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Iskrene čestitke stanovalcem, ki praznujete
v februarju!
enota Preddvor

ga. Frida Rozina
g. Jakob Repinc
ga. Marija Žun

g. Peter Balantič
g. Bojan Pegam
g. Siniša Stojković
ga. Neža Žibert
g. Jože Čermelj
ga. Jela Adamović
ga. Jožefa Eržen
g. Matija Šifrer
ga. Anica Mravlje
ga. Matilda Pokorn

enota Naklo
ga. Danica Radonić
ga. Marija Pestotnik
ga. Minka Pecher
g. Anton Viktor
Leskovšek
ga. Pavla Prestor
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Okoli vseh dreves se lahko loviš
Okoli vseh dreves se lahko loviš.
Za vsemi drevesi se lahko skrivaš.
Na nobeno se ne naslanjaj!
Ne veš, katero je
trhlo,
nagnito,
spodkopano,
spodžagano.
Lahko padeš. Hudo.
A to še ni najhujše. Huje je, ker potem sumiš,
da so vsa drevesa
trhla,
nagnita,
spodkopana,
spodžagana.
In nenadoma si tako žalosten
in sam.
Neža Maurer
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Utrinki
Silvestrov večer
Najdaljša noč v letu je pač samo ena, Silvestrova. Po stari navadi
se jo veselo praznuje vse tja do jutra. A tu v Domu je teže
pripraviti prijetno vzdušje. Toda če se ljudje spontano
dogovorijo, je prav tako lahko prijetno. Poglejmo kaj in kako se
je dogajalo.
Dana je bila pobuda, da se na ta večer zberemo, da malo
zapojemo in pokramljamo. Kar tako, za ta-dolgi večer. Misel je
preko dneva zorela, pod večer smo se dogovorili za kraj in čas
praznovanja. Pred večerjo smo v jedilnici povedali za namero in
prebivalce povabili. Tedaj so nas presenetile kuharice.
Predstavile so polne krožnike dobrot in povedale, da so
pripravljene za nas ter da jih lahko odnesemo na prostor za
prireditev.
Po slastni silvestrski večerji smo urno odhiteli, da vse uredimo in
se tudi polepšamo. Podarjena slastna jedila smo seveda odnesli
in položili na slavnostno okrašeno mizo. Na njej so dopolnila
vrzel, toda za silvestrski večer je bilo, kot se spodobi, še nekoliko
prostorčka za kapljico rujnega.
Začeli smo s praznovanjem prav na tiho in mirno. Slovenske
pesmi in kramljanje so milo donele ves večer. Vendar pa je za
današnje čase s takšnim praznovanjem, povsem brez radia, brez
televizije, brez hrupa, nenavadno in nerazumljivo, skoraj
nemogoče ustvariti slovesno prijetno vzdušje. A nam je uspelo.
Morda je prav ta umirjenost privabila celo dežurne sestre, ki so
nas presenetile s svojo prisotnostjo – z osebno obdaritvijo.
Kasneje so se nam še nekajkrat pridružile, prav za kratek čas.
Polnoč se je hitro približevala. Oči so klicale k počitku, toda
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praznično – slovesno in duhovno bogatega vzdušja niso
zaustavile. Na tisti trenutek prehoda je željno, najbolj vztrajno
in ljubeče čakala naša najstarejša gostja.
Vsaka ji čast, »kapo dol«. Občudovanja vreden je zlasti njen
bister razum, kajti v bližnji prihodnosti pričakuje stoti osebni
praznik. Pozorno je sodelovala ves večer, pazila celo na
poslednje minutke, da ja ne bi zamudili preloma. In prišel je, kot
pričakovano, točno.
Ob stisku rok na prestopu smo pomislili še na osebje našega
Doma. Kot zahvala za njihov trud, vzorno skrb za naše počutje,
smo jim v mislih voščili; duše so veselo brbljale in priklicale:
- Kuharice, ki pripravljajo okusne, pestre obroke, nas urno in
strpno strežejo, prisluhnejo našim posebnim potrebam.
- Sestre, ki s pomožnimi delavkami z ljubeznijo, strpno
opravljajo svoje zahtevno neprijetno delo.
Hvaležnost je bila izražena vsem, saj nas »pocrkljajopoujčkajo«, se zavedajo naših nadlog, osamljenosti, muh,
sitnega obnašanja, zdravstvenih in drugih težav.
- Vodstvene delavce, koordinatorje in pomožni kader, ki skrbijo
za temeljne potrebe oskrbovanja Doma, da nam je toplo, da smo
oprani…, kar vse prispeva k našemu vzdržnemu in dobremu
počutju.
- Nenazadnje so misli splavale (pomislile) še do taktirke, ki
ubrano vodi in usmerja celoten zbor.
Tako, dragi bralec! To prijetno praznovanje nam bo zagotovo
ostalo dolgo v spominu. Stopajmo strpno z ljubeznijo in z
dvignjeno glavo po poteh tega mladega leta. V mislih pa se že
pripravljamo na podobno praznovanje za prihodnji Silvester.
Pa srečno!
Peter L., stanovalec
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Pes je najboljši terapevtov
pomočnik
Pes je:
najboljši motivator
senzorni stimulator (dlaka, ki je mehka/groba, topla, ima
vonj, jezik – moker, hrapav, lajež …)
nemi poslušalec, ne obsoja, ne kritizira …
V Domu starejših občanov Preddvor izvajamo aktivnosti in
terapijo s pomočjo psa od januarja 2013. Obiskujejo nas
terapevtski pari iz Društva Ambasadorji nasmeha in Tačke
pomagačke. Pri tovrstni aktivnosti in terapiji opažam veliko
pozitivnih učinkov na starostnike. Raziskave kažejo, da se
starejšim, ki so vključeni v kakršno koli interakcijo s psom,
izboljša kvaliteta življenja, izboljšajo se socialni stiki, zmanjša se
osamljenost, zmanjša se razdražljivost in agresivnost pri osebah
z demenco …
»Srečanja« s psom so
vnaprej
planirana,
pripravljen je program z
jasnimi terapevtskimi cilji,
ki so usmerjeni predvsem v
vzdrževanje in izboljšanje
funkcionalnih sposobnosti
posameznika. Običajno se v
na
videz
enostavnih
aktivnostih skriva veliko
terapevtskih ciljev, katerih
pa pogosto starostniki med
vadbo ne opazijo. Tekom
»srečanja« jim je namreč bolj pomemben pes in največkrat ne
zaznajo, da so se gibali več kot menijo, da zmorejo ☺.
Enkrat mesečno nas na oddelku G1 razveselita in delita nasmehe
Irena in njena terapevtska psička Iša ali terapevtski pes Sergio.
Oba psa sta bernska planšarska ovčarja, sta mama in sin.
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Na zadnjem obisku nam je Irena zapela himno ambasadorjev,
tisti, ki niste bili prisotni si jo lahko preberete.

