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OB IZTEKU MOJE DESETLETNE POTI SKUPAJ Z VAMI
Ob izteku moje desetletne poti skupaj z Vami spoštovane naše
stanovalke in stanovalci, cenjene sodelavke, cenjeni sodelavci
Doma upokojencev Vrhnika, se najprej vračam na začetek te poti.
To je bil čas, ko smo lahko že opazili, da »leta sedmih debelih
krav« – leta napihnjene gospodarske rasti – počasi, a vidno
usihajo. Na obzorju so se že zarisovali temnejši oblaki, ki so
kazali na to, da prihajajo »leta sedmih suhih krav«. In v 26.
številki sem našim Utrinkom na pot konec leta 2007 zapisal tudi
tole: »Napredek ne temelji le na gospodarskem razvoju in vse
večji gospodarski blaginji, pač pa se napredek in kultura naroda
merita tudi z razvojem socialnovarstvenih mrež kot so tudi naše
medgeneracijske skupine…. Prav to pa je tudi poslanstvo našega
doma. In ponosen sem, da sem pred slabim letom lahko postal
del tega strokovno in človeško ubranega tima, ki se tega
poslanstva zelo dobro zaveda. Tako mi je dano med našimi
stanovalci na svoj način občutiti globino misli, ki jo je izrekel veliki
mislec Blaise Pascal: »Sreča je čudovito blago: čim več jo damo,
tem več jo imamo.«
In prav to sem doživljal v dveh mandatih vodenja te naše prijazne
ustanove. Prav ob izteku drugega mandata zato razmišljam, da v
življenju slehernega posameznika nič ni dano kar tako, slučajno.
Za to, da so mi takratni predstavniki v svetu zavoda zaupali
vodenje te ustanove, se je moralo v tistih trenutkih poklopiti več
momentov. In danes sem hvaležen takratnemu spletu okoliščin in
prav vsem, ki so imeli svoj delež pri sprejemanju takšne
odločitve.
Ko se oziram na prehojeno pot, me preplavlja občutek
zadovoljstva in prepričanje, da zaupanje ni bilo zaman. V lanski,
jubilejni številki našega glasila Utrinki, ob 40-letnici delovanja
naše ustanove, je ob pomoči zapisov mojih predhodnic, gospe
Nade Žnidaršič in pokojne gospe Marije Mojce Dermota ter
številnih popestritev s fotografskim gradivom kar na dvajsetih
straneh, nastal strnjen pregled zelo uspešne poti te ustanove. K
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temu pregledu je potrebno dodati le še tri uspešno izvedene
večje nujne investicijske posege, ki smo si jih zadali v letošnjem
letu. In sicer: izgradnja kompletnega kanalizacijskega omrežja za
meteorne vode, sanacija fekalne kanalizacije ter zamenjava
toplovoda od kurilnice do prostorov v novejšem delu doma s
kompletno prevezavo ogrevanja na novi toplovod. Obnovili pa
smo tudi garderobne omare in zamenjali pode v starejšem delu
doma. Seveda potreb po investicijsko vzdrževalnih delih ne bo
zmanjkalo niti v prihodnje. In ne nazadnje, dom čaka pripravljen
projekt za novogradnjo prostorov za osebe z demenco, kar nam
žal doslej ni uspelo navkljub skoraj desetletnim prizadevanjem.
Verjamem pa, da bo to uspelo moji naslednici v prihajajočem
mandatu. Naše stanovalke in stanovalci, pa tudi Vrhničani in
okoličani si to prav gotovo zaslužijo.
Vesel sem, da sem smel pred zaključkom svoje poklicne in
delovne poti deliti svoje znanje in izkušnje s sodelavkami in
sodelavci v urejenem in delavnem kolektivu, v katerem sem se
počutil tudi dobro sprejetega. Zato mi na tej poti z vami cenjene
sodelavke, cenjeni sodelavci nikoli ni bilo nič pretežko. Drug
drugemu smo bili v oporo in občutili kohezivno energijo, ki nas je
gnala skupaj od uspeha do uspeha. Morda sem vam le
premalokrat posredoval besede zadovoljstva in zahvale svojcev
naših stanovalcev in ljudi zunaj naše ustanove, ki so nas
opogumljale, da smo vztrajali na naši začrtani poti za varno in
življenja polno starost vseh, ki so nam zaupani. Vem pa, da so te
tople besede svojcev prišle tudi do vas. In vsakemu, ki nas je
pohvalil sem odgovoril, da sem ponosen na to, da imam tako
dobre sodelavke in sodelavce.
Zato pa se mi ponuja pravšnji trenutek v tem zapisu, da se vam
zahvalim res iz srca za tvorno in pošteno sodelovanje teh deset
let ter za prispevek slehernega pri doseganju zastavljenih ciljev.
Zavedam pa se tudi, da ste k našim uspehom v pomembni meri
prispevali tudi naši številni prostovoljci in udeleženci
medgeneracijskega druženja v domu, ki ste pri tem pustili
neizbrisno sled. Res prisrčna hvala vsem skupaj!
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Ob teh besedah zahvale se mi kar same po sebi ponujajo besede
iz lirične pesnitve našega velikega Ivana Cankarja, ki jih je
zapisal v Beli krizantemi: »Oko, ozri se nazaj…„Ne, ne, ta narod
ne more umreti in ne bo umrl!“ je vzkliknil moj brat. „Preveč je
lepote v njem; in lepota je neumrljiva, je večna!“«…. »Kadar
napoči tisti dan, bo prerojeni narod pobral iz blata pohojeno
ubogo krizantemo, očistil jo bo ter jo shranil s hvaležnim
spoštovanjem, za spomin na grenko-lepo preteklost.«

