čo najviac ľudí a aby jeden kontajner
neslúžil jednotlivcovi, ktorý tam vyhodí takmer celú domácnosť. Do VKK je
prísne zakázané vhadzovať stavebný
odpad, elektroodpad, nebezpečný
a toxický odpad, ako aj bioodpad.
(mag)
Foto: Blažena Kusá, Marek Poláš

Malé koše
Pred pár týždňami mestská časť
uzavrela zmluvu so spoločnosťou
DENOVA,
ktorá
od
apríla
vyprázdňuje malé koše, ako aj koše
na psie exkrementy. 112 malých
košov a 33 košov na psie exkrementy
sa vyprázdňujú vždy v pondelok
a v piatok.

R

O

Leonard Pawlak
ROZHOVOR
Kde je v čase koronavírusu Boh?

bľúbený lamačský kňaz Leonard Pawlak pôsobil ako
vojenský duchovný a misionár dvanásť rokov počas vojnového
konfliktu v Angole, kde prekonal niekoľko epidémii. Po výbuchu míny pri
čistení cesty bol vážne zranený. Verí,
že naozajstnú nádej nájdeme len prostredníctvom tichej a prítomnej lásky.
Kde je teraz Boh?
Boh je teraz tu. To slovo tu je pre
človeka veľmi dôležité. Pre mnohých,
ktorí v dnešnej dobe stoja pred čiernou
stenou svojich obáv a zrútených nádejí.
Pre tých, ktorí stoja pred studenou stenou nákazy. Myslím si, že dnešný človek
potrebuje počuť, že Boh je tu. Potrebujeme ho počuť pri nás. Toho Boha, ktorý
má záujem o náš príbeh, náš osud. On
však prichádza potichu. Boh totiž často
prichádza cez zadné dvere, nevchádza
hlavným vchodom.

Kňazom ste už 27 rokov, v súčasnosti
však nemôžete slúžiť bohoslužby. Ako
prežívate izoláciu?
Keď sa dvaja ľudia majú radi, tak aj keď
sa od seba vzdialia, keď jeden odcestuje,
neznamená to, že tá druhá osoba nie
je prítomná. V tom tichu srdca predsa
máme všetkých tých, ktorí sú nám drahí,
ktorých milujeme. Ako kňaz mám rád
ľudí, ktorých mi cirkev zverila. Keď slúžim
svätú omšu v dnešnom tichu, uprostred
púšte obáv, strachu a všetkých zlých
správ, ktoré na nás útočia, predsa na
tej maličkej paténe sú títo ľudia všetci
prítomní. Keď vlievam jednu kvapôčku
vody do kalicha, keď pripravujem obetné dary, tak predsa tá kvapka vody - to
sme my všetci. Všetci, ktorých takýmto
symbolickým spôsobom cirkev a ja, ako
služobník cirkvi, chce odovzdať Ježišovi.

Fotografie z Afriky, kde Leonard Pawlak pôsobil v deväťdesiatych rokoch až do roku 2005.

Neviem to inak vysvetliť.
Prežili ste šesťdesiatkrát maláriu, pandémiu eboly a váš pobyt v Afrike sa
skončil až výbuchom míny, ktorý vás
vážne zranil. Chcem sa však vrátiť k tej
pandémii. Vidíte paralelu s tým,
čo prežívame teraz vo svete?
Aj áno, aj nie, lebo africké vnímanie sveta je úplne odlišné ako
európske. Pre Afričana to, čo je neviditeľné, jednoducho neexistuje.
Zažili sme pandémiu eboly, snažili
sme sa miestnym vysvetliť, aby sa
nedotýkali ľudí postihnutých nákazou či mŕtvol. Dotyk je však pre
Afričanom podstatný a touto cestou sa to všetko roznáša. Boli sme
úplne bezmocní a ako misionári
sme sa, samozrejme, báli.
Zmenila skúsenosť s maláriou a vojnou
váš pohľad na chorobu a smrť?
Samozrejme. Keď sa stávate súčasťou
ľudského utrpenia, to utrpenie na vás
pôsobí. Nenecháva vás necitlivým. Maličkými krôčikmi som sa učil tých ľudí
chápať, cítiť ich bolesť, stratu.
Celý svet teraz trápi koronavírus. Ako
sa dá duchovne odpovedať na túto
pandémiu? Čo radíte veriacim?
Treba si zachovať čistú hlavu a zdravý
rozum. Treba byť opatrný, to áno. No
my sa teraz nemôžeme odovzdať ako
také neviniatka božej vôli. Božia milosť
je založená na tom, čo je prirodzené. To
znamená, že tá božia milosť prichádza
k nám skrze prirodzené veci - rúška,
umývanie rúk, dezinfekciu, počúvanie
všetkých prísnych príkazov. Láska, ktorá
sa prejavuje veľmi ticho medzi nami, je
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tiež o tom, že nechceme nikoho ohroziť.
Nemôžeme teraz konať ako nerozumní
ľudia. Potrebujeme sa s nádejou pozerať
do budúcnosti pri tých všetkých opatre-

