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Iskrene čestitk stanovalcem, ki praznujete
v juliju in avgustu!
ga. Ivana Marija Marinšek
ga. Frančiška Žibert
ga. Marija Bernard
g. Branko Lučić
ga. Ana Kepic
ga. Nada Rebolj
g. Ivan Žižek
ga. Angela Likar
ga. Marija Božič

Enota Preddvor
g. Alojzij Hausmaister
ga. Marija Mlakar
g. Bojan Krničar
ga. Olga Osterman
g. Vincenc Zor
ga. Ljudmila Hubad
ga. Ana Kavaš
ga. Ana Remic
ga. Ana Sajovic
ga. Ana Zevnik
ga. Danijela Jelovčan
g. Marjan Peter Kokalj
ga. Ana Gašpirc
ga. Marija Verbič
ga. Terezija Tome
ga. Marija Bohinec
ga. Veronika Gorenjc
ga. Ivanka Juvan

Enota Naklo
ga. Marija Metelko
ga. Ana Slavec
g. Franc Grims
g. Avgust Švab
ga. Helena Rogelj
ga. Jagoda Basta
g. Aleksandar Velkov
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Neža Maurer

Notranjost
Mir se vrača vame
kot Cerkniško jezero
v svojo zeleno,
vse poletje prazno kotanjo.
Iz notranjih virov prihaja.
Ne poznam jih,
a vem, da so v meni,
da so moji,
da se v njih poraja spokojnost.
In tudi ljubezen.
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Utrinki
Naš obisk pri predsedniku g. Pahorju
Danes je za nas iz temne noči vstal prelep in svetal dan, ki je
nam ostarelim obetal novo doživetje, zanimiv dogodek. Napotili
smo se v Ljubljano, kjer je gospod predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor odprl vrata predsedniške palače na ogled
in zanimivo predstavitev svojega dela.
Z zvedavimi očmi smo vstopili, se povzpeli z dvigalom in po
hodniku odšli do prostora za počitek in okrepčilo, kjer smo
počakali na sprejem. Pozdravila nas je mlajša prijetna gospa in
nas pospremila do osrednje dvorane. Tam je bilo že večje število
otrok. Skupina osnovnošolcev, ki je prišla iz Maribora, nam je
pripravila krajšo predstavo o Primožu Trubarju. Po sredini so se
posedli otroci iz bližnjih Črnuč, na obisk so prišli tudi člani društva
slepih, ki so se posedli na pripravljene stole in kjer smo imeli
prostor tudi upokojenci iz Preddvora in Nakla.
Pričakali smo gospoda predsednika, ki nas je vse pozdravi in o
vsaki skupini je vedel nekaj lepega povedati. Sledil je program
mladih, ki so se s svojo predstavo dobro odrezali in poželi
nagradni aplavz.
Program se je nadaljeval. Povabljeni smo bili v predsednikove
prostore. Najprej so šli mladi, saj jih je bilo največ. Slišali smo
njihovo odobravanje in s sproščenim govorjenjem so zapustili
dvorano.
Za njimi smo bili povabljeni starejši. Ogled se je začel z
nagovorom predsednika v njegovi pisarni. Pisalna miza je bila
pripravljena za resno delo. Povabil nas je, da ga lahko karkoli
vprašamo ali prosimo za kakšen nasvet. Res je bilo nekaj
vprašanj, na katera je z veseljem odgovoril. Šli smo na ogled
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ostalih prostorov. V sobi z največjo mizo za sestanke je s stropa
gledal na nas čudovit lestenec z pozlačenimi ornamenti - posebno
darilo nekega državnika. V naslednji sobi je stala dolga omara
polna prekrasnih daril različnih državnikov. Kar nismo se mogli
nagledati.
Naš obisk predsedniške palače se je bližal koncu. Zahvalili smo
se za to izjemno priložnost in se poslovili.
Obisk je bil zanimiv in duhovno bogat, saj takega dogodka nikoli
ne pozabiš.
M. P. , stanovalka
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Predsednik Pahor ob dnevu Primoža Trubarja:
"S knjižnim jezikom se vse začne"
Ob današnjem državnem prazniku, dnevu Primoža Trubarja, je
Urad predsednika Republike Slovenije, kot ob vseh državnih
praznikih, pripravil dan odprtih vrat. Predsedniško palačo je na
današnji dan obiskalo blizu štiristo (400) obiskovalcev, ki so si z
zanimanjem ogledali protokolarne in delovne prostore
predsednika republike.
Na današnji praznik je predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor na posebni slovesnosti vročil "Jabolko navdiha" dvema
mojstroma slovenskega jezika, dr. Kozmi Ahačiču in Boštjanu
Gorencu - Pižami. To posebno priznanje, ki ga predsednik
republike Borut Pahor v znamenje občudovanja in hvaležnosti
podeljuje izjemnim posameznikom in posameznicam, ki s svojimi
dejanji in delovanjem navdihujejo druge, sta dr. Kozma Ahačič
in Boštjan Gorenc - Pižama prejela za svoje domiselno
ustvarjanje in uveljavljanje novih pristopov v slovenski slovnici
in književnosti, s katerimi nadaljujeta plemenito in pomembno
poslanstvo očetov slovenskega knjižnega jezika in ga razvijata
na način, da ga mladi z veseljem in občudovanjem berejo in
znotraj njega tudi ustvarjajo.
Obiskovalce je nagovoril predsednik republike Borut Pahor in ob
tej priložnosti vsem Slovencem doma in po svetu čestital za
državni praznik. V svojem nagovoru je opozoril, da je današnji
praznik eden izmed spregledanih praznikov, saj ni dela prost
dan, da pa ponudi priložnost, da se poklonimo spominu na
Primoža Trubarja in njegove sodobnike, kot sta Adam Bohorič in
Jurij Dalmatin. Vlada Republike Slovenije je na predlog
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja sprejela sklep o
razglasitvi leta 2017 za leto reformacije, saj letos obeležujemo
500 let od začetka protestantskega gibanja in reformacije, ki je
Slovencem prinesla knjižni jezik in bogastvo, ki ga ta poraja.
Tako smo bili Slovenci med prvimi narodi v Evropi in po svetu, ki
smo zahvaljujoč Juriju Dalmatinu lahko brali Biblijo v svojem
jeziku. Praznik, kot je današnji, nas opominja, tako meni
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predsednik Pahor, da imamo dolge, močne in slavne korenine,
zato lahko s samozavestjo in ponosom zremo v prihodnost.
Prejemnika priznanj sta se v svojih nagovorih zahvalila
predsedniku republike za izkazano čast. Dr. Kozma Ahačič je
priznanje sprejel z željo, da bi slovnica postala "jabolko navdiha"
za mlade generacije, Boštjan Gorenc - Pižama pa je dejal, da
nam knjige dajejo miselno širino, iz ljudi delajo dobre ljudi in nas
vodijo k dobrim dejanjem.
Praznik so obogatili tudi učenci Osnovne šole Angela Besednjaka
Maribor, ki so posebej za današnjo slovesnost pripravili kratko
avtorsko predstavo "Trenutek s Trubarjem", v kateri so na svoj
način počastili Primoža Trubarja in njegov prispevek k
slovenskemu knjižnemu jeziku in slovstvu.
Na današnji dan so Predsedniško palačo kot gostje obiskali otroci
iz vrtcev Idrija, Kobacaj Grosuplje in Čebelica Kranj, iz Zavoda
za razvoj otrok Neva, učenci iz Druge osnovne šole Slovenska
Bistrica, Osnovne šole Polje in Osnovne šole Maksa Pečarja, ekipa
RoboBoS iz Osnovne šole Bistrica ob Sotli, stanovalci Doma
starejših občanov Preddvor, člani Združenja Trubarjev forum,
člani Kulturno-prosvetnega in športno-rekreativnega društva
slabovidnih in slepih "Karel Jeraj", člani Društva D9 in Športnega
društva EZ3X.
Obiskovalci so si pod strokovnim vodstvom uslužbencev
Protokola Republike Slovenije ogledali poslopje Predsedniške
palače in delovne prostore predsednika republike Boruta Pahorja,
ki jim je v svoji pisarni odgovarjal na številna vprašanja,
povezana z njegovim delom. Z zanimanjem so si ogledali
menjavo častne straže garde Slovenske vojske, ki je tudi ob
današnjem državnem prazniku postrojena pred Predsedniško
palačo.

