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Kakor rž in pšenica
Lice prislanjam k grudi,
ki grenko diši naj skozi moja pljuča zemlja zadiha!
Z dlanjo čutim seme, ki žene kali naj misel, ki niha med temo in soncem,
vzkali, zacveti!
Da bi priklanjala soncu se
kakor rž in pšenica,
da bi čutila se ljubo njegovo
kot v žitu plavica.
Da bi me veter kot vonj češmina
na krila vzel
in na okna boječa, prvič odprta
moj smeh kot bele cvete naspel.
Neža Maurer

2

Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v juliju in avgustu!
____________________________________________________________________________________________________

g. Alojzij Hausmaister, g. Bojan Krničar,
ga. Olga Ostrrman, g. Vinko Zor,
ga. Ljudmila Hubad, ga. Helena Štular,
ga. Ana Kavaš, ga. Ana Remic,
ga. Ana Sajovic, ga. Danijela Jelovčan,
g. Marjan Peter Kokalj, ga. Marija Verbič,
ga. Terezija Tome, ga. Maija Bohinec,
ga. Veronika Gorenjc, ga. Marinšek Ivana,
ga. Frančiška Žibert, ga. Marija Bernard,
g. Branko Lučič, ga. Bernarda Verčič,
ga. Ana Kepic, g. Ivan Žižek,
ga. Angela Likar,
ga. Angela Peterc, ga Marija Božič;
enota Naklo
ga. Ana Slavec, g. Franc Grims,
ga. Marija Metelko, g. Aleksandar Velkov,
ga. Marija Rogelj.
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Utrinki
_____________________________________________
Kosilo za prostovoljke in prostovoljce ter zahvala
ga. Ani Čebulj za dolgoletno - 27. letno prostovoljsko delo
in vodenje Skupine za starih ljudi za samopomoč Breza

»V Dom starejših občanov Preddvor zelo rada prihajam. Najprej zato,
ker se s stanovalci radi družimo in se vsak torek ponovno veselimo
srečanja – preprosto, imamo se radi! Z veseljem pa prihajam tudi
zato, ker smo prostovoljci V Domu v Preddvoru vedno dobrodošli.
Zaposleni nas podpirajo in spodbujajo – vse za dobro stanovalcev.«
(Ana Čebulj, ob 20 letnici Skupin starih ljudi za samopomoč
v DSO Preddvor, 200
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Zaključno srečanje s prostovoljci iz Osnovne šole Preddvor

5

Tradicionalni piknik s svojci

Jutranja telovadba v enoti Naklo na prvi poletni dan
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Sv. maša in blagoslov kipa Fatimske Marije, ki ga je
Domu v Preddvoru podaril g. Zupan

Srečanje stanovalcev gorenjskih domov –
stanovalka ga. Praznik Marija je ob predvajanju fotografij
pripovedovala o vtisih s potovanja po Islandiji v maju 2016
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Izlet na Hrvaško – severni Jadran
Izleta, ki ga je organiziralo DU Preddvor sva se udeležili tudi dve
stanovalki iz Doma. Gospa iz Potoč naju je pripeljala do zbirne
točke v Preddvoru. Pot smo nadaljevali z avtobusom skozi
Šenčur do Ljubljane, od tod naprej po avtocesti proti Primorski.
Ustavili smo se na Ravbar Komandi, kjer smo se okrepčali s kavo.
Po kratki pavzi smo krenili mimo Ilirske Bistrice, skozi Pivko do
hrvaške meje.
Ustavili smo se v mestu Reka. Reka je glavno hrvaško
pristanišče. Ima mnogo znamenitosti in sicer cerkev sv.
Jeronima, katedralo sv. Vida zgrajeno leta 1638 in pomorski
muzej Hrvaške.
V nadaljevanju smo krenili proti Opatiji, tukaj smo se dalj časa
zadržali, se sprehodili po morski obali, znameniti živahni glavni
cesti, mimo znanih hotelov Avstro-Ogrske. Tukaj so pred prvo
svetovno vojno gostovale kronane glave. Bilo je lepo, parki
urejeni in cvetoči. Po ogledu Opatije smo nadaljevali pot na Trsat.
Trsat je stara božja pot Marije Pomagaj. Že 10. maja leta 1291
so prinesli iz Nazareta sliko Marije, bila je last Frankopanov, ki jo
je leta 1367 poklonil pater Urban. Sedaj je v lasti cerkve na
Trsatu, v varstvu bratov Frančiškanov. Malo smo pomolili, se
odpočili in nadaljevali pot nazaj proti Sloveniji.
Na slovenski strani v domači gostilni Potok, ki se nahaja v naselju
Dolenje pri Jelšanah, kjer smo imeli dobro kosilo, se odpočili in
nato nadaljevali pot proti domu v Preddvoru. Bilo je lepo,
zanimivo, tudi vreme nam je bilo naklonjeno.
Hvala vsem organizatorjem, ki so pripravili izlet.
M.B., stanovalka

