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TÁBOR SEBAOBHAJOBY

Dňa 5.10. 2016 sme sa zúčastnili už 2. ročníka Tábora sebaobhajoby na Ranči Bárdy. Napriek nepriaznivému
počasiu sme prežili krásny deň. Okrem iného sme sa veľa dozvedeli o živote zvierat na farme a práci na nej.
Veľmi nám chutili rôzne druhy syrov a korbáčikov. Tešíme sa na ďalší ročník.

ŽILINSKÉ BABENKY - AKADÉMIA

Recept na aktívne prežívanie staroby nám aj všetkým seniorom predviedli Žilinské babenky na akadémii v
bábkovom divadle. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 17.10. zatancovali svoju choreografiu:
skupinové a párové tance v podobe štvorylky, mazúrky, seniorského valčíka, country a disko tancov. Vypočuli
sme si aj poéziu z vlastnej tvorby. V závere energické „ babenky“ roztancovali celé hľadisko. Skupina žien v
pokročilom veku pod vedením p. Márie Zagatovej prispieva k dobrej nálade a prenáša radosť z pohybu aj
na divákov. Vystúpenie sa našim ženám páčilo a dúfame, že bude inšpiráciou aj pri rozcvičkách s hudbou.

ŽILINSKÝ OSKAR 2016

DSS a ŠZ – Slniečko privítalo v kultúrnom dome v Oščadnici účastníkov 12. ročníka krajského festivalu
umeleckej tvorivosti. Podujatie je určené pre klientov sociálnych zariadení a prebieha pod záštitou Žilinského
samosprávneho kraja. Na Žilinskom Oskarovi sa tento rok zúčastnilo 16 zariadení. Program bol veľmi pekný
a pestrý. Pre klientov je tento deň významný, pripravujú sa naň dlhodobo a zodpovedne. Mali sme možnosť
vidieť ukážky dramatického, tanečného, hudobného a speváckeho umenia . Počas prestávok - medzi
vystúpeniami nás okrem moderátorky sprevádzal a zabával Raťafák Plachta. Speváčky z folklórneho súboru
Drevárik nás potešili pekným spevom. Prežili sme veľmi príjemný deň. Tešíme sa na ďalší ročník.

ŽILINSKÝ OSKAR 2016

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM.

Dňa 25.10. sme pre našich seniorov v CSS straník usporiadali mal posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k
starším. Klienti, ktorí nás reprezentovali na Žilinskom Oskarovi zahrali pre všetkých rozprávku o snehulienke a
siedmich trpaslíkoch. Celý deň sa niesol v zábavnom duchu, tancovali sme a súťažili. V hode do klobúka
zvíťazila Marcelka, vo váľaní kolkov prvé miesto získala Vlastička. Zákusok po obede veľmi chutil. Na naše
veľké prekvapenie v tanci sa pokračovalo aj poobede. Objavili sme aj skrytý talent. Tanečnica Helenka
zabávala svojim sólo tancom všetkých prítomných. Prežili sme pekný deň.
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