LAMBRECHTOV
številka 19, december 2019
Interno glasilo Lambrechtovega doma v Slovenskih Konjicah

148 let

UVODNIK

Za lep in
še lepši dan

»Sreča je srečati prave ljudi,
ki v tebi pustijo dobre sledi.«

S

ponosom smo na
sončni petek gostili ministrico za delo,
družino, socialne zadeve
in enake možnosti, našo
občanko, mag. Ksenijo
Klampfer. Z velikim zanimanjem je prisluhnila
stanovalcem, zaposlenim
in svojcem. Z direktorico
Ireno Vozlič Stjepčević sta
govorili o že opravljenem
delu ter o načrtih Lambrechtovega doma za prihodnost. Zavedata se, da
je za starostnike danes
in v prihodnje potrebno
poskrbeti na dostojen in
spoštljiv način.
Ministrica je povedala, da je na naš dom in
na naše delo izredno ponosna. Zaželela nam je
ogromno pozitivne energije ter izrekla zahvalo za
zelo dobro delo.
				
Irena Vozlič Stjepčević,
direktorica

N

aj bodo vsepovsod
vsa bitja, ki trpijo
na telesu in duhu,
hitro odrešena svojih
bolezni.
Naj se prestrašeni
ne bojijo več in naj
se vezani osvobodijo.
Naj nemočni najdejo moč
in naj ljudje razmišljajo o
medsebojnem prijateljstvu.
Naj vse tiste,
ki se znajdejo na brezpotjih
zastrašujoče divjine,
otroke, starejše, nezaščitene,
zaščitijo dobrotljiva nebeška
bitja in naj hitro dosežejo
stanje miru.

(budistična molitev za mir)
				
Zapisala: Irena Vozlič Stjepčević,
direktorica
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»V domu nisem
nikoli osamljena«

Gospa Elizabeta Menhard je v Lambrechtov dom starejših v Slovenskih Konjicah
prišla pred štirimi meseci, pa se že počuti
popolnoma domače. Tukaj je našla družbo in
dejavnosti, predvsem pa, kot pravi, ima vso
oskrbo. Z optimizmom in dobro voljo pripoveduje o času upokojitve. Prav zato se je odločila, da bo po okrevanju kar ostala v domu.
Doma je bila včasih osamljena, tukaj pa je našla veliko stvari, s katerimi si krajša vsakdan.
»Tukaj imam prav vse, kar potrebujem.
Doma sem si sicer kuhala in včasih me je povabila soseda, sorodnica. Tukaj glede tega res
nimam prav nobene skrbi. Družbe je ogromno, velikokrat kdo pokuka v sobo in vpraša, če je vse v redu.«
Gospo Elizabeto kličejo kar Lizika. Prijazna in optimistična, kot je, je tudi priljubljena.
»Prav nobenih težav nisem imela, da sem
se navadila na domsko življenje. Res sem najprej mislila, da bom ostala toliko, da dobro
okrevam, potem pa sem se odločila, da ne
grem več nazaj domov. Tukaj so dnevi pestri, veliko je dejavnosti in drugega dogajanja, imam lepo sobico. Kaj pa človek mojih let
sploh potrebuje? Prav nobenega strahu pred
domom starejših ni treba imeti,« še zaključi
pogovor gospa Lizika.		
Lucija Fatur, novinarka RTV SLO
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»Če bi razmišljala o
slabih stvareh iz preteklosti,
bi ponovila svoje življenje«
Gospa Ida Kobale je na poti svojega življenja
morala skozi nešteto stranpoti, zato se je pri 80
letih odločila za selitev v dom starejših. Na srečo je dobila prostor v Lambrechtovem domu v
Slovenskih Konjicah, v bližini domačih.
»Ko je moja mama ostarela, sem zanjo skrbela kar 17 let. Obljubila sem si, da bom v tretjem
življenjskem obdobju zase poskrbela sama in
odločitev za Dom se mi je zdela najbolj smiselna. Na srečo živijo moji domači v bližini. Večkrat pridejo na obisk, radi posedijo in si odpočijejo v našem lepem domskem parku.«
Gospa Ida veliko dela na sebi, svojem počutju. Pravi, da se spreminja po korakih, sicer pa
stvari prepušča času.

»Veliko je bilo ovinkov, po katerih sem morala skozi življenje. Preživljala sem tudi težka
obdobja, a optimizma nisem izgubila. Sem pa
na prvo mesto vedno postavljala delo, se ukvarjala s problemi, za katere danes vem, da to sploh
niso bili, pozabljala pa sem nase in na to, da
mora človek tudi sebe imeti rad.«
Gospa Ida se je začela ukvarjati z meditacijo, v Domu se je vključila v različne dejavnosti,
veliko je zunaj na svežem zraku, predvsem pa
ne razmišlja negativno o preteklosti. »Če človek
razmišlja negativno o preteklosti, ponavlja svoje življenje,« pravi. S prihodom v Dom ni zamenjala le okolja, ampak s tem tudi življenje.

Lucija Fatur, novinarka RTV SLO
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»Prehitro so šla leta.
Prehitro.«

Kako preživljam dneve
v Lambrechtovem domu
Letos praznujem prvo desetletnico bivanja
v Lambrechtovem domu Slovenske Konjice.
Premestitev, ki je bila v starosti 85 let, zame
ni bila lahka, pa tudi ne zelo težka, saj sem
domsko življenje spoznala že v času mojega
službovanja v Centru za socialno delo pri Občini Slovenske Konjice. Seveda so se razmere,
kar se tiče dela in oskrbe, vidno spreminjale
in se izboljševale. Pri tem je sodelovala tudi
Občina Slovenske Konjice, ki je bila prav tako
zainteresirana, da se dom usposobi za prijetno bivanje starejših občanov.

Gospa Marija Jevšenak se počasi navaja
na drugačno življenje
Gospa Marija Jevšenak pravi, da ima vsak
Dom za upokojence dve plati – na življenje v
Lambrechtovem domu starejših v Slovenskih
Konjicah se namreč še ni povsem navadila,
čeprav, kot pravi, ji je udobno in se počuti
varno. Prišla je pred tremi meseci.
»Nekaj stanovalcev že poznam, več pa se
družim z eno gospo. Veste, težko se privajam
na dom starejših, čeprav tukaj res ni dolgčas
in lepo skrbijo za nas. Pogrešam svoj dom in
veliko razmišljam o tem. Čeprav vem, da je
tukaj zame res najbolje poskrbljeno.
Gospa Marija je nekaj let skrbela za bolnega moža, ima tudi starejšo sestro, ki ji ni
najlažje.
Tako si želim, da bi bilo vsem ljudem lepo.
Vidim, da nekateri res težko živijo. Denar je
na žalost res sveta vladar.
Razmišlja tudi o letih, ki hitro minevajo.
Ne vem kako, ampak teh mojih 84 let je
tako hitro minilo! Prehitro! Kar naenkrat se
znajdeš takole, kot sem se zdaj jaz«.
V Domu je sicer veliko dogajanja, gospa
Marija pa si krajša čas tudi s klepetom s sostanovalko, s katero obujata spomine na mlada leta.
Lucija Fatur, novinarka RTV SLO
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Število interesentov za domsko oskrbo je naraščalo in je sedaj v oskrbi že 160 oseb. To je dokaz,
da se ljudje tu dobro počutijo, potrebe po domski
oskrbi pa se še povečujejo. Zasluge za to imajo
tudi zaposleni, ki skrbijo, ne samo za prehrano in
nego, temveč tudi za dobro počutje oskrbovancev na raznih prireditvah in zabavah.
Že po drugi izvolitvi opravlja delo direktorice
doma gospa Irena Vozlič Stjepčević, ki je s svojim
delom dokazala veliko sposobnost, pa tudi veselje do tega dela, saj so tudi pravilni odnosi in ljubezen do starejših pri vodenju take službe nujno
potrebni. Gospe direktorici hvala.
Na zadnjem sestanku s stanovalci smo bili
seznanjeni o vseh izvršenih delih za izboljšavo
življenja v domu, pa tudi o planih, ki so še predvideni. Stanovalci so s ploskanjem potrdili in
odobrili ta predlog, saj si vsi želimo urejeno, mirno in lepo starost.
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»Ko sem dobila električni pisalni stroj,
sem jokala«
Že tri leta je Lambrechtov dom starejših v Slovenskih Konjicah dom gospe Hermine
Regoršek. V pokoju je že skoraj toliko časa, kot je bila v službi, rada se pošali, da gre zdaj
lahko spet delat. Sicer je v Lambrectov dom hodila že prej kot prostovoljka.
V Dom sem prišla, ker sem sama, nimam
svoje družine, imam brata in dve svakinji, imam
tudi nečake in pranečake. Z vsemi se zelo dobro razumem, vsi me obiskujejo. V mladosti sem
imela fanta, najinega srečanja na maturantskem
izletu se zelo dobro spomnim. Vedno sem imela
občutek manjvrednosti, a obdobje s tem fantom
je bilo zelo lepo, to je bilo leta 1960. Potem pa
se je življenje drugače izteklo, a ničesar ne obžalujem.
Gospa Hermina se velikokrat spomni na mladost. Spomni pa se tudi službenih let, 30 let je
delala kot strojepiska na občini v Slovenskih Konjicah.
V službo sem hodila z veseljem. Tipkali smo
na tiste stare pisalne stroje, stenografirali smo,
pisala sem po nareku, moral si narediti veliko
kopij. Potem pa je šla tehnologija kar hitro naprej. Ko sem šla v pokoj, smo pisali na električne
pisalne stroje. Sem kar obžalovala, da ni bilo več
tistih starih.

sestri, ko je zbolela. Takrat je hodila v Lambrechtov dom kot prostovoljka in pomagat
sestri. V Dom pa se je kasneje preselila iz
zdravstvenih razlogov. Zdaj uživa v družbi
in vsakodnevnih dejavnostih.

V pokoju je delala na vrtu, skrbela za
hišo, pomagala ostarelim staršem in kasneje

Zapisala: Lucija Fatur,
novinarka RTV SLO

Franc Saleški Lambrecht (27. 1. 1809, Konjice–15. 4. 1878, Gradec)
Veletrgovec, ustanovitelj doma, je 21. avgusta 1863 z ustanovitvijo
dobrodelne ustanove za reveže z imenom Ubožna ustanova Franca
Lambrechta v Konjicah potrdil svojo navezanost na domači kraj. V
posebni listini je zagotovil sredstva za gradnjo doma in kasneje za delovanje ustanove: k prvotni glavnici 50.000 goldinarjev je dodal še 6.000
goldinarjev. Stavba je bila dokončana leta 1870. Lambrechtov dom, ki
je sprejel svoj statut leta 1902, uspešno deluje še danes in je najstarejši
namenski objekt za ostarele na območju sedanje Slovenije.
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HERMINA REGORŠEK
– DNEVNIKI
SOBOTA, 15. JUNIJ 2019

Sedaj vam bom povedala nekaj o razstavi malih žival in vožnji v kočiji s konji. Dogodek se je
odvijal pred dnevi. Bilo je zelo lepo poletno vreme in zbralo se nas je veliko stanovalcev, svojcev,
zaposlenih in njihovih otrok. V parku smo sedeli
v senci, poslušali glasbo, dobili smo pecivo, žejo
pa smo pogasili s sokom . Bilo je veselo, saj so
bile kokoške in petelini zelo glasni. Zajci, ki jih je
bilo tudi veliko, pa so bili čisto tiho in so čakali
na božanje obiskovalcev. Peljala sem se tudi s kočijo in uživala v vožnji po mestu. Proti poldnevu
smo se počasi razšli, stanovalci h kosilu, drugi
pa proti domu. Lepo druženje nam bo zagotovo
ostalo še dolgo v spominu.

PONEDELJEK, 1. JULIJ 2019
V petek, 28. junija 2019, smo se zjutraj okoli
devete ure odpeljali z avtobusom, kombijem in
osebnim avtomobilom izpred našega doma. Pot
nas je peljala proti Celju, Laškemu, Rimskim Toplicam, Radečam in dalje ob reku Savi. Imeli smo
prelepo vreme, ne preveč vroče, ravno pravšnje
za izlet. Avtobus je bil večinoma zaseden. Jaz sem
se vozila z osebnim avtom Škodo, v katerem smo
bile tri vozičkarice, vozila pa nas je ga. Jasmina,
socialna oskrbovalka. Med vožnjo smo se imele
zelo lepo, veliko smo se smejale in klepetale.
Najprej smo se peljali približno 400 metrov
visoko na kmetijo, ki je bila včasih zelo velika.
Pred kratkim so hlev preuredili in tako imajo v
zgornjem nadstropju sedaj muzej starih predmetov. Te so zbirali oziroma nabirali dolgo dobo.
Gre za razne predmete, ki so jih uporabljali včasih. Videli smo stare lesene grablje, vile, lestence, slike, pisalni stroj, kolovrate, voz z lesenimi
kolesi, otroški voziček in še kaj. Zanimivi so bili
tudi stari čevlji, za katere so nam povedali, da so
ljudje vanje včasih stopali kar z navadnimi čevlji,
da jih v hudi zimi ni zeblo. V pritličju se nahaja
velika soba, kjer pogostijo skupine z domačimi
salamami, bunkami, domačim kruhom, tremi
vrstami doma pridelanega sira, jabolčnim sokom
ter jabolčnikom, delajo pa tudi več vrst jogurtov.
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Veliko doma pridelanih stvari prodajo vrtcem in
šolam. Za tovrstno dejavnost so se odločili, ker je
cena mleka tako padla, da se jim ga ni več splačalo prodajati. Sedaj imajo nekaj več živine in svinj.
Mislim, da se ta kmetija, imenuje 'Ključevšek'.
Ko smo se podložili z dobrotami, smo se peljali naprej, približno štirideset minut, do Brestanice. Pravijo ji »Slovenski Lurd«, saj se tam nahaja čudovita katedrala. Pričakal nas je tamkajšnji
župnik, ki pa iz zdravstvenih razlogov ni mogel
darovati maše. Povedal nam je nekaj o glavnih
znamenitostih cerkve. Sveto mašo je daroval naš
arhidiakon, g. Vogrin, ki je prišel v ta namen
sem. Maša je bila zelo slovesna, s petjem in branjem beril pa smo jo popestrili še mi. Na koncu smo se še skupinsko fotografirali za spomin.
Nato smo se peljali nekaj kilometrov naprej do
ribiškega doma. Ta se nahaja ob majhnem jezeru,
kjer smo imeli v naravi, pod pokrito streho, obilno in okusno kosilo. G. Vogrin se kosila ni udeležil, saj je imel druge obveznosti. V zelenju je bilo
zelo prijetno. Sprehodili smo se tudi okoli jezera,
kjer je bilo veliko račk. Nato smo se zadovoljni
vračali proti domu. Peljali smo se ob Savi po lepi
pokrajini in skozi okna opazovali lepe njive ko-
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ruze, žit in drugih poljščin. Če bo po sreči, bodo
vse lepo dozorele. Domov smo se vrnili okoli pol
sedme ure zadovoljni, pa vendarle malce utrujeni. Ta izlet mi bo še dolgo ostal v spominu.
Lepo se zahvaljujem gospe direktorici, ki nam
vsako leto pripravi lep izlet, vedno v druge kraje.
Hvala tudi vsem ostalim pomočnikom za nesebično pomoč starejšim in bolnim. Že sedaj se veselim prihodnjega izleta.
Iskrena hvala za vse!

21. AVGUST, DAN SIVKE

Malo bom opisala, kako smo obeležili dan sivke. Beseda sivka ima dva pomena: lahko je kranjska čebela, jaz pa imam v mislih sivko dišavnico. Tudi ta sivka ni samo ena, ampak je več vrst.
Lahko je takšna, ki se uporablja za razna peciva
in sladolede, ali pa takšna, ki se uporablja za izdelavo mil in druge kozmetike. Suho, posušeno
in zdrobljeno lahko damo v majhne vrečke, ki se
nato dajo v omaro, da lepo diši in odganja molje.
V domu imamo obe vrsti sivke. Imamo kar svoj
sivkin park.
Za ta dan je k nam prišla gospodična iz medgeneracijskega centra Celje. Zbrali smo se v
dnevnem centru, ki je bil na koncu še premajhen
za vse, ki so želeli biti prisotni. Gospodična nam
je pokazala razne oblike telovadbe z rokami in
nogami, vaje s prsti za ohranjanje gibljivosti v
poznejših letih in vaje za bistritev uma. Ko smo
vadbo končali, smo pripravili delavnice, kjer smo
izdelovali šopke iz sivke ter jih povezali z raznimi trakovi. Napolnili smo tudi vrečke s sivko, ki
smo jo lansko leto poželi, posušili in nato osmukali. Vsak udeleženec je dobil en šopek in eno
vrečko za v omaro.
Ura je hitela proti pol dvanajsti in za konec
smo dobili vsi, ki smo želeli, porcijo doma izdelanega sladoleda z okusom sivke; bil je zelo okusen. Sladoled smo sami pripravili že en dan prej,
seveda s pomočjo gospodične Eve.
Za konec pa še recept za sivkin sladoled. Potrebujemo banane, limone, sladko smetano, jogurt, malo nastrgane jedilne čokolade in šopek
jedilne sivke (sivko je potrebno osmukati s stebelc). Vse sestavine zmiksamo in po želji sladkamo. Pa sladko lizanje!

Družinski dan v
Lambrechtovem
domu
8. 6. 2019 smo v domu organizirali družinski dan, ki je potekal drugo
leto zapored.
Na povabilo se je odzvala Kartuzijanska
konjenica Špitalič, ki je stanovalcem, zaposlenim in njihovim otrokom omogočila vožnjo
s kočijo in tako udeležencem polepšala dan.
Stanovalci so lahko iz kočije opazovali del
Slovenskih Konjic, otroci so doživeli vožnjo
in vzpostavili stik s konji, zaposleni pa so se
na ta način odklopili od vsakodnevne obveznosti.
Istočasno je potekala razstava pasemskih
živali ki jo je pripravilo Društvo gojiteljev
malih živali Slovenske Konjice. Razstava je
omogočala vpogled v raznolike živali, s katerimi otroci niso vsakodnevno v stiku, prav
tako pa so lahko tudi stanovalci obujali spomine na svoje mladostne dni.
Na ta dan nas je razvajalo sonce, v dobrem,
zelo živahnem vzdušju pa so uživali prav vsi
prisotni.
Irena Vozlič Stjepčević,
direktorica

Hermina Regoršek, stanovalka
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Medgeneracijsko
povezovanje
»Veliki« stanovalci doma« in »mali« otroci
Vrtca Slovenske Konjice smo skupaj ustvarjali medgeneracijski vrt.

ŠTORKLJINA HIŠA
NA OBISKU
Le kdo, če ne starostniki, najbolje poznajo življenje nekoč in danes. To je bila namreč
tema, ki so jo v Lambrechtovem domu iskali
in tudi našli otroci iz Štorkljine hiše.
V poletnem času je v Štorkljini hiši zelo
živahno. To radoživost so pretekli teden prinesli tudi med stanovalce Lambrechtovega
doma. Skupina otrok si je ogledala prostore
doma ter videla, kako živijo in kaj počnejo
starejši ljudje, ki bivajo v tovrstnih inštitucijah. Stanovalca doma, zakonca Kokot, ki sta
včasih poučevala na osnovni šoli v Konjicah,
sta zelo nazorno pripovedovala o načinu šolanja nekoč in danes.
Otroci so z začudenjem poslušali, kako je
potekal pouk pred 50. leti in kako ga doživljajo danes. Ja, tudi domače naloge so že bile
takrat in celo kazen, če jih učenec ni naredil.
Imeli so možnost celo telovaditi s stanovalci in srečati gospo Jano, ki je dopolnila že
celih 100 let. Zelo pa jih je presenetilo, ko so
v domu srečali zajčka, morskega prašička in
ribice. Otroci namreč niso vedeli, da imamo
tudi v domu svoje živalice.
Skrb za starejše so izkazali tudi s tem, da
so se preizkusili v potiskanju invalidskih vozičkov. Na obrazih je bilo videti obilo zadovoljstva, saj so bili izredno ponosni, da obvladajo pomoč tistim, ki sami ne zmorejo hoditi.
Za spomin na obisk Lambrechtovega doma
so si otroci nabrali dišečo sivko v domskem
parku in jo odnesli domov. Naj jih prijeten
vonj spremlja skozi otroštvo in spominja na
starostnike, ki so za nas tlakovali sedanjost.

Po opravljenemu delu smo si, kot so to
včasih znali, zaigrali na kitaro in prepevali,
privoščili pa smo si tudi najboljšo limonado
naših kuharic in kuharja Vrtca Slovenske Konjice.

Ustvarili smo čudovit medgeneracijski trenutek in prav vsi smo se strinjali, da si takih
trenutkov želimo še več in da se kmalu vidimo.
Zapisala:
Lambrechtov dom in
Vrtec Slovenske Konjice

Irena Vozlič Stjepčević, direktorica
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Medgeneracijsko
druženje z Malim grofom

Medgeneracijsko
druženje v Špitaliču

V šolskem letu 2019/2020 smo meseca oktobra
začeli medgeneracijsko povezovanje in druženje
z otroki iz zasebnega vrtca Mali grof.

Polstenje volne ali filcanje je ena od najstarejših tehnik za izdelavo tkanine. Stara je
približno 8000 let. Tehniko polstenja volne še
vedno uporabljajo nomadski narodi v srednji
Aziji in severnem delu vzhodne Azije. Postopek je še vedno enak tistemu iz preteklosti:
strižena, neobdelana volna se v kombinaciji z
vodo in milom in ob močnem drgnjenju začne sprijemati in nastane kompaktna osnova
– polst.

Srečanja so potekala enkrat mesečno v dnevnem centru, kjer nas je v hladnejših mesecih prijetno ogrel kamin. Naša druženja so bila zelo
razgibana, vesela in radostna.
Stanovalci in otroci smo ustvarjali svečnike
iz slanega testa, v mesecu decembru smo skupaj postavili jaslice pod smreko v kavarni doma.
Spekli smo tudi zelo okusne piškote, ki so dišali
po celi hiši. V poletnih mesecih smo se družili na
svežem zraku – terasi našega doma, kjer smo ob
glasbi skupaj zaplesali in zapeli.
Vsako druženje smo zaključili s pripovedovanjem pravljice, ki je bila tematsko prilagojena
letnemu času.
Otroci starejšim s svojo radoživostjo prinesejo radost in veselje, starejši pa otroke nagradijo
z nasmeški na obrazu, s svojim plemenitim mirom, ki jih obdaja, in s pripovedovanjem svojih
življenjskih zgodb, v katerih se skriva veliko izkušenj in življenjskih modrosti. Vsako je skupno
srečanje dragocen dogodek za vse nas.

