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Za nami je še eno, štiriindvajseto leto delovanje našega Doma. Vseskozi se trudimo, da bi
našim stanovalkam in stanovalcem ustvarili prijetno okolje za bivanje pri nas, tako da bi se
lahko kar se da počutili domače, da bi jih naš Dom vsaj malce spominjal na njihov dom.
Zavedamo se, da je vsako življenje vredno spoštovanja in na tem gradimo naše odnose.
V Domu se trudimo, da hodimo po poti skupaj, z roko v roki, se odzivamo in vlagamo svoj
trud v čim boljše počutje in bivanje naših stanovalk in stanovalcev.

JANUAR
Nadaljevali smo popoldanska druženja z učenci Osnovne šole narodnega heroja Rajka in
videti je, da v obojestransko zadovoljstvo. Delovna terapevtka Andreja Kurbus si prizadeva za
zanimive vsebine, pa naj bodo to različne igre, izdelovanje dekoracij, skupno okraševanje
prostorov, igranje šaha, športne igre….

Imamo umetniški krog – stanovalce, ki del dneva preživijo v delovni terapiji in ustvarjajo.
Tako nastajajo čudoviti izdelki, ki so vredni ogleda.
Konec januarja smo pripravili druženje s stanovalci, ki so januarja praznovali svoj rojstni dan.
Tradicija, da v tem srečanju že vsa leta sodeluje Rdeči križ Hrastnik in da povabimo tudi
svojce, je v Domu že vsa leta.
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FEBRUAR
Dom starejših Hrastnik je v februarju praznoval 23. obletnico svojega delovanja.
Prireditve ob obletnici:
- osrednja prireditev, nastopil je ženski pevski zbor KD Svoboda Dol
- praznična tombola,
- izvedba kuharske delavnice z odlično kuharico gospo Emilijo Pavlič,
- srečanje stanovalcev Doma.
Obeležili smo kulturni praznik in z dekoracijami spomnili na Valentinovo.
Maškare prinašajo srečo, tako so v pustnem času na svoj način razveselile tudi naše
stanovalce.
Na pustni torek smo imeli tudi mi svojega kurenta, ki je pričakal v recepciji vse, ki nas je na
pustni torek obiskal. Ni čisto pravi, ampak naš stanovalec, g. Lado Sedej, ga je v sodelovanju
z našo stanovalko, ga. Majdo Velej, izdelal že pred letom dni, da nam pomaga pregnati zimo.

Obiskale so nas maškare iz OŠ NHR Hrastnik, ki so nam zapele nekaj lepih
pesmic…Obiskala nas je tudi skupina »malarjev«, ki je imela bogat obseg pleskarskih
storitev..
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V okviru praznovanja 23. obletnice delovanja Doma starejših Hrastnik smo se odločili, da
program obogatimo z izvedbo kuharske delavnice. K sodelovanju smo povabili priznano
strokovnjakinjo - kuharico, ga. Emilijo Pavlič, ki je zelo aktivna promotorka kuharstva in
sodeluje na mnogih sejmih, strokovnih srečanjih in prireditvah, pa tudi na nacionalni televiziji
v oddaji Dobro jutro.

Imeli smo tudi praznično tombolo. V duhu olimpijskih iger je bilo tudi pri nas ozračje zelo
napeto in se je stopnjevalo do zadnjega trenutka. Nekaterim je bila sreča naklonjena, drugi pa
so vseeno odšli domov dobre volje, z upanjem, da jo ujamejo na naslednji tomboli…

V torek, 20. februarja, se je v Domu začela sestajati bralna skupina, ki jo vodi ga. Tanja
Butara iz Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik. Bralna skupina se bo sestajala enkrat mesečno.

Konec februarja smo pripravili druženje s stanovalci, ki so februarja praznovali svoj rojstni
dan.

Kronika 2018

4

MAREC
V avli pri recepciji naša delovna terapija redno skrbi, da se zvrstijo različne drobne razstave
izdelkov naših stanovalcev, tako da obiskovalce vstop v Dom vedno prijetno nagovori tudi na
ta način.
V začetku marca smo zabeležili večje število stanovalcev z viroznimi težavami, zato smo se
bili primorani odločiti za ukrep omejitve obiskov v Domu. Omejitev je trajala skoraj do konca
meseca marca.
Ob 8. marcu smo z dekoracijami in lepimi željami obeležili Dan žena.

