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Kakršen kimovec, takšen sušec.

SONČNICA
Zakaj sončnice? Ker so sončnice prelepe in ker se za
njihovo lepoto skriva velika simbolika ...
Sončnice so rože poletja. Njihovi cvetovi ljubijo sonce,
zato se venomer obračajo za njim. Ko pa pride tema, se
cvetovi zapro.
Sončnice so simbol luči, svetlobe, upanja in nedolžnosti.
Po vsem svetu simbolizirajo veselje, mir, zdravje in srečo.
Nobena druga roža ne nosi v sebi toliko svetlobe in
veselja, kot to izžareva sončnica.
Podarjena sončnica govori o zvestobi in občudovanju, o
upanju in vztrajnosti, o življenjski moči, toploti, dobroti,
sreči.
Za Kitajce je sončnica simbol
dolgega življenja.
Za Van Gogha pa je bila sončnica
simbol upanja in predanosti višji
sili.
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Iz dnevnika stanovalke Marije
V Domu sem že skoraj dvajset let in od prvega dne vsak dan
vestno pišem dnevnik ter zapisujem vsakodnevne pomembne
dogodke – vreme, kaj sem počela, dogajanja po domovini in po
svetu …
9.8.2011
Ponekod je po močnem nočnem neurju zjutraj še deževalo.
Temperatura zjutraj ob 6. uri na Kredarici – 1, po Sloveniji od
+8 do +20 stopinj. Zajtrk sem si prinesla v sobo. Ivanka je
zbolela, šla sem delat v pralnico, šivala sem številke na
oblačila. Obiskala me je gospa Marta, voditeljica naše skupine
za samopomoč, ki je bila na počitnicah. Po kosilu sem šla na
masažo nog – BioSinhron v
delovno terapijo, potem sem si
pripravila
popoldansko
malico.
Vreme – deževno, do 26 stopinj.
13.8.2011
Delno oblačno, rahlo vetrovno
jutro, Kredarica +6, po Sloveniji
od 9 do 19 stopinj. Vstala sem
zgodaj zjutraj, si pripravila zajtrk,
potem sem se z negovalko peljala
do Preddvora, kjer je bil odhod
avtobusa za izlet na Pohorje. Tam
so nam pripravili pravi pohorski piknik. Bilo je zelo prijetno, s
seboj smo imeli tudi harmonikarja. Ogledali smo si del
severnega Pohorja. Srečno smo se vrnili domov.
15.8.2011
Jasno, rahlo vetrovno jutro, temperatura na Kredarici ob 6. uri
zjutraj +10, po Sloveniji od 12 do 19 stopinj. Po televiziji sem
poslušala sveto mašo ob velikem prazniku. Po kosilu sem šla k
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Ivki, skupaj sva popili kavico. Po popoldanskem počitku sem si
pripravila malico. TV poročila – veliki neredi v azijskih državah,
že drugi samomorilski napad; po Sloveniji velike slovesnosti in
romanja v Marijina svetišča - s prošnjami za pomoč ljudem, ki
so v stiskah. Avstrija je dala na Koroškem postaviti poleg
nemških še slovenska imena krajev. Vreme je bilo sončno in
toplo – do 30 stopinj.
23.8.2011
Jasno, toplo jutro, ob 6. uri na Kredarici +13, po Sloveniji od 14
do 23 stopinj. Zjutraj sem zalila rože, zajtrk sem si prinesla v
sobo. Dopoldne sem šla pomagat v pralnico. Popoldne sem
spala, brala in šla na BioSinhron masažo stopal. TV poročila uporniki v Libiji zasedli Tripolis, v Ameriki je bil potres, nemška
kanclerka obiskala Hrvaško in Srbijo. Vreme zelo vroče - od 30
do 36 stopinj. Težko prenašam vročino, zato nisem šla ven.
24.8.2011
Jasno, rahlo vetrovno jutro, temperatura zjutraj na Kredarici
+12, po Sloveniji od 13 do 23 stopinj. Zjutraj sem zalila rože,
dopoldne pa sem se udeležila predavanja Z besedo in sliko
skozi čas, ki ga vodi gospa Mirjana Debelak. Potem sem šla k
zdravnici zaradi ušes. Napotila me je k specialistu. Popoldne
masaža stopal in koncert pevskega zbora
Pletna z Bleda. Vreme – pravi vročinski
val, da še dihati ne moreš. Temperature
do 36 stopinj.
26.8.2011
Jasno jutro, ob 6. uri na Kredarici +13
stopinj, po Sloveniji od 11 do 23 stopinj.