Na nadaljnji poti prizadevanj uresničevanja poslanstva doma
želim vsem skupaj, z novim vodstvom na čelu, še veliko lepih
uspehov.
V teh božično novoletnih prazničnih dneh pa voščim vsem
skupaj: stanovalkam in stanovalcem, sodelavkam in sodelavcem
ter prostovoljkam in prostovoljcem obilo notranjega miru in
srečnih trenutkov ter zdravja in uspehov polno novo leto 2017!
Štefan KOCIPER
Direktor
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NA DANAŠNJI DAN
1. DECEMBER
Leta 1985 je Rok Petrovič prvič
zmagal
na
tekmi
svetov
nega pokala. Za popoln slovenski
uspeh je poskrbel Bojan Križaj z 2.
mestom.

3. DECEMBER
Leta 1800 se je v Vrbi na Gorenjskem rodil
največji slovenski pesnik France Prešeren,
znan po mojstrskih pesnitvah, kot so
Sonetni venec, Povodni mož, Krst pri
Savici, in avtor slovenske himne.

6. DECEMBER
6. decembra praznuje sveti Nikolaj
(Miklavž), kar je splošno ime za
zgodovinsko osebnost svetega Nikolaja iz
Mire.Nikolaj je živel v 4. stoletju v bizantinski
pokrajini Licija, sedanja Turčija, in je skrivaj
obdaroval ljudi. To je skoraj vse, kar je
znano o
Nikolaju, ki je zavetnik
pomorščakov,
trgovcev,
lokostrelcev,
prostitutk,
lekarnarjev,
odvetnikov,
zapornikov ter Rusije in Amsterdama.
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7. DECEMBER
Leta 1956 se je rodil legendarni košarkar Larry
Bird. Med letoma 1979 in 1992 je odigral 13
nepozabnih sezon za Boston Celticse v Ligi NBA.
Z njimi je osvojil 3 naslove prvaka lige NBA v letih
1981, 1984 in 1986.

11. DECEMBER
Na današnji dan leta 1756 se je rodil
prvi slovenski dramatik Anton Tomaž
Linhart. Na pobudo barona Žige Zoisa
je napisal prvi dve slovenski odrski deli
- komediji Županova Micka in Ta veseli
dan ali Matiček se ženi. S pisanjem teh
dveh del je Linhart izpričal svojo
predanost razsvetljenstvu, saj je bilo
pisanje prvih dveh slovenskih dram del
prizadevanj za razvoj slovenske
kulture.
12. DECEMBER
Leta 1915 se je rodil pevec in igralec Frank
Sinatra. Za stransko vlogo v filmu Od tod do
večnosti je dobil oskarja.

13. DECEMBER
Leta 2013 je nenavadno mrzlo in sneženo zimsko vreme po več
letih zajelo Jeruzalem, kjer je bila snežna odeja debela do 37
centimetrov. Sneg je po več kot sto letih pobelil tudi Kairo.
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14. DECEMBER
Leta 1914 se je rodil slovenski humorist,
igralec in pisatelj Frane Milčinski - Ježek. Po
maturi leta 1933 je igral v Šentjakobskem
gledališču. Nastopal je v številnih avtorskih
humorističnih oddajah, veliko je gostoval po
Sloveniji, med drugim tudi v mariborskem
Totem teatru.