Predstavniki Društva invalidov Hrastnik so v marcu, v sklopu dneva žena in materinskega
dneva obiskali svoje članice.
Že vrsto let nas v mesecu marcu v počastitev dneva žena in materinskega dneva obiščejo člani
DU Hrastnik in DU Dol pri Hrastniku in stanovalke obdarijo z nageljčki, vse pa z domačimi
dobrotami.
Materinski dan smo praznovali v ponedeljek, 26. 3., z nastopom KUD Veter.
29. marca smo obiskali stanovalke in stanovalce Doma upokojencev Trbovlje. Takole pridno
in zagnano smo barvali velikonočne pirhe skupaj s stanovalkami Doma Tisje.

30. marca smo dan pričeli s telovadbo, nadaljevali z branjem časopisa in barvanjem jajčk ....
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…...seveda pa je bilo potrebno tudi kaj speči. Pred leti nas je naš vodja prehrane Damjan
Zelenik navdušil nad peko pletenih velikonočnih kruhkov, ki jih od takrat naše stanovalke že
tradicionalno pripravljajo na veliki petek.

Na velikonočni ponedeljek je bila v Domu tudi velikonočna maša.
Konec meseca marca smo pripravili druženje s stanovalci, ki so marca praznovali svoj rojstni
dan.

APRIL
Dopoldnevi se v našem Domu skozi leto odvijajo po delno ustaljenem ritmu: jutranje
prebujanje, zajtrk, kavica, telovadba s fizioterapevtko na bivalnem in negovalnem oddelku,
čas za različne skupine in druženja, kosilo, počitek, ven na sprehod ali na zrak, spet kanček
počivanja in težko pričakovani obiski svojcev.
Glede na to, da so se postopoma začenjali prijetnejši dnevi, smo dele dopoldneva in
popoldneva, če je bilo le mogoče, preživeli zunaj na zraku in sončku 
5. aprila smo imeli filmsko dopoldne v počastitev dneva brigadirjev in vseslovenske
prostovoljske akcije, ki ga je pripravil Klub brigadirjev Zasavja v sodelovanju z OŠ NHR
Hrastnik. Občutja in spomine iz časov Mladinskih delovnih brigad so nam s svojimi
recitacijami najprej obudile učenke OŠ, nato pa smo si ogledali še film.
5. aprila so nas obiskali dijaki Srednje šole Zagorje in njihova profesorica Mojca Omahne.
Odločili so se, da bodo pri nas izvedli praktični pouk iz strežbe jedi in pijač. Stanovalcem so
za kosilo pripravili zelo lepe pogrinjke in jim postregli kosilo iz naše kuhinje. Stanovalci so
njihovo delo ocenili kot odlično in želijo si, da jih dijaki spet kmalu obiščejo.
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Ob sredah popoldne nas obiščejo prostovoljci iz OŠ NHR Hrastnik. Šah, slikanje, tkanje,
kvačkanje, metanje obročev in čiščenje prostora pred vhodom v delovno terapijo.
17. aprila nas je obiskal ŽPZ Večerna zarja s harmonikarjem Tonetom iz DU Šmarje - Sap in
nam popestril dopoldne. Bilo je lepo, saj je bil izbor pesmi tak, da so lahko skupaj z zborom
zapeli tudi naši stanovalci.

V dopoldanskem času so nas 24. aprila obiskali otroci in vzgojiteljice iz Vrtca Hrastnik. Z
recitacijami, petjem in plesom so nas navdušili, s prelepimi rožicami, ki so jih sami izdelali in
podarili prav vsem prisotnim stanovalkam in stanovalcem, pa še raznežili naša srca!
V popoldanskem času je bilo druženje s prostovoljci iz OŠ NHR Hrastnik športno obarvano,
saj nas je prijetno spomladansko sonce zvabilo na dvorišče, kjer smo se pomerili v pikadu,
metanjem obročev, metih na koš in metanju predmetov v škatlo.
V petek, 30. aprila, so se stanovalci pod vodstvom in budnim očesom naše fizioterapevtke,
Darinke Kosem, pomerili v športnih igrah. Metali so žogo na koš, pihali v vetrnice, spuščali
milne mehurčke in pretepali žogo s palicami iz pene. Luštno smo se imeli 

Konec meseca aprila smo pripravili druženje s stanovalci, ki so aprila praznovali svoj rojstni
dan.
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MAJ
4. maja smo imeli prvomajsko tombolo. Tako kot je tega dne naraščala "vremenska napetost",
se je stopnjevala tudi napetost na tomboli. Dolgo se je samo pripravljalo in kuhalo, ko pa je
začelo deževati, so začeli "padati" tudi prvi dobitki. Škoda samo, da jih je bilo konec prav
tako hitro kot dežja 😉

Lepše vreme in toplejši dnevi nas vedno zvabijo ven. Nekoliko pozneje peljemo ven tiste, ki
se ne zmorejo sami gibati, da se ne bi prehladili. Naše družabnice iz programa javnih del
pridno skrbijo, da so lahko tudi ti stanovalci lepši del leta veliko zunaj, na zraku.
9. maja smo s prostovoljkami iz OŠ NHR Hrastnik posadili balkonske rožice. Dekleta so pod
vodstvom naših stanovalk Majde, Anke in Cvetke ter sodelavk Tadeje in Barbare posadila 20
korit in jih namestila na vse balkone v domu.