Lep pozdrav,
Urad predsednika republike Slovenije
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Primož Trubar
Primož Trubar se je rodil v Rašici,
na posestvu grofov Turjaških,
mlinarju Mihi in materi Jeri, leta
1508. Dan njegovega rojstva ni
točno znan, verjetno pa je to bilo
pred 9. rožnikom, ko goduje sv.
Primož. Njegov oče je bil gotovo
najpomembnejši človek v vasi, saj
je bil mlinar v mlinu grofov
Turjaških,
danes
imenovanem
Temkinov mlin, poleg tega pa še
tesar in cerkovnik oz. ključar
cerkvice Sv. Jerneja. Leta 1520 mu
je Turjaški grof dal dovoljenje, da
svojega sina pošlje na šolanje.
Ko je Primožu bilo 12 let, je odšel z doma. Sprva se je eno leto
šolal na Reki, kasneje dve leti v Solnogradu, kjer se je preživljal
s cerkvenim petjem. Zatem je odšel v Trst, kjer je postal vodja
pevskega zbora v tamkajšnji stolnici in spoznal škofa Petra
Bonoma. Postal je njegov osebni strežnik oziroma komornik. Na
Bonomovem dvoru je bil Primož deležen osnove klasične
izobrazbe. Prav tako se je Trubar tam naučil tudi t.i. renesančnih
spretnosti, kot so govorništvo, poznavanje umetnosti in glasbe.
Škof Bonomo je Primoža izredno cenil in mu je že pri devetnajstih
predal župnijo Loka pri Zidanem mostu. Toda Trubar je hotel še
naprej študirati in zato je za dve leti odšel v bogoslovno službo
na Dunaj. Takrat so slovenskim deželam venomer grozili turški
vpadi in napadi. V njegovem času jih je bilo zabeleženih kar 22.
Za vsakim so ostale napol prazne, požgane vasi, revščina in
lakota.
Leta 1529 so na Dunaju v pripravah na Turke zaprli tudi šolo
katero je obiskoval Trubar, zato se je vrnil v domovino.
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Na nemškem je najprej prišel v mesto Nurenberg. Tam se je šele
dodobra zavedel kakšno kulturno siromaštvo vlada v, od Turkov
opustošenih, slovenskih deželah. Kmalu se je kot duhovnik oženil
z Barbaro, hčerjo Mateja Sitarja iz Kranja in pristopil k augsburški
veroizpovedi ter postal pravi protestant. V svojem življenju se je
tri krat oženil. Po Barbarini smrti še z Anastazijo in Agnezo. Imel
je več otrok, vendar so otroštvo preživeli le Primož, Magdalena
in Felicijan. Vključil se je v protestantizem kot eden
najpomembnejših reformatorjev in duhov svoje dobe. Začel je
pisati knjige v slovenskem jeziku, da bi njegovi ljubi Slovenci
razumeli novo vero. Leta 1550 je v Rothenburgu sestavil
Katekizem in Abecednik, ki ju je napisal v govoru svojega
rojstnega kraja, Rašice. Katekizem vsebuje nekatera pojasnila
poglavja iz protestantskih naukov, sedem pesmi, dve molitvi in
pridigo o veri. Z Abecednikom, ki vsebuje vsega osem listov, pa
je hotel, da bi se rojaki iz njega naučili branja. Oba sta bila
napisana v »vindskem« ali slovenskem jeziku, a v gotski pisavi.
A težave so nastopile, ko je hotel obe knjigi natisniti. Tiskarji
zaradi strogih določil niso hoteli natisniti verske knjige, še
posebej take, ki jih niso razumeli.
Pri svojem ustvarjanju se je Trubar držal lastnega prepričanja,
da se »slovenskega jezika ni treba sramovati, ker je lep in gibčen
in se ne skriva v kakem kotu«. Dobro se je zavedal bogastva
slovenskih narečij. Pravilno je zapisal tudi, da se govori ne samo
v eni pokrajini drugače kot v drugi, ampak pogosto tudi v razdalji
dveh treh milj. Besede, katere vsak dobri preprosti Slovenec
lahko razume. O prvem delu novega testamenta je zapisal: »Pri
prevajanju sem se potrudil glede besed in sloga, da bi ga utegnil
z lahkoto razumeti vsak Slovenec, bodisi Kranjec, Spodnje
Štajerec,
Korošec,
Kraševec,
Istran,
Dolenjec«.
V naših zgodovinskih in slovstvenih knjigah je prepogosto
izraženo zmotno ali celo lažno mnenje, da je Trubar »ustvaril«
ime Slovenci in ga dal našemu narodu.
Dejansko

njegova

dela

dokazujejo
9

prav

nasprotno.

