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Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v novembru!

ga. Karolina Tomc
ga. Stanislava Mlakar
ga. Bernarda Knific
ga. Marija Peklaj
ga. Elizabeta Drobun
ga. Stanislava Tičar
g. Alojz Kralj
ga. Elizabeta Jenšterle
ga. Zorica Mitić
ga. Ana Jeraj
g. Stanislav Sitar
ga. Manica Krek
enota Naklo
ga. Marija Košnjek
ga. Silva Lučovnik
ga. Marija Turk
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Olga M. Kepic:

Vse beži
Včeraj se ne bo vrnilo,
danes hitro bo minilo,
kdo ve, če jutri bo prišlo,
to lahko le upamo.
Res prehitro čas beži,
človek ustavil ga še ni,
smrt ga le lahko ustavi,
ko se nenadoma pojavi.
Brez prestanka ura teče,
tiho, nikdar nič ne reče,
ne moreš je ustaviti,
nazaj, naprej prestaviti.
Ko odrasteš šele znaš,
spoštovati tudi čas,
moraš se mu podrediti,
ga najbolje uporabiti.
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Utrinki
_____________________________________
Stanovalci enote Naklo o nabiranju kostanja
Oče velik kot hrast, mati huda kot pošast,
otroci so pa vsi dobri.
Kostanj smo nabirali v okolici Trstenika.
Tam sem poznal nekaj domačinov, ki so
mi dovolili, da kostanj nabiram v njihovem
gozdu. Pred nekaj leti so kostanji oboleli
za neko boleznijo in veliko so jih morali
požagati.
Anton Benedičič, stanovalec

Po kostanj sem hodila s kolesom iz Kokrice na Trstenik. Moški
so kostanj otresli, potem pa smo ga pobirali. Ježice smo odpirali
s čevlji, da se nismo bodli. Kostanj smo nabirali v vreče. Vreče
smo privezali na prtljažnik in s kolesom odpeljali domov. Zvečer
smo se zbrali za mizo, v prijetnem vzdušju lupili kuhan kostanj
in zraven pili črno kavo – pa je bila večerja. Prišli so tudi
sosedje. Včasih smo šli po kostanj skupaj s sosedom, ki je imel
avto.
Hilda Čebulj, stanovalka

Iz Strahinja smo šli peš v Povlje po kostanj. Hodili smo več kot
eno uro. Kostanj smo nabirali v nahrbtnike. Doma smo ga
skuhali in pojedli za večerjo. Ko nam je mama lupila kostanj, je
rekla, da ga lahko toliko nalupi, kolikor ga bomo sproti pojedli.
Seveda ga bomo, smo odvrnili. Mama je olupljen kostanj vrgla
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najprej v en, potem v drug kot…, medtem ko smo ga iskali, ga
je mama počasi lupila.
Včasih so nas kmetje nagnali, ko smo nabirali kostanj v
njihovem gozdu. Eden od kmetov pa nas je vprašal, če bi
pograbile listje. Z veseljem smo grabile, ker nam je potem
dovolil, da poberemo ves kostanj. Dobile smo še dobro malico,
ki nam jo je prinesla njegova žena. Potem nam je otresel še
dva kostanja. Nabrali smo polne nahrbtnike kostanja – domov
smo ga nesli tudi po 30 kg.
Nabiranje kostanja je bilo vedno zelo prijetno.
Marija Pestotnik, stanovalka

Po kostanj smo hodili v Kovor. Lastnik
gozda ni dovolil, da nabiramo kostanj
v njegovem gozdu in nam je vzel ves
nabran kostanj. Ko je umrl, so ljudje
zopet začeli hoditi tja nabirat kostanj.
stanovalec

Ljubljančani smo hodili po kostanj na Rožnik.
stanovalka

V Preddvoru sem imela sestrično. Skupaj sva šli v Bašelj, kjer
mi je pokazala kje je najboljši kostanj. Iz Trboj sem šla v Bašelj
s kolesom. Kostanj smo nabirali v vreče, ki so morale biti precej
močne. Kostanja je bilo veliko in vreče so bile hitro polne.
Naložili smo ga na »tregar« na kolo. Spotoma s nabirali še
gobe, ki smo jih potem doma pekli na »šporgetu« na drva.
Frančiška Pogačar, stanovalka
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Obdaritev in prireditev v organizaciji
Območnega združenja Rdečega križa Kranj
V okviru akcije RK Kranj Drobtinica smo v četrtek, 15. oktobra
dopoldne pekli piškote za brezdomce. Pri peki so se nam
pridružile učenke osnovne šole iz Preddvora in predstavnici RK.
Piškote so takoj odnesli v Kranj, kjer so jih delili brezdomcem
ob kosilu.
Kdaj sem zadnjič pekla piškote, se skoraj ne spomnim več.
Sigurno je že več kot pet let. Povabljena sem bila, da se
pridružim peki. Bilo mi je všeč, zato sem se odločila, da
naslednjič, ko bodo pekli z veseljem spet pridem.
Piškote sem delala skupaj z dvema učenkama. Povedali sta, da
sta se prijavili kot prostovoljki in da želita obiskovati nas
stanovalce v Domu. Mogoče bosta prišli k meni! Bili sta prijetni,
ustrežljivi, v redu punci.
Skupaj smo se slikali, da bodo ostali prijetni spomini.
T. Pirc, stanovalka

