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Vrančovičovu ulicu čakajú veľké zmeny. Naša mestská časť sa v spolupráci s Metro-
politným inštitútom Bratislavy púšťa do jej revitalizácie. V pláne je komplexné riešenie
dopravnej situácie, ako aj vytvorenie oddychovej zóny.

„Vrančovičova ulica je najdôležitejším centrálnym priestorom Lamača. Jej stav tomu však
nezodpovedá. O tom, ako by mala vyzerať táto časť, ktorá z historického hľadiska predstavuje
pôvodnú obec Lamač,máme konkrétne predstavy. Keďže komunikácie aj ostatné plochy sú vo
vlastníctve hlavnéhomesta, oslovil somprimátora Bratislavy, Matúša Valla, a snažil som sa ho
presvedčiť, že aj takýto priestor je v rámci mesta dôležitý. Uchádzal som sa o to, aby jeho
riešenie bolo zadané ako jedna z priorít aj Metropolitnému inštitútu Bratislavy. Teší ma, že pán
primátor vníma túto vec rovnako a na základe našej dohody sme s kolegami rozbehli
spoluprácu s inštitútom už v závere minulého roka,“ hovorí starosta Lukáš Baňacký.
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pokračovanie na str. 2

Revitalizácia Vrančovičovej ulice

Všetko o komunitnom
kompostovaní

Prehľad denných
letných táborov

Zberné hniezda
a kontajnerové stojiská

10. – 11. 7.2021
Malé hody Súťaž Gazdinka roka

Slávnostnásv. omša

Detské a�akcie

MuzikaFarská záhrada Kostola sv. Margity

Zmena programu vyhradená. Program je závislý od aktuálnych pandemických opatrení.



Foto: Daniel Zachar ml.
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V Kaplnke sv. Rozálie slúži pravidelné pobožnosti v rámci katolíckej cirkvi
byzantského obradu nový kňaz Igor Marusyn. Prišiel k nám z Ukrajiny a viac
sa o ňom dočítate v niektorom z nasledujúcich čísel magazínu Lamačan.

>> pokračovanie z titulnej strany

A tak sa naša Vrančovičova ulica stala súčasťou mestského projektu Živé miesta,
kde sa minimálnym zásahom, napríklad výsadbou zelene, pridaním mestského
mobiliáru či verejného osvetlenia, kultivujú verejné priestory. Problematika
Vrančovičovej ulice je však oveľa komplexnejšia, preto je aj príprava celého
projektu dlhodobá, nakoľko je potrebné pripraviť odborné stanoviská. Napríklad
k doprave, riešeniu potoka a organizácii verejného priestoru v nadväznosti na
priľahlé funkcie. Táto ulica je zároveň miestnou komunikáciou 2. triedy v
majetkovej správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, a preto je nosnou
podmienkou na riešenie tohto verejného priestoru predovšetkým vyriešenie do-
pravnej situácie. „Zo strany mestskej časti vyšla požiadavka predovšetkým na
prekládku obratiska zastávky MHD pred budovou požiarnej zbrojnice. Tým sa vy-
tvorí zdieľaný dopravný priestor ako jeden urbanisticko-dopravný koncept, ktorý
budeme ďalej kultivovať. Druhou oblasťou je otvorenie častí potoka, okolo
ktorého vznikne oddychová zóna s lavičkami,“ vysvetľuje architektka Eva
Kutišová z Referátu územného rozvoja, projektového riadenia a investičnej
činnosti. V júni by sa mal konať prvý pracovný workshop, počas ktorého by mal
magistrát priniesť závery zo svojich odborných oddelení. Po vyjasnení si od-
borných stanovísk budú oslovení obyvatelia Vrančovičovej ulice, ako aj ostatní
občania našej mestskej časti, aby participovali na tvorbe tohto verejného
priestoru. Text: Marína Gorghetto

Foto: Daniel Zachar ml.

Asistované sčítanie obyvateľov
od 03.05.2021 do 13.06.2021

Myslite na vašu budúcnosť
a pomôžte Lamaču!
Sčítať sa je povinné.

Máte poslednú šancu sa sčítať!

Tel.: +421 2 64 78 00 65
scitanie@lamac.sk

OBJEDNAJTE SA:

Rozálka má nového kňaza



Poľský prezident Andrzej Duda udelil pri príležitosti 230. výročia
Ústavy z 3. mája štátne vyznamenanie niekoľkým osobnostiam zo
Slovenska. Bol medzi nimi aj Lamačan Branislav Borovský.

Branislavovi Borovskému sa tejto pocty dostalo za pašovanie sloven-
skej náboženskej literatúry v časoch komunizmu z Poľska na Sloven-
sko. Knihy sa vtedy prenášali tajne cez hraničné hrebene hôr. 12.
decembra 1983, v horách, asi tridsať metrov od hraničnej čiary na poľ-
skom území, neďaleko Mníšku nad Popradom, boli poľskou po-
hraničnou strážou zadržaní traja mladí ľudia: robotník Alojz Gabaj
a študenti Branislav Borovský a Tomáš Konc. V batohoch im našli
náboženskú literatúru, sväté obrázky, magnetofónové pásky s nábo-
ženskou tematikou. Previezli ich do väzenia v Tarnove, kde s nimi poľskí
vyšetrovatelia surovo zaobchádzali. Po trom mesiacoch boli prevezení
na Slovensko. Mestský súd v Bratislave 13. júna 1985 odsúdil Gabaja,

Borovského na 14 mesiacov
a Konca na 12 mesiacov ne-
podmienečne. Konca a tiež
Borovského vylúčili z vy-
sokej školy. Politik
František Mikloško nazval
Javorského, Konca, Gabaja
a Borovského našimi hr-
dinami z čias nor-malizácie.

Zdroj: Denník Štandard
Foto: Archív B. Borovského

Pestovanie byliniek, rozmnožovanie kvetov, problémy záhradkárov
aj témy zelených striech sa preberali na burze rastlín, ktorá sa
konala druhú májovú sobotu za Domom seniorov Na barine. Ľudia
sa o akcii mohli dozvedieť zo sociálnych sietí. A keďže stále platia
určité pandemické obmedzenia, akcia sa rozdelila na niekoľko
častí a povinnosťou bolo mať na tvári rúško.

