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Jaz sem sladkor, ti si med, skupaj pa sva sladoled!

SLADOLED
Sladoled je najstarejša in ena najbolj priljubljenih sladic na
svetu. Menda so se z njim sladkali že leta 1100 pred našim
štetjem, in sicer na Kitajskem, kamor je pot zanesla Marca Pola,
ki je skrivni recept za sladoled prinesel tudi v Evropo.
Po drugih virih pa naj bi sladoled pripravljali že v
antičnem času na dvoru rimskega cesarja Nerona,
ki je bil velik oboževalec hladnih sladic. Njegovi
podložniki so v posebnih ledenicah shranjevali
amfore, v katere so z bližnjih planin prinašali
sneg, mu dodajali sadje in med ter pripravljali
okusne hladne deserte.
Prvi pisni viri pričajo o tem, da je sladoled, kot
ga poznamo danes, nastal sredi 17. stoletja v
Angliji. Njegov izumitelj, francoski kuhar, ki je
delal na dvoru angleškega kralja Charlesa I., je
pripravil do takrat popolnoma neznano sladico
- neobičajno okusno, hladno in mehko kot prvi
sneg. Že po prvem zalogaju je bil sladoled kralju
tako všeč, da je kuharju, če ne izda nikomur
skrivnega recepta, obljubil nagrado doživljenjsko preživnino.
Kuhar je s kraljevo smrtjo seveda pozabil na svojo obljubo in
celemu svetu odkril skrivni recept za čarobno poslastico.
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NAGLICA

Danes svet prehitro se vrti,
časa nobenega več ni,
vse lepo mimo nas beži,
ne moremo se ustaviti.

Prijatelje smo pozabili,
da bi se skupaj veselili,
vsak po svoji poti hiti,
za nikogar mar mu ni.

Naenkrat ostaneš čisto sam,
ostane prazna tvoja dlan,
ne veš, kam glavo bi položil,
komu bi lahko potožil.

Takrat pobegni v naravo,
da zbistri ti težko glavo,
poišči si prijatelje,
in življenje zopet lepše je.

Olga Kepic
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V slovo
Vsako slovo človeka prizadene, včasih bolj, včasih manj.
Ostala sem brez besed, močno prizadeta, ko sem slučajno
izvedela, da tebe, gospa Nada Tičar, ni več med nami.
Spoznali sva se med mojimi prostovoljnimi dejavnostmi v DSO
v Preddvoru. Poklic naju je prav hitro povezal. Bila si človek, ki
je imel veliko znanja. Pri odgovorih iz kviza sem te morala kar
malo miriti. Pri branju pa si znala aktivno poslušati.
Spoštovana Nada, bila si človek, ki je brezpogojno ljubil naš
slovenski jezik. Ne bom pozabila, s kakšnim žarom si recitirala
Prešerna.
Tvoje slovo bo pustilo veliko praznino. Hvala ti za vse!
Če bi hoteli povedati, kakšna je bila gospa Nada, bi uporabili
besede neznanega pisca:

»Vsi ljudje so prah,
nekateri so zlati prah.«
Olga Kepic
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Spomin na gospo Nado Tičar
Odšla si v upanju v rešitev življenja, vendar se močna iskra ni
uresničila.
Živela si s polno življenjsko silo. To silo si razdajala tudi mladim
poslušalcem – svojim učencem, saj si bila usposobljena biti na
čelu njihove poslušnosti. Imela si željo in voljo, da si jih
spodbujala k srečni življenjski poti.
Mi pa smo te spoznali v poznejšem življenjskem obdobju.
Dobrovoljno si pomagala ustvarjati dobro vzdušje na višji
življenjski ravni. Že tvoj glas je bil enkraten, razumsko si ga
obvladala. Ljudje so spoštljivo sprejemali tvoje deklamacije.
V življenjski moči si omagala in si poiskala počitek v Domu
starejših. Zadovoljno si se počutila, bila nezahtevna, tudi mi
smo se ob tebi dobro
počutili.
Neznana moč pa je pretrgala
nit tvojega življenja. Od nas
si odšla po nam neznani
poti.
Naj ti
naša!

bo

mirna

zemljica
Terezija Gradnik, stanovalka

Srečanje stanovalcev gorenjskih Domov
Stanovalci gorenjskih Domov smo se tokrat srečali v Domu
upokojencev Kranj. V programu je bil ogled Mestne knjižnice
Kranj.
Ker je bilo lepo vreme, smo se nekateri kar peš odpravili iz
Doma na Planini skozi staro mesto do bivšega Globusa. Stavba
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je popolnoma prenovljena in spremenjena v lepo, moderno
knjižnico. Knjižničarka nas je vodila skozi vsa tri nadstropja.
Tam lahko najdeš zelo veliko različnih knjig, poslušaš glasbo,
gledaš filme, prebereš dnevne časopise… Knjige danes lahko
bereš tudi preko računalnika.
Po končanem ogledu smo se sprehodili še nazaj do kranjskega
Doma, kjer so nas postregli s kosilom. Dom je zelo lep,
trenutno ga tudi obnavljajo.
Skupaj smo preživeli lep pomladni dan!
Mihaela Štefančič, stanovalka

