


 Dňa 01.07. sme pripravili pre našich PSS ten najlepší začiatok letných
prázdnin plný hier, atrakcií, smiechu a zábavy. Slniečko nám prialo a preto
sme mohli naplno využiť všetok čas na rôzne aktivity, ktoré nám pripravili
naše opatrovateľky. Samozrejme nesmelo chýbať občerstvenie, za ktoré
ďakujeme občianskemu združeniu „ Slniečko v nás „.



Začiatok prázdnin sme odštartovali poznávacím výletom do skanzenu. Múzeum kysuckej
dediny je skanzen nachádzajúci sa neďaleko obce Nová Bystrica, časti Vychylovka v
doline Chmúra, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Skanzen vznikol
11. októbra 1974.



 Dňa 13. 07. sa konala v našom zariadení zmrzlinová párty. Keďže počasie sa nám
vydarilo mohli sme sa vyšantiť do sýtosti. Niektorí PSS sa kúpali v bazéne, ostatní
tancovali a zabávali sa pri hudbe.

 O občerstvenie a zakúpenie nanukov a zmrzlín sa postaralo naše občianske združenie
Slniečko v nás. Už sa tešíme na ďalšiu takúto akciu.



 Tento krát sme navštívili bystrickú dolinu a samozrejme nesmela chýbať
návšteva orloja na Starej Bystrici . Počasie nám prialo, slniečko nám svietilo
a my sme mohli obdivovať celu tu nádheru okolo nás. Tešíme sa na ďalší
takýto výlet.



 Dňa 21. 07. sa zišli kuchári zo Slniečka v terapeutickej kuchynke aby spoločnými silami
uvarili niečo „fajnové“ pod zub. Tento krát sa rozhodli zužitkovať vlastnoručne
vypestovanú zeleninu zo skleníka a z priľahlých záhončekov, o ktorú sa vzorne starali.



 Dňa 11. 07. sme boli na poznávacom výlete v Bojniciach, za ktorý môžeme poďakovať
nášmu občianskemu združeniu, ktoré sponzorovalo všetky náklady na výlet. Naši PSS sa
veľmi tešili na výlet, kde mohli vidieť rôzne zvieratka v ZOO. Národná zoologická
záhrada Bojnice je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na
Slovensku. Pre verejnosť bola otvorená 1. apríla 1955.



 V rámci poznávacích výletov sme navštívili výstavu drotárskych výrobkov. Na výstave 
sme sa mohli dozvedieť niečo z histórie  kysuckého drotárstva a pozrieť si množstvo 
výrobkov z drôtu a plechu, ktoré používali naši starý rodičia.



 Dňa 29.01.2021 naši PSS navštívili múzeum v Radoli, kde si pozreli expozíciu s názvom
Ihlou maľované. Výstava v múzeu ich veľmi zaujala a páčila sa im. Kaštieľ Radoľa je
jednou z mála renesančných pamiatok na Kysuciach a jediné zachované šľachtické sídlo.
Postavený bol v 16. storočí, prvú písomnú zmienku máme z roku 1575.