Zalila rože, zajtrkovala, Tina je pospravila
sobo. Nato sem šla v pralnico pomagat. Po
kosilu branje, počitek, popoldne masiranje nog v delovni
terapiji. TV poročila – v Libiji še vedno hudi boji, lov na
Gadafija. Ameriki se približuje zelo velik orkan. Pri nas se
nadaljujejo težave s podjetji in odpuščanjem delavcev, na
Jesenicah železniška nesreča, 32 ranjenih. Vreme ves dan
sončno in vroče - do 36 stopinj.
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2.9.2011
Vetrovno in rahlo oblačno jutro, ob 6. uri Kredarica +7, po
Sloveniji od 10 do 20 stopinj. Ponoči je deževalo, ni mi
potrebno zaliti rož. V Prekmurju je bilo močno neurje s točo, ki
je naredilo zelo veliko škodo v vinogradih. Dopoldne sem šla za
kratek čas pomagat v pralnico, potem sem šla v Preddvor na
pošto in gospe Julki nesla glasilo Klas. Domov me je pripeljala
Jožica. Vreme sončno, zvečer manjša nevihta, 28 stopinj.
8.9.2011
Oblačno, rahlo vetrovno jutro, temperatura ob 6. uri na
Kredarici +5, po Sloveniji od 10 do 19 stopinj. Po zajtrku naju
je s stanovalko Angelo hišnik Franci zapeljal v Preddvor, tam
naju je čakal avtobus. Šli sva na izlet v Bohinj. V cerkvici Sv.
Duha smo imeli sv. mašo, potem smo pot nadaljevali do
Pokljuke in imeli v hotelu Šport kosilo. Vožnja po lepi gozdnati
pokrajini je bila zelo prijetna. Popoldne smo se zadovoljni vrnili
domov. To je bil izlet za starejše nad 80 let, organiziral pa ga je
DU Preddvor. Vreme je bilo ravno pravšnje za izlet, ne preveč
sonca, malo oblakov in brez dežja.
13.9.2011
Rahlo vetrovno jasno jutro , Kredarica +8, po Sloveniji od 13
do 20 stopinj. Po zajtrku smo se stanovalci odpeljali na izlet v
Mojstrano, kjer smo si ogledali planinski muzej. Muzej je res lep
in zanimiv, odprt je bil pred enim letom. Ogledali smo si slap
Peričnik, posedeli pred kočo, kjer smo malicali in popili kavico.
Bilo je lepo in zanimivo. Vreme smo imeli lepo, sončno – 28
stopinj.
Marija Bliznac, stanovalka

Naše življenje
Na gradu Turn se nas je zbralo nekaj je Slovencev,
nekaj pa je tudi inozemcev.
Vsi smo večinoma Gorenjci,
zraven pa še Štajerci, Primorci in Dolenjci.
Pri nas smo ženske v večini,
moški pa so le v manjšini.
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Zato mi oprostite, moje drage dame,
da manjšina si zdajle svojo prednost vzame.
Molče v jedilnici nam prikoraka par možakov,
in to odločenih in strumnih le korakov.
Med sabo ti možaki nič ne govorijo,
le gledajo nas in molčijo.
En sam med njimi nas lepo pozdravi
in k svoji mizi se odpravi.
Se Gabrijel približa z dolgimi koraki,
ki včasih so taki ali pa taki.
Brž zrecitira nam jedilnik,
čeprav mu blizu ni štedilnik.
Bogomir Kogej je čuden ptič,
včasih sliši malo, dostikrat pa nič.
Prav rad izgublja svoje vse stvari,
ne ve pa, da jih sam nekam založi.
Le kaj se z mobitelom je zgodilo,
je mislil že, da ga je izgubil,
potem pa pod blazino ga je le dobil.
Lojze Kralj čudak je pravi,
ki v prostoru dnevnem rad zagospodari.
Če pa je potrebno kaj izvedeti,
mu moraš to odkrito le povedati.
Rozine dobre so za potico in kolače,
Rozina Frida pa izkaže se drugače.
Rada napiše kak članek v časopis
in to ni le hladnokrven opis.
Angela Ribnikar ima jeziček, da je kaj,
v resnici pa je dobra kot le kaj!
Prinaša domače mi dobrote,
da pa ne bi bilo tu pomote,
to iz njene je dobrote.
Iz Trzina je prišla k nam Zinka,
ta je prav posebna minka,
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hitro nam zašije marsikaj,
zna pa tudi kot le kdo je kaj.