AMBASADORJI NASMEHA
Ambasadorji mi oranžni smo,
nebo se razsvetli, kamor pridemo.
nasmeh je tista stvar,
ki vsi jo želimo,
naj vsi ljudje sveta vsak dan ga dobimo.
Požrtvovalnost in pogum,
odlikuje nas tudi zdrav razum,
mi srečni smo,
ko ljudi osrečujemo,
nasmeh poklonimo,
vreden več je kot zlato.
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Ambasadorji mi oranžni smo,
nebo se razsvetli, kamor pridemo.
Nasmeh je tista stvar,
ki vsi jo želimo,
naj vsi ljudje sveta vsak dan ga dobimo.
Živali so naš navdih,
tako preproste, iskrene,
da nam vzame dih.
Spoštujemo kar nam dajejo,
saj svet bi lepši bil, če to ljubezen bi delil.
Ambasadorji mi oranžni smo,
nebo se razsvetli, kamor pridemo.
Nasmeh je tista stvar,
ki vsi jo želimo,
naj vsi ljudje sveta vsak dan ga dobimo.
Avtorica pesmi: Irena Koren
Katja Logar, dipl. fizioterapevtka

8

Ivan Sivec – Hodim z rokami

ZA ZGLED
Slovenska legenda
Ponovno rojstvo. Vstop v novo življenje
po hudi nesreči, je zgodba o Mirku
Lebarju. Tenkočutno ga je v knjigi »Hodim z rokami« predstavil
Ivan Sivec. V zanimivem slogu in s prefinjeno besedo je v knjigi
prikazal njegovo življenje, vse od brezbrižnega otroštva,
navihanosti, učenja, do delovnih in športnih dosežkov.
Mirko je bil rojen 21. junija 1955 v Prekmurju. Mladost je
preživljal pestro, kakor drugi otroci, bil pa je talentiran. Povsod
se je izkazoval z rezultati: pri učenju, kot telovadec, kot prvak v
mnogoboju, dokončal rudarsko šolo, delal v rudniku, pri
železnici…Star dobrih sedemnajst let se je v novi obleki veselil
praznovanja Božiča, stopil na ptujski vlak (20. dec.1972), le-ta
pa je sunkovito potegnil ter ga vrgel pod kolesa... Kaj se je tedaj
dogajalo se Mirko ni zavedal, bil je zatem še dalj časa v komi.
Operirali so ga, a po hudih dolgotrajnih bolečinah je uvidel, da
nima nog. Ko je spoznal tragedijo se ni zasmilil sam sebi, celo
zasmejal se je. Vendar je edino-le z optimizmom, trdoživo voljo
in ljubeznijo ostal pri življenju ter ga, tudi po naključju, spremenil
v srečo.
Na rehabilitaciji (star dve leti, kot je dejal) je dobil bergle in
protezi za noge. Vse bi naredil, da bi z njimi lahko hodil in bil
normalne postave. Močno se je trudil, a mu še s tako jekleno
voljo ni uspevalo. Odločil se je za »hojo z rokami«. Klenemu
vztrajnežu je tu bila zlasti sreča milo naklonjena, posebno še
zato, ker je tam spoznal Aleksandro, učiteljico glasbe (ogroženo
z ohromitvijo). Z njo se je spoprijateljil, njuni srci sta se vneli in
ljubezen je vzplamtela. Globoka čustvena ljubezen jima je
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pripomogla do okrevanja. Zaprosil jo je namreč za roko, januarja
sta se poročila in srečno zaživela. Z rojstvom hčerke se je njej
hrbtenica povsem sanirala, Mirko pa je dokončno zavrgel misel
na protezi. Z močno voljo se je nadvse spretno izuril v
premikanju z vozičkom in v hoji z rokami.
Urejati sta si začela skupno življenje in ko sta rešila še bivanje,
se je Mirku porodila misel splezati na našo najvišjo goro. Noro,
brez nog na Triglav. Toda, pričel je z Ojstrico, za preskus. Svojo
drznost je stopnjeval in tako dosegel več vrhov: Triglav (2864
m), Veliki Klek (3798 m), Mont Blanc (4810 m), se podal čez
ocean v Ande, na Pisco (5752 m). Varovanje z vrvjo si je seveda
priskrbel, toda večdnevne ture po strmem skalovju, z bivaki, z
dežjem, v snegu, ledu so težki podvigi. Celo za alpinista z
nogami.
Njegove »čudežne« podvige je spremljala vsa svetovna javnost,
kajti šlo je za edinstvene primere. Zgodbo o fantu brez nog, ki
se z derezami na rokah vzpenja in osvaja najvišje vrhov držav
so posneli. Nastal je dokumentarni športni film, ki je bil nagrajen,
kot edinstvena zglednost. Ogledal si ga je domala ves svet.
Kajpak si je Mirko nabiral telesno kondicijo vsak dan. Od
telovadbe, dviganja uteži, fitnesa… do hoje na bližnji hrib
Bukovica. Športni duh pa ga je gnal dalje, na maratone. Sedem
si jih je zastavil, vse z invalidskim vozičkom: od Rateč do Murske
Sobote (po 40 km vsak dan), Tri srca, Martinov in še več drugih,
vse tja do mednarodnega Megatriatlona. Na tem je prevozil le
del poti, toda v enem dnevu kar 114 km. Od Deskel do Izole.
Velik podvig za s kolesom, kaj šele z invalidskim vozičkom.
Izjemni podvigi so mu prinesli slavo: razglašen je bil za častnega
Slovenca (leta 1994), izbrali so ga, in nosil je olimpijsko baklo
(Atlanta1996), prejel še več drugih priznanj.
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Po vseh doseženih vzponih in športnih uspehih je začutil svobodo
in si rekel:
- »Za človeka ni nobene ovire, je le tista v glavi, ki jo večina
težko premosti.
- Sem enak drugim ljudem, sem človek, zato, ker imam
trdnejšo in kleno voljo.
- Le kje bi pristal, če se ne bi vključil v šport ? Bi obupal, se
zapil ?«
- In kot izziv življenju: »Človek mora prisluhniti sebi in
svojim potrebam !«
Sklep:
Mirkovo življenje bodi zgled zdravim, prizadetim, invalidnim !
Proč torej s pesimizmom – optimistu sonce svetleje sije !
Peter L., stanovalec