Burzu rastlín organizovalo lokálne združenie Čarodejník z krajiny, o.z.,
ktoré zastrešuje aj plánovanie priestoru vo vnútrobloku medzi
Bakošovou ulicou a Na barine, preto sa tentokrát vybralo miesto
konania práve za Domomseniorov Lamač. Jednu zo sekcií tvorili izbové
rastliny. Lamačania priniesli kvety, ktorým sa u nich doma príliš nedarí,
alebo naopak zakorenené, alebo mladé výhonky, ktoré môžu robiť
radosť v ďalších domácnostiach. Na odbyt išli hlavne aloe vera, zelenec
i čínska ruža. Obyvatelia panelákov prejavili záujem aj o bylinky, lebo
tým sa výborne darí na balkónoch a dajú sa využiť v kuchyni. Rýchlo sa
rozchytala mäta, medovka i pažítka.

S plnými debničkami záhradných trvaliek, byliniek i premnožených vý-
honkov prišli obyvatelia rodinných domov zo starého Lamača. Za-
hviezdila odroda kríka malinojahôd a výhonky malín rôznych farieb.
Záhradkári v debate rozoberali nielen tohtoročné počasie a jeho vplyv

na úrodu, ale aj informácie o rastlinách či zakladaní zelených striech.
Ďalšou súčasťou tejto komunitnej akcie bolo rozdávanie semiačok
lúčnych kvetov, ktorými si môžete spestriť záhradu alebo pred-
záhradku, dajú sa nasadiť aj do väčších kvetináčov na terasu alebo
balkón. Lúčne kvety zohrávajú dôležitú úlohu pre prácu včiel a iného
hmyzu.

B. Borovský s prezidentom A. Dudom

S. Šubrtová
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Naša mestská časť pokračuje v boji proti vizuálnemu smogu a od-
straňuje billboardy. Z Lamačskej cesty nedávno zmizol jeden, z
Hodonínskej dva kusy v tvare V a z Podhája jeden obojstranný
billboard. Výpadok na príjmovej strane rozpočtu je dovedna 3060 eur
ročne, no v odstraňovaní ďalšej outdoorovej reklamy budeme po-
kračovať aj naďalej.

S príchodom teplejšieho počasia sa Malokarpatské námestie zaplnilo,
čo je dobré. Radi by sme vás však poprosili o láskavosť. Kolegovia
musia totiž vodnú plochu pravidelne čistiť od šišiek, kameňov, po-
užitých rúšok, hliny či plastových vrchnáčikov. Hádžu ich tam prevažne
deti, ktoré takáto zábava prirodzene láka. Prosíme vás, aby ste vaše
ratolesti nenechali znečisťovať fontánu. Stačí totiž jedno popoludnie a
čistá voda sa zmení na zakalený špinavý priestor.

Burza rastlín: Najväčší záujem
bol o bylinky a malinojahody

Menej reklamy
na našich uliciach

Branislav Borovský dostal štátne
vyznamenanie od poľského prezidenta

Šišky ani hlina
do fontány nepatria



Obyvatelia Lamača sú roky konfrontovaní s umiestňovaním nádob na odpad i
veľkokapacitných kontajnerov na biologicky rozložiteľný a veľkorozmerný
komunálny odpad na cestných komunikáciách v našej mestskej časti. Takýto stav
je v prvom rade v rozpore s platnou právnou na úseku cestného hospodárstva
a, samozrejme, prináša so sebou aj mnohé iné nežiaduce fenomény – od za-
berania parkovacích miest cez umiestňovanie nežiaducich druhov odpadu až pod
zneužívanie “sezónnych“ veľkokapacitných kontajnerov. Mnohí však vnímajú
nedisciplinovanosť niektorých jedincov, ktorí do týchto kontajnerov ukladajú aj iný
odpad, než na aký sú určené. Nezriedkavou realitou sú pneumatiky umiestnené
v bioodpade alebo stavebný odpad umiestnený medzi odpadom komunálnym.
Rovnaký názor má aj vedúci Oddelenia dopravy, správy majetku, grantových
schém a životného prostredia Miroslav Širgel: „Súčasný systém nie je dobrý,
a preto pripravujeme tzv. zberné hniezda, čiže stále lokality v rámci ktorých budú
umiestnené kontajnery na vybrané druhy odpadov, ako nadrozmerný komunálny
odpad, bioodpad, tabuľové sklo a podobne, ktoré budú obyvateľom k dispozícií
v určených dňoch v týždni počas celého roka." Zamedzí sa tak zneužívaniu tejto
služby a zvýši sa komfort pre obyvateľov. Podľa našich informácií by takéto hniezda
mali byť celkovo tri. Príprava prvého na ulici Pod násypom už beží naplno.

Ďalším projektom, ktorý sa v súčasnosti pripravuje je úprava kontajnerových
stojísk na sídlisku, ktorých je viac ako 30. Mestská časť postupne oslovuje
spoločenstvá vlastníkov bytov, ktorým chce podať pomocnú ruku v podobe od-
stránenia pôvodných stojísk a prípravy spevnených plôch pre umiestnenie nových
uzamykateľných stojísk. Podmienkou je však majetkovoprávne vysporiadanie
týchto plôch, ktoré je mestská časť pripravená dať do prenájmu za minimálnu
sadzbu 5 eur za meter štvorcový na jeden rok za podmienky, že nové stojiská po-
stavia spoločenstvá vlastníkov bytov na vlastné náklady v súlade s Manuálom
tvorby kontajnerových stojísk hlavného mesta. Je potešujúce, že niektoré
spoločenstvá už samy oslovili miestny úrad a sú pripravené projekt realizovať
a prispieť tak ku skultivovaniu odpadového hospodárstva v našej mestskej časti.

Kontajnerové stojiská na sídlisku

Celoročné zberné hniezda

Nový projekt v Lamači

Kontajnerom na cestách
by malo odzvoniť

Dlhodobé snahy o zverenie objektu a
priľahlého pozemkuPod násypomod
hlavného mesta sa stalo skutoč-
nosťou. Priestor bude slúžiť ako
zberné hniezdo pre rôzne druhy od-
padov a na časti pozemku vznikne
záchytné parkovisko využívané
hlavne v čase prevádzkovania let-
ného kúpaliska.
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Škôlku na Boroch otvoríme v septembri
6
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SAMOSPRÁVA