Eva Rožencvet, dipl. delovna terapevtka

Stanovalke Lambrechtovega doma, otroci iz vrtca in šole Špitalič so v četrtek, 7. novembra, ponovno združili moči in za njimi je
še eno prijetno druženje. Učili so se tehnike
polstenja volne, iz katere so izdelovali pisane
srčke, katere so napolnili z dišečimi zelišči.
Prepletanje vezi med generacijami je res neprecenljivo.
Eva Rožencvet, dipl. delovna terapevtka
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MEDGENERACIJSKI TABOR
KOPE 2019
Letos smo v Lambrechtovem domu Slovenske Konjice organizirali že osmi medgeneracijski tabor. Tokrat smo se že drugo leto
zapored družili na Kopah, med 16. in 18. oktobrom 2019.
Družba stanovalcev, zaposlenih in njihovih otrok ter otrok iz OŠ Oplotnica je bila
enkratna in neponovljiva. Prav takšno je bilo
vreme, ki nam je kljub pozni jeseni služilo
prav vse dni.

sobe, določili sosede po sobah in druženje
se je pričelo. Tudi letos nas je prišel pregledat, malo potolažit in tudi malo »pozdravit«
znani slovenski bioenergetik Dušan Jeromel
iz Slovenj Gradca, ki se z bioenergijo ukvarja
že preko 30 let. Tudi letos ni bilo udeleženca
med našimi stanovalci, ki ne bi bil deležen
njegovega dotika in s tem seveda tudi nove
energije. Tokrat so se njegovim rokam prepustili tudi vsi spremljevalci in seveda tudi

Z brezplačnim avtobusnim prevozom na
obe strani nas je podprlo podjetje GKN iz
Zreč. Varno so nas popeljali na Kope in nazaj. Spali in družili smo se v Grmovškovem
domu.
Za razvajanje so poskrbeli vodja Grmovškovega doma in njegovi sodelavec.
Prvi dan smo naše druženje pričeli s kosilom. V popoldanskem času smo pripravili

otroci. In tako smo bili vsi napolnjeni z novimi znanji, novo pozitivno energijo in dobrimi
občutki. Popoldan se je kar naenkrat prevesil
v večer in po kratkem družabnem večeru ter
dnevu, polnem novih doživetij, smo vsi prav
sladko zaspali.
Drugi dan smo pričeli s telovadbo in jutranjim pohodom na energetske točke na
vrh Kop. Po zajtrku smo se družili na nogometnem igrišču - eni so igrali, drugi sodili, tretji pobirali žoge … Smeha ni manjkalo,
zmanjkalo pa je kondicije. Ob zelo zanimivi
igri srednje generacije in mladih je zelo prav
prišlo vzpodbudno navijanje naših predstavnikov starejše generacije. Po vseh napornih
tekmah pa smo si izdelali še spominek na tabor – obesek za ključe. Najbolj izvirne smo
tudi nagradili.
Popoldan pa smo namenili peki rogljičkov
iz domačega testa, ki smo ga sami pripravili.
Nadevani so bili z marmelado in nuteloooo,
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ki ne sme nikoli manjkati. Kot vedno je bilo
tudi tokrat tako, da so eni delali, drugi nadzirali, tretji kritizirali, kako bo to izpadlo…,
ampak na koncu smo vse pojedli. Božanski
so bili.

poznali.
Srečali smo pa še čisto domačo lisico, zajca ... Edino medveda nismo srečali.
Po znova obilnem zajtrku smo spakirali
stvari in izpraznili sobe. Ob 10.30 smo imeli

Tudi letos nas je obiskal muzikant iz bližnje okolice, ki nam je popestril večer z igranjem starih slovenskih pesmi. Spet nas je premagal spanec.
Tudi zadnje jutro smo se najbolj zgodnji
odpravili na jutranji pohod že malo pred
sedmo uro zjutraj. Imeli smo prav posebno
spremstvo – dva velika psa, ki ju sploh nismo

še mašo v avli centra Kope, ki jo je ponovno
daroval župnik Tine Tajnik iz župnije Šentilj
pod Turjakom. Po skupni sveti maši smo druženje zaključili s podelitvijo priznanj vsem
udeležencem. Zgodilo se je veliko lepega, novega, veliko smo se smejali in tudi jokali.
Takšno je življenje, pa naj bo to v Lambrechtovem domu v Slovenskih Konjicah ali pa
v Grmovškovem domu na Kopah. Najbolj pomembno pa je, da nam je vedno lepo, in naj
tako tudi ostane.
Tudi tokrat hvala vsem stanovalcem in
mojim zlatim sodelavcem za pomoč pri izpeljavi tega tabora. Hvala vsem donatorjem za
finančno in materialno pomoč. Nenazadnje
pa gre zahvala tudi vsem tistim, ki niste bili
posebej omenjeni in veste, da ste kakorkoli
pripomogli k izvedbi tega tabora.
mag. Katja Pem Sevšek, organizatorka tabora
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INTERVJU S PREDSTAVNIKI MLAJŠE
GENERACIJE UDELEŽENCEV TABORA
1. KOLIKOKRAT SI ŽE BIL NA TABORU?
ŽIGA VODOVNIK: Na taboru sem bil že
šestkrat.
LARA VODOVNIK: Na tabor hodim že 5 let.
LUKA REK: Na taboru sem že petič.
NAJ AUGUŠTIN: Na tabor sem šel trikrat.
MAJ KRIČAJ KOTNIK: Letos sem prvič na
taboru.
GAŠPER SEVŠEK: Na taboru sem že petič.
TAJA RAVNJAK: Na tabor hodim že 2 leti.
TAJA FRIDRIH Letos sem na taboru že šestič.
KATARINA SEVŠEK: Letos sem se udeležila
tabora že šestič.

2. KATERI JE TVOJ NAJLJUBŠI
DOGODEK IZ TABORA?
ŽIGA: Igranje na igralih.
LARA: Na taboru so mi najbolj všeč delavnice.
LUKA: Zelo so mi všeč igre z žogo.
NAJ: Najbolje mi je bilo igranje nogometa.
MAJ: Spanje.
GAŠPER: Zelo dobro je bilo, ko smo igrali
nogomet.
TAJA R.: Najboljše se mi je zdelo, ko smo igrali
karte.
TAJA F.: Najboljši del tabora je bil, ko smo se v
temi na igralih igrali skrivalnice.
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3. ALI RAD POMAGAŠ STAREJŠIM
LJUDEM IN ZAKAJ?
ŽIGA: Rad pomagam, ko me prosijo za pomoč.
LARA: Ja, ker se radi pogovarjajo.
LUKA: Ja, ker je dober občutek, ko se ti
nasmehnejo.
NAJ: Ja, ker zelo rad pomagam.
MAJ: Ja, ker vsega ne morejo narediti sami.
GAŠPER: Ja, ker je to vljudno.
TAJA R.: Ja, ker sem rada prijazna.
TAJA F.: Ja, ker se mi zdi prav, da si ljudje med
sabo pomagamo.
KATARINA: Ja, ker se rada pogovarjam in imaš
veliko časa za pogovor s starejšimi ljudmi.

4. KAKO SE TI JE ZDEL LETOŠNJII
TABOR?
ŽIGA: Zelo v redu.
LARA: letošnji tabor je bil v redu.
LUKA: Super!
NAJ: Zelo super!
MAJ: Imeli smo se lepo.
GAŠPER: Z letošnjim taborom sem zadovoljen.
TAJA R.: Bilo je lepo!
TAJA F.: Bilo je zabavno.
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INTERVJU S PREDSTAVNIKI STARE
GENERACIJE UDELEŽENCEV TABORA
5. KOLIKOKRAT STE ŽE BILI NA
TABORU?
IVANKA RUŠNIK: Letos sem na taboru prvič.
HERMINA MAVRIČ: Letos sem na taboru prvič.
VERONIKA KONEC: Letos sem na taboru
četrtič.
JUSTINA ŽNIDAR: Letos sem na taboru osmič.
FRANČIŠKA SODRŽNIK: Letos sem na taboru
tretjič.
ALOJZIJA KRIŽNIČ: Letos sem na taboru prvič.
KAREL OBRUL: Letos sem na taboru prvič.
TEREZIJA IRŠIČ: Letos sem na taboru drugič.
ANA SEMLIČ: Letos sem na taboru prvič.

6. VAŠ NAJLJUBŠI DOGODEK
S TABORA?
IVANKA RUŠNIK: Družba!
HERMINA MAVRIČ: Povsod sem uživala.
VERONIKA KONEC: Muzikanti!
JUSTINA ŽNIDAR: Da se dobro razumemo.
FRANČIŠKA SODRŽNIK: Vse!
ALOJZIJA KRIŽNIČ: Vse!
KAREL OBRUL: Muzikanti!
TEREZIJA IRŠIČ: Družba!
ANA SEMLJIIČ: Vse!

7. ALI SE RADI POGOVARJATE
	Z OTROKI?

HERMINA MAVRIČ: Ja, zelo rada, ker me
zanimajo vse teme.
VERONIKA KONEC: Ja, ker so prijazni.
JUSTINA ŽNIDAR: Ja, ker imam šest pravnukov.
FRANČIŠKA SODERŽNIK: Ja, imam enajst
pravnukov.
ALOJZIJA KRIŽNIČ: Ja, ker sem si z njimi kot
prijateljica.
KAREL OBRUL: Ja, ker so luštni.
TEREZIJA IRŠIČ: Ja.
ANA SEMLIČ: Ja, ker jih imam zelo rada.

8. KAKO SE VAM JE ZDEL
LETOŠNJI TABOR?
IVANA RUŠNIK: Enkraten!
HERMINA MAVRIČ: Odličen!
VERONIKA KONEC: Zelo lep.
JUSTINA ŽNIDAR: Enkraten!
FRANČIŠKA SODERŽNIK: Odličen!
ALOJZIJA KRIŽNIČ: Zelo lep.
KAREL OBRUL: Enkraten!
TEREZIJA IRŠIČ: Vsako leto boljše.
ANA SEMLIČ: Super!

IVANA RUŠNIK: Ja, ker so otroci naša
prihodnost.

Zapisale:
Katarina Sevšek, Taja Ravnjak
in Taja Fridrih (7. razred OŠ Oplotnica)
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DRUŽABNO ŽIVLJENJE STANOVALCEV

ČAS JE ZDAJ
Kdaj je pravi čas? Mi pravimo, da tukaj in
zdaj. No, precej podobno, kot je bil dogodek
na mrzlo prvoaprilsko soboto ČAS JE ZDAJ.
Okoljsko - povezovalni dogodek v centru
mesta na pobudo vrtca Slovenske Konjice povezuje vse generacije, ki skupaj razmišljamo o
boljšem jutri za naše okolje. V mestnem jedru
Slovenskih Konjic je bil 6. aprila že zgodaj zjutraj pravi živ - žav. Številni so postavljali stojnice, na katerih so se predstavile različne ustanove, med drugim tudi Lambrechtov dom.
Mimoidoče smo povabili na najboljši jabolčni
zavitek, ki so ga z ljubeznijo in dušo pripravile pridne roke v domski kuhinji, najmlajše pa smo razveselili z delavnico »zajčkastih
košaric«.
Eva Rožencvet, dipl. delovna terapevtka
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SPREHOD
PO KONJICAH
Ob prazniku starejših smo uspešno izpeljali potep po Konjicah. Ogledali smo si novi
vrtec na Prevratu in prisluhnili otroškemu
petju. Na zbirnem centru Cero smo videli
ogromno odpadkov, ki jih pridelamo občani, pridni delavci pa jih sortirajo in poskrbijo za transport. Pot nas je vodila skozi staro
mestno jedro, novo tržnico in obvoznico. Za
varno prečkanje cest so nam priskočili na
pomoč zaposleni Policijske postaje. Ob povratku v dom nas je pričakalo odlično kosilo izpod pridnih rok naših kuharic. Iskrena
hvala vsem prostovoljkam RK, zaposlenim
GKN Zreče, šolarkam iz OŠ Pod goro in,
seveda, vsem zaposlenim Lambrechtovega
doma, da smo tale dan naredili drugačen in
poseben.
						
Irena Vozlič Stjepčević,
direktorica
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DRUŽABNO ŽIVLJENJE STANOVALCEV

BELI CVET V
PODČETRTKU
Člani pevske skupine BELI CVET smo se
vse leto intenzivno pripravljali na pevsko revijo. Ta je tokrat potekala v Podčetrtku. Da
so bili glasovi pravšnji, so v zadnjih 14 dneh
skrbeli predvsem v domski kuhinji. »Grgrali« smo surova jajčka, no, pa tudi pečena in
kuhana smo jedli bolj pogosto. Malo za šalo,
malo za res. Da pa ni bil samo glas naš glavni adut, smo poskrbeli tudi za stas, in sicer
z ureditvijo pričeske naših nastopajočih. Te
je brezplačno uredila naša frizerka, Marija
Fijavž.
Torek, 15. 10., je bil za člane pevske skupine Beli cvet prav poseben dan. Zgodaj zjutraj
smo se dobili v domski jedilnici, kjer smo se
okrepčali z dobrim zajtrkom, nato sta nas
že čakala domski kombi in gospod Jože Vipotnik, ki je poskrbel za prevoz s kombijem
društva Vizija. Z obema kombijema smo se
na sončno jutro odpeljali proti Podčetrtku.
Zaposleni Doma upokojencev Šmarje pri
Jelšah so nas zelo lepo sprejeli na 26. revijo
pevskih zborov stanovalcev in 21. revijo pevskih zborov zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih Slovenije. Nastopilo je 16 zbo-
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rov stanovalcev, mešani zbor (stanovalci +
zaposleni) in 4 zbori zaposlenih v domovih.
Po končanih nastopih je strokovna komisija,
ki so jo sestavljali gospa Tanja Ribič, gospod
Denis Sahernik, gospod Gorazd Pavčnik in
gospa Tatjana Šolman, izbrala zmagovalca.
Vsi sodelujoči smo bili odlični in izmed
teh je težko izbrati najboljšega. Strokovna
komisija je imela težko delo, pa vendarle se
je moral odločiti. Letos so strokovno komisijo najbolj prepričali stanovalci iz doma Šentjur. Čestitamo! Mi pa smo, kot vedno, tudi
letos neizmerno uživali. Petje, ples in odlična energija.
Eva Rožencvet,
dipl. delovna terapevtka
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LAMBRECHTOVA
MODNA REVIJA
In prišel je dan za modno revijo, 12. september. Vsi smo ga komaj čakali. Obiskala
nas je trgovina za seniorje pod vodstvom
Tamare Ovnik. Imeli smo možnost nakupa
oblačil, poleg tega smo se stanovalci in zaposleni prelevili tudi v manekene oz. manekenke ter se sprehodili po modni pisti. Naši zvesti navijači in gledalci so glasno navijali, da
je bil užitek sprehoditi se po modni pisti, ki
je potekala v domski jedilnici. Stanovalci in
zaposleni smo lahko izrazili svoje želje glede
oblačil, gospa Tamara pa nam je z veseljem
prisluhnila in pomagala. Ampak to še ni bilo
vse. Letos smo imeli tudi svojo zasebno vizažistko Špelo Esih, ki nam je tu pa tam skrila
kakšno gubico in poudarila naše nežne obrazne poteze. Tudi rdeče ustnice niso manjkale.
Uživali smo in komaj čakamo, da trgovina
zopet pride k nam.
Tamara Lubej, dipl. fizioterapevtka

Obisk ZOO Landa (živalskega vrta)
Posebna komisija Novic in Radia Rogla
nam je podelila naziv »naj navijaška skupina« Konjiškega maratona. Za nagrado smo
prejeli obisk Zoo Landa – živalskega vrta.
Zelo smo se veselili ogleda, saj imamo vsi
radi živali. Nestrpno smo pričakovali leve,
saj nas je večina kralja živali videla prvič v
živo. Da je bila atrakcija še bolj privlačna, pa
so poskrbeli zaposleni v živalskem vrtu, saj
so pred nami nahranili leve s svežim mesom.
Poleg ogleda kengurujev, krokodila, opic, alpake, surikatov in še mnogo drugih živali
smo uživali tudi v zelo lepo urejenem tematskem parku. Pozdravili so nas kavbojci, nekatere pa je očarala lepa indijanka. Zagotovo
bomo tudi drugo leto navijali in spodbujali
vse tekače maratona.
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Anton Rančnik - FIKO, izjava:
Na Konjiškem maratonu sem bil del navijaške skupine Lambrechtovega doma. Bil sem eden
izmed najbolj glasnih navijačev. Imel sem tudi
bobne, na katere sem ves čas tolkel. Radio Rogla
je naše navijanje nagradil, saj smo bili izbrani za
najboljšo navijaško skupino in zato prejeli tudi
nagrado.
Ko smo se s kombijem pripeljali do živalskega
vrta, smo morali počakati gospo, ki nam je odklenila velika vrata. Najprej so nas pozdravili
kenguruji, ki so bili zelo prijazni. Mene je najbolj očarala lepa manekenka. Imela je kratko črno
krilo in dolge lase.
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Naprej je bila še ena lepotica, bela alpaka. Bila
je zelo lepa in srečo sem imel, da me ni pljunila.
Ko smo prišli do levov, sem se malo umaknil, saj
sta bila zelo mogočna. Nato je prišel njun oskrbnik, ki ju je nahranil s surovim kokošjim mesom.
Povedal nam je, da sta mu leva odgriznila del prsta.
Všeč mi je bila mala opica, ki me je prišla pozdravit na ograjo in se razkazovat. Bilo je zelo veliko živali. Skratka, imel sem se lepo. Zahvaljujem
se Radiu Rogla, da nam je vse to omogočil.
Zapisala Barbara Mihelak, zaposlena
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ZAJČEK OSKAR IN
MORSKI PRAŠIČEK
FELIKS
Naša hiša je od letošnjega januarja bogatejša za dva še prav posebna stanovalca. Prvi je
Oskar, drugi pa Feliks.
Morski prašiček Feliks je sicer
še vedno sramežljiv in se najraje skrije v svojo hišico, zelo rad
pa ima svežo zeleno solato. Naš
zajček Oskar je prava zvezda v
domu. Najraje se druži s stanovalci med telovadbo v fizioterapiji, saj je prav poskočen, pridruži
pa se tudi ob četrtkih na Ginkotu,
prav tako pri telovadbi in kognitivnem treningu. Prav tako razveseli stanovalce, ki večino časa
preživijo v posteljah. Vedno, ko
pride na obisk, jim pričara nasmeh na obraz.
Naš Oskar pa ni navaden zajček. Vsake
toliko časa ga namreč s svojim obiskom razveseli domska zdravnica, ki mu med drugim
v kletko da kakšen priboljšek. Pred časom je
osvojil tudi ministrico mag. Ksenijo Klamfer,
ki ga je z veseljem vzela v naročje.
Verjamemo in vemo, da marsikomu, tako
stanovalcu kot zaposlenemu ali zunanjemu
obiskovalcu pričara nasmeh na obraz .

PASJE
RADOSTI

Ben Williams je zapisal: »Ni boljšega psihiatra od psa, ki te poliže po obrazu.« Prav tega
se zavedamo tudi v Lambrechtovem domu.
Že nekaj let namreč sodelujemo s Kinološkim
društvom Zreče, letos pa so se nam pridružili
tudi psički iz Kinološkega društva Celje.

Eva Rožencvet, dipl. delovna terapevtka
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Pri terapiji s pomočjo psičkov pri naših
stanovalcih razvijamo in urimo fino in grobo
motoriko, zaznavanje, pozornost, govor, spomin, socialne odnose. Prisotnost psičkov jim
daje občutek varnosti, tolažbo in predvsem
toplino.
Stanovalci so vedno veseli obiska štirinožnih prijateljev in neizmerno uživajo v njihovi družbi. Le-ti nam pokažejo razne trike ali
pa se le »pocartajo« v naročju ali postelji stanovalcev. Vedno znova se veselimo njihovega
obiska.
Eva Rožencvet, dipl. delovna terapevtka
19/2019

19

Aktivnosti

PREDNOVOLETNA
ZABAVA V LAMBRECHTOVEM DOMU
Pri nas je vedno zelo veselo, še posebno
veselo pa je bilo v petek, 21. decembra. Direktorica in zaposleni Lambrechtovega doma so
namreč poskrbeli za tradicionalno silvestrsko zabavo. Praznični petek se je začel zelo
posebno. Z mrzlega severa je v dom s sanmi
in jelenčki prispel le kdo drug kot Božiček.
Skupaj s svojimi škrati je s skromnim darilom razveselil prav vsakega stanovalca.