Trubar si je že začasa svojega življenja znal pridobiti spoštovanje
in ugled tako doma kot tudi v tujini. Prijateljeval je in vzdrževal
stike s številnimi filozofi in teologi, plemiči, knezi in kralji kot
ponosen Slovenec. Širom srednje Evrope je užival ugled kot eden
največjih ljudi takratnega časa. Prav tako pa je bil na drugi strani
vseskozi preganjan in črten. Njegove vloge v slovenski zgodovini,
še zlasti pa literarni, mu po njegovi smrti dolgo niso priznavali.
Še štiristo let po njegovem rojstvu, je to praznovala le peščica
slovenskih intelektualcev in pisateljev. Danes je njegova vloga
priznana in velja kot človek ki je napisal in dal natisniti prvo
slovensko knjigo oziroma bukev. Postavil je tudi temelj
slovenskemu knjižnemu jeziku, ki pa se je izoblikoval šele
kasneje, zlasti po zaslugi Adama Bohoriča. Zato bo ime Primoža
Trubarja slovelo, dokler se bo glasila slovenska beseda!
Vir: http://www.hervardi.com/primoz_trubar.php

Ivana, stanovalka

Slovesna zasaditev ponovno odkrite avtohtone
jablane Paplerjev bobovec

Zakaj smo posadili sadno drevo? Vseslovenski Teden ljubiteljske
kulture ima namreč za simbol rodovitno drevo, ki ponazarja
široko dostopnost in raznolikost naše kulture, ohranjanje
kulturne dediščine in skrb za biotsko raznovrstnost Slovenije.
Državnemu projektu Javnega sklada za kulturne dejavnosti
Republike Slovenije v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev
Republike Slovenije se je na pobudo Likovnega društva Naklo, ki
je preskrbelo in skupaj z Domom starejših občanov zasadilo
drevo, pridružila tudi Občina Naklo.
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Dr. Drago Papler je predlagal, da naj za zasaditev izberemo
ponovno odkrito avtohtono sorto jablane Paplerjev bobovec.
Povezana je s Franom Paplerjem, prednikom naklanske družine
Papler. Dr. Matjaž Kmecl je boter jablani Paplerjev bobovec v
projektu Levstikov sadovnjak v povezavi z Levstikovo potjo.
Na slovesni prireditvi ob zasaditvi našega naklanskega drevesa
je predsednica Zveze kulturnih društev Kranj Mija Aleš
predstavila projekt Tedna ljubiteljske kulture in akcijo zasajanja
avtohtonih sadnih dreves, več o Paplerjevem bobovcu in
ponovnem odkrivanju te sorte je v svojem zanimivem govoru
predstavil dr. Drago Papler. Istega dne popoldne je zgodbo o
ponovnem odkrivanju te jablane predstavil v oddaji na 1.
programu Radia Slovenije in napovedal slavnostno zasaditev v
Naklem v organizaciji Likovnega društva Naklo.

Dobrodošlico akciji je izrekel podžupan Občine Naklo Jure Renko
in poudaril, da ima Naklo veliko pokazati in ponuditi tudi izven
meja občine. Direktorica Doma starejših občanov Preddvor je z
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naklonjenostjo do sodelovanja v takšnih dogodkih izpostavila
vključenost Doma v kraj in življenje s krajem. V kulturnem
programu je pesem Majniku Frana Paplerja, ki je bil tudi pesnik,
recitiral Jože Mohorič. Celotno prireditev je pripravila in
povezovala Alojzija Murn, predsednica Likovnega društva Naklo.
Naklonjenost nam je izkazalo tudi vreme, saj je bilo ob kopanju
sadilne jame suho in toplo, prav tako ob glavnem delu sajenja.
Na dan slavnostne zasaditve pa so bile ves dan nevihte in padal
je dež, ampak prav za našo prireditev je dež začasno ponehal in
celo malo svetlega se je pokazalo skozi oblake.
»Ni sadja brez čebel, ki oprašujejo cvetoča drevesa« – to resnico,
ki je bistvena za preživetje človeka, in nekaj o pomenu sajenja
medovitih dreves in rastlin smo zbrani na fotografski razstavi o
Paplerjevem bobovcu slišali od predsednika Čebelarske zveze
Gorenjske Anžeta Perčiča in predsednika Čebelarskega društva
Naklo g. Janeza Pivka. Razstava bo v prostorih Doma starejših
Naklo na ogled vse poletje.
Ob prijetnem druženju smo vsi pohvalili naklansko jabolčno pito,
ki so jo za to prireditev spekli v znani naklanski gostilni Klub
Kovač. To je sladica iz krhkega testa z jabolčnim nadevom,
izdelana po starem receptu iz ročno zapisane zbirke receptov
babice dr. Draga Paplerja, ki zdaj z dodano novo in zdravo
sestavino postaja »naklanska jabolčna pita«.
Upamo, da se bo naše skupno drevo lepo razvijalo, saj se v oskrbi
Doma starejših občanov dobro počuti in tudi mi ga bomo radi
obiskovali.

Alojzija Murn,
Likovno društvo Naklo
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»Gremo v garklc« - zasaditev dvignjenih gred

Nastop plesne skupine Čenče
iz Osnovne šole Naklo

13

Izlet starejših nad 80 let
Društvo upokojencev Preddvor vsako leto organizira izlet za
svoje člane, ki so starejši od 80 let.
Namen letošnjega izleta je bil, da obiščemo našega bivšega
župnika, ki nas je lani zapustil in odšel v novo faro v Podbrezje.
Bil nas je zelo vesel, saj je bil v Preddvorskim fari več kot 24 let.
Da nas počasti je za nas opravil sv. mašo v Podbrezjah. Z nami
so bile tudi pevke, ki so obisk popestrile s petjem. Ob soku in
dobrem pecivu smo se spominjali minulih dni. Ob slovesu smo g.
župniku zaželeli obilo uspeha. Še dolgo je zrl za nami in njegove
misli so bile gotovo v Preddvoru.
Iz Podbrezij smo hiteli do Žirovnice, kjer smo si ogledali hišo
Matije Čopa in film o življenju v času, ko je živel. V sosednjih
vaseh so bivali tudi Prešeren, ki je bil Čopov dober prijatelj,
pisatelj Janez Jalen, katerega poznamo po knjigah, ki smo jih z
veseljem brali, v Doslovčah pa stoji Dolenčeva kajža, rojstna hiša
Frana Saleškega Finžgarja, v kateri hranijo predmete iz
Finžgarjeve mladosti. Za Slovence je Finžgar spisal dobro
poznani prvi zgodovinski roman Pod svobodnim soncem.
Obiskali smo tudi čebelarstvo Noč z velikimi čebeljimi panji in
mnogimi čebeljimi izdelki. Najnovejši izdelek je Čebelji parfum.
Vse te dobrote bi lahko tudi kupili. A so nas že težko čakali s
kosilom, saj smo kar precej zamujali. Juhice in vsega ostalega je
bilo za vse lačne in trudne Preddvorce dovolj.
Dan je bil poln doživetij, ki bodo ostali v lepem spominu.
Hvala za povabilo!
P. M. , stanovalka
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Koncert Komornega moškega zbora Lek
Komorni moški zbor Lek se je namenil, da pride v naš Dom in
nam polepša dan. Z veseljem smo ga pričakovali.
Začeli so v predstavitvijo in napovedjo prvih pesmi - Slovenec
sem, tako je mati djala, Oj, Triglav moj dom, staro pesemijo o
dvanajstih razbojnikih. Navdušenju ni bilo konca in umirila nas
je šele Tiha noč, ki so jo zapeli tako doživeto, da smo na koncu
vsi obnemeli in se šele potem »zbudili« in zaploskali. Pesmi, ki
so sledile so bile ena lepša od druge in vsaka posebej nas je
presenetila s posebnim izvajanjem solistov in skladnostjo glasov.
Program je povezoval g. Bobič, ki je skupaj z umetniškim vodjem
in dirigentom g. Milanom Šurbekom ter odličnimi pevci prinesel
v naš Dom veselo razpoloženje in posebno razpoloženje.
Prisrčna zahvala vsem!
P.M., stanovalka

