Akcie Denného stacionára Malý Šariš v roku 2018:
GRILOVAČKA NA POČESŤ DŇA MATIEK / DŇA ŽIEN
Dňa 31. 05. 2018 o 9:30 hodine sa v Dennom stacionári Malý Šariš konala grilovačka
venovaná sláveniu sviatkov - Deň matiek a Medzinárodný deň žien.
Aj keď sa tieto sviatky slávia v iné dátumy, (Deň matiek – 13. 5. 2018 a MDŽ – 08. 03. 2018)
kvôli nepriaznivému počasiu a okolnostiam sa akcia presunula na vyššie uvedený termín.
Táto akcia sa konala vo vonkajších priestoroch Denného stacionára a zúčastnili sa jej
naši drahí seniori a seniorky Denného stacionára Malý Šariš, zamestnanci Obecného úradu
Malý Šariš a starosta Ing. Miroslav Palenčár. Poďakovanie za prijatie pozvania
a spríjemnenie, patrí aj drahým hosťom, Ing. Imrichovi Semančíkovi a jeho s manželke pani
Helenke Semančíkovej. Pani Semančíková seniorov a seniorky stacionára veľmi prekvapila
vlastnoručne vyrobeným darčekom - krásnymi textilnými srdiečkami, ktoré dodnes voňajú
krásnou vôňou levandule.
Akciu otvoril pán starosta Ing. Miroslav Palenčár slávnostným príhovorom. Potom
nasledovala samotná grilovačka. Všetci si veľmi pochutili na chutných grilovaných stehnách,
klobáskach s výborným zeleninovým šalátom.
Naši drahí seniori a drahé seniorky si pripravili pre pozvaných hudobnú vložku
v podobe známych šarišských ľudových piesni, ktoré spríjemnili celú atmosféru akcie.
Veľké ďakujeme patrí zamestnankyniam Obecného úradu Malý Šariš – Mgr. Daniele
Semančíkovej, Bc. Ľudmile Hirkalovej a Bc. Zdenke Gruškovej za ich pomoc pri príprave
celej akcie. Zároveň naše poďakovanie patrí aj Obci Malý Šariš za finančnú podporu a
zabezpečenie všetkých surovín na prípravu grilovačky a občerstvenia.
Pre všetkých zúčastnených sa niesol tento deň v príjemnej, veselej a zábavnej
atmosfére, na ktorý sa bude s radosťou spomínať.

NÁVŠTEVA DETI V MATERSKEJ ŠKȎLKE PRI PRILEŽITOSTI
SLÁVENIA MEDZINÁRODNÉHO DŇA DETÍ
Dňa 05. 06. 2018 o 9:30 hodine sa seniori a seniorky Denného stacionára Malý Šariš
zišli v priestoroch Materskej škôlky v Malom Šariši, aby s deťmi oslávili sviatok MDD. Aj
touto cestou ďakujeme za milé a srdečne privítanie od pani riaditeľky Mgr. Hildy
Hanobikovej, ako aj od pedagogických a nepedagogických zamestnancov Materskej škôlky,
aj samotných detičiek a za krásne spoločne prežité dopoludnie.
Seniori a seniorky si pripravili pre deti program zložený z krátkeho hudobného
okienka, ktoré bolo vyskladané zo známych detských piesni a ukazovaných riekaniek. Bolo
veľmi milé, keď sa detičky pridali k seniorom krásnym detským spevom.
Následne mali detičky za poďakovanie pripravené pre seniorov/seniorky krásne piesne
a básničky. Atmosféra bola veľmi prijemná. Po ukončení programu odovzdali seniori/
seniorky stacionára sladké baličky, ktoré finančne zabezpečila Obec Malý Šariš, ktorej, aj
touto cestou vyslovujeme poďakovanie. Súčasťou každého sladkého balička, boli aj seniormi
ručne vyrobené, skladacie psíky z papiera.
Deti mali na poďakovanie pripravené pre každého seniora/seniorku stacionára
vyrobený krásny papierový kvietok.