Dopoldan je hitro minil in bližal se je začetek slavnostne prednovoletne zabave, ki
je bila polna presenečenj. Iz kuhinje je dišalo že cel dopoldan in stanovalci so že komaj
čakali na slavnostno večerjo. Zabavo je odprl
ansambel Želja, nato je vse prisotne s toplo
besedo pozdravila direktorica Irena, ki je
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na koncu svojega govora napovedala veliko
presenečenje večera. To sta bili sestri Vandur
– Tjaša in Tamara. Z orientalskim plesom je
najprej razgrela domsko jedilnico Tjaša Vandur, za njo še njena sestra Tamara, ki je v naslednji točki vse popeljala v narodno zabavne vode. Stanovalci so bili navdušeni, kar so
vedno znova dokazali z bučnim aplavzom.
Sledila je slavnostna večerja. Zaposleni v
kuhinji so se kot vedno zelo izkazali, večerja
je bila več kot odlična. Po večerji je vabilo plesišče. Mladi člani ansambla Želja so naredili
pravi žur do jutranjih ur.
Končal se je večer poln smeha, presenečenj, zabave in iskrenih želja. To so trenutki,
ko začutimo, da v življenju štejejo spoštovanje, kolegialnost, enakost, prijateljstvo in čas,
ki ga podarimo drug drugemu. Male geste,
ki pustijo velike sledi.
				
mag. Katja Pem Sevšek,
socialna delavka
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V LAMBRECHTOVEMU DOMU ODGANJALI
ZIMO IN POZDRAVLJALI POMLAD
Na pustni dan je bilo v
največji hiši v Slovenskih
Konjicah Lambrechtovemu domu zelo veselo.
Skupaj smo preganjali
zimo, pozdravljali pomlad, prenašali srečo
ter se mastili z okusnimi
krofi, ki so jih v domski
kuhinji spekli preko tisoč, tako za stanovalce,
zaposlene in tudi za zunanje uporabnike. Imeli
smo pustno povorko skozi celotni dom, ki se je zaključila s slavjem v jedilnici doma. Zahvaljujemo
se harmonikarju Luki
Brečku, ki je praznovanje
popestril z venčkom domačih.
mag. Katja Pem Sevšek,
socialna delavka
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NAŠE PRIDNE
GOSPODINJE

SIMBIOZA
GIBA 2019

V naši hiši smo na vse stanovalce zelo ponosni. Predvsem se lahko pohvalimo s pridnimi rokami naših stanovalk, ki večkrat
priskočijo na pomoč domski kuhinji pri lupljenju in rezanju jabolk, čebule, česna …

Vse življenje se gibamo in tudi letošnji oktober je bil znova zaznamovan z gibanjem,
rekreacijo in športom.
Ponedeljkov sončni dopoldan smo preživeli v dobri družbi. Pred našim domom, v
parku sivke, je zjutraj potekala medgeneracijska Simbioza gibanja. Skupaj smo telovadili
naši stanovalci, zaposleni ter otroci iz vrtca
Špitalič in učenci OŠ v Parku. Ker smo bili
tako pridni, smo si na koncu telovadbe zaslužili kostanj. Druženje smo nadaljevali ob
peki kostanja, glasbi, smehu in dobri volji.
Tamara Lubej, dipl. fizioterapevtka

Poleg naštetih zadev pomagajo pri zlaganju papirnatih serviet in še mnogo drugih
stvareh. Po končanem opravilu jim glavni
kuhar Ivi večkrat postreže svežo kavo, pa
tudi kakšen kos peciva ne manjka.
Marko Kovše,
socialni delavec
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ZAKAJ RAD/RADA
TELOVADIM?

tukaj vsi zelo prijazni in me
spodbujajo, zato sem zelo zadovoljna.
• Gospod Alojz Roscher
Rad hodim na telovadbo,
ker imajo zelo dobre pripomočke, ki nam pomagajo pri
razgibavanju. Tamara in Eva
sta zelo super in prijazni terapevtki.

• Gospa Justina Felicijan
Zelo rada telovadim, še
posebej zjutraj v postelji. Po
vadbi se počutim veliko bolje,
saj lažje hodim in se gibam.
Rada hodim v fizioterapijo
zaradi družbe in rekvizitov,
ki so nam na voljo. Tamara
In Eva se lepo razumeta in
nam vsem pomagata, mi pa
se vedno radi vračamo.

učiteljici športne vzgoje in
me tudi onedve veliko spodbujata.
• Gospod Jože Čuješ
Rad telovadim, ker se potem bolje počutim. V tem
domu so me punce naučile
lepše hoditi in se jim zelo
lepo zahvaljujem za ves trud.
• Gospa Elizabeta
Podgrajšek
Rada telovadim, ker želim
ostati gibčna in se trudim
obdržati kondicijo. Pri hoji
mi zelo lepo pomaga in me
vzpodbuja Tamara. Trudim
se, da grem na telovadbo
vsak dan.

• Gospa Ljudmila Sirc
S telovadbo je vsakokrat
boljše. Že 4 krat me je zadela možganska kap in sem
že bila veliko kje. Vendar so

• Gospa Sonja Štern
(dnevno varstvo)
Rada telovadim, ker se
moji sklepi razgibajo. Ljudje
smo narejeni za gibanje. Želim si, da bi lahko sama hodila in bila samostojna. Tamara In Eva sta super punci,
ki mi zelo pomagata in me
spodbujata.

• Gospa Jožica Kušar
Na telovadbo rada hodim,
ker se potem počutim bolje.
• Gospa Veronika Pajenk
Rada telovadim, ker je lažje začeti dan, če si razgiban.
Imam tudi dve hčeri, ki sta
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• Gospa Marija Jereb
S telovadbo ohranjam boljše počutje in boljšo hojo. Na
telovadbo hodim tudi zaradi
tega, ker imamo tako dobri
voditeljici, kot sta Tamara In
Eva, ki sta zelo prijazni.
• Gospa Hermina
Regoršek
Zelo rada hodim na telovadbo, saj se kasneje počutim super. Tudi terapevtki
Tamara In Eva zelo lepo skrbita za nas.

• Gospa Ivana Rušnik
Telovadba mi pomaga, da
se lažje gibam. Imam velike
probleme s hrbtenico. S telovadbo vse »omehča« in se
počutim super.

24

TELOVADBA V PARKU
Ura je bila 7.15 in mi smo
že veselo korakali proti športnemu igrišču v parku v Slovenskih Konjicah. Le zakaj,
se boste vprašali. Odgovor je
preprost. Ker radi telovadimo v družbi naše fizioterapevtke Tamare Lubej.
Tako smo se na lepo sončno jutro, 29. avgusta, na pobudo naše Tamare odločili, da
bomo tokrat imeli telovadbo
na svežem zraku. S pomočjo
zaposlenih smo se v velikem
številu odpravili proti parku,
kjer smo se skupaj razgibali
ob spremljavi domačih polk.
Družili smo se in nasmejali
šalam našega Marka.
Dan smo začeli z veliko
dobre volje in sklenili, da takšno druženje še ponovimo.
Nato smo se v ritmih muzike
vrnili v dom. Veseli, razgibani in v pričakovanju zajtrka.
					
Marko Kovše, socialni delavec
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SLADOLEDNI
PIKNIK
Sladoled je ena izmed najbolj priljubljenih
sladic pri vseh generacijah in po vsem svetu. Tudi stanovalci Lambrechtovega doma ga
imajo zelo radi.
Domski park je bil na vroč poletni torek
10. 7. 2018 bolj pisan kot sicer, kajti okoli 10.
ure so se v njem zbrali stanovalci in njihovi
svojci ter zaposleni, da pozdravijo poletje s
sladolednim piknikom.
Vse prisotne je že zjutraj
prijazno pozdravljalo sonce,
z melodijami harmonike pa
sta za dobro vzdušje poskrbela 12 - letni Anej Visenjak
z Zbelovske gore in njegova
mentorica Marjetka Gošnjak.
Program so nadaljevale stanovalke domske plesne skupine
Vesele Konjičanke, ki so vse
zbrane odpeljale na morje in
sladoled. Ker je bilo vzdušje že
res vroče, so se po končanem
nastopu osvežili in ohladili s
sladoledom.
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S tem pa se piknik še ni končal. Glavni
del je bilo tekmovanje v znanju. Na kvizu so
sodelovale 4 ekipe. Ekipo Buče so sestavljali
zaposleni, Vinsko kapljico, Dame in Modra
krila pa stanovalci. Boj za prvo
mesto je bil kar težak in na koncu so prvo mesto osvojili člani
skupine Modra krila.
Po končanem kvizu so bili
že vsi pošteno lačni. Zaposleni
so stanovalce postregli z dobrotami z žara, za suha grla pa so
priskrbeli sok ali vino. Ves čas
druženja jih je spremljal zvok
harmonike, ob katerih so vsi
zapeli, najpogumnejši pa tudi
zaplesali. Preživeli so lep dopoldan v dobri družbi.
Eva Rožencvet,
dipl.delovna terapevtka
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Kostanjev
piknik
V petek zjutraj se skupina mala pri recepciji je zbrala in naša Tamara jo je s kombijem
v Špitalič na kostanjev piknik odpeljala.
Ko smo prispeli, so nas bili zelo veseli.
Pripravili so nam topel čaj pa tudi kavo, kar
paše za takšno zabavo.
Na dvorišču, kjer so pekli kostanje, je bilo
majhno ognjišče, ki nam je okadilo naše lasišče. Ni manjkalo petja, smeha in krika. Kostanjev piknik je bil, kot se šika.

Malo pozneje šli smo v gozdiček, kjer imajo otroci svoj skriti kotiček. Tam se igrajo in
tudi učijo, v vročem poletju se tamkaj hladijo.
Spet smo se vsi pri kombiju zbrali in se do
šole zapeljali. Otroci iz kombija so poskakali,
mi pa smo se peljali dalje v Konjice. Tako je
bilo konec naše kostanjeve veselice.
Veronika Konec, stanovalka
26
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KROMPIRJEKI V
LAMBRECHTOVEM
DOMU
Naš uspeh je ob vzajemnosti in sodelovanju vedno zagotovljen, zato bi lahko rekli da
smo po drugi strani »krompirjeki« - seveda
v prenesenem pomenu. 9. oktobra smo bili
pa dobesedno krompirjeki, saj smo se vse
od osme ure dalje ukvarjali s krompirjem na
»Delavnici restanega krompirja«.
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V domski kuhinji so krompir skuhali,
s stanovalci pa smo ga olupili in popražili.
Pripravili smo: pražen krompir s čebulo, z
ocvirki, z zelenjavo in slanino in z makaroni.
Pri praženem krompirju pa seveda ne sme
manjkati mini »dunajcev«, ki smo jih »oblekli« v drobtine, kus kus, sezam in corn flakes.
Eva Rožencvet, dipl. delovna terapevtka
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KUHARIJE
S TAMARO IN EVO
Kuharije s Tamaro in Evo so zaživele lani v poletnih mesecih. Ko smo pripravili torto za
praznovanje rojstnih dnevov naših stanovalcev, je prišla ideja, da bi lahko ponovno zaživela
kuharska skupina. Kuharije potekajo zadnji torek v mesecu, včasih v dnevnem centru, včasih
pa tudi na oddelku Mavrica, kjer je vedno veselo. Skupaj s stanovalci se odločimo, kaj bomo
pripravljali naslednjič. Včasih se sladkamo, včasih pa nam tekne kaj slanega. Ob degustaciji
pripravljenih jedi vedno poklepetamo, primerjamo, kako so kuhali včasih in kako zdaj, včasih
tudi zapojemo stare ljudske pesmi. Pripravili smo že kar nekaj okusnih jedi. V poletnih mesecih se radi osvežimo z različnimi
mešanimi solatami, sadno kupo,
Lambrechtovim tiramisujem, spečemo tudi palačinke. Enkrat jih
premažemo z domačo marmelado, spet drugič jih obložimo z zelenjavo in sirom ter jih zapečemo
v pečici. V hladnejših mesecih si
skuhamo domače makarone, ki jih
prelijemo z zelenjavno ali mesno
omako, na spomlad pa si privoščimo ocvrte bezgove cvetove in domač bezgov sok.
Kuharije zapustimo vedno siti
in nasmejani do ušes.
					
Eva Rožencvet,
dipl. delovna terapevtka
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Obrali sadež z obilico vitaminov
in mineralov – domač kivi
Ta poseben zeleni sadež, ki se skriva v rjavi, kosmati lupinici, izvira iz Kitajske. Najprej je dobil ime »kitajska kosmulja«. Šele
kasneje so ga prepeljali na Novo Zelandijo,
kjer so ga poimenovali kiwi, po tam živečem
ptiču. Kivi ima rjavo, kosmato lupino, ki spominja na rjava peresa te ptice.
Dandanes največ kivija pridelajo v Italiji,
na Novi Zelandiji, v Čilu in na Japonskem.
Kivi je sadež z veliko različnih vitaminov,
v sebi pa skriva tudi minerale. V svoji bogatosti z vitaminom C prekaša celo limone. En
kivi zadostuje za pridobitev dnevne količine
vitamina C na dan. Pozitivno vpliva na stres,
krepi imunski sistem, pomaga pri absorpciji
železa, znižuje holesterol, pomaga pri krepitvi spomina in razpoloženja. Prav tako je
naravno odvajalo ter pomaga pri težavah s
prebavo in odvajanju predvsem pri starejših
ljudeh.
Kivi uporabljamo kot napitek, v kombinaciji sadnih solat, paše pa celo k perutnini.
Posebnost kivija je, da ga lahko skladiščimo

v temnem prostoru in na sobni temperaturi.
Zori skupaj z jabolki, bananami ali hruškami. Zrel je, ko je lupinica na dotik mehka in
se ob dotiku na rahlo vdre.
V sklopu parka Lambrechtovega doma
najdemo poletno zavetje pod brajdo domačega kivija. Klopce pod njo privabljajo naše
stanovalce vse leto, še posebno veselje pa pričarajo v času zorenja tega bogatega sadeža.
Skrb za »domski ponos« se začne že februarja, ko ga obrežemo, v novembru pa stanovalci poskrbijo za obiranje sadežev in pravilno skladiščenje. Letos je ta čast doletela dva
stanovalca, naša gospoda Karlija in Harija.
Nabrala sta devet polnih gajbic. Ko bo kivi
dozorel, pa se bo razdelil med vse stanovalce z namenom, da okusijo domač, naraven in
tako zdrav pridelek.
Darja Hostej Slonecki,
vodja pomoči na domu
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USPEŠNA
LETINA

DOMAČI MED
JE ZAKON

Sonce je privabilo na domski sadni vrt našega gospoda Iveka, ki je spretno pobiral plodove jagodičevja. Letos smo zelo zadovoljni
s pridelkom kosmulje. Rdeča kosmulja je zakladnica vitamina C in pomembnih vlaknin.
Kosmulja pomaga pri razstrupljanju organizma in odvajanju vode, skrbi za prožnost krvnih žil in izboljšuje tudi zdravje srca.
Veseli smo domačega pridelka, saj je plod
skupnega dela stanovalcev in zaposlenih našega doma.
					
Irena Vozlič Stjepčević, direktorica

Vsi imamo kdaj pa kdaj črne dneve, ko
nam gre vse narobe. Takrat je najslabše, če se
tem občutkom prepustimo. Poiskati moramo
pot, ki nam bo pomagala prebroditi različne
težave.
„Smejte se, imejte se radi, izogibajte se
politiki in uživajte domači med“, pravi naša
oskrbovanka Vitanjčanka gospa Julijana Trobec, ki je 23. 1. 2019 upihnila 100 svečk. Vse
življenje je delala v gostinstvu. Začela je v
vsem poznani mariborski kavarni Astoria,
nadaljevala v Ljubljani, svoje srce pa je dala
priljubljeni gostilni v Vitanju, ki sta jo vodila
z možem. Gospa Julijana pravi, da niti sama
ne verjame, da je že toliko stara. Ne verjamejo
pa tudi tisti, ki jo srečajo, kadar vsa nasmejana in lahkih korakov hiti opravljati vsakodnevna opravila.
V Lambrechtovem domu smo ji pripravili
prijetno rojstnodnevno druženje. Gospe Julijani Trobec so z veseljem prišli voščit ob njenem visokem jubileju ter ji zaželet vse dobro
še naprej predstavniki Občine Vitanje, člani
vitanjskega Rdečega križa, Društva upokojencev, seveda pa tudi naša direktorica gospa
Irena Vozlič Stjepčević. Vse dobro ji je zaželel
vitanjski župan Slavko Vetrih, s katerim sta
zapela in tudi zaplesala. Na koncu praznovanja so jo presenetili še Ljudski pevci izpod
Boča, ki prihajajo iz rodne Kostrivnice.
Gospo Julijano Trobec in vse prisotne smo
pogostili z okusnimi kanapeji, za poslastico
pa smo se posladkali še z zelo dobro torto. Za
vse dobrote so se potrudili naši kuharji.
Vsi skupaj smo se družili, obujali spomine
na mladost in zapeli veliko veselih pesmi.
Na koncu niso leta življenja, ki štejejo,
ampak dejstvo, koliko življenja
je bilo v teh letih.
(Abraham Lincoln)

Tamara Lubej in Eva Rožencvet
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KO ZADIŠI PO SIVKI
Sivka ali lavanda je bila zelo priljubljena rastlina že v
času starih Rimljanov, ki so jo uporabljali za dišavne kopeli. Verjeli so namreč, da obnavlja kožo. V ljudski medicini cenijo sivko predvsem zaradi njenega pomirjajočega
učinka – blazinice in vzglavniki, napolnjeni s sivkinim
cvetjem, naj bi pomagali pri nemirnem spancu.
Ob dnevu sivke smo v Lambrechtovem domu izvedli dišečo delavnico s sivko. S stanovalci smo se dobili v
dnevnem centru v sredo, 21. avgusta. Izdelovali smo šopke, butare iz sivke in dišeče vrečke s sivko za v omaro ali
pod vzglavnik. Med delavnico smo se odžejali z domačo
limonado s sivko, na koncu pa smo se ohladili z domačim
sivkinim sladoledom, ki so ga pripravili stanovalci sami
en dan prej. Druženje je bilo zabavno, predvsem pa dišeče, saj je dišalo po celem domu.
Eva Rožencvet, dipl. delovna terapevtka

Rožmarin
V ljudski medicini rožmarin od nekdaj velja za zdravilno rastlino. Spodbuja krvni obtok, zvišuje
krvni tlak, pomirja, celi rane, zdravi vnetja in blagodejno deluje na spomin. Po nekaterih raziskavah naj bi izboljšal spomin za kar 75 %. Baje naj bi ljudje, ki uživajo mediteransko prehrano z veliko
rožmarina, imeli manj možnosti, da zbolijo za demenco ali Alzheimerjevo boleznijo. V ta namen bo
poleg vključevanja v prehrano učinkovala tudi uporaba rožmarinovega olja, čaja in vina.
Domska skupina Trobentice bo danes vonjala, pripravljala in okušala domači rožmarin.
'Rožmarin za dober spomin'
						
Irena Vozlič Stjepčević, direktorica
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VESELO V POSAVJE
Pod vodstvom direktorice so se zadnji
petek v juniju stanovalci in uporabniki storitve pomoč družini na domu odpravili na
zaključni izlet. Pot so prevozili z avtobusom,
kombijem in osebnim vozilom. Zaradi težje
pomičnosti nekaterih udeležencev je to najboljši način, da se izlet lahko omogoči čim
večjemu številu uporabnikov. To leto jih je
pot vodila v Posavje, kjer so obiskali Etnološki muzej pri Ključevškovih. Muzej se nahaja
nad Radečami in vsebuje okrog 1700 razstavnih eksponatov, vse iz časov naših prednikov.
Zelo zanimivo je bilo pogledati orodje, pripomočke in starine, ki so jih ročno izdelali naši
pradedje ter jih tudi uporabljali pri vsakdanjih opravilih. Iz Radeč so se izletniki podali
proti Brestanici, kjer so si ogledali čudovito
baziliko in prisostvovali sveti maši. Ker je bil

že čas kosila, so se odpravili še k Dularjevim,
k ribniku, kjer so jim postregli okusen obrok.
Polnih veselih vtisov se je vseh 48 popotnikov v dom vrnilo v večernih urah.
Irena Vozlič Stjepčević, direktorica