Vedno ko povabijo na peko piškotov ali štrudlja sem zraven. Z
veseljem sem se pridružila tudi peki piškotov za brezdomce.
Bilo je še prijetneje, ker so se nam pridružile punce iz osnovne
šole. Pekli smo najboljše piškote – medvedje šape, polnjene z
marmelado.
Jožefa Kranjec, stanovalka

Popoldne smo se udeležili prireditve, ki so jo pripravili
predstavniki RK Kranj. Z nastopom so nas razveselili otroci
folklorne skupine, ki so nam pripravili prijeten program plesov.
Prav lepo in zanimivo je bilo gledati otroke pri plesu ter njihova
oblačila z dolgimi krili. Veseli smo bili tudi daril, ki so jih na RK
pripravili za vse stanovalce.
Olga Osterman, stanovalka
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Bučno - tikvino olje
Napisala bom, kako smo pred desetletji pripravljali bučno olje tikvino olje. Vse smo delali ročno.
Bučno seme smo spomladi posadili med
krompir in koruzo, tako so skupaj rasli v
sožitju do pobiranja krompirja in koruze
jeseni. Med ročnim okopavanjem z
motiko, se je pazilo na nežne bučne
bilke. Kako lepo je bilo potem videti na
njivi zrele rumene buče.
Potem smo buče pobrali, naložili na voz,
jih pripeljali s kravjo vprego domov, saj konjev nismo imeli, kaj
šele traktor. Doma na dvorišču smo buče z malo sekirico
presekali na pol, pobrali zrelo seme ven in ga posušili.
Pozimi smo bučno seme v prijetni druščini ročno luščili. Ko so
bila jedrca pripravljena, jih je stara mama nesla v bližnjo
oljarno. Tam so semena naprej prepražili in potem iz njih s
prešo iztisnili olje - tikvino olje. Olje je bilo lepe zelene barve in
zelo lepo je dišalo. Še danes se dobro spomnim tega prijetnega
vonja. Ostanke od stisnjenih jederc – tropine so dobili pujsi za
priboljšek pri hrani.
Tako se spominjam na trenutke časa, ki so minili.
Marija Bliznac, stanovalka