9. maja smo imeli zvečer glasbeni večer. Člani skupine Un`s Trboul so nam pričarali prijeten
glasbeni večer. Pester izbor lepo zapetih pesmi nas je nadvse navdušil.
11. maja smo čudovito dopoldne preživeli v Retju, kjer smo obiskali g. Marka Kukoviča in
njegove ujede. Lepo urejen prostor v krasnem okolju, mir, veliko zelenja in ptičjega petja že
sam po sebi ponuja lepo doživetje. Čudovite ptice pa so nam vzele dih!
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16. maja smo imeli 5. predstavitev rodovniških psov in mešančkov. "Zofka" nam je
namignila, da bo prireditev morala potekati v našem večnamenskem prostoru. Na začetku je
direktor pozdravil vse sodelujoče in se jim zahvalil za sodelovanje, prireditev pa je vodil in
povezoval naš vodja prehrane, Damjan Zelenik, ki je tudi sam velik ljubitelj kužkov.

Do 23. maja so našo recepcijo krasile slike, ki jih je za predstavitev psov naslikala naša
stanovalka, ga. Majda Velej. Ker je bila letošnja predstavitev že 5. po vrsti, jih krasi tudi 5
rozet...Zahvaljujemo se tudi podjetju Modne tačke iz Trbovelj, ki je vsem udeležencem
podarilo bon za nego kužka in podjetju Royal Canin, ki je prispevalo vzorčke s hrano...

V četrtek, 17. maja, so nas obiskali župan Občine Hrastnik, g. Miran Jerič, in člani občinskega
sveta. Glede na to, da Dom ne sodi v občinsko pristojnost, smo veseli, da se predstavniki
lokalne skupnosti želijo seznaniti z našim delovanjem. Župan in prisotni člani občinskega
sveta so nam po predstavitvi poročila o delu Doma v letu 2017 izrekli pohvalo za opravljeno
delo ter nam v zvezi s prostorskimi, finančnimi in kadrovskimi težavami, s katerimi se
srečujemo pri svojem delu, namenili nekaj spodbudnih besed za prihodnje. Še posebej smo
bili veseli enotno izraženega prepričanja, da je potrebno v Hrastniku zgraditi nov Dom, ki bo
tako stanovalcem kot zaposlenim in tudi obiskovalcem nudil bolj prijazne pogoje za bivanje,
delo in obiske. V znak zahvale za dolgoletno dobro sodelovanje Doma in lokalne skupnosti in
za aktivno podporo v prizadevanjih za izgradnjo novega Doma, smo županu izročili tapiserijo
z občinskim grbom, ki sta jo izdelala stanovalca Doma, g. Lado Sedej in ga. Majda Velej. (Na
fotografiji manjka občinski svetnik Božo Majcen, ki je moral predčasno zapustiti srečanje.)

Kronika 2018

9

21. maja so bili na obisku v Domu študentje živilske tehnologije Biotehnične fakultete
Univerze v Ljubljani v spremstvu profesorice doc. dr. Tanje Pajk Žontar. Obiskali so nas z
namenom, da spoznajo, kako poteka organizirana prehranska oskrba starejših. Z zanimanjem
so prisluhnili uvodnim besedam direktorja Draga Kopušarja, ki jim je predstavil osnovne
podatke o našem Domu. Sledilo je predavanje našega vodje prehrane Damjana Zelenika, ki
jim je spregovoril o načrtovanju, organiziranju in izvajanju prehranske oskrbe. Naša delovna
terapevtka Andreja Kurbus pa jim je predstavila, kako lahko prehrano uspešno povezujemo z
delovno terapijo. Študentje od nas seveda niso odšli lačni, saj smo jim za konec ponudili našo
lokalno specialiteto krumpantoč.
V sredo, 23. maja, smo se na zadnjem srečanju v tem šolskem letu družili s prostovoljci iz OŠ
NHR Hrastnik. V imenu Doma in stanovalcev se jim je zahvalil direktor Drago Kopušar,
predstavili pa smo tudi nekaj izdelkov, ki so jih izdelali skupaj z našimi stanovalci. Zaželeli
smo jim uspešen zaključek šolskega leta in čudovite počitnice!