Oblasť školstva je pre Mestskú časť Bratislava-Lamač dlhodobo
prioritou. Rok 2021 sa nesie rovnako ako minulý rok, v znamení príprav
a realizácie najvýznamnejších investičných projektov v histórii našej
samosprávy. V priebehu tohto polroka došlo k zavŕšeniu projektu novej
materskej školy na ulici Milana Šimečku v lokalite Bory v podobe
jednotlivých krokov – od kolaudácie objektu cez odstránenie všetkých
nedostatkov, zariadeniu prevádzky kuchyne a školskej jedálne a mon-
táže a spustenia jednotlivých technických zariadení. „Po kontrole
technického stavu objektu môžeme skonštatovať, že všetko funguje
tak, akomá a otvoreniu škôlky k septembru 2021 už v zásade nič nestojí
v ceste,“ uviedol po kontrolnom aprílovom dni starosta Lukáš Baňacký.
V tento deň sa zástupcovia mestskej časti už venovali aj konkrétnym

otázkam nastavenia organizácie prevádzky a celkového chodu mater-
skej školy. „Dnes boli s nami na mieste aj zástupkyne Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Bratislave, s ktorými sme si prešli
spôsob riešenia organizácie jednotlivých stránok pobytu a stravovania
detí v škôlke,“ doplnila prednostka Michaela Kӧvári Mrázová. V na-
sledujúcich týždňoch nás čaká dovybavenie škôlky nábytkom,
hračkami, didaktickými pomôckami a os-
tatnými predmetmi dennej potreby, aby
nová škôlka mohla privítať o tri me-
siace deti.
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Kvalitné víno a rôznorodé oblečenie
vám predajú títo

LAMAČ PODPORUJE
LOKÁLNY OBCHOD

Otváracie hodiny Vinkova: Otváracie hodiny Luong Van Sau:
Pondelok – piatok: 7:00 – 18:00
Sobota: 7:00 – 12:00

Po, Ut, Str, Pia: 7:00 – 17:00
Štv, So, Ne: zatvorené

Na trhovisku na Malokarpatskom námestí si môžete kúpiť aj slovenské
víno z Vinkova Pezinok, ako aj oblečenie, obuv a doplnky od Luonga Van Sau.

Vinkova - Roman Košťál

Luong Van Sau

Obchodníci

Predajňa Vinkova predáva v našej mestskej časti víno dodávané z VINKOVA Pezinok – ekologické
vinohradníctvo a vinárstvo už 22 rokov. Zo žltého okienka vedľa pošty sa koncom deväťdesiatych
rokov premiestnili na trhovisko.

„Náš sortiment tvoria slovenské vína z ekologických viníc v Pezinku z nami dopestovaného
malokarpatského BIO hrozna. Ponúkame tiché fľašové vína, ďalej vína typu Frizzante (jemne
perlivé), 100 % víno z čiernych ríbezlí vlastnej značky „Čierna Perla“ a viac druhov sudových vín
podľa aktuálnej ponuky. Sme rodinná firma sídliaca v Pezinku, založená v roku 1989 s 32-ročnou
tradíciou výroby malokarpatského vína. Obhospodarujeme 7 hektárov vlastných viníc v ekolo-
gickom poľnohospodárstve. Máme viac ako 500 ocenení z domácich aj medzinárodných súťaží
vín. Naše ružové víno Cabernet sauvignon pila aj holandská kráľovná Beatrix pri oficiálnej ná-
všteve Slovenska,“ hovorí vedúci Roman Košťál.

„Ponúkame kvalitné vína priamo od vinára na rôzne príležitosti za rozumnú cenu. Vína si od nás
môžu zákazníci zobrať do vlastných nádob, čím šetríme životné prostredie od zbytočného odpadu.
Sklo je totiž donekonečna recyklovateľný materiál. Na Lamačanoch si ceníme to, že sú verní zá-
kazníci, ktorí vedia oceniť kvalitu a radi sa k nám vracajú. Verím, že aj pri posedeniach nám robia
dobrú reklamu a odporučia nás. Raz skúsiť je lepšie ako viackrát počuť,“ usmieva sa.

Nečakaná koronakríza sa dotkla aj vinárov. „Nechcem sa sťažovať, ale poďakovať
za každú pomoc, ktorej sa nám dostalo. Ďalej sa budeme poctivou prácou vo vinici, pivnici
aj v obchode snažiť o priazeň nášho zákazníka,“ dodáva Roman Košťál.

Na našom trhovisku sa nachádza aj stánok s oblečením, kde už dlhé roky nájdete usmievavého
Luonga Van Sau. Rodák z vietnamskéhomesta Vĩnh Phú predáva u nás od roku 1998 a za ten čas
ho zákazníci familiárne prekrstili na Šaňa.

Šaňo sa v Bratislave v osemdesiatych rokoch vyučil za autožeriavnika a trinásť rokov strávil v
rodnej krajine v odbore. Potom však zobral manželku Minh-hu, s ktorou má dve deti, a vrátil sa na
Slovensko. „V Lamači som si otvoril stánok s oblečením, na autožeriavnika som už bol starý a viac
som to nechcel robiť. Okrem toho, inú robotu som jednoducho nemal,“ vysvetľuje pragmatické
dôvody, ktoré z neho urobili podnikateľa.

Jeho sortiment tvorí dámske a pánske oblečenie, obuv a doplnky. „Zákazníci si najčastejšie
kupujú nohavice, tričká, šľapky a rôzne drobnosti. Musím povedať, že Lamačania sú milí, slušní a
mimoriadne príjemní klienti. Vždy ma vedia prekvapiť milým slovom,“ hovorí spokojne.

Počas koronakrízy mal podľa zákona zatvorené, ale už niekoľko týždňov naplno funguje. „Za tie
roky, čo som tu, sa zmenil aj biznis. Predaj je slabší,“ dodáva na záver

sympatický Luong.

Na nákupy si noste vlastné tašky a látkové vrecúška
na opakované používanie. Prispejete tým k redukcii
jednorazových plastových vrecúšok.

„Kúpou slovenského vína podporíte tradíciu
a kultúru slovenského vinohradníctva a
vinárstva v našej krajine. Len s vašou

pomocou sa budememôcť starať o odkaz
našich dedov a otcov - Malokarpatské

vinohrady,“ hovorí Roman Košťál.

Luong Van Sau z Vietnamu vo svojom
kráľovstve. Do rodnej krajiny sa

dostane raz za rok.

TIP!

Text: Marína Gorghetto
Foto: Marína Gorghetto



Čo: Denné letné tábory pre deti od 5 do 12 rokov pripravila obľúbená
Atletika JOJO aj tento rok. Na deti čaká športová olympiáda, detská
pevnosť Boyard, ostrov pokladov, netradičný šport Hugalele, výlety
a nové kamarátstva. Doprajte deťom veľa pohybu, športu a zábavy
v osvedčenom trénerskom zložení, známom prostredí, ale s novými
zážitkami. Bude veselo. Tak, ako vždy.