niach, ktoré nám ponúka zdravý um.
Môže sa nám zdať, že Boh zmizol, že tu
nie je...
V našej pohodlnej dobe sa človek stal
bezmocný, zraniteľný. My sa bojíme.
Toho, že nefunguje nič tak, ako by sme
si to predstavovali. Kedy ste sa porozprávali so svojou manželkou? A kedy ste si
dovolili vypiť si kofolu so svojím synom?
V každodennom zhone nemáme na také
veci čas. Možno pôst, ktorý prežívame,
je aj o tom, aby sme sa zriekli všetkých
samozrejmých dobrých vecí, ktoré patrili k nášmu životu, ale počas nákazy už
nepatria. My sa toho zriekame. A vážime
si život.
Michal Oláh
Foto: Archív L. Pawlaka

S
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Skupinky pivárov pri jazierku
SAMOSPRÁVA
znepokojujú Lamačanov

p a t r e n i a
v súvislosti s ochorením
COVID-19 sú síce striktné, no
aj tak sa nájdu jednotlivci, ktorí ich
neustále porušujú. A je ich dosť.
Počas slnečných dní si Lamačania,
idúcky z lesa či počas prechádzky,
vďačne doprajú chladené pivo či
kofolu. Vo vyhradených hodinách
tieto služby ponúkajú prevádzky
Na barine či pri Futbalovom klube
Lamač. Nápoje čapujú do plastových
pohárov alebo do fliaš a zákazníci
sú jasne upozornení na to, aby sa
v okolí prevádzok nestretávali v skupinkách. Opak je však pravdou, a tak
nie je problém vidieť na parkovisku
pri jazierku partie kamarátov veselo
popíjajúc pivo, bez rúšok na tvári.
Ďalšie skupinky sa stretávajú pri
jazierku. Potom si odskočia za roh
uľaviť. Riziká, ktoré takéto správanie
prináša, hádam ani nie je potrebné
vysvetľovať.

prevádzkam verejného stravovania, kam
spadajú reštaurácie, stánky s rýchlym
občerstvením, cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného
stravovania. O niekoľko dní však podľa

Foto: Freepik.com

Hygiena prevádzku povolila
Miestny úrad eviduje masívne podnety
zo strany občanov, ktorým títo nespratníci právom prekážajú. Úrad verejného
zdravotníctva pôvode zakázal činnosť

slov starostu Lamača Lukáša Baňackého
tento úrad pôvodné obmedzenia zrušil
a všetky zariadenia verejného stravovania
postavil na rovnakú úroveň. Prevádzky

teda môžu byť otvorené za predpokladu,
že dodržiavajú zákaz prítomnosti verejnosti v týchto prevádzkach a vykonávajú
predaj mimo prevádzku stravovacích
služieb, napríklad cez výdajné okienko
alebo si tovar berú ľudia so sebou
bez vstupu do prevádzky. „Týmto
posledným opatrením ich úrad zrovnoprávnil,“ vysvetľuje starosta.
Spomínané prevádzky majú právo byť otvorené pre verejnosť, ale
nenesú zodpovednosť za to, akým
spôsobom zákazníci svoje nápoje
pijú. Pokutovať ich mohol jedine
Úrad verejného zdravotníctva, ak
nemajú rúško. Od 6. apríla už túto
kompetenciu má aj policajný zbor
a mestská polícia. Členovia Inšpekcie
verejného poriadku, ktorí na týchto
miestach opakovane zasahujú, môžu
týmto ľuďom len dohovoriť. Riešenie
problému je preto na nás všetkých.
Na našej ohľaduplnosti voči sebe navzájom, na našej disciplíne a taktiež
na našej asertivite. Dohovorme partiám kamarátov, ktorí nerozumejú
obmedzeniam, že sa nás to týka všetkých
rovnako.
Marína Gorghetto

