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Deň detí Lipovec - 1.6.2019 

Klub slovenských turistov z Lipovca organizoval na 
počesť medzinárodného dňa detí športový deň, naši 
klienti sa ho s radosťou zúčastnili. V sobotu poobede 
sa boli pozrieť na pripravené súťaže, niektoré 
disciplíny si aj sami vyskúšali. Súčasťou podujatia bol 
aj dobový tábor, kde sa učili strieľať z luku, vyskúšali 
si historické repliky zbroje, riešili bludisko a učili sa 
narábať s mečom. Klienti postretávali kopec známych 
a priateľov z obce, utužovali s nimi vzťahy a užívali si 
príjemné podujatie.  



Človeče nehnevaj sa  
Dostali sme pozvanie zúčastniť sa na súťažnej akcií s názvom Človeče nehnevaj 
sa. Pozvanie sme prijali a tak sme sa 6.6.2019 vydali smer Liptovský Mikuláš 
s cieľom cesty Závažná Poruba futbalový štadión. Hneď po príchode na miesto 
sa nám táto akcia zapáčila. Všetko bolo výborne zorganizované a hostitelia sa 
o nás príklade starali. Samotná súťaž prebiehala v mimoriadne napínavej 
atmosfére 



14.06.2019 12. Juniáles v DSS Méta „Cestovanie časom“ 
 Prijímatelia sociálnych služieb DSS Méta, rodinní príslušníci, priatelia a zamestnanci  sa stretli na 12. juniálese 

v Kultúrnom dome na Lipovci. Po otvorení juniálesu sa prijímatelia sociálnych služieb predstavili ako skvelí 
herci, tanečníci v programe nazvanom Cestovanie časom. Počas celého popoludnia vládla príjemná zábava 
pod taktovkou diskdžokeja.  K dispozícii bol predajný stánok, kde sa prijímatelia prezentovali svojimi 
výrobkami. Nechýbala ani obľúbená tombola. Už sa tešíme na ďalší ročník.  



Žabokreky jazierko  
Letný výlet za účelom krátkeho pobytu v prírode, pešia turistika a piknik pod 
holým nebom 



Zlatá rybka 
Dňa 26. 27. a 28. 06. 2019 sa konal 15. ročník súťaže Zlatá rybka, ktorý bol 
v Šoporni-Štrkovec.. Ako jediný sme reprezentovali Žilinský samosprávny kraj. Počas 
týchto dní si pre nás pripravili program, ktorý pozostával z rôznych športových aktivít 
a súťaží. Najdôležitejšie súťaž bola pre nás na rybníku, kto chytí najdlhšiu alebo 
najťažšiu rybu. Tento rok sa nám podarilo poraziť všetky družstvá. Umiestnili sme sa 
na 1 mieste a tešili sa z ocenení. Kapor mal dĺžku 77 cm a 10 kg. Počasie nám prialo 
a tak sme si mohli pozrieť vojenskú ukážku, zabaviť sa na diskotéke a zavŕšili sme to 
dobrým gulášom 


