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SREČA
Ko se rodiš ljubečim in skrbnim staršem, je to tvoja
začetna sreča.
Ko odraščaš, te poleg staršev z veliko ljubeznijo
obdajajo tudi stari starši, ki ti nudijo vso milino
svojega srca, in si srečen, ko si v njihovem objemu.
Ko dozorevaš in se zaljubljaš, doživiš nepopisno,
resnično srečo, če si ljubljen. Ko se ti rodi iz ljubezni
spočeto bitje, je to višek lepega in velika sreča. Ko
bitje, ki ga imaš neizmerno rad, odraste in zaživi svoje
življenje, te zopet obišče sreča, ko vidiš, da je vse lepo
in prav in si ljubljen. In končno, ko omagaš in ti zdravje
ne služi več dobro, si še kar srečen, da dobiš prostor, v
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katerem lahko sam premišljuješ o minulih dogodkih
svojega življenja, in si priznaš, da si v bistvu lahko zelo
srečen.
Marija Klampfer

PRITRKAVANJE – SLOVENSKA POSEBNOST
Na Slovenskem in seveda tudi na Vrhniki je navada, da
se ob večjih praznikih in nedeljah oglasijo zvonovi na
posebno slovesen način, s pritrkavanjem, in tako še
bolj povzdignejo slovesnost in počastijo praznik, na
primer farno žegnanje, velikonočno procesijo itd. Saj
so znane besede, da ni prave velike noči, če ni slovesne
pesmi zvonov: pritrkavanja! Ker farna cerkev in cerkev
Svete Trojice nista daleč od doma upokojencev, tudi
do tja priplavajo glasovi zvonov in tako tudi
pritrkavanja. In morda bo prav, da se o tem malo
pogovorimo.
Pritrkavanje lahko imenujem tudi pesem ljubezni, saj
je ljubezen tista, ki vodi pritrkovalce v zvonik.
Ljubezen do zvonov in pritrkavanja, ljubezen do
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Tistega in Tiste, ki ga/jo častijo zvonovi, in nazadnje
do vseh tistih, ki pritrkavanje poslušajo in se ga
veselijo.
Za pritrkavanje imajo v vsakem kraju ali vsaj pokrajini
drugačno ime. Nekje pritrkavajo, spet drugje
potrkavajo, pinkajo, penkajo, trjančijo, nabijajo ali
kakor že. Je pa vse eno in isto, saj ima isti namen:
počastiti praznik, ga narediti še slovesnejšega, pa tudi
razveseliti ljudi, ki radi poslušajo ubrano pritrkavanje –
saj so znane besede: Bogu v čast in ljudem v veselje!
Slovenski človek je zelo navezan na zvonove, saj ga
vsak dan spremljajo na njegovi življenjski poti. Že
zjutraj ga pozdravijo, mu naznanijo poldne in v
večernem mraku ga spomnijo na Marijo, ga povabijo v
cerkev in zajokajo, ko se poslavljajo od pokojnih. Zato
je povsem razumljivo, da je tedaj, ko so med prvo
svetovno vojno metali zvonove iz zvonikov, da bi iz njih
vlivali topove, zavladala velika žalost, saj so se morali
ljudje posloviti od svojih bronastih spremljevalcev in
prijateljev.
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Gotovo pa so jih najbolj pogrešali ob praznikih in
slovesnostih, pogrešali so njihovo najlepšo pesem –
pritrkavanje. A vojna je minila, sčasoma so kupili nove
in ti so se spet oglašali z napevi iz zvonika.
Druga svetovna vojna ni vzela zvonov, vzela je le mnogo
pritrkovalcev, ki se nikoli niso vrnili domov ... Toda
nastopili so novi, ki so vzljubili zvonove in jih obiskovali
v zvoniku, s pritrkavanjem dajali čast Bogu in Mariji
ter razveseljevali ljudi. Ni šlo vedno brez težav, še
posebno po vojni ne, toda pritrkovalci se niso uklonili;
vztrajali so in uspeli. Zdaj ni več nobenih ovir, le dobre
volje in ljubezni morda kje primanjkuje!
Mogoče kdo včasih misli, da je dovolj, da le gre v
zvonik, in je že pritrkovalec – a žal ni tako! Da nekdo
postane dober pritrkovalec, je najprej potrebnih kar
nekaj dobrih lastnosti in daru. Te pa so: predvsem
ljubezen, vztrajnost in posluh.
Ljubezen do zvonov, do Tistega, v čigar čast donijo, in
do vseh tistih, ki pritrkavanje poslušajo. Do vseh teh
mora čutiti pritrkovalec tudi odgovornost, saj slabega
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pritrkavanja ni prijetno poslušati; navsezadnje je lepše
ubrano zvonjenje kot slabo pritrkavanje!
Tudi vztrajen mora biti bodoči pritrkovalec in nikoli ne
sme vreči puške v koruzo, kakor pravi slovenski
pregovor. Če mu ne gre že prvič tako dobro, kakor bi
rad, bo šlo morda drugič ali vsaj desetič. Nobena stvar
na svetu ne pride brez truda in sama od sebe, za vse
se je treba potruditi, tudi za pritrkavanje – in za to še
posebno. Pri pritrkavanju je nešteto možnosti, da ga še
polepšamo in popestrimo; te možnosti niso nikoli
povsem izčrpane. Tako lahko nastanejo tudi nove
melodije ali pa obogatimo in polepšamo stare.
Posluh je dar in srečen je lahko, kdor ga je deležen!
Kajti tudi tega potrebuje pritrkovalec – vsaj posluh za
takt. Marsičesa pa se je mogoče naučiti, če je veliko
dobre volje ...
Potem pa, ko zapojo zvonovi s svojimi najlepšimi napevi,
zavriska duša v čistem veselju in pozabljeni so vsi
napori, vse težave! Le eno samo brnenje, ena sama
pesem hvalnica je vsepovsod. Kdo drug najbolje razume
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njeno sporočilo kot prav pritrkovalec? In srečen je,
ker ga lahko posreduje tudi drugim!
Včasih je bila lepa navada, da se je na večje praznike
pritrkavalo že navsezgodaj zjutraj – k svetemu jutru
so to imenovali. Tako so bili ponekod na to navajeni, da
so šli mladi fantje v zvonik celo v vojnem času, ko je
veljala policijska ura. Od znotraj so zaklenili zvonik in –
čudo - nič se jim ni zgodilo. Zdaj bi lahko šli brez
bojazni, a jih ni in tudi ta navada je zamrla, tako kakor
še marsikatera!
Marsikaj je potrebno za dobro pritrkavanje, najbolj pa
je potrebna ljubezen. Ljubezen do zvonov, do Tistega
in tistih, v čigar čast donijo, do melodij, ki kakor
nebeška pesem priplavajo iz zvonika, se razlijejo po
prelepi slovenski pokrajini in razveseljujejo dobre
ljudi. Če je ljubezen, je tudi vse drugo!
Res, pritrkavanje zahteva tudi nekaj truda in časa.
Včasih se je treba odreči nečemu drugemu in iti v
visoki zvonik. Tam pa je pozimi mraz in kemblji so
hladni. Toda ko se oglasijo zvonovi, je vse pozabljeno,
saj vse težave premaga ljubezen, brez katere tudi
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pritrkavanja ne bi bilo!Na svetu je veliko sovraštva,
včasih tudi nerazumljivega, zvonovi pa nam oznanjajo
ljubezen in dobroto, tudi s pomočjo pritrkovalcev.
Naj nikoli ne zamre ta lepa slovenska navada. Bodimo
hvaležni pritrkovalcem za njihov trud in hvaležno
prisluhnimo napevom ljubezni!
Ivan Malavašič

