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Na bitku pri Lamači bola zvedavá celá Bratislava
rozsiahlejšou. Dobu starú pol druha storočia
pripomenuli i ukážky dobových remesiel či
módna prehliadka vtedajších odevov. Nechýbali ani súťaže pre deti, dobový vojenský orchester a v stanovom tábore sa záujemcovia
mohli dozvedieť , ako pred 150 rokmi vojakom
varili či ošetrovali zranenia, ktoré utrpeli v boji.
Na podujatí pokrstili i novú knihu o dejinách
Lamača z pera Juraja Hradského. Napriek
tomu, že podobných podujatí v Bratislave
stále pribúda, rekonštrukcia bitky pri Lamači
zaznamenala opätovne výraznú návštevnosť.
Ako v príhovore povedala viceprimátorka
Bratislavy Iveta Plšeková, je to bez pochýb aj
preto, že je to hodina dejepisu priamo v praxi. „Dôležité je, aby sme si takúto bitku mohli
už len pripomínať a nie zažívať,“ zdôraznil vo
svojich slovách starosta susednej Záhorskej
Bystrice Jozef Krúpa.

Fanúšikovia histórie si opäť prišli na svoje.
V Lamači oslavovali 150. výročie bitky, ktorá
práve v Lamači rozhodla v roku 1866 o konci prusko-rakúskej vojny. Dobovú atmosféru
pripomenuli členovia klubov vojenskej histórie a historických spolkov, predstavujúci
bojové jednotky vtedajších znepriatelených
mocností. V sobotu 8. októbra nám najprv

v uliciach Lamača a popoludní na lúke pred
krematóriom ukázali, ako vyzerali pruskí a rakúski pešiaci, elitní strelci poľovníckych zborov v službách Habsburskej monarchie, saská
jazda či kavaléria hulánov v červeno-zeleno-zlatých uniformách. Po dvoch „skúšobných“
rokoch bola rekonštrukcia pamätnej historickej bitky najdlhšou, najpočetnejšou i naj-

Rázsochy sú stále v hre

Stražanove divadlo v Lamači

Myšlienka, že nová univerzitná nemocnica v Bratislave vyrastie predsa len v Lamači, znovu ožíva.
Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Tomáša Druckera totiž najprv oznámilo, že na Patrónke, ako o tom uvažoval PPP projekt predchádzajúcej vlády, nemocnica stáť určite nebude.
Minister hneď na to pripustil, že sa znovu uvažuje aj o lokalite Rázsochy. Ďalšou možnosťou je
rozšírenie nemocnice v Ružinove. Úplne sa však
vraj nedá vylúčiť ani to, že sa vyberie napokon
iná, doteraz nespomínaná lokalita. Odpoveď by
mala byť známa do polovice novembra, vtedy by
rezort mal pripraviť materiál pre vládu.
Súčasný vládny kabinet sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazal, že novú nemocnicu sprevádzkuje. Okrem jej umiestnenia je
však otázny aj spôsob výstavby. Zatiaľ sa síce
ráta, že bude postavená ako PPP projekt, rezort zdravotníctva ale údajne znovu analyzuje
možnosť, či by nemocnicu nemal stavať štát.

V nedeľu 23.10. k nám do kina Lamač zavítalo najvýznamnejšie slovenské profesionálne
bábkové Stražanove divadlo. Zakladateľom
bábkarskej dynastie v roku 1878 bol Ján Stražan a toto bábkové divadlo bez prerušenia hrá
s teší najmenších divákov už vyše stotridsať

Súčasťou predpoludňajšieho sprievodu bola
i slávnostná salva pri pamätníku prusko-rakúskej
vojny na Vrančovičovej ulici.

rokov. Ladislav Stražan
ml. so svojou manželkou Lýdiou tvorí už štvrtú generáciu, pričom je
je zatiaľ posledným aktívnym profesionálnym
bábkarom a jediným
pokračovateľom stražanovskej bábkarskej marionetovej tradície.
K nám do Lamača prišli s predstavením Gašparko a drak, s ktorou
zožali veľký úspech.
Nádherné kulisy, krásne drevené bábky
a hlasy, ktoré zapožičali bábkam známi herci
ako Jozef Króner, Marián Zednikovič, Zoro
Laurinc a iní... iba umocnili zážitok z divadelného predstavenia.
Mária Šimončičová

Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač je 10. 11. 2016 v kine Lamač o 09.00 h.

