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PRAZNUJEMO!

ZA NOV ROJSTNI DAN
Ko se v novi dan zbudim,
marsikaj si zaželim,
vreme mi namige da,
kako bom dan preživljala.
Rada gledam, ko se dan budi,
svetloba sončna vrhove zlati,
vse počasi drami se,
to zame čas najlepši je.
Moje misli plavajo,
drage vse pozdravljajo,
želim si še en srečen dan.
ki minil ne bi zaman.
Hitro, hitro mine vse,
dan v večer pogrezne se,
takrat,ko vse se umiri,
se dan v spomine spremeni.
Olga Kepic
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200-ti številki KLASA na pot
Skupina Trobentice čestitamo vsem, ki
urejate naš časopis in nas razveseljujete
s članki, ki nas popeljejo v preteklost s
krasnimi sličicami, in v sedanjost –
bivanje v Domu in še kaj.
Marija Jereb, prostovoljka

Praznovali smo
Prav zares smo praznovali, in sicer nenavadno, praznovali smo
stoletnico naše gospe Ane Gartnar.
Rodila se je 27. julija 1013. V družini se je rodilo štirinajst
otrok, a eden od njih je umrl
še kot otroček. Njihov dom
- rekli so ji hiša - je bila
stara, po takratni navadi s
slamo krita. Oče je bil gozdni
delavec, tudi mama je hodila
večkrat k kmetu pomagat.
Kruha
je
velikokrat
manjkalo. Ko smo jo vprašali
po
»receptu«
za
dolgo
življenju, je rekla, da je treba pridno delati in slabo jesti.
Njen dom je bil v Žetini v škofjeloškem hribovju. V Žetini živi
njen bratranec Peter Jovanovič, ki je znan upodabljajoči
umetnik – rezbar samouk.
Gospa Ana je hodila v šolo v Javorje, eno uro hoje v eno stran,
in se je rada učila. Pozimi je hodila v slabih čevljih, nogavic ni
bilo! Šola je bila dvorazredna.
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Kasneje se je zaposlila v tovarni Inteks, kamor je hodila na delo
s Prebačevega. Delala je tudi v nočni izmeni, to je od 22. do 6.
ure zjutraj naslednjega dne.
Spominja se poti nekega leta ob božiču k polnočnici v Javorje,
ko je bila stara osem ali devet let. S stricem sta hodila peš dve
uri. Snega je bilo do kolen in še čez, več klancev kot po
ravnem. Prespala sta pri sorodnikih v
zelo mrzli shrambi, kjer so bile skrinje
napolnjene z žitom in mrzlo, da je
škripalo!
Zdaj živi v Domu starejših občanov
Naklo. Slabo sliši, sicer pa je bistrega
mišljenja in se živo zanima za vsakršno
družbeno dogajanje.
Vsi ji želimo, naj ji zdravje služi še
naprej in prav tako vedro razpoloženje.
Po pogovoru z gospo Ano Gartnar zapisala
M. Klanjšek, stanovalka enote Naklo

Naš izlet na Zbiljsko jezero
Ob 9.30 uri smo se zbrali pri
kombiju, se namestili in že se
peljemo proti Smledniku skozi
lepo
gorenjsko
pokrajino,
pokrito z obdelanimi njivami,
polne košate koruze, cvetočega
krompirja, lepih zeljnih glav.
Tudi
kozolcev
imamo
na
Gorenjskem še dosti, saj je tudi trave in detelje v izobilju in
tako je pot kar prehitro minila in že smo se ustavili in izstopili
za kratek sprehod do Zbiljskega jezera, ki se blešči v soncu
pred nami. Na vodni gladini se zibljejo labodi, kar veliko jih je,
nas s kljunčki opozarjajo, da so tukaj, naj vendar pogledamo in

4

jim naklonimo prijazen pozdrav. Na površini vidimo tudi
zanimiva vodna kolesa, s katerimi se kratkočasijo turisti. In že
smo pri lokalu, kje nam ponudijo dobro kavico in še priboljšek.
Lepo smo se podprli in odpočili in dobre volje smo se napotili
do našega kombija, ki nas je odpeljal, a zdaj po avtocesti,
nazaj do našega Doma.
Marija Praznik, stanovalka

Na dopust
Za prekinitev vsakodnevne rutine so vroči dnevi kot nalašč.
Letos sem se odločila, da preživim nekaj dni v Topolščici blizu
Šoštanja v Šaleški dolini.
Topolščica ima dva notranja bazena, eden je primeren za
plavalce, drugi pa je manjši in v njem se namakajo otroci.
Bazeni so tudi na prostem. Voda ima od 34 do 39 stopinj.
Zdravilišče priporočajo za obolele z multipla sklerozo in za
rehabilitacijo po poškodbah.
Dopoldne sem namenila za
kopanje
in
sonce.
Vsako
popoldne sem šla na izlet
Zanimivo je bilo potovati iz
Topolščice preko Zasavja in
preko prelaza Slemena z
nadmorsko višino nad 1000 m
na Koroško stran. Med potjo
se popotnikove oči spočijejo
ob pogledu na mogočne kmetije in veličastne smrekove
gozdove.
Cesta se spusti do Črne na Koroškem, do majhnega kraja,
nekoč znanega po rudarstvu, danes pa po Tini Maze. Rudnik ne
deluje več, del rudnika je preurejen v muzej. Iz Mežice preko
Prevalj, Raven na Koroškem po dobrih cestah. Urejene hiše,
polne rož, pripovedujejo o pridnih in delovnih ljudeh. V Kotljah
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se je rodil pisatelj Lovro Kuhar – Prežihov Voranc. Pred njegovo
domačijo stoji spomenik.
Blizu Žlebin je padel partizanski pesnik Karel Destovnik Kajuh,
v Šoštanju so mu postavili spomenik.
Dopust je hitro minil. Ob vračanju domov pa še skok v
Logarsko dolino. Dopust je bil lep, a žal prekratek, toda poln
lepih vtisov. Obiskala sem tudi Velenje, kjer stoji Titov
spomenik.
Tilka Pirc, stanovalka