MALOŠARIŠSKÝ JUNIÁLES
Dňa 01. 07. 2018 sa v areáli Materskej škôlky a Šľachtiteľskej stanice v Malom Šariši
o 14:00 hodine uskutočnil – Malošarišský Juniales, ktorý sa konal pri príležitosti MDD.
Seniori a seniorky z Denného stacionára Malý Šariš prispeli k príprave tejto akcie –
pripravovaním výše 200 kusov balíčkov plných sladkých dobrôt, ktoré boli deťom odovzdané
v deň konania akcie a ktoré pre deti zabezpečila Obec Malý Šariš.

NÁVŠTEVA RUŽENCOVEJ ZÁHRADY VO VYŠNEJ ŠEBASTOVEJ
Seniori a seniorky Denného stacionára Malý Šariš sa dňa 03. 07. 2018 vďaka finančnej
podpore Obce Malý Šariš absolvovali výlet do Ružencovej záhrady, ktorá sa nachádza v obci
Vyšná Šebastová.
Od areálu Denného stacionára sa seniori prostredníctvom minibusu presunuli do obce
Vyšná Šebastová, kde absolvovali zaujímavú prednášku o histórií obce, o vzniku Ružencovej
záhrade a o kostole.
Potom nasledovala prehliadka priestorov Ružencovej záhrady a po nej mali seniori
a seniorky dostatok voľného času na naplnenie svojich osobných modlitieb, čas na rozjímanie
a podrobnejšiu prehliadku ružencovej záhrady a jej okolia. Spoločne sa pomodlili aj svätý
ruženec.
Krásne spomienky im pripomínajú spoločne fotografie, krásne suveníry a
spomienkové predmety zakúpené v Ružencovej záhrade a predovšetkým neopísateľné pocity
z návštevy tohto krásneho pútnického miesta.

DEŇ ÚCTY K SENIOROM
Dňa 31. 10. 2018 sa seniori a seniorky z Denného stacionára zišli v priestoroch
Obecného úradu, kde spoločne prežili krásne popoludnie pri príležitosti osláv mesiaca
Október, ktorý je klasifikovaný ako mesiac úcty k starším.
O 10:00 hodine program otvorila detská ľudová skupina - Šarišské šintire, ktoré pod
vedením PhDr. Gitky Pinčákovej, Márie Čekanovej, Mgr. Denisy Holecy a Ing. Petry
Ivaneckej predviedli krásne tanečné a spevácke predstavenie. Na harmonike ich sprevádzala
Mgr. Jana Fečová. Iniciátorom tejto úžasnej detskej ľudovej skupiny je pán Marián
Hrušovský.
Ing. Miroslav Palenčár starosta obce, prostredníctvom príhovoru otvoril celú akciu a vzdal
úctu a vďaku seniorom a seniorkám. Spoločne strávený čas bol ešte spestrený vynikajúcim
koláčikom, lahodnou kávou a veselým spevom zúčastnených.
Druhá časť tejto akcie prebehla dňa 06. 11. 2018 v priestoroch Denného stacionára,
kde bol pre seniorov pripravený zábavný a vedomostný program, ktorý bol zavŕšený
prezentáciou fotiek zachytávajúci priebeh z akcií Denného stacionára, ako aj jeho bežného
fungovania.
Tretia a posledná časť tejto akcie sa konala v štvrtok 08. 11. 2018, kedy Denný
stacionár poctili svojou návštevou detičky z Materskej škôlky. Pod odborným vedením ich
pedagogičiek a pani riaditeľky Mgr. Hildy Hanobíkovej predniesli seniorom a seniorkám
krásne básničky a piesne s tematikou úcty k starším a pripojili k tomu darček vo forme
krásnych papierových sŕdc, v ktorých je dedko aj babička a ktoré vyrobili za pomoci ich
pedagógov.

