Iskrene čestitke stanovalcem,
ki praznujete v marcu!
________________________________________________________

- v enoti Preddvor g. Rak Gabrijel
ga. Ribnikar Gabriela
ga. Bliznac Marija
ga. Gašperlin Marija
ga. Podgoršek Ljudmila

g. Potočnik Franc
ga. Rozman Ana
g. Zupančič Zvonimir
ga. Skuber Jožefa
g. Gavrić Aleksa
ga. Žagar Marija
ga. Jankovič Frančiška
ga. Jenko Rozina
ga. Kalan Marija
ga. Čelik Jerica
g. Draksler Janez
ga. Černec Jožica
ga. Brankovič Marija

- v enoti Naklo ga. Ažman Judita
ga. Leskovec Jožefa
ga. Jan Bruna
ga. Rozman Marija
ga. Ahčin Ana
ga. Jarc Jolanda
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Dar
Pride prelep dan,
se mi prikloni in reče:
»Tvoj sem.«
Zadrim. Zadrhtim.
Jecljam: »Ah ne.«
To ni mogoče. Pomota …
Nisem vajena …«
Dan se sladko nasmehne:
»Življenje je prekratko,
da bi se česa navadili.«

Neža Maurer
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Utrinki
Slovenski kulturni praznik

Hvaliti svoje rajne dobrotnike,
povzdigovati njihova lepa dela
in znamenite zasluge
nam je prav toliko dolžnost,
kakor posnemati njihove zglede.
Kdor ne časti svojih slavnih prednikov,
ne zasluži biti njih naslednik.
Hvalimo torej sloveče može, rodoljube naše,
obnavljajmo njihov spomin!

Iz knjige Slomškove drobtinice izbrala
Ana Slavec, stanovalka

8. februar je dan, ko se je pesnik France Prešeren poslovil od
svojega bogatega zemeljskega življenja. Z njegovimi pesmimi se
je slovenski narod uvrstil med evropske kulturne narode.
Slovenska državna himna je prav na besedilo Prešernove pesmi
Zdravljica.
Naj omenim še prijateljevanje Prešerna in Slomška. V gimnaziji
sta bila sošolca in prijatelja, vsak iz drugega konca Slovenije,
oba kmečkega rodu. Med seboj sta bila zelo tekmovalna in sta se
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prav po »človeško« tudi sprla. Oba pa sta s svojimi literarnimi
deli obogatila slovensko kulturo.
H kulturnim delavcem spadajo tudi drugi umetniki – slikarji (npr.
Ivan Grohar), arhitekti …
Arhitekt Jože Plečnik je Ljubljano kulturno obogatil – naredil je
načrt za tromostovje, Žale, Univerzitetno knjižnico in zelo
uspešno deloval tudi v drugih državah.
Kultura je last le človeku – živali je ne poznajo.
M. Klanjšek, stanovalka

Kulturni program stanovalecev enote Naklo in učencev OŠ Naklo
ob slovenksem kullturnem prazniku
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Skupina stanovalcev pri aktivnostih Brain Gym
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Matija Valjavec – Kračmanov s Srednje Bele
* 17. februar 1831, Srednja Bela pri Preddvoru, † 15. marec 1897, Zagreb

"Zadremal sem;
prijazne brez pomude
prišle so sanje:
Tu je nekdaj stala
očetova in meni rojstna hiša;
tu živel sem nedolžne dni otročje,
tam gori naša sobica bila je,
za deco nas in pa za staro mater,
ki z njo zvečer in zjutraj smo molili...
Tu gori nam je pripovedovala prelepe,
mične, vsakovrstne bajke
ali svetnika kterega legendo..."

Tako je v avtobiografski pesmi Sanje počastil svojo babico pesnik
in jezikoslovec Matija Valjavec s Srednje Bele pri Preddvoru, ki
je umrl kot profesor v Zagrebu 15. marca 1897 – pred 120 leti.

V prijazni šoli stare matere
Matija Valjavec se je rodil pri Kračmanu na Srednji Beli pri
Preddvoru, kjer je bila doma njegova mati Marija Bizjak. Oče
Anton Valjavec se je tja priženil iz Preddvora. Prvorojenec Matija
je zagledal luč sveta 17. februarja 1831; za njim je družino
pomnožilo še sedem bratov in dve sestri. Več kot od šole, ki jo
je začel obiskovati leta 1838 v Kranju (prvi razred je ponavljal,
zatem pa je bil vedno odličnjak), je prejel od svoje babice, ki je
vnukom pripovedovala pravljice in pripovedke ter svetniške
legende. Matiji je za vedno napolnila srce z ljubeznijo do teh
zakladov. Po končani normalki v Kranju je leta 1842 šel na
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latinske šole v Ljubljano: v tretjem razredu je priimek Wallauz
poslovenil v Valjavec. Njegov sošolec je bil Janez Trdina. Leta
1847 mu je umrl oče; oskrbnik doma je postal stric, ki je Matija
silil v semenišče. Ta pa ni hotel postati duhovnik, zato je šolanje
v 7. razredu prekinil in leto dni doma kmetoval. Gimnazijo je
dokončal leta 1851. Jeseni je šel na Dunaj študirat slavistiko in
klasično jezikoslovje. Njegov profesor je bil veliki jezikoslovec
Fran Miklošič, ki ga je navdušil za preučevanje slovenskega
jezika. Po končanem študiju je postal profesor na gimnaziji v
Varaždinu (1845-1876), potem pa v Zagrebu, kjer je učil do
upokojitve leta 1891. Leta 1864 se je poročil s Hrvatico Berto
Ott; v zakonu se jima je rodilo osem sinov in ena hči. Nit življenja
mu je 15. marca 1897 pretrgal rak na želodcu.
Pesnik Pastirja, naše najlepše pravljične pesmi
Za Valjavca pesnika v slogu
ljudske pripovedne pesmi gre
hvala njegovi babici, ki mu je
v otroških letih razgibala
domišljijo
z
nazornim
pripovedovanjem. Matija je
začel pesniti že v nižji
gimnaziji.
Na
pobudo
ljubljanskega
profesorja
Martinaka je v svoj dnevnik
vpisoval tudi pesmi in prve so
bile objavljene leta 1848.
Odtlej so redno izhajale v
tedanjih listih, ki so objavljali
tudi poezijo. Kot študent je
leta 1855 izdal svojo pesniško
zbirko s preprostim naslovom
Pesmi. Iz njegove lirike govori
hrepenenje
mladega
dunajskega študenta po domačem svetu. Literarni zgodovinar
Ivan Grafenauer sodi, da so "najlepše v celi zbirki legende in
pripovedne pesmi v narodnem slogu" (Od nebeške glorije,
Znamenja dežja, Tica pevka, Zaprta smrt). Od vseh Valjavčevih
pesmi se je bralcem najbolj priljubila pripovedna pravljica Pastir,
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ki je doživela mnoge ponatise in je bila tudi posneta na
gramofonski plošči in kaseti. Kot slikanica je izšla že večkrat:
prvič med vojno (1944) z ilustracijami Ksenije Prunk, po vojni pa
je z ilustracijami Marlenke Stupica doživela vrsto izdaj (zadnjo
leta 1990). Matija Valjavec je bil že v dijaških letih tudi
zapisovalec ljudskega izročila: pripovedk, ki jih je za objavo
delno predelal, jedro pa je ostalo pristno ljudsko, predvsem pa
pesmi, ki jih je izročil Karlu Štreklju za njegovo zbirko Slovenske
narodne pesmi I-IV (1895-1923).