Dogodek iz šolskih dni

Ko šolski zvonec pozvoni,
kje pa šolske so reči,
prav nikjer jih najti ni,
učenec joče in ihti.
Ko osma ura zjutraj je odbila,
po sedežih nas razdelila,
mi pa pohitimo,
da kaj lepega ne zamudimo.
Pa sreča! A ne za dolgo,
ko po klancu navzdol se zakotali
mala reč ali velika sreča,
poberem jo in stisnem v pest,
nihče ni videl, da tisto bila je res
lepa reč.
Vesela kot sem bila,
je učiteljica vprašala:
»Kaj imaš v desni roki,
da pouku ne slediš?«
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»Pokaži mi roko in povej,
kaj je v njej,
ker lička tvoja so postala rdeča!«
S težavo sem odprla jo,
nazaj žalostno ozrla se,
ko v kot klečat porinila me je,
saj verižica všeč bila mi je.
Vsa prestrašena ponoči nisem spala,
bila sem ranjena,
sem mislila, da sanjam,
vendar to niso bile sanje,
to vse skupaj je bilo resnično.
Ko šolskega leta konec je bilo,
učiteljica obljube ni izpolnila,
da bi verižico mi vrnila,
vse skupaj je v pozabo šlo.
Frida Rozina, stanovalka

Izlet upokojencev iz Preddvora
Po ogledu cerkve in samostana v
Adergasu smo nadaljevali pot do
gradu Strmol.
Grad Strmol leži ob cesti, ki
povezuje vasi Češnjevek in Dvorje.
Pod obronkom cerkljanskega gozda
smo zagledali njegovo podobo.
Grad Stmol je prvič omenjen v 13. stoletju. Do danes se je
zamenjalo kar nekaj lastnikov, kot prvi pa se omenjajo
gospodje Strmolski, ki so v zgodovini Cerkelj prisotni do konca
14. stoletja. Pod gradom je bil nekdaj ribnik z dvižnim mostom,
ki je služil kot ščit pred vpadi Turkov, danes pa pod njim
najdemo umetno zasnovano jezerce.
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Jedro gradu predstavlja stolpasta stavba s pozno srednjeveškim
jedrom, ki je bila izoblikovana v sedanji obliki v pozni renesansi
in baroku. Osrednjo stavbo obdaja nizko, štirikotno renesančno
obzidje, utrjeno s kvadratnimi vogalnimi stolpiči. Vhodni portal
na severni fasadi krasita atlanta, ki sta delo kiparja Angela
Putta Pozza.
Grad
hrani
bogato
zbirko
historičnega pohištva, slik in
drugih antikvitet. Ogledali smo
si tudi lovsko opremo in
živalske lovske trofeje. Koncept
parkovne zasnove okrog gradu
izvira iz 17. stoletja, njegovi
bistveni
deli
so
terasasto
oblikovan parter na južni strani
gradu, ki preide v travno
ravnico z jezerom ledvičaste oblike ter dostopni lipov drevored
na zahodni strani. Vidno so v celoto vključena polja v ravnini in
Dvorjanski hrib v ozadju. Park je opremljen s fontano in
baročno plastiko, prineseno iz nekdanjega gradu Zalog pri
Moravčah.
Je edini grad v Sloveniji, ki ni bil izropan v drugi svetovni vojni.
Zadnja lastnika sta bila ustreljena med drugo svetovno vojno.
Grad Strmol je bil popolnoma prenovljen in oktobra 2012 odprt
za javnost.
Po ogledu gradu smo se vrnili v Adergas na domačijo Vodnik,
kjer nas je čakalo dobro kosilo. Po okrepčilu in počitku smo se
napotili proti Preddvoru – utrujeni in zadovoljni.
Hvala vsem, ki ste »krivi«, da smo se imeli lepo, tudi gospe
Jožici, ki me je pripeljala do Domskih vrat.
Marija Bliznac, stanovalka
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ZNAMENITI SLOVENCI
Jože Plečnik
Jože Plečnik se je rodil 23. januarja 1872
kot tretji med štirimi otroki. Njegov oče je
bil mizarski mojster v Ljubljani. Ob
njegovem rojstvu je hiša še imela naslov
Burgstallgase 14, le nekaj let kasneje pa
poleg te še novo oznako Gradišče 16.
V šoli se ni nič kaj dobro izkazal. Mladi
gimnazijec je raje risal in slikal kot pa se
učil. Med poukom je bolj opazoval način učiteljevega gibanja in
oblačenja, kot da bi pridobival teoretično znanje.
Dobro pa je napredoval v svoji stroki – arhitekturi. Postal je
svetovno znani umetnik – arhitekt. Z njegovimi stvaritvami se
ponaša zlasti Ljubljana. Njegove pomembne stvaritve so:
Tromostovje s tržnico, Narodna in univerzitetna knjižnica
(NUK), Cerkev sv. Frančiška v Šiški, Cerkev sv. Mihaela na
Barju, Žale. Znana in nekaj posebnega je cerkev v Bogojini.
Bogato je deloval tudi v
tujini: sv. Ante v Beogradu,
Hradčani v Pragi, Cerkev sv.
Duha na Dunaju in drugo. S
svojimi deli je torej ponesel
sloves Slovenije v svet in
postal svetovno znan.

Trnovem tudi najboljša
pisateljeva dela.

