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Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v maju!
g. Franc Pečnik
ga. Angela Rehberger
ga. Antonija Mezga
g. Jože Jež
g. Joso Mirković
g. Anton Perko
ga. Ivana Žagar
g. Janez Kadivec
ga. Ivana Peterlin
ga. Magdalena Urbanček
g. Alojz Štempihar
ga. Zdenka Renko
g. Damjan Sever
ga. Lucija Vin
ga. Marija Avbelj
ga. Danica Aleš
g. Anton Burja
g. Andrej Hočevar
g. Anton Zaplotnik
ga. Antonija Gramc
g. Pavel Grašič
v enoti Naklo
g. Ivan Jošt
ga. Marija Beguš
ga. Vesna Bostele
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Ljubezen
Najlepše od vsega
je ljubezen čudežna,
med tisoči obrazi jo poznamo,
kar imamo, zanjo damo.
Nežna je ljubezen matere,
ko nad otroka sklanja se,
se marsičemu odpove,
da njenim dragim dobro gre.
Ljubezen zvesta je prijateljstvo,
dobri prijatelji to vedo,
saj prijatelja ne izdaš,
brez pogojev rad ga imaš.
Posebno ljubezen narava ti da,
tisoč lepot le zate ima,
če znaš jih sprejeti,
zastonj ti jih da.
Najlepša ljubezen pa je ta,
ki jo doživita dva,
drug ob drugem zaživita,
zvesti srci podarita.
Olga M. Kepic
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Utrinki
_____________________________________

105 pomladi stanovalke ga. Marte Polak

Praznovanje s stanovalci Doma
Sprehod po mestu Kranj…
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… in obujanje spominov

Srečanje Žoga bendov
Stanovalcev slovenskih domov za starejše
V lanskem letu so terapevtke
Irma, Katja in Lidija iz Doma
starejših občanov
Preddvor
pripravile delavnice za delovne
terapevte
in fizioterapevte
socialnih zavodov Slovenije
Trening motoričnih, kognitivnih,
perceptivnih spretnosti ob glasbi
Žoga Bend in zaradi navdušenja
vseh udeležencev obljubile, da
ob letu osorej organizirajo
srečanje
Žoga
Bendov
stanovalcev slovenskih Domov.
V četrtek, 26. marca je Dom
starejših občanov Preddvor v
dvorani kulturnega doma na
Visokem organiziral nepozabno
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srečanje Žoga bendov. Pod vodstvom delovnih terapevtk in
fizioterapevtk se je vsaka skupina predstavila z dvema
»skladbama«. V programu so v okviru Dneva za spremembe
sodelovali tudi otroci iz vrtca Janček Visoko, vse navzoče pa je
s svojim obiskom počastil tudi predsednik republike Slovenije g.
Pahor. Vsi smo neizmerno uživali…
Vsako nastopajočo skupino je povezovalka prireditve Katja
predstavila in iz predstavitvenih besedil je razbrati, kako
stanovalci v Domovih širom Slovenije uživajo v vadbi…
Dom starejših občanov Preddvor in enote Naklo
»Ponedeljki in torki so naši dnevi za Žoga bend trening, kjer se
srečujemo in ob vodstvu terapevtk, uživamo v glasbi in ob
usklajenem ritmičnem gibanju. Za to priložnost smo se
stanovalci obeh enot Doma iz Preddvora in Nakla ponovno
povezali in naj vas naši ritmi popeljejo hrepenenju, svobodi,
pogumu, ljubezni in pomladi naproti !«
Dom Petra Uzarja Tržič
»Smo skupina veselih in nasmejanih ljudi, ki smo si nadeli ime
Sončki. Vsak četrtek po kosilu se zberemo in z našo pozitivno
energijo ter zagnanostjo napolnimo celo hišo, hkrati pa z
močnimi glasbenimi takti v prostor privabimo še gledalce.
Veseli smo, da smo danes del te vesele družbe in hvala vam za
povabilo.«
Dom upokojencev Izola
»Smo skupina veselih, dobrovoljnih, na trenutke tremendastih
prijateljev iz izolskega Doma upokojencev. Druži nas glasba,
lepa pesem in dobra volja. Kar pa je najbolj pomembno je to,
da imamo vsi radi sočne čevapčiče, zlato malvazijo in rdeči
refošk. Vodita nas vztrajni delovni terapevtki Romina Pucar in
Majda Strle, ena prisega na belo, druga pa na rdečo dobro
kapljico.«
Dom upokojencev Kranj
»Skupina šteje 10 članov, srečujemo pa se od maja 2014 vsak
ponedeljek v delovni terapiji. Na vajah neizmerno uživamo. Za
6

nas je to prvi nastop izven Doma, smo pa v Domu že nastopili
na osrednji prireditvi v počastitev dneva starejših in na
prednovoletnem srečanju naših prostovoljcev.«
Dom upokojencev Nova Goriva – enota Podsabotin
»Naš bend šteje 20 stanovalcev in se redno srečujemo vsak
četrtek in se smejimo in sproščamo z igranjem na naše žoge.
Tako smo zabavni in dobri, da smo igrali že na poroki naše
negovalke Ane in na stadionu v Novi Gorici v okviru projekta
»Šport in špas« ter navdušili občinstvo.«
Dom starejših občanov Ajdovščina
»V DSO Ajdovščina je bučna in z glasbo podprta popoldanska
sreda, ko v atriju bobna skupina »Živi bobni«. To je v maju
2014 na novo nastala skupina, ki jo obiskuje 11 stanovalcev
pod vodstvom fizioterapevtke Tanje Lemut Kretič in delovne
terapevtka Mojce Klavžar. Pridno in z veseljem vadimo, saj naš
repertoar šteje 8 pesmi. Radi nastopamo na domskih
prireditvah, počastimo naše svojce, pa tudi gostili smo v
otroškem vrtcu, kjer smo nastopili in izpeljali učno delavnico,
kjer smo navdušili tako igrive otroke kot vzgojiteljice, ki so bile
navdušene nad našimi zmožnostmi.«
Dom starejših občanov Preddvor
»Nekdo je moral začeti in pred dvema
letoma – julija 2013 smo bili to mi! Mi,
tisti, ki smo bili dovolj pogumni in
»firbčni« in smo verjeli terapevtkam in
one nam, da zmoremo. Pridno
vadimo, krepimo naše znanje, telo in
duha in ob tem uživamo. Javnosti smo
se predstavili prvič oktobra 2013 na
prireditvi ob zaključku energetske
sanacije
in
prenove
Doma
v
Preddvoru. Zelo smo uživali, ko so nas
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povabili na Posvet direktorjev SSZS v Portorož, kjer smo jim
pokazali, kaj Žoga Bend je. Naj zvenimo kot dunajski
simfoniki!«
Iskreno se zahvaljujemo se vsem nastopajočim, ki ste s
svojim nastopi in dobro voljo prispevali, da je srečanje
Žoga bendov tako lepo uspelo. Upamo, da se še kje
srečamo!
Irma, Katja in Lidija,
terapevtke DSO Preddvor