V sredo, 7. junija je pel v našem Domu Komorni moški zbor Lek
prod vodstvom umetniškega vodja g. Milana Šurbek.
Že po prvi pesmi Slovenec sem, ki so jo zapeli zelo ognjevito in
smo bili vsi poslušalci navdušeni. V nadaljevanju koncerta so
predstavili nekaj pesmi v različnih jezikih, ki so tudi prijetno
zazvenele v naših ušesih. Seveda, če jih vodi tako priznan
zborovodja - g. Milivoj Šurbek je priznan glasbenik. Bil je dirigent
v operi, vodil je vojaško godbo in verjetno se je še kje glasbeno
udejstvoval. Vodi tudi ta zbor in kot smo lahko slišali več kot
odlično. Očitno glasba zapolnjuje njegovo življenje.
Slišali smo še vrsto slovenskih pesmi, ki smo se jih zelo
razveselili. Ker smo bili navdušeni poslušalci, so dodali še nekaj
pesmi.
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Upam, da jih bomo še kdaj slišali.
Hvala ga. Irmi, ki je pripravila tako lep večer.
E.M., stanovalka

Razstava likovnih del Dragice Markun - Galop
Dragica Markun iz Šenčurja je uveljavljena ustvarjalka,
zbirateljica in organizatorka na našem kulturnem področju. Je
oseba, ki jo najpogosteje srečamo na prireditvah, ki so vezana
na kulturo v Šenčurju.
V izobilju možnosti vsi počnemo različne stvari, hitimo in
prepogosto živimo drug mimo drugega. Dragica se od povprečja
razlikuje. Njena neizmerna ustvarjalna moč, njen kreativni duh,
ki nikdar ne miruje, njena pripravljenost za delo jo značajsko
opredeljujejo in jo delajo posebno. Dragica, nekoč aktivna
vzgojiteljica, ki jo upokojitev ni ustavila, je ostala enako aktivna,
če ne še bolj. Zasnovala je zbirko starih igrač in jih postavila na
ogled v Hiši čez cesto, v Miljah. V Hiši čez cesto združuje svojo
ljubezen do igrač, otroške folklore, petja ljudskih pesmi in
predstavitve zanimivih osebnosti s področja kulture. V tem
njenem izjemnem delu je prepoznavno njeno spoštovanje naše
bližnje preteklosti, ki jo brez pomoči in podpore širše javnosti
ohranja za naše potomce.
Dragica je navajena trdega dela in na ta način se je tudi
izpopolnjevala v slikarstvu. Že mnogo let se poleg slikarstva
ukvarja tudi s fotografijo. Njeno umetniško izražanje lahko
razumemo kot nadgradnjo njenega zbirateljstva, kot osebno
izražanje doživljanja lepega in razmišljanja o življenju. Je
dolgoletna članica Likovnega društva Cerklje. Do sedaj je že
večkrat razstavljala v našem muzeju in tudi drugje.
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Za razstavo, ki jo je poimenovala Galop, nam je Dragica Markun
pripravila tematski izbor slik različnih formatov in slikarskih
tehnik (akvarel, akril, olje na platno, pastel, grafika, kolaž). Kot
ljubiteljica narave in gibanja, je izbrala konja, ki prav to tudi
ponazarja. Konj simbolizira tako žival teme in nadnaravnih sil,
kot tudi jezdno žival bogov in podobo popolne lepote, uresničene
z vladavino duha. Predstavlja moč. Konji nas lahko popeljejo v
domišljijski svet, ki je lahko barvit ali črno bel, kot je tudi nekaj
Dragičinih slik.
Obvladovanje različnih tehnik s pomočjo mentorja, z izmenjavo
izkušenj med kolegi in z lastnim delom, je dolgotrajen proces, ki
poleg dela zahteva tudi odprto srce. Ure dela na papirju ali
platnu, vonj in mešanje barv, čopiči, lopatke, lepilo, škarje so
pomešani v končnih delih na Dragičini tokratni razstavi.
Domiselno je temo konja povezala z lokalnim Konjeniškim
društvom. Obiskala je njihovo prireditev, fotografirala
posameznike med ježo konj, razrezala fotografije, sestavila
kompozicijo, nalepila na platno ter platno zapolnila z barvo. Konj
iz gline je postavljen v gibanje, kot bi ta trenutek prigalopiral iz
pravljice. Izstopata dve sliki čred konj, ki vihravo galopirajo v
naravi in sta izdelani na platnih velikega formata. Svoj kotiček je
dobil tudi konj, ki ga je Dragica izdelala iz žaklovine. Ni v naravni
velikosti, še vedno pa veliko večji kot lutka ali otroška igrača. Na
svojem hrbtu nosi tovor, ki je namenjen obiskovalcem razstave.
Razlog več, da si konje Dragice Markun ogledamo od blizu.
Barba Štembergar Zupan

Vabljeni na kulturno prireditev ob otvoritvi razstave
Dragice Markun Galop, ki bo
v četrtek, 6. julija,
in ogled razstave v 2. nadstropju novega doma.
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Socialni praktikum dijakinj
Škofijske klasične gimnazije Ljubljana Šentvid
Smo Martina, Hana, Mana in Jerca in prihajamo iz Škofijske
klasične gimnazije v Ljubljani. V torek in sredo 25. in 26. aprila
2017 smo v okviru socialnega praktikuma obiskale Dom starejših
občanov v Naklem in Preddvoru.
Sprva smo bile še nekoliko negotove, ta negotovost pa nas je po
prijaznem sprejemu ge. Irme minila.
Razložila nam je potek našega dela in vsaki od nas dodelila
stanovalke, s katerimi smo imele prijetne pogovore. Nato je
sledila tombola. Na žalost nismo zadele avta, vendar je vsak
udeleženec prejel majhno nagrado.
V sredo pa smo se v Preddvoru pridružile stanovalcem na
Glasbenih uricah z Aleksandro. Naučile smo se novo pesem Na
oknu deva je slonela in druženje končali z Mi se imamo radi.
Druženje s starejšimi je bilo prijetno in zagotovo nam bo ta
izkušnja ostala v spominu.
Mana Križnar, Hana Jagodic,
Martina Poklukar, Jerca Uranič
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Jože Plečnik