Kedy: 19.7. – 23.7., 26.7. – 30.7., 9.8. – 13.8. a 16.8. – 20.8.
Cena: 140 eur
Kontakt: atletikajojo@gmail.com, 0905/677 965

Kedy: 12. – 16.7.2021
Cena: od 149 eur
Kontakt: info@skolafutbalu.sk, 0948/543 236

Kedy: 23. - 27.8.
Cena: 130 eur
Kontakt: 0903/418 047, 0903/735 685

Kedy: 6.7. – 9.7., 12.7. – 16.7.
Cena: 119 eur za turnus od 6. do 9.7. a 146 eur za turnus od 12. do 16. 7.
Kontakt:Michal Vrba, 0903/793 013,
e-mail: sachovaakademia@gmail.com

Kedy:06.07. – 09.07.2021, 19.07. – 23.07.2021, 06.08. – 09.08.2021 a
16.08. – 20.08.2021
Cena: 128 eur / bikeri – Lamačania majú zľavu 10 percent,
74 eur / Žabky z Lamača – zvýhodnená cena pre deti
s trvalým pobytom v Lamači
Kontakt: www.dennetabory.sk, 0905/756 043

Atletika JOJO

Futbalový kemp

Futbalisti Pematrans

Farský denný tábor v Lamači

Šachový tábor

Žabky z Lamača a Bikeri

Čo: Futbalový kemp pre chlapcov a dievčatá vo veku od 5 do 15 rokov
organizuje tento rok Škola futbalu premiérovo aj u nás v Lamači. Deti sa
môžu tešiť na kvalitné futbalové tréningy, program s animátormi aj
mimo ihriska, výlety a drobné darčeky. Futbalový klub Lamač by s touto
organizáciou rád nadviazal dlhodobú spoluprácu na kempy aj mimo
prázdnin. Ambasádorom kempu je známy futbalista Lukáš Haraslín.

Čo: Lamačskí tréneri futbalu organizujú pre deti od 5 do 12 rokov na
ihrisku FK Lamač tábor plný športových aktivít, hier, zábavy a pohybu
na čerstvom vzduchu.

Čo: Bikeri - Deti od 6 do 14 rokov počas týždňa s bicyklom začnú každé
ráno rozcvičku. Budú pokračovať zdokonaľovaním sa v jazde na bicykli
pod dohľadom profesionálneho inštruktora, naučia sa aj správne
padať. Všetky ukážky si vyskúšajú aj v teréne. Vyberú sa na výlet po
cyklotrasách v Malých Karpatoch. Okrem naháňania sa na kolesách
budú hrať vedomostné, loptové, ale aj netradičné hry.

Žabky z Lamača - Na deti čakajú hry, zábava, plávanie, šport, pobyt v
prírode, no aj tvorivé a kreatívne vyžitie. Organizátorom je občianske
združenie Preliezka.

Čo:Denný letný tábor Bratislavskej šachovej akadémie pre deti od 6 do
15 rokov. Deti denne absolvujú športové aktivity, čaká na nich tenis,
stolný tenis, futbal, basketbal, skauting, turistika, šach, pétanqué,
karate, spoločenské hry. Môžu sa tešiť aj na návštevu kúpaliska v
Lamači, ktorá bude zabezpečená dozorom vedúcich a plavčíka.

Denné letné tábory v Lamači
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SERVIS

Leto plné zážitkov čaká na deti na území našej mestskej časti aj
tento rok. Prinášame vám prehľad denných letných táborov, ktoré sú
v ponuke. Tábory sa budú konať podľa vývoja epidemickej situácie.

Čo: Naša fara pozýva všetky deti od 6 do 12 rokov na Lamačský farský
denný tábor. Ten sa bude sa odohrávať vo farských priestoroch, najmä
na farskej záhrade a v okolí. Deti sa môžu tešiť aj na výlet a veľa
skvelých hier. Prihlášky spolu s obálkami nájdete na stolíku v zadnej
časti kostola. Vyplnenú prihlášku vložte do obálky spolu s účastníckym
príspevkom a na obálku napíšte „farský tábor“. Zalepené obálky odo-
vzdajte v sakristii po sv. omšiach. Všetkým tým, ktorí by chceli prispieť
na réžiu tábora budú organizátori vďační!

Kedy: 26. – 30.7.2021
Cena: 30 eur
Kontakt: lamac.farskytabor@gmail.com



V Lamačimámeniekoľko komunitných kompostérov, o ktoré sa
starajú skupiny ľudí. Čoraz častejšie sa však stáva, že ľudia od-
pad jednoducho vysypú ku kompostérom alebo ho tam nechajú
pohodený v plastovom vrecúšku, dokonca s adresou, na ktorú
si prajú vrecúško vrátiť. Pripravili sme pre vás praktický manuál
s najčastejšie sa opakujúcimi otázkami.

Pre ľudí z bytových domov, ktorí nechcú, aby rastlinný odpad z ich
kuchyne skončil v spaľovni. Ideálne je, ak sa spoja ľudia zo sused-
stva, vyberú vhodný pozemok, získajú povolenie od majiteľa –
v Lamači to je najčastejšie Mestská časť Bratislava-Lamač – a po-
žiadajú o schválenie Magistrát hlavného mesta. Presný návod
nájdete tu: https://bratislava.sk/sk/komunitne-kompostovanie

Výlučne odpad rastlinného pôvodu. Teda žiadne mliečne výrobky,
pečivo či vaječné škrupiny. Vyhodiť sem môžete tiež usadeninu
z kávy, vrecká z čaju, staré kytice, hlinu z kvetináčov a podobne.

Je to podmienka magistrátu, ktorú sme povinní dodržiavať. Cieľom
je, aby bol každý, ktomá do kompostéru prístup, poučený o procese
kompostovania. Čo doň patrí a čo nie, na aké veľké kúsky treba od-
pad nakrájať, ako ho správne premiešať so suchou zložkou
a podobne. Nie je to nič komplikované a inštruktáž trvá približne
10-15 minút. Proces zrenia kompostu môže trvať aj rok a nesprávny,
hoci aj nevedomky odhodený odpad, môže znehodnotiť celé
mesiace práce ľudí z kompostujúcej komunity. Navyše je pri
otvorených kompostéroch ťažké udržať poriadok v okolí. Živočíšne
zvyšky a pečivo by totiž mohli prilákať hlodavce a spôsobiť

nepríjemný zápach. Práve túto skúsenosť mali v minulosti pri voľne
prístupných kompostéroch v Petržalke.