Stanovalka
ga. Praznikova se je
g. Pahorju zahvalila za
obisk in mu podarila
kuhalnice in majico
Žoga benda

Skupni nastop stanovalcev in zaposlenih DSO Preddvor
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Tudi naši člani domskega " žoga benda" so se v četrtek, 26.
marca ob 10.00 uri v dvorani Kulturnega doma Visoko udeležili
SREČANJE ŽOGA BENDOV slovenskih Domov za starejše.
Udeležence je lepo pozdravil in nagovoril tudi predsednik Borut
Pahor.
...več o tem dogodku si preberite v članku:
AJDOVSKI DOM STAREJŠIH OBČANOV IZ AJDOVŠČINE SE JE
UDELEŽIL 1. SREČANJA »ŽOGA BENDOV« DOMOV ZA STAREJŠE
NA GORENJSKEM

Pisalo se je poletje 2013, ko je par pridnih terapevtk v
Preddvorskem Domu starejših občanov, začelo ob glasbi tolči
na posebne bobne, na terapevtske žoge. Z namenom, da bi
prinesle med stanovalce veselje, nekaj novega, predvsem pa
dodatno terapevtsko aktivnost. Kmalu so »okužile« svoje
stanovalce ter nekatere sodelavce ter svoje znanje začele
naslednje leto podajati širom Slovenije.
V Vipavsko dolino je z burjo znanje kaj kmalu zašlo in padlo na
rodovitna tla. Dobro leto je zdaj že minilo, ko so stanovalci
Doma starejših občanov Ajdovščina pridno zavihali rokave ter
se spoprijeli z velikim zanimanjem z novo vrsto vadbe. Ugotovili
so, da je ob naporu vedno bilo tudi veliko dobre volje ter dobre
glasbe, ki je šla v uho ter tako potegnila iz tedna v teden do
novih vaj. Sledili so prvi domski nastopi, ter sodelovanje z
našimi najmlajšimi sosedi iz Vrtca Ribnik, v oktobru pa tudi
nastop za vse svojce na kostanjevem pikniku.
Za prvi javni nastop izven Vipavske doline pa se nam je
ponudila priložnost v četrtek 26. marca 2015. Z velikim
pričakovanjem smo se tisti dan podali na Gorenjsko, kjer smo
se udeležili Srečanja vseh bendov, ki delujejo po Domovih v
Sloveniji. Okoli 50 glasbenikov z njihovimi dirigenti, je pokazalo
svoje znanje in svojo dobro voljo. Odmevala je vesela
slovenska glasba, ob začetku pa tudi pesem in izštevanke otrok
iz vrtca Janček ki so nas prišli pozdravit. Veselo
medgeneracijsko druženje,
je močno pozdravil tudi g.
predsednik Borut Pahor. Ker je bil ta obisk za nas presenečenje,
smo ga sprejeli z bučnim aplavzom ter stiskom rok.
Marsikateremu stanovalcu je bilo v veliko veselje in čast, da se
je lahko rokoval z njim.
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Z nepozabnimi vtisi smo se tako v poznem popoldnevu vračali
proti Vipavski dolini. Dež nas je zalival in močil preko celega
dneva, toda, ko smo hiteli iz Podnanosa proti Vipavi, je na nebu
zasijala mavrica. Mavrica - kot simbol nagrade za ves vložen
trud naših stanovalcev ter kot vzpodbuda za naprej, saj vsi
sodelujoči vemo, da tudi na tak način lahko poskrbimo za svoje
zdravje- z gibanjem in veliko dobre volje.
Mojca Klavžar, delovna terapevtka
Dom starejših občanov Ajdovščina

Naš »Žoga bend«
V mesecu aprilu 2014, smo pri nas pričeli z uvajanjem nove
aktivnosti »Žoga bend,« namenjene našim stanovalcem.
Udeleženci po vnaprej izbrani glasbi in koreografiji ritmično
udarjajo z lesenimi kuhalnicami po velikih gimnastičnih žogah.
Osnovni namen je trening motoričnih, kognitivnih in
perceptivnih spretnosti, ob glasbi.
Delovna terapevtka Irma in fizioterapevtka Katja iz Doma
upokojencev Preddvor sta dobili idejo, na podlagi »živih
bobnov« - »drums alive« (na svetovnem spletu: odkrijte
bobnarja v sebi, aktivnost združuje gibanje z močnim utripom
in ritmičnim bobnanjem za neverjetno možgansko in telesno
vadbo). Aktivnost sta uvedli v njihovo ustanovo ter jo za
stanovalce prilagodili: lesene kuhalnice namesto bobnarskih
palic, vadba sede, primerna glasba za starejše,… To izjemno
zanimivo aktivnost so terapevtke Doma v Preddvoru Katja,
Lidija in Irma predstavili na posebnem seminarju pri njih –
udeležile smo se ga: delovna terapevtka Ivanka, fizioterapevtka
Eni in varuhinja Vesna ter tako postale voditeljice našega
»žoga benda.« Redno enkrat tedensko imamo vaje, katere z
veseljem obiskuje veliko število stanovalcev, ki jih to zanima in
tudi tistih, ki imajo razne zdravstvene težave - od posledic
možganske kapi do demence,…
Prvega oktobra 2014 se je skupina stanovalcev »Žoga benda«
predstavila zaposlenim, v okviru »Dneva Doma.« 13. novembra
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2014 pa je bil nastop v okviru Festivala za tretje življenjsko
obdobje - namenjen svojcem nastopajočih stanovalcev in
sostanovalcem Doma. Naš »Žoga bend« je požel bučen aplavz.
Ivanka Smrdel, delovna terapevtka
Dom upokojencev Postojna