Ugleden jezikoslovec in akademik
Kot profesor v Varaždinu in Zagrebu
se je Valjavec posvetil skoraj
izključno
znanstvenemu
delu.
Strokovnjaki sodijo, da je Valjavec
poleg Miklošiča in Škrabca naš
največji jezikoslovec druge polovice
19. stoletja. Trajne znanstvene
vrednosti so njegova dela o
staroslovanskem
slovstvu
(za
objavo je pripravil več starih
besedil) in pa njegove temeljne
razprave o slovenskem naglasu.
Slavistično
jezikoslovno
se
je
Valjavec šolal pri Miklošiču. "Od
njega
je
prevzel
pojmovanje
slovenščine kot posebne jezikovne
samobitnosti v alpsko-prialpskem in
panonskem prostoru, obsegajočem Slovane, ki imajo stvarno
vprašalnico kaj ter zajemajo kranjsko slovenščino (na
Kranjskem, Primorskem in Štajerskem), ogrsko slovenščino (v
Prekmurju in Prlekiji) ter hrvaško slovenščino-kajkavščino"
(SBL).
Jezikoslovec
Valjavec
je
najpomembnejši
kot
naglasoslovec. V razpravi Prinos k naglasu, ki je izhajala v
zbornikih JAZU 1878-1895, obdeluje naglas po besednih vrstah.
Njegovo znanstveno delo je vzbudilo pozornost Jugoslovanske
akademije znanosti in umetnosti v Zagrebu (ustanovljena leta
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1866 na pobudo djakovskega škofa Josipa Strossmayerja), ki ga
je leta 1876 imenovala za svojega dopisnega člana, od leta 1879
pa je bil njen redni član. Kot tajnik in knjižničar je uredil in popisal
vso bogato knjižnico JAZU.
Vir: http://revija.ognjisce.si/revija-ognjisce/27-obletnica-meseca/1696-matija-valjavec

__________________________________________________
V sredo, 8. marca, bomo ob 120-letnici smrti pesnika in
jezikoslovca Matije Valjavca – Kračmanovega
s stanovalci - udeleženci bralne skupine Modro brati in
kramljati skupaj z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
obiskali pesnikovo rojstno hišo na Srednji Beli.

___________________________________________
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Zahvala!
V torek smo praznovali rojstne dneve v Domu starejših občanov
v Naklem. Med njimi sem bila tudi jaz, Danica. To je bil moj
najlepši dan! Veliko presenečenje, ki ga nisem pričakovala.
Rada bi se zahvalila vsem, posebno pa ge. Irmi za prisrčno
voščilo s čudovito cvetlico, ki jo imenujemo »kraljica« - vrtnico.
Z vsemi prisotnimi smo se pogostili s sladko torto.
Pred vsemi pa bi se rada iskreno zahvalila gospodu harmonikarju
po imenu Zlatko – za čudovito izvedene skladbe!