Plečnik se je rodil 23. 1. 1872 v
skromni hiši prav blizu središča
Ljubljane, kot tretji od štirih otrok,
umrl pa je l. 1957, torej mineva 150
let njegove smrti, zato se ga malo
več spominjamo. Ker mu šolanje ni
šlo najbolje, ga je oče vzel k sebi v
mizarsko delavnico. S pomočjo
deželne štipendije pa je kmalu
nadaljeval šolanje na državni obrtni
šoli v Gradcu in se izučil za umetnega
mizarja, načrtovalca pohištva. Na Dunaju se je potem, ko je eno
leto delal pri arhitektu Wagnerju, vpisal na akademijo. Po treh
letih je študij zaključil z najboljšim diplomskim delom, ki mu je
prineslo Rimsko štipendijo, s katero je lahko potoval po Italiji in
Franciji. Po vrnitvi je še eno leto ostal pri Wagnerju, l. 1900 pa
se je osamosvojil. Kot tak je na Dunaju preuredil ali na novo
zgradil več stavb, najbolj znani sta Zacherlova palača in cerkev
sv. Duha.
V začetku l. 1911
Plečnika že srečamo v
Pragi, kot profesorja na
umetnoobrtni šoli, gradil
pa v prvih desetih
praških letih ni veliko.
Skoraj
istočasno
z
imenovanjem za prvega
arhitekta
prenove
praškega gradu je Plečnik prevzel tudi profesuro na oddelku za
arhitekturo novo ustanovljene ljubljanske univerze. Tudi v
Ljubljani so v tem času začela nastajati prva dela (Stara tehnika,
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Dom duhovnih vaj in prizidek k stari hiši v Trnovem). Sledile so
cerkve sv. Frančiška v Šiški in Gospodovega vnebohoda v
Bogojini, Orlovski štadion v Ljubljani, stavbi Vzajemne
zavarovalnice - današnji Triglav in Ljudske posojilnice v Celju.

Svetovno slavo so mu prinesle tako genialne rešitve kot je
Tromostovje, tržnice in ureditev nabrežja Ljubljanice pa tudi
Kongresnega trga in Tivolija.
Posebej je treba omeniti še stavbo Narodne univerzitetne
knjižnice, Uršulinsko gimnazijo, Cerkev sv. Cirila in Metoda za
Bežigradom, Žale in cerkev sv. Mihaela na Barju
V času med drugo svetovno vojno je Plečnik izdeloval predvsem
velike načrte za čas po vojni, med drugim tudi za nov slovenski
parlament. Med objekti, ki jih je v času med drugo svetovno
vojno postavil, je treba omeniti nekaj spomenikov NOB, prenovo
Križank, ureditev Kranjskega gledališča, obnovo cerkve sv.
Benedikta v Stranjah in obnovo Marijine cerkve v Ponikvah. Tudi
kelihi, krstni kamni, lestenci, svečniki, pohištvo in notranja
oprema in še pa še bi lahko naštevali so njegova dela.
IMM, stanovalka
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Najdaljši dan – solsticij
Poletni solsticij je najdaljši dan v letu. Dan, na katerega lahko
uživamo približno 17 ur dnevne svetlobe. Poletni solsticij je
običajno od 20. do 23. junija, to je tudi čas, ko se uradno začne
poletje. Poletni solsticij nastopi, ko je Zemljina os najbolj
nagnjena proti Soncu. Beseda solsticij izvira iz latinske besede
'solstitium', ki pomeni 'sonce miruje'.

Solsticij in kresna noč
»O kresi se dan obesi«, je star pregovor, ki je povezan z
najdaljšim dnevom v letu, oziroma najkrajšo nočjo, ko se pomlad
prevesi v poletje. Po ljudskem koledarju, se najkrajša noč –
kresna noč – praznuje v noči iz 23. na 24. junij. Ne glede na to,
kdaj je poletni solsticij na uradnem koledarju. 24. junija goduje
sv. Janez Krstnik, ki je po pokristjanjevanju nadomestil pogansko
božanstvo Kresnika. 23. junija še danes marsikje po Sloveniji
gorijo kresovi. Tudi drugod po Evropi se odvijajo različna
praznovanja prestopa v nov letni čas, med drugim solsticij vsako
leto, ob britanskem Stonehengu, slavi na tisoče obiskovalcev .
Po poletnem solsticiju se začnejo dnevi na severni polobli spet
postopoma krajšati.
M.I., stanovalka
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Taksist in starka – zgodba o potrpežljivosti
Bilo je to neko obdobje v mojem življenju pred dvajsetimi leti,
ko sem se preživljal kot taksist. To je bil kavbojski način življenja,
hazardersko življenje nekoga, ki ni želel imeti šefa, ampak biti
neprestano v gibanju, nekoga, ki začuti vznemirjenje meta kock
vsakič, ko se novi potnik usede v taksi.
Ko sem sprejel to delo, nisem računal na dejstvo, da je vožnja
taksija tudi delo duhovnika. Ker sem v glavnem vozil nočno
izmeno, je moj taksi postal spovednica na kolesih. Ljudje so
vstopili v avto in se usedli za mano kot popolni anonimneži in mi
pripovedovali svoje življenjske zgodbe.
Bili smo kot tujci na vlaku, ki smo med drvenjem skozi noč
odkrivali intimne podrobnosti, za katere ne bi niti sanjali, da jih
lahko zaupamo komu izven okrilja noči. Srečaval sem ljudi,
katerih življenja so me navdušila, oplemenitila, nasmejala,
razjokala. Vendar pa se me nobena od teh situacij ni dotaknila
tako, kot takrat, ko sem v topli avgustovski noči peljal neko
starko.

