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ŠTVRŤROČNÍK OBYVATEĽOV DOMOVA DÔCHODCOV A DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB HRON DUBOVÁ

„Nestrácajte kvôli mne čas. Nie je vo mne nič dobré, som protivná všetkým, aj sama
sebe.“ Bola to malá žienka plná jedu. Stretla sa s farárom, ktorý ju pozval do skupiny
mladých. Nežičlivo a zatrpknuto mu vytmavila všetko, čo sa jej nepáčilo: „Som
nudná, nič neznamenám, mám neznesiteľnú povahu, skúšam to so všetkými, ale nik
ma naozaj nechce, závidím svojim priateľkám a doma leziem všetkým na nervy. Čo
budem robiť na tomto svete?“ Farár sa na ňu pozrel a po chvíľke ticha jej povedal:
„Vieš, že máš úžasné zelené oči?“ Žieňa zarazene mlčalo. Prvý krok sa urobil.
Niektorí ľudia nevedia, aké je dôležité, že sú.
Niektorí ľudia nevedia, ako dobre robí už len pozrieť sa na nich.
Niektorí ľudia nevedia, akou posilou je ich vľúdny úsmev.
Niektorí ľudia nevedia, aká hojivá je ich blízkosť.
Niektorí ľudia nevedia, o čo sme bez nich chudobnejší.
Niektorí ľudia nevedia, že sú nebeským darom.
Vedeli by to, keby sme im to povedali.

(B. Ferrero-Život je všetko, čo máme)

O tom, že naši obyvatelia sa
vedia porozprávať, ale aj
vedia súťažiť, svedčí táto
fotografia.
Domov dôchodcov Klenovec
nás pozval na Športový deň
seniorov a naši obyvatelia
opäť dokázali, že život sa ešte
nekončí. Súťažili vo viacerých
disciplínach a vďaka peknému
počasiu
mali
možnosť
spoznať nielen krásy malebnej
dedinky, ale aj príjemných
ľudí a našli si nových
priateľov.
Dovidenia o rok, Klenovec!
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Privítali sme nových obyvateľov:
p.Šelestovú zo Zámostia
p. Bočkora z Brezna
Srdečne Vás vítame a želáme príjemný pobyt!
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Čo nové v domove od 1. júla do 30. septembra 2006

UBOV

Narodeniny oslávili:
júl– p. Chamková, p. Pôbišová, p. Giertlová, p. Michalisková, p. Luptáková,
p. Brindzová, p. Mutišová
august – p. Trniková, p. Živorová, p. Fraňo, p. Žiačiková, p. Kovalčíková,
p. Brtková, p. Hajster
september – p. Baran, p. Humajová
Ešte raz srdečne gratulujeme !
Navždy nás opustili:
p. Turčanová, p. Jurčáková, p. Kordík, p. Bušová
Česť ich svetlej pamiatke !

Dobré rady na záver:
 vypustite z mysle vety: „To sa
v mojom veku už nepatrí. To je len
pre mladých.“ Veď človek je tak
starý, ako sa cíti. Každý vek má
svoje kladné i záporné stránky
 Využite prednosti zrelého veku.
Fyzických síl síce postupne ubúda,
ale dravosť a neústupčivosť mladosti
vyvážia
životné
skúsenosti.
Primeraným pohybom sa postarajte
o svoju
kondíciu.
Môžete
však
vychutnať aj čaro príjemného oddychu
a občasného leňošenia

 nevzdávajte
sa
spoločenského
života. Nezatvárajte sa medzi štyri
steny a nezabúdajte na priateľov,
záľuby, cestovanie. Vo svete síce
hrá prím mladosť, ale pravé úspechy
zožnú hviezdy, ktoré vedia prijať
svoj vek a nehanbia sa za vrásky
 začnite robiť niečo nové. Najlepšie
je
splniť
si
dávne
želanie,
napríklad učiť sa cudzí jazyk,
fotografovať, pracovať s počítačom a
podobne