Gospa Olga – pogrešamo vas!
Vsak mesec nas obišče prostovoljka Olga Kepic, ki nas s svojim
delom seznanja od a do ž. Pripravlja branje različnih zgodb iz
vsakdanjega in kmečkega življenja.
Zadnjič nam je osvežila spomin na
Martina Krpana, ki je premagal
Brdavsa. Pri tem smo spoznali rahlo
nevoščljivost cesarice do Martina
Krpana. Svojim ministrom je očitala
nesposobnost zaradi premagovanja
Brdavsa.
Martin Krpan je komaj čakal vrnitve
domov, zato je zaprosil, da ga nekdo
pospremi iz labirinta ulic iz mesta. Določili so mu spremljevalca,
da ga je popeljal iz mesta.
In potem se je zadovoljen napotil proti Sv. Trojici - domov.
Olga nam je pripravila tudi zanimiv kviz o železniških predorih
pri nas in v Evropi. Tudi tu sem bila važna, ker sem uganila
veliko stvari.
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Na koncu pa me je prostovoljka Olga celo pohvalila in se mi
zahvalila za pomoč pri odgovorih.
Nada Tičar, stanovalka

Fran Milčinski
Fran Milčinski, oče Franeta Milčinskega
Ježka, je bil mladinski sodnik, zato je dobro
poznal mladinske prestopnike in njihovo
krivdo. Bil je tudi njihov zaščitnik, ne samo
sodnik. Take mladinske »prekrške » opisuje
v knjigi Ptički brez gnezda.
Zgodba nima oblike oz. vsebine romana ali
enovite povesti. Opisuje posamezne mlade »prestopnike«, ki pa
si teh prestopkov niso bili krivi sami. Prestopki so bili posledica
nepravilne – pretrde vzgoje, vzgoje s palico brez prave ljubezni
in brez srčne kulture. Če bi ti otroci šli domov, bi bili še doma
kruto kaznovan!
Tako torej ti mladi ljudje niso imeli doma in domačih, koder bi
bili varni, sprejeti, ljubljeni… Vzgojeni so bili s palico in
kaznovanjem. Bili so torej brez varnega »gnezda«, kamor bi se
bili lahko zatekli in bili sprejeti.
Pisatelj biča takratne razmere glede vzgoje. Razmere pa tudi za
odrasle niso bile rožnate.
Marija Klanjšek, stanovalka enota Naklo

Marela
Bilo je spomladi. Vreme je bilo deževno že dalj časa. Skoro ni
minil dan, da ne bi deževalo. Tega vremena smo se že vsi
naveličali.
Pa je prišla novica!
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Pri naših sosedih imajo novorojenčka – punčko. Seveda smo jo
smeli iti pogledat. Vsi smo jo z zanimanjem opazovali in težko
verjeli, da je bil vsak od nas nekoč takole majčken. Izvedeli
smo tudi njeno ime. Ta naša najmlajša soseda je Jasna. Kako
lepo ime!
Pri večerji so naši otroci sedeli pri svoji
mizi in se pogovarjali o Jasni.
»Tudi pri nas bomo imeli majhno punčko,«
so si vsi zaželeli.
»Zakaj je ne bi imeli še pri nas, če jo
imajo pri Pečarju?! Ampak ime! To si
moramo omisliti!«
Naštevali so različna imena.
»Toda Jasna naša ne bo mogla biti, če je že soseda to ime
»zasedla«.«
»Zdaj je povsod dež, tudi pri Pečarju, čeprav imajo Jasno.«
»Naša ne bo Jasna, ker to nič ne pomaga.«
»Naša bo Marela!« je zmagovalno zaklical Andrej.
Marija Klanjšek, stanovalka enota Naklo

