KLAS
Glasilo Doma starejših občanov
Preddvor in enote Naklo

Kdor ima ljubezen v srcu, ima vedno nekaj, kar lahko da.

letnik 25, št. 210

julij, avgust 2014

Ko diši po poletju …

Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete julija in avgusta!
g. Bojan Krničar
ga. Ana Ažman
ga. Ana Bevc
ga. Frančiška Kopač
ga. Olga Osterman
g. Vincenc Zor
ga. Ljudmila Hubad
ga. Helena Štular
ga. Ana Kavaš
ga. Ana Jaklič
ga. Ana Sajovic
ga. Terezija Tome
ga. Veronika Gorenjc
ga. Frančiška Golob
ga. Ivana Marija Marinšek
ga. Frančiška Žibert
g. Stanislav Draksler
g. Branko Lučić
ga. Bernarda Verčič
ga. Ana Kepic
ga. Ivana Škofic
ga. Angela Likar
ga. Angela Peterc
ga. Ljudmila Pirc
enota Naklo
ga. Marija Metelko
ga. Angela Logar
g. Franc Grims
ga. Marija Pogačnik
ga. Marija Guštin
g. Aleksandar Velkov
g. Janez Verbič
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MINEVANJE
Hitro, hitro čas beži,

moč ustaviti ga ni,
mlado cvetje se ospe,
kar je lepo mimo gre.
Lice mlado ostari,
čas nazaj ga ne drži,
v laseh srebro zasveti se,
veš, da konec bliža se.
A srce ne ostari,
utripa, ljubi, hrepeni,
večkrat nemogoče hoče,
telo ubogati ga noče.
Vse na svetu menja se,
le mladost ne vrne se,
za zimo pride spet pomlad,
le človek ne ostane mlad.

Olga M. Kepic
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Srečanje stanovalcev gorenjskih domov
Bili smo udeleženci športnega srečanja gorenjskih domov v
Radovljici. Po prijaznem sprejemu smo vstopili v prenovljeni
dom starostnikov. Iz vseh strani so nas gledale zvedave oči in
nas vabile k vstopu, kamor nas je povabila tudi voditeljica
tokratnega srečanja. Prišli so upokojenci z Jesenic, iz Tržiča,
Škofje Loke, Bohinja, Kranja in Preddvora. Nastopili so tudi
»izivalci« srečanja - Radovljičani. Predstavile so se voditeljice in
prostovoljci, ki so sodelovali pri igrah. V jedilnici so nas
postregli s kavico in sladico.
Kmalu smo bili na vrsti mi, nastopajoči, s
svojim šibkim športnim znanjem. Najprej je bil
na vrsti golf z žogicami, ki nikakor niso hotele
v gol. Morali bi jih zamenjati, da bi nas
ubogale!
In že smo bili pri nogometu. Tokrat je bila žoga večja in se je
odzivala na ravno pravšnji odriv z nogo, da je našla prostostoječi gol. Vsi smo bili navdušeni, ko je pristala v golu.
Naslednja igra je bila pikado, katerega mi, 80 in 90-letni
mladinci, komajda poznamo. Pa vendar smo tudi pri pikadu
dosegli dober rezultat.
Na vrsti je bila najslajša igra – zbijanje lončkov za sladoled, ki
so bili postavljeni v piramido. Bilo jih je deset in mislim, da so
samo enkrat padli vsi.
Čakal nas je še boj z avtomobilčki. Vsi smo bili navdušeni, ko
sta ob krepkem navijanju avtomobilčka pristala v naročju naših
dveh tekmovalk.
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Sledil je še zaključni boj za zmago. Zmagala je naša gospa, ki
je bila za delček sekunde hitrejša pri navijanju traku. A kaj se
more, prvi je vedno samo eden!
Za konec so nas nasmejali prostovoljci in res jim je to uspelo.
Pomerili so se z voditeljicami v igri z milnimi mehurčki, ki jih je
bilo potrebno varno pripeljati v skledo. Fantje se niso dali in so
zmagali.
Tekmovanje se je zaključilo s prihodom gospoda direktorja in z
velikim šopkom rož. Vse nas je pohvali in nam podelil medalje
– za pomladne športne igre 2014 - in rdeče rožice.
Sledilo je še dobro kosilo. Dobro razpoloženi in srečni smo se
poslovili od naših prijaznih gostiteljev in se odpravili proti
našemu Domu. Takih srečanj si še želimo!
P.M., stanovalka

Revija pevskih zborov v Mariboru
Tudi upokojenci iz Doma v Preddvoru smo bili povabljeni na
šestnajsto Revijo pevskih zborov socialnih zavodov Slovenije, ki
je bila v Mariboru - v Domu Leona Štuklja.
Zbrali smo se pevski zbori iz
različnih Domov in med seboj
tekmovali v petju, slišali pa smo
tudi tolkala z žogami – pri nas
se
imenujejo
Žoga
Bend.
Nekateri zbori so nastopili na
odru, nekateri pa kar za
mizami, kar je bilo nekaj
posebnega
in
še
bolj
atraktivnega.
Program je povezoval Vinko
Šimek, ki nas je s svojimi zabavnimi pripovedmi vse povezal in
spravil v dobro voljo. Sledil je pozdrav mesta Maribor, pesem,
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ki so jo peli vsi pevovodje in nas tako pozdravili in nam zaželeli
uspešno nastopanje. Z nagovori so nas pozdravili tudi
predstavniki Maribora, Društva upokojencev, Doma.
Potem pa so si sledili nastopi zborov. Na koncu pa je zapel gost
srečanja – Alfi Nipič. S svojim nastopom je dvignil dvorano v
ples, vriskanje in izrazilo se je pravo slovensko navdušenje nad
domačimi pesmimi.
Postregli so nas z dobrim kosilom, nato pa je sledil odhod z
obljubo, da še pridemo. Bilo je res prijetno in veselo!
P.M., stanovalka

Nastop mešanega pevskega zbora
Storžič iz Bašlja
Spoštovani gospe in gospodje, vsi, ki prihajate v naš Dom! Pri
nas je sedaj tako lepo obnovljeno in vredno je priti samo na
ogled, znotraj in zunaj stavbe.
Nepozabno lepo je, kadar povabijo pevce iz okoliških vasi.
Včeraj so bili pri nas pevci pevskega zbora Storžič iz Bašlja. Ker
so moji sovaščani, sem jih bila zelo vesela. Med njimi je bil tudi
pevec Rado, ki je včasih igral na harmoniko. Vprašala sem ga,
kje ima harmoniko, ali se je pokvarila. Vsi so se smejali, ko mi
je odgovoril, vendar ga nisem dobro slišala, ker je sedel drugje.
Kasneje sem izvedela, da premalo igra in da bo naslednjič
prinesel harmoniko s seboj in nam kaj lepega zaigral.
Nastop je bil zelo lep. Skupaj s pevci smo zapeli nekaj znanih
pesmi, nato pa so nas pogostili v jedilnici, kjer smo poklepetali
in še enkrat tudi zapeli.
Hvala in lep pozdrav!

Angela, stanovalka
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V četrtek, 17. junija, nas je obiskal mešani pevski zbor Storžič
iz Bašlja.
Poslušalcev
nastopajoče.

nas je bilo zelo veliko in smo težko čakali

Prišli so zelo lepo urejeni, tako ženske kot moški. Spomnila sem
se jih po njihovi zborovodkinji in vedela sem, da bomo z
nastopom zelo zadovoljni.
Pričeli so z domačimi pesmimi, vendar vseh teh pesmi nismo
znali, v drugem delu pa smo se tudi mi razživeli in začeli
prepevati, saj so bile pesmi vsem dobro znane.
Res je bilo lepo, saj tako veselega koncerta že dolgo nismo
imeli. Upam, da nas bodo nastopajoči, glede na naš odziv,
kmalu spet obiskali.
IMM, stanovalka

Za lep dan

Čas je prepočasen za tiste, ki čakajo,
prehiter za tiste, ki se boje,
predolg za tiste, ki žalujejo,
prekratek za tiste, ki se veselijo,
toda za tiste, ki ljubijo, je neskončen.