Foto: chillfy.org

22

Odzval sem se na klic iz ene hiše v mirnem delu mesta.
Predpostavljal sem, da moram pobrati nekoga po kakšni veselici
ali nekoga, ki se je pravkar skregal z ljubico ali pač nekoga, ki
gre zgodaj na delo nekam v industrijski del mesta.
In potrobil. Ko sem prišel na naslov, je bila hiša v temi, razen
svetlobe, ki je prihajala skozi okno enega prostora v pritličju. V
takih okoliščinah bi večina taksistov nekajkrat potrobila,
počakala kakšno minuto in odšla. Preveč tvegano je lahko za
taksista, ki bi šel sredi noči v mračno stavbo. Vendar pa sem
videl veliko ljudi, ki so taksi zares potrebovali. Če se v zraku ni
čutilo nobene nevarnosti, sem vedno šel do vrta in poklical
potnika. Morda, sem pomislil, nekdo potrebuje mojo pomoč. Mar
ne bi želel, da neki taksist ravna enako kot jaz, če ga v takih
pogojih pokliče moja mati ali oče?
Zato sem odšel do vrat in potrkal.
“Samo trenutek!” sem slišal krhek, starikav glas. Slišal sem,
kako nekaj drsi po tleh.
Po daljši pavzi so se vrata končno odprla. Pred mano je stala
majhna ženica, stara čez 80 let. Nosila je pisano obleko in klobuk
s tančico, kot da bi prišla iz nekega filma iz štiridesetih. Poleg nje
je bila majhna platnena potovalka. To je tisto, kar je drselo po
tleh.
Stanovanje je izgledalo, kot da že leta nihče ne živi v njem. Vse
pohištvo je bilo prekrito s ponjavami. Na stenah ni bilo nobene
ure, nobenih skodelic in drugih stvari na omaricah. V vogalu je
bila kartonska škatla, polna steklenih predmetov in slik.
»Bi lahko odnesli mojo potovalko do avta?« me je vprašala.
»Želela bi še nekaj trenutkov ostati sama. In potem, če lahko,
se vrnite, da mi pomagate, počutim se precej slabo!«
Odnesel sem potovalko v avto in se vrnil, da ji pomagam. Prijela
me je za roko in počasi sva hodila do avta. Neprestano se mi je
zahvaljevala za prijaznost.
“Ni za kaj”, sem odgovoril. “do svojih potnikov se vedem tako,
kot bi želel, da se ljudje vedejo do moje matere”.
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“Ti si tako dober mladenič,” mi je rekla na način, da me je skoraj
bilo sram.
Ko smo vstopili v taksi, mi je dala naslov in vprašala, če bi se
lahko zapeljal skozi center mesta.
“To ni ravno najkrajša pot,” sem odgovoril.
“Ne moti me, nikamor se mi ne mudi. Jaz grem v dom za
upokojence,” je rekla.
Pogledal sem v vzvratno ogledalo. Oči so se ji zasteklile. “Nimam
več nikogar od družine, ” je tiho nadaljevala. “Zdravnik je rekel,
naj grem v dom in da mi ne preostane več veliko časa.”
Počasi sem se nagnil in izklopil taksimeter. “Po kateri poti želite
iti,” sem jo vprašal.
Naslednji dve uri sva se vozila po mestu. Pokazala mi je stavbo,
v kateri je nekoč delala kot upravljavka dvigala. Vozili smo se
skozi del mesta, kjer sta z možem živela po poroki. Rekla mi je,
naj se ustavim poleg pohištvenega salona, ki je včasih bil plesna
dvorana, v katero je kot dekle hodila na ples. Občasno me me
zaprosila, da upočasnim pred neko stavbo ali vogalom in je samo
sedela ter nemo gledala v temo.
Ko je prvi sončni žarek obsijal obzorje, je nenadoma rekla
“Utrujena sem. Gremo.”
V tišini sva se vozila do naslova, ki mi ga je dala. To je bila nizka
stavba, z dovozom do verande.
Dva uslužbenca doma sta prišla ven takoj, ko sva prišla. Ne da
bi me čakala, sta odprla vrata avtomobila in pomagala starki, da
izstopi ter se takoj z njo napotila proti vratom doma. Bila sta
previdna in sta gledala vsak njen korak. Videlo se je, da so jo
pričakovali, morda se je najavila, preden sem jo pobral.
Odprl sem predal in izvlekel njeno potovalko ter jo odnesel do
vrat. Starka je že sedela v invalidskem vozičku.
“Koliko sem vam dolžna?” me je vprašala in prijela torbico.
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“Nič,” sem rekel.
“Saj morate od nečesa živeti,” je odgovorila.
“So še drugi potniki,” sem rekel.
Skoraj brez razmišljanja sem se sklonil in jo objel. Čvrsto se je
privila zraven.
“Za trenutek ste osrečili eno starko. Hvala vam, ” je rekla.
Besede niso bile več potrebne. Stisnil sem ji roko in odšel proti
motni jutranji svetlobi. Slišal sem, kako se za mano zapirajo
vrata. Zvenelo je, kot da se zapira eno življenje.V tej izmeni
nisem pobral nobenega potnika več. Brezciljno sem vozil,
izgubljen v mislih. Preostanek dneva sem komaj zmogel
izgovoriti kakšno besedo. Kaj bi bilo, če bi po starko prišel kakšen
jezni voznik ali nekdo, ki se mu je mudilo, da čim prej konča
svojo izmeno? Kaj bi bilo, če bi odklonil to vožnjo ali šel, potem
ko sem prvič potrobil? Kaj bi bilo, če bi bil slabe volje in da se ne
bi s starko vključil v pogovor? Koliko trenutkov, podobnih temu,
sem zamudil ali prezrl?
Naučeni smo, da se naša življenja vrtijo okoli pomembnih
trenutkov, ki jih doživimo. Vendar nas taki trenutki pogosto
ujamejo nepripravljene, nezavedne. Ko me je starka objela in mi
rekla, da sem ji privoščil trenutek sreče, sem pomislil, da je bil
edini namen mojega življenja ta, da ji dam to zadnjo vožnjo.
Mislim, da nikoli v življenju nisem naredil pomembnejše stvari.
Kent Nerburn

Izbrala Martina Bizjan
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Vrabček
Vrabček čaka mamico,
stiska se ob vejo,
mama po proso je šla,
tja za živo mejo.
Tam je vrabce srečala,
dolgo klepetala,
vse proso za sineka
sama pozobala.
Po spominu zapisala
M. K., stanovalka

Nihče ne ljubi domovine, ker je velika,
temveč, ker je njegova.
(Slovenski pregovor)

Kar je preteklo je odšlo,
kar pričakuješ tega še ni,
sedanjost pa je tvoja.
(Arabski pregovor)
Izbrala M.Z., stanovalka
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Gospa Marta Polak, je v Dom starejših občanov Preddvor prišla
malo pred svojim stotim rojstnim dnem.
Ob prihodu v dom je hitro sprejela spremembo okolja. Hitro se
je navezala na svoje sostanovalke in osebje na oddelku. Skrbela
je za svoj ritual in ves čas zgledno skrbela zase. Za svoja leta je
bila čila in zdravega duha. Le pri hoji si je pomagala s palicama,
brez katerih ni šla nikamor.
Skoraj do zadnjega je hodila sama. Dnevno je hodila z dvigalom
preverjat kakšno je vreme, na domskem vrtu je poklepetala s
sostanovalci, rada je hodila na telovadbo in na domske
prireditve. Prijal ji je kozarček vinčka po kosilu in rada se je
posladkala s koščkom čokolade. Ohranila je smisel za humor.
Posebno rada je govorila o svoji mladosti, možu, sinu in snahi, s
katero se je vsak dan slušala po mobitelu.
Rada se je spominjala dela na Šmarjetni gori, kako sta z možem
gradila hišo, kako se je vozila s kolesom.
Poseben dogodek ji je bil posaditev lipe v kranjskem parku pod
katerim naj bi takratni mestni veljaki zakopali pismo. Kaj je
pisalo na njem je bila za Marto neodkrita skrivnost. Pri svojih
105-ih letih se je sprehodila skozi svoje mesto Kranj in takrat je
lipo tudi zadnjič objela.
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Posebno ponosen in mil nasmeh na obrazu ji je vedno narisal
pogovor o pravnuku in prapravnukih.
Drago prijateljstvo je ga. Marta spletla pri svojih 105 letih, ko se
je prvič srečala s škofom msg. dr. Antonom Jamnikom, ki ji je
pred dobrim mesecem skupaj z g. Borutom Pahorjem
predsednikom republike Slovenije še zadnjič segel v roke in ji ob
njenem rojstnem dnevu zaželel vse dobro.