Izlet po Koroški
Morala sem zgodaj vstati ter zajtrkovati, že je gospa Anica
zatrobila pred domskimi vrati in me odpeljala do Preddvora. Od
tam pa smo z avtobusom nadaljevali pot skozi lepo urejene
kraje Tupaliče, Šenčur, Mengeš, Domžale, čez reko Bistrico,
Dob, Lukovico in preko Trojan-Vransko, mimo hmeljarskih
nasadov. Ker letos pomlad zamuja, tudi hmeljski nasadi še
spijo.
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V Piroščici smo se ustavili pri gostilni Gustelj, kjer smo popili
kavico. Pot smo nadaljevali skozi Velenje, zelo razvito
industrijsko mesto, proti Koroški.
Ustavili smo se v Slovenj Gradcu in si ogledali
nekatere znamenitosti mesta. Na glavnem
trgu stoji rojstna hiša skladatelja Huga Wolfa,
ki se je rodil leta 1860, umrl pa leta 1903.
Otroška leta je preživel v Slovenj Gradcu. Mali
Hugo je veljal za čudežnega otroka, saj je že
virtuozno obvladal violino. Svetovno slavo je
dosegel v glasbeni prestolnici tedanje Evrope,
na Dunaju.
Ogledali smo si tudi cerkev sv. Elizabete, župnijsko cerkev, leta
1251 posvečeno sv. Elizabeti. Stoji v središču slovenjgraškega
srednjeveškega mestnega jedra. Gre za romansko ladjo, katero
so leta 1400 gotizirali. V cerkvi je izjemno bogata in vzdrževana
baročna oprema, delo okoliških domačih umetnikov. Glavni
oltar, slika sv. Elizabete, stranski oltarji in bogato figuralno
okrašena prižnica. To je pravo umetniško delo, izrezljano iz
lesa, ki daje videz pravih čipk.
Po ogledu smo nadaljevali pot do Kotelj. V Kotljah smo si
ogledali rojstni kraj pisatelja Lovra Kuharja - Prežihovega
Voranca. Nad Kotljami na Preskem vrhu je ob lepem vremenu
lep pogled
na Kotlje ter celotno
kotlino, na vzhodu na košato Uršljo
goro. Na južni strani stoji Kuharjeva
bajta ter skupaj s hlevom predstavlja
tip kmečkega doma. Tudi stanovanjski
in gospodarski objekti so prilagojeni
velikosti zemljišča. Prežihovo bajto so
Kuharjevi kupili leta 1911. Od tod je
mali Voranc odhajal v svet in se spet
vračal. Tik nad Prežihovo bajto,
nekdanjim ajdovim stržiščem, stoji
mogočen bronasti kip pisatelja, delo
akademskega kiparja Stojana Batiča.
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Po ogledu smo se poslovili od Kotelj. Odpeljali smo se do Raven
na Koroškem. Nekdanji Guštanj, ki je nastal v 13. stoletju, se je
razvil v železarsko, kulturno napredno mesto Ravne. Sedaj si
samo še lahko ogledamo del nekdanje železarne. Ohranjen je
grafitni lonec, v katerem so izdelovali kvalitetno lončeno jeklo.
Med najstarejše naprave sodi tudi »repec« - vodno kladivo,
težko okoli 250 kg. Uporabljali so ga pri kovanju oziroma
tanjšanja kosov jekla. V fužinarju je tudi stara lokomotiva. Ker
reka Meža ni dajala dovolj moči, so v 20 stoletju uredili parni
stroj. Obrat so pred drugo svetovno vojno elektrificirali. Potrebe
po večji in boljši kakovosti so narekovale kemijske in
mehanične kvalitete jekla. Ravensko jeklo je dobilo v svetu
številna priznanja, ravenska železarna pa je bila v drugi polovici
stoletja veliki mecen kulturi občinam na Koroškem. Na številnih
slikarskih kolonijah so nastale izjemne podobe Koroške
pokrajine. Upodobitve proizvodnih obratov, liki delavcev pa
spadajo med industrijsko dediščino.
Zraven je moč šteti tudi jeklene
skulpture Forma Viva, nastale na
mednarodnih
kiparskih
simpozijih.
Umetniki kiparji iz petnajstih držav in iz
različnih krajev so v sodelovanju
z
mojstri iz železarne ustvarili trideset
umetnin, ki krasijo podobo mesta.
Zanimiv je prostor v železarskem
muzeju, oddelek športa in kulture.
Koliko pokalov, pohval, priznanj iz
različnih krajev in držav!
Po ogledu smo se napotili v rudnik svinca in cinka, kjer plešejo
škrati. Preden smo si ogledali notranjost rudnika, so nas
opremili z jopiči in rudarsko zaščitno čelado. Peljali smo se s
pravim rudarskim vlakom v osrčje gore Pece. Po petintridesetih
kilometrih vožnje po Glačnik rovu smo izstopili v rudišču Moring
in peš odšli po rovih, kjer so nas seznanili z zgodovino
rudarjenja - od začetka do zadnjih dni. Zvedeli smo, kakšen je
bil »šiht« knapov globoko pod zemljo. Rudarji so od leta 1665
do danes izkopali tisoč kilometrov rovov, rudišča pa se
raztezajo na površini štiriinšestdeset kvadratnih kilometrov.
Najvišji rov je na višini 2060 m, najnižji pa na globini 2680 m.
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Nekateri naši korajžni Preddvorčani so se povzpeli po
stopetdesetih stopnicah na vrh, jaz si nisem upala. Da je tukaj
nekdaj bilo morje, pričajo najdbe koral in školjk.
Želeli smo spoznati in
pozdraviti kralja Matjaža
in njegovo Alenčico ter se
prepričati, ali še vedno spi
pri kamniti mizi. Ko se mu
bo brada devetkrat ovila
okoli mize, se bo zbudil in
mog oče v deželo prinesel
zlate
čase.
Tudi
Permandec, gorski škrat z rdečimi kratkimi hlačami, dolgo sivo
brado in rdečo kapico na glavi je bil rudarjem naklonjen, le
včasih jim je pojedel malico. Sicer pa je rudarjem pomagal pri
delu in jim dovolil dostop stene, kjer so bili diamanti. Vendar
ljudje niso bili zadovoljni s koščki kamnov, hoteli so več, zato
so se diamanti spremenili v navaden kamen, votline pa ni bilo
več. V temnih gozdovih se je pojavila tudi Divja jaga in straši
ljudi. Tudi gozdni mož se je pojavil v temnih gozdovih, videti je
bil grozljiv, v resnici pa je bil dobrosrčnež. Kdor je šel skozi
gozd in prej pregloboko pogledal v kozarec, ga je gozdni mož
popeljal nazaj, kjer je že bil.
Po ogledu smo se peljali v Šantanjel na turistično kmetijo, kjer
smo imeli dobro kosilo, se okrepčali in se vrnili čez avstrijsko
Koroško. Na poti domov smo se ustavili šr v mestu Pliberk in si
ogledali središče mesta. Mesto ima štiri tisoč prebivalcev in
dvojezične napise - nemške in po dolgem času - hvala Bogu tudi slovenske.
Na koncu pa še skozi Železno Kapljo in čez Jezersko do
Preddvora. Hvala vsem, ki so pripomogli k tako pestremu
izletu, posebno gospe Anici, ki me je zjutraj prišla iskat in me
zvečer pospremila pred domska vrata.
Marija Bliznac, stanovalka
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Rožnik
Rožnik je izvirno slovensko ime za junij.
To je šesti mesec v letu po gregorijanskem koledarju in ima
trideset dni. Ime meseca je povzeto po stari rimski boginji
Juno, ženi najvišjega rimskega božanstva Jupitra.
Slovenska imena za mesec junij so se pogosto menjavala.
Martin iz Loke govori o bobovem cvetu, Primož Trubar uvaja
»rožencvet«.
Ime rožnik se je dokončno ustalilo, ko ga je leta 1848 uporabil
dr. Janez Bleiweiss v svojih Novicah.
V tem juniju so najbolj znani godovniki: 8. junija škof sv.
Medard, 15. junija mučenec sv. Vid, 24. junija rojstvo mučenca
Janeza Krstnika, 29. junija apostola sv. Peter in Pavel.
Pomemben državni praznik pa je dan državnosti 25. junija.