Še enkrat prisrčno hvala.
Danica, stanovalka

Ne jokaš od nesreče – solziš se od sreče.
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Valentinovo
Valentin, ki je živel v 3. stoletju, je bil zaprt zaradi krščanske
vere. Zaljubil se je v slepo hčer svojega paznika. Pisal ji je pesmi
in ji s svojimi prošnjami vrnil vid. Vendar dandanes valentinovo
ni le praznik zaljubljencev, ampak tudi prijateljev in vseh, ki se
imajo radi.
Sv.
Valentina
poznamo pri nas že
dolgo, vendar ne v
povezavi z dnevom
zaljubljencev. Sveti
Valentin goduje 14.
februarja. Takrat – po
starem
kmečkem
koledarju – prinese
ključe do korenin. Na
ta dan se tudi ženijo
ptički.
Kdor želi videti ptičjo ženitev, mora bos do grmovja, čeprav je
na ta dan velikokrat še zelo mrzlo.
Po starem kmečkem koledarju je torej Valentin prinesel ključe do
korenin in so mu zato pravili prvi spomladanski dan. Ponekod pa
se prične v tem času že delo na vrtovih.
Pri
nas
valentinovo
ni
klasičen praznik, lahko bi
rekli da je vrinjen, vendar se
tudi pri
nas vse bolj
uveljavlja. Valentinova srca
so prišla k nam iz Holandije
skupaj s samo zamislijo o
prazniku. Sv. Valentina že
dolgo
poznamo
tudi
v
Sloveniji, vendar je imel pri
nas
drugačen
pomen.
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Dejstvo pa je, da je tudi pri nas ta praznik predvsem za trgovce,
saj si v tem času beležijo konkreten dobiček.
Ljubezen ni nekaj, kar bi lahko merili v enotah, je vse več. Zato
vam svetujemo, da svoji najdražji/mu podarite preprosto darilo
z vsebino.
V večini legend se kot datum svetnikovega mučeništva pojavlja
14. februar.
Znamenita, a pogosto spregledana, je tudi omemba
valentinovega v Shakespearovi tragediji Hamlet, ko Ofelija med
svojim norim govorom v četrtem dejanju pravi: »Jutri je
valentinovo«.
V marsikateri osnovni šoli se od učencev zahteva, da za
valentinovo podarijo voščilnico ali darilce vsakomur v razredu.
Pri tem pogosto zapišejo, kaj cenijo drug pri drugem. Čeprav se
ta navada včasih kritizira kot nepotrebna ali neprimerna,
ponekod obstaja že desetletja.
Vir: Wikipedija: Valentinovo
IMM, stanovalka

Jezik rož in sveti Valentin, ki ima ključ ...
... od korenin, seveda! To pa ja ve skoraj vsak, ki je proti koncu
zime težko čakal, da bo odlezel sneg in se bodo prikazali prvi
znanilci pomladi – zvončki in trobentice, mačice, vijolice. Na
bralni uri sredi sončnega dopoldneva en dan po 14. februarju
smo se vsi strinjali, da je valentinovo z rdečimi čokoladnimi srčki
iz Amerike uvožen praznik. Mi pa vemo, da se takrat začne
prebujati narava, celo ptiči si začnejo dvoriti, da se lahko okrog
gregorjevega ženijo.
O posebnih rožah sem brala iz znane povesti Ivana Tavčarja
Cvetje v jeseni: o tistih, ki rastejo na Blegošu in jim je Meta rekla
hudičele, mi pa rododendron, o zvezdicah, zdaj zaščitenih
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planikah in tudi o murkah, ki cveto tam, kjer ptički pojo.
Spomnila sem se, da je imela moja mami v spominski knjigi
posušeno planiko, ki jo je dobila od mojega očeta, ko sta bila še
fant in dekle. In pogovor v sobi se je obrnil v nove lepe spomine,
povezane z rožami.
Še posebej pa je prikimavanje in kar solze v oči privabila
slovenska ljudska pravljica o najlepšem cvetu. « V prastarih časih
je kralj ukazal, da morajo pomoriti vse stare ljudi, ki ne morejo
več delati. Živel pa je sin, ki je imel očeta nadvse rad. Skril ga je
na dvorišču pod velik sod in skrivaj skrbel zanj. Nekoč pa je kralj
napovedal, da bo omožil kraljično z najpametnejšim fantom iz
kraljestva...« In kdo je bil najpametnejši: ta dobrosrčni sin, ki
mu je ostareli oče povedal, kateri je najlepši cvet: to ni ne nagelj
ne vrtnica, temveč pšenični klas! Očetova modrost je odprla oči
tudi kralju, ker je spoznal, kako potrebne so modrost, izkušenost
in znanje starih ljudi, čeprav ne morejo več delati.
Jezik rož je bogastvo naroda, pregovori pa polni resnice, so se
strinjali udeleženci in pritrdili na koncu bralnega srečanja:
pšenica je najlepši cvet in sveti Valentin ima ključ od korenin.
Srečanje vodila in zapisala
Nataša Kranjc
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Materinski dan
Slovenske matere praznujejo materinski dan 25. marca, ki je
posvečen izkazovanju pozornosti, hvaležnosti in priznanje
materam za njihovo poslanstvo.
Materinski dan izhaja iz krščanskega praznika Gospodovega
oznanjenja, pri katerem gre za Marijin praznik, ki se praznuje
devet mesecev pred božičem. Po drugi svetovni vojni je
materinski dan pri nas zasenčil dan žena, 8. marca, v 90. letih
prejšnjega stoletja po osamosvojitvi Slovenije pa je znova začel
dobivati veljavo in prostor v
javnem življenju.
Materinstvo v modernem času
ni lahek podvig, saj se matere
prepogosto
osredotočijo
predvsem na svoje otroke,
nase pa pozabijo. Mame
morajo vzdrževati tihožitje
med različnimi vlogami in
ostati
ženske,
partnerice,
prijateljice in tudi hčerke
svojim staršem.
Na materinski dan, ki ga praznujemo 25. marca, so bile razne
prireditve v šolah, pa tudi drugod. Na proslavah so otroci
navadno recitirali pesmi, posvečene materam, velikokrat pa so
zaigrali tudi krajšo igrico, ki je prikazala nesebično ljubezen
mater.
Po drugi svetovni vojni pa se materinski dan v Sloveniji zaradi
praznovanja dneva žena sicer praviloma ni praznoval, zadnja leta
pa spet dobiva svoje mesto v javnem življenju. Tako ga
praznujejo v družinskem okolju, nanj pa se pripravljajo tudi v
šoli. Starejši ljudje verjamejo, da se 25. marca začne
spomladansko obdobje in se takrat v deželo vrnejo lastovke.
Na materinski dan obhajajo god številne žene in dekleta, ki so
jim pri krstu dali ime po Mariji; oblike tega imena so številne.
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Sicer pa je Marija verjetno najbolj pogosto mednarodno ime, ki
ga najdemo v vseh jezikih.
IMM, stanovalka