8. septembra, na svetovni dan fizioterapevtov, smo se končno
zbrali na prvi »resni« vaji žoga benda, pred tem sva seveda
imeli z Martino predstavitev za vse stanovalce doma.
Pridno smo vadili vsak ponedeljek ter se predstavili na
praznovanju obletnice doma.
Redno prihaja osem stanovalk (moški samo opazujejo), tri pa
se udeležujejo glede na trenutno psihofizično počutje.
Ta vadba je res poživitev v našem domu, za udeležence in
občinstvo.
Irena, Martina
Dom starejših Na Fari, Prevalje
Naš Žoga band je zaživel v obeh enotah. Stanovalcem, ki ga
obiskujejo je zelo všeč.
Milena,
DSO Ljubljana Vič- Rudnik

Stanovalci Doma Preddvor o vadbi Žoga bend
Žoga bend mi je zelo všeč. Na vadbi
ob zabavni glasbi in prijetni družbi
krepimo telo in duha. Srečanja nas
predramijo, da smo bolj živahni, tam
dobimo veliko pozitivne energije. Na
skupino grem rada predvsem zato,
ker mi tako živahno in zabavno
druženje zelo paše.
Ker sem zbolela trenutno ne morem
hoditi na vaje in jih zelo, zelo
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pogrešam. Tudi srečanja na Visokem se žal nisem mogla
udeležiti, sem pa vseeno dobila »medaljo – žogico«.
Marija Bliznac
Na Žoga bend hodim z velikim veseljem, ker se mi zelo dopade
in ker me udarjanje po žogah zelo razvedri.
Ana Kavaš
Na vadbo rada hodim, ker me veseli, se razgibam in je eno
samo veselje. Za prvo vajo je na plakatu pisalo »Žoga Bend –
pridite, zabavo bo!« Nič nismo vedeli, kaj naš čaka. Posedli so
nas za velike žoge, v roke dali kuhalnice in veselo smo začeli po
ritmu glasbe udarjati po žogah. Res je zabavno!
Ljudmila Podgoršek
Zelo rada hodim, predvsem zato, ker se tam zelo sprostim.
Všeč mi je glasba, najbolj narodno zabavna. Na začetku, ko
nismo vedeli, kaj bo, smo bili zelo začudeni, potem pa začeli
uživati. Sploh ne vem, zakaj mi je to tako všeč. Je nekaj
posebnega, nekaj drugačnega.
Pavla Hausmaister
Všeč mi je da se razgibamo, se družimo in lovimo takte.
Terapevtka vedno izberejo lepe pesmi. Zelo uživam, predvsem
se pa nekaj dogaja. Vadba je naporna, biti moraš zdrav in
potem z veseljem delaš. Najbolj všeč mi je Radetsky marš. Zelo
sem bila zelo navdušena, da smo izbrali to skladbo. Spominja
me na novoletne koncerte iz Dunaja.
Marija Kalan
Za Žoga Bend sem se odločila, ker želim biti več v družbi. Tudi
če se kdaj počutim malo slabše, grem na vaje, potem pa sem
zdrava. Res rada hodim, z velikim veseljem. Na srečanju na
Visokem mi je bilo zelo, zelo všeč. Na izlete navadno ne upam,
tokrat pa sem se odločila, da grem in ni mi bilo žal.
Ana Rozman
Na Žoga Bend hodim z veseljem in zato, ker so vse tri
terapevtke tako zagnane in se trudijo z nami. One imajo največ
zaslug tudi za prireditev, ki je bila na Visokem.
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Na
srečanju
skupin
stanovalcev
slovenskih
domov
so
bili
vsi
nastopajoči zelo dobri, ampak mi smo
bili najboljši! Čeprav smo stari je fino,
da smo med ljudmi, radi imamo, da se
kaj
dogaja.
Poleg
gibanja
je
pomembno tudi druženje.
Pri eno skladbi so se nam na nastopu
pridružili tudi zaposleni. Bili so za nami
na odru, sem jih pa dobro slišala, kako
so skupaj z nami udarjali po žogah.
Tilka Pirc
Pri Žoga Bendu mi je všeč gibanje, druženje in zabava ob
glasbi. Na srečanju je bilo zanimivo spoznati stanovalce iz
drugih Domov in videti njihove nastope. Bilo je veselo in
zabavno!
Jožefa Kranjc
Kljub temu, da lahko delam samo z eno roko hodim na skupino
Žoga Bend. Všeč mi je glasba, ob igranju se počutim zdravo in
pozabim na vse. Vsak teden težko čakam, kdaj bo vadba. Kljub
temu, da se včasih zmotim in malo težje sledim zaradi bolezni,
bom še naprej vztrajala.
Ivana Marinšek

V vrtcu Mlinček na obisku
V mesecu aprilu smo stanovalci doma obiskali vrtec Mlinček.
Zelo mi je bilo všeč, ker so nas otroci lepo pozdravili, bili so
mirni in so se igrali. Ogledali smo si tri oddelke. Vse je zelo
čisto, lepo opremljeno, zidovi so polepšani z izdelki otrok. Malo
sem se pošalil, ko sem rekel, da je pri njih lepo, pri nas v
domu pa še lepše. Skupaj smo se nasmejali. Na koncu so nas
pogostili v zelo veliki, lepi dvorani, kjer otroci telovadijo in se
igrajo. Dobro razpoloženi smo se nato vrnili v svoj dom. Bilo je
zelo lepo dopoldne.
Alojz Dodič,
stanovalec enote Naklo
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V torek smo se skupaj z našimi spremljevalkami prostovoljkami
in delovno terapevtko odpravili na obisk v sosednji vrtec
Mlinček. Najprej smo si ogledali okolico, potem pa so nas
povabili v prostore vrtca. Otroci so bili v igralnicah in so se
igrali in ustvarjali. Bilo so nas veseli in z veseljem so poklepetali
z nami. Ogledali smo si tri igralnice, ena skupina pa nas je
prišla pozdravit na hodnik in nam zapela nekaj pesmic. Kar
nekaj časa smo bili med otroci. Dva sem spoznala, bila sta iz
naše vasi. Vrtec je nov, velik in res lep.
Marija Pestotnik,
stanovalka enote Naklo