Vtisi s potovanja po Islandiji
Islandija se nahaja bliže celinski Evropi kot severni Antarktiki,
zato je otok vključen v Evropo. Norveška, iz kateri je prišel prvi
naseljenec na Islandijo, je oddaljena približno 970 km.
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Norvežan Inglelur s svojo ženo je bil prvi naseljenec Islandije.
Srečno sta prišla na kopno, kjer sta se ustavila in namenila v
˝Megleni zaliv˝, tako sta ga imenovala, ker je bil meglen od
izhlapevanja tople vode. Topla voda ju je, po dolgi vožnji ogrela,
to pa je bilo najboljše, kar sta si premražena in lačna popotnika
želela.
Za njima so prihajali še drugi in nastala je družba priseljencev.
Zgradili so si bivališča in naselje imenovali Reykjavik, ki stoji
večji in obširnejši še danes in je glavno mesto Islandije.
Prišla je reformacija in vsi so se odločili, da sprejmejo krščansko
vero. Življenje na Islandiji pa je težko, saj se morajo strinjati z
naravo in z naravnimi pojavi, ki jih je težko vzeti z veseljem.
Na Islandiji je več kot 100 vulkanov, nekateri še vedno delujejo,
izlivi bazaltne lave, ognjeniški stožci, … in ni čudno, da se je
Islandije prijelo ime ˝Otok ognja in ledu˝. Za otok so značilni
tudi številni slapovi, ki krasijo poglede in številni gejzirji, ki
meglijo naravo. Curek vroče brbotajoče vode sredi brega se
dviga počasi a vztrajno in se po 15-20 minutah požene v višino
od 10-40 metrov, nekaj časa obstane, se spusti in odteče - to je
gejzir.
Drugače pa toplo vodo uporabljajo v rastlinjakih za lepo rast
različne zelenjave in rožic. Le krompir in repo gojijo na prostem.
Od živali imajo lepe, močne konje, ovce - pridelajo veliko volne,
in tudi govedo za mleko. Glavne pa so ribe.
Številka ena je glavna cesta po Islandiji, ki je dvopasovna in
obsega otok okrog in okrog. Nimajo pa železnice. Ponuja se
veliko možnosti za pohodništvo, čudovite oglede narave in raznih
presenečenj, ki so neomejeno na voljo vedoželjnim popotnikom.
Samo en majhen odlomek vsega tega sem videla od blizu in bilo
mi je zelo lepo.
M.P., stanovalka
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Gejzir

Gejzir je termalni izvir na zemeljskem površju, ki v presledkih
bruha vrelo vodo in paro visoko v zrak. Ime izvira iz islandskega
vrelca
Geysir,
ki
v
islandščini
pomeni
»brizg«.
Gejzirji se večinoma nahajajo na aktivnih vulkanskih območjih.
Največji gejzirji po svetu so: narodni park Yellowstone v ZDA,
polotok Kamčatka v Rusiji, El Tatio v Čile, vulkansko območje
Nove Zelandije, Islandija.
Najbolj znan gejzir na svetu je
Old Faithful v narodnem parku
Yellowstone v ZDA. Že več kot
stoletje brizga vročo vodo
vsakih 65 do 92 minut.
Vsakokrat jo do 5 minut dolgo
meče 50m visoko v zrak.

Gejzir deluje na principu stalnega vira vode in podzemnih
rovov, ki delujejo kot nekakšne cevi. Pronicajoča voda doseže
zelo vroče kamne. Voda se močno segreje - čez 100 ºC.
Zaradi visokega pritiska ne doseže vrelišča.
V manjši globini, kjer je pritisk manjši, se del vode spremeni v
paro, ki dvigne vodni steber nas seboj in vodno paro potisne na
površje. To povzroči znižanje pritiska in s tem vrelišča vode v
10

globini. Zaradi tega se zelo pregreta voda naenkrat spremeni v
vodno paro in sunkoma bruhne vodni steber v zrak. Pritisk se
sprosti, gejzir pa umiri.
Vroča voda prinaša na površje raztopljeno kremenico, ki se
izloča ob ustju gejzirjev. Včasih kremenica zatesni kakšnega
od rovov in narava gejzirja se popolnoma spremeni.
Gejzirji se izkoriščajo v
različne namene. Na
Islandiji
uporabljajo
vročo vodo in paro, ki
brizga iz gejzirjev za
ogrevanje poslopij in
rastlinjakov v katerih
gojijo južno sadje, ter
za naravna termalna
kopališča.
Pripravila:
Ivana, stanovalka in Janez, prostovoljec