Spomini
Ko lani sem tod mimo šel,
na oknu nagelj je cvetel,
pa slišim, da nekdo vesel
je lepe pesmi pel.
Ko letos zopet mimo grem,
na okno hitro se ozrem,
pa vidim, da več cvetja ni,
da nagelj se suši.
Povprašam to kar me skrbi,
da cveta, petje tu več ni.
Pa mi reko, da leto bo
kar spava pod zemljo.
Oh zemlja, zemlja, zemljica,
vzela si mi nekaj lepega,
tam nekje se spet vidiva
in srečo naprej uživava.
Po spominu izpred 85 let zapisala
R. F., stanovalka
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Dobrota je sirota
Bilo je pozno jeseni, mraz, da je drevje pokalo, kot pravi
pregovor. Sedeli smo v kuhinji in čakali hči, ki se je najavila na
krajši obisk, spotoma, ko gre domov iz službe. Takrat je
pozvonilo. »Pa zakaj zvoni, če so vrata odprta,« sem dejala. Ker
ni bilo nikogar, sem šla k vhodu. Pred vhodom sta stala dva fanta
15 ali 16 let. Premražena in le v skromnih oblačilih, na nogah pa
poceni športne copate, ki so že zdavnaj odslužile. »Dober dan,
prodajava kreme za telo,« - sta dejala, kar me je sicer
presenetilo, saj nisem navajena, da to prodajajo tako mladi
fantje. Zasmilila sta se mi. Povabila sem ju v hišo. Mož je sicer
nekaj godrnjal, toda bila sta res uboga in premražena.
Pravkar sem skuhala čaj in imela sveže piškote. Še vse je dišalo
po njih. »Malo oddahnita,« sem dejala in jima postregla s čajem
in piškoti. Mož ni bil preveč navdušen in je odšel v dnevno sobo,
mi pa smo sedeli v jedilnici. Seveda, da sem kupila 3 kreme,
čeprav sem vedela, da jih nikoli ne bom uporabila. Pomagati je
treba fantom, sem si dejala. Razložila sta mi, da zbirata za šolski
izlet, ker mami nimata denarja in so velika družina. Res ta bila
uboga. Dala sem jima še vsakemu eno odsluženo bundo in dva
puloverja, moji otroci so jih tako prerasli. Prišla je hči. »Samo,
da vaju pozdravim,« je dejala in odšla k možu oz. očetu. Avto je
pustila pred hišo. Poslovila sem se od fantov, jima zaželela lep
dan in zaprla vrata. Spomnila sem se da lahko jutri še enkrat
spečem piškote in jih nekaj dala v vrečko. Hotela sem jih dati, a
ju ni bilo več. Šla sem do ceste. Ko sta me zagledala, sta stekla.
Zakaj – sem se spraševala. Piškoti so ostali doma.
Pozdravila sem hči, ki je kmalu odšla, a se tudi kmalu vrnila.
Iskala je denarnico. »Ni je v avtu, verjetno sem jo prinesla s
seboj,« je dejala. A je ni bilo, ne v avtu, ne v hiši. Takrat pa se
mi je posvetilo. Avto je bil odklenjen. V njem torbica in denarnica
na vrhu. Vzela sta jo fanta, čeprav sem moža in hči prepričevala,
da to ni mogoče. A je bilo res.
Glede na to, da je bilo kar nekaj denarja, smo poklicali policijo.
Ko smo policajema razložili, kaj in kako je bilo, jima je šla kar
malo na smeh. Hči je jokala, mož je grdo gledal izpod čela.
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Naredila sta zapisnik in odšla. Hčeri sem obljubila, da ji jaz vrnem
denar, a ni želela. Fanta so po nekaj dneh našli in nas poklicali
na policijo, da jih identificiramo. Nisem mogla iti, bilo me je sram,
šel je mož in res sta bila prava.
Po nekaj mesecih je bila razprava na sodišču. Šla je hči. Na
hodniku sta sedeli dve ženski, vsaka s po tremi otroki, ena še
noseča. Sodnica je mojo hči vprašala, če zahteva denar nazaj.
Njen odgovor pa je bil: »Če bi mi dovolili, bi vsakemu primazala
eno klofuto, ampak vem, da se to sme, zahtevku pa se
odpovedujem. Ženski na hodniku sta se ji zahvaljevali in jo
objemali. »Takrat sem pomislila,« je dejala hči kasneje, »da
nikoli ne bom dovolila, da bo moji otroci kradli zato, ker so lačni
in ker nimamo denarja, pa če jo zadnja stvar, ki jo bom naredila
v življenju.«
Bilo je žalostno, toda ob vsaki prodaji na domu, sem jih
poslušala, če bom morda postregla prodajalce, jim kaj podarila
in se jim še zahvalila.
Moram priznati, da me ni čisto izučilo. Še danes, če bi prišla, bi
jima kaj dala – le denarnico in vredne predmete bi skrila.
Jelka, prostovoljka
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Narava povej
Zazrem se v daljavo,
v to prelepo naravo,
polno je ptic,
dreves in cvetlic.
Gozdovi obširni so,
črički mi pojejo,
potok pa teče
in nič mi ne reče.
Narava povej mi ja,
od kje ti lepota ta?
Kotički so tihi,
zastajajo mi dihi,
ta lep in svež zrak,
rad dihal bi ga vsak.
Pa ljudje dobro vejo,
kaj ti počnejo,
vsaka odvržena smet,
podira tvoj prelepi svet.
Narava povej mi ja,
od kje ti lepota ta?
Tvoje naravne lepote,
nam dajejo dobrote,
res si posebna,
našega spoštovanja potrebna.
So čistilne akcije,
vsako sortne atrakcije,
vendar boljše ne gre,
če ljudje ne spremenijo se.
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Narava povej mi ja,
od kje ti lepota ta.
Rada grem na sprehode,
tja do izvirske vode,
kjer mir in tišina je,
da lahko sproščam se.
Bodi kar si še naprej,
blestiš v vlogi tej,
res čudovita si,
navdih vedno daješ mi.
Sara Langerholc
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Zima
Zima nas letos ni s snegom obdarila,
le mraz nam je v kosti naložila,
vse okrog nas se je sneženo belilo,
le kakšno snežinko nam je podarilo.
Zato pa sonce nam je poslala,
da vsaj malo se je pokesala,
zjutraj je mraz, da kar boli,
potem pa sonce ga prepodi.
Morda pa jutri se pooblači
in sneg iz oblakov nas razveseli,
da otrokom se zasvetijo oči,
komaj čakajo, da se snežak naredi.
Ne moremo pa nič pomagati,
sprejeti, kar so sklenili nam dati,
nekateri pa čakamo prve cvetlice,
tople dneve in prve gredice.
Jelka, prostovoljka
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Vratni portali in okenski okviri
Kamniti vratni portali in okenski okviri (erte) dajo hiši olepšano
podobo. To so vedeli že naši predniki, saj so bili bogato klesani
hišni portali v preteklosti znak premožnosti domačije. Danes
portali s svojo masivnostjo, klesanimi detajli in domačim
kamnom dajo vratom, oknom, in celotni hiši lepotno vrednost.
Kamnoseški mojster Janez Koren iz Zgornjih Gorij je na svoji
spletni strani zapisal, da so portali v prejšnjih stoletjih služili kot
preklade in kot okrasni element hiši.
V preteklih stoletjih, ko so bile hiše lesene, so bili tudi portali
leseni.

