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19. ročník

Voľby do VÚC spoja Lamač
so Záhorskou Bystricou

Oddych i zábavu ponúka počas celého leta aj príjemné prostredie lamačského kúpaliska. Deti
a mládež naň môžu využiť vstupy zdarma, ktoré im venovala mestská časť.

Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja
(BSK) schválili na svojom júnovom rokovaní navýšenie počtu poslancov kraja v ďalšom volebnom období. Zo súčasných 44 sa počet členov
krajského zastupiteľstva zmení na rovných 50.
Rovnako sa zvýšil aj počet volebných obvodov,
v ktorých budú môcť občania v sobotu 4. novembra v jednokolových voľbách rozhodnúť
o tom, kto sa dostane do orgánov bratislavského VÚC. Z 18 sa počet volebných obvodov
zvyšuje na 24. Na rozdiel od minulých volieb,
keď Lamač patril do jedného volebného obvodu s Dúbravkou a Záhorskou Bystricou (s tromi
volenými poslancami), bude tentoraz tvoriť 10.
volebný obvod už len so Záhorskou Bystricou,
pričom z tohto obvodu môže byť do zastupiteľstva BSK zvolený jeden kandidát.
Zmeny vychádzajú z vyššieho počtu obyvateľov Bratislavského kraja i zo snahy, aby bolo
viac jednomandátových volebných obvodov.
„Skúsenosť z územia hovorí, že keď je poslanec
priamo z územia, tak ho zastupuje trocha lepšie, ako keď zastupuje širšie územie,“ vysvetlil
podstatu zmeny predseda BSK Pavol Frešo.
Podľa Registra obyvateľov SR žije v Bratislavskom kraji k 31.12.2016 celkovo 685. 824 obyvateľov. Počet poslancov je podľa zákona určený v pomere 12 000 až 15 000 obyvateľov na
jedného poslanca. Zákon teda dovoľuje, podľa
počtu obyvateľov, pohybovať sa v počte poslancov v rozpätí 46 – 57. Finálne čísla, teda 24
volebných obvodov a 50 poslancov, je výsledkom rokovaní zástupcov župy, poslancov, starostiek a starostov a primátorov z územia Bratislavského regiónu. V Bratislave je po novom
počet volených zástupcov 34, teda o tri vyšší
ako v minulých voľbách. O jeden sa zvýšil počet
mandátov v ďalších troch okresoch, v malackom okrese budú voliť šiestich a v pezinskom
a seneckom okrese piatich poslancov BSK.

Za úspechom sokolíkov bol aj Lukáš Haraslín
Lukáš Haraslín ( v popredí) so spoluhráčmi
ďakuje fanúšikom po zápase s Anglickom
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Futbalovým fanúšikom priniesli v druhej polovici
júna veľa radosti naši „sokolíci“ - reprezentácia SR
do 21 rokov. Členom tejto úspešnej partie, ktorý
sa priamo podieľal i na výsledkoch, ktoré chlapci
na ihrisku dosiahli, bol aj Lamačan Lukáš Haraslín.

Napriek záveru, v ktorom neférový pragmatizmus
Nemcov eliminoval náš tím z postupu do semifinále, ostáva šampionát aj pre Lukáša veľmi pozitívnym zážitkom. „Bolo to super, som veľmi rád,
že som si mohol zahrať na takomto podujatí. Hral
som na záverečných šampionátoch mladších vekových kategórií, ale 21-tka je viac menej seniorský futbal. O to viac ma teší, že som tam mohol
byť,“ povedal pre Lamačan. Aj on ocenil početnú
skupinu fanúšikov, ktorí neváhali cestovať stovky
kilometrov po zlých poľských cestách za našou
reprezentáciou. „Patrí im jedno veľké ĎAKUJEM.
Na zápasoch, aj vtedy, keď ich bolo menej ako
fanúšikov súpera ich bolo veľmi počuť, bolo možné vnímať ako nám držia palce, preto ešte raz, za

všetkých chlapcov ĎAKUJEM.“ Lukáš nastúpil ako
striedajúci hráč do všetkých zápasov nášho tímu
na šampionáte. „Náročné to bolo najmä v prvom
zápase proti domácemu Poľsku, ale aj proti Anglicku, keď sme sa snažili vyrovnať,“ priznal. Lukáš
ostáva v kádri 21-tky, v novom kvalifikačnom
cykle bude jedným z lídrov tímu.“ Pevne verím, že
sa nám opäť podarí vytvoriť takú partiu, aká bola
počas tejto éry,“ povedal hráč s Hamšíkovským číslom 17 na reprezentačnom drese.

