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Dobra beseda je kot med:
sladka za dušo in zdravilo za telo.
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Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v juliju in avgustu!

ga. Marija Ogrinc, ga. Cirila Gutnik,
g. Bojan Krničar, ga. Ana Ažman,
ga. Ana Bevc, ga. Frančiška Kopač,
ga. Olga Osterman, g. Vincenc Zor,
ga. Ljudmila Hubad, ga. Helena Štular,
ga. Ivana Poličar, ga. Ana Kavaš,
ga. Marija Sušanj, ga. Frančiška Golob,
ga. Ivana Marija Marinšek, g. Stanislav Draksler,
g. Branko Lučič, ga. Marija Romih,
ga. Bernarda Verčič, ga. Terezija Horvat,
ga. Ana Kepic, ga. Jožica Podgoršek, ga. Angela Likar,
g. Jernej Česen, ga. Ljudmila Pirc
ter v enoti Naklo
ga. Marija Metelko, ga. Ana Čemažar,
ga. Ana Omersa, ga. Ana Obreza, ga. Ljudmila Kuralt,
ga. Albina Rozman, ga. Eva Lebar
in g. Aleksandar Velkov.
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JOSIPINA
URBANČIČ
TURNOGRAJSKA
( 9. julij 1833 – 1. junij 1854 )

V sredo, 8. junija 2011, je dr. Mira Delavec v domačem
Preddvoru, na gradu Turn, pred polno jedilnico Doma starejših
občanov Preddvor, predstavila roman z naslovom Šepet rdeče

zofe.
zofe

Posvečen je prvi slovenski pisateljici, pesnici in
skladateljici Josipini Urbančič Turnograjski, ki je živela na gradu
Turn.

Dvema znanstvenima monografijama o Josipini je tako avtorica
dodala še roman o tej izjemni ženski, ki je s svojo miselnostjo
in narodno zavednostjo posredno močno vplivala tudi na
kasnejše slovenske pisatelje.

Čudovito knjigo si lahko sposodite v knjižnici
našega Doma.
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Leto prostovoljstva
26. maja je naša krovna organizacija Zveza
društev za socialno gerontologijo Slovenije in
naše Medgeneracijsko društvo »Z roko v roki«
Kranj priredilo drugo vseslovensko srečanje
prostovoljk in prostovoljcev – voditeljic in
voditeljev skupin starih ljudi za samopomoč na
Šmarjetni gori.
Častna pokroviteljica srečanja je gospa Barbara Miklič Turk, ki
se srečanja zaradi zadržanosti sicer ni mogla udeležiti, vendar
nam je poslala spodbudno pismo.
Udeleženci srečanja so bili očarani nad prelepim razgledom in
seveda nad programom, ki je trajal od desete ure zjutraj - s
prekinitvijo za kosilo - do treh popoldne. V programu so
izstopali otroci OŠ Naklo, in sicer Folklorna skupina PODKUCA in
Cirkuška skupina. Zelo dobro se mi je zdelo, ko sem poslušala
pohvale o nastopu in seveda vse pohvale tudi voditeljicama
obeh skupin. Bili so res enkratni, sproščeni in zabavni.
Vmes so bili razni nastopi in govori, pa tudi kratko predavanje
doc. dr. Janeza Mayerja z naslovom Voditelj - človek razuma in
čustev. Mene pa je najbolj ganil zaključek, saj nam je pela Elda
Viler in med pesmimi povedala tudi nekaj manj znani utrinkov
iz svojega življenja.
Srečanje se je končalo in treba se je bilo posloviti, kajti nekateri
so imeli še zelo dolgo pot do doma.
Marija Jereb
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Edinstven kulturni večer
Gospa Mira Delavec je v sredo, 8. junija zvečer, na prireditvi ob
predstavitvi nove knjige Šepet rdeče zofe, prikazala življenje,
čustvenost in pripadnost slovenskemu narodu s svojo
monodramo o Josipini Urbančič Turnograjski.
Občudovala sem njen nežni in čustveni glas o spominu na
Josipino in na njeno veliko ljubezen do Lovra Tomana.
Ambient je bil pripravljen kot njena soba in kot priljubljen
Josipinin kotiček na gričku nad gradom Turn, v senčnici lip.
Vseskozi je program spremljala
prečudovita glasba harfe. Sodelovala
je tudi Vokalna skupina Kokr'čan, ki
jo vodi Ignac Gorjanc.
Ves program je bil zelo lepo izveden,
vse skupaj se je lepo prepletalo in
mislim, da so obiskovalci lahko
začutili dobo v kateri je živela
Josipina.
Sam aplavz je povedal, da so
gledalci uživali. Posebno pa nas je presenetila gospa iz Gradca.
Skupaj z Miro Delavčevo sta se odločili, da še ta mesec obiščeta
župana mesta Gradec z namenom, da poskrbijo za Josipinin
grob.
Nada Tičar, stanovalka

