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Lamač pod bielou perinou
Intenzívne decembrové sneženie prinieslo množstvo radosti deťom a prikrylo našu
mestskú časť krásnou bielou perinou. Na kalamitnú situáciu sme sa pripravovali vopred.
SHMÚ totiž vydal druhý stupeň výstrahy, podľa ktorej intenzita sneženia predstavovala
veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Situáciu podrobne monitorovali kolegovia
z Inšpekcie verejného poriadku (IVP) a od skorých ranných – takmer ešte nočných –
hodín sa začalo so zimnou údržbou. Komunálne služby Lamač posilnili aj kolegovia
z viacerých organizačných útvarov. Vďaka nasadeniu posilnených kapacít a dobrému
plánu zásahov bola doprava plynulá, MHD nemeškala a chodci sa mohli pohybovať
bezpečne. Odstraňovanie následkov kalamity v podobe spadnutých stromov, zlomených konárov a dočisťovania ciest a chodníkov potom prebiehalo ešte niekoľko dní.

Výtlky opravujeme špeciálnou
ekologickou technológiou
V decembri začala naša mestská časť s postupnou opravou defektov na
cestách na jej území. Práce sme rozdelili na dve etapy. Do konca roka 2021
sme sa venovali jednotlivým výtlkom na cestách a chodníkoch, ktoré sa
nachádzajú v centrálnej časti Lamača, ako aj na Ledinách, Studenohorskej
ulici a na ulici Pod Zečákom. Počas druhej etapy, ktorá sa začne už v novom
roku, sa sústredíme na rozsiahlejšie opravy, do ktorých spadá Cesta na
Klanec, Vysokohorská ulica, chodníky pri Dome seniorov Na barine a ďalšie.
Samozrejmosťou je taktiež dokončenie Zlatohorskej ulice, ktorá už viac ako
rok prechádza masívnou premenou...
Pokračovanie na strane 2
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AKTUALITY
>> pokračovanie z titulnej strany
ktorej súčasťou je výmena vodovodu, plynovodou a oprava kanalizácie.
Dôležitým a mimoriadne aktuálnym aspektom opravy je ekológia, ktorá ju
sprevádza. Vybrali sme totiž ekologický spôsob opráv, čo nebolo v minulosti
zohľadnené. „To znamená, že sa vo veľkej miere využíva recyklát z pôvodnej
vozovky. Vďaka tomu odpadávajú náklady na nový asfalt, frézovanie, zvýšený
hluk, prašnosť a celkový diskomfort obyvateľov bývajúcich v blízkosti. Táto
technológia je nielen lacnejšia a ekologickejšia, ale umožňuje nám aj prácu
v horších poveternostných podmienkach, až do mínus desiatich stupňov,“ hovorí
starosta Lukáš Baňacký. Paradoxne, čím chladnejšie, tým lepšie. V lete je totiž
potrebné dlhšie čakanie na tuhnutie asfaltu, kdežto v zime je povrch vozovky
okamžite tuhý a pripravený na užívanie

Ako to funguje?
Je čas presmerovať náš život k druhým
Ďalší lockdown zahalil naše domovy do ticha a strachu.
Lamač je o čosi prázdnejší, zavreté obchody, služby
a kostoly zívajú tmou. Znova sme uprostred ďalšej vlny
pandémie, ktorú v tejto sile mnoho odborníkov nečakalo.
Iní dúfali, že nás vďaka premorenosti a zaočkovanosti
obíde, vyhneme sa núdzovému stavu a opatrenia budú
len regionálne s výraznými výhodami pre očkovaných.
Ani jedno očakávanie sa nenaplnilo. Nič z toho neplatí.
Nemocniční lekári z Kramárov hovoria o vojnovej medicíne, najvýraznejšie kladné tváre pandémie Vladimír
Krčméry a Pavol Čekan o katastrofe. Navyše prišla nová
mutácia koronavírusu Omicron, o ktorej skoro nič nevieme, ale všetci sa jej po skúsenosti s deltou obávame.
Záujem o očkovanie, ktoré dnes predstavuje najefektívnejšiu zbraň proti pandémii, klesá. Naše dlhodobo
podvýživené zdravotníctvo krízovú situáciu takmer
nezvláda. Opozícia s časťou koalície si unisono vytvorili
z antivaxerstva a sabotovania protipandemických opatrení nosnú politickú tému, ktorou rozkladajú spoločnosť.
Už tu nejde „len“ o ich moc a kšefty, ale vedomé posielanie ustrašených a dezorientovaných ľudí na smrť. Slovensko nakazila nedôvera voči autoritám, odborníkom
a vede. Prezidentka Zuzana Čaputová vyhlásila: „Potrebujeme... prestať tliachať o covide.“
V situácii, keď kolabujú nemocnice, zomierajú ľudia,
chorí sa opakovane nevedia dostať na operácie, hádam
už môžeme konečne prestať pozerať egoisticky len na
seba, na svoje „práva a slobody“ a začať myslieť na
spoločné dobro. Veď ako na Veľkú noc 2020 povedal
pápež František: „Všetci sa nachádzame na tej istej
loďke, všetci krehkí a dezorientovaní, no na druhej strane
všetci dôležití a nevyhnutní, všetci povolaní veslovať
spoločne, všetci odkázaní navzájom sa posilňovať.“
Takže ako pokračovať, čo robiť? Ako hľadieť na sklonku
druhého pandemického roku do toho ďalšieho? Začať robiť to, čím môžem pomôcť druhým, ako farár, starosta,
poslanec, vedec či robotník, predavačka, vodič, opatrovateľ, učiteľ, jednoducho každý z nás. Buďme všímaví
k okoliu, k ľuďom vedľa nás, na ulici, k susedom, starým
a osamelým ľuďom, rodinám s deťmi. Aj pozdrav, úsmev
a jedna otázka „Ako sa dnes máte?“ môže druhým
pomôcť a zmeniť deň alebo situáciu, ktorú vidia vo svojom osamotení ako bezvýchodiskovú. Neveďme vzletné
filozofické debaty, ktoré nemajú víťaza, ale reálne zdanlivo nepodstatnými maličkosťami pomáhajme druhým.
Nebojme sa, aj rok 2022 nám nato dá nejednu príležitosť.

Pri úprave výtlkov špecializovaná firma používa prístroj, ktorý pracuje
s technológiou infražiarenia. Aby ste si to vedeli lepšie predstaviť,
funguje ako akási žehlička, ktorá sa nahreje až na teplotu 1500 stupňov
a priloží sa na asfalt, ktorý do 15 minút rozpustí. Potom prichádza
pracovník firmy, ktorý manuálne premieša starý asfalt s novým, povrch
uhladí a prejde po ňom valcom. Prakticky okamžite po tomto zásahu
môžu po mieste prechádzať autá aj chodci.