Je Ana Bevc ta prava pevka naša,
ta s svojim glasom nas vse prekaša,
pri pevskem zboru rada sodeluje,
rada pa tudi prtičke izdeluje.
Nazadnje še o sebi nekaj vam povem,
kar znano je že vsem ljudem,
da rada sem učiteljevala
in zraven še na odru se izkazala.
Zato še danes rada govorim pred vami,
ker zelo sem zadovoljna z vami.
Nada Tičar, stanovalka

Spomini na mladost
Rodila sem se v Dvorjah pri
Cerkljah.
Imela
sem
lepo
otroštvo. Živeli smo na kmetiji.
Imela sem tri brate in eno
sestro. Oče je bil zaposlen,
mama pa je ob pomoči nas,
otrok, skrbela za kmetijo. Rada
sem pomagala in uživala pri delu
na kmetiji.
Slavka Sajovic, stanovalka
Doma sem z Orehka. Bilo nas je
šest otrok – trije fantje in tri
punce. Zaposlila sem se v tovarni Iskra.
Hilda Pirih, stanovalka
Rojena sem v Grmovljah pri Škocjanu na Dolenjskem. Zelo
rada sem hodila v šolo in se učila. Bila sem majhna in drobna.
Ko smo se otroci »igrali šolo«, sem bila jaz vedno učiteljica,
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čeprav sem bila najmanjša. Želela sem si naprej v šole in
postati prava učiteljica, a v tistih časih zaradi pomanjkanja
denarja to ni bilo mogoče. Kasneje sem se zaposlila in preselila
v Kranj. Doma smo imeli vinograd. Bil je dve uri hoda od doma.
Tam smo delali, potem pa v zidanici pili in peli. Bilo je lepo.
Albina Rupar, stanovalka
Moj dom je bil v Gradu pri Cerkljah. V šolo sem rada hodila in
tudi moja želja je bila, da bi postala učiteljica. Dve leti sem
hodila v nemško šolo, potem šest let v slovensko. Zaradi vojne
in pomanjkanja sem ostala doma in nisem mogla naprej v šole.
Doma smo zelo veliko peli, najlepše spomine imam na božične
praznike, ko smo ob jaslicah in dreveščku prepevali božične
pesmi. Ko sva z mamo kaj delali, sva zraven vedno peli. V vasi
smo se zbrale prijateljice in pele, ena je znala igrati na
harmoniko in nas je spremljala. Nastopale smo tudi na
proslavah.
Cilka Kuralt, stanovalka
Rojena sem bila leta 1927 v Adergasu. Adergas je znan po
samostanu, v katerem so bile včasih nune. Avstrijski cesar je
nekatere samostane razpustil in takrat so se nune izselile.
Kasneje je bila v samostanu šola. Pri trinajstih letih sem šla
služit v Olševek in kasneje na Visoko. Delala sem na veliki
kmetiji, bilo nas je šest poslov. Za plačilo smo dobili ob koncu
leta mernik žita, enkrat na leto pa nam je gospodarica kupila
kakšen kos obleke. Gospodarica je bila zelo stroga - če kaj ni
bilo v redu, se je razjezila in vpila. V naši mladosti je bilo hudo,
predvsem med vojno in tudi potem po vojni.
Katarina Prosen, stanovalka
Rodila sem se na Suhi pri Predosljah. Ko sem bila še čisto
majhna, sem po vseh štirih ušla čez most k sosedu, kjer so
imeli malo starejše punce. Rade smo bile skupaj in se igrale.
Včasih sem tam tudi prespala. Najraje smo se igrale ob vodi in
po njej spuščale in lovile žogice. Če so me iskali, so me sigurno
našli ob vodi. Zelo rade smo tudi pele.
Marija Snedec, stanovalka
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Izlet po Notranjski
Tudi tokrat smo se upokojenci Preddvora namenili na enodnevni
izlet po Notranjski.
Potovali smo z avtobusom iz Preddvora skozi lepe vasice mimo
Kranja in Ljubljane proti Postojni. Na Ravbar komandi smo se
ustavili, popili kavico, nato pa nadaljevali pot do ekološkega
posestva Grad Prestranek.
Grad Prestranek leži delno še na Notranjskem in že malce na
Primorskem. Leži v osrčju kraških pašnikov in je od Postojne
oddaljen 5 km – v smeri proti Pivki. Posestvo obsega približno
300 ha ter je turistična točka v okolici Postojne, obkroženo z
gozdovi in travniki.
