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1. oktober - mednarodni dan starejših
Generalna skupščina Združenih narodov je 1. oktober
razglasila za mednarodni dan starejših. Po svetu
omenjeni dan obeležujejo od leta 1990. Tudi v Sloveniji se
na ta dan opozori na odnos do starejših, domovi za
starostnike imajo večinoma dan odprtih vrat, hkrati pa
razne aktivnosti, s katerimi predstavljajo svoje delo in
poslanstvo.

Ko bom nekoč star,
ko ne bom več mogel vedeti,
kaj je dobro ali slabo zame…
Ko boste morali misliti in delati namesto mene,
ko se bom vedel kot otrok,
ko bo moj strah pred sedanjim trenutkom
izzval agresijo…
Takrat ne pozabite,
kaj sem v življenju doživel,
imejte razumevanje do mene,
četudi kdaj mojega vedenja ne boste razumeli.
Kljub temu sem človek, ki želi,
da z njim delate dostojanstveno.
Gerda Reinhardt
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SRCE
Starost vsakega obišče,
brez naslova te poišče,
vse na svetu stara se,
le srce izjema je.
Te ne ubogajo noge,
osivijo ti lasje,
srce pa vedno hrepeni,
prav nikoli ne ostari.
Čeprav kar nekaj let imam,
vendar brez sramu priznam,
v srcu mojem je pomlad,
kot takrat, ko bil sem mlad.
Srcu moraš ognja dati,
nikoli zanj ne smeš se bati,
narava poskrbi za to,
če hočeš, spet ti je lepo.
Olga M. Kepic
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Utrinki
_________________________________________
Srečanje upokojencev Gorenjske
Društvo upokojencev Preddvor je organiziralo izlet na Visoko v
Poljanski dolini, kjer je bilo 23. srečanje gorenjskih
upokojencev.
po zajtrku je prišla ga. Anica pred Dom in skupaj sva se
odpeljali do Preddvora. Pot smo nadaljevali pot z avtobusom.
Potovali smo skozi lepe gorenjske vasice, spotoma so se nam
pridružili novi potniki. Peljali smo se skozi vasi Tupaliče,
Olševek, Visoko, Šenčur, Žabnica, Virmaše naprej proti Škofji
Loki. Pred Škofjo Loko se je pred nami na hribu prikazal
staroveški škofjeloški grad. Vozil smo se mimo lepih polj in
opazovali, kako je pred dnevi neurje opustošilo pridelke,
predvsem koruzo. Občudovala sem njivo s sončnicami, katerih
cvetovi so se obračali proti jutranjemu soncu. Od Škofje Loke
naprej nas je pot vodila čez reko Soro do Visokega v Poljanski
dolini. Ustavili smo se na Tavčarjevi domačiji.
Tukaj je bilo 23. srečanje upokojencev Gorenjske. Najprej je bil
kulturni program. Slavnostni govornik je bil predsednik
državnega sveta g. Mitja Bervar, srečanje so pozdravili PZDU
Gorenjske ing. Janez Sušnik, predsednica ZDUS dr. Mateja
Kožuh Novak in župani občin Gorenjske. Po kulturnem
programu se je začel zabavni program. Za zabavo so poskrbeli
člani ansambla DUO PINO in TOM s pevko Katjo Križnar. Tudi za
hrano in pijačo je bilo poskrbljeno.
Med veselo družbo je čas hitro mineval, prišel je čas odhoda iz
lepega kraja. Vreme nam je bilo naklonjeno - ravno prav, malo
oblakov, brez dežja. Zadovoljni smo se vračali domov v
Preddvor.
Marija Bliznac, stanovalka
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Naš izlet v Železnike
Naš izlet v Železnike, znano rudarsko
mesto na Gorenjskem, me je
razveselil, saj zelo rada obiskujem
meni še nepoznane kraje. Selške
doline nisem poznala in pot preko
Kranja, Škofje Loke, Gorenje vasi nas
je pripeljala pred edini ohranjeni
plavž te vrste v Sloveniji. Plavž stoji
v središču Železnikov in se razkazuje
nam »radoznalim« popotnikom.
Nasproti plavža se nahaja znani
muzej, ki nam s svojimi zanimivimi
maketami razloži in predstavi delo
tedanjih
železarjev
in
drugih
obrtnikov pred skoraj častitljivimi 600
leti.
Dva od domačih kmečkih fantov sta se odpravila na italijansko
stran s trebuhom za kruhom. Prišla sta do Furlanije in tam
začela delati v železarstvu, se s časom izpopolnila in pridobila
potrebna znanj. Odločila sta se, da se vrneta v domači kraj,
kjer naj bi, s pomočjo prijatelja začela s pridnostjo, znanjem in
razumevanjem domačih, začela z rudarstvom in železarstvom.
Ves trud je bil poplačan z uspehom in v Železnike so prišli boljši
časi. Končni izdelek – žeblji so v velikih sodih po 18.000
komadov iz Trsta na velikih ladjah izvažali v širni svet.
V muzeju smo si ogledali še makete, ki prikazujejo žaganje
hlodov na vodni pogon in mletje žit, orodja za izdelovanje
sodov in zame tudi morda najlepši del – zgodovino čipkarstva.
Občudovali smo izdelke pridnih klekljaric – prtičke, ovratnike,
rožice, metuljčke, križe, podobe matere božje. Med vsemi
lepimi izdelki pa kraljuje prelepa klekljana obleka, katero naj bi
nosila kneginja na svoji poroki.
S prelepimi vtisi smo se spuščali po 350 let starih kamnitih
stopnicah do izhoda. Tam nas je ob velikem plavžu čakal
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avtobus, da nas popelje v Lušo, kjer so nas prišle pozdravit
košute s svojim »rogovilastim« gospodom jelenom, ki se je
mastil s celim koruznim storžem.
Bilo nam je lepo, saj smo videli veliko zanimivih stvari, ki jih še
nismo poznali.
P.M., stanovalka