Marína Gorghetto

Stromčeky odložte do ohrádok
Po minuloročnom pilotnom projekte v našej mestskej časti prichádza hlavné
mesto Bratislava v spolupráci so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu
(OLO) s novým spôsobom celoplošného zberu vianočných stromčekov zo
všetkých mestských častí. Svojim vianočným stromčekom tak môžete dať
druhú šancu a tým prispieť k čistote a udržateľnosti v Bratislave. Inštalácia
ohrádok sa začala v polovici decembra, Bratislavčania vďaka tomu vedia využiť
na odovzdanie „použitého“ stromčeka viac ako 500 ohrádok. Odzdobené
stromčeky môžete umiestňovať v našej mestskej časti do drevených ohrádok
určených na tento účel. Dá sa tak urobiť po Vianociach, najneskôr však do 11.
februára. Stromčeky bude OLO zbierať podľa harmonogramu uvedeného priamo
na tabuľke príslušnej ohrádky. Novým spôsobom zberu zamedzíme pochybnostiam, kam odkladať odzdobené vianočné stromčeky. Vyhneme sa tiež
každoročnému problému s rozfúkanými stromčekmi v uliciach mesta, čím
zabránime znečisťovaniu verejných priestranstiev. A vďaka systémovému zberu
môžeme „použité“ stromčeky odovzdať na materiálové zhodnotenie s ďalším
využitím. V Lamači sa podľa harmonogramu budú zbierať vianočné stromčeky
každý štvrtok od 10. januára až do 11. februára 2022.

Michal Oláh
Lamačan, novinár, člen redakčnej rady
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21.12. sa uskutočnilo posledné zasadnutie miestneho zastupiteľstva v roku
2021. Jeho bodmi rokovania - rozpočet pre roky 2022 – 2024 a koncepcia
rozvoju športu v Športovej hale Lamač Na barine - sa budeme podrobnejšie
zaoberať vo februárovom čísle nášho magazínu.

Preskakovacie koly a hojdačka
potešia deti v Obláčiku

Operatívne výruby
a orezy po kalamite

V žiadosti o dotáciu z Participatívneho rozpočtu Mestskej časti
Bratislava-Lamač na rok 2021 uspelo so svojím projektom Rajská
záhrada pre deti aj Rodinné centrum Obláčik. Cieľom projektu bolo
poskytnúť najmladšej generácii Lamačanov plnohodnotný program pre
ich psychomotorický, mentálny, fyzický a sociálny rozvoj. Projekt Rajská
záhrada pre deti bol našou snahou rozšíriť ponuku aktivít v exteriéri
priľahlej záhrady o nové herné prvky. Pôvodná, staršia herná zostava, už
doslúžila, nakoľko nespĺňala bezpečnostné kritériá a musela byť
demontovaná a odstránená. V záhrade od novembra nájdete celkom
nové preskakovacie koly a jednu pružinovú hojdačku, ktoré sme zakúpili
z dotácie. V mene mladých rodín srdečne ďakujeme za takúto formu
podpory v záujme rozvoja komunitného života v Lamači. Už sa tešíme na
deti, ktoré budú tieto novinky môcť dosýta využívať.

Intenzívne decembrové sneženie polámalo niekoľko stromov na území
našej mestskej časti. Kolegovia z Komunálnych služieb Lamač a z Dispečingu Lamač zasahovali operatívne ešte počas kalamity na konci
Studenohorskej ulice, kde museli vyrúbať strom. Ďalšie výruby sa udiali
cez víkend na Bakošovej ulici, ako aj pri jazierku Na barine. Konáre
orezávali na viacerých miestach na Bakošovej ulici a v areáli Materskej
škôlky na Heyrovského ulici.
Keď zbadáte zlomený konár či spadnutý strom, neváhajte nás prosím
okamžite kontaktovať na čísle patriacemu Dispečingu Lamač:
0948/337 317 alebo e-mailom na adrese dispecing@lamac.sk.

RC Obláčik

Vianoce v Lamači: Rozdalo sa 350 krabíc s láskou
Niečo mäkké, niečo voňavé, niečo chutné a niečo zábavné, ale všetko z lásky...
To boli hlavné požiadavky na darčeky v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do
krabice od topánok“. V Lamači si túto krásnu predvianočnú aktivitu, ktorá má za
cieľ obdarovať osamelých seniorov, zobralo pod záštitu občianske združenie
Čarodejník z krajiny, O.Z. Vďaka výzvam sa zapojili nielen obyvatelia, ale aj
škôlky. Pripravili ručne vyrobené pohľadnice a pozdravy. Pod stromčekom si
krabice plné lásky našli klienti Domu seniorov Lamač a Domu sociálnych
služieb Rozsutec. Mestská časť zabezpečila rozvoz osamelým dôchodcom
žijúcim v Lamači. Distribúcia prebiehala prostredníctvom Centra sociálnych
služieb Lamač, ktoré týmto ďakuje občianskemu združeniu Čarodejník z krajiny,
o.z, menovite Anne a Marekovi Habdákovcom a Gabriele Požgayovej. „Všetkým,
ktorí s láskou pripravili darčeky a zapojili sa, zo srdca ďakujeme. Úspech tejto
akcie nás veľmi potešil,“ uviedla jedna z organizátoriek Anička Habdáková.
Zaujímavosťou je, že bolo treba oveľa viac „ženských“ boxov, lebo v Lamači
tvoria drvivú väčšinu staršej populácie dámy.
Slavomíra Šubrtová

Ďakujeme, Mária!
Po desiatich rokoch práce v službách našej mestskej časti od nás odišla vedúca Referátu kultúry a športu
Mária Šimončičová. Radi by sme sa jej aj touto cestou poďakovali za vykonanú prácu, za jej láskavú povahu
a ochotu vždy pomôcť. Majka, bola si dušou kultúry v Lamači, neúnavným hnacím motorom, no predovšetkým skvelou kolegyňou. Želáme ti všetko najlepšie na tvojej ďalšej ceste. Ďakujeme!
Starosta, prednostka miestneho úradu a kolektív zamestnancov mestskej časti

OZNAM
Zberné miesto Pod násypom 19
je v štandardnej prevádzke do

20.12.2021.
Od 21.12.2021 do 9.1.2022 je
zberné miesto zatvorené.
Váš odpad tu budete môcť
opätovne odovzdat od
pondelka 10.1.2022.
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SAMOSPRÁVA
Anketa volených zástupcov. Starostovi, poslancovi
mestského zastupiteľstva a poslancom miestneho
zastupiteľstva sme položili tieto otázky:

Lukáš Baňacký
Starosta Mestskej časti Bratislava-Lamač
Už v samotnej otázke sú spomenuté viaceré dôležité projekty, ktoré spríjemnia život našim
obyvateľom, doplnil by som ich o opravu Kaplnky sv. Rozálie, ktorú sa nám podarilo získať do
správy, novú materskú školu v lokalite Bory, Športovú halu Lamač a jej zapojenie do športovej
infraštruktúry Lamača, ale aj systematické opravy sietí a komunikácií, ktorých podstatou je
riešenie vecí od základu s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť. No a spomeniem aj dopravné
opatrenia na zamedzenie tranzitu v obytných zónach, ktoré pripravujeme na začiatok roka
a s presadením ktorých nám pomohol aj elektronický monitoring dopravy, ktorý spolu so svojimi nadstavbami v podobe merania hluku
a znečistenia ovzdušia možno rovnako zaradiť medzi veľké projekty. Popritom ale realizujeme veľa vecí súvisiacich s výkonom bežných služieb
občanom, ktorých máme neúrekom a z ktorých mnohé zostávajú pre čitateľov Lamačana neviditeľné. Kontrola a usporiadanie evidencie
nehnuteľného majetku, elektronizácia procesov a iné ,,vnútorné vylepšenia“ sú však rovnako dôležité, ak chceme našu činnosť vykonávať
profesionálne. Teší ma, že naši obyvatelia oceňujú novinky tohto volebného obdobia ako sú Klientske centrum otvorené do 18:00 - (čo nemá
nikto), Centrum sociálnych služieb, Inšpekciu verejného poriadku či nonstop dispečing. Zároveň vnímajú aj rozšírený záber činnosti
Komunálnych služieb Lamač, ktorým sme venovali ozaj veľkú pozornosť. Z mojej pozície samozrejme vnímam veľa vecí, ktorým sa ešte
treba venovať a ktoré je potrebné dotiahnuť do konca. Záver roka je však momentom, kedy sa oplatí pozrieť späť a potešiť sa dosiahnutými
úspechmi. Ten pocit sa potom stáva zdrojom sily pre ďalšie dni. Jeden veľký nechcený projekt – pandémia Covidu 19 – nám totiž zobral veľa
času, síl a prostriedkov, ale osobne som presvedčený, že aj napriek tomu zvládneme všetky ciele, ktoré sme si stanovili.

2. V čase, keď odpovedám na vami položené otázky, riešime podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške takmer 3
miliónov eur, ktoré budú hlavným zdrojom na realizáciu projektu nadstavby a prístavby základnej školy na Malokarpatskom námestí. Tým som
pomenoval najdôležitejší projekt príprave ktorého sa venujeme už od začiatku volebného obdobia. Začiatkom roka budeme mať stavebné
povolenie na cyklomost Lamač – Dúbravka. Práve nedávne mesiace boli obdobím, kedy sme doťahovali zmluvy a riešili odovzdanie staveniska.
Spustenie samotnej výstavby považujem za ďalší dôležitý projekt roka 2022. Začíname taktiež pracovať na rekonštrukcii starej pošty a
požiarnej zbrojnice. Samozrejme, okrem týchto veľkých projektov, je tu tá takzvaná bežná starostlivosť o majetok, verejné priestranstvá a zeleň.
V tomto budeme naďalej pokračovať s jasným cieľom, aby Lamač zostal tým najkrajším miestom na život.

Igor Polakovič
Poslanec mestského zastupiteľstva za Lamač

1. Ako poslanec mestského zastupiteľstva za Lamač sa za posledné 3 roky teším najmä z projektov,
v ktorých hralo úlohu hlavné mesto. Sú to napríklad revitalizácia detského ihriska pri miestnom
úrade, oprava Cesty na Klanec, chodníka na V. Matrku a častí cesty a chodníkov na ulici Podháj.
Tam sa nám podarilo vysadiť aj novú alej. Rozbehla sa postupná výmena parkových svietidiel
a zastávkových prístreškov, ku ktorým pribudli elektronické informačné tabule. Mestské stromy
sa sadili aj pri Športovej hale Lamač Na barine. V rámci rozvoja športovej infraštruktúry mesto
podporilo rekonštrukciu telocviční v ZŠ Lamač či vybudovanie tréningovej plochy pre malých
futbalistov. Mrzí ma, že sa dodnes nepodarilo zrekonštruovať hokejbalovú plochu. Tento šport
má v Lamači tradíciu, no chýbal tu záujem zo strany miestneho úradu.

2. V tomto roku hlavné mesto spúšťa projektovanie rekonštrukcie Vrančovičovej ulice. Je to moja veľká priorita, pre ktorú sa mi podarilo nadchnúť
aj magistrát. Teší ma nadšenie verejnosti, ktorá sa do projektu zapája. Dokazuje to, že verejné priestory treba plánovať za účasti ľudí a nie
ignorovať ich názor, ako tomu bolo v minulosti v prípade Malokarpatského námestia. Do súťaže o projekt sa zapájajú skvelí architekti, verím, že
starému centru Lamača vrátime jeho pôvab. Za mesto budeme ďalej pokračovať v zlepšovaní verejného osvetlenia, okrem výmeny parkových
svietidiel chceme vymeniť aj osvetlenie na Hodonínskej ceste. Kvôli lepšej bezpečnosti tam nasvietime aj niekoľko priechodov. V roku 2021 sa
mala kompletne zrekonštruovať časť ulice Lediny v správe mesta. Po dohode s MČ Lamač sme, pre avizovanú opravu inžinierskych sietí,
presunuli rekonštrukciu na tento rok. Pripravujeme projekt mestskej garáže pre rezidentov. Rovnako budeme pokračovať v odstraňovaní
billboardov z našich ulíc.
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ANKETA
1.
2.

V našej mestskej časti sa rozbieha a dokončuje mnoho projektov. Pracuje sa na nadstavbe základnej školy,
rekonštrukcii Kina Lamač, rekonštrukcii Malokarpatského námestia, organizujú sa výstavy v exteriéri
a chceme oživiť budovu požiarnej zbrojnice. Podarilo sa získať aj niekoľko dotácií a grantov. V spolupráci
s hlavným mestom sme začali triediť kuchynský bioodpad, otvorili sme Zberné miesto Pod násypom
19, ihrisko Žabka, Oddychovú oázu Podháj a mnohé ďalšie. Čo hovoríte na smerovanie Lamača?
Na čo je podľa vás potrebné sa sústrediť v poslednom
roku tohto volebného obdobia?