S pisateljem Finžgarjem sta
bila dobra prijatelja in v
soseda. Plečnik je rad opremil

Umrl je v Ljubljani, v svojem domu, in sicer 6. januarja 1957.
Počiva v družinskem grobu na Žalah.
Pripravila Marija Klanjšek, stanovalka enote Naklo
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SEM IN TJA
Šla bom tja na sončne trate,
legla v zelenino trav,
se ozrla bom v oblake,
rekla si: »Ta svet je raj!«
Stekla bom v gozd zelen,
z visokim drevjem posajen,
gledala bom tja v vrhove,
v sencah videla gradove.
Odpravila bi se na morje,
utonila s soncem za obzorje,
videla lepot bi sto,
ki z ladjami v svet gredo.
Povzpela bi se na goro,
da bi videla lepoto vso,
hiše s soncem obsijane,
otroke srečne, razigrane.
Stopila v tvoje bi srce,
iskala, kje ljubezen je,
veselje, srečo bi ti dala,
čisto tiho tam ostala.
Olga Kepic

Utrinke je pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec
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KAKO JE RASEL KLAS
Prva
številke
domskega
časopisa z imenom Glasilo

Doma

oskrbovancev A. Drolca

je izšla decembra leta 1986.
Ideja
za
izdajo
domskega
časopisa je nastala v iskanju
različnih aktivnosti za stanovalce
v
okviru
delovne
terapije.
Stanovalci so bili navdušeni ter
pripravljeni sodelovati. S skupnimi
močmi in podporo takratnega
direktorja Petra Starca smo se
veselili izida prve številke, v kateri
je s prispevki sodelovalo devet
stanovalcev.
Naslovi
njihovih
prispevkov so bili: Voščilo za novo
leto, V Dom sva prišli leta 1948, Pisala bom o svojem življenju,
Tudi jaz sem bila na morju, Klekljati me je naučila mama, Naš
izlet v Kropo in Dražgoše, pesmici z naslovom Mila in Mali
oglas. Na predzadnji strani smo objavili rezultate tekmovanja v
biljardu in balinanju (izmed 17 stanovalcev, ki so tekmovali v
biljardu, je bil zmagovalec Janez Jereb, drugi pa Marko Bolka,
med tekmovalci sta bili tudi dve stanovalki). Na zadnji strani, ki
smo jo poimenovali Vesela stan, je stanovalec zbral šale. Že v
prvi številki smo k sodelovanju povabili učence iz osnovne šole
v Preddvoru, ki so pisali o kostanjevem dnevu v našem parku.
Na naslovni strani je bila slika gradu Turn iz Valvazorjevih
časov. Prva številka je obsegala 18 strani, besedilo je bilo
natipkano na pisalni stroj, kopirano ter ročno speto.
Naslednje številke, ki so izšle decembra 1987, decembra 1988,
decembra 1990, decembra 1992, decembra 1993 in januarja
1995 so natisnili v tiskarni tovarne Sava Kranj.
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Glasilo iz leta 1995 je obsegalo 74 strani in izšlo v nakladi 400
izvodov. V njem je s svojimi prispevki sodelovalo 16
stanovalcev, direktor, višja medicinska sestra, fizioterapevtka,
delovna terapevtka ter zunanji sodelavci - pisateljica Berta
Golob, pisateljica in slikarka Zlata Volarič, Vita Florjančič iz
Osrednje knjižnice Kranj, učenci OŠ Preddvor in stanovalci
Doma upokojencev Izola. Prispevke je uredila Irma Čebašek in
tipkala tajnica Neža Zupanec.
Marca 1996 leta pa je Glasilo začelo izhajati vsak mesec. V
njem so se prvič pojavile rubrike: V mesecu marcu praznujejo
rojstne dneve, V mesecu februarju so prišli v Dom, Vabilo za
mesec marec 1996 (takrat smo vabili na kulturne prireditve –
nastop Folklorne skupine Cirles, Kvarteta Spev in otrok iz vrtca
Preddvor, ogled slovenskih filmov ob torkih, tombolo,
praznovanje rojstnih dni, skupino za ročna dela, skupine za
samopomoč, skupinsko reševanje križanke in knjižnico),
predstavili smo stanovalce - jubilante, ki so praznovali okrogle
obletnice rojstva, zbrali vremenske pregovore, pomembnejše
dneve v mesecu… Glasilo smo oblikovali in kopirali v Domu. Za
zlaganje in spenjanje se je vsak mesec sestala skupina
stanovalcev, tako da smo v delovni terapiji ustvarili pravo malo
tiskarno.
Decembra 1996 je poleg vsakomesečnih številk glasila izšla tudi
obsežnejša številka s prispevki, ki so povzeli celoletno
dogajanje v Domu z veliko fotografijami. Glasilo so natisnili v
tiskarni tovarne Sava Kranj. Takrat se je naš Dom že imenoval
Dom starejših občanov Preddvor.
Tudi v letu 1997 smo poleg mesečnih številk izdali obsežnejše
decembrsko Glasilo.
Od leta 1998 dalje do današnje 200 številke je Glasilo našega
Doma izhajalo redno vsak mesec, občasno z dvojnimi poletnimi
številkami.
Prva številka, ki smo jo oblikovali s pomočjo računalnika, je bila
februarska številka leta 1998. Takrat so nam pomagali in nas
učili prvih znanj o delu z računalnikom fantje, ki so v našem
Domu civilno služili vojaški rok.
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V februarski številki 2007 nas je s svojimi zgodbami v
nadaljevanjih začela razveseljevati nova sodelavka glasila in
prostovoljka Olga M. Kepic.
Februarja leta 2009 pa je bila naslednja pomembna prelomnica
v izhajanju našega časopisa. V okviru sodelovanja z Ljudsko
univerzo Kranj se nam je pri urejanju glasila pridružila Mirjana
Debelak. Poleg redne mesečne številke smo v februarju 2009
izdali tudi obsežnejšo številko (v okviru projekta Vseživljenjsko
učenje pod okriljem Ministrstva za šolstvo in šport in
Evropskega socialnega sklada).
Marca 2009 pa smo Glasilu izbrali ime. Poimenovali smo ga
KLAS in na uvodni strani zapisali: »Klas je simbol rasti in
rodovitnosti, je hrana in seme obenem. Nakazuje prihod zrelosti
tako v rastlinskem kot v človeškem duševnem razvoju; gre za
razcvet vseh sposobnosti v bitju«. To je bilo darilo 150 številki
domskega časopisa.
Takrat je glasilo Klas dobilo tudi prenovljeno podobo z
ilustracijami Petra Trobca. V naslednji, aprilski številki, smo
uvedli rubriko Utrinki, namenjeno objavljanju prispevkov, ki jih
pišejo stanovalci.
Maja 2009 smo prevzeli Dom starejših Naklo, ki je postal naša
enota. Glasilu smo na naslovnici zato malo spremenili ime –
KLAS Glasilo Doma starejših občanov Preddvor in enote Naklo.
V mesečnem programu aktivnosti smo dodali aktivnosti, ki so
se organizirale za enoto Naklo in počasi so s svojimi prispevki
začeli sodelovati tudi stanovalci iz Naklega.
Klas je navdušil našo novo direktorico Andrejo Valant in
razveselili smo se njene ideje, da ob koncu leta 2011 izdamo
vezano izdajo vseh številk Klasa v letu 2011. Vezana izdaja je
izšla tudi decembra 2012.
Do aprila 2012 smo vse izdaje, razen nekaj letnih v začetkih
izhajanja Glasila, oblikovali, kopirali, zlagali in spenjali sami. S
podporo direktorice pa od 185 številke dalje naš Klas tiskajo v
podjetju Korona.
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Vesela sem in kar ne morem verjeti, da je pred nami res 200
številka domskega časopisa. Hvala vsem stanovalcem, ki
sodelujete v njem s svojimi prispevki, hvala vsem, ki ga, kot
pravite, nestrpno čakate ob začetku meseca. Vesela sem
sodelovanja zunanjih sodelavcev in iskreno hvaležna direktorici
in ostalim sodelavkam in sodelavcem za vso podporo.
Irma Čebašek, delovna terapevtka