Gospa Marta!
Zadnja leta svojega življenja je bil vaš dom v domu v
Preddvoru. Med nami so se spletle vezi, ki se jih bomo radi
spominjali.
Hvala vam za vse zgodbe in nauke, ki ste nam jih podelila.
Počivajte v miru.
Njeni družini in vsem najbližjim izrekamo iskreno
sožalje. Ohranimo jo v prijetnem spominu.
Andreja Valant,
direktorica Doma starejših občanov Preddvor

Potoče, 30.05.2017
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Pozabljen čas – 29. del
____________________________________________________________________________________________________

»Oče je sedel v dnevni sobi in premišljeval, kaj vse se jim dogaja.
Ni si mogel odgovoriti. Zakaj se jim godijo same slabe stvari?
Premišljevanje je prekinila Jana. Ko je zagledal izraz na njenem
obrazu, je vedel, da bo pogovor resen. »Ati, obljubi mi, da me
boš poslušal do konca! Ne želim, da me že takoj ustaviš in mi
vsiljuješ svoje mnenje. Moja odločitev je trdna in ne boš me
prepričal, da neham o tem razmišljati.«
Oče je ostal brez besed. Mislil pa si je: »Poglej, poglej, kakšna
odločnost! No, le povej, draga moja, kaj tako važnega ti leži na
srcu?« »Ati, nepreklicno sem se odločila, da zaključim šolanje.
Poglej, tako lepo kmetijo imamo, na tako lepem kraju, pod
Ratitovcem. To je kot v raju! Ana je odšla, predvidevam, da bo
domov hodila le še na vikend. Ona nikoli ni marala kmetije in
delala na njej. Simon je tudi izgubljen za dom. Sam veš, kako
rad je sprejel vse, kar je potrebno, da bo mašnik. On bo z dušo
in telesom skrbel za farane, tam kjer bo nastavljen. Tudi on bo
le kdaj pa kdaj prišel domov, da nas vidi, kako živimo. Drugače
pa ne bo imel časa, da bi nam pomagal pri delu. Torej, ostanem
le jaz! Mene pa delo na kmetiji veseli! Rada bi poleg obdelave
polja, imela še kokoši nesnice, da bi imela pridelavo jajc. Za
začetek morda 50, 100 kokoši, potem, ko bi delo steklo, pa
morda 300 ali 500. O tem sva se že pogovarjala z Juretom. Ta
dejavnost mu je všeč in obljubil mi je polno podporo. No, edino,
kar si še želi, je končati agronomijo. Ima dovoljenje, da študira
sam, na fakulteti pa opravlja le izpite. Seveda si še želim peti pri
cerkvenem zboru in voditi otroški zbor. Vidiš, ati, to si želim! No,
zdaj pa čakam na tvoje mnenje!«
Oba sta utihnila, vsak s svojimi mislimi. Oče še vedno ni vedel,
kaj naj hčeri odgovori. »Vidim, da misliš resno in ne bi ti rad
ugovarjal. Vem, da si vse dobro premislila. Čeprav mi ni všeč, da
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boš pustila šolo, ti prižigam zeleno luč. Začni vse tako, kot si se
odločila. Pomagal ti bom finančno in fizično. Če bo tvoje podjetje
prinašalo dobiček, bova šla v Škofjo Loko, da ti dam svoj grunt,
ker vem, da boš le ti dobro skrbela za našo kmetijo, ker jo ljubiš.
Ani in Simonu bom pa izplačal doto. S Simonom se bom pa prej
še moral pogovoriti na štiri oči.«
Petru je bilo takoj jasno, da zadnjega stavka ne bi smel izgovoriti.
Jana je takoj vprašala: »Ati, mi lahko poveš, kaj mu boš povedal?
Kar meni povej, bom jaz uredila!« »Ne, ne o tem se morava
pogovoriti midva sama!« Nekaj časa je Jana še premišljevala o
tem kaj mora oče povedati Simonu. Kmalu pa je na to pozabila.
»No, dekle, zdaj pa kar na delo!« Šla je najprej k Jeri v kuhinjo.
Že spotoma je govorila: »Jera, je, oče me je podprl! Pomagal mi
bo, pa tudi stroške bo plačal!« Stara kuharica jo je objela: »Ja,
ja, moja mala, vedela sem, da bo tako, saj ti znaš vsakega
prepričati. Tudi od mene lahko pričakuješ pomoč!«
Prenehalo je snežiti. Ceste so bile že skoraj kopne. Splužili so jih
in posuli s soljo. Pritisnil je mraz. Jure in Matija sta očistila
dvorišče in vse poti okoli Zalokarjevih. Bližal se božič in novo
leto. Pri Zalokarjevih ni posebne volje za veselje ob praznikih.
Zelo pogrešajo mami, Simona in tudi Ano. Oče Peter se odpravlja
v KC na obisk k mami Marijani. Jure pa ima pomemben izpit. Z
gospodarjem se dogovorita, da bo fant šel z njim. Peljal bo
gospodarjev avto, ker je dober šofer, nima pa še svojega avta.
Med potjo je Peter vprašal: »Jure, ali še dolgo ne boš mogel
kupiti avta? »Ja, še kar nekaj časa bom odvisen od avtobusa!
Veliko stroškov imam s študijem, pa še stricu in teti moram
pomagati, da jima je sedaj na stara leta malo boljše. Ah, bom
že, saj sem še mlad!« »Veš kaj, fant, zelo odkrit si in realen v
svojem življenju. Všeč si mi! Saj si še zelo mlad pa že razmišljaš
zelo odraslo. Natančno veš, kako ti bo potekalo življenje. Čisto
siguren si, da si moraš služiti denar. S tem pomagaš stricu in teti
na stara leta. Pa še pridno študiraš. Veliko večerov vem, da se
učiš, ker pozno ponoči v tvoji sobi še gori luč. Veš kaj sem
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sklenil? Kupil bom nov avto, tega pa dal tebi za majhen denar.
Ne boj se, vse bova uredila tako, da bo tebi prav! Dokler ne
dobim novega, bi me ti s tem peljal v KC in po opravkih. Zdaj,
ko je Marijana v bolnici, se mi zdi, da sem kar precej raztresen
in nisem za vožnjo dovolj zbran. Kupil bom malo večji avto, če
bo mami na vozičku, da bom voziček lahko dal v prtljažnik. V ta
avto ga zdaj ne bi mogel stlačiti. Vidiš, takole sem razmišljal!«
Kaj pa ti praviš na to?«
»Vse, kar ste mi povedali, mi je zelo všeč. Res bi nujno
potreboval svoj avto. Koliko časa mi bo prihranjenega, če mi ne
bo več treba na avtobus. Pa tudi stric in teta bi bila vesela, ko bi
se rešila voženj z avtobusom. Potem bi ju jaz zapeljal v Železnike
do zdravnika ali po opravkih. Samo, veste kaj, jaz si ne upam
nakopati veliko dolga. Kdo ga bo pa plačal za menoj?« »Ne skrbi,
fant, o vsem se bova pošteno pogovorila!« Do danes so ljudje
radi kupčevali z menoj. Zelo sem ponosen na to! Saj slavim po
tem, da sem poštenjak. Nikogar še nisem ogoljufal. Najmanj pa,
da bi tebe! Lahko mi zaupaš!« »Vem, gospodar, ampak jaz se
bojim, da ne bi zmogel stroškov!« »Nič se ne boj! Boš videl, vse
bo v redu! Le poslušaj me in naredi, kot sem ti svetoval. Boš
videl, da mi boš hvaležen!«
»Mene pusti v bolnici, ti pa pojdi z avtom na fakulteto. Ko boš
opravil, mi sporoči, da te bom počakal na parkirišču!« »Ali vas
lahko prosim, če smem na obisk k mami Marijani. Rad bi jo videl,
saj je bila zelo dobra z menoj.« »Le pridi, počakam te pri njej.
Vem, da bo zelo vesela tvojega obiska!«
Peter je tiho vstopil v Marijanino sobo. Mirno je spala. Nežno jo
je gledal in premišljeval: »Kako je še lepa! Njen obraz je tako
mladosten, čeprav ji življenje ni prizanašalo. Kljub trdemu delu
v naših hribih, se ji leta prav nič ne poznajo.
(se nadaljuje)
Olga M. Kepic
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KRIŽANKA 1
1
2