Poslovili smo se od lepega meseca maja
Maja smo se z avtobusom odpeljali na Brezje. Bili smo pri maši.
Nebeški materi Mariji smo se prišli zahvalit za vse dobro in
prosili za ljubo zdravje. Pri sveti maši smo prepevali Marijine
pesmi. Zapeli smo pesem »Zbogom danes Marija pravi, z
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Bogom, ljubo nas pozdravi, ki ste me ljubili, lepo me častili.«
Potem smo še malo posedeli zunaj v senci, se posladkali, popili
sladko kavico in se počasi odpeljali domov na kosilo.
Marsikaj smo doživeli v tem lepem mesecu maju. Ob 1. maju
nam je zjutraj zaigrala godba. Kako so se je razveselili! Obiskal
nas je moški pevski zbor iz Dupelj, ki nam je zapel zelo lepe
pesmi. Udeležili smo se Revije pevskih zborov socialnih zavodov
Slovenije - v dvorani na Zlatem polju v Kranju.
Obiskal nas je tudi nadškof gospod Stres. Lepo nas je pozdravil,
spregovoril nekaj lepih besed in nam podaril podobice. Zapeli
smo nekaj pesmi, nakar nam je podaril še blagoslov in se lepo
poslovil.
V Preddvoru je imel sveto birmo in podaril blagoslov sv. Duha.
Francka Valjavec, stanovalka

Pozdrav škofu
Novi škof, bodite pozdravljen,
od Boga ste k nam poslan,
za novega škofa ste postavljen,
med nas pastirje zveste zbran,
vodili nas boste zveste ovčice,
poslali jih z jedjo resnice.
Naj Vam Bog poplača,
kar storite dobrega,
hudo naj od vas odvrača,
in Vam sreče mnogo da,
naj vam ure da vesele,
zdrave, zadovoljne dni,
enkrat naj vas pa popelje
v nebesa v polno radosti!
Francka Valjavec, stanovalka
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Izlet videnja pred
štiridesetimi leti
Ja, v Bohinj smo se peljali. Meni je
vedno lepo, ko že med vožnjo
»škilim« na naše vrhove. Ta dan je
bil malo meglen in naši sostanovalci,
ki niso šli z nami, so nam »delili
prognozo«, da gremo gledat, kje so
mladiči dežja. Pa je bila napoved
napačna – ko smo se peljali proti
cilju, je na nas prijazno posijalo
sonce in mladih dežnih kapelj nismo
videli. V našem Preddvoru pa so imeli ploho. Že zaradi vremena
smo bili dobre volje.
V Srednji vasi smo obiskali dom starostnikov, ki je zelo zgledno
urejen. Občudovali smo zunanjost in notranjost doma ter
čistočo in urejenost. Deležni smo bili prijetnega, prijaznega
vzdušja. Postregli so nas z zelo okusno sladico in kavico po
turško. Bilo je odlično!
Po predavanju smo se odpeljali do Bohinjskega jezera, do
naravne lepote. Slapa Savice in Triglava nismo videli, v naših
letih niso vse lepote več dosegljive.
Sedeli smo na južni strani jezera. Omamila me je prijetna
melanholija. V spominu sem videla 40 let nazaj, ko sem zadnjič
prispela po poti s Triglava, Triglavskih sedmerih jezerih, slapa
Savice … V mislih sem hodila po nekdanjih mojih stopinjah in
bila sem potešena. Peljali smo se po cesti, po kateri sem včasih
hodila peš do Bohinjske Bistrice - na vlak za v Ljubljano.
Tudi ta dan mi je bil lep. Vso pot nazaj sem imela v mislih, kako
je bilo včasih, kako sem izgledala, s kom sem se družila, kako
sem bila oblečena … Takrat sem bila mlada … Takšne misli sem
imela in zdi se mi, da tudi spomini nekaj veljajo.
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Torej, naj naše hribovje trdno bedi nad nami, saj dobro ve, da
nam je v ponos in da nas vedno privablja v svoj objem.
Stanovalka

Bili smo v Bohinju
V sredo, 6. junija, smo
se s kombijem odpeljali
v Bohinj, kjer so v
Domu svetega Martina
v Srednji vasi pripravili
srečanje
stanovalcev
gorenjskih domov. Izlet
je bil zelo prijeten,
zame še posebno lep,
ker sem imela ta dan
rojstni dan. Zelo sem
bila vesela, počutila sem se enkratno in bila prijetno
presenečena, ko so mi ob jezeru zapeli za moj praznik.
Kljub slabi vremenski napovedi smo imeli lepo vreme in smo
lahko uživali lepote teh krajev.
Stanovalci gorenjskih domov smo se zbrali najprej v Domu
svetega Martina. Ogledali smo si nov, lep dom, ki ga je zgradil
njihov župnik. Po krajšem ogledu so nas v jedilnici postregli s
kavico in sladico. Potem smo skupaj odšli v dnevni prostor, kjer
smo poslušali predavanje in si ogledali fotografije o Triglavskem
narodnem parku. Z zanimanjem sem poslušala. Gospa nam je
veliko povedala o zgodovini parka, rastlinah, živalih …
Po končanem predavanju smo se odpeljali k jezeru. Posedeli
smo ob kavici in si ogledovali naravo. Občutek je bil enkraten.
V.K., stanovalka
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Zopet nas je obiskal moški
pevski zbor
Dirigentka gospa Nada Kranjčan nas
je ponovno razveselila z obiskom
moškega pevskega zbora. To so bili
pevci iz Dupelj in okoliških vasi. Vsi
pevci so nam ponovno dokazali, kako melodična je slovenska
pesem in kakšno bogastvo skriva v besedilu - bodisi da je to
ljudska ali umetna pesem, ji vselej radi prisluhnemo.
Povezovalec programa nam je nakazal, o čem bodo peli. Z
duhovitimi besedami je pripovedoval o posameznih pesmi, tako
da smo jim lahko sledili. Za zaključek pa smo slišali še pesem
na besedilo Svetlane Makarovič.
Vsakega zbora - mešanega, ženskega ali moškega, se
razveselimo in si na koncu zaželimo, da z njimi vred zapojemo.
Ob tem zboru smo si zaželeli pesem Zabučale gore. Naša pevka
Anica pa je dala odlično intonacijo za to pesem.
In zopet je minil en prijeten da.
Nada Tičar, stanovalka

