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Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad
Komanova ulica 1
1000 Ljubljana
TEL: 01/589 67 50
GSM: 041 682 731
FAX: 01/56 82 049
www.dsolj-bezigrad.si
e-mail: info@dsolj-bezigrad.si

Ordinacijski čas ambulante DSO Bežigrad

Direktorica
Marjeta Maruša Kerč
E-pošta: info@dsolj-bezigrad.si

Torek

Tajništvo
Ema Horvat, nadomešča Tjaša Škurnik
E-pošta: info@dsolj-bezigrad.si
Socialna služba
Tjaša Rošker
E-pošta:tjasa.rosker@dsolj-bezigrad.si

Ponedeljek
07.00 – 12.00 delo na oddelku
12.00 – 13.00 ambulanta DSO
13.00 – 14.00 amb.za zun. pac.

07.00 –10.00 ZD Bežigrad–Trombotična amb.
10.30 – 11.00 DSO-Trombotična amb.
11.00 – 14.00 delo na oddelku
Sreda
07.00 – 12.30 delo na oddelku
12.30 – 14.00 ambulanta DSO

Vodja rač. službe
Sebina Šakonjić
E-pošta: Sebina.sakonjic@dsolj-bezigrad.si
Obračun oskrbe
Anja Zavrl
Telefon:01/5896757
E-pošta: anja.zavrl@dsolj-bezigrad.si
Čas obiskov
Vsak dan;
stanovanjski oddelek: 8.00 – 19.30,
negovalni oddelek: 15.00 – 19.30.
Fizioterapija: fth@dsolj-bezigrad.si
Delovna terapija: delovnaterapija@dsolj-bezigrad.si
Domski bar
Delavniki: 9.00 - 12.00 ter 13.30 – 17.30.
Sobota: 13.30 – 17.30.
Nedelja: 10.00 - 17.30
Frizer
Vsak torek in četrtek od 7.00 ure dalje.
Naročanje na recepciji.
Pediker
Vsak četrtek od 7.00 dalje
Naročanje na recepciji.

Četrtek
07.00 – 08.00 amb. za zunanje paciente
08.00 – 12.30 delo na oddelku
12.30 – 14.00 ambulanta DSO
Petek
07.00 – 12.30 delo na oddelku
12.30 – 14.00 ambulanta DSO
Malica: 10.00 – 10.30
Razgovori s svojci: ob sredah in četrtkih med 13.00-13.30 h
po predhodnem dogovoru.
Kontakt:
Tel.: 01/589 67 50
Tel.: 01/566 14 20 – za zunanje
E-mail: biljana.nikolova-stoilova@zd-lj.si

paciente

Knjižnica
Izposoja knjig vsak dan od 13. do 13.30.
Pri izbiri vam z nasvetom pomaga gospod Marko Finec.
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ČASOVNIK
PROSINEC januar
je prvi mesec v gregorijanskem koledarju. Ime je dobil po rimskem bogu Janusu.
Prazniki in obredi
1. januar - novo leto
6. januar - Sveti trije kralji (krščansko)
7. januar - pravoslavni božič
14. januar - pravoslavno novo leto
med 21. januarjem in 20. februarjem - kitajsko novo leto
27. januar - svetovni dan spomina na žrtve holokavsta
30. januar - muslimansko novo leto
31. januar - svetovni dan boja proti kajenju

Slika 1 Maksim Gaspari; Koledniki

SVEČAN februar
je drugi mesec v gregorijanskem koledarju. Ime je dobil po latinskem prazniku sprave in
očiščenja (zadnji mesec v rimskem koledarju).
Prazniki in obredi
med 21. januarjem in 20. februarjem - kitajsko novo leto
8. februar - Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

5

GLASILO | DSO Ljubljana - Bežigrad
14. februar - valentinovo
21. februar - mednarodni dan maternega jezika

Slika 2 Maksim Gaspari; Kurent

SUŠEC marec
je tretji mesec v gregorijanskem koledarju. Ime je dobil po rimskem bogu Marsu.
Prazniki in obredi
8. marec - dan žena
10. marec - štirideset mučenikov (rimskokatoliška cerkev)
19.– 22. marec - pričetek koledarske pomladi
22. marec - svetovni dan voda
25. marec - materinski dan

Slika 3 Maksim Gaspari; Otroške igre
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OBELEŽITVE DOGODKOV LETA 2020

Beseda neobičajnega leta 2020
Pri ZRC SAZU so tudi letos že petič razglasili besedo leta. Prevladovala je ena tema - virus,
izražena z mnogo besedami:
-

14 dni

-

cepivo

-

karantena

-

kolesarjenje

-

predihovalnik

-

pozitiven

-

ZOOM

-

rahljanje

-

šolotožje

-

neleto

Glasovalo je rekordno 5000 ljudi. Zmago je slavila karantena s približno 1050 glasovi. Odkar
pri ZRC SAZU izbirajo besedo leta, so to postale besede: podnebje (2019), čebela (2018),
evropski prvaki (2017) in begunec (2016). Dobili so tudi že prvi predlog za leto 2021, in sicer
vialo, besedo za stekleničko s cepivom.

Ciril Kosmač
Lani je minilo že 110 let od rojstva in 40 let od smrti primorskega pisatelja Cirila Kosmača.
Hčerka Nanča Kosmač Kogej se ga spominja kot hudomušnega in dobrega pripovedovalca in
pisatelja zgodb: Balada o trobenti in oblaku, Tantadruj, ... Mi pa se spominjamo njegovega
prvega slovenskega filma Na svoji zemlji (1948) in filma Tistega lepega dne.