17. DECEMBER
Leta 1995 je na ženskem slalomu za
svetovni pokal v St. Antonu Urška
Hrovat zasedla 2. mesto, tretja pa je bila
Katja Koren. S prednostjo 85 stotink
sekunde je zmagala Avstrijka Elfi Eder.

18. DECEMBER
Leta
2009 je
Nasino
vesoljsko plovilo na Luni
izmerilo najnižjo temperaturo
v našem osončju. Ta znaša
kar -249 stopinj Celzija.

22. DECEMBER
Leta 1986 sta Bojan Križaj in Rok Petrovič na slalomski tekmi za
svetovni pokal v Kranjski Gori zasedla prvo in drugo mesto.
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24. DECEMBER
Na ta dan večina kristjanov pričakuje
praznik Jezusovega rojstva. Potekajo
polnočne
maše,
po
evangeličanskih
cerkvah
pa
pripravljajo
bogoslužja.
Postavljajo se jaslice, ki prikazujejo biblični
dogodek
Jezusovega
rojstva.
Po
krščanskem verovanju sta se namreč Jožef
in Marija, potem ko v Betlehemu nista našla
prenočišča, zatekla v hlev, kjer je Marija
rodila Jezusa. Del božične simbolike seveda predstavlja tudi
božično drevesce.
25. DECEMBER
Božič v Sloveniji zaznamujemo
kot enega najpomembnejših
družinskih praznikov, saj je to
praznik družine, človeške bližine
in miru. Božič praznujejo tako
verniki kot tudi drugi. Prvotno je
bil božič praznik luči, začetka
novega življenja, ljudje pa so na
ta dan z vsem veseljem
pričakovali prebujanje narave in daljšanje dneva.
26. DECEMBER
26. decembra 1990 so bili razglašeni
izidi plebiscita o samostojni in
neodvisni Sloveniji. Ob izjemni volilni
udeležbi (93,2 odstotka volivcev) je
za samostojno državo glasovala
velika večina (88,5 odstotka) vseh
državljanov ali 1,289.369 volivcev.
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27. DECEMBER
Leta 1831 je Charles Darwin z
ladjo Beagle odplul na petletno
potovanje, po katerem je začel
razvijati svojo evolucijsko teorijo.
30. DECEMBER
Leta 39 se je rodil 10. rimski
cesar Tit, ki je vladal v letih 7981. Zaradi politike sprave in
pomiritve je bil zelo priljubljen.
Odpravil
je
pregone
za
izdajstva. Bil je zelo radodaren
vladar, kar je pozneje državi
povzročilo finančne težave. Služil je v Britanji in Germaniji, leta 70
je osvojil in uničil Jeruzalem. Med njegovim vladanjem sta se
zgodili katastrofi, in sicer veliki požar v Rimu in izbruh Vezuva.
31. DECEMBER
31. december je zadnji dan v letu in s tem zadnji dan v
gregorijanskem koledarju. Ob polnoči se ljudje po celem svetu
veselijo vstopa v novo leto, ki ga popestrijo tudi z ognjemetom.
Na ta dan leta 1938 je bil v
zvezni
državi
Indiana
predstavljen prvi alkotest.
Leta
1999
pa
je
nepričakovano odstopil ruski
predsednik
Boris
Jelcin,
nasledil ga je Vladimir Putin.
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OREŠČKI – TAKO DOBRI IN TAKO ZDRAVI