Graščina Duplje,
portal iz
konglomerata,
notranjost, pritličje,
foto Damijan Janežič,
2010
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Nekje do 17. stoletja so kamnoseki pri kamnitih hišah vhodne, v
graščinah pa tudi notranje portale in okenske okvire, klesali iz
konglomerata.
Nato je to kamnino zamenjal zeleni tuf. V bližini Naklega so imeli
apnenčasti konglomerat na voljo v bližnjem Udin borštu in na
Dobravi.
Eden najpomembnejših kamnov za izdelavo vratnih portalov,
okenskih okvirov, stebrov, tlakov in stopnišč je bil v preteklosti
na Gorenjskem pastelno zeleni kamen – peračiški tuf.
Pojavlja se v kmečkih, trških in meščanskih hišah, graščinah,
cerkvah in kapelah.
Danes, ko kamnolom zelenega tufa ne deluje več, tudi te
kamnine na trgu ni več. Nekaj kamnosekov se ukvarja z umetnim
kamnom,
podobnim
zelenemu tufu, ki je za
razliko od naravnega odporen
na vremenske vplive. Zato,
danes večina naročnikov te
kamnine pri opremi vratnih
portalov in okenskih okvirjev
posega po njej. Po videzu se
skoraj
ne
razlikuje
od
pravega.
Ob obeh gorenjskih kamnih
so premožnejši lastniki začeli
že pred več, kot stoletjem
posegati tudi po kamnih s
celotnega
slovenskega
ozemlja.
Najpogosteje po kamnih iz
kraških kamnolomov (doslej
so na Krasu našteli 120
kamnolomov).
Kmečki dvorec, Pr Peruč v Žejah, portal iz
zelenega tufa, 18. stoletje, foto Damijan
Janežič, 5. 1. 2016

Raziskovalec krajevne
zgodovine
Damijan Janežič
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Grad Mokrice
Bili so časi, ko smo dijaki in študentje morali na počitniško delo
– na različna dela, tudi na progo s krampom.
Sošolka Nada in jaz sva bili dodeljeni na grad Mokrice, kjer so
bile nastanjene vojne sirote iz Bosne. Vojna je res nekaj
nepotrebnega, kar si je izmislil človek!
Grad Mokrice stoji blizu meje s Hrvaško. Grad je velika zgradba
in ima veliko notranje dvorišče (podobno kot grad Turn). Tu so
bivali otroci – vojne sirote iz Bosne, pa tudi od drugod. Imeli pa
so tudi »druščino« – naglavne uši. Medicinska sestra Maruša je
skrbela zanje – med lase je otrokom natrosila prah proti ušem in
jim na glave zavezala rute.
Ampak, tudi midve z Nado sva v sobi imeli »druščino« – stenice.
Pa vseeno imamo grad Mokrice posebne in lepe spomine.
M. Klanjšek, stanovalka
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Modro brati in kramljati
Bralna srečanja z Mileno Enci iz
Mestne knjižnice Kranj

Neža Maurer
Ga. Neža Maurer je naša stanovalka, zdaj pa jo prosim, da bi z
njenimi besedami napisala nekaj stavkov o njej.

Točke temne in svetleče,
modre in rdeče,
nobena ne ve,
kam jih vleče galaktična os.
--Vsaka mora sama prehoditi pot,
vsaka rojena že z lastno smerjo,
in vse v isto bleščeča vrata gredo.
--Podobna je srobotu sredi zime,
Le besede dobivajo melodičen prizven.
--Od tu do večnosti ni ničesar,
Od tod do večnosti le mila bolečina izdrtih trnov.
Našo pesmico smo že večkrat poimenovali Sapfo, pesnico
ljubezni in tudi tokrat je kljub častitljivim Nežinim letom ljubezen
še vedno tu, vendar v glavnem za spomine, ki pa so tako pristni
in močni, kot bi Afrodita vstala iz svoje pene in nam zapela:
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Vsak vihar se izdivja,
umiri – umira – umre!
In ne zaveda se,
da je nekoga to bolelo.
Kaj je skromno deklico iz Podvina v Savinjski dolini navdihnilo,
da se je v glavnem s svojo bistrostjo in močno voljo odpravila v
Ljubljano, iskat vede modrost in znanje. Uspela je in čez štiri leta
bila mlada učiteljica na Črnem Vrhu nad Idrijo in tam so jo prvi
njeni učenci učili poučevati, preučevati in samo sebe doučevati v
slovenski literaturi.