Računalništvo
Kot veste v tem Domu med vsemi ostalimi aktivnostmi (razne
pogovorne delavnice, Biosinhron, aktivnosti s pomočjo živali,
praznovanje rojstnih dni, telovadba pri terapevtkah in razne
sprotne delavnice) poteka tudi delavnica seznanjanja z
računalnikom in delom z njim.
Delavna terapevtka Irma me je naprosila, da napišem kakšno
besedo ali dve o tem.
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Vsakdo, ki se loti kakršnegakoli projekta pričakuje, da bo tekom
njega in po njem viden nek napredek, neka sprememba, čeprav
minimalna. Pa vendar so mi dali jasno vedeti, da v tem
projektu od starejših ne smem pričakovati preveč, pa vendar po
tiho, nekje globoko v sebi sem. In pri nekaterih stanovalkah učenkah je napredek opazen, in to zelo velik, pri nekaterih je
napredek počasnejši oz. jim ta delavnica ponuja nek nov način
preživljanja časa v domu.
Pa si poglejmo kako so učenke napredovale.
Z ga. Ivani Marinšek, ki je že prej uporabljala računalnik, je
bilo laže začeti, saj je imela že neko osnovo; a osnova ni pogoj
za vključitev v delavnico. Napredek pri njej se pozna v tej
smeri, da samostojno oblikuje besedilo, je veliko bolj pozorna
na narejene slovnične napake. V prihodnosti pa imava v planu
naučiti se vstavljati slike in mogoče narediti kakšno
predstavitev.
Ga. Matilda Pirc je prišla na delavnico čisto brez kakršnega
koli predznanja, in po mojem mnenju je najbolj očiten
napredek pri njej, za kar ji gre posebna pohvala. Samostojno
zna prižgati in ugasniti računalnik, kaj poiskati na svetovnem
spletu (internetu), vse bolje ji gre uporaba elektronske pošte,
samostojno zna prepisati prej napisan tekst, z malo pomoči pa
zna oblikovati besedilo.
Ga. Marija Bliznac je ravno tako začela obiskovati delavnico
brez kakršnega koli predznanja in ji je šlo dobro, bila je
vedoželjna. A ji je poškodba preprečila nadaljnje obiskovanje
delavnice. Upam, da bova nadaljevala.
Na delavnico je hodila tudi ga. Hausmaister, kateri je šlo tudi
dobro, vendar ji je nato učenje preprečila bolezen.
Potem pa je tu še ga. Matilda Pokorn, ki se je v delavnico
vključila veliko kasneje. Pri njej pa je napredek videti
počasneje, tako da za enkrat v spremstvu prižiga in ugaša
računalnik, kaj napiše in poišče na internetu.
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In na koncu še enkrat pohvale vsem vam, ki ste se vključile v
to delavnico. Vsekakor je to zame neka pozitivna izkušnja, ki mi
daje novih širin.
Tomaž Klemenc
Doma nisem imela računalnika in nikoli nisem pisala nanj. Ga.
Pirčeva mi je povedal, da se ona uči in priporočila še meni, naj
začnem hoditi k Tomažu, da me bo naučil. Tomaž me je naučil,
kako se računalnik prižge in ugasne. Učiva se poimenovanja
prstov in katera roka je desna, katera leva. Tako lahko sledim,
kar mi reče naj naredim. Učila sva se tudi, kako delati z miško.
Skupaj napiševa kakšen stavek in pošljeva pošto s pozdravi
terapevtkam. Pokazal mi je, kaj vse se najde na internetu –
ogledala sva občine, poslušala glasbo Avsenikov in Helene
Blagne. Obljubil mi je, da bova enkrat pogledala hišo v kateri
sem stanovala.
Rada grem na uro računalništva, vesela sem, da se učim nekaj
novega. Tisti dan, ko sem na računalniku sem čisto drugačna.
Tomaž je zelo dober učitelj.
Pokorn Tilka, stanovalka

Moja nedelja
Moja najstarejša vnukinja je Polona – tole o njej:
Rada je bila pri meni, pri nas na Gorenjskem. Posebna prijatelja
sta bila z dedkom. Ko še ni hodila v šolo, je imela prav posebno
igračo – in to je bila »veja«, ki jo je vlačila okrog hiše. Rada je
božala in pestovala mucka. Posebno zanimive so ji bile
regratove lučke, ki jih je rada pihala. V Ljubljanskem vrtcu jih
ni bilo toliko, da bi lahko vsak eno upihnil.
Takrat je hodila v drugi razred osnovne šole. Moja hčerka –
njena mamica jo je pripeljala že v petek proti večeru. Bila pa je
jesen, zato sva šli naslednji dan v soboto v gozd, če bi dobili kaj
gob. Včasih sem si nataknila očala, toda tisti dan sem jih
pozabila doma. Doma je ostal Polonin »prijatelj« dedek in
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pospravljal drva, pomagal mu je Luka, Polonin bratranec.
Hodili sva po gozdu – pa nič gob! Kmalu zagledam lepo, bolj
majhno gobo ob grmu – »Polona, glej gobo! Poberi jo. Lepo jo
odtrgaj in pazi, da je ne boš polomila!« Na drugi strani grma
sta bili še dve gobi, tudi te dve je pobrala Polona. Nabrali sva
jih kar nekaj.
V soboto smo že imeli pri kosilu gobovo juho, v nedeljo pa smo
jih sušili na soncu, saj je prav lepo sijalo.
V ponedeljek so se v šoli pri uri slovenskega jezika pogovarjali
o preteklem koncu tedna. Učiteljica jim je dala domačo nalogo,
naj napišejo kaj o nedelji in naslov »Moja nedelja«.
Polona je kar dobro opisala konec tedna. Med drugim je
napisala:
»S staro mamo sva šli po gobe. Stara mama je doma pozabila
očala, zato sem vse gobe dobila jaz!«
M. Klanjšek, stanovalka

Slovenija
LEGA SLOVENIJE
Slovenija leži med Italijo na zahodu, Avstrijo na severu,
Madžarsko
na severozahodu in Hrvaško na vzhodu in jugu. Smo na severu
Jadranskega morja, ter na jugu Srednje Evrope. Nahaja se na
stičišču Jadrana, Alp, panonskega in dinarskega sveta.
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SPLOŠNI PODATKI O SLOVENIJI
Slovenija se z 20.273 km2 uvršča med srednje evropske države.
Dolžina državne meje znaša 1.382 km, od tega je 921 km
kopenske, 413 km rečne in 48 km morske meje. Slovenska
obala Jadranskega morja je dolga 46,6 km. Glavno mesto je
Ljubljana, najvišja gora pa je Triglav visok 2864 metrov.
Zastava Slovenije je:

Zastava je sestavljena iz treh barvnih pasov, ki si sledijo v
naslednjih barvah: bela, modra, rdeča. Na njej pa je grb na
katerem je upodobljen Triglav na modri podlagi, skozi katerega
valovita dve modri črti, kar predstavlja morje in reke, nad njimi
pa so tri šesterokrake zvezde razporejene v obliki narobe
obrnjenega trikotnika.