»1000 gibov« – Šola zdravja
V lanskem letu smo v Domu v Naklem začeli s sodelovanjem s
članicami skupine Lastovke iz Nakla, ki deluje v okviru društva
Šola zdravja. Ker je skupna jutranja telovadba prijetna tako za
članice skupine kot stanovalce, smo se dogovorili, da z
mesečnimi srečanji nadaljujemo tudi v letu 2018.
Osnovna aktivnost društva Šola zdravja je jutranja telovadba na
prostem. V Naklem se zberejo ob ponedeljkih, sredah in petkih
ob 7.30 v vseh letnih časih zunaj na prostem.
Na melodijo pesmi Regiment po cesti je Jelka, članica skupine,
napisala besedilo himne skupine Lastovke Naklo. Za zadnjem
srečanju so nam jo po telovadbi tudi zapele.
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Himna skupine Lastovke Naklo
Lastovke se zbiramo,
v Naklem telovadimo.
1000 gibov sledi, 1000 gibov sledi,
sonce pa se nam lepo smeji.
Pa le naj se smeji,
pa le naj se smeji,
saj pomaga nam pognati kri.
Jožica »ta glavna« je,
vodi nas, ona začne,
nato Ivanka nadaljuje,
Branka vajo zaključuje.
Vsa kar hitro se vrti,
vse kar hitro se vrti,
saj tako prežene nam skrbi.
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Oranžna barva nam pomaga,
da ekipa vedno zmaga,
roke gor, roke dol, glava sem, glava tja,
tud masaža nam elana da.
Pozdrav na koncu nam iskren sledi,
domov v lep dan hitimo vsi.
Pa le naj bo lepo,
pa le naj bo lepo,
saj nekaj naredili smo za to.
Avtorica pesmi: Jelka Štefanec
Pripravila:
Irma Čebašek, delovna terapevtka

Srečanje s pesnico Nežo Maurer
Srečanje s pesnico Nežo Maurer nam je ponudilo spoznanje
njenega čustvovanja ob ustvarjanju nežnih verzov, katere
sprejemaš z odprtim srcem in njenim jasnim pogledom na svet,
ki pa je zelo nepredvidljiv in lahko gromko zabuči okoli ušes in
tako se ustvarijo čustva, ki nam predstavijo pogled na življenje
z druge stani in naša pesem je klic po rešitvi in želja za lepoto in
ustvarjanjem.
To je naša rešitev, potreba po ljubezni, lepoti, druženju in
ustvarjanju, ki nam krepi voljo in zadovoljstvo ob koncu dneva.
Hvala gospa Neža, da ste z nami poklepetali, se nasmejali, saj
veselo druženje nam in upam tudi Vam največ pomeni, da
preživimo veselo urico.
Na skorajšnje novo snidenje vam kličemo Vaše sostanovalke.
P. M., stanovalka
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Muzikal Janko in Metka –
plesna skupine Čenče iz OŠ Naklo

Božični koncert cerkvenega ženskega in otroškega
pevskega zbora iz Kokre
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Koncert božičnih pesmi
Mešani pevski zbor Anton Tomaž Linhart iz Radovljice

Čajanka ob kuhanem vinu, domačih piškoti in
pesmi Frenka Bobiča
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Prehlad – nadležni kašelj
V tem mrzlem zimskem času, ko vse pokašljuje in je ozračje
polno bacilov, se je kašlja težko obvarovati. Ko se pojavi, si
vsakdo pomaga in po svoje rešuje nadlogo. Med različnimi
pristopi zdravljenja je manj poznan, a zelo učinkovit način, ki ga
predstavim.
Za pripravo sirupa potrebujete:
- 6 listov lovora ali ½ kozarčka zdrobljenega kot začimba (ime
enega teh je Alloro),
- eno limono,
- 6 žličk rjavega sladkorja
- 2,5 dcl vode.
Recept za pripravo sirupa: V loncu segrejte vodo, dodajte lovor
in kuhajte na zmerni temperaturi deset minut. Nato ohladite na
40 – 50 stopinj celzija, odstranite lovor, dodajte sladkor in sok
limone; dobro premešajte, da se sladkor stopi. Sirup prelijte v
steklenico ali kozarec in uživajte po eno žlico nekajkrat dnevno.
Sirup bo umiril in pozdravil kašelj ter telesu povrnil vitalno
energijo.
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Sirup sem osebno sam preizkusil večkrat. Tudi že tu v Domu sem
si ga pripravil. Sposodil sem si večji lonec in pripravil dvojno
količino. Rjavega sladkorja nisem imel, zato sem dal navadnega,
toda nekoliko manj, a tega nadomestil z medom; na zaključku
pa dodal še par kapljic propolisa.
Lovor je bil tisti Alloro. Ker je bil zdrobljen, sem ga odstranil tako,
da sem ohlajeno tekočino prelil v dva kozarca od medu. Pri
prelivanju sem z mirno roko prijel in pazljivo držal lonec, da se
usedlina lovora ni pomešala s sirupom in je tako ostala na dnu
lonca.
Sirup je meni hitro in učinkovito pomagal. Res pa je, da najbolj
pomaga, če ga začnemo uživati takoj ko v grlu začutimo
ščegetanje. Dobro je tudi, če kuro ponovimo; čim porabimo
pripravek, začnemo z drugim.
Še to, meni sta dva kozarca sirupa (od medu) zadoščala za dva
dni.
Če se polotite priprave sirupa v Domu, pa ne boste zmogli, sem
tu.
Peter Leban, stanovalec
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Ivan Cankar – ob 100 letnici smrti
Ivan Cankar se je rodil 10. maja leta
1876 v hiši Na klancu (Vrhnika) 141
kot osmi od dvanajstih otrok trškega
krojača. Leta 1882 se je vpisal v
osnovno šolo na Vrhniki, leta 1888 pa
na ljubljansko realko. Razrednik in
učitelj slovenščine mu je bil Franc
Levec, ki ga je zelo spoštoval. Tam se
je
pridružil
dijaškemu
društvu
Zadruga, kjer se je predstavljal z
branjem raznih pesmi in kritik ter
navezal stike z Murnom, s Kettejem in z Župančičem.
Po maturi je odšel na Dunaj študirat tehniko. Kmalu se je prepisal
na slavistiko. Po odhodu z Dunaja je živel v Sarajevu, pozneje pa
se je dokončno preselil v Ljubljano.