V četrtek, 24. maja, so nas prvič v okviru festivala Rdeči revirji obiskali člani Društva
marionetno gledališče Jurček s predstavo Vragov svak. Lepo je bilo, da so se organizatorji
odločili, da v program festivala vključijo tudi prireditev za stanovalce Doma. Za vse prisotne
je bila predstava zelo prijetno doživetje.
V mesecu maju so člani in članice Brodarskega društva Hrastnik v okviru dobrodelnega
projekta, katerega sponzor je bila NLB, ki je darovala material in barve, očistili del parka ter
prepleskali steno pred Domom, da bi nanjo stanovalka Doma, ga. Majda Velej, naredila nekaj
poslikav. Lepo, kaj ne!

Konec meseca maja smo pripravili druženje s stanovalci, ki so maja praznovali svoj rojstni
dan.
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JUNIJ
1. junija 2018 smo dopoldne preživeli na Kumu. Gotovo ni treba razlagati, kako prekrasno je
bilo 

V ponedeljek, 4. junija, sta nas obiskali Urška Mavec in njena prikupna psička Zoya. Urška
nam je povedala veliko zanimivega o Zoji, skupaj pa sta nam pokazali mnogo simpatičnih
trikov...
V torek, 5. junija, so nam knjižničarke Knjižnice Antona Sovreta iz Hrastnika pripravile
zanimivo predstavitev starih fotografij Hrastnika. Lepo se je bilo vrniti v stare čase, pa čeprav
samo s spomini, ki jih je ujela fotografska kamera.
V četrtek, 7. junija, nas je dopoldne obiskal konj Dečko iz Mišinega dola s svojima
spremljevalkama Vanjo in Blažko.

V torek, 12. junija, dopoldne smo se na našem dvorišču hladili s sladoledom, ki nam je seveda
zelo prijal. V naši kuhinji so vsako porcijo okrasili z dežnikom.
V torek, 12. junija, smo uživali v nastopu folklorne skupine Kulturnega društva Svoboda
Center Trbovlje.
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V petek, 15. junija, nas je obiskala Mlečna kraljica. Letos je krono prevzela gdč. Monika
Rakun, ki je že 4. mlečna kraljica, ki je obiskala naš Dom.

V torek, 19. junija, smo se pred vročino umaknili v delovno terapijo in se pod vodstvom
fizioterapevtke Darinke in družabnice Barbare zabavali s športnimi igrami. Seveda se jutranji
telovadbi na dvorišču in še 2x v notranjosti nismo odrekli! Z rednim gibanjem in športno
dejavnostjo krepimo svoje telo, na kar nikoli ne pozabimo!

V petek, 29. junija, smo obiskali razstavo ročnih del sekcije za ročna dela pri DU Dol pri
Hrastniku. Marljive članice so pripravile krasno razstavo in nas prijazno pogostile. Lepo se je
bilo znova družiti z njimi in si ogledati njihove krasne izdelke.

Konec meseca junija smo pripravili druženje s stanovalci, ki so junija praznovali svoj rojstni
dan.
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JULIJ
V sredo, 4. julija, smo preizkusili srečo še na »poletni« tomboli. Najbolj neučakani so bili na
svojih mestih že kar 40 minut pred začetkom...

10. julija smo izkoristili prijetno in sončno dopoldne za izlet na Kal. V hladni senci smo ob
pijači in jabolčnem zavitku ter sladoledu uživali v miru in svežem zraku...Verjamete, da se
nam ni ljubilo domov?

11. julija so nas obiskale "Planike", članice sekcije za ročna dela pri DU Dol pri Hrastniku in
nas naučile izdelovati ptičke iz volne, ki so nam bili tako všeč na njihovi razstavi. Nastalo je
nekaj lepih izdelkov! Seveda pa "vaja dela mojstra, če mojster dela vajo", zato se bomo s
ptički ukvarjali še v naslednjih dneh.
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V juliju smo v naši delovni terapiji odprli razstavo kvačkanih izdelkov, ki so nastali izpod rok
naše stanovalke, ga. Medi Blagotinšek. Krasni izdelki, ki so bili vredni ogleda.

V mesecu juliju je naš stanovalec, g. Lado Sedej, v sodelovanju s stanovalko, ga. Majdo
Velej, ki je prispevala zaključne finese, dokončal še eno od svojih mnogih tapiserij. Preprosto
čudovito delo.

Dopoldnevi v delovni terapiji še vedno aktivno potekajo… Naši kuhinji pomagamo z
lupljenjem česna. Sicer pa se vsak stanovalec trudi na svoj način….