V zgodovinskih virih je
bil dvorec omenjen že
leta 1581. Zgradili so
ga baroni Edling, ki so
ga čez slabih sto let
prodali. Novi lastniki
so se menjavali do
leta
1728,
ko
je
dvorec s pripadajočim
posestvom kupil cesar
Karl VI. in ga združil s kobilarno Lipica. Kot dvorna žrebčarna je
delovala do prve svetovne vojne, takrat je prišel v vojaške
roke.
Šele po koncu druge svetovne vojne pa je grad Prestranek spet
oživel, kot del posestva Lipica. V zasebno last je prišel po
osamosvojitvi Slovenije.
Malo naprej od gradu v vasi Orehek se na prostranem
ekološkem pašniku pase govedo nemške pasme angus.
Središče pozornosti je čreda »islandski pony«. Na ekološki
kmetiji gojijo govedo črno-bele pasme.
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Po ogledu nas je odgovorni gospod seznanil z delom in s
pridelavo ekološke hrane. Gojijo stodvajset glav goveda angus
nemške pasme. To so pri nas manj znana goveda, so manjše
rasti, čisto črne barve in brez rogov. Gojijo ga samo za meso.
Živijo na ekološkem pašniku, in sicer celo leto zunaj, tudi telitev
opravi krava sama na pašniku brez človeške pomoči. Meso je
polnejšega okusa kot običajna govedina, saj se goveda
prehranjujejo z naravno hrano - brez umetnih krmil. Meso je
biološko neoporečno, vsebuje manj maščob in je po kvaliteti na
samem vrhu. Jedi iz govedine angus mesa smo bili pri kosilu
deležni tudi mi. Potem smo si ogledali čredo konj islandske
pasme pony.
Čreda premore kar sedemindvajset
konj in velja za največjo tovrstno
čredo
pri
nas.
Slavijo
po
prijaznosti, vzdržljivosti, barviti
gosti dlaki. Tukaj potekajo tudi
jahalni tečaji za otroke. Imajo tudi
pokrito jahalnico, veliko 40 x 60m
in je večja kot v Lipici. Iz pokrite
jahalnice lahko direktno pridete do
petinštiridesetih boksov za konje.
Veliki boksi so opremljeni z
napajalniki z vodo in krmili. V hlevu
stoji tuširnica in solarij za živali, ko pridejo utrujene v hlev.
Na tej veliki ekološki kmetiji, ki
je med največjimi kmetijami v
Sloveniji,
smo
si
ogledali
približno dvesto petdeset glav
goveda
črno
bele
pasme.
Ukvarjajo se s pridelavo mleka v skladu z ekološkimi načeli.
Dnevno pomolzejo tisoč osemsto
litrov mleka. Pridobili so tudi
certifikat ekološke reje.
Pasma črno bele goveda je danes najbolj razširjena na svetu.
Tudi tukaj imajo štalo zelo lepo urejeno, še posebno za teličke,
ki so razdeljeni po starosti - od enega teden naprej.
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Nazadnje smo si ogledali še predstavitev zeliščarske kmetije,
njihovih izdelkov, zeliščnih čajev in mazil. Že malo utrujeni od
vseh vtisov, a zadovoljni, smo se napotili proti Gorenjski –
Preddvoru.
Do doma me je pripeljala gospa Jožica. Hvala vsem za tako
pester izlet.
Marija Bliznac, stanovalka

KIMOVEC
Kadar prve dni kimavca prav
pogosto grmi, v kleti obilo bo
tepkovca, pšenice in rži.
Če zgodaj se selijo ptiči, bo huda zima o božiči.
Ako je na malo mašo lepo,
potem bo dva meseca suho (8. septembra).
Če o Mihaeli sneg naletuje,
dolga se zima obljubuje ( 29. septembra).

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec.
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VRTILJAK ŽIVLJENJA – Zrela leta
8. del
Pavle pa je skrbel za svoje stanovanje v zdravniškem bloku ob
bolnišnici. Imel je srečo, ker je bila prazna majhna garsonjera.
Majhna kuhinja, predprostor, velika soba in kopalnica z WC. Za
sobo je kupil majhno sedežno garnituro iz usnja, omaro za
televizor in mizico. V drugem delu velike sobe pa je postavil
francosko posteljo in prostor pregradil z omarama, na eni strani
za dnevno sobo, na drugi pa za spalnico. Osnovne in najbolj
potrebne stvari si je kupil. Za tiste drobne dodatke pa se je
odločil, da jih bo kupoval postopoma, ko bo ugotovil, kaj še
potrebuje.