NEPOZABNI IZLET V POSAVJE
Zbrali smo se pred Lambrechtovim domom. Z avtobusom, kombijem in osebnim
avtomobilom smo se odpeljali. Pot nas je vodila skozi Stranice, Celje, Laško in še naprej.
Najprej smo si ogledali turistično kmetijo

in muzej starih obrti. Pripravili so nam okusno malico iz domačega sira, salame in bunke. Nato smo se odpeljali v »Slovenski Lurd,«
kjer nam je čudovito maševal gospod Jože
Vogrin.
Naša
naslednja
postajanka je bil ribnik v Mačkovcih, kjer
smo se okrepčali s kosilom.
Dan je hitro minil
in čas je bil za odhod. Veseli in zadovoljni smo se vračali
v domače kraje. Na
avtobusu ni manjkalo petja, vice nam je
pripovedovala gospa
direktorica Irena.
Vsem organizatorjem iz srca hvala.
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NAŠA LEPA SAVA
Komaj je minilo leto dni od izleta v Prekmurje, že je prišel čas za nov izlet. Prva informacija je bilo vabilo s kratkim opisom izleta
in seveda, enakim receptom: prvo »delovni
obisk«, potem »romanje« s sveto mašo, na
koncu pa nekaj za »prazno jamo«.
Na začetku je kazalo na lepo vreme. Komaj
se je avtobus ustavil, že je začel »jesti« potnike in kmalu smo bili pripravljeni za na pot.
Diskretno sem preveril toaleto na avtobusu;
na žalost je bila zaklenjena. Šofer je samo odkimal z glavo, kar je pomenilo, da je neuporabno. »Mehur, drži se.«
Zavili smo v smeri Celja, kjer smo prečkali reko Savinjo in se peljali proti Laškemu.
Narava je bila vedno bolj zelena. V Laškem
je bila na levi Thermana ter ogromen hotel
zdravilišča Laško. Malo naprej je znan Črni
most, ki je star okoli 120 let. Sprva je bil navaden leseni mostiček preko potoka Žikovca pred izlitjem v Savinjo. Hudournik ga je
večkrat odnesel in leta 1923 je bil zgrajen nov,
močnejši most, pokrit s črnim umetnim skajem. Bil je zelo popularen, nekakšen krajevni
simbol. Še malo naprej je slovita pivovarna,
danes v lasti Heinekena.
Peljali smo se tudi mimo Rimskih Toplic,
kjer smo videli nekakšen hotel z lepim bazenom, v daljavi sadovnjak z jablanami, pokrit
za zaščito pred točo. Savinja je vedno v bližini, malo motna, plitva, a še vedno reka. In kaj
kmalu je pred nami prva zanimiva znamenitost, in sicer kamniti most iz rimskih časov
ter še nekaj mostov za potrebe železnice in za
motorna vozila. Seveda govorim o Zidanem
Mostu.
In na koncu Ona, reka Sava. Ona je kraljica
slovenskih voda. Lepa, zelena, umirjena počasi teče proti vzhodu. Živim v suhem delu
Slovenije in sem navdušen. Z užitkom bi skočil iz avtobusa naravnost v Savo. Ničesar ni
brez vode, vse civilizacije so se začele, če je v
bližini bil močan vir vode.
In zdaj proti prvemu cilju. To naj bi bil
kmečki etnološki privatni muzej. Vozimo se
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vzporedno s Savo, kjer se na desni približujemo Radečam. Peljemo preko mostu, v smeri
proti KS Svilno, v kateri so tri velike tovarne. Med njimi je Nova Radeče papir. Večina
objektov je praznih, verjetno zaradi novih
programov, novih strojev, novih lastnikov in
manj zaposlenih. Temu se reče prestrukturiranje. Vozimo se naprej do ceste, ki se dviguje
na breg. Nič kaj posebnega, malo se bomo vozili in že smo na cilju. Ampak, komaj se je začelo, serpetine nimajo konca. Cesta je vse bolj
nevarna, potrebno je biti dober voznik, a za
avtobus je zelo težka naloga. Proti koncu smo
že vsi precej živčni, saj je na levi strani prepad dolg vsaj 200 metrov. Razgled je srhljiv,
hkrati pa veličasten: bregovi rastejo drug za
drugim, nobene vidne poti ni. Zares divje.
Kako sploh tukaj živijo pozimi? Jaz si ne bi
upal v dolino niti peš. Teren je toliko težak,
da ne morem govoriti niti o zaselkih, samo
razmetane kmetije. Klima je verjetno ostra,
vendar znosna za sadjarstvo, za zelenjavo, za
travo za seno.
Končno smo prišli do Kmetije Ključevšek.
Domačin se na hitro predstavi. V življenju je
delal malo eno, malo drugo in uspelo mu je.
Večina nas je komaj čakala, da se usede. Videli smo različna orodja, pripomočke, ki se ne
uporabljajo več. Hitro smo se razdelili v skupine. Prva skupina je šla v I. nadstropje. Sama
hiša je nekoliko starejša, ima dve etaži. Muzej
je zgoraj, v pritličju pa nekakšno gostinstvo
ali pa večnamenska soba. Muzejska soba je
precej slabo osvetljena. Kosi raznih orodij,
aparatov, pripomočkov so razdeljeni v skupine. Te stare opreme je veliko. Vtis je, da je vse
precej staro, natrpano in precej zarjavelo.
Začeli smo pri urah. Naštel sem najmanj 20
budilk Insa, skoraj toliko stenskih ur in še več
ročnih moških ur. Na stropu sta dva zelo lepa
lestenca. Opazil sem tudi staro harmoniko in
nekaj tehnike, več dobro ohranjenih radioaparatov. Na koncu sobe je miza z orodjem za
čevljarja in nekaj stare obutve. S temi orodji
je čevljar naredil nove čevlje ali pa popravljal
stare. Hodil je od hiše do hiše in se priporočal. V tistem času si je malokdo lahko privoščil novih čevljev, v glavnem so se krpali sta33
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ri. Na zidu je približno 30 modelov za čevlje
iz lesa, raznih velkosti in modelov. Na tleh takoj opaziš ogromne čevlje, nekakšne galoše,
velikosti 60-65. Vanje lahko daš zimski čevelj.
Pa še en par ameriških čevljev iz usnja, starih
več kot 70 let, odlično ohranjenih. In to je vse
v prvem oddelku.
Na začetku drugega oddelka je model
za izdelavo klobukov, npr. Kekec. Desno je
komplet orodij za koline, mlinček za meso in
mlinček za slanino. Na levi je zanimiv predmet iz lite kovine. Zgoraj je zrcalce, spodaj
predal za britev, pena za britje. Tudi ženske
so lahko uporabljale to omarico. Tudi danes
imamo v kopalnicah podobne sestave, s tem
da je zrcalo veliko večje, spodaj je polička za
kozmetiko, zraven še kakšna omarica. Na
tej strani je nekaj lepih kosov pohištva; tapeciran trosed, fotelj, nekaj stolov. Na tleh je
majhna, črna lesena zibelka. Če je zibelka z
dojenčkom ves čas bila na tleh, je dojenček
ljudi gledal iz žabjega zornega kota. Verjetno
ga je bilo strah in je ves čas jokal.
Bilo je nekaj predmetov za vsak dan, več
latern, mlinov za kavo ali poper, več fotoaparatov. Zanimiva je bila naprava za ročno
sejanje koruze iz Kanade iz 20. let prejšnjega
stoletja. Najprej je potrebno skopati luknjo v
zemlji, iz naprave pa pride eno zrno koruze,
zagrneš in nato odmeriš razdaljo do naslednje luknje. Postopek se vseskozi ponavlja.
Na ta način je setev ekonomična; ena luknja,
eno zrno.
Zdaj pa nekaj veselega: furnga. To je majhen sod za vino, velik za 3, 7 ali 14 litrov.
Imeli so ga furmani in iz njega »cukali«, ko
so vozili tovor, a sodek je napolnil tisti, ki je
prevoz naročil.
Na koncu drugega oddelka je nekaj umetnosti, tri slike z nabožno tematiko. Smešno
je to, da so Jezus, Marija in Jožef narejeni iz
svinjskega čreva in zalepljeni na slike.
Tudi tretji oddelek je dobro zapolnjen. Na
desni je vsaj 7 komatov različne velikosti,
na žalost ni niti enega sedla ali kakšne druge konjske opreme. Do komatov je nekaj za
učence, šilček. Današnji so zelo majhni. Ta šilček pa je bil dolg 40 cm in težak več kg. Svinč34

nik si dal v primež, a vrh v glavico z rezilom in z obračanjem ročke si naostril grafitni
svinčnik. Takšen šilček je imela šola.
Na drugi strani so žage. Okoli 10 jih je, tudi
ena ameriška. Ameriška ima zobce skupaj in
je hitreje rezala od domačih žag. Spodaj je več
motornih žag. In cela vrsta različnih fotoaparatov.
Zanimivo je, da na tej razstavi ni bilo niti
ene kose, srpa, kladiva, klešč in podobnega.
Sonce se je že dobro dvignilo, a želodci
prazni. Okrepitev smo dobili v pritličju, kjer
je prostora za okoli 50 ljudi. Postregli so nam
svoje pridelke. Jedli smo suho salamo, domači pršut, odličen sir z orehi in čilijem, poizkusili pa smo tudi jabolčnik, sok iz jabolk in
vode. Nekateri smo na koncu šli v klet stanovanjske hiše, kjer smo imeli možnost kupiti
njihov sir.

Tudi navzdol nas je čakala vratolomna vožnja. Ko smo srečno prišli na cesto, je voznik
dvakrat dobil aplavz za odlično vožnjo.
Bi pa rad direktorici Ireni postavil eno filozofsko vprašanje: Kako je sploh prišla do tega
kmeta Ključevška? Po internetu?
Odpravili smo se proti drugemu cilju. Vozimo se vzporedno s Savo, levo in desno so
hribi. Kum je za nami, na levi je Lisca, pod
Lisco pa Sevnica. Iz Sevnice je bila doma najbolj znana Slovenka, poročena s trenutnim
ameriškim predsednikom. Obadva živita v
Ameriki.
Vozimo se naprej, proti Brestanici. Do leta
1952 se je Brestanica imenovala Rajhenburg.
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Grad nad mestom ima še vedno staro ime.
V srednjem veku je Brestanica bila mesto na
Bavarskem. V njem so vladali gospoda Rajhenburški. Imeli so posesti v okolici, dobili
so jih od vojvode bavarskega. Politično in vojaško središče celega območja so bile Brežice.
Te podatke nam je dala direktorica Irena. V
mesu najdemo katedralo, grad, Muzej političnih zapornikov in internirancev, likovno
galerijo samoukih umetnikov, plinsko termoelektrarno.

Avtobus je ustavil na avtobusni postaji blizu katedrale. Počasi gremo gor. Naredil sem
cel krog okoli cerkve, a nisem opazil niti enega drevesa, niti ene klopi, samo beton in asfalt. Sam objekt je zelo velik, zvonik pa zelo
visok. In za koga je bil zgrajen? Odgovor dobimo v »zidnem časopisu«. Cerkev je posvečena sv. Mariji Lurdski. Nekoč rajhenburška
bazilika, danes je to prava katedrala in pomemben objekt Katoliške cerkve. Posvečena
je bila nekaj dni po napadu v Sarajevu, na začetku julija leta 1914.
Notranjost je zelo lepa. Cerkvena »ladja« je
narejena trodelno. Sredina je največja, tukaj
so sedeži in klopi za vernike, naprej je še velik
glavni oltar z Marijo v pozlati. Stranska dela
sta precej ožja, vsak s svojim malim oltarjem
in vsak ima po tri spovednice.
Cerkev je zelo lepo okrašena. Na vsak strani je pravokotni vitraž s scenami iz Biblije.
Prav tako je veliko fresk, naštel sem jih 15.
Očitno je simbolika številke 3. Cerkev je tribarvna, po tri freske skupaj in trije vitraži.
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Vsak kvadratni meter je poslikan ali okrašen
z ornamenti, tudi kupola. Tu sta še dva lestenca, na vsakem je lahko 100 sveč. Skratka,
oprema je odlična in za oko lepa.
Na začetku nas je nagovoril duhovnik. Ker
pa z berglo ni mogel opraviti obreda, je mašo
vodil mlajši duhovnik.
Na koncu bi rad primerjal cerkev v Turnišču s to v Brestanici. Tista v Turnišču je manjša, starejša in lepo urejena. Zunaj so drevesa
in klopi, zunaj pa je majhno pokopališče. Vse
to daje vtis zaokroženosti. Tega v Brestanici
ni. Cerkev je velika, prava katedrala, a zunaj
je pusto. Očitno gre za dve različni kulturi: v
Turnišču je slovensko-madžarska, bolj topla,
vesela, v Brestanici pa nemška, bolj stroga in
hladna.
Ponovno se vkrcamo v avtobus. Odpeljemo
se proti Stolovniku z ribnikom in restavracijo.
Čas je bil že za kosilo, saj je bila ura že 15.
Restavracija Ribiški dom je moderen objekt.
Spodaj imajo gostinsko ponudbo, zgoraj pa
sobe. Ustanovitelj je lovsko društvo Brestanica-Krško in lahko so ponosni na objekt. V
restavraciji najdemo tudi nekaj zgodovine. V
času junijske vojne leta 1991 je tukaj bilo poveljstvo Policijske postaje Krško. Mesto je zares lepo. Povsod naokrog so stari visoki iglavci, ki dajejo hlad tudi, če je najhujša vročina.
Opazil sem tudi večji ribnik. Ob restavraciji
je nekakšen vrt, pokrit prostor s stoli in mizami. V tem vrtu smo imeli odlično kosilo. Vzeli
smo si čas in ostali tam dve uri. Zares je bilo
dobro za želodec in dušo.
Na koncu smo šli ob ribnik, kjer smo bili v
hladu. Razveseljevale so nas ribe in race, ki so
se teple za košček kruha.
Bilo je težko zapustiti ta lepi kraj. Z veseljem bi najel sobo in ostal tam nekaj dni, vendar tega ni bilo v načrtu.
Pot nazaj je potekala brez težav in ob 18.
uri smo se veseli in zdravi vrnili na startno
mesto.
In nazadnje: rdeča nit tega izleta je bila
reka Sava. Tekla je za nami in pred nami, kazala je pot. Za tiste, ki živijo na »suhem«, je to
doživetje.
Ivan Rozman, uporabnik PND
35
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Udeležila sem se izleta v Posavje
Zjutraj ob 7. uri sem vstala. Bila sem polna
pričakovanja. Do Slovenskih Konjic me je peljal brat, naprej pa me je spremljala socialna
oskrbovalka Jasmina, ki je poskrbela za moj
prevoz. Odpeljali sva se na izlet.
Najlepši spomin imam na jezero, ker je
bilo tam polno račk in labodov. Dobro je bilo
tudi kosilo, ker smo uživali v zunanjih prostorih domačije.
Ta dan je bil zame nekaj posebnega in čudovitega, res enkratno doživetje druženja z
ljudmi, saj sem sicer veliko sama.
Z veseljem se bom udeležila še kakšnega
izleta v organizaciji Lambrechtovega doma.
Sonja Verbnik, uporabnica PND

TRETJE MESTO V SLOVENIJI NA IGRAH
SOCIALNIH ZAVODOV IN PRVO MESTO
V ODBOJKI NA MIVKI
7. junija letos smo se zaposleni v Lambrechtovem domu odpravili na športne igre socialnih zavodov Slovenije in, reci in piši, v
skupnem seštevku zasedli tretje mesto v Sloveniji. Pomerili smo se v več disciplinah, in
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sicer: krosu, lokostrelstvu, odbojki in oviratlonu. Dosegli smo nekaj odličnih individualnih uvrstitev v krosu, dobrih rezultatov pri
spopadanju z lokom, prvo mesto v skupini
pri odbojki, kjer pa smo pozneje v osmini fi-
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ZAPOSLENI
nala izpadli. Najboljši, najspretnejši pa smo
bili v panogi OVIRATLON. Vsi ti odlični rezultati so nam prinesli skupno tretje mesto,
kar je v zgodovini obstoja Lambrechtovega
doma najboljša uvrstitev na tovrstnih igrah.

Po predlanski zmagi in lanskem drugem
mestu v turnirju odbojke na mivki, ki ga vsako leto organizira Zavod za šport Slov. Konjice, je letos prvo mesto zopet zasluženo dosegel Lambrechtov dom. Tričlanska ekipa je
ob bučni in glasni podpori navijačev, ki so jo
sestavljali zaposleni in stanovalci, je bila zaslužna, da je zmaga ostala naša.
Marko Kovše, socialni delavec
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Turnir v odbojki
Ponovno smo dokazali,
da smo prava ekipa! Na 6.
turnirju v odbojki na mivki,
ki je potekal med javnimi
zavodi naše občine, smo postali zmagovalci!
Ekipo so sestavljali Marko Kovše, Marko Šimec in
Andraž Mernik. Čestitke za
dosežen uspeh!
Brez zvestih navijačev pa
tudi zmage ne bi bilo. 2. mesto so si priborili zaposleni
iz Vrtca, 3. pa Šolski center
Konjice-Zreče.
Marko Kovše,
socialni delavec

NA INVALIDSKEM VOZIČKU
IN ZA KRILA ŽIVLJENJA
Varovanec Lambrechtovega doma gospod
Franc Kostanjšek se je v nedeljo, 5. 5., podal
na največji dobrodelni dogodek WINGS FOR
LIFE – oz. Krila za življenje, ki ga je gostil
Zadar. Skupaj s tekači iz ekipe so za dober
namen nabrali kar 65 km, in sicer za tiste, ki
tega sami ne zmorejo.
Najdaljšo razdaljo izmed vseh v Lambrechtovi ekipi je opravil ravno Franček. Na
invalidskem vozičku ga je potiskal socialni
delavec, zaposlen v Lambrechtovem domu,
Zrečan Marko Kovše. Skupaj sta pretekla kar
12 km.
Dogodek se je letos na istem prizorišču odvijal že šestič zapored, a za Franca Kostanjška tovrstni prvič v življenju. V Zadru se je
dobrodelnega teka sicer udeležilo preko 9000
tekačev z vsega sveta. Delček dogodka so bili
tudi člani Lambrechtove ekipe, ki so na udeležbo izjemno ponosni. Gospod Franček je po
38

nekaj desetletjih zopet videl morje in dejal je:
»Če mi bo zdravje služilo, bova z Markom še tekla«.
Gre za svojevrstno gesto, saj izmed vseh
udeleženih ni bilo nikogar drugega, ki bi na
invalidskem vozičku potiskal ravno starostnika. Naš Franček namreč šteje polnih 86
let.
»Že sama udeležba na maratonu ima poseben
čar. Če pa pred sabo potiskaš še voziček s starostnikom, je to plemenito dejanje, ki ga ne pozabiš
nikoli,« je dejal glavni pobudnik, Marko Kovše.
Osemčlanski tim je dokazal, da se da tudi
s tekom prispevati za krila življenja tistim,
ki jih potrebujejo, kar je tudi moto dogodka –
Krila za življenje.
Irena Vozlič Stjepčević,
direktorica
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#Frančkoveobjave

FRANČKOVE OBJAVE in UDELEŽBA NA
GLOBALNEM DOGODKU 'WINGS FOR LIFE'
– Krila za življenje

GODKU 'WINGS FOR
Frančkove objave so objave, ki so dobile
svoj epilog na prav poseben način. Ustvarjene
in kreirane
prav poseben
način.so bile na Facebooku Lambrechtovega doma in kasneje še na spletni strani.
doma in kasneje
šeobjav,
na ki bodo predstavljeni v nadaIzseki iz
ljevanju,malo
so oblikovani malo drugače zaradi
nju, so oblikovani
nezmožnosti uporabe simbolov in ''smeško'', ki jih premore vsem
tov'', ki jih premore vsem dobro znana aplikacija oziroma spletna stran Facebook.
Prav dobro se spominjam dne, ko se je v
eja
omoji
udeležbi
glavina
ustvarila ideja o udeležbi na svetovno
znanem dogodku Wings for life. Bil je
, čas, ki ga
ponavadi
mesec maj, čas, ki ga ponavadi preživim kje
Lanskoletni mesec maj
v tujini, saj je to mesec, ko sem prišel na svet.
v vsej svoji
veličini nimesec maj 2018 sem s partnerico
Lanskoletni
rističnega,preživel
ampak na
tudišpanskem otoku Ibiza, ki v vsej
svoji veličini ni razočaral. Potep po Ibizi ni
Wings for life IBIZA.
imel samo popotniškega, avanturističnega,
organiziran
še pritudi
nas.dobrodelni pomen. Udeležila sva
ampak
se dobrodelnega
dogodka Wings for life IBIstezi ob morju
sem se
ZA. Nekaj let prej sem se ga udeležil v Lju(to je tudibljani,
sicer glavni
ko je bil dogodek organiziran še pri
Med Bili
tekom po ozkih španskih ulicah in
mehom nanas.
obrazih.
kasneje po kolesarski stezi ob morju sem se
stnika, ki očitno zaradi
počutil fantastično, saj sem tekel za tiste, ki
enutku sem
bilne
najprej
tega
zmorejo (to je tudi sicer glavni moto
Med tekom sem zasledil skupino
dobil pa fundacije).
sem še več
ljudi z nasmehom na obrazih. Bili so polni
Marko, zaposlen
energije,sikovso na invalidskem vozičku potiskali
mladostnika,
ki očitno zaradi določenih
o bi se tega
projekta
v
zdravstvenih
je bolj umirjale,
jaz pa razlogov ni zmogel hoditi. V tistem trenutku sem bil najprej ganjen. Pospredeje, zamisli,
so jih
bileseveda z aplavzom in vzklikom,
mil kisem
dobil pa sem še več energije za nadaljnji tek.
Takoj zatem sem pomislil: »Marko, zaposlen
chtovega doma.
si v Lambrechtovem domu«, in že so mi pričele delovati ideje, kako bi se tega projekta v
naslednjem letu lotil prav jaz. Po udeležbi so
se emocije čedalje bolj umirjale, jaz pa sem
tehtal, kako postopati naprej. V moji glavi so
se kopičile ideje, zamisli, ki so bile ob pomoči
sodelavcev v službi hitro realizirane.
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In tako so se pričele #Frančkoveobjave na
Facebooku Lambrechtovega doma.
Frančkova objava št. 1
Franček, človek, ki je 1. 1. (ne, to ni prvoaprilska šala ) prijokal na svet. Eden redkih, ki
se lahko pohvali, da je pomagal pri zidanju
Kulturnega doma v Slovenskih Konjicah.
Veseljak in dobrovoljec iskrenega nasmeha in čistega srca. Tako kot številni drugi je
tudi on moral v življenju veliko delati. Delo
nikoli ni omejevalo njegovega veselja do gibanja in športnega načina življenja. V službo
je vselej hodil peš, kasneje tudi s kolesom.
Kolesarjenje še dandanes obožuje. Prav tako
je v življenju veliko smučal; to je bila in še vedno je njegova strast. Navdušuje se tudi nad
tekom, trenutno pa najbolj nad nogometom,
kjer stiska pesti za NK Maribor.
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Aktivnosti
#Frančkoveobjave
Naš Franček, kot ga kličemo v največji hiši
na Konjiškem, je prav tako velik avanturist,
saj je veliko potoval. Kraji bivše Juge (Zagreb,
Zadar, Beograd …) so mu zelo dobro poznani. Bil je tudi v Avstriji, Nemčiji, Londonu.
Vse to in še več je naš Franček. Tudi domača glasba je del njegovega življenja.
Zgornji opis samo na kratko in jedrnato
predstavi našega stanovalca, ki ga vidite na
sliki. Na sliki pa so tudi stvari, ki so Frančku
dokaj znane. Kakšen je njihov pomen in zakaj
ta objava, pa več v nadaljevanju te zgodbe.
V naslednjih nekaj tednih spremljajte
#Frančkoveobjave na našem Facebook profilu Lambrechtov dom in na Facebook spletni
strani Lambrechtov dom, saj se obeta veliko
zanimivih reči. Lahko povemo samo to, da
smo veseli, da smo marsikomu skupaj s svojci
krila, ki jih potrebujejo za življenje.
Frančkova objava št. 2
»Ko vstaja jutro,
slišim klice iz daljave, (
radio spominja me
na dom, tam nekje ...
In ko se vozim po betonskih magistralah,
mislim nate le,
nate le.
Siva pot, vodi me,
kamor hoče srce.« ♥
Siva pot je bila Frančkova sopotnica že od
nekdaj, ko je kot mlad fant najprej hodil v
šolo, in kasneje, ko je vsak dan pešačil ali pa
se vozil s kolesom do podjetja Konus, kjer je
delal vrsto let.
Za njim je narejenih veliko kilometrov ...
V naravi mu je bilo vedno zelo všeč. Še
vedno rad poseda pred našim domom in jo
opazuje. Opazuje ljudi, okolico. Všeč mu je
tudi vonj po sveže pokošeni travi. Na potovanju po sivi poti je doživel veliko lepih stvari.
Ampak Franček še ni rekel zadnje.
Siva pot ga vodi še vedno naprej ...