Misel izbrala stanovalka
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Stoji učilna zidana
Stoji učilna zidana,
pod njo je stara jablana,
ta jablana je votel panj,
sinica znosi gnezdo vanj.
Sinica zjutraj prileti,
na šolskem oknu obsedi,
na oknu kljunček svoj odpre,
tako prepevati začne:
Poslušajte učitelj vi,
kako se men' pri vas godi,
vsi dečki vaši me črte,
povsod love, povsod pode.
Zalezli so moj ptičji rod,
iz gnezda vrgli so za plot,
mladički tam pomrli so,
oči svetle zaprli so.
Grdobe grde, paglave,
masti ste vredni leskove,
kdor v gnezdu ptičice mori,
ta v svojem srcu prida ni.
Po spominu zapisala R.F., stanovalka
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Željni pogledi
Ker vidim, da še lahko držim pisalo v rokah, bom skušala
zabeležiti današnje razpoloženje. Zamisel za ta zapis pa mi je
dala gospa Irma.
Da so obnavljali in popravljali stanovanjski del našega Doma, to
vemo vsi in za vse to je bilo potrebno tudi malo potrpeti – ne
samo mi, ampak tudi naši sosedi, na
primer prijazne gozdne srnice in
srnjaki. Zelo žal mi je bilo, ko so pred
tem ropotom pobegnile ne vem kam.
Živalce se dolgo niso vrnile, čeprav
sem upala, da se bodo kmalu.
Danes pa sem jih presenečena
zagledala - ne vem, ali samčke ali
samičke. S kakšnim veseljem sem opazovala ta lepa, prijetna
bitja! Zdaj bom lahko vsak dan gledala severno stran, od koder
priskakljajo do našega sosednjega drevja in mi polepšajo dan.
Upam, da bom v tem prijetnem pogledu lahko še nekaj časa
uživala. Ljudski rek pravi, da moraš imeti željo in se ti želja
potem tudi izpolni.
Res je, v 92. letu sem imela več želja, vendar se mi jih je malo
izpolnilo, pa zaradi tega nisem obupala. Stari rek pravi, da je
dobra volja najboljša. Zadovoljna sem, da me še marsikaj
zanima. Vsak človek ima svoje zanimanje.
Zapisala 92-letna stanovalka Doma

Življenje je kot ogledalo – nasmehnite se mu
in vrnil vam bo nasmeh

Utrinke pripravila Mirjana Debelak,
ilustriral Peter Trobec
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Življenjska zgodba stanovalca Doma
G. Miha je mati takoj po porodu oddala v rejo družini Kočar nad
Kamnikom. Svojega biološkega očeta ni poznal. G. Miha ima 3
polsestre s katerimi se ne poznajo in z njimi nikoli ni imel
stikov. S svojo krušno materjo nikoli ni imel dobrega odnosa,
po drugi strani pa gospod zelo lepo opisuje svoje odnose s
krušno sestro, s katero sta imela stike vse do njene smrti.
Opiše mi dogodek kako sta s sestro očetu na skrivaj vzemala
sladkarije iz škornjev, kjer jih je skrival. Tudi s svojim krušnim
očetom je imel zelo dober odnos, opiše mi ga kot »dobrega kot
duša«. Z očetom sta največ skupnih trenutkov v njegovi
mladosti preživela v čebelnjaku. Spominja se dneva, ko je
očetu pomagal pri kuhanju žganja in tisti dan mu je oče prvič
dal piti alkohol. Pravi, da mu je za to zelo hvaležen, saj je bila
njegova prva in hkrati tudi zadnja izkušnja z alkoholom.
G. Miha je po končani osnovni šoli nadaljeval šolanje na centru
strokovnih šol Bežigrad. Izuril se je za galvanizerja. Njegova
prva služba je bila v lesno industrijskem podjetju Silva. Kasneje
je prek zavoda za zaposlovanje dobil službo v Nemčiji, kjer je
bil zadolžen za prevoz novih avtomobilov za prodajo. Domov v
Slovenijo se je vrnil, ker je moral oditi v vojsko. Izkušnjo
vojske opiše kot dobro izkušnjo. Prekomandirali so ga iz
kasarne v Reko in ga zadolžili za prevažanje generala. Pripomni
mi: »Takrat sem živel kot mali bog«.
Po končani vojski se je vrnil v Nemčijo, kjer je začel delati za
znamko AUDI. Ta služba mu je bila najbolj všeč, saj je imela
zelo razgiban delovnik. Rekel je: »Tam si lahko prišel ali
zaključil kadar se ti je zaljubilo, je bilo res fino, vse bolj na
hojladri«. Ko je Nemčija prešla v krizo in ko je veliko ljudi
izgubilo službe, pa se je G. Miha vrnil v Slovenijo. Zaposlil se je
v Saturnusu.
Okoli petdesetega leta je spoznal svojo ženo. Poročila sta se v
Preddvoru. Zakon ni trajal dolgo, saj sta bila poročena le slabi
dve leti, potem sta se ločila. Po ločitvi sta si delila skupno
gospodinjstvo vse do njegovega odhoda v Dom. Živela sta bolj
kot ne vsak po svoje.
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Do prihoda v Dom gospod ni nikoli praznoval svojega rojstnega
dneva, saj mu te stvari nikoli niso kaj dosti pomenile, zdaj ko
pa v Domu organizirajo rojstnodnevna praznovanja in ko za
svoj rojstni dan dobi čestitko, pa se mu to zdi nekaj posebnega.
Je veliki ljubitelj »Žoga benda«, kar poimenuje kar trening.
Vsak teden nestrpno pričakuje torek, ko je na sporedu »Žoga
bend«, saj pravi, da ga to ohranja živega in mu daje nov zagon
za naprej. Zelo uživa ob poslušanju radia Gorenc, najraje pa
posluša Avsenike, katerih himno zna zaigrati tudi na žogo. Za
Avsenika pa doda še, da ga zelo ceni saj je mnenja, da je
ponesel v svet domačo glasbo.
Po pogovoru s stanovalcem g. Mihom Žvagnom
zapisala Maja Prestor,
študentka Fakultete za socialno delo

Modro brati in kramljati
BRALNA SREČANJA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR

V sredo, 11.6.2014 smo zaključili s ciklusom bralnih srečanj
Modro brati in kramljati v obdobju 2013/2014. Bralna srečanja
so v Domu starejših občanov Preddvor potekala enkrat
mesečno, ob sredah, od 10.00 do 11.00 ure, od meseca
septembra 2013 do junija 2014. V tem obdobju smo se srečali
10-krat. Srečanja so namenjena vsem stanovalcem, ki radi
berejo, in se želijo o prebranih knjigah tudi pogovarjati.
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S tako obliko srečanj stanovalci razvijajo
bralno kulturo,
spoznavajo nova dela na področju slovenske in svetovne
književnosti, razvijajo kritično vrednotenje prebranih del,
razvijajo pa tudi solidarnost do različnih mnenj, ki jih imajo
stanovalci o prebrani knjigi.
Seznam knjig, ki smo jih prebrali v tem času:
SEPTEMBER 2013: Tone Partljič: Hotel sem prijeti sonce
OKTOBER 2013: Vida Žabot: Križ na prsih
NOVEMBER 2013: Marjana Moškrič: Ledene magnolije
DECEMBER 2013: Mimi Malenšek: Zlati roj
JANUAR 2014: Maria Barbal: Kamen v melišču
FEBRUAR 2014: Jostein Gaarder: Lepotica s pomarančami
MAREC 2014: Janja Vidmar: Debeluška
APRIL 2014: Borut Golob: Smreka bukev lipa križ
MAJ 2014: Marjan Tomšič: Grenko morje
JUNIJ 2014: Mira Delavec: Šepet rdeče zofe
Na tem mestu bi se rada zahvalila vsem stanovalkam, ki redno
prihajajo na ta srečanja in zavzeto sodelujejo pri pogovoru in
izražanju mnenj, ki ga imajo o določeni knjigi. Zaradi tega
sodelovanja naše skupne ure vedno znova in znova uspevajo,
tako da se razidemo zadovoljne in bogatejše za določena
spoznanja ob prebranem delu in debati, ki se razvije potem.
Menim, da veliko damo ena drugi in veliko dobimo. Ne smemo
pa prezreti dejstva, da so te skupne ure zelo pomembne zaradi
druženja, ki se ga veselimo vedno znova.