Skontrolujte si údaje v občianskom preukaze
Sčítanie obyvateľstva prebehne tentokrát inak ako v minulosti – na dve
etapy v roku 2020 a 2021. Už to nebude
formou sčítacích komisárov, ktorí budú
navštevovať jednotlivé domácnosti, ale
bude mať dve časti. Jeden zdroj
podkladov bude pripravovať
priamo náš miestny úrad. Potom
sa budú, v prípade bytových
domov, vyžadovať cez správcov
či zástupcov vlastníkov ďalšie
sumárne informácie.
Údaje, ktoré vzídu zo sčítania
obyvateľstva sú základným
hodnotovým faktorom, ktorý
ovplyvňuje aj financovanie samospráv. „Tak dobre ako sa spočítame, toľko peňazí z podielu
výnosu z daní z príjmu fyzických
osôb následne dostaneme. Preto je mimoriadne dôležité, aby nám neunikli nijakí jedinci,“ zdôrazňuje starosta Lamača
Lukáš Baňacký.

Mestská časť potrebuje aktívnu spoluprácu a záujem každého jedného Lamačana. Najdôležitejším krokom je, aby sa
v našej mestskej časti prihlásilo na trvalý
pobyt čo najviac ľudí, ktorí tu reálne

aj bývajú. Druhou mimoriadne dôležitou záležitosťou je poriadok v údajoch
napísaných v občianskych preukazoch.
Súpisné číslo uvedené v adrese na preukaze by totiž malo sedieť s evidenciou na
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liste vlastníctva z katastra.
Pre niekoho môže byť aj takéto zisťovanie komplikované, preto miestny
úrad podáva pomocnú ruku. KontakV občianskom preukaze si na tomto mieste
skontrolujte, či vám
sedí súpisné číslo s číslom uvedeným na liste
vlastníctva.
tujte klientske centrum na čísle
02/647800 65 a nahláste svoje
základné údaje. Zaškolení pracovníci vám buď priamo alebo
spätným volaním povedia, či
je vaša evidencia v poriadku.
Zavolajte aj v prípade, ak zistíte
rozdielne údaje v preukaze aj vlastným porovnávaním.
(mag)

V

Do Santiaga na bicykli

M

ystická púť do španielske- bagetu, ale aj rybacie alebo mäsové konho mesta Santiago de Com- zervy a šaláty, ktoré majú Francúzi veľmi
postela láka pocestných dobré.
z celého sveta. Neodolal jej ani bývalý
lamačský starosta Peter Šramko, ktorý sa
tam vybral na bicykli
s kamarátom Ladislavom Hatiarom. Spolu
zvládli za 38 dní viac
ako 3700 kilometrov.
Najviac ich fyzické
sily preverili španielske Pyreneje s najvyšším prechodovým vrcholom 1330 metrov
nad morom, ktorý
absolvovali pri 38Na ceste si dvojica užívala krásne výhľady.
stupňovej horúčave.
Dvaja pútnici so sebou ťahali 25 ki- Zvládne to takmer každý
„Cyklopúť skrz celú Európu bola skulogramovú batožinu. Okrem oblečenia
totiž veľa miesta zabrali aj technické točným preverením toho, čo všetko sme
pomôcky na údržbu a opravu bicyklov. sa v živote naučili, akí sme odolní a ako
„Chvalabohu sa nám nič vážne nepo- rýchlo vieme riešiť nové problémy. No
kazilo a tie drobnosti som ako strojný bolo to aj splnenie chlapského sna inžinier opravil. Zbytočne som si zbalil dokázať niečo neobvyklé či duchovná
najmä zopár teplých a nepremokavých túžba kresťanského pútnika. Navštívili
vecí, lebo počasie nám prialo. Pokiaľ by sme veľa krásnych pútnických miest, ale
však bolo pár dní po sebe daždivých, tie- aj historických pamiatok. Veľa úžasných
to veci by sme nevyhnutne potrebovali. chrámov, dedín, miest a videli sme neKaždému by som odporučil mať rezervu skutočnú prírodu. A čo je najpodstatnejoblečenia, lebo nie je nič horšie, ako šie? Stretli sme množstvo ľudí z celého
ráno sa obliekať do mokrého,“ hovorí sveta, ktorí putovali do Santiaga. Najlepších kamarátov máme dvoch Belgičanov
Peter Šramko.
- spolužiakov a dvoch Španielov - bratov,
s ktorými sme sa stretávali posledných
osem dní po Španielsku,“ potvrdzuje Peter Šramko to, o čom hovoria všetci pútnici. Že na ceste sú najdôležitejší ľudia.
„Trochu s humorom som zopárkrát
povedal - na takúto cestu mladí ľudia
nemajú čas a starí nemajú sily. Odporúčam urobiť to tak, ako sa to podarilo nám
dvom. Išli sme do penzie a hneď prvý rok
sme absolvovali takúto dlhú púť. Európa
je z bicykla neskutočne krásna, voňavá
Peter Šramko siahol na dno svojich síl.
a je čo obdivovať. Som presvedčený, že
Dôležitým bodom bolo aj stravovanie. každý čo len trochu priemerne fyzicky
„Pokiaľ to bolo možné, hľadali sme si zdatný človek, to zvládne. A pocit, keď
ubytovanie aj s raňajkami. Na obed sme po 3750 km človek zbadá zvonicu katedčasto mali kebab so zeleninou, prípadne rály v Santiagu, je neskutočný. Každý deň
pizzu alebo pečené mäso so zeleninou. z rôznych smerov prichádzajú stovky
A keď sme vedeli, že nepôjdeme cez pútnikov a všetci podvečer prídu na námestá, tak sme mali vždy so sebou vá- mestie pred kostolom. To sú chvíle, ktokuovanú šunku, syr, paradajky a papriku, ré vám nezoberie do smrti nikto. Všetci
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VÝLET