Každé komunitné kompostovisko má svoju “kompostmajsterku”
(v Lamači sú to momentálne všetko ženy), ktorá je zaň zod-
povedná. Kontakt na ňu nájdete nalepený priamo na kompostéri
a môžete ju požiadať o zapojenie do kompostovacej komunity. Ak
by ste si chceli založiť svoje vlastné kompostovisko v blízkosti
vášho bydliska, dostanete od nej veľa praktických rád.

Prosíme vás, nerobte to. Vytvárate neporiadok v okolí kompostérov,
znepríjemňujete pobyt vonku nielen kompostujúcim, ale aj okolo-
idúcim či obyvateľom z okolia. Nie je príjemné narábať s neznámym
odpadom z inej domácnosti. Navyše, ak obsahuje zvyšky, ktoré do
komunitného kompostu nepatria. Takéto kôpky či vrecúška s od-
padom potom “kompostmajsterky” musia prácne likvidovať a kon-
čia v zmesovom odpade.

Vedeli ste, že podrobnosti o komunitnom kompostovaní náj-
dete aj na našej stránke www.lamac.sk v záložke potrebujem
vybaviť – životné prostredie a odpady?

(eh, mag)

Čo patrí do komunitného kompostéra?

Pre koho je určené komunitné kompostovanie?

Všetko, čo chcete
vedieť o komunitnom kompostovaní

Ako sa môžem do komunitného kompostovania zapojiť?

Na svojej záhradke kompostujem skoro čokoľvek. Prečo sú
podmienky v komunitnom kompostovisku také prísne? Prečo
sú kompostéry zamknuté?

Chcem kompostovať, ale zatiaľ nie som členom kompostujúcej
komunity. Môžem svoj kuchynský odpad vysypať ku kompos-
téru, alebo ho nechať položený vo vrecúšku pri kompostéri?
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Za jeho prácu sa mu dokonca dostalo aj najvyššieho štátneho
vyznamenania pre cudzincov. Svoju pečať zanechal aj v Prahe,
kde štát vďaka jeho projektom ušetril stámilióny českosloven-
ských korún. Tento pozoruhodný pán dodnes žije v našej mest-
skej časti.

Pamätám si ešte druhú svetovú vojnu. Náš dom totiž zabrali Rusi,
bolo ich tam ubytovaných 30. My sme bývali dolu v pivnici a museli
sme tam byť celkom potichučky. Raz som sa potajme dostal von,
otvoril som šuplík v ich izbe a ten bol plný cukríkov. Naplnil som si
nimi vrecká a odvtedy som chodil hore kradnúť cukríky (smiech).
Z ďalšieho súdka je spomienka z čias štúdií na Priemyselnej škole
stavebnej. Vtedy si nás, partiu stredoškolákov a vysokoškolákov,
zavolal predseda strany do hasičskej zbrojnice. Všade už totiž bolo
založené Československé hnutie mládeže, len v Lamači nie. Zavrel
nás v zbrojnici, vraj dokiaľ ČSM nezaložíme, nepustí nás domov
a dá nás vyhodiť zo školy. A tak sme ho založili.

V Lamači sa vo veľkom hrávalo divadlo, U Havera, U Pantla,
v Novej osvetovej besede u Krajíčka. Škoda, že sa táto silná
tradícia v našej obci nezachovala a nevytvorila sa skupina
nadšených ochotníkov. My sme kedysi s partiou dokonca vyhrali aj
krajské kolo, a to už bolo niečo.

V roku 1969 som tam odišiel na tri roky a vrátil som sa ešte v roku
1984. Robil som na ministerstve dopravy. Kubánci vtedy nevedeli,
čo so železnicami, chceli ich rozvíjať, a tak vypísali medzinárodnú
súťaž, do ktorej sa prihlásilo asi desať krajín s desiatkami
projektantov. Navrhovali veľkorysé riešenia a ja som v spolupráci
s Kubáncami navrhol pomerne normálne riešenie. Potom na-
sledovalo stretnutie u Fidela Castra. Minister s poradcami mu po-
stupne predkladali všetky návrhy, Fidel si ich vypočul a nakoniec
povedal, aby mu nechali môj návrh a ostatné zahodili.

V robotemi závideli, chceli sama zbaviť. Zhodou okolností sa vtedy
náš minister dopravy vybral na štátnu návštevu Kuby, kde mu po-
vedali, že jediný človek z ČSSR, ktorý tam v odbore železničnej do-
pravy zanechal nejakú solídnu robotu, bol nejaký Milošovič. Po ná-
vrate si ma nechal zavolať, ponúkol mi niekoľko rôznych pozícií
a ja som si vybral expertízu v Prahe. Cítil som sa tam výborne, po
štyroch rokoch ma však zavolali naspäť do Bratislavy na Správu vý-
chodnej dráhy.

V roku 1983
som dosť ocho-
rel, mal som
zápal žíl, opu-
chli mi kolená,
nemohol som
chodiť, všelijakí
profesori ma vy-
šetrovali, no
bez výsledku.

Vtedy mi kamarát z ministerstva povedal, že si ma pracovne opäť
vyžiadali z Kuby, tak som išiel. Viete prečo? Kvôli kubánskym do-
ktorom. Dostal som sa do obyčajnej nemocnice, prezrelmamiestny
lekár, urobil mi také vyšetrenie, aké mi profesori v Bratislave ne-
urobili, predpísal mi nejakýmiestny liek a nakázal, aby som si nohy
zabalil do teplého piesku. Po mesiaci a pol mi všetko odpuchlo, za-
čal som chodiť ako mladík a vydržalo mi to 22 rokov. Kubánci sú
vynikajúci lekári.

Mali sme dosť nízke platy a ja som si bol pýtať zálohu, lebo som
všetko minul. Vtedy mi však povedali: „Soudruhu, dělejte to tak,
jako to dělají ostatní. Poptejte se.“ Zistil som, že sa vo veľkom
šmelinárilo, od nás sa posielali balíky a predražene sa predávali.
A ja naivný som na členskej schôdzi vystúpil proti týmto praktikám.
Diplomati a vrcholní predstavitelia strany si nechávali poslať
z Hongkongu kontajnery plné texasiek či tričiek a ja som im na-
búral biznis. Na revanš sa mi čoskoro dostalo falošného obvinenia,
že vraj ma Kubánci chytili ako šmelinára, podali na mňa obvinenie
a prvým lietadlom musím ísť domov. Aj zo strany ma chceli vylúčiť.
Preto ma naložili na lietadlo a ja som sa vrátil domov s povesťou
šmelinára, stranícky potrestaný. Užil som si svoje. Česi na Kubu po-
slali tajných obvinenie vyšetriť a po dvoch rokoch prišli s tým, že sa
nič nepreukázalo.