Petronela Klačanská
Zástupkyňa starostu

1. Som veľmi rada, že sa darí napĺňať naše ciele vo viacerých oblastiach a nakoniec budú výsledky slúžiť
všetkým Lamačanom. Veľmi ma mrzí súčasná situácia, ktorá neblaho zasiahla do realizácie viacerých
projektov, parlamentné voľby, pandémia a enormné zvyšovanie cien sa neuveriteľne odrazilo na
chode Lamača a neblaho vplývali na cenu projektov, ale aj ich realizáciu, predlžovanie termínov a pod.
Na samosprávy boli opätovne prenesené ďalšie kompetencie, ktoré sa negatívne dotýkajú rozpočtu.
Vnímam, že vecí, ktorých by bolo treba spraviť je veľa, no zároveň financie v rozpočte nás limitujú.
Veľkou ambíciou je nadstavba školy, ktorú by sme si zo spomínaných dôvodov nemohli dovoliť z
vlastných zdrojov. Je to veľmi dôležitý projekt, keďže každoročne zápasíme s počtom detí, ktoré je
možné umiestniť do školy.
Vnímam aj potrebu vybudovania komunitného centra pre všetky generácie obyvateľov. V prípade mládeže je dôležité, aby tam našli svoj priestor
na realizáciu, trávenie voľného času, a tak nevyvádzali z nudy, ponevierajúc sa po Lamači. Sme zodpovední za ich smerovanie a projekty
plánované v rozpočte pre športoviská, zapojenie organizácií pre prácu s mládežou a iné aktivity sa nerealizovali. Verím, že spoločným trávením
času viacerých generácií sa k sebe priblížime viac, aj k seniorom, aj k mládeži. Som rada, že sa nám podarilo vyčleniť financie na záchranu
budov pošty a požiarnej zbrojnice. Komunitné centrum tu síce nevznikne do roka a do dňa, ale nezabezpečením stavieb by sme prišli aj o
potenciál, ktorý tento priestor ponúka.

2. Nemyslím si, že je správne sa sústrediť na posledný rok pred voľbami. Projekty a aktivity by sa mali realizovať kontinuálne a netlačiť ich pred
sebou do predvolebného roka. Na druhej strane je vhodné čo najviac rozrobených vecí dokončiť, aby poslanci po ďalších voľbách neboli
zviazaní a mohli realizovať ich priority.

Veronika Hagovská
Poslankyňa miestneho zastupiteľstva

1. Som vďačná, že napriek neľahkej situácii, ktorú žijeme už pomerne dlhú dobu, sa v Lamači darí
realizovať viaceré projekty. Či už ide o projekty väčšie, časovo a finančne náročnejšie a
komplikovanejšie, alebo tie menšie a jednoduchšie realizovateľné. Kým som sa nestala poslankyňou,
predstavovala som si realizovateľnosť niektorých vecí omnoho jednoduchšie. Teraz však už viac
rozumiem súvislostiam a viac chápem, keď sa naše ciele a vízie nenapĺňajú vždy úplne podľa predstáv
a tak rýchlo, ako by sme si želali. Napriek tomu som vďačná a páči sa mi, kam v Lamači postupne
smerujeme. Keďže sa venujem hlavne oblasti životného prostredia, oceňujem projekty z tejto
kategórie a som rada, že aj my Lamačanky a Lamačania riešime otázky spojené s naším životným
prostredím. Počúvam od mnohých z vás, že pozitívne vnímate, ako sa naše okolie zveľaďuje.

2. Považujem za dôležité, aby sa dokončili niektoré rozbehnuté projekty, ako napríklad rekonštrukcia Malokarpatského námestia. Tiež by sme sa
mali naďalej venovať aj aktivitám, ktorých realizácia spríjemňuje naše okolie, ako napríklad údržba a výmena mobiliáru, údržba a ďalšia
výsadba zelene a podobne. Je zároveň pochopiteľné, že veľa rozbehnutých projektov bude mať presah aj do ďalšieho volebného obdobia. V roku
2022, a nielen v ňom, by sme mali podľa môjho názoru venovať väčšiu pozornosť našej mládeži. Hľadať cesty, ako ju viac zapájať do diania v
Lamači, ponúkať jej priestor na kvalitné trávenie voľného času. Či už ide o športové, kreatívne alebo kultúrne vyžitie. Pevne verím, že sa nám v
Lamači podarí rozbehnúť kroky smerujúce k vybudovaniu komunitného centra pre všetky vekové kategórie, kroky smerujúce k realizácii
skateparku, agility parku pre psov, budovaniu kontajnerových stojísk či ďalšie projekty spojené s oblasťou životného prostredia.
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SAMOSPRÁVA
Stanislav Babic
Poslanec miestneho zastupiteľstva
Ja som optimista. Aj keď máme za sebou dva ťažké a bezútešné roky, stále sa darí hýbať vecami
dopredu. Veľa malých i väčších vecí sa podarilo. Najviac ma teší, že sa podarilo otvoriť a úspešne
odštartovať novú materskú školu na Boroch. Vďaka tomu bol Lamač, ako jediná mestská časť, schopný
umiestniť všetky deti nad tri roky. V spolupráci s mestom sa podarila rekonštrukcia detského ihriska
nad miestnym úradom. Ďalším ihriskom, ktoré čaká rekonštrukcia, je detské ihrisko na Bakošovej ulici
a postupne by sme chceli zrekonštruovať aj ostatné ihriská. Z rozbiehajúcich sa projektov ma teší
predovšetkým vytvorenie potrebného nového služobného bytu. Začína sa rekonštrukcia budovy starej
pošty a hasičskej zbrojnice a vznikne nové komunitné centrum. Samozrejme, nemôžem zabudnúť na najväčší zo všetkých projektov, a to je
nadstavba základnej školy. Čo ma neteší vôbec je, že spoločenský život a kultúra trpí. V podmienkach pandémie sa kultúra robí len ťažko a
akékoľvek podujatia sú len v obmedzenom režime. Chýba nám ten blízky kontakt, ktorý sme predtým mali. Chýbajú nám priatelia, rodina a
známi. Verím a dúfam, že tento rok sa situácia zlepší a my budeme môcť aj kultúru celú zrekonštruovať.

