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Je to deň kedy by si ľudia mali uvedomiť dopady ničenia životného prostredia a
hľadať možnosti ako ich riešiť. Zem je len jedna – je pre nás všetkých, ktorí na nej
žijeme. Preto nás jej osud musí zaujímať a všetci by sme mali prispieť svojou „troškou“ k
tomu, aby sa jej krásy a bohatstvo zachovali aj pre nasledovné generácie. V DD a DSS
HRON v Dubovej sme si Deň Zeme pripomenuli 17. 04. 2015.Spolu so žiakmi ZŠ s MŠ
v Nemeckej sme si vyčistili a zveľadili záhradu i priestor pred budovou zariadenia.

MUDr. Hana Vrbanová z RÚVZ v
Banskej Bystrici prednáškou s besedou
„Pohybovou aktivitou k zdraviu a dlhovekosti„
spríjemnila 22. 04. 2015 dopoludnie
prijímateľom sociálnej služby v DD a DSS
HRON v Dubovej. Jej cieľom bolo posilniť ich
nádeje na to, že život aj vo vyššom veku
môže byť menej boľavý a radostnejší.

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých z Banskej Bystrice
prostredníctvom svojej zamestnankyne a pani Máriou Debnárovou a jej vodiacim psíkom
LADY 27. 04. 2015 navštívili naše zariadenie a podelili sa s nami o zaujímavosti zo
sveta a života ľudí a psov – pomocníkov pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Divadelný súbor Studnička pri Dennom
centre seniorov Prameň z Brezna 29. 04. 2015 pri
príležitosti Dňa tanca pobavil a roztancoval svojim
programom prijímateľov sociálnej služby v DD a
DSS HRON.

Stavanie májov bolo rozšírené na celom Slovensku a bolo
sprevádzané muzikou, tancom a spevom. Zvyčajne v
predvečer prvého mája stavali slobodní mládenci svojim
vyvoleným slobodným dievčatám pod oknami máje. Ani
tento rok sme neporušili dlhoročnú tradíciu v stavaní mája.
Tento prastarý ľudový zvyk si naši prijímatelia sociálnej
služby v DD a DSS HRON spríjemnili krásnym ľudovým
spevom pred budovou zariadenia okolo vyzdobeného mája.

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Byť mamou je najkrajšie
povolanie v živote každej ženy. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako
ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás
urobili. Všetkým mamám v DD a DSS HRON prišli 07. 05. 2015 poďakovať a pozdraviť
s krásnym kultúrnym programom deti MŠ v Nemeckej.

Slovenský Červený kríž – miestny spolok
Brezno
navštívil 18. 05. 2015 prijímateľov
sociálnej služby DD a DSS HRON. Pani
Parobeková diskutovala s témami týkajúcimi sa
májových výročí SČK – vznik Slovenského
Červeného kríža a Medzinárodný deň zdravotných
sestier. Pri tejto príležitosti pozdravili zdravotnícky
personál a všetkým nám popriali predovšetkým
zdravie.

Deň kvetov sme si pripomenuli 17. 06.
2015. Zaujímavá prednáška, po ktorej
nasledovala dlhé beseda, bola zakončená ukážkou
viazania kytíc. Toto všetko si pre prijímateľov
sociálnej služby v DD a DSS HRON pripravila p.
Meškanová z Brusna.

Domov dôchodcov a domov sociálnych
služieb HRON v Dubovej od svojho vzniku
každoročne organizuje ples pre prijímateľov
sociálnej služby. Tento rok nemohol byť výnimkou a
tak 25. 06. 2015 sa konal v poradí už XIV. Jánsky
ples seniorov. Počasie nám prialo a tak sme mohli
pripraviť ples v priestoroch našej rozkvitnutej
záhrady. Zaspievať, zahrať, zatancovať, ale aj
zabaviť humornými príbehmi nás tento rok prišli
seniori z Denného centra Prameň v Brezne.
Vyzdobená záhrada, nachystané stoly plné dobrôt a
dobrá muzika podporili dobrú náladu všetkým zúčastneným. Dokázali sme, že zabaviť
sa dá v každom veku a že chuť do života nám nechýba

Členovia MO SRZ v Podbrezovej prijali 30, júna pozvanie na veľmi zaujímavú
besedu pri príležitosti Medzinárodného dňa rybárstva.

Apríl:

p. Kupec, p. Horváthová

Máj:

p. Tokár, p. Majerčík, Ing. Molčanová, p. Plavcová

Jún:

p. Račková, p. Buvalová, p. Mihalisková, p. Fabínyiová, p. Šušová
Želáme všetko najlepšie

p. Račková z Veľkej Lúky

p. Pejkovú z Ráztoky

Vítame Vás

p. Danišová Emília

p. Antalová Vlasta
Česť ich svetlej pamiatke