Počasni ples
Ali si kdaj opazoval otroke na vrtiljaku?
Ali poslušal šum dežja,
ko pade na tla?
Ali si kdaj sledil neenakomernemu
prhutanju metuljevih kril?
Ali opazoval sonce,
ko izginja v noč?
Bolje bi bilo, ko bi upočasnil.
Ne pleši tako hitro.
Čas je kratek.
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Glasba ne bo trajala.
Preživiš vsak dan v letu?
Ali počakaš na odgovor,
kadar vprašaš:”Kako si?”
Ko se dan bliža h koncu,
ali se zlekneš na posteljo
z na stotine novih vprašanj,
ki ti rojijo po glavi?
Bolje bi bilo, ko bi upočasnil.
Ne pleši tako hitro.
Čas je kratek.
Glasba ne bo trajala.
Ali si kdaj rekel svojemu otroku:
"To bova napravila jutri,"
ne da bi v naglici opazil
njegovo razočaranje?
Ali nisi izgubil stika
z dobrim prijateljem,
samo zato, ker ga nikoli nisi utegnil
poklicati in reči: "Ciao"?
Bolje bi bilo, ko bi upočasnil.
Ne pleši tako hitro.
Čas je kratek.
Glasba ne bo trajala.
V silni ihti,
da bi nekam prišel,
se ne utegneš veseliti, da sploh lahko greš.
Ko si zaskrbljen in cel dan hitiš,
je kot bi nikoli ne odprl darila . . .
Vržen proč.
Življenje ni tekma.
Upočasni.
Poslušaj glasbo.
Pesem umirajočega dekletca
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Romanje na Brezje s sveto mašo
Tako veliko število romarjev, kot se nas je letos udeležilo izleta
na Brezje, še nismo doživeli. Imeli smo največji avtobus in še
kombi. Bilo je čudovito.
Za izlet smo se namenoma odločili na
navaden delovni dan, ko ni gneče in smo
se v miru lahko pripravili na sveto mašo.
Bilo je zelo slovesno, saj je pri maši z
igranjem na orgle in petjem sodeloval naš
gospod Nace Gorjanc. Po maši smo se še
usedli v bližjem gostišču in se okrepčali s
kavico. Potem pa smo se odpeljali nazaj
proti Preddvoru.
Šofer, ki nas je varno pripeljal nazaj
domov - s tako velikim avtobusom in na
samo domsko dvorišče - zasluži velik
aplavz. Velika zahvala gre tudi gospe
Irmi, ki je izlet dobro organizirala.
Naslednje leto bi si želeli še takega romanja, če bomo imeli le
srečo in zdravje.
Angela Likar, stanovalka

Četrti junij in naš piknik
Zelo smo ugibali, kakšne bo dan, ko je bil planiran naš piknik.
Ali bo vreme primerno ali ne? Hvala bogu, vse se je dobro
izteklo, kljub temu, da je v času kosila na hitro »priletela«
močna ploha. Ko je počasi ponehalo deževati, smo nadaljevali s
programom. Pevci in glasbeniki so zelo lepo igrali in peli. Bilo je
čudovito - vse do petnajste ure.
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Udeležba na pikniku je bila zelo številčna. Prepričana sem, da bi
se piknika tudi naslednje leto z veseljem udeležili.
Moram pa povedati še nekaj, kar mi ni bilo všeč. Na pikniku nas
je pozdravila tudi direktorica. Govorila je, kaj vse bomo še
postorili v Domu. V času njenega govora so ljudje brezobzirno
klepetali. To mi ni bilo všeč. Kadar nekdo govori, moramo biti
tiho in prisluhniti, ker motimo tiste, ki poslušajo.
Angela Likar, stanovalka

