
 

 
 
 
ŠTVRŤROČNÍK OBYVATEĽOV DOMOVA DÔCHODCOV A DOMOVA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB HRON DUBOVÁ 
 

 

Vážení obyvatelia, 

prvý štvrťrok 2006 máme za sebou, 

a tak sme tu opäť s našim Hlásnikom 

domova, aby sme Vám pripomenuli, čo 

nové sa u nás stalo od januára po 

marec. 

Iskrivé lúče slnka postupne prelamujú 

ľadové väzenie a o svoje miesto na 

zemi húževnato bojujú prvé jarné 

kvietky. Preteplené ovzdušie láka von 

osviežiť sa a nadýchať jarnej vône.  

Čoskoro skončí pôst a vy sa môžete 

oddať tajomnej sile jarnej prírody. 

Nezabudnite na prechádzky po okolí 

domova, ale aj na to, že jarné slniečko 

je zubaté a preto je potrebné ešte sa teplo obliekať. Jarnej únave 

odoláte pravidelným cvičením, jedením ovocia a pitím 

bylinkových čajov.   

Môže Vám k tomu pomôcť aj úsmev, 

dobrá nálada a celková radosť zo 

života.  A nezabudnite na to, že:  

 

„ Vlastný zmysel nachádzame v tom,  

že pomáhame hľadať zmysel iným.“ 

 

 

HRON

DD a DSS

D U B O V Á



Čo nové v domove od 1. januára do 31. marca 2006 
 
Privítali sme nových obyvateľov: 
p.Pribylinu z Heľpy 
p. Kovalčíkovú z Čierneho Balogu 
p. Žiačikovú z Nitry 
Srdečne Vás vítame a želáme príjemný pobyt! 
 
Narodeniny oslávili: 
január – p. Danišová, p. Bakošová, p. Sýkorová 
február – p. Kúdelková, p. Bartošíková, p. Králiková, p. Daniš, p. Berky 
marec – p. Turčanová, p. Rusnák, p. Belková, p. Kordík 
Ešte raz srdečne gratulujeme ! 
 
Navždy nás opustili: 
p. Sládek, p. Klimek, p. Balcarová, p. Chreno, p. Mravcová, p. Králiková 
Česť ich svetlej pamiatke ! 
 

 Teší nás, že sa pravidelne zúčastňujete aktivít, ktoré sa konajú 
v našom zariadení. Či už ide o cvičenia na fitloptách, sociálnu komunitu, 
relaxačné cvičenia, spevácky a čitateľský krúžok alebo tance na stoličkách. 
Spoločné posedenia  boli zamerané na fašiangovské tradície a zvyky, na lásku, 
priateľstvo a vzájomnú úctu, porozprávali sme sa spolu o tom, aká je dôležitá 
otvorená komunikácia, aké knižné novinky vyšli a veľa, veľa iných 
zaujímavostí. Budeme radi, keď ostanete aktívni aj naďalej. 
 Vzhľadom k tomu, že sa viacerým obyvateľom (hlavne obyvateľkám) 
páčila rozhlasová relácia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, rozhodli 
sme sa prihovárať sa Vám prostredníctvom nášho rozhlasu každý deň od 8.30 
do 9.00 informačnou reláciou. Relácie sa môžete zúčastniť aj aktívne, či už 
hovoreným slovom alebo spevom. Privítame Vaše postrehy, nápady a otázky. 
 Nezabudnite, že prvý štvrtok 
v mesiaci je v našom domove Deň 
otvorených dverí, kde radi zodpovieme na 
otázky aj Vašim príbuzným či známym. 
Spoločne tak budeme môcť neustále 
zlepšovať kvalitu poskytovania služieb 
v DD a DSS HRON Dubová. 
Spomienka na minulé leto: Spoznali ste na 
fotografii skalničku z našej záhradky?  