Po literarnih virih: MARIJA ŠEMERL
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100 letnica požiga Narodnega doma v Trstu

Narodni dom je bil od svojega odprtja leta 1904 do požiga leta 1920 izraz narodnega,
političnega, kulturnega in gospodarskega preporoda tržaških Slovencev. Načrt zanj je leta 1902
izdelal arhitekt Maks Fabiani. Vanj so se vselila številna tržaška slovenska in slovanska društva,
razpolagal pa je tudi z gledališčem, restavracijo, kavarno in hotelom. 13. julija 1920 so ga
napadle in požgale italijanske fašistične in nacionalistične skupine.
Julija 2020 je potekala 100. obletnica požiga in slovesna vrnitev Narodnega doma v Trstu
slovenski narodni skupnosti v Italiji.

Slika 4 Požig Narodnega doma v Trstu. Vir: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Koroški plebiscit
10. oktobra 1920 se je jug današnje avstrijske Koroške na plebiscitu odločal, kateri državi bo
pripadal. Novoustanovljeni jugoslovanski državi – Kraljevini SHS ali Avstriji.
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Po avstrijskem popisu iz leta 1910 so slovensko govoreči na tem območju predstavljali skoraj 70 %
prebivalstva. Nemško govoreči so bili koncentrirani predvsem v Velikovcu in v nekaterih manjših
krajevnih središčih (predvsem Pliberk in Borovlje).

Častitljivih 107 let Borisa Pahorja
V času njegovega otroštva so italijanske oblasti prepovedale uporabo slovenskega jezika v
javnosti, slovenska imena in priimke pa italijanizirale. Po osnovni šoli se je vpisal na italijansko
semeniško klasično gimnazijo v Kopru in leta 1935 maturiral. Študij teologije v Gorici je kmalu
opustil. Leta 1940 je bil poslan v Abesinijo, drugo svetovno vojno je pričakal kot prevajalec v
taborišču za ujete jugoslovanske častnike, hkrati je na padovski univerzi študiral italijansko
književnost. Kasneje, leta 1947, je tam tudi doktoriral. Po kapitulaciji Italije se je vrnil v Trst
in se pridružil Osvobodilni fronti. Leta 1944 so ga domobranci aretirali in predali gestapu. Ta
ga je poslal v več taborišč, med drugim tudi v Dachau, Struthof in Bergen-Belsen.
Pahorjevo literarno pot je še v otroštvu zaznamoval požig slovenskega Narodnega doma v Trstu
leta 1920. Odpor proti fašizmu in kasneje nacizmu ga je pripeljal v tržaški zapor in potem v
nacistična taborišča. O tem času pričata deli Nekropola in Spopad s pomladjo. Nekropola je
danes svetovno znano delo, prevedeno v vse pomembnejše jezike, ki se jim vsako leto
pridružujejo novi. Grmada v pristanu, Parnik trobi nji, Zatemnitev in druga dela nadaljujejo
9
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njegov pisateljski opus. Dodaja jim zbirke esejev, kasneje tudi spomine. Po vojni izdaja revijo
Zaliv, v kateri so objavljali slovenski oporečniki. Kot pisatelj, esejist in polemik sooblikuje
literaturo in mišljenje ves čas od začetka petdesetih let prejšnjega stoletja do danes.
Ostri kritik doživi vrhunec zavrnitev, ko v 70. letih v Zalivu objavi intervju z Edvardom
Kocbekom in priznanjem o povojnih pobojih. Jugoslovanske oblasti mu za nekaj časa
prepovejo vstop v državo. Še vedno objavlja kritično in razmišljujočo literaturo ter zapise o
Slovencih in zlasti o njihovem položaju v Trstu.
Vir: Mladinska knjiga, spletni portal

OBELEŽITEV DOGODKOV V LETU 2021
-

30 let samostojne države Republike Slovenije.

-

100. obletnica smrti skladatelja in zdravnika dr. Josipa Ipavca. Vlada Republike
Slovenije je leto 2021 razglasila za LETO JOSIPA IPAVCA.

-

140. obletnica smrti pisatelja Josipa Jurčiča. Vlada Republike Slovenije je leto 2021
razglasila za LETO JOSIPA JURČIČA.

-

40 let od sprejetja prvega zakona o Triglavskem narodnem parku, s katerim so
zavarovano območje razširili na skoraj celotne Julijske Alpe v obsegu 83.807 hektarjev.

-

1921 sta se rodila slovenska skladatelja Primož Ramovš in Zvonimir Ciglič.

-

150 let od rojstva pisatelja, dramatika, prevajalca in duhovnika Frana Saleškega
Finžgarja.

-

110 let od smrti slikarja Ivana Groharja.

-

130 let od rojstva pisatelja, dramatika in duhovnika Janeza Jalna.

-

170 let od rojstva pisatelja, politika in odvetnika Ivana Tavčarja .
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SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

Spomin na go. Ano Tomažič Pogorelec
Julija 2020 nas je prav po tihem zapustila ga. Ana Tomažič Pogorelec.
Kot upokojena profesorica slovenskega jezika se mirnemu upokojenskemu življenju ni predala.
Gnala jo je goreča želja po aktivnostih, kjer je lahko s svojim strokovnim znanjem in
sposobnostmi bogatila družbeno in družabno življenje. Brez nje proslav, literarnega krožka in
domskega glasila ne bi doživljali tako sveto in živo, kot nam jih je lahko s svojo tankočutnostjo
in bistroumnostjo, na prav poseben, lahkoten način, podajala njena učenost.

