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Rozálske hody


P

osledný prázdninový víkend sa
už tradične niesol v duchu Rozálskych hodov.
Možno ste postrehli viacero zmien,
ktoré boli s najväčšou lamačskou kultúrnou akciou roka spojené. Námestie
bolo rozdelené na viacero častí, podľa
typu sprievodných akcií. Dolná časť
námestia patrila zábave a vystúpeniam, kde sa v rámci programu vystriedalo množstvo účinkujúcich medzi
ktorými okrem známych umelcov
patrili aj naši talentovaní Lamačania.
Pozitívom bolo umiestnenie pódia
s výhľadom pre celú šírku námestia,
čím vzniklo viac miest na sedenie,
a to aj na pevných stupienkoch, a veľkorysý priestor pre tanec a zábavu.
Presunom stánkov s občerstvením na
hornú časť námestia vznikol tzv. foodcourt, kde si na jednom mieste mohli
návštevníci vychutnať dobroty, ktoré
k dobrej zábave patria a podebatovať
so známymi v priestore na sedenie.
Témou bola i ochrana životného prostredia. Novinkou boli vratné poháre,
ktoré boli distribuované do jednotlivých stánkov s nápojmi. Na námestí
bolo tiež vytvorených päť staníc
s kontajnermi na separovanie odpadu
a edukatívnymi bannermi. Aktivity boli
rozšírené i o priestor pred miestnym
úradom, kde boli umiestnené tvorivé
dielne pre deti a stánok s vegánskym
jedlom. To všetko ponúkli tohtoročné
Rozálske hody.
Pre návštevníkov bol počas troch
dní pripravený bohatý kultúrny
program, v ktorom si každá veková
kategória mohla nájsť svojho obľúbeného interpreta. Slávnostného
otvorenia hodov sa zúčastnili aj
vzácni hostia z okolia, starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa, starosta

Atmosféra na hodoch

Dúbravky Martin Zaťovič a mestskí
poslanci Zdenka Zaťovičová a Igor
Polakovič, zástupkyňa starostu Petronela Klačanská ako aj poslankyňa
Martina Ondrišová.
Po slávnostnom otvorení hodov
vystúpili lamačské talenty – moderné
gymnastky zo športového klubu Argo
a karatisti z Goju Kai Karate medzi ktorými boli aj traja úspešní medailisti z MS
v Karate. Piatkový večerný program
pokračoval vystúpením legendárneho
slovenského speváka Pavla Hammela,
ktorého nestarnúce pesničky pobavili
mladých, ale aj tých skoršie narodených. Počas prípravy hudobnej skupiny Komajota svojou energiou rozhýbali prítomných cvičiteľky zumby.

Predposledným vystúpením večera
bola hudobná skupina Komajota, ktorá
pobavila lamačských divákov. Na záver
prvého dňa hodov rozprúdilo náladu
medzi prítomnými, tak ako to má dané
v názve duo Be-Happy, ktoré roztancovalo publikum.
Hodová sobota sa začala športovo,
keď starosta Lukáš Baňacký, spolu
s prezidentom klubu FK Lamač Rastislavom Polákom slávnostne otvoril
2. ročník memoriálu Rudolfa Petráša,
hráči prípravky kategória U10 (ročník
2010 a mladší). Turnaja sa zúčastnila aj
manželka Ruda Petráša, Emília Petrášová, ktorá z rúk starostu prevzala
kyticu a symbolicky dala súhlas so
začiatkom turnaja.

Najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Lamač sa uskutoční 19. 9. 2019 o 13,00 h
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Plánovanie vnútrobloku
sa začína susedskou prechádzkou

S

poločný priestor medzi domami
na uliciach Na barine a Bakošova
chcú miestni obyvatelia spraviť
lepším a krajším miestom.
Ak tento priestor poznáte, využívate,
alebo by ste ho v budúcnosti chceli
využívať, môžete sa pridať k plánovaniu
jeho budúcej premeny. Prvé stretnutie
sa uskutoční v stredu 18. septembra
2019 a bude mať formu spoločnej plánovacej prechádzky. Začiatok bude o
17:00 hod. pri vstupe do športovej haly.
Počas prechádzky lokalitou sa bude
diskutovať o histórii aj súčasnom stave
lokality. Účastníci sa budú môcť vyjadriť k tomu, čo vnímajú ako problematické a v čom naopak spočíva podľa nich
potenciál tohto priestoru. V priebehu
jesene budú nasledovať aj ďalšie aktivity
a stretnutia, na ktorých sa o svoj názor

budú môcť podeliť rôzne skupiny miestnych obyvateľov.
Postupne sa uskutočnia aj ďalšie verejné
stretnutia a pravidelne sa bude stretávať
aj pracovná skupina zložená z miestnych
obyvateľov, prevádzkovateľov okolitých
podnikov a služieb, zástupcov samosprávy a odborníkov v oblasti mestského
rozvoja. Všetky názory a potreby obyvateľov budú následne odborne vyhodnotené a spracované. Výsledky participatívneho plánovania sa stanú súčasťou
podkladov pre vznik architektonického
návrhu budúcej podoby priestoru.
Aktivity sa budú diať s podporou
mesta a v spolupráci s mestskou časťou.
Úvodnú fázu premeny lokality, tzv. participatívne plánovanie (plánovanie v spolupráci s miestnymi obyvateľmi) podporilo mesto Bratislava z rozpočtu priorít