Bila sem članica Zveze borcev in veliko let aktivno sodelovala
pri organizaciji izletov. Vsako leto smo organizirali več
enodnevnih izletov in tudi enotedensko potovanje.
Izlet v Železnike je bil enkraten. Bilo je lepo in zanimivo,
najbolj navdušena pa sem bila nad muzejsko zbirko v
Železnikih. Zelo nazorno – z
maketami je prikazano, kako
so včasih delali. Vodič nam je
zelo zanimivo pripovedoval o
nastanku
in
zgodovini
Železnikov. Ogledali smo si
razstavo krasnih čipk.
Videli smo, kako težko so
včasih delali, da so lahko
preživeli.
Grošelj S., stanovalka

V okolici Železnikov sem poznala gospo, ki je še pri 90-letih
šivala klekljane čipke v blago. Moji hčerki je naredila zavese s
čipkami.
V muzeju v Železnikih sem si v trgovinici ogledovala in
občudovala izdelke iz čipk. Če bi rabila bi jih kupila, so pa ti
izdelki precej dragi.
Naš izlet je bil zelo zanimiv. Vodička nam je veliko povedala o
Železnikih in življenju v teh krajih nekoč. Vse je govorila na
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pamet. Posedli smo se na klopce pred plavžem in jo z
zanimanjem poslušali.
Vesela sem, da sem videla plavž, prvič od blizu. Spomnim se,
da sva šla z možem v Železnike gledat nogometno tekmo.
Takrat sva se samo peljala mimo plavža.
Izlet je bil zelo dobrodošel; najpomembnejša je sprememba, da
dan ni enak dnevu.
Pirc M., stanovalka

Na izletu mi je bilo lepo. Zelo všeč mi je bilo peljati se in
občudovati pokrajino Selške doline. Tudi v muzeju je bilo zelo
zanimivo videti, kako so včasih živeli in delali.
Najbolj zanimive so se mi zdele makete – žaga, mlin, kuhanje
oglja – kope …
Ko sem bila še majhna, sem videla, kako so veliko stvari, ki so
jih rabili, naredili doma. Danes pa se vse izdeluje industrijsko.
V muzeju so
očarale čipke.

me

najbolj

Mama me je naučila klekljati
in plesti nogavice ter jopice,
ko sem bila stara osem let.
Ko se je začela vojna ni bilo
materiala in takrat nismo
mogle klekljati in plesti.
Takrat je bil del Primorske
odrezan od sveta – tudi soli
nismo dobili. Imeli smo samo tisto, kar smo pridelali sami
doma. Po vojni pa so se začele pojavljati trgovine.
Ponovno sem začela razmišljati, da bi klekljala malo pred
upokojitvijo. Doma sem imela shranjen punkelj, v Ljubljani pa
sem naročila potreben material. Po 40-letih sem ponovno
začela izdelovati čipke. Kar nekaj časa sem rabila, da sem se
zopet navadila. Vedno sem bila zelo natančna in če ni bilo kaj v
redu, sem podrla.
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Pred vojno smo delali čipke na metre – Italijani so jih veliko
kupovali. Vendar to delo ni bilo nikoli dobro plačano.
Ko sem se preselila v Dom sem s seboj prinesla punkelj in do
nedavnega tudi tu še klekljala. Včasih še malo poskusim,
vendar mi oči ne pustijo več.
Spomnim se, ko sem bila še otrok, so se gospe zbrale v eni od
hiš in skupaj klekljale in klepetale tudi do polnoči. Ležala sem
na peči ter jih poslušala in opazovala.
Osterman O., stanovalka

Izlet v železnike je bil lep. Ogledali smo si muzej. V pritličju je
prikazana predelava železove rude, začetki železarstva in
rudarstva ter kako so nekdaj v starem plavžu talili železovo
rudo. Plavž še danes stoji v zgornjem delu Železnikov. Videli
smo, kako težko so delali in si služili vsakdanji kruh. Delale so
tudi ženske, ki so se seboj prinesle majhne otroke in jih imele
poleg sebe v zibelkah.
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V Železnikih so pred več kot 100 leti začeli izdelovati čipke, da
so se lahko preživeli. V 3. nadstropju muzeja smo videli
razstavo čipk iz različnih obdobij. Izdelovanje čipk je zelo lepa,
enkratna umetnost.
Muzej je zelo lepo urejen. Najbolj pa mi je ostal v spominu
kustos. Govoril je zelo zanimivo, natančno in razločno, tako da
smo ga vsi zelo dobro razumeli in z zanimanjem poslušali.
Marija B., stanovalka