Jubilantom zaželali úsmev i pocit porozumenia

V priestoroch Spoločenského centra Lamač
na Malokarpatskom námestí 8 si mestská časť
uctila jubilantov, ktorí v mesiacoch júl, august
a september oslávili 75,80, 85 a viac rokov.
Najdlhším životom sa spomedzi oslávencov
mohla pochváliť 91-ročná Anna Branská. Elán
nechýbal ani ďalším dvom prítomným jubilantom, ktorí dosiahli 90 rokov. Boli to pani Vilma
Hojnošová a pán František Hajdu. Starkým
prišli zaspievať a zatancovať deti z blízkej materskej školy na Malokarpatskom námestí, prihovorili sa im lamačské poslankyne, predsedníčka sociálnej komisie Eva Černá, kultúrnej
komisie Marta Janyšková, a tiež starosta Peter
Šramko. Eva Černá zaželala seniorom úsmev,
dobrú náladu a to, aby veci vnímali z tej
pozitívnej stránky. Marta Janyšková popriala,

Psia šou nechýbala ani v tomto roku

Poslankyne
s najstaršou
jubilantkou

aby ani tí, ktorí už žijú sami, necítili samotu, ale
naopak, mali stále radosť z toho, že sa môžu
stretnúť s blízkymi a známymi. Starosta Peter
Šramko vyjadril nádej, že jubilanti budú v Lamači cítiť „ľudské teplo“, vychádzajúce z úcty
a porozumenia. Jubilantom bude stretnutie
pripomínať nielen kytička a malý darček, ale
aj spoločná fotografia v Lamačanovi.

Ocenili víťazov Lamačského fotomaratónu

Možno to ani tak presne nebolo plánované, ale presne 16.10. o 16.10 h otvorili výstavu fotografií autorov,
ktorí sa zúčastnili na prvom ročníku fotografickej
súťaže Lamačský fotomaratón. Projekt, za ktorým
stoja Rodinné centrum Obláčik, Foto klub Lamač
pri miestnej organizácii Jednota dôchodcov Slovenska a Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Lamač,
úspešne spojil generácie žijúce v Lamači a prostredníctvom tém zvýraznil i miestnu architektúru, tradície
i pozitívne emócie. Práve na tieto témy mali súťažiaci
poslať svoje diela, pričom okrem troch tém boli vyhlásené aj tri kategórie - mládež do 25 rokov, dospelí
od 25 do 55 rokov a seniori od 55 rokov. Do súťaže sa
napokon prihlásilo 28 fotografov, pričom fotografie
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na všetky tri témy odovzdalo 19 súťažiacich, 13 mužov a 6 žien. Súťažné fotografie hodnotila päťčlenná
porota, medzi ktorými boli Peter Marek (digitalizačné oddelenie SNG), Anton Kvasnička (JDS-Foto klub
Lamač), Mária Šimončičová (MÚ BA-Lamač), Zuzana
Brnoliaková (RC Obláčik), Štefan Bukšár (JDS). Práve
vernisáž zároveň využili organizátori na to, aby ocenili
autorov najvydarenejších fotiek. Pochvalu však organizátori vyslovili všetkým, ktorí sa aktívne zapojili.
Projekt Lamačský fotomaratón podporila Nadácia Západoslovenských elektrární. Fotografická súťaž s myšlienkou generačného dialógu i oživenia miestnych
tradícií získala od Nadácie grant v rámci programu
„Rozprúdime regióny“.

V piatok 16. októbra sa na Malokarpatskom
námestí uskutočnila už tradičná Psia šou.
Spolu so svojimi majiteľmi sa prišlo ukázať 20
psíkov. Všetci zúčastnení dostali pekné ceny
a diplom. Päťčlenná porota zložená zo žiakov základnej školy - Rebeka Petrášová (5.C.),
Adam Kováč ( 5.C), Adam Janvars ( 6.B), Tomáš
Rajdl (5.B.) a Eliáš Chiriac (5.C ) - rozhodla aj
o mimoriadnych oceneniach. Také získal štvorročný maltezák Júliusa Šuvajdu Oskar, ktorý je

Mimoriadne ocenenie a medailu dostal aj
štvorročný maltezák Oskar

čulý a robí radosť napriek svojmu ochrnutiu
na zadné nohy. Taktiež ocenili 11-ročnú Nelu
– fenka zlatého retrievera Simony Kováčovej dostala cenu ako najstarší a najväčší pes.
A mimoriadne ocenenie si vyslúžili aj otec so
synom – francúzske buldočky – štvorročný
Romulus a 7-mesačný Bakus, psíci Zuzany Neumannovej. Psiu šou svojím vystúpením spestrili členovia jazdeckej polície Mestskej polície
(MsP) Bratislava pod vedením Borisa Baloga
a takisto psovodi kynologického odboru MsP
Bratislava, ktorí predviedli ukážky výcviku
psov, vrátane zásahu proti páchateľovi. Špeciálna vďaka patrí vedúcemu kynologickému
odboru Františkovi Hrádekovi, ktorý bol tiež
jedným zo sponzorov celej akcie. Ďakujeme
aj ďalším sponzorom Psej šou - Martinovi
a Miriam Liptákovcom-Kováčovcom a MUDr.
Pavlovi Čechovi.
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