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10. júla 2019 - Výlet na Oravskú priehradu 

Ani zlé počasie nás neodradilo od 

zámeru ísť na výlet. V príjemnej 

spoločnosti sme si vypili kávičku, 

pokochali sa výhľadom na panorámu 

oravskej prírody a priehrady, 

porozprávali sa. Strávili sme spolu 

zopár pekných hodín a cestou späť 

sme sa zastavili aj pri Krížovej ceste 

v Kline. Na záver  sme sa osviežili 

v Zákamennom chutnou zmrzlinou.  
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16. júla 2019 – Poľovníckej súťaže seniorov 2019 

Zúčastnili na IV. ročníku Poľovníckej súťaže seniorov 

v Hornom Vadičove, ktoré usporiadalo CSS Kamence.                  

Aj tento rok bolo pre súťažiacich pripravených niekoľko 

disciplín: vedieť rozoznať stopy zvierat, postaviť posed, 

vybrať poľovnícke plemená psov a uloviť rôzne druhy 

zvierat. Naše družstvo preukázalo dobré vedomosti 

a zručnosti čo sa prejavilo aj na samotnom výsledku 

súťaže kde sme získali prvé miesto. Bolo že to radosti !!!! 

Víťazstvo sme si užívali plnými dúškami. Po absolvovaní 

disciplín sme „okoštovali“ originál poľovnícky guláš, 

ktorý nám veľmi chutil. 
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18. júla 2019 – Zber byliniek 

Teplé slniečko nás vytiahlo na lúky 

poprechádzať sa a pri tom sa 

nadýchať krásy našej prírody. 

Nazbierali sme si rôzne bylinky, ktoré 
nám príroda ponúka. Zber byliniek 

spojený s peknou prechádzkou je 

dobrým úžitkom pre nás po stránke 

telesnej ale i duševnej pohody. 

Tešíme sa na chutný čajík, ktorý nám 

bude rozvoniavať z našej prírodnej 

lekárne. 



Centrum sociálnych služieb  

STUDIENKA 

029 55 Novoť 976 

25. júla 2019 – Športové dopoludnie v areáli ZŠ 

Vo štvrtok 25.7.2019 už od ráno krásne svietilo 

slniečko. Využili sme to a tento deň sme sa 

vybrali  stráviť v športovom duchu na ihrisko 

ZŠ v našej obci. Rozhodli sme sa zahrať si 
futbal : MUŽI VERZUS ŽENY. Po urputnom 

a namáhavom  boji nakoniec zápas skončil 

remízou. Cestou naspäť sme sa osviežili 

výbornou zmrzlinou a príjemne unavení sme 

sa vrátili domov. 
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31. júla 2019 – Návšteva obecnej knižnice 

Opäť sme sa s našimi prijímateľmi vybrali 

na pravidelnú návštevu obecnej 

knižnice. Spolu s návštevníkmi denného 

centra sme si pozreli nové tituly v knižnici 

a vybrali sme si rôzne knihy, ktoré si radi 

prečítame a podľa niektorých si aj niečo 

vyrobíme. Cestou naspäť sme si dali 

výbornú zmrzlinu.  