Začal som písať v roku 2007 po tom, ako som videl na námestí
veľkú protikubánsku akciu. Chcel som napísať, aká je Kuba
v skutočnosti. V súčasnosti dopisujem tretí diel trilógie Tabu.
Kompletný zisk z každej knihy venujem autistickému centru
Drahuškovo, nezarobím na tom ani cent.

Aké sú vaše prvé spomienky na Lamač?

Kuba si vás však našla aj po druhýkrát.

Ktoré tradície z minulosti vám chýbajú?

V krajine ste však vydržali len rok, čo sa stalo?

Ste aj úspešným spisovateľom, na svojom konte máte
14 titulov. Prečo ste začali písať?

Niekoľko rokov ste pracovne strávili na Kube, čo ste tam robili?

Čo bolo potom?
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Alojz Milošovič
Zrekonštruoval kubánske železnice

ROZHOVOR

Viete, kto má na svedomí kompletnú rekonštrukciu
kubánskej železnice, ktorá odštartovala v sedemde-

siatych rokoch? Rodák z Lamača Alojz Milošovič.

Text: Marína Gorghetto
Foto: Marína Gorghetto
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Od vysviacky Kostola sv. Margity
ubehlo už 70 rokov

HISTÓRIA

Kostol sv. Margity si tento rok pripomína už sedemdesiate vý-
ročie vysviacky. Tá sa uskutočnila 1. júla 1951. Slávnostnú vy-
sviacku mal biskup - apoštolský administrátor trnavskej
diecézy ThDr. Ambróz Lazík.

Na otázku, kedy bol v Lamači založený kostol zasvätený sv. Margite
existuje viacero teórií. Jedna strana sa prikláňa k názoru, že kostol
v Lamači existoval už v stredoveku a na dôkaz toho uvádza, že sa
lamačská fara spomína už v roku 1397. Tento názor možno vyvrátiť
tým, že dnešný Lamač v tom čase ešte neexistoval, keďže chorvát-
ski kolonisti založili dedinu až v prvej polovici XVI. storočia.

S určitosťou však vieme o existencii kostola zo 16. storočia. Ten
však svojou veľkosťou už nevyhovoval potrebám farnosti a bol
v roku 1947 zbúraný. Základný kameň nového kostola, pochá-
dzajúci symbolicky z kameňolomu pri Železnej studničke, bol
položený 23. októbra 1947. Obyvatelia Lamača si nový svätostánok
postavili svojpomocne v nádeji, že bude miestom kultúrnych
stretnutí, dôvery, porozumenia a lásky. Architektom bol významný

predstaviteľ funkcionalizmu Michal
Milan Harminc a architektonicky je
podobný ďalším kostolom z po-
vojnového obdobia, napríklad v ob-
ciach Terchová a Novoť na Orave.

Celkové náklady výstavby dosiahli
takmer 5 miliónov korún. Vďaka pevnej vôli, vytrvalosti a obetavej
práci lamačských veriacich a ich vtedajšieho duchovného správcu,
zakladateľa kostola Juliána Benedikoviča, dochádza napokon
1. júla 1951 k nezabudnuteľnému dňu posvätenia novovybu-
dovaného kostola. Kostol má pôdorys trojloďovej pseudobaziliky
so svätyňou s rovným uzáverom. Nad hlavným vstupom do objektu
je trojdielne združené okno, nad ním v suprafenestre mozaikový
obraz sv. Margity od maliara Ernesta Zmetáka. Sochy svätcov na
boku pochádzajú od sochára Michala Zdraveckého. Drevený
korpus na vysokom kríži je z autorskej dielne sochára Alexandra
Trizuljaka, Alexandra Trizuliaka, ktorého sté výročie narodenia si
pripomíname tento rok. Plastika Sedembolestnej Panny Márie po-
chádza od sochára Fraňa Štefunku.Zdroj: Bagin, A.: Kostoly a kaplnky hlavného mesta SSR Bratislavy (Bratislava 1988),

Alexander Húščava: Dejiny Lamača. Foto: https://maps123.net/en/SK/kostol-sv-margity-p150600
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Prečo môže byť klimatizácia užitočná 
aj pre vašu domácnosť? 
Moderné klimatizácie sú vybavené množstvom prak-
tických funkcií, ktoré vám dokážu spríjemniť nielen 
leto, ale využijete ich počas celého roka. Viete nimi 
chladiť, vykurovať, ventilovať či odvlhčovať vzduch 
v domácnosti. Majú veľmi nízku hlučnosť nielen po-
čas dňa, ale pred spaním si dokonca môžete nastaviť 
nočný režim, ktorý sa postará o váš nerušený spánok. 
Hlučnosť klimatizácií by sa dala prirovnať k šumu pa-
dajúceho lístia (20 – 30 dB). Mnohí ľudia majú strach, 
že prúdenie chladného vzduchu zapríčiní prechladnu-
tie, choroby dýchacích ciest, prípadne rozšíri po byte 
baktérie a vírusy. Odborníčka zo ZSE však hovorí, že nie 
je dôvod na obavy. „V našej ponuke máme špičkové kli-
matizácie značiek Daikin a Samsung v úspornej ener-
getickej triede A+, A++ a A+++. Vybrané typy zariadení sú 
vybavené technológiou, ktorá dokáže vytvoriť príjemnú 
osviežujúcu atmosféru bez pocitu chladného prievanu 
v miestnosti. Zároveň máme v ponuke aj klimatizá-
cie so špeciálnym filtrom, ktorý odstraňuje zo vzdu -
chu prachové častice, pachy, baktérie, vírusy a mikró-
by,“ tvrdí Lenka Gergeľová, odborníčka na ZSE Klima. 