žiaria, hoc unavení, ale neskutočne šťastní. Je vidno, že siahli na dno svojich síl,
ale dokázali svoju životnú púť. To sa nedá
kúpiť, to treba zažiť.
Každého to zmení.
Cítim sa odolnejší ako
človek, pevnejší vo
viere. Nič si človek do
hrobu nezoberie. Len
dobré skutky. Prajem
všetkým, ktorí sa na
túto cestu vydajú, aby
šťastne došli do cieľa.
Ďakujem za možnosť
vám o tejto púti porozprávať,“
dodáva
Peter Šramko.
Marína Gorghetto
Foto: Archív Petra
Šramka

Peter Šramko, vľavo, s Ladislavom Hatiarom.

Púť v kocke
Kedy: Od 14. augusta 2019 do 20. septembra 2019
Dĺžka trasy: 3760 kilometrov
Sumár prevýšenia: 29,9 kilometra
Trasa: Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko a Španielsko
Priemerná denná trasa: 100 kilometrov
Batožina: 25 kg

Š

Deti si vyskúšali prácu vedcov

ŠKOLSTVO

Aj keď je v súčasnosti Rodinné centrum
Obláčik zatvorené, ešte predtým sme
v ňom stihli rozbehnúť unikátny projekt,
ktorý kompletne naplnil naše priestory.
Prvé zážitkové popoludnie s jednoduchými pokusmi pod názvom Veda hrou
si vyskúšalo štrnásť detí vo veku od päť
do desať rokov. Pod odborným dohľa-

A

dom na vlastnej koži otestovali základné
princípy vedeckej práce: realizovali
experiment, popísali videné, vypracovali
si protokol, zhodnotili pozorované a nakoniec vyvodili závery.
Deti videli účinok antioxidantov na
nastrúhané jablko. Ďalej sa dozvedeli
o meraní veličiny pH, keď s rôznymi
roztokmi (mydlová voda,
minerálna voda, sladený nápoj, sóda bikarbóna a ocot)
nechali zreagovať výluh
z červenej kapusty. Páčilo sa
im aj odfarbovanie kečupu
čistiacim prostriedkom a zaujala ich jednoduchá deliaca
technika
chromatografia.
Nádejní mladí vedci sa prvýkrát v živote dostali aj k práci

s automatickou pipetou.
Deti všetko trpezlivo skúšali, pozorne
počúvali výklad a ochotne spolupracovali. Účastníci workshopu boli neuveriteľne
sústredení a obdivuhodne dlho udržali
pozornosť, hoci mnohí mali za sebou
náročný deň v škole či škôlke. Záujem
malých výskumníkov bol veľký, radi by
prišli aj znova. Pôvodný zámer bol robiť
takéto náučné popoludnia raz do mesiaca. Držme si palce, aby mohla mať takáto
vedecká šou pokračovanie.
Workshop viedla Ing. Zuzana Brnoliaková, PhD., ktorá pracuje v Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie,
v Centre experimentálnej medicíny
Slovenskej akadémie vied.
(zub)
Foto: Archív RC Obláčik

