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,, Buďte ešte dlhé roky medzi nami
šťastní, pokojne užite život v kruhu tých čo
Vás majú radi. Prešli Ste jarou, letom života.
Nadišla jeseň. Nech je krásna, pokojná
a slnečná“. S takýmto krásnym prianím
a poďakovaním a tiež s pekným kultúrnym
programom navštívili obyvateľov DD a DSS
HRON 17. 10. 2012 študenti Súkromnej
pedagogickej a sociálnej akadémie EBG
v Brezne.

19. 10. 2012 na námestí M.R.
Štefánika v Brezne pripravilo OZ Partnerstvo
sociálnej inklúzie podujatie pod názvom
Regionálny deň tvorivých činností 2012.
Cieľom tohto podujatia bolo predstaviť
širokej verejnosti výsledky práce ľudí, ktorí sú
sociálne znevýhodnení (zdravotne postihnutí,
seniori, deti z detských domovov, deti zo
sociálne slabo podnetného prostredia...) a tak
zlepšiť vzájomné poznanie sa, pomôcť
akceptácii
a tolerancii
rôznych
skupín
občanov.

Naše
zariadenie
sociálnych
služieb
zúčastnilo tejto akcii. Prezentovalo práce
prijímateľov sociálnej služby zo slaného cesta,
košíky pletené z papiera, stromčeky šťastia ale aj
obrázky vytvorené servítkovou technikou alebo
maľované na hodváb.

Dňa 7. októbra 2012 sme si pripomenuli 11. výročie otvorenia Domova dôchodcov
a domova sociálnych služieb HRON v Dubovej.
Prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci sme si zaspomínali a premerali cestu,
ktorú sme spoločne prešli. Vynorilo sa nám v pamäti nespočetné množstvo viac či menej
významných udalostí, úspechov, všedných i slávnostných okamihov, no i veľa starostí
a prekážok, ktoré sme spolu museli prekonať. S hudobným pozdravom nám prišli
zagratulovať žiaci zo ZUŠ vo Valaskej.

Vzácnu návštevu privítali prijímatelia sociálnych služieb DD a DSS HRON
v Dubovej 6.12.2012. Tak ako každý rok tak aj tento, so sladkou odmenou prišiel
Mikuláš spolu so svojimi pomocníkmi. Spoločne sme vyzdobili vianočné stromčeky,
zhotovili sme adventný veniec v záhrade zariadenia, napiekli vianočné perníky a aj okná
nášho zariadenia sa zmenili na vianočné. 13. 12. 2012 nás navštívili seniori z Denného
centra Prameň z Brezna. Nádherné vianočné koledy v ich podaní roznežnili všetkých
divákov. Spoločne sme zaspomínali na tradície spojene s Vianocami. 17. 12. 2012 nás
s krásnym program potešili tí najmladší z ZŠ s MŠ v Predajnej. Napriek tomu, že to bolo
ich prvé vystúpenie pred verejnosťou, zožali veľký a zaslúžený potlesk.
Spoločné posedenie pri pečenom vianočnom čaji pre nás 19. 12. 2012 pripravili
školáci pod vedením pani Murínovej zo Srdiečkovej čajolky z Nemeckej. Okrem
pečeného čaju, ktorý pre nás všetkých zo srdca pripravili, obdarovali nás krásne
vyzdobenými perníkmi a ukázali nám ako sa dajú vyrezávať ozdoby priamo z ovocia.

Jednou z možností je teória, ktorá rozpráva legendu o mníchovi, ktorý išiel učiť
ľudí do Nemecka správne žiť. Tento mních chcel údajne prekvapiť v období Vianoc
svojich študentov a podaroval im stromček. Stromček mal symbolizovať svätú trojicu,
keďže ihličnatý stromček má trojuholníkový tvar. Druhá teória sa opiera o legendu s
keltskými kňazmi, ktorí verili, že ich bohovia sú ukrytí v stromoch. Pri jednej keltskej
slávnosti, ktorá sa odohrávala v období Vianoc sa objavil kresťanský misionár. Ten im
zvestoval posolstvo o narodení Ježiša Krista. Bol taký presvedčivý, že mu Kelti uverili a
vyťali strom v ktorom mali prebývať ich bohovia. Posledná teória hovorí o tom, že
stromčeky pochádzajú z Nemecka, presnejšie zo 16. storočia. Stromčeky sa nachádzali
na miestach, kde sa sústreďovalo veľa ľudí. Odtiaľ sa rozšírili aj do domácností.

Pozdrav posielame Vám,
aby Ste dvere mali dokorán,
by prišlo k Vám to Vianoc čaro,
čo po stáročia sa utváralo.
Nový rok len šťastia by Vám koval
to všetko Vám prajú obyvatelia
a zamestnanci DD a DSS HRON

Október:

p. Belko Peter, p. Majchútová Marta, p. Lepková Katarína, p. Čižmárik
Ladislav, p. Cencingerová Oľga, p. Bartošík Jozef, p. Vetráková Veronika,
p. Sojáková Mária

November:

p. Kaiserová Mária, p. Šávoltová Anna

December:

p. Bučáková Anna, p. Medveďová Emília, p. Michalíková Elena, p.
Stanislavová Gabriela, p. Soják Bohuš, p. Schwarzbacherová Antónia

Želáme všetko najlepšie !

p. Krafčíkovú Matildu z Nemeckej
p. Ing. Tomana Ondreja z Banskej

p. Mrena Jozef