Slika 5 Ravnatelj OŠ Vita Kraigherja in ga. Pogorelec

Slika 6 Zaključek slovesnosti ob Kulturnem prazniku 2020

Zanjo je prosti čas pomenil pisanje pesmi, lektoriranje, branje, pogovor, ... Kadar se je počutila
utrujeno in je potrebovala le nekaj časa zase, se ji je že oglasil tisti čut, ki jo je spremljal do
zadnjega - da ne bo napravila tistega, kar bi morala zaradi drugih, za njihovo dobro, ne za njeno
lastno.
Spomnimo se lanskega kulturnega praznika, s prikazom Prešernove epske pesnitve Krst pri
Savici, ki jo je ga. Pogorelec tako vrhunsko in do potankosti zrežirala Ob glasbeni spremljavi
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Eve Pogorelec na klaviaturi, se je jedilnica hitro polnila in do začetka recitala so bili kljub
dodatnim sedežem vsi stoli zasedeni. Nekaj obiskovalcev prireditve je celo stalo. Glasbena
spremljava je bila odlična podlaga za pripravo na recital. S slovensko himno se je prireditev
tudi uradno začela.
Zgodovinsko ozadje pesnitve je v kratkem povzetku predstavil Marko Finec.
Sledil je posvetilni sonet Matiji Čopu, ki nekako napoveduje pripoved v Uvod in Krst.
Brezhibna deklamacija Ane Pogorelec Tomažič z močno čustveno noto nam je dala slutiti, da
gre za prelomni zgodovinski dogodek in genialno osvetljeno držo slovenskega naroda, ki ga
predstavlja ta epsko-lirska pesnitev.
Vezni tekst Krsta je prav tako, brez pomožnega besedila, recitirala Ana Pogorelec Tomažič, kar
je na prisotne napravilo močan vtis. Poleg ge. Pogorelec so besedilo brali še g. Janez Korošec,
ga. Tjaša Rošker in g. Janez Pogorelec. S projekcijo slik, ki so pripoved dodatno obogatile, so
recitatorji s svojim glasom vdihnili vanje dušo in jih napravili žive, tako, da je bilo sledenje
zahtevni in dolgi pesnitvi lahkotno in razumljivo.
Za nemoteno sinhronizacijo med besedo in sliko je vestno skrbela Monika Hozjan in s tem
dodatno pripomogla h kakovosti prireditve.
Po zaključku recitala je prostor zapolnila glasba. Chopen izpod prstov Eve Pogorelec, je zvenel
kot balzam za dušo, žejno potešitve – katarze. In katarzo lahko izvabi samo vrhunska umetniška
svaritev. To pa je ta prireditev vsekakor bila, saj je sledil dolg in iskren aplavz občinstva. Prav
tako pa je bilo tudi slišati, da se ta prireditev lahko kosa, če ne že presega državne prireditve ob
kulturnem prazniku v Cankarjevem domu v Ljubljani.
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Slika 7 Ga. Pogorelec z direktorico DSO
Bežigrad go. Marjeto Marušo Kerč

Gospa Ana Tomažič Pogorelec, bili ste in s svojimi deli boste ostali dober zgled za vse
generacije, ki hrepenijo po polnosti življenja v Domu.