Za to urejanje je porabil komaj teden dni. Ko je prvič sedel v
stanovanju in gledal televizijo, mu je bilo zelo težko. Šele zdaj
se je zavedel, kako je osamljen. Zahrepenel je po bližini
nekoga, ki bi ga imel rad. Pomislil je na hčerki in odločil se je,
da bo vsaj Moniko večkrat pripeljal k sebi.
Sredi premišljevanja ga je zbudil zvonec na vratih. Šel je
odpret. Pred vrati je stala zdravnica Izabela, s čajnikom in
krožnikom peciva. Nerodno ji je bilo in plašno je rekla:
»Mislila sem, da bi se vam prilegla skodelica čaja in košček
peciva, ki mi ga je poslala mama.«
»Seveda, kolegica, le vstopite, zelo sem vas vesel. Če vam čas
dopušča, bi bil zelo počaščen, če bi sedli z menoj k čaju in bi
malo poklepetala.«
Dolgo v noč sta klepetala o marsičem. Le o svojih usodah sta
previdno molčala.
Nihče ni hotel načeti tega problema. Oba sta čutila, da je še
prezgodaj, da bi si odkrila svoje srce.
Sklenila sta, da bosta še večkrat poklepetala, ker se je med
njima spletla kar lepa prijateljska vez.
Pavle je bil hvaležen kolegici, da mu je pomagala pregnati
dolgčas, ki ga je zelo pritiskal k tlom.
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Preden se je odpravil spat, je še telefoniral Viktoriji. Vprašal jo
je, kako se imajo in kakšno je Jernejino zdravstveno stanje.
Povedal ji je tudi, da bo nocoj prvič spal v svojem stanovanju.
Previdno je vprašal:
»Viktorija, ali si se kaj premislila? Ali res misliš, da nimava več
skupne prihodnosti? Zakaj si se tako hitro odločila, da greva
narazen?«
Kar malo grobo ga je ustavila:
»Ne sprašuj me več, to je dokončno. Nimam več moči, da bi ti
razlagala! Sprijazni se, najino življenje je šlo narazen! V
kratkem boš dobil vabilo na sodišče. Le eno te še prosim, da mi
ne boš delal problemov! Pridi, da bova podpisala sporazumno
ločitev. Ti veš, da sta otroka tudi tvoja in upam, da boš
pripravljen plačevati za njuno preživetje. Nič drugega ne želim
od tebe! Lahko noč!«
Dolgo so mu v glavi odzvanjale njene besede. Zdela se mu je
trdno odločena in vedel je, da je skupno življenje med njima
nemogoče. Končno je uvidel, da ne more na noben način več
zakrpati lukenj v svojem zakonu. Težko bo to prenesel, a druge
poti ni več. Čeprav nerad, si je vseeno priznal, da mu je težko.
Viktorija se je domenila z varuško Jano, da jo bo zdaj večkrat
potrebovala. Odprla ji je svoje srce in ji povedala, da se je z
možem razšla. Ni ji skrivala, da je to storila zato, ker ji je tako
narekovala ljubezen do prizadete hčerke.
Pošteno je priznala:
»Ja, žrtvovala sem se, veš! Še ga imam rada, a moja
materinska čustva so močnejša. Nočem ga zaradi dolžnosti
obdržati. Preveč ga spoštujem, zato mu dajem svobodo. Dovolj
je eno trpljenje, ni treba dveh. Preveč trpljenja sem že videla v
takih družinah s prizadetimi otroki. Saj že kar nekaj let delam v
tem poklicu. Čim starejši so starši, bolj težko gredo narazen,
več umazanega perila se opere ob ločitvi. Prav tega sem se
hotela izogniti! Čeprav moram priznati, da mi ni lahko! Strah
me je živeti sama z dvema otrokoma.
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Upam,da mi boš pomagala, saj te bom redno zaposlila in tudi
plačo boš imela dobro.«
Seveda se je Jana takoj odločila za to ponudbo, saj ji je bilo v
tej hiši všeč. Rada je imela punčki, tudi babica Kristina ji je bila
simpatična. Najbolj pa ji je bilo všeč, ker je imela stanovanje
zelo blizu. Tako bo vedno na razpolago, če jo bodo potrebovali.
Tudi Monika in Kristina sta bili zadovoljni, da bo Jana pri njih v
službi.