Šachový turnaj vyhral Španiel

V

AKCIE

marci, ešte pred začiatkom
núdzového stavu, pripravila
Bratislavská šachová akadémia so sídlom v Lamači netradičné
šachové predpoludnie v spolupráci
s Avion Shopping Parkom. Návštevníci
si tak popri nákupoch mohli spríjemniť chvíľku nevšednými atrakciami.
Najmenších rozhodne zaujal hlavne
obrí šach, kde si mohli vyskúšať svoje
prvé ťahy a posúvať po políčkach figúrky,
častokrát veľké ako deti samé. Prevažne
dievčatá vytvorili krásnu galériu, v ktorej
mohli použiť na vyfarbenie šachové
predlohy, ale väčšina nechala voľný priebeh svojej fantázii.
Na “križovatke” bolo možné stretnúť
živú dámu a na veľkej demonštračnej
šachovnici vytvoriť partiu Avionu - každý mal možnosť iba jedného ťahu, vždy
podľa toho, či bol na ťahu biely alebo
čierny.
Turnaj vyhral Španiel
V turnaji neskôr zasadlo k šachovniciam dvadsať hráčov. Aj nešachisti si
mohli na vlastnej koži vyskúšať, ako sa
cítia veľmajstri, keď im tikajú hodinky
a snažia sa nájsť čo najlepšie pokračova-

nie v partii. Po piatich
partiách boli odmenení najlepší v turnaji,
pričom bez straty
bodu vyhral celý turnaj
Benjamín Pérez Souto
zo Španielska.
Veľkým lákadlom
bola aj simultánka s veľmajstrom
a slovenskou šachovou jednotkou Jánom
Markošom.
Zahrať
si s profesionálnym
hráčom, ktorý má
skúsenosti zo ša-

Počas celého dňa bol pre návštevníkov pripravený aj jednoduchý šachový kvíz, ktorý pozostával z ôsmich otázok.
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chových olympiád a vyhral prestížne
medzinárodné turnaje, je určite zážitok. Jedenásti odvážlivci tak zasadli
k šachovniciam a snažili sa pretlačiť
veľmajstra. Ten mal úlohu sťaženú aj
tým, že na všetky partie mal dovedna
iba 30 minút. Dvom sa však predsa len
podarilo ukoristiť vzácne remízy a po
skončení nechýbala ani malá autogramiáda.
Michal Vrba
Foto: Archív Bratislavskej šachovej akadémie
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Jurko sa učí a pýta sa otca:
– Ocko, kde je Kamčatka?
– Spýtaj tajnička.
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Zápis do materskej školy bude prebiehať v termíne od 30. apríla do 15. mája
2020. Organizuje sa elektronickou formou, žiadosť je možné stiahnuť na stránke
www.dietkykvietky.sk. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nevyžaduje.
Vyplnenú a podpísanú žiadosť - oskenovanú či odfotenú - zašlite na adresu
prihlasky@dietkykvietky.sk. Následne je potrebné prihlášku vytlačiť
a podpísať. Podpísanú prihlášku môžete poslať poštou na adresu: Materská škola,
Heyrovského č. 4, 841 03 Bratislava.

Riadková inzercia
Q Opravujem, upravujem odevy. Kontakt: 0902/ 717 517
Q Zubná ambulancia na Kramároch prijíma nových pacientov. Adresa: Stromová 16,
831 01 Bratislava. Kontakt: 0905/662 407
Q Doučujem angličtinu, slovenčinu. Deti aj dospelých, aj cez víkendy. Kontakt:
0905/222 966
Q Vodoinštalácie a údržba – Ján Polák. Kontakt: 0905/627 321
Q Oprava práčok, sušičiek, umývačiek riadu - kvalitne, lacno. Kontakt: 0951/337 590,
Igor
Q Maľovanie, stierkovanie, benátsky štuk - Radoslav Osuský. Kontakt: 0911/128 116
Q Predám pascu na líšky. Kontakt: 0949/282 417
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