Frančkova objava št. 3
Tekaška pista, to je prava stvar,
zdravje, zdravje, to je božji dar.
Glej'ga, glej'ga, naš'ga Frančeka,
kak z vozičkom okol' podi se ga.
Franček, Franček rad se potika naokrog,
sem ter tja s pomočjo tujih kril in rok.
Kilometre stran od njegov'ga rodnega sveta,
vendar si vedno želi še, da ...
Njegove kratke noge z vami v štric bi hodile,
le poglejte njegov nasmeh,
ki kar sije v očeh.
Pravijo, da nas nasmeh nič ne stane, a vendar čudežno deluje. Poglejte našega Frančka
in videli boste, da to še kako drži.
Danes se je zopet potikal, vendar ne daleč od našega doma. V čudovitem vremenu je
skladiščil vitamin D, nabiral energijo za prihajajoče dni in užival.
Ali se sprašujete, kaj se mu plete po glavi?
Kaj po glavi se mu podi,
izveste do 5. 5. tudi vi.

Kam ga bo vodila siva pot in njegovo srce
♥, pa izveste kmalu ... Ostanite z nami!
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#Frančkoveobjave
Spremljajte #Frančkoveobjave še naprej in
izvedeli boste, kam ga vodita njegovo srce ♥
in siva pot.
Frančkova objava št. 4
Danes je petek.
Danes ne bomo pisali verzov.
Danes je petek.
Po dveh napornih #Frančkovihtednih danes naš Franček malo počiva in se sprošča.
Ob spominu na pretekle in v pozdrav aktualnim in zanimivim vsebinam, ki sledijo,
pa naš Franček pravi:
»Eno pivce za živce«.
Ostanite z nami! ♥
V #Frančkovihobjavah še mnogo pestre,
zabavne vsebine v naslednjem tednu.
Do takrat pa...
Lep vikend in lep začetek skrajšanega tedna, ki sledi, ter lepe praznike!
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Frančkova objava št. 5
Ko brez miru okrog divjam,
prijatlji prašajo me, kam.
Prašájte raj' oblak nebá,
prašájte raje val morjá.
Prašájte raje moje srce, ♥
saj ono je tisto, ki najbolje ve.
Oblak ne ve in val ne, kam,
kam nese siva me pot,
a kamorkoli že, samo brez nezgod.
Prašájte raje moje srce, ♥
saj ono je tisto, ki najbolje ve.
Samo to znam, samo to vem,
da trenutno vsega povedati še ne smem!
Po čudovito preživetih praznikih, ki so bili
namenjeni počitku, bo naš Franček v prihodnjih dneh zelo aktiven.
V preteklosti je Franček bil in še vedno je
zelo pomemben člen njegove družine. Ima
čudovite sinove, ki so nanj zelo ponosni. Pravi jim: »Moji pobje«.
Prav tako je bil Franček pomemben del
velike družine delavcev, lahko rečemo, saj
je dolga leta služboval v takratnem Konusu
v Slovenskih Konjicah. Pred leti se je preselil v največjo hišo na Konjiškem, v naš Lambrechtov dom Slovenske Konjice, in postal
eden izmed nas. Postal je del doma, ki velja
za najstarejši dom v Sloveniji. ♥ Postal je del
naše družine, s katero se srečuje od jutra do
večera, s slehernim stanovalcem, zaposlenim, ostalim obiskovalcem. Vsak izmed nas
tvori del v verigi, ki jo peljemo in sestavljamo uspešno že mnogo let. Zares je del nečesa
velikega. ♥ ♥
V prihodnjih dneh bomo razkrili, kako bo
Franček postal še del nečesa večjega, ne samo
slovenskega, evropskega, ampak svetovnega,
globalnega. On in naš dom bosta postala del
globalnega dogodka, ki se bo letos odvijal v
več kot 20 različnih državah in na več kot 200
različnih lokacijah PO VSEM SVETU (od Italije, Švedske, USA, Mehike Avstralije, Francije, Brazilije, Argentine ...)
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bosta postala del globalnega dogodka, ki se bo letos odvijal v več kot 20 različnih

Spremljajte nas še naprej, saj vas čaka še
veliko zanimivega...

20 let nazaj ...
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Spremljajte nas še naprej, saj vas čaka še veliko zanimivega...

Hmm, le kam bo vodila siva pot našega
Frančka ...???

Hmm, le kam bo vodila siva pot našega Frančka ...???

Frančkova objava št. 6
20 let nazaj sem bil 20 let mlajši,
bil sem sicer bolj obremenjen, a sebe imel sem
rajši.
Zanimalo me je vse, tudi politične šale,
a sedaj živim za moment in pozornosti male.
20 let nazaj, ko bile so še marke,
nosil sem še jeans in ljudje so vedeli, kaj so kotalke.
Leta nazaj pločnik mladim bil je igrišče,
sedaj, ko pogledam, vidim prazno dvorišče.
20 let nazaj je bilo vse drugače,
20 let nazaj je bilo vsepovsod vse domače.
20 let nazaj, oh, kako hitro mine,
vse, kar imaš, imaš samo spomine.

20 let nazaj smo za moč jedli fižol, zelje in žgance,
danes jemo dopolnila, praške in druge substance.
20 let nazaj skoraj plastike nismo poznali,
vsepovsod z zelenjem smo bili obdani.
20 let nazaj ...
Vsekakor je bilo pred 20 leti marsikaj drugače. Tudi naš Franček in vsi mi smo bili takrat za 20 let mlajši. Živeli smo v različnih
življenjskih obdobjih in se privajali na spremembe, ki jih je prinašalo življenje.
Franček se je v svoji preteklosti ogromno
vozil s kolesom. Njegova ljubezen je vidna
še danes, saj se pri nas velikokrat poslužuje kolesarjenja na starostnikom prilagojenih
sobnih električnih kolesih. Le poglejte ga, za
prihajajočo dogodivščino pridno, pridno trenira.
Ampak pustimo preteklost in se posvetimo času ''tukaj in zdaj''.
Na sliki vidite dva člena naše domske verige, ki se bosta skupaj podala na zanimivo dogodovščino. Frančka ste že spoznali. Na sliki
pa je tudi naš Marko, ki je v vseh #Frančkovihobjavah njegova senca, podpora in njegov
glavni spremljevalec, ki se bo skupaj z njim
odpravil na sivo pot.
Oba obljubljata, da vas v naslednjih desetih dneh do 5.maja čaka še veliko zanimivega.
Hmm, le kaj bo še ''uštimal'' ta nagajivi
dvojec?

Ko sem bil mlad, takrat me ni zanimala šola,
verjeli smo, da od tega lahko se ti zrola.
20 let nazaj se nisem sekiral,
niti nisem vedel, da se bo kdaj avto poliral.
20 let nazaj ...
20 let nazaj nismo gledali na uro,
sedaj brez nje gre vse na nulo.
20 let nazaj smo bili v naravi,
sedaj pa samo znotraj smo tisti tapravi.
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#Frančkoveobjave
Frančkova objava št. 7
Poj mi pesem o življenju
in naj le - ta dobro zveni,
poj mi še o hrepenenju,
naj srca nam pomladi.
Poj mi pesem o tovarištvu,
naj se vrne od nekod,
poj mi pesem o prijateljstvu,
naj se ga vidi daleč naokrog.
Poj mi pesem o dobroti,
naj vedno priložnost se rodi,
poj mi pesem o človečnosti
in kako se jo dobi.

vozilo doseže tekmovalca, se 'dirka' zaključi,
rezultat pa je razdalja, ki jo v tem času tekmovalec prehodi, preteče oz. za uporabnike
invalidskih vozičkov prevozi.
V tem tednu boste izvedeli, kako potekajo
zadnje priprave na največji dogodek na svetu
in v kateri kraj se odpravlja naš Franček.
Hmm ... Do katerega kilometra bo siva pot
pripeljala našega Frančka, pa boste izvedeli
5. 5., ko bo znana tudi dosežena razdalja na
samem dogodku.

Poj mi pesem o prijatelju,
ki odpušča slabe dni,
poj mi pesem o prijatelju,
ki na poti mi sledi.
Kaj se po glavi plete Frančku?
Točno danes teden, 5. 5., bo potekal največji dobrodelni tekaški dogodek po vsem svetu. Ste že slišali za Wings for life World Run
oziroma Krila za življenje Svetovni tek?
Dogodek se bo letos odvijal po več kot 20
različnih državah po vsem svetu in na več
kot 200 različnih lokacijah. ☼
Točno ob 13. uri po lokalnem času bo del
največjega dogodka postal tudi naš Franček.
Na kateri lokaciji se bo Franček dogodka udeležil, naj ostane skrivnost. Naj povemo samo,
da je na tej lokaciji več kot osem tisoč prijavljenih tekmovalcev, ki tečejo samo z enim
namenom #tečizatistekinezmorejo #zadobernamen
Wings for Life je mednarodna neprofitna
organizacija z enim samim ciljem; pomagati
znanstvenikom poiskati zdravilo za poškodbe hrbtenjače. 100 % startnine in donacij je
namenjenih neposredno najsodobnejšim raziskovalnim projektom po vsem svetu.
Tek se prične ob 13. uri. Ob 13.30 s starta
začne voziti zasledovalno vozilo, ki na določene intervale pospešuje. Ko zasledovalno
LAMBRECHTOV
LAMBRECHTOV
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Frančkova objava št. 8
Potekajo še zaključne priprave na največji
dobrodelni dogodek WINGS FOR LIFE, kjer
bo Franček - tekmovalec na invalidskem vozičku - potiskan po sivi poti dobrodelne tekaške prireditve.
Frančkovo prevozno sredstvo je danes
opravilo optični pregled.
Franček se je oglasil pri mehaniku, da izpilijo, dorečejo in pregledajo še zadnje detajle
pred največjim svetovnim dogodkom to nedeljo s pričetkom ob 13.00 po lokalnem času.
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#Frančkoveobjave
Hvala, »AVTOVLEKA KUK«, za vaš današnji čas in strokovno podporo.
Pravijo, da so mojstri slavni,
serviserji ta glavni.
Da vidimo, če temu je tako,
to ocenjeno kaj kmalu bo.
Danes sva z mehanikom malo »pošraufala«,
luštno se imela,
oba orodje v roke vzela.
Voziček je dvignil, preveril ležaje,
če še dobr' delajo in če se kakšen maje.
Mal' sva »pošraufala,« mal' se poigrala,
voziček pregledala, »bremze« gor dala.
Redni servis je opravljen,
evo, en problem je pospravljen.
Da kolesa ravno bodo se vozila,
sva se tudi optiki posvetila.

Frančkova objava št. 9

Frančkova objava št. 10
Naš Franček in Marko sta že v pripravljenosti, tako tudi njuna spremljevalna ekipa.
Pošiljajo nam lepe, prisrčne pozdrave iz
Zadra, tik pred največjo globalno dobrodelno
tekaško prireditvijo.
Držite pesti od 13. ure naprej, ko bosta oddrvela s cilja v smeri proti Bibinjam in Sukošanu. Čez pol ure starta zasledovalno vozilo
RedBull, ki ju bo enkrat dohitelo. Držite pesti,
da bo dosežena razdalja čim daljša...
Pravita, da se počutita fenomenalno in da
bosta tekla s polno paro ter se prej kot doseženimi 6 km ne mislita ustaviti. Po kalkulaciji
ju čaka okoli 45 minut teka za dober namen.
Jima bo uspelo?
3, 2, 1 GREMOOOO!!

Samo sporočamo, da je Franček s svojo
posadko varno prispel na cilj, kjer se bo jutri
udeležil dogodka WingsForLifeWorldRun oz.
KrilaZaŽivljenje.
Kam je odpotoval naš Franček?
V mesto Zadar.
Na sliki lahko vidite morje, ki ga je Franček videl po več kot 50 letih.
Ja, nič... Pravi, da mu je v Zadru zelo všeč.
Obljublja, da se javlja zopet jutri s startnega prizorišča ♥.
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Frančkova objava št. 11
Waaaa RedBull avto ju je ustavil nekje sredi mesta Sukošan pri doseženi razdalji 12
km. Braaaaaaaaavoooo ü
Za njima je cca. 1h 15 min teka.
Sedaj pa na zasluženo kosilo!

Slika po končani dirki sredi mesta Sukošan
Frančkova objava št. 12
Največji svetovni tekaški dogodek,Wings
for Life 2019 Zadar, je uspešno zaključen.
Naša ekipa #Lambrechtovtim je skupno
zbrala in tekla za tiste, ki ne zmorejo, kar 65
km, kar je zares enkraten rezultat. ü
Počasi se že vračajo proti Slovenskim Konjicam.
Sledi izjava našega Marka: » V prvi vrsti bi
se rad zahvalil tem čudovitim osebam na sliki, ki so dogodek Wfl 2019 naredili tudi zame
res zelo poseben. Čudoviti ste. ♥ V prvi vrsti
gre zahvala tudi celotnemu STROKOVNEMU TIMU na čelu z direktorico Ireno Vozlič
Stjepčevič, Nadji Kotnik, Katji Pem Sevšek,
Romani Hren, Ivici Golob, Tamari Lubej in
Evi Rožencvet, ki so idejo takoj podprli. Hvala hišniku Kristjanu Stramšku in Andreju za
vso pomoč pri 'šraufanju' in pripravi vozička.
Iskrena hvala tudi vsem ostalim zaposlenim
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za spodbudne besede, motivacijo, pripravo
našega Frančka, domski kuhinji, rekel bom
raje iskrena hvala torej slehernemu zaposlenemu v domu. Najlepša hvala tudi podjetju
Medimaj, d. o. o (Saša Bornšek), v mojem
imenu in v imenu Lambrechtovega doma, ki
je doniralo povsem novi voziček za tovrstni
dogodek. Največja hvala pa gre našemu stanovalcu Frančku, ki pa se mu zahvalim raje
osebno, saj še nima Facebooka. Zahvaljujem
se tudi vsem njegovim 'pobom', sinovom, kot
jih kliče, za izkazano zaupanje in podporo.
Hvala tudi vam vsem, ki ste stiskali pesti
doma.
#Frančkoveobjave se s to objavo zaključujejo. No, če bo pa veliko povpraševanja in dobre volje, pa imamo zadnjo nedeljo v mesecu
septembru pri nas v Slov.Konjicah vsekakor
najlepši tek v Sloveniji, Konjiški maraton.
»Skupaj pišemo zgodbe, ki jih razume le
peščica ljudi.« ♥
Tako, hvala za spremljanje vseh #Frančkovihobjav in lep pozdrav od ekipe #Lambrechtovtim Wings for life Zadar 2019.
Aja, pošiljajo nam več slik, saj so mislili, da
se bodo srečali z dežjem. Skrbi so bile odveč,
saj je na koncu sijalo še sonce.
#sivapotnasjevodilatjakamorježelelonašesrce ♥
Sledite svojemu srcu in pot, po kateri boste
hodili, bo zagotovo prava.

Vzdušje pred tekom je bilo polno emocij, ozračje
pa je bilo nabito z energijo.
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Katja Pem Sevšek: Letos sem prvič v življenju tekla na maratonu. Maratona sem se sicer
udeležila kot povabljena navijačica, potem pa
sem čisto zares pretekla nekaj kilometrov. Bilo
je nepozabno, ko spremljaš nekoga ob vozičku,
ko vsi pozdravljajo in se ustavljajo med tekom.
Naš Franček in sodelavec Marko sta bila fenomenalna in sta brez težav pretekla 12 km. Bila
je nepozabna izkušnja in ponosna sem, da sem
bila lahko del tekaške ekipe.
Tamara Lubej: Ker sem letos tekla za vse,
ki ne zmorejo, še posebej za našega Frančka,
sem se počutila čudovito. Upam, da te občutke
skupaj podoživimo tudi naslednje leto.

Utrujena ekipa po končani ''dirki''

Slika 4: Utrujena ekipa po končani ''dirki''

Eva Rožencvet: Dolgoletna ideja se mi je
končno uresničila. Sicer nisem tekačica na dolge proge, ampak tukaj je bilo v ospredju sodelovanje in namen, da tečemo za tiste, ki tega ne
zmorejo. WFL je poseben tek, ki ti da pogon in
energijo, ki jo čutiš še dolgo v srcu. Vse pohvale Marku in Frančku za pretečenih 12 km, ki
so bili vse prej kot lahki. Vesela sem, da sem
lahko bila del tima.

Valerija Operčkal: Udeležba na tem mednarodnem športnem dogodku, kot je WFL, je
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#Frančkoveobjave

NADALJEVANJE FRANČKOVIH
OBJAV NA
MARATONU Z DUŠO IN SRCEM
JEVANJE– FRANČKOVIH
OBJAV NA MARATONU
Z DUŠO IN SRCEM –
KONJIŠKEM MARATONU
2019
KEM MARATONU 2019
Frančkova objava št. 12

va objava št. 12

Tisti, ki nas spremljate, veste, da smo meseca maja 2019 uspešno zaključili #Frančkovas spremljate,
veste,
smo meseca
maja
2019 uspešno zaključili
eobjavame
po da
končanem
projektu
v Zadru
oveobjavame
po končanem
v Zadru
na dogodku
Wings forprojektu
life, oziroma
Krilana
za dogodku Wings for life,
življenje. 💪💪
Krila za življenje.
Po tehtnem
vseh naših stanovalcev in širše
em premisleku,
podporipremisleku,
vseh ostalihpodpori
zaposlenih,
ostalih da
zaposlenih,
naših
stanovalcev
in širše
mo se odločili,
tokrat naš
Franček
ne bo
potoval daleč. No, kakor za
okolice smo se odločili, da tokrat naš Franček
ne bo potoval
daleč. No, kakor za koga.
se bo namreč
#konjiškegamaratona...
Maratona, ki je seveda poseben že
Udeležil se bo namreč #konjiškegamaratoto, ker je NAŠ ♥. Ker je maraton z dušo in srcem ♥, maraton, v katerega
na... Maratona, ki je seveda poseben že samo
li letos tudi delček sebe. Start je izpred kulturnega doma v Slovenskih
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#Frančkoveobjave
Frančku. Večina se jih bo spopadla s tekom
na 5 km, nekaj manj članov ekipe pa z 10 km
progo. Vsi bodo vnesli delček duše in srca, kot
se za maraton z dušo in srcem tudi spodobi.
Vabljeni k navijanju za #lambrechtovtim
#kapodol

No, skupaj sta preživela čudovit dopoldan ... Mi pa že komaj čakamo, da se skupaj z
vami družimo to nedeljo na Konjiškem maratonu. Maratonu z dušo in srcem. ♥
Pridi navijat na Šolsko ulico 4 tudi TI.

Naši glavni navijači se bodo zbirali v startno-ciljnem prostoru ter ob Lambrechtovem
domu, ob katerem pelje trasa maratona. Na
vas pa je, kje se boste pridružili!
Frančkova objava št. 14
Šel sem tja gor v Zreče,
da med drugim dobim tudi malo sreče.
Malo sreče,
da pot v nedeljo se iz Konjic do Zreč nam
preveč ne vleče.
Naj bo toliko sreče,
kot je v kleti krompirja vreče.
Naj hitim, drvim,
sebe in druge z udeležbo razveselim.
Da bo veselje tapravo,
šel sem malo na »krajšavo«.
Na krajšavo mojih las,
ki urejal jih je pravi AS. ♠ ♥
Krajšala sva tudi mojo sivo brado,
in to z britvijo, tisto tapravo.
Jaz sem čakal, čakal tam sede,
Rekel sem mu: »Brž, David, vzemi zdaj škarje
hitro v roke«.
No, na koncu nekaj časa sva še imela ...,
zato tudi Markota v roke sva vzela.
Danes sta naš Franček in njegov glavni
spremljevalec Marko preživela pravcato dopoldansko razvajanje, saj se nedeljski maraton hitro bliža. Brezplačno jima je uredil frizuri David Očko (pod umetniškim imenom
Lifestye by Očko), zreški brivec, ki že nekaj
časa ustvarja v svojem zasebnem brivsko-frizerskem salonu. Ker ima tudi on rad čudovite
zgodbe, ♥ jima je priskočil na pomoč in odrezal nekaj nepotrebnih gramov las in dlak,
da bo zračnega upora iz Zreč do Slovenskih
Konjic zelo malo.
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29. 9. 2019 dan za KONJIŠKI MARATON
in Frančkovo ''desetko'' do Zreč in nazaj.
Do zadnje nedelje v mesecu septembru je
minilo, kot bi trenil, in že je bil čas, da se tekaška skupina #Lambrechtovtim odpravi na
pot proti Zrečam in pa seveda nazaj. Večina
tekmovalcev se je odpravila na 5 km preizkušnjo, nekaj pa jih je bilo takšnih, ki so se odpravili teč na 10 km traso. Vsi udeleženi smo
razdaljo premagali učinkovito in po svojih
najboljših močeh, zato bi na tem mestu rad
pohvalil vsakega izmed udeleženih tekmovalcev Lambrechtovega tima. Srečko Katanec
bi rekel: ''Kapo dol''.
Čudovito je bilo teči ob takšni podpori, ki
sva jo imela s Frančkom od sotekmovalcev
tako na poti in ob progi, kjer so bili navijači
enostavno fantastični. No, da se ve, najboljši navijači so bili nastanjeni na Šolski ulici 4
prav ob samem Lambrechtovemu domu. Navijali so tako glasno, empatično, z dušo in srcem, da jih je Radio Rogla izbral kot najboljšo
skupina navijačev Konjiškega maratona.
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Marcel Hren: Udeležbe kot član ekipe
Lambrechtovega doma ne bom obžaloval nikoli. Vzdušje v ekipi je bilo fantastično tako
na treningih kot tudi na maratonu. Rade volje
sem pomagal Marku pri spremljanju Frančka
na 10 km trasi. Zagotovo se maratona še udeležim.

