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Musíme napadnutý sneh odstraňovať soľou?

reakcia na  článok „ Na zimnú údržbu je priprave-

ných 27 ton soli“ 

Už po prečítaní nadpisu článku v  januárovom La-
mačanovi by človek mohol nadobudnúť dojem, že 
soľ a  jej množstvo je základným kritériom kvality 
zimnej služby. Kladie si ale niekto otázku, či je do-
siahnutý efekt pri posype soľou adekvátny škodám, 
ktoré takýto posyp napácha na životnom prostredí? 
Nikomu neprekáža, že už je problém vidieť drobné 
vtáctvo, lebo soľ spôsobuje úbytok dážďoviek, kto-
ré sú pre vtákov prirodzenou potravou? Nikomu 
neprekáža, že ľudia nosia domov hromady soli na 
topánkach a je problém s jej odstraňovaním? Že soľ 
ničí chodníky, hlavne dláždené? 
Nič proti soleniu na ceste v kopcoch, napr. na Rajtá-
kovej, Havelkovej a  pod. Ale všade, keď evidentne 
nastáva odmäk a  topenie snehu? Okrem toho, že 
budeme mať na chodníkoch a cestách brečku, risku-
jeme aj to, že ak začne mrznúť a posolená hmota nie 
je z chodníka odstránená, môže byť táto zamrznutá 
zmes nebezpečnejšia ako neposolený chodník.
A  pritom riešenie, ktoré by nahradilo použitie 
soli, nie je zložité. Počas padania snehu iba od-
hŕňať a zásadne nesoliť. Po skončení padania do-
odhŕňať a pozametať. Ten malý poprašok, ktorý 
ostane sa stratí sám a chodník ostane prakticky 
suchý. V prípade, že nastane odmäk a topiaci sa 
sneh vytvára na šikmých plochách chodníkov 
vodné jazyky, tieto po zamrznutí posoliť. 
Ak už je snehom zasypaný chodník posolený, po-
tom vzniknutú „kašu“ čo najskôr odhrnúť. A soliť 
iba vtedy, ak je poľadovica. Vtedy neváhať. Za 
úvahu však stojí uprednostniť ekologicky neškod-
né materiály ako napríklad drť s pieskom . Že sa 
trochu piesku donesie na topánkach domov, nie je 
žiadna tragédia. Je to ľahšie odstrániteľné ako soľ, 
ktorá sa zažerie všade.         

 Ladislav Majerčík

Fašiangový večer so skupinou Trigit                 
V piatok 23. januára v príjemnom prostredí kaviarnič-
ky Alacafé na Malokarpatskom námestí som zažila 
krásny kultúrny zážitok s kapelou Trigit. Kapela, ktorá 
prišla na pozvánku pani Lýdie Alfoldyovej, je zame-
raná na country a rock‘n roll 50-tych a 60-tych rokov. 

Na podujatí sa zúčastnili väčšinou mladí ľudia, ale pri-
šlo aj niekoľko nás, zo strednej generácie. Atmosféra 
bola úžasná, spievalo sa, tancovalo a všetci sme boli, 
,svoji“ bez rozdielu vekovej kategórie. Týmto by som 
chcela poďakovať usporiadateľke p, Lýdii Alfoldyovej 
za možnosť stráviť fašiangový večer s mladými ľuďmi 
a výbornou atmosférou                     Alena Kotrabová

Mladší žiaci FK Lamač na sústredení v Tatrách                                                                                  
Na jarnú časť sezóny sa mladší žiaci FK Lamač pri-
pravovali aj na sústredení vo Vysokých Tatrách, za-
čiatkom januára v Tatranskej Lesnej. Pod vedením 
trénera Richarda Šafárika st., asistenta trénera Ľu-
boša Jánoša a prezidenta klubu FK Lamač Rastisla-
va Poláka  absolvovali chlapci dvojfázové tréningy 

v  telocvični i  vytrvalostné behy Tatranská Lesná 
- Tatr. Lomnica. Chlapci sa takisto v prípravnom zá-
pase stretli s FK Poprad, ktorý bez problémov pora-
zili 6:0. Sústredenia sa zúčastnili Patrik Dergnovich, 
Patrik Štefanec, Dávid Belleš, Andrej Kudláč, Viktor 
Voda, Michal Šafárik, Richard Šafárik ml, Samuel Ve-
selský, Šimon Olejár, Alex Zeman, Filip Polák, Dávid 
Polák a Dominik Kočiš.                   Richard Šafárik st.