Dr. France Prešeren
Sem dolgo upal in se bal,
slovo sem upu, strahu dal;
srce je prazno, srečno ni,
nazaj si up in strah želi.
To so bile uvodne besede ali MOTO v PREŠERNOVE POEZIJE, ki so izšle v januarju 1847.
Natisnil jih je tiskar Jožef Blaznik. Celo Prešernov nasprotnik Bleiweiss je rekel, da je to
najlepše božično darilo slovenskemu narodu.
Tretjo kitico ZDRAVLJICE »V sovražnike z oblakov rodu naj našga trešči grom; prost ko je
bil očakov, naprej naj bo Slovencev dom; naj zdrobe njih roke in spone, ki jih še teže!« mu je
cenzura črtala in sam je rekel, da so ji odbili vrh in jo pohabili. Zato se je odločil, da bo
ZDRAVLJICO v celoti izpustil. Tako ne neokrnjena izšla šele leta 1848 po marčni revoluciji v
Bleiweissovih Novicah.
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Ne bi spominjali vseh Prešernovih pesmi, s katerimi je slovensko domovino uvrstil iz naroda
tlačanov in hlapcev v krog kulturnih narodov Evrope. Njegove poezije so danes prevedene v
evropske in skoro vse svetovne jezike. Zares bi morali biti vsi Slovenci ponosni na genija naše
kulture, našega obstoja in omike. Ponosni na človeka, ki je v najtežjih pogojih narodnostnega
in osebnega človeškega zatiranja ustvaril nesmrtno delo za vse bodoče rodove.
Izhaja iz Vrbe, iz kmečke družine z osmimi otroki, kot tretji po vrsti. Že osemleten je moral od
doma, kot sam pravi, ga je goljfiva kača od tam speljala uka žeja.
Nadnaravno nadarjenemu, sposobnemu, vestnemu, za tisti čas redko fakultetno izobraženemu
Slovencu, zaradi svobodoljubnosti in poštenosti zadrtost, puhlost in hlapčevanje tujcem
ljubljanskih veljakov nista dala možnosti ustvarjanja lastne eksistence, kar je ponosnega
Prešerna hudo bolelo in izčrpavalo.. Tudi osebne neuresničene želje po dobri zvesti družici,
izguba najboljšega prijatelja, mentorja v njegovem pesniškem ustvarjanju, Matija Čopa, je po
duši mehkega človeka, hudo prizadelo in ga včasih privedlo skoro do roba vzdržljivosti. Po
kruti borbi s samim seboj je premagal strah, up in bolečino in se odrekel sreči na zemlji (Krst
pri Savici). To je bila tudi potreba brezpogojne žrtve v službi resnice in pravice (»Kako bit óčeš
poet in ti pretežkó je v prsih nosít al pekel, al nebo! Stanu se svojega spomni, tŕpi brez miru!«
- PEVCU).
Uteho je našel v ustvarjanju najlepših in najkvalitetnejših del, včasih pa tudi v alkoholni
omami. Njegova beseda nam še vedno poje, njegove sanje so nam še vedno blizu, čim zrelejši
smo, več lepote nam žari iz njega.
Tudi poznejša zveza z mlado Jelovškovo mu ni prinesla sreče. V Kranju, kjer je tri leta pred
smrtjo le dobil samostojno advokaturo, je kljub bolezni vestno opravljal delo, ni pa sprejemal
nobene nepoštene pravde in ni dosti zaslužil, denar pa je rad razdajal. Pred smrtjo je priznal
svoja otroka. Po velikih mukah je umrl 8. februarja 1849. Imel je veličasten pogreb, na katerega
se je zgrnila vsa Gorenjska pa tudi iz Ljubljane in od drugod jih ni manjkalo. Posebno pozornost
mu je izkazala mladina.
Prešernova podoba po spominu nekaterih njegovih sodobnikov
Portretiran ni bil nikoli, čeprav je bil takrat znani slikar MATEVŽ LANGUS njegov prijatelj.
Sam je trdil, da meri pet čevljev, palcev pet; tedanja vojaška mera – 175 cm. V obraz je bil
videti zdrav, ogorel, visoko čelo, bujno rastoči lasje, skoraj črni, zelo dolgi, mehki in bleščeči.
Sive oči so bile na pol odprte. rekli so, da vidi na dno duše, nemogoče ga je bilo nalagati. Obrvi
so bile svetle in košate, nos bolj dolg in rahlo upognjen, brada mehka in okrogla s plitvo jamico,
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okrog ust poteza iskrene prijaznosti in ljubeznive dobrosrčnosti. Obraz ovalen in drža vase
pogreznjena. Če je bil razburjen, je hodil hitro, skoraj tekel. Imel je odličen spomin. Vse stvari
je lahko dobesedno, tudi po daljšem času ponovil. Rekel je, da ne bi nikoli lagal, tudi če bi
moral plačevati z glavo. Pri žepni uri ni imel verižice. dejal je: »Svoboden moški ne nosi verig,
kvečjemu rožne vezi ljubezni.«
Obžalovanja vredno je bilo nezaupanje do ženskega spola. Do žena iz boljših družin je bil
posmehljiv in sarkastičen, posebno po zavrnitvi, ki jo je doživel od najbolj oboževanega dekleta
Primičeve Julije (»Kdo ime rad v lažne kljune starih, žlahtnih srak daje?« - NEBEŠKA
PROCESIJA)
Pesnik je bil sangvinik s spreminjajočim se razpoloženjem.
Zelo rad je na lističe pisal zabavljice in jih potem vtikal v žepe in trosil med ljubljanske
umetnike. Imenoval jih je sršene.

SRŠENI (primer)
V Ljubljani živi možic,
ki misli, da je tič,
pa je le tiča kos, Repič.
(priimek)

V Ljubljani je dihur,
ki noč in dan žre knjige,
od sebe pa ne da nobene fige.
(Matija Čop)

Duhovniku, uglednemu profesorju Matevžu Ravnikarju, ki je pisal nabožne knjige za kmete in
navodila za umno gospodarjenje in pri pisanju uporabljal neustrezno deležnika na -ši-vsi
(možno je le pri dovršnih glagolih - stopivši, to rekši)

Gorjancev naših jezik potujčvavši,
si kriv, da kolne kmet nevihte bravši.
Prešernov spomenik je eden najbolj popularnih ljubljanskih spomenikov. To je zasluga
arhitekta Maksa Fabianija, ki si je zamislil podstavek in lokacijo. Spomenik je bil slovesno
odkrit 10. septembra 1905. Kip, katerega avtor je akademski kipar Ivan Zajec, je najprej naletel
na velik odpor s strani nadškofa Antona Bonaventure Jegliča. Zahteval je, da se kip umakne (od
župana Ivana Hribarja). V satiričnem dnevniku OSA se je pojavila pesem neznanega avtorja
MUZA IN ŠKOF – ljubljanska balada.
Po literarnih virih: A. Pogorelec Tomažič
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Prešernova nagrada 2021

Letošnjo Prešernovo nagrado za življenjsko delo sta prejela Feri Lajnšček za književno delo in
Marko Mušič za arhitekturo. Šest umetnikov različnih področij pa je prejelo nagrade
Prešernovega sklada.