Dragi šmarničarji s Perbačovega
Ne morete si predstavljati, kako veseli
smo bili vašega pisma in risbic. Nismo
si mogli predstavljati, da ste se vi, ki ste
mladi, veseli, neobremenjeni z raznimi
tegobami, ki jih prinese starost, spomnili
na nas. Zdi se mi neverjetno, da ste
pismo napisali nam, saj smo kar precej
oddaljeni od vašega kraja.
Gotovo ste bili že v kakšnem domu, kjer ste obiskali svoje
dedke in babice. Tudi mi bi želeli, da pridete k nam, da vas vsaj
spoznamo. Verjetno ste se tudi v molitvi spomnili na nas.
Mesec maj je najlepši mesec, ki nam nudi veliko dni posvečenih
Mariji, v katero tudi mi zaupamo in jo prosimo pomoči.
Vaše pismo je izredno prijazno. Res nas je osrečilo, bili smo
veseli in čutili smo, da se je v srcih nas vseh nekaj prebudilo,
veselje in sreča, da mladi kot ste vi, mislite na nas. Zelo pa
smo bili veseli tudi vaših risbic, saj vsaka posebej prikazuje
vaša topla srca, posebno pa trud, ki ste ga vložili v te izdelke.
Še enkrat se vam zahvaljujemo in vas vse skupaj lepo
pozdravljamo z željo, da vas čim prej spoznamo.
Stanovalke in stanovalci Doma
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Prostovoljno delo

Na začetku šele spoznali sva se,
drugič sva že igrali se.
Po nekaj obiskih sva se imeli lepo,
kakor mavrica seže v nebo.
Zdaj bova odšli,
vendar bova lepe spomine obdržale
vse!
Ema, Osnovna šola Preddvor

Vsak mesec k vam smo hodili,
samo da bi vas razveselili.
Zabavali in smejali smo se,
ampak čas prehitro šel mimo nas je.
Prišel je ta dan,
ko poslavljamo se od vas,
res se nočemo še posloviti.
Drugo leto videli se bomo spet
in spet bomo slišali vaš smeh
in videli srečo v vaših očeh.
Res smo se imeli zelo lepo,
ampak zdaj poslovili se bomo.
Maruša, Osnovna šola Preddvor
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Gospe Miklovi

»Odšla si, toda ostala si v naših srcih.«
Izbrana ti je bila nova pot, kam in kako, ne vem, vem pa, da je
tudi meni že pripravljena. Ja, draga Milka, na križpotju si, nekaj
časa boš premišljevala, katera stran je boljša. Kam te je veter
odnesel, ne vem. Pripravljena na ta start pa sem. Kako bo tam,
tudi ne vem. Kaj se je dogajalo v obdobju najinega skupnega
prebivanja, pa vem in mi je žal, ker je tako hitro
minilo. Spominjam se tvoje vedno dobre volje in
nasmejanega obraza.
V delovni terapiji sva sedeli skupaj in kdaj skupaj
v duetu zapeli. Bila si marljiva za različna ročna
dela. Znala si ustvarjati umetne cvetke in tistim,
ki so jim bile všeč, si jih dala. Tudi jaz eno
hranim, jo včasih ogledujem in tudi tako hranim
spomin nate.
Čakaj me, draga Milka, saj z dobro voljo se ti
bom pridružila. Skupaj bova obujali spomine.
Prijateljica

Rada se spominjam gospe Miklove, posebno
njene dobre volje. Vsako jutro, ko je prišla na
zajtrk, je bila že vsa nasmejana, kot da bi
pravkar prišla z dopusta. Zjutraj v dvigalu se mi
je vedno nasmehnila in me pozdravila, kot da bi
bila jaz starejša.
Pri zajtrku sta sedeli za isto mizo z gospo Cirilo in
takoj jo je spravila v dobro voljo. Prijetno ju je
bilo gledati, kako sta veseli.
Ko se je preselila v stari Dom, jo nekaj časa nisem videla, nato
pa se je zopet pojavila v spremstvu hčerke in njenega moža.
Vsaka mati bi bila lahko srečna, če bi imela tako pozorno
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hčerko, kot jo je imela ona, saj jo je skoraj vsak dan obiskala.
Mislim, da je bila tudi zato tako vesela, ker je vedela, kako jo
otroci ljubijo. Nikdar ni omenjala smrti, zato je gotovo tako
mirno zaspala. Zdi se mi, da je njen smeh še vedno prisoten
med našimi stenami.
Hvala, gospa Milka, za urice, katere sem prebila z vami, saj jih
nikoli ne bom pozabila.
IMM, stanovalka