Majski hrošči
V pomladnih mesecih takoj po vojni
smo takrat še
osnovnošolski otroci zgodaj zjutraj vstali in se še ob jutranji
zori odpravili v gozd, na področju Strahinja, Dupelj in Udin
boršta. Iskali smo samo bukova drevesa, saj so na bukovih
vejah domovali majski hrošči. Veje smo z vso silo potresli, da
so hrošči popadali na tla. Nato smo jih ročno pobrali in z njimi
napolnili košare in kante, ter jih nesli domov. Če nisi bil pazljiv
te je hrošč uščipnil v prst. Doma so hrošče poparili, kar je zelo
smrdelo, in jih nato stresli v gnojno jamo. Dandanes pa je
majskih hroščev manj in niso tako aktualni.
Stanovalci
skupine za ročna dela Naklo

Zima se je poslovila
Zima se je poslovila in
z njo tudi razvalino nam pustila,
zdaj pa veselijo se ljudje,
saj pomlad veselje
v deželo nam prinesla je.
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Drevje razcveta in priklanja se,
po travnikih posuto z zelenjem je vse,
ptički veselo čivkajo,
nam dobro voljo in sonce ponujajo.
Veselo se vzdušje v naših srcih poraja,
Čisto ozračje, sonce in dobra volja,
kmet pa z veseljem svoje delo opravlja,
grabi, obrezuje in pospravlja
vse kar zima nam pustila je.
R.F., stanovalka

Ko pomlad cvetoča pride
Ko pomlad cvetoča pride
in odklene temna vrata,
z radostjo nas vse obide,
doba nam zasije zlata.
Ljubi maj, krasni maj,
konec zime je tedaj.
Sladki čujejo glasovi
ptičic v mladi se naravi,
ki srce v krasoti novi
vabi k radostni zabavi.
Ljubi maj, krasni maj …
Kjer si petje dom izvoli,
tam življenje jasno sije,
bratje, torej zdaj okoli
pesem ta naj se razlije:
Ljubi maj, krasni maj…
Pesem po spominu zapisala
T.G., stanovalka
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Imamo lep in prenovljen Dom
V zahvalo bi rada napisala nekaj vrstic o obnovi našega Doma.
Po več kot enoletnem prenavljanju nove stavbe so v letošnjem
letu zaključili tudi z obnovo strehe na gradu. S kombijem so se
kar nekaj časa vsak dan vozili k nam delavci, ki so na novo
prekrili streho gradu. Z zanimanjem smo jih opazovali skozi
okna sob, kako pridno delajo. Velika zasluga za obnovo gre naši
direktorici in hišnikom, ki se vsak po svojih najboljših močeh
trudijo, da je sedaj vse tako lepo in vredno ogleda.
Bodimo Bogu hvaležni, da se je naš Dom tako polepšal - tako
notranjost kot zunanjost stavbe. Pogled na naš Dom je res lep!
Angela, stanovalka

Lastovka
Ko v tujih krajih ti živiš,
zaradi hrane in toplote tja se seliš,
pomišljaš na svoj rojstni kraj,
se vrneš prej ko pride maj.
Daljave dolge preletiš,
gnezdeca se veseliš,
da zopet jajčka tu vložiš,
zarod nov pomnožiš.
Naporno pot si preživela,
noči in dneve si letela,
morda brez hrane, spanja,
to zmore kdor o domu sanja.
Ko rodni kraj si prepoznala,
noči in dneve si letala,
pa si bridko se jokala,
v potoku resda hrana čaka,
a do gnezda so zaprta vrata.
Le kam je tisti šel,
ki bi na vratih šipo snel?
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Veš kaj so zapisali časopisi –
da bolezen nam prinesla ti si,
zato sem se obrnil stran,
ko ti si priletela k nam.
Tudi jaz sem se razjokal,
dneve in noči sem stokal,
le kakšno sem srce imel,
da te pod streho nisem vzel.
Nikar mi ptička ne zameri,
glej spet odprl bom tebi dveri,
na vratih ti bom šipi snel,
na stanovanje te bom vzel.
Lep pridi ptička moja spet nazaj
za oba v skupni raj.
Po spominu zapisala
Tončka Likozar, stanovalka

Molitev je blagoslovljena rosa,
ki škropi rastline naših dobrih želja,
da ozelene in se razcveto,
naše duše čisti vseh nepopolnosti
ter gasi strasti naših src.

Iščite radost v tem, da prinašate povsod iskrenost in poštenost
in da se izogibate vsake laži in pretvarjanja. (sv. Janez XXIII.)
Izbrala
Joži Černec, stanovalka
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Dijakinje na obisku
Lucija, Klara, Ula, Zalka in Marija smo v četrtek in petek, 23. in
24. aprila preživele v vaši družbi. V četrtek smo se zbrale ob
devetih on se ob pol desetih s stanovalci sprehodile do jezera.
Ob prijetnem klepetu smo prispeli do hotela Bor, pogovor se je
nadaljeval ob kavi in sladoledu. Ker nam je bilo vreme
naklonjeno, smo se tako družili še dobro uro in pol.
Na začetku naslednjega dne je sledil ogled doma. Presenetilo
nas je domače vzdušje, ki nas je spremljalo ves nadaljnji čas.
Kasneje smo obiskale nekatere stanovalke in ob kavici in
prigrizkih prijetno pokramljale. Vrhunec našega obiska pa je bil
Žoga bend. Udeležile smo se obeh vaj in tako spoznale novo
vrsto zabavne rekreacije. Vse smo ob tem zelo uživale in se
kasneje preiskusile še v težji različici – stoje.
Iz doma smo odšle polne lepih vtisov in novih izkušenj. Morda
pa nas naše poti še kdaj zanesejo v vašo hišo in se ponovno
vidimo.
Dijakinje 2. letnika
Škofijske klasične gimnazije

Sprehod in druženje z dijakinjami ob jezeru Črnava
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Projekt sofinancira EU, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (preko PRP 2007-2013, os LEADER) LAS Gorenjska
košarica ter občine na območju LAS Gorenjska košarica

Rdeče jagode rada jem … vsako leto rajši ...
V Dom starejših občanov Naklo je vstopila pomlad, z njo pa so
se prebudila vprašanja: »Kaj bomo letošnje leto zasadili v
»garklcu«?« Jagode, ker so sladke, meto za čaj, drobnjak za
namaz …