FERI LAINŠČEK
se je rodil 5. 10. 1959, v vasi Dolenci na
Goričkem. Doma so bili revni, a starša sta
bila dobra pripovedovalca zgodb, ki jim je
sin rad prisluhnil. Pozneje pa je tudi sam
rad posegal po knjigah in veliko bral.
V rosnih letih ga je oblikovalo druženje z
Slika 8 Feri Lainšček. Vir: sobotainfo.si

romskimi otroki. Mama je njihovo
drugačnost znala lepo sprejeti in deček je

odraščal v sobivanju dveh kultur. Obiskoval je gimnazijo v Murski Soboti in nadaljeval s
študijem na FSPN na univerzi v Ljubljani. Vrnil se je v Mursko Soboto, kjer živi in dela še
danes.
Je slovenski pisatelj, dramatik in pesnik. Vzpodbudo za raznoliko pisanje mu daje značilna
Panonska pokrajina, milina čarobne Mure in svojstvenost topline ljudi ter z njimi mitološki
junaki.
Ljubezen do narave in ljudi je vtkana v njegovo izpovedno književnost, ki mu pomeni svobodo,
ustvarjanje in življenje.
Prepoznavnost je zgradil s svojimi številnimi romani: Namesto koga roža cveti, Mariša, Ločil
bom peno od valov, Ki jo je megla prinesla, …
Po petih romanih so bili posneti celovečerni filmi: Namesto koga roža cveti, Šanghaj, Petelinji
zajtrk in Mokuš, prikazan ob letošnjem kulturnem prazniku.
Uveljavil se je v mladinski literaturi, kratki prozi, piše scenarije, radijske in lutkovne igre,
besedila za popevke in šansone. Njegovi romani so prevedeni v mnoge tuje jezike.
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Za svoja dela je prejel številne nagrade, med drugim nagrado Prešernovega sklada, leta 1995 in
Kresnika, leta 1992. Letošnjo Prešernovo nagrado je prejel po zelo branem romanu, prvi knjigi
trilogije Kurji pastir. To je pripoved o mladosti in njegovem življenju.
Po literarnih virih: MARIJA ŠEMERL

Samota

Ne drezaj v mojo samoto,
ko tiho le prosim in molim!
Ne moreš mi stati ob strani,
nikomur tegá ne dovolim.

Ne hodi za mano po poti,
ki tukaj zavija v neznano!
Ne rabim zdaj tvoje tolažbe,
ne iščem obliža za rano.

Vsak čaka kdaj čisto na robu
kot prvi in zadnji na svetu,
da novo se upanje zgane,
kot verz se utrne poetu.

(Feri Lainšček)
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DOGAJANJE V DOMU

Kaj pomeni telovadba starostnikom?

O telovadbi in gibanju je bilo že veliko napisanega. Naše
fizioterapevtke se trudijo na vse načine, da bi zadostile
vsem potrebam po gibanju naših teles. Premalo pa se je
posvečalo starostnikom, kajti s starostjo telo izgublja
funkcije, ki ne delujejo tako intenzivno. Gibalne
sposobnosti se umirijo,
telo postaja vse bolj
otrdelo.

Gibanje

je

zato potrebno, da telo
vzdržuje
funkcije.

gibalne
Za

to

je

potrebno veliko dobre volje in vaje, da telo delno
vzpostavimo v normalne meje.
Pišem iz lastnih izkušenj v starosti 95 let. Zaradi »korona
virusa« sem morala oditi iz svoje sobe v rdečo cono. Brez
telovadbe in hoje je postalo moje telo otrdelo in slabega
počutja. Ko pa sem prišla po desetih dneh nazaj v svojo sobo, sem stvari postavila v ustaljene
tire. Počasi in vztrajno sem začela hoditi in se gibati,
kolikor sem pač zmogla. Iz dneva v dan je bilo bolje.
Tudi s telovadbo, ki je bila na hodniku, se je stanje
izboljševalo. Dobila sem sobno kolo, ki ga uporabljam
vsak dan.
Želim si, da bi si vsi starostniki želeli ohranjati svoje telo
v zadovoljivem stanju, kajti za starostnike je telovadba
BALZAM.
VIDA DRINOVEC
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Ljubezen
V naših »novicah« zasledimo razne dogodivščine, graje in pohvale, kulturne in znanstvene
ustvaritve, šale in uganke, le o ljubezni ni nobenega sledu. Ljubezen, ki je tako pomembna za
naše življenje v Domu. To pa ni ljubezen na prvi pogled, kakor je bilo to v naših mlajših letih.
To naj bi bila ljubezen, ki nas druži in krepi, vse do konca naših dni. Ljubezen do soljudi,
oziroma do sostanovalcev - prijaznih obrazov, lepih nasmehov - kar nam vedno primanjkuje.
S pogledi se srečujemo temačno ali oholo, namesto da bi se s pozdravi in nasmehom obračali
drug k drugemu, z ljubeznijo, ki nam daje pogum za svetlejšo bodočnost. Ljubezen, ki osvežuje
in bogati tudi naše misli. Ljubezen, ki nikoli ne mine in ostaja večna. Vse, kar delamo z veseljem
in ljubeznijo, nam vedno uspe. Zato naj bo naša ljubezen humana, pomagajmo drug drugemu
in s toplim nasmehom napolnimo naš Dom.
Zapomnimo pa si tudi tole: najprej moraš ljubiti sebe, potem boš lahko ljubil tudi druge.

VIDA DRINOVEC

Poezija - (a. willem rogi)
STROGO ZAUPNO !
(branje na lastno odgovornost)

Od nekdaj domovina si vakant,
izrablja te politik-špekulant,
ko ta se rine med bogate,
volivcu slači zadnje gate!
19
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Prej demagogi - komunisti,
zdaj demokrati - konformisti,
po vetru - naše gore listi,
nasankani volivci - isti!

Penzjoni so prehuda peza,
oblast na veliko kriči.
elita staroslavna bogati,
minulo delo v »nič« pogreza!

Dar božji koalicija blesteča,
tatovom gnjat, poštenim leča.
Države zbor replike snuje,
petina ljudstva mu gladuje!

Odmevnost naše je denacionalizacije,
okus in vonj perfidne al-kaponizacije.
privatizacija zapravljena potica,
tranzicija maskirana tatica.