2. V poslednom roku sa treba sústrediť na začaté a rozbiehajúce sa projekty. Niektoré, ako napríklad nadstavba základnej školy, budú trvať roky a
s tým sa ráta. Je tu však viacero projektov, ktoré sa dajú budúci rok dokončiť alebo aspoň výrazne posunúť dopredu. Je potrebné dokončiť
poslednú, tretiu fázu rekonštrukcie Malokarpatského námestia a doplniť mobiliár. Rovnako je potrebné opraviť budovu pošty a hasičskej
zbrojnice. Z nemateriálnych vecí je to určite už spomínaná obnova kultúry v Lamači. Som si vedomý, že to nie je úplne v našich rukách, no my
musíme byť pripravení.

Martina Krúpová
Poslankyňa miestneho zastupiteľstva

1. Cesta, ktorou sa Lamač uberá, sa mi páči. No mám aj svoje výhrady. Okrem spomínaných
projektov sa začalo s rekonštrukciou Kaplnky sv. Rozálie, ktorá je pre nás historicky
najhodnotnejšou budovou. Beží tiež monitoring dopravy a kvality ovzdušia. Verím, že
zozbierané merania sa aplikujú na obmedzenie premávky, najmä vo vnútri Lamača.
Starolamačské cesty sú každý deň ‘zneužívané’ na obchádzanie okolitých zápch neobyvateľmi našej mestskej časti. Tento tranzit je rušivý, zvyšuje znečistenie a ohrozuje pokojný
život Lamačanov. Ďalej sa v spolupráci s investorom podarilo otvoriť novu materskú školu, to
je veľká vec. Všetky bratislavské mestské časti bojujú s kapacitami škôl. Je výhoda, že naše
deti majú v škôlke pripravené svoje miesto.

2. Väčšina veľkých projektov však zostala v štádiu rozpracovanosti. Úspech tohto volebného obdobia sa bude môcť merať až po ich dokončení. Ide
hlavne o nadstavbu základnej školy, stavbu cyklomostu, či dokončenie kanalizácie v starom Lamači. Chápme však, že tieto projekty sú
komplexné a proces začatia realizácie spomalila aj pandémia, ktorá postihla zodpovedné úrady.
Popri očakávaných veľkých investíciách do školy, rozrobenom kine, námestí, vnímam ako odvahu sa púšťať do nového veľkého projektu.
Starosta nadviazal diskusiu s mestom, vďaka čomu sa skloňuje projekt revitalizácie Vrančovičovej ulice. Lamač by tak konečne mohol mať
úctivé historické centrum. Realizáciu v roku 2022 nevidím reálne. Do dokumentu PHSR na rok 2021 však pribudla iniciatíva členov komisie
a poslancov, vytvoriť komunitné centrum pre všetky vekové skupiny našich obyvateľov. Starosta sa do toho, našťastie, obul rýchlo. Vybral
priestor požiarnej zbrojnice a starej pošty, ktorý sa nám všetkým veľmi páči, akurát sme nečakali, že bude možné vyčleniť zdroje na jeho rýchle
znovuzrodenie. V rozpočte sme už v tomto roku schválili financie na prvotnú sanáciu. Želám úradu veľa síl na dotlačenie plánov do reálnej
podoby.

1.
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V našej mestskej časti sa rozbieha a dokončuje mnoho projektov. Pracuje sa na nadstavbe základnej školy,
rekonštrukcii Kina Lamač, rekonštrukcii Malokarpatského námestia, organizujú sa výstavy v exteriéri
a chceme oživiť budovu požiarnej zbrojnice. Podarilo sa získať aj niekoľko dotácií a grantov. V spolupráci
s hlavným mestom sme začali triediť kuchynský bioodpad, otvorili sme Zberné miesto Pod násypom
19, ihrisko Žabka, Oddychovú oázu Podháj a mnohé ďalšie. Čo hovoríte na smerovanie Lamača?

ANKETA
Pavol Čech
Poslanec miestneho zastupiteľstva

1. Som veľmi rád, že sa všetkým zainteresovaným – starostovi, miestnemu úradu a poslancom - podarilo
dokončiť rozbehnuté projekty a zavŕšiť ich konečnú realizáciu - aj keď by sme si asi všetci priali robiť
ich v inom období a hlavne rýchlejšie.

2. Medzi moje priority patrí veľa aktivít, spomeniem len tie najhlavnejšie: vybudovanie vyhliadkovej veže
v Lamači na kopci Podháj - s možnosťou sezónneho občerstvenia pre turistov a bicyklistov s následnou
revitalizáciou celého prírodného prostredia s večerným osvetlením "sv. kríža". Oprava ihriska na
Bakošovej ulici, vytváranie ďalších zatrávňovaných parkovacích miest - parkovací dom a nastavenie
individuálneho mechanizmu parkovacej politiky, vybudovanie ďalšieho venčoviska - Agility park s dobrovoľným zapojením pomoci kynologickej verejnosti, aktívnejšie využívanie všetkých eko grantov - zelené strechy - dažďové a splaškové vody, využívanie dotácií na spustenie
obnoviteľných zdrojov energie - využívanie slnečných kolektorov a veternej energie, vytvorenie partnerských miest medzi MČ Lamač a mestami
v EÚ s cieľom rozvoja kultúrno-turistických možností pre podporu turistického potenciálu, ktorý poskytujú ubytovacie zariadenie v našej
mestskej časti. Nemôžem nespomenúť revitalizáciu potoka na Vrančovičovej ulici s celkovou prírodnou obnovou tejto historickej dominanty
Lamača, kde sa podarilo na severnej časti pohnúť s požiarnou zbrojnicou, ale ide mi aj o južnú časť, aby sa tzv. Pantel nestal stavebnou ruinou
v tejto historicky cennej oblasti . Vytvorenie parku miniatúr z najväčších dominánt našej mestskej časti s podporou technicky zdatných
občanov a žiakov našej ZŠ. Dovoľte mi, prosím, na záver popriať vám všetkým pekné a požehnané vianočné sviatky, prežité v zdraví a šťastí
s nádejou na lepší zajtrajšok.

Matúš Harmaňoš
Poslanec miestneho zastupiteľstva

1. Pre mňa top prioritou je projekt rozšírenia kapacity základnej školy, teda jej nadstavba a prístavba.
Rok čakáme na ukončenie výzvy a potvrdenie dotácie. Ostatné projekty významne naťahuje korona,
nedostatok pracovnej sily a neustále zdražovanie stavebných materiálov. Tešia ma celomestské
projekty, ktoré aj zásluhou nášho mestského poslanca Igora Polakoviča, nachádzajú miesto
a uplatnenie práve v Lamači - pilotný projekt zberu vianočných stromčekov, ktorý sa po úspechu
v Lamači tento rok realizuje v celom meste, odstránenie billboardov, postupná výmena starého
guľového osvetlenia za nové LED svietidlá, ktoré osvetľujú chodníky a ihriská, a nie paneláky, ďalej
triedenie kuchynského bioodpadu a výsadba stromov Na barine, za čo patrí veľká vďaka aj kolegyni
Veronike Hagovskej.