Čudež
Brezje so naše znano romarsko središče. Sem prihajajo romarji
iz vse Slovenije, pa tudi od drugod. Tudi mi smo bili v maju na
izletu na Brezjah!
Tu so se v preteklosti baje dogajali čudeži – verjetno se še, le da
mi vsega ne izvemo.
Ta dogodek pa se ni zgodil letos, vendar je resničen.
Zgodilo se je neko nedeljo, ko so romarji po molitvah v cerkvi
postajali še zunaj okrog cerkve in se pogovarjali.
Eden od njih – odrasel fantič pa je hodil med njimi in govoril sam
pri sebi: ˝No, zdaj bomo pa lahko hodil – to bom hodil, hodil . .
. zdaj bom kar hodil . . .˝
Pa so ga romarji vprašali: ˝Ali se je zgodil čudež?˝
˝To ravno ne, le nekdo mi je ukradel kolo!˝ je fantič odgovoril.
M. Klanjšek, stanovalka
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Po jezeru bliz' Triglava
(narodna)

Po jezeru bliz' Triglava
čolnič plava sem ter tja.
V čolnu glasno se prepeva,
da odmeva od gora.
Mile ptice po dolinah
in planinah se bude,
ker so čule pesem mojo,
vsaka svojo žvrgole.
Ribam srca vsem igrajo,
da skakljajo nad vodo;
še valovi šepetajo
in šumljajo med sabo.
Tukaj slava vence vije,
srce bije nam gorko.
Čujte, gore in bregovi,
da sinovi slave smo!

Cvetic bom v zemljo nasadila
Cvetic bom v zemljo nasadila,
njih cvet in vonj tako razvila,
da pota bridka bridko vse,
zakrila bojo in gorje.
Da vse bo z rožami postlano,
vse leto z vonjem obdano,
zibelka malega otroka,
neveste pot ker bo poroka,
kjer lasten bo postavljen dom,
ko starost nagne se v zaton.
Vse leto rože bom sadila,
vse duše z vonjem napolnila.
…
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O draga sestrica postoj,
ne vem če čist račun je tvoj,
premnogi sreče ne spoznajo,
jo kličejo, a jo pehajo
ne vejo, da je dragocena
kakor stvar steklena,
da se hitro razdrobi
in nikdar več nazaj je ni.
Po spominu zapisala
A.R., stanovalka

Zahvala sostanovalki
Za tvoje nesebično in požrtvovalno delo,
ki ga nudiš vsak dan, sem Ti zelo hvaležna,
in ti želim še veliko srečnih in zdravih let.
Marija, stanovalka

Spomini na šolske dni
Osnovno šolo sem obiskovala na Viču v Ljubljani. Pouk smo imeli
šest dni na teden. Spričevala smo dobili na Vidov dan. Bili smo
zelo veseli, če smo razred uspešno zaključili in včasih smo tudi
zavriskali. Poslovili smo se od učiteljev in začele so se počitnice,
ki pa niso bile take kot so danes.
Med počitnicami smo bili doma in se igrali razne igre. Morja nismo
poznali. Na srečo je bil v bližini potok Mali graben. Imel je
tolmune v katerih smo plavali in se tunkali. Za malico nam je
mama dala kos kruha, jabolka pa smo nabrali med potjo. Seveda
smo šli domov na kosilo. Včasih smo nabirali borovnice na
bližnjem Rožniku. Pojedli smo jih za večerjo kot polivko na
polenti. Mama je imela v najemu njivo in smo ji morali pomagati
pri pletju in okopavanju.
Tako kot otrokom danes, so tudi nam počitnice prehitro minile.
H.Č., stanovalka
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Zadnji šolski dan
V naših letih smo šolsko leto zaključili na Vidov dan. V šolo smo
hodili tudi ob sobotah. Ocenjeni smo bili iz različnih predmetov:
vedenje, higiena, ročna dela, matematika, slovenščina,
zgodovina, zemljepis, srbohrvaščina, telovadba, glasba,
leposlovje…
Najboljši predmet je bil odmor.
Zadnji šolski dan so nam razdelili spričevala, le ta so bila v
velikosti knjižice oz. malega zvezka. Sledile so počitnice, ki pa
smo jih preživljali različno, od tega da smo vsako jutro peljali
krave na pašo, pa do kolonije.
Juhuhu, počitnice so tu.
Stanovalci skupine za ročna dela

Modro brati in kramljati
Bralna srečanja z Mileno Enci
iz Mestne knjižnice Kranj

Angelo Cerkovnik – Blisk
(povzetek prebrane knjige)