Minute, dnevi, leta hitro bežijo in tako je izdaja glasila Doma
starejših občanov Preddvor in enote Naklo dosegla častitljivo
številko 200. Čas, v katerem živimo, je s hitrimi napredki
telekomunikacije prinesel v naše odnose mnogo površnega,
neosebnega… Marsikomu se zdi, da pisana beseda ni več
vredna toliko, kot je bila v preteklosti, saj danes vse
informacije lahko preberemo preko svetovnega spleta na
računalniku. Menim, da je še vedno dragoceno vzeti v roke
knjigo, časopis oz. glasilo, kot je glasilo našega Doma.
Zaposleni, prostovoljci in stanovalci Doma skrbno urejajo svoje
prispevke za izdajo glasila in tako v Dom prinesejo zanimive
informacije o dogajanju v obeh enotah, praznikih, izletih,
srečanjih, spominih in utrinkih stanovalcev.
Klas ponuja priložnost za vsakega izmed nas, da doda kanček
svojih misli, spominov in želja. Vsem nam želim, da bi še
naprej z veseljem vključevali svoje prispevke in s tem
poskrbeli, da izdaja Klasa ne zamre.
Martina Bizjan, socialna delavka, enota Naklo
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Že moje prvo srečanje s stanovalci Doma je bilo nekaj
posebnega in neponovljivega. Čeprav sem si že po prvem
srečanju želela, da se ne bi srečevali le tri mesece, kot je bilo
prvotno zamišljeno v okviru projekta Vseživljenjskega učenja,
pa nisem niti slutila, da bodo druženja prerasla vsa najlepša
pričakovanja in želje. Ko smo po treh mesecih, februarja 2009,
izdali prvo skupno številko glasila s kar dvainpetdesetimi
stranmi, sem v uvodu zapisala, da je Dom starejših občanov
Preddvor postal »moj kostanj posebne sorte«. Tako kot je
Cankarjev kostanj v črtici z enakim naslovom imel izjemno
življenjsko moč, ki jo je dajal tudi ljudem, tako jo ima zame
Dom – napaja me z močjo in ljubeznijo. Danes je ta še večja,
saj se je Domu v Preddvoru pridružil še Dom v Naklem. In
dokler bomo potrebovali drug drugega in se imeli radi, bo ta
moč samo še rasla – tako kot bo rasel naš Klas!
Mirjana Debelak

