Úradné hodiny MÚ Bratislava-Lamač
Miestny úrad Bratislava-Lamač
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava
Tel.: 64 78 00 65
MIESTNY ÚRAD A POKLADŇA
Pondelok
10:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Utorok
8:00 – 12:00
Streda
7:30 – 12:00
12:30 – 16:30
Štvrtok
8:00 – 11:00
Piatok
8:00 – 11:00
PODATEĽŇA
Pondelok
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Utorok
8:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Streda
7:30 – 12:00
12:30 – 17:00
Štvrtok
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Piatok
8:00 – 12:00

Miestna knižnica Lamač pozýva
Pondelok, Streda 13,00 – 19,00
Štvrtok 10,00 – 15,00
Telefónne číslo: + 421 2 64 78 97 37

Program Jednoty dôchodcov
Slovenska MČ Lamač na január 2015
7.1. 14.00 – 16.00 h klub, výstava modrotlače
14.1.14.00 – 16.00 h klub, najnovšie poznatky o ufo
21.1. 14.00 – 16.00 h klub, tibetská medicína
21.1. 16.00 h – zasadanie výboru
28.1. 15.00 h stretnutie v Spoločenskom
centre, testament, dedenie, darovanie
Výbor JDS praje svojím členom do nového roku 2015, veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.

Nové kurzy v RC Obláčik
V novom roku sa v RC Obláčik môžu detičky tešiť
aj na množstvo nových zaujímavých kurzov. Zo
širokej ponuky vyberáme:
Tancuj, spievaj poskoč s témou Keď som
húsky pásla (deti od 3-6 rokov) – ukážková hodina bude 21. 1. 2015 o 17:00, kde si husiarka
Anička s deťmi veselo zakrepčí a deti touto formou budú spoznávať veselý deň husiarky od jej
prebudenia cez veselé hry či náhodné stretnutia
a odprevadia ju aj do postieľky. Pri tancovaní nebudú chýbať aj rôzne nástroje či iné pomôcky.
Výtvarníček (deti od 2 - 5 rokov v sprievode
dospelého) - začiatok kurzu bude 26. 1. 2015
o 17.00. Príďte do Obláčika spolu s deťmi zažiť radosť z tvorby do priestorov, v ktorých sa
nemusíte báť o svoj nábytok. Na kurze sa deti
oboznámia s technikami ako kresba, maľba, gra-

Ak potrebujete súrne lekára k dieťaťu
Ak potrebujete k chorému dieťaťu počas noci
či víkendov zavolať lekára, môžete sa obrátiť
na pracovníkov výjazdovej zdravotnej pohotovosti, ktorú od polovice novembra poskytuje v Bratislavskom kraji Komplexná záchranná
služba Bratislava-Nové Mesto.
O výjazd Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP)
pre deti možno požiadať na telefónnom čísle
0919 321 321.

Inzercia
t Prenajmeme v bytovom dome na Heyrov-

ského ulici nebytový priestor vhodný na
kanceláriu, sklad prípadne na iné drobné
služby. Kontakt: 0903/ 532 361
Tel. 0903/ 954 143
t Ján Polák vodoinštalácie a údržba, výmeny

t Voda, kúrenie, plyn, maľovky, podlahy, mon-

táž a opravy aj cez víkend. 0905/ 429 097,
0911/ 429 097

17.1. GRACE: KŇAŽNÁ Z MONAKA 18.00 h
2,50 €
18.1. VYŠŠIA MOC 18.00 h 2,50€
24.1. SALTO MORTALE 18.00 h 2,50 €
25.1. LÁSKA NA KARÍ 18.00 h 2,50 €
31.1. LIEČITEĽ 18.00 h 2,50 €
1.2. LET´S DANCE ALL IN 18.00 h 2,50 €

Vzhľadom na štatistiky vysokého
výskytu prepadu žien a domáceho
násilia, usporiada ŠK Goju Kai
Karate Bratislava 3-mesačný kurz

Kurz sa otvára 2. februára 2015

t Predám garáž Na barinách.

spelých, aj cez víkend 0905/ 222 966

Program kina na január 2015

Kurz je zameraný na zvládnutie
základných techník karate
potrebných pri aplikácii sebaobrany,
na psychickú a taktickú prípravu pri
riešení krízových situácií, praktické
ovládanie a použitie vecí, ktoré ženy
nosia pri sebe, ako sú kabelka,
dáždnik, kľúče, hrebeň, spray a pod.
ako sebaobrannú zbraň.

18.1.2015 o 11,00 h v kine Lamač – Divadielko pre deti – Snehuliačky Mily a Lily

t Doučujem angličtinu, slovenčinu deti aj do-

Viac informácií o nových aj pokračujúcich kurzoch, prihlasovaní sa na ne a našich aktivitách
nájdete na FB stránke alebo na www.oblacik.sk

SEBAOBRANA
PRE ŽENY

Kultúrna komisia MiZ pozýva

a opravy WC, batérie, sifóny, zapojenie umývačiek a pračiek, vŕtanie dier do panelov
0905/ 627 321

fika, modelovanie, koláž. Zábavnou formou si
budú rozvíjať nápaditosť a zručnosť, spoznávať
okolitý svet a jeho zákonitosti. Aj preto podporujeme myšlienku, že proces tvorby je dôležitejší ako finálny výsledok.

Výjazdová služba funguje v pracovných dňoch
od 18.00 h do 06.00 h a počas víkendov a sviatkov nepretržite. Pacient za privolanie lekára domov platí iba pohotovostný poplatok 1,99 eura.
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP) poskytuje ambulantnú starostlivosť pre pacientov,
ktorých zdravotný stav sa síce zhoršil, ale nemusí im priamo ohrozovať život.

Podmienkou otvorenia kurzu je
účasť minimálne 10 žien
Cena kurzu je 60 €
Z toho dôvodu je potrebné
predbežný záujem potvrdiť
najneskôr do 25. 1. 2015
zaslaním mailu na adresu:
info@goju-kai.sk
alebo telefonicky +421 914 332 361
Ďalšie info: www. gojukai.sk
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