Úradné hodiny MÚ Bratislava-Lamač
Miestny úrad Bratislava-Lamač
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava
Tel.: 64 78 00 65
MIESTNY ÚRAD A POKLADŇA
Pondelok
10:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Utorok
8:00 – 12:00
Streda
7:30 – 12:00
12:30 – 16:30
Štvrtok
8:00 – 11:00
Piatok
8:00 – 11:00
PODATEĽŇA
Pondelok
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Utorok
8:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Streda
7:30 – 12:00
12:30 – 17:00
Štvrtok
8:00 – 12:00
13:00 – 16:00
Piatok
8:00 – 12:00
STAVEBNÝ ÚRAD
Pondelok
10.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Streda
07.30 – 12.00
12:30-16.30

Kultúrna komisia MZ pozýva
11.10.14 od 10,30 - Bitka pri Lamači z roku
1866 - zrekonštruovanie historicky poslednej bitky Rakúsko-pruskej vojny, lúka pri
Krematóriu (oproti Baumaxu)
12.10.14 o 10,00 h - Bitka pri Lamači
z roku 1866 - pietny akt, uctenie si pamiatky padlým vojakom - Vrančovičová ulica –
oproti kostolu
14.10.14 o 16,00 h – Otvorenie výstavy –
Ľubica Suchalová a Zdeněk Šanský – kino
Lamač, výstava otvorená 14.-19.10.2014
19.10.2014 o 11,00 h - Divadielko pre deti
– Červená čiapočka - kino Lamač
19.10.2014 o 16,00 h – Úcta k starším- Kytica piesní a poézie – Vajnorské ochotnícke
divadlo
22.10.2014 o 16,00 h – Výstava tekvičiek
– kino Lamač, výstava otvorená od 22.26.10.2014

Program Jednoty dôchodcov
Slovenska MČ Lamač na október 2014
08.10.2014 14,00 - 16,00 h - Stretnutie v klube
15.10.2014 14,00 - 16,00 h - Stretnutie v klube
22.10.2014 14,00 - 16,00 h - Stretnutie v klube
22.10.2014 16,00h zasadanie výboru
26.10.2014 Výlet do Viedne
29.10.2014 15,00h - Stretnutie v SCLK, téma
vysoký krvný tlak a cholesterol
Pokračujeme v kurze esperanta. Otvárame
aj nový kurz, môžete sa prihlásiť v klube.
Pokračujeme v cvičení kalanetiky, každý
utorok o 17,00h, v Spoločenskom centre
Naši členovia – vyrovnajte si členský príspevok za rok 2014.

Miestna knižnica Lamač pozýva
Pondelok, Streda 13,00 – 19,00
Štvrtok 10,00 – 15,00
Telefónne číslo: + 421 2 64 78 97 37

Inzercia

Oznámenie

t Voda, kúrenie, plyn, maľovky, podlahy, montáž
a opravy aj cez víkend.
0905/ 429 097, 0911/ 429 097

S hlbokým žiaľom v srdci Vám oznamujeme, že nás navždy opustil vo veku nedožitých 82 rokov,

t Ján Polák vodoinštalácie a údržba, výmeny a opravy WC, batérie, sifóny, zapojenie umývačiek a pračiek, vŕtanie dier do panelov 0905/ 627 321

náš milovaný manžel, otecko, deduško
a svokor František Kováč.

t Doučujem angličtinu, slovenčinu deti aj dospelých, aj cez víkend 0905/ 222 966
t Hľadám zodpovednú osobu prípadne manželský
pán z Lamača na starostlivosť o domácnosť a záhradu v rodinnom dome v Lamači. Kontakt: 0905/
336 887.
t Prijmeme pani na pravidelné upratovanie bytu
v Lamači a v prípade potreby pomoci pri strážení
syna /12 rokov. Telefón: 0903/ 312 651
t Vážené lamačské gazdinky, milí lamačskí kuchári, ak máte tupé nože, nožnice, pinzety alebo
mlynčeky na mäso, milerád Vám ich nabrúsim.
Každý piatok medzi 9,00 – 17,00 h na trhovisku.

Program kina na október 2014
11.10. KŇAZOVE DETI 18.00 2,50 €
12.10. LIEČITEĽ 18.00 2,50 €
18.10. KHUMBA 15.30 2,50 €
18.10. STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ VYLIEZOL Z OKNA A ZMIZOL 18.00 2,50 €
19.10. 10 PRAVIDIEL, AKO ZBALIŤ DIEVČA
19.00 2,50 €
25.10. MAGICKÝ HLAS REBELKY 18.00 2,50 €
26.10. PREDĹŽENÝ VÍKEND 18.00 2,50 €