3

4
6

7

5

8
9
10

12

11

13

14
15
16

17
20

18

19

21
22

23

vodoravno

navpično

2. Henrik Ibsen

1. odprtina v steni stavbe

4. glavno mesto norveške

3. iznajdba

6. brazilski ples

5. organizirana igra na srečo

10. glasbilo na katero se igra s
tolčenjem

7. pevka Rupel

12. žepno računalo
15. grški mitološki letalec

9. Azijska država (glavno mesto
Bangkok)

16. Levstikov literarni junak Krpan

11. vnetje mandeljnov in žrela

18. papiga

13. poučna pripoved v kateri
nastopajo poosebljene živali ali stvari

20. ovijalka tropskih gozdov

8. pozitivna elektroda

21. politično zatočišče

14. črna ptica z rdečo liso na glavi

22. Juš Kozak

17. cevast organ, po katerem teče kri

23. Evgen Car

19. rimski pozdrav
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KRIŽANKA 2
1

2
3
4

6

7

9

10

5

8

11
12

13

14

15
16

17

18

19

20

21
22
23
24

25

26

27

vodoravno

navpično

1. glavno mesto Italije

2. slovenska mejna reka

3. odredba, ordra
6. kapalka

4. točka, kjer je sonce najbolj
oddaljeno od Ekvatorja

8. nitasta struktura v celičnem jedru,
človeško telo jih ima 46

5. najvišja gora v Evropi
7. glavno mesto Kitajske

10. vrsta mešane pijače

9. najdaljša afriška reka

13. rumeno rjava barva

11. severna soseda
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15. največja kopenska žival

12. kemično sredstvo zoper žuželke

19. priljubljena igra z žogo

14. slovenska pomorska luka

20. slovenski slikar

16. kuhanje žganja

21. lasni splet

17. Sad glavno mesto Vojvodine

23. upokojenčevo mesečno plačilo

18. predsednik republike

24. glavno mesto Srbije

22. mesto v Prlekiji

25. kocke za sestavljanje
26. založniška hiša
27. starogrški matematik

Križanki sta sestavili stanovalki Ivana Marinšek in Marija
Bliznac ob pomoči prostovoljca Janeza Pušavca v okviru
računalniških uric.
Uspešno reševanje!

_________________________________________________________________________________________

Prisrčno pozdravljeni!
ga. Ema Šilar, ga. Nada Šilar, Jože Čermelj,
Marija Pernuš in ga. Emilija Knez.
_________________________________________________________________________________________________________________
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Aktivnosti in dogodki v juliju in avgustu 2017
- enota Preddvor Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste obveščeni o
naslednjih aktivnostih:
o telovadba – od ponedeljka do petka
o vaje za vadbo spomina – ponedeljki v avgustu
o vadba Žoga Bend – ponedeljek
o BioSinhron – ponedeljek, sreda, četrtek in petek
o knjižnica – četrtek
o glasbene urice z Aleksandro – srede v avgustu
o Brain Gym aktivnosti - sreda
o skupinsko reševanje križank – petki v avgustu
o računalniške urice – individualno po dogovoru
o terapija in aktivnosti s pomočjo živali

------------------------------------------------------------------SLADOLEDNI PIKNIK
sreda, 5. julij in četrtek, 10. avgust ob 10.00 uri v parku
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
sreda, 5. julij ob 14.30 uri in
petek, 11. avgust ob 9.30 uri v delovni terapiji
___________________________________________________________

KULTURNA PRIREDITEV ob otvoritvi razstave GALOP
avtorice Dragice Markun
četrtek, 6. julij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
KONCERT Ženskega pevskega zbora Lipa sekcija pri DU
Radovljica
četrtek, 13. junij ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
DOPOLDNE S HARMONIKARICO Darjo Jelenc
četrtek, 3. avgust ob 9.30 na G2 in ob 10.00 v parku
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
za stanovalce rojene v juliju in avgustu
četrtek, 3. avgust ob 10.30 uri v dnevnem prostoru

___________________________________________________________
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MAŠA – ob prazniku Marijinega vnebovzetja
petek, 18. avgust ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
Iz zakladnice slovenskih popevk – z Aleksandro Gartnar
in Mojco Naglič
za datum se še dogovarjamo
__________________________________________________

Aktivnosti in dogodki v juliju in avgustu 2017
– enota Naklo Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste obveščeni o
naslednjih aktivnostih:
o telovadba

------------------------------------------------------------------MAŠA
četrtek, 6. julij ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 13. julij ob 15.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 17. julij in ponedeljek 7. avgust ob 10.30 uri
v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
za stanovalce rojene v juliju in avgustu
torek, 1. avgust ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
SLADOLEDNI PIKNIK
torek, 8. avgust ob 10.30 uri
_________________________________________________________________________________________

V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.

_____________________________________________________
Izdal:
Dom starejših občanov Preddvor
Prispevke zbrala Irma Čebašek, delovna terapevtka
Besedila so objavljena brez poseganja v avtorsko delo.
Ni lektorirano.
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