(a. willem rogi)
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TOŽBA MILA
Prikradla si se mi v srce,
edina »tožbo milo« brala,
takrat ob meni žalovala,
raj mojih dni sedaj izžgala
in večno vrnila gorje!
#
Edina »tožbo milo« brala,
ki segla ti je v srce,
točilo zrklo ti solze,
spoznala žalosti moje,
za vse sočutje srčna hvala!
#
Takrat ob meni žalovala,
ko moje pesmi niso šle,
ko domovina te prezre,
ko več ne veš, kaj bo od nje,
iz malodušja me skopala!
#
Raj mojih dni sedaj izžgala,
si ti »zakaj« razum se žre,
srce ne ve, kaj naj počne
in duša kaj grešila je;
brez sodbe mene kaznovala!
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#
In večno vrnila gorje,
za dvema duša bo jokala,
iz srca veselost zbežala,
razumu dolžna boš ostala:
čemu od se pregnala me?
#
Prihaja duše večno potovanje.
Erato z molkom dvom mi je pustila,
ti daš na pot lahko ji večne sanje,
resnica te nebo ugonobila,
iščem le pomnijo, ne pomilovanje!

(a. willem rogi)

NOV DAN NOV UP

Mehko v polmrak tonejo dobrave.
Oglaša navček se na robu mesta
In vse nebo razpeta cesta,
poletel s tabo draga bi v daljave.
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Drhti v pozni mrak molitev trudna,
za toliko željeni lepi jutri;
ko upanja goljfivi botri,
naivno slikajo nebesa čudna.

Mineva noč brez sna, brez tihe nade.
Le hrepenenje vir moči ostane.
Nov dan nov up duha prevzame,
spomini žalosti so za balade!

(a. willem rogi)
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Kako sem preboleval korono
Ali sem zbolel za korono, so me testirali trikrat. Dvakrat sem bil negativen, tretjič, prav na svoj
rojstni dan, v četrtek, 26. novembra, pa sem bil pozitiven. To so mi povedali zvečer in rekli, naj
se do jutra pripravim na odhod v karanteno.
V petek zjutraj sem še zajtrkoval v svoji sobi, ob 12. uri pa me je negovalka Senada odpeljala
na vozičku, kajti peš nisem smel in nositi sem moral masko. Odpeljala me je v I. nadstropje
vzhod, v rdečo cono, v sobo 119. Kosilo sem dobil že v tej sobi.
Skozi okno v tej sobi so vsako dopoldne prinašali zdravila in ves ostali potrebni material, saj
skozi vrata ni smel nihče. Tu sta bili največkrat Irena in Naila. Prve štiri dni sem bil v sobi sam,
nato pa so pripeljali še enega bolnika.
Bolezen sem preživel brez hujših posledic, so pa bile razmere v sobi precej slabe: ni bilo stola
in mize in tako sem moral ves čas ležati, umivalnik je bil miniaturen, omare prelepljene in WC
je bil izven sobe preko hodnika.
Osebje je bilo čudovito in so se mi smilili, ker so morali delati ves čas v skafandrih in to od
jutra do večera, vsak drugi dan. Za nas so skrbeli: diplomirani sestri Violeta in Anka,
medicinske sestre Tjaša, Zlata in Marjeta, zdravstveni tehnik Klemen, delovna terapevtka
Urška, negovalke Žuna, Ljubica, Sabina, zadnje jutro tudi Ivanka ter strežnik Tomaž. Dvakrat
naju je prišla pogledat tudi zdravnica.
V soboto, predzadnji dan, pa me je sestra Anka poslala v sobo 107, ki je normalni trojček in je
zato tudi boljša. Če bi bil v njej od začetka, mi sploh ne bi bilo tako hudo.
Zjutraj, v nedeljo, 6. decembra, pa mi je sestra Marjeta povedala, da bom lahko šel po kosilu
nazaj v svojo sobo. In tako sem se po desetih dneh, ob 14:30, vrnil v svojo sobo, v kateri bivam
že devet let.
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Bolezen mi ni pustila kakšnih hujših posledic. Shujšal sem 6 kg, kar sploh ni tako slabo. Nazaj
sem pridobil že 3 kg, prav tako tudi moč, saj vsako jutro telovadim in vozim sobno kolo.
Potreboval pa sem teden dni, da sem se tudi psihično pobral.
MARKO FINEC

Čas karantene - vprašalnik
Odgovori so s strani stanovalcev Doma.
Kako ste preživljali čas karantene (v mesecu decembru)?
Iz sobe so nas na hitro prepeljali v rdečo cono na vozičkih. Ker sem pozabila vzeti spodnje
perilo, sem ostala v istih spodnjicah ves čas bivanja v rdeči coni. Tam smo se imele zelo slabo.
Ko smo prišle tja, smo bile kot triperesna deteljica. V rdeči coni nas sostanovalec ni niti
pogledal. Tudi, ko smo se srečale z njim na hodniku, se je obrnil stran. Omare so bile vse
prelepljene, da jih ne bi uporabljali. Umivalniki so bili premajhni in stari. Tam sem shujšala kar
6 kg. Tja sem šla zdrava, nazaj sem se pa vrnila bolna. Komaj sem se umila sama, tako brez
moči sem bila. Postelja ni bila primerna.
Opišite čas novoletnih praznikov.
Bili so morasti. Morali smo biti v sobi in tudi kosilo ni bilo praznično.
Kaj menite o cepljenju proti Covidu-19?
Jaz bi se takoj cepila. Če me pobere, naj me pobere. Cepila se bom in bomo videli, kaj bo.
D.M.
Kako ste preživljali čas karantene (v mesecu decembru)?
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Zelo sproščeno. Nič mi ni hodilo narobe niti glede počutja. Sestre v rdeči coni so bile zelo
prijazne. Vse, kar sem rabil, sem dobil. Tudi pogovarjale so se z mano. Ko sem prišel nazaj v
svojo sobo, mi je bilo dolgčas. V rdeči coni je bilo zelo prijetno vzdušje.
Opišite čas novoletnih praznikov
Novoletni prazniki so bili dolgočasni, ker ni bilo prave družbe. Predlani nas je bilo 8 in je bilo
čisto drugače. Tokrat smo praznike preživljali po sobah.
Kaj menite o cepljenju proti Covidu-19?
Čimprej, da se prepreči širjenje okužbe in da ustavimo virus. Sploh, da bi učenci zopet šli v šole
in se igrali med sabo.
M.U.

