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Lamač, ako prvá mestská časť v Bratislave, bude mať zavedený triedený zber kuchyn-
ského odpadu. Hlavné mesto je povinné zaviesť zber kuchynského biologicky rozlo-
žiteľného komunálneho odpadu od 1.1.2023. Postupne plánuje zapojiť jednotlivé mest-
ské časti v štyroch etapách.

Kuchynský odpad tvorí 20-25% komunálneho odpadu, ktorý obyvatelia tvoria počas celého
roka. Spolu so záhradným odpadom je celkovo bioodpadu až 40-45%. Jeho triedením
sa výrazne znižuje množstvo zmesového odpadu v čiernych nádobách.
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Začíname triediť kuchynský odpad

Rekonštrukcia
Malokarpatského nám.

Rozhovor
s prof. Pohaničovou

Program
Rozálskych hodov

Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu -
„Územný plán zóny Zečák“ - pozvánka na verejné

prerokovanie (proces SEA)
Mestská časť Bratislava-Lamač ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Zečák,
Bratislava – Lamač“, v súlade s §11 ods. 3 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
oznamuje, že dňa 9.9.2021 o 16:00 v Športovej hale Lamač Na barine 15/A prebehne verejné
prerokovanie, s odborným výkladom spracovateľa Správy o hodnotení Územného plánu zóny Zečák podľa prílohy
č. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

a/ internetový portál https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zonyzecak-
bratislava-lamac-10-2017
b/ v klientskom centre Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Lamač, Malokarpatské
námestie č. 9, 841 03 Bratislava počas úradných hodín zverejnených na webovom sídle

Materiál je zverejnený/ vystavený na miestach:
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KNIHA MESIACA
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AKCIE

Julia Drosten

V Miestnej knižnici Lamač nájdete aj titul Levica z Mogadoru autorky Julie Drosten.
Mladá Angličanka Sibylla Spencerová má podrezaný jazyk, čím už odohnala
nejedného nápadníka. Lenže nevydatá žena v prvej polovici 19. storočia je na
spoločenskom rebríčku na rovnakej priečke ako dieťa, a tak šikovná a sčítaná
Sibylla prijme žiadosť o ruku od Benjamina Hopkinsa. Ten pracuje v lodiarskej
spoločnosti jej otca, no k Sibylle ho neťahá len láska, má aj postranné úmysly.
Manželia krátko po svadbe odchádzajú do Maroka, aby rozšírili otcovo impérium.
Sibyllu fascinuje exotická kultúra – rušné bazáre plné vzrušujúcich vôní i úmorná
horúčava púšte. Maroko sa rýchlo stane jej domovom, no Benjamin v Afrike trpí. Za-
pletie sa do nekalých kšeftov, čím ťahá na dno aj svoju manželku. Sibylla tak musí
dokázať svoju silu a statočnosť, čo v časoch a v krajine, ktorá nepraje ženám, nie je
vôbec jednoduché.

Knihy si môžete objednávať prostredníctvom online katalógu, ktorý nájdete na
adrese https://www.kniznica.lamac.sk/ (mag)

Levica z Mogadoru

Prvé dva júlové týždne sa v Lamači konal už štvrtý ročník Letného
športového tábora. V dvoch turnusoch sa vystriedalo spolu 53 detí,
najviac za všetky predchádzajúce roky. Počas týždňa deti trénovali
a súťažili v rôznych disciplínach. Veľmi obľúbeným býva už tradične
tenis, závody na opičej dráhe, šachový a ping-pongový turnaj. Deti
sa však naučili aj základy karate od slovenskej reprezentantky
Tamary Szomolányi a poobedia trávili prevažne na kúpalisku.
Myšlienkou letného športového tábora však nie je zbieranie
ocenení, no stráviť zmysluplne a športom prázdninový týždeň.
Práve táto myšlienka sa darí napĺňať aj vďaka podpore Mestskej
časti Bratislava-Lamač, základnej škole na Malokarpatskom
námestí či výbornej kuchyni v školskej jedálni, ktorá deti
zásobovala energiou.

Tešíme sa na stretnutie opäť o rok! Kolektív vedúcich Tamara
Szomolányi, Alexandra Varholáková, Matúš Jurčo, Michel Paulech
a Michal Vrba.

Pripravili sme pre vás celkom novú koncepciu letného kina pod
názvom Film Festival Lamač. Tituly z distribučnej spoločnosti sme
vyselektovali a rozdelili do štyroch sekcií – Made in Europe, Pre
fajnšmekrov, Kultová klasika a CS film. V každej sekcii boli tri
snímky, za ktoré ste hlasovali na našom facebookovom profile.
Víťazné filmy sme potom premietali na Malokarpatskom námestí.
Dúfame, že sa vám náš nový festival páčil. Okrem kina sa na
námestí hralo aj divadlo. Ako prvá sa predstavila humorná roz-
právka O troch princeznách a drakovi Divadla Havran. Augustové
predstavenie sme kvôli dažďu presunuli na začiatok septembra, ak
nám to pandemická situácia dovolí.

Film Festival
Lamač - 2021FFL

Aj naša mestská časť sa zapojila do projektu Prečítané leto, v
ktorom deti bojovali proti prázdninovému útlmu čítaním kníh na
rôzne témy. Prvé stretnutie zorganizovalo Rodinné centrum Obláčik,
ktoré štafetu predalo Alenke Hrdličkovej z Miestnej knižnice Lamač.
Tá zorganizovala verejné čítanie na Malokarpatskom námestí na
tému Koza odratá a jež. Aktivitu ocenili rodičia s deťmi, ktoré práz-
dninovali v Lamači. Usadené v strednej časti námestia pod lipami
na veľkých dekách si spoločne užili čítanie a interaktívne úlohy.
Iniciatíva Alenky Hrdličkovej zožala úspech. Na koniec augusta pri-
pravila čítanie na tému Hrady.

Tenis a šach najobľúbenejšie u detí

Letné kino v novom šate
Prečítané leto má pod
palcom knižnica