Milena Enci, Mestna knjižnica Kranj
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Šepet rdeče zofe
Mira Delavec
Za tiste čase, ko je živela, to je v času
Franceta Prešerna, je bila zelo razgledana.
Josipina je imela stike z znanimi
osebnostmi tistega časa.
Čudno se mi je zdelo, da jo je ženin tako
užalil, a ona ga je imela še vedno rada.
Kakšna ljubezen, ona je bila nora nanj,
njemu pa je bila pomembna dota.
Josipinina ljubezen do Lovra je bila tako
slina, da je pozabila žalitev. Ko so povečali vsoto dote, sta se
poročila. Lovro je bil mamin sinko iz Kamne Gorice. Njegova
mama je bila vdova z devetimi otroki.
Iz Knjige Rdeča zofa, mi je najbolj ostalo v spominu, ko je
mama Josipino klicala k večerji, da je kuharica skuhala nekaj
dobrega. In kaj je bilo za večerjo? – močnik, kuhan krompir in
čežana. Za Josipino je bila to zelo dobra večerja.
Ko obiščem Josipinino sobo premišljujem, kako je živela med
temi debelimi zidovi in ustvarjala v prelepi okolici gradu Turn.
M. Pirc, stanovalka
Josipina je bila zelo, zelo mlada, ko je začela pisati. Verjetno je
prehitro dozorela in zato tudi prehitro umrla.
P. Hausmaister, stanovalka
Ko bereš knjigo o Josipini, ti je vse poznano. Čutiš Josipino in
veš, da se je njega zgodba dogajala tukaj, na tem dvorišču,
med temi grajskimi zidovi.
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Okolica gradu, ki je Josipini dajala navdih za pisanje, je zelo
lepa. Pozitivno vpliva tudi na naše počutje in zdravje.
Verjamem, da je ta kraj tako vplival tudi na Josipino.
Bila je mlada, občutljiva. Lovro je bil njen prvi fant in ljubezen
je vzela zelo zares. Lovra je ljubila, kljub temu, da jo je
razočaral. Njuna zveza je bila zelo kulturna. Bila sta enakega
mišljenja, borila sta se za isto stvar. To ju je zelo povezalo. Ker
sta živela daleč narazen, nista imela veliko možnosti za
pogovor. Zato sta si pisala pisma, vsak dan, zelo dolga pisma.
Josipinine zgodbe so v primerjavi z današnjimi drugačne, so
lepe, iskrene, polne čustev…
V prehodni sobi je stala rdeča zofa. Ko je prišel Lovro na Turn,
sta se z Josipino na njej veliko pogovarjala. To je bila njuna
zofa, njuna rdeča zofa. Mogoče je bila prav s tem namenom
nekoč prinešena v ta prostor…
Ko sem začela brati knjigo o Josipini, je nisem mogla pustiti.
Zelo sem se čustveno navezala na Josipino in vseskozi
podoživljala njeno ljubezensko zgodbo, z mislijo, da se to
dogaja prav tu, na tem gradu, na tem dvorišču.
Josipino smo vzeli za svojo, slovensko, ker je bila ena prvih
žensk, ki se je borila za slovenstvo in slovenski jezik.
M. Praznik, stanovalka
Lovro je rekel, da se ne bo oženil z Josipino, ker je bilo premalo
dote. Josipino je to preveč prizadelo in mu je povedala, da mu
bo zelo težko oprostila.
Poročila sta se in skupaj odšla živet v Gradec. Imela je dva
splava in še ne 21. letna umrla.
A. Rozman, stanovalka
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Josipina se je rodila na gradu (na Turnu) v Preddvoru. Starša
sta imela tri otroke, izmed katerih je bila Josipina najstarejša.
Ko je Josipina imela osem let ji je umrl oče. Mama je prevzela
gospodarske dejavnosti na kmetiji. Preddvorski kaplan je učil
vse tri otroke. Josipina se mu je zdela nadarjena in kmalu je
opazil, da ima dar za pisanje, tudi sam jo je k temu spodbujal.
Ko je Josipina izpolnila 15 let je kaplan prišel na obisk in s seboj
pripeljal svojega bratranca, bratrancu je bilo ime Tomo. Tomo
in Josipina sta se zaljubila, takoj ko sta se spoznala. Pričela sta
si pisati ljubezenska pisma. Josipina je vsa pisma shranila.
Njuna ljubezen je bila zelo močna. Josipinin brat je vsak dan
jahal v Kranj po pošto.
Josipina prične pisati pesmi in povesti.
Josipina in Lovro sta se hotela poročiti, a ženinova mama je
zahtevala doto. Lovro je pisal Josipinini mami, da se ne more
poročiti, če Josipina ne dobi dote, saj je njegova mama menila,
da bosta celo življenje reveža brez te dote. Josipinina mama je
odšla v Ljubljano k bratu njenega pokojnega moža, povedala je
kaj se je zgodilo. Josipinina mama in stric sta odšla k Lovrovi
mami. Stric je vzel s sabo tudi 600 goldinarjev. Vprašal jo je, če
je dovolj za poroko. Mama je privolila. Skupaj so se odločili za
nov datum poroke.
Lovro je kupil hišo v Gradcu, kamor sta se z Josipino vselila.
Josipinina mama je odšla z njima v Gradec. Josipina je hitro
zanosila, vendar je bila zelo krhkega zdravja. V petem mesecu
nosečnosti ji je otrok umrl. Ponovno je zanosila, vendar
ponovno neuspešno. Kmalu za tem je tudi sama umrla.
Pokopali so jo v Gradcu.
Slavka Sajovic, stanovalka
Berem njeno knjigo – zelo mi je všeč – to je zgodovina tega
Doma.
M. Kalan, stanovalka
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Roman Šepet rdeče zofe o Josipininem življenju je nastal kot
tretja knjiga pisateljice Mire Delavec, po skrbnem pregledu
Josipininega življenja.
Josipina je bila najstarejša hči, imela je dva brata in oče jim je
umrl ko ji je bilo osem let. Mama je z vso skrbjo in ljubeznijo
skrbela za njih in za grad Turn ter gospodarstvo. Bili so srečni,
saj jih je mati vzgajala v mirnem slovenskem duhu, tudi s
pomočjo preddvorskega kaplana g. Lovra Pintarja in g. Alojzija
Potočnika, ki jo je vpeljal v svet glasbe ter g. Bleiweisa, ki jo je
utrjeval v slovenstvu, ko se je zavzemal za večjo vlogo
slovenskega jezika v svetu.
G. Lovro Pintar je prišel na obisk skupaj s pobratimom, mladim
Lovrom Tomanom. In to je bil začetek prijateljstva med
Josipino in Lovrom.
Lovro Toman je bil študent v Gradcu in kar nekaj časa je
trajalo, da je spet lahko prišel na obisk k Josipini na Turn. A ker
bi se rad z njo pogovarjal, ji je začel pošiljati pisma, ki pa so
seveda prihajala v Kranj, kamor je z belim konjičem ponje
odhajal Josipinin brat. Oba sta bila vesela, on, ker je lahko
jahal in Pinka – po domače, ki je dobivala pisma, katera je zelo
težko čakala. Pisma so bila polna novic iz kulture, prijetnih
doživetij in ljubezni. Bila so dolga, včasih tudi po 20 strani.
Ljudje so začeli početje opažati in spraševali so se, kaj se
dogaja. Potem so radovedneži kakšno pismo odprli in bili
presenečeni nad vsebino, ki je bila prijetna, vesela, v pismu je
bila priložena posušena rožica ali kak lep spominček. Bili so
nekako pomirjeni, saj so vse izvedeli.
Tako sta minili dve leti. Lovro je zaključil šolanje, doktoriral je
in se vrnil v Kranj. Zdaj sta bila lahko več skupaj, hodila sta na
izlete, oba sta ljubila gorske planote, kjer je ljubi mir in ena
sama lepota ob pogledu na gore, ki so ju obkrožale.
Josipina je veliko pisala, predvsem krajše zgodbice, ki so izšle v
knjižici leta 1921, 38 jih je bilo. Njena vdanost pisanju, glasbi in
ljubezni do slovenskega jezika in narave je bila zaznana v
vsakem njenem delu. Bila je polna vitalnosti in mladostnih
želja. Bila je Josipina Turnograjska ena in edina!
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Z zaročencem sta določila datum poroke 24. avgust, ker sta se
na ta dan pred tremi leti spoznala. A zaradi nesoglasij zaradi
njene dote sta poroko morala prestaviti. Poročila sta se 22.
septembra. Bila sta srečna. Poročila sta se v grajski kapeli na
gradu Turn. Po poroki sta se skupaj z njeno mamo in bratom
preselila v Gradec. Zgodilo se je, da je prezgodaj splavila in
nesrečno umrla.
P.M., stanovalka