V muzeju v Železnikih sem bila prvič. V spominu mi je najbolj
ostalo, ko nam je vodička v muzeju pripovedovala, kako majhni
- 5 let stari otroci, so se začeli učiti klekljanja, da so družine
lahko preživele.
Po ogledu muzeja smo se odpeljali v gostilno v Luši. Ob
parkirišču smo občudovali jelena in njegovih šest košut. Ležali
so na vrhu hriba, ko pa jim je gospa vrgla storže koruze, so vsi
naenkrat pridrveli k ogradi. Najprej so z zobmi storž koruze
olupili, pojedli zrnje, potem pa še olupek. Z zanimanjem smo
jih opazovali, kako so storž vrteli med zobmi in ga lupili.
Vračali smo se polni prijetnih vtisov in zadovoljni.
Kranjec J., stanovalka
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Moja družina
Moj oče je bil rojen na Koroškem. V družini je bilo veliko otrok
in seveda dosti revščine. Ko je zrasel sta se z bratom
Boštjanom podala čez Ljubelj na Kranjsko k Sv. Ani, kjer je bil
rudnik živega srebra. Tam so delali za majhen denar.
Moja mati pa se je rodila pri Sv. Ani (sedaj Podljubelj). Po
domače se pri hiši še danes reče pri Odemu. Imela je štiri brate
in eno sestro, ki je bila zelo dobra.
Ko so otroci odrasli, so morali vsi delat. Dva sta bila pastirja,
dva pa sta delala v rudniku. Moja stara mama je imela zelo
slabega moža. Kmalu je postala vdova in sama preživljala
otroke. Po hišah je hodila šivat in moja mama je hodila z njo in
pri tem se je naučila šivati tudi ona. Delat je hodila tudi v
rudnik. Tam sta se spoznala z očetom in po enem letu sta se
poročila. Stanovala sta v kajži. Tam so se rodili Milka, France,
Pepi, Tinca in Andrej.
Malo pred prvo svetovno vojno so rudnik zaprli in družina se je
preselila na Koroško. Stanovali so pri očetovem bratu, ki je imel
hišo blizu Borovelj. Tam sta se pred vojno rodili Ivanka in Mici.
Med vojno se je rodil še Hanzi.
Mama je zelo trpela z osmimi otroci brez vsake podpore. Hodila
je po kmetijah in skušala različne stvari zamenjati za hrano.
Otroci so bili po cel dan sami doma. Včasih, ko se je vrnila, ni
prinesla ničesar. Bila je huda lakota. Starejši otroci so že hodili
v šolo. Učili so se samo v nemškem jeziku. Milka je, ko je
končala meščansko šolo, dobila službo v podjetju Semperit.
Podjetje se je preselilo v Kranj in leta 1920 v Beograd.
Tega leta sem se rodila jaz. Ko sem bila stara tri mesece je bil
plebiscit in naš oče je volil za Jugoslavijo, kjer so jim obetali
vse najboljše. Pa ni bilo tako.
Ko so nas naložili v vagon, nas je vlak odpeljal v Jugoslavijo v
Rajhenburg. Tam smo preživeli tri mesece. Bilo je zelo težko,
velika lakota. Otroci so hodili po njivah, če je kmetom ostalo
kaj krompirja ali koruze. Tam je bil samostan v katerem so
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živeli menihi in nam malo pomagali, da smo lažje preživeli. Tri
mesece smo živeli v vagonu.
Milka je prosila puškarja v Kranju, da je vzel Franceta in Pepija,
da sta se tam učila. Izdelovali so različne puške. Tudi tam sta
bila velikokrat lačna.
Na spomlad je oče dobil delo v Tržiču, kjer je imel baron Born
veliko žago. Oče je stanoval blizu žage, ker je bilo do Sv. Ane
predaleč. Ostalo družino je sprejela stara mama. Tam smo bili
zelo na tesnem. Kmalu nam je oskrbnik pri baronu uredil, da
smo se lahko preselili v staro hišo. Družina je dobila
stanovanje. Poleg hiše je bil velik vrt. Medtem sem jaz že malo
zrasla in rodil se je še en mali bratec. Starejši bratje in sestre
so že delali in vsak je po svojih močeh pomagal družini, ker oče
ni dosti zaslužil.
Šla sem v šolo in življenje se je lepo nadaljevalo, dokler nam ni
umrla naša ljuba mama…
stanovalka

Oton Župančič
Oton Župančič je belokranjski pesnik.
Živel je v letih 1878 do 1949. S svojimi
pesmimi je kulturno zelo obogatil
slovenski jezik. V pesmih za otroke je
uvedel izraz »ciciban«:
- Ciciban posluša očetovo uro,
- Ciciban in čebela,
- Ciciban teče v zeleni dan,
- Ciciban – cici-fuj…
in še veliko drugih.
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Svoja pesniška doživetja je globoko izrazil v svoji
najveličastnejši pesnitvi Duma in v drugih pesmih, ki jih je zbral
v zbirki Samogovori.
Veliko se je družil s prijateljem Ivanom Cankarjem. Po
Aškerčevi smrti je postal arhivar na mestnem magistratu.
Župančič je tudi prevajal, pisal satire in drame (Noč na verne
duše, Veronika Deseniška).

Oton Župančič: Zlata ptička
Zlato ptičko so ujeli
trije fantje mladi.
Kdo imel bo zlato ptičko?
Vsi bi ptičko radi.
Zlata ptička govorila:
Če me izpustite,
prvo željo vam izpolnim
vsakemu. Želite?
Prvi fantič je govoril:
Daj mi tako čašo:
vedno pijem, ne izpijem.
Želel si, imaš jo.
Drugi fantič je govoril:
Daj mi tako mošnjo:
vedno štejem, ne preštejem.
Uslišala je prošnjo.

Tretji fantič je govoril:
Daj mi srce tako:
hudi časi, vedro čelo,
jasno uro vsako.
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Kar želeli, so imeli,
pa so šli po svetu.
Vsak po svoje so živeli
na tem božjem svetu.
Prvi fant samo popival,
po jarkeh polegal,
drugi fant je kvartopiril,
se s sleparji kregal.
Tretji fant ob zori vstajal,
hodil je na delo,
v mraku se domov je vračal
pa zapel veselo.

Oton Župančič: Skoz telefon
Skoz telefon zakliče glas droban:
„Je tam gospod Župančič?« -Tukaj je.Še vprašam drobni glasek, kaj mi če.
„Pa ste res pravi? Je vaš Ciciban?«
zaveseli iz zvonkega se grla. Pa kaj bi, mala? - „Pesmico od vas« Oho, to pa ne gre kar na ukaz! „Ne veste: meni mama je umrla.« Tako? ... Pa pridi, dušica uboga,
pridi si ponjo ... In zdaj sem ves reven,
presunjen praznih rok stojim, pohleven,
na srcu težka mi leži naloga.