Žito rodi klas, v vsakem klasu je zrnje. Vsak klas ima kar nekaj
zrn, kar pomeni, da bo ta klas dal kos kruha. Njiva z žitnim
klasjem je lep razgled. Moj tast je rekel, da je to zanj najlepši
pogled – moj tast je bil kmet.
Naš Klas ne daje telesnega kruha, pač pa duhovni kruh – tudi
ta je pomemben. Prav je, da se ljudje med seboj pogovarjamo,
se družimo, izmenjujemo mnenja … In prav v ta namen naj
služi naš »Klas«, saj ima tak naslov!
Septembrska številka Klasa je jubilejna – dvestota! Čestitke
Klasu in vsem, ki se preko Klasa pogovarjamo! Naj nas vsak
izvod razveseli in poveže med seboj!
V Klasu lahko izražamo svoje veselje, dobro voljo, svoja
doživetja, svoje misli, predloge, pohvale ali tudi dobronamerno
kritiko, pozdrave, čestitke…
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Naj nas Klas bogati še naprej, zato kar korajžno sodelujmo s
pisanjem prispevkov.
Vsi vabljeni k sodelovanju!
Marija Klanjšek, stanovalka enote Naklo
V Domu bivam približno 20 let, skoraj toliko časa pa tudi že
pišem za Klas in pomagam v pralnici. Skupaj s preddvorskimi
upokojenci hodim na izlete, o katerih kasneje tudi pišem.
Večkrat smo odšli tudi v tujino, na primer v Italijo, Nemčijo in
na Hrvaško. Zadnje čase pa se udeležim le izletov v Sloveniji.
Tako smo letos med drugim obiskali tudi slovensko obalo, ki
smo si jo ogledali tudi iz ladje. Veliko informacij o obiskanih
krajih pa pridobim tudi s pomočjo vodičev. Vsak dan pa pišem
tudi dnevnik, kjer zapišem stvari, kot so na primer
temperatura, vreme, dnevne dogodke … Glasilo se mi zdi zelo
zanimivo. Radi ga imajo tudi ostali sopotniki na izletih, ki komaj
čakajo, da jim prinesem kakšen izvod.
Marija Bliznac, stanovalka

Za glasilo pišem že nekaj let. Na začetku sem pisala skupaj s
sostanovalko Nado Tičar, ki mi je besedilo narekovala na
pamet. Besedilo sem zapisovala na računalnik in ga nato
poslala po elektronski pošti. Pisali sva večinoma o dogodkih in
življenju v Domu ter o spominih iz mladosti. Na računalnik sem
se naučila pisati doma, v Domu pa sem svoje znanje še
dopolnila. Pred tem pa sem veliko pisala tudi na pisalni stroj.
Pisanje me zelo veseli, zato mi ovire ne predstavlja niti to, da z
eno roko ne morem pisati. Klas pa rada tudi berem, saj izvem
vedno kaj novega.
Ivana Marinšek, stanovalka

Sama sem za Klas napisala prispevek o dopustu v Termah
Topolščica, kamor sem se odpravila skupaj s hčerko. To je bil
prvi prispevek, ki sem ga napisala za glasilo. Kraji, ki sva jih
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obiskali, so se mi zdeli zelo zanimivi in lepi, zato sem se
odločila, da jih bom opisala tudi drugim. V prihodnosti bi spet
pisala le, če bi videla kaj podobno zanimivega, kot je bilo to
potovanje. Klas se mi zdi zanimiv, ker opisuje upokojence in
njihovo življenje.
Matilda Pirc, stanovalka

Rada berem tako romane kot pesmi. Zanimajo me predvsem
ljubezenske teme in potopisi. Če mi je neka knjiga všeč,
velikokrat napišem njeno obnovo za Klas. Poleg tega pa si kdaj
prepišem tudi kakšno pesem in jo tako lahko kasneje še kdaj
preberem. Pišem pa tudi o izletih. Pred leti sem odšla v
Avstralijo, potovanje pa sem kasneje tudi opisala. Včasih pa
napišem tudi kakšno čestitko.
Marija Praznik, stanovalka

S stanovalci se je pogovarjal in zapisal Tilen Čebašek

IZ OSNOVNOŠOLSKIH KLOPI

Bratrancu Boštjanu sem storila krivico
Ko sem bila stara osem let, je k nam pogosto prišel moj
mlajši bratranec Boštjan s svojimi starši. Po navadi so prespali
noč na naši zofi, ki se je dala spremeniti v posteljo. Sedemletni
Boštjan in jaz sva se ves čas igrala, medtem ko so odrasli imeli
svoje opravke.

17

Nekega dne so se straši pogovarjali v dnevni sobi, midva
pa sva se lahko igrala v moji sobi.
Igrala sva se pirate. Imela sva namišljeno gusarsko ladjo
in sva »plula« po sobi. Morje se je kar naenkrat razburkalo in
majhno ladjo je premetavalo – in po nesreči naju je vrglo ob
polico, na kateri je stala zelo dragocena babičina vaza. Oba sva
gledala, ko je vaza kot v počasnem posnetku padla na tla in se
prelomila na dva kosa.
Moja mami je takoj pritekla v sobo; slišala je tresk, ki ga
je povzročila vaza, ko je priletela na tla in se razbila. Obstala je
poleg naju sredi sobe in se zastrmela v vazo.
»Babica bo ponorela … - ta vaza ji res veliko pomeni,« je
rekla mami in v tistem trenutku je v sobo res prišla babica.
»Kaj se je zgo…« je glasno vprašala, nato pa je zagledala
razbitine na tleh. »Razbila sta mojo dragoceno vazo, ki mi jo je
podaril dedek, ko sem praznovala Abrahama! Kako sta
mogla?!« »Jaz nisem bila zraven,« sem tedaj rekla, »Boštjan je
bil. Nekaj je mahal z rokami po zraku in ker je pač zelo
neroden, je vrgel vazo na tla.«
Takoj, ko sem to rekla, mi je postalo žal. A zdaj nisem
mogla več vzeti svojih laži nazaj.
»A tako…?!« je rekla babica in se zasukala k Boštjanu, ki
je ves zbegan gledal zdaj njo, zdaj mene.
»Nisem jaz kriv! Oba sva bila …« je začel ves prestrašen
jecljati, ker je logično, da bi imel manj težav, če bi bil kriv
skupaj z mano, ki sem tu doma. Tako pa mu je bilo res težko.
Poslušala sem, kako se je babica najmanj petnajst minut
drla nanj, češ da nič ne pazi, da samo maha okrog z rokami in
uničuje vse pred sabo.
Boštjan je jokal ves čas, ko jo je poslušal. Tudi jaz bi
najraje zajokala. Svojemu bratrancu sem storila strašno krivico.
Kasneje so ga okregali še njegovi starši. Bilo mu je še bolj
hudo in meni tudi. Cel dan se nisva več družila.
Ponoči so sorodniki prespali na zofi. Jaz sem celo noč
bedela v svoji postelji in se premetavala. Nisem mogla spati.
Preveč me je pekla vest. A resnice nisem upala povedati. Zelo
bi me okregali in dobila bi kazen, na primer pomivanje posode
cel mesec ali kaj podobnega. A če ne bi povedala, bi me celo
življenje pekla vest. To sem premlevala celo noč.
Naslednje jutro sem vstala iz postelje utrujena, moji
možgani pa so bili izžeti od razmišljanja.
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Boštjan in njegova družina so že odhajali. Dojela sem, da
je to zadnja priložnost, da povem resnico. Nisem mogla odpreti
ust in povedati. Preprosto ni šlo. Potem pa sem zajela sapo,
ignorirala bolečino v srcu in strah ter povedala tako na glas, da
so me vsi slišali: »Boštjan ni sam razbila vaze! Oba sva kriva!
Lagala sem!«
Vsi so obstali in me osuplo pogledali.
»Kaj?« je vprašala mami.
»Nisem hotela …« sem rekla, »nisem hotela biti
kaznovana! Zelo mi je žal!« Potem sem zajokala.
Seveda sem bila okregana in tudi kaznovana. Ampak bilo
je pošteno. Z bratrancem sva ostala prijatelja. Iz doživetja sem
se veliko naučila.
Amadeja Gvendolina Završnik, 7. a
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor

Kralj Matjaž se prebudi v 21. stoletje
(domišljijski spis)

V 15. stoletju je v naših krajih vladal Kralj Matjaž. Bil je
pošten in dober vladar. Drugi kralji so mu zavidali, zato so
nadenj poslali veliko vojsko, da ga pokonča. Matjaž se je srčno
bojeval, a sovražniki so bili številčnejši. Kralj se je skupaj s
svojimi zvestimi vojščaki zatekel v gore. Sovražniki so ga že
skoraj izsledili, ko je njega in njegove viteze rešila gora Peca, ki
se je odprla in jih sprejela vase. Utrujeni ubežniki so v njej hitro
pospali. Zbudili naj bi se šele takrat, ko se bo kralju Matjažu
brada devetkrat ovila okoli mize, za katero spi.
Zgodilo se je neke temne noči. Z družino smo taborili pod
Peco. Bliskalo in grmelo je. Mi pa smo lepo spali v varnem
zavetju šotora. Kar naenkrat je močno zabobnelo in počilo. Vsi
smo se prebudili in stekli iz šotora.
Oče je vzel svetilko in z njo posvetil proti gori. V soju luči
smo videli obrise nekih mož, ki so se nam bližali in nekaj
nerazločno kričali. Prispeli so do nas, mi pa smo jih kaj čudno
gledali. Tudi oni so nas začudeno pogledovali. Najbolj smešno
se mi je zdelo, ker so bili oblečeni kot v srednjem veku: nosili
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so oklepe, sulice in meče. Najbolj pražnje oblečen mož je
spregovoril in dejal, da je on kralj Matjaž, ostali možje pa so
njegovi vojščaki. Globoko smo se jim priklonili. Potem smo
kralju povedali, kdo smo in v katerem stoletju živimo. Prišleki
so bili zelo začudeni. Mi pa smo hoteli biti vljudni in smo zakurili
ogenj (seveda s pomočjo vžigalnika) in jih povabili na gostijo.
Ko smo prižgali ogenj z vžigalnikom, so nas gledali, kot da bi
bili nekakšni čarovniki.
Potem smo spekli hrenovke. Naši gostje so jih nezaupljivo
gledali, a so se le opogumili in zagrizli vanje. Še bolj pa so bili
začudeni nad našim avtom, ki je bil parkiran ob gozdni strani.
Sprva so mislili, da je pošast. Pomirili smo jih in jim razložili,
čemu služi ta »pošast« in da sploh ni nevarna.
Moj brat, ki se že od nekdaj zanima za zgodovino, je kralja
prosil, naj nam pove, kako je prišel v 21. stoletje in kako je bilo
v časih, v katerih je vladal. Matjaž je z velikim veseljem začel
pripovedovati svojo zgodbo. Na koncu pa dodal, da ga je iz
spanja prebudila strela, ki je udarila v goro Peco. Vsi smo z
zanimanjem sledili njegovi pripovedi. Potem nas je še on prosil,
naj mu povemo kaj o današnjih časih.
Povedali smo mu, da se Sloveniji trenutno ne godi
najbolje. Matjaž je kar takoj hotel oditi nad »vladarje
Slovenije«, kakor je sam imenoval predsednika in vlado.
Povedali smo mu, da bi ga ljudje kaj čudno gledali, če bi kar
vdrl v parlament. Kralja, ki pa nas seveda ni razumel, je to
samo še bolj razjezilo.
Vljudno se je poslovil od nas. Med potjo proti Peci pa je
mrmral, kako je naše ljudstvo nehvaležno … Mi smo se samo
spogledali, rekoč da nikjer v pripovedkah ne piše, da je bil kralj
Matjaž tako vročekrven in jezljiv.
Marija Okršlar, 7. a
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor
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VRTILJAK ŽIVLJENJA – Zrela leta
19. del