Oreščki so vse bolj popularni. Kupimo lahko številne ploščice, ki
so narejene iz oreščkov, dodani so žitom za zajtrk, obstajajo pa
tudi olja, masla in moke iz oreščkov. So tudi pomemben vir
beljakovin, predvsem pri tistih, ki se prehranjujejo zgolj z
rastlinsko hrano.
V tem članku so predstavljene glavne lastnosti oreščkov.
Pojasnjeno je, katere oreščke je treba namakati, ali imajo oreščki
res preveč maščobnih kislin omega 6 in kakšne zdravstvene
koristi nam lahko prinese njihovo uživanje.
Mandeljni
Mandlji so oreščki, ki v našem
telesu pustijo bazičen ostanek.
So zelo hranljivi in priročni.
Mandljeva moka se uporablja za
peko sladic, v njej pa nekateri
tudi
panirajo
zrezke
ali
zelenjavo. Značilno je, da imajo
mandlji dokaj velik delež maščobnih kislin omega-6, vendar
vseeno zmanjšujejo vnetja in koristijo našemu zdravju.
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Znanstvene raziskave so pokazale, da mandlji uravnavajo
hormonsko stanje našega telesa, zmanjšujejo količino sladkorja
in inzulina v krvi, preprečujejo razvoj sladkorne bolezni ter
uravnavajo holesterol v krvi in oksidativni stres. Vlaknine v
mandljih delujejo kot prebiotik, torej uravnavajo delovanje zdrave
črevesne mikrobiote.
Ker imajo veliko fitinske kisline, je mandlje priporočljivo namakati.
Priporoča se dvanajsturno namakanje. Večina mandljev na
trgovskih policah je toplotno obdelanih, torej pasteriziranih.
Brazilski oreščki
So
najbogatejši vir
selena.
Dnevno potrebo našega telesa po
selenu pokrijemo že z zaužitjem
2–3 brazilskih oreščkov. Pri
uživanju je potrebna zmernost,
vendar pa so učinki na naše
zdravje izjemni.
Poleg vseh koristi, ki jih prinaša vsebnost selena, brazilski oreščki
izboljšujejo tudi lipidni profil v krvi, zmanjšujejo vnetja in
oksidativni stres. So odlični pri zmanjševanju previsoke ravni
holesterola v krvi. Namakanje ni potrebno.
Brazilskih oreščkov ni priporočljivo uživati v velikih količinah.
Imajo veliko maščobnih kislin omega 6.
Indijski oreščki
Primerni so za pripravo presnih sladic
in namazov, saj imajo zelo nevtralen
okus.
So
bogat vir
magnezija,
antioksidantov
in
rezistentnega
škroba. Med oreščki vsebujejo najnižji
delež maščob in višji delež škroba.
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Indijski oreščki so nevtralnega okusa in primerni za pripravo
različnih jedi. Vsebujejo veliko magnezija in antioksidantov.
Zmanjšujejo možnost nastanka metabolnega sindroma in
izboljšujejo zdravje srca. Priporočljivo jih je namakati 2–4 ure.
Ker so tako okusni, jih hitro lahko zaužijemo preveč. Lahko
povzročajo alergije.
Lešniki
Prednost lešnikov je v tem, da
vsebujejo uravnoteženo razmerje
maščobnih kislin, saj pri njih
prevladujejo maščobne
kisline
omega-9.
Lešniki imajo izredno veliko vsebnost
fenolnih spojin, to je antioksidantov.
Zaradi
prisotnega
vitamina
E
izboljšujejo lipidni profil v krvi in prispevajo k zdravju srčnožilnega sistema. Priporočljivo jih je namakati 8–10 ur.
Pri njihovem uživanju obstaja možnost razvoja alergije.
Makadamije
Eni izmed najokusnejših oreščkov so
zagotovo makadamije. So maslenega,
nevtralnega
okusa.
Imajo
veliko magnezija
in
vitamina
E.
Namakanje ni potrebno.
Makadamije znižujejo vsebnost slabega
holesterola v krvi. Imajo malo
maščobnih kislin omega-6 in veliko
maščobnih kislin omega-9. Zaradi nizke vsebnosti fitinske kisline
jih ni treba predhodno namakati. Tudi tiste iz konvencionalne
pridelave vsebujejo zelo malo ostankov pesticidov.
Ker so zelo okusne, jih hitro lahko zaužijemo preveč, saj imajo
največ kalorij med vsemi oreščki.
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Pekani (pekan orehi)
Pekan orehi so bolj znani v Ameriki
kot v Evropi. Imajo zelo veliko
antioksidantov, takoj za evropskim
navadnim orehom.
Pekan orehi zmanjšujejo vnetje,
oksidativni stres in vrednosti slabega
LDL-holesterola. Namakali naj bi se približno šest ur.
Pinjole
Pinjole so zelo okusne, rahlo smolnatega
okusa in primerne kot dodatek pestu (na
primer čemažev pesto s pinjolami).
Pinjole znižujejo LDL-holesterol in
povečujejo občutek sitosti. Namakanje ni
potrebno, vendar jih vseeno lahko
namakamo nekaj ur.
Pri nekaterih ljudeh se po uživanju pinjol v ustih pojavi grenak
okus ali okus po kovini. Tako ima nekaj časa vsa zaužita hrana
takšen okus. Temu učinku pravimo »pinemouth«.
Pistacije
Pistacije pogosto uživamo soljene in
pražene. Zanimiv in svojevrsten okus
imajo tudi nepražene, nesoljene
pistacije. So odličen prigrizek takoj po
obroku, saj uravnavajo raven glukoze
v krvi. Vsebujejo tudi karotenoide, ki
ščitijo očesno mrežnico pred škodljivimi ultravijoličnimi žarki.
Pistacije vsebujejo malo fitinske kisline, poleg tega so dober vir
prebiotikov.
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Orehi
Orehi so zelo bogati z večkrat
nenasičenimi maščobnimi kislinami.
So dober vir maščobnih kislin omega
3. Pest orehov dnevno naj bi
pomembno
prispevala
k
zmanjševanju razvoja srčno-žilnih
obolenj in zdravemu delovanju
možganov. Med oreščki so v samem vrhu po vsebnosti
antioksidantov.
Študije so pokazale, da orehi znižujejo holesterol v krvi,
zmanjšujejo količino abdominalne (trebušne) maščobe in
preprečujejo razvoj diabetesa tipa 2. Izboljšujejo tudi delovanje
endotela žil in zmanjšujejo oksidativni stres. Namakamo jih lahko
štiri ure.
Zaradi visokega deleža večkrat nenasičenih maščobnih kislin
lahko ob neprimernem shranjevanju kmalu postanejo žarki.
Najprimerneje jih je shranjevati na hladnem in temnem mestu ali
pa v zamrzovalni skrinji.
Največ ogljikovih hidratov med oreščki vsebujejo indijski oreški.
Največ vlaknin imajo mandlji, največ maščob pa vsebujejo
makadamije, ki jim sledijo pekani in navadni orehi. Največ
beljakovin je v mandljih, ki jim sledijo pistacije.
Mandlji imajo med vsemi oreščki tudi najvišjo vsebnost kalcija.
Med oreščke so pogosto uvrščeni tudi pečeni kostanji, maroni. Ti
vsebujejo predvsem škrob in sladkorje (~50 g/100 g). Tudi arašidi
(vsebujejo kar velik delež ogljikovih hidratov (21 g/100 g)) so
pogosto uvrščeni med oreščke, čeprav spadajo med stročnice.
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Študije so pokazale, da uživanje oreščkov zgolj nekajkrat
tedensko manjša možnost srčne kapi za 30–50 %, prav tako tudi
možnost za nenadno odpoved srca ali pojav katere koli druge
bolezni, povezane s srčno-žilnim sistemom.