2. Samozrejme je potrebné dokončiť rozbehnuté veci, ale treba hľadieť aj do budúcnosti. Obnova a miestami nanovo vybudovanie kontajnerových
stojísk a odpratanie smetných nádob z ulíc. Zmena organizácie a upokojenie dopravy v celom Lamači. Zníženie rýchlosti, vybudovanie nových
spomaľovačov a zavedenie jednosmerných ulíc. Projekty sú spracované, čaká sa na posúdenie Krajským dopravným inšpektorátom, v budúcom
roku dôjde k postupnej realizácii. Významnou je tiež príprava na zavedenie celomestskej parkovacej politiky, ktorú chceme zaviesť aj v Lamači,
ale po dobrej príprave. Postupne sa začne úpravou Studenohorskej ulice, následne sa zjednotí značenie parkovania na Heyrovského, Na barine
a Bakošovej ulici. Teším sa aj na prípravu projektu komunitného centra a vybudovanie skateparku. V januári sme spustili webový portál
Lamačan, kde nájdete aktuality, spravodajstvo, rozhovory a zaujímavosti z Lamača. Je to online obdoba lamačského mesačníka, kde nájdete
aktuálne informácie hneď, nemusíte čakať, kedy sa časopis objaví v schránke. Web lamacan.sk, rovnako ako portál lamac.sk, dodala bez
odplaty a prevádzkuje bezplatne moja firma AlejTech, spol. s r.o.

2.

Na čo je podľa vás potrebné sa sústrediť v poslednom
roku tohto volebného obdobia?
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ANKETA
Radoslav Olekšák

Poslanec miestneho zastupiteľstva

V prvom rade chcem všetkým Lamačanom zaželať šťastný a požehnaný nový rok 2022. Ak
chceme hovoriť o smerovaní Lamača, je potrebné si pripomenúť, čo sa stalo po voľbách v roku
2018, keď nová slniečkárska väčšina v zastupiteľstve nezvolila také lamačské kapacity do
miestnych komisií, ako sú Lučenič či Tobolák. Tým sme sa ochudobnili o veľmi zaujímavé
názory, ktoré nám chýbajú. Jednoducho sa druhý názor nepripustil v komisiách, ani
v Lamačanovi, kde bol zakázaný môj článok o drastickom zvýšení dane z nehnuteľností. Takisto
na hodoch bola zakázaná hudobná skupina len za to, že si jej líder dovolil mať iný názor.
V zákazoch sú slniečkári majstri a o tom je i posledná iniciatíva niektorých našich slniečkárov,
ako to vyplýva z ankety o „revitalizácii“ Vrančovičovej ulice, a to zákaz vyzváňania kostolných
zvonov, ktoré ich vraj rušia. Nuž kostolné zvony zvolávali boží ľud do kostola i za komunistov
a pokiaľ budem tu v Lamači poslancom, všetko preto urobím, aby tomu bolo tak i naďalej. Rekonštrukciou nášho námestia by som sa veľmi
nechválil, lebo nevedieť zrekonštruovať jedno námestie za štyri roky je hanba. To už nehovorím o jeho prevedení, keď mobiliár vyzerá ako keby
mal sto rokov a nechutné výbehové typy zastaralých lámp len dokresľujú túto katastrofu. Úsmevná bola akcia dvoch poslancov, ktorí tam
svojpomocne zhobľovali jednu lavičku a aktivistickí občania vysádzali kvietky na námestí, ktoré nás bude stáť takmer 1 mil. EUR! Nie
je pravda ani to, čo tvrdia niektorí slniečkári, že musíme ísť do nadstavby školy, keďže máme zrekonštruovanú a plne funkčnú budovu školy
na Borinskej ulici s výpovednou dobou pol roka. Podporil som projekt nadstavby školy na námestí len preto, že je tam možnosť získať dotáciu
z EÚ takmer 3 mil. EUR a beriem to ako správny hospodár. Dúfam, že nadstavba školy neskončí takou katastrofou ako naše námestie. Každú
dobrú vec, ktorá má hlavu i pätu, vždy podporím. Na záver už len krátko, držme spolu, Lamačania!

Predvianočné posedenie ´21
Každoročne sa v našej mestskej časti v predvianočnom období koná podujatie určené osamelým seniorkám a seniorom. Tentokrát sa kvôli
pandémii koronavírusu neuskutočnilo, ale na osamelých ľudí v zrelom veku sme nezabudli. Tím ľudí z Centra sociálnych služieb Lamač spolu
so starostom mestskej časti im rozviezol desiatky ovocných balíčkov plných dôležitých vitamínov, spolu s unikátnym kalendárom na rok
2022, ktorý nadväzuje na úspešnú výstavu 730/30 inštalovanú v lamačských uliciach. Želanie krásnych vianočných sviatkov v podobe ručne
vyrobených pohľadníc poslali aj žiaci z Deutsche Schule Bratislava pod pedagogickým vedením Miriam Repkovej.

Advokátska
kancelária
JUDr. Ing. Ivana Bojnu
Odborné zameranie kancelárie – právo:
občianske (zmluvy, reality, ochrana osobnosti, autorské, pozemkové, susedské), obchodné
(zmluvy, zakladanie/zmeny obchodných
spoločností), pracovné, rodinné (rozvody,
vyporiadanie manželov, maloletí) a iné.
Agenda sporová (zastupovanie v konaniach)
aj nesporová (právne listiny, analýzy, odpovede, internetová poradňa).

Pre rezidentov (aj firmy)
z obvodu Bratislava IV ponúkame
zľavy z cenníkových cien.
Kontakty pre dohodnutie termínu:

0911 797 721, termin@akib.sk
(možné sú aj virtuálne stretnutia).

