
 

 
 
 
ŠTVRŤROČNÍK OBYVATEĽOV DOMOVA DÔCHODCOV A DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB HRON DUBOVÁ 
 
 
 
„ Človek mnohokrát opeknie, keď príde staroba. 
Ruka v urputnú päsť sa nezatne,  
ale pokojná hladkavo spočinie na pleciach mládeže. 
V srieň vlasov pousmiata zablysne sa lúče žiar, 
ako polia snehové nad nimi nekonečnosť belasie. 
Človek mnohokrát opeknie, keď príde staroba...“ 
 Týmito slovami básnika sa začal už V. Jánsky ples seniorov v DD a DSS 
HRON Dubová. Medzi seniorov zavítala aj poslankyňa za Banskobystrický 
samosprávny kraj Ing. Mihalovičová, ktorá sa presvedčila, že seniorom nechýba chuť 
do života. A tak veselú zábavu si užili nielen naši obyvatelia, ale aj obyvatelia z DD 

a DSS Brezno, Klenovec a Hronec. 
Nechýbal kultúrny program, dobré 
jedlo, darčeky, ale hlavne nechýbala 
dobrá nálada, radosť a veselé zážitky. 
„Na vašu tvár, milí naši, kĺžu sa 
pomalinky ako závoj strieborný 
vrásky–pavučinky. 
Vraveli ste: Nádhera spred očí sa 
stráca. Ale ľudskú námahu v zrelých 

plodoch vracia. 
I dávate priehrštím úsmevy a rady, preto vás, 
milí naši, všetci máme radi. 
Nech vám v teple uplýva dlhá jeseň zlatá-vrúca, 
to vám všetci želáme z úprimného srdca ! 
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Čo nové v domove od 1. apríla do 30. júna 2006 
 
Privítali sme nových obyvateľov: 
p.Tomaščíka z Helcmanoviec 
p. Čižmárika z Predajnej 
p. Medveďa z Nemeckej 
p. Schwarzbacherovú z Osrblia 
Srdečne Vás vítame a želáme príjemný pobyt! 
 
Narodeniny oslávili: 
apríl – p. Teliščáková, p. Jurčáková, p. Lunterová 
máj – p. Jassnikerová, p. Kollár, p. Plavcová 
jún – p. Pôbišová Anna, p. Šušová 
Ešte raz srdečne gratulujeme ! 
 
Navždy nás opustili: 
p. Tomaščík, p. Šuhajda 
Česť ich svetlej pamiatke ! 
 
Tento štvrťrok bol bohatý na rôzne akcie. V máji sme sadili máj pred 

budovou domova, bola slávnostne vysvätená naša kaplnka v záhrade, 

uskutočnila sa beseda so spisovateľkou p. Annou Fischerovou spojená 

s autogramiádou jej knihy Horehronie víta, varí, ponúka. V júni obyvatelia 

navštívili soľnú jaskyňu v Sliačskych kúpeľoch a veselili sa na  

V. Jánskom plese seniorov v Dubovej. 

Každý deň sú pripravené spoločné posedenia v spoločenskej, 

rehabilitačnej miestnosti a v záhrade. Tešíme sa na Vás! 

 

  
 
Naše zariadenie má na Internete zriadenú vlastnú webovú stránku, na 
ktorej sa môžete dozvedieť niečo bližšie o našej práci, činnostiach, 
k dispozícii sú tlačivá potrebné k podaniu žiadosti na poskytovanie 
starostlivosti, fotogaléria o domove a podobne. 
Adresa webovej stránky je: www.ddhron.skwww.ddhron.skwww.ddhron.skwww.ddhron.sk    
Adresa e-mailu, na ktorú môžete písať svoje požiadavky, pripomienky 
týkajúce sa poskytovania sociálnej starostlivosti v našom zariadení: 
jdupakova@ddhron.sk. 
 

 
 