JOSIPINA URBANČIČ TURNOGRAJSKA
Josipina Urbančič Turnograjska, poročena Toman, se je rodila
na gradu Turn 9. julija 1833. Oče Janez Nepomuk je umrl, ko je bilo
deklici komaj osem let. Mati je tako ostala sama in je morala skrbeti
za gospodarjenje na veliki posesti ter vzgajati tri majhne otroke.
Bila je razumna ženska in je hotela Josipini, Janku in Fidelisu
nuditi najboljšo izobrazbo. Ker takrat v Preddvoru šolanje še ni bilo
omogočeno, saj šole še ni bilo, se je odločila, da na Turn povabi
upokojenega kranjskega mestnega učitelja Alojzija Potočnika. Ta je
močno vplival na Josipino, saj je v njej odkril glasbeni talent. Naučil
jo je igranja na klavir in komponiranja.
Zaradi istega razloga, tj. izobraževanja, je mati poprosila
takratnega preddvorskega kaplana Janeza Kastelica, da Josipino
poučuje italijanščino in latinščino. Francoščine se je deklica lotila
sama, zanimala pa jo je tudi grščina. Ko sta s Kastelicem predelala
določeno snov, se jo je deklica naučila, nato pa najverjetneje
opravljala izpite v Kranju na glavni šoli. Iz ohranjenih spričeval je
razvidno, da je bila vestna učenka.
Leta 1849 je Kastelica, ki je odšel službovat v Kranj,
nadomestil narodno zaveden kaplan Lovro Pintar. Josipino je
poučeval zemljepis, matematiko, zgodovino in verouk. Bil je vnet za
slovensko literaturo in jezik. Veliko časa je preživel na Turnu in tako
tudi Josipino navdušil za pisanje v maternem jeziku. Pričela je
ustvarjati prve povestice, kot je sama imenovala svoja dela. Pintar
pa jo je pri tem spodbujal, jo usmerjal in ji pomagal. Turnograjska
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je odraščala in postajala prava dama. Bila je grajska gospodična,
lepa, pametna, izobražena in nadarjena. Zato je bila v ljubljanskih
salonih zelo zaželena. Ti pa ji niso ugajali. Raje je hodila na
sprehode in občudovala naravo.
Lovro Pintar jo je seznanil z Lovrom Tomanom, ki je kasneje
postal tudi njen mož. Mladenič je bil postaven, dober govornik,
takratni Kranjski znan kot pesnik, ki je posnemal Koseskega in izdal
pesniško zbirko Glasi domorodni. Med njima se je razvilo bogato
triletno dopisovanje, ki obsega kar 1069 pisem. Ta pa so bila dolga
tudi do petindvajset strani.
Njuna zveza se je čedalje bolj poglabljala, zlasti potem, ko je
Lovro konec junija 1852 diplomiral in iz Gradca prišel v Kranj. Tako
je večkrat zahajal na Turn. Za datum poroke sta določila 24. avgust
1853, saj sta se na ta dan pred tremi leti tudi spoznala. Zaradi
Lovrovih zahtev po višji doti pa je bila poroka prestavljena na 22.
september. Poročila sta se v grajski kapeli na Turnu, obred pa je
vodil Lovro Pintar.
Po poroki sta se z Josipinino mamo in bratom preselila v
Gradec. Kmalu je Josipina zanosila, a je imela konec decembra
spontan splav. Vzrok naj bi bila popkovina, ki se je ovila okoli ploda.
Josipina je ponovno zanosila, vendar je konec maja 1854 predčasno
rodila mrtvega otroka. Pri tem se je močno prehladila in zbolela.
Njena življenjska pot se je tako zaključila 1. junija 1854. Lovra je
izguba žene močno prizadela.
Na osnovi ohranjenih pisem je možno domnevati, da je na
Josipinino prezgodnjo smrt vplivalo več dejavnikov. Josipina je
zanosila zelo hitro po tem, ko je komaj dva meseca pred tem
prebolela mrzlico, ki jo je v posteljo položila že v začetku l. 1853.
Njeno telo je bilo slabotno, saj je veliko tudi shujšala. Ker je istega
leta imela še splav, si ob ponovni zanositvi telo verjetno še ni
opomoglo in je na koncu omagalo. Nedvomno pa so nanjo vplivali
tudi dogodki okrog poroke in po njej, kar jo je psihično zelo
prizadelo.
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Po naravi je bila vesela, optimistična, skromna in potrpežljiva.
Verjela je, da se bodo stvari sčasoma uredile. Energijo je vlagala v
pozitiven pogled na dane okoliščine. A jo je smrt žal prehitela.
Josipina Urbančič Turnograjska
pesnico, skladateljico in pisateljico.

velja

za

prvo

slovensko

Že zelo mlada se je začela zavedati, da je biti ženska sredi 19.
stol. lahko tudi svojevrstna čast. Vse, česar se je lotila, je delala z
lahkotnostjo in hkrati z zavestjo, da ve, kaj hoče. Vedela je, da hoče
ustvarjati, na papir izlivati svoja čustva, s katerimi je hotela krepiti
vero v skupno prihodnost celotnega naroda. Slovencem je vedno
znova želela sporočati, naj se zavedajo svoje edinstvenosti. V srcu je
nosila in na vsakem koraku izražala ljubezen do slovenskega jezika.
Napisala je sedemintrideset povestic. Sprva je pisala kratke
poučne zgodbice z moralnim naukom. Pogosto so te vsebovale opise
in prispodobe iz narave. Največ je napisala zgodovinskih povestic, ki
so krajše, običajno dolge dve strani. Pogosto je segala tudi po
motivih iz slovanske zgodovine, na katero je bila zelo ponosna (npr.
Poljski rodoljub, Svobodoljubna Slavjanka, Slavjanski mučenik ...). V
njenih zgodovinskih povesticah (Nikola Zrinji, Katarina, ruska carica,
Boris itd.) imajo vodilno vlogo različni vladarji. Pomembno vlogo
imajo tudi ženske, ki so enakovredne moškim likom, moralno in celo
fizično pa pogosto močnejše od njih. Opazovanje teh ženskih likov
vzbudi občutek, da je pisateljica hotela v ponemčenih Slovenkah z
močnimi, lepimi, pametnimi narodnimi junakinjami prebuditi
narodno zavest in zanimanje za branje in pisanje v slovenščini.
Josipina se je na Tomanovo željo lotila tudi poezije. Znane so
naslednje njene pesmi: Smereka, Noč na grobu, Donava in Zmiraj
krasna je narava. Za njeno poezijo je značilno, da je lirsko
obarvana, polna opisov in prispodob iz narave ter bogata v izražanju
občutkov.
Josipina velja tudi za prvo slovensko skladateljico. Njenih
skladb se ni ohranilo veliko. Gradivo pa pripoveduje, da je bila dobra
pianistka. Komponirala je klavirske skladbe in napeve s klavirjem na
slovenske tekste. Josipinina prva skladba je nastala na Tomanove Tri
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rožice. Sledijo ji še polka Zoridanka, klavirska skladba Spominčice,
vesela Napitnica, polka Zorana, Zdravlica, Milostinke in Občutki.
Čeprav so dela Josipine Urbančič Turnograjske označena kot
začetniška, velja vseeno poudariti, da so zelo pomembna. S svojim
delovanjem namreč odpre vrata v glasbeno in literarno ustvarjanje
tudi drugim ženskam, ki mogoče prej za to niso imele poguma. To
področje sicer še dolgo ostaja dominantno moško. Zaradi tega pa je
preboj Turnograjske še toliko bolj pomemben. Zaradi prerane smrti
svojih talentov ni uspela do konca razviti, kar velja upoštevati pri
ocenjevanju njenih del. S svojimi deli in njihovo sporočilnostjo pa
nedvomno seže ob bok marsikateremu moškemu umetniku tistega
časa.
Viri:
Mira Delavec, Moč vesti, Primus, Ljubljana 2009.
Mira Delavec, Nedolžnost in sila, Gorenjski glas, Kranj 2004.