Tretji simbol naše republike pa je himna, ki je del Zdravljice,
katero je napisal France Prešeren.
Slovenija je s plebiscitom 23. decembra 1990 razglasila
samostojnost Slovenije, ki jo je ubranila v osamosvojitveni
vojni, 25. junija 1991 pa je razglasila neodvisnost.
Slovenija ima šest pokrajin in sicer: Gorenjska, Dolenjska,
Štajerska, Primorska, Notranjska in Prekmurje.
Ivana, stanovalka in Tomaž, receptor
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Pozabljen čas
10. del

_____________________________________
»Seveda,

draga moja, težko bo, biti boš morala močna. Nikoli
pa ne pozabi, da bova šla skozi ta čas skupaj, saj ti bom
pomagal po svojih najboljših močeh. Ubogala bova zdravnikova
navodila in upam, da bo vse v redu! Ne smeš se vdati! Poglej,
koliko hudih stvari sva doživela v zadnjih dveh letih. Ampak biti
morava hvaležna usodi, da naju je tako bogato nagradila. No,
zdaj pa se odpraviva domov!«
Zatopljena vsak v svoje misli, sta se peljala proti domu. Bila sta
srečna, presrečna. Zgodilo se jima je tisto, za kar sta vse
življenje upala, a se ni uresničilo. Ko sta se že sprijaznila z
mislijo, da nikoli ne bosta starša, pa naenkrat tako veselje. Ker
sta bila dobra, krščansko vzgojena človeka, sta trdno verjela,
da jima je nebeška mati pri tem pomagala. Njuni srci sta se
zaradi tega veselja, še bolj odprla ljudem, potrebnim pomoči.
Vsak zase sta mislila, kakšno dobro delo bi storila v zahvalo.
»O čem premišljuješ, dragi mož?« je prva spregovorila ona.
»Če ti povem po pravici, sem premišljeval, na kakšen način bi
se vsaj malo zahvalila za najino srečo.«
»Tudi jaz sem razmišljala podobno. Hotela sem te vprašati, če
si zato, da bi dala nekaj denarja našemu župniku. Bliža se novo
leto. Ponavadi z majhnimi darili razveselijo otroke iz naše vasi.
Če bi midva še kaj dodala, bi bila pa darila lahko malo večja.
Kaj misliš?«
»Tudi jaz sem razmišljal v tej smeri. Takoj jutri bom šel v
župnišče. Veš, pa še za Smrekarjevo Mano sem mislil dati nekaj
denarja. Saj veš, da ji je umrl mož, zdaj pa samo skrbi za tri
otroke. Vem, da bo vsake pomoči zelo vesela.«
Prispela sta domov, kjer so ju že nestrpno pričakovali.
Ko sta stopila iz avta, so vedeli, da je vse v redu, ker sta bila
zelo dobre volje.
»V redu sva opravila. Vse je dobro, kmalu bodo Marijanine
težave izginile. Le paziti se mora in veliko mora počivati.
Zdaj, ko ste vsi zbrani, vas prosim, da ti, Jera, prevzameš delo
v kuhinji in hiši. Ti, Nataša, boš skrbela za Simona in Marijano.
Ti, Matija, boš imel delo v hlevu in na dvorišču, jaz pa ti bom
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pomagal. Če dela ne bomo zmogli, bomo pa prosili Majo in
Matevža, kajne Nataša, pa še koga drugega.
Vse skupaj pa lepo prosim, da pomagate moji ženi, da bo imela
čim manj skrbi in naporov. Za vse delo boste dobro poplačani.
Za zdaj, vsem skupaj hvala!«
Petrovo govorjenje je prekinil Simon:
»Mami, mami, vzemi me v naročje! K tebi grem!«
Hotela je dvigniti otroka, a ga je hitro dvignil ati. Rekel je
malemu:
»Ljubček, mami te ne more dvigniti! Ti si že tako velik. Ko bo
sedla, ji pa lahko zlezeš na kolena! Prav?«
Simon je prikimal in objel Petra okoli vratu:
»Ati, moj, moj! Mami me ne more dvigniti, težak sem! Mami,
sedi!«
Zlezel je Marijani v naročje in jo začel objemati in poljubovati.
Marijana ga je objela in si mislila: »Še malo, pa bom objemala
svojega otroka.« Nežno si je Simona prižela na svoje prsi.
Imela je občutek, da jo bo razneslo od nežnosti. Vse njeno telo
je postalo drugačno. Vsak del je občutljiv in prežet z mislijo, da
se je spremenila v cvetoče drevo, na katerem bodo dozoreli
sadovi.
Leto se je nagibalo h koncu. Ljudje so pospravljali hiše in se
pripravljali na božič in novo leto. Vse je bilo belo, le iz dimnikov
se je sukljal temen dim.
Kot že velikokrat prej, je tudi zdaj Marijana govorila sama zase:
»Le kdo je naredil vso to lepoto? Kako srečni smo, da smemo
vse to uživati!«