Obisk v Domu za varstvo odraslih Velenje
Na Vrhniki imamo Medgeneracijsko društvo za
kakovostno starost, ki je le eno od enajstih društev,
povezanih v Zvezi medgeneracijskih društev. Njegovi
člani smo se za ljubeznive odnose s starimi ljudmi
izobrazili na Inštitutu Antona Trstenjaka v Ljubljani.
Vsi mi, ali bolje, vse me že kar nekaj let sodelujemo
kot prostovoljke v Domu upokojencev Vrhnika, kjer
smo vodje skupin - krožkov za varovance našega doma.
Dejavnosti vodimo predvsem v domu, od petja, branja
in pogovorov do kuhanja ...
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Enkrat na leto se odpravimo na poučno ekskurzijo, in
tako smo si do danes ogledale kar nekaj domov po
Sloveniji. Tako smo v sodelovanju z velenjsko Univerzo
za tretje življenjsko obdobje in Edito Petrović, eno od
njenih predanih članic, obiskale tudi vaš dom. Po
prijetnem ogledu urejenega mesta Velenje smo bile
gostje vašega doma. Izkušnje so seveda podobne,
preseneča pa nas množičnost dijakov praktikantov ob
sobotah. Nobenega mrtvila, čeprav utesnjenost
arhitekture, kot pri nas izpred dveh, treh desetletij,
narekuje zelo podobne rešitve.
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Na zunaj se vidijo skrbni koraki prenove, vaše vodilno
osebje vam bo zanesljivo priskrbelo tudi obnovo
notranjih prostorov. Vendar smo tudi v neobnovljenih
prostorih uživale v živosti in prijaznosti vašega osebja,
ki nam je razkazalo dom. Opazile smo tudi očitno
zadovoljstvo vaših oziroma vas - stanovalcev.
Hvala vam za nove ideje, ki jih bomo uporabile, za topel
sprejem in izčrpno razlago. Tudi v prihodnje vam
želimo delovnega elana pa prijetnega bivanja za
stanovalce!
Medgeneracijsko

društvo

za

kakovostno

starost,

Vrhnika; Danica Jazbinšek, prostovoljka družabnica
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RAZSTAVA, DELAVNICA
Mesec maj nas je razveselil s kar nekaj prireditvami in
tudi to, ki je bila napovedana za torek, 21. maja, ob 16.
uri, smo z veseljem pričakali.
Na oder je prišel pevski zbor UPANJE, ki ga
sestavljajo naše uslužbenke, vodi pa ga g. Jože. Med
navzočimi gledalci in poslušalci so bili tudi povabljeni
gostje, g. Stojan Jakin, vrhniški župan, gospod Janez
Ovsec, slikar iz Logatca, ter seveda naš g. direktor
Štefan Kociper. Pevci so zapeli nam tako priljubljeno
pesem Vsakdo mora imeti prijatelja. Naš predstojnik
je pozdravil vse navzoče, še posebej oba gosta, in
spregovoril o pomenu te prireditve.