Svieže leto s klimatizáciou 
len za 1 ◊ denne
Čo všetko môžete mať za 1 ◊? Môžete si zaň kúpiť 
napríklad kopček zmrzliny, lístok na MHD, kávu 
so sebou alebo si môžete dopriať príjemné ochla-
denie s klimatizáciou u vás doma. V rámci garanto-
vanej služby ZSE Klima Bezstarosti môžete získať 
kvalitnú klimatizáciu len za 1 ◊ denne s možnosťou 
ovládania cez aplikáciu v smartfóne a s predĺže-
nou zárukou až na 6 rokov. V praxi to znamená, 
že ak sa vám počas využívania služby klimatizácia 
pokazí, ZSE ju na mieste opraví alebo hneď vy-
mení za novú. Nemusíte si robiť ťažkú hlavu ani 
so zabezpečovaním servisnej kontroly, pretože 
pravidelnú ročnú pre hliadku klimatizácie máte 
v cene. „Ďalším benefitom, ktorý ponúkame našim 
zákazníkom, je výhodnejšia elektrina pre klimatizá-
ciu a možnosť výberu z viac ako 20 farebných dizaj-

nov. Zákazníci vďaka výhodnejšej elektrine môžu vy-
užívať klimatizáciu počas leta naplno a bez výčitiek 
a zároveň si môžu prispôsobiť dizajn klimatizácie 
podľa vlastného bytu. Ponuka našich klimatizácií 
je dostupná na www.zse.sk/klima,“ dopĺňa Lenka 
Gergeľová zo ZSE. 

Zatoč kolesom šťastia a vyhraj!
Až do 30. 6. 2021 odmeňujeme v ZSE Centrách všet-
kých verných zákazníkov ZSE! Navštívte ktorékoľ-
vek ZSE Centrum, splňte jednoduché podmienky, 
zatočte kolesom šťastia a domov si odnesiete 
skvelý darček. Zároveň postupujete do žrebovania 
o hlavnú cenu – špičkový zmrzlinovač Bosch. Ne-
musíte si pritom nič zakúpiť ani objednať. Zapoje-
ním sa do súťaže však pomôžete znížiť spotrebu 
papiera. My odmeníme vás a príroda poďakuje 
nám všetkým.

Získajte klimatizáciu len za 1 ◊ denne a hrajte o skvelé výhry v ZSE Centre

Zatoč a vyhraj!
Vyhráva každý!
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 Navštívte ZSE Centrum Bratislava Bory Mall.

Iba v ZSE Centre. Do 30. júna 2021

Zatoč a vyhraj!

Hlavná cena:
8x zmrzlinovač Bosch

Letá sú z roka na rok horúcejšie a mnohí z nás 
si uvedomujeme, že zvládnuť vysoké teploty 
bez klimatizácie je takmer nemožné. Bežne 
sa s ňou stretávame v autách, dopravných 
prostriedkoch, nákupných centrách alebo 
v kanceláriách. No vo väčšine  domácností aj 
napriek tomu stále chýba. Najčastejšie sa ľudia 
obávajú, že klimatizácia im spôsobí zdravotné 
ťažkosti, a niektorí ju považujú za zbytočného 
žrúta energie. Klimatizácia však môže byť veľmi 
užitočná a dokonca aj zdraviu prospešná. Ale 
poďme pekne poporiadku. 

Lamacan_190x137mm_Koleso_01.06.2021.indd   1Lamacan_190x137mm_Koleso_01.06.2021.indd   1 20.05.21   14:2720.05.21   14:27
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AKCIE

Alojz Milošovič

V Miestnej knižnici Lamač nájdete aj titul Záhadný smrť experta v Havane autora
Alojza Milošoviča. Kniha napísaná na základne skutočných udalostí vás zavedie na
Kubu, kde autor strávil niekoľko rokov života. Čaká na vás príbeh zakázanej lásky
našinca k Vietnamke, ktorá na volanie srdca doplatia nanúteným odchodom z
krajiny. Druhá línia rozpráva skúsenosť samotného Alojza Milošoviča, ktorý v
osemdesiatych rokoch prišiel na to, že si vedúci predstavitelia Československa na
Kube významne privyrábajú šmelinárením a túto skutočnosť neváhal zverejniť. Vý-
sledkom bolo jeho okamžité vyhostenie z krajiny na základe vyfabrikovaného
obvinenia. „Mali sme tam vtedy šéfa rozviedky pre celú Latinskú Ameriku,
seriózneho pána z Moravy. Keď ma chceli poslať domov, žiadal som ho o pomoc, no
on mi len povedal, aby som si rýchlo zbalil kufre a odletel prvým lietadlom domov.
Aby som vraj neskončil ako istý expert, ktorý záhadne zomrel. Aj on sa totiž miešal
do cudzích záležitostí,“ hovorí autor titulu. Zaujímavosťou je, že vydanie tejto knihy
sa v súčasnosti pripravuje aj na Kube.

Knihy si môžete objednávať prostredníctvom online katalógu, ktorý nájdete na
adrese https://www.kniznica.lamac.sk/ (mag)

Záhadná smrť experta v Havane
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Už je to šesť rokov, čo Rodinné centrumObláčik, Lamačský Fotoklub pri Jednote dôchodcov Slovenska a
Mestská časť Bratislava-Lamač spojili sily v snahe podnietiť záujem obyvateľov o históriu svojej mest-
skej časti s ambíciou kultivovane dokumentovať pretváranie verejného priestoru a esteticky zachytiť po-
minuteľnosť každodenného života. S potešením môžeme oznámiť, že sme opäť získali v zamestna-
neckom grantovom programe Nadácie ZSE finančnú podporu pre projekt Lamačského fotomaratónu.

Amatérski fotografi v štyroch vekových kategóriách (deti, mládež, dospelí a seniori) budúmať na prelome
augusta možnosť umelecky stvárniť tri vypísané témy. Ocenené fotografie vystavíme v októbri vo foyer
Kina Lamač na Malokarpatskom námestí. Súčasťou projektu bude aj tematický kurz s lektorom a
vlastivedná vychádzka s certifikovanou turistickou sprievodkyňou. Detaily o realizácii amatérskej
fotosúťaže a sprievodných podujatí budú postupne zverejnené na stránke http://www.oblacik.sk/
fotomaraton/ (zub)

Naša mestská časť odštartovala v máji novú tradíciu. Každý prvý piatok v mesiaci
venujeme úprave nášho okolia. Spoločne vysádzame kvety, staráme sa o zeleň,
striháme kríky, upravujeme terén či inak zveľaďujeme Lamač. V parčíku pri škole sa
kolegom z Oddelenia dopravy, správy majetku, grantových schém a životného pro-
stredia a dobrovoľníkom podarilo prestrihať zarastené kríky, ako aj upraviť okolie det-
ského kolotoča. Vaša pomoc je vítaná, pridajte sa nabudúce k nám! Píšte na adresu
dobrovolnictvo@lamac.sk a my vám zašleme konkrétne inštrukcie.