Pripeljala sta se v Škofjo Loko. Tam pred hotelom sta parkirala
in odšla do Name.
»Kaj pa misliš kupiti, si že kaj pomislila?«
»Ne, bova kar spotoma. Saj veš, kupiti morava darila za vse
naše, pa za sosede. Ne mislim na velika, draga darila. Ampak,
kaj majhnega in praktičnega.«
Hodila sta po trgovini in si ogledovala, kaj bi bilo primernega.
Ustavila sta se na oddelku Knjigarne. Ona je izbrala nekaj
darilnih vrečk, papirja in vizitk. Za Simona sta izbrala nekaj
slikanic, pobarvank, plastelina, barvic. Vzela sta tudi lego kocke
in igro Človek ne jezi se.
Za Matija sta izbrala karirasto srajco iz flanele in topel
brezrokavnik. Za Jero pulover, dva predpasnika in tople copate.
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Marijana se je ustavila ob prelepi svileni bluzi krem barve. Bila
ji je všeč in vzela jo je za Natašo, zraven pa še moderne
škornje.
Za sosede je izbrala prijetne lončke za kavo in vsakemu 20 dag
kave.
Za vse obdarovance pa je nakupila še čokolado, bombone in
pomaranče.
Potem pa ni vedela, kako naj kupi darilo možu. Poslala ga je na
oddelek s pohištvom, naj kupi stolček za Simona. Odšel je, ona
pa je med tem časom kupila lepo svetlo vijolično srajco,
temnejšo kravato in zlato kravatno iglo.
Tudi on je imel podobno težavo. Kar vesel je bil, da ga je
poslala po stolček.
Kupil ji je roza spalno srajco in malo temnejšo jutranjo haljo.
Mislil si je: »To bo nosila po porodu.«
Stolček je prinesel, potem sta šla na otroški oddelek. Tam sta
nakupila polno oblek, perila in čevljev za Simona.
Čeprav sta bila že oba precej utrujena, sta bila vesela. Peter je
vse vrečke zložil in jih odnesel v avto. Marijana ga je počakala v
bifeju. Naročila si je vroč čaj z limono, zanj pa dvojno pravo
kavo. Približno pol ure sta posedela in se mirno pogovarjala.
Ona je ugotovila, da je lačna. Za oba je naročil hrenovke.
Ko sta se napotila proti domu, se je že nočilo.
»Veš, Peter, čeprav sem utrujena, sem vesela. Koliko lepega
sva nakupila za darila! Vidiš, pa je tudi ta problem rešen!«
Pozno popoldne sta se vrnila domov, vsak s svojimi mislimi,
vendar srečna.
Hitro je mineval čas, bila je zima, polna snega in precej mrzla.
Življenje v Sorici se je nekako ustavilo. Ljudje so opravili delo v
hlevu, ostale ure pa so bili v hišah ob topli peči.
Kako prijetno je bilo hoditi po vasi pod večer. Po vseh domovih
so gorele barvaste lučke, vsa narava pa je bila pokrita s
snegom.
V vaški gostilni je bilo malo ljudi. Le sem in tja je kakšen možak
prišel na kozarček ali po cigarete, ki jih je pozabil kupiti v
trgovini.
Ko si ogledoval to dogajanje v vasi, si dobil občutek, da se
ljudje pripravljajo na prihod novega leta.
Rodilo se je prelepo zimsko juro, tisto tako pričakovano
Silvestrovo, zadnji dan v letu. Pri Zalokarjevih so opravljali vsak
svoje delo.
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Matija in gospodar sta se mudila v hlevu, Jera je pripravljala
zajtrk in poskrbela za pripravo kosila.
Nataša je Simona oblekla, poskrbela, da si je umil zobe in ga
počesala. Hotel je v hlev k očetu, zato ga je oblekla v bundo in
škorenjce. Zelo se mu je mudilo, saj je želel opazovati, kako so
telički jedli pri svojih mamah. Vsako jutro je dobil malo mleka,
da ga je nalil mucam in psu. To delo mu je bilo zelo všeč in
nihče mu ni mogel preprečiti, da bi ga opustil. Peter je bil zelo
ponosen nanj. Ko ga je opazoval pri delu, si je mislil:
»Čeprav si še majhen, že kažeš ljubezen do dela na kmetiji.
Nisem tvoj pravi oče, a mislim, da ti bom zapustil posestvo. No,
o tem je še prezgodaj misliti, morda bom pa dobil še svojega
sina in v tem primeru bom dal prednost njemu.«
Kar izgubil se je v svojih mislih, tako, da sploh ni slišal Matija,
ki mu je nekaj dopovedoval.
Opravili so svoje delo in odšli na zajtrk. Lepo je dišalo v kuhinji.
Sprejele so jih ženske, ki so bile danes še posebno dobre volje.
Prijetno so kramljali o marsičem, predvsem pa o tem, da se bo
danes staro leto poslovilo.