G. Janez Ovsec je tu razstavil več svojih del, ki so
nato ves maj in junij krasila našo avlo in hodnik. Ta dan
so razstavo odprli in jo postavili na ogled vsem.
Vrhniški župan je pohvalil povezavo med stanovalci
doma in slikarskim umetnikom. G. direktor pa je
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pohvalil tudi sodelovanje med našim domom in vrhniškim
turističnim društvom Blagajana. To društvo je
organiziralo delavnico okraševanja in barvanja
cvetličnih lončkov.
Zbor je zapel še dve dalmatinski pesmi in nazadnje
pesem Dan ljubezni, ki je bila izbrana za povezavo vseh
zborov Slovenije. S svojo vsebino je tudi nas
opogumila. Radi jo pojemo.
Sledil je drugi, delovni del. Na mizah so bili
pripravljeni novi ali rabljeni cvetlični lončki,
poskrbljeno pa je bilo tudi za barve vseh vrst in
predpasnike za zaščito obleke. Delavnice so se
udeležili nekateri učenci vrhniške šole v spremstvu
učiteljice ali staršev. Delo je steklo, saj smo jim tudi
mi radi priskočili na pomoč. Če bi bilo vreme lepo, bi
delali zunaj, tako pa smo bili kar dobre volje, da smo
lahko barvali v notranjih prostorih in nas ni motil veter
ali hlad. Med barvanjem so nam postregli s sadjem in
pecivom. Barval je vsak po svoje in se izkazal s svojim
likovnim znanjem. Cvetlični lončki bodo postavljeni po
različnih krajih Vrhnike. Tudi na ta način izkažemo
ljubezen do domačega kraja.
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Pa nam je spet minil en dan, ki smo ga, kdor je pač
hotel, preživeli v ljubezni do dela in prijateljstvu do
sostanovalcev.
Še nekaj besed o slikarju Janezu Ovscu. Veselje do
slikanja je pokazal že v srednji šoli, slikarsko tehniko
pa je izpopolnil po tridesetem letu. Ljuba mu je tehnika
akvarela. Uživa ob slikanju, zato temu posveča toliko
pozornosti in vdanosti. Slika prizore iz narave, to so
vodna gladina, sneg, megla, razpršeni oblaki. S
svetlobnimi poudarki pride vse to posebno lepo do
izraza. Tudi v prihodnje mu želimo veliko lepih
izdelkov. Zahvaljujemo se mu, da je za razstavo izbral
prav naš dom.
Vrhnika, 21. 5. 2013

Antonija Baloh
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RAVNANJE OB POŽARU
V sredo, 15. maja, ob 13. uri smo imeli v našem domu
najavljeno predavanje o ukrepih v primeru požara za
stanovalce in zaposlene. Prišla sta predavatelja, ki sta
s takimi primeri dobro seznanjena, in sta nam, ki smo
se zbrali v večnamenskem prostoru, prav lepo
razlagala, kako je treba ravnati v določenih primerih.
To sta bila Vinko Razdrih, poveljnik Štaba civilne
zaščite občine Vrhnika, in Vladimir Vesel, zunanji
strokovni sodelavec za varstvo pri delu.
Najprej smo se ob diapozitivih in razlagi poučili, kako
poteka sodelovanje v civilni zaščiti v naši celotni
domovini Sloveniji, nato pa smo prešli na - za nas še
bolj zanimivo - delovanje civilne zaščite v občini
Vrhnika. Predavatelja sta na zelo poljuden način, tudi
ob primerih, ponazorila, kaj se lahko zgodi, če nismo
dovolj pozorni pri vsakem delu. Najbolj smo si
zapomnili pravilo, ki nam naroča, kaj je treba storiti,
če smo priča požaru ali kakšni drugi nesreči. Poklicati
je treba 112 in jasno in razločno povedati: kdo kliče,
od kod in zakaj, kdo je še prisoten, ali je zavesten ali
nezavesten in podobno. Pomembno je, da sporočimo
čim več podatkov, da lahko klicani takoj pove, kaj nam
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je storiti, in da ve, kaj potrebuje, ter se nemudoma
odpravi na pot.
Tu v domu lahko do požara najhitreje pride ob kuhanju
kave ali česa podobnega na štedilniku; teh je v našem
domu kar nekaj. Mi pa smo stari in precej raztreseni,
in tako se kaj hitro lahko zgodi, da pozabimo, kaj
imamo na štedilniku, pa je nesreča tu. Tako se nam je
zgodilo v sredo, 15. maja, ob 14. uri. A sta bila navzoča
tudi predavatelja. To je bila namreč vaja za primer
prave nesreče. Dežurna skupina treh bolničarjev je
bila v svoji sobi. Naenkrat so zaslišali glas sirene. Na
javljalniku so zagledali številko sobe, kjer se je
pokazalo, da so se zaradi prižgane električne plošče
vnele zavese na oknu. Ploščo so takoj odklopili, obe
stanovalki, ki sta bili omamljeni od dima, pa so odpeljali
- s kopalno kadjo, ki so jo pripeljali iz kopalnice. Na
kad so ju namestili drugo nasproti druge, do kadi pa so
ju prenesli kar v rjuhah. Odpeljali so ju na varno.
Druga sestra je začela takoj gasiti, vendar ni bila
dovolj uspešna. Ogenj se je začel širiti po omari in zato
je sestra poklicala 112, obenem pa še tri iz skupine, ki
je določena za primer požara. Treba je bilo pomiriti
pokretne stanovalce, ki so že bili v dnevnem prostoru.
Evakuirali so tudi stanovalko, ki je bila na vozičku.
Vpoklicana delavca sta nadaljevala posamično
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evakuacijo nepokretnih ljudi, ki so še ostali. V desetih
minutah se je oddelek izpraznil, vse je bilo v
negorečem sektorju. Ob prihodu je poklicani takoj
izklopil plin in elektriko. Ko so evakuirali vse
nepokretne osebe, so prišli na vrsto tudi pokretni, ki so
bili že v dnevnem prostoru. Soba, v kateri je bil požar,
je bila zaprta, oddelek je bil zadimljen. Prišli so gasilci
in začeli gasiti in omejevati požar.
Vse je potekalo po redu, ki so si ga zastavili. Upajmo,
da se kaj takega v resnici ne bo zgodilo. Če pa se
morda zgodi, ker nesreča nikoli ne počiva, smo se
prepričali, da je reševanje utečeno, zato se nam ni
treba bati. Morebitne pomanjkljivosti pa bodo še
odpravili.
Vsi skupaj pa se le zavedamo, da moramo tudi sami
paziti nase, če se v domu pripreti nesreča.
Vrhnika, 17. 5. 2013

