Najväčšia oslava Dňa matiek

Míľa pre mamu - sa tento rok uskutočnila v Areáli hier Radosť pri Štrkovci už po jedenástykrát a naše lamačské rodinné centrum Obláčik
bolo samozrejme pri tom. Na podujatí Míľa pre
mamu sa 10. mája zúčastnilo rekordných 2538
registrovaných účastníkov.
Prejdením symbolickej míle - 1,6 km - plnej rozprávkových postavičiek, atrakcií a milých tvorivých úloh, si deti uctili všetky mamičky, staré
mamy, náhradné i adoptívne mamy. Areál s pódiom a kultúrnym programom lemovali stánky
bratislavských materských a rodinných centier.
Vo vyzdobenom obláčikovskom stánku mamičky,
členky a dobrovoľníčky v jednom, hrdo prezentovali svoje pravidelné aktivity a príležitostné akcie
rodinného centra. Vládla veľmi príjemná atmosféra, postupne pribúdali známe tváre, do stánku
Obláčika zavítali mnohí Lamačania. Aj vďaka nim
núdza o zážitky nebola. Okoloidúci mohli podporiť činnosť nášho centra kúpou zaujímavých
ručných výrobkov alebo magnetiek zbierky „Ďakujem, že si mama“. Návštevníci si pochutnali na
skvelých pečených Obláčikoch a osviežujúcom
bazovom sirupe. Veľkou atrakciou pri stánku bol
banner s vyobrazeným parným vláčikom, s ktorým sa mohli zvečniť celé rodiny. Túto šancu si nenechal ujsť ani náš pán starosta Šramko. Úspech
mal aj tvorivý kútik, kde sa najmenšie deťúrence
najviac zabávali presypávaním ryže, čím si okrem
zábavy hravo trénovali svoje motorické zručnosti. Aj takto s odstupom gratulujeme a ďakujeme
všetkým mamičkám a pozývame ich spolu s oteckami a svojimi ratolesťami do Rozprávkového
lesa, a to už v sobotu 14. júna.
RC Obláčik

Mladší žiaci vo ﬁnále turnaja v Malackách

Jubilanti v júni

Mladší žiaci FK Lamač sa 1. mája zúčastnili turnaja
v Malackách, kde hrali aj tímy, ŠKP Dúbravka,
Moravský Sv. Ján, Devínska Nová Ves, Žolík Malacky A a Žolík Malacky B. V skupine sme vyhrali
s klubom Žolík B v penaltovom rozstrele, zápas sa
skončil nerozhodne. Jedenástky po remízovom
stave v zápase rozhodli aj o víťazstve nad ŠKP
Dúbravka. Výborne kopali jedenástky Erik Matušek, Richard Šafárik ml. a rozhodujúcu jedenástku
premenil Dominik Vrba. Vo finále sme prehrali 0:1
nešťastným gólom. Chlapci podali skvelý výkon
a skončili na 2.mieste, bol som na nich veľmi hrdý.
Ako najlepší hráč mužstva bol vyhlásený Erik Matušek a Jozef Szabo. Na turnaji pod vedením trénera Richarda Šafárika s asistentom Ľubošom Já-

✽ Dovičičová Paulína
✽ Sláviková Mária
✽ Balaga Ladislav
✽ Boskovičová Mária
✽ Mierna Elena
✽ Juríček Vladimír
✽ Ježovičová Jozefína
✽ Mikulecký Miroslav
✽ Kissová Edita
✽ Mitošinková Hedviga
✽ Kročan Ladislav
✽ Matej Zoltán
✽ Lihocký Július
✽ Ladislav – Ján Sojka
✽ Černá Libuša
✽ Donoval Milan
✽ Krištof Gejza
✽ Slobodová Janka
✽ Pazdúrová Hedviga
✽ Krajačič Bohumil
✽ Bruteničová Mária
✽ Boskovičová Oľga
✽ Fiala Ján
✽ Gálik Anton
✽ Kravárik Imrich
✽ Milošovič Alojz

nošom sa zúčastnili títo chlapci: Martin Krajčovič,
Dominik Vrba, Richard Šafárik ml., Michal Šafárik,
Erik Matušek, Patrik Dergnovich, Jakub Andris,
Andrej Kudláč, Juraj Mikoláš, Matej Čačík, Jozef
Szabo a Filip Guštafík. Rád by som poďakoval rodičom, ktorí sa zúčastnili turnaja.
Richard Šafárik

Novorodenci narodení v mesiaci máj
1.5. Ondrej Lebeda
1.5. Ĺubomír Struhár
7.5. Emma Richterová
7.5. Leila Kuracinová
12.5. Hana Očková
20.5. Richard Hostačný

Máj patril divadlu pre deti i pre dospelých
kráľovské divadlo, ktoré robí inscenácie na základe literárnych diel modranských rodákov. Lamačanom odohralo príbehy na motívy poviedok

V kine Lamač sa v priebehu mája uskutočnili divadelné predstavenia pre deti i pre dospelých.
V nedeľu 18. mája deti potešilo predstavenie
divadla Dunajka, ktoré odohralo klasickú rozprávku Soľ nad zlato. Nechýbalo ani odmenenie
detí, ktoré nakreslili svoj zážitok z aprílového divadielka a ani tombola „Šťastíčko“ na záver.
O týždeň neskôr do Lamača zavítalo Modranské

Mesačník o živote v Lamači, 16. ročník
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Pavla Fleischhackera Zázračný liek a Nevídaná
pomsta. A nebolo to len o divadle, ale aj o speve,
keďže na začiatku si divadelníci aj spolu s divákmi
zaspievali. Napríklad Macejka, alebo „elánovku“
Vymyslená, v ktorej sa spieva o „vláčiku do Modry“.
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