Če junija sonce pripeka in vmes
dezek rosi, ni treba se bati teka,
obilno zemlja rodi.
Majnik moker, rožnik mlačen,
kmet bo žejen ino lačen.
Če gostuje rad vihar,
milo toži čebelar.
Rožnik deževen, vincar pa reven.
Povzela Francka Valjavec, stanovalka
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BASEN O ČEBELI IN METULJU
Zgodilo se je, da sta se vnela
pisan metulj in rumena čebela.
V njegova ugledna, pisana krila
se je čebela na smrt zaljubila
in on je ves nor na njen sladki med.
Ni pa pripravljen na delo in red!?
Ko čebela je to prepozno spoznala,
ves dan na rože je jezno brenčala.
Metulj razočaran je s krili šuštel,
se globoko zamislil in odletel.
A pisani travnik njun celi je svet,
na njem se prav kmalu srečata spet.
Zato ta ljubezen – neusmiljena sila! nikdar do konca ni ju minila;
saj v barvah in vonjih istega cvetja
še skupaj preživljata vroča poletja.
Čebelica vedno glasno godrnja,
metulj pa jo nežno s krili pahlja.

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec
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BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ
V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi
Eric-Emmanuel Schmitt:
OSKAR IN GOSPA V ROŽNATEM
Naš novi roman ima prijeten naslov Oskar in gospa v rožnatem.
Opisuje življenje 10 letnega dečka Oskarja, ki preživlja življenje
v bolnišnici, saj je zelo težko bolan. Ima uničujočo krvno
bolezen, ki ji pravijo levkemija in je pri njem v zadnjem stadiju.
Oskarju vsak dan stoji ob strani dobra starejša gospa Roza s
katero sta se spoprijateljila. Svetovala mu je, naj se dopisuje z
Bogom, katerega prej ni poznal. Teta Roza mu pove, da tudi
ona ne verjame v Božička, čeprav je dober mož, vedno pa
verjame v Boga.
Oskar se je odločil in prosil Boga, da mu vsak dan izpolni po
eno željo. Te želje pa so: potrpežljivost, pogum, razodetje…
Vprašal ga je, ali mu bo podarjeno ozdravljenje?
Ko ponoči ni spal je poslušal, kako drugi bolniki preživljajo noči
in se mučijo v bolečini in osamljenosti tegobe življenja. Neko
noč, ko je skušal zbežati iz bolnice, se je močno prehladil in
tetka Roza ga je le težko zadržala v postelji.
Oskarjevo stanje je bilo vse slabše. Mama, oče in tetka Roza so
bili pri njem in so mu skušali izpolnjevati želje. Njegova
najmočnejša želja je bila ljubezen do prijateljice Pegi, ki je bila
na operaciji in je že okrevala. V kratkem naj bi šla domov.
Najtežje mu je bilo, ker je vedel, da je nikoli več ne bo videl.
Kaj pa če bi obiskala še Boga, je bil zahteven do mamke Roze.
Toplo ga je oblekla, saj je bil hud mraz. Tako je bila izpolnjena
tudi njegova zadnje želja. Videl je, da je tudi Bog trpel na križu
in ostal brez moči ter umrl v trpljenju.
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Ko so naslednje jutro prišli njegovi dragi, so ga našli spokojno
umirjenega v njegovi postelji. Bil je božični dan, ko se je
zaključilo njegovo življenje.
Marija Praznik, stanovalka DSO Preddvor

Z ROBOTI V BOJ ZA VREDNOTE
Prejšnji teden so se z odprtega evropskega prvenstva iz
nemškega Paderboma, v katerem je največji računalniški muzej
na svetu, vrnili slovenski prvaki v First Lego Lesgue (FLL), ekipa
(ne:)PREDvidljivi z OŠ Predoslje pri Kranju. FLL je program, ki
mlade navdušuje in usmerja v raziskovanje, iskanje inovativnih
rešitev, znanost in tehnologijo. Izziv je sestavljen iz treh delov:
robotskega dela – tekme robotov in tehničnega intervjuja,
projekta in vrednot. In prav v kategoriji, ki predstavlja temeljno
vrednost vsega, v kategoriji vrednot (Core Values-Best
Inspiration), so mladi slovenski tekmovalci osvojili odlično 3.
mesto. S svojim projektom, s katerim lahko pomagajo ljudem
po možganski kapi, so v Sloveniji že navdušili fizioterapevte.
Vir: Jana, letnik XLI, št.21
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Prejšnji vikend, 24.in 25. 5. je v Portorožu potekal 15.kongres
fizioterapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo, z naslovom
»Povezovanje teorije in prakse«.
S plakatom sem predstavila medgeneracijsko sodelovanje med
DSO Preddvor
in Osnovno šolo Predoslje in rezultat
sodelovanja – »nogomer«.