Povzeto po www.kalcek.si
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VSTOP V NOVO LETO PO SVETU Z RAZLIČNIMI OBIČAJI
Za večino ljudi po vsem svetu se novo leto prične 1. januarja, kot
to določa gregorijanski koledar, in je dela prost dan. Na
predvečer novega leta, torej na silvestrovo 31. decembra, v
mnogih državah priredijo velika praznovanja z ognjemeti in
drugimi običaji.
V Bolgariji, na primer, ljudje na
novega leta dan preganjajo zle
duhove. V grozljive maske oblečeni
moški z zvonci okoli pasu, ki
nekoliko spominjajo na slovenske
kurente,
obiskujejo
vasi
in
pregovorno s hrupom in strašljivim
videzom preganjajo nesrečo. Prav tako naj bi prinašali dobro
letino, zdravje in srečo v novem letu.
Kot prvi v novo leto vstopajo na
otokih Kiribati in Samoa, ob 11. uri
po srednjeevropskem času. Zadnji
novemu
letu
nazdravijo
na
ameriških Baker in Howland
Islandu v Tihem oceanu.
Na Danskem sta stalnici novoletni nagovor kraljice Margarete, ki
ga predvajajo na silvestrovo ob 18. uri, in donenje zvonov v
zvoniku mestne hiše v Koebenhavnu opolnoči. Danci kot večina
ostalih Evropejcev po navadi silvestrujejo s prijatelji, dobro hrano
in šampanjcem. Dolgo tradicijo ima silvestrski ognjemet v parku
Tivoli, tisti z najbolj trdo kožo pa se skopajo v morju v pristanišču.
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Silvestrski ognjemeti in velike zabave na prostem v Grčiji niso
tako razširjeni kot v drugih evropskih državah, ampak ljudje noč
večinoma preživijo v družinskem krogu. Največkrat igrajo karte ali
druge družabne igre, saj velja reklo, da tisti, ki zmaga, bo imel
srečo vse leto. Tisti, ki izgubi, pa bo imel srečo v ljubezni.
V Avstriji in Nemčiji verjamejo, da je treba na silvestrovo vlivati
svinec. Majhno količino svinca stalijo na žlici, nato pa ga ulijejo v
vodo. Iz nastalega vzorca nato poskušajo napovedati, kaj jim bo
prineslo novo leto. Po odštevanju opolnoči pa na televizijah in
radiih zadoni dunajski valček. V Avstriji prvi dan novega leta že
po tradiciji zaznamuje koncert Dunajskih filharmonikov.
Na Slovaškem so uvedli nov običaj “silvestrski tek čez mostove v
Bratislavi”, na Češkem si dajo duška z veličastnimi ognjemeti.
V Španiji ljudje odštevajo zadnje
trenutke starega leta z donenjem
zvonov na madridskem Trgu
Puerta del Sol, ki ga prenašajo
televizije po vsej državi. Ob
vsakem udarcu zvonov ljudje
pojedo po eno grozdno jagodo, kar naj bi prinašalo srečo v
novem letu.
V julijanskem koledarju, ki ga uporablja pravoslavna cerkev, je
novo leto 14. januarja. Muslimansko novo leto se začne ob
Sončevem zahodu 30. januarja, kitajsko en dan kasneje,
judovsko novo leto pa 22. septembra. Ena od posebnosti je
Etiopija, kjer novo leto praznujejo 12. septembra. Ta
vzhodnoafriška država namreč sledi posebni različici koptskega
koledarja, ki je sedem let in pol za našim štetjem. Trenutno so
tako Etiopci v letu 2008.
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Dvanajst grozdnih jagod pojedo pred polnočjo tudi Mehičani.
Vsaka jagoda naj bi pomenila po eno željo za novo leto. Če
Mehičan na novega leta dan nosi rdeče ali rumeno spodnje
perilo, bo imel srečo v ljubezni ali uspeh v poslu. Prav tako pred
vrata postavijo kovček, kar naj bi prineslo veliko potovanj v
novem letu. V južnih delih Mehike zažigajo lutke, ki predstavljajo
odhajajoče leto.
Posebej razkošne so silvestrske zabave v ZDA in drugih
angleško govorečih državah. Med najbolj množičnimi so
silvestrovanja na Times Squareu v New Yorku ter Trafalgar
Squareu v Londonu. Še vedno zelo pogoste so novoletne
zaobljube, ko si ljudje za novo leto zastavijo pomembne cilje, kot
na primer odpoved kajenju in hujšanje.
Zaradi svoje geografske lege je
Avstralija ena prvih držav, ki stopijo v
novo leto. Ogromen ognjemet v
pristanišču v Sydneyju si ogleda več kot
milijon ljudi. Silvestrske zabave so
pogosto
tematsko
obarvane
in
vključujejo tudi nagrade za najbolje oblečene oziroma
našemljene. Ker je v tem času pri njih poletje, se ljudje večinoma
zadržujejo na prostem.
V Južnoafriški republiki se novo leto začne s praznovanjem, ki
doseže vrhunec s karnevalom 2. januarja. Ob tej priložnosti se v
Cape Townu zbere več kot 10.000 pisanih maškar, plesalcev,
glasbenikov in pevcev. Običaj korenini v zgodovinskem pojmu
“drugega novega leta”, ki so ga dan za ostalimi nekoč praznovali
sužnji.
Povzeto po Primorske novice
18