Jubilanti vo februári                                    
✽ Rehák Alexander 97
✽ Baník Rudolf 95
✽ Niederová Marta 95
✽ Bystrický Drahotín 94
✽ Hornová Ernestína 93
✽ Madáková Valéria 92
✽ Kralovičová Janka  91
✽ Brhlík Oto 90
✽ Miháliková Mária 90
✽ Lošonská Valeria 90
✽ Donoval Tibor 89
✽ Bátovský Ján 89
✽ Gronský Karol 89
✽ Jenčová Magdaléna  89
✽ Velgosová Zora 88
✽ Slezáková Jolana 87
✽ Kúdelová Matilda 87
✽ Lukáčová Viera 87
✽ Slezáková Jolana 87
✽ Smolinská Irena 86
✽ Hamarová Helena 86
✽ Popluhárová Anna 86
✽ Petrovičová Irena 86
✽ Petrášová Anna 86
✽ Královičová Janka 85
✽ Kovačič Štefan 80
✽ Ondriš Ľubomír 80
✽ Stoláriková Mária 80
✽ Barinková Lýdia 75
✽ Bederková Klára 75
✽ Fuchs Anton 75
✽ Godál Milan 75
✽ Majerčíková Júlia 75
✽ Račková Viera Amalia 75
✽ Rečný Ján 75
✽ Toth Jozef 75
✽ Urbanová Mária 75
✽ Zaorálková Jozefa 75

V januári sa v Lamači narodili:                                              
 
4.1. Paulína Richnáková
4.1. Petronela Kačová
5.1. Natali Nagyová
5.1. Dorota Páleníková
8.1. Matúš Kmetík
10.1. Lujza Vitézová
12.1. David Baňacký
15.1. Laura Prenduschi
21.1. Tereza Ambrušová
27.1. Adela Vašečková

Rodinné centrum (RC) Obláčik hľadá nové po-
sily. Budeme radi, ak Vás osloví naše nadšenie 
a pridáte sa k nám. 
Vítané sú mamičky, ktoré si tak môžu spestriť 
každodennú rutinu. Stretnutia v  Obláčiku sa 
pre ne stanú zdrojom inšpirácie i  povzbude-
nia. Pomocou druhým si zvýšia vlastné seba-

hodnotenie, ale neminie ich aj pocit z  dobre 
vykonanej práce. 
Aj oteckovia môžu napomôcť činnosti v RC. Nie-
lenže doprajú svojim ratolestiam nové podne-
ty, ale budú konfrontovaní aj s  ich rovesníkmi. 
A  zrazu zistia, že tí ich domáci nezbedníci sú 
rovnakí ako iné deti: nadmieru živé, neúnavne 
hravé a ... sem-tam aj neposlušné. 
Priestor sa nájde aj pre dobrovoľníkov dô-
chodcov. Veď každý nemá to šťastie, že jeho 
vnúčatá žijú nablízku. A  nie všetkým lamač-
ským deťom je dopriaty pravidelný kontakt so 
starými rodičmi, ktorí mnohokrát bývajú stov-
ky kilometrov ďaleko. Na pôde RC by mohlo 
dôjsť k  takémuto stretu generácií. A  preto 
milé babičky a  dedkovia, ak máte voľného 
času nazvyš a radi by ste ho venovali najmen-
ším, príďte, určite si obľúbite atmosféru herní 
či tvorivých dielní. 

Hľadáme aj ochotných študentov pedagogiky, 
psychológie či sociálnej práce, ktorí by mnohé, 
o čom v laviciach počúvajú teoreticky, aplikovali 
aj do praxe. V RC by mohli pomôcť aj pri prípra-
ve projektov, koncipovaní grantových žiadostí 
či pri údržbe a aktualizácii internetovej stránky. 
RC Obláčik je už tradične aktívnym aj pri veľkých 
podujatiach (Deň matiek, Deň detí, Lamačské 
hody a pod.). Vtedy sa veru zídu všetky pracovi-
té ruky. Využitie doposiaľ neobjavených schop-
ností a talentov dobrovoľníkov je zaručené.
Príďte medzi nás na Heyrovského ulicu 2 
a presvedčte sa aký vďačný dokáže byť lamač-
ský drobizg, keď mu venujete seba a  svoj čas. 
Dobrovoľníctvo Vás môže obohatiť, rozšíriť Vám 
obzory, mnohému Vás naučiť a v neposlednom 
rade aj prispieť k podpore komunity rodín. Bliž-
šie informácie sú dostupné na www.oblacik.sk.

Tím RC Obláčik

Hľadáme dobrovoľníkov                                                                                                                                                           


