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VYZVI SRDCE K POHYBU :
Je heslo ktoré nás motivovalo k aktívnej účasti v súťaži organizovanej
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zaradili sme si do svojho voľného času
pohybové aktivity a žili tak zdravšie. K prechádzkam po okolí sme pridali aj beh cez
prekážky, beh s fúrikom, s vajíčkom na lyžičke a mnohé iné.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MIESTNEJ DEMOKRACIE
Európsky projekt so súčasne prebiehajúcimi národnými a miestnymi podujatiami je
Európsky týždeň miestnej demokracie. Cieľom tohto projektu je zvýšenie povedomia
o tom, ako fungujú miestne orgány a šírenie informácií o možnostiach účasti občanov na
rozhodovaní na miestnej úrovni. V rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie nás
navštívil p. starosta obce Nemecká a hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Brezne.

OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme si posedeli a spoločne zaspievali melódie
našej mladosti. Toto podujatie nám zabezpečila agentúra Vellna.
Ďalším podujatím bola účasť na vernisáži a prezentácii činnosti seniorov, ktorú
organizovalo mesto Brezno – Denné centrum Prameň v spolupráci s Horehronským
múzeom, Základnou umeleckou školou a Mestským kultúrnym strediskom pod názvom
„Jeseň nostalgická aj tvorivá“.
Pozdrav a úctu starším boli v našom zariadení vzdať študentky zo Súkromnej
pedagogickej a sociálnej akadémie EBG z Brezna.

8. NARODENINY
Aj tohto roku sme si pripomenuli deň otvorenia nášho zariadenia, ktorým je
6. november. Spoločne sme si zaspomínali na začiatky a pochutnali sme si aj na veľkej
narodeninovej torte. Zablahoželať nám prišli aj detičky z Materskej školy -Jasenie. Deti si
pripravili divadelné predstavenie a našim obyvateľom odovzdali vlastnoručne pripravené
darčeky.

MIKULÁŠ
Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?
Celý rok sme poslúchali, aj uši si umývali.
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už čakať nechce.

p. Stanislavová Gabriela z Brezna
p. Piliarová Božena z Brezna
p. Bamburová Etela z Brezna
Srdečne Vás u nás vítame a prajeme spokojný pobyt!

Október :

p. Majchútová; p. Belko; p. Lepková; p. Čižmárik
p. Bartošík Jozef; p. Vetráková
November: p. Šávoltová; p. Blahušiaková; p. Flašková
December : p. Bučáková; p. Michalíková; p. Čellárová; p. Kadúch; p. Schwarzbacherová
Všetko najlepšie želáme!

p. Tŕniková Otília

p. Baran Ján
p. Tomenga Július
Česť ich svetlej pamiatke