Pripravili učenci OŠ Preddvor

Branje na pomlad
Mestna knjižnica Kranj spodbuja branje
slovenskih avtorjev.
V času od 7. aprila do 27. junija 2014
knjižnice Kranj Branje na pomlad,
branja slovenskih avtorjev. Knjige za
je izbrala in pripravila ga. Milena
Kranj.
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je potekal projekt Mestne
z namenom spodbujanja
stanovalce našega Doma
Enci iz Mestne knjižnice

V Domu v Preddvoru je projektu sodelovalo devet stanovalk Marija Hvasti, Slavka Sajovic, Pavla Hausmaister,
Antonija Likozar, Slavka Grošelj, Manica Krek, Ivana
Marinšek, Marija Vrankar in Marija Bliznac.

PROSTOVOLJNO DELO UČENCEV OSNOVNE ŠOLE MATIJE
VALJAVCA PREDDVOR V ŠOLSKEM LETU 2013/14
V DOMU STAREJŠIH OBČANOV PERDDVOR
V Domu starejših občanov Preddvor že vrsto let sodelujemo z
OŠ Matije Valjavca Preddvor v okviru prostovoljnega dela za
osnovnošolce višje stopnje (6. – 9. razred). Sodelovanje glede
samega poteka prostovoljnega dela prevzemava socialni delavki
Doma - Mojca Sajovic in Osnovne šole - Erna Meglič. Ob
začetku vsakega šolskega leta se stanovalci Doma glede na
vabilo na oglasnih deskah po svoji volji odločijo in socialni
delavki izrazijo željo po vsakomesečnih srečanjih z osnovnošolci
prostovoljci. Prav tako na drugi strani osnovnošolci že z
veseljem čakajo kdaj bodo prvič prišli v Dom na obisk.
V letošnjem šolskem letu 2013/14 so se stanovalci in
osnovnošolci srečevali enkrat mesečno po uro in pol in sicer ob
sredah po vnaprej določenem terminu. V Dom je skupaj
prihajalo 15 učencev, spremljala jih je mentorica – socialna
delavka OŠ Matije Valjavca. Obiskovali so skupno 9 stanovalk
Doma. Srečevali so se v sobah stanovalk in čas obiska namenili
pogovoru, igri, spoznavanju, šalam, skratka…imeli so se lepo.
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Vtise letošnjih srečanj smo že tradicionalno zaključili s skupnim
druženjem v dnevnem prostoru novega dela doma, kjer smo si
izmenjali letošnje izkušnje in se posladkali s sladoledom.
Da imajo takšna druženja velik pomen za stanovalce Doma in
učence OŠ se lahko prepričate ob branju spodnjih zapisov, ki so
jih ustvarili letošnji osnovnošolci prostovoljci.
Vsem sodelujočim se tudi sama zahvaljujem za uspešno in
prijetno sodelovanje, veselim se novih prijateljstev med
stanovalci in učenci ter jim želim, da bi spomini na srečanja še
dolgo grela srca enih in drugih.
Prihodnje šolsko leto bo hitro zopet tu, zato že danes vsem
stanovalcem velja vabilo, da se septembra oglasite pri meni z
željo po medgeneracijskem druženju.
Pripravila:
Mojca Sajovic, socialna delavka
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Cilko obiskujem že odkar je prišla v Dom, Dano pa zadnjih
nekaj let.
V vseh teh letih se je med nami tremi spletla globoka, pristna,
prijateljska vez. Vedno, ampak res vedno, imamo dovolj snovi
za pogovor tako o preteklosti kot tudi o tem, kar se nam
trenutno dogaja. Obe sta zelo dobri sogovornici in dobri
poslušalki. Imamo poseben ritual: na začetku se lepo
pozdravimo, spijemo skupaj vročo čokolado oz. kapučino, se
pogovarjamo in se, še posebej zadnje čase, pogosto hecamo in
iz vsega srca nasmejimo. Ob odhodu vedno čutim v svoji
notranjosti neko toplino, veselje, hvaležnost in mir. Lepo se
imamo. In ... rade se imamo.
Za naprej pa obema želim, da jima nikdar ne zmanjka veselja,
hudomušnosti in pripravljenosti za pogovore. Hvala vama, Cilka
in Dana za to, da STA in za naše prijateljstvo.
Erna Meglič,
socialna delavka OŠ Preddvor