19. julija smo se ob poletni vročini sladkali s sladoledom in uživali v senčki pred Domom.
Konec meseca julija smo pripravili druženje s stanovalci, ki so julija praznovali svoj rojstni
dan.
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AVGUST
Vsako jutro ob lepem vremenu se nekateri stanovalci že ob 7.uri udeležijo telovadbe, ki jo
vodi naša fizioterapevtka Darinka Kosem. Izgleda, da jim gibanje v hladni senčki in na
svežem jutranjem zraku dobro dene, saj so aktivni še ves dan…

Naši stanovalki, ga. Majda in ga. Mojca, sta letos poskrbeli, da nas že od prvih pomladnih dni
naprej ob prihodu v Dom pozdravijo rožice...

Ob vstopu v recepcijo nas skozi poletna meseca pozdravljajo slikarska dela z morsko
tematiko, ki jih je naslikala naša stanovalka, ga. Majda Velej.

Ustvarjalnosti naši ga. Majdi Velej kar ne zmanjka. Čez poletje je nadgradila dobrodelni
projekt NLB in Brodarskega društva Hrastnik in na cca. 60 m opornega zidu ob dovozni poti
do Doma in ob prehodu v park ustvarila pravo malo umetnino; v svojih umetniških utrinkih je
zajela tako preteklost in sedanjost Hrastnika kot pomembne značilnosti naših krajev in
dogajanje v Domu. Nad narisanim smo še danes navdušeni.
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Steno krasijo tudi mozaiki, ki jih je ga. Majda ustvarila v preteklosti ob pomoči g. Veselka
Radoša. G. Veselko nas je na žalost zapustil, mozaiki pa ostajajo in nam lepšajo pot v park.

Popoldne se mnogi stanovalci in obiskovalci zatečejo v prijetno senco ob Izbi, na zadnji strani
Doma. Tudi tam naše stanovalke, zlasti ga. Erna Kušar, skrbijo, da nas razveseljujejo prelepe
rožice....
22. avgusta smo se šli ohladiti na Mrzlico. Bilo je ravno prav vsega: topli sončni žarki,
prijetna senčka, hladna pijača, slasten štrudelj in dobra družba... Kot vedno, se nam tudi tokrat
ni dalo domov. Za tolažbo smo si ogledali še najnovejšo cestno povezavo med Trbovljami in
Hrastnikom!
V torek, 28. avgusta, sta nas ponovno obiskali Urška in njena prikupna psička Zoya.
Konec meseca avgusta smo pripravili druženje s stanovalci, ki so avgusta praznovali svoj
rojstni dan.

SEPTEMBER
5. septembra smo po treh mesecih vnetega ustvarjanja s piknikom počastili uradno odprtje
poslikave opornega zidu pred Domom. Direktor se je zahvalil NLB, Brodarskemu društvu
Hrastnik in seveda ga. Majdi Velej. Vsi udeleženci smo se strinjali, da so poslikave na zidu
krasne, ob čevapčičih in dobri kapljici ter v prijetni družbi pa je bil pogled nanje še prijetnejši!
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V torek, 18. septembra, smo si ogledali krasno razstavo ročnih del, ki so jo pripravile
"Marjetice", članice sekcije ročnih del DU Hrastnik. Zagnane in kreativne ustvarjalke so nas
kot vedno gostoljubno sprejele, razveselili pa so nas tudi otroci iz Vrtca Hrastnik, ki so nam
zapeli pesmico.
V torek, 20. septembra, nas je lepo vreme kar samo vabilo na izlet. Tokrat smo se odpravili na
Lisco. Najpogumnejši so se podali na sprehod okrog Tončkovega doma, do kapelice in
vzletnega mesta zmajarjev, vsi skupaj pa smo uživali v svežem zraku, lepem razgledu in
naravi.

V torek, 25. septembra, smo uživali v glasbenem večeru, ki ga že tradicionalno za naše
stanovalce pripravi DU Hrastnik. Tokrat nas je prvič pozdravila nova predsednica, ga. Branka
Roglič, naš direktor pa se je za dolgoletno sodelovanje zahvalil tudi nekdanjemu predsedniku,
g. Franju Krsniku.
Konec meseca septembra smo pripravili druženje s stanovalci, ki so septembra praznovali
svoj rojstni dan.

