
           

 

 

 

Veselými príhodami a vtipmi sme oslávili 2. júl - Medzinárodný deň vtipov. Zabavili sme 
sa pri spomínaní na vlastné humorné zážitky ale aj veselými príhodami so zvieracími 
kamarátmi. Nie je nič zdravšie ako dobrý smiech. 

 

V lete sme v DD a DSS HRON pokračovali čokoládovo. Čokoláda sa vyrába z plodov 
tropického kakaového stromu.  Poznali ju už Aztékovia a Mayovia a prvé kakaové bôby 
do Európy priviezol údajne Krištof Kolumbus. Nie všetci sme vedeli že 7. júl je Deň 
čokolády. Prijímatelia sociálnej služby v DD a DSS HRON si to pripomenuli 17. júla. pri 
sladkom posedení v záhrade. 

 

Posledný júlový víkend sa uskutočnili Dni obce Nemecká 2018. V sobotu 28. júla DD a 
DSS HRON mal príležitosť prezentovať svoje aktivity. Túto šancu sme patrične využili a 
priestor vyzdobili prácami prijímateľov sociálnej služby z nášho zariadenia. Návštevníci 
mali možnosť prelistovať Kroniku domova, všetky vydania nášho časopisu Hlásnik 
domova a k dispozícii mali aj propagačné materiály  o našej organizácii ako aj o 
sociálnom poradenstve, ktoré poskytujeme pre verejnosť. 
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Letné počasie a našu záhradu sme toto leta využili 
naozaj všestranne. V júli sa prijímatelia sociálnej 
služby venovali tvorivým dielňam. V rámci nich za 
pomoci vodových farieb vyrobili zaujímavé 
obrázky. Na záhrade sme sa stretli aj 7. septembra 
pri príležitosti Dňa pozitívneho myslenia. Pozitívne 
myslenie vedie k pozitívnym akciám a krokom, 
ktoré vedú k pozitívnym výsledkom. Na jeho 
utuženie sme sa pohostili  chlebom vo vajci, ktorý 
sme si sami nachystali. 
 
 

 
 

Dňa 7. augusta sa v Domove dôchodcov a domove 
sociálnych služieb HRON uskutočnil v poradí už XVII. 
Športový deň seniorov. Súťažilo sa v štyroch 
športových disciplínach - kolky, šípky, hod do koša, 
hod čižmou do diaľky. Niektorí súťažili, iní 
povzbudzovali, ale všetci spoločne strávili príjemné 
dopoludnie. Prijímatelia sociálnych služieb opäť 
dokázali, že všetko sa dá, len treba chcieť. Víťazi si 
odniesli aj sladkú odmenu a všetci spoločne pri dobrej 
hudbe sme si pochutnali na výborných špekáčikoch. 

 
 

 
 
V dňoch 16. - 22. septembra prebiehal Týždeň dobrovoľníctva. Všetci tí, ktorí majú 
srdiečko na tom správnom mieste, mali príležitosť zapojiť sa  do dobrovoľníckych aktivít 
v DD a DSS HRON. Prišli ti, ktorí chceli zažiť povznášajúci pocit z nezištnej pomoci 
druhým a ktorí venovali kúsok svojho času a 
schopností v prospech prijímateľov sociálnej 
služby nášho zariadenia. Do dobrovoľníckych 
aktivít sa zapojili študenti z SSOŠP EBG Brezno a 
SGŽP Podbrezová, SLSP S a V z Banskej 
Bystrice a zamestnanci ObÚ Nemecká. Všetkým, 
ktorí sa dobrovoľníckych aktivít  zúčastnili a spojili 
sa tým pre dobrú vec, patrí veľké poďakovanie. 
Tým, ktorí to nestihli patrí odkaz, aby sa prišli 
presvedčiť, že konať dobro nie je ťažké, stojí za to 
a nemusí to byť len počas Týždňa dobrovoľníctva. 
 



 
 

Tak ako po iné roky, aj tento rok si desiatky krajín 
celého sveta, vrátane Slovenskej republiky, 
pripomínajú dňa 21. septembra Svetový deň 
Alzheimerovej choroby. Alzheimerovu chorobu 
označujú viacerí odborníci za tichú epidémiu ľudstva. 
Začína nenápadne, no pomaly sa rozvíja a postupne 
človeka oberá o to najcennejšie – schopnosť myslieť, 
orientovať sa a postarať sa sám o seba. Spoločným 
tréningom pamäti so seniormi z DC Prameň v Brezne 
sme si otestovali naše schopnosti a spoločne pri 
hudbe strávili pekné dopoludnie. 
 

 

 

Júl:         p. Krafčíková 

August:       p. Pejková, p. Živorová, p. Sitarčík, p. Pikulová, p. Majer 

September: p. Kolářová, p. Balogová, p. Bekešová 

 

 

Želáme všetko najlepšie  

 

 

 

p. Matuškovú z Banskej Bystrice, p. Martinku z Hrabova, p. Ďura z Čierneho Balogu 

  

Vítame Vás 

 

 

p. Krafčíková Matilda, p. Flochová Žofia    

     

 

Česť ich svetlej pamiatke 