Slika: Pridelek iz »garklca«

Čez zimo so visoke grede »garklca« osamljeno stale pod
napuščem, zimo so »preživela« le zimzelena zelišča. Ko se
zazremo vanje, se nam spomin vrne v prejšnjo pomlad. Visoke
grede so nastale v LEADER projektu Starostniki aktivno
raziskujejo koristne organizme – Garklc pod pridnimi rokami
dijakov Biotehniškega centra Naklo in njihovega mentorja.
Postavili so jih na naše dvorišče, ob belo krožno pot, da se lažje
sprehodimo skozenj. Skupaj z dijaki smo zasadili prve rastline,
ki smo jih nato vse poletje pridno zalivali, jim rahljali zemljo.
Poletni meseci, obdarjeni s soncem, so prinesli pridelek, ki je
popestril naše jedilnike; solata, drobnjakov namaz, metin čaj …
Jeseni, ko smo pobrali še zadnje pridelke, smo visoke grede
izpraznili in jih postavili ob napušč. »Hmmm, le kaj bomo vanje
posadili spomladi?« so bile misli, obrnjene v prihodnost.
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Slika: Kmalu bo na mizi …

»Jagode, sladke in rdeče … in veliko naj jih bo,« se je zaslišalo,
ko je beseda nanesla na letošnji »garklc«. »Jagode, da se lahko
odtrgajo in takoj pojedo.« In tako bomo ob solati, paradižniku,
papriki zasadili tudi jagode. Pri tem nam bo pomagal Miha
Grašič, študent Biotehniškega centra Naklo, ki je že pripravil
načrt zasaditve in pri tem upošteval pravilo dobrih sosedov v
vrtu. Povabljeni ste, da mu ob zasajanju pomagate … Kar z
ljubeznijo posejemo v »garklcu«, tisto zraste …
Urška Kleč, BC Naklo
in stanovalci DSO Naklo

Lastovke
Vsak ponedeljek kot lastovke se vračamo tja,
kjer pričakovanje, dobra volja in veselje je doma,
kjer stare spomine na lepe vaše dni obudimo,
se o praznikih in lepih časih pogovorimo.
Kulturni dan in pustne šeme
smo že obdelali naprej in nazaj,
se o ženah, materah pogovorili,
kako bilo je včasih in sedaj.
Kako se ptički na Gregorjevo so ženili,
o tem smo govorili
in kako ob veliki noči smo s potico in pirhi se gostili.
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Kdaj in kako smo dahnili naš skupni da –
o poroki beseda tekla je kot namazana.
Kaj vse lepega smo sanjali in doživeli,
kako smo z našimi možmi in ženami se imeli.
Vsako naše srečanje me na lastovke spominja,
kjer njihov dom vsako pomlad se ne spreminja,
rade se vračajo tja, kjer vsako leto so bile doma,
kot naša skupina, ki tudi že svoj prostor ima.
Gospe so v večini - so bolj pridne in točne,
in na vsakem srečanju tudi bolj zgovorne,
toda tudi nekaj gospodov korajžno pride,
nas razveseli, urica kar prehito mine.
Opazila sem, da vsi ste vedno lepo urejeni,
kot bi sodelovali na predstavi, sodelovanja željni,
z veseljem rada z vami delam in sodelujem,
marsikaj novega spoznam in lažje naprej odplujem.
Čeprav smo ime lastovke podedovale,
želim, da bi ga še naprej kar obdržale,
zvesto kot lastovke v naš skupni dom hodile,
kot družina se skupaj družile in veselile.
Le jeseni ne bomo kot lastovke na jug odletele,
ampak se bomo kar v domu naprej grele.
Zimo mrzlo s toplimi besedami skupaj bomo pogreli,
pomladi pa znova in znova nove teme zapeli.
Jelka, voditeljica
skupine Lastovke v enoti Naklo

Angel varuh
Gledajo izza vogala podnevi,
gledajo skozi okno ponoči.
Bedijo, skoraj nikoli ne spijo;
morda kdaj za hip zatisnejo oči.
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Takrat, ko zadremajo, nastopijo demoni,
igrajo, se smejijo, norčujejo se;
in v nekaj trenutkih vse spremenijo.
Iz veselja žalost naredijo,
uspehu zamenjajo melodijo;
tudi zdravja pri miru ne pustijo.
Naj drugi dobri angeli stopijo skupaj takrat,
da čuvajo vas, ko demoni kukajo izza vrat.
Potem bodo vaši angeli za vas poskrbeli,
ne bodo dovolili, da bi vas kdaj prizadeli.
Da bodo vsi, ki so vas poznali,
končno že enkrat spoznali,
da poseben angel v vas živi,
zato od sedaj dalje bo brez skrbi.
Upam in želim, da vaš angel vas ne zapusti,
z vami naj v sreči in zdravju še dolgo živi.
Jelka
__________________________________________________

