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Po jarných turistických chodníčkoch obce

Nezvyčajne teplé aprílové počasie

doslova vytiahlo turistov zo Slniečka na

jarné potulky po obci. Všetci so

záujmom pozerali, ako sa zobúdza

príroda po niekoľkomesačnom odpočinku

a mení svoj vzhľad zo sivo-bielej farby

na krásnu zelenú.



Kuchyňa starých materí – veľkonočné pečenie

10 - 11 apríla strávili obyvatelia Slniečka spolu so

študentkami Univerzity veterinárskeho lekárstva a

farmácie z Košíc voňavé chvíle pri pečení

veľkonočných koláčikov. Tohtoročné veľkonočné

pečenie bolo výnimočné tým, že okrem tradičných

koláčikov kuchári napiekli aj koláčiky pre

canisterapeutických psíkov. Spoločne strávené dva

dni zanechali vo všetkých krásne zážitky.



Šibačka v Slniečku

Veľkonočná šibačka patrí medzi najobľúbenejšie

zvyky v našom zariadení. V tento deň bolo už od

skorého rána počuť z každej strany smiech a krik.

Muži nekompromisne vyšibali všetky ženy v

zariadení a tie im na oblátku darovali sladký

pamlsok. Po dôkladnom vyšibaní všetkých žien si

všetci zamaškrtili na chutnom občerstvení

zabezpečenom Občianskym združením Slniečko v

nás. Šibačku sme ukončili tradične diskotékou.



Stretnutie so študentkami Strednej odbornej školy 

pedagogickej sv. Márie Goretti v kultúrnom dome v 

Oščadnici

25. apríla sme prijali od študentiek SOŠ pedagogickej sv. Márie Goretti pozvanie na folklórne hudobné 

podujatie do kultúrneho domu v Oščadnici. Integračné charitatívne podujatie zorganizovali študentky 

v rámci stredoškolského projektu a okrem klientov CSS Slniečko sa na ňom zúčastnili aj seniori z obce, 

pedagógovia a iní. 

Srdečne ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšie spoločne strávené chvíle.



Paláriková - Raková

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

usporiadalo aj tento rok národnú súťažnú

prehliadku ochotníckych divadelných

súborov s inscenáciami pôvodnej

slovenskej dramatickej tvorby pod názvom

PALÁRIKOVA RAKOVÁ, na ktorej nechýbali

ani obyvatelia CSS Slniečko, ktorí si

pozreli predstavenie „Správa o stave bodu

G“ s pútavým humorným dejom. Po

predstavení sa zastavili v neďalekej

cukrárni na kávu a sladký zákusok.



Canisterapia

10 a 11. apríla sme privítali v našom zariadení pedagógov a študentov Univerzity veterinárskeho

lekárstva a farmácie z Košíc. Cieľom návštevy bolo výjazdové praktické vyučovanie študentov

dennej formy CanHip, pod vedením Ing. Ľubice Bátoryovej a odborného personálu CSS Slniečko.