Antonija Baloh

PRIREDITEV MALI -VELIKI
V sredo, 5. maja, ob 10. uri smo bili vabljeni na
prireditev, ki so nam jo pripravili učenci Osnovne šole
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Ivana Cankarja Vrhnika. To je bila skupina učencev od
1. do 3. razreda. Prišli so s svojimi učiteljicami, ki so
jih naučile prizorčke, s katerimi so nastopali.
Seveda smo jih pričakali v večnamenskem prostoru,
tako kot po navadi. Na oder je prišla daljša vrsta
učencev (deklic in dečkov, večjih in manjših), ki so bili
prav lepo oblečeni. Imeli so bele majice z emblemčki in
hlače iz džinsa. Držali so se za roke, da je bilo prav
zabavno. Bilo jih je okrog 30.

Ob glasbeni spremljavi so nam živahno zapeli več naših
narodnih pesmi. Najlepše je seveda bilo, ko so nam
vsebino pesmi prikazali tudi ritmično, saj je celo telo
delovalo, kot je narekovala vsebina. To so bile zelo
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znane in prijetne pesmi, ki jih lahko ritmično zelo lepo
interpretiramo. Slišali in videli smo prikaz pesmi Ob
bistrem potočku je mlin, Abraham ima sedem sinov, Če
si srečen, Pokažimo nožice …
Ob pogledu na te mlade nadebudneže sem pomislila, da
je delo, ki so ga prikazali, zelo lepo in zanimivo, a ne
smemo pozabiti, da terja veliko časa in skrbi, tako od
nastopajočih kot seveda od njihovih učiteljic. Ob
slovesu so nam mahali v pozdrav in prav tako smo se mi
poslavljali njih.
Hvaležni smo, da imamo velikokrat možnost obiskati
kakšno prireditev, ki nam jo pripravijo v našem domu.
Zelo težko pa mi je bilo, ko sem nekaj minut pred
predstavo pogledala po prireditvenem prostoru in
zagledala veliko nezasedenih stolov. Kaj res ne znamo
ceniti dela in skrbi drugih, ki nam želijo popestriti in
polepšati dan? S hvaležnostjo poglejmo, kaj so nam
pripravili.