Splavarji po reki Savi
Že kot po navadi sem se zgodaj pripravila na pot. Do Preddvora
me je peljala negovalka Pavlina, potem, kot ponavadi, pa smo
pot naprej nadaljevali z avtobusom - mimo lepih vasic Tupaliče,
Milje, Britof skozi Šenčur, Moste, Trzin, Vače, Zgornji Log in se
ustavili v kavarni »Kofetek«, popili kavico ter nadaljevali skozi
Litijo čez reko Savo naprej po dolini ob reki Savi.
Vožnja je bila res romantična, ravno je vse ozelenelo, vmes je
cvetel črni bezeg, naginjala se je cvetoča dišeča akacija, bilo je
kot v rajski pravljici.
Pot smo nadaljevali skozi Hrastnik, Rimske Toplice ob reki
Savinji do Zidanega Mosta, po ozki dolini, kjer se Savinja izliva
v Savo. Zidani Most je pomembno železniško križišče prog
Ljubljana-Zagreb-Maribor. Kraju so dali ime trije kamniti
mostovi - cestni most je stal že v rimski dobi, bil je porušen,
novega iz kamna je dal sezidati (od tod ime kraja) Bebenberžan
Leopold VI. Drugi most so zgradili leta 1849 za južno železnico
(Dunaj-Trst). Tretjega pa leta 1931 za železnico proti Zagrebu.
Savinjski splavarji so za plovbo proti Beogradu potrebovali
manjše splave. Po reki navzgor so ladje in čolne vlekli ljudje in
voli s kopnega, ponekod v soteski Save so še vidne v skalo
vklesane poti.
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Naprej preko Savinje, tu se izliva v Savo, smo se peljali po
desni strani reke Save do Radeč. Tukaj smo se ustavili. Kraj leži
v izlivu reke Lopate v Savo. Radeče so imele od leta 1918 do
1941 leta mestni status, znane so po papirnici v bližnjih
Njivicah, kjer imajo dolgoletno tradicijo izdelovanja posebne
vrste papirja za bankovce.
Zametki Radeč segajo v 17 st. Skozi Radeče je vodila rimska
cesta med Celeo (Celje) in Neviodumum (Drnovo) in po dolini
Lopate srednjeveška pot proti Litiji in Ljubljani. Zgodovinsko
izročilo pravi , da so bile Radeče nekoč srednje pristanišče, ob
pomembni rečni poti po Savi. Sava je mnogim splavarjem
dajala trdo prisluženi kruh. Njihovo življenje in delo je pustilo
kraju neizmeren pečat, njihove šege in navade pa danes
oživljajo savski splavarji.
Tudi mi smo se udeležili vožnje
na splavu po reki Savi. Na
splavu so nam pripravili prijetno
dobrodošlico po stari šegi, s
kruhom in soljo, z aperitivom in
s
pozdravom
veselega
harmonikaša.
Na
kratko
zgodovino in življenje flosa in
flosarjev. Potem je sledila dobra
flosarska malica, golaž z domačim kruhom in dobro vinsko
kapljico. Zanimiv je bil pravi flosarski krst. Kaj vse mora znati
pravi flosar, kakšna pravila veljajo in na kakšna vprašanja in in
na koliko vprašanj mora znati odgovoriti, da postane pravi
flosar! Nazadnje je še polit z vodo. Pravi krst! Res ni lahko in
enostavno postati pravi flosar.
Po prijetnem splavarjenju smo si ogledali še park Dvor s
stoletnimi drevesi. Blizu Radeč raste največji, najdebelejši
domači Gašperjev kostanj. Ogledali smo si del Radeč, Plečnikov
spomenik, cerkev sv. Petra. Po Radečah nas je vodil vedno
nasmejani vodič gospod Franci Kolavti.
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Potem smo se poslovili od Radeč in čez most reke Save nazaj
ob reki Savi do Zidanega Mosta, čez most Save ob reki Savi
mimo vasi Svibnja ter naprej do kraja Gagnjenci v gostišče Jež.
Imel smo dobro kosilo, se odpočili in se odpeljali nazaj okoli
Svibnja. Med potjo smo videli tudi Kum in Lisco. Naprej Rimske
Toplice, mimo Celja ob reki Lahinji po avtocesti mimo
Vranskega in skozi trojanski predor naprej proti Količevem
potoku, skozi Lahovče proti Preddvoru.
Kot vedno je za tak izlet dan prekratek. Hvala Bogu, srečno
smo se vrnili domov, utrujeni, a zadovoljni. Hvala vsem
sodelavcem za tako zanimiv izlet.
Marija Bliznac, stanovalka

Domska skupina
Trobentice Naklo
22. junija smo tudi mi zaključili
naša druženja, in sicer do
septembra, ko se bomo spet
srečevali vsako sredo.
Tokrat
nam
je
skupino
»osladila« Mirjana Debelak, ki nam je pripravila predavanje s
slikami o Kranju, ki ga prav vsi poznamo. Pripovedovala nam je
o zgodovini in nastanku mesta in mest pred današnjim
Kranjem, ki je zelo staro naselje, pa tudi o znamenitih ljudeh,
ki so bivali in umrli ali bili sicer znani in povezani z mestom.
Stavbe je prikazala v slikah, ob vsaki so se slišali vzdihi in tudi
glasne pripombe, največ pa ob sliki mestne hiše, kjer je
poročna dvorana in je vsak zase ali tudi glasno obujal spomine
na svojo ali tujo poroko, ki se jo je spomnil.
Največ pripovedi je imela gospa, ki se je rodila v središču
mesta in ga najbolj pozna, pa tudi drugi niso zaostajali s
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spomini, ki so se vrnili ob gledanju slik - na otroštvo in mladost.
Vsi smo z veseljem obnavljali svoje pozabljeno znanje, čeprav
smo že videli in slišali, pa tudi v glavnem pozabili. Na koncu
smo se še pogovorili o tem, da nas bo g. Mirjana še obiskovala
jeseni - enkrat mesečno, in nam pripravila zanimiva
predavanja; kot je bilo to, ki smo ga poslušali in gledali.
Verjamem, da so tudi ostali tako kot jaz »premlevali« temo
predavanja še pozno v popoldne in se spomnili marsikaterega
dogodka iz mladosti.
Marija Jereb, prostovoljka

