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10. júna 2015 sme v DSS Dolný Kubín začali s tradíciou letných aktivít 

s názvom      J U N I Á L E S. 
Juniálesu sa zúčastnili aj pozvaní obyvatelia ZpS a DSS v Dolnom Kubíne. 

Juniáles sme zahájili úvodným slovom a programom ľudových piesní. ,  
 
ktoré prišli zaspievať žiačky ŠZŠ v Dolnom Kubíne. Zábava pokračovala 

hrou PETANQUE   a pohostením , ktoré v spolupráci  
 
s ergoterapeutkou pripravili naše klientky. 
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My sme 

mladí 

muzikanti 

 

 

 

Pod týmto názvom sa dňa 11.6.2015 konal v MskS v Dolnom Kubíne 
záverečný koncert Súkromnej základnej umeleckej školy, ktorého výťažok bol určený na 
potreby pre DSS Dolný Kubín. 

   

 

Ď A K U J E M E ! 
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Dňa 1. júna 2015 sa naši školopovinní prijímatelia sociálnej služby zúčastnili  
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 Koniec júna je čas, kedy prichádza čas dovoleniek, oddychu, končí školský 
rok. V takomto duchu, kedy uzatvárame jednu kapitolu, sa niesla aj 

SVäTÁ OMŠA 
v zariadení DSS Dolný Kubín, ktorá sa koná jeden krát v mesiaci. So slovami 
rozlúčky na prázdninové obdobie sme sa pomodlili a načerpali duchovnú silu, 
aby sme svoju lásku k blížnym praktizovali aj v čase voľna, dovolenky. 

Sv. omšu slúžil vdp. Viktor Maretta 
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Všetci zúčastnení budú dlho spomínať na 3. a 4. júna 2015 – dni plné športu, zábavy, 
pohody, nadväzovania kamarátstiev, ale aj slniečka a oddychu.  
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