Izjave udeleženih:
Tamara Lubej: Konjiški maraton je najlepši
tek v Sloveniji. Najbolj sem se razveselila cilja in Petre, ki mi je ponudila banano (smeh).
Hvala direktorici, ki nam omogoča druženje
v takšni obliki.
Marko Šimec: Tovrstnega dogodka sem se
udeležil prvič in zares sem se počutil fantastično. Zagotovo se vidimo zopet naslednje
leto.
Valerija Operčkal: To leto sem na Konjiškem maratonu sodelovala že drugič, obakrat
v ekipi Lambrechtovega doma. Teči doma,
med domačimi navijači, s sodelavci, je bilo
naravnost fenomenalno. Vzpodbude na vsakem koraku, glasba, ki je dajala krila… Ta
maraton ima res dušo. Največjo piko na i je
dodala naša navijaška skupina stanovalcev,
zaposlenih in svojcev na Šolski 4, ki nam je
z bučnim navijanjem dvignila adrenalin in
moč, da smo z nasmehom na obrazu odtekli
še tistih nekaj metrov do cilja.
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Barbara Mihelak: Konjiški maraton vsako
leto spremljam z veseljem. Nekaj najlepšega
je, ko lahko sodelavce podpreš z glasnim navijanjem. Letos smo na pobudo stanovalcev
organizirali svojo navijaško skupino. Kot se
spodobi, smo izdelali plakate, pripravili navijaške pripomočke itd, ter okolico doma v
času maratona tako spremenili, da je bilo vse
videti čisto 'maratonsko'. Vesela sem, da so
se skupini pridružili še številni zaposleni in
svojci stanovalcev. Skupaj nas je bilo več kot
petdeset. Vsi smo pozdravili čisto vsakega od
1.500 tekačev, še posebej pa smo bodrili člane
Lambrechtovega tima in našega Frančka, ki
je na letošnjem maratonu bil prava atrakcija.
Kristjan Stramšek: Letos sem se na pobudo sodelavcev prvič udeležil Konjiškega
maratona. Skupaj smo pretekli 5 kilometrsko
traso. Vsekakor je lažje in tudi lepše, če tečeš
s skupino kot pa sam. Najlepše pa je bilo pred
Lambrechtovim domom, ko nas je pozdravila naša navijaška skupina.
Eva Rožencvet: Skupaj smo se pripravljali in potili po prelepih poteh Konjic in Zreč.
Hitro je prišel dan za dirko, na kateri je bilo
vzdušje fenomenalno. Najboljši so bili seveda
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#Frančkoveobjave

navijači na Šolski ulici 4, ki so nam dali dodatni pogon za premaganje zadnjega kilometra
pred ciljem. Naslednje leto se zopet vidimo.
Navijače Lambrechtovega doma je Radio
Rogla izbral za glavne in najboljše navijače
Maratona z dušo in srcem.

Zahvala
Predstavitev Frančkovih objav in udeležbe na Konjiškem maratonu počasi prihaja h
koncu, zato bi se rad na tem mestu zahvalil.
Hvala. Iskrena hvala. Iskrena hvala direktorici Ireni Vozlič Stjepčević, ki je moje ideje z odprtimi rokami in ušesi podprla. Zahvala celotnemu strokovnemu timu Lambrechtovega
doma za takojšnjo podporo ob predstavitvi
projekta Wings for Life Zadar in Konjiškega
maratona. Iskrena hvala in zahvala slehernemu zaposlenemu v Lambrechtovemu domu.
Hvala Kristjanu, hišniku, ki je vsako mojo
idejo glede priprave invalidskega vozička v
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športno prilagodljiv voziček bil pripravljen
realizirati. Hvala Andreju za vse nasvete in
pomoč pri transportu. Velika hvala celotni
ekipi WFL Zadar: Katji, Ireni, Valeriji, Tamari, Andreju, Evi za organizacijo projekta
Zadar in vse, kar je spadalo zraven. Hvala
Barbari za organizacijo navijaške skupine.
Hvala kolegici, sodelavki prijateljici, mento-

rici Katji, ki je najverjetneje prva izvedela za
moje ideje in me podprla pri njihovi predstavitvi. Hvala Marcelu, ki mi je pomagal držati
tempo na 10 km preizkušnji. Hvala sinovom
Franca Kostanjška za dovoljenje in zaupanje
pri spremljanju njihovega očeta v takšnih
ali drugačnih podvigih. In navsezadnje …
Iskrena hvala Vam, dragi Franček, ZA VSE.
Brez Vas nič od tega ne bi bilo mogoče.
Ponovil bom stavek, ki ga uporabljam, odkar sem tukaj zaposlen:
»Samo skupaj lahko pišemo zgodbe, ki jih razume le peščica ljudi.«
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Franček in Marko pred svojimi navijači najbolj nasmejana tik, preden sta zakorakala v zadnji
kilometer.
Marko Kovše, socialni delavec,
avtor članka in Frančkovih objav
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PIETETA

ČAS BRIŠE SLEDI …
Čas je vztrajno izpiral sledi vklesanih imen
in spomine na človeka, ljudi, ki so nosili to
ime. Po dolgih letih čakanja so tudi nekdanji
stanovalci Lambrechtovega doma, naši občani brez bližnjih svojcev dočakali nova spominska obeležja na konjiškem pokopališču.
Obeležja z imeni in priimki, kot se za človeka
spodobi. Nad pobudo in celotno izvedbo za
ureditev in postavitev novih nagrobnikov, je
bdela direktorica Lambrechtovega doma. Po
več letih se torej lahko dostojno poklonimo
na njihovem zadnjem domu večnega počitka,
jim prižgemo svečko in namenimo lepo misel.
Nič ni večno. Tudi mi ne. Potrudimo se
lahko le, da bo spomin na nas ostal lep, in
morda bo ta namesto nas dosegel večnost.
Irena Vozlič Stjepčević,
direktorica

Samo skozi spoštovanje,
cenjenje, hvaležnost in sočutje
lahko dosežeš svoje življenjsko poslanstvo.
		

(Stoyan Svet)
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Vtis zaposlenih iz GKN Zreče,
ob 1. oktobru – svetovnem dnevu starejših,
ki so nam ga pomagali izvesti
Sprehod z vašimi stanovalci nam bo ostal
v lepem spominu. Vsi, ki smo se ga udeležili, smo bili zelo veseli, da smo bili del vaše,
domske ekipe. Takšnih srečanj si želimo še
več in če bo še priložnost, se jih bomo z veseljem udeleževali.

Posebna zahvala za dobro organizacijo
izleta gre vodstvu in celotnemu kolektivu
Lambrechtovega doma.
Skupaj smo polepšali praznik starejših.
David Vahter s sodelavci iz GKN Zreče

Pedikura
Ena izmed naših dodatnih storitev je tudi pedikura, ki se pri
nas izvaja po predhodnem dogovoru. Namenjena je stanovalcem
in vsem ostalim, ki si želijo imeti lahke noge.
V domski recepciji
je možen nakup bonov za to storitev. Ob
zadostnem številu
oseb, omenjeno storitev organiziramo in
opravimo v za to namenjenih prostorih.
Pedikuro strokovno
izvaja naša medicinska sestra Vida.
Valerija Operčkal,
zaposlena
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PEDIKURA V LAMBRECHTOVEM DOMU
Ali ste vedeli, da v Lambrechtovem domu
opravljajo tudi pedikuro? Ne? Tudi jaz dolgo časa ne. Pred kakimi tremi leti pa me je
znanka vprašala:
»Kaj pa je s teboj? Včasih sem te pogosto
videla, ko si hodila na sprehode, zdaj pa ne
več. Je kaj narobe?«
»Res malo težje hodim. Pečejo me podplati, imam trdo kožo, otiščance, kurja očesa…,«
sem naštevala.
»To pa lahko omiliš s pedikuro. Izvajajo jo
tudi v Lambrechtovem domu. Pokliči jih, boš
videla, da boš zadovoljna,« mi je svetovala.
Poslušala sem njen nasvet. Poklicala sem
Lambrechtov dom in se dogovorila za pedikuro. In res, bila sem prijetno presenečena.
Sprejela me je pedikerka, vedno nasmejana
medicinska sestra Vida Črešnar. Prijazno
me je popeljala v poseben prostor, kjer izvaja
pedikuro. V posebno posodo je nalila toplo
vodo z mehčalcem. Medtem ko sem si jaz v
topli vodi namakala noge, je ona pripravila
celo paleto pedikerskega orodja. Nataknila
si je čepico in rokavice, si nadela masko na
obraz in začela.
Opazovala sem jo, kako je strgala in odstranjevala trdo kožo, dolbla kurja očesa, ob-

delovala vsak prst posebej in posebno skrb
namenjala nohtom. Vse to je počela skrbno,
potrpežljivo in natančno, s posebnim občutkom, tako da nisem čutila nobenih neprijetnosti, kaj šele bolečin. Ves čas sva prijetno
kramljali.
Zvedela sem, da v Lambrechtovem domu
pri kopanju svojih varovancev poskrbijo
tudi za nego nog in nohtov. Nudijo jim tudi
celotno pedikuro. To opravljajo po dogovoru tudi zunanjim uporabnikom. Ti lahko v
domski recepciji kupijo bone za to storitev in
se dogovorijo za datum.
Sestra Vida je nazadnje zmasirala moja
stopala s posebnim balzamom. Začutila sem
olajšanje in noge so postale kar nekam lažje.
Poslovili sva se z dogovorom, da se še večkrat vidiva na pedikuri.
Od takrat dalje se ta prizor redno ponavlja najmanj petkrat na leto. In to vedno enako: sestra Vida vedno prijazna, nasmejana,
procedura vedno enaka, jaz pa vsakokrat
zelo zadovoljna in zelo hvaležna.
Iskrena hvala, sestra Vida.
							
M. M.,
zunanja uporabnica

Izobraževanje za voditelje skupin
starih ljudi za samopomoč
Dne 3. 10. 2019 in 4. 10. 2019 smo se Katja
Pelko, Eva Rožencvet in Marko Kovše udeležili dvodnevnega seminarja oziroma izobraževanja za voditelje skupin starešjih za
samopomoč. Seminar je organizirala Zveza
društev za socialno gerontologijo Slovenije
(ZDSGS). Potekal je v Laškem.
Polni pričakovanja smo se odpravili iz
Lambrechtovega doma proti Laškemu. Na
seminarju smo se najprej lepo pozdravili in
malce družili med sabo, hitro spili kavico, ki
nam je dala novega zagona, in nato začeli z
veliko delovno vnemo. Na seminarju nas je
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bilo okrog 90 prostovoljcev iz različnih krajev. Najprej smo se naključno razvrstili v
skupine, kjer smo skupaj obravnavali tekočo problematiko ter med sabo delili mnenje,
zakaj smo se odločili, da smo postali prostovoljci, in kaj nas pri tem delu osrečuje. Nato
smo imeli predstavitev Tonija Vrana. Predstavil je 5-letno evalvacijo programa Skupine starejših ljudi za samopomoč. Po odmoru
in okrepčilu smo spočitih misli nadaljevali s
temo »Verjemi vase«. O njej je predavala dr.
Sanela Banovič. Predavanje je bilo zelo zanimivo, polno smeha z veliko primerov iz vsak-

LAMBRECHTOV

LAMBRECHTOV

19/2019

Aktivnosti
danjega življenja. Veseli, polni dobrih vtisov
in novih poznanstev, smo se vračali domov.
Naslednji dan smo se spet odpravili v
Laško, da zaključimo naše izobraževanje.
Razdelili smo se v skupine, kjer smo se na
konkretnih primerih preizkusili, kako voditi skupino, ter spoznali različne situacije dogajanja v skupini, s katerimi se sooča voditelj. Zadnja tema našega seminarja pa je bila
»Sprehod skozi plese sveta in prikaz koristi
plesa za naše zdravje«. To temo smo aktivno
spoznali z go. Irino Stankovič, - plesalko, pedagoginjo in koreografinjo. Zelo smo se zabavali, tudi sami smo se razgibali in se prepustili gibanju v zvoku glasbe. Naučili smo
se tudi francoskega plesa most, ki ga lahko
izvajajo tako mlajše kot starejše osebe. Za zaključek je sledila še skupinska slika ter slovo.

SKUPINA
ŽAREK SREČE
Delo socialne oskrbovalke opravljam že
dvajset let. Uvajanje v delo sem pričela v
domu za starejše, sčasoma pa sem delo pričela opravljati na terenu. Za mojo osebno rast pa
se mi zdi pomembno, da se vključujem tudi
na področju socialnih stikov znotraj doma.
Nekega dne me je nadrejena seznanila s
potekom in izvedbo srečanj skupine za samopomoč Žarek sreče ter me tudi povabila
na eno izmed teh srečanj. Moja prva izkušnja
s skupino je bila zelo pozitivna. Začutila sem,
da starostnikom veliko pomenijo pogovori,
izmenjevanje preteklih izkušenj in podajanje
njihovih mnenj, občutek, da so pomembni, in
da začutijo, da si za njih vzamemo čas.
Stanovalci Lambrechtovega doma, ki želijo sodelovati kot člani skupin, imajo možnost,
da se po svojih željah vključijo v delujočo

Polni vtisov, novega znanja, novih poznanstev, smo se žalostni, ker se moramo posloviti, vendar obenem srečni, da smo lahko
bili udeleženi na tem izobraževanju, poslovili in se odpravili vsak svojo pot domov.
Veselimo se novih dogodivščin in izobraževanj.
Katja Pelko,
socialna oskrbovalka
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skupino. Skupini Žarek sreče sem se pridružila leta 2016. Skupino vodiva dve sodelavki,
vanjo je vključenih devet članov. Člani skupine so stari med 65 in 90 let.
Smo zelo aktivna skupina, pogovorno
močna in raznolika. V skupini radi pojemo,
si pomagamo ter se družimo. Člani so odprti,
zanimivi, srčni, radi se vključujejo v pogovor
in so zainteresirani za delo v skupini. Veliko
mi pomeni, da se oskrbovanci vedno veselijo
naših nadaljnjih srečanj ter da za srečanja izražajo zanimanje (sprašujejo, o čem se bomo
naslednjič pogovarjali). Lahko rečem, da smo
povezana skupina. Ko kakšnega člana ni, se
medsebojno pogrešamo.
Lani sem se udeležila tudi usposabljanja
prostovoljk in prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč. Z usposabljanjem sem pridobila še več znanja, ki ga lahko
uporabljam pri delu s starejšimi.
Irena Kotnik,
socialna oskrbovalka
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Skupina Trobentice
v letu 2019
na fotografijah
Tokrat bomo skupino Trobentic predstavili v fotografijah, morda zato, da si jih bomo
v prazničnih dneh decembra, na pragu leta
2020, lahko ogledovali, saj bodo objavljene v
Lambrechtovem glasu. V teh časih menda
razvijanje fotografij nikomur več ne gre od
rok. Vse bolj moderno oglaševanje na družabnih omrežjih nam ni najbolj všeč.. morda pa
se bomo morali tudi mi posodobiti, ha, ha…
No, pa poglejmo in podoživimo občutke,
ujete na fotografijah …
• Nabiramo in pokušamo jagode z domske
terase.
• Pripravljamo sladico banana split.
• Poslušali smo čudovito branje gospe
Rudolf.
• Pri svojih častitljivih letih se nekateri
prvič sladkamo s pohorsko omleto.
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•
•
•
•
•

Razmigujemo tudi možgančke.
Cvremo tudi bezeg in akacijo.
Kuhamo kostanj.
Pijemo, sok, kavo, penino…
Poslušamo predavanje o aroniji in jo
seveda pokušamo.
• Zavijamo medena presenečenja.
• Zobamo grozdje in izdelujemo aperitiv iz
izabele.
• Smo potrpežljiva publika harmonikarja,
ki je komaj stopil na pot igranja
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harmonike, in upamo, da bo ta december
zaigral že nekaj več kot na prvem
nastopu.
• Praznujemo rojstni dan gospe Trude in se
mastimo z dobrotami, ki jih je pripravila
za nas njena hči.
• Voščimo za rojstne dni in kot se spodobi
za tako lepa leta, se ne igramo z
zdravjem, zato veselo nazdravljamo.
• Govorimo o rožmarinu in njegovih
zdravilnih lastnostih; če ga potrebujete,
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vemo, kje raste najlepši grm, in vemo,
zakaj se poje pesem Rožmarin naj ti bo za
spomin.
• Imeli bomo predavanje o česnu, njegovi
pridelavi in uporabi, ampak o tem več v
naslednjem glasilu, prav tako o zaključku
leta 2019 in še in še …
V bistvu šele po pregledu vidimo, da se
nam resnično veliko dogaja. Dogajajo se nam
lepe stvari in ustvarjamo prelepe spomine,
čeprav smo se poslovile od naše največje poznavalke vseh zdravilnih rastlin, pripravkov
in nam bo manjkal kakšen nasvet gospe
Patru. Ostala nam je neizpolnjena želja po
delavnici o izdelavi napitka iz aloje. Ostala
nam je zdravilna rožica, ki bujno raste, ker je
bila podarjena iz srca, kot so naša srečanja ...

ZAHVALA VSEM IN SREČNO 2020
želimo Slavica, Marta in Trobentice.
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Kdor bere knjige, živi tisoč življenj.
									
Sem Barbara. Mnogi me poznate kot eno
izmed receptork. Vendar pa v Lambrechtovem domu skrbim, da naši stanovalci berejo
knjige ali prisluhnejo branju. Domska knjižnica se je in se še vedno lepo polni s knjigami, ki jih dobimo v dar od svojcev, stanovalcev in drugih. Na voljo je veliko slovenske
literature, romanov, pravljic in nekaj strokovne literature. Stanovalci jo lahko obiščejo
enkrat tedensko, jaz pa jim pomagam izbrati
knjige glede na njihove želje. Seveda nismo
tako strogi kot v drugih knjižnicah, tako da
pri nas ni roka vrnitve in zamudnin.
Literarne urice
Vsak torek v domu pripravljamo literarne urice, na katerih stanovalcem berem zanimive zgodbe. Naša druženja smo začeli s
preprostimi poučnimi zgodbami in pripovedkami slovenskih avtorjev (France Bevk,
Ivan Sivec, Josip Jurčič ...). Stanovalci pa so
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(G. R. R. Martin)

kaj kmalu izrazili željo, da bi se radi poučili
o zgodovini njihovih – naših krajev. Tako so
naše urice postala prava majhna raziskovanja. Naše popotovanje smo začeli kar doma
– v Slovenskih Konjicah. Spoznali smo, kako
so se razvile v mesto, kako je potekalo včasih
življenje in kako so živeli na gradu in v dvorcu Trebnik. Pot nas je nato vodila do Žičke
kartuzije, kjer smo se naučili vse o življenju
menihov kartuzijanov. Nato smo odkrivali
skrivnosti Brinjeve gore, ki je obstajala že v
času kamene dobe, in nato še zgodovino mesta Zreče in kovaštva. Raziskali pa smo tudi
življenje dveh slovenskih glasbenih legend:
Slavka Avsenika in Lojzeta Slaka.
Literarne urice nam krajša bogata pesniška zbirka gospe Kokot. Gospod Kokot pa
nam vedno preda še nekaj svojega znanja,
ki ga je pridobil kot turistični vodič. Skratka,
vsak teden smo bogatejši za nova znanja in
spoznavanja.
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Ste vedeli?
➢ Slavko Avsenik je bil odličen smučarski skakalec. Bil je član Jugoslovanske
skakalne reprezentance, vendar je zaradi hudega padca in poškodbe moral
pusti športno kariero.
➢ Ime mesta Slovenske Konjice se je v zgodovini spreminjalo. Prvič se naselje
omenja kot Cuonowic, nato pa je imelo več različic: Gonwice, Gonobitz,
Gonowizz. Iz teh imen je nato nastalo slovensko ime Konjice, ...
Skupščina v Beogradu pa je leta 1932 sprejela sklep o preimenovanju Konjic
v Slovenske Konjice.
➢ Lojze Slak je imel kar 10 bratov in sester, vendar ni odraščal doma, ampak pri
svoji babici. Preden je začel nastopati, je imel za sabo že več kot 500 ohceti.
➢ V Žički kartuziji so živeli kartuzijani, ki so spisali ogromno knjig. Njihova knjižnica
se je takrat po številu knjig lahko primerjala s knjižnicama v Rimu in Parizu.
➢ Berta von Suttner je bila prva ženska, ki je prejela Nobelovo nagrado za mir.
Izhajala je iz češke plemiške družine, na stara leta pa si je kupila hišo pri
Podplatu, kjer je bivala, kadar se je zdravila v Rogaški Slatini.
Upodobljena je tudi na avstrijskem kovancu za 2 evra.

Stanislava Kokot
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Sinovi so skupaj gospodarili in živeli,
v posesti so veliko zemlje imeli.
Večkrat so Žički kartuziji škodo povzročili,
zato so od papeža ukor dobili.

Stanislava Kokot
KONJIŠKI GOSPODJE VITEZI
Od kod so prišli konjiški vitezi,
točno zapisano ni.
Le to vemo samo,
da so bili bogati zelo.

Nato so Žički kartuziji škodo poravnali
ter njeni dobrotniki in zaščitniki postali.
Mnogo zemlje so samostanu darovali,
v njegovih zidovih so si trije zadnji dom izbrali.

Na Konjiški gori so grad pozidali,
v njem so 250 let gospodovali,
Dravinjski dolini usodo kovali
in Žički kartuziji pomagali.

Okoli tristo let je rod Konjiških gospodov živel,
šest rodov je šest Leopoldov in štiri Ortolfe imel.
Ortolf III. je v konjiški farni cerkvi pokopan.
Njegova žena, Evfemija mila,
je Cerkvi mnogo posesti poklonila.

Leopold I. je Žičko dolino
Otokarju III. v zameno dal,
da je tu Žički samostan pozidati dal
in bele menihe iz Francije pripeljal.
Leopold II. je tri sinove imel,
z vitezi je prav razkošno in divje živel,
zato je hudo zbolel.
K njemu je sam prior iz Žičke kartuzije prišel,
da ga je grehov in bolezni otel.
Ko se je spokoril,
je plemenito ženo in sinove zapustil
ter beli menih postal
in veliko zemlje Žički kartuziji dal.
Plemenita žena je s sinovi za posest skrbela
in do svoje smrti deviško živela,
da je možu ugodila,
ko ga je med bele menihe pustila.
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Trške pravice in konjiški grad
so Wiltuškim prodali
ter se v gradič Jamnik v Zreče podali.
Še preden so Konjice zapustili,
so tam ubožno ustanovo za reveže ustanovili.
Leopold VI. in njegova žena, plemenita Neža,
sta brez potomcev ostala,
zato sta vse bogastvo Cerkvi darovala
ter mirno v Gospodu zaspala.
V spomin na plemenito Nežo Konjiško
na Brinjevi gori cerkev sv. Neže stoji,
ki nas opominja,
kako minljive so zemeljske stvari,
le dobrota, ljubezen in vera večno živijo
in nas plemenitosti učijo.
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To pesem je napisal Anton Martin Slomšek potem, ko je na poti z rojstnega doma svoje
matere obiskal ruševine zajckloštra. Pesem je izdal v Drobtinicah leta 1862, pred 157 leti.
1.
V DOLINI SVETEGA JANEZA MED
GORAMI LEŽI NEKDANJI ZAJČKI
KLOŠTER V SAMOTI ŽALOSTNI.