Cankarjeva spominska hiša, ki stoji na mestu njegove rojstne hiše na Vrhniki (Na Klancu)

Leta 1907 je bil na listi socialnodemokratske stranke kandidat za
državnega poslanca, vendar ni bil izvoljen. Kljub volilnemu
neuspehu je politično sodeloval. Zavzel se je za združitev vseh
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južnih Slovanov v skupno državo, a odločno nasprotoval
kakršnemukoli kulturnemu ali jezikovnemu zlivanju. Zaradi
izjave, ki je zagovarjala jugoslovansko politično zvezo, je bil
obsojen na sedem dni zapora. Novembra 1915 je bil vpoklican k
vojakom na avstrijskem Štajerskem. Zaradi prehude bolezni je
bil oproščen služenja.
Uvrščamo ga med štiri predstavnike slovenske moderne (poleg
Murna, Ketteja in Župančiča). Letnica 1899 je letnica izida
njegove prve pesniške zbirke.
Kmalu je pesništvo opustil in začel pisati povesti, novele in
dramska besedila.
V svojih delih je opozarjal na takratne politične razmere v državi
(satirični komediji Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Za narodov
blagor in politična satira Hlapci). Tako je v povesti Hlapec Jernej
in njegova pravica simbolično predstavil boj zatiranega,
delavskega razreda proti izkoriščevalskim gospodarjem. Z
romanom Na klancu pa je ustvaril nov tip ženskega oziroma
materinskega romana.
Za svoje pisateljsko delo je uporabljal številne šifre in
psevdonime. Ti so značilni predvsem za zgodnja leta njegovega
ustvarjanja. Izmišljena literarna imena je pogosto menjaval pri
objavah v časniku Slovenec, ker ni želel, da bi ljudje vedeli, da
sodeluje pri katoliških listih, tako je za veliko večino umetniških
imen značilno, da jih je uporabil samo enkrat.
Po daljši bolezni je umrl v deželni bolnici v Ljubljani. Pokopali so
ga na ljubljanskih Žalah v t. i. Grobnici moderne, kjer so
pokopani tudi Josip Murn, Dragotin Kette in Oton Župančič.
IMM, stanovalka
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Koline – domač praznik
Spomnila sem se, kako smo nekdaj pozimi doma klali prašiča,
rekli smo »koline«. To je bil za nas otroke poseben dogodek,
lahko bi rekla domač praznik.
Že zgodaj zjutraj je prišel naš sorodnik, ki je opravil delo s
prašičem, od zakola do narejenih klobas in krvavic. Imeli smo
vedno velikega prašiča oz. »gujdeka«. Najprej smo popili vroč
čaj s slivovko za moč in dobro voljo nato zabodli gudjeka in hkrati
prestregli njegovo kri za krvavice. Mesar je nadaljeval, odstranil
kožo od slanine, ki je morala biti nepoškodovana, poleg tega tudi
ščetine niso smele biti populjene.
Kožo smo prodali v domačo tovarno usnja. Slanino smo nasolili
in celo razpeli ter z debelimi dolgimi palicami pričvrstili. Odnesli
smo jo na podstrešje na velik prepih in hud mraz, kjer se je lepo
posušila. Tudi meso je šlo po postopku: razdeljeno na primerne
kose, nasoljeno
in dimljeno v črni
kuhinji,
potem
tudi za kratek
čas
na
podstrešje.
Dobro
oprana
čreva
so
se
porabila
za
pripravo klobas
in
krvavic.
Slednje so bile
polnjene z ajdovo kašo, nekatere s proseno, krvjo in več vrst
dišav. Želodec je bil napolnjen z rilcem in repkom za okusno
tlačenko. Ta se je pozneje uporabljala za malico s svežo čebulo,
jabolčnim kisom in bučnim oljem. Ostalo drobovino smo po
navadi porabili za kisle juhe.
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Kasneje, ko se je vse lepo do pravilne meje posušilo, smo slanino
prinesli s podstrešja in jo zmleli na ročni mlinček. V leseno
posodo imenovano »tünka« smo v plasteh naložili eno vrsto
mlete slanine in vrsto mesa. To je služilo kot zaloga za celo leto.
Tako smo porabili vse dele našega gujdeka, od rilca do repka.
M. B., stanovalka

Grem naprej!
Vsak dan hodim po istih poteh,
po polju, gozdu po znanih poteh.
mimoidočim naklonim nasmeh,
prijazno besedo, včasih klepet.
Želim naprej, drugačne poti,
a vsak dan se spet isto zgodi.
Poznam vse trave, drevesa, ljudi,
se vprašam - zakaj nič se ne spremeni?
Gledam nazaj, nikogar ni za menoj,
vsi so odšli, vsi hodijo svojo pot.
Živijo z menoj in ob meni, a jih ni,
kajti le oni imajo svoje delo, skrbi.
Nostalgija se v turobnem dnevu izgubi,
ko pesem o poti naprej me dohiti,
spet upam – morda sonce jutri poskrbi,
saj vem – sonce ne išče samotnih poti.
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Sebi obljubim spet in spet – glej naprej,
moram naprej – bodi spet ti – nazaj ne glej,
morda pa še kdaj me kdo pogleda v oči,
iskreno pove, da še kaj lepega se zgodi.
Naprej bom šla po drugih poteh,
se spet našla v iskrenih ljudeh,
začutila srečo v dobrih stvareh
si pogrela roke v toplih dlaneh.
Kdo bo z menoj hodil po novih poteh,
o kom bom sanjala v samotnih nočeh;
kdo mi na usta bo vrnil nasmeh,
koga iskala bom v iskrenih očeh?

