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Týždenný rekreačno-rekondičný pobyt
Huty


Začiatkom septembra si obyvatelia
Slniečka užili krásny týždňový rekreačnorekondičný pobyt v malej obci Huty,
ležiacej na hranici Liptova a Oravy.
Horské prostredie v rekreačnom stredisku
ponúklo
našim
turistom
množstvo
podnetov na príjemne strávený pobyt.
Turistické výlety, rôzne spoločenské a
športové hry, opekačky, diskotéky.....
Naozaj si bolo z čoho vyberať. K tomu
vynikajúca domáca strava a perfektný
prístup personálu, to je to, čo nás už
niekoľko rokov ťahá vždy späť na toto
čarovné miesto.

Výlet do rodiska J. Kronera
12. septembra sme si urobili výlet
na Staškov, do rodnej obce
známeho slovenského herca. Po
prehliadke rodného domu J.
Kronera, ktorý bol postavený v roku
1914
sme
sa
spoločne
odfotografovali. Výlet sme ukončili
prechádzkou po obci.

Rodný dom J . Kronera pred rekonštrukciou

Po turistických chodníčkoch
Krásne jesenné počasie sme využili na túru do
osady Dedovka. A aby sme z tohto výletu vyťažili
čo možno najviac, popri turistike sme si po
horských chodníčkoch nazbierali aj rôzny prírodný
materiál, ktorý využijeme pri práci v dielničkách.

Kuchyňa starých materí
Septembrovú
„Kuchyňu
starých
materí“ sme v Slniečku poňali v
súlade s najčastejšie zastúpenou
úrodou na Kysuciach. To, že sa dajú
vykúzliť
chutné
špeciality
zo
zemiakov, jabĺk a cukety predviedli
naši kuchári naozaj bravúrne. Stačia
len šikovné ruky, zopár korenín a do
hodinky sú špeciality na stole. Pečené
zemiačky,
grilovaná
cuketa
a
jablkové chipsy chutili všetkým.

Výlet do krajského mesta
Pekné septembrové počasie sme využili na
návštevu Žiliny. Hlavným cieľom bola
jesenná výstava na VÚC, na ktorej
prezentovalo výrobky z dielničiek aj naše
zariadenie. Na ceste vo vlaku sme si
urobili malý plán tak, aby sme zažili a
videli toho čo možno najviac a domov sa
vrátili s novými zážitkami. Bodku za krásne
prežitým dopoludním sme urobili v
reštaurácii a pri plných tanieroch voňavých
dobrôt sme si všetci doplnili energiu
potrebnú na spiatočnú cestu.

Návšteva zo ZŠ Rázusova
13.
septembra
navštívili
CSS
Slniečko
žiaci
a zamestnanci zo ZŠ Rázusova - Čadca a dobročinne
darovali nášmu zariadeniu v rámci charitatívneho behu
pre zdravie vyzbieraný finančný dar. Žiaci si pre našich
obyvateľov pripravili milé hudobné vystúpenie, po
ktorom sme ich previedli interiérom a exteriérom
zariadenia a ukázali im našu prácu. Celé dopoludnie sa
nieslo v príjemnej priateľskej atmosfére a všetci sa
navzájom výborne zabávali.
Touto cestou by sme sa chceli v mene obyvateľov CSS
Slniečko veľmi pekne poďakovať všetkým žiakom
a učiteľom za príjemné, spoločne prežité dopoludnie.
V neposlednom rade patrí veľká vďaka všetkým, ktorí
prispeli v rámci charitatívneho behu finančnou čiastkou
pre naše zariadenie.

Nočná charitatívna jazda
pre Slniečko
V sobotu 15. septembra sa 305 motorkárov na
ťažkých mašinách zúčastnilo nočnej charitatívnej
jazdy, aby finančne podporili obyvateľov CSS
Slniečko. Finančný šek slávnostne odovzdal pán
Július Ganóczy v nedeľu, 16. septembra za
prítomnosti viacerých motorkárov našej pani
riaditeľke. Po slávnostnom odovzdaní finančného
daru povozili motorkári našich obyvateľov,
vyfotografovali sa s nimi a na pamiatku im
podarovali rôzne maličkosti v podobe samolepiek,
príveskov na kľúče, náramkov.....