Slika 9: M.R. Komadina. Spletni vir: http://www.3os-celje.si/za-devetimi-gorami-oziroma-kako-premagati-zlobni-virus/
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Gibalno kognitivna vadba
V četrtek, 27. avgusta 2020, smo se na pobudo delovne
terapevtke Urške in študentke Nataše začeli z gibalno
kognitivno vadbo. To je vadba, pri kateri športno vajo
izvajaš, moraš pa istočasno odgovarjati na vprašanja, ki ti
jih zastavi vaditelj.
Postavijo nekaj poligonov, nato določijo, kaj bomo izvajali
na njih. Te postaje so različne po zahtevnosti. Običajno jih
izvajamo v parih, kakšne pa tudi posamično. Na vsaki
postaji se urimo 5 minut, sledi odmor, popijemo vodo, ki nam jo prinesejo vaditeljice, nato se
lotimo naslednje postaje.

Na začetku so nam razložile, kako bo to potekalo,
sedaj pa to že kar dobro obvladamo. Na začetku nam
povesta tri besede, ne preveč lahke, ki se jih
moramo zapomniti do konca vadbe in jih nato tudi
povedati. Zdi se enostavno, toda po uri intenzivne
vadbe, ni tako lahko, kakor si mislite.
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Do 29. oktobra smo telovadili devet četrtkov, nato pa smo
morali prekiniti zaradi prepovedi skupinske vadbe in
ostala je samo še individualna vadba. Na začetku nas je
bilo le za vzorec, kasneje pa nas je bilo že kar nekaj.

Vaje sta vodili Urška in Nataša, po potrebi pa tudi Deana.
Škoda, da smo morali z vadbo prekiniti, toda preventiva
pred prihajajočo korono je bila vsekakor na mestu.
MARKO FINEC

ZOOM na mojem računalniku

Delovna terapevtka Monika Hozjan mi je prinesla priročnik za uporabo ZOOM aplikacije, ki
ga je dobila od Maje Majnik, svetovalne delavke na OŠ Danile Kumar, s katero pogosto
sodelujemo. Pripravil ga je njihov učenec Maks Pilgram.
In kaj je ZOOM? To je program,
ki se na računalniku uporablja za
zvočne in video sestanke na
daljavo. Sam sem ga uporabil, da
sem se preko njega pogovarjal s
sinom,

hčerko,

tremi

vnuki,

vnukinjo in pravnukinji. Tako
sem jih lahko videl in slišal.
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Ko mi je Monika Hozjan dala v roke
priročnik za uporabo ZOOM aplikacije,
sem se lotil preučevanja in na neki stopnji
sem potreboval pomoč ter zanjo prosil
študentko Marušo.

Maruša pomaga v

našem Domu in mi je večkrat prinesla
kosilo v sobo. Večkrat me je tudi peljala na
sprehod po dvorišču, saj sam nisem smel iti. Tako mi je pomagala tudi pri namestitvi programa
do konca, do stopnje, da sem ga lahko začel uporabljati.
To je bila osnova, nato pa mi je Monika razložila, kako se ga uporablja. Vse sem si moral
zapisati, ker je bilo to zame nekaj čisto novega. Za mlade to ni noben problem.
Počasi sem osvojil ZOOM in sedaj ga uporabljam, da se lahko srečujem s svojci.
Zahvaljujem se Moniki, da mi je prinesla ta priročnik in me poučila, kako to deluje. Posebno
pa se zahvaljujem za prve korake pri seznanitvi z aplikacijo ZOOM študentki Maruši, ker
Monika zaradi čiščenja in pospravljanja po Domu ni imela ravno časa, da bi se ukvarjala še s
poučevanjem mene.
MARKO FINEC

Decembrski utrinki

Iz rdeče cone sem po desetih dneh, 11. decembra, končno prišla nazaj v svojo sobo. Dobrega
občutka in počutja pogledam skozi okno, zagledam na vrtu Doma Rdeče noske. Prišli so 16.
decembra, da nam bi polepšali dan. Izvajali so razne plese z dežniki, telovadili in peli v
spremstvu svoje glasbe. Ob 13h so zaključili svoj nastop in smo jim z navdušenjem ploskali,
ker so nas razvedrili.
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Med obiskom moje hčerke je na terasi ob 10. uri igral meni neznani saksofonist, in sicer g.
Benjamin Aganlić, ki nas je razveselil s prijetno praznično glasbo.

Obisk Dedka Mraza
Dedek Mraz nas je obiskal 30. decembra. Z maskami smo ga pričakali na terasi, kjer je bilo
zelo hladno. Po nagovoru nas je Dedek Mraz tako navdušil s svojim nastopom, da je nas kar
ogrelo. Ob koncu programa nas je še obdaril s sladkimi darili.
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Skrivnost: Dedek Mraz je bil Jernej Kuntner in deklamiral je Zdravljico.