Opäť s chuťou pripravujeme
Lamačský fotomaratón

Prvý piatok patrí Lamaču
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Pre deti

Kúpim byt v Lamači. Kontakt: 0903/205 915
Predám pohľadnice Bratislavy 1938-1970 a fotografie mesta.
Kontakt:0907/090 793
Prenajmem parkovacie miesto v garáži na Heyrovského 1. Kontakt: 0907/763 647
Komunitné centrum, práca na záhrade, kosenie, strihanie, zber ovocia
po 14:00 hodine. Kontakt: 0944/333 492
Predám lacno prívesky na kľúče 30 ks. Kontakt:0907/090 793
Servis a oprava PC v Lamači. www.aatuh.sk. Kontakt: 0915/720 730
Doučujem angličtinu, slovenčinu. Deti aj dospelých, aj cez víkendy.
Kontakt:0905/222 966
Predám gramofónové platne a magnetofónové pásky. Kontakt:0948/239 331
Zubná ambulancia na Kramároch prĳíma nových pacientov. Stromová 16, 83101,
Bratislava. Kontakt: 0905/662 407
Opravujem, upravujem odevy. Kontakt: 0902/717 517 Voľný čas

Inzercia

bubu
spoznáva Lamač

Pomôž Bubovi nájsť strom
ku ktorému patrí list v tvare srdiečka!

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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Podvodníci zneužívajúci
pandémiu útočia na seniorov

Podvodníci vás môžu osloviť s ponukou
okamžitej pomoci pri predchádzaní alebo liečbe
ochorenia COVID-19. Neverte telefonátom, v
ktorých sa niekto predstavuje ako pracovník
krízového covidového centra či lekár. Neverte
emotívnemu príbehu, že váš príbuzný je v
kritickom stave, na pľúcnej ventilácii a po-
trebuje očkovaciu vakcínu, za ktorú je potrebné
zaplatiť vopred v hotovosti alebo na účet
v banke.

Kontaktuje vás niekto cudzí telefonicky,
osobne či elektronicky s ponukou predaja
ochranných prostriedkov a liekov na podporu
imunity alebo liečbu ochorenia COVID-19?

Kontaktuje vás niekto cudzí a žiada zaslať
peniaze za očkovaciu vakcínu pre vášho
príbuzného infikovaného koronavírusom?

Kontaktuje vás niekto cudzí ohľadom pre-
biehajúceho očkovania seniorov proti
ochoreniu COVID-19 a žiada peniaze za
očkovaciu vakcínu?

Kontaktuje vás niekto cudzí s ponukou
akejkoľvek pomoci na zmiernenie ne-
priaznivej epidemiologickej situácie v súvis-
losti s ochorením COVID-19?

Nezasielajte peniaze na konkrétne účty
v banke, ktoré vám oznámi neznáma osoba pri
telefonickom kontakte, aj keď sa dôveryhodne
predstaví a tvrdí, že ide o záchranu vášho
príbuzného. Neverte týmto tvrdeniam!
Obratom zavolajte svojim príbuzným a overte si
uvádzané skutočnosti.

Nereagujte na ponuku predaja akýchkoľvek
ochranných pomôcok, liekov či očkovacích
vakcín proti ochoreniu COVID-19. Môže ísť
o podvodníkov, ktorí sa od vás snažia vylákať
peniaze.

Odmietnite pomoc cudzích osôb, ktoré vás
nečakane navštívili! Nevpúšťajte ich do
svojich príbytkov! Môžu vás totiž okradnúť.

Pri akomkoľvek podozrení na podvodné
konanie ihneď kontaktuje políciu na čísle 158.

Policajný zbor vyzýva seniorov na obozretnosť pri telefonickom alebo osobnom kontakte
s neznámymi osobami, ktoré sa snažia pod vymyslenými zámienkami vylákať finančné úspory.

NIKDY NEVPÚŠŤAJTE
CUDZIE OSOBY K SEBE DOMOV!

Policajný zbor odporúča riadiť
sa nasledujúcimi radami:

Seniori, pozor na podvodníkov pri sčítaní
Elektronické sčítanie obyvateľov sa skončilo 31. marca, no čaká nás ešte proces asistovaného sčítania,
ktorý potrvá do 13. júna. Podvodníci však využívajú všetky spôsoby na oklamanie dôverčivých ľudí, Krajské
riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave preto upozorňuje seniorov, aby boli obozretní voči neznámym
osobám, ktoré by ich mohli kontaktovať a ponúkať pomoc pri asistenčnom sčítaní.

Asistenčné sčítanie vykonávajú stacionárni asistenti na zriadených kontaktných miestach v našej
mestskej časti, ale najmä mobilní asistenti, ktorí by iba na základe telefonickej žiadosti mali prísť vy-
konať sčítanie priamo domov.

Ak budete potrebovať pomoc pri sčítaní, kontaktujte prosím naše klientske centrum
na čísle 02/6478 0065.

Do redakcie sme dostali znepokojujúcu správu od Lamačanky,
ktorá si neželá byť menovaná.

„Asi pred mesiacom a pol mi sused povedal, že mu pred pár dňami o 22:30 zvonil mladý muž s tým, aby mu otvoril
vchodové dvere. Pri vchode do domu mu povedal, že ide za mnou. Sused ho dnu nepustil s tým, že nech zazvoní
mne. Dotyčný tak neurobil. Podobná vec sa prihodila aj ďalšej susedke z nášho vchodu. Zavolal jej muž, ktorý sa
vydával za jej synovca, rád by ju navštívil, lebo potrebuje peniaze. Obe sme staré a bývame samy. Nechcem robiť
paniku, ale nie je vylúčené, že sa v Lamači vytvára, resp. už operuje zločinecká banda, ktorá si vytipuje starých,
osamelých ľudí,“ napísala nám.

Dávajte si, prosím, pozor a pri akomkoľvek podozrivom telefonáte či pokuse o návštevu zbystrite pozornosť. Ak ste
mali v nedávnej minulosti podobnú skúsenosť, ozvite sa nám na adresu lamacan@lamac.sk.

INZ 6/2021.

KÚPTE SI VOZIDLO
A VYHRAJTE
EXKLUZÍVNU ROČNÚ 
STAROSTLIVOSŤ 
PRE VAŠE VOZIDLO

autolamac.sk

OSOBNÝ
PREDAJCA

1.2. - 20.12. 2021