OKTOBER
V torek, 2. oktobra, smo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Hrastnik pričeli delavnico o
tesnobi. Imeli smo 4 srečanja. Predavala je medicinska sestra Tamara iz ZD Hrastnik.
Občutek tesnobe ali anksioznosti je pogosto prisoten pri starejših ljudeh, zato je bila tema še
kako primerna za naše stanovalce.
V petek, 5. oktobra, nam je »jesenska« tombola popestrila dan. Kot vedno je bilo vznemirljivo
do zadnjega trenutka 
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V petek, 5. oktobra, so "Marjetice", članice sekcije za ročna dela pri DU Hrastnik, drevo ob
križišču pod Občino Hrastnik zavile v rožnat šal. S tem so na simboličen način spomnile
mimoidoče na "Rožnati oktober", mesec boja proti raku dojke. Cvetlice na šalu so pomagale
ustvarjati tudi stanovalke našega Doma.

V sredo, 10. oktobra, smo se odpravili po nakupih na tržnico v Trbovljah. Po napornem
nakupovanju smo si odpočili in popili še kavico, nato pa se odpeljali po novi cesti "čez hrib" v
Hrastnik.
V petek, 12. oktobra, smo imeli vsi rdeče noske, saj so nas obiskali Rdeči noski.

V ponedeljek, 15. oktobra, smo obiskali Vanjo in njene konjičke v Mišinem dolu. Krasna
okolica, svež zrak, prijazen Vanjin sprejem in seveda konji, vse to nas je navdušilo. Konje
smo božali, jim dali nekaj priboljškov, oni pa so nam pokazali nekaj svojih vragolij. Našega
navdušenja ni mogel pokvariti niti dež, ki nas je nazadnje pregnal pod streho!
V torek, 16. oktobra, je svoje prijatelje in naše stanovalce z ganljivim recitalom svojih pesmi
razveselila naša stanovalka, ga Dragi Sovdat. Pesmi je brala Jasna Rižner Kosm, za glasbeno
popestritev pa je poskrbela citrarka Anteja.

Naša stanovalka Dragica Sovdat kljub zdravstvenim težavam ne počiva. Poleg risanja piše
tudi pesmi. Pravi, da jih ima že čez 700, zato da smo se v Domu odločili, da ga. Dragici
pomagamo pripraviti recital, ki ga je poimenovala Moje pesmi, moji občutki. Na njeno vabilo
so se povabljeni polno odzvali, tako je bil to res čudovit recital, poln čustev in ganjenosti, saj
je v pesmi izlila svoje srce, ne samo žalost, tegobe, ampak tudi pogum in drobne radosti ter
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zmage. Lahko rečemo, da je bilo to popoldne, v katerem je naša Dragica lahko upravičeno
zablestela. In tako smo bili z njo ganjeni tudi vsi mi.
V četrtek, 18. oktobra, se je naša športna ekipa udeležila športnih iger treh zasavskih domov,
ki so jih letos pripravili v Domu upokojencev Polde Eberl Jamski na Izlakah. Bilo je zabavno
in prijetno! Zasedli smo 3. mesto in se ob tem imeli zelo lepo.

V četrtek, 18. oktobra, smo se sladkali s kostanjem in domačim jabolčnikom. Kostanje so nam
- tako kot že vrsto let - nabrali člani Planinskega društva Hrastnik. Danes so žrtvovali svoj čas
in nam kostanj še spekli ter pomagali pri lupljenju tistim, ki tega ne zmorejo sami. Nekaj
kostanja so skuhali v naši kuhinji in še kak dan ali dva bo med stanovalci potekala debata, ali
je boljši pečen ali kuhan! Vsi pa se strinjamo, da je bil domač jabolčnik odličen in da se je
dalo z njim krasno poplakniti kostanj!
Direktor se je članom Planinskega društva zahvalil za njihovo sodelovanje s tapiserijo
Aljaževega stolpa, ki sta jo izdelala naša stanovalca, g. Lado Sedej in ga. Majda Velej.

31. oktobra smo v Domu dobili novo obiskovalko, ki se je očitno zaradi neupoštevanja
omejitev hitrosti zaletela v zaboj z blazinami 

Konec meseca oktobra smo pripravili druženje s stanovalci, ki so v mesecu oktobru
praznovali rojstni dan.
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NOVEMBER
V petek, 9. novembra, nas je obiskala Folklorna skupina KUD Lukovica. Poleg lepih in
zanimivih plesov ter ljudskih napevov ob zvokih harmonike smo spoznali tudi njihove noše!
Kar veselo se vrtijo, še nam je vroče!
V ponedeljek, 12. novembra, so predstavniki Društva diabetikov Hrastnik obiskali in obdarili
svoje člane, ki prebivajo v Domu.
V torek, 13. novembra, so nas obiskali varovanci in vzgojitelji VDC Zagorje ob Savi ter nam
polepšali popoldne.