Zdaj Bistra ni bila več sama in počasi je že pozabila na svojega
bivšega skrbnika, saj je skrbela za Bliska, ki je veselo skakljal po
sadovnjaku in z domačim psom Sultanom zganjal vragolije.
A bilo je treba tudi delati in posušeno seno pravočasno pospraviti
pod streho. To je bila prva preizkušnja za Bistro, saj klanec do
doma je bil tako hud, da ga ni zmogla sama. Po premisleku ji je
v pomoč Vido pripeljal še kar mlado kravico. Tudi njeno delo je
bilo prvo, a skupne moči so zmogle in seno je bilo pod streho.
Res je Vido kar nekajkrat zavihtel z bičem po hrbtih svojih
pomagačev, za kar mu je bilo zelo žal, saj drugače ni nikoli udaril
živali.
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Mala Polonca, ki še enega leta ni izpolnila, je brcala in uživala v
veliki zibelki ob studenčku, ki je žuborel in ogledovala Bliska in
Sultana, ki sta postavala ob njej, saj je mati naročila naj jo
pazita. Ne premakni so od tod, mu je zapovedala in Sultan je
dobro razumel. A tedaj je ob grmu zagledal rep velikega
modrasa, ki se je bližal košarici in Polonci. Sultan je šel do vrat
in zalajal, da je Tončka slišala in prišla pogledat. Videla je, da se
Blisk previdno bliža otroku in gleda v modrasa, ki je zlovešče
sukljal jeziček. Blisk se je ustavil, srce mu je razbijalo in
bliskovito je z desno nogo usekal po glavi modrasa in jo zabil v
zemljo. Tončka je zavpila, Blisk se je tresel in zadrževal dih, nato
pa sproščeno zarezgetal. Zavedal se je svoje zmage nad kačo,
švignil je čez potoček in odvihral.
Vid je Bliska, ko je bil star tri leta, včasih vpregel k Bistri, če
tovor ni bil pretežak, da se navadi, nauči in pomaga delati. Le
oče Nace se ni strinjal, češ, da je premlad in da ne zmore težkega
tovora.
(se nadaljuje)

M.P., stanovalka
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Spisi učencev Osnovne šole Matije Valjavca
Preddvor
___________________________________________________________

Lažnivi pastir

Živel je pastir, ki se je zelo dolgočasil, ko je pasel ovce.
Nekega dne se je malce pozabaval na račun kmetov. Zavpil je,
da na pašnik prihaja volk. Kmetje so brž pritekli na pomoč. Ko
so videli, da jih je nalagal, so se močno razjezili, vendar so mu
vsakokrat, ko je prosil za pomoč, prihiteli pomagat in videli, da
je bila le šala.
Nekoč pa je na pašnik res prišel volk in začel napadati ovce.
Pastirček je klical na pomoč, pa so ga kmetje ignorirali.
Tako je pastirček ostal brez vseh ovac.
Zala Meglič, 5. a
Strahek

Jaz sem dim. Rad strašim, zato mi je ime Strahek. Sem bele
barve. Star sem 13 let. Spim pod Nelino posteljo. Enkrat sem
kihnil, pa se je zelo prestrašila.
Pazi, da ne kihnem še vate. Aaaa a buu.
Neli Deželak, 4. b
Čudežna metlica

Pred davnimi časi je bilo neko kraljestvo, kateremu je vladal kralj
Friderik. Imel je hčer. V tem kraljestvu se je nahajala tudi
čudežna metlica, za katero je vedel samo princ druge dežele.
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Kralj je bil odločen, da se bo njegova hči poročila z nekim
bogatinom. Toda ta je bil zelo hudoben, kajti hotel je ubiti kralja
in zavladati deželi. Princ druge dežele pa se je prav tako zaljubil
v princeso.
Neke noči je letel princ druge dežele na svoji metli čez sosednjo
deželo. Nekje je zaslišal pogovor, zato je rekel svoji čudežni
metlici, naj gre pogledat, kaj se tam dogaja. Metlica gre, on pa
se je usedel na tla in čakal. Kmalu je metlica priletela nazaj in
mu povedala, da hoče bogatin, ki naj bi se poročil s princeso,
ubiti njenega očeta in zavladati kraljestvu. Nato se je princ
usedel na čudežno metlico in odletel proti svojemu domu.
Naslednji dan se je odločil, da bo šel novico povedat kralju. Toda
ko je stopil v mesto, so ga vrgli ven, ker ni bil iz njihove dežele.
Princ pa se ni tako hitro vdal. Poklical je metlo in že sta letela čez
mesto. Kmalu sta prispela do kralja. Princ mu je povedal vse od
začetka do konca in ga vprašal, če se lahko poroči s princeso.
Kralj mu je rekel, da lahko, ker mu je rešil življenje. Princ je ves
srečen odšel. Toda na poti je srečal bogatina, ki mu je zagrozil,
da ga bo ubil, ker je kralju povedal, da ga je on nameraval ubiti.
Takrat se je metlica spremenila v meč in princu pomagala, da je
zvezal bogatina in ga odvedel v kraljevi zapor.
Naslednji dan so naredili veliko gostijo, princ in princesa pa sta
se poročila in srečno živela do konca svojih dni.
Bine Grilc, 5. b