17

MATERINE DUŠICE – NA POČITNICE
Skupina Materine dušice se srečuje že več let. To je
skupina, ki nam je kot družinica, saj ima sedem članov
in seveda vodjo skupine, ki je sestra Bogdana. Najprej
moram povedati, da nas je pred nekaj meseci nenadoma
zapustila ga. Ani Pleško. To je bila težka izguba, saj nas
je zapustila brez slovesa. Sklenile smo, da jo bomo
poskušale nadomestiti z novo članico. To bomo storile v
času počitnic. Spomin na Ani pa nam bo ostal, saj je
bila naša zvesta, dolgoletna in prijazna članica.
Naše delo v družinici je precej raznovrstno. Naj
omenim, da smo se med letom preselile na novo
lokacijo, ki smo jo našle v knjižnici. Tam imamo
srečanje vsak torek od 13. do 14. ure. Na novem mestu
smo veliko bolj zadovoljne, saj imamo popoln mir in nam
razni pogovori potekajo veliko lažje kot prej, ko so nas
mimoidoči poslušali, nas kaj spraševali in dajali razne
neustrezne pripombe. Tu imamo na steni tudi oglasno
desko, kamor pritrdimo fotografije z naših srečanj.
Nikdar ne pozabimo datuma, ko praznuje katera izmed
naših članic rojstni dan. Takrat slavljenki zapojemo
najbolj znano pesem Vse najboljše za te. Potem pa
seveda dodamo še katero. Vsaka članica družine se
izkaže tudi s to pozornostjo, da nam kaj postreže.
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Dobi šopek cvetja, vse pa seveda za spomin dobimo
fotografijo. Te obesimo tudi na oglasno desko. Rojstni
dan je zadnja praznovala prav sestra Bogdana.
Večkrat smo se pogovarjale, kam bi jo mahnile, da bi
imele še kaj več od našega srečanja. No, pa smo se
odločile, da pogledamo, kako je na našem na novo
organiziranem Sodnijskem trgu. Zbrale smo se v sredo,
5. junija. Imele smo sicer še kar lepo vreme, toda ura
ni bila prava, saj smo na trgu našle le še prodajalca
sadja in cvetličarja z lepimi cveticami v lončkih, ki pa
jih je že nalagal na kombi. Druge stojnice so bile vse
lepo zložene ob zidu in prazne. Obiskale smo še
trgovino Mercator, kjer so bile že razprodaje, vendar
smo si samo ogledovale, kaj vse že zmorejo naši
trgovci, da nabavijo in s tem privlačijo kupce. Kljub
razprodajam nismo nič kupovale.
Potem pa smo poiskale senco pod streho Cankarjevega
hrama. Tu smo si poleg pogovorov privoščile še vsaka
svojo priljubljeno kavo. Sestra Bogdana je poskrbela
za nekaj posnetkov, ki nas bodo spominjali na ta lepi
dan. Med vožnjo domov nam je gospa, ki je tu
domačinka, razlagala, kje je ta ali ona znana trgovina.
V tem letu smo obiskale tudi lekarno Dobra misel in
seveda trgovino Spar, ki sta v istem poslopju. Med
letom smo se veliko pogovarjale o raznih zdravilnih
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zeliščih, voditeljica pa nam jih je po potrebi in želji
razmnožila. Nekajkrat smo imele pogovore tudi zunaj,
na svežem zraku, kjer nas je obiskala veverica, ki nas
je prav prestrašila s svojim skakanjem po strehi.
Ob vsakem srečanju smo razpravljale o vsakodnevni
problematiki pri nas ali v svetu. Tako smo druga drugo
seznanjale o dogodkih, o katerih smo brale v časopisih
ali poslušale na televiziji. Za razvedrilo smo včasih
slišale kakšno šalo. Kakšno posebno novico pa smo vzele
tudi iz vrhniškega Našega časopisa.
Sedaj bomo imele dva meseca počitnic, saj pravijo, da
smo približno take kot otroci, ki bodo tudi imeli
počitnice.
Najlepša hvala gospe Bogdani za vodstvo in vse, kar
spada zraven. Hvaležne smo ji in se ji priporočamo tudi
v prihodnje.
Vrhnika, 12. 6. 2013

Antonija Baloh
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20.

REVIJA

PEVSKIH

ZBOROV

SOCIALNIH

ZAVODOV V DOMŽALAH POD GESLOM »PESEM
NAS DRUŽI«
Ker so bili lanski zmagovalci oskrbovanci

Doma

upokojencev Domžale, se je 20. revija še po starih
predpisih odvijala v Domžalah.
Letošnja revija je bila malo drugačna. Ker so lani
zmagali tudi uslužbenci doma upokojencev iz Domžal, bi
morali v maju tudi oni peti v Domžalah na pevski reviji.
Ker se je na revijo uslužbencev upokojenskih domov
prijavilo premalo pevskih zborov, so se pridružili 20.
reviji oskrbovancev. Tako so udeleženci iz nekaterih
domov odpeli dve pesmi; eno oskrbovanci, eno pa
uslužbenci upokojenskih domov.
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Vrhniški pevski zbor Upanje se ni prijavil na pevsko
revijo, ampak je konec maja organiziral koncert v domu
na Vrhniki. Menda so za nesodelovanje ostalih zborov
kriva denarna sredstva? Za vsakega prisotnega na
revijah je treba plačati gotova sredstva - za kritje
stroškov organizacije, prehrane, najemnine, verjetno
pa se najde še kak strošek. Zato se naš pevski zbor
Sončki pod vodstvom pevovodkinje Anice Buh iskreno
zahvaljuje upravi Doma upokojencev Vrhnika, da nam je
omogočila sodelovanje na 20. reviji pevskih zborov v
Domžalah.
V pevskem zboru Sončki je sodelovalo osem pevk, dve
spremljevalki,

gospa

sestra

Barbka

Košir,

gospa

uslužbenka Mira Lazanski, in takoj na začetku se nam
je pridružil domski direktor Štefan Kociper. Gospa
sestra Barbka in gospa Mira sta sicer članici pevskega
zbora Upanje, pa tudi gospod direktor je s svojim
lepim glasom pripomogel, da smo lepše odpele pesem V
dolinci prijetni je ljubi moj dom.