16

VRTILJAK ŽIVLJENJA – Zrela leta
18. del

Prvo noč v domu Kristina ni mogla spati. Po glavi se ji je podilo
polno misli. Ko je obiskovala Marijo in Ano, je vedno upala, da
ne bo nikoli ne, bo tu. Zdaj pa jo je doletela ista usoda. Kmalu
je spoznala, da drugače ni moglo biti, saj je Viktorija preveč
obremenjena, ona pa ni mogla s svojo boleznijo biti vedno
sama. Proti jutru jo je premagal spanec in zjutraj se je zbudila
zelo dobre volje. Sama se je uredila in odšla v jedilnico na
zajtrk. Mesto pri mizi je dobila pri treh prijetnih ženskah, ki so
jo takoj zapletle v pogovor. Hitro so našle temo za razgovor.
Domenile so se, da bodo odšle na kratek sprehod na domski
vrt, nato pa v bufet na kavico. Kristina je ob teh ženskah dobila
potrditev, da se je prav odločila. Pred kosilom je šla v sobo in
prebrala časopis. Nato je bilo že treba na kosilo potem pa malo
počivat. Okrog 15.00 je prišla Viktorija. Ko jo je vprašala, kako
se počuti, se je pohvalila, da je kar zadovoljna.
Viktorija ji je povedala, da se bo v njeno stanovanje preselila
Jana s fantom, ki se bosta čim prej poročila. Dogovorili sta se,
da bo vsa oprema ostala v stanovanju. Nekaj oblek in perila ji
bo še prinesla v dom, kar bo pa še ostalo bodo pa zapakirali v
kartonske škatle, zapisali kaj je v njih in jih zložili v Pavletovo
nekdanjo delovno sobo, ki jo zdaj nihče ne uporablja.
Kristini je bilo prav in se je z vsem strinjala. Bila je vesela, da
je Jana prišla v njeno stanovanje, da Viktorija ne bo sama.
Viktoriji je bilo nekaj časa zelo hudo, da ima mamo v domu. Ko
pa je spoznala, kako je ona zadovoljna, se je pomirila. Večkrat
jo je obiskala, včasih z Jernejo, včasih tudi z Jano. Največkrat
pa sta bila pri njej Monika in Matej. Odšli so v domski vrt na
klopco in prijetno klepetali. Saj je mama Kristina svoji vnučki
pripovedovala o svoji mladosti, o težki mladosti, kot
nezakonska mati in potem o srečnem družinskem življenju.
Posebno pa je rada poslušala dogodivščine svoje mamice.
Spoznala je, da bi bil že čas, da tudi ona doživi nekaj lepega.
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Do sedaj se je le žrtvovala, zato je sklenila, da jo mora
pripraviti do tega, da bo Jernejo dala v zavod.
Že skoraj eno leto je minilo, odkar je bila mama Kristina v
domu. Zelo hitro je minil ta čas! Nekega dne je Jana povedala
Viktoriji, da se bosta z Lukom poročila. Zaupala ji je, da morata
pohiteti, ker pričakujeta dojenčka.
Ko je to slišala Jerneja, je pričela noreti, kričati, otepati okrog
sebe in praskati. Sploh se ni hotela pomiriti. Zdaj je Viktorija
spoznala, da je za svojo okolico nevarna in mora v zavod. Jani
je zagotovila da bo takoj jutri to skušala urediti. Ta je bila
novice vesela, saj se je že močno bala za svojega otroka, ker je
punca res postala nemogoča. Vprašala je, kaj bo zdaj z njenim
stanovanjem. Viktorija ji je zagotovila, da v stanovanju lahko
ostaneta tudi po poroki. Morda se bo odločila, da ga bo prodala.
Jana je bila seveda novice vesela.
Viktorija je spet imela noč brez spanja, saj se je znašla pred
hudo preizkušnjo. Vedno bolj si je očitala, da bo hčer dala od
sebe. Po drugi strani pa je vedela, da se to mora zgoditi. Že
zdaj je deklica nevarna za okolico, kaj bo šele z leti. Proti jutru
si je dopovedala, da je tako prav in, da je to edina rešitev.
Zastavila bo vse sile, da jo odda v strokovno varstvo. Ni pa
sploh smela pomisliti, kaj bosta druga brez druge, ker se še
nikoli nista ločili. Toda bila je dosti pametna, da si bo znala
pomagati. Slabe volje in s hudim glavobolom je vstala. Poklicala
je Jano, naj čim prej pride, ker gre ona na razgovor v Zavod v
Novo mesto. Želela si je, da bi hčerko dala malo dalj od sebe,
da si ne bi premislila in jo vzela domov. Vse je dobro premislila,
zdaj mora to le uresničiti.
V Zavodu so jo lepo sprejeli in jo peljali do direktorja. Povabil jo
je v svojo pisarno,naročil kavo in jo vprašal po njenih željah. Bil
je zaupanja vreden človek, zato mu je začela pripovedovati:
»Po poklicu sem specialna pedagoginja. Bila sem poročena z
otroškim zdravnikom. Rodila sem dve hčeri,Moniko in dve lati
mlajšo Jernejo. Monika je že na fakulteti, študira ekonomijo.
Mlajša pa je hudo duševno in telesno prizadeta. Do zdaj sem jo
imela pri sebi, zaposleno imam varuško, ker deklica 24 ur
dnevno potrebuje pomoč. Prav zaradi nje sem se odpovedala
ljubezni in se posvetila samo njej. Z možem sva se ločila pred