Pavletu je napisala dolgo pismo, v njem mu je opisala vse, kar
se je v zadnjem mesecu zgodilo. Vedla je, da bo Pavle zelo
prizadet, ko bo vse te novice prebral. Edino dobro sporočilo je
bilo to, da sta Monika in Matej zelo zaljubljena in srečna in da
zelo pridno študirata. Na koncu je napisala, da pozdravlja tudi
Izabelo.
Ko je končala s pisanjem, je bila ura že krepko čez polnoč. Hitro
se je odpravila spat, takrat pa je nekdo z so močjo zvonil na
zvonec. Šla je pogledat kdo je. Pred vrati je ves zmeden stal
Luka. Prosil jo je, če gre k Jani, ker se mu zdi, da bo vsak čas
rodila. Stekla je k njej in ji pomagala pri oblačenju. Luku je
naročila, naj pokliče v porodnišnico in pove, da prihajajo. Steka
je domov, se hitro oblekla in se vrnila k Jani. Luka je že
pripravil avto in odhiteli so. Jana je tiho stokala. Viktorija jo je
nežno tolažila.
Pred porodnišnico so jih že čakali s posteljo. Jano so hitro
naložili in jo odpeljali, Luka je odšel z njo, Viktorija pa je
počakala v čakalnici, da bi potem novega očka odpeljala
domov. Porod je potekal zelo hitro in kmalu je prišel k njej Luka
in ji povedal, da je dobil krepkega sina, ki je mamico zelo
utrudil.
Bilo je že skoraj jutro, ko sta prišla domov. Spila sta močno
kavo, se pogovarjala o porodu in otroku. Luka je prosil za
dopust, da je sorodnike obvestil o veselem dogodku, nato pa je
odšel nazaj v porodnišnico. Viktorija pa si je privoščila
osvežujočo kopel in nato odšla v službo. Še prej je v
porodnišnico poslala čestitko, rože za Jano in majhne copatke
za dojenčka. Čustva so jo premagala in nehote je pričela
premišljevati o rojstvu svojih dveh hčera.
Čas je hitro mineval in Viktorija ni več mogla krotiti želje, da bi
videla Jernejo. Poklicala je sestro Renato in jo prosila, če lahko
pride pogledat hčer, ko bo spala. Seveda je dobila dovoljenje.
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Ko bo tam, naj pokliče sestro, da bo mala res spala. Rekla je,
da še nebi radi videli, ker otrok še ni bil pripravljen in bi bilo
vse treba začeti znova.
Čez dva dni se je Viktorija odpravila na obisk v Novo mesto.
Srce ji je močno utripalo, ko se je bližala Zavodu. Imela je
občutek, da ima v trebuhu celo gnezdo čmrljev. Bila je zelo
vznemirjena. Poklicala je sestro Renato. Ta ji je rekla, da gre
lahko k hčerki, ker močno spi, ker ji je dala močno tableto, da
se slučajno ne bi zbudila.
Ko je vstopila v sobo, jo je videla v postelji, visoko zamreženi,
da pod nobenim pogojem, sama ne bi mogla vstati. Zabolelo jo
je srce, saj je dobila občutek, da je njen ljubljeni otrok v kletki,
kot žival. Debele solze so ji tekle po licih. Prvič je ji bilo žal, da
jo je rodila. V sobi so bile še tri postelje, vse enake in kavč za
sestro. Ti otroci so imeli 24 ur varstvo, nikoli niso bili sami.
Zavest, da je zanjo dobro poskrbljeno, jo je malo pomirilo. S
pogledom je objela obraz ljubljenega otroka in zahrepenela je,
da bi jo lahko stisnila k sebi in jo poljubila. Sestra je prišla za
njo. Odprla ji je del postelje, tako, da se jo je Viktorija lahko
dotaknila. Če ne bi slišala njenega dihanja, bi mislila, da je
Jerneja mrtva. Sedla je na stol ob postelji in j prijela za roko.
Čisto tiho je močno pretresena obsedela. Kmalu ji je dala znak,
da je obisk končan. Pred sobo sta še malo poklepetali in sestra
ji je povedala, da se počasi kaže izboljšanje.
Viktorija se je hitro poslovila. Njena glava je bila težka. Vedela
je, a taka ne sme na vožnjo. Šla je v park in sedla na klop pod
drevesom. Solzam je dala prosto pot, neutolažljivo je zajokala.
Na drugem koncu klopi je sedel gospod, ki je bil tudi čisto iz
sebe. Ozrla sta se drug v drugega, med njima se je vzpostavilo
neko zaupanje. Začel ji je pripovedovati:
»Veste, moram se malo odpočiti, tak ne morem na vožnjo.
Prišel sem obiskat svojo ženo. 50 let je stara, a se ne zaveda
okolja, ki jo obdaja. Pozno sva se poročila, bila je stara 35 let.
Pred enim letom nama je umrl 15 letni sin, edinec. Ženo je to
tako prizadelo, da je padla v komo in od tedaj naprej samo še
živi, za vse ostalo pa nič ne ve. Skoraj eno leto je tako. Zdaj
čakam na čudež, a sem že obupal. Grozno me boli srce, ko
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gledam tako ženo, ki je bila še polna življenja, zdaj pa dan za
dnem umira. Ostal sem sam in ne vem kaj bi naredil. Skoraj
vsak dan jo pridem obiskat, a nobenega izboljšanja ni.
Verjemite mi, neznana gospa, ne morem več, ne vem kaj bom
storil. Nimam pa srca, da bi jo kar pustil, saj smo bili zelo
srečni.«
Pazljivo ga je poslušala, njegovo pripovedovanje jo je prizadelo.
Da bi ga vsaj malo potolažila, mu je povedala zgodbo svojega
življenja.
»Tudi vi ste že veliko pretrpeli. Vidim, da naju je kruta usoda
združila. Verjetno se bova še kdaj srečala. Sem Marko.«
»Jaz pa Viktorija!«
Še nekaj časa sta molče sedela, vsak s svojim trpljenjem, nato
si segla v roke in odšla z željo, da se še srečata.
Ko se je Viktorija peljala domov, so ji misli nehote ušle k
Marku. Razmišljala je:
»Kako prijeten gospod! Zelo dober mož, verjetno je bil tudi
dober oče. Kakšna kruta usoda! Ostal je sam! Jaz imam vsaj še
mamo, Moniko, Mateja. Na boljšem sem kot on! Spoznati
moraš še druge usode in kmalu ugotoviš, da je tvoja manjša!«
Spotoma je obiskala še mamo. Povedala ji je, koga je danes
spoznala. Povedala ji je njegovo usodo.
»Vidim, da ti je šla njegova nesreča do srca. Morda pa se bosta
še kdaj našla. Saj usoda ubira zelo čudna pota! Vidim, da je
nate naredil zelo dober vtis!«
Kmalu se je Jana vrnila iz porodnišnice. Njen sin je bil čudovit
otrok, tudi zelo priden. Odločila ta se, da mu bo ime Jernej.
Moniko in Mateja sta prosila, če bosta botra. Seveda sta to
srečna sprejela.
Viktorija je sedaj večkrat hodila k Jerneji. Doživela je še en
velik udarec, hči ni več vedela, da je njena mami, klicala jo je
teta. Kje je prej živela, je že čisto pozabila. Saj zanjo je bilo to
dobro, za njeno mami pa grozno. Ko jo je Viktorija videla, da je
postala srečna, je bila tudi bolečina manjša.
Ob vsakem obisku sta se srečala z Markom. Zdaj ga je že
pričakovala. Vedela je, kateri avto je njegov, on kateri je njen.
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Po obisku sta šla vedno na isto klop, kjer sta se našla prvič.
Prijetno sta kramljala, saj sta si imela toliko povedati. Viktorija
je zdaj že lahko Jernejo z vozičkom peljala na vrt, Marko pa se
jima je pridružil. Zanimivo, da ga je ona sprejela, celo vesela
ga je bila. Marko jo je čakal, ko je ona oddala Jernejo. Zdaj sta
že skupaj hodila na kavo ali sok. Kmalu sta si izmenjala
telefonske številke in si obljubila, da se bosta kdaj zvečer
poklicala, se malo pogovorila, da bo večer prej minil.
Viktorija je ugotovila, da Marko postaja del njenega življenja.
Kar precej se ga je že navadila. vsak drugi večer sta se slišala
po telefonu. Enkrat je klical on, drugič ona.
Olga Marinšek Kepic
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VABILO za september 2013
- DSO Preddvor o TELOVADBA
od ponedeljka do petka ob 8.45 uri v dnevnem prostoru ND
o ROČNA DELA
ponedeljek in četrtek ob 9.30 uri v mali jedilnici
o VAJE ZA VADBO SPOMINA IN ZBRANOSTI
ponedeljek ob 10.45 uri v mali jedilnici
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 KNJIŽNICA
ponedeljek, sreda, petek od 9.00 – 9.30 ure v delovni terapiji
o »ŽOGA BEND«
ponedeljek in sreda ob 13.30 uri v delovni terapiji

