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Aj tohto roku sme privítali Veľkú noc s krásnou výzdobou na oknách a izbách. Vo
vázičkách nám kvitol jarný dážď či púzalky. Ani „mládenci“ v našom zariadení nezabudli čo sa patrí
a s voňavkami v rukách neobišli žiadnu ženu.

Štvrtok 6. mája si obyvatelia nášho zariadenia spestrili dopoludnie stavaním mája. Tento
zvyk siaha až do obdobia antiky a preto naň nezabúdame ani my. Farebne vyzdobený štíhly máj
nám krášlil priečelie nášho zariadenia.

... stromy merajú čas
v ich letokruhoch sú ukryté veky,
minúty, okamihy.
Nielen krédom sme si uctili strom, ale aj výsadbou nových stromčekov v našej záhrade
a besedou na danú tému s človekom na to povolaným – lesný pracovník Ing. Zázrivec.

V prvú májovú nedeľu sme si pripomenuli sviatok matiek pekným programom
v spoločenskej miestnosti. Na počesť všetkých matiek k nám zavítali aj deti zo Základnej
umeleckej školy vo Valaskej s pestrou paletou hudby a piesní.

Dňa 17.5.2010 prebehol v našom zariadení kurz servítkovej techniky. Naši obyvatelia si tak
mohli spolu so zamestnancami osvojiť postup pri vytváraní si vlastných obrazov zo servítok.

Naše zariadenie navštívili zástupcovia denného centra Prameň Brezno. Prišli informovať
o aktívnom spôsobe života seniorov. Aj napriek vyššiemu veku a zhoršenému zdravotnému stavu
sa vedia tešiť zo života. Pri tejto príležitosti si prezreli aj naše zariadenie so záhradou, ktoré sa im
veľmi páčilo.

Navštívil nás moderátor rozhlasovej stanice Lumen p. Martin Šajgalík, ktorý ozrejmil
obyvateľom čítanie a výklad zo svätého písma. Relácia bola odvysielaná na spomínanej stanici
dňa 28.5.2010 a do diskusie sa aktívne zapojili aj naši obyvatelia.

V mesiaci máj nás navštívili aj zamestnanci sociálnych služieb z Nemecka. Na exkurzii sa
oboznámili s poskytovaným službami a priestormi nášho zariadenia.

Začiatkom júna sme si pripomenuli deň životného prostredia. Obyvateľov navštívila pani
Ing. Kološtová Jana zo správy NAPANT, aby sa s nimi porozprávala o dôležitosti a ochrane
životného prostredia.

Už po deviaty krát sme sa spolu stretli na Jánskom plese seniorov. Rozkvitnutá záhrada,
vyzdobené stoly plné dobrôt, dobrá hudba a ešte lepšia nálada boli našim afrodiziakom. Ples
otvorila pani riaditeľka Ing. Šurábová Margita. Zaspievať nám prišli aj priatelia z denného centra
Prameň v Brezne.

Apríl

: p.Teliščáková, p. Kecskešová

Máj

:

Jún

: p. Giertl, p. Šušová

p. Bartošíková A, p. Sliačan,
p. Plavcová

p. Máliková Božena z Brezna
p. Kňazovická Božena Čierneho Balogu
p. Sojaková Mária z Predajnej
p. Kohútik Milan z Dubovej
p. Tokár Ján z Predajnej
Vítame Vás u nás a prajeme príjemný
a spokojný pobyt.

Všetko najlepšie želáme!

p. Blahušiaková Mária
p. Piliarová p. Žiačiková
p. Miklovičová p. Bakošová
Česť ich svetlej pamiatke