23

Na 20. reviji v Domžalah je sodelovalo 500 pevcev in
100 spremljevalcev. Menda je sodelovalo 25 zborov
oskrbovancev, za uslužbence nimam podatka. Vrhniški
pevski zbor Sončki je nastopil 15. na vrsti.
Zelo veličasten je bil prvi vtis, ko smo stopili v halo, ki
je last Komunalnega centra Domžale. Vse je bilo lepo
aranžirano. Nad odrom se je razprostiral velik napis
»Revija pevskih zborov socialnih skupnosti Slovenije«
pod geslom »Pesem nas druži«.
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Mize so bile obložene z dobrotami, piškoti, jagodami,
sokom, mineralno vodo in dobrim kruhom (lično
zapakiranim po dva kosa). Naša miza je bila na zelo
preglednem mestu, imeli smo lep pogled na vse, kar se
je dogajalo v hali. Komaj smo se posedli, so pridne
uslužbenke Doma upokojencev Domžale v rdečih
majicah postregle s prav okusnim golažem in kavo, da
smo se podprli in lažje sledili programu.
Zbor so zelo prijazno pozdravili predsednica občine
Domžale,

gospa

Nataša

Zalokar,

direktorica

domžalskega doma upokojencev, in gospod predsednik
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Vsi trije so se
zahvalili vsem, ki so pomagali pri organizaciji, da so
tako lepo pripravili 20. revijo, in v ta dogodek vložili
veliko dela in truda. Govorniki so vsem pevskim zborom
zaželeli, da bi lepo odpeli pesmi in da bi 20. revija
potekala čim lepše in brezhibno.
Na začetku programa smo vsi skupaj zapeli pesem
Rastejo v temnih gajih bele planike tri. Zapeli smo
glasno in ubrano, saj smo se pevski zbori na to prej
pripravili. Zato iskrena hvala gospe pevovodkinji Anici
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Buh - za ves trud, ki ga je imela z nami, da smo se na
20. revijo odpravili brez vsake treme. Sledila je pesem
Bleda luna, to je lanska zmagovalna pesem pevskega
zbora Spominčice, ki ga sestavljajo oskrbovanci
domžalskega doma.
Pozneje so lansko zmagovalno pesem zapeli tudi
uslužbenci domžalskega doma upokojencev. Tako se je
začel program 20. revije pevskih zborov; prvo pesem
so zapeli gostitelji, oskrbovanci domžalskega doma,
zbor Spominčice. Zbor ima 15 članov, med njimi so 4
moški.

Nato

je

zapel

pevski

zbor

uslužbencev

domžalskega doma upokojencev. Sledil pa je ples
uslužbencev domžalskega doma - Ples v dežju.
Nato so zapeli pevci iz lokavskega doma upokojencev,
oskrbovanci »Veseli Prleki«, in sicer pesem z naslovom
Ribič. Sledil je pevski zbor uslužbencev doma Šmarje
pri Jelšah - »Dea«. Zapeli so del nam vsem dobro
znanih partizanskih pesmi. Dvorano je napolnilo veliko
navdušenje in dolgi, dolgi aplavzi.
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Ob nadaljevanju programa so zopet zaplesale plesalke
domžalskega doma upokojencev, in sicer francoski ples
kankan. Predstavitev je bila prekrasna, enkratna, odeta
v čudovite, žive barve. Bilo je nepopisno, navdušenje
navzočih se je kazalo v dolgih aplavzih. Med odmorom
so nam prikazali domačo obrt, pletenje cekarjev, saj
so Domžale poznane po tej obrti; posebno poznani so
njihovi pleteni slamnati klobuki, moški in ženski.
Tudi brez torte ni šlo. Na dveh vozičkih so pripeljali
dve veliki torti; na eni je pisalo 20, na drugi LET. Vsak
jo je dobil košček - zamislite si 600 koščkov, toliko je
bilo prisotnih.
»Četvorka« gimnazijk in gimnazijcev nas je prav
presenetila. Točno ob 12. uri so v halo preplesali
gimnazijci in gimnazijke domžalske gimnazije pod
taktirko mentorice in brezhibno zaplesali četvorko.
Res, to je bilo zelo lepo presenečenje dneva.
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Program se je končal, ko je bila na delu komisija in je
odločala o zmagovalcih. Nestrpno smo čakali rezultate
in novico, kdo je zmagovalec 20. revije. Vsi v hali smo
začeli »prosto po Prešernu« prepevati. Najprej pesem
Čebelar, nato pa Jaz pa pojdem na Gorenjsko. Potem je
pa kar zmanjkalo ubranosti.
Nato je komisija le sporočila zmagovalce med zbori
oskrbovancev in zbori uslužbencev. Med oskrbovanci je
zmagal pevski zbor doma upokojencev »dr. Jožeta
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Potrča« iz Poljčan, med uslužbenci pa pevski zbor
doma upokojencev iz Slovenj Gradca.
Naslednje