Na Bledu

Bil je prekrasen ponedeljek in šla sem k dediju in babi, ki sta me
čakala s presenečenjem.
Z bratom sva prosila, naj povesta, kam bomo šli. Takoj ko sta
povedala, da gremo na Bled, sva se razveselila. Pripravila sva
vse, kar smo potrebovali. Potem smo odšli. Najprej smo si
ogledali blejski grad: obrambni zid, star vodnjak, viteško in
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vinarsko sobo, star pribor, stare medalje, viteške oklepe, sablje,
najdbo železnih predmetov, star nakit in kovance. Kupila sva tudi
vsak svoj spominek. Nato smo odšli na čaj, sok in kavo. Tam smo
videli zelo nerodno natakarico, saj je dvakrat polila čaj in enkrat
kavo. Jaz sem spila čaj, dedi in bratec pa sta šla po skiroje.
Končno smo odšli okoli Blejskega jezera. Na poti smo videli štiri
konje, otoček sredi jezera in zelo veliko labodov ter rac. Na koncu
poti smo bili že zelo lačni, zato je šla babi v trgovino iskat šest
žemelj, salamo in sir. Mi pa smo jo počakali na pločniku pred
trgovino. Usedli smo se na klopco in pomalicali. Dedi in babi sta
hitro nadaljevala pot, midva pa tudi. Prišli smo do avta in se
odpeljali proti domu. Med potjo sem videla konja in ptice.
To zgodbo sva z bratom od začetka do konca povedala mami.
Upam, da se bom tega dne spominjala še dolgo.
Nika Mihelič, 5. a
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Res en lep dan
10. junija smo se delavci DSO Preddvor in enote Naklo udeležili
že 25. letnih športnih iger Socialnih zavodov Slovenije, ki so
potekale v Zagorju ob Savi.
Zaposleni smo tekmovali v štirih disciplinah, tako posamično kot
v skupini.
Manjkalo nam ni niti požrtvovalnosti in tekmovalnega elana.
Letos so nas prav prijetno presenetili naši odbojkaši, ki so v
pravem skupnem duhu suvereno premagovali nasprotnike.
Osvojili smo štiri medalje in ostala dobra mesta, ki so nam
prinesla veliko pomembnih točk.
Na koncu smo se skupno uvrstili na peto mesto izmed 31
sodelujočih Domov.
Kljub dežju in blatu v dopoldanskem času, nas je ob koncu dneva
le pozdravilo junijsko toplo sonce in nam pritrdilo, da je bil to res
en lep dan.
Vaši tekmovalci
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Pozabljen čas - 18.
_________________________________________________________________________________________

Minila je zima, marsikaj se je dogajalo pri Zalokarju, ampak nič
takega, da ne bi problema mogli sami rešiti.
Simon se je v vrtcu zelo dobo počutil in počasi se je pripravljal
za vstop v šolo. Še vedno je bil zelo navezan na Natašo. Zelo
vedoželjen je bil in znal je že lepo brati in računati do 20. Z vsemi
problemi je šel vedno k njej, saj mami skoraj ni imela časa, toliko
se je ukvarjala z dvojčicama, ki sta se začeli postavljati na noge.
Pripravljali so se na njun rojstni dan, prvo leto. Želeli so povabiti
kar celo vas. Bil je mesec maj in odločili so se, da bodo
proslavljali kar zunaj. Najeli bodo nekoga, da bo pekel na žaru,
tako, bo imela Jera manj dela. Vso sladkarijo bo pa lahko napekla
prej. Mami in Nataša pa sta bili zelo zaposleni. Dvojčici sta se
pričeli postavljati na noge. Posebno Ana je rabila varstvo ves čas.
Lezla je vsepovsod, prevračala vse, kar je dosegla in ni nikoli
mirovala. Zanjo je skrbela mami. Jana pa je bila umirjena, tiha.
Razumela je, če so ji kaj prepovedali in se je tega držala. Sama
je že naredila par korakov, nato pa je rabila oporo. Nataša je
opazila, da jo Ana na vseh koncih ogroža.
Če le more, jo porine, da Jana pade po tleh. Če ne more drugega,
pa vanjo meče igrače, da se ustraši in pade po tleh. Tudi v stajici
nista smeli biti skupaj. Ana je sestrici vse vlekla iz rok, naj je bila
to hrana ali igrače. Če ni imela drugega, jo je pa začela slačiti.
Nekega dne sta za trenutek ostali v stajici sami, Ana je Jano
slekla skoraj do nagega. Seveda jo je potem mami okregala, a
se je pričela neusmiljeno jokati in z rokami tolči okrog sebe.
Takrat so se odločili, da v stajici nikoli več ne bosta obe, ampak
le ena. Ustrašili so se, da jo Ana lahko pošteno poškoduje. Postali
so veliko bolj pazljivi, sploh zato, ker jim je sumnje potrdila
pediatrinja pri pregledu obeh.
Nekega majskega dne sta dekleti shodili, najprej Ana, dva dni za
njo pa še Jana. Zdaj je bilo skrbi še več. Ana je stikala po hiši,
se vtaknila v vsako stvar in pošteno nagajala Jani. Zato je bila ta
najraje v stajici z igračami in predvsem s knjigami. Da je bila le
20

