


Mesiac 

OKTÓBER  

sa niesol  

v znamení  

„Október, mesiac 

úcty k starším“. 

Našich 

obyvateľov prišla 

rozveseliť 

skupina Tyrkys 

Band.  



Terapeutická bábika a mačiatko eliminuje agresivitu, úzkosť, zmätenosť,...     



Radosť doniesli  

do CSS Žarec naši 

kamaráti  - siedmaci 

zo ZDŠ Krásno nad 

Kysucou  

a folklórna skupina 

Ostružinka zo Spojenej 

školy  v Čadci. 



 

S pani Anežkou sme oslávili jej  91. rokov, čo je úctyhodný vek. Srdečne gratulujeme! 

 

 

 

 

Práca s notebookom 

 

 

 

 

 

Pravidelné modlitebné 

stretnutia klientov 
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Knihy do našej knižnice zabezpečuje pracovníčka z Kysuckej knižnice Čadca. 

Spolupracuje s našou sociálnou pracovníčkou. Taktiež k nám v rámci 

spolupráce chodieva robiť prednášky lektorka z knižnice na aktuálne témy. 



 

Kultúrno-spoločenská akcia 

„Domov domovu 2018“. 

Organizátorom bol   

DSS a ZpS Oravská Lesná.   

 



Ženy a muži rady trávia svoj voľný čas zmysluplnou prácou v tvorivej dielni, 

či na oddelení. 





Z domácich jabĺčok si klienti upiekli 

jablkový mrežovník. A veruže, koláč sa 

zjedol  celý. Nezostali ani omrvinky... 



 

„Supersenior  r. 2018“ 

Popoludní boli naši klienti v KK 

Čadca na slávnostnom oceňovaní 

najlepších seniorov – čitateľov. 

Posedenie im spríjemnili deti pekným 

spevom a hudbou. Z nášho zariadenia 

si ocenenie prevzali  

p. Mária, p. František a p. Anna. 

 Srdečne gratulujeme! 

 



 

Likava – CSS 

usporiadala  

8. ročník 

športových hier 

seniorov, kde 

sme získali  

3 medaile.  

Sme pyšní na 

našich 

športovcov.  
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Príprava pizza slimáčikov 



Pamäťové cvičenia 



Pán 

František  

a pán Jozef 

si vyskúšali 

svoju pamäť 

na 

„Mozgovom 

joggingu“ 

v CSS 

Horelica.  

Jeseň bola bohatá na farebné lístie, tak sme si 

spoločne vyrobili kytičku z javorového lístia. 



Príprava a ochutnávka sendviča v cestíčku 

Návšteva primátora a hudobné 

vystúpenie  detí zo základnej školy. 



ŠPORTUJEME V KAŽDOM VEKU 





Spoločné upratovanie  

a skrášľovanie okolia  

zariadenia. 



TERAPIA HROU 

SPOLOČNÉ PRECHÁDZKY 





V Poľsku, vo Wilkowiciach, sa konal ďalší ročník  

BESKYDSKÝCH   MEDZINÁRODNÝCH   ŠPORTOVÝCH   HIER, 

kde naša skvelá partia nemohla chýbať...  






