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Rozhodla som sa odísť

Obhrýzanie nechtov

Tatkova či manželova?
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Rodinné centrum Obláčik, Lamačský 
Fotoklub pri Jednote dôchodcov Slo-
venska a  Miestny úrad v  Lamači spojili 
sily v snahe podnietiť záujem obyvateľov 
o  históriu svojej mestskej časti a  jej tra-
dície. V  grantovom programe  Nadácie 
ZSE „Rozprúdime regióny“ sa nám poda-
rilo získať (nančnú podporu pre projekt, 
ktorý by mal pomôcť utužovaniu medzi-
ľudských vzťahov, zaktivizovať občanov 
a spojiť generácie.

Počas Rozálskych hodov prebehol 
v  dňoch 2. - 4. septembra 2016 nultý roč-
ník Lamačského fotomaratónu. Súťažia-

ci v  troch vekových kategóriách (mládež, 
dospelí a  seniori) zhotovovali amatérske 
fotogra&e na tri vypísané témy (Tri generá-
cie, Pozitívne emócie, Miestna architektúra 
a tradície). Snažili sme sa tak „zaostriť“ na 
Lamač a  jeho kultúrne dedičstvo: pamäti-
hodnosti, miestne zvyky, jedlo.

Podmienkou účasti v súťaži bolo zaslanie 
aspoň troch amatérskych fotogra&í zhoto-
vených počas hodov. Teda každý prihláse-
ný bol limitovaný nielen časom (tri dni) ale 
aj  témami. Fotogra&e zhodnotila odborná 
päťčlenná komisia a  ocenení boli odme-
není. Výber z  toho najlepšieho bude môcť 
posúdiť aj široká verejnosť. Výstava je plá-
novaná na október, pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším.

Súčasťou projektu bolo aj zhotovenie fo-
totapety rodiny v lamačskom kroji v život-
nej veľkosti, pri ktorej bolo možné urobiť si 
pamätné fotogra&e do rodinného albumu. 
V stánku RC Obláčik boli počas hodov pri-
pravené aj tematické tvorivé dielne. Deti si 
mohli na vybranú siluetu muža alebo ženy 
dotvoriť z  rôznych materiálov lamačský 
kroj. Mnohých zaujala aj výroba makety 
vlastného fotoaparátu z recyklovaných su-
rovín.

Spojenie rodinného centra Obláčik 
s miestnou Jednotou dôchodcov Slovenska 
sa ukázalo ako veľmi prospešné. Originál-
na zážitková forma zase dokázala hravo 
prepojiť všetky vrstvy miestnej komunity 
a prispieť k výchove a vzájomnému rešpek-
tu.

Viac o  projekte Lamačský fotomaratón, 
ako aj o aktivitách nášho rodinného centra 
nájdete na www.oblacik.sk
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