suha in čista pa z njo po celo uro ni bilo nobenega dela. Nataša
jo je šla večkrat pogledat, ko od nje ni bilo nobenega glasu.
Ampak, ona se je igrala in bila čisto pridna. Drug problem in to
velik je bila Ana. Ta se sploh ni zanimala za igrače, ampak za vse
drugo. Niti minuto je niso smeli pustiti samo, že je kaj ušpičila.
Natašo je izsiljevala, še bolj pa svojo mamico. Včasih jo je
spravila v tak obup, da je odšla proč od nje in tiho zajokala.
Takrat je šla po navadi po Jano, jo vzela v naročje in jo krepko
stisnila k sebi. Vsi člani družine so imeli raje Jano, ki je bila pridna
in skromna. Najraje pa je imel Jano Simon. Vedno se je igral z
njo in jo zabaval. Ano je večkrat okregal in ji pravil, da je
poredna. Zato ga Ana ni imela rada. Le ata Peter je bil zaljubljen
v Ano. Ko je začutil, da med vso družino ni priljubljena, se je
začel potegovati zanjo. Saj je imel vse otroke rad, a Ana je bila
zanj sveta. Kadar je bil zraven, ko so Ano kregali, se je potegnil
zanjo, ne da bi ugotovil, kdo ima prav. Čim starejši sta postajali,
tem bolj je Ana svojega očija izsiljevala, on pa se tega ni zavedal.
Prav zaradi te slepe ljubezni sta se Peter in Marijana večkrat
skregala. Žena mu je hotela odpreti oči, a on se za njene
strahove ni zmenil.
Čas je tekel in deklici sta zdaj praznovali že štiri leta. Vedno bolj
sta si bili podobni. Domači jih spoznajo le po barvi oči in
materinem znamenju. Ana ima zelenkaste oči in znamenje na
hrbtu, Jana pa črne in znamenje na trebuhu.
Simon je star že 9 let. Zelo je priden in samostojen. Hodi v šolo,
zelo rad se uči. Tudi v cerkev hodi zelo rad in je ministrant.
Zanima ga vsako delo v cerkvi, predvsem, kaj se dogaja pri maši.
Prav zaradi njega hoče v cerkev tudi Jana.
Ana pa vedno joka, ko jo mami pripravlja za obisk maše. Ko se
sprijazni s tem, da bo morala iti, se začnejo težave z oblekami.
Zato Nataša vedno počaka, kaj bo izbrala Ana, šele nato obleče
Jano. Ta ceremonija včasih traja zelo dolgo. Ampak Zalokarjevi
dvojčici sta zelo lepa otroka in vedno zelo lepo oblečena, saj
mami vztraja, da sta oblečeni vedno enako. Prav lepa je
Zalokarjeva družina, ljudje jo občudujejo, marsikdo pa zavida,
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ampak teh je malo. Saj so do vseh ljudi dobri in če le morejo
vsakemu pomagajo.
Nihče s težavami pri njih ne naleti na gluha ušesa. Le vaška
opravljivka Mica, ne upa k Zalokarjevim. Zaradi dolgega jezika
se jih raje izogiba. Gospodar Peter jo je potegnil za jezik, ko je
bila Marijana bolna in da leži zato, ker se ji ne ljubi delati. To je
bila grda izmišljotina in Peter je bil na Mico zelo hud. Od takrat
se jih raje izogne. Nekega dne se je Ana zelo grdo obnašala v
cerkvi. Ves čas se je obračala, topotala z nogama in ljudem
kazala jezik. Mami jo je mirila, a vse skupaj ni nič pomagalo, zato
je z otrokom odšla iz cerkve. Bila je zelo žalostna, da ji je
porednica uničila mašo in vrgla kost Mici, ki je pograbila dogodek
in po vasi začela vrteti dolgi jezik. Ko sta prišli domov, je pustila
Ano samo, ona pa je šla v spalnico, se vrgla na posteljo in
neutolažljivo jokala. Ana je tiho prišla za njo in jo opazovala.
Prvič je začutila, da je vse to skuhala ona.
Zlezla je na posteljo, začela božati mamico in govorila: »Mami,
vse bo dobro, saj bom zdaj jaz pridna. Nič več ne bom poredna
v cerkvi!« Marijana je začudeno poslušala otroka. Imela je
občutek, da je Ana prvič odkritosrčna. Mislila si je: »No, če Ana
čuti svojo krivdo bo mogoče res še vse dobro. Morda bo pa zdaj
manj sovražna tudi do Jane?« To pa je bilo Anino trenutno stanje,
saj je na vse skupaj hitro pozabila. Pri kosilu je bila že spet stara
nagajivka. Jano je polila z vročo juho, Simona pa je ugriznila v
roko. Pa so se spet tudi pri kosilu kregali zaradi nje. Tudi Nataši
ni prizanašala. Večkrat ji je stikala po torbici. Če je našla šminko,
se je napackala po obrazu. Velikokrat je vso porabila. Večkrat ji
je skrila čevlje, copate ali kaj drugega. Najraje pa je po Natašinih
belih oblačilih čečkala z rdečim flomastrom. Ampak ati jo je
vedno zagovarjal: »Zakaj pa ne pospravite stvari! Saj je še
majhna in ne ve, kaj je prav in kaj ne!«
»No, no, ati, zakaj pa Simon in Jana vesta?« Ponavadi je zaključil
prepir: »Ne kregajmo se in bodimo potrpežljivi, saj se bodo stvari
kmalu spremenile, saj bo deklica vsak dan starejša!« Tako
Petrovo mišljenje je najbolj motilo Natašo, ki je dan za dnem
