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podrobnosti str. 2

Revitalizácia Vrančovičovej ulice
Vrančovičovu ulicu čakajú veľké zmeny. Naša mestská časť sa v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy púšťa do jej revitalizácie. V pláne je komplexné riešenie
dopravnej situácie, ako aj vytvorenie oddychovej zóny.
„Vrančovičova ulica je najdôležitejším centrálnym priestorom Lamača. Jej stav tomu však
nezodpovedá. O tom, ako by mala vyzerať táto časť, ktorá z historického hľadiska predstavuje
pôvodnú obec Lamač, máme konkrétne predstavy. Keďže komunikácie aj ostatné plochy sú vo
vlastníctve hlavného mesta, oslovil som primátora Bratislavy, Matúša Valla, a snažil som sa ho
presvedčiť, že aj takýto priestor je v rámci mesta dôležitý. Uchádzal som sa o to, aby jeho
riešenie bolo zadané ako jedna z priorít aj Metropolitnému inštitútu Bratislavy. Teší ma, že pán
primátor vníma túto vec rovnako a na základe našej dohody sme s kolegami rozbehli
spoluprácu s inštitútom už v závere minulého roka,“ hovorí starosta Lukáš Baňacký.
pokračovanie na str. 2
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Zmena programu vyhradená. Program je závislý od aktuálnych pandemických opatrení.
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Opäť s chuťou pripravujeme
Lamačský fotomaratón
Už je to šesť rokov, čo Rodinné centrum Obláčik, Lamačský Fotoklub pri Jednote dôchodcov Slovenska a
Mestská časť Bratislava-Lamač spojili sily v snahe podnietiť záujem obyvateľov o históriu svojej mestskej časti s ambíciou kultivovane dokumentovať pretváranie verejného priestoru a esteticky zachytiť pominuteľnosť každodenného života. S potešením môžeme oznámiť, že sme opäť získali v zamestnaneckom grantovom programe Nadácie ZSE finančnú podporu pre projekt Lamačského fotomaratónu.
Amatérski fotografi v štyroch vekových kategóriách (deti, mládež, dospelí a seniori) budú mať na prelome
augusta možnosť umelecky stvárniť tri vypísané témy. Ocenené fotografie vystavíme v októbri vo foyer
Kina Lamač na Malokarpatskom námestí. Súčasťou projektu bude aj tematický kurz s lektorom a
vlastivedná vychádzka s certifikovanou turistickou sprievodkyňou. Detaily o realizácii amatérskej
fotosúťaže a sprievodných podujatí budú postupne zverejnené na stránke http://www.oblacik.sk/
fotomaraton/
(zub)

Prvý piatok patrí Lamaču
Naša mestská časť odštartovala v máji novú tradíciu. Každý prvý piatok v mesiaci
venujeme úprave nášho okolia. Spoločne vysádzame kvety, staráme sa o zeleň,
striháme kríky, upravujeme terén či inak zveľaďujeme Lamač. V parčíku pri škole sa
kolegom z Oddelenia dopravy, správy majetku, grantových schém a životného prostredia a dobrovoľníkom podarilo prestrihať zarastené kríky, ako aj upraviť okolie detského kolotoča. Vaša pomoc je vítaná, pridajte sa nabudúce k nám! Píšte na adresu
dobrovolnictvo@lamac.sk a my vám zašleme konkrétne inštrukcie.

Alojz Milošovič

KNIHA MESIACA

Záhadná smrť experta v Havane
V Miestnej knižnici Lamač nájdete aj titul Záhadný smrť experta v Havane autora
Alojza Milošoviča. Kniha napísaná na základne skutočných udalostí vás zavedie na
Kubu, kde autor strávil niekoľko rokov života. Čaká na vás príbeh zakázanej lásky
našinca k Vietnamke, ktorá na volanie srdca doplatia nanúteným odchodom z
krajiny. Druhá línia rozpráva skúsenosť samotného Alojza Milošoviča, ktorý v
osemdesiatych rokoch prišiel na to, že si vedúci predstavitelia Československa na
Kube významne privyrábajú šmelinárením a túto skutočnosť neváhal zverejniť. Výsledkom bolo jeho okamžité vyhostenie z krajiny na základe vyfabrikovaného
obvinenia. „Mali sme tam vtedy šéfa rozviedky pre celú Latinskú Ameriku,
seriózneho pána z Moravy. Keď ma chceli poslať domov, žiadal som ho o pomoc, no
on mi len povedal, aby som si rýchlo zbalil kufre a odletel prvým lietadlom domov.
Aby som vraj neskončil ako istý expert, ktorý záhadne zomrel. Aj on sa totiž miešal
do cudzích záležitostí,“ hovorí autor titulu. Zaujímavosťou je, že vydanie tejto knihy
sa v súčasnosti pripravuje aj na Kube.
Knihy si môžete objednávať prostredníctvom online katalógu, ktorý nájdete na
adrese https://www.kniznica.lamac.sk/
(mag)
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