CELOLETNO DELO V »USTVARJALNI DELAVNICI«
Pri ročnih delih v »Ustvarjalni
delavnici« se pod vodstvom
iznajdljivih delovnih terapevtk
celo
leto
nekaj
dogaja.
Barvamo, strižemo, šivamo,
rišemo, kvačkamo in tako dalje.
Izdelujemo razne okraske, ki
krasijo
dom
ob
različnih
svečanostih. Vse oskrbovanke
hitimo pri svojem delu kot bi delale na akord, saj skoraj vsaka
izdeluje drug izdelek.
Mislim, da že mesec dni gospa Violeta izdeluje izredno lepe in
unikatne čestitke. Njene praznične voščilnice so ena lepša od
druge. Res je prava mojstrica. Izredno je spretna tudi pri barvanju
raznih okraskov, vsak izdelek zna niansirati tako, da je na koncu
res umetniški.
Gospa Tončka je prava mojstrica tudi za embleme na majčkah, ki
jih oskrbovanci slavljenci prejmejo za rojstni dan. Ker dom
potrebuje veliko prazničnih voščilnic, je gospa Tončka priskočila
na pomoč gospe Violeti pri izdelovanju prazničnih voščilnic. Tudi
ona je prava mojstrica pri izdelovanju le teh.
Teden dni pred prvo adventno nedeljo, je gospa diplomirana
delovna terapevtka iz notranjskih gozdov ponovno pripeljala
razno zeleno vejevje in grmičevje za izdelovanje adventnih
venčkov. Dobro, da ima gospa Marijana tako dobrega moža, ki ji
pomaga pri nabiranju tega zelenja. Spomnim se pred 10 leti, ko
sem prvič prišla v dom po operaciji kolka, v domu niso znale
izdelovati ne venčkov ne butar. Izdelovanje venčkov in butar sem
jim pokazala jaz. Takrat doma venčkov nismo izdelovali, ker to
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takrat ni bilo v modi. Doma sem asistirala
svojemu očetu, ki nam je vsakemu izdelal
doma narejeno butaro iz bršljana, na vrhu je
bilo brinje. Nanje nam je navezal dve domači
jabolki, v cerkvi pa so imeli nekateri navezane
pomaranče i butare iz pobarvanih oblancev.
Vedela sem, da je isti postopek pri
izdelovanju venčkov, le da se pri venčkih
oblaga na okroglo žico ali kaj podobnega
samo zgoraj, pri butarah pa okrog in okrog leskovih palic. Letos
pa so mislim da kar vse udeleženke znale izdelovati adventne
venčke. Prav tekmovale so katera jih bo naredila več. Sama sem
izdelala le 2, saj sem poleg tega skuhala še kavo za 15 oseb in
dva čaja, s čimer se kar zamudim. Naši venčki zdaj krasijo mize v
domskih jedilnicah.
Delovne terapevtke so izdelovale zelo lepe ikebane. Meni so zelo
lepe tiste naravne na žlebastem lubju. Katere krasijo razne
barvne sveče. Uslužbenke so kar čakale ikebane, da bodo
dokončane. Vsaka je bila sproti prodana za 5 evrov, kar mislim,
da je bilo ravno za sveče, ki so jih krasile.
Mislim, da prostor za ročna dela ni
dobil zastonj imena »Ustvarjalna
delavnica«, saj se v tem prostoru
res celo leto nekaj ustvarja.
Prostovoljke
oskrbovanke
vsak
petek
dopoldne
rade
pridejo
ustvarjat, obisk je vedno mnogo številčen. Za nagrado pa vedno
dobijo poljubno kavo ali čaj, če pa se kje najde pa še kakšen
piškot. Moram povedati, da to kavo kuham jaz. Enkrat sem jo
kuhala za 21 oseb. Kljub temu, da je lonec velik, mi je prekipela.
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Saj veste kakšen je potem duh po zažgani kavi. Odpreti moraš
okna in zapreti vrata.
Sedaj pa je v domu že pravo
praznično vzdušje. Vse je okrašeno
z izdelki oskrbovank. Tudi smrečice
že stojijo in se bohotijo s prelepimi
izdelki oskrbovank in idejnih
delovnih terapevtk. Vsak, ki vstopi v
dom je lahko navdušen nad tako
lično okrašenimi prostori. Vse to praznično vzdušje pozitivno
vpliva na stanovalce, ki bivajo v tako lepem domu. Za to lepo
praznično vzdušje imajo vso zaslugo delovne terapevtke in
oskrbovanke, ki njihove ideje ustvarjajo. Naj prazniki razveselijo
vse, ki živite v svojem zadnjem domu.
Novo leto naj vam prinese čim več trdnega zdravja, da bi v
nadaljnjem življenju še naprej srečno uživali.
Srečno leto, ki prihaja, vsem varovancem in ostalemu osebju.