spoznavala Anino divjo naravo. Prav strah jo je bilo v kaj se bo
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razvila deklica. Z Markom sta se večkrat pogovarjala o dvojčicah
in o Aninih dejanjih. Nataša je imela navado reči: »Raje sem brez
otrok, kot pa bi imela takega z Aninim značajem!« »Veš, Nataša,
to prinese otrok s seboj na svet in proti temu se zelo težko
borimo. To je pač značaj, ki ga ima vsak človek, vendar vsak
drugačnega.«
Peti rojstni dan dvojčic je bil spet popolnoma pokvarjen. Kot
vedno, so tudi letos praznovali zunaj, na vrtu ob hiši. Skoraj vsi
vaški otroci so prišli, saj jih ni bilo veliko, a za zabavo dovolj.
Tudi odraslih je bilo kar nekaj. Zanje je poskrbela sama Marijana.
Prijetno so se zabavali, kar naenkrat pa je začela neka punčka
vpiti:
»Pusti torbico, Ana, ta je od naše mami! Kaj si ji ukradla? Videla
sem te!«
»Jaz nisem Ana, jaz sem Jana!« Kričanje je privabilo starše.
Mamica deklice je pogledala v torbico. »Šminka mi manjka, pa
ravno novo sem kupila!« Marijano je bilo zelo sram in ni vedela,
kaj naj stori. Šla je do dvojčic in hotela ugotoviti, kje je šminka.
Pregledala je Ano in je ni dobila. Ta je ves čas kričala: »Nisem
bila jaz, bila je Jana! Preišči jo«! Res je pregledala tudi Jano.
Zgrožena jo je našla za majico. Ko jo je pokazala, je Jana začela
jokati: »Mamica, to ni moje! Za majčko mi jo je spustila Ana!
Prosim, verjemi mi! Prosim, prosim!« Marijani se je stemnilo
pred očmi. »Otrok, kaj si mi naredil? Jana, kako si mogla?«
prijela jo je za roko in jih ji naložila po riti, da je tulila, kot bi jo
dajali iz kože. Pritekel je Simon in s svojim telesom pokril Jano.
Prosil je: »Mami, ne tepi jo, jaz vem resnico. Potem ti bom
povedal. Zdaj si jezna in mi ne bi verjela. Rad te imam, prosim,
poslušaj me!«
Ana se je skrila v očkovo naročje in s smejočim obrazom gledala,
kako Jana trpi. Oče jo je objemal, ona pa je kukala, kaj se godi.
»Kajne, ati, Jana ni pridna. Kradla je teti v torbici. Jaz sem tvoja
pridna ljubica!«
»Seveda, Ana, vedno moraš biti pridna, pa boš vedno moja
pridna punčka. Rad te imam!«
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»Ali bo zdaj Jana morala drugam, da ne bo več z nami?«
»Ne, ne, seveda ne! Tudi ona je naša, le poboljšati se bo
morala!«
Ana je gledala Simona in mu skrivaj kazala jezik. Ko je prišel do
nje, ji je rekel: »Le počakaj, Ana! Jaz vse vem!«
»Ati, ati, Simon pravi, da me bo natepel! Daj ga, saj me ne sme,
ali ne?«
»Simon, pusti Ano! Dovolj si že velik in nehaj nagajati malima!«
»Ati, ti nikoli ne veš vsega! Ti preveč verjameš Ani!«
»Simon, zdaj je pa dovolj! Poberi se in pojdi pomagat Nataši!«
Šel je k Nataši in bil žalosten, ker ga je ati napodil.
»Ti ne veš, jaz pa vem! Povedal bom mami vse, kar sem videl!«
Praznovanja je bilo konec. Ker je precej hrane ostalo, je Marijana
rekla Jeri, naj vse razdeli med otroke.
Sklicala je otroke, da so prišli na torto, ki jo je bilo treba
razrezati. Prižgali so pet svečk in Ana jih je upihnila. Jane ni bilo
zraven, ker je bila za kazen v dnevni sobi. Ana pa se je košatila
med otroki in delila torto. Zabave je bilo konec. Ker je delo v
hlevu opravil Matija, so ostali šli v dnevno sobo, le Jera v kuhinjo.
Vsak s svojimi misli so sedeli ob poči. Le Jana je sedela na tleh v
kotu in listala knjigo. Bila je čisto mirna.
Marijana jo je opazovala: »Ta otrok je čisto miren, kako nedolžno
se ozira vame in atija! Kaj naj naredim, da bo prav?« Pogledala
je še Ano, ki je vsa živčna lezla v atijevo naročje: »Ne vem, Ana
je drugačna, kot ponavadi!« Pogledala je še Simona. Ta je ves
rdeč v lica, pogledoval od enega do drugega. Dajal je vtis, da ga
nekaj teži in hoče govoriti. Kar presedal se je, kot bi sedel na
žerjavici.
»Simon, ti si rekel, da mi boš nekaj povedal! No, spregovori!« ga
je vzpodbujala Marijana.
(se nadaljuje)
Olga M. Kepic
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Prisrčno pozdravljeni:
g. Jože Bakovnik, ga. Julijana Celar, ga. Marija Verbič,
ga. Ivanka Kuntarič, g. Ljubomir Pavlič,
ga. Marija Fidelj, ga. Marija Bohinec, ga. Sonja Trilar;
v enoti Naklo - ga. Lucija Šubic.
Poslovili so se:
ga. Ivana Trelc - selitev v drug Dom, ga. Antonija Roblek,
ga. Marija Fortuna - selitev v drug Dom,
g. Valentin Maček, ga. Nadeža Kafol,
ga. Marija Ahačič - selitev domov;
v enoti Naklo - ga. Stanislava Jerman - selitev v drug
Dom.