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dobrimi tremi leti. On se je spet poročil,zdaj sta z ženo odšla na
kliniko v Nemčijo, kjer sta se priključila raziskovalcem raznih
otroških bolezni. Za hčeri zelo zgledno skrbi, stikov imamo pa
bolj malo. Pred dobrim letom je moja mama, Jernejina babica,
šla v dom. Ker je hud srčni bolnik, ni mogla živeti sama. V
domu se zelo dobro počuti in je srečna.
Jerneja pa je postala zelo agresivna. Vse, kar se je zgodilo, jo
je zelo prizadelo. Najprej očetova ločitev, babičina bolezen,
sestrin odhod, očetov odhod, babičin odhod v dom, Janina
nosečnost in priprava na poroko. Zato sem se odločila, da jo
dam v vaš Zavod, seveda, če jo boste sprejeli. Mislim, da sem
vam naštela dovolj argumentov, zdaj pa premislite in mi
povejte odgovor. Zelo rada bi slišala vaše mnenje.«
Direktor je tehtal vsako njeno besedo, nekaj časa je molčal.
Nato je rekel:
»Vem,da ste vse dobro premislili, preden ste se odločili za ta
korak. Slučajno imamo nekaj prostih mest in vašo hčer bi takoj
lahko sprejeli. Moram vam pa povedati, da jo vsaj 14 dni ne
smete obiskati, da se privadi na naš red. Vem, da bo to
naporno, a za vašega otroka je to nujno potrebno. Kdaj jo
boste torej pripeljali? S seboj ji dajte le nekaj najnujnejše
obleke in perila, morda kakšno igračo, na katero je zelo
navezana. Vse ostalo bo dobila pri nas. Torej, kdaj?«
»Naj bo čim prej! Takoj jutri! Do 12. ure bomo tukaj! Hvala
vam za vse!«
Preden se je odpeljala domov, je sporočila Moniki, naj z
Matejem popoldan nujno prideta domov, ker se morajo nekaj
dogovoriti.
Kot v sanjah, se je pripeljala domov, imela je občutek, da o
vsem sanja. Ko se je znašla pred domačimi vrati, je vedela, da
je vse res. Doma so jo že vsi težko pričakovali. Jani je rekla,
naj gre z Jernejo na sprehod, ona pa se bo pomenila z Moniko
in Matejem.
Hitro je skočila pod tuš, da si zbistri misli, hči pa ji je pripravila
dobro kavo.
Sveža in polna si nasprotujočih si misli, je pričela s pogovorom:
»Kot vesta, sem bila v Novem mestu. Že jutri bodo sprejeli
Jernejo v Zavod. Seveda pa moramo nekaj časa vsi sodelovati.
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Jaz 14 dni ne smem k njej. Potem bom pa vsak dan pri njej.
Šele zvečer se bom vračala domov. Če ob vse skupaj
prenaporno, bom prespala tam, v kakšni sobi ali hotelu. Če sem
se odločila za ta korak, ga moram izpeljati. Vrnitve nazaj ni, saj
vesta, da je z Jernejo vedno slabše. Postala je zelo agresivna.
Jana je kmalu ne bo mogla obvladati, zdaj pa še celo ne, ker je
noseča. Morala mi bosta pomagati, mi stati ob strani, da bom
to lahko izpeljala. Verjemita, da mi ni lahko! Toliko let sem
živela s tvojo sestro, celo svoji sreči sem se odpovedala, zdaj
pa jo dajem od sebe. Zdi se mi, kot bi storila nekaj
nezaslišanega. Toda, to kar bom storila zdaj, bi morala storiti
pred 10 leti ali še prej. Preveč sva navezani ena na drugo, to pa
je slabo. Zdaj je zadnji čas, da se ločim od nje. Nič več ne
pričakujem od življenja, samo mir in kakšno uro zase. Prosim
vaju, pomagajta mi, da bom tole uredila!«
»Mami, lahko se zaneseš na naju. Pomagala ti bova. Vsak dan
te bo eden peljal v Novo mesto, hodila bova k mami Kristini, da
te ne bo preveč pogrešala, doma pa bo za vse poskrbela Jana,
saj je zaenkrat še v službi pri tebi. Si že kaj razmišljala, kaj bo
zdaj z njeno službo?«
»Ne skrbi, ko bo pri nas končala, ji pripada 14 dni dopusta,
nato pa bo začela delati v Zavodu, saj smo tako domenjeni, ima
tako napisano tudi pogodbo. Upam, da se bo vse dobro
končalo!«
Viktorija je bila s pogovorom zadovoljna, ker je ugotovila, da jo
Monika in Matej razumeta. Vedela je, da ji bosta res pomagala.
Zdaj jo je čakal le še pogovor z mamo Kristino. Malo se je bala,
mogoče pa ona ne bo zato. Nič ni odlašala. Jernejo je pustila
Jani, sama pa je odlašala v dom k mami.
Kot vedno, jo je bila tudi danes zelo vesela. Ker pa je svojo
hčer zelo dobro poznala, je takoj vedela, da jo nekaj teži. Zato
je rekla:
»No, draga moja, kaj mi boš danes povedala? Vem, da ti nekaj
leži na duši!«
Hči se čudila, kako dobro jo pozna mama, čeprav se je bližala
80. letom, so bili njeni možgani in spomin odlični.
»Veš kaj, Jernejo bom dala v zavod v Novo mesto. Takole ne
morem več živeti. Postala je grozna, hoče me samo zase,
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vedno ji moram izpolniti vse želje. Sploh mi ne pusti dihati.