Nájdete nás v Dúbravke v objekte
„Čerešne“ pri Kauflande
(Polianky 7B, Bratislava).

www.akib.sk
inz 12/2021
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Za samozrejmosť považujeme skutočnosť, že pri doručovaní boli dodržiavané
prísne hygienické opatrenia. Všetci, ktorí sa rozvozu zúčastnili, boli zaočkovaní
a otestovaní na koronavírus s nega-tívnym výsledkom, mali prekryté dýchacie cesty,
používané autá prešli dezinfekciou a doručo-vané balíčky boli v niekoľkodňovej
karanténe. Radosť našim starkým sme tak priniesli bez toho, aby sme ich v súčasnej
situácii ohrozili. (tp)

SAMOSPRÁVA

Lamačania sú za parkovací dom na Studenohorskej ulici
Nízkopodlažný parkovací dom s 99 miestami by mohol v najbližších rokoch pribudnúť na Studenohorskej ulici. Mesto ho obyvateľom
Lamača predstavilo v lete a tí mu následne v dotazníkovom prieskume vyjadrili svoju podporu. Cieľom hlavného mesta a práve
zavádzaného systému regulovaného parkovania PAAS, ktorý štartuje v prvých 3 zónach 10. januára, je najmä zlepšenie dostupnosti
parkovania pre rezidentov v blízkosti ich bydliska. A na miestach, kde budú potrebné dodatočné parkovacie kapacity aj po zavedení
regulácie, postaviť parkovacie domy. Ich výstavbou mesto myslí na budúcnosť. Predpokladá totiž, že dopyt po počte parkovacích
miest bude rásť a zároveň je potrebné parkovanie organizovať tak, aby nebolo na úkor kvality verejných priestorov.

Prečo táto lokalita?
Medzi ôsmimi návrhmi, ktoré mesto v tomto roku predstavilo, je aj parkovací dom na Studenohorskej ulici. Garáže sú primárne určené pre
rezidentov (parkovať v nich môžu na základe ich rezidentskej parkovacej karty s príplatkom 1 euro/rok), ale v menej vyťažených hodinách
počas dňa môžu slúžiť aj pre návštevníkov Lamača, ktorí sem prídu za službami a aktivitami a zaplatia hodinovú sadzbu. Mapovania v celej
skúmanej zóne zaznamenali vysokú obsadenosť počas noci, v niektorých uliciach až nadpriemerne. Situáciu by mohol vyriešiť parkovací
dom na mieste bývalého areálu zberných surovín, ktorý je vo svahu. Dnes je tam 55 parkovacích miest, z toho je 15 vyhradených, ktoré však
bývajú aj nevyužité. Mesto preto predstavilo koncom júna obyvateľom parkovací dom s 99 miestami s jedným podzemných a jedným
nadzemným podlažím.

Prieskum medzi obyvateľmi
Prvým krokom pred napredovaním projektov je komunikácia priamo s obyvateľmi danej lokality, preto sa okrem predstavenia projektu
realizoval aj dotazníkový prieskum, v ktorom mohli Lamačania vyjadriť svoj názor na zámer výstavby a zvoliť jeho konkrétne riešenie. Zo 111
zapojených obyvateľov je prevažná väčšina respondentov za návrh - na otázku, či súhlasia s parkovacím domom, odpovedalo 39,6%
respondentov „určite áno“ a 34,2% „skôr áno“. Väčšina respondentov by tiež chcela garáž so zapracovanou zelenou strechou, možnosťou pre
parkovanie bicyklov aj motoriek a vedeli by si predstaviť solárne panely či komunitnú záhradu. Obavy respondentov sa týkali prevažne
exhalátov, nočného svietenia do okien okolitých domov a záhrad z druhej strany parkovacieho domu. Nízkopodlažný dom v súlade
s pôvodnou zástavbou daného územia by však mohol mať obklad z dreva a od cesty či blízkych bytových domov môže byť oddelený výsadbou
vzrastlých stromov. Do pôvodne prehrievaného a otvoreného betónového priestoru tak môže pribudnúť aj nová zeleň. A nové osvetlenie
a kamerový systém prispieť k väčšej bezpečnosti na mieste. Zámer parkovacieho domu na Studenohorskej ulici je tiež v súlade
s pripravovanou revitalizáciou Vrančovičovej ulice, len o 500 metrov ďalej. Aj v podnetoch z participatívnych aktivít v tejto lokalite vzišlo, že
obyvatelia si prajú zníženie intenzity dopravy, zlepšenie podmienok pre chodcov, novú zeleň a vytvorenie miesta pre spoločensko-kultúrne
aktivity. Uprataniu verejného priestoru by mohol pomôcť práve navrhovaný parkovací dom.

Ďalšie kroky
V ďalšej príprave projektu parkovacieho domu bude mesto adresovať všetky podnety od obyvateľov a následne sa začne príprava projektovej
dokumentácie, ktorá bude riešiť všetky technické náležitosti, aj tie, z ktorých majú aktuálne Lamačania obavy. O všetkých krokoch budú
obyvatelia informovaní ako prví a stavba určite nezačne predtým, ako bude obyvateľom predstavený podrobnejší projekt aj s ich
zapracovanými pripomienkami. Samotná príprava projektovej dokumentácie a inžiniering sú naplánované na roky 2022-2023 o každom
kroku budú obyvatelia informovaní.
Lucia Čížová, Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy
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AKCIE

Plán kultúrnych podujatí na rok 2022
Január

Február

Marec

Apríl

Lamačská beseda

Tanečný večer
Lamačská beseda

Lamačská beseda
MDŽ

Noc s Andersenom
Lamačská beseda
Veľkonočná hra pre deti; hľadanie vajíčok
Jarná burza
Cyklistický výlet

Máj

Jún

Júl

Stavanie mája
Čítaníčko
Lamačský kvíz
Lamačská beseda
Divadielko pre deti
Prvomájový RUNFEST + RIDEFEST
Medzinárodný deň matiek
Majáles
Zájazd detí

Lamačský kvíz
Lamačská beseda
Čítaníčko
Divadielko pre deti
MDD
Medzinárodný deň otcov
Lamačský Kríglfest

Letné kino
Prečítané leto
Lamačský kvíz
Divadielko pre deti
Malé hody - vo farskej záhrade
Letný koncert na promenáde

September

Október

November

December

Rozálske hody
KarpatyRun
Lamačská beseda
Lamačský kvíz
Divadielko pre deti
Lamačský fotomaratón
Zájazd seniorov
Ukrajina Vyšhorod - dohoda o družbe

Lamačská beseda
Lamačský kvíz
Lamačská vínna cesta
Jesenná burza
Úcta k starším
Čítaníčko pre deti
Bitka pri Lamači z roku 1866

Lamačská beseda
Čítaníčko pre deti
Slávnosť svetielok
+Výstava tekvičiek

Lamačská beseda
Mikuláš v Lamači
Mikulášsky stolnotenisový turnaj
Mikulášsky šachový turnaj
Adventné korčuľovanie so starostom
Advent v Lamači

August
Letné kino
Prečítané leto
Lamačský kvíz
Divadielko pre deti
Letný koncert na promenáde

Všetky podujatia sa podriaďujú platným pandemickým opatreniam a rozhodnutiam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, preto je možné, že nejaké podujatie
budeme musieť zrušiť či presunúť. O všetkom vás budeme informovať na webe www.lamac.sk, ako aj na oficiálnom facebookovom profile našej mestskej časti.