VIDA DRINOVEC

Pustovanje z učenci OŠ Danile Kumar
Na pustni torek, 16. februarja, so nas v Domu obiskali učenci prve triade OŠ Danile Kumar, ki
so bili našemljeni v maškare. Bilo jih je približno 100 in so bili z učiteljicami na čelu razporejeni
v štiri skupine.
Delovna terapevtka Urška je na terasi z okrašenim trakom ločila stanovalce od učencev. Z
oddelkov so stanovalce pripeljale medicinske sestre, negovalke in fizioterapevtke. Veliko
stanovalcev je spremljalo dogajanje tudi ob oknih. Urška je ob 11. uri odklenila vrata na cesto,
ki se jih običajno uporablja pri prevozu večjega tovora v Dom. Pozdravila je učiteljice in
učence, ter jih povabila na dvorišče.
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Vsak posamezen razred je prišel skupaj z učiteljico na teraso in zapel kakšno pesem, mi pa smo
jim ploskali. Z zadnjo, četrto skupino, je prišla na teraso tudi učiteljica s kitaro, ki vodi v šoli
otroški pevski zbor »Sovice«. Pri nas v Domu je že večkrat nastopala s svojimi učenci.
Spodbudila nas je, da smo skupaj zapeli več pesmi in to vedno po eno kitico. Učenci so v
zahvalo dobili bonbone v vrečkah.
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Z njimi je prišla tudi njihova svetovalna delavka Maja Majnik, ki je skupaj z našo delovno
terapevtko Moniko Hozjan, organizirala to pustovanje.
Urška je poskrbela, da je pustovanje potekalo brezhibno. Seveda so pri prevozu stanovalcev
pomagale tudi medicinske sestre in negovalke z oddelkov. Stanovalci smo imeli le kirurške
maske, brez pustnih, in bili dovolj oddaljeni, da nismo bili v stiku z učenci.
Učenci so nam popestrili pustni torek, saj letos zaradi pandemije od pusta nismo imeli kaj dosti.
Svetla točka pa so bile naše kuharice, ki so nam za pustno kosilo ocvrle okusne krofe in si za
to zaslužijo vso pohvalo za ta podvig. Upam, da bomo dobili še repete.
Imeli smo srečo tudi z vremenom, saj je na nas sijalo zimsko sonce.

V imenu stanovalcev se zahvaljujem Urški, pa tudi Nadji, ki nam je prinesla
kuhanega vina, da smo se pogreli. Posebna zahvala gre tudi Moniki, brez katere
ne bi uživali ob nastopu učencev.
MARKO FINEC
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RAZVEDRILO

Modre misli

»Svet nam vsem ponuja toliko stvari,
Če le imamo oči, da vidimo,
Srce da ljubimo in
Roke, s katerimi si vse to naberemo.«
(LUCI MOUND MONTGOMERI)

»Življenje ni problem, ki ga je treba rešiti, ni vprašanje, na katerega je treba odgovoriti.
Življenje je skrivnost, ki jo je treba opazovati, jo okušati.«
(ANTHONY DE MELLO)

»Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne, a njihov odmev je neskončen.«
(MATI TEREZA)

»Ne sprašujte se, kaj svet potrebuje, vprašajte se, kaj osrečuje vas. Potem pojdite in uresničite
to. Kajti tisto, kar svet potrebuje, so srečni ljudje.«
HOWARD THURMAN
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Vici in šale

ŠE BUTALCI RAZUMEJO, DA JE TREBA SPOŠTOVATI UKREPE

Pustno društvo Cerknica, cerkniški štab civilne zaščite in Občina Cerknica so pripravili zabaven
in poučen video o ukrepih zoper širjenje novega koronavirusa, v katerem je občinstvo nagovoril
uradni govorec, vrhovni poveljnik Butalske civilne zaščite (BCZ) Matjaž Krap.
»Koronavirus se je dotaknil tudi Butalcev in ker je stvar str’šnu h’du rejsna, smo posneli video
za vse tiste, ki ukrepov ne sprejemajo in jih ne upoštevajo.V prvi vrsti gre za obvezno nošenje
mask. Butalci nosimo kar dve maski. Temeljito umivanje rok je izredno pomembno. Žaba se v
celoti umije 20-krat na dan, zato bodi kot žaba. Upoštevati pa je treba tudi ohranjanje varnostne
razdalje, vsaj dvakrat po meter, torej tri metre, in seveda prezračevanje prostorov, tudi ponoči.
Upoštevanje ukrepov za zajezitev širjenja okužb ni nekaj nemogočega, saj to zmoremo tudi
Butalci. Pridružite se Butalcem ter tudi sami upoštevajte ukrepe! Aja, pa še to, pust je bil, pust
je in PUST BO!”
Vir: Notranjsko primorske Novice, 17. 11. 2020
DOBRA IN SLABA NOVICA
Po novem letu je starejši moški srečal mlajšega prijatelja ter mu dejal, da ima zanj dobro in
slabo novico.
»Veš, bil sem že dvakrat cepljen proti Covid-19. To je dobra novica. Slaba novica pa je, da sem
bil cepljen, ker sodim v rizično skupino in sem star že preko 80 let.
LIMONIN IN POMARANČNI LIKER
V okviru delovne terapije so gospe pripravile odličen limonin in pomarančni liker. Likerje lahko
kupite v prostorih delovne terapije.
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