Jelka, prostovoljka
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Lahko živimo od sreče, ljubezni, svobode, preživimo pa samo
od kruha. Obogatimo svoje življenje. Ne s stvarmi, ki imajo
vrednost, ampak s stvarmi, ki so vrednote!

Pogumni preskakujejo življenjske prepreke, drugi se plazijo pod
njimi!

Za uspešen zakon se moraš večkrat zaljubiti, a v istega
človeka!

Vsak v svojem življenju nekaj zamudi. Največ pa tisti, ki se
boji, da bo nekaj zamudil.

Izbrala:
P. M., stanovalka

»Dobra razlaga«
Policist: »Dober dan gospa! Ali veste, da ste prehitro vozili?«
83 letna gospa pa mirno odgovori: » Seveda vem, gospod
policaj. Veste, jaz moram hitro voziti, da ne pozabim kam
grem!«
Izbrala:
P. M., stanovalka
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Glasbene urice v DSO Preddvor - 2. del

V jesenskem in zimskem času preteklega leta smo del glasbenih
uric posvetili drugi skupini instrumentov, kordofonom, t. j.
instrumentom, pri katerih ustvarja glasbeni zven določene višine
ustrezno napeta nihajoča struna. Svilene strune naj bi že leta
2500 pr. Kr. poznali Kitajci, l. 1600 pr. Kr. so črevaste strune
zagotovo že uporabljali Egipčani; kovinske strune so se pojavile
okoli leta 1350 po Kr., sodobni izdelovalci pa za izdelavo strun
nemalokrat uporabljajo tudi umetne mase.
Od velikosti in debeline strune, pa tudi od materiala, iz katerega
je, je odvisno, kakšna je višina in barva ustvarjenega glasbenega
zvena. Ker je struna sama po sebi premajhna, da bi v prostor
sevala dovolj zvočne energije, je za instrumente s strunami
značilno, da so strune vedno mehansko povezane z ustreznim
boljšim sevalnim trupom (pri glasbilih ga poimenujemo tudi
resonančni trup, čeravno poimenovanje ni najbolj pravilno).
Druga značilnost vseh tovrstnih instrumentov so odprtine v
sevalnih trupih, ki preprečujejo dušenje nihanja. Instrumente s
strunami lahko v grobem razdelimo glede na to, kako struno
instrumenta zanihamo: s trzanjem, brenkanjem, udarjanjem po
njej z ustreznim kladivcem, s potezanjem (po njej vlečemo npr.
z lokom) in s pihanjem (Eolova harfa).
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V skupini instrumentov, kjer
strune zanihamo s trzanjem in
brenkanjem,
spadajo
čembalo, harfa, citre, kitare,
lutnje, tamburice, balalajke ...
Predhodnik teh naj bi bil
psalterij, relativno preprost
instrument azijskega izvora,
Lutnja
ki ima vse zgoraj naštete
sestavne dele: strune, resonančni trup z zvočnico ter povezovalni
del med njima; nanj lahko igramo tako z brenkanjem s prsti, kot
s trzanjem s trzalico (tudi plektrumom) ali pa z udarjanjem z
ustreznimi kladivci. Eno najstarejših strunskih glasbil je zagotovo
lutnja, ki so jo v obliki, kot si jo predstavljamo danes, poznali že
v Mezopotamiji 2000 let pr. Kr., v Evropo pa je prek Sicilije in
Španije prišla z Arabci v 14. stoletju in v dobi renesanse postala
izjemno priljubljeno glasbilo. Drug starodaven strunski
instrument je lira, danes poznana kot glasbilo Grkov, vendar je
bila pred antično kulturo prisotna že v kulturi Sumercev in
Egipčanov. Velja za predhodnico harfe in kitare, značilen zanjo
pa je sevalni trup iz želvine školjke, dveh krakov in nosilne
prečke, od katere so potekale strune do trupa. Najsodobnejša
oblika harfe je diatonično glasbilo (uglašeno v določeno
tonaliteto, t. j. ces-dur), ki ima prav vse zgoraj omenjene
sestavne dele: nosilni steber, votli sevalni strup in vrat; med
slednja dva so napete strune. Poleg tega imajo sodobne harfe
tudi poseben pedalni mehanizem, ki omogoča preglasitev strun
za pol ali cel ton.

Zelo popularen instrument preteklih obdobij (zlasti obdobja
baroka) je čembalo, prvi strunski instrument, ki je za trzanje
strun uporabljal klavirske tipke. Poseben trzalni mehanizem z
vranjimi peresi, ki jih je kasneje zamenjalo trdo usnje, vzbudi
nihanje strun in povzroči zelo značilen odrezav ter relativno
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močan glasbeni zven. Na podobnem principu deluje tudi
naslednik čembala, klavikord, pri čemer so trzalice zamenjala
kladivca. Sodobnik klavikorda je klavir, katerega izdelavo
mehanizma delovanja pripisujejo Bartolommeu Christoforiju, ki
je v Padovi leta 1709 predstavil instrument, na katerega je bilo
mogoče igrati v različnih dinamikah (tiho, glasno ...), kar pri
čembalu ni bilo mogoče. Sodobni koncertni klavir, ki je uglašen
v temperirani kromatični uglasitvi, ima klaviaturo, sestavljeno iz
52 belih in 36 črnih tipk. Skoraj na vsako tipko (z izjemo nižjih
tonov) so v železni okvir vpete po tri strune enake dolžine,
debeline in materiala; poleg tega se pod klaviaturo tik nad tlemi
nahajajo pedala, s pritiskom na katera bodisi zadržimo dušilce
strun, da strune odzvenijo po naravni poti, bodisi omogočimo
premik mehanizma, da kladivca igrajo po eni sami struni.
Posledica tega je tišji, bolj zamolkel zvok. Poznamo tudi
raznovrstne
različice
klavirjev,
poleg
že
omenjenega
koncertnega klavirja nam je zagotovo najbolj poznan pianino oz.
pokončni klavir, ki je primeren za manjše prostore.