leto

pevske

revije

ne

bodo

gostili

zmagovalci, temveč bo po predhodnih dogovorih in
novih pravilih gostitelj mesto Maribor.
Na koncu prireditve se je direktorica domžalskega
doma upokojencev Nataša Zalokar vsem pevskim
zborom zahvalila za udeležbo, lepo petje, zmagovalcem
za zmago, delavcem doma upokojencev pa za delo in
trud, ki so ga vložili, da je 20. revija tako lepo
potekala. Nato je vse pevske zbore, ki so dvajsetič
sodelovali na reviji, obdarila in seveda podelila nagrade
zmagovalcem.
Jaz pa se še enkrat zahvaljujem upravi Doma
upokojencev Vrhnika, ki nam je omogočila, da smo
sodelovali na 20. reviji pevskih zborov in doživeli tako
lep dan!
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Članica pevskega zbora Sončki
Iva Pečar

PEVSKI ZBOR MAVRICA
V sredo, 19. junija, nas je ob 16.30 obiskal napovedani
pevski zbor Mavrica. Seznanjeni smo bili, da je to zelo
dober pevski zbor, zato smo ga z veseljem pričakovali
in tudi pričakali.
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Natanko ob določeni uri so se na odru zvrstili pevci in
pevke mešanega pevskega zbora Mavrica z Vrhnike.
Bilo jih je okoli 30. Prava paša za oči so bile lepe temno
vijoličaste bluze, ki so jih nosile pevke, in modre
srajce nastopajočih moških članov zbora. Na oder sta
prišla tudi muzikanta s harmoniko in kitaro, ki sta
polepšala koncert. Poglede pa je prav tako pritegnila
živahna in simpatična zborovodkinja, ki je znala dobro
voditi tridesetčlanski zbor.
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Po uvodnih besedah so nam zapeli prelepo planinsko
pesem V hribih se dela dan. Sledilo je še več znanih pa
tudi manj znanih slovenskih ljudskih in umetnih pesmi.
Za popestritev smo slišali tudi lepo dalmatinsko Plovi,
plovi, pa črnogorsko in tudi italijansko. Napovedovalec
je pri napovedi zadnje pesmi pojasnil tudi njeno
vsebino.
Proti koncu smo se razveselili venčka Slakovih pesmi o
čebelicah, pa o letalu, ki se visoko nad oblaki vrača v
domači kraj, in še in še. Za konec smo slišali tako
zaželeno pesem o prijateljstvu. Vmes sta nam
muzikanta zaigrala na kitaro in harmoniko ali pa sta le
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spremljala zbor. Zelo smo uživali in ploskanju ni bilo
konca …
Med posameznimi točkami so se nam predstavili
nekateri člani zbora, ki imajo še posebne zasluge za
uspešno ustvarjanje. Slišali smo tudi, kje je zbor
nastopal in sodeloval v tem ali prejšnjem letu in kakšne
pohvale so bili deležni. Tudi mi smo jim hvaležni za lep
nastop.
Naša predstavnica se je v imenu nas vseh lepo
zahvalila, jih povabila, naj nas še kdaj obiščejo, in jim
podarila spominsko darilo. Hvala jim za lepo doživeto
urico ob njihovem koncertu!
Vrhnika, 19. 6. 2013
Antonija Baloh

BABIČINA KUHINJA - NA DOPUST
Kar naenkrat smo se znašli v poletnih mesecih, ko se
začnejo dopusti in počitnice. Saj za nas vse to ne
velja, vendar smo poleti tudi mi deležni nekaj predaha.
V Babičini kuhinji, ki jo imamo vsak teden ob
ponedeljkih od 14. do 16. ure, se nas zbere približno
trinajst, ena več ali manj, saj kdaj katera zboli, druga
ima obiske in podobno. Vse, ki skupino redno
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obiskujemo, smo za novo leto dobile v dar lepe
predpasnike, ki jih pri delu prav rade uporabljamo in
zelo pazimo nanje. Vesele smo, ker je blago pralno in
bomo predpasnike lahko tako vedno očistile, čeprav jih
uporabljamo pri vsakem delu.
Delo v Babičini kuhinji že vsa leta vodi naša medicinska
sestra, ga. Barbara Košir, ki se zelo potrudi in nas
marsikdaj preseneti s kakšnim novim predlogom za
delo. Ker je delo zelo raznovrstno, je potrebno veliko
iznajdljivosti in seveda veselja. Prav zato se nam je
pred nekaj meseci za pomoč in sebi v razvedrilo
pridružila prostovoljka, ga. Katarina Molk z izobrazbo
iz slovenistike in sociologije kulture, ki je sicer
zaposlena kot lektorica. K nam rada prihaja, prime za
vsako delo in nam velikokrat pove tudi kakšno svojo
izkušnjo iz domače kuhinje. Rada bi se pa tu ob delu še
kaj naučila.
Sestra Barbara ima doma vrt in nam prinese marsikaj
od pridelanega, kar koristno uporabimo pri pripravi
sladic, peciva in druge hrane. Jedi spečemo, skuhamo
ali pripravimo kako drugače in nato ob uživanju
ugotavljamo, kaj je naredilo jed okusno, kaj bi bilo še
dobro dodati itd. Medtem ko so se jedi kuhale ali
pekle, smo čas vedno porabile za poslušanje o tem, kaj
vse se lahko naredi iz izdelka ali živila, ki smo ga
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ravnokar uporabile v kuhinji. Sestra Barbara nam je
vse poiskala na internetu in nam to posredovala. Ima pa
tudi veliko revij, v katerih je natanko popisano, kakšne
so koristi pa tudi škodljivosti posamezne zelenjave,
sadja itd. Vse smo z zanimanjem poslušale in si seveda
poskušale zapomniti. Vedno nam je natočila vode ali
nesladkanega čaja in dajala poudarek temu, da moramo
veliko piti - najbolje vodo ali čaj brez sladkorja. Me se
na to počasi navajamo.
Antonija Baloh
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Tako hitro je minilo leto, zakorakali smo v poletje, ko
prenehajo delovati tudi razne skupine. Nastopil je čas
dopustov.
Dopusta pa nima delovna terapija, tako imenovana
Ustvarjalna delavnica. Tu se vse leto nekaj ustvarja,
stara dela se dokončujejo, nova dela se začenjajo.
Najprej