Nehote je mama pomislila:
»Eh, moja hči in njena trma! Zdaj je dobrega moža zamenjala
za varuško. Upam, da se ne bo kesala!«
Kmalu sta bila Viktorija in Pavle klicana na sodišče. Ker sta se
odločila za sporazumno ločitev, sta hitro prišla na vrsto. Pred
sodnikom sta hitro opravila. Viktorija je rekla, da lahko prihaja
na obisk k hčerama. Tudi k sebi lahko vzame Moniko, za
Jernejo bi pa raje videla, da jo ne jemlje od doma, ker ona rabi
strokovno varstvo. Zato naj pride k njej domov. Pavle pa ji je
še obljubil, da bo skrbel za hčeri, dajal ji bo dovolj denarja, da
ne bodo živele v pomanjkanju.
Vse izjave sta brez besed podpisala.
Ko sta odhajala, jo je Pavle povabil na kavo. Brez besed sta
srkala črno tekočino. Bilo jima je preveč težko, da bi klepetala.
Ko sta se poslovila, sta si podala roki.
»Viktorija, tega nama ne bi bilo treba. Ti veš, da te imam še
vedno rad. To je bila tvoja volja in spoštoval sem jo. Ne pozabi,
da želim ostati tvoj prijatelj, saj nama je ostala močna vez,
najini hčerki. Vso srečo ti želim! Kadar me boš potrebovala,
sem ti na razpolago!«
Viktorija ni pričakovala takih besed, hitro je odšla, ker ji je šlo
na jok.
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Doma se še dolgo ni mogla potolažiti. Nad svojim življenjem se
je pošteno zamislila. Spoznala je le eno, zdaj ji življenje ne bo
lahko. Vso skrb si je nakopala na svojo glavo. Strah jo je bilo,
toda vedela je, da bo zmogla, saj mora!
Življenje je teklo naprej. Spoprijemala se je z vsem in z
žalostjo. Velikokrat je doživljala velike šoke prav zaradi Jerneje.
Njeno stanje je ostalo nespremenjeno, le zdravje je bilo vedno
bolj krhko. Monika je že obiskovala zadnji letnik gimnazije,
vsak čas bo polnoletna, Jerneja pa je bila tudi že v 15. letu.
Dekleti sta bili najbolj srečni takrat, ko jih je obiskal oče.
Monika je šla tudi velikokrat k njemu. Postala sta velika
prijatelja. Ob vsakem obisku je vsem, tudi babici Kristini in
Viktoriji, prinesel drobno darilo. Ti obiski so zdaj trajali že čez
10 let. Zdaj ni več upal, da bosta z Viktorijo še kdaj skupaj.
Ostala sta le dobra prijatelja. Vedno trdnejša vez pa je
nastajala med njim in Izabelo. Obiskovala sta drug drugega, si
zaupala težave in se pogovarjala o skupni službi. Njuno
prijateljstvo se je iz dneva v dan poglabljalo. Vsak večer, ko sta
bila oba doma, sta preživljala skupaj, enkrat v enem, drugič v
drugem stanovanju.
Bil je konec leta, čas, ko ljudje hitijo sem in tja, si izmenjujejo
darila in čestitke. Pavle je nakupil polno lepih daril in jih
odnesel Viktoriji. To je opravil nekaj dni pred novim letom.
Dekleta so se zelo dobro pripravila na njegov obisk. Potrudile so
se z dobro večerjo in tudi zanj pripravile darilo, lepo stensko
uro. On je dal babici Kristini kristalno vazo in posodo za
bombone, Viktoriji koralde in zapestnico, Moniki zlato
zapestnico in prstan z modrim kamnom, Jerneji pa
simpatičnega medvedka in cel kup oblačil. Vse so bile daril zelo
vesele. V prijetnem pogovoru so preživeli lep in miren večer.
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Izabela in Pavle sta bila na Silvestrovo prosta, le obljubila sta,
da bosta dosegljiva, če bi ju slučajno potrebovali. Zato sta se
odločila, da bosta preživela ta večer skupaj pri Izabeli. Sama se
je ponudila, da bo vse pripravila, ker je prej končala z delom,
Pavle pa šele ob 17. uri.
Vsak zase sta z nemirom pričakovala ta večer. Ugotovila sta, da
je zdaj že čas, da se v njunem odnosu kaj spremeni. Res veliko
sta pričakovala od Silvestrovega.
Olga Marinšek Kepic
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Mesec september je navadno najlepši mesec za
potepanja, zato smo se odličili, da za vas pripravimo
nekaj zanimivih izletov.
_____________________________________________
S stanovalci enote Naklo se bomo v torek, 4. septembra s
kombijem odpeljali na Okroglo, kjer si bomo v Domu
oddiha Okroglo, Zveze društev slepih in slabovidnih
Slovenije, privoščili klepet ob kavici in izvedeli nekaj
zanimivosti o naselju.