Obláčik porazil prázdninový útlm čítaním
Do celoslovenskej akcie „Prečítané
leto“ sa po prvý raz tento rok zapojilo
aj Rodinné centrum Obláčik. Organizátori si pripravili deväť letných tém na
celé prázdniny – každý týždeň tak deti
čítali o niečom inom. Súčasťou boli aj
tipy na hry či iné aktivity, ktoré sa snažili
zaujať detskú pozornosť. To bolo totiž
často to najväčšie umenie, keďže počas
horúcich popoludní škôlkarov a školá-

kov lákala viac záhrada, voda či hračky.
Členky a dobrovoľníčky lamačského
rodinného centra pripravili aj zásobu
domácich koláčov, keksíkov a kvalitnej
malinovky, ktorá sa čapovala vo veľkom.

S takýmto arzenálom potom poľahky
zabojovali proti prázdninovému útlmu,
nakoľko je vedecky dokázané, že deti
počas júla a augusta strácajú časť jazykových zručností. Učitelia dokonca so smiechom vravievajú, že v septembri sa im do
škôl a škôlok vracajú prázdne hlávky.
Prázdninový útlm totiž súvisí s tým, že
cez leto deti stratia rytmus, ktorý školský
rok má, a to bez ohľadu na to, či sú v škole
alebo v škôlke. Stratia zodpovednosť,
nad ktorou bdejú prevažne rodičia.
Takúto zodpovednosť však Obláčik nechcel mať na svedomí, preto
sa členky vzchopili a zorganizovali
štyri prečítané popoludnia. Z ponúknutých tém si po uvážení vybrali
knižky o bábätkách, doprave, počasí
a spánku. „Texty sme animovali zvieratkami či rekvizitami, deti sme tak
priamo vtiahli do príbehov. Následne
sme dali priestor aj ich šikovným
rúčkam, boli aj hry a tvorivé dielne.
Prvý ročník podujatia Prečítané leto
nepochybne zaujal lamačské deti. Veríme,
že bude mať pokračovanie,“ zhodnotila
prázdninovú akciu aktívna členka rodinného centra Obláčik Zuzana Brnoliaková.
MARÍNA GORGHETTO
FOTO: ARCHÍV RC OBLÁČIK
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mestských poslancov. Mestská časť Bratislava-Lamač túto aktivitu podporí v
oblasti propagácie a praktického zabezpečenia aktivít. Zástupcovia samosprávy
sa tiež budú zúčastňovať na stretnutiach
k premene vnútrobloku.
Konkrétny návrh premeny vnútrobloku
vznikne až na základe potrieb a nápadov
miestnych obyvateľov, ktoré sa budú zisťovať v najbližších týždňoch. Nenechajte
si preto ujsť verejné stretnutia, na ktorých
máte aj vy možnosť formovať budúcu
podobu tohto miesta. O jednotlivých krokoch budú organizávtori aj MČ informovať prostredníctvom rozhlasu, plagátmi,
letákmi aj e-mailom. Ak máte záujem byť
informovaní priamo cez e-mail, kontaktujte vicestarostku Petronelu Klačanskú
na vicestarostka@lamac.sk.
Dominika Belanská

Deň otvorených dverí
v Obláčiku
n Piatok, 27. septembra 2019
17.00 - 17.30 h - Hravá Hejneho
matematika s Anetkou, vďaka ktorej
čísla už nebudú viac strašiakom.
17.30 – 18.00 h - Zdravé nôžky
bez prekážky s Ľudkou. Postarajú sa
o správny vývin detských chodidiel.
18.00 – 19.00 h – Predpôrodná príprava s Ľudkou a Evkou odhalí všetko,
čo potrebujete vedieť pred príchodom bábätka.
n Sobota, 28. septembra 2019
9.30 – 10.00 h - Folklórik na ľudovú
nôtu s Mirkou. Hoja Ďuňďa hoja –
maličkí sa tu zamilujú do ľudoviek.
10.00 – 10.30 h - Baby fun so Silviou zábavná hodina plná pohybu s prvkami
angličtiny.
10.30 – 11.30 h - Voľná herňa a záhrada.
Plno hračiek, odrážadiel, knižiek aj trampolína.
Rodinné centrum Obláčik nabieha
na svoj poprázdninový režim od 1.
októbra. Aktuálny program hľadajte
na webe www.oblacik.sk či na facebookovej stránke.