14

Ti dušica, ki se za mamo jočeš
in v svoji bolečini nebogljeni
si se z zaupanjem zatekla k meni ti morem dati, kar od mene hočeš?
Velikim pevcem so nekdanje dni
zidala mesta se na strune zvok in danes moji pesmi dano ni
siroti eni vtolažiti jok ...
Pripravila M.K., stanovalka enote Naklo

Uganka
Spredaj REP,
zadaj NE,
blizu Vodic
najdeš me!
Uganko so vam zastavili
stanovalci iz G1
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»Gremo v garklc«
V poletnih mesecih stanovalci so
stanovalci enote Naklo redno, večkrat
tedensko izvajajo različne aktivnosti
hortikulturne terapije »Gremo v
garklc«:
-

-

pobiranje pridelkov solate, zelja, paprike, zelišč,
priprava solat za kosilo,
priprava in sušenje zelišč,
priprava in pitje čajev in napitkov iz mete, citronske
melise, janeža,
priprava in pitje sirupov iz mete in citronske mete,
priprava skutnih namazov z zelišči za popoldansko malico,
rahljanje zemlje v gredicah,
saditev novih sadik endivije, kristalke, rdečega radiča,
zelja idr.)
zalivanje,
trganje nezdravih listov,
družabne igre na temo
hortikulture – »Igrajmo se
garklc«,
kviz,
križanka,
ugibanje rastlin, orodja,
pridelkov na določeno črko,
pogovori
o
uporabi
zdravilnih zeliščih,
pogovori o vrtnarjenju in
kmetovanju
stanovalcev
nekoč,
opazovanje, prepoznavanje
in pogovor o koristnih
organizmih in žuželkah,
pogovor
o
uničevanju
škodljivcev nekoč in danes,
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- sprehodi, druženje in pogovori o »garklcu« s sostanovalci,
svojci, vnuki, pravnuki,
- skupno načrtovanje aktivnosti, plana zasaditve, uporabi
pridelkov…
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Iz osnovnošolskih klopi…
Rozamundino pismo Ostrovrharju

Stična, 13. 5. 1530
Ljubi Ostrovrhar!
Odločila sem se, da ti napišem tole poslednje pismo. Rada
bi ti povedala nekatere stvari, ki so do sedaj ostale neizrečene.
Pa naj začnem. Že ko sva se spoznala, se je v mojem
življenju nekaj spremenilo. Sprva nisem vedela, za kaj gre.
Kasneje pa sem spoznala, da je to ljubezen. To čustvo, ki sem
ga do takrat le prejemala, se mi je zdelo povsem samoumevno.
Naravno se mi je zdelo, da me imajo vsi radi in da sem vsem
po godu. Prvič v življenju pa se mi je zgodilo, da sem nekoga
resnično ljubila in bila zares ljubljena, in to ne zaradi moje
lepote in bogatih staršev, temveč zavoljo mene same. Šele
sedaj se zavedam, kako si mi spremenil življenje. Vem, da sem
bila navadno razvajeno dekle, ki ti je ukazalo, da se poroči z
mano. Ampak globoko v sebi sem se resnično bala, da bi me
zapustil, da bi te izgubila. Toda kakorkoli, ko si me zasnubil in
se je moj oče strinjal, da se poročiva, sem bila resnično srečna.
Ko tako sedim v svoji skromni sobici in na okno pada dež
ter vlada spokojna tišina, sliši se le bobnenje dežnih kapljic, ki
padajo na okensko polico in steklo, razmišljam o tem, kakšno
strašansko napako sem storila, ko sem te poslala v Bosno, le da
bi se prepričala, da sem jaz najlepša, kakor je veljalo daleč
naokoli. Bila sem resnično obsedena s tem. Zato sem ti velela,
da odjezdi do dekleta, ki naj bi me po lepoti prekašalo. S tem
sem hotela prepričati sebe in tebe, da si zaročen z najlepšo v
deželi. Dejstvo, da obstaja v Bosni mnogo lepše dekle od mene,
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me je strašansko jezilo. Tako sem bila zaverovana sama vase,
da na to, da je Lejla resnično lepša od mene, niti pomislila
nisem. Ko pa te dolgo časa ni bilo in sem naposled izvedela, da
si se zaljubil v Lejlo, sem bila popolnoma na tleh. Toliko solz
sem pretočila, da mi jih je že preprosto zmanjkalo.
Tisti dnevi, ko sem čakala novico od tebe, so se mi zdeli
neskončno dolgi. Dejstvo, da si Lejlo vzel v svoj grad in da si se
z njo celo poročil, mi je paralo srce. Počutila sem se zapuščeno,
zavrženo, kar sem si najbrž tudi zaslužila. Toda čeprav sem
tebe in tvojo ženo hotela sovražiti, tega preprosto nisem mogla,
saj sem se zavedala, da sem vsega kriva jaz.
Nisem pa se hotela predati nikomur drugemu, zato sem
odšla v samostan. Ker moje srce resnično pripada le tebi, ga ne
bi mogla dati nobenemu drugemu, saj si ne zaslužim, da bi me
še kdo tako ljubil, kot sem jaz ljubila tebe.
O vsem tem sem mnogo razmišljala in uvidela, da sem se
res obnašala kot navadno samovšečno dekle. Resnično sem se
preveč obremenjevala z lepoto in nisem hotela priznati poraza,
ampak sem kljub vsemu želela ostati najlepša v deželi in daleč
naokoli. Preveč sem se ukvarjala s svojo zunanjo podobo,
zanemarila pa sem svojo notranjost; tisto, kar je resnično
pomembno in največ šteje.
Naj ti povem, da mi je žal za vse, kar se je zgodilo in
globoko obžalujem, da sem s svojo samovšečnostjo in drugimi
slabimi lastnostmi ustvarila prepad, ki je sedaj med nama.
Rada bi se ti opravičila tudi za vsa svoja dejanja, ukazovanja in
druge stvari, s katerimi sem te kakorkoli prizadela.
Kot verjetno že veš, sem sedaj v samostanu. Zanj sem se
odločila zato, ker nisem prenesla svojega grajskega življenja
brez tebe. Ker si me zapustil, je skupaj s teboj izginil tudi
občutek ljubljenosti in varnosti, zavetja in topline, kar sem
občutila zavoljo tebe. Zato sem morala praznino v srcu in
življenju nekako napolniti. Dolgo časa sem se iskala in pri bogu
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sem se zopet našla. Spet imam občutek neke pripadnosti,
varnosti, ljubljenosti in zavetja, seveda pa vse občutim na čisto
drugačen način kot prej s teboj. Pa vendar je življenje v
samostanu prijetno in privadila sem se nanj. Sestre so zelo
prijazne, lepo se razumem med seboj. Imam svojo majhno
sobico, v kateri večino časa molim, berem, včasih tudi kaj
pišem, predvsem pa razmišljam in se poglabljam v svojo
notranjost, v svoja čustva.
Stik z domačimi sem skorajda izgubila. Vidim jih samo še
ob nedeljah pri sveti maši. Pa saj tako ali tako nimam časa
zanje. Zjutraj, opoldne in zvečer s sestrami molimo,
obiskujemo pevski zbor, vrtnarimo in poučujemo otroke.
V samostanu sem resnično začela novo življenje, s katerim
bi rada vsaj malo pozabila na starega. Trudim se, da bi pozabila
tudi na staro, samovšečno Rozamundo, to, kar nisem več.
Rada pa bi, da spoštuješ mojo željo in mi ne odgovarjaš
na pismo ter mojega, potem ko ga boš prebral, zažgeš in me s
tem dokončno pozabiš. Jaz bom tisti dim, ki se bo valil proč od
tebe in v tistem trenutku bova dokončno ločena. Pisma ne kaži
nikomur in tudi Lejli ne povej zanj. Želim, da začneš novo,
mirno življenje. Naj ti zdravje služi in bodi srečen. Najdi mir v
sebi. Jaz ti želim vse najboljše, trudila pa se bom, da te bom
pozabila, a zagotovo boš ostal v mojem srcu kot edini moški, ki
sem ga kdajkoli ljubila, saj srcu ne gre ukazovati.
Zbogom, moj ljubljeni Ostrovrhar!
Rozamunda