bom

kratko

opisala

celoletno

delovanje

Babičine kuhinje pod vodstvom gospe Barbke Košir in
njene sedanje asistentke Katarine. V Babičini kuhinji
se vse leto pripravljajo pripravki, primerni letnemu
času. Vse glavne sestavine morajo vsebovati vitamine
in minerale. V pomladnih mesecih smo začele z
regratom, čemažem, rabarbaro in rdečo redkvico. Pri
sadju pa s češnjami in rdečim ribezom. Vse to je
prinesla gospa sestra Barbka z domačega vrta, torej
naj bi bilo »bio«, saj sestra Barbka živi daleč od
glavnih

cest.

Naše

telo

namreč

prav

spomladi

potrebuje ta živila, ki vsebujejo veliko vitaminov,
mineralov in balastnih snovi. Prav na take pridelke da
sestra Barbka največ poudarka; vedno nam nazorno
prebere, kakšne učinkovine vsebujejo in na katere
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bolezni dobro vplivajo. Ne glede na naša nerosna leta je
tako izobraževanje zelo dobrodošlo. Saj se človek uči
vse življenje!
»Če več znaš, več veljaš!«
V skupini Upanje, ki poteka ob sredah pod vodstvom
gospe Andre, smo uživali pri spoznavanju različnih
področij življenja, saj je gospa Andra »živi leksikon«.
Na zadnji skupini pred poletjem smo imele spet »cel
banket«, manjkalo ni niti ledene kave. Gospa Andra nas
res razvaja in dela si tudi preveč stroškov. Hvala gospe
Andri za vse!
Tudi pevska skupina Sončki je šla na poletni dopust;
dobile se bomo pred praznovanjem skupnih rojstnih
dni, da malo ponovimo nekatere pesmi.
Pri ročnih delih pa - kot sem že napisala - ni nikoli
počitnic, ob raznih slovesnostih mora biti vedno vse
nared. Ker bo v septembru domski piknik, čaka še
veliko dela za okrasitev miz in okolice.
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Zadnji dve sredi se je že začela peka palačink in bo
trajala vse srede do konca avgusta. Te srede so pa za
nekatere težko pričakovane - ne vem, zakaj imamo
palačinke vsi tako radi? No, vidite, v tem domu se
vedno nekaj prijetnega dogaja. Nobenemu pokretnemu
ne sme biti dolgčas. Vsa ta dogajanja pozitivno vplivajo
na počutje, pripomorejo k trdnejšemu zdravju in tako
tudi h kakovostnejšemu in daljšemu življenju.
V zunanjosti doma pa se gradi, pripravljajo se zanimive
stvari, mislim, da - enkratne. Menim, da v Sloveniji ni
drugega doma upokojencev, ki bi svojim oskrbovancem
nudil tovrstno rekreacijo. Vse priznanje in hvala
vodstvu

doma

za

tako

domislico

in

investicijo.

Oskrbovancem pa veliko užitkov v tem poletnem
rekreacijskem kotičku.

Iva Pečar
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Urnik medgeneracijskih skupin:










SKUPINA Z LOGA: ponedeljek ob 9.30 v III. nad. – novi del
UPANJE: sreda ob 10.00 v čitalnici
MATERINA DUŠICA: torek ob 13.00 v III. nad. – novi del
BOROVNIČANI: sreda ob 13.30 – 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: ob ponedeljkih ob 14.00 v pritličju, stari del –
jedilnica

 Intervizijska skupina
 Voditeljice: 2. četrtek v mesecu ob 13.00
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Od nas so se poslovili
v mesecu Avgustu
Marija Žnidaršič, Brezovica pri Ljubljani
Anton Dobrovoljc, Vrhnika
Marija Pečan, Dobrova

Nasvidenje!
K nam so prišli
v mesecu Avgustu
Angela Drašler, Vrhnika
Marija Jakomin, Brezovica pri Ljubljani
Stanislava Mrzlikar, Horjul
Dobrodošli!

Izdaja Dom upokojencev Vrhnika. Ureja Barbka Košir
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