Vsakdo pač hodi po svojih stezah,
včasih se na križpotjih srečamo,
srečni – da smo se našli.

Skrivnostna so pota življenja,
in življenje je pač samotna pot.

Marija Praznik, stanovalka

26

Pisateljica in pesnica Sapfo

Sapfo naj bi bila majhna postave in temne polti. Bila je poročena
in imela je hčer. Njena poezija ji je prinesla tako slavo, da so ji
v sicilskih Sirakuzah ob obisku v čast postavili spomenik. Njena
družina je bila politično dejavna, zato je Sapfo veliko potovala. V
svojem življenju je vodila višjo dekliško šolo. Najverjetneje so
bile njene učenke predmet njene poezije, ki predstavlja vrh grške
lirike takratnega časa. Napisala je kar 9 knjig, ki jih je
poimenovala po devetih muzah. Skupaj naj bi napisala kar 10000
verzov, vendar od tega jih je ohranjenih zelo malo.
Bila je lirska pesnica. Njej pripisujejo
vodenje estetskega gibanja, ki se je
nagibalo stran od klasičnih tem bogov k
temam izkušnje človeškega posameznika.
Epigram, ki ga pripisujejo Platonu, jo
označuje kot »deseto muzo«.
Večinoma je pisala ljubezenske pesmi, od
katerih so se ohranili le delci, z izjemo ene
celotne pesmi - Molitve Afroditi. Glede na
ugled, ki ga je uživala v svojem času, je svet v njenem delu
izgubil dragocen zaklad. Nekatere od teh pesmi so bile
naslovljene na ženske.
Beseda lezbijka je izpeljana iz imena otoka Lesbos, od koder je
prihajala Sapfo. Zaradi homoseksualnih vsebin in nedvoumne
erotičnosti njenega dela Cerkev ni odobravala, kar je verjeten
razlog, da se to ni ohranilo, saj so prepisovanje odklanjali, dela
pa tudi dejavno uničevali. Gledano iz zgodovinskega stališča je
Sapfo prihajala iz plemiške družine, imela tri brate, se poročila
in rodila najmanj eno hčerko, bila iz političnih razlogov pregnana
v Sirakuze, od koder se je vrnila leta 581 pr. n. št. in umrla v
starosti 80 let.
Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Sapf0
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IMM, stanovalka

Pozabljen čas - 25. del
Ampak ne pozabi, da so mi dovolili, da lahko študiram naprej.
Boš videl, pridno se bom učil, opravil vse izpite in tudi diplomo.
Saj me poznaš in veš, ga grem vedno do konca, da ne ostajam
na sredi poti.« »Ja, ja, sinko! Dobro te poznam in vem, da boš
naredil vse, kar si si začrtal. Tvoj značaj mi pove, da si vsega
sposoben. Naredi to, kar si se odločil. Naj bo sreča na tvoji strani!
Midva z ženo ti bova na vseh koncih pomagala in dokler bom
takole zdrav, bom vse okrog doma in doma naredil sam. Upam,
da ti ne bova v breme. Prav pa je, da naju obiskuješ, da bomo
ostali v stiku. Saj smo prijatelji, kajne?« »Veš, stric, da bo tako!
Saj v celem svojem življenju ne bom pozabil, koliko si mi
pomagal. Če mi ti ne bi nudil strehe nad glavo, sploh ne vem, kje
bi zdaj bil! Še enkrat se ti zahvaljujem!«
V deželo je prišla jesen, mesec oktober je tu. Simon je pripravil
kovčke in se odpravljal. Na predvečer njegovega odhoda se je
vsa družina zbrala pri skupni večerji, kjer so se od Simona
poslovili. Ko je bila večerja pripravljena, družina zbrana za mizo,
je spregovoril oči: »Simon, jutri odhajaš in ne vemo, kdaj boš
spet prišel domov za daljši čas. Vem, da greš tja, kamor si želiš
že od malega. Izbral so zelo težak poklic! Vedno boš med ljudmi
in vedno vsem na očeh. Dobro te poznam in vem, da nas ne boš
razočaral. Vedno sem ti govoril in tudi nocoj ti povem, ne zaupaj
ljudem, ker vsi niso zaupanja vredni. Na nekaj pa tudi ne pozabi,
srečen ali nesrečen, uspešen ali neuspešen, tvoj dom je pri
Zalokarju v Sorici, vedno si dobrodošel. Vsak mesec ti bom poslal
žepnino, vse stroške šolanja bom pa tudi plačeval sproti. Za
začetek ti dam tisoč evrov. Naredi z njimi kar hočeš, le zapravi
jih nikar za kakšne traparije.
Lahko ga položiš v banko in ga potem dvigneš na bankomatu.
Tega pa v Želimljah imate pred internatom. Dragi Simon, naj te
spremlja sreča! Objel je fanta in si pri tem mislil: »Moral bi ti
povedati tvojo zgodbo, a že tako imaš polno glavo novosti in ta
28