10.
PONOČI HODIJO KOPAT, ZIDOVJE RUŠIJO,
PA GROZA JIH OBIDE, BREZ DNARJA
ODTEKO.

2.
ŽIVELI SO V SAMOTI BELI KARTUZIJANI
REDOVNIKI, POMERLI, VSE ŽALOSTNO
MOLČI.

11.
DOZDEVA SE SOSEDOM, DA V CERKVI
LUČ GORI, NEZNANO PETJE RAJNIH
PO CERKVI SE GLASI.

3.
PODRENO JE ZIDOVJE PORUŠEN
MOSTOVŽ, PRAG IZ BELEGA KAMENA
ODVALJEN, SEKAN PRAG.

12.
MENIHOV BELA VRSTA V SPREVODU
SUJE SE IN BEREMUND NAJPRVI,
ATELM POSLEDNIJI JE.

4.
SKOZI LINE DOLGA OKNA VETROVI
BRUSIJO IN STENE SAMOSTANA
RAZPOKE RUŠIJO.

13.
IN KAKOR OBŽALOVALI BI
SAMOSTANA LOM, SI S SOLZAMI
ROSIJO SVOJ RAJNI DRAGI DOM.

5.
GLEJ CERKEV RAZVALJENO, ZVONIK SE
JE PODRL ZVONOVI POTIHNULI
IN ŽERF SE JE ODPERL.

14.
IZ GROBA BI GA RADI ŠE ENKRAT
DVIGNALI, PA GROBLJA GA POKRIVA
IN ROSA GA HLADI.

6.
POROPANA LEPOTA IZ CERKVE VSAKA
STVAR. SKOZ LINE MESEC KUKA NA
ŽALOSTNI OLTAR.

15.
PO HLADNI ROSI VZPENJA SE ZELEN
BERŠELIN, ON SAMOSTAN OBJEMA
HRANJUJE NJA SPOMIN.

7.
NI SLIŠATI SVET'GA PETJA, NE
SLUŽI MEŠA SE NIČ VEČ, POBOŽNIH
MOLILCEV POT SE ZARASTLA JE.

16.
POZIMI IN POLETI PRIJAZNO ZELENI
POPOTNIKU POKAŽE, KJE SAMOSTAN
LEŽI.

8.
PUŠAVA NEKDAJ BILA IN
SPET PUŠAVA BO. DOBROTNIKI,
PREGNANI IZ GROBOV, ODŠLI SO.

17.
PREMINUL TAK SLOVEČI JE ZAJČKI
SAMOSTAN, V VELIKI DOLGI GROBLJI
GLOBOKO POKOPAN.

9.
SOSEDJE GOVORIJO, DA D'NARJI,
VZIDANI, V GLOBOKIH KLETEH SKRITI,
ŠE NISO DVIGNJENI.

18.
IN KAKOR SAMOSTANA TUD SKOREJ
NAS NE BO, LE SAMO NAŠA DELA
ZA NAMI POJDEJO.
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ZAPOSLENI

LETOVANJE
NA KRKU
Jesensko listje, oblito s toplimi žarki oktobrskega sonca, žari v vsej svoji lepoti. Vase
srkamo še poslednje tople urice, preden bo to
jesensko zlatino zamenjala megla, dež, sneg.
Kako mati narava lepo poskrbi za vsak letni čas! V vsakem je zaznati nekaj drugačnega,
nekaj čarobnega.
Jesen nas obda z bogatimi pridelki in prekrasnimi barvami.
Zima prinaša belino, nestrpno pričakovanje
čarobnih praznikov, pričetek nečesa novega.
Pomlad je vsa nežna, vse se prebuja, diši, da
ti srce kar poskakuje od vsega lepega.
Poletje? Poletje pa je zame najlepši letni čas.
Če bi bilo po moje, bi lahko bilo poletje dvakrat letno (ha,ha,ha). Kdor ne prenaša vročine,
bi verjetno zmajal z glavo in se spraševal: »Le
kaj ji je?« Ampak ljudje smo različni in prav je
tako.
No, in tako se je tudi meni enkrat nasmehnila sreča, saj sem v službi na srečelovu zadela
glavni dobitek: 7-dnevno letovanje v Šilu na
otoku Krku. Šele drugi dan sem dejansko dojela, kaj to pomeni: teden dni dopusta, brezdelja, uživanja, spanja, predvsem pa: MORJE!
Ker jaz, ko bom enkrat »velika«, bom šla živet
na morje (ha,ha,ha).
Bolj ko se je približeval dan odhoda, bolj
sem postajala vznemirjena in polna pričakovanja.
Koga bom vzela s seboj, sploh ni bilo težko
vprašanje. Odločila sem se za starša, saj sem
ravno z njima v mojih mlajših letih na morju
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preživljala počitnice, ki so mi zmeraj ostale v
lepem spominu! In zakaj jima potem tega ne
bi vrnila? Vsaj 30 let, odkar sva z bratom odšla
vsak po svoje, starša nista več hodila na morje!
Z atijem sploh nisem imela problema, takoj je
bil za. Bolj trd oreh je bila mami, ki je imela
tisoč in en izgovor. Ampak z mojo vztrajnostjo
je tudi ona popustila, vendar je postavila en
pogoj: samo tri dni! Tudi prav, tudi to je nekaj.
S kolegico Alenko sva sedli v avto in se odpeljali novim dogodivščinam naproti. Ker sem
prvič odhajala na Krk, mi je že prva zanimivost bil most. Pričakal naju je dež, ampak to ni
zmotilo dejstva, da sva na morju. Lep apartma, čudovit pogled na morje, MIR.
Šilo sva prehodili po dolgem in počez, raziskali sva vsak kotiček. Ker pa je voda še vseeno bila premrzla za kopanje, sva vse sončne
dni preležali na plaži in neskončno uživali ob
toplih sončnih žarkih in šumenju valov, ki so
nežno poljubljali obalo. Seveda sem temperaturo vode vsakodnevno preverjala do kolen...
No, prišel je tudi dan, ko je brat s svojim sinom pripeljal tudi najina starša. Preživeli smo
še krasne tri dni. Vreme je bilo čudovito. Martinčkali smo se na obali, nečak, pogumnež,
pa je vseeno skočil v vodo, čeprav je ta imela komaj 14 stopinj (brrrr). Spomin na čudovit
dopust in zavedanje, da sem za starša storila
nekaj lepega, kar verjamem, da bo tudi njima ostalo v lepem spominu, mi vedno znova
ogreje srce.
Jasmina Šmon,
socialna oskrbovalka
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Za nabiranje izkušenj
nisi nikoli prestar

Kako je materinstvo
vstopilo v moje
življenje?

Kljub temu da nisem ravno »mlada«, ampak le
»mlada po srcu«, sem bila klica, da me čaka služba, izjemno vesela in zadovoljna.
Biti mama je neSem Zinka Rasperger, pomočnica v kuhinji v
kaj najlepšega na
Lambrechtovem domu, vedno nasmejana in pozisvetu.
tivna. Za sabo imam več kot 38 let delovnih izkuV dandanašnjem
šenj.
svetu, ko že imaKer na življenje vedno gledam pozitivno in z
mo toliko obveznonasmehom, si nisem nikoli predstavljala, da bi
sti, nas je kar malo
svojo pot v pokoj čakala na Zavodu za zaposlostrah materinstva.
vanje. Zato sem vedno iskala prosta delovna meTudi jaz sem se
sta. Delo se mi je nato ponudilo v skladišču v zelo
počutila tako, ko
uspešnem konjiškem podjetju Vitapur. Tam sem
sem izvedela da
pridobila čisto nova znanja in izkušnje. Delo pri
sem noseča in da
Aktivnosti
njih mi je bilo v veliko veselje. Podjetje se
je nato
bom oktobra postaodločilo in svoje skladiščne prostore prestavilo
la mamica. Zelo vedrugam, zato sem znova za nekaj mesecev ostala
liko sem razmišljabrez službe.
la o tej vlogi. Bilo
Ampak to me ni ustavilo. Takoj sem začela s
me je strah. Mislila
svojo svetovalko na Zavodu za zaposlovanje insem, da ne bom kos
tenzivno sodelovati. In končno je prišel marec
tej zelo pomembni
2019, ko sem po nekajmesečni pavzi brez zaposlivlogi v življenju.
tve dobila možnost, da se preizkusim kot pomočA ko sem prvič v roke dobila mojo hčer
nica v kuhinji Lambrechtovega doma. Brez oklevaZalo, sem ugotovila, da so vse moje skrbi bile
nja sem delo sprejela, ne glede na to, da z delom v
odveč.
kuhinji nisem imela nobenih izkušenj.
Vesela sem, da lahVsakodnevno z veseljem grem
ko v mojem življenju
na delovno mesto. Vem, da me čaopravljam vlogo mame.
kajo dobri sodelavci in predvsem
Vem, da je v svetu mavarovanci doma, ki me vedno z
terinstva veliko dela
veseljem pozdravijo. Čeprav je
in odrekanja, a to se
delo naporno in utrujajoče, me ne
ne more niti malo priustavi in nad delom ne obupam.
merjati s trenutkom, ko
Vem, da če si želimo delati, se
pogledam svojo Zalo
vedno delo tudi najde. Če pa delaš
in zagledam njen brezv dobrem kolektivu, pa je veselje
skrbni nasmešek.
do dela še večje. Verjamem, da
Materinstvo je posmo se z zaposlenimi in varovanstalo del mojega življeci v tem času že zelo dobro sponja, ki ga ne bi zameznali in da nam bo takšno dobro
njala za nič na svetu.
sodelovanje še vnaprej v veselje.
Zinka Rasperger,
zaposlena
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Hvaležni

Pismo zanje!
Ozek pramen svetlobe na vzhodu zgodnjega decembrskega jutra daje slutiti jasen dan,
čeprav je še vse naokrog zelo temno. Na pragu
domače hiše otresem sneg z obuvala in čisto
potiho vstopim. V kuhinji je že toplo. Prijazna
bratova gesta, da zakuri v kuhinji, preden odide na delo. Da mama pride na toplo, mi pravi.
Obrnilo se je. Nekoč je mama vstajala zgodaj,
da smo se otroci zbujali na toplo, zdaj lahko
mami vračamo ta privilegij.
Naložim še smrekovih polen. Da se sliši
prasketanje. Da bo dišalo po »nekoč«. Tako
bom lažje pobegnila pred surovo realnostjo
mamine bolezni. Toplota je blagodejna.
Dan je že in z mamo zdaj čakava. Čakava
njo. Ne vem, katera od njih bo danes. Pet jih
prihaja. Zaskrbljeno se oziram v gaz na dvorišče, pa spet mami natrosim nekaj od snega,
ki ga po moje tu gor ne bi smelo biti. Saj kako
se bo pa ona danes pripeljala k mami, meljem
bolj sama zase.
Mama se ne zmeni za težje vozne razmere,
mama samo čaka. Čakava skupaj, da pride.
Ne zapomni si več njihovih obrazov, imen.
Vem pa, da njihovo umirjeno kramljanje z
mamo blagodejno vpliva nanjo. Samo to šteje. Življenja, ki ga je poznala, ni več. Tudi skrbi ni. Zelo dobro pa občuti človeško bližino.
Ona, negovalka, bo danes spet poleg nege podarjala bližino.
Obrneva se za zvokom, ki ga prinaša otresanje snega z obuval. Gledava, kako prihaja
po gazi. Veselo pozdravi, vpraša, kako sva z
mamo v tej zimi, in pove, da je avto pustila
nekoliko nižje, da je šlo dobro na cesti, nič hudega, če gre malo še peš …
Potem poslušam, kako se z mamo med
nego pogovarjata. Kako mami pomaga izgovoriti naša imena, če mama le predolgo sestavlja začetne zloge imen v polna. Poslušam,
kako poskušata sestaviti naša rojstva po vrsti,
pri tem pa se nobena od njiju ne vznemirja, če
vrstnega reda ne zadeneta. Kako tudi bi ga,
ko pa ga je ena pozabila, drugi ga pa ni treba
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poznati.
Pomembno je le, da so teme pogovora iz
mami znanega življenja. Potiho se čudim in
mi je prijetno ob tem.
Dolgo ju ni iz kopalnice. Med tem nekaj
mečkam z lončkom za kavo, a že vnaprej vem,
da jo bo hvaležno odklonila. Če le vztrajam,
jo kdaj tudi spije, bolj zato, »da se ne odnese
spanec», pravijo tod domačini, kadar kdo niti
za hip ne utegne sesti. Verjamem ji, čakajo jo
še mnogi. Trenutek, ko potem mama sede za
mizo, je skoraj slovesen. Gledam mamo. Pražnje oblečeno. Pomemben detajl mi ne uide.
Mamin obraz je namazan z dišečo kremo.
Hudomušna misel, da bi bila zdaj mama primerna za naslovnico, se porodi hipoma in v
nasmehu zadovoljstva že tudi izgine. Ostane
le tiha hvaležnost za ta detajl.
Izmenjava nekaj besed. Ko ji izrazim skrb
glede mamine bolezni, mi v oporo pove kaj iz
svoje prakse tako prepričljivo, da se moje zaupanje v dobro v hipu vrne. Na vratih je že, pa
se vrne do mame. Položi ji roko okrog ramen
in zaželi, da bi se imeli z mamo to dopoldne
lepo. Samo gledam in se pozabim zahvaliti!
Zdaj, ko se pri mami večkrat srečujemo,
včasih povem že kaj o sebi. Vprašam še njo kaj
bolj osebnega, da bi morda našla tisto nekaj,
kar njihove napore osmišlja. Izvem, da ni to
njihova prva služba, da se jim je zgodila po
spletu okoliščin, da pa več ne bi menjale. Na
hitro nadrobijo kup prednosti negovalnega
dela, z lahkoto, kot da nikoli ne bi obstajale
lažje oblike zaslužka.
Kdo je Ona?
Kdo so One?
Kdo so Irena, Marta, Jasmina, Katja in Maja,
ki dan za dnem prihajajo na odmaknjene in
samotne pohorske domačije, razseljene daleč
vsaksebi? K »svojim« bolnikom, jih slišim reči.
Kakšne so njihove vrednote, da vzdržijo?
Kaj imajo one, česar jaz nimam? Od kod njihova neusahljiva vera v dobro …, njihov pretanjen občutek za pomoč potrebnim, njihov
pogum za soočanje z minljivostjo …, njihova
neskončna potrpežljivost? Od kod jemljejo
moči za podporo domačim?
Po letu srečevanj smo si bližje. Izmenjamo si
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že kakšna semena, vprašamo po barvi za lase,
pošljemo pozdrave sorodnikom, povemo kaj
o družini … in tako iz začetne zadrege, kako
bomo skupaj, neznanci, skrbeli za mamo, tkemo nevidne niti. Niti, ki ne samo, da delajo življenje znosno in opogumljajo, te niti zdravijo
našo nemoč, ko bolezen potrka na vrata in te
začne potiskati v brezup. A take niti se tkejo
le, če človek zna negovati tihe vzgibe spoštovanja do vsega, kar počne, do vsega, s čimer
se sreča v svoji profesionalnosti, če zmore vsemu navkljub radostno sprejemati življenje in
si včasih ponižno priznati, da je pa le samo
človek.
Ona je to! One so to! Marta, Irena, Jasmina,
Katja in Maja!
Kdo ve, na katerem pragu si je tistega dopoldneva spet otresala sneg, ko sva z mamo
zadovoljno premlevali to in ono.
In jaz sem si želela, da bi te ženske, kadar
življenje od njih zahteva le prevelika odrekanja, zmogle videti v sebi Luč, Luč njihove lastne Biti.
In nadaljevati svoje poslanstvo!
»Hči«
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Dom
Zlate jeseni
Odkar smo v internetni dobi, se je veliko bolj udobno sprehajati na spletu in brati
prispevke drugih, jim všečkati, kot pa sam
napisati svoje poglede in stališča.
Eden od razlogov, da sem našel motiv
za to pisanje, je v tem, da že dvakrat zaradi
moje pozabljivosti nisem odgovoril na vašo
letno anketo o zadovoljstvu storitev doma in
se zato čutim dolžnega napisati nekaj misli
zaradi hvaležnosti za skrb za mojega očeta.
Pred letom 2017 nisem nikoli prestopil
praga doma starejših. Razlog je bil preprost:
tam ni bilo nikogar od bližnjih, ki bi ga obiskal. Sicer so bili tam moji sorodniki starejše
generacije, pa tudi moja predstava o domu ni
bila pozitivna v tem smislu, da je tam lepo in
zanimivo, temveč da je to bolj žalosten kraj
nemočnih ljudi. Ljudje se pač bojimo staranja in njegovih posledic, dokler to ne vstopi
prej ko slej v vsako družino.
Moji starši so še zadnja generacija, ki izvira iz tradicionalnega kmečkega okolja,
v katerem je veljalo, da se življenjski krog
začne in konča v domači hiši. Kako so otroci poskrbeli za svoje starše v starosti, je bilo
ključnega pomena za trdnost in prihodnost
kmetije. Še pred 50 leti večina žensk na vasi
ni bila zaposlenih, družine so bile številčne,
doma so bile tudi tete in vsi so pomagali pri
oskrbi starejšega člana družine. Seveda so
bile v posameznih družinah različne razmere, od skrbnih družin pa do družin, ki
so starejšega člana prepustili njegovi usodi.
O teh družinskih sagah, kjer se je odločala
usoda kmetije, dedovanje in kdo bo poskrbel za starše, so že pisali Prežihov Voranc,
Ivan Tavčar in mnogi drugi klasični slovenski pisatelji.
Poslati nekoga v dom starejših je imelo
za vaške ljudi negativen prizvok, znak, da
človek ni nič vreden, da so ga mladi napodili, da so lahko prevzeli sadove njegovega
dela. Dom starejših je bil takrat namenjen le

LAMBRECHTOV

LAMBRECHTOV

19/2019

Aktivnosti
Hvaležni
ljudem, ki so živeli v mestu. Iz vasi ni bilo
skoraj nikogar v domu.
Vsaj pred 50 leti, v prejšnjem socialističnem sistemu, je slab prizvok imelo že samo
ime institucije. V pogovorih starejših sem
vedno slišal, da so govorili o »Domu onemoglih«, neke vrste hiralnici. Mogoče ni bilo
vse res, ampak slišali smo različne zgodbe
o slabi oskrbi in ravnanju z varovanci. Skrb
za varovance je bila daleč od današnjih standardov. Sam se spomnim, da je tedaj naša
znanka, ki je delala v domu, na vprašanje,
kako preživi nočne izmene, dejala, da nahrani varovance s pomirjevalnimi tabletami
in je celo noč mir. Življenje v domu je bilo
monotono, brez posebnih veselih dogodkov,
naravnano na preživljanje sivine jesenskega
obdobja življenja.
Bil sem priča, kako so v mojem kraju Žiče
ljudje grdo ogovarjali družino, ki je imela
sorodnika v domu starejših, pa je kasneje
prav za te ljudi dom starejših ostal edina
možnost, da dostojno preživijo starost.
Da je bilo takšno mnenje globoko zakoreninjeno, lahko potrdim tudi jaz. Še pred
nedavnim sem se spraševal, ko sem slišal
osmrtnico na radiu Rogla, da je pokojnik bil
varovanec Lambrechtovega doma. Zakaj je
to sploh potrebno omenjati?
Seveda pa se je z leti veliko spremenilo.
Od leta 1990 demografska slika kaže realnost, da je vedno več starejših ljudi, ki nimajo nikogar, ki bi skrbel zanje. Predvsem
so se spremenile socialne okoliščine, ko so
družinski člani vsi zaposleni in večino časa
zdoma. Dandanes je čisto drugačen življenjski ritem. Ta onemogoča tradicionalno negovanje starejših na domu.
Sedaj že tretje leto redno obiskujem očeta v Lambrechtovem domu, zato se je moje
mnenje na podlagi izkustev spremenilo. Ko
obiščem vaš dom, začutim v njem pozitivno energijo. Ob tem se mi porajajo naslednja
vprašanja:
Kje najdete navdih za vesele trenutke,
ki jih lahko delite z varovanci in njihovimi
sorodniki? Od kod črpate energijo, da vsakodnevno delo ne preide v rutino, kajti na
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koncu gre za zaposlene, ki morajo delati za
plačo, tako kot vsak delavec?
Lambrechtov dom deluje tudi kot podjetje, ki mora skrbeti poleg osnovnega poslanstva oskrbe varovancev tudi za finance,
vzdrževanje doma, izpolnjevanje zakonodaje. Ubada se s kadrovskimi zadevami, skratka, živi v realnem svetu podjetij, kjer je potrebno poskrbeti, da ustanova funkcionira
na vseh nivojih. Kako združiti realni svet s
čustvenim svetom, ki ga potrebuje starejši?