Počitnice so tu
Vsi imamo take ali drugačne spomine
na šolo in vsi se najraje spominjamo
vragolij, povezanih s šolo.
Rada se spominjam svojih šolskih
časov, predvsem pa dogodka, ko se
otroci nismo naučili zahtevane snovi,
zato nas je učiteljica »za kazen«
zaklenila v razred.
Mi seveda nismo čakali, da bi se vrnila
in nas odklenila, ampak smo poskakali
skozi okno in ušli domov…
Neža Fister, stanovalka enote Naklo

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec.
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VRTILJAK ŽIVLJENJA – O malih ljudeh
8. del
Počitnice so šle hitro h koncu in Viktorija se je pripravljala na
študij na fakulteti. Klemen je moral v delavnici pošteno poprijeti
za delo, zato je imel bolj malo prostega časa. Prav malokrat je
prišel k Viktoriji. Slišala sta se le po telefonu in se domenila, da
bosta šla v kino ali disco. Odnos med njima se je zelo ohladil.
Večkrat je s seboj vzel tudi svojo sosedo Anjo, s katero sta bila
sošolca v osnovni šoli. Viktorija temu ni nasprotovala, a vedno
bolj je vedla, da se mora z njim pogovoriti.
V nedeljo dopoldne mu je telefonirala, naj popoldne pride sam k
njim domov. Rekla je, da bo sama doma, saj je vedela, da
gresta mama in Tone v Ljubljano k gospe Mariji na praznovanje
rojstnega dne. Obljubil je, da bo prišel. Kristina je opazovala
svojo hčer. Spraševala se je, kaj jo teži, a ni imela toliko
poguma, da bi se z njo pogovorila.
Rekla ji je: »Jutri se morava pogovoriti! Čas je, da mi razložiš,
kaj se s teboj dogaja.«
»Seveda mami! Kaj te spet skrbi? Saj je vse v redu. Le šola me
malo skrbi. Če pa želiš, se bova malo pogovorili.«
Pospremila je mamo in Toneta do avtomobila in jima zaželela
srečno vožnjo. Potem je nestrpno pričakala Klemena.
Kmalu je slišala, da se je nekdo pripeljal z motorjem. Šla je
pogledat, kdo bi lahko bil. Presenečena je zagledala Klemena v
novi usnjeni opremi in z novim motorjem, najnovejšim znamke
BMW.
»Mi je uspelo, sem te presenetil? Saj ne boš zamerila, da ti
nisem nič povedal? Že od malega sem si ga želel imeti. Zdaj mi
ga je oče le kupil. Ti je všeč? Saj bi te malo peljal, a še nimam
čelade zate. Ko jo bom kupil, se bova peljala na izlet.«
Viktorija ga sploh ni poslušala, premišljevala je le, kako naj mu
čim prej pove, zakaj ga je klicala.
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Povabila ga je v hišo in mu ponudila kozarec soka. Sedla sta in
bila nekaj časa kar tiho. Potem je rekel:
»Viktorija, premišljeval sem o nama. Čeprav sem se trudil,
iskra med nama ni preskočila. To sem ugotovil v Grčiji. Se ti ne
zdi, da bo najbolje, če greva vsak v svojo pot, da ostaneva le
prijatelja, a brez obveznosti. Zdajle ti govorim iz srca, samo
resnico. Oprosti, do Anje čutim več, to, kar ob tebi nisem nikoli
občutil!«
Umolknil je. Viktorija pa od presenečenja ni mogla ne misliti, ne
govoriti. Nekaj časa je govorila, da je prišla k sebi.
»Prav o tem sem se hotela danes pogovoriti, a si me prehitel.
Tudi jaz sem opazila isto. Dajem ti svobodo in se ti zahvaljujem
za vse, kar si mi dobrega storil. Nič nisem užaljena, če boš z
Anjo. Od vsega srca vama želim, da bi bila srečna in da bi
začutila tisto pravo ljubezen, ki vaju bo združila za vse
življenje. Kljub vsem želim, da ostanemo prijatelji. Ne bi želela
da bi se mi izogibala! Vidiš, kako prav je bilo, da sva z
intimnostjo počakala. Zdaj brez krivde lahko pogledava drug
drugemu v oči. Samo za eno uslugo te prosim. Razloži svojim
staršem kaj se je zgodilo, da me ne bosta obtoževala, da sem
jaz kriva. Povej jima, da sva se oba tako odločila in da bova
ostala prijatelja.''
''Kar oddahnil sem se, da je to za mano. Ne skrbi mami in oči
bosta razumela, a vem, da jima bo hudo, saj sta te imela zelo
rada.''
Zdaj se je Klemenu mudilo in ni ga zadrževala. Vedela je, da
želi iti k Anji. Še enkrat mu je zaželela srečo. Poljubil jo je na
lice, ji je zaželel uspeh pri študiju in hitro odšel. Ni šla za njim,
da bi ga pospremila. Malo ji je bilo vseeno hudo, saj je vedela,
da ni slab fant. Pa tudi pri njem doma so jo imeli radi. Solze so
ji prišle v oči, ker je vedela, da se je končalo še eno obdobje
njenega življenja. Čutila je, da je otroštva konec, da je
naenkrat odrasla. Rabila je nekoga, da bi se o vsem pogovorila.
Zaklenila je hišo in odšla k Ani. Ta jo je že čakala, saj je vedela,