Pozabljen čas
5. del
Šele v Škofji loki je Marijana začela razlagati:
»To je strašno! Otrok je zelo poškodovan, Urška in Tine pa sta
mrtva. Ja, videla sem ju v mrtvašnici! Grozno! Mali Simon je
popolnoma sam. Sklenila sva, da ga posvojiva, saj sva njegova
edina sorodnika. Bog mi je dal otroka, ki si ga tako želim. Nikoli
pa si nisem mislila, da bo cena zanj tako visoka.
Spet sem ugotovila, da so čudna in nerazumljiva pota usode.
Seveda je zdaj najina prva skrb, zdravje tega otroka. Vse bova
storila, da bo rastel v ljubezni in upam, da se bodo rane
njegovega srca kmalu zacelile.«
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»Ampak prej imava še eno važnejšo nalogo. Dogovoriti se
morava, kaj bo z Urško in Tinetom. Ali si na to kaj pomislila?«
»Ah, dobro, da imam tebe, dragi Peter! Veliko sem že
premišljevala o tem. Pripraviti jima morava dostojen pogreb.
Ker bi ju rada imela v svoji bližini, mi dovoli, da ju pokopljem
na našem pokopališču v Sorici. Tako bom lahko skrbela za njun
grob, pa še blizu bosta. Ko bo Simon večji, mu bom lahko
povedala, kje sta njegova prava starša.«
»Seveda, tako bova storila. Tudi jaz sem podobno razmišljal!
Za vse bo veliko lažje, če bosta v naši bližini!«
Marijana in Peter sta šla k domačemu župniku, da bi jima
svetoval, kaj vse je potrebno za pogreb Urške in Tineta.
Po razgovoru, ki je trajal kar dobro uro, sta ugotovila, da je
pred njima kar veliko dela. Ampak, vedela sta, da morata to
opraviti kar najbolje, saj pokojna zaslužita to.
Petru se je žena smilila, saj je morala prestati cel kup težav.
Vsak dan so bila njena lica bolj bleda, pogled pa steklen in
prazen.
Ko sta po napornih dneh legla k počitku, nista mogla zaspati.
Dolgo v noč sta se pogovarjala, delala načrte za prihodnost.
Tesno objeta sta utrujena zaspala.
Veliko neprijetnih dogodkov sta morala opraviti, nešteto listin
podpisati in nekega dne zjutraj je v Sorico prišel žalosten tovor.
Krasno jutro se je zbudilo, sonce je že pozlatilo travnike in
gozdove. Prijeten, topel dan se je rodil. Vas je oživela. Slišati je
bilo ptičje petje in valovanje življenja. Po cesti iz doline pa je
vozil črn kombi Pogrebnega zavoda iz Ljubljane. Ustavil se je
pred cerkvijo, kjer so bili zbrani vaščani. V cerkvi je vse dišalo
po svežem cvetju. Delavci so tja prinesli dve krsti. V eni je ležal
Tine, v drugi pa Urška. Nastala je smrtna tišina, le tihi jok
Marijane je kot nož rezal v tišino. Jula, ki je vedno bedela pri
mrličih, je opravila vse potrebno. Ko so delavci odšli, se je v
cerkvi oglasila molitev. Ljudje so prosili za pokoj mrtvih, ki sta
ležala sredi cerkve. Tudi mašnik je bil med ljudmi. Marijana ni
več mogla prenašati te strašne bolečine.
»Urška, sestrica moja, zakaj sta nas zapustila? Nikoli več te ne
bom videla! Zakaj? Zakaj? O, Bog, zakaj si tako krivičen, da si
otroku vzel mamico? Ne morem več, tudi jaz hočem umreti!«
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Vso onemoglo je Peter stisnil v naročje. Moral si je priznati, da
je trpljenje pustilo na njegovi ženi hude posledice.
Ko je sprejemala sožalja vaščanov, se mu je zelo smilila. Tolažil
se je, da bo tudi to kmalu minilo in Marijana se bo pobrala.
Nepretrgana vrsta ljudi se je pomikala skozi cerkev, mimo krst
Urške in Tineta. Vas Sorica je ta dan postala premajhna za vse
tiste, ki so hoteli mrtvima izkazati še zadnjo čast.
Marijana, Peter in župnik so se odločili, da bo pogreb naslednji
dan popoldne.
Marijanina bolečina je bila prevelika in vsi so se bali, da vsega
tega ne bo zdržala. Resno so se bali za njeno zdravje. Ampak
kljub strašnim bolečinam je Marijana našla moč in dvakrat na
dan klicala dr. Hafnerja, da ji je poročal, kako se počuti Simon.
Res se je še vedno boril s smrtjo, ampak doktor je zaznal
majhen napredek. Poln optimizma je povedal Marijani, da upa,
da se bo otrok izvlekel iz objema smrti, ki ga je stiskala s
svojim koščenim objemom. Zdravnikove besede so v Marijani
prižgale drobno lučko upanja in Peter je videl, da se v
Marijaninih očeh počasi, a vztrajno, spet prižiga zaupanje v
življenje. Ko pa je prišla spet v cerkev in zagledala krsti mrtve
sestre in svaka, je to upanje ugasnilo. Nemočno je zrla predse
in se kar naprej spraševala: zakaj? Petra je za ženo zelo
skrbelo, silil jo je, naj kaj poje. Ampak ona je samo popila
kakšno kavo, vse ostalo je odklonila.
Nastopil je dan pogreba, tega se je Marijana zelo bala. Še
vedno ni razumela, zakaj bodo njeno sestro in svaka položili v
črno zemljo. S tem se ni in ni mogla sprijazniti.
Za pogreb je poskrbel Peter in dobri sosedje, Marijana ni bila
sposobna trezno misliti.
Ura se je bližala 15h, času pogreba. Ljudi se je trlo. Tisto
majhno soriško pokopališče ni moglo sprejeti take množice.
Vsepovsod so bili avtomobili, promet skozi vas ni bil več mogoč.
Začelo se je, zvonovi so nepretrgano zvonili, župnik je začel z
mašo. Ko je bila končana, so nosači dvignili krsti, najprej
Urškino, nato Tinetovo. Pred krsto so šli mašniki in ministranti,
za krstama pa Marijana in Peter, nato pogrebci.
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Marijana je hodila kot v sanjah, avtomatično. Ves čas je bil njen
pogled prilepljen na krsti. Peter jo je podpiral in ji ves čas nekaj
tiho prigovarjal, a ženin obraz je bil kot maska, pepelnato siv,
le solze so brez prestanka tekle po njem. Ljudem se je trgalo
srce ob pogledu na trpečo ženo.
Ko so krsti spustili v jamo, je Marijana komaj še stala. Peter jo
je skoraj nosil.
Pevci so zapeli, mašnik je končal obred in oglasila se je pesem
Tišina, ki jo je nekdo igral na trobento.
Vse je bilo tiho, le Marijana je zakričala: »Ne, ne odhajajta!
Vrnita se! Prosim, o Bog ne dovoli tega!«
Kot mrtva je padla na tla pred odprtim grobom. Peter je ni
mogel tako hitro ujeti. Z glavo je udarila ob tla in iz čela ji je
pričela teči kri. Nastal je preplah.
To so opazili Tinetovi prijatelji, zdravniki. Dva sta stekla do
Marijane, tretji pa je tekel v svoj avto po zdravniško torbo.
Situacija je bila resna. Ljudje so pretreseni obstali, bilo je, kot
bi se življenje ustavilo.
Zdravniki so poklicali reševalno vozilo. Vse je bilo mirno, kot
ohromljeno. V to tišino pa je zarezal zvok sirene rešilnega
vozila.
Marijano so odnesli v vozilo, Peter je šel z njo, kajti zelo se je
bal za ženo, ki je vedno bolj krvavela. Čeprav so zdravniki
poskušali rano oskrbeti, so bile vse gaze spet krvave.
Ljudje so s strahom poslušali zavijanje sirene, ki se je vedno
bolj oddaljevala. Nobeno srce ni ostalo mirno. Vsi so se
spraševali, zakaj se mora vse to dogajati Marijani. Saj so
Zalokarjevi tako dobri, zdaj pa so jih zadele same nesreče.
V vaški gostilni je bila pripravljena pogrebščina, a le malo ljudi
je šlo tja. Na pokopališču so ostale skupine pogrebcev, ki so
nemo zrli v svežo gomilo. Njihove misli so bile pri Marijani in vsi
so želeli, da si hitro opomore in se vrne domov.
Rešilec je drvel naravnost v klinični center v Ljubljani, ker je
bila Marijana še vedno v nezavesti. Zdravnik, ki jo je spremljal,
je ves čas preverjal njene življenjske funkcije. Bil je zelo resen,
kajti Marijana je bila vidno slabša, najbolj se je bal za njeno
srce, kajti njen pritisk je bil vedno slabši. Dal ji je injekcijo za
pomoč srcu in utrip se je malo izboljšal.
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V bolnici so jo takoj odpeljali v operacijsko sobo. Na rentgenu
so ugotovili, da je imela notranjo krvavitev, ki je nastala ob
padcu. Okvarjeno žilo je bilo treba zašiti.
Peter je stal pred operacijsko dvorano. Bil je zmeden in
prestrašen. Ni mogel trezno razmišljati. Obraz je skril v roki in
milo jokal:
»Prosim, prosim, ne vzemite mi žene! Brez nje zame ni več
življenja! Če jo izgubim, bodo moji dnevi brez sonca, noči pa
brez lune in zvezd. Ljubim jo, neskončno jo ljubim, če je
potrebno, naj umrem jaz, ona pa naj se pozdravi!«
Ni slišal, ko je k njemu pristopil zdravnik, ki je Marijano
operiral. Sedel je k njemu in mu govoril:
»Upam, da je zaenkrat rešena. Krvavitev smo ustavili, mlada je
in zdrava, saj si bo opomogla. Nekaj časa bo ostala pri nas.
Mora biti pod stalno kontrolo. Vas pa prosim, da hodite k njej in
jo tolažite. Vaša ljubezen ji bo pomagala, da bo čim prej
ozdravela!«
»Gospod doktor, dovolite mi, da nocoj ostanem ob njej. Čisto
tiho bom poslušal njeno dihanje. Le za roko jo bom držal, da bo
vedela, da sem ob njej, ko se bo zbudila.«
Zdravnik je uslišal njegovo željo, smel je ostati ob ženi.
Sestra je bila tudi ves čas ob njej. Kontrolirala je instrumente
na katere j bila Marijana priklopljena.
Peter se je boril z utrujenostjo in sestra mu je prinesla močno
kavo. Svetovala mu je, da gre vsako uro na hodnik in se malo
sprehodi, ter pretegne noge. Upošteval je njen nasvet in kmalu
je bilo jutro.
Marijana je postajala nemirna, naenkrat pa je odprla oči. Čisto
tiho je vprašala: »Kje pa sem?«
Peter ji je počasi pripovedoval, kaj se ji je zgodilo. Nič se ni
mogla spomniti. Le drobna solza ji je spolzela po licu.
»Urška in Tine? Kajne?«
Nato je spet zaspala.
Sestra je poklicala zdravnika, povedala mu je, kaj se je zgodilo.
»Rešena je, možgani niso prizadeti! Zdaj pojdite domov in se
odpočijte! Popoldne pa pridite nazaj. Boste videli, takrat bo
žena že veliko boljša!«
Peter pa kar ni mogel iz bolnišnice. Premišljeval je marsikaj, saj
je imel celo noč čas, da je dogodke zadnjih dni pošteno premlel.
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Vprašanja, ki so se mu postavljala, so ostala neodgovorjena.
Ugotovil je, da je res najbolje, da gre domov in pregleda, kaj se
tam dogaja. Zaskrbelo ga je kaj je z živino. Poklical je taksi in
se odpeljal. Na domačem dvorišču je zagledal dva soseda, ki
sta skrbela za živino, soseda pa se je pridno sukala po hiši.
(se nadaljuje)
Olga M. Kepic