Za vianočné ozdoby deti dostali balíček
Aj tento rok deti hrali o mikulášsky balíček plný sladkostí a ovocia. Stačilo doma vyrobiť
originálnu vianočnú ozdobu a zavesiť ju na námestí. Aj vďaka takmer sedemdesiatim
lamačským rodinám náš stromček ožil detskými výtvormi. Páči sa vám?

Gabriele Marie Cristenová

Mária Terézia
Medzi trónom a láskou

KNIHA MESIACA

Po smrti Márie Terézie v novembri 1780 sa v jej pozostalosti našiel prekvapujúci
zoznam. Možno si v ňom prečítať, že jej šťastné manželstvo s cisárom trvalo 29 rokov – „to teda je 335 mesiacov, 1 540 týždňov, 10 781 dní, 258 744 hodín“. Ten zoznam
spísala vášnivo milujúca žena a dúfala v opätovné stretnutie s manželom. Niekoľko
dní pred smrťou sa Mária Terézia obzerá späť a rozpráva, ako sa všetko začalo. Malá
Rezi má šesť rokov a k trónu má ešte ďaleko, keď v roku 1723 do jej života prvý raz
vstúpi pätnásťročný dedičný princ Lotrinský. Vtedy ešte nik netuší, že jej detské
rojčenie o Františkovi Štefanovi prerastie do vášne.
Knihy si môžete objednávať prostredníctvom online katalógu, ktorý nájdete na
adrese https://www.kniznica.lamac.sk/
(mag)
Knižnica Lamač je pre verejnosť zatvorená až do 10. januára 2022. Kontaktné
telefónne číslo: 02 / 64 78 97 37, e-mail: kniznica@lamac.sk
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LAMAČANOM

Inzercia
Venujem funkčnú obrazovku Philips s uhlopriečkou asi 50 cm. Telefón: 547 761 28.
Darujte detské knihy. Komunitná knižnica rada prichýli použité aj nové, najmä detské knihy (iné
po dohode). Ak chcete knihy darovať, osobne ich prídem prevziať. Ďakujeme, že podporujete
detské čítanie. Kontakt: 0908/468 524
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
Mladá lamačská rodina si hľadá väčšie bývanie - kúpime
4-izbový byt alebo domček/pozemok za prĳateľnú cenu. Kontakt: Jana 0903/574 065

inz 12/2021

Voľný čas
Mark Twain
„V zásade existujú dva typy ľudí. Ľudia,
ktorí niečo dosiahli, a ľudia, ktorí tvrdia,
že niečo dosiahli. Tajnička.”

Dobrovoľná zbierka

Transparentný účet sv. Rozália

Transparentný účet sv. Rozália potrvá až do 31. decembra 2022. Jej predĺženie o jeden kalendárny rok sa schválilo na
ostatnom rokovaní Miestneho zastupiteľstva. Ku dňu 31.10.2021 bol účtovný zostatok výnosu zbierky vo výške
5001,50 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
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Ako na triedenie
kuchynského bioodpadu?

Kuchynský - biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Kuchynský bioodpad spoločne triedime už tri mesiace. Preto prichádza vhod manuál od spoločnosti OLO, ktorý
by nám mal pomôcť „vychytať“ chyby, ktoré sa opakujú.
Milé obyvateľky a obyvatelia Lamača, ďakujeme, že už tri mesiace triedite kuchynský bioodpad. Teší nás prejavený záujem vo vašej
mestskej časti, každý týždeň množstvo vytriedeného odpadu narastá. Doteraz sme spolu vyzbierali takmer 40 ton bioodpadu z
kuchyne. Lamačania, prispeli ste k navráteniu živín na naše polia, teraz z nich môže vyrásť nové ovocie a zelenina.

Aké vrecká používať?
Používajte iba kompostovateľné vrecká, ktoré ste obdržali od spoločnosti
OLO. Ak sa vám už minuli, môžete použiť iné kompostovateľné vrecká so
symbolom OK compost alebo OK home compost, alebo papierové vrecká.
Nepoužívajte, prosím, mikroténové vrecká, plastové tašky a vrecia. Komplikujú totiž ďalšie spracovanie kuchynského bioodpadu.
Do kuchynského bioodpadu nepatria iné druhy odpadu – papier, plasty,
sklo, bioodpad zo záhrad a zmesový odpad. Do hnedej nádoby na
kuchynský bioodpad nevhadzujte plastové obaly od jedál, ani iné ako
kompostovateľné alebo papierové vrecká.
Všetky novinky o zbere kuchynského bioodpadu nájdete na webe
www.olo.sk/kbro a na facebookovom profile Odvoz a likvidácia odpadu
alebo na Instagrame olo_bratislava.

Pre domácnosti v bytových domoch
Obyvatelia bytových domov triedia kuchynský bioodpad do kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku. Po
naplnení vrecko uzatvoria a vynesú ho do 120 l alebo 240 l hnedej
zbernej nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný
odpad“, ktorá je umiestnená v blízkosti bytového domu na obvyklom
mieste kontajnerového stojiska.

Pre domácnosti v rodinných domoch
Obyvatelia rodinných domov triedia kuchynský bioodpad do
kompostovateľného vrecka umiestneného v 10 l kuchynskom košíku.
Po naplnení vrecko uzatvoria a umiestnia ho do 20 l hnedej zbernej
nádoby označenej nálepkou „kuchynský biologicky rozložiteľný odpad“.
Iba túto zbernú nádobu vykladajú na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu v deň odvozu odpadu do 7:00.
Pri zbere kuchynského bioodpadu vykladajte, prosím, iba 20 l zbernú
nádobu, v ktorej sa nachádzajú zaviazané vrecká s kuchynským
bioodpadom. Nevykladajte 10 l kuchynský košík, ten slúži na zber
odpadu priamo v kuchyni.

Ktorú nádobu majú obyvatelia rodinných domov vykladať?

Takto vyzerá kuchynský bioodpad z našej mestskej
časti. Nedávajte doňho, prosím, odpad, ktorý tam nepatrí.

Ďakujeme, že zberom kuchynského bioodpadu
spoločne pomáhame životnému prostrediu.
OLO
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