Okroglo je edino naselje v Nakelski občini, ki leži na Dobravi. Vse do
konca 2. svetovne vojne so v vasi živeli samo kmetje. Danes pa je
zgrajenih veliko enodružinskih hiš. Čeprav je vas majhna, obiskovalcu
pokaže kar nekaj zanimivosti.
Okroglo si je za svoje domovanje izbral znani prešernoslovec mngr.Tomo
Zupan. Nad savsko dolino, si je zgradil lepo graščino in jo po smrti
zapustil slepim in slabovidnim. Skupaj s kapelico pa to danes predstavlja
Dom slepih in slabovidnih.
Na vzpetini pod graščino stoji cerkvica Marije Magdalene, obdana z nizkim
obzidjem, kjer je bilo včasih pokopališče. Zanimivo je, da so tla tlakovana
s tlakom dupljanske graščine.
Pod vasjo ob reki Savi je mlin, kjer so kar 400 let mleli žito. Današnja
stavba je bila obnovljena v 30. letih prejšnjega stoletja, vendar pa se je v
njej čas ustavil. Leseno kolo ta stavbo ne vrti več mlinskih koles in ga
prerašča mah.
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Za mlinom pa strma steza vodi navzgor na Dobravo in izpod
konglomeratne stene vsepovsod izvira talna voda in teče proti Savi. Na
zeleni mah se iz nje izloča apnenec in mah okameneva.
Okroglo je tudi kraj, kjer so med II. svetovno vojno nemški vojaki vzeli
življenje 13 slovenskim fantom, ki so se
skrivali v kraški duplini Dobrave.

V sredo, 12. septembra se bomo z avtobusom odpeljali
proti Ljubljani in si naše glavno mesto ogledali iz »žabje
perspektive« - z ladjico se bomo popeljali po Ljubljanici.

Ljubljana je slikovito glavno mesto Slovenije, ki skozi celo leto pritegne
veliko tujih in domačih obiskovalcev. Ljubljana ima pestro zgodovinsko
preteklost. Začetnik emonskega antičnega naselja naj bi bil legendarni
Jazon z Argonavti, ko se je z zlatim runom iz Podonavlja po rekah vračal
nazaj k Jadranskemu morju.
Skozi Ljubljano teče reka Ljubljanica, ki se pri naselju Podgrad izliva v
reko Savo. Ob obeh bregovih Ljubljanice poteka sprehajališče, ki je zaradi
mnogih lokalov priljubljeno shajališče Ljubljančanov in turistov.
Ob vožnji z ladjico po Ljubljanici lahko občudujemo naravne in
kulturne znamenitosti Ljubljane. Nudijo se nam zanimivi in predvsem
drugačni razgledi na Zmajski most, Tromostovje, tržnico, Frančiškansko
cerkev, Čevljarski most, Prulski most, Gallusovo nabrežje, Špico in drugo.
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V ponedeljek, 10. septembra pa bomo pripravili krajši
izlet za preddvorske stanovalce invalidskih vozičkih. S
kombijem se bomo zapeljali do jezera Črnava.

Jezero Črnava v Preddvoru je idilično umetno jezero. Okoli njega je
urejena sprehajalna pot, ki je del Male gozdne učne poti. Jezero leži v
zavetju mogočnih gora in čudovite narave. Tik ob hotelu Bor se nahaja
Grad Hrib, ki so ga sezidali v 16. stoletju. Z manjšimi prezidavami se je v
baroku izoblikovan grad ohranil vse do danes. Pred današnjim vhodom v
grad je v steno vzidana marmornata heraldična plošča z grbom plemičev
Egkh - Hungerspachov, ki naj bi posedovali grad v prvi polovici 17.
stoletja. Ob dvorcu je ohranjen eden najlepših grajskih parkov, ki je
zasnovan v angleškem slogu tako, da njegova južna stran prehaja v
naraven gozd, na zahodu pa seže prek potoka Bistrice do nekdanjega
graščinskega poslopja.
Pravljica o drevoredu poleg gradu Hrib
Pred davnimi časi, ko je bilo to strogo prepovedano, sta se zaljubila
grajska gospodična in vrtnar. Njuna ljubezen je bila zaradi stanovskih
razlik nedopustna, zato sta se zaljubljenca skrivaj sestajala v grajskem
drevoredu, kjer so ju drevesa in veje skrivale pred radovednimi pogledi.
