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10.04.2013 prijímateľom sociálnej služby DD a DSS HRON pán Zázrivec z LZ
Slovenská Ľupča priblížil život v prírode. Určite nielen v apríli, ale aj po celý rok by sme
mali myslieť na to, ako chrániť a udržiavať naše lesy čisté, pretože pokrývajú takmer
polovicu rozlohy Slovenska, čo sú asi 2 milióny hektárov.

Tento sviatok je ovplyvnený pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej
rovnodennosti, 21. marca, a oslavovali príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky
motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia, a
rozvíjajúcu diskusiu o možných riešeniach. Aj žiaci Základnej školy v Nemeckej prispeli
svojou aktivitou k skrášleniu prostredia nášho zariadenia.

Cieľom Svetového dňa vody je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na
stav vôd a viesť ľudí k ich ochrane. Práve s touto zaujímavou témou nás oboznámili
pracovníčky Národného parku Nízke Tatry.

Svetový deň zdravia bol v roku 2013 venovaný zvýšenému tlaku krvi, hypertenzii.
Hypertenzia je závažným rizikovým faktorom vážnych srdcovocievnych ochorení, najmä
srdcového infarktu, cievnych mozgových príhod, srdcového zlyhávania. Zamestnanci
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva urobili skríningové vyšetrenia našim
prijímateľom sociálnej služby so zameraním na tieto ochorenia.
Pani Parobeková z Červeného kríža z Brezna prijímateľov sociálnej služby oboznámila
s rizikami závažných srdcovocievnych ochorení a predviedla praktické ukážky prvej
pomoci.

Povesť hovorí, že Florián zachránil nemecké mesto Norimberg pred požiarom v ôsmom
storočí. Podľa legendy taktiež ochránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a na príhovor
svätca bol zachránený. Je patrónom hasičov a práve zamestnanci Hasičského zboru
v Brezne prijímateľom sociálnej služby predviedli praktické ukážky z hasičských
zásahov.

História tohto dňa siaha až späť k antike. V starovekom Grécku oslavovali ženy, ako
osoby ktoré boli darcom života, už pred našim letopočtom. V našom každodennom
zhone, plnom povinností si mnohokrát neuvedomujeme, ako sa striedajú dni so
sviatkami, ale nikdy by sme nemali zabudnúť na Deň matiek. Toto slovo zaznie z úst
malého dieťaťa často, ako prvé. Žiaci Základnej školy v Nemeckej potešili svojim
vystúpením predovšetkým ženy – matky, ale aj všetkých prijímateľov sociálnej služby
svojim umeleckým vystúpením.

Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý
mal symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu o boji zimy s jarou, smrti so
životom.

DD a DSS HRON prijal pozvanie na prví ročník súťaže seniorov v prednese poézie
a prózy. Konkurencia bola veľká, no pani Helenke Śušovej sa podarilo ,,vybojovať“
krásne tretie miesto za čo jej patrí naša veľká vďaka.

Spoločnosť HARTMAN - RICO v spolupráci s MPSVaR a Asociáciou poskytovateľov
sociálnych služieb v SR udelil nášmu zariadeniu DD a DSS HRON v rámci projektu
DOBRÁ DUŠA čestné uznania.

Prijímatelia sociálnych služieb DD a DSS HRON navštívili rodinnú mliečnu farmu
Hiadlovských v Slovenskej Ľupči. Ochutnali syr, zaspomínali na svoje mladé časy
a vyjadrili úctu a obdiv rodine Hiadlovských za ich náročnú prácu na farme.

XII. Jánsky ples bol výnimočný tým, že sa konal vo vnútorných priestoroch zariadenia
sociálnych služieb ale aj dobrou zábavou a skvelou náladou všetkých, ktorý sa ho
zúčastnili.

Apríl:

p. Teliščáková Marie, p. Haviarová Ľudmila

Máj:

p. Tokár Ján, p. Majerčík Michal, p. Molčanová Viola, p. Plavcová Anna,
p. Kolesárová Katarína

Jún:

p. Škrovinová Sidónia, p. Šušová Helena
Želáme všetko najlepšie !

p. Kolářovú Marcelu z Brezna
p. Péterovú Annu z Banskej Bystrice
p. Gašparíkovú Milicu z Banskej Bystrice

p. Porubancová Gizela
p. Haviarová Ľudmila