Vedno je čas za ljubezen čas, da se ustaviš in poslušaš,
čas, da za nekoga moliš,
čas, da pomagaš.
To so majhne stvari,
zaradi katerih je vredno živeti.
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Aktivnosti in dogodki v juliju in avgustu
- enota Preddvor Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
o telovadba – od ponedeljka do petka
o glasbene urice z Aleksandro, študentko muzikologije ponedeljek
o ročna dela – ponedeljek in četrtek
o vadba Žoga Bend – ponedeljek
o vaje za vadbo spomina oz. skupinsko reševanje križanke – v
avgustu
o knjižnica - sreda
o BioSinhron skupinska terapija – ponedeljek, sreda in petek
o šah - sreda
o biljard – torek, četrtek
------------------------------------------------------------------ZABAVNO DOPOLDNE z Andrejem in Anico
četrtek, 7. julij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
SLADOLEDNI PIKNIK –
petek, 8. julij ob 10.00 uri v parku
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
četrtek, 21. julij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
___________________________________________________________

ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 21. julij ob 9.30 uri v gradu
__________________________________________________
DRUŽBNE IGRE v parku –
četrtek, 28. julij ob 10.00 uri
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
sreda, 3, avgust ob 10.00 uri v 3. nadstropju ND
SLADOLEDNI PIKNIK z ansamblom Strunca
četrtek, 4. avgust ob 10.00 uri v parku

___________________________________________________________
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DRUŽABNO DOPOLDNE v parku
četrtek, 11. avgust ob 10.00 uri
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
četrtek, 25. avgust ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
___________________________________________________________

ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 25. avgust ob 9.30 uri v gradu
__________________________________________________
IZLET ZA STANOVALCE SKUPINE ZA ROČNA DELA
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

Aktivnosti in dogodki v juliju in avgustu
– enota Naklo Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
o telovadba – ponedeljek, torek, sreda, petek
o BioSinhron skupinska terapija - četrtek
o ročna dela – petek
o Gremo v garkl'c« z Mihom, študentom hortikulture
o družabne igre
------------------------------------------------------------------TOMBOLA
torek, 5. julij ob 10.30 uri v avli enote Naklo
_____________________________________________
MAŠA
četrtek, 7. julij ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
SLADOLEDNI PIKNIK
petek, 15. julij ob 10.30 uri v enoti Naklo
__________________________________________________
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ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 25. julij ob 10.30 uri v delovni terapije enote Naklo
__________________________________________________
DRUŽABNE IGRE
petek, 29. julij ob 10.30 uri v enoti Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico Darjo
torek, 2. avgust ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
SLADOLEDNI PIKNIK
torek, 23. avgust ob 10.00 uri v enoti Naklo
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

_____________________________________________________
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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