------------------------------------------------------------------ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
sreda, 4. september ob 10.00 uri v mali jedilnici
__________________________________________________
KVIZ z Olgo Kepic
sreda, 11. september ob 10.00 uri v mali jedilnici
__________________________________________________
MAŠA
petek, 13. september ob 10.30 uri v pritličju gradu
__________________________________________________
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ
V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi
sreda, 18. september ob 10.00 uri v mali jedilnici
PRAZNOVANJE ROJ. DNI s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 19. september ob 13.30 uri v mali jedilnici
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PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 19. september od 14.30 do 15.30 ure v 1. In 2.
nadstropju gradu
__________________________________________________
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI –
aktivnosti s psom - Društvo Ambasadorji nasmeha
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
Z BESEDO IN SLIKO SKOZI ČAS z Mirjano Debelak
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
»DAN ZA ŽAR« - KOSILO Z JEDMI Z ŽARA
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

VABILO za september 2013
- enota NAKLO o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA
od ponedeljka do petka ob 11.30 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 »ŽOGA BEND« - torek ob 13.15 uri v fizioterapiji
o MOLITVENA URA z Magdo Gros in Marijo Čadež
sreda (18.9. in 25.9.) ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
o SKUPINA ZA SAMOPOMOČ Trobentice z Marijo Jereb in Ano
Golja – četrtek (12.9., 19.9. in 26.9.) ob 10.30 uri v fizioterapiji enote
Naklo
o ROČNA DELA
petek ob 10.30 uri v avli enote Naklo
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo

------------------------------------------------------------------POGOVORNA SKUPINA LASTOVKE s Faniko Pagon
ponedeljek, 2. sept. ob 10.30 uri v fizioterapiji enote Naklo
ponedeljek, 16. sept. ob 10.30 uri v fizioterapiji enote Naklo
__________________________________________________
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KVIZ
torek, 3. september ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
MAŠA
četrtek, 5. september ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 9. sept. ob 10.30 uri v fizioterapiji enote Naklo
__________________________________________________
SREČANJE S TERAPEVTSKIM PAROM DRUŠTVA
»TAČKE POMAGAČKE«
torek, 10. september ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
torek, 17. september ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
BRALNA SREČANJA Z MESTNO KNJIŽNICO KRANJ
V družbi dobrih knjig in prijetnih ljudi
ponedeljek, 23. sept. ob 10.30 uri v fizioterapiji enote Naklo
__________________________________________________
TOMBOLA
torek, 24. september ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 26. september ob 15.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
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

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