Milé maminky, ockovia, starí rodičia,
dovaniu a rozvíjaniu hodnôt rodiny, ako aj
spolupráce v rámci viacgeneračnej komunikácie a vzájomnej podpory.“ (Daniela Š.)

Zavítalo k nám
studené, sychravé
počasie
a von sa nechce ísť ani stále
aktívnym deťom. Udržať doma naše živé
striebra je priam nadľudská úloha. A kde si Vy
i Vaše ratolesti prídete v tomto neutešenom počasí na svoje? No predsa v obláčikovskej herni!
Dospelí, iste oceníte možnosť na chvíľu opustiť
domácu rutinu a prídete k nám na kávu alebo
čaj, ktorú Vám s radosťou pripravíme. Vaše deti
sa zabavia pri nových a pre ne neznámych hračkách. Najmenším bábätkám vytvoríme priestor
na skúmanie nových a zaujímavých vecí. A Vy
môžete nerušene pozorovať svoje dieťa, ako
nadväzuje nové kontakty s rovesníkmi.
Nech sa páči, tu je pár vyznaní, prečo je podľa nás
Rodinné centrum (RC) Obláčik také príťažlivé.
„V Obláčiku je stále príjemne, a je jedno, či
vonku prší alebo svieti slnko. Spoznala som
tam veľa úžasných ľudí a získala mnoho rád
a inšpirácií od iných mamičiek. Srdečne Vás
pozývam na návštevu a verím, že náš entuziazmus osloví aj Vás.“ (Nina K.)
„RC Obláčik je priestor, kde ako rodina radi
trávime svoj voľný čas. Verím, že je to miesto,
ktoré má čo ponúknuť všetkým Lamačanom.
Je skvelé, že svojimi aktivitami prispieva k bu-

„Do RC Obláčik ma pritiahla vidina komunitnej
spolupatričnosti, možnosť stretávať sa s inými mamičkami a pestrý program
pre deti. Táto dobrovoľnícka
činnosť je pre mňa zadosťučinením a zdrojom radosti.“
(Patrícia J.)
„Môj prvý kontakt s Obláčikom bol cez kurz
brušných tancov, kde
som chodievala ešte ako
tehotná. Keď mal môj
syn 3 mesiace, začali sme
navštevovať Bábätkovo, neskôr herne, tvorivé dielničky a kurzy. Spoznávala som ďalšie
mamičky, ktoré vedeli poradiť a povzbudiť. To
ma presvedčilo, že tiež chcem prispieť a prostredníctvom Obláčika vytvárať možnosti pre
radosť a rozvíjanie detí a rodičov.“ (Alena B.T.)
„Na začiatku som chcela dcérke dopriať spoločnosť iných detí a prostredníctvom tanečného kurzu prelomiť jej strach z tancovania.
Neskôr, keď som sa aj ja stala členkou, som
postupne spoznala veľa príjemných ľudí. Vďaka tomu sa nielen v Obláčiku, ale aj v Lamači
cítim naozaj dobre.“ (Marushka H.)
„Z dnešného pohľadu ľutujem, že sme Obláčik
nenavštívili už skôr, čakala som totiž až kým
mal syn vyše roka. Medzičasom nám RC výrazne obohatilo a spestrilo náš život v Lamači:
bližšie sme spoznali rodiny zo susedstva, syn
si tu našiel svojich prvých kamarátov a mne
pomohlo k sebarealizácii počas materskej dovolenky.“ (Jana O.B.)
A toto všetko ešte zďaleka nie je všetko! Radšej
sa príďte na vlastné oči presvedčiť, ako môže
vyzerať obľúbené miesto Vašich rodinných ak-

HURÁ, tento zájazd nebol posledný

V novembri sa uskutočnil rekreačno-kúpací
zájazd pre seniorov k našim susedom do ter-

Mesačník o živote v Lamači, 16. ročník

málneho kúpaliska Mosonmagyaróváru. Aj
keď päť dní pred zájazdom bolo zlé, daždivé
počasie, v ten deň bolo príjemne a slnečno.
Mnohí si zaplávali poslednýkrát v tomto roku
vo vonkajšom bazéne. Ten sa nachádza v trávnatom areáli, kde nás čakal pekný pohľad
na lúku posypanú množstvom sedmokrások
a rôznych húb. Zdržali sme sa na kúpalisku
dlhšie ako býva zvykom a tak sme mohli sledovať aj krásy prírody a západ slnka. Výlet bol
veľkým balzamom nielen na telo, ale aj na
dušu. Fotografie z kúpania a zábery z krásnej
prírody, ktorú sme videli sú na výstave v kine.
Mal to byť posledný zájazd v tomto roku, ale
keďže sa mi podarilo ušetriť peniažky „HURÁ“
posledný zájazd v tomto roku bude 8. decembra do Veľkého Medera.
Marta Janyšková

tivít. Nemusíte sa prihlasovať, stačí prísť v časoch našich herní (viď informácie na www.oblacik.sk) na ulicu Heyrovského č. 2 a zazvoniť
na zvonček. Hrozí jediné riziko - a to, že Vaše
deti nebudú chcieť odísť domov.
Tím RC Obláčik
V decembri máme pre Vás pripravené napríklad „Tvorivé dielničky pre deti – ozdoby zo slaného cesta“ (6.12. v čase 15.00
– 18:00 v priestoroch kina v spolupráci
s MÚ), „Tvorivé dielničky pre deti – Cukrové svietniky“ (10.12. o 10.00), „Prezentáciu motivačnej knihy – Už žiadne výhovorky“ (12.12. o 17.00). Prihlasovanie
a podrobný program na www.oblacik.sk.

Nábor detí na
hokej
9. 12. a 16. 12. 2014,
zimný štadión Ice Arena
Lamač

Hokejový klub HKL Lamač
organizuje nábor detí vo veku
od 5 do 10 rokov.
Viac na www.hklbratislava.sk
Informácie aj na tel. č.:

0948 883 337,
0903 460 633

Jubilanti v decembri
✽ Horvát Štefan
✽ Milošovič Ján
✽ Jarošová Agneša
✽ Strmeňová Maria
✽ Bol Jozef
✽ Kucharová Mária
✽ Kubovčíková Božena
✽ Lihocká Juliana
✽ Lučeničová Angela
✽ Semjanová Anna
✽ Loffay Štefan
✽ Németh Ladislav
✽ Hajóssyová Helena
✽ Melota Alojz
✽ Poláčková Helena
✽ Trinks Ivan
✽ Dudáš Pavol
✽ Galovič Elemír
✽ Heribanová Viola
✽ Vančová Eva
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Novorodenci narodení v mesiaci november
1.11. Ella Pšenková
6.11. Zuzana Diabelková
6.11. Richard Lučenič
6.11. Oskar Petrovič
13.11. Nikol Lesňáková
14.11. Leo Bátora
24.11. Robert Drozd
24.11. Maximilián Muňoz
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