V domu starejših je smer življenja enoznačna; telo počasi slabi, včasih tudi um.
Drugače je v porodnišnici, kjer se rodijo
nebogljeni dojenčki, a gredo čez nekaj dni
s srečnimi starši domov. V bolnici se ljudje
pozdravijo; vse to daje optimizem in energijo ljudem, ki so tam zaposleni. Pri vas pa
dokazujete, da tudi v starosti obstajajo lepi
trenutki, za katere se splača delati.
Prav zato mislim, da ste lahko vzor marsikateremu podjetju. Delal sem že v kar ne67
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kaj podjetjih, kjer je prevladovala negativna
energija, ki se je kazala predvsem v odnosih
med zaposlenimi in posledično tudi v poslovnem rezultatu. Verjetno tudi v vašem
zavodu ni vse idealno, so težave, ki jih mi
obiskovalci ne vidimo, in pride zaradi stresa, utrujenosti, do nenadnih kritičnih situacij pri varovancih. Vsak zaposleni nosi tudi
vsakodnevne tegobe in probleme iz svojega
domačega okolja.
Ustvariti prijetno okolje v neki skupnosti
ni lahko, porušiti pa ga je mogoče zelo hitro. Moj pogled na svet je vedno bil, da je
večina ljudi pozitivnih, oz. jim je treba dati
možnost, da to dokažejo. Verjamem, da v
vašem domu prevladuje takšno vzdušje, kjer
en zgled dobre volje sproži drugo v tako
imenovano spiralo pozitivne energije.
Vašim varovancem omogočate nov življenjski slog, kjer odkrijejo tudi druge radosti življenja. Predvsem tu mislim na generacijo starejših ljudi iz kmečkega okolja, ki so
bili ujeti v okove »gruntarske rutine« in razmišljanja. Pri vas spoznajo tudi druge vidike
življenja, jaz bi ga poimenoval kar meščanski
slog, kjer se prepletajo kultura, proslavljanje
raznih običajev, posebni tematski dnevi, delavnice in izleti. V bistvu dajete varovancem
možnost, da uživajo raznolikost življenjskih
slogov tudi v pozni starosti.
Tako lahko rečem tudi za mojega očeta,
ki se je vživel v vaše okolje, kljub temu da je
bil zelo navezan na delo v gozdu in vinogradu. Sicer je moj oče že prej po zaslugi mojega
starejšega brata rad spoznaval nove kraje in
postal pravi evropski popotnik z več letalskimi miljami kot marsikateri direktor v tistih časih. Pri vas ste mu omogočili, da se še
v visoki starosti poda na kakšno zanimivo
maratonsko pot.
Zato vam še enkrat izražam mojo hvaležnost, vašemu kolektivu pa želim, da bi še
naprej v vaša jadra pihal veter optimizma.

ZAHVALA
Ko se rodi otrok, je to nekaj najlepšega,
kar doživita starša. Skrbita zanj, ga negujeta.
Malo zraste in že je na prvi stopnički, čaka
ga namreč vrtec. Tam poskrbijo zanj, znebi
se plenic in še nekaj let, pa je na vrsti nova
stopnička - šola. Zopet bo nekdo poskrbel za
nas. Leta minevajo, ustvarjamo si družino,
skrbimo drug za drugega, dopolnjujemo se
in tako minevajo leta …
In zopet smo na stopnički, ko ne zmoremo
več, ko ne zmorejo naši svojci. Kam, kako pa
zdaj? In tu je zopet nekdo, ki je tu za nas.
Mi v Slovenskih Konjicah imamo prijazno ekipo, ki jo sestavljajo vsi, ki so zaposleni tukaj v Lambrechtovem domu – skupaj
z direktorico gospo Ireno Vozlič Stjepčević.
Nanje smo lahko ponosni in lahko smo jim
hvaležni, da jim lahko zaupamo svoje ljudi,
saj nekateri iz takšnih in drugačnih razlogov
ne moremo skrbeti za svojca.
In tukaj so oni, ki so štiriindvajset ur na
razpolago našim svojcem, ko jih potrebujejo.
Zato pa, dragi naši angeli, ki skrbite za
naše svojce, velika hvala vam za vse.
							
		
Darja Leskovar

Zapisal Frančkov sin,
Martin Kostanjšek
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POMOČ NA DOMU V ZADNJIH 20 LETIH
Z vsakim letom, ki mine, sem bolj zadovoljen. Ta občutek me spremlja že od mojih štiridesetih. Takrat sem bil nekoliko
vznemirjen ob tej življenjski prelomnici,
toda moj stari prijatelj me je potolažil: Ne
pritožuj se nad staranjem – veliko, veliko
ljudi nima tega privilegija.
(Earl Warren)
Slovenija se je z osamosvojitvijo začela
resno spogledovati z družbenimi spremembami. Sledila je gospodarskemu in političnemu razvoju, hkrati pa prebivalstvenim spremembam. Zaradi upada rodnosti, daljšanja
življenjske dobe in hitrega procesa staranja je
država morala odreagirati hitro in z organizacijo najrazličnejših programov, usmerjenih
v starejšo populacijo. Hitro staranje prebivalstva je proces, ki se ga vsi dobro zavedamo,
saj ga kazalniki kažejo že desetletja, pa kljub
temu prihaja tiho, se razvija dalj časa in za
sabo pušča posledice. Družba se sooča z izzivi, ki zahtevajo družbene spremembe predvsem na področju socialnega varstva.
Lambrechtov dom je najstarejši socialno-varstveni zavod v Sloveniji. V zgodovini
delovanja je sledil družbenim spremembam
in se odzival potrebam okolja naše lokalne
skupnosti.
Že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so v občinah Slovenske Konjice, Zreče in
Vitanje začeli postavljati temelji pomoči na
domu. Ob podpori in sodelovanju občin se je
okvir storitev splošne oskrbe starejših širil v
domača okolja. Tako je pomoč na domu postala organizirana vrsta formalne oskrbe za
vse, ki so ob podporni pomoči lahko ostali v
domačem okolju.
Organizacija pomoči na domu se je v
20 - letnem obdobju razvijala, pridobivala
na kakovosti, izkušnjah in splošni ureditvi
službe. Začetne zaposlitve so bile organizirane v okviru javnih del, vezane na dodatne
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subvencije države. Kljub izraziti zavzetosti,
odgovornosti, srčnosti, zaposlene vse do zadnjih trenutkov niso vedele, če bodo to delo
še lahko opravljale naprej, saj so bile zaposlitve vezane na subvencije države in občinski
proračun. In tako je bilo iz leta v leto vse do
leta 2009, ko se je izoblikoval pravno-formalni okvir financiranja službe in so se zaposlene lahko zaposlile kot socialne oskrbovalke v
Lambrechtovem domu.
Z razvojem družbe pa se je razvijal tudi
podporni sistem, namenjen starejšim. Skozi oči izvajanja pomoči izkušenih socialnih
oskrbovalk lahko vidimo, da začetki segajo
v decentralizacijo družbe in s tem povezana
opravila, ki so zajemala pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč in
družabništvo. Temelji, ki so bili postavljeni
že pred leti, sicer ostajajo, vendar sta se vrsta
in obseg storitev močno profesionalizirala.
Zaradi naraščanja števila starejših in vse večjih potreb predvsem najstarejše populacije
(nad 80 let) se čas izvajanja storitev na uporabnika manjša, s tem pa ožijo tudi storitve,
ki jih v primerjavi z leti prej zmoremo izvesti. Tako je postavljanje mej pri profesionalnosti postalo prvotnega pomena.
V nadaljevanju bom storitve socialne oskrbe na domu predstavila z zanimivimi izkušnjami zaposlenih, s poudarki na razvoju in
spremembah.
- Erika Mattijec: »Služba, ki jo opravljam,
je nepredvidljiva, izvajati jo je potrebno odgovorno. Dnevno se srečujem s stresnimi situacijami. Služba od nas zahteva širok spekter
znanja. V eni osebi sem negovalka, frizerka,
maserka. Predvsem pa je potrebno uporabnika dobro oceniti in po potrebi vzpostaviti
stik s svojci ali zdravstveno službo. Torej so
izjemnega pomena psihološke značilnosti in
psiho-fizična kondicija. Delo mi je všeč, ker
lahko izražam svojo kreativnost, kar me izpopolnjuje.
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me). Oskrbovale smo na navadnih posteljah,
saj ni bilo bolniških postelj, ki se današnji
lahko prilagajajo nam in nam s tem zelo olajšajo delo.
V današnjem času je prednost v tem, da
je na razpolago veliko več materiala za delo,
medicinskih pripomočkov, s pomočjo katerih
poskušamo nuditi, kar se da najboljšo oskrbo na domu. Opažam tudi, da se domači bolj
vključujejo v pomoč svojim bližnjim, ki so
pomoči potrebni.
V teh 23 letih se mi je pripetilo veliko dobrih in tudi slabih izkušenj. Rada bi izpostavila eno izkušnjo, ki se je bom večno spominjala, in sicer: oskrbovala sem gospo, staro 90
let, po zlomu kolka. Glede na njeno starost
in stanje so gospe rekli, da ne bo več hodila,
vendar je gospa imela neverjetno voljo in željo, da bi se spet postavila na noge. Z njeno in
mojo pomočjo ter pomočjo svojcev smo ji željo uresničili, saj je v nekaj tednih gospa spet
shodila.
- Vida Ungar: »Z leti izvajanja naše službe
se čas, ki ga preživimo z uporabnikom, krajša, zato ni več tolikšne sproščenosti kot včasih. Prav tako se uporabniki težje izpovedo.
Manj je družabnosti, več pa hitenja pri opravljanju nege. Včasih je vsaka socialna oskrbovalka imela svoje uporabnike, dandanes
je več kroženja, opravljanje službe vse dni v
tednu, tudi nedelje in praznike. To kaže na
razvoj službe, saj pred leti nismo delale popoldan in ob vikendih. Odzivanje na potrebe naših občanov so službo pomoči na domu
natančneje definirale in izoblikovale v kakovostnega izvajalca storitev socialne oskrbe
na domu.
- Barbara Dečar: Sem Barbara Dečar, zaposlena kot socialna oskrbovalka pomoči na
domu. V Lambrechtovem domu sem zaposlena že 23. leto.
V teh letih se je pomoč na domu zelo spreminjala, saj je bilo delo včasih veliko bolj oteženo kot danes. Ni bilo raznih pripomočkov,
ki so današnji dan na razpolago (krpice za
enkratno uporabno, pene za nego, razne kre-
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- Simona Kralj: V letih, ko delam kot socialna oskrbovalka, sem lahko spremljala
razvoj te službe. Naše delo je vedno bolj cenjeno, profesionalno, saj imamo na voljo več
zaščitnih sredstev, v uporabi tri službena vozila, prav tako pa smo pred leti dobili mini
pisarno, ki je naše varno zatočišče pri predaji
dela. Sodelovanje s svojci in patronažno službo se je izboljšalo in okrepilo, prav tako pa je
delo bolj natančno definirano, saj vsi vključeni akterji sodelujejo pri oblikovanju zanje
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pomembnih storitev. V letih dela se je služba razvila do te mere, da skrbimo za oskrbo
uporabnikov vse dni v letu, tudi dopusti in
bolniške odsotnosti se v popolnosti nadomeščajo, kar je velik doprinos za uporabnike.
Zaradi vedno večjega obsega dela in delitev ur pa smo vedno bolj omejene s časom,
kar se pozna pri odnosu do uporabnikov. Na
ta način postaja delo bolj rutinsko. Velikokrat
se zgodi, da se kje zamudimo zaradi različnih razmer na cestah (sneg, dež, nesreče, zastoji).

- Milena Sovič: Čas hitro, prehitro mine.
Že kar nekaj časa je minilo od mojega začetka dela na terenu. V kolektivu pomoči
na domu smo bile v začetku delovanja same
ženske, bilo nas je seveda manj kot danes.
Naša prioriteta dela je bila skrb za starejše,
kar pa počnemo še danes. Pred leti smo imeli

LAMBRECHTOV GLAS

Izdajatelj: Lambrechtov dom, Slovenske Konjice
Šolska ulica 4, 3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03/ 75 74 200
E-mail: info@lambrechtov-dom.si
Spletna stran: http://www.lambrechtov-dom.si
Fb: www.facebook.com/lambrechtovdom/

LAMBRECHTOV

LAMBRECHTOV

19/2019

manj uporabnikov, vsaka posameznica tudi
manj obiskov na terenu. Z leti smo pridobili
tudi razne pripomočke za lažje opravljanje
dela. Pomoč na domu se je vseskozi razvijala.
Velikokrat teren od nas zahteva veliko iznajdljivosti. Sem pa vesela, da smo se strokovno dobro usposobile, tako da so naše storitve
strokovne. Imamo možnost obiska raznih
seminarjev, delavnic, obiskujemo supervizijo
in tako razrešujemo stiske in težave. Vedno
pa nam je na razpolago vodja pomoči na
domu, pogosto tudi izven njenega delovnega časa. Svojci so pred začetkom izvajanja
storitev seznanjeni s potekom dela in o vseh
pripomočkih, ki jih potrebujejo. Tako je tudi
naše delo bolj podrobno definirano in točno
vemo, pri katerem uporabniku kaj postoriti.
V kolektivu se imamo lepo, razumemo se in
si stojimo ob strani ter si pomagamo po svojih najboljših močeh.
Svoje misli pa bi zaključila z modrostjo:
Starost je kovinska: v laseh srebro,
v ustih zlato, v nogah svinec.
			

Zapisala: Darja Hostej
Slonecki, vodja službe PND

Urednica: Darja Hostej Slonecki
Uredniški odbor: Irena Vozlič Stjepčević,
Darja Hostej Slonecki, Katja Pem Sevšek
Lektorica: Marija Menih
Grafično izvedba: Epigraf, Blaž Prapotnik, s. p.
Natisnjeno decembra 2019 v 500 izvodih
Brezplačno glasilo
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OSEBNA ASISTENCA – POMOČ INVALIDOM
Desetletja dolg boj za uslišanje pravic
invalidov, njihovih potreb za možnost enakovrednega življenja in učinkovitega sodelovanja v družbi ter zagotavljanja večje
neodvisnosti, je z januarjem letos dobil potrditev v Zakonu o osebni asistenci.
Osebna asistenca je pomoč uporabniku
pri opravilih in dejavnostih, ki jih sam ne
more izvajati zaradi vrste (dolgotrajne telesne, duševne, intelektualne in senzorične
okvare) in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da
lahko živi neodvisno in enakopravno življenje in se vključuje v družbo.
Upravičenci do osebne asistence so državljani Republike Slovenije, stari od 18 do
65 let, ki potrebujejo pomoč najmanj 30 ur
tedensko da bi bili samostojni pri vključevanju v okolje, pri izobraževanju in zaposlitvi. Nabor storitev, do katerih so uporabniki
upravičeni pa vključuje zelo širok spekter
osebne pomoči, pomoči, ki jo potrebujejo v
gospodinjstvu, pri spremstvu in komunikaciji. Že v sami opredelitvi osebne asistence
je poudarjena osebna izbira, osebne potrebe
posameznika, samostojnost in neodvisnost.
Vlagatelj vloži vlogo na pristojnem Centru za socialno delo. Osebna asistenca izključuje pravico do institucionalnega varstva ali družinskega pomočnika, se pa lahko
izvaja skupaj s pravico do pomoči na domu.
Število ur za osebno asistenco se zmanjša
za število ur pomoči na domu. O celotnem
postopku odloča posebna tričlanska komisija, ki jo iz liste izvedencev imenuje Center
za socialno delo. Komisija se osebno pogovori z uporabnikom ali njegovim zakonitim
zastopnikom na njegovem domu in nato
izda mnenje.

Center za socialno delo prav tako izdela
individualni izračun financiranja storitev
osebne asistence. V primeru, da uporabnik
prejema dodatek za pomoč in postrežbo
oziroma druge denarne prejemke zaradi
potrebe po tuji negi in pomoči, se polovica
dohodka nameni sofinanciranju storitev za
osebno asistenco.
Vlagatelj lahko za izvajanje pravice do
osebne asistence izbere izvajalca, ki je vpisan v register izvajalcev osebne asistence.
S seznamom ga bodo seznanili na Centru
za socialno delo, lahko pa ga najde tudi na
spletni strani ministrstva.
Nato je potrebno z izvajalcem izdelati
izvedbeni načrt in skleniti dogovor. V dogovoru se natančno definira čas izvajanja,
vrsto storitev, ki jo vlagatelj za samostojnost
potrebuje, določi se tudi osebni asistent
(lahko jih je tudi več v dnevu).
Za boljše razumevanje, lažje medsebojno
delovanje in doseganje zastavljenih ciljev
pa se morajo usposobiti osebni asistenti in
tudi uporabniki.
V našem prostoru se v zadnjih tednih
veliko govori o osebni asistenci, kot jo vidi
javnost, in vseh pomanjkljivostih, ki jih je
prinesel zakon. Vendar, če vprašamo ranljivo skupino posameznikov, to so invalidi,
ti povedo, da jim je pomoč osebnih asistentov prinesla osvoboditev, pogled v zunanji
svet, enakopravnost in neodvisnost. In ker
upanje umre zadnje, se je invalidom dolgoletni boj za lastne pravice izplačal. Bili so
enotni in bili so slišani. Dosegli so tisto, kar
jim pripada. Verjamem, da jim bo s skupnimi močmi v zakon uspelo vnesti tudi spremembe, ki so za izvajanje vzdržnega sistema še kako potrebne.
Darja Hostej Slonecki,
vodja službe PND

72

LAMBRECHTOV

LAMBRECHTOV

19/2019

AktUALNO

FIZIOTERAPIJA
Fizioterapija je panoga medicine, ki s terapevtskimi metodami skrbi predvsem za
izboljšanje, vzdrževanje in povrnitev gibalnih in funkcijskih sposobnosti posameznika.

Cilji fizioterapije:
•
•
•
•
•
•

lajšanje bolečine,
preprečevanje mišičnega neravnovesja, ki vodi v skrajšave in deformacije,
vzdrževanje in izboljševanje mišične moči,
ohranjanje sklepne in splošne gibljivosti,
ohranjanje ravnotežja in
ohranjanje kakovosti življenja.

V domu izvajamo tehnike in preventivne programe kot so:
• kineziologija - gibalna terapija,
• elekroterapija - protibolečinska terapija,
(DD, TENS, Hi-top, kineziološki trakovi)
• termoterapija - površinsko gretje,
• krioterapija - površinsko hlajenje,
• fototerapija - zdravljenje z laserjem,
• respiratorna fizioterapija - dihalne vaje, vibracijska masaža prsnega koša,
• skupinske vadbe – s pripomočki ali brez njih,
• individualni vzdrževalni programi (razgibavanje in individualne vaje),
• zdravstvena vzgoja, individualna in skupinska za uporabnike in svojce.

V domu izvajamo nekatere tehnike samoplačniško, in sicer:
•

protibolečinsko terapijo:

1. TENS (stimulacija živčevja): Je vrsta protibolečinske električne stimulacije, ki je primerna za zmanjšanje akutne in kronične bolečine (bolečine v vratu, križu, po poškodbah mehkih tkiv, bolečinskih sindromih, amputacijah udov).
2. DD (diadinamik): So vrsta protibolečinske električne stimulacije. To so monofazni sinusoidni tokovi in imajo dve osnovni obliki. Z njimi se vpliva na senzorični, motorični in avtonomni živčni sistem. Z njimi dosežemo protibolečinski učinek, zmanjšanje napetosti mišic, izboljšanje prekrvavitve, zmanjšanje edema in kontrakcijo mišic.
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3. IF (interferenčni tokovi): So vrsta protibolečinske električne stimulacije. Zmanjšanje zaznave bolečine dosežemo z aplikacijo izmeničnega srednje frekvenčnega toka. Primerni so za obravnavo globlje ležečega tkiva (mišice, kite, burze in periost) predvsem v akutnih in subakutnih stanjih.
4. HiToP TERAPIJA: High Tone Power terapija je napredna elektoterapija, s katero delujemo neposredno na metabolizem celic. V telo vnesemo do 5000 mW energije in s tem
povečamo potencial celične energije. Z vnosom energije v telo aktiviramo celice in vitaliziramo telo, z ustvarjanjem resonanc pa povzročimo oscilacije celic in tkiva, s čimer
vplivamo na normalizacijo celičnega metabolizma in čiščenje telesa.
• KINEZIOLOŠKI TRAKOVI:
S pravilno aplikacijo Kinesio trakov nekoliko privzdignemo kožo in podkožno tkivo, s čimer povečamo prostor med mišico in kožo. Na ta način je omogočena sprostitev pritiskov
na živčne receptorje in posledično popustitev bolečine, kar povzroči povečanje pretoka
krvi in dotoka hranilnih snovi ter pretoka limfe.Velik plus uporabe kinezio trakov je tudi
ta, da gibanje ne zavira procesa popuščanja bolečine, ampak ga celo pospešuje.
• FOTOTERAPIJA - LASER
Visokoenergijski laser je orodje za najnovejšo tehniko zdravljenja različnih poškodb, ki
omogoča globoko prodiranje v tkivo in s tem posledično učinkovito in hitro protibolečinsko delovanje. Laserski žarki imajo s svojo visoko energijo biostimulativen in fotokemičen
učinek, kar močno pospeši proces zdravljenja in regeneracije tkiva ter sklepov. Izboljšuje
strukturo tkiv ter vpliva na zmanjšanje ali izginotje funkcionalnih težav.
V procesu terapije uporabnike in
njihove svojce usmerjamo, spodbujamo in jih naučimo aktivnosti,
ki jih uporabniki lahko izvajajo
sami.
Fizioterapija:
Tamara Lubej, 03 757 42 39
tamara.lubej@lambrechtov-dom.si

Tamara Lubej,
dipl. fizioterapevt
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Aktivnosti
RECEPT

MEDENJAKI gospe Tončke:
•
•
•
•
•
•

350 g moke
200 g sladkorja
100 g mletih orehov
2 žlici medu
2 jajci
1 majhna žlička jedilne
sode bikarbone
• ščepec mletega cimeta in
klinčkov
Iz naštetih sestavin zamesimo testo.
Nato iz testa oblikujemo kroglice in jih
dajemo v pekač, ki smo ga prehodno
ustrezno namastili ali obložili s peki
papirjem. Po želji lahko na vrh vsake
kroglice damo oreh ali marmelado.
Piškote pečemo na 180 stopinj
približno 15 do 20 minut.
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PRAZNIČNI ČAS

Slavnostni prihod adventnega časa
v Lambrechtovem domu
Po stari navadi smo tudi stanovalci Lambrechtovega doma pričakali prihod adventnega časa. S pripravami za izdelovanje okrasnih
predmetov smo začeli že zadnji teden v mesecu oktobru.
Stanovanjske prostore in hodnike smo okrasili z adventnimi venčki in jesenskim cvetjem,
kar je bil lepo in zelo pomembno za čas, ki so
ga praznovali že naši predniki.
Adventne venčke smo ob pomoči zaposlenih izdelovali stanovalci. Delavnico sta vodili
fizioterapevtka Tamara in delovna terapevtka
Eva, pri svojem delu pa sta se zelo izkazali in
pokazali vse svoje sposobnosti in znanje.
Za stanovalce doma je bilo to lepo doživetje,
zato se v imenu vseh zahvaljujem za izvedbo
delavnice.
Justina Felicijan, stanovalka

76

LAMBRECHTOV

LAMBRECHTOV

19/2019