da bo prišla k njej, da si bo olajšala srce.
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V Ljubljani pa so se Tone, Kristina in Marija pogovarjali o
Viktoriji. Ugotovili so, da jo verjetno skrbi študij, še posebej
zato, ker je spremenila vpis.
Kristina pa je zaskrbljeno povedala:
»Mene pa skrbi, da ima ljubezenske težave. Njeno vedenje se
je spremenilo po vrnitvi iz Grčije. Mogoče pa je Klemen hotel
kaj več, ona pa veš, da je o svojih odločitvah neomajna. Sicer
sva pa zmenjeni, da se jutri o vsem pogovoriva.«
»Tebe vedno preveč skrbi, počakaj in videla boš, da je vse v
redu,« jo je tolažil Tone.
»Tudi meni se zdi, da ni nič narobe. Zato ji prisluhni. Samo
nekaj bi ti pa rada svetovala. Kakorkoli se bo odločila,
upoštevaj to. Ne sili jo v nič, sama naj se odloči! Če ne bosta
našli rešitve, raje počakajta in prej obe dobro premislita,« je
priporočala Marija.
Še precej časa so se prijetno pogovarjali. Preden so se poslovili,
je Tone načel še eno težavo. Ana je precej bolna in vedno težje
skrbi za hišo. Premišljuje o tem, da bo obe hiši prodali in kupili
drugo, bližje Ljubljani. Z njimi bi živela tudi Ana. Uredili bi ji
majhno stanovanje, da bi bila sama, dokler bi bila lahko. On se
je že naveličal skakati iz ene hiše v drugo. Marija je njegovo
razmišljanje podprla, Kristina pa je rekla, da bo o vsem še
razmislila. Ker se je pričelo nočiti, sta se odpeljala domov. Med
vožnjo sta se o vseh težavah še pogovarjala. Ugotovila sta, da
sta preživela še eno prijetno popoldne.
Ana je brez besed poslušala Viktorijo:
»Ne moreš si misliti, kako sem srečna! Vse se je uredilo samo
od sebe. Nisem vedela, kako naj razložim, da do njega ne čutim
več prave ljubezni, pa me je on prehitel. Tudi on je čutil isto.
Odkrito je priznal, da mu je všeč Anja. Nič nisem ljubosumna
nanjo. Zaželela sem mu srečo. Zatrdil mi je, da bo še vedno
ostal moj prijatelj in da se lahko obrnem manj, če ga bom
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potrebovala. Tetka, malo hudo mi je, le ob misli, da se je
končalo obdobje mojega otroštva. Zdaj si ne bom iskala nove
ljubezni. Upam, da bo prišla sama. Zdaj bom vse sile usmerila
v študij, da bom čim prej končala in našla službo. Zdaj pa bi
bila rada sama, da si uredim misli, zato bom šla na sprehod do
gozda.«
Ko je hodila med polji in travniki, se je počutila tako svobodno.
Spet je opazovala naravo, poslušala petje ptic in se čudila, kako
lep je svet. Viktorija je bila srečna. Kar dolg sprehod je
naredila. Ko je prišla domov, se je stuširala, pojedla majhen
sendvič in sedla pred televizor.
Kmalu sta prišla mami in Tone. Takoj sta vedela, da se je nekaj
zgodilo. Nista pa hotela drezati vanjo. Sama je začela
pripovedovati:
»Popoldne je bil pri meni Klemen. Pripeljal se je na novem
motorju in ves oblečen v usnje. Ne bodita preveč razočarana,
zmenila sva se, da najino zvezo prekineva. Narazen sva šla
sporazumno, kot prijatelja. Na izletu sem ugotovila, da midva
nisva ustvarjena drug za drugega. On je že zaposlen, kmalu bo
prevzel delavnico, mene pa čaka še kar nekaj let študija.
Pošteno mi je priznal, da je zaljubljen v Anjo. Meni je prav, naj
si ustvarita družino in bosta srečna. Vem, da bo tudi njegova
mami zadovoljna, saj komaj čaka na vnuke. Mogoče bi najin
odnos lahko bolj zaživel, če bi jaz popustila. A tega nisem
mogla storiti, saj poznaš moje mnenje in pri tem še vedno
ostajam.«
Nekaj časa so molčali, vsak s svojimi mislimi. Molk je prekinil
Tone:
»Dekle, ponosen sem nate in vem, da je bila tvoja odločitev
pravilna. Dalj časa sem vaju opazoval in ugotovil, da med vama
ni bilo prave ljubezni. To je bilo bolj prijateljstvo, brez žara.
Nikoli vaju nisem videl, da bi se držala za roke, se strastno
objela in poljubila. Boš videla, tudi k tebi bo prišla tista prava
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ljubezen, ki potem traja vse življenje, kot med nama z mami.
Privoščil bi ti jo od vsega srca. Če si pozabila, ti še enkrat
povem, če rabiš tolažbo ali toplo besedo, moje naročje te
čaka!«
Po dolgem razgovoru so odšli spat. Kristina in Tone sta še dolgo
v noč tiho govorila o tem in ugotovila, da se je problem kar
sam od sebe rešil. Kot vsak večer, sta tudi nocoj zaspala tesno
objeta.
(se nadaljuje)
Olga Marinšek Kepic