Nezomrel som, zostal som v srdciach tých,
čo ma milovali.
Česť jeho pamiatke

Cornea Ice CUP vyhral HKL Lamač
Na zimnom štadióne v IceArene Lamač sa
v poslednú septembrovú sobotu uskutočnil
už piaty turnaj v minihokeji „Ice Cup“, určený
pre hokejové prípravky. Aj tentoraz mal turnaj
pod názvom Cornea Ice Cup medzinárodný
charakter, keďže sa na ňom zúčastnil aj tím
LHK Jestřábi z Prostějova. Ďalšími družstavmi
bol domáci HKL Lamač a tiež HK Ružinov 99
Bratislava a HK 91 Senica. Hralo sa systémom
každý s každým. Víťazom sa napokon stal domáci tím HKL Lamač. Druhí boli Ružinovčania,
na treťom mieste skončili malí hokejisti z LHK
Jestřábi Prostějov a na štvrtom HK 91 Senica.
Lamačania mali medzi sebou aj najlepšieho
strelca celého turnaja Maxima Mamonova
i najlepšieho brankára Gregora Magála. Organizátori turnaja vyhlásili aj najužitočnejších
hráčov v každom tíme. V domácom tíme to bol
Dárius Grenčík.

Obláčik vstupuje do novej sezóny pripravený
Rodinné centrum Obláčik
funguje v mestskej časti
Lamač už 11 rokov. Každý
rok je pre nás príležitosťou
posunúť sa o krok vpred.
Počas toho uplynulého sme sa stihli presťahovať,
svojpomocne zrekonštruovať vnútorné priestory
a sprístupniť záhradu. Popritom všetkom sme pre
Vás v priebehu celého roku zabezpečovali pravidelný chod herní, usporadúvali kurzy a organizovali viaceré víkendové rodinné podujatia, napríklad Šarkaniáda, Cesta rozprávkovým lesom...
Aj tento rok chceme urobiť život v Lamači krajším. Vaše deti privítajú v Obláčiku nové hračky,
ktoré nám zabezpečili úspešné pisateľky grantových projektov. Chystáme pre Vás aj pestrú
ponuku herní. Na svoje si prídu mamičky s najmenšími deťmi v rámci Bábätkova. Staršie deti
sa rady zahrajú v rámci klasickej voľnej, novej
“Veselej” či Montessori herne.
Okrem známych kurzov pre Vás pripravujeme aj
dva nové: kurz angličtiny Curious George (3 - 6
rokov) a Baby Salsu (3m - 1rok). Budúce a súčasné
mamičky iste poteší Laktačná poradňa a kurz Efektívneho rodičovstva. Veríme, že počas nasledujúcich mesiacov ešte zopár noviniek pribudne.

V októbri nás čaká veľká udalosť - Medzinárodný deň materských centier. Slovensko je pre
rok 2014 lídrom tohto medzinárodného podujatia a oslavuje vo veľkom. Príďte Obláčiku
a materským centrám vyjadriť podporu a osláviť tento deň spolu s nami aj Vy. Stretneme sa
11.10.2014 vo Vodárenskom múzeu.
Ako vidíte, v Obláčiku sa stále niečo deje.
A preto … príďte medzi nás! Radi privítame
všetkých, ktorí majú dobrý úmysel. Naša práca
je pre Vás a Vaše deťúrence dobrovoľná. Každá
z nás má talent na iné veci, využívame svoje
predchádzajúce pracovné skúsenosti a mnohému novému sa pri našej dobrovoľníckej
práci aj naučíme. Občas obetujeme rodinný
víkend, len aby sme v priestoroch Obláčika
pripravili pomôcky na rôzne podujatia, alebo
sa postarali o údržbu priestorov a záhrady. Ale
úsmev na tvárach spokojných detí nám za to
stojí. Ak sa Vám u nás zapáči a rozhodnete sa
aj Vy poslúžiť iným v rámci svojich možností,
môžte sa stať naším dobrovoľníkom a snáď zväčša po troch mesiacoch -aj členom našej
Obláčikovskej rodiny. Veľmi sa na Vás tešíme.
Informácie o našom programe nájdete na
www.oblacik.sk
Tím RC Obláčik

mesačník samosprávy Mestskej časti MÚ BA-Lamač
Adresa redakcie: MÚ Lamač, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava, tel.: 64 78 00 65. Redakčná rada: Ing. Gabriela Bizoňová (predsedníčka), Mgr. Marta Janyšková,
Anna Marková, Mgr. Erik Mader, zodpovedný redaktor: Mgr. Erik Mader, plošnú a riadkovú inzerciu preberá: Mária Šimončičová, simoncicova@lamac.sk, Vydáva:
Mestská časť Bratislava-Lamač, Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava, IČO 00 603 414, ISSN 1338-8959, tlač: VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02
Bratislava, náklad: 4 000 ks, do tlače zadané: 8. 10. 2014, uzávierky č. 11/2014, redakčná 27. 10. 2014 a inzertná 29. 10. 2014, registračné č. EV 3654/09. Redakcia si vyhradzuje právo na neuverejnenie dodaných príspevkov, resp. ich skrátenie, opravu jazykových, gramatických a štylistických chýb. Nevyžiadané rukopisy
a fotograﬁe nevraciame. NEPREDAJNÉ