Zapisi osnovnošolcev - prostovoljcev:
Za prostovoljno delo sem se odločil/-a, ker…
 rada obiskujem ljudi, še posebej tiste, ki nimajo bližnjih.
(Katrašnik K.)
 rada pomagam ljudem. Rada se pogovarjam z njimi o
preteklosti, sedanjosti in doživetih. (Kegljevič M.)
 želim spoznati, kakšne nove ljudi in ker se hočem družiti z
ljudmi. (Roblek R.)
 rada poslušam zanimive zgodbe o življenju včasih. In ker
se rada pogovarjam. (Zorman J.)
 rada pomagam starejšim ljudem. (Cvek N.)
 mi je všeč namen in razveseljevanje starejših. (Mrak N.)
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 sem hodila že lansko leto in mi je všeč, ko se pogovarjam
s starejšimi. In mi povejo svojo zgodbo itd. (Zupanec M.)
 se zelo rada pogovarjam s starejšimi, na primer z atom in
mamo, s sosedo… (Rakovec K.)
 rada obiskujem starejše ljudi in jih z obiski osrečim. (Kos
M.)
Na srečanjih mi je všeč…
 da so obiskovanci vedno prijazni in nas lepo sprejmejo.
(Katrašnik K.)
 ker se vedno lepo pogovarjamo, vsak pride do besede,
najbolj pa zato ker nam gospa Ana vedno pove svoja
doživetja. (Kegljevič M).
 ko se igramo Človek ne jezi se in Črnega Petra ter Domine.
(Roblek R.)
 da se vsakič veliko smejemo. (Zorman J.)
 ko se igramo družabne igre, se pogovarjamo in smejimo.
(Cvek N.)
 pogovarjanje in druženje. (Mrak N.)
 ko jim lahko zaupam in jim vse povem (svojo zgodbo,
ocene…). (Zupanec M.)
 ker najprej pojemo kosilo, ki mi vedno prija in je odlično.
In pa seveda, ker se s starejšimi pogovarjamo, smejemo,
spoznavamo in pripovedujemo. (Rakovec K.)
 ko se v sobi kartamo, igramo Človek ne jezi se in domine.
Vmes se veliko smejimo in zabavamo še posebej pri igri
človek ne jezi se, ko si zbijamo figure. (Kos M.).
Najbolj se spominjam…
 dneva, ko smo sedele na balkonu, se igrale igrice in se
neznansko smejale. (Katrašnik K.)
 prvega dneva, ko smo vstopile v sobo in tam nas je
pričakala gospa Ana. Pogovarjale smo se, povedala nam je
iz kod prihaja… (Kegljevič M.)
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 ko smo igrali Človek ne jezi se in Črnega Petra. (Roblek
R.)
 dneva, ko sva obiskovankama s sošolko Klavdijo prinesli
darila za Miklavža. (Zorman J.)
 ko smo se šli na balkonu Človek ne jezi se. (Cvek N.)
 sladolednega piknika. (Mrak N.)
 sladolednega piknika. (Zupanec M.)
 ko je gospa Frančiška Ž. povedala šalo in smo se vse še
nekaj časa smejale. (Rakovec K.)
 ko nam je gospa pripovedovala o svojih otroških letih,
kako je živela in kako se je igrala s sosedovimi otroci. (Kos
M.)
Mojemu obiskovancu…
 Ivani Jenko in Mihaeli Štefančič želim…, da bi se tudi med
poletjem zabavali in se dobro imeli. (Katrašnik K.)
 Ani Sajovic želim… da bi se imela lepo v Domu starejših
občanov, da bo spoznala ljudi s katerimi se bo razumela in
da bo ostala zdrava še dolgo. (Kegljevič M.)
 Mariji Praznik želim… da bi še dolgo živela in, da bi bila
vsakič nasmejana. (Roblek R.)
 Frančiškama Žibert in Verbič želim… veliko zdravja.
(Zorman J.)
 Mihaeli Štefančič, Ivani Jenko želim… vama veliko zdravja
in sreče. (Cvek N.)
 Frančiški Valjavec želim… veliko zdravja, sreče in še
mnogo veselih let. (Mrak N.)
 Frančiški Valjavec želim… veliko, zdravja, sreče in
zadovoljstva. Naj ostane takšna še naprej. (Zupanec M.)
 Frančiški Žibert in Frančiški Verbič želim… še obilo zdravja,
sreče in smeha v nadaljnjem življenju. (Rakovec K.)
 Mariji Praznik želim… veliko zdravja, da bi vztrajala pri
hoji, ker težko že hodi. Da bi čim dalj še živela in da bi se
še tako dobro razumeli (Kos M.).
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Vonj Etiopije
Letos sem si privoščila dopust malce hitreje kot ponavadi.
Aprila sem spakirala kovčke in se čisto sama podala v Etiopijo,
ADDIS ABEBA.
Glavno mesto Etiopije, ADDIS ima 4,8 milijona prebivalstvagroza!!
Imela sem večjo srečo kot pamet, saj sem pristala pri krasni
družini. Živela sem pri njih cela dva tedna. GENNY – krasna
ženska, Abebe in Nati. Družina je živela v hiši, izven glavnega
mesta in imela celo tri služkinje, katere so me razvajale, kajti
čisto nič nisem smela narediti sama. Prvo noč, ko sem šla, po
skoraj 12 urnem potovanju ležat in sem misleč, da bom
ugasnila luč v spalnici, poklicala služkinjo ŠOAYE. Seveda
pritisnila sem zvonec za služkinjo. Kaka koza. Pa so zame rekli,
da prihajam iz civiliziranega sveta – haloo.
Skratka, to je bil moj najboljši dopust vseh dopustov. Imela
sem priliko spoznati prijazne ljudi, se družiti z njimi. Genny je
bila prava mojstrica kuhanja in zaradi njene hrane sem
pridobila precej odvečne teže. Jedla sem njihovo lokalno hrano
in vsi pri hiši so bili zelo zadovoljni z mano, saj sem vse
probala. Tudi njihovo specialiteto ROMIT MESO. To je surovo
kravje meso, ki ga pomakaš v poper in ješ surovega. Sicer so
me hranili s kokošjim mesom, jagenjčkom in govedino. Njihova
hrana je precej pekoča, vendar okusna. Najbolj všeč mi je pa
bilo, ker se v Etiopiji ne uporablja pribora, vse se je z rokami.
Tudi v restavracijah. Za vsak obrok je nujna INĐERA (podobna
naši palačinki). INĐERA jim služi kot krožnik in pribor obenem.
Kmalu sem osvojila osnove hranjenja z inđero.
Etiopijci so zelo kulturni in prijazni ljudje in zelo spoštujejo
tujce. To sem občutila tudi sama. Čeprav se njihova kultura
razlikuje od naše totalno.
Nekaj zanimivosti te krasne dežele:
v trgovini lahko kupiš samo en cigaret. Vožnja je živ kaos za
nas. Skoraj nihče ne uporablja smernikov, ampak se samo
trobi. Pravilo močnejšega. Seveda pa se za kak večji prekršek z
lahkoto opravičijo. Prečkati cesto je tam prava misija
nemogoče. Imajo pa zelo malo prometnih nesreč, če pa že so ni
katastrofe, kajti z avti se le dotaknejo drug drugega. Ne vozijo
tako hitro kot mi. V 14 dneh nisem videla tudi ene nesreče pa
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sem bila vsak dan na cesti. Sama sebe imam za dobro voznico,
toda v Addisu razbijem avto v petih minutah.
Njihovo NOVO leto se začne 1.9. Sedaj so v letu 2006. Vsi
meseci imajo 30 dni – pri nas različno (30, 31, 29, 28) zato jim
ostane 5 dni. Teh 5 dni so potisnili v 13. mesec, ki se imenuje
PAGUME.
V Etiopiji nihče ne puca čevljev. Vse povsod vidiš čistilce čevljev
(v glavnem mlade fante). Čevlje si daš očistiti za 0,20 centov.
Zaljubljeni pari se ne smejo poljubljati po cesti, lahko pa se
držijo za roke. Ženska nikoli ne sme reči moškemu, da ga ljubi.
To mu nakaže z posebnimi znaki: nasmeh, pogled…
Ker veliko ljudi nima denarja si lahko sposodi dnevni časopis za
0,40 centa. Ko ga prebere ga vrne prodajalcu. Tako na kupu
sedi cela množica ljudi in bere svoj časopis.
Samo 3% ljudi ima svoj avto.
Beračenje pa je biznis. Berači ležijo čisto povsod. Tudi z otroki.
Vendar tam noben berač ne umre zaradi lakote. Tudi hrana iz
hotelov se ne zavrže, temveč se razdeli med te berače. Prav
tako jim hrano nosijo prebivalci. Kuhajo zanje. Sploh jim ni
tako slabo, kakor zgleda na prvi pogled.
Ko sva z Abejem obiskala muzej EMPERIOR HAILE SILASSIE
prvega sem v sobi z darili videla tudi darilo našega Tita. Podaril
mu je ladjo (v muzeju je maketa). Z Titom sta bila zelo dobra
prijatelja in Tito je bil pri njem na obisku 2 tedna. Vodič mi je
povedal, da je Tito plačal tudi spomenik v mestu. Kasneje me
je Abebe peljal do spomenika, katerega sem z užitkom
poslikala.
Posebni hec so bila zame pokopališča. Seveda so čisto drugačna
kot pri nas – niso tako urejena. Zanimivo pa je to, da če je na
pokopališču dren, te vlada pokliče in prosi, da odstraniš truplo.
Seveda to naredijo drugi, ti samo plačaš. Tako lahko truplo leži
od 6 – 7 let in se kasneje odstrani v nek skupen prostor. Če pa
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imaš denar si lahko najameš »zidano hišo«. Trupla v tej hiši se
ne odstranijo nikoli.
V Addisu živi ogromno etničnih skupin in zelo dobro sodelujejo
med sabo. Največ je muslimanov in kristjanov. Zato imajo tudi
ločene mesnice. Za kristjane je križ, za muslimane pol mesec.
Genny je vedno kupovala meso v mesnici za kristjane, tudi
nikoli ne v veleblagovnicah. To je važno, kajti pri obeh
mesnicah je drugačno klanje. Osli, konji in prašiči so
prepovedana hrana, tudi pri kristjanih.
Teh mojih 14 dni se bo večno vtisnilo v moj spomin. Krasno
sem se imela. Še vedno imam pred očmi vse te žive barve,
vonj, prijazne ljudi in sigurno se bom še vrnila. Pogrešam
Abebeja, Genny, Hanno, Abuša, Admas… pogrešam ADDIS.
Upam, da Abebe pride tudi k meni na obisk, da mu pokažem
naš Slovenijo. Da bo videl, da EVROPA ni tako bleščeča kot si
oni predstavljajo. Da sem se veliko naučila od njih in da jih bom
ohranila v lepem spominu. In se, upam, kmalu vrnila med njih.
Mojca Primožič