Na glasbenih uricah smo govorili tudi o godalih, strunskih
instrumentih, po strunah katerih potezamo z lokom s primerno
napeto žimo (najpogosteje konjsko, dandanes tudi iz umetnih
mas). V skupino godal, katerih prednike lahko najdemo v

Godala; violini, viola, violončelo
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renesančnih instrumentih rebek (ta je v Evropo prav tako prišel
iz arabskega sveta) in viella, instrumentu srednjeveških
trubadurjev. Sodobna violina, najvišje uglašeni instrument z
družine orkestrskih godal (vanjo spadajo še nekoliko večja violia,
violončelo in kontrabas), se je v današnji obliki pojavila v začetku
16. stoletja v Italiji, kjer sta delovala znana izdelovalca Gaspado
da Salo (Brescia) in Andrea Amati (Cremona); učenca slednjega
sta bila Andrea Guarneri in Antonio Stradivari, katerih omejeno
število instrumentov še dandanes zaradi kvalitete zvena pri
prodaji dosega bajne vsote.

Sestavne dele violine (ter ostalih godal) v grobem delimo na
glavo, vrat in trup. Štiri strune so napete na vijačnico ter strunik,
kobilica pod njimi prenaša nihanje strun na trup violine, t. i. duša
pa s pokrova trupa na njegovo dno. Pokrov violine je izdelan iz
kakovostnega smrekovega, obod in dno pa iz javorjevega lesa.
Zven godal je odvisen tako od lesa, iz katerega so narejeni, kot
tudi od premaza, oblike, pravilne postavitve kobilice itd.

Razvoj in tehnični napredek
sta privedla tudi do razmaha
glasbene
literature
in
virtuozov, začenši v 17.
stoletju vse do danes. Za
konec omenimo zgolj par
virtuozov:
na
violini
zagotovo Paganini, pred leti
preminuli Yehudi Menuhin in
naša sodobnica Anne-Sophie
Mutter, na klavirju Carl
Tausig in Clara Schumann ter
naša
sodobnika
Martha
Argerich in Evgenij Kissin in

Giuseppe Tartini
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še mnogi drugi, ki smo jim na glasbenih uricah prisluhnili. Enako
velja za skladatelje, sonato „Vražji trilček“ za violino in
generalbasovo spremljavo je napisal znani piranski skladatelj
Giuseppe Tartini, za violino je pisala tudi vrsta drugih
skladateljev kot sta npr. Felix Mendelssohn-Bartholdy in
Johannes Brahms; slednji je pisal tudi virtuozna dela za klavir,
prav tako Wolfgang A. Mozart, Ludwig van Beethoven, S.
Rahmaninov in številni drugi.