Dušica Kunaver:

Miza v starosvetni slovenski domačiji

(Slovenska ljudska dediščina – dota za prihodnost)
__________________________________________________________________________

Štruklji
Vsaka naša pokrajina, lahko bi rekli skoraj vsaka vas, je
izoblikovala žlahtne oblike prazničnih jedi ob različnih letnih in
življenjskih praznikih in ob likofih – pojedinah po končanem
skupnem delu. V naši deželi ima vsaka vas svoj glas. Vsaka
gospodinja je natančno vedela, kaj mora postaviti na mizo
tericam, kaj koscem, kaj mlatcem in kaj žanjicam. Ti jedilniki
so bili obvezni, a razlikovali so se od vasi do vasi. Gospodinje so
pripravljale potice, kolače, pogače, šarkeljne, krape, krapce,
gibanice, krofe, flancate, buhteljne, vrtenjake, štruklje, žgance,
polento in še in še … Vse te dobrote, ki so nastajale iz pšenice,
ajde, rži, ovsa, koruze in drugih žit je vedno spremljala iskrena
želja, da skleda na mizi ne bi bila prehitro prazna. Zgodilo pa se
je, da so izpolnitev te želje pričarala davna, skrivnostna,
poganska bitja, ki so dolga stoletja po zmagi krščanstva živela
v okolici naših vasi. V gozdovih so se plaho skrivale vile, v
drevesnih duplih so živeli škrati,v vaškem tolmunu je povodni
mož imel kristalno palačo, pod zimskim nebom je divjala divja
jaga. Vsa ta bitja so se vtikala v življenje naše vasi in ji
prišepetavala moralne nauke – tudi dobrosrčnost. To potrjuje
ljudska pripoved s Pohorja.
Na pobočju Pohorja, na Velikem vrhu, so ležale Juršnikove njive
in nad njimi je bila Juršnikova lesena koča. Bilo je vroče poletje
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in po črni kuhinji se je sukala gospodinja in kuhala kosilo za
žanjice.
˝Pravijo, da je treba oračem, koscem, žanjicam postreči z
najboljšim, kar zmore hiša˝, je rekla kmetica. Zato je poleg
ovčetine skuhala še štruklje.
Ko so zvonovi odzvonili poldan je imela kmetica obed že kuhan,
a prav ko je hotela poklicati žanjice h kosilu so v hišo stopile
bele žene – pohorske vile z Jeruzet. ˝Dober dan ti voščimo!˝ so
vile pozdravile. ˝Za žetev si gotovo žanjicam skuhala kaj
dobrega za kosilo, me pa smo tako lačne!˝
˝V hišo za mizo sedite, vam bom takoj prinesla štruklje,˝ je
gospodinja prijazno povabila vile. V veliko skledo je vsula
štruklje, iz žličnika potegnila še lesene žlice in vse skupaj
odnesla v hišo za javorjevo mizo. Vile so se željno lotile
štrukljev. ˝Bog vam požegnaj!˝ je voščila kmetica.
Ko so se najedle, so se vile lepo zahvalile:˝Juršnica, imej veliko
sreče in takih štrukljev naj ti nikoli ne zmanjka.˝ In so odšle.
Kmetica je hitro v isti lonec nalila vode, da bi zakuhala novo
količino štrukljev. Kako se je začudila, ko je videla, da je bil
lonec nenadoma sam od sebe spet poln štrukljev. Vsa vesela je
stopila na njivo, kjer so žanjice žele pšenico.
˝H kosilu! Pridite jest!˝ je kmetica klicala žanjice ter jim vsa
srečna in vesela pripovedovala o vilah in o štrukljih.
Medtem, ko so pohorske žanjice jedle kosilo, so jeruzelske vile
požele vso pšenico. Proti večeru je prišla črna nevihta in padala
je debela toča. Juršnica in o žanjice so tedaj doumele kako
dragocena je bila pomoč dobrih planinskih vil iz Jeruzel.