Ana Roblek, 8. A
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor
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Vrtiljak življenja – Zrela leta
31. del
Preteklo je veliko let, Viktorija je bila že v pokoju. Enkrat na
teden je hodila v Zavod k invalidnim otrokom, da jim je
pomagala vživeti se v skupnost Zavoda.
Hčerka Monika je z možem Matejem in sinom Robertom odšla v
Trst, kjer so odprli svoje podjetje. Starša Marija in Stane sta se
smrtno ponesrečila in tako je Matej prodal rojstno hišo in odšli
so v tujino. Izkoristili so izredno priliko, ki se jim je ponudila.
Ker pa so bili zelo vezani na Slovenijo, so v Piranu kupili
počitniško hišico.
Tudi Viktorija je precej dni preživela v Piranu. Posedala je ob
morju in premišljevala o svoji usodi.
Ko se je nekega večera vrnila z morja domov, se je zelo slabo
počutila. Sklenila je, da mora čim prej k zdravniku. Zjutraj je
bila tako slaba, da je poklicala taksi, da jo je odpeljal k
zdravniku. Ko je zdravniku povedala o svojih težavah, jo je
najprej vprašal, če je bil kdo v njeni družini bolan na srcu.
Takoj je pomislila na mamo Kristino in njene težave. Zdravnik ji
je napisal polno napotnic za razne specialistične preglede.
Rekel ji je: »Ker je vaša mama imela slabo srce, je možno, da
ste njeno bolezen podedovali. Da ne bi kaj prezrli, bomo
naredili veliko preiskav. Upam, da je še čas in vam bomo lahko
pomagali.«
Telefonirala je Moniki, kaj se z njo dogaja. Ona je takoj s sinom
prišla k njej, da bi jo odpeljala na preiskave, ker sama ni bila
sposobna voziti avta. Vsak dan sta veliko časa zapravili na
pregledih. Viktorija je bila vsega že naveličana, rada bi videla,
da bi bilo vseh nevšečnosti že konec. Monika pa je bila zelo
zaskrbljena, ker je mami tako slabo izgledala.
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Končno sta opravili vse preglede in izvide sta odnesli k
zdravniku. Precej časa je porabil, da je vse prebral, nato ju je
poklical v ordinacijo:
»Vaše stanje je kar precej resno, vašemu srcu bo treba
pomagati. Najbolje bi bilo, če bi prišli v bolnico, da bi opravili še
nekaj preiskav in se potem odločili, kaj bomo naredili. Če vam
je prav, bi prišli kar jutri na klinični center, na kardiološki
oddelek.«
»Seveda bo prišla, jaz sama jo bom pripeljala!« je rekla
Monika.
Zjutraj sta pripravili nekaj njune prtljage in se odpeljali v
bolnico. Robert pa je ostal doma, da bi počakal mami, da bi se
vrnila v Trst.
Monika je mamo oddala in se dogovorila z zdravnikom, da bo
vsak dan okrog dvanajste ure telefonirala iz Trsta, da bo dobila
informacijo, kako je z mami Viktorijo. Poslovila se je in
obljubila, da se bodo vsak dan slišali po mobiju.
Doma je našla Markovo pismo, odprla ga je in prebrala.
Pisal je:
Draga! Prišel je čas, ko se za vedno vračam!
Pozdrav!
Marko
Priložen je bil naslov in telefonska številka. Hči se je odločila, da
matere ne bo vznemirjala, kajti vedela je, da je to njena večna
ljubezen, ki jo ne bo nikoli pozabila.
Zavrtela je Markovo številko:
»Pozdravljeni, Marko! Tukaj Monika! Sporočam vam, da je
mami na Kliničnem centru na kardiološkem oddelku. Ima velike
težave s srcem. Vašega pisma ji nisem pokazala, ker bi jo
preveč vznemirilo. Zato vas kličem. Zapišite si mojo telefonsko
številko. Tako bova na vezi in povedala vam bom, kdaj bo
primeren čas, da jo boste obiskali.«
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»Ali te lahko vsak dan pokličem, da bom vedel, kaj se z
Viktorijo dogaja?«
»Seveda! Zapišite pa si še njeno telefonsko številko. Hvala in
lep pozdrav!«
Viktorija je imela polno preiskav in od vsega je bila tako
utrujena, da je v glavnem spala. Z Moniko sta se vsak dan
slišali. Nekoč ji je kar mimogrede omenila, da se je inženir
Marko Burger vrnil iz Jordanije. Viktorija je postala nemirna in
zaželela si je njegovega obiska. Monika jo je prepričala, naj s
tem raje še počaka, da se ne bi preveč vznemirila. A vse
besede so bile zaman. V Viktorijinem srcu se je zbudilo staro
čustvo in zdaj se ji je zdelo neznosno ležati v bolnišnici in čakati
na izvide. Vedno bolj je bila nejevoljna in nestrpna. Njen osebni
