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Stavanie Mája

Stavanie mája patrí medzi tradičné 
zvyky na Slovensku.

Samotný máj má aj symbolický 
význam - radosť z víťazstva jari 

nad zimou.

V našom zariadení si obyvatelia túto 
peknú tradíciu pravidelne 

zachovávajú

a pripomenuli sme si ju aj tento rok.

Stavania mája sme si v Slniečku 
spestrili krátkym  kultúrnym 

programom.



Návšteva kina v Čadci

• Krásne májové dopoludnie prežili obyvatelia CSS Slniečko spolu s priateľmi z CSS Horelica

v okresnom  kine na príbehu dievčaťa, ktoré sa chcelo stať požiarničkou.  Spoločné stretnutie 

po dlhšej dobe privítali a padlo im veľmi vhod. Už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie. 



Deň matiek

8. mája sme si spoločne pripomenuli Deň matiek. 



Po turistických chodníčkoch - pobyt na 
chate

Deň plný pohody, dobrého jedla a fantastickej nálady zažili naši obyvatelia na chate 
Bukov pri Čadci. 

Na ohníku upečená slaninka a špekáčik, k tomu dobre vychladené nealko pivko na 
terase a teplé slnečné počasie .... Čo viac si môže človek priať? 

Veríme, že tohtoročné leto nám prinesie veľa takýchto dní v objatí kysuckej prírody.



Návšteva cukrárne

Konečne sme sa mohli po dlhom zimnom období vybrať na potulky po Oščadnici.
Navštívili sme miestnu cukráreň - posedeli na terase pri koláčiku a káve. Neskôr sme
si urobili krátku vychádzku na kalváriu, pomodlili sa a príjemne unavení sme sa
vrátili domov.



Deň rodiny

• Aj tento rok Žilinský samosprávny kraj pripravil pre nás ďalší ročník najväčšieho podujatia pre rodiny 

a mládež v Žilinskom kraji. Deň rodiny 2022 sa konal v sobotu 14. 5. 2022 v areáli Budatínskeho parku 

v Žiline.



Cirkus

Obyvatelia CSS Slniečko si boli v máji pozrieť vystúpenie cirkusu Aleš v Žiline.

Emotívne predstavenie naplnilo ich očakávania a domov sa vrátili s veľkými

zážitkami.



Parádny deň Žilina

• Po pandemickej odmlke sa opätovne stretli priatelia športu na Parádnom dni v Žiline, ktorý 

pripravuje už dlhé roky Stredná športová škola Žilina. Tento rok bol pre našich športovcov 

výnimočný vďaka víťazstvu o najkrajšie vyzdobené tričko medzi súťažiacimi. Gratulujeme...

• Už teraz sa všetci tešíme na ďalšie stretnutie.



Váľanie mája

Koniec mesiaca patrí v Slniečku už po dlhé roky váľaniu mája, ktorý sa po

celý mesiac hrdo týči nad zariadením. Krásne slnečné počasie sme využili aj

na športové hry spojené s opekačkou a diskotékou.