bi te zelo prizadela. Odložimo jo še za nekaj časa!« Še Ana in
Jana sta se poslovili. Jana je celo zajokala: »Simon, zdaj te pa
več ne bo doma. Verjemi mi, da te bom zelo pogrešala. Pa veš,
kdo te bo tudi pogrešal? Naša živina! Ne pozabi na nas in kdaj
pokliči!« Mami Marijani se je med poslavljanjem pričelo
prikazovati, kaj se je dogajalo, ko je Simon prišel k njim. Solza
je kanila na mizo, ko je pred seboj videla sestro Urško in njenega
moža Tineta. »Kako rada bi ju še enkrat videla! Kako bi bila
ponosna na Simona, ki se je odločil za ta prelep poklic, ki nauči
človeka na življenje v katerem je polno odrekanj. O, Bog, Simon
bo odšel, jaz pa mu nisem odkrila njegove skrivnosti. Končno se
pa prav nič ne mudi. Naj odraste, opravi šolo in zapoje novo
mašo. Takrat mu bova pa oba razložila. Upam, da bo spoznal,
koliko sva žrtvovala zanj in naju bo še naprej imel rad, kot do
zdaj. Ah, vse skupaj me že kar skrbi!« Nekaj časa je obsedela
brez posebnih misli. Naenkrat pa je zastokala: »Oj, joj! Kaj pa bi
bilo, če bi dekleti in Simon kljub temu, da tega ne kažejo, začeli
s kakšno ljubeznijo. To bi bilo krvoskrunstvo! No, naši otroci so
pametni in kaj takega se že ne bo zgodilo. Sploh se ne smem
obremenjevati s tem, je prehudo!«
Vsi Zalokarjevi so to noč slabše spali. Ko je zjutraj prvi vstal
Matija, takoj za njim pa Jera in za njima Jure. Gospodar Peter in
Simon sta bila tudi bolj zgodnja, saj sta morala v Želimlje. En
dan bo Simon rabil, da se vseli v sobo, jutri pa ima že
predavanje. Jure ju je počakal na dvorišču. »Škoda, Simon, da
greš, saj bi se midva dobro razumela. Srečno in nasvidenje!«
»Jure, hvala! Prosim te, pazi na moje domače, posebno na Jano.
Če bo rabila tvojo pomoč, ji pomagaj. Pa kdaj me pokliči, saj
imaš mojo številko. Nasvidenje!«
Peter je že hitel, ker se je bal, da bi prišle vse ženske. Potem pa
še pol ure ne bo mogel na pot. Kot bi zbežala, sta hitro zapustila
domače dvorišče. Skoraj pol poti sta molčala. Oče je imel
občutek, da se Simon poslavlja od domačih njiv, travnikov, hiš,
gora. Dolgo sta molčala, zato je oče začel pogovor: »Simon,
čeprav ne bi rad motil tvojega slovesa, mi srce ne dopusti, da te
ne bi še enkrat vprašal ali si se res pravilno odločil. Vidim, da se
zelo težko poslavljaš od naše prelepe vasi in od vsega, kar tam
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obstaja. Še imaš čas, da se premisliš!« »Ne, ati, prav nič se ne
bom premišljal. Točno vem kaj je moje poslanstvo in ne bom se
premislil. Malo me skrbi, ker boš za moje šolanje moral dati še
kar precej denarja. Ampak, misli si, da je to moja dota, ki jo bom
porabil za šolanje in ob posvetitvi, ob novi maši. Upam, da je tebi
prav, čeprav sem edini sin in še jaz sem šel od doma. Vem, po
starem zakonu, bi moral ostati doma in za teboj prevzeti kmetijo.
To me prav nič ne skrbi! Doma bosta ostali še Ana in Jana.
Sigurno bosta dobili dobre in sposobne može. Ena bo potem
prevzela domačijo. Ne vem zakaj, ampak bolj primerna se mi zdi
Jana, čeprav se je odločila za šolanje na gimnazijo. Ana se bo
podala na oder in nikakor si je ne zamišljam kot gospodarico pri
Zalokarju. Mogoče mislim narobe, ampak o igralcih govorijo, da
so precej nemirne duše, ki težko zdržijo pri resnem delu. »Res je
tako kot praviš! Še veliko časa imamo, saj sem še dokaj mlad in
zdrav. Ko se bomo o tem odločali, bomo naredili tako, kot mora
biti!«
Ob prijetnem kramljanju sta prispela v Želimlje. Peter je bil zelo
presenečen, ko je videl, koliko lepih in postavnih fantov, je hodilo
pred šolo in internatom. Oglasila sta se v tajništvu šole, kjer sta
dobila ključ Simonove sobe. Povedali so jima, da je sostanovalec
že tam, ker je doma iz Črne na Koroškem pa je prišel že včeraj.
Poiskala sta Simonovo sobo in res tam našla prijetnega
blondinca. Predstavil se je: »Sem Andrej Orehar iz Črne na
Koroškem. Prišel sem že včeraj. Zdaj se ti bom umaknil, da se
boš lahko ti vselil. Dam ti številko svojega telefona in lahko me
pokličeš, če bi me rad kaj vprašal ali če se ne boš znašel.« Simon
se mu je lepo zahvalil za prijaznost. Peter mu je pomagal s
prtljago, nato se je poslovil z besedami: »Srečno, moj sin! Naj ti
bo lepo! Če pa boš koga rabil, samo pokliči! Tudi pretirano ti ni
treba varčevati. Če ti bo denarja zmanjkalo, me samo pokliči in
denar ti bom nakazal. Sploh pa grem v tajništvo in bom poravnal
stroške do novega leta. Molče sta se objela in Peter je hitro odšel.
V oči so mu silile solze in rad bi jih skril pred Simonom. Tudi on
je bil ganjen: »Kako dober je moj očka! Če bi sam izbiral, ne bi
mogel izbrati boljšega. Kako srečen sem lahko!«
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Peter je opravil denarne zadeve in se odpravil domov. Po poti je
premišljeval: »Simon me ima zelo rad. Misli, da sem njegov oče.
Jaz pa še v sorodu nisem z njim. Marijana je njegova teta, sestra
njegove mamice, jaz pa sem le njen mož. Upam, da ne delam
narobe, ker mu ne povem resnice. Z Marijano se moram
pomeniti, kdaj bova to opravila. Kar groza me je, če pomislim,
kako bo fant razočaran.«
Ko je prišel domov, ga je Marijana vprašala, kako je bilo. Na
kratko ji je razložil in ugotovila je, da mu je zelo hudo. Zato ni
več drezala vanj. Pogrešila je Ano, ki je od kosila ni več videla.
Ko jo je pri večerji vprašala, kje je bila celo popoldne, ji je grobo
odvrnila: »Seveda, ker obe z Jano cel dan stokata za Simonom,
si gotovo pozabila, da jutri odidem v Ljubljano in sem celo
popoldne polnila kovčke in pospravljala svojo sobo. Kje pa je ati?
Ali v hlevu joka za svojim ljubčkom. No, ga bom že ujela!«
Ravno takrat je oče Peter vstopil. »Kaj bi rada Ana, da sprašuješ
po meni?« »Daj mi tisoč evrov, kot si jih dal Simonu! Upam, da
tudi meni pripadajo!« »Ne, ti si pa tako blizu, da lahko vsak dan
prideš domov. Dal jih bom le petsto! Predobro te poznam, da boš
takoj zapravila vse, kolikor bi imela! Mami, ali imam prav?« »Ja,
res je tako, kot praviš! Vse smo ti nakupili, tako, da ti cel mesec
ni treba nič kupiti. Prav bi bilo, da se naučiš, kaj prihraniti, ne
vse naenkrat zapraviti! Čas je, da postaneš odgovorna, ne pa da
vedno visiš na najinih plečih. Sicer pa lahko pošlješ položnico za
stroške v šoli, kar meni in plačala jo bom. Samo zapomni si, da
želim plačati le položnice, denarja ti ne dam.«
Ana je še naprej jezikala in razsajala, a očeta in matere ni
prepričala. »Jutri ti bom na tvojo kartico nakazal 500 evrov, vsak
dan boš lahko dvignila le 50 evrov. Če boš to vsoto porabila prej,
kot v enem mesecu, boš nov denar dobila šele v začetku
naslednjega meseca. Zelo pa bom vesel, če boš denar hranila in
dobila boš posebno nagrado.« »Zdaj šele vidim, koliko me imata
rada. Simona kar zasipata z denarjem, jaz pa si moram vse
zaslužiti.«
(se nadaljuje)