(se nadaljuje)
Olga M. Kepic

Ameriški slamnik - ehinaceja

__________________________________________________
Ameriški slamnik ali ehinaceja je čudovita rastlina, ne le po
svoji zunanji podobi temveč tudi po svojih izjemnih močeh na
obrambne moči našega organizma. Ameriški slamnik je
nedvomno
mogočna
zdravilna
rastlina z dolgo tradicijo. Med
najbolj poznane sodi njen izjemen
vpliv
na
preprečevanje
in
zdravljenje znakov prehlada in
prehladnih obolenj.
Ko razmišljamo o
krepitev imunskega

zeliščih
sistema,
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za
se

najprej spomnimo na ameriški slamnik. Ameriški slamnik je
rastlina prerij Severne Amerike, danes pa jo vzgajajo kot
okrasno ali zdravilno rastlino po vsem svetu.
Na močnih cvetnih steblih ameriškega slamnika se razvijejo
košasti cvetovi z izrazito stožčasto sredino. Cvetovi so bele ali
roza barve. Cvete od julija do septembra. Najlepše
uspeva na sončnih mestih, v dobri vrtni zemlji. Odcvetele
cvetove sproti čistimo, saj s tem spodbudimo razvoj novih
popkov in podaljšamo čas cvetenja.

Sušenje cvetov ameriškega slamnika

Severnoameriški Indijanci so zelišča iz rodu Echinacea
uporabljali kot zdravilo proti kačjim pikom, prehladom, za
čiščenje krvi, za zdravljenje infekcij izločal ran in zvinov ter
zastrupitev s hrano.
Evropski naseljenci so kmalu začeli uporabljati njihove
pripravke. Na prehodu iz devetnajstega v dvajseto stoletje so
bili pripravki in sušeni deli ehinacej pomemben ameriški izvozni
artikel. Ker je povpraševanje preseglo ponudbo v Evropi, so v
Nemčiji okoli leta 1930 začeli načrtno uvajati ameriški slamnik
v
pridelovanje
in
ga
tudi
farmakološko
proučevati.
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Pripravki iz ameriškega slamnika vsebujejo snovi, ki
pospešujejo delovanje imunskega sistema, tako da
povečajo odpornost proti gripi in prehladnim obolenjem.
Poleg tega delujejo antiseptično proti virusom in bakterijam.
Pospešijo tudi zdravljenje trdovratnih prehladnih obolenj dihal
in zmanjšujejo količino želodčne kisline.
Zunanje jih uporabljajo pri kožnih obolenjih, turih in
luskavici. Pomagajo pri celjenju trdovratnih ran in opeklin,
zmanjšujejo vnetja, uporabni so za grgranje pri vnetem grlu in
za spiranje dlesni.
Pri ameriškem slamniku uporabljamo cvetoče zelišče (iz
svežega iztisnemo sok), redkeje korenine, uporabni pa so tudi
sušeni nadzemni deli, cvetovi in korenine za čaje.
Pripravila
Tina Samardžič, fizioterapevtka