V četrtek, 15. novembra, smo bili znova ustvarjalni. Tokrat po zaslugi članic sekcije za ročna
dela pri DU Hrastnik, Jerice in Cvetke, ki sta si vzeli čas in z nami izvedli delavnico
izdelovanja ogrlic iz papirja in sponk. Nekatere stanovalke so danes že nosile novo ogrlico,
nekatere jo bodo še dokončale, delavnica pa je bila zelo prijetna in zanimiva, samo čas
prehitro beži!
V petek, 16. novembra, smo organizirali slovenski zajtrk, ki smo tako kot lansko leto obeležili
medgeneracijsko. Po zajtrku so sem nam pridružile predstavnice Nacionalnega inštituta za
javno zdravje (NIJZ), članice Društva kmečkih žena in deklet Hrastnik ter učenci OŠ NHR
Hrastnik in podružnične šole Dol z učiteljicama. Vse skupaj je najprej pozdravil direktor
Doma Drago Kopušar, o pomenu slovenske hrane pa na kratko spregovorila ga. Branka Đukić
z NIJZ.
Prva skupina učencev s podružnice Dol je ostala v delovni terapiji in se z našimi stanovalci
pomerila v kvizu o slovenski hrani. Tako stanovalci kot učenci so se odlično odrezali.
Izkazalo se je, da sicer dobro poznamo svoje domače jedi, predvsem zasavske, vedno pa lahko
izvemo kaj novega, zlasti o starih jedeh iz drugih delov Slovenije.
Druga skupina učencev se je pridružila našim ugankarjem, ki jih že vrsto let vodi naša sedaj
že nekdanja sodelavka, ga. Jasna Rižner Kosm. Tudi ugankarji so reševali zagonetke,
povezane z domačo hrano.
Tretja skupina učencev pa se je pridružila članicam Društva kmečkih žena in deklet Hrastnik
in našim stanovalkam, ki so skupaj zamesile pravi domači kruh.

Kronika 2018

20

Obiskal nas je tudi župan, g. Miran Jerič, ki nas je pohvalil in poudaril pomen lokalno
pridelane hrane. Za konec pa smo vsi poskusili domač kruh, ki so ga spekle kmečke žene in
dekleta ter sladke dobrote izpod rok naših kuharic.
V petek, 30. novembra, smo imeli zbor stanovalcev.

Zadnji petek v mesecu je bilo organizirano še družabno srečanje s stanovalci, ki so novembra
praznovali rojstni dan.
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DECEMBER
Tudi za mesec december smo pripravili pester nabor prireditev in druženj.
V torek, 4. decembra, smo organizirali Miklavžev sejem. Miklavž se je sicer mudil drugje,
tudi parklji so bili zasedeni, vendar pa je prišlo veliko naših stanovalcev, svojcev in predvsem
razstavljalcev, ki so nam pričarali praznično vzdušje.

V sredo, 5. decembra, smo se znova odpravili na nakupovalni izlet na tržnico v Trbovlje.
Nakupovali smo tako vneto, da je fotografiranje prišlo na vrsto šele po opravljenih nakupih,
ko smo se že prijetno greli ob slastni kavici.
V sredo, 5. decembra, nam je popoldne ga. Urška Kolar predstavila vtise s potovanja po
Romuniji, Moldaviji in Ukrajini. Bilo je zelo zanimivo in poučno, tako da je tudi marsikoga
od nas zamikalo, da bi se šel potepat.
Za praznično okrasitev v Domu je poskrbela naša delovna terapevtka Andreja Kurbus.
Okraševati so pomagali učenci OŠ NHR Hrastnik, poleg tega so skupaj s stanovalci ustvarjali
izdelke za dekoracijo.
V četrtek, 6. decembra, je naše stanovalce obiskal Miklavž. Miklavž se je v Domu oglasil že
ob 7. uri, ko začne s telovadbo prva skupina stanovalcev. Ker se mu je zelooo mudilo, je
darila za vse, ki pridno telovadijo, prepustil naši fizioterapevtki Darinki Kosem, ki vse tri
skupine telovadcev tudi vodi in najbolje ve, kdo je bil res zeloo priden. Tako je Darinka
razdelila darila še med telovadce ob 9. uri v delovni terapiji in med telovadce v 4. nadstropju
ob 9.30. Miklavž pa je oddrvel dalje....
Naša na novo ustvarjena novoletna dekoracija je bila 100% hrastniška: črno zlato, steklo,
vejica hrasta, stara posoda za funšterc in bratranec od perkmandeljca.
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Praznično vzdušje so nam pomagali ustvariti tudi prostovoljci iz OŠ NHR Hrastnik, ki nas
obiskujejo ob ponedeljkih. Nastala je prav posebna novoletna jelka…