Rozálske hody 2017
1.-3. septembra

Všetky dôležité informácie o dianí v Lamači zdieľate na facebooku: Mestská časť Bratislava – Lamač

Deň detí a hľadanie pokladu

V objavenom poklade boli napodobneniny
zlatých florénov

Ako už v Lamači býva zvykom, druhá sobota
v mesiaci jún je venovaná naším deťom. Inak
tomu nebolo ani v tomto roku. V sobotu 10.
júna nám ráno počasie trochu skrížilo plány, ale
vo chvíli, keď sme to už všetci vzdávali, predsa
len cez mraky vykukli slnečné lúče. Z upršaného
rána bol nakoniec krásny slnečný deň. Námestie
sa zaplnilo rodičmi s deťmi, ktoré museli zdolať
ľahšie ale i ťažšie súťažné disciplíny prispôsobené
veku i zdatnosti detí, aby mohli nakoniec hľadať
vytúžený poklad. Pri každej súťažnej disciplíne
deti získavali body, no i časti mapky, ktorú bolo
nutné po získaní všetkých jej častí poskladať. Tá
im ukázala, kde sa nachádza posledná indícia
k hľadaniu pokladu. Na ručne robenom papieri
bola v básni ukrytá šifra podľa ktorej deti začali
hľadať poklad ukrytý na námestí v koreňoch stromu. Nedočkavosť, napätie, ale i radosť sme mohli
vidieť v detských očiach, keď už dychtivo čakali
na otvorenie truhlice, ktorú vykopali. Niektoré
deti skríkli: POKLAD! a vo vzduchu visela otázka: Čo v tej truhličke asi je ? Po jej otvorení deti
mohli vidieť truhličku plnú zlatých mincí, ktoré
boli zväčšenou replikou zlatých mincí razených
v 13. storočí vo Florencii. Každé dieťa, ktoré zdolalo všetky súťažné disciplíny a získalo dostatok
bodov si mohlo odniesť jednu mincu z tohto
pokladu. Všetky deti, ktoré sa tejto akcie zúčast-

nili dostali zadarmo zmrzlinu, zdarma mali i jazdu
na koni. V každej vekovej kategórii boli ocenené
peknými cenami tri deti, ktoré získali v súťažných
disciplínach najviac bodov. Pre deti bolo pripravených 17 súťažných disciplín, do ktorých boli
zaradené aj vodné bubliny, Spiderman trampolíny a bungee running. Okrem toho sa deti mohli
vyšantiť na maxi šmýkačke a detskom kolotoči.
Veľké poďakovanie patrí občianskym združeniam, ktoré sa v spolupráci s miestnym úradom
na celej akcii podieľali: OZ Dúha Carigo a OZ
B-S 13/Stoh a Divadlo pod hríbikom.
Mária Šimončičová

v kostýmoch. Špeciálne ďakujeme aj partnerom z OZ Rybička a kaviarni Malinky. Za fotodokumentáciu ďakujeme pánovi Antonovi
Kvasničkovi z Fotoklubu JDS (viď fb rcoblacik).
Organizačne pomohol aj miestny úrad a navyše škôlkarom venoval vymaľovanku „Môj
Lamač“, ktorá zábavnou formou upevňuje poznatky o Lamači.
Mnohí rodičia venovali ako vstupné dobrovoľný príspevok a tak sa deti môžu tešiť na
novú sadu Lego duplo, ako aj súbor spolo-

čenských hier, ktoré bude RC Obláčik využívať počas herní pre verejnosť. Z vyzbieranej
sumy sa RC Obláčik zaväzuje prispieť aj na
kultúrny program pre deti počas Rozálskych
hodov.
Rozprávkový les bol určite vydarenou bodkou
za našou tohtoročnou sezónou. Veríme, že počas prázdnin načerpáme nové sily a opäť Vás
privítame v septembri, v plnej sile a s pestrým
programom.
Zuzana Brnoliaková

Poďakovanie za Rozprávkový les
Rodinné centrum Obláčik ponúklo nápaditú
oslavu Dňa otcov. Už 11. ročník obľúbeného
podujatia Rozprávkový les sa konal v sobotu
dopoludnia, 17. júna 2017. Hoci nás zaskočilo
chladné a veterné počasie, účasť prekonala rekord z minulého roku. Do lesoparku za Cestou
na Klanec prišlo vyše 600 ľudí, z toho 312 bolo
detí.
Účastníci dostali pri registrácii kartičku, na
ktorú zbierali pečiatky z jedenástich stanovíšť. Tento rok ste mohli na trase stretnúť
morskú vílu Ariel, Snehulienku, Popolušku či
Šípkovú Ruženku. Do Lamača zavítali aj Červená čiapočka s vlkom, dve vodníčky, hlúčik
indiánov a banda pirátov, priletela i včielka
Maja a unúval sa aj Janko Hraško. Deti plnili
edukatívne úlohy zamerané na postreh, jemnú motoriku alebo zručnosť a tiež pomohli
vlastnoručne dotvoriť medovníkový domček
pre Ježibabu. Na konci trasy ich čakal milý
balíček s prekvapením. Týmto srdečne ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli drobnými
darčekmi na cieľové odmeny: Dobré jablká,
Zlatá studňa, France-Tech, Peugeot, Prvá stavebná sporiteľňa, časopis Fifík a Moja taška.
Tie z detí, ktoré mali na konci ešte stále dostatok energie mohli na záverečnej rozprávkovej lúke preliezať prekážkovú dráhu, dať si
maľovať na tvár alebo sa zapojiť do tvorivých
dielní.
Veľké poďakovanie za toto zážitkové dopoludnie patrí všetkým tým, ktorí priložili ruku
k dielu: všetkým členkám RC Obláčik a ich rodinným príslušníkom, ďalej 55 externým dobrovoľníkom, z ktorých vyše 30 animovalo trasu
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