V četrtek, 5. novembra vabljeni
stanovalci enote Preddvor na

ČAJANKO,
kjer bomo pripravili čaj iz
ameriškega slamnika
in izvedeli še kakšno zanimivost
o njegovi zdravilnosti.
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Svetovni dan delovne terapije
» Zdravnik mi je rešil življenje, delovni terapevt
ga je naredil vrednega živeti. «
Ljubljana, 27. oktobra (STA) - Svetovni dan delovne terapije, ki
ga delovni terapevti obeležujejo danes, letos poteka pod
sloganom Delujmo lokalno - učinkujmo globalno. Prioritetna
naloga Zbornice delovnih terapevtov Slovenije je umestiti
delovno terapijo v lokalno skupnost in omogočiti lažjo
dostopnost te terapije širši javnosti.
Kot so sporočili iz omenjene zbornice ob svetovnem dnevu, je
delovna terapija v Sloveniji širši javnosti še vedno premalo
poznana veja terapevtske obravnave. Cilj te terapije je ljudem,
ki se soočajo z boleznijo, poškodbo ali drugimi okoliščinami,
omogočiti bolj aktivno, zadovoljno, lažje in samostojnejše
delovanje v vsakodnevnem življenju, navajajo v zbornici.
Ob tem poudarjajo, da je delovna terapija pomemben del
terapevtske
obravnave
posameznika,
saj
stremi
h
kakovostnejšemu življenju ljudi in njihovemu dobremu počutju,
delovni terapevti do vsakega posameznega namreč pristopijo
individualno in ga obravnavajo celostno.
To v praksi pomeni, da upoštevajo interese posameznika,
njegove vrednote, možnosti, kulturno okolje in drugo, kar
pripomore k uspešno izvedeni terapiji. S tem se posamezniku
tudi veča lastna avtonomija in učinkovitost v procesu terapije,
spodbuja občutek zadovoljstva in nadzora nad lastnim življenje,
kar je pri procesu rehabilitacije še kako pomembno.
V Sloveniji je večina delovnih terapevtov zaposlena v različnih
inštitucijah na sekundarni in terciarni ravni (bolnišnice, klinike,
inštituti), zelo malo pa je tistih, ki delujejo na primarni ravni,
zdravstvenih domovih ali lokalni skupnosti, navajajo v zbornici.
V Sloveniji deluje približno 500 delovnih terapevtov, kar pomeni
25 terapevtov na 100.000 prebivalcev. To je do štirikrat manj
kot v nekaterih drugih državah, kot so Nemčija, Irska, Švedska
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in Danska, kjer imajo tudi do 100 delovnih terapevtov na
100.000 prebivalcev, še navajajo v zbornici.
http://www.firdpc.com/sl/Aktualno/Svetovni_dan_delovne_terapije_letos_pod_sloganom_Delujmo_lokalnoucinkujmo_globalno/

Kaj je DELOVNA TERAPIJA?
je samostojna zdravstvena stroka, ki
spodbuja zdravje in dobro počutje s pomočjo
smiselnih aktivnosti.
ljudem omogoča čim večjo samostojnost
pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti ter dvig njihove kvalitete
življenja.

KAKO to dosežemo?
s primerno delovno terapevtsko obravnavo.
z upoštevanjem posameznikovih potreb in želja.
s prilagojenimi načini izvajanja aktivnosti in ustreznimi
pripomočki.

Kje smo zaposleni?
psihiatrija in mentalno zdravje, zdravljenje odvisnosti,
motnje v telesnem in duševnem razvoju,
obravnava starostnikov v domovih upokojencev,
zdravljenje in rehabilitacija telesnih in
kombiniranih prizadetosti zaradi posledic
poškodb ali, bolezni pri otrocih in odraslih,
osnovno zdravstveno varstvo
(zdravstveni dom, na bolnikovem domu),
poklicna rehabilitacija in usposabljanje
ter zdraviliško zdravljenje in rehabilitacija
Pripravili:
Irma Čebašek, delovna terapevtka
Lidija Grašič, delovna terapevtka
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Martinovo – sveti Martin
Bil je po rodu z Ogrskega, bil je vojak, nekaj časa v Italiji, nato
se je dal krstiti in postal je misijonar v Franciji. Ko seje vrnil
domov na Ogrsko, se je umaknil v puščavniško življenje,. a škof
Hilarij ga je dal poiskati in poklical ga je nazaj v Francijo.
Postal je priljubljen svetnik. Samo v ljubljanski škofiji mu je
posvečenih 41 cerkva. Ljudstvu se je priljubil. Cerkvene slike ga
kažejo kot usmiljenega darovalca - siromaku daje polovico
svojega plašča.
Martinovo – jesenski pust
Leto je razdeljeno z dvema velikima praznikoma, ki imata vsak
pred seboj razposajen pomladni in jesenski pust, nato pa
resno pripravo na praznik.
Ko je veseljačenja na pustni torek je
konec, se začne 40-dnevni post pred
veliko nočjo. Ko pa je martinovega
veseljačenja konec, se začne resni
adventni čas – 4 adventne nedelje, v
pričakovanju božiča.
God sv. Martina je v krščanski dobi prekril veselo pogansko
jesensko zahvalno slavje, ko so se pogani zahvaljevali bogovom
za dobro letino in pašo. Prinašali so jim v dar darove.
Do martinovega je vsa letina pod streho. Poljščine so v kleteh
in kaščah, vino je v sodih, čreda se vrne s planinskih pašnikih in
je spet v domačem hlevu
Sv. Martin – iz mošta nardi vin - Martinovo je vinski praznik.
Pršu je pršu, sveti Martin,
on ga bo krstil, jest ga bom pil,
Kume moj dragi, zdaj se napij,
Dugo ga neboš, zdaj se navžij!
Žena mi speče ajdov kolač,
jesti ga moraš, ni to drgač.
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Kume moj dragi, zdaj se napij,
Dugo gane boš, zdaj se navžij.
V zidanicah so imeli v vinskih krajih, predvsem v Beli Krajini in
na Štajerskem veselo pojedino. Zadnji mošt so pile ženske,
moški pa prvi vino.
Svatbe so nekdaj bile omejene na čas pred pustom (pred
setvijo) in pa po martinovem (ko so pridelki pod streho in je
konec paše).
Počakaj me, Mina, do svetga Martina. Ko kravce napasem,
potem te bom pa vzel. (iz Velike planine)
Povzeto po: Dušica Kunaver
http://mavrica.net/martinovo-sveti-martin_clanek_650.html