Aleksandra Gartnar, prostovoljka
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Pozabljen čas - 35. del
Cerkev je bila slavnostno okrašena, gorele so lučke v jaslicah in
na smrekah. Ves prostor nad jaslicami je bil preprežen z drobnimi
modrimi lučkami, le zvezda nad hlevčkom je močno žarela.
Ljudje so zamaknjeno zrli to lepoto in spremljali dogajanje.
Mašna plašča župnika in Simona sta se bleščala v zlatem
vezenju. Tudi Zalokarjevi dvojčici sta občudovali ves blesk
božične cerkve. Njune misli pa so bile pri Simonu. Ana je
razmišljala: »Kako lep je! Prav škoda, da bo župnik. Bolje bi bilo,
ko bi bil moj mož! Jaz vem, da bi bilo to možno, čeprav ljudje
mislijo, da to ni mogoče, ker je najin brat. Jaz pa vem, da je le
bratranec! Le kdaj mu bosta ati in mami to povedala?«
Vse to je premišljevala in dogajanju bolj slabo sledila. Janino
razmišljanje pa je bilo drugačno: »Kako lep je moj bratec in kako
lepo in razločno govori. Zelo sem ponosna nate!« Natančno je
sledila dogajanju v cerkvi in sodelovala.
Vsem je bil všeč svetlolasi Zalokarjev Simon in radi so ga
poslušali. Ker je vse potekalo tako lepo, je bil tudi Simon
zadovoljen, saj je preživel prvi nastop v javnosti.
Ko so se vračali domov, se je Ana prijela Jureta: »Pomagaj mi,
meni tako drsi!« Jana je počakala očeta. Začudeno je gledala
Ano, kako se je obesila na Jureta. Fant je vedel, da pomoči ne
potrebuje in ji ponudil komolec. »Če ti res drsi, se me le močno
primi!« Punca ga je spet začela nagovarjati: »Jure, všeč si mi in
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lahko bi mi nocoj dovolil, da se pridem pogret v tvojo posteljo!«
Jure jo je hitro ustavil: »Ana, bodi pametna in odnehaj! Ker si
tako sitna kot muha, ti kar povem, da bi bila lahko edina in
zadnja ženska na svetu, pa si te ne bi izbral! Na žalost mi nisi
všeč in lepo te prosim, da daš mir in me nehaš nadlegovati.« Res
je bil že močno jezen. Kar otresel se jo je in počakal gospodarja
in Jano. Ves čas je premišljeval, kako sta Zalokarjevi dvojčici
različni. Ni mogel verjeti, kako je to mogoče. Jana ena sama
dobrota, pravičnost, poštenost, milina. Ana pa pravo nasprotje,
le da pri njej izstopa še razuzdanost. Mislil si je: »Jure, čimbolj
stran od Ane! Pravijo, da smo vsi krvavi pod kožo. Ali tudi jaz?«
»Ne, ne, moje srce je že oddano! O tem še nihče ne ve, ker moja
ljubezen ne more oživeti. Naj tiho spi, varno v mojem srcu.«
Žalosten je postal in ustavil se mu je korak. Gospodar, Jana in
Simon so ga dohiteli. »Kaj je Jure, te zebe, da si upočasnil
korak?« ga je ogovoril Simon?
»Trese me mraz in slabo se počutim. Mislim, da bom šel kar k
stricu in si vzel dva ali tri dni dopusta.« Jana mu je zaskrbljeno
položila roko na čelo: »Jure, saj goriš! Ti imaš visoko vročino! Nič
ne boš hodil k stricu, k nam boš šel! Skuhala ti bom čaj z limono
in ti dala tableto in sirup. Pa takoj v posteljo! Jaz bom poskrbela
zate!« Jana in Simon sta ga prijela pod roko, da bi hitreje prišli
domov. Jera je že čakala nanje z vročim čajem in orehovo potico.
Vsi so videli, kako bolan je Jure. Ana se je takoj ponudila, da bo
skrbela zanj. Jure se je močno vznemiril, ampak beseda ni hotela
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na plan. Vse v njem je kričalo: »Ne, ne, ne ti! Raje umrem, kot
dovolim, da mi strežejo tvoje pohotne roke! Ne in ne!«
Vstopila je Jana, ki je prišla iz Juretove sobe. Prižgala sem ti
gretje in pripravila posteljo. Malo počakajmo, da toplota napolni
tvojo sobo. Simon, boš šel potem z mano, da mi boš pomagal
bolnika spraviti v posteljo? Med tem bom pripravila čaj in
zdravila. Ti, Jure, pa izmeri temperaturo!« Ana je sedela ob peči,
srkala čaj in pustila ostale pri miru, kajti dobro je občutila, da so
jo izključili iz dogajanja z Juretom. »Fant, hitro zdravila in čaj,
potem pa v posteljo, saj imaš 39,2 vročine. S tem se ni igrati!«
je bil že preplašen Simon. Jure je hitro popil in pogoltnil tablete.
Jana in Simon sta ga odpeljala v posteljo. »Simon, prosim te,
preobleci ga v pižamo, pa malo ga umij, jaz ti bom pa pripravila
mokro brisačo. Meni je zelo nerodno, saj še nikoli nisem
preoblačila moškega.« Simon ni bil presenečen, saj je vedel kako
nedolžna je še Jana. »To sem že pričakoval, zato sem ti pa
obljubil pomoč. Veš pa, da bi bil že čas, da tudi o tem premisliš.
Zalokarjeva domačija potrebuje mladega gospodarja. Najin ati
se hitro stara.« »Pusti to, Simon! Za vse bo še čas!«
»Zdaj morava hitro poskrbeti za Jureta!« Ko sta ga položila v
posteljo, je pričel blesti. Govoril je popolne nesmisle. Razločno
pa se je videlo, da nekoga podi od sebe. Simon se je odločil, da
bo ostal pri njem. Jana pa naj gre počivat, da ga bo potem
zamenjala. Vsi so zaspali, le Simon je ves čas skrbel za Jureta.
Meril mu je temperaturo, dajal piti in mu ravnal posteljo. Veliko
dela je imel, ker je bil bolnik zelo nemiren. Jana je najprej
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pogledala k mami. Ta se je želela obleči in pripraviti za praznični
dan. Ko je to opravila, je stekla k Juretu. Oba sta spala, Simon
kar v fotelju. Ni ju budila. Zaprla je sobo in odšla. Z Jero sta
pripravili zajtrk in prišel je Simon. »Jure zelo nemirno spi in še
vedno blede. Jana, morala boš k njemu, ker se mi zdi, da ne bo
mogel biti sam.« »Samo malo pojem, mu skuham čaj in
pripravim zdravila in grem gor.« Ko ga je zagledala v postelji
vsega bledega in prepotenega, ga je pobožala in mu na lica
dahnila nežen poljub. »Jure, veš, poklicala bom zdravnika, saj
ležiš ves v znoju!«
»O, prišla si , angel moj! Varuj me, brani me pred hudobo!« »Saj
ti nihče nič noče, jaz sem pri tebi, jaz Jana! Le pomiri se, kmalu
bo vse dobro! Na, popij čaj, vzemi zdravila. Potem se bova pa
preoblekla, vrhnji del pižame. Ne moreš ležati ves premočen! Boš
dovolil meni ali naj pokličem Simona?« »Dobro je, dobro! Hvala!«
S težavo mu je preoblekla zgornji del pižame, ga obrisala z
mokro brisačo in ga položila spet nazaj. Med preoblačenjem je
gledala to mlado, mišičasto telo in želela si je, da bi ga božala ali
celo poljubila. »Kaj pa mi je? Jure me ima rad, kot dobro
prijateljico, ne več! Se jaz zaljubljam vanj? Kako rada bo videla,
da bi me stisnil k sebi s svojimi močnimi rokami. Ah, zdaj pa že
sanjam podnevi!«
Sedla je v fotelj in mu rekla: »Kar mirno počivaj, ko boš spet
zaspal, bom poklicala dr. Juresa, da mi bo dal potrebne podatke
glede tvoje bolezni.« Poslušala je njegovo dihanje, težko je
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sopel. Vmes pa je večkrat rekel: »Ne, ne, ti!« Čisto tiho je bila in
on je spet obledel.
Olga M. Kepic
(se nadaljuje)

Lepa misel

Preden moliš - verjemi
Preden spregovoriš - poslušaj
Preden zapraviš - zasluži
Preden zapišeš - razmisli
Preden obupaš - poizkusi
Preden umreš - živi

Izbrala:
Marta Erznožnik, prostovoljka
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Vodoravno