Poleg vsega je še zelo agresivna in trmasta. Jana je pa noseča
in kmalu ji obe skupaj ne bova kos. Verjemi mi, da sem vse
dobro premislila in drugega izhoda nisem našla! Vem težko je,
a mislim, da je to najboljša rešitev. Tudi jaz nisem več tako
mlada, zato je zdaj zadnji čas, da ta problem rešim. Mami, ali
sem grozna? Kaj pa ti misliš?«
Kristina je brez pomisleka odgovorila:
»To, kar boš storila zdaj, bi morala že pred leti, takrat, ko si se
obrnila od moža zaradi hčerke. Zato te nič ne obtožujem,
ampak sem vesela, da si končno le spoznala, kaj je prav. V
tvoji odločitvi te popolno podpiram. Moram pa te opozoriti, da
bo to zelo težko. Veliko moči boš porabila, predenj boš spet
svobodna, da boš lahko vsaj še malo naredila za sebe. Jaz bi ti
želela, da bi končno našla nekoga, ki bi se s teboj postaral.
Verjemi mi, da je na stara leta najhujša osamljenost.«
Dolgo časa sta molčali, vsaka s svojimi mislimi.
»Hvala ti, mami! Vedela sem, da me boš razumela.«
Odločili sta se, da gresta še na sprehod v park. Ves čas sta se
pogovarjali o problemih z Jernejo. Viktorija je končno ugotovila,
da je ravnala prav. Zdaj mora to najhitreje urediti. Mami je
povedala, da bo zdaj manjkrat prišla k njej, dokler vsega ne
uredi. A prav tako ne bo sama, saj jo bosta obiskovala Monika
in Matej, včasih pa tudi Jana.
»Lepo te prosim,ne skrbi za mene, saj vidiš, da se imam dobro,
tudi počutim se odlično. Ti zdaj uredi problem z Jernejo. Želela
bi le to, da jo prej, preden jo odpelješ v Zavod, jo prineseš k
meni, da jo še enkrat vidim. Saj veš, da prav velikokrat ne bom
mogla k njej. A bi jo vseeno rada videla.«
»Seveda ti jo bom pripeljala! Ampak te prosim, da ji ne boš
pokazala, da se poslavljaš, da ne bom imela še več težav.
Obnašaj se, kot ponavadi, da ne bo posumila. Saj veš, da ima
občutke zelo močne in težko jo prevaraš.«
Hitro sta se objeli in poljubili, ker dolgega poslavljanja ni
nobena marala.
Po poti domov, se je Viktorija odločila:
»Čez dva dni bom Jernejo odpeljala!«
Olga Marinšek Kepic
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Draga Nada,
draga kulturnica, ljuba prijateljica
Živeli in prijateljevali smo s teboj, ko je bila kultura, gledališče,
odrske deske in klena umetniška beseda – za tvojo, za našo
generacijo – nekaj kar nam je bilo takrat nenadomestljivo. Bili
smo, kot bi rekli sodobniki, zasvojeni.
Zasvojeni z umetnostjo in zaljubljeni vanjo. Pa tudi sicer
zaljubljeni tako in drugače, bili smo mladi. Tudi vate, ko si
mlada in zala žarela na odrih in smo te občudovali v tvojem
interpretiranju različnih vlog.
Zdaj nas je že nekaj časa – čas razmaknil, nekdanje, naše
vloge, so prevzeli mladi in kot vez so med nami ostali le
spomini in bežna srečanja. Toda tudi spomini na naša druženja
so kot prijateljevanja.
Zaradi tvojih gledaliških korenin, tebe same in seveda zaradi
številnih prijateljic in prijateljev s katerimi si se – in smo se
družili, je širši medvoški prostor slovel po odličnih amaterskih
gledališčih, po imenitnih interpretacijah vlog, po odličnih
režijah. V društvu Svoboda, kjer se je oblikoval temelj
gledališke dejavnosti, si imela zaradi svoje nadarjenosti, pa tudi
zaradi družinske tradicije, pomembno igralsko vlogo, ki jo je
danes težko izraziti z besedami. O temu pričajo orumenele
fotografije prizorov iz različnih obdobij in krajev, pripovedujejo
zgodbe za zgodbo, razlagajo vlogo za vlogo.
Ko je bilo društvo Delavsko prosvetno društvi Svoboda v
škripcih, si v osemdesetih popeljala krmilo, našla nove
režiserje, nove igralce… Kasneje si pomagala tudi pri
obnavljanju dvorane in zbiranju denarja za zanjo.
Občinstvo te je za tvoje nastope nagrajevalo. Vedno in povsod.
Spomnimo se kako si nam bila v ponos, ko si doživela aplavz
več tisoč glave množice, davnega leta 1973 na stadionu v Šiški,
ko si zanosno recitirala Župančičevo pesem »Osvoboditeljem«…
In prav tako s tako prisrčnim aplavzom sme te nagrajevali, ko
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si prijateljem recitirala Prešernovo Lepo Vido, prirejeno šaljivo
pesem La bell Vida.
Govorili so o interpretacijah tvojih vlog, o tvojih čudovitih
recitacijah, o tvojem glasu, ki je presegal mikrofone.
Žela si aplavze v stoterih vlogah. V stoterih
recitacijah, na odru – v podobah mladih deklet,
nesrečnih, radoživih; v podobah mater; v vlogah
komedijah… Bila si gospa ministrica v Hadićevi
Nušičevi partizanski komediji, da ne naštevam
števila resnih vlog.