Prisrčno pozdravljeni:
ga. Frančiška Deželak, g. Vincenc Arnež,
ga. Frančiška Kavčič, g. Pavel Rezar,
g. Damir Zupančič;
v enoti Naklo g. Janez Bodlaj.
Odšli so:
g. Anton Roblek - odšel domov,
g. Janez Žagar - odšel v drug Dom, ga. Ana Bevc;
v enoti Naklo g. Franc Štern - odšel domov.
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Aktivnosti in dogodki v novembru - Preddvor
Preko plakatov na oglasnih deskah boste dnevno obveščeni o
naslednjih aktivnostih:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

telovadba
ročna dela
vadba Žoga Bend
vaje za spomin, križanka
skupine za samopomoč
knjižnica
Biosinhron skupinska terapija
peka piškotov, peciva
ogled slovenskih filmov
molitvena ura
vadba s smoyi obroči

------------------------------------------------------------------TOMBOLA
sreda, 4. november ob 11.00 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
ČAJANKA – Spoznajmo zdravilnosti ameriškega slamnika
četrtek, 5. november ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA
Ambasadorji nasmeha – četrtek, 5. november na G1
Tačke pomagačke – četrtek, 19. november v fizioterapiji
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralno srečanja z
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
sreda, 11. november ob 9.45 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
MAŠA
petek, 13. november ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
NASTOP Folklorne skupine Društva Sožitje iz Kopra
sobota, 14. november ob 15.30 uri v jedilnici
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE z Ignacem Gorjancem
sreda, 18. november ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
četrtek, 19. november ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
ob 14.00 uri v gradu
__________________________________________________
KONCERT mešanega pevskega zbora Šenčurski zvon
četrtek, 19. november ob 18.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
sreda, 25. november ob 14.30 uri v 3. nadstropju ND
__________________________________________________
USTVARJALNA DELAVNICA – adventni venčki
četrtek, 26. oktober ob 10.00 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila Irma Čebašek, delovna terapevtka.

Aktivnosti in dogodki v novembru – Naklo
Preko plakatov na oglasnih deskah boste dnevno obveščeni o
naslednjih aktivnostih:
o
o
o
o
o
o

telovadba
ročna dela
vadba Žoga Bend
vaje za spomin, križanka
molitvena ura
peka piškotov, peciva…

------------------------------------------------------------------SKUPINA LASTOVKE z Jelko Štefanec
ponedeljek, 2., 16. in 30. november ob 10.30 uri v delovni
terapiji enote Naklo
__________________________________________________
MAŠA
četrtek, 5. november ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
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»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralno srečanja z
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
ponedeljek, 9. november ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
OTVORITEV RAZSTAVE likovnikov KD Dobrava Naklo
četrtek, 12. november ob 16.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI
Tačke pomagačke
torek, 17. november ob 11.15 uri v fizioterapiji enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 23. november ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
torek, 24. november ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
sreda, 25. november ob 15.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila Irma Čebašek, delovna terapevtka.

Da bi se zares počutili bogate,
izmeritie tisto svoje bogastvo,
ki ga ni mogoče kupiti z denarjem.

Prispevke zbrala in uredila
Irma Čebašek, delovna terapevtka.
Naslovna stran:
Katja Logar, fizioterapevtka in Matevž Čebašek, prostovoljec.
Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo. Ni lektorirano.
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