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Veľká februárová sánkovačka
Ako z rozprávky.... Aj takto by sa dal
nazvať nádherne strávený deň v
neďalekom lyžiarskom stredisku.
Všade navôkol krajina
posiata
snehom, príjemne štípajúci mráz,
pohoda, kopec zábavy, priatelia.....
Veríme, že zima ešte potrvá a postará
sa nám o takéto nádherné chvíle.

Návšteva miestnej pizzérie

6. februára sme sa vybrali do obľúbenej
miestnej pizzérie dožičiť chuťovým
pohárikom nejaké to potešenie. Po
náročnej prechádzke všetkým dobre
padlo malé občerstvenie, ktoré sme si
vychutnali v príjemnom a útulnom
prostredí.

Zimný relax v soľnej jaskyni
Príjemná, liečebná, uvoľňujúca,
prinášajúca vnútorný pokoj a v
neposlednom rade priaznivo
pôsobiaca
na
nekonečné
množstvo zdravotných ťažkostí.
Presne takto na našich klientov
pôsobí terapia v soľnej jaskyni.
Aj preto sme sa vybrali na
žiadosť
našich
obyvateľov
opätovne do soľnej jaskyne.
Počas terapie sa hrali s
kryštálikmi soli, skúmali ich
tvar, v polohovacích kreslách
počúvali
relaxačnú
hudbu,
pozorovali zmeny svetielok a
inhalovali liečivý vzduch.

Valentínske posedenie
Láska je súčasťou každého
z nás a celý život jej
venujeme pozornosť. 14.
februára sa však okolo
lásky točí celý svet. A
samozrejme, že ani v
Slniečku tomu nemôže byť
inak. Darčeky v podobe
srdiečok, objatia, bozky ....
K tomu kopec zábavy,
niečo maškrtné pod zub,
priatelia
a
obľúbená
hudba... Toto všetko sa
spojilo a vytvorilo úžasný
a jedinečný okamih, ktorý
si budú naši obyvatelia
ešte dlho pamätať.

Poďme spolu na nákupy
Zima sa pomaličky lúči, dni sa začínajú predlžovať
a to je jasný signál toho, že jar už o chvíľu zaklope
na dvere. Naše ženy sa preto vybrali do obchodov
a doplnili si svoj šatník o pár nových jarných
kúskov. Krásne farebné outfity v obchodoch
doslova nabádali k zakúpeniu. Mikiny, tričká,
tenisky..... Výber bol naozaj veľký a naše nákupné
maniačky kúpili všetko, čo nakúpiť chceli. S
plnými taškami a s úsmevom na tvári sa zastavili
na kávičku a koláčik.

Februárové potulky obcou

22. februára sa vybrala skupinka turistov
na vychádzku smerom k lyžiarskemu
stredisku. Počasie bolo príjemné, cestou
obdivovali okolitú prírodu, z času na čas
sa zastavili a porozprávali sa o rôznych
témach v súvislosti s prírodou a ročným
obdobím. Po ceste sa zastavili v
reštaurácii, každý si objednali ku kávičke
svoj obľúbený koláčik a naplnení novými
zážitkami sa vrátili domov.

Na návšteve u priateľov
23. februára sme pripravili pre priateľov
z Horelice prekvapenie
v podobe
nečakanej návštevy. Privítanie bolo veľmi
emotívne, radostné a srdečné. Priateľov
sme obdarovali darčekmi v podobe
srdiečok. Tí nám na oplátku pripravili
občerstvenie a kávičku.
V družnom
rozhovore, tanci a skvelej nálade nám
návšteva ubehla ako voda. Pri rozlúčke
sme ich na oplátku pozvali k nám. Už
teraz sa na všetkých veľmi tešíme.