nastopih, v
zaljubljenih,
partnerk; v
in borka v
ogromnega

In bila si vzgojiteljica! Ne samo v šoli, kjer si bila kot pedagog
in človek izjemno cenjena in si delala vso delovno dobo, temveč
tudi na odru, na vajah v gledališču in zunaj njega. Bila si zgled
generacijam gledalcev in generacijam mladih, ki so stopali na
gledališke deske.
Zaradi tebe so mladi lepše govorili, lepše pisali in radi prihajali
v gledališče. Rado so imeli kulturo. Soustvarjala si kulturo in
podobo Slovencev našega časa in prostora.
Žal nihče ne more ponoviti zadnje kitice Župančičeve pesmi
tako kot si jo povedala ti – pred tisočer množico pred štirimi
desetletji, z vsemi pripovednimi občutki za lepo besedo,
vsebina pa naj te pospremi na zadnjo pot:
»Zdaj pa prelij se mi pesem v rahel, prerahel dih,
čez gomile zaplavaj,
da komaj zgane se travica pomladnja,
in s tiho solzo orosi spomin vseh njih,
ki duša pod rušo v svobodo jim sanja.«
Nada ljuba, hvala ti za vse ustvarjanje in lepote, ki smo jih
medvoški kulturniki doživeli s teboj.
Preska pri Medvodah, 14. maj 2013 ob 16. uri
Brane Praznik
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VABILO za junij 2013 - enota NAKLO
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA
od ponedeljka do petka ob 11.30 uri v avli enote Naklo
o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ Trobentice z Marijo Jereb
četrtek ob 10.30 uri v fizioterapiji enote Naklo
o MOLITVENA URA z Magdo Gros in Marijo Čadež
sreda ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
o ROČNA DELA
petek ob 10.30 uri v avli enote Naklo
o TELOVADBA
torek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v avli enote Naklo
petek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli enote Naklo
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo
------------------------------------------------------------------POGOVORNA SKUPINA LASTOVKE z ga. Faniko Pagon
ponedeljek, 3. junij ob 10.30 uri v fizioterapiji enote Naklo
ponedeljek, 17. junij ob 10.30 uri v fizioterapiji enote Naklo
__________________________________________________
NASTOP OTROŠKE FOLKLORNE SKUPINE PASTIRČEK OŠ Simon Jenko iz Kranja
sreda, 5. junij ob 16.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
MAŠA
četrtek, 6. junij ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 6. junij ob 15.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi
ponedeljek, 10. junij ob 10.30 uri v fizioterapiji enote Naklo
__________________________________________________
SREČANJE in KLEPATALNICE z učenci 3. razredov
OŠ Naklo
torek, 11. junij ob 10.30 v avli enote Naklo
__________________________________________________
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Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z ga. Mirjano Debelak
četrtek, 13. junij ob 10.30 uri v fizioterapiji enote Naklo
četrtek, 20. junij ob 10.30 uri v fizioterapiji enote Naklo
__________________________________________________
PIKNIK s harmonikarjem Jožetom Štilcem
petek, 14. junij ob 12. uri na trati za Domom v enoti Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s citrarko Francko Šavs
torek, 18. junij ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PLESNI NASTOP SKUPINE SKOKICE
sreda, 19. junij ob 16. uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z g. Markom Ogrisom
ponedeljek, 24. junij ob 10.30 uri v fizioterapiji enote Naklo

VABILO za junij 2013 - DSO Preddvor
o SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ
Šmarnice – ponedeljek ob 10.15 uri
Čebelice, Praproti, Marjetice, Breze, Nageljni torek ob 10.15 uri
Sončnice – sreda ob 10.30 uri
o MOLITVENA URA
petek ob 10.30 uri v pritličju gradu
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA
ponedeljek in petek ob 7.30 uri v pritličju gradu
o JUTRANJA TELOVADBA
torek, sreda, četrtek ob 7.45 uri v pritličju gradu
o DRUŽABNA URICA s harmonikarjem Janezom Požarom
petek ob 15.00 uri 1. nadstropju gradu
------------------------------------------------------------------ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 3. junij ob 13.30 uri v mali jedilnici
__________________________________________________
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BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi
sreda, 5. junij ob 10. uri v mali jedilnici
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI
Društvo Ambasadorji nasmeha
četrtek, 6. junij ob 9.15 uri v prvem nadstropju gradu
četrtek, 20. junij ob 9.15 uri v pritličju gradu
__________________________________________________
KVIZ z Olgo Kepic
sreda, 12. junij ob 10.00 uri v mali jedilnici
__________________________________________________
MAŠA
petek, 14. junij ob 10.30 uri v dnev. prost. v pritličju gradu
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
sreda, 19. junij ob 10.00 uri v mali jedilnici
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
četrtek, 20. junij ob 13.00 uri
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 20. junij od 14.00 do 15.00 ure v gradu
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program
spremenil.
Program pripravila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka

Kadar sonček sveti, poskušaj ga ujeti,
ko pa sončka ni, bodi sonček ti!
__________________________________________________
Uredniški odbor:
Irma Čebašek, delovna terapevtka, DSO Preddvor
Mirjana Debelak, profesorica, zunanja sodelavka
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