Iva Pečar
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OBISK OTROK IZ VRHNIŠKEGA VRTCA
V mesecu decembru smo navajeni, da imamo več prireditev in
obiskov, kot ostale mesece. Tudi letos je tako in mi se vsega tega
veselimo. Z velikim veseljem smo se 6. decembra ob 10. uri
zbrali v prireditvenem prostoru, kjer smo pričakali napovedan
obisk otrok in njihovih vzgojiteljic iz vrhniškega vrtca. Billi so točni
kot ura. Bila je kar velika skupina, saj so bili iz vseh oddelkov kot
so deljeni po starosti. Dobro razpoloženi so odložili zimska
oblačila in prva skupina se je postavila pred nami, druga pa je šla
na stopnišče, od koder je lahko opazovala in tako so se vsi
zvrstili.
Po kratkem pozdravu so najprej
zaplesali naši najmlajši. Ob petju so
v krogu izbirali po enega, ki je stopil
v nov krog. Tako se je en krog
večal, drugi pa manjšal do
zadnjega. Malčki se v vrtcu res
veliko naučijo, kar so nam tudi
pokazali. Bili so razpoloženi in
dobre volje. Nekoliko večji, a še vedno cicibančki, so pred nami
sestavili zborček, ki je štel kar precej članov. Vzgojiteljica, ki je
obenem tudi dirigentka, jih je zelo zanimivo vodila in z velikim
veseljem so nam zapeli nekaj živahnih pesmi, ki so jih seveda
spremljali z gibi rok, kar zadevo še bolj poživi. Veselje je gledati,
kako se znajo vzgojiteljice vživeti v njihovo naravo in postanejo
res del njih. Seveda smo bili tako zadovoljni, da smo jih bogato
nagradili s ploskanjem.
Po končanem programu pa so naše delovne terapevtke po
prostoru razvrstile velike in majhne smrečice, ki so bile že na
stojalih. Ob vsaki je bila tudi škatla z raznovrstnimi okraski, ki
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smo jih delale pri urah ročnega dela ali pa so bili kupljeni v
trgovini. Drobne ročice so hitele grabiti najrazličnejše okraske, ki
so jih potem z veseljem obešali na smrekice. Škatle so bile kar
prehitro prazne. Za delo so bili še vedno
zelo vneti, zato so kar malo popravljali in
prestavljali z ene vejice na drugo. Srečni
so bili, da so le imeli delo. Malo smo jim
tudi odrasli pomagali, veliko pa ni bilo
treba, saj so bili zelo delavni in navdušeni.
Po končanem delu so dobili sok in piškote
za poživitev in moč, da so lahko odšli nazaj v vrtec, kjer jih je
čakalo kosilo. Bilo je lepo v njihovi družbi in hvaležni smo
vzgojiteljicam, ki jih lepo
pripravljajo na vstop v šolo in življenje.