__________________________________________________

Prisrčno pozdravljeni:
ga. Terezija Benedičič ,Danijela Marija
Podgornik Miselj ter
v enoti Naklo ga. Frančiška Žibert,
ga. Ivana Pogačnik in ga. Ana Obreza.
Poslovili so se:
ga. Erna Mladenovič, ga. Jožica Anzeljc
v enoti Naklo ga. Alberta Kavčič in
ga. Slavka Dodič – odšla domov.
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VABILO ZA JULIJ 2011 - Preddvor
o ROČNA DELA – četrtek ob 9.15 uri v delovni terapiji
o POGOVORNA SKUPINA »Čajanka brez čaja« s prostovoljcem
Jožkom Gregorcem – torek ob 10. uri v delovni terapiji
o KNJIŽNICA – četrtek od 14.–14.30 ure
o MOLITVENA URA – ČETRTEK ob 10.30 uri v Josipinini sobi
o JUTRANJA TELOVADBA –
novi dom – od ponedeljka do petka ob 8.50 uri
grad pritličje – od ponedeljka do petka ob 7.45 uri
grad 3. nad. – ponedeljek, sreda in petek ob 8.45 uri

------------------------------------------------------------------POGOVORNA SKUPINA »Čajanka brez čaja« predstavitev
pripomočkov za slepe - s prostovoljcem Jožkom Gregorc
ponedeljek, 4. julij ob 10.30 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
KULTURNI PROGRAM UDELEŽENCEV ORATORIJA
v župniji Preddvor –
torek, 5. julij ob 14.30 uri v parku
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS s prof. Mirjano Debelak sreda, 6. julij ob 10. uri v delovni terapiji in
sreda, 13. julij ob 10. uri v delovni terapiji
OGLED RAZSTAVIE ROČNIH DEL Društva upokojencev
Preddvor –
sobota, 9. julij dopoldne v Preddvoru
_____________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic ponedeljek, 11. julij ob 15. uri v dnevnem prostoru
_____________________________________________
IZLET NA ŠOBEC za stanovalce skupine za ročna dela –
sreda, 13. julij in sreda,20. julij dopoldne
__________________________________________________
SPREHOD do jezera Črnava –
ponedeljek, 18. julij dopoldne
__________________________________________________
KVIZ z Olgo Kepic ponedeljek, 25. julij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
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SLADOLEDNI PIKNIK
s harmonikarjem Lukom Bezovšekom sreda, 27. julij ob 10. uri v parku
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikašico Darjo Jelenc četrtek, 28. julij ob 9. uri v 1. in 2. nadstropju gradu
_____________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce
rojene v juliju s harmonikašico Darjo Jelenc četrtek, 28. julij ob 10. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________

VABILO ZA AVGUST 2011 - Preddvor
o VAJE ZA VADBO SPOMINA – petek ob 10. uri v delovni terapiji
o POGOVORNA SKUPINA »Čajanka brez čaja« s prostovoljcem
Jožkom Gregorcem – ponedeljek ob 10. uri v delovni terapiji
o KRIŽANKA - četrtek ob 13.10 uri v delovni terapiji
o KNJIŽNICA – četrtek od 14.–14.30 ure
o MOLITVENA URA – petek ob 10.30 uri v Josipinini sobi
o JUTRANJA TELOVADBA –
novi dom – od ponedeljka do petka ob 8.50 uri
grad pritličje – od ponedeljka do petka ob 7.45 uri
grad 3. nad. – ponedeljek, sreda in petek ob 8.45 uri

------------------------------------------------------------------PREDSTAVITEV BioSinhron terapije – Andrej Breznik –
ponedeljek, 1. avgust ob 14.30 uri v dnevnem
_________________________________________________
ŠPORTNO DOPOLDNE OB DRUŽABNIH IGRAH
v Domu Petra Uzarja v Tržiču četrtek, 4. avgust dopoldne
__________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic ponedeljek, 8. avgust ob 16. uri v dnevnem prostoru
_____________________________________________
KONCERT PIANISTKE VERENE sreda, 10. avgust ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikašico Darjo Jelenc četrtek, 18. avgust ob 9. uri v 1. in 2. nadstropju gradu
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__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce rojene v
avgustu s harmonikašico Darjo Jelenc četrtek, 18. avgust ob 10. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS s prof. Mirjano Debelak sreda, 24. avgust ob 10. uri v delovni terapiji in
sreda, 31. avgust ob 10. uri v delovni terapiji
KVIZ z Olgo Kepic
četrtek, 25. avgust ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
(Iz objektivnih razlogov lahko pride do spremembe programa.)
Program pripravila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka

___________________________________________________________
Uredniški odbor:
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor
Mirjana Debelek, profesorica, zunanja sodelavka
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