Navpično

2. pošast s kačami namesto las v
grški mitologiji

1. nekdanji ruski vladar

4. zvijača, prevara
5. tisočinka litra

4. premikanje zračnega toka med
letom

7. umetniški ples

6. rimski Ptuj

8. človek, ki je nagnjen h kraji

10. glavno mesto Indije

9. priimek izumitelja penicilina

11. podatkovna zbirka

12. ženski pevski glas

13. predstojnik centralne banke

15. zdravilo proti virusom

14. zvezna dežela v Švici

16. nordijski bog

18. pražival, enoceličar

17. slovenska pevka

19. pristajalna vzletna steza

21. žuželka, ki živi na travnikih

20. azijsko evropsko gorovje

22. gorska roža

23. nov odstavek

24. dodatek k pogodbi

25. družabna igra s kartami

25. tločrt, oris s ptičje perspektive

28. ljudje iste barve kože

3. računstvo

26. tehtnica
27. ognjenik v Italiji, ki je uničil
Pompeje
29. pozitivna elektroda

Križanko sestavila:
Ivana Marinšek, stanovalka
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Prisrčno pozdravljeni!
enota Preddvor
ga. Marija Ekar, g. Karol Ječnik, g. Alojzij Rejc
enota Naklo
g. Ljudmila Mitkovski in g. Franc Pepelnjak
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Aktivnosti in dogodki v februarju 2018
- enota Preddvor Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
Skupinske gibalne aktivnosti – od ponedeljka do petka
Vaje za vadbo spomina
Ročna dela – ponedeljek in četrtek
Vadba Žoga Bend – ponedeljek
o Biosinhron (masaža stopal) – ponedeljek, sreda, petek
o Knjižnica – ponedeljek, četrtek
o Skupine za samopomoč - torek
o Brain Gym (telovadba za možgane) - sreda
o Glasbene urice
o Peka piškotov
o Skupinsko reševanje križank
o Molitvena ura – petek
o Računalniške urice – individualno po dogovoru
o Terapija in aktivnosti s pomočjo živali
o Obiski prostovoljcev individualnih družabnikov
------------------------------------------------------------------o
o
o
o

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
torek, 6. februar ob 13.00 uri dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
POPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
torek, 6. februar ob 14.00 uri v gradu
__________________________________________________
OBISK V MESTNI KNJIŽNICI KRANJ v okviru Bralnih
srečanj Modro brati in kramljati
sreda, 7. februar dopoldne
__________________________________________________
MAŠA
petek, 9. februar ob 10.30 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
PUSOTVANJE z učenci Podružnične OŠ Kokra
torek, 13. februar ob 10.00 uri v dnevnem prostoru ND
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__________________________________________________
PEKA VALENTINOVIH SRČKOV
sreda, 14. februar ob 10.00 uri v 2. nadstropju ND
__________________________________________________
KLEPET OB KAVI in POEZIJI dr. Franceta Prešerna
z Nežo Maurer
četrtek, 15. februar ob 13.30 uri v 3. nadstropju ND
__________________________________________________
»ŠEL JE POPOTNIK SKOZI ATOMSKI VEK«
Preplet poezije Mile Kačič in Neže Maurer, Kulturno
društvo sv. Mihaela Grosuplje, Literarna skupina
sobota, 17. februar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru ND
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 19. februar ob 15.00 uri v 3. nadstropju ND
___________________________________________________________

TOMBOLA
četrtek, 22. februar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
KONCERT Kvartet flavt Filozofske filharmonije
sreda, 28. februar ob 10.30 uri v dnevnem prostoru
__________________________________________________
V primeru nepredvidenih dogodkov se bo načrtovani program spremenil.
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Aktivnosti in dogodki v februarju 2018
– enota Naklo Preko plakatov na oglasnih deskah oz. osebno boste
obveščeni o naslednjih aktivnostih:
o Skupinske gibalne aktivnosti – ponedeljek, torek, sreda,
petek
o Brain Gym (telovadba za možgane) – torek
o Žoga Bend - torek
o BioSinhron (masaža stopal) – sreda, petek
o Molitvena ura – četrtek
o Ročna dela – petek
o Obiski prostovoljcev – individualnih družabnikov
o Pogovorna skupina z Jernejo - četrtek
------------------------------------------------------------------MAŠA
četrtek, 1. februar ob 10.30 uri v kapeli enote Naklo
__________________________________________________
MODRO BRATI IN KRAMLJATI
z Mileno Enci iz Mestne knjižnice Kranj
ponedeljek, 5. februar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
VADBA »1000« GIBOV – s članicami Društva Šola
zdravja, skupina Lastovke Naklo
torek, 6. februar ob 9.00 uri v avli enote Naklo
_________________________________________________
DRUŽABNO MISELNE IGRE »KOCKA«
torek, 6. februar ob 9.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
KULTURNI PROGRAM učencev OŠ Naklo ob slovenskem
kulturnem prazniku
sreda, 7. februar ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
KONCERT Mešanega pevskega zbora Dobrava Naklo
petek, 9. februar ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
DOPOLDNE s harmonikarico Darjo Jelenc
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ponedeljek, 12. februar ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PUSTOVANJE z učenci OŠ Naklo – nastop Cirkuške
skupine, učenci Waldorfske šole in otroci iz Vrtca Mlinček
Naklo
torek, 13. februar ob 10.00 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
PEKA VALENTINOVIH SRČKOV
sreda, 14. februar ob 10.00 uri v delovni terapiji enote Naklo
__________________________________________________
Bralno srečanje z Natašo Kranjc
»PRIŠLA BO POMLAD, UČAKAL BI JO RAD …«
ponedeljek, 19. februar ob 10.30 uri v del. terapiji enote Naklo
__________________________________________________
PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI s kitaristom Frenkom
Bobičem
torek, 20. februar ob 10.30 uri v avli enote Naklo
__________________________________________________
TAČKE POMAGAČKE
sreda, 21. februar ob 16.00 uri v enoti Naklo
__________________________________________________
ZGODOVINSKI KROŽEK z Markom Ogrisom
ponedeljek, 26. februar ob 10.30 uri v del. ter. enote Naklo
__________________________________________________
KRIŽANKA
torek, 27. februar ob 9.30 uri v delovni terapiji 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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