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Po turistických chodníčkoch

Aj tento mesiac sme sa vybrali po

turistických chodníčkoch našej

obce. Cieľom výletu bola osada

Ľalíky. Všade vôkol sa príroda

začínala pomaličky vyzliekať zo

zimnej periny, vo vzduchu už bolo

cítiť prichádzajúcu jar a my

unesení touto čarokrásnou

scenériou, zdolávali sme krok za

krokom neuveriteľnou ľahkosťou

ako nikdy predtým. Po ceste sme

sa zastavili v miestnom bistre na

doplnenie energie a nabití novými

zážitkami sme sa vrátili domov.



Venované ženám

8. marec patrí v našej spoločnosti k

uznávaným a oslavovaným sviatkom už

od nepamäti. Aj tento rok sa naši

chlapi pochlapili a všetkým ženám

podarovali kvet a vlastnoručne

vyrobené srdiečko. Popri oslave MDŽ

sme spoločne zablahopriali aj

narodeninovým oslávencom. Po

gratuláciách sme sa pustili do zábavy

a pripraveného občerstvenia.



Návšteva kozmetičky a kaderníčky

A takto si naše žienky

užívali v salóne krásy. Podľa

vlastného výberu si dali

upraviť strih vlasov,

vyčistiť a vymasírovať pleť

a nakoniec ich kozmetička

nalíčila podľa najnovších

trendov.



Za jarnými outfitmi

S príchodom jari je potrebné

doplniť šatník o pár

trendových kúskov. S jasným

úmyslom sme sa vybrali do

mesta a prelustrovali všetky

obchody s oblečením, až kým

sme nekúpili všetko

potrebné. S plnými taškami

sme sa zastavili v neďalekej

cukrárni a s pôžitkom si

vychutnali zákusok a kávičku.



Relax v soľnej jaskyni

Príjemne prežitý relaxačný a

uvoľňujúci deň strávili naši

obyvatelia v soľnej jaskyni.

Upokojujúce prostredie s novými

podnetovými prvkami doplnenými o

tóny relaxačnej hudby pôsobili na

všetkých ako balzam. Domov sa

vrátili usmiatí, zrelaxovaní a plní

nových zážitkov. Už teraz sa všetci

tešia na ďalšiu návštevu.



Návšteva okresnej knižnice

Návšteva knižnice v Čadci

patrí medzi veľmi obľúbené

aktivity našich obyvateľov. V

príjemnom prostredí, ktoré

knižnica ponúka dokážu

stráviť dlhé hodiny

listovaním kníh, pozeraním

obrázkov a filmov alebo

počúvaním príjemnej hudby

zo slúchadiel.



Divadlo Žilina

24. marca navštívili naši obyvatelia

divadlo v Žiline. Moderne spracované

predstavenie o Červenej čiapočke

zaujalo všetkých divákov. Celé

vystúpenie sa nieslo v dokonalej

interakcii medzi hercami a divákmi.

Ich vzájomné pôsobenie bolo

fantastické a každý divák odišiel z

vystúpenia s obrovskými zážitkami.