V torek, 11. decembra, so nam dopoldne zelo polepšali najmlajši iz Vrtca Hrastnik. Njihovega
obiska se naši stanovalci vedno razveselijo, kar dokazuje tudi številna udeležba in njihovi
navdušeni obrazi.
V torek, 11. decembra, smo imeli popoldne v Domu Alzheimer Cafe, v organizaciji društva
Spominčica. Predavanje na temo »Komunikacija in družabne aktivnosti za osebe z demenco«
je bilo namenjeno za svojce in zaposlene, pa tudi za stanovalce.
V četrtek, 13. decembra, so svoje člane z obiskom in nageljčkom razveselili člani Zveze
borcev za vrednote NOB Hrastnik. Imeli smo prijetno dopoldansko druženje.
V petek, 14. decembra, smo imeli še zadnjo tombolo v letu 2018 – novoletno tombolo. Sreča
nas ima še vedno rada...upamo, da bo tudi v prihodnjem letu tako.

V ponedeljek, 17. decembra, sta DU Hrastnik in DU Dol pri Hrastniku pripravili glasbeno
prireditev za naše stanovalce. Novo leto so nam voščili vsi predsedniki, tudi nekdanji, zapeli
in zaigrali pa so nam člani M PZ Svoboda Hrastnik. Bilo je zelo lepo.
V četrtek, 20. decembra, so svoje člane obiskali predstavniki Društva invalidov Hrastnik.
Skupaj smo preživeli prav prijetno dopoldne.
V petek, 21. decembra, so v Domu potekala zaključna srečanja skupin. Stanovalce smo
obdarili z drobnimi darilci. Še pred začetkom skupin se je po domu slišalo zvončkljanje, po
nadstropjih pa se je smukal prijazen belolas mož z darili – Božiček.
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V ponedeljek, 24. decembra, sta nas s čudovitim dejanjem presenetila in ganila Vita in Sven,
učenca sedmega razreda OŠ NHR Hrastnik. S svojimi prihranki sta kupila cvetje in obdarila
naše stanovalke ter vsem skupaj zaželela lep in srečen Božič.
Rdeči križ Hrastnik je namenil skupno praktično darilo za aktivnosti naših stanovalcev.
V četrtek, 27. decembra, smo se še zadnjič v letu 2018 zbrali v delovni terapiji in se ob
prigrizku, dobri kapljici ter harmoniki poslovili od njega.
Direktor se je v petek, 28. decembra, odpravil še med stanovalce in po sobah ter osebno voščil
prav vsakemu stanovalcu.
Stanovalce, ki imajo rojstni dan v mesecu decembru, smo povabili na družabno srečanje.
Stanovalcem, ki so bili čez božično – novoletne praznike v bolnišnici in stanovalcem, ki so se
v letošnjem letu preselili v druge domove ali domov, smo poslali voščilnico. Prav tako smo
pisali uporabnikom pomoči na domu.

Kronika 2018

24

Poleg zapisanih dogodkov se v Domu redno, vsak dan ali
enkrat tedensko oziroma mesečno odvijajo naslednja
druženja:
-

Jutranja telovadba že ob 7. uri v delovni terapiji in nato še enkrat ob 9. uri, nato pa
ob 9.45 v 4. nadstropju s fizioterapevtko Darinko Kosem (poleti imamo jutranjo
telovadbo zunaj na dvorišču),

-

Branje časopisa – vsak dan z delovno terapevtko Andrejo Kurbus,

-

Skupine

stanovalcev

(pogovorne)

z

delovno

terapevtko

Andrejo

Kurbus,

prostovoljko Kristino Strmšek ter ugankarska skupina z našo upokojeno socialno
delavko Jasno Rižner Kosm,
-

Vsakodnevno ustvarjanje v delovni terapiji z delovno terapevtko Andrejo Kurbus,

-

S programom javnih del smo imeli v letošnjem letu prav tako pomoč za individualno
druženje in pozornost do stanovalcev: za spremljanje na aktivnosti, za spremljanje na
dvorišče, za pogovor, drobne pomoči, poslušanje in druženje,

-

Enkrat mesečno deluje bralna skupina, ko nas obišče knjižničarka iz hrastniške
knjižnice Antona Sovreta.
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NAŠI JUBILANTI V LETU 2018
90 LET
Cerinšek Ivana
Jovan Amalija

80 LET
Šustar Karol
Počuč Marija
Krpič Marija

70 LET
Hribar Marija
Kremič Mehmed

Zapisala:
Mateja Horvat Sotlar
vodja socialne službe
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direktor

26