zdravnik je ugotovil, da se z njo nekaj dogaja, kar je njeno
bolezen poslabšalo. Dan in noč je premišljevala o Marku,
sanjala o preživelih srečanjih z njim. Hrepenenje po srečanju z
njim je postalo že obsedenost.
Sestra ji je prišla zjutraj izmerit pritisk, a Viktorija je ležala
nezavestna. Takoj so jo odpeljali v operacijsko dvorano, da bi
jo mogoče še rešili gotove smrti, kajti zastalo ji je srce. Hitro se
je zbrala operacijska ekipa in pričeli so operirati. Koliko napora
je bilo potrebno, da je Viktorijino srce spet začelo utripati.
Ampak rabilo je pomoč vzpodbujevalca. Ker so to že
predvidevali, da ga bo rabila, je bil že pripravljen.
Dolgo je trajal poseg, končno so se vsi skupaj oddahnili.
Viktorija je bila za enkrat rešena. Odpeljali so jo v sobo za
intenzivno nego. Naredili so vse, kar so največ mogli, zdaj pa
bodo čakali, da se zbudi iz narkoze.
Njen sobni zdravnik je poklical hčerko Moniko:
»Dober dan, sobni zdravnik, doktor Krajnik pri telefonu. Moram
vam sporočiti, da smo danes dopoldne operirali vašo mamo.
Odpovedalo ji je srce in operacija je bila nujna. Ker je njeno
srce preveč utrujeno, smo ji vstavili vzpodbujevalec. Zdaj je na
intenzivni negi, stanje je zadovoljivo. Mislim, da se pred jutrom
ne bo zavedla, ker jo bomo uspavali, da bi ostala mirna.
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Moram vas še vprašati, če veste, zakaj je bila gospa zadnje dni
tako nemirna. Zdelo se mi je, kot bi nekaj pričakovala. Mislim,
da je to tudi vzrok za zastoj srca.
Če bi želeli kakšne informacije, me kadarkoli lahko pokličete.«
Monika se je zdravniku zahvalila.
Nič mu ni hotela razlagati, a vedela je, kaj je mami tako vrglo
iz tira. Samo sebe je krivila, da je naredila veliko napako, ko ji
je povedala, da se je inženir Marko Burger vrnil iz Jordanije.
Naslednji dan se je odpeljala v Klinični center. Mami je bila še
vedno v intenzivni negi. Stopila je k njeni postelji, jo prijela za
roko in ji dahnila nežen poljub na čelo. Imela je občutek, da
nekaj šepeta. Prislonila je uho bližje njenih ust, slišala je nežen
glas: »Marko«!
Solze so ji stopile v oči in sklenila je, da bo Marka poklicala in
mu povedala, kaj se je z mami zgodilo. Šla je na hodnik in
zavrtela njegovo številko na mobilcu. Imela je srečo, takoj se je
oglasil.
»Dober dan, Monika pri telefonu. Moja mami je bila včeraj
operirana na srcu, vstavili so ji tudi vzpodbujevalec in ni se še
zbudila. Ko sem bila pri njej, se je prebujala, vsake toliko časa
je čisto tiho zašepetala vaše ime. Vi veste, da jo želim še dolgo
ob sebi in zanjo bi storila vse. Zato vas prosim, če bi morda
lahko prišli v bolnico. Če imate čas, bi vas počakala, da se o
njenem stanju še več pogovoriva osebno. Prosim, če to lahko
naredite, vam bom zelo hvaležna!«
»Seveda, Monika, v pol ure bom tam, ti me kar počakaj. Ti
sploh ne veš, kako zelo jo želim videti. Počakaj me, prihajam!«
Monika je še enkrat odšla v sobo, nežno jo je klicala, a Viktorija
še ni imela toliko moči, da bi se zbudila. Spraševala se je, če je
storila prav, da je poklicala Marka. Bala se je, da to zanjo ne bi
bil prevelik šok. Tolažila pa se je s tem, da je morda Markova
prisotnost tista, ki ji bo dala moči in voljo do življenja. Komaj je
čakala, da pride.
Po hodniku je prihajal človek, ki se ji je zdel znan, a ni bila
trdno prepričana, da je to tisti Marko. Dolga leta v Jordaniji so
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njegovo polt potemnila, na obraz je bilo polno gub, lasje na
glavi pa čisto sivi.
Opazil je, da ga začudeno gleda:
»Pozdravljena Monika, kakšna dama si postala, jaz pa sem se
spremenil v sivolasega moškega, ki mu je trdo življenje
zarezalo globoke gube. Ves sem se spremenil, le srce mi še
vedno bije za Viktorijo, mojo edino ljubezen. Ne moreš si
misliti, kako sem ti hvaležen, da si me poklicala.«
Povedala mu je, da zdaj živi v Trstu s sinom Robertom in
možem Matejem. Imajo privatno podjetje in dobro jim gre. Zelo
pa jo obremenjujejo obiski pri mami Viktoriji.
»Vsak dan sem na vezi z doktor Krajnikom, pa tudi z mami. Na
obisk pa prideva s sinom ponavadi v soboto ali nedeljo.«
»Monika, upam, da bo zdaj drugače. Če me bo Viktorija
sprejela, bom vsak dan pri njej, saj sem v pokoju in imam časa
več kot dovolj. Upam, da me bo končno sprejela in tako boš
tudi ti bolj brez skrbi! Vstopil bom, nervozen sem, noge se mi
tresejo! Veš, koliko let jo nisem videl? Kaj misliš, ali me bo
končno sprejela?
Marko se je počasi bližal postelji, kjer je drobna, bleda in
nemočna ležala Viktorija. S pogledom je objel ljubljeno žensko,
v očeh mu je sijala sama dobrota in neskončna nežnost.
»O, draga Viktorija, tudi tebi ni življenje prizanašalo!«
Najraje bi jo vzel v naročje, jo prekril z nežnimi poljubi in jo
nikoli več izpustil. Ob postelji je stal stol, sedel je nanj in jo
prijel za roko. Čisto tiho jo je poklical:
»Viktorija, ljubica, prišel sem k tebi, odpri oči, poglej me!«
Počasi in s težavo je odprla oči in rekla:
»Marko, ti!«
Nemočno je zaprla oči in po licih so ji spolzele solze. Tudi Marka
so solze premagale. Sklonil se je nadnjo in jo nežno poljubil na
lice. V tem poljubu je bilo toliko ljubezni in nežnosti. Še enkrat
ga je pogledala, nato pa utonila v globok spanec. Dolgo je sedel
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ob postelji in jo držal za roko. V sobo je prišel doktor Krajnik.
Natančno jo je preiskal, zato je šel Marko ven.
Monika je težko čakala, kaj bo Marko povedal. Ko je opisal, kaj
se je zgodilo, je bila potolažena:
»Boš videl, Marko, še vse bo dobro. Šele zdaj bodo prišli za
vaju lepi časi!«
Marko je bil tako pretresen, da sploh ni mogel trezno misliti.
Moniki je obljubil, da bo zjutraj spet prišel in ji sporočil, kako bo
z njo.
Doktor Krajnik se je vrnil od Viktorije.
»Ne morem si predstavljati, kako se ji je stanje izboljšalo. Zdi
se mi, kot bi se znebila težkega bremena. Z gotovostjo lahko
trdim, da je življenjska nevarnost minila. Zdaj zelo trdo spi. Če
bo takole napredovala, jo bomo kmalu lahko preselili v navadno
sobo in začeli z rehabilitacijo.«
»Gospod doktor, sem inženir Marko Burger, Viktorijin dober
prijatelj. Dolga leta sem bil v Jordaniji, veliko sem delal in tudi
veliko zaslužil. Ko boste Viktorijo preselili v bolniško sobo,
prosim, da ji daste najlepšo, nadstandardno, v kateri ne sme
manjkati, od televizorja, kopalnice in balkona. Vse stroške bom
poravnal jaz.«
Monika mu je zaradi plačila ugovarjala, saj imajo tudi oni dovolj
sredstev, saj so zasebniki.
Marko je predlagal naj bo v sobi še eno ležišče, če bo kdo hotel
pri Viktoriji ostati tudi čez noč.
Prvič po mnogih letih je Marko srečen šel spat. V mislih je
obnovil vse, kar se mu je pri Viktoriji zgodilo. Ugotovil je, da je
njegova ljubezen še vedno tako sveža kot včasih. Komaj je
čakal, da bo noč minila in bo zjutraj lahko spet šel v bolnico.
Sklenil je, da ji bo vsak dan nesel rdečo vrtnico, v znak svoje
ljubezni. Upal je, da bodo tudi zanju končno prišli skupni dnevi
sreče.
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Kot mlad fantič se je premetaval po postelji in sanjal o Viktoriji,
kako leži ob njem, kako se stiska k njemu, kako hodita okrog
po izletih in kako se zjutraj srečna prebujata drug ob drugem.
Iz sanjarjenja ga je zbudil alarm na mobitelu. Težko se je
izkopal iz tople postelje, ko se je spomnil, da bo danes spet
videl Viktorijo, je dobil novo moč. Vedel je, da ima dopoldne
polno opravkov, potem bo šel na kosilo in potem v bolnišnico.
Najprej je poklical doktorja Krajnika, ta mu je povedal:
»Pozdravljeni! Gospa Viktorija je celo noč mirno spala. Proti
jutru se je dokončno zbudila. Ker sem bil dežuren, sem šel k
njej. Večkrat me je vprašala, če ste jo včeraj res vi obiskali. Ni
mogla verjeti, mislila je, da je sanjala. Ko sem ji povedal, da
boste danes spet prišli, so se jim os začudenja zasvetile oči.
Spet vam bom ponovil nekaj, v kar močno verjamem. Veste,
ljubezen dela čudeže! Mislim, da je to tista moč in smisel, za
kar se bo gospa Viktorija zelo potrudila in premagala
bolezenske težave. Gospod Marko, upam, da se kmalu vidiva.
Dopoldne jo bomo preselili v posebno sobo in rad bi z vami še
malo poklepetal. Torej, nasvidenje!«
»Hvala in nasvidenje,«
Je bilo vse, kar je lahko Marko rekel, tako so ga doktorjeve
besede prevzele.
(se nadaljuje)

Olga M. Kepic

____________________________________________________________________________________________________

Prisrčno pozdravljeni:
ga. Verlič Antonija ter
v enoti Naklo ga. Marija Stepan in g. Jože Prašnikar.
Poslovili so se:
ga. Marija Sitar, ga. Fani Kopač – odšla v drug Dom ter
v enoti Naklo ga. Angela Golmajer.
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Z MLADIMI V STARO FO RMO

V
letu
2014
smo
pripravili
nov
vseslovenski
medgeneracijski projekt poimenovan Simbioza giba. V
tednu od 13. do 19. oktobra 2014 bodo lahko starejši
spoznavali nove športe in se udeležili različnih vadb vsak dan
med 10.00 in 11.00 ter med 17.00 in 18.00 uro.
Snovalci Simbioze verjamemo, da je prav, da pozitivno energijo
tedenske akcije ohranimo. Želimo ustvarjati družbo, kjer mladi
spoznavajo, kakšno bogastvo modrosti se skriva v starejših, in
kjer starejši verjamejo v prihodnost, predvsem zaradi solidarnih
mladih, ki ponudijo roko sodelovanja v tednu v oktobru.
S projektom SIMBIOZA GIBA želimo biti zgled celotni
Sloveniji. Na noge želimo dvigniti vse, ki so čakali na pravi
trenutek. To bo teden, ki bo lahko marsikomu spremenil
življenje. To bo teden, ki bo predramil mlajše generacije in
spomnil starejše, da obstaja tisto nekaj, kar jih združuje. Da
vedno in povsod lahko govorijo isti jezik. Jezik zdravja, pravega
načina življenja, sreče, trenutkov in funkcionalnih teles, ki ne
poznajo in priznavajo let. Jezik, ki za svoje izražanje in
sporazumevanje ne potrebuje besed. Jezik, ki mu pravimo
gibanje.
http://www.simbioza.eu/giba/sl/2014/predstavitev

SIMBIOZA GIBA
v Domu starejših občanov Preddvor
od 13. do 17. oktobra ob 10.00 uri vodena vadba Žoga Bend.
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Vabilo za oktober - 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 PEKA PECIVA – ponedeljek ob 10.00 uri v dnevnem prostoru
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 oz. torek ob 13.15 uri
v 2. nadstropju ND
o SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ - torek ob 10.15 uri
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 7.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju gradu
o ZAPOJMO SKUPAJ, FUNKC. USPOSALJANJE OB GLASBI
sreda ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
o USTVARJAMO MANDALE
četrtek ob 13.15 uri v delovni terapiji
o VAJE ZA SPOMIN, KRIŽANKA – ponedeljek ob 11.00 uri v del.ter.
o MOLITVENA URA
petek ob 10.30 uri v pritličju gradu
o VADBA S SMOVEY OBROČI
petek ob 11.30 uri v 2. nadstropju ND
o POPOLDANSKE AKTIVNOSTI z družabnico
(ustvarjalna delavnica, mandale, družabne igre, BioSinhron)
od ponedeljka do petka ob 15.00 uri v dnevnem prostoru v
2. nadstropju ND

------------------------------------------------------------------PRIREDITEV ob mednarodnem dnevu starejših s kulturni
programom Ženskega pevskega zbora »Josipine
Turnograjske« DU Preddvor
sreda, 1. oktober ob 10.00 uri v jedilnici
__________________________________________________
DRUŽABNO DOPOLDNE »KOCKA«
četrtek, 2. oktober ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
IZLET ZA STANOVALCE, ki pomagajo pri hišnih opravilih
– ogled gradu Strmol
petek, 3. oktober dopoldne
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»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
sreda, 8. oktober ob 10.00 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
TERAPIJA in AKTIVNOSTI Z ŽIVALMI
Ambasadorji nasmeha –
četrtek, 9. oktober ob 10.00 uri v 1. nadstropju gradu
Tačke pomagačke –
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
četrtek, 9. oktober ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
MAŠA
petek, 10. oktober ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
SIMBIOZA GIBA od ponedeljka, 13. oktobra do petka, 17. oktobra ob 10.00 uri
__________________________________________________
KOSTANJEV PIKNIK z učenci OŠ Preddvor
četrtek, 16. oktober
__________________________________________________
PEKA PECIVA – akcija RK DROBTINICA in
PRIREDITEV z nastopom otroške folklorne skupine iz
Dupelj - v sodelovanju z Območnim združenjem RK Kranj
ponedeljek, 20. oktober ob 10.00 in 15.30 uri
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE z Ignacem Gorjancem
sreda, 22. oktober ob 10.00 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
KVIZ z Olgo Kepic
četrtek, 23. oktober ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 27. oktober ob 14.30 uri v 3. nadstropju ND
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 30. oktober - ob 9.00 uri v gradu
___________________________________________________________
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PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
četrtek, 30. oktober ob 10.00 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

Vabilo za oktober - enota 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 13.45 uri v dnevnem prostoru v pritličju enote Naklo
o MOLITVENA URA
četrtek ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
o ROČNA DELA
petek ob 10.30 uri v avli enote Naklo
o IZPOSOJA KNJIG – vsak dan v recepciji enote Naklo
o POPOLDANSKE AKTIVNOSTI z družabnico
(ustvarjalna delavnica, mandale, družabne igre, BioSinhron)
od ponedeljka do petka ob 15.00 uri v delovni terapiji oz. avli enote
Naklo

------------------------------------------------------------------MAŠA
četrtek, 2. oktober ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralna srečanja z
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
ponedeljek, 6. oktober ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI – Tačke
pomagačke
torek, 7. oktober ob 10.30 uri v delovni terapiji in fizioterapiji
__________________________________________________
»ODMEV IZ PODBREZIJ« - nastop učencev Podružnične
OŠ Podbrezje
ponedeljek, 13. oktober ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
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KOSTANJEV PIKNIK s harmonikarjem
torek, 14. oktober ob 10.30 uri
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
ponedeljek, 20. oktober ob 10.30 uri v avli enote Naklo
_____________________________________________
UTRINKI IZ PERUJA – projekcija fotografij – Arja Lavrič
torek, 21. oktober ob 10.30 v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
PEKA PECIVA – akcija RK DROBTINICA in
PRIREDITEV z nastopom otroške folklorne skupine iz
Dupelj - v sodelovanju z Območnim združenjem RK Kranj
sreda, 22. oktober ob 10.00 in 15.30 uri v enoti Naklo
__________________________________________________
SPLETANJE MEDGENERACIJSKIH VEZI - druženje z
učenci OŠ Naklo
četrtek, 23. oktober ob 13.00 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 27. oktober ob 10.30 uri v delovni ter. enote Naklo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila: Irma Čebašek, delovna terapevtka

Resnično moder človek ne ve, da je moder.
Moder človek je naravni pojav
in je del narave.
Narava je samoumevno modra.
(Osho Rajneesh)

_________________________________________________________________________________________

Prispevke zbrala in uredila
Irma Čebašek, delovna terapevtka.
Naslovna stran Katja Logar, fiziorerapevtka in Matevž Čebašek, prostovoljec.
Ni lektorirano.
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