Kljub nepremostljivim razlikam in nasprotovanju staršev, pa je zmagala
njuna neizmerna ljubezen, ki sta jo kronala s poroko, njun zakon pa je bil
srečen petdeset let. Sprehod skozi grajski drevored pa naj bi
mladoporočencem še danes prinesel vsaj petdeset let blaginje in sreče.
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VABILO ZA SEPTEMBER 2012
enota NAKLO
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA –
od ponedeljka do petka od 14.30 – 15.30 ure v avli enote
Naklo
o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ Trobentice z Marijo Jereb sreda ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
o MOLITVENA URA z Magdo Gros in Marijo Čadež četrtek ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
o ROČNA DELA petek ob 10.15 uri v avli enote Naklo
o TELOVADBA torek ob 7.55 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v avli enote Naklo
petek ob 7.55 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli enote Naklo
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo
------------------------------------------------------------------BRALNA URA z ga. Faniko Pagon –
ponedeljek, 3. september ob 10.30 uri in
ponedeljek, 17. september ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
IZLET NA OKROGLO –
torek, 4. september – odhod kombija ob 10. uri izpred enote
Naklo
__________________________________________________
sv. MAŠA –
četrtek, 6. september ob 10.30 uri v kapeli v enoti Naklo
__________________________________________________
IZLET – z ladjico po Ljubljanici sreda, 12. september dopoldne
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc –
torek, 10. september ob 13. uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
TOMBOLA –
torek, 18. september ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
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ZGODOVINSKI KROŽEK z g. Markom Ogrisom –
ponedeljek, 24. september ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
KVIZ –
torek, 25. september ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
DRUŽABNO DOPOLDNE
ob 1. oktobru mednarodnem dnevu starejših –
sobota, 29. september dopoldne
___________________________________________________________

Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z ga. Mirjano Debelak –
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Program pripravila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka

VABILO ZA SEPTEMBER 2012
DSO Preddvor
o ROČNA DELA – ponedeljek in četrtek ob 9.15 uri v del. ter.
o PEKA PIŠKOTOV - ponedeljek ob 9.30. uri v dnev. prostoru
o VAJE ZA VADBO SPOMINA – ponedeljek ob 10.45 uri v
mali jedilnici
o DRUŽABNE IGRE – torek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru
o SKUPINE ZA SAMOPOMOČ – torek ob 10.15 uri (od 11.9.
dalje)
o USTVARJAJMO SKUPAJ – sreda ob 9.30 uri v dnevnem
prostoru
o KRIŽANKA - četrtek ob 13. uri v mali jedilnici
o KNJIŽNICA – četrtek od 14. –14.30 ure v delovni terapiji
o ZAPOJMO SKUPAJ – petek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru
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o MOLITVENA URA – petek ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
v pritličju gradu
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA –
od ponedeljka do petka ob 7.15 uri v delovni terapiji in ob
13.30 – 14.30 ure v dnevnem prostoru,
ponedeljek in petek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru v
pritličju gradu
o JUTRANJA TELOVADBA –
od ponedeljka do petka ob 8.45 uri v dnevnem prostoru,
torek, sreda, četrtek ob 7.45 uri v pritličju gradu
------------------------------------------------------------------ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom ponedeljek, 3. september ob 13. uri v malo jedilnici
__________________________________________________
TOMBOLA v gradu –
sreda, 5. september ob 10.45 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
IZLET za stanovalce na invalidskih vozičkih do jezera
Črnava –
ponedeljek, 10. september dopoldne
__________________________________________________
IZLET – z ladjico po Ljubljanici sreda, 12. september dopoldne
__________________________________________________
TOMBOLA v novem domu četrtek, 13. september ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
_____________________________________________
sv. MAŠA –
petek, 14. september ob 10.30 uri v mali jedilnici
__________________________________________________
KVIZ s stanovalci iz Doma s Petrovega Brda –
sreda, 19. september ob 10. uri v mali jedilnici
_____________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI za stanovalce
rojene v septembru - s harmonikarico Darjo Jelenc četrtek, 20. september ob 13. uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc četrtek, 20. september ob 14.00 uri v 2. nadstropju gradu in
ob 14.30 uri v 1. nadstropju gradu
_____________________________________________
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PEVSKO DOPOLDNE z Ignacem Gorjancem –
sreda, 26. september ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
KVIZ z Olgo Kepic sreda, 27. september ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
_____________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Program pripravila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka

Življenje niso dnevi,
ki so minili,
temveč dnevi,
ki se jih spominjamo.

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