Vrhnika, 7.12. 2016

Antonija Baloh

23

BOŽIČNI ČAS
Božični večer je. Z babico sedimo
za mizo v kuhinji, pijemo čaj in jemo
potičko. Otroci nestrpno čakamo na
zvonček, ki nas veselo vabi v sobo
na obdaritev. Pogled na božično
drevesce je prečudovit. Oče je na
citre zaigral najlepše božične
pesmi. Na vrsto so prišla darila.
Mama je dobila prelepo stensko uro, jaz pa sanke. Ker je bilo
zunaj zelo veliko snega, sem
komaj čakala, da jih uporabim. So
dejanja in dogodki, ki se ti vtisnejo
globoko v spomin in nikoli ne
zbledijo. Božični čas je čas in čar
za družino.

Marija Klampfer
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NA VRHNIKI
Na Vrhniki zdaj jaz stanujem
in za nazaj spomine si obujam,
kako doma mi je bilo lepo,
vendar pa nikoli več tako ne bo.
Z ženo vsak dan se dobiva,
da se kaj lepega pogovoriva.
Kako je kaj doma, ki sva zapustila ga,
v upanju zdaj živiva oba.
Da pa na Vrhniki oba živiva,
se sinu prav lepo zahvaliva,
saj se zelo je potrudil
in nama veliko pomoč nudil.
Obema sinu in pa hčerki Miši
lepa hvala iz srca.
Mama Slavka in ata Franci.

Franc Oven
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Urnik medgeneracijskih skupin:

 SKUPINA Z LOGA: ponedeljek ob 9.30 v III.
nad. – novi del
 MATERINA DUŠICA: torek ob 13.00 v III. nad.
– novi del
 BOROVNIČANI: vsak drugi četrtek ob 14.00 –
čajna kuhinja odd. A
 SKUPINA DOBRE MISLI: četrtek ob 14.00 v
II. nad. – novi del
 SONČKI: četrtek ob 16.00 v II. nadstropju –
novi del
 KLUB SVOJCEV: 2. četrtek v mesecu
 BABIČINA KUHINJA: vsak drugi ponedeljek
ob 14.00 v pritličju stari del – jedilnica
 Intervizijska skupina
o Voditeljice: 2. Četrtek v mesecu ob 13.00
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OD NAS SO SE POSLOVILI
DECEMBER 2016
Krhlikar Stanislava, Vrhnika
Frank Vladimir, Log
Grom Marija, Vrhnika
Zakrajšek Alojzija, Škofljica
NASVIDENJE
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K NAM SO PRIŠLI
NOVEMBER 2016
Ogrin Valentin, Vrhnika
Jerina Pavla, Vrhnika
DECEMBER 2016
Marinko Frančiška, Brezovica
Kogovšek Terezija, Vrhnika
Palčič Rozalija, Nova vas
DOBRODOŠLI
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Izdaja Dom upokojencev Vrhnika. Ureja Barbka Košir.