Olga M. Kepic
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PRISRČNO POZDRAVLJENI:
- v enoti Preddvor ga. Jožefa Skuber, g. Franc Potočnik, ga. Rozina Jenko,
ga. Marija Mlakar, g. Frančišek Boštar ,
ga. Zdenka Ažbe ter ga. Jožefa Eržen
- v enoti Naklo ga. Danica in g. Bogoljub Radonić ter ga. Marija Križnar
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Aktivnosti in dogodki v marcu 2017
- enota Preddvor Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
telovadba – od ponedeljka do petka
ročna dela – ponedeljek in četrtek
vaje za vadbo spomina – ponedeljek
vadba Žoga Bend – ponedeljek
BioSinhron skupinska terapija – ponedeljek, sreda in petek
skupine za samopomoč - torek
knjižnica – ponedeljek, četrtek
glasbene urice z Aleksandro – sreda
Brain Gym aktivnosti - sreda
skupinsko reševanje križank – petek
molitvena ura – petek
računalniške urice – individualno po dogovoru
terapija in aktivnosti s pomočjo živali (Tačke pomagačke,
Ambasadorji nasmeha)
o obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov
------------------------------------------------------------------o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

VESELJE DO ŽIVLJENJA – predavanje ge. Katarine Lavš
Mejač, prof. psih., ped., v sodelovanju z društvom
Humana
sreda, 1. marec ob 16.00 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
OBISK ROJSTNE HIŠE MATIJE VALJAVCA na Sr. Beli –
v okviru bralne skupine Modro brati in kramljati
sreda, 8. marec dopoldne
__________________________________________________
OGLED IGRANO DOKUMENTARNEGA FILMA O JOSIPINI
URBANČIČ TURNOGRAJSKI in obisk stanovalcev iz doma
Petrovo Brdo
četrtek, 9. marec ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
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MAŠA
petek, 10. marec ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
KONCERT ženskega pevskega zbora Plamenke iz
Preddvora
petek, 10. marec ob 16.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
KONCERT pevskega zbora Antona Tomaža Linharta iz
Radovljice
sreda, 15. marec ob 18.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
TOMBOLA
četrtek, 16. marec ob 10.00 uri v dnevnem prostor v pritličju
gradu
__________________________________________________
KULTURNI PROGRAM učencev OŠ Šenčur –
ob materinskem dnevu
četrtek, 23. marec ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s harmonikarico
Darjo Jelenc
četrtek, 23. marec ob 13.00 uri v dnevnem prostoru ND
___________________________________________________________

ZAPOJMO s harmonikarico Darjo Jelenc
četrtek, 23. marec ob 14.00 uri v gradu
__________________________________________________
MISELNO DRUŽABNE IGRE »KOCKA«
četrtek, 30. marec ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
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Aktivnosti in dogodki v marcu 2017
– enota Naklo Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
o
o
o
o
o
o

telovadba – ponedeljek, torek, sreda, petek
molitvena ura - četrtek
ročna dela – petek
vadba Žoga Bend
vaje za vadbo spomina
obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov

------------------------------------------------------------------SKUPINA s Klavdijo –
sreda, 1. marec ob 10.30 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
MAŠA
četrtek, 2. marec ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
MODRO BRATI IN KRAMLJATI z Mileno Enci iz Mestne
knjižnice Kranj
ponedeljek, 6. marec ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo
__________________________________________________
TOMBOLA
torek, 7. marec ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
OTVORITEV RAZSTAVE likovnih del Likovnega društva
Naklo
torek, 7. marec ob 16.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
DOPOLDNE s harmonikarjem Tonetom Černilcem
sreda, 8. marec ob 10.30 uri v avli enote Naklo
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SKUPINA Lastovke z Jelko Štefanec
ponedeljek, 13. marec in ponedeljek 27. marec, ob 10.30 uri v
delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 20. marec ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
torek, 21. marec ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PEVSKO POPOLDNE z Darjo Jelenc
četrtek, 23. marec ob 15.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
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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