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V rámci spoznávania okolia sme si spríjemnili predpoludnie výletom na Ľupčiansky hrad.
Na nádvorí sme mohli načerpať energiu zo 700-ročnej lipy a prejsť sa po kamennom nádvorí. Pri
prehliadke sme si pozreli bývalý kláštor, hradnú kaplnku a iné pamätihodnosti.

Spoločne sme navštívili vernisáž výstavy fotografií Anny Nociarovej „V mene vetra“.
Ústrednou témou výstavy bol let balónom.

Vďaka programu „Zelená pre seniorov“ nadácie Orange zlepšujeme kvalitu života našim
seniorom prostredníctvom muzikoterapie. Obyvatelia domova spoznávajú netradičné hudobné
nástroje. O správny rytmus a sa stará p. Randuška z Občianskeho združenia DRUMBĽA, ktorý
nás navštevuje každú stredu.

V rámci Dňa dobrovoľníctva 10. 9. 2010, kedy slovo pomoc nabralo konkrétnu podobu
prostredníctvom nežistných skutkov navštívili naše zariadenie p. Mariana Faško – Rudášová a sl.
Anna Jonisová zo Základnej umeleckej školy v Brezne. Našim obyvateľom zahrali zmes melódií
od známych autorov na flaute a elektrických klávesoch. Študentky zo súkromného gymnázia
v Podbrezovej nám prečítali z knihy rozprávok. Svoj kus dobrého činu vykonali aj študentky EBG
V Brezne. Veľké poďakovanie patrí aj pani Murínovej z Nemeckej, ktorá pripravila so žiačkami ZŠ
Nemecká osviežujúce čaje. Pekne prestreté stoly a študenti z Hotelovej akadémie v Brezne nás
čakali pri obede kde nás aj obslúžili.

Aj tento rok sme leto ukončili športovým dňom. Slniečko nás nesklamalo a pekne nám
posvietilo pri športových súťažiach v našej záhrade. Dokázali sme, že vieme hádzať šípkami na
terč, kotúľať loptu cez prekážky a taktiež sme absolvovali hod do diaľky. Spojili sme príjemné
s užitočným a nadýchali sme sa čerstvého vzduchu a posedeli pri tónoch harmoniky.

Podujatie „Podajme si ruky“ organizovalo mesto Brezno s podporou BBSK. Cieľom tejto
akcie je integrácia zdravotne postihnutých ich zapojenie sa do života, zlepšenie informovanosti
nielen ich samých ale aj príbuzných či širokej verejnosti s inštitúciami a organizáciami, ktoré sa
problematikou handicapovaných ľudí zaoberajú.
Naše zariadenie DD a DSS HRON získalo „OCENENIE“ v kategórii „SUBJEKT
ÚSTRETOVÝ K ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝM “.

Júl

: p. Pôbišová Antónia, p. Michalisková Anna, Ing. Ľuptáková Anna,
p. Mišurová Anna, p. Brindzová Anna, p. Mutišová Emília

August

: p. Živorová Mária, p. Fraňo Ľudevít, p. Žugecová Anna, p. Hajster Ľudovít
p. Bartošík Ján

September : p. Plieštik Ladislav, p. Bekešová Veronika, p. Humajová Emília

Želáme všetko najlepšie !

p. Haviarovú Ľudmilu z Podbrezovej
p. Lapinovú Zuzanu z Brezna
p. Mrenu Jozefa z B. Bystrice
p. Sojáka Bohuša zo Starých Hôr
p. Škrovinovú Sidóniu z Brezna
Vítame Vás a prajeme príjem a spokojný pobyt.

p. Bartošíková Júlia
p. Sliačan Arnold
p. Lapinová Zuzana
p. Fraňo Ľudevít
Česť ich svetlej pamiatke.

