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2021

Oslavy 730. výročia

I. písomnej zmienky o našej obci

28. októbra sme si pripomenuli 730. výročie I. písomnej zmienky o našom území. Práve
vtedy, v roku 1291, kráľ Ondrej III. potvrdil predchádzajúci dar tejto oblasti Richtárovi
Jakubovi. Tento rok si zároveň pripomíname aj 30. výročie Lamača ako súčasnej
samosprávnej jednotky - mestskej časti hlavného mesta. Pri tejto príležitosti sme pre vás
pripravili exteriérovú výstavu, ktorá sa tiahne od Malokarpatského námestia až po
Vrančovičovu ulicu. Nájdete na nej unikátne historické fotografie, vďaka ktorým môžete
nahliadnuť do minulosti. Koncom októbra sme toto výročie spoločne s vami oslávili
originálnym programom. V piatok sme na námestí počas Lamačskej vínnej cesty
ochutnávali lahodné vína za sprievodu ľudovej hudby.

viac na str. 12

Projekt cyklomostu napreduje
Projekt cyklomosta medzi Lamačom a Dúbravkou napreduje. „Začiatkom októbra sme odoslali už podpísané
zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou a Železnicami SR zo strany Bratislavského samosprávneho kraja.
Taktiež sú skompletizované i posledné náležitosti k tomu, aby mohlo byť vydané stavebné povolenie pre cyklomost,
ktorý sa nachádza v katastrálnom území Lamača. Na základe komunikácie s BSK sa už zahajuje proces verejného
obstarávania zhotoviteľa diela. Zároveň sa začala príprava nadväzujúcich cyklotrás, kde nebude stavebníkom kraj,
ale Hlavné mesto SR Bratislava,“ povedal starosta Lukáš Baňacký. Cyklomost je spoločným projektom mestských
častí Lamač, Dúbravka, BSK a hlavného mesta. Bude riešiť cykloprepojenie – trasu od cyklomostu smerom na Bory
tak, aby cyklomost bol napojený na cyklistické cesty. „Bratislavská župa vo svojom budúcoročnom rozpočte počíta
s výstavbou mosta. Tak isto od hlavného mesta máme prísľub na vybudovanie cyklotrasy,“ povedal pre médiá
starosta Dúbravky Martin Zaťovič.
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AKCIE
Víťazné fotografie si môžete pozrieť na námestí
Milí nadšenci fotografovania, pozývame vás na výstavu Lamačského
fotomaratónu, ktorá je až do polovice novembra pripravená
v exteriéri, v centrálnej časti Malokarpatského námestia. Počas
vernisáže ju otvorili organizátori Zuzana Brnoliaková a Anton
Kvasnička po boku starostu Lukáša Baňackého. Zároveň odovzdali
vecné ceny víťazom vo všetkých štyroch kategóriách – deti, mládež,
dospelí a seniori.

Pestrý deň 2021
DSS Rozsutec na Furmanskej ulici zorganizoval v septembri na
Partizánskej lúke dvanásty ročník športového podujatia Pestrý deň.
Ide o súťaž 10 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Všetci súťažiaci
úspešne prekonali súťažné disciplíny v hode granátom, v orientácii na
mape, spoznávaní lesa a podaní prvej pomoci. Niektorým sa tiež
podarilo precvičiť si hasenie ohňa silnou hasičskou hadicou. Predpoludním boli vyhlásené výsledky, kde každý zúčastnený prijímateľ
sociálnych služieb získal medailu a balíček plný prekvapení. Za
všetky zážitky spomenieme súťažiaceho Petra, ktorý svojej novej
sociálnej pracovníčke v decembri minulého roka sľúbil, že jej v lete
ukáže Pestrý deň. Po súťažiach jej víťazoslávne povedal: „Tak toto je
ten Pestrý deň!“ Uznáte, že po takýchto vyhláseniach organizátori už
potichu chystajú nasledujúci ročník. Tím DSS Rozsutec

Šarkany nad Lamačom
Rodinné centrum Obláčik zorganizovalo v októbri na bežeckej dráhe
tradičnú šarkaniádu. Od skorého rána sa priestor naplnil desiatkami
rodín s deťmi, ktoré púšťali šarkany. Slnečné počasie a nedostatok
vetra ich zámery síce trochu sťažili, ale nakoniec sa to podarilo
každému. Členky rodinného centra s deťmi v dielničke vyrábali
originálne šarkany z farebného papiera a pri stolíku sa podával horúci
čas s domácimi koláčmi a čerstvým ovocím. Naše rodinné centrum
aktívne hľadá nové členky a dobrovoľníčky. Pridajte sa k nám a nájdete
skvelý program pre vás a vaše deti, nové kamarátky a ako bonus pomôžete komunite, v ktorej žijete. Píšte na info@oblacik.sk Tím RC Obláčik

Branislav Jobus

KNIHA MESIACA

Zberný dvor
V Miestnej knižnici Lamač nájdete aj knihu od Branislava Jobusa, alebo Zberný dvor.
Pre mnohých ľudí sa končí problém s odpadom v momente, keď hodia smeti do
koša. V knihe Zberný dvor sa práve vtedy príbeh začína. Prečítate si o tom, čo sa
udeje s kotúčikom záchodového papiera, s nie úplne čerstvým patizónom, hliníkovou plechovkou aj o tom, ako išiel celofán s alobalom na vandrovku.
Knihy si môžete objednávať prostredníctvom online katalógu, ktorý nájdete na
adrese https://www.kniznica.lamac.sk/
(mag)
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