Vrtiljak življenja – Zrela leta
29. del
»Operacija je končana, zaenkrat uspešno. Dolgo smo se trudili in
tokrat smo zmagali. Pacientka še spi in spala bo še kar nekaj ur.
Lahko gresta domov, se malo osvežita in kaj pojesta. Popoldne pa se
vrnita, saj takrat bosta pa že lahko kakšno besedo spregovorila z
bolnico.«
Upoštevala sta zdravnikov nasvet in šla domov. Viktorija je naročila
Mateju, da se čez tri ure dobita, da gresta nekaj pojest, nato pa spet
v porodnišnico.
K Moniki je šel najprej Matej. Nežno ji je dahnil poljub na čelo in jo
pobožal po laseh. Hvaležno se mu je nasmehnila in ga vprašala:
»Kako je najin sinek?«
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»Dobro, je še v inkubatorju, a se kar popravlja. Vsak dan je večji in
težji. Zdravnik je rekel, da bo kmalu sposoben živeti sam. Boš
videla, malo še potrpi, pa ti ga bodo pripeljali, da ga boš videla. Res
je pravi, mali cukrček!«
Monika je bila potolažena in spet je zaspala. Matej je odšel, da je
lahko k njej prišla mami Viktorija.
Stisnilo jo je pri srcu, ko je gledala spečo hčer, shujšano, bledo,
nemočno. Narahlo jo je prijela za roko in odprla je oči:
»O, moja mami! Govori mi o sinku! Povej mi, kakšen je!«
Viktorija ji je opisovala otroka s tako nežnostjo, da ji je hči vse
verjela.
Presenetila je mamo, ko je rekla:
»Veš, mami, hitro se moram pozdraviti, da sinko ne bo pogrešal
moje ljubezni!«
Minili so trije tedni. Viktorijino življenje je potekalo med domom v
Novem mestu, med službo in obiski pri hčeri in vnučku. Monika je
bila že v navadni sobi, otroka je imela ob sebi. Zelo se je potrudila in
zdaj ga je lahko že dojila. Le dvigniti ga ni smela preveč, zaradi rane
pri operaciji. Večkrat sta ga previjala Matej ali pa Viktorija.
Zdaj so se že pogovarjali o tem, da bosta šla Monika in otrok
domov. Viktorija je prosila Jano, ki je pazila na Jernejo in Moniko, da
bi pazila še na vnuka in pomagala mladi mamici. Jana ni pozabila,
kako dobra je bila z njo Viktorijina družina, zato je delo z veseljem
sprejela. Po veliko dneh skrbi in težav, je zdaj Monika prišla z
otrokom domov. V veliko pomoč ji je bila Jana.
Viktorija pa je zdaj večkrat obiskovala Jernejo, ki je počasi ugašala.
Nikogar več ni prepoznala, le ob glasu mame Viktorije, je še odprla
oči.
Ko se j Viktorija vračala domov, je premišljevala, kakšno vrzel bo
pustil Jernejin odhod. Del njenega telesa bo spet odšel.
Jordanija, gradbišče stanovanjskih blokov, je izgledalo kot
mravljišče. Delavci so v veliki vročini hodili sem in tja.
Prišel je kurir iz pisarne in vpil:
»Inženir Burgar, kje je inženir Burgar! Pokličite ga, pismo sem mu
prinesel!«
Kmalu je prišel Marko, začuden, kakšno pismo je prišlo zanj.
Kurir mu ga je izročil in spoznal je značilno Viktorijino pisavo.
»Viktorija, kako, da mi piše? Si je premislila? Kaj se je zgodilo?«
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Zahvalil se je kurirju in premišljeval, kam naj gre, da bo lahko pismo
v miru prebral.
Šel je v svojo pisarno, ki je bila istočasno tudi njegovo stanovanje. S
tresočimi rokami je odprl pismo in začel brati. Bral je in bral,
večkrat.
Solze so mu silile v oči, saj se mu je Viktorija smilila v dno srca.
Vedno bolj pa je spoznaval, da jo še ljubi, da jo ni pozabil nikoli in jo
nikoli ne bo.
Pismo je odložil, sklenil je, da ga bo še večkrat prebral.
Potem pa ji bo odgovoril, kaj, še ni vedel. Le eno pa se je zavedel,
da ji mora izliti vso bolečino ranjene duše in vso ljubezen.
Zavedel se je, da mu je to pismo v življenje prineslo neko moč,
upanje, pričakovanje. Življenje v Jordaniji se mu je zazdelo bolj
znosno, vrnitev domov pa bližja.
Monikino zdravje se je hitro boljšalo, sinko je bil že pravi korenjak, k
temu je veliko pripomogla Janina pomoč, Matejeva in Viktorijina
ljubezen.
Tudi Matejevi starši so veliko pripomogli, da se je mlada družina
postavila na trdne noge. Mama Marija in oče Stane sta vsako željo
mladih takoj uresničila.
Viktorijino življenje je bilo zdaj vsaj kolikor toliko znosno. Veliko
skrbi in napora je še vedno imela z Jernejo, ki popolnoma nemočna
vegitira v zavodu v Novem mestu.
Matej in Monika sta se odločila, da bodo krstili njunega sina. Boter
bo ata Stane, botra pa mama Viktorija.
Povabili bodo še Jano in Luka in njunega sina Jerneja, ki je zdaj že
najstnik. Malemu bo ime Robert.
Iz cerkve so odšli na kosilo, malo poklepetali, nato pa odšli še
domov na torto.
Življenje Viktorijine družine se je zdaj nekoliko umirilo.
Poleg skrbi za Jernejo, je večkrat premišljevala, kaj je z Markom, ali
je dobil njeno pismo in zakaj ji ne odgovori.
Marko pa je prav v tem času imel manjšo nezgodo. Šel je po deski,
ta se je zlomila in padel je kakšne tri metre v globino. Imel je
pretres možganov in dali so ga v bolnico.
V tej zmedi je na Viktorijino pismo pozabil.
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Minili so trije meseci in pri iskanju nekih papirjev je naletel na
pismo. Komaj je tistega dne čakal na večer, da se bo usedel in v
miru opisal.
»Draga Viktorija!
Najprej sprejmi moje iskreno opravičilo. Imel sem manjši pretres
možganov in bil sem v bolnici. Ne ustraši se, nič hudega ni bilo, le
tvoje pismo se je založilo, zato ti pošiljam odgovor šele zdaj.
Draga Viktorija, res sem bil tvojih besed iskreno vesel. Veš, oba sva
naredila veliko napako! Jaz si očitam, zakaj sem takrat odšel, zakaj
se ti nisem uprl, te stisnil v svoj objem in ostal ob tebi. Vem, da bi
bilo danes najino življenje drugačno! Nikoli več ne želim, da mi
priporočaš drugo žensko, kajti zavedaj se, da si ti bila, si in boš
edina velika ljubezen mojega življenja. Kljub vsemu tvoja povečana
slika visi na steni mojega skromnega stanovanja.
Pišeš mi o svojem nesrečnem življenju. Vedi, da sočustvujem s
teboj. Kako rad bi ti odvzel del tvojega težkega bremena, a ti si se
temu odpovedala. Hudo mi je, ko trpiš, a vem, da se bo tudi to
uredilo. Vem, življenje hitro teče, čas se vedno bolj odmika, bliža se
nama starost. A kaj veš, morda pa bo najina usoda prizanesljiva in
naju bo vsaj za kratek čas združila. Tudi moje življenje tu v Jordaniji
ni lahko. Veliko imam obveznosti, od jutra do večera delamo, muči
me neznosna vročina in pomanjkanje vode.
Sploh pa to hrepenenje, to me ubija. Iz dneva v dan je večje, ne
morem te pozabiti.
Upam, da bo to moje iskrno pismo omehčalo tvoje srce.
Vem, da tudi ti nisi neobčutljiva do mene. Vem, da me potrebuješ.
Ne vem, kaj ti brani, da to priznaš?
Draga Viktorija, razkril sem ti srce, ti pa premisli in mi kmalu odpiši!
Čas teče, ne čakaj!
Z vso ljubeznijo za vedno
Tvoj Marko«
Večkrat je prebral pismo in ugotovil je, da je postal nekako miren.
Spet ga je zajelo hrepenenje po dotiku Viktorijinega telesa, a slutil
je, da spet lahko upa, da bosta še kdaj skupaj.
Pismo je odnesel v nabiralnik in izračunal je, da ga bo v štirinajstih
dneh že prejela.
Prvič po dolgih letih je odšel v posteljo poln upanja in hrepenenja.
Čas je tekel nekoliko ustaljeno, služba, obisk pri vnučku Robertu in
obiski pri Jerneji.
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Nekega jutra je dobila sporočilo na mobilnik: »Z Jernejo je zelo
slabo, pridite takoj!«
Poklicala je v službo in Moniko, da odhaja k Jerneji in ne ve, kdaj se
bo vrnila. Prišel je čas, ko bo hči za vedno ugasnila, kot drobna
lučka.
Hitro se je uredila, pripravila kovček, kajti vedela je, da bo verjetno
nekaj dni ostala v Novem mestu. Morda do konca, je premišljevala.
Klicala jo je Monika:
»Mami, sporoči, kako je z njo, tudi jaz bi jo rada še zadnjič videla.
Roberta bom pustila babici Mariji in Jani, midva z Matejem pa
prideva za teboj. Ti je prav?«
Seveda se je strinjala, vedela je, da se to umiranje lahko vleče še
nekaj dni.
S strahom je vstopila v dom in poiskala Jernejino negovalko. Že po
njenem obrazu je vedela, da je stanje težko. Govorila ji je:
»Jerneja je že padla v komo. Več se ne zbudi, pomagamo ji s celo
vrsto aparatov. Leži na intenzivni negi, nikoli ni sama, vedno je kdo
pri njej. Včasih potihem kliče vas. Bodite močni, nudite ji veliko
ljubezni. Ugaša kot drobna lučka, zelo vas potrebuje. Ostanite pri
njej! Če bo kakršna koli sprememba, takoj pokličite!«
Ko je vstopila v sobo, je zagledala spremenjeno, drobno bitje,
nemočno, vredno usmiljenja. Premagala so jo materinska čustva:
»Moja mala deklica, moja zvezdica, moja ljubezen! Ne boj se, ob
tebi bom in skupaj bova izbojevali tvoj zadnji boj!«
Sedla je k njeni postelji, jo poljubila na čelo in ji nežno govorila:
»Spi, moj sonček, mamica je pri tebi. Tu bom za vedno ostala. Rada
te imam! Jerneja, odpri očke, poglej me še enkrat, jaz sem tvoja
mami!«
Vroča solza je kapnila na hčerino lice in res je odprla trudne oči.
Njen pogled je bil moten, a zdelo se je, da jo je prepoznala. Trdno je
stisnila njeno roko, se s težava nasmehnila in zašepetala:
»Ma – mi, ma – mi !«
Viktorija je požirala solze, saj je vedela, da hčerki ne sme pokazati,
kako zelo trpi. Prijela jo je za roko in prosila usodo, naj prizanese
hčerki in hitro konča njen smrtni boj. Ni hotela, a pred njo se je
zavrtelo celo njeno življenje, polno lepega, a še več hudega. Vsi liki,
ki so oblikovali njeno življenje, so se zvrstili v njenih mislih: mama
Kristina, Tone, za katerega je mislila, da je njen oče, pa njegova
sestra Ana, gospa Marija, sošolec Klemen, njena nesojena ljubezen
in njegova smrt, pa mož Pavel, oče njenih hčera, ki zdaj živi z
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Izabelo, zaradi katere jih je zapustil, pa Marko, o Marko, njena
največja ljubezen.
Iz premišljevanja sta jo zdramila Monika in Matej, ki sta prišla, da
bodo skupaj, ko bo Jerneja odšla. Matej ni zdržal pogleda na
umirajočo, prosil je taščo, če sme ven.
»Seveda, le pojdi! Midve z Moniko bova ostali ob njej!«
Hči se je stisnila k mami, saj je tudi ona čutila bližino smrti. Imela je
občutek, da je v sobi nekaj grozečega, hladnega. Le aparati so
prekinjali smrtno tišino.
Naenkrat je Jerneja začela hropsti, aparat, ki je beležil srčne utripe,
pa je ponorel. Viktorija je stopila pred vrata in pričela klicati sestro.
Pritekla sta oba z zdravnikom. Nič več nista mogla storiti, le še en
globok vzdih in na aparatu se je pokazala ravna črta.
Viktorija in Monika sta si padli v objem in zajokali. Jerneja je
dokončala svojo življenjsko pot.

(se nadaljuje)

Olga M. Kepic

Akcija …
Opazoval sem čistilno akcijo, ki je namesto sestanka
Doma in pod vodstvom direktorice ga. Andreje Valant
za novim domom. V hudi vročini so očistile breg in
temeljito, da bi jih lahko z veselem najel vsak vrtnar.
da vodstvu Doma ni vseeno v kakšnem okolju živimo.

kolegija
odvijala
to tako
Vidi se,

Rad bi se tudi zahvalil, ne samo v mojem imenu ampak tudi v
imenu večine udeležencev piknika s svojci, za res prijetno in
pestro druženje.
NN
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Prisrčno pozdravljeni:
ga. Gabrijela Šmigoc, g. Alojzij Ravnihar ter
v enoti Naklo g. Albin Križaj in g. Janez Verbič.
Poslovili so se:
ga. Angela Markun, ga Ana Plahuta ter
v enoti Naklo ga. Albina Rozman.

_____________________________________
Vabilo za julij in avgust - enota Preddvor
o TELOVADBA
od ponedeljka do petka ob 8.45 uri v dnev. prostoru ND
ponedeljek, sreda in petek ob 7.45 uri v dnev. prostoru v pritličju gradu
o ROČNA DELA
ponedeljek in četrtek ob 9.30 uri v delovni terapiji
o »ŽOGA BEND«
1. skupina - ponedeljek ob 13.15 uri v 2. nadstropju ND
2. skupina - ponedeljek ob 14.00 uri v 2. nadstropju ND
o KNJIŽNICA - sreda od 9.00 – 10.00 ure v delovni terapiji
o BIOSINHRON SKUPINSKA TERAPIJA
ponedeljek, sreda in petek ob 7.30 uri v delovni terapiji
torek in četrtek ob 9.30 uri v dnevnem prostoru ND
torek in četrtek ob 7.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu
o VADBA S SMOVEY OBROČI
petek ob 11.30 uri v 2. nadstropju ND

------------------------------------------------------------------ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
sreda, 2. julij in ponedeljek, 25. avgust ob 15.00 uri
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__________________________________________________
DRUŽABNO POPOLDNE OB PIZZI IN PIVU z
glasbenikoma Domnom in Rokom
četrtek, 3. julij ob 16.30 uri na terasi za novim delom doma
__________________________________________________
SPREHOD do jezera Črnava in druženje ob kavi
torek, 8. julij in sreda, 27. avgust dopoldne (ob primernem
vremenu)
__________________________________________________
TERAPIJA in AKTIVNOSTI z ŽIVALMI - Društvo
Ambasadorji nasmeha
četrtek, 10. julij ob 10.00 uri v novem domu
__________________________________________________
IZLET za stanovalce skupine za ročna dela
sreda, 16. in 23. julij dopoldne
__________________________________________________
POLETNE IGRE V PARKU
četrtek, 17. julij ob 10.00 uri
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 24. julij in 21. avgust ob 9.30 uri v parku
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
četrtek, 24. julij in 21. avgust ob 10.30 uri v dnev. prostoru
__________________________________________________
SLADOLEDNI PIKNIK v parku
torek, 29. julij s citrarko Francko Šavs in
sreda, 13. avgust s harmonikarjem Domnom ob 10.00 uri
__________________________________________________
»GREMO NA MORJE – malo drugače…« - družabno
dopoldne
četrtek, 7. avgust ob 10.00 uri v parku
__________________________________________________
DRUŽABNE IGRE »S KOCKO«
sreda, 20. avgust ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka
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Vabilo za julij in avgust- enota Naklo
o USTVARJAMO MANDALE
ponedeljek ob 10.30 uri v delovni terapiji oz. avli enote Naklo
o TELOVADBA
torek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 9.00 uri v avli enote Naklo oz.
petek ob 7.50 uri v 1. nad. in ob 11.45 uri v avli enote Naklo
o »ŽOGA BEND«
torek ob 14.00 uri v dnevnem prostoru v pritličju enote Naklo
o ROČNA DELA
petek ob 10.30 uri v avli enote Naklo
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo

------------------------------------------------------------------TOMBOLA
torek, 1. julij ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
sreda, 2. julij ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
MAŠA
četrtek, 3. julij ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
torek, 8. julij s citrarko Francko Šavs in
torek, 19. avgust ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
KVIZ
torek, 5. avgust ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
SLADOLEDNI PIKNIK s harmonikarico Darjo Jelenc
torek, 12. avgust ob 10.30 uri na trati enote Naklo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

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