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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.
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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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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-
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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
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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