_____________________________________________________
Prisrčno pozdravljeni
g. Janez Draksler, ga. Bernarda Knific,
g. Peter Zadnikar, g Stane Žerovnik, ga. Ana Pučko
ter v enoti Naklo g. Anton Leskovšek.
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Poslovili so se
g. Milan Krč, ga. Antonija Vodnik,
ga Ana Kavčič – odšla domov
ter v enoti Naklo g. Mihael Žvagen,
ga. Ivanka Bulut, ga. Marija Stepan
in Ilija Radaković.

Vabilo na aktivnosti in dogodke
v maju - enota Preddvor
Preko plakatov na oglasnih deskah boste dnevno obveščeni o
naslednjih aktivnostih:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

telovadba
ročna dela
vadba Žoga Bend
vaje za spomin, križanka
skupine za samopomoč
knjižnica
Biosinhron skupinska terapija
Zapojmo skupaj
peka piškotov, peciva
ogled slovenskih filmov
družabne igre
molitvena ura
vadba s smovey obroči …

------------------------------------------------------------------KONCERT Pihalnega orkestra Mestne občine Kranj
petek, 1. maj ob 13.00 uri na dvorišču Doma
__________________________________________________
»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralno srečanja z
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
sreda, 6. maj ob 9.45 uri v delovni terapiji
__________________________________________________
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TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA Tačke pomagačke
četrtek, 7. maj v fizioterapiji
__________________________________________________
KVIZ z Olgo Kepic
Četrtek, 7. Maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
_________________________________________________
IZLET NA BREZJE z obiskom sv. MAŠE
petek, 8. maj dopoldne
__________________________________________________
OBISK g. škofa Antona Jamnika
sreda, 13. maj ob 16.00 uri
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico Darjo
Jelenc
četrtek, 14. maj ob 10.00 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
PEVSKO DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 14. maj ob 9.30 uri na G1 in ob 11.00 uri na G2
__________________________________________________
MAŠA
petek, 15. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru v 2. nad. ND
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 18. maj ob 14.30 uri v 3. nadstropju ND
__________________________________________________
Sodelovanje ŽOGA BENDA na prireditvi VRTCA JANČEK
torek, 19. maj v dvorani kulturnega doma Visoko
__________________________________________________
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV
v Domu upokojencev KRANJ
sreda, 20. maj dopoldne
__________________________________________________
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO PSA –
Ambasadorji nasmeha
četrtek, 21. maj na oddelku G1
__________________________________________________
BRANJE ZGODB z Olgo Kepic
četrtek, 21. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
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NAGRADNI IZLET za stanovalce, ki pomagajo pri hišnih
opravilih – obisk Hiše čez cesto na Miljah
sreda, 27. maj dopoldne
__________________________________________________
KONCERT pevske skupine DEČVE
sreda, 27. maj ob 18.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
TOMBOLA
četrtek, 28. maj ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
_____________________________________________
KONCERT MOŠKEGA KOMORNEGA ZBORA ŠENČUR
za datum se še dogovarjamo
___________________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila Irma Čebašek, delovna terapevtka.

Vabilo na aktivnosti in dogodke
v maju - enota Naklo
Preko plakatov na oglasnih deskah boste dnevno obveščeni o
naslednjih aktivnostih:
o
o
o
o
o

telovadba
ročna dela
vadba Žoga Bend
molitvena ura
peka piškotov, peciva…

------------------------------------------------------------------»MODRO BRATI IN KRAMLJATI« - Bralno srečanja z
Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
ponedeljek, 4. maj ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo
»GREMO V GARKLC«
sreda, 6. maj, 20. maj in 27. maj dopoldne
__________________________________________________
IZLET NA BREZJE z obiskom sv. MAŠE
petek, 8. maj dopoldne
__________________________________________________
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SKUPINA LASTOVKE z Jelko Štefanec
ponedeljek, 11. maj in 25. maj ob 10.30 uri v delovni terapiji
enote Naklo
__________________________________________________
TERAPIJA IN AKTIVNOSTI S POMOČJO ŽIVALI –
Tačke pomagačke
torek, 12. maj ob 11.00 uri v fizioterapiji enote Naklo
__________________________________________________
OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNIH DEL LIKOVNIKOV KUD
DOBRAVA NAKLO
torek, 12. maj popoldne
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 18. maj ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo
__________________________________________________
SREČANJE STANOVALCEV GORENJSKIH DOMOV
v Domu upokojencev KRANJ
sreda, 20. maj dopoldne
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico Darjo
Jelenc
torek, 26. maj ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
NASTOP UČENCEV OŠ Naklo
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
VRTEC MLINČEK NA OBISKU
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
Program pripravila Irma Čebašek, delovna terapevtka.

_____________________________________________________
Prispevke zbrala in uredila
Irma Čebašek, delovna terapevtka.
Naslovna stran:
Katja Logar, fizioterapevtka in Matevž Čebašek, prostovoljec.
Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo.
Ni lektorirano.
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