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ŠTVRŤROČNÍK OBYVATEĽOV DOMOVA DÔCHODCOV A DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB HRON
DUBOVÁ

Vážení obyvatelia a pravidelní čitatelia Hlásnika domova !
Konečne sa skončilo leto s veľkými horúčavami a začala sa príjemná jeseň.
V jeseni je príjemné počasie. Nie je horúco, ale ani zima. Keď sa počas tohto
obdobia prechádzate v záhrade, zistíte, ako sa nádherne sfarbilo lístie do
rôznych farieb. Medzi tieto farby patrí červená, oranžová, žltá a niekedy aj
odtieň fialovej. Niektorí ľudia vravia, že ak sa zasadí repka a vyklíči skôr ako
napadne sneh, tak že vraj bude dobra úroda. Práve v jeseni sa ukáže všetko to
úsilie ľudí, ktorí ťažko pracovali od jari. Ku koncu jesene sa pôda ukladá do
zimného spánku. Niekedy sa môže stať, že veľmi dlho prší, ale je to len preto,
lebo ako to napísal M. Válek v básni Jesenná láska: „Koľko ráz v noci májovej
hľadeli do mesiaca, no máj im málo šťastia dal a krátke bolo leto. Len jeseň, tá
vie o všetkom a jeseň nepovie to...“ Nechce povedať a priznať si, že patrí medzi
najkrajšie ročné obdobie zo všetkých. Keď sa vietor začne pohrávať s lístkami
na stromoch a s veľkými oblakmi na oblohe, vtedy sa krajina zaodeje do
najkrajších šiat svojho šatníka. Nad
poliami vo výšine krúži kŕdeľ bocianov,
lastovičiek a iných vtáčikov, ktoré sa
šinú týmto nádherným krajom, cez
oceán, do teplejších krajov našej Zeme.
Iné zvieratká si upravujú svoje obydlia a
napĺňajú ich zásobami na zimu. Stromy
tíško vzdychajú pod ťarchou svojej
bohatej úrody a pod nohy nám stelú
pestrofarebný koberec listov, kde sa
občas zagúľa gaštan, žaluď či oriešok. Tento nádherný odev jesene dopĺňa
fantastická obloha, ktorá sa farbí do červena. Všetko sa pripravuje na dlhý zimný
spánok...
Aj v našom domove s radosťou očakávame jeseň, pretože nám prinesie veľa
nových zážitkov. Pripravujeme Športový deň seniorov, kultúrne vystúpenie pri
príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším a veľa iných, zaujímavých akcií.
Všetkých vás veľmi radi na týchto akciách uvítame a tešíme sa na príjemne
strávené chvíle s vami !

A čo sa u nás udialo od júla?
Narodeniny oslávili: p. Chamková, p. Pôbišová, p. Giertlová, p. Michalisková,
p. Luptáková, p. Mišurová, p. Brindzová, p. Mutišová, p. Trniková Mária, p.
Živorová, p. Žiačiková, p. Kovalčíková, p. Fraňo, p. Bartošík Ján, p. Brtková, p.
Hajster, p. Baran, p. Bekešová, p. Humajová.
Srdečne blahoželáme !
Privítali sme nových obyvateľov: p. Heidukovú,
p. Mesiarkinovú, p. Strapončekovú a p. Šávoltovú
Srdečne vás vítame !
Navždy sme sa rozlúčili: p. Jassnikerovou,
p. Sojakovou, p. Heidukovou, p. Chamkovou.
Česť ich svetlej pamiatke !

V júli sa v našom domove uskutočnila beseda s farmaceutickým magistrom
p. Milošovičom, ktorý obyvateľom porozprával o novinkách v oblasti farmácie,
o liekoch a systéme platieb za lieky.
August sa niesol v duchu oddychu a dovoleniek, obyvatelia trávili prevažnú
časť v prírode, hlavne v novoupravenej záhradke.
V septembri sme skrášlili náš domov a maliari vymaľovali chodby, jedáleň,
rehabilitačnú a spoločenskú miestnosť.

A ešte jedna potešujúca správa na záver. Naše zariadenie bolo vybrané
Banskobystrickým samosprávnym krajom do projektu zameraného na systém
manažérstva kvality podľa požiadaviek ISO 9001:2001. Ide o vytvorenie
predpokladov pre udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému
manažérstva kvality a vytvorenie a implementovanie systému
manažérskej bezpečnosti v súlade s platnou legislatívou
a prvkami normy ISO 27110:2005. Dúfame, že po splnení
všetkých podmienok budeme môcť s hrdosťou preukazovať
kvalitné poskytovanie sociálnych